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บทคัดย่อ

	 ธุรกิจบัตรเครดิตเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี	พ.ศ.	2457	บัตรไดเนอร์ส	เป็นบัตรเครดิตใบแรกของประเทศไทย	
เกิดขึ้นในปี	พ.ศ.	2512	บัตรเครดิตมีหลายประเภท	เช่น	บัตรเครดิตภายในประเทศ	บัตรเครดิตระหว่างประเทศ		บัตรเครดิตร่วม	มีผู้ได้
รับผลประโยชน์จากบัตรเครดิตมากมาย	เช่น	ผู้ออกบัตรเครดิต	ร้านค้า	ผู้ใช้บัตรเครดิต	ในฐานะผู้ใช้บัตรเครดิตเราควรทราบถึงวิธีการ
ค�านวณดอกเบี้ยจากการใช้บัตรเครดิต	 และเราต้องเป็นผู้ใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาด	 ใช้อย่างไรไม่ให้เกิดค่าใช้จ่าย	 ไม่ว่าจะเป็น	 ค่า
ธรรมเนยีมรายปี	ดอกเบีย้จากบตัรเครดติ	ใช้อย่างมสีต	ิใช้อย่างเป็นผูท้ีรู่เ้ท่าทนักเิลสของตนเอง	รูเ้ท่าทนักลยทุธ์ทางการตลาดของธนาคาร
ผู้ออกบัตรเครดิตว่าก�าลังหลอกให้เราเดินเข้าไปติดกับ	 ถ้าเรารู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้แล้ว	 เราจะมีแต่ได้กับได้เท่านั้น	 ได้ใช้เงินล่วงหน้าฟรี
โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย	ได้สะสมแต้มไว้แลกของรางวัล	ได้ส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมรายการ	

Abstract

	 Credit	cards	originated	in	the	United	States	in	1914.	In	Thailand,	Diner’s	Club	was	the	first	credit	card	issued	in	1969.	
There	are	many	kinds	of	credit	cards	such	as	domestic	credit	cards,	international	credit	cards,	and	co-member	credit	
cards.	Many	parties	earn	benefits	from	credit	cards	like	credit.	For	example,	credit	card	issuers,	goods	sellers,	and	credit	
cards	users.	As	the	card	users,	we	should	know	how	the	interest	is	calculated	on	the	credit	cards	so	that	we	can	use	the	
cards	wisely	and	avoid	paying	some	high	expenses	such	as	interest	charged	on	the	card	and	annual	membership	fee.	
Using	the	cards	consciously,	knowing	issuer’s	marketing	strategies,	and	controlling	our	spending	behavior	would	help	us	
avoid	being	trapped.	Also	we	would	get	benefits	from	the	credit	cards	such	as	cash	advance	without	interest,	accumulated	
points	for	redemption,	discounts	from	other	business	partners.	

บทน�ำ

	 เมื่อพูดถึงบัตรเครดิตหรือบัตรพลาสติก	 ซึ่งเป็นตราสารทางการเงินชนิดหนึ่ง	 ที่มนุษย์กินเงินเดือนอย่างเราๆ	 ท่านๆ	 ทั้งหลาย	
น้อยคนนกัทีจ่ะไม่รูจ้กั	เพราะว่าปัจจบุนันีบ้ตัรเครดติได้กลายเป็นส่วนหนึง่ของการด�ารงชพี	ซึง่ก�าลงัได้รบัความนยิมมากขึน้เรือ่ยๆ		เพราะ
เป็นบัตรที่สามารถซื้อสินค้าและบริการมาใช้ในการบริโภคได้ล่วงหน้า	 การใช้บัตรเครดิตมีความสะดวก	 ปลอดภัย	 ไม่ต้องพกพาเงินสด
ครั้งละมากๆ		ลดอันตราย	ลดความวิตกกังวล	แต่ผู้ใช้ต้องมีความระมัดระวังในการเก็บรักษาให้ปลอดภัยจากการถูกขโมย		มีระยะเวลา
ปลอดดอกเบี้ย	ธนาคารผู้ออกบัตรจะให้เครดิตในวงเงินที่สูงกว่าเงินเดือน	3	-	4	เท่าของเงินเดือน	มีการผ่อนปรนในการช�าระเงินคืนด้วย
อัตราขั้นต�่าร้อยละ	5-10	ของยอดที่ต้องช�าระ	โดยต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	20	ต่อปี	

ควำมเป็นมำของธุรกิจบัตรเครดิต

	 ธุรกิจบัตรเครดิตถือก�าเนิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา	ประมาณปี	พ.ศ.	2457	บริษัทน�้ามัน	General	Petroleum	Corporation	
of	California	(ปัจจุบันคือ	Mobil	Oil)	ได้ออกบัตรเครดิตชนิดหนึ่งให้กับลูกค้าและพนักงานกลุ่มหนึ่ง	เพื่อไว้ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท	การ
ให้สนิเชือ่ในลกัษณะดงักล่าวเป็นทีน่ยิม	จงึได้ถกูน�าไปใช้กบัอกีหลายธรุกจิ	เช่น	ร้านค้า	โรงแรม	เป็นต้น	โดยกจิการเหล่านัน้ได้ออกเหรยีญ
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โลหะ	(Shopper	Plates)	 ให้แก่ลูกค้าของตน	ซึ่งลูกค้าเหล่านี้จะ
ต้องเปิดบัญชีสินเชื่อเป็นรายเดือน	หมายเลขบัญชีของลูกค้า	และ
ชื่อบริษัทผู ้ออกเหรียญจะปรากฏอยู่บนเหรียญเครดิตดังกล่าว	
ลกูค้าจะใช้เหรยีญเครดตินัน้เพือ่ซือ้สนิค้าหรอืใช้บรกิารของบรษิทั
ผูอ้อกเหรยีญโดยไม่ต้องจ่ายเงนิสด	แต่จะให้ไปช�าระค่าสนิค้าและ
บรกิารตอนสิน้เดอืนทัง้จ�านวนโดยไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนยีมหรอืค่า
ใช้จ่ายใดๆ	เพิ่มเติม
	 ต่อมาป	ี พ.ศ.	2493	 นายแฟรงค	์ แมคนามาร่า	(Frank	
McNamara)	นกัธรุกจิชาวนวิยอร์คกบัเพือ่นได้ก่อตัง้บรษิทั	Diner’s	
Club	ขึ้นเพื่อออกบัตร	Diner’s	Club	ให้แก่ลูกค้า	ลูกค้าสามารถ
น�าบัตรดังกล่าวไปใช้ในการช�าระค่าบริการโรงแรมและภัตตาคาร
ในนิวยอร์คได้	 การช�าระเงินให้ช�าระตอนสิ้นเดือน	 และสามารถ
ใช้ได้ไม่จ�ากัดวงเงิน	ทั้งนี้		Diner’s	Club	จะเป็นผู้ช�าระเงินแทน
ลูกค้าดังกล่าว	โดย	Diner’s	Club	จะเก็บเงินจากลูกค้าภายหลัง	
และจัดท�าล�าดับความน่าเชื่อถือของลูกค้าไว ้ทั้งหมด	 ตาม
พฤติกรรมการช�าระเงิน	ตามที่ใช้จ่ายผ่านบัตร	ธุรกิจของ	Diner’s	
Club	ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วสหรัฐอเมริกา	และต่อมาได้
ขยายไปเปิดสาขาในต่างประเทศอีกหลายประเทศ	กิจการร้านค้า
ที่รับบัตรมีแทบทุกประเภท	 ตั้งแต่ภัตตาคาร	 สถานีบริการน�้ามัน	
สายการบนิ	โรงแรม	ธรุกจิท่องเทีย่ว	และร้านค้าพาณชิย์ทัว่ไป	นบั
เป็นจดุเริม่ต้นของบตัรเครดติชนดิเพือ่การเดนิทาง	และการรบัรอง	
หรือที่เรียกว่า	“Charge	Card”	ซึ่งแตกต่างจากบัตรเครดิตที่ออก
โดยบริษัทน�้ามันในตอนแรก	 เพราะ	Diner’s	Club	 ไม่ได้เป็นผู้
จ�าหน่ายสินค้าเอง	 แต่ท�าหน้าที่เป็นตัวกลางในการบริการ	 และ
อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือบัตร	 และร้านค้าที่มีข้อตกลงรับบัตร
เครดิตของ	Diner’s	Club	เมื่อสมาชิกไปซื้อสินค้าและบริการ
		 ต่อมาปี	พ.ศ.	2501	ได้มีบัตร	American	Express	เกิดขึ้น	
และในปี	พ.ศ.	2502	ได้มีบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินเกิด
ขึ้นเป็นครั้งแรก	โดยธนาคารแห่งอเมริกา	(Bank	of	America)	ใน
รฐั	California	ได้ออกบตัรเครดติของตนเองชือ่	“Bank	Americard”	
ซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนมากถึง	1	ล้านคน	ภายในเวลา	2	
ปี	 ต่อมาธนาคารได้จัดตั้ง	 Bank	of	Americard	 Service	
Corporation	เพื่อท�าหน้าที่ออกบัตร	ให้ความสะดวกแก่ผู้ถือบัตร	
และดูแลเก็บค่าบริการต่างๆ	 ซึ่งบัตรเครดิตดังกล่าวได้รับความ
นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ	ทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา	จนต้อง
ตั้งองค์กรอิสระระหว่างประเทศชื่อ	 IBANCO	 เพื่อดูแลและขยาย
บัตรเครดิตไปทั่วโลก	 ต่อมาองค์กร	 IBANCO	 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น	
VISA	International	เพือ่ออกบตัรเครดติ	VISA	Card	และในปี	พ.ศ.	
2509	ธนาคารในแถบภาคตะวนัออกกลางของสหรฐัอเมรกิาได้ร่วม
กับธนาคารเวลล์สฟาโก	(Wells	Fargo)	ออกบัตรเครดิตชื่อ	Master	
Charge	ซึ่งก็คือ		Master	Card	ในปัจจุบัน

	 ส�าหรบัประเทศไทย	ผูถ้อืบตัรเครดติชาวต่างประเทศ	เริม่
น�าบัตรเครดิตเข้ามาใช้กับร้านค้าในประเทศไทยปี	พ.ศ.	2503	ต่อ
มาบรษิทัไดเนอร์สคลบั	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ได้ออกบตัรไดเนอร์ส	
ให้กบัคนไทยใช้เป็นครัง้แรกในปี	พ.ศ.	2512	และถอืเป็นบตัรสากล
ใบแรกของไทย	 บัตรเครดิตได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในบรรดา				
นักธุรกิจชั้นน�า	ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ไทยร่วมกับบริษัทในต่าง
ประเทศออกบตัรเครดติสากล	เพือ่เพิม่คณุสมบตักิารใช้บตัรเครดติ
ให้กว้างมากขึ้น

ประเภทของบัตรเครดิต

	 ปัจจุบันผู้ออกบัตรเครดิตได้ให้บริการออกบัตรเครดิต
หลากหลายรูปแบบ	 ซึ่งแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการใช้
บัตร	 โดยสามารถแบ่งประเภทของบัตรเครดิตออกได้เป็น	 3						
ประเภทใหญ่ๆ	ดังนี้
	 1.	 บัตรเครดิตภายในประเทศ	(Local	Credit	Card)	เป็น
บัตรที่ผู้ถือบัตรสามารถใช้ได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น	 โดยผู้
ออกบัตรคือสถาบันการเงินไทย	เนื่องจากสถาบันการเงินไทยบาง
แห่งในปัจจุบันได้จัดตั้งสาขาในต่างประเทศมากขึ้น	และมีบริการ
ให้สมาชกิผูม้บีตัรเครดตินัน้สามารถใช้บรกิารบตัรเครดติจากสาขา
ในต่างประเทศได้
	 2.	 บัตรเครดิตระหว่างประเทศ	(International	Credit	
Card)	เป็นบตัรทีผู่ถ้อืบตัรสามารถใช้ได้ทัง้ในและนอกประเทศทัว่
โลก	โดยผู้ออกบัตรคือ
	 	 2.1	 ธนาคารและสาขาของธนาคารต่างประเทศที่อยู่
ในประเทศไทย	เช่น	ซิตี้แบงค์	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์	และ
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้	เป็นต้น
	 	 2.2	 บรษิทับตัรเครดติ	เช่น	ไดเนอร์คลบั	และอเมรกินั
เอ็กซ์เพรส	(เอเม็กซ์)	ซึ่งบัตรที่ออกโดย	2	บริษัทนี้มุ่งให้บริการเพื่อ
การเดินทางท่องเที่ยวและการบันเทิง	โดยมีชื่อเรียกว่า	T&E	Card	
(Travel	Entertainment	Card)	 บัตรประเภทนี้มีลักษณะเป็น	
Charge	Card	 คือ	 ไม่จ�ากัดวงเงินใช้จ่าย	 แต่การช�าระหนี้ต้อง
ช�าระเต็มจ�านวนทุกครั้งเมื่อมีการเรียกเก็บเงิน
	 	 2.3	 ธนาคารและสาขาของธนาคารต่างประเทศ	 กับ	
บรษิทับตัรเครดติ	คอื	วซ่ีาและมาสเตอร์การ์ดท�าการออกบตัรร่วม
กัน	เช่น	บัตรสแตนดาร์ดชาร์เตอร์-วีซ่า	บัตรซิตี้แบงค์-มาสเตอร์
การ์ด	และบัตรธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้-วีซ่า	เป็นต้น
	 	 2.4	 ธนาคารพาณิชย์ไทยร่วมกับ	 วีซ่าหรือมาสเตอร์
การ์ด	เพื่อขยายการบริการให้แก่ลูกค้า	โดยลูกค้าสามารถใช้บัตร
เครดติได้ทัง้ในประเทศ	และต่างประเทศ	เช่น	บตัรกสกิรไทย-วซ่ีา		
บัตรกสิกรไทย-มาสเตอร์การ์ด			บัตรไทยพาณิชย์-วีซ่า		บัตรไทย
พาณิชย์-มาสเตอร์การ์ด	เป็นต้น
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	 3.	 บัตรเครดิตร่วม	(Affinity	Card)	 เป็นบัตรที่ธนาคาร
พาณิชย์ไทย	ธนาคารต่างประเทศ	หรือบริษัทบัตรเครดิตออกร่วม
กบัองค์กรธรุกจิขนาดใหญ่	เช่น	ห้างสรรพสนิค้า	โรงแรม	ภตัตาคาร	
เป็นต้น	 เพื่อเพิ่มคุณค่าของการใช้บัตรให้มากขึ้น	 โดยผู้ถือบัตร
สามารถใช้บัตรนี้ในฐานะเป็นบัตรเครดิตของสถาบันผู้ออกบัตร	
และเป็นบัตรลดเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ	 จากองค์กรธุรกิจ
นั้นๆ	(ภัทรพร	อมาตยกุล,	2546,	7-9)

ประโยชน์ของบัตรเครดิต 
	 	ประโยชน์ของบัตรเครดิต	แบ่งได้เป็น	3	ด้าน	คือ	ด้านผู้
ออกบัตรเครดิต	ด้านร้านค้าผู้รับบัตรเครดิต	และด้านผู้ใช้บริการ
บัตรเครดิต	ดังนี้คือ
	 	1.	ประโยชน์ทางด้านผู้ออกบัตรเครดิต		
	 	 1.1	 การระดมเงินฝาก	ธนาคารที่ออกบัตรเครดิตบาง
แห่งออกบตัรเครดติโดยมเีงือ่นไขให้ลกูค้าทีต้่องการท�าบตัรเครดติ
ต้องมีเงินฝากค�้าประกัน	 เป็นการระดมเงินฝากโดยตรงจากผู้ถือ
บัตรเครดิต	และร้านค้าผู้รับบัตรเครดิต
	 	 1.2	 บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือที่ธนาคารต่างๆ	 ใช้ใน
การส่งผ่านบริการถึงมือถือผู้ถือบัตรเครดิตได้โดยตรง	โดยเฉพาะ
ด้านสินเชื่อ
	 	 1.3	 ท�าให้ทราบถึงพฤติกรรมที่แท้จริงในการใช้จ่าย
ของลูกค้า	 ข้อมูลเหล่านี้ธนาคารสามารถน�ามาใช้ปรับกลยุทธ์
ทางการตลาด	หรอืออกบรกิารใหม่ๆ	เพือ่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
									 1.4	 เพิม่ปรมิาณธรุกจิต่างประเทศ	จากการทีช่าวต่าง
ประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย	 หรือคนไทยที่เดินทางไป
ต่างประเทศ	เมือ่มกีารใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติจ�าเป็นต้องมกีารโอน
เงนิระหว่างประเทศ	ท�าให้ธนาคารจะมรีายได้จากอตัราแลกเปลีย่น	
และค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิตที่ต่างประเทศ
	 	 1.5	 ท�าให้ธนาคารมีรายได้หลัก	ได้แก่	ค่าธรรมเนียม
แรกเข้า	 ค่าธรรมเนียมรายปี	 รายได้จากดอกเบี้ยคงค้าง	 และค่า
ธรรมเนยีมจากร้านค้า	ส่วนรายได้รอง	ได้แก่	รายได้จากอตัราแลก
เปลี่ยน	และค่าธรรมเนียมจากการเบิกเงินสดล่วงหน้า
	 2.	 ประโยชน์ทางด้านร้านค้าผู้รับบัตรเครดิต	
	 	 2.1	 ท�าให้ยอดขายเพิ่มขึ้น	 การมีบัตรเครดิตเป็นการ
เพิ่มอ�านาจซื้อของผู้ใช้บริการบัตรเครดิต	บางครั้งผู้ใช้บริการบัตร
เครดิตต้องตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการโดยฉับพลัน
		 	 2.2	 ร้านค้าจะไม่มหีนีส้ญู	หากปฏบิตัติามระเบยีบของ
ผู้ออกบัตรเครดิต	 เพราะผู้ออกบัตรเครดิตจะเป็นผู้รับความเสี่ยง
จากหนี้สูญไว้เอง

	 	 2.3	 ความสะดวกในการช�าระหนี้	 ร้านค้าที่รับบัตร
เครดติจะประหยดัเวลาในการนบัเงนิสด	การทอนเงนิให้ลกูค้า	และ
ปลอดภัยจากการนับเงินผิดพลาด
	 	 2.4	 ความปลอดภัยในการน�าเงินฝากธนาคาร	 การ
ช�าระหนีข้องร้านค้าจะมหีลกัฐานในการขายสนิค้าเป็นหลกัฐานใน
การน�าเงนิเข้าบญัชขีองร้านค้าเท่านัน้	จงึมคีวามปลอดภยัจากการ
ถูกโจรกรรมมากกว่าน�าเงินสดฝากธนาคาร
	 3.	 ประโยชน์ทางด้านผู้ใช้บริการบัตรเครดิต			
	 	 3.1	 เพิ่มความสะดวกสบาย	ความคล่องตัวในการจับ
จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการต่างๆ	 	 โดยไม่ต้องพกพาเงินสดเป็น
จ�านวนมากๆ
	 	 3.2	 ได้รับวงเงินบัตรเครดิตจ�านวนหนึ่ง	(Revolving	
Credit)	เพื่อเป็นขีดจ�ากัดในการใช้จ่ายของผู้ใช้บริการบัตรเครดิต	
และเป็นจ�านวนเงินสูงสุดที่ทั้งธนาคารพาณิชย์	 หรือบริษัทผู้ออก
บัตรเครดิต	 และผู้ใช้บริการบัตรเครดิตต่างก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับ
ผิดชอบซึ่งกันและกัน	ในการให้บริการหรือรับบริการทางด้านบัตร
เครดติ	กล่าวคอื	ในกรณทีีผู่ใ้ช้บรกิารบตัรเครดติ	ไม่สามารถช�าระ
หนีอ้นัเกดิจากการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติแล้ว	ธนาคารพาณชิย์หรอื
บริษัทผู ้ออกบัตรเครดิตจะมีความเสียหายสูงสุดไม่เกินวงเงิน
จ�านวนนี้	 ในท�านองเดียวกันหากบัตรเครดิตดังกล่าวถูกน�าไปใช้
โดยมิชอบ	 หรือถูกลักลอบน�าไปใช้	 และมิได้มีการแจ้งอายัดบัตร
เครดติตามระเบยีบทีแ่ต่ละบรษิทัก�าหนดไว้	ผูใ้ช้บรกิารบตัรเครดติ
จะรับผิดชอบสูงสุดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่เกินวงเงินจ�านวน
นี้
	 	 3.3	 ได้รับการเพิ่มอ�านาจในการจับจ่ายใช้สอยทาง
อ้อม	(Purchasing	Power)	กล่าวคอืผูใ้ช้บรกิารบตัรเครดติสามารถ
ซื้อสินค้าและบริการได้โดยไม่ต้องช�าระเงินทันที	 ไม่ต้องเสียดอก
เบี้ย	โดยมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย	โดยเฉลี่ยประมาณ	45-55	วัน	
ซึง่หากจะต้องมกีารใช้เงนิสด	ในการซือ้สนิค้าและบรกิารทนัทแีล้ว	
ผูใ้ช้บรกิารบตัรเครดติอาจจะยงัไม่มคีวามพร้อมในช่วงเวลานัน้กไ็ด้	
ซึ่งการให้บริการเช่นนี้ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์	 ว่าเป็นการสร้าง
พฤติกรรมฟุ่มเฟือยให้แก่ผู้บริโภค	 โดยยอมให้น�าเงินที่จะได้ใน
อนาคตมาใช้จ่ายล่วงหน้าในปัจจบุนั	นอกจากนี	้	ธนาคารพาณชิย์
หรือบริษัทผู้ออกบัตรเครดิต	 ก็ยินยอมให้มีการผ่อนช�าระหนี้เป็น
หลายๆ	 งวด	 โดยจ่ายช�าระขั้นต�่าเพียงบางส่วนตามที่ก�าหนดไว้	
เช่นร้อยละ	5-10	 ของยอดที่ใช้จ่ายในเดือนนั้นๆ	 แต่จะต้องจ่าย
ดอกเบี้ยในอัตราที่ค่อนข้างสูงแทน	
	 	 3.4	 มีบริการพิเศษช่วยแก้ปัญหา	หรือบรรเทาปัญหา
ในยามฉุกเฉินเร่งด่วน	 เช่น	 อนุญาตให้สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต
สามารถเบกิถอนเงนิสดล่วงหน้าจากเคาน์เตอร์	หรอืเครือ่งฝากถอน
เงินอัตโนมัติที่แต่ละธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทก�าหนดไว้	ในกรณี



Executive Journal 85

ที่มีความจ�าเป็นต้องใช้เงินสด
	 	 3.5	 ได้รบัส่วนลดหรอืของแถมเป็นพเิศษจากร้านค้าที่
เป็นสมาชกิก�าหนดไว้	โดยผูถ้อืบตัรเครดติจะได้รบัส่วนลด	หรอืของ
แถมเป็นพิเศษทันทีที่น�าบัตรเครดิตไปซื้อสินค้าหรือบริการตาม
เงือ่นไขทีก่�าหนดไว้	หรอือาจจะเป็นในลกัษณะได้รบัเป็นคะแนนสะสม	
(Bonus	Point)	ตามสดัส่วนปรมิาณการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติ	หรอื
น�าไปใช้เพือ่ขอยกเว้นค่าธรรมเนยีมรายปีในปีถดัไปกไ็ด้
	 	 3.6	 ได้รับประโยชน์จากสิทธิประโยชน์	 และบริการ			
เสริมอื่นๆ	 เช่น	 ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการซื้อเช็คเดิน
ทาง	หรอืหากต้องเสยีกจ็ะเสยีในอตัราทีต่�่ากว่าปกต	ิการให้บรกิาร
ส�ารองตั๋วเครื่องบิน	 โรงแรมที่พัก	 บัตรเครดิตบางประเภทมีห้อง
รับรอง	มีอาหารว่างไว้บริการระหว่างที่รอขึ้นเครื่องบินที่สนามบิน	
ได้รับประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยอัตโนมัติ	 ได้รับประกัน
ภยัสนิค้าในกรณชี�ารดุเสยีหาย	สญูหาย	ตลอดจนการให้บรกิารสัง่
ซื้อสินค้าต่างๆ	ผ่านไปรษณีย์	ไดเร็คเมล์	(Direct	Mail)	หรือผ่าน
ทางโทรศัพท์	เทเลมาร์เก็ตติ้ง	(Telemarketing)	เป็นต้น
	 	 3.7	ใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการสร้างประวัติ	ความ
น่าเชื่อถือทางด้านเครดิตส่วนบุคคล	การใช้บัตรเครดิตเป็นจุดเริ่ม
ต้นที่ส�าคัญในการพัฒนานิสัย	 ความรับผิดชอบส่วนบุคคล	 ผู้ใช้
บริการบัตรเครดิตจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า	 ตนเองมีขีดความ
สามารถทีจ่ะจ่ายหรอืช�าระคนืได้มากน้อยเพยีงไร		และหากตนเอง
ไม่มีความรับผิดชอบในการใช้บัตรนี้แล้ว	ก็ยังสามารถสร้างความ
เสียหายให้แก่ตนเองและผู้อื่นด้วย	(วัลลภ	บาลี,	2549,	20-22)

สถิติกำรใช้บัตรเครดิต

	 ปัจจบุนันีไ้ม่ว่าจะเป็นเจ้าของธรุกจิ	พนกังานบรษิทัเอกชน	
หรือข้าราชการที่มีรายได้ประจ�า	 มักนิยมใช้บัตรเครดิตกันมาก	
เพราะเป็นบัตรที่อ�านวยความสะดวกมากมาย	เช่น	ไม่ต้องพกพา

เงินสดจ�านวนมากๆ	 เพื่อน�าไปซื้อสินค้าและบริการ	 สามารถซื้อ
สินค้าและบริการได้ก่อนแล้วค่อยช�าระค่าสินค้าและบริการได้ใน
ภายหลัง	มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย	45-55	วัน	ซึ่งนับจากวันสรุป
ยอดค่าใช้จ่ายถึงวันครบก�าหนดช�าระ	 ไม่ได้นับจากวันที่มีการใช้
จ่าย	ได้รับโปรโมชั่นจากผู้ให้บริการ	ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดจากร้าน
ค้า	 ได้แต้มเพิ่มขึ้นจากผู้ออกบัตรเครดิต	 ล้วนแล้วแต่เป็นการ
กระตุ้นให้ลูกค้ามีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น	 การใช้บัตรเครดิตใช่ว่า
จะมีแต่ข้อดีอย่างเดียว	ข้อเสียของการใช้บัตรเครดิตก็มี	เช่น	บัตร
หาย	 บัตรถูกขโมย	 ถ้าเรารู้	 ก็ท�าให้เราต้องทุกข์ใจ	 และต้องรีบ
ติดต่อผู้ออกบัตรเครดิตเพื่อการอายัดบัตร	 การถูกขโมยข้อมูลใน
บตัรเครดติ	บางครัง้เราไม่รูว่้าข้อมลูในบตัรเครดติของเราถกูขโมย	
เราก็ต้องรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เป็นผู้ก่อ	ถ้าผู้ใช้
บัตรเครดิตช�าระไม่เต็มจ�านวน	หรือการเบิกเงินสดล่วงหน้า	ผู้ใช้
บัตรเครดิตต้องแบกรับดอกเบี้ย	ที่ตามมาในอัตราร้อยละ	20	ต่อ
ปี	ซึ่งจัดว่าสูงมาก	โดยรวมแล้วถ้าผู้ใช้บัตรเครดิตมีวินัยในการใช้
เงินที่ดี	 ช�าระเต็มจ�านวนทุกครั้ง	 บัตรเครดิตที่เราใช้ก็จะให้
ประโยชน์มากกว่าให้โทษ	
	 จากตารางที	่1	พบว่า	สถติขิองปรมิาณบตัรเครดติ	ปรมิาณ
การใช้จ่ายรวม	การเบกิเงนิสดล่วงหน้า	และยอดสนิเชือ่คงค้าง	มี
จ�านวนเพิม่มากขึน้ทกุปี	เมือ่เทยีบจากปี	2548-2553		และเมือ่เปรยีบ
เทยีบระหว่างปี	2552-2553	พบว่า	ปรมิาณบตัรเครดติในปี	2553	มี
อตัราเพิม่ขึน้จากปี	2552	คดิเป็นร้อยละ	5.18	การใช้บตัรเครดติใน
ลกัษณะการเบกิเงนิสดล่วงหน้าในปี	2553	มอีตัราเพิม่ขึน้จากปี	2552	
คดิเป็นร้อยละ	2.83	และคดิเป็นร้อยละ	18.74	ของปรมิาณการใช้
จ่ายรวม	 และยอดสนิเชือ่คงค้างในปี	2553	 มอีตัราเพิม่ขึน้จากปี	
2552	 คิดเป็นร้อยละ	10.09	 สะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้บัตรเครดิตมี
พฤตกิรรมในการใช้บตัรเครดติในการก่อหนีเ้พิม่มากขึน้																		                                                                                                           

ตารางที่ 1	แสดงปริมาณบัตรเครดิต	ปริมาณการใช้จ่ายรวม	การเบิกเงินสดล่วงหน้า	และยอดสินเชื่อคงค้างของเดือนธันวาคม																																																																																																																																											
หน่วย	:	ล้านบาท

 พ.ศ.	 ปริมาณบัตรเครดิต1	 ปริมาณการใช้จ่ายรวม2	 การเบิกเงินสดล่วงหน้า2	 ยอดสินเชื่อคงค้าง3

	 2548	 10,010,203	 64,358.08	 15,630.09	 144,211.05
	 2549	 10,900,566	 73,424.86	 18,125.11	 171,005.37
	 2550	 12,003,369	 79,759.68	 18,828.99	 179,275.56
	 2551	 12,971,694	 86,500.61	 19,329.84	 189,226.88
	 2552	 13,489,402	 									101,590.39	 19,033.33	 196,598.97
	 2553	 14,187,815	 									119,577.45	 19,572.80	 216,426.53

ที่มา:	ธนาคารแห่งประเทศไทย.	(2554).	การให้บริการบัตรเครดิต.	ค้นเมื่อ	20	มี.ค.	2554
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หมายเหตุ	:	1.	จ�านวนบัตรเครดิต	 หมายถึง	 จ�านวนบัญชีผู้ใช้
บริการบัตรเครดิตที่มียอดสินเชื่อคงค้าง	ณ	สิ้นเดือนที่รายงาน
	 2.	ปริมาณการใช้จ่ายรวม	 หมายถึง	 ปริมาณการใช้
จ่ายภายในประเทศ	ในต่างประเทศ	และการเบิกเงินสดล่วงหน้า
	 3.	ยอดสิ้นเชื่อคงค้าง	หมายถึง	เงินให้สินเชื่อคงค้าง
ทั้งสิ้น

วิธีกำรคิดดอกเบี้ย

	 การใช้จ่ายในชวีติประจ�าวนัของเรา	ถ้ามวีนิยัในการใช้เงนิ
ที่ดี	ช�าระหนี้เต็มจ�านวนทุกครั้ง	ก็จะไม่ท�าให้เราต้องเป็นหนี้	แต่
ถ้ามคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องให้ค่าใช้จ่ายนัน้กลายเป็นหนี้	สิง่ทีจ่ะตาม
มาก็คือดอกเบี้ย	หากเราได้ศึกษาถึงวิธีการคิดดอกเบี้ยที่ดี	อาจจะ
ท�าให้เราสามารถวางแผนในการบริหารเงินของเราได้ดีขึ้น	 ซึ่งวิธี
การคิดดอกเบี้ยมี	2	แบบคือ	

	 1.	 การคิดดอกเบี้ยแบบคงต้นหรือแบบเชิงเดียว	(Simple	
Interest)
	 2.	การคิดดอกเบี้ยแบบทบต้น	(Compounded	Interest)	

กำรคิดดอกเบี้ยแบบคงต้นหรือแบบเชิงเดียว (Simple 

Interest) เป็นการคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นที่เริ่มแรก	ไม่ว่าจะคิด
ดอกเบี้ยของปีใดก็ตาม	ดอกเบี้ยจะมีค่าเท่ากันทุกปี	
	 สูตรที่ใช้ในการค�านวณมีดังนี้
	 1.	การหาดอกเบี้ยคงต้น		I	=	P	x	r	x	t									
	 2.	การหาเงินรวม	S	=	P	+	I	=	เงินต้น	+	ดอกเบี้ย	
	 หรือ	S	=	P(1+rt)																										 			
ในที่นี้	 I	=	ดอกเบี้ย	(interest),		P	=	เงินต้น	(principal)
	 S	=	เงินรวม	(Sum),	 t	=	ระยะเวลาเป็นปี	(time	in	year)																
	 r	=	อัตราดอกเบี้ย	(rate	of	interest)
                                                          

ตวัอย่างที ่1	นายสขุสนัต์ขอยมืเงนิ	2,000	บาท	จากนายสขุใจ	ก�าหนดช�าระหนี	้2	ปี	อตัราดอกเบีย้คงต้น10%	จงหาดอกเบีย้	และเงนิรวม
วิธีท�า	 จากสูตร				I			=		P	x		r	t	 											
	 ในที่นี้				I		=		ดอกเบี้ย,				P		=		2,000	บาท	
																r			=		10	%		=		10	,		t		=		2	ปี
																															100
	 แทนค่าในสูตร			I			=		2,000	x	10	x	2
	 	 	 	 	 							100	
	 ดังนั้น	ดอกเบี้ย					=		400		บาท
	 เงินรวม												=		เงินต้น	+	ดอกเบี้ย			=		2,000	+	400																																										
ดังนั้นนายสุขสันต์ต้องจ่ายเงินรวมทั้งสิ้น				=		2,400						บาท

กรณีที่โจทย์ก�าหนดระยะเวลาเป็นเดือนมีวิธีการค�านวณดังนี้

ตัวอย่างที่ 2	นางดวงเดือนขอยืมเงินจากนางดวงดาว	5,000	บาท	อัตราดอกเบี้ยคงต้น	12%	เป็นระยะเวลา	6	เดือน	นางดวงดาวต้องช�าระ
หนี้เท่าไร	(1	ปี		=		12	เดือน)
วิธีท�า			จากสูตร		I		=		P	x	r	x	t	 								
	 ในที่นี้					I	=	ดอกเบี้ย,				P		=		5,000	บาท
	 										r	=		12	%		=		12	,		t	=		6	ปี
																														100							12
																		I	=		5,000	x	12	x	6
																							100	x	12												
	 ดอกเบี้ย		=		300				บาท
จากสูตร		เงินรวม		=		เงินต้น	+	ดอกเบี้ย		=		5,000	+	300			
ดังนั้นนางดวงเดือนต้องช�าระหนี้		=		5,300		บาท
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การหาจ�านวนวัน	เช่น	ขอยืมเงินไปตั้งแต่วันที่	11	มีนาคม	2554	ถึงวันที่	15	มิถุนายน	2554
	 มี.ค.	 เม.ย.	 พ.ค.	 มิ.ย.	 รวม		
	 31-11	=	20	 30	 31	 15	 96			
ดังนั้น	จ�านวนวันที่น�ามาคิดดอกเบี้ย		=			20	+	30	+	31	+	15			=			96			วัน
กรณีที่โจทย์ก�าหนดระยะเวลาเป็นจ�านวนวัน	ต้องท�าจ�านวนวันให้เป็นปี	โดยการหารด้วย	365	หรือ	366	วัน	มีวิธีการค�านวณดังนี้

ตัวอย่างที่ 3	นายแดงขอยืมเงินจากนายด�า	10,000	บาท	อัตราดอกเบี้ยคงต้น	8	%	ตั้งแต่	วันที่	16	เมษายน	2554	ถึงวันที่	12	สิงหาคม	
2554	(ก�าหนดให้	1	ปี	=	365	วัน)	จงหาดอกเบี้ยและเงินรวมที่นายแดงต้องช�าระคืนให้นายด�า

วิธีท�า	 จากสูตร		I		=		P	x		r	x	t																																									 	 									
	 หาจ�านวนวัน	
	 เม.ย.	 พ.ค.	 มิ.ย.	 ก.ค.	 ส.ค.	 รวม		
	 30	-16	=	24	 31	 30	 31	 12	 128
	 รวมจ�านวนวัน		=			24	+	31	+30	+	31	+	12		=		128	วัน
	 ในที่นี้			I		=		ดอกเบี้ย,			P		=		10,000	บาท
																r		=			8	%			=	8	,			t			=			128		ปี
																													100										365
																I		=		10,000	x	8	128
																							100	x	365											
	 ดอกเบี้ย			=			280.55	บาท
จากสูตร		เงินรวม		=		เงินต้น	+	ดอกเบี้ย		=		10,000	+	280.55																																												
ดังนั้น	นายแดงต้องช�าระเงินคืนให้นายด�า		=			10,280.55	บาท

กำรคิดดอกเบี้ยแบบทบต้น (Compounded Interest)	เป็นการคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นที่เพิ่มขึ้นทุกงวดของการคิดดอกเบี้ย	โดยเงิน
รวมของงวดปัจจุบันจะกลายเป็นเงินต้นของงวดถัดไป	 จะมีผลท�าให้ดอกเบี้ยในแต่ละงวดมีค่าเพิ่มขึ้นตลอดเวลา	 วิธีการคิดดอกเบี้ยทบ
ต้น	แบ่งเป็น	ทบต้นทุกปี		ทบต้นทุกหกเดือน	ทบต้นทุกสามเดือน	และทบต้นทุกเดือน	ถ้ามีจ�านวนงวดของการคิดดอกเบี้ยมากๆ	ในทาง
คณิตศาสตร์มีสูตรส�าหรับการค�านวณ	ในที่นี้จะขอกล่าวถึงวิธีการคิดดอกเบี้ยแบบง่ายๆไม่ต้องใช้สูตรที่ยุ่งยาก
 
ตัวอย่างที่ 4		นายยากจนกู้เงินจากนายร�่ารวยเป็นจ�านวนเงิน	20,000	บาท	ระยะเวลา	3	ปี	อัตราดอกเบี้ยทบต้น	20%	(ทบต้นทุกปี)	จง
หาดอกเบี้ยทั้งหมด	และนายยากจนต้องช�าระหนี้ให้นายร�่ารวยเป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้นเท่าไร

วิธีท�า	 จากสูตร		I		=		P	x	r	x	t										
	 ในที่นี้				I

1
		=	ดอกเบี้ยสิ้นปีที่	1	,			P		=		20,000	บาท

	 									r		=			20	%		=		20	,						t		=		1	ปี
																															100
	 										I

1
	=	20,000	x	20	x	1		=		4,000	บาท

																											100
	 ดอกเบี้ยสิ้นปีที่	1		=		4,000	บาท
							เงินรวมปลายปีที่	1		=		20,000	+	4,000		=			24,000	บาท	ซึ่งจะเป็นเงินต้นของปีที่	2
							ในปีที่	2			I

2
	=		ดอกเบี้ยสิ้นปีที่	2,		P2		=		24,000	บาท

	 										r		=		20	%			=		20	,			t		=		1	ปี
																																100
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																	I
2
		=	24,000	x	20	x	1			=			4,800		บาท

																											100
	 ดอกเบี้ยสิ้นปีที่	2		=		4,800	บาท
	 เงินรวมปลายปีที่	2		=		24,000	+	4,800		=		28,800		บาท	ซึ่งจะเป็นเงินต้นของปีที่	3
	 ในปีที่	3			I

3
	=		ดอกเบี้ยสิ้นปีที่	3,		P		=		28,800	บาท

	 										r		=		20	%		=		20,		t		=		1	ปี
																															100
	 										I

3		
=		28,800	x	20	x	1		=		5,760	บาท

																											100
	 ดอกเบี้ยสิ้นปีที่	3		=		5,760	บาท
	 เงินรวมปีที่	3					=		28,800	+	5,760		=		34,560	บาท		
นายยากจนต้องช�าระหนี้ทั้งหมด		=		34,560	บาท		
ดอกเบี้ยทั้งหมด																=		34,560	–	20,000		=		14,560	บาท							
หมายเหต	ุ	1.	การหาจ�านวนวันในทางคณิตศาสตร์	จะนับวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่	1	แต่การนับจ�านวนวันของสถาบันการเงิน	จะนับวันที่มีการ
บันทึกรายการค่าใช้จ่ายเป็นวันที่	1
เช่น	วันที่บันทึกรายการค่าใช้จ่ายมี	2	รายการ	คือ
										รายการที่	1		วันที่		22	เมษายน	2554	
										รายการที่	2		วันที่		5		พฤษภาคม	2554
และวันที่สรุปยอดค่าใช้จ่ายคือวันที่	20		พฤษภาคม	2554			ดังนั้นจ�านวนวันที่จะน�ามาคิดดอกเบี้ยเป็นดังนี้
	 รายการที่	1	วันที่บันทึกรายการค่าใช้จ่ายคือวันที่	22	เมษายน	2554	ซึ่งวันที่อยู่คนละเดือนกันกับวันที่สรุปยอดค่าใช้จ่าย	การหา
จ�านวนวันจะคิดในแต่ละเดือนดังนี้	
	 เม.ย	 พ.ค.	 รวม
	 30	-	22	=	8	 20	 8	+	20	 =	28	วัน
จ�านวนวันที่จะน�ามาคิดดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน		28	+	1		=		29	วัน
	 รายการที่	2		วันที่บันทึกรายการค่าใช้จ่ายคือวันที่	5		พฤษภาคม	2554	ซึ่งวันที่อยู่เดือนเดียวกันกับวันที่สรุปยอดค่าใช้จ่าย	การ
หาจ�านวนวันคิดดังนี้	จ�านวนวัน		=	20	-	5	=	15	วัน	จ�านวนวันที่จะน�ามาคิดดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน		=	15	+	1	=	16	วัน
	 2.	การคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตถ้ามีการช�าระเงินบางส่วน	จะมีการหักเงินที่ช�าระแล้วจึงใช้วิธีการคิดดอกเบี้ยคล้ายกับตัวอย่างที่	4	
แต่ระยะเวลาจะคิดเป็นจ�านวนวันตามรอบบิล	 แล้วน�าดอกเบี้ยบวกเข้าไปกับยอดเงินที่ค้างช�าระซึ่งจะน�าไปคิดเป็นเงินต้นของงวดถัดไป	
การคิดดอกเบี้ยในลักษณะเช่นนี้ก็คือการคิดดอกเบี้ยทบต้นนั่นเอง	จากตัวอย่างที่	4	คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	20	ต่อปี	(ทบต้นทุกปี)	
ดอกเบีย้ยงัมากมายขนาดนี	้แต่การคดิดอกเบีย้บตัรเครดติจะคดิทบต้นทกุรอบบลิ	ซึง่กค็อืทบต้นทกุเดอืน	ถ้าน�าดอกเบีย้มารวมกนัหลายๆ	
เดือนจะมากมายขนาดไหน	จะเห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นรากฐานส�าคัญในการด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบัน	ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินหรือฝาก
เงินก็ตาม	ถ้ามีความรู้ทางคณิตศาสตร์เช่น	เรื่องของการคิดดอกเบี้ย	ก็สามารถท�าให้เรามีการวางแผนทางการเงินที่ดีได้	
              
กำรคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต เรื่องจริงที่ควรรู้

	 จากตารางที	่1	จะเหน็ว่า	ผูใ้ช้บตัรเครดติ	การเบกิเงนิสดล่วงหน้า	ยอดสนิเชือ่คงค้างของบตัรเครดติเพิม่มากขึน้ทกุปี	เป็นมหนัตภยั
ทีร้่ายแรงกบัความสขุของชวีติมนษุย์	เพราะการเตบิโตของดอกเบีย้จะโตวนัโตคนื		ดอกเบีย้เตบิโตตลอดเวลา	ซึง่ต่างกบัดอกไม้ในธรรมชาติ	
ถ้าช่วงใดฝนตกติดต่อกันหลายๆ	วัน	ไม่มีแดด	ดอกไม้จะบานช้า	
	 การคดิดอกเบีย้ของผูใ้ห้บรกิารบตัรเครดติ	ถ้าผูใ้ช้บตัรเครดติลองศกึษาด้านหลงัของใบแจ้งยอดการใช้เงนิของเราให้ละเอยีดถีถ้่วน	
เป็นมิตรกับคณิตศาสตร์นิดหน่อย	แล้วจะรู้ว่าไม่ยากเกินกว่าที่เราจะท�าความเข้าใจได้	ต่อไปนี้เราลองมาพิจารณาไล่เรียงไปพร้อมๆ	กัน	
แล้วท่านคงจะบอกกับตัวเองว่า	นับแต่นี้ต่อไป	เราจะใช้เงินอย่างมีสติ	ใช้ในสิ่งที่จ�าเป็น	หยุดใจให้ไร้อยาก	ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	แล้วเรา
จะมีความสุขอย่างเพียงพอเลยทีเดียว	ดังค�าสุภาษิตที่ว่า	“การไม่มีหนี้	เป็นลาภอันประเสริฐ”			
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	 สิ่งที่ผู้ใช้บัตรเครดิตควรทราบ	ถ้าช�าระหนี้ไม่เต็มจ�านวน	(ช�าระหนี้เพียงบางส่วน)	ถ้าท่านทราบแล้วจะไม่อยากเป็นหนี้	ไม่อยาก
เบิกเงินสดล่วงหน้าอีกต่อไป	แต่ส�าหรับคนที่มีความจ�าเป็นจริงๆ	งวดต่อๆ	ไป	ท่านต้องพยายามช�าระหนี้ให้เต็มจ�านวน	เพื่อให้หลุดออก
จากบ่วงกรรมตรงนี้		ถ้าช�าระหนี้ไม่เต็มจ�านวน	(ช�าระหนี้เพียงบางส่วน)	ไม่ว่าจะช�าระเท่าไรก็ตาม	ดอกเบี้ยที่ท่านต้องพบต่อไปนี้คือ
	 1.	รายการซื้อสินค้าและบริการทุกรายการทีซ่ื้อจะถูกคิดดอกเบี้ย	ตั้งแต่วันที่บันทึกรายการจนถึงวนัที่สรุปยอดทุกรายการ	โดยคิด
ทีละรายการ	แล้วน�าดอกเบี้ยของแต่ละรายการมารวมกันเป็นดอกเบี้ยทั้งหมดที่บันทึกลงในรอบบิลถัดไป
การคิดดอกเบี้ยของสินค้าและบริการ		
	 =		จ�านวนเงินค่าสินค้าและบริการของแต่ละรายการ	×	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	×	จ�านวนวัน
	 																																365
	 2.	ถ้ามีการช�าระเงินไม่เต็มจ�านวน	หรือการช�าระเงินคืนขั้นต�่า		จะมีการคิดดอกเบี้ยทันที	
การคิดดอกเบี้ยคงค้างรอบบัญชีที่แล้วหักเงินที่ช�าระ
	 =		ยอดเงินคงค้างรอบบัญชีที่แล้วหักเงินที่ช�าระ×อัตราดอกเบี้ยต่อปี×จ�านวนวัน
	 																																365
หมายเหตุ	การหาจ�านวนวันของยอดคงค้างนั้นนับจากวันที่ช�าระจนถึงวันสรุปยอดบัตรเครดิตของลูกค้า	ดังนั้นดอกเบี้ยที่ต้องช�าระทั้งสิ้น
คือดอกเบี้ยของข้อที่	1	กับข้อที่	2	รวมกัน
	 3.	การคิดค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้า	จะถูกบันทึกในช่องรายการใช้จ่ายทันที	รายละเอียดต้องพิจารณาจากธนาคารที่
ผู้ใช้บัตรเครดิตใช้จ่ายผ่านธนาคารนั้นๆ	ดังตารางที่	2

ตารางที่ 2	การคิดค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้า	สามารถเปรียบเทียบได้จาก	ตารางที่	3,	ตารางที่	4	และตารางที่	5				
   
	 ที่มา:	ธนาคารกสิกรไทย	 ที่มา:	ซิตี้แบงค์,	ธนาคารไทยพาณิชย์

	 1.	ค่าธรรมเนียมจากการเบิกเงินสดล่วงหน้า	ในอัตราร้อยละ	3	 1.	ค่าธรรมเนียมจากการเบิกเงินสดล่วงหน้า	ในอัตราร้อยละ	3	
		 2.	ดอกเบี้ยการเบิกเงินสดล่วงหน้า	โดยคิดจ�านวนวัน		 2.	ดอกเบี้ยการเบิกเงินสดล่วงหน้า	โดยคิดจ�านวนวันจาก
	 	 จากวันที่เบิกเงินสดถึงวันที่ช�าระเงินคืน	 	 วันที่เบิกเงินสดถึงวันที่ช�าระเงินคืน	หรือวันสรุปยอดบัญชี	
	 	 	 	 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน	(ซิตี้แบงค์)
							 3.	 VAT	ร้อยละ	7	ของค่าธรรมเนียมในข้อ	1

ตารางที่ 3	การค�านวณดอกเบี้ยจากการช�าระคืนขั้นต�่า	/	ช�าระคืนเพียงบางส่วน	/	มิได้ช�าระเลย	/	การเบิกเงินสดล่วงหน้า	ของซิตี้แบงค์

ตัวอย่างการค�านวณดอกเบี้ยจากการช�าระคืนขั้นต�่า	/	ช�าระคืนเพียงบางส่วน	/	มิได้ช�าระเลย	/	การเบิกเงินสดล่วงหน้า
Example	of	interest	calculation	for	minimum	payment	/	partial	payment	/	unpaid	/	cash	advance	usage	

ตัวอย่างใบแจ้งยอดบัญชี	(Example	of	Card	Statement)
*	 วันสรุปยอดบัญชีที่แล้ว	คือ	20	DEC	08	 เป็นจ�านวนเงิน	10,000	บาท	(Previous	statement	billing	date	was	20	DEC	08	and	
outstanding	balance	was	Baht		(10,000)
*	อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่	20%	ต่อปี	(Maximum	interest	rate	is	20%	per	year)	

	 หมายเลขสมาชิก	 ยอดเงินถึงวันที่	 ยอดเงินค้างช�าระ	 ยอดเงินขั้นต�่าที่ต้องช�าระ	 ก�าหนดช�าระภายในวันที่

	 ACCOUNT		NUMBER	 BILLING	DATE	 OUTSTANDING	BALANCE	 MINIMUM	PAYMENT	DUE	 PAYMENT	DUE	DATE

	 4555-0000-0000-0000	 20		Jan		09	 17,384.62	 1,738.46	 14		FEB		09
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MR.	A

	 วันบันทึก	 วันที่ท�ารายการ	 รายการ	 ยอดเงิน	บาท

	 POSTING	DATE	 TRANDSCTION	DATE	 DESCRIPTION	 AMOUNT	BAHT

	 15	JAN	 15	JAN(2),(3)	 PREVIOUS	BALANCE	 10,000.00
	 	 	 PAYMENT	THANK	YOU	 1,000.00
	 	 	 455-0000-0000-0000		MR.	A
	 08	JAN(4)	 03	JAN	 ABC	PRODUCT	BANDKOK	TH	 3,000.00
	 10	JAN	 09	JAN(1)	 ATM	CASH	ADVANCE	 5,000.00
	 10	JAN	 10	JAN CASH		ADVANCE		SERVICE		FEE	 150.00
	 10	JAN	 10	JAN	 VAT	DB	-	CASH		SVC	FEE	 10.50
	 	 	 SUB	TOTAL	 8,160.50
	 	 	 INTEREST	 224.12
	 	 	 TOTAL	 17,384.02
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 ตารางท่ี 4   การคํานวณดอกเบี้ยจากการชําระคืนขั้นตํ่า / ชําระคืนเพียงบางสวน / มิไดชําระเลย / การเบิกเงินสด
ลวงหนา ของธนาคารไทยพาณิชย 

 
 

ตัวอยางการคํานวณดอกเบี้ยจากการชําระคืนขั้นตํ่า / ชําระคืนเพียงบางสวน / มิไดชําระ 
ตัวอยาง  ใบแจงยอดรายการบัตรเครดิตเดือนกรกฎาคม 2550 

วันปดยอด (ว/ด/ป) 
23/07/07 

ยอดท่ีตองชําระ/ชําระเกิน (-) 
6,476.67 

ยอดท่ีตองชําระขั้นตํ่า 
2,264.08 

วันกําหนดชําระเงิน (ว/ด/ป) 
13/08/07 

วันท่ี (ว/ด) 
บันทึกรายการ 

วันท่ี (ว/ด) 
ท่ีเกิดรายการ 

รายการ เงินตางประเทศ จํานวนเงิน  
(บาท) 

24/06 
23/07 

 
30/06 
16/07 
16/07 

 
23/07 

21/06 
23/07 

 
28/06 
15/07 
15/07 

 
23/07 

TAZU RESTAURANT LA VILLA BKK 
IP ABC STORE 01/06 
Interest IP ABC STORE 01/06 
NOODLE BUFFET BANGKOK 
CASH ADVANCE WITHDRAWAL 
CASH ADVANCE FEE 
VAT ON CASH ADVANCE (7%) 
INTEREST-CASH ADVANCE 

 
 
 
 
 
 
 

(A) 

1,390.00 
1,200.00 

64.08 
714.50 

3,000.00 
90.00 

6.30 
14.79 

อัตราดอกเบ้ีย 20% 
 

ตัวอยาง  ใบแจงยอดรายการบัตรเครดิตเดือนสิงหาคม 2550 
วันปดยอด (ว/ด/ป) 

23/08/07 
ยอดท่ีตองชําระ/ชําระเกิน (-) 

5,557.13 
ยอดท่ีตองชําระขั้นตํ่า 

2,264.08 
วันกําหนดชําระเงิน (ว/ด/ป) 

13/09/07 
วันท่ี (ว/ด) 

บันทึกรายการ 
วันท่ี (ว/ด) 
ท่ีเกิดรายการ 

รายการ เงินตางประเทศ จํานวนเงิน  
(บาท) 

13/08 
23/08 

 
23/08 

 

13/08 
23/08 

 
23/08 

 

PAYMENT RECEIVED, THANK YOU 
IP ABC STORE 02/06 
Interest IP ABC STORE 02/06 
INTEREST-CASH ADVANCE 
INTEREST-PURCHASE 

 
 
 

(B+C) 
(D+E) 

2,300.00 
1,200.00 

64.08 
45.39 
67.99 

อัตราดอกเบ้ีย 20% 
สูตรการคํานวณดอกเบ้ีย  =  จํานวนเงินเบิกถอนเงินสดลวงหนาและคาสินคาและบริการ  อัตราดอกเบ้ียตอป  จํานวนวัน 
         ตามจํานวนวันในรอบป (365 หรือ 366 วัน) 
วิธีการคํานวณดอกเบ้ียสําหรับการเบิกถอนเงินสดลวงหนา 
(A)  ดอกเบ้ียการเบิกถอนเงินสดลวงหนา (กรกฎาคม)  =   3,000  20%  9(1)                 =  14.795 
                        365 
(B)  กอนการชําระเงิน    =  3,000  20%  20(2)                 =  32.877 
       ดอกเบ้ียการเบิกถอนเงินสดลวงหนา (สิงหาคม)                     365 
(C)  หลังการชําระเงิน    =  3,000 (2,30096.3064.0814.791,200)  20%  11(3)       =  12.509 
       ดอกเบ้ียการเบิกถอนเงินสดลวงหนา (สิงหาคม)                                       365 
วิธีการคํานวณดอกเบ้ียสําหรับคาสินคาและบริการ 
(D)  กอนการชําระเงิน 
        1.1  ดอกเบ้ีย TAZU RESTAURANT LA VILLA BKK  =  1,390.00  20%  30(4)                =  22.849 
                        365 
        1.2  ดอกเบ้ีย TAZU RESTAURANT LA VILLA BKK  =  1,390.00  20%  20(2)                =  15.233 
                        365 
        2.1  ดอกเบ้ีย  NOODLE BUFFET   =  714.50  20%  24(5)                =  9.396 
                        365 
        2.2  ดอกเบ้ีย  NOODLE BUFFET   =  714.50  20%  20(2)                =  7.830 
                        365 
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(E)  หลังการชําระเงินดอกเบ้ียสําหรับคาสินคาและบริการ  =  (1,390.00+714.50)  20%  11(3)               =  12.685 
                               365 
 
หมายเหตุ : ดอกเบีย้ (INTEREST) จะปรากฏในยอดสรุป (TOTAL INTEREST CHARGE) ในใบแจงยอดรายการบัตรเครดิต 
1.  จํานวนวัน(1)   นับจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 
2.  จํานวนวัน(2)   นับจากวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2550 
3.  จํานวนวัน(3)   นับจากวันที่ 13 สิงหาคม 2550 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2550 
4.  จํานวนวัน(4)   นับจากวันที่ 24 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 
5.  จํานวนวัน(5)   นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ธนาคารไทยพาณิชย 
 16

ตารางที่ 5    การคํานวณดอกเบี้ยจากการชําระคืนขั้นตํ่า / ชําระคืนเพียงบางสวน / มิไดชําระเลย / การเบิกเงิน
ลวงหนา ของธนาคารกสิกรไทย 

 
ตัวอยางการคํานวณดอกเบี้ยจากการชําระคืนขั้นตํ่า / ชําระคืนเพียงบางสวน / มิไดชําระ 

ตัวอยาง  ใบแจงยอดรายการบัตรเครดิตประจําเดือน เมษายน 2554 
วันที่สรุปยอด วันครบกําหนดชําระ ยอดหนี้ตอบัตร ยอดชําระเงินขั้นตํ่า 

5  เม.ย.  54 20  เม.ย.  54 6,676.16 1,000.00 
วันที่ใชบัตร วันที่บันทึก รายการ ยอดเงิน

(บาท) 
8  มี.ค.  54 

10  ม.ีค.  54 
15  ม.ีค.  54 
15  มี.ค.  54 
5  เม.ย.  54 
5  เม.ย.  54 

8  มี.ค.  54 
12  ม.ีค.  54 
15  ม.ีค.  54 
15  มี.ค.  54 
5  เม.ย.  54 
5  เม.ย.  54 

Paragon 
Starbucks 
Cash Advance – ATM 
Cash Advance Fee 
Annual Fee 
Interest Charge 
***Total Balance*** 

2,000.00 
1,000.00 
3,000.00 

90.00 
550.00 
36.16 

6,676.16 
อัตราดอกเบ้ีย   20% 
สูตรการคํานวณดอกเบ้ีย  =  (จํานวนเงินคาสินคา/บริการและเบิกเงินสดลวงหนา  อัตราดอกเบ้ียตอป  จํานวนวัน) 
                               365 
วิธีคํานวณดอกเบ้ียสําหรับรอบปจจุบัน 

วันท่ีเร่ิม ถึงวันท่ี จํานวนวัน จํานวนเงิน การคํานวณดอกเบี้ย ดอกเบ้ีย 
15  ม.ีค.  54 5  เม.ย.  54 22 3,000.00 (3,000.00  20%  22) 

365 
36.16 

 
วิธีคํานวณดอกเบ้ียสําหรับรอบบัญชีถัดไป 
กรณีชําระขั้นตํ่าจํานวน 1,000 บาท ในวันท่ี 20 เม.ย. 54 จะมีวิธีคํานวณดอกเบี้ยสําหรับรอบบัญชีถัดไป ดังนี้ 

วันท่ีเร่ิม ถึงวันท่ี จํานวนวัน จํานวนเงิน การคํานวณดอกเบี้ย ดอกเบ้ีย 
8  มี.ค.  54 19  เม.ย.  54 43 2,000.00 (2,000.00  20%  43) 

365 
47.12 

12  ม.ีค.  54 19  เม.ย.  54 39 1,000.00 (1,000.00  20%  39) 
365 

21.37 

6  เม.ย.  54 19  เม.ย.  54 14 3,000.00 (3,000.00  20%  14) 
365 

23.01 

20  เม.ย.  54 5  พ.ค.  54 16 5,676.161 (5,676.16  20%  16) 
365 

49.76 

รวมดอกเบ้ียเรียกเก็บทั้งสิ้น 141.27
1  ยอดคงคางหลังจากชําระเงินขั้นตํ่า  =  6,676.16  1,000.00  =  5,676.16  บาท  
หมายเหตุ 
-  อัตราคาธรรมเนียม/คาปรับและคาบริการตาง ๆ ใหเปนไปตามประกาศของธนาคาร 
-  สําหรับการซื้อสินคา/บริการ ธนาคารจะเร่ิมคิดดอกเบี้ยนับตั้งแตวันที่บันทึกรายการจนถึงวันที่ชําระเงินคืน 
-  สําหรับการเบิกเงินสดลวงหนา ธนาคารจะเร่ิมคิดดอกเบี้ยนับตั้งแตวันที่เบิกเงินสดจนถึงวันทีช่ําระเงินคืน 
-  ดอกเบี้ยจากการเบิกเงินสดลวงหนาจะไมมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย   
 
ที่มา: ธนาคารกสิกรไทย 
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ตารางที่ 5    การคํานวณดอกเบี้ยจากการชําระคืนขั้นตํ่า / ชําระคืนเพียงบางสวน / มิไดชําระเลย / การเบิกเงิน
ลวงหนา ของธนาคารกสิกรไทย 

 
ตัวอยางการคํานวณดอกเบี้ยจากการชําระคืนขั้นตํ่า / ชําระคืนเพียงบางสวน / มิไดชําระ 

ตัวอยาง  ใบแจงยอดรายการบัตรเครดิตประจําเดือน เมษายน 2554 
วันที่สรุปยอด วันครบกําหนดชําระ ยอดหนี้ตอบัตร ยอดชําระเงินขั้นตํ่า 

5  เม.ย.  54 20  เม.ย.  54 6,676.16 1,000.00 
วันที่ใชบัตร วันที่บันทึก รายการ ยอดเงิน

(บาท) 
8  มี.ค.  54 

10  ม.ีค.  54 
15  ม.ีค.  54 
15  มี.ค.  54 
5  เม.ย.  54 
5  เม.ย.  54 

8  มี.ค.  54 
12  ม.ีค.  54 
15  ม.ีค.  54 
15  มี.ค.  54 
5  เม.ย.  54 
5  เม.ย.  54 

Paragon 
Starbucks 
Cash Advance – ATM 
Cash Advance Fee 
Annual Fee 
Interest Charge 
***Total Balance*** 

2,000.00 
1,000.00 
3,000.00 

90.00 
550.00 
36.16 

6,676.16 
อัตราดอกเบ้ีย   20% 
สูตรการคํานวณดอกเบ้ีย  =  (จํานวนเงินคาสินคา/บริการและเบิกเงินสดลวงหนา  อัตราดอกเบ้ียตอป  จํานวนวัน) 
                               365 
วิธีคํานวณดอกเบ้ียสําหรับรอบปจจุบัน 

วันท่ีเร่ิม ถึงวันท่ี จํานวนวัน จํานวนเงิน การคํานวณดอกเบี้ย ดอกเบ้ีย 
15  ม.ีค.  54 5  เม.ย.  54 22 3,000.00 (3,000.00  20%  22) 

365 
36.16 

 
วิธีคํานวณดอกเบ้ียสําหรับรอบบัญชีถัดไป 
กรณีชําระขั้นตํ่าจํานวน 1,000 บาท ในวันท่ี 20 เม.ย. 54 จะมีวิธีคํานวณดอกเบี้ยสําหรับรอบบัญชีถัดไป ดังนี้ 

วันท่ีเร่ิม ถึงวันท่ี จํานวนวัน จํานวนเงิน การคํานวณดอกเบี้ย ดอกเบ้ีย 
8  มี.ค.  54 19  เม.ย.  54 43 2,000.00 (2,000.00  20%  43) 

365 
47.12 

12  ม.ีค.  54 19  เม.ย.  54 39 1,000.00 (1,000.00  20%  39) 
365 

21.37 

6  เม.ย.  54 19  เม.ย.  54 14 3,000.00 (3,000.00  20%  14) 
365 

23.01 

20  เม.ย.  54 5  พ.ค.  54 16 5,676.161 (5,676.16  20%  16) 
365 

49.76 

รวมดอกเบ้ียเรียกเก็บทั้งสิ้น 141.27
1  ยอดคงคางหลังจากชําระเงินขั้นตํ่า  =  6,676.16  1,000.00  =  5,676.16  บาท  
หมายเหตุ 
-  อัตราคาธรรมเนียม/คาปรับและคาบริการตาง ๆ ใหเปนไปตามประกาศของธนาคาร 
-  สําหรับการซื้อสินคา/บริการ ธนาคารจะเร่ิมคิดดอกเบี้ยนับตั้งแตวันที่บันทึกรายการจนถึงวันที่ชําระเงินคืน 
-  สําหรับการเบิกเงินสดลวงหนา ธนาคารจะเร่ิมคิดดอกเบี้ยนับตั้งแตวันที่เบิกเงินสดจนถึงวันทีช่ําระเงินคืน 
-  ดอกเบี้ยจากการเบิกเงินสดลวงหนาจะไมมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย   
 
ที่มา: ธนาคารกสิกรไทย 
 
 


