
ตวัอยา่งที ่4 การค านวณอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิกรณีอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวัและไมเ่ทา่กนัในแตล่ะปี
อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ คอื อตัราทีใ่ชใ้นการคดิลดประมาณการเงนิสดรับหรอืจา่ยในอนาคตตลอดอายทุีค่าดไวข้องเครือ่งมอืทางการเงนิ

1 มกราคม 2554 บรษัิทกูย้มืเงนิจากธนาคารจ านวน 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมอีตัราดอกเบีย้ตามสญัญาดงันี้

ปีที ่1     3%

ปีที ่2 และปีที ่3 อตัราดอกเบีย้ MLR -2%

ดอกเบีย้จา่ยช าระทกุสิน้ปี และเงนิตน้จา่ยคนืเมือ่ครบก าหนดสิน้ปีที ่5

สมมตวิา่มคีา่ธรรมเนยีมธนาคารส าหรับเงนิกูน้ี้จ านวน 10  บาท

เงนิตน้ 1,000           

ดอกเบีย้ปีที ่1 3%

ดอกเบีย้ปีที ่2 และปีที ่3 MLR -2%

อตัราดอกเบีย้ MLR ในแตล่ะงวดเป็นดงันี้

อตัรา MLR

6.0%

7.0%

8.5%

วธิกีารค านวณ 

แถว

1. A,B ใสข่อ้มลูของอตัราดอกเบีย้และเงนิตน้ในแตล่ะงวด 

2. C ใสจ่ านวนคา่ธรรมเนยีมธนาคาร (ถา้ม)ี

3. D,E ค านวณกระแสเงนิสดรับ (จา่ย) ตามสญัญาในแตล่ะงวดทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้ 

4. F ค านวณกระแสเงนิสดรับ (จา่ย) สทุธติามสญัญา 

5. F ค านวณหาอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (EIR) โดยใชส้ตูรในโปรแกรมส าเร็จรูป (โปรแกรม Excel)

6. G ใชอ้ตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิค านวนดอกเบีย้จา่ยตามวธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิในแตล่ะงวด 

7. H ค านวณหายอดคงเหลอืตามบัญชขีองบัญชเีงนิกูย้มื 

ปีที ่1

ขัน้ตอนที ่: 1   ค านวณหาดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิแบบรวมคา่ธรรมเนยีมธนาคาร ขัน้ตอนที ่2 : ค านวณหาดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิแบบไมร่วมคา่ธรรมเนยีมธนาคาร

ตารางที ่4.1 - การค านวณ ณ ปีที ่1 (MLR = 6.0%) ตารางที ่4.2 - การค านวณ ณ ปีที ่1 (MLR = 6.0%)

0                 

EIR 4.0139% EIR 3.6546%

A B C D E F G H A B C D E F G H

อตัราดอกเบีย้

 MLR
-%

อตัราดอกเบีย้

ตามสัญญา
เงนิตน้

คา่ธรรมเนียม

ธนาคารจา่ย
จา่ยคนืเงนิตน้ จา่ยดอกเบีย้

รวมกระแส

เงนิสดรับ 

(จา่ย)

ดอกเบีย้จา่ย 

EIR

ยอดคงเหลอื

ตามบัญชี
อตัราดอกเบีย้

 MLR
-%

อตัรา

ดอกเบีย้

ตามสัญญา

เงนิตน้
คา่ธรรมเนียม

ธนาคารจา่ย

จา่ยคนื

เงนิตน้
จา่ยดอกเบีย้

รวมกระแส

เงนิสดรับ 

(จา่ย)

ดอกเบีย้

จา่ย EIR

ยอดคงเหลอื

ตามบัญชี

ปี 0 1 ม.ค. 54 1,000          (10)              990             990             1,000      1,000      1,000           

ปี 1 31 ธ.ค. 54 3.0% 1,000          -              (30)              (30)              (39.74)         999.74        3.0% 1,000      -          (30)             (30)          (36.55)    1,006.55      

ปี 2 31 ธ.ค. 55 6.0% -2% 4.0% 1,000          -              (40)              (40)              (40.13)         999.87        6.0% -2% 4.0% 1,000      -          (40)             (40)          (36.79)    1,003.33      

ปี 3 31 ธ.ค. 56 6.0% -2% 4.0% (1,000)         (40)              (1,040)         (40.13)         0.00            6.0% -2% 4.0% (1,000)    (40)             (1,040)    (36.67)    0.00             

(110)            (120)            (110)           (110)        

ขัน้ตอนที ่3 : น าดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิจากตารางที ่4.1 หกัดว้ย ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิจากตารางที ่4.2 เพือ่ใหห้าคา่ธรรมเนยีมธนาคารตดัจ าหน่าย

ตารางที ่4.3

ดอกเบีย้จ่าย 

EIR (มี

คา่ธรรมเนียม)

จากตารางที ่1

ดอกเบีย้จ่าย 

EIR (ไมม่ี

คา่ธรรมเนียม)

จากตารางที ่2

การตัด

จ าหน่าย

คา่ธรรมเนียม

ธนาคารจ่าย

(39.74)          (36.55)          (3.19)            

(40.13)          (36.79)          (3.34)            

(40.13)          (36.67)          (3.47)            

(120.00)        (110.00)        (10.00)          

การบนัทกึบญัชปีีที ่1

1 ม.ค. 54

Dr. เงนิสด 990              

Dr. คา่ธรรมเนยีมธนาคารจา่ยลว่งหนา้

Cr. เงนิกูย้มื 1,000           

บันทกึคา่ธรรมเนยีมจา่ยลว่งหนา้และเงนิกูย้มื

31 ธ.ค. 54

Dr. ดอกเบีย้จา่ย (EIR) 3.19             

Cr. คา่ธรรมเนยีมธนาคารจา่ยลว่งหนา้ 3.19             

บันทกึการตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนยีมธนาคาร

Dr. ดอกเบีย้จา่ย (EIR) 36.55           

Cr. เงนิสด 30                

     ดอกเบีย้คา้งจา่ย 6.55             

บันทกึดอกเบีย้จา่ยส าหรับงวด

  1 ม.ค 54 - 30 ธ.ค 54

  1 ม.ค 55 - 30 ธ.ค 55
  1 ม.ค 56 - 30 ธ.ค 56

วนัที่

จัดท าโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี



ปีที ่2

ขัน้ตอนที ่: 1   ค านวณหาดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิแบบรวมคา่ธรรมเนยีมธนาคาร ขัน้ตอนที ่2 : ค านวณหาดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิแบบไมร่วมคา่ธรรมเนยีมธนาคาร

ตารางที ่4.4 - การค านวณ ณ ปีที ่2 (MLR = 7.0%) ตารางที ่4.5 - การค านวณ ณ ปีที ่1 (MLR = 7.0%)

EIR 5.0141% EIR 4.6497%

B C D E F G H B C D E F G H

อตัราดอกเบีย้

 MLR
-%

อตัรา

ดอกเบีย้ตาม

สญัญา

เงนิตน้
คา่ธรรมเนยีม

ธนาคารจา่ย
จา่ยคนืเงนิตน้ จา่ยดอกเบีย้

รวมกระแส

เงนิสดรับ 

(จา่ย)

ดอกเบีย้จา่ย

 EIR

ยอดคงเหลอื

ตามบัญชี

อตัรา

ดอกเบีย้ 

MLR

-%

อตัรา

ดอกเบีย้

ตามสญัญา

เงนิตน้
คา่ธรรมเนียม

ธนาคารจ่าย

จา่ยคนื

เงนิตน้

จา่ย

ดอกเบีย้

รวมกระแส

เงนิสดรับ 

(จา่ย)

ดอกเบีย้

จา่ย EIR

ยอดคงเหลอื

ตามบัญชี

ปี 0 1 ม.ค. 54 1,000          (10)              990             990             ปี 0 1 ม.ค. 54 1,000      1,000           1,000             

ปี 1 31 ธ.ค. 54 3.0% 1,000          -              (30)              (30)              (39.74)         999.74        ปี 1 31 ธ.ค. 54 3.0% 1,000      -          (30)          (30)               (36.55)    1,006.55        

ยอดยกมา 999.74        999.74        ยอดยกมา 1,006.55      1,006.55        

ปี 2 31 ธ.ค. 55 7.0% -2% 5.0% 1,000          -              (50)              (50)              (50.13)         999.87        ปี 2 31 ธ.ค. 55 7.0% -2% 5.0% 1,000      -          (50)          (50)               (46.80)    1,003.35        

ปี 3 31 ธ.ค. 56 7.0% -2% 5.0% (1,000)         (50)              (1,050)         (50.13)         0.00            ปี 3 31 ธ.ค. 56 7.0% -2% 5.0% (1,000)    (50)          (1,050)          (46.65)    0.00               

(130)            (140)            (130)        (130)        

ขัน้ตอนที ่3 : น าดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิจากตารางที ่4.4 หกัดว้ย ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิจากตารางที ่4.5 เพือ่ใหห้าคา่ธรรมเนยีมธนาคารตดัจ าหน่าย

ตารางที ่4.6

ดอกเบีย้จ่าย 

EIR (มี

คา่ธรรมเนียม)

จากตารางที ่1

ดอกเบีย้จ่าย 

EIR (ไมม่ี

คา่ธรรมเนียม)

จากตารางที ่2

การตัด

จ าหน่าย

คา่ธรรมเนียม

ธนาคารจ่าย

(39.74)          (36.55)          (3.19)            

(50.13)          (46.80)          (3.33)            

(50.13)          (46.65)          (3.48)            

(140.00)        (130.00)        (10.00)          

การบนัทกึบญัชปีีที ่2

31 ธ.ค. 55

Dr. ดอกเบีย้จา่ย (EIR) 3.33             

Cr. คา่ธรรมเนยีมธนาคารจา่ยลว่งหนา้ 3.33             

บันทกึการตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนยีมธนาคาร

Dr. ดอกเบีย้จา่ย (EIR) 46.80           

ดอกเบีย้คา้งจา่ย 3.20             

Cr. เงนิสด 50                

บันทกึดอกเบีย้จา่ยส าหรับงวด

ปีที ่3

ขัน้ตอนที ่: 1   ค านวณหาดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิแบบรวมคา่ธรรมเนยีมธนาคาร ขัน้ตอนที ่2 : ค านวณหาดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิแบบไมร่วมคา่ธรรมเนยีมธนาคาร

ตารางที ่4.7 - การค านวณ ณ ปีที ่2 (MLR =8.5%) ตารางที ่4.8 - การค านวณ ณ ปีที ่1 (MLR = 8.5%)

EIR 6.5143% EIR 6.1447%

A B C D E F G H A B C D E F G H

อตัราดอกเบีย้

 MLR
-%

อตัรา

ดอกเบีย้ตาม

สญัญา

เงนิตน้
คา่ธรรมเนยีม

ธนาคารจา่ย
จา่ยคนืเงนิตน้ จา่ยดอกเบีย้

รวมกระแส

เงนิสดรับ 

(จา่ย)

ดอกเบีย้จา่ย

 EIR

ยอดคงเหลอื

ตามบัญชี

อตัรา

ดอกเบีย้ 

MLR

-%

อตัรา

ดอกเบีย้

ตามสญัญา

เงนิตน้
คา่ธรรมเนยีม

ธนาคารจา่ย

จา่ยคนื

เงนิตน้

จา่ย

ดอกเบีย้

รวมกระแส

เงนิสดรับ 

(จา่ย)

ดอกเบีย้

จา่ย EIR

ยอดคงเหลอื

ตามบัญชี

ปี 0 1 ม.ค. 54 1,000          (10)              990             990             ปี 0 1 ม.ค. 54 1,000      1,000           1,000.00        

ปี 1 31 ธ.ค. 54 3.0% 1,000          -              (30)              (30)              (39.74)         999.74        ปี 1 31 ธ.ค. 54 3.0% 1,000      -          (30)          (30)               (36.55)    1,006.55        

ปี 2 31 ธ.ค. 55 7.0% -2% 5.0% 1,000          -              (50)              (50)              (50.13)         999.87        ปี 2 31 ธ.ค. 55 7.0% -2% 5.0% 1,000      -          (50)          (50)               (46.80)    1,003.35        

ยอดยกมา 999.87        999.87        ยอดยกมา 1,003.35      1,003.35        

ปี 3 31 ธ.ค. 56 8.5% -2% 6.5% (1,000)         (65)              (1,065)         (65.13)         (0.00)           ปี 3 31 ธ.ค. 56 8.5% -2% 6.5% (1,000)    (65)          (1,065)          (61.65)    (0.00)              

(145)            (155)            (145)        (145)        

ขัน้ตอนที ่3 : น าดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิจากตารางที ่4.7 หกัดว้ย ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิจากตารางที ่4.8 เพือ่ใหห้าคา่ธรรมเนยีมธนาคารตดัจ าหน่าย

ตารางที ่4.9

ดอกเบีย้จ่าย 

EIR (มี

คา่ธรรมเนียม)

จากตารางที ่1

ดอกเบีย้จ่าย 

EIR (ไมม่ี

คา่ธรรมเนียม)

จากตารางที ่2

การตัด

จ าหน่าย

คา่ธรรมเนียม

ธนาคารจ่าย

39.74           36.55           3.19             

50.13           46.80           3.33             

65.13           61.65           3.48             

155.00         145.00         10.00           

การบนัทกึบญัชปีีที ่ 3

31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 55

Dr. ดอกเบีย้จา่ย (EIR) 3.48             

Cr. คา่ธรรมเนยีมธนาคารจา่ยลว่งหนา้ 3.48             

บันทกึการตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนยีมธนาคาร

Dr. ดอกเบีย้จา่ย (EIR) 61.65           

ดอกเบีย้คา้งจา่ย 3.35             

Cr. เงนิสด 65                

บันทกึดอกเบีย้จา่ยส าหรับงวด

จัดท าโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี


