
1.  อัตราดอกเบีย้ลกูคา้รายใหญช่ัน้ด ีประเภทเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลา (Minimum Loan Rate) MLR 8.25

2.  อัตราดอกเบีย้ลกูคา้รายใหญช่ัน้ด ีประเภทเงนิเบกิเกนิบัญช ี(Minimum Overdraft Rate) MOR 8.25

3.  อัตราดอกเบีย้ลกูคา้รายยอ่ยชัน้ด ี(Minimum Retail Rate) MRR 8.25

4.  อืน่ๆ (ถา้ม)ี   Others (if any)  -

มหีลกัประกนั 

(With Collateral)

15.195 15.195 14.75

20.570 20.570 14.75

Revolving 

14.75 14.75 MRR + 12.75 14.75 14.75

14.75 14.75 MRR + 24.00 14.75 14.75

หมายเหต ุRemark

1/  ไมร่วมถงึเงนิใหส้นิเชือ่ประเภทที ่ธปท. ก าหนดหลักเกณฑไ์วเ้ฉพาะ   Exclude the type of credits in which BoT has stipulated the specific criteria.

ตวัอยา่งการค านวณดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอกส าหรบัสนิเชือ่เพือ่การอปุโภคบรโิภค  Example of amortised interest rate calculation for consumer loan

1. วธิกีารค านวณดอกเบีย้ = (เงนิกูห้รอืเงนิตน้คงคา้ง x อัตราดอกเบีย้ตอ่ปี x จ านวนวัน ทีใ่ชใ้นการค านวณดอกเบีย้*) / 366** วัน  = (5,000,000 x 6.75% x 36 วัน) / 366 = 33,196.72 บาท

2. วธิกีารค านวณยอดช าระคนืเงนิตน้ = เงนิงวดทีช่ าระ – ดอกเบีย้ = 44,250 – 33,196.72 = 11,053.28 บาท

งวดที ่(Month) เงนิงวดทีต่อ้งช าระ 

(Instalment Amount)

จ านวนวันทีค่ดิดอกเบีย้ 

(Number of Days)

ช าระดอกเบีย้ 

(Interest Amount)

ช าระเงนิตน้ 

(Principal Paid)

เงนิตน้คงเหลอื 

(Outstanding Principal)

0 5,000,000.00

1 44,250.00 36* 33,196.72 11,053.28 4,988,946.72

2 44,250.00 32* 29,442.96 14,807.04 4,974,139.68

หมายเหต ุRemark

* จ านวนวัน ทีใ่ชใ้นการค านวณดอกเบีย้ (Number of days for interest calculation in each period)

** ในปี 2551 ม ี366 วัน (There is 366 days in 2008)

ผูม้อี านาจลงนาม    ………………………………….

(แมตทวิ  ล็อบเนอร ์ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสาขาประเทศไทย)

Authorised Signatory    (Mr. Matthew Lobner)

ประกาศ ณ วันที ่13 กมุภาพันธ ์2555

Announced on 13 February 2012

Interest Amount = (Outstanding principal x Interest rate per annum x number of days*)/ 366** days = (5,000,000 x 6.75% x 36 วัน) / 366 = THB 33,196.72

Principal paid = Instalment amount - Interest amount = 44,250 – 33,196.72 = THB 11,053.28

- งวดที ่1  นับจากวันทีรั่บเงนิกูจ้นถงึวันกอ่นวันครบก าหนดช าระเงนิ (25 ม.ิย. – 30 ก.ค. 51) (1st month --> Number of day for interest calculation is from loan disbursement date till one 

day before payment due date (25 Jun - 30 Jul 2008))

- งวดที ่2  นับจากวันครบก าหนดช าระเงนิงวดที ่1 จนถงึวันกอ่นวันครบก าหนดช าระเงนิงวดที ่2 (31 ก.ค. 51 – 30 ส.ค. 51) แตเ่นื่องจากวันที ่31 ส.ค. 51 เป็นวันอาทติย ์วันครบก าหนด

ช าระเงนิจงึเลือ่นเป็นวันจันทรท์ี ่1 ก.ย. 51*** และวธิกีารค านวณหลังจากงวดที ่2 จะใชห้ลักการเดยีวกันกับงวดที ่2

(2nd month  --> Number of day for interest calculation is from 1st month due date till one day before 2nd month due date (31 Jul - 30 Aug 2008). Since 31 Aug 2008 is holiday, 

payment due date will be postponed to 1 Sep 2008***. This method to count number of day will be applied to 2nd month onwards)

***  ในกรณีทีว่ันครบก าหนดช าระเงนิงวดใดไมต่รงกับวันท าการของธนาคาร วันครบก าหนดช าระเงนิงวดนัน้จะเลือ่นเป็นวันท าการถัดไป (If payment due date is a holiday, the due date will be 

postponed to next working day)

ระยะส ัน้ 

Short term 

 (< 1 ปี Year)

ระยะยาว 

Long Term  

(> 1 ปี Year)

7.  อัตราดอกเบีย้สงูสดุกรณีปกต ิ(Ceiling  Rate)

8.  อัตราดอกเบีย้สงูสดุกรณีผดินัดช าระหนี ้(Maximum Default Interest Rate)

ยอดเงนิกู ้5,000,000 บาท โดยธนาคารโอนเงนิกูทั้ง้จ านวนเขา้บัญชใีนวันที ่25 มถินุายน 2551 อัตราดอกเบีย้แบบลดตน้ลดดอก MLR-1.50% เทา่กับ 6.75% ตอ่ปี ระยะเวลาผอ่นช าระ 15 ปี (180 งวด) งวดละ 

44,250 บาท ช าระคนืทกุๆ วันที ่30

(Loan amount THB 5,000,000, loan disbursement on 25 June 2008, Interest rate MLR-1.50% = 6.75%p.a., lending period 15 years or 180 months, instalment THB 44,250 per month on the 30th of each month)

5.  อัตราดอกเบีย้สงูสดุกรณีปกต ิ(Ceiling Rate) ไมม่ ี(N/A)

6.  อัตราดอกเบีย้สงูสดุกรณีผดินัดช าระหนี ้(Maximum Default Interest Rate) ไมม่ ี(N/A)

ข. (2) เงนิใหส้นิเชือ่เพือ่การประกอบธุรกจิ

(B (2) Commercial loan)

วงเงนิเบกิเกนิ

บญัช ี(O/D)

สนิเชือ่เพือ่ธุรกจิ

ขนาดยอ่ม ไมม่ ี

หลกัประกนั 

(Self-employed 

Loan without 

collateral)

หนว่ย : รอ้ยละตอ่ปี (Unit: % p.a.)

ข. อตัราดอกเบีย้สงูสดุ (B. Maximum Interest Rates)

ข.(1) เงนิใหส้นิเชือ่เพือ่การอปุโภคบรโิภค  

(B (1) Consumer loan)
สนิเชือ่สว่นบคุคล 

1/ 
 Persnal Loan สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั

 Housing Loan

วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี

มหีลกัประกนั 

(O/D with Collateral)ไมม่หีลกัประกนั (สว่นทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใต้

การก ากบั)

(Without Collateral)

ธนาคารเอชเอสบซี ี(HSBC)

ตารางที ่2 อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่  
1/

(Table 2 Lending Interest Rates)

เร ิม่ใชต้ ัง้แตว่นัที ่30 มนีาคม 2555 (Effective from 30 March 2012)

หนว่ย : รอ้ยละตอ่ปี (Unit: % p.a.)

ก. อตัราดอกเบีย้อา้งองิ (A. Reference Interest Rates)


