วิธีคานวณดอกเบี้ยเงินกู้หลังส่งยอดเรียกเก็บรายเดือน
1. กรณีการหักกลบหนี้หลังเรียกเก็บ(หักกลบสัญญาเดิมหมดและจ่ายเงินกู้ระหว่างเดือน)
เช่น นาย ก. มีหนี้สัญญาสามัญเดิม ณ วันที่ 30/4/60 ยอดเงินต้นคงเหลือ 488,100.-บาท สมาชิกส่งแบบคงต้น
เดือนละ 1,700.-บาท ดอกเบี้ยตามจริง
1.1 วัน ที่ 1/5/60 สหกรณ์ฯ มีการประมวลผลฯและส่ งยอดเรียกเก็บ ของสั ญญาสามัญเดิม ประจาเดือ น
พ.ค. 60 ไปที่หน่วยโรงเรียน คือ ต้น 1,700.- ดอกเบี้ย 2,487.50 รวม 4,187.50 บาท
**วิธีคานวณดอกเบี้ย
(เงินต้นXจานวนวันXอัตราดอกเบีย้ ) = 488,100X31X6 = 2,487.50
(365วันX100)
36,500

ยอดเรียกเก็บ เดือน พ.ค.60
สัญญาสามัญเดิม

1.2 หลังจากที่ส่งยอดเรียกเก็บไปแล้ว สมาชิกมีการกู้สัญญาสามัญใหม่ ยอดเงินกู้ 500,000.-บาท มีการจ่าย
เงินกู้แก่สมาชิกในวันที่ 4/5/60 แต่เนื่องจากสมาชิกมีสัญญาเดิมอยู่จึงต้องมีการหักกลบหนี้สัญญาเดิม

- ยอดเงินต้นหักกลบ 488,100.-บาท
- ดอกเบีย้ ณ วันที่ 4/5/60 = 321.-บาท

**วิธีคานวณดอกเบี้ย
(เงินต้นXจานวนวันXอัตราดอกเบีย้ ) = 488,100X4X6 = 321
(365วันX100)
36,500

1.3 ถ้าสมาชิกไม่มีการกู้ใหม่ยอดเงินต้นและดอกเบี้ย ในใบเสร็จสิ้นเดือน พ.ค. 60 ก็จะเป็นยอดเดิมตามที่
สหกรณ์แจ้งไปกับหน่วยโรงเรียน ตามข้อ 1.1

สัญญาสามัญใหม่

แต่ นาย ก. มีการกู้ใหม่เมื่อวันที่ 4/5/60 และได้หักกลบ
หนี้สัญญาสามัญเดิม รายละเอียดตามข้อ 1.2 ระบบจึง
ต้ อ งท าการค านวณยอดเงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย ใหม่
โดยคานวณจากยอดเงินกู้สัญญาสามัญใหม่ คือ เงินต้น
500,000 ดอกเบี้ย 27 วัน (วันที่ 5-31/5/60)
**วิธีคานวณดอกเบี้ย
500,000X27X6 = 2,219.25
36,500

ดังนั้น ยอดเงินที่ทางหน่วยโรงเรียนนาส่งมาให้สหกรณ์ จานวน 4,187.50 บาท ระบบจะนาไปชาระสัญญาใหม่
จะเห็นได้ว่ายอดรวมชาระสัญญาสามัญจะเท่ากับข้อ 1.1 แต่ที่แตกต่างคือจะได้ยอดต้นเพิ่มขึ้น และยอดดอกเบี้ยจะ
ลดลง
สาเหตุทนี่ ายอดเงินที่ทางหน่วยโรงเรียนนาส่งมาไปชาระสัญญาใหม่ เนื่องจากสัญญาเดิมมีการหักกลบจากการ
กู้หมดสัญญาแล้ว
**จะแตกต่างจากระบบเดิมเรื่องการคานวณดอกเบี้ย ระบบเดิมเมื่อมีการกู้ ใหม่หลังส่งยอดเรียกเก็บไปแล้ว จะคานวณยอด
หักกลบจากยอดที่ ส่งเรียกเก็บไปแล้ว ผลเสียคือถ้าสมาชิกรายนั้นเรียกเก็บเงินไม่ได้หรือได้ไม่เต็มจานวนตามที่เรียกเก็บไป
สมาชิกรายดังกล่าวจะมีสัญญาสามัญ 2 สัญญา แต่ระบบใหม่จะคานวณยอดหักกลบและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตามความจริง

2. กรณีการหักกลบหนี้หลังเรียกเก็บ(หักกลบสัญญาเดิมหมดและจ่ายเงินกู้วันสิ้นเดือน)
เช่น นาย ค. มีหนี้สัญญาสามัญเดิม ณ วันที่ 30/4/60 ยอดเงินต้นคงเหลือ 419,600.-บาท สมาชิกส่งแบบคงต้น
เดือนละ 3,800.-บาท ดอกเบี้ยตามจริง
1.1 วัน ที่ 1/5/60 สหกรณ์ฯ มีการประมวลผลฯและส่ งยอดเรียกเก็บของสัญญาสามัญเดิม ประจาเดือน
พ.ค. 60 ไปที่หน่วยโรงเรียน คือ ต้น 3,800.- ดอกเบี้ย 2,138.25 รวม 5,938.25 บาท
**วิธีคานวณดอกเบี้ย
(เงินต้นXจานวนวันXอัตราดอกเบีย้ ) = 419,600X31X6 = 2,138.25
(365วันX100)
36,500
ยอดเรียกเก็บ เดือน พ.ค.60
สัญญาสามัญเดิม

1.2 หลังจากที่ส่งยอดเรียกเก็บไปแล้ว สมาชิกมีการกู้สัญญาสามัญใหม่ ยอดเงินกู้ 620,000.-บาท มีการจ่าย
เงินกู้แก่สมาชิกในวันที่ 31/5/60 แต่เนื่องจากสมาชิกมีสัญญาเดิมอยู่จึงต้องมีการหักกลบหนี้สัญญาเดิม

**วิธีคานวณดอกเบี้ย
- ยอดเงินต้นหักกลบ 419,600.-บาท
- ดอกเบีย้ ณ วันที่ 31/5/60 = 2,138.25.-บาท (เงินต้นXจานวนวันXอัตราดอกเบีย้ ) = 419,600X31X6 = 2,138.25
(365วันX100)

36,500

1.3 ถ้าสมาชิกไม่มีการกู้ใหม่ยอดเงินต้นและดอกเบี้ยในใบเสร็จสิ้นเดือนก็จะเป็นยอดเดิมตามที่สหกรณ์แจ้งไป
กับหน่วยโรงเรียน ตามข้อ 1.1

สัญญาสามัญใหม่
สัญญาสามัญเดิม

แต่ นาย ค. มีการกู้ใหม่เมื่อวันที่ 31/5/60 และได้หักกลบเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สัญญาสามัญเดิมหมดแล้ว
รายละเอียดตามข้อ 1.2
ดังนั้น ยอดเงินที่ทางหน่วยโรงเรียนนาส่งมาให้สหกรณ์ จานวน 5,938.25 บาท ระบบจะนาไปชาระเงินต้น
ของสัญญาใหม่ ซึ่งเป็นยอดเดียวกับข้อ 1.1 แต่ต่างกันที่สัญญาใหม่จะนาเงินไปตัดเป็นเงินต้น เพราะเงินต้นและ
ดอกเบี้ยของสัญญาเดิมได้มีการหักกลบหนี้หมดสัญญาเมื่อวันที่กู้แล้ว
**จะแตกต่างจากระบบเดิมเรื่องการคานวณดอกเบี้ย ระบบเดิมเมื่อมีการกู้ใหม่หลังส่งยอดเรียกเก็บไปแล้ว
จะคานวณยอดหักกลบจากยอดที่ส่งเรียกเก็บไปแล้ว ผลเสียคือถ้าสมาชิกรายนั้นเรียกเก็บเงินไม่ได้หรือได้ไม่
เต็มจานวนตามที่เรียกเก็บไป สมาชิกรายดังกล่าวจะมีสัญญาสามัญ 2 สัญญา แต่ระบบใหม่จะคานวณยอด
หักกลบและดอกเบี้ยที่เกิดขึน้ ตามความจริง

3. กรณี กดกู้เงินกู้กระแสรายวัน(ATM) หลังส่งยอดเรียกเก็บรายเดือน
เช่น นาย ข. ทาวงเงินกู้กระแสรายวันไว้ 170,000.-บาท มีหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 30/4/60 168,000.-บาท
2.1 วันที่ 1/5/60 สหกรณ์ฯ มีการประมวลผลฯและส่งยอดเรียกเก็บเงินกู้กระแสรายวัน(ATM) ประจาเดือน
พ.ค. 60 ไปที่หน่วยโรงเรียน คือ ต้น 2,000.- ดอกเบี้ย 856.25 รวม 2,856.25 บาท
**วิธีคานวณดอกเบี้ย (เงินต้นXจานวนวันXอัตราดอกเบี้ย) = 168,000X31X6 = 856.25
(365วันX100)
36,500
2.2 หลั ง จากที่ ส่ ง ยอดเรี ย กเก็ บ ไปแล้ ว สมาชิ ก มี ก ารกดกู้ กระแสรายวั น (ATM) เพิ่ ม 2,000.-บาท
ในวันที่ 2/5/60
2.3 ณ วันที่ 31/5/60 หน่วยโรงเรียนนาส่งเงินยอดที่เรียกเก็บได้มาให้สหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯประมวลผลหนี้-หุ้น
สิ้นเดือนถ้าสมาชิกไม่มีการการกดกู้เพิ่ม ยอดเงินต้นและดอกเบี้ยในใบเสร็จสิ้นเดือนก็จะเป็นยอดเดิมตามที่สหกรณ์
แจ้งไปกับหน่วยโรงเรียน ตามข้อ 2.1
แต่ นาย ข. มีการกดกู้เพิ่ม เมื่อวันที่ 2/5/60 จานวน 2,000.-บาท ระบบจึงต้องทาการคานวณยอดเงินต้นและ
ดอกเบี้ยใหม่ โดยคานวณดอกเบี้ยตามจริงตามวันที่กดกู้ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คานวณจากยอดเงินต้น 168,000 จานวนวันคิดดอกเบี้ย 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-2/5/60
168,000X2X6 = 55.25
36,500
ขั้นตอนที่ 2 คานวณจากยอดเงินต้น 170,000 จานวนวันคิดดอกเบี้ย 29 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-31/5/60
170,000X29X6 = 810.50
36,500
** รวมดอกเบี้ยที่ต้องชาระ ณ 31/5/60 = 55.25 + 810.50 = 865.75 บาท
ดังนั้น ยอดเงินที่ทางหน่วยโรงเรียนนาส่งมาให้สหกรณ์ จานวน 2,856.25 บาท ระบบจะนาไปชาระดอกเบี้ย
ตามจริงที่เกิดขึ้น คือ 865.75 บาท ที่เหลือ 1,990.50 บาท จะนาไปชาระเงินต้น

จะเห็นได้ว่ายอดรวมเงินเก็บได้เป็นยอดเดี่ยวกับที่สหกรณ์ส่งยอดเรียกเก็บไปที่หน่วยโรงเรียน แต่ยอดดอกเบี้ย
จะมากกว่าเนื่องจากสมาชิกมีการกดกู้เพิ่มเมื่อวันที่ 2/5/60 แต่ยอดเงินต้นลดลง เพราะยอดเงินที่เรียกเก็บได้ต้อง
นามาชาระดอกเบี้ยก่อนที่เหลือจึงชาระเงินต้น
**ระบบใหม่จะแตกต่างจากระบบเดิมตรงที่การคานวณดอกเบี้ย ระบบเดิมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกดกู้
เพิ่มระหว่างเดือนจะนาไปเรียกเก็บในเดือนถัดไป แต่ระบบใหม่จะเรียกเก็บในเดือนนั้น จึงทาให้สมาชิกทราบ
ยอดดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นตามความเป็นจริง

4. ชี้แจงรายละเอียดใบเสร็จรายเดือน กรณีที่สมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
จะเห็นได้ว่า ใบเสร็จ รายเดือน ของสหกรณ์ที่ให้แก่ส มาชิกจะมี 2 ใบ และมียอดชาระสมาคมฌาปนกิจ
ทั้ง 2 ใบ มีสมาชิกบางรายสงสัยว่าสหกรณ์ฯ เก็บยอดสมาคมฌาปนกิจซ้าหรือไม่ แต่จริงๆแล้วสหกรณ์ฯ เก็บแค่ยอด
เดียวยอดตามจริงที่มีการเรียกเก็บในเดือนนั้น เพียงแต่ว่าใบเสร็จรายเดือนของฌาปนกิจที่แนบพร้อมกับ ใบเสร็จ
รายเดือนของสหกรณ์ เป็นเพียงใบแสดงรายละเอียดการเรียกเก็บของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เ ท่านั้น
ซึง่ รายละเอียดจะประกอบไปด้วย รายการชาระเงิน และรายชื่อผู้เสียชีวิตของแต่ละเดือน
- ตัวอย่างใบเสร็จรายเดือนของสหกรณ์ (สีฟ้า)

- ตัวอย่างใบเสร็จรายเดือนของฌาปนกิจ (สีแดง)

ฝ่ายข้อมูลและประมวลผล

