
สูตรการค านวณค่างวด

สินเช่ือประเภทวงเงินหมุนเวียนส ำหรับบุคคลธรรมดำท่ีมีรถปลอดภำระและมีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นประกันกำรช ำระหน้ี โดยผู้กู้สำมำรถใช้รถยนต์ได้ตำมปกติและไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ให้ธนำคำร 
ผู้กู้สำมำรถใช้เงินกู้เพื่อใช้จ่ำยในยำมฉุกเฉิน กำรอุปโภคบริโภค หรือเสริมสภำพคล่องทำงธุรกิจภำยใต้วงเงินดังกล่ำวได้ตำมเงื่อนไขท่ีธนำคำรก ำหนด โดยไม่เสียดอกเบี้ยหำกไม่มีกำรเบิกใช้เงินกู้

ลักษณะส ำคัญของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง การค านวณดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

 เป็นวงเงินกู้หมุนเวียนแบบมีเงื่อนไข โดยหำกธนำคำรจะเร่ิมให้บริกำรวงเงินหมุนเวียน 
ธนำคำรจะแจ้งให้ทรำบ

 เงื่อนไขกำรเบิกใช้วงเงิน กำรเพิ่มหรือลดวงเงิน จะเป็นไปตำมประวัติกำรผ่อนช ำระสินเชื่อ 
มูลค่ำของหลักประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ ตำมที่ธนำคำรก ำหนด 

 วิธีกำรรับเงิน : เงินโอน
 กำรผ่อนช ำระ : ต้องช ำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรำยเดือน
 จ ำนวนเงินกู้ที่สำมำรถเบิกใช้ได้สูงสุดไม่เกินวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติสุทธิจำกภำระหน้ีคงค้ำง 
 กำรค ำนวณดอกเบี้ยเพื่อหักช ำระหน้ีเป็นแบบลดต้นลดดอก 

วงเงินสินเชื่อ
ตั้งแต่ 30,000 – 10,000,000  บาท
ไม่เกิน 100% ของรำคำประเมินรถ

ระยะเวลำผ่อนช ำระ
ตั้งแต่ 6 - 72 เดือน

อัตรำดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยคงที่  0.65% - 1.00% ต่อเดือน เท่ากับ
ดอกเบี้ยที่แท้จริง 13.25% - 24% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)

การค านวณดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
สูตรการค านวณดอกเบีย้ แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

หลักกำรผ่อนช ำระแบบลดต้นลดดอก
คิดดอกเบี้ยแบบรำยวนัจำกเงินต้นคงเหลอื
ส่งผลให้ค่ำงวดในช่วงแรกจะมีส่วนที่ตดัดอกเบีย้มำกกว่ำ
เงินต้น และสัดส่วนของดอกเบี้ยจะลดลงในงวดถัด ๆ  ไป  

สินเชื่อทะเบียนรถประเภทวงเงินหมุนเวียน

 ค่ำธรรมเนียมกำรช ำระเงินผ่ำนตัวแทน 10 – 35 บำท/รำยกำร ขึ้นอยู่กับตัวแทนรับช ำระนั้นๆ 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหนี้ (ถ้ำม)ี

o กรณีค้ำงช ำระ 1 งวด จะช ำระค่ำติดตำมทวงถำมหนี้ไม่เกิน 50 บำท/รอบทวงถำม (ไม่รวม VAT)
o กรณีค้ำงช ำระมำกกว่ำ 1 งวด จะช ำระค่ำติดตำมทวงถำมหนี้ไม่เกิน 100 บำท/รอบทวงถำม (ไม่รวม VAT)

หมำยเหตุ : ธนำคำรอำจมีกำรแต่งตั้งผู้ให้บริกำรภำยนอกในกำรติดตำมทวงถำมหนี้
*ค่ำธรรมเนียม และค่ำบริกำรต่ำงๆ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมที่ธนำคำรประกำศก ำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ
ที่เก่ียวข้องกับสินเช่ือ

ตัวอย่าง วงเงินกู้ของบริการเงินสั่งง่าย 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.65% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อน 48 เดือน
ค่างวด  =  100,000 + (100,000 x 0.65% x 48)/48 =  2,733 บาท ต่อเดือน 

(ก) 
ได้รับเงินกู้ 100,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 14.03%        ต่อปี
จ านวนผ่อนช าระ 48 งวด
จ านวนผ่อนช าระรอบบิลละ 2,733 บาท
วันถึงก าหนดช าระ               ทุกวันที่ 20   ของเดือน

(ข) ก าหนดช าระวันที่ 20/9/2563
ช าระจ านวน 2,733 บาท ในวันครบก าหนด
ดอกเบี้ยค านวณระหว่าง 20/8/2563 ถึง 19/9/2563
คิดจากเงินต้นจ านวน  100,000 บาท
ช าระดอกเบี้ย (100,000 x 14.03%) x (31/365) = 1,191.59  บาท
ช าระเงินต้น 2,733 – 1,191.59  = 1,541.41    บาท
เงินต้นคงเหลือ 100,000 – 1,541.41 = 98,458.59  บาท

(ค) ก าหนดช าระวันที่ 20/10/2563
ช าระจ านวน 2,733 บาท ล่าช้า 5 วันจากวันครบก าหนด
ดอกเบี้ยค านวณระหว่าง 20/9/2563 ถึง 19/10/2563
คิดจากเงินต้นจ านวน 98,458.59 บาท 
ช าระดอกเบี้ย (98,458.59 x 14.03%) x (30/365)  = 1,135.38 บาท     
ช าระเงินต้น 2,733 – 1,135.38                             = 1,597.62    บาท
เงินต้นคงเหลือ 98,458.59 – 1,597.62                 =  96,860.97 บาท

(ง) ก าหนดช าระวันที่ 20/11/2563
ช าระจ านวน 2,733 บาท ในวันครบก าหนด
ดอกเบี้ยค านวณระหว่าง 20/10/2563 ถึง 24/10/2563
คิดจากเงินต้นจ านวน 98,458.59 บาท
= (98,458.59 x 14.03%) x (5/365)            = 189.23 บาท           
ดอกเบี้ยค านวณระหว่าง 25/10/2563 ถึง 19/11/2563
คิดจากเงินต้นจ านวน 96,860.97 บาท
= (96,860.97 x 14.03%) x (26/365)          = 968.03   บาท          
ช าระดอกเบี้ยรวม 189.23 + 968.03 = 1,157.26        
ช าระเงินต้น 2,733 – 1,157.26     = 1,575.74 บาท
เงินต้นคงเหลือ 96,860.97 – 1,575.74    =  95,285.23    บาท



กำรแจ้งให้ช ำระหน้ี
ธนาคารจะสรุปรายการที่ครบก าหนดช าระ และ
น าส่งใบแจ้งยอดบัญชีให้ท่านล่วงหน้าก่อนถึงวันที่
ครบก าหนดช าระผ่านช่องทางไปรษณีย์ หรือ SMS 
ลิ้งก์ หรือ แอปพลิเคชันทิสโก้มายคาร์ (TISCO My 
Car) ตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้

 ธ.ทิสโก้ ทุกสาขา
 สาขาสมหวัง เงินสั่งได้ เฉพาะสาขาที่ติดตั้งตู้

รับช าระเงิน
 ตัวแทนรับช าระเงิน เช่น ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงเทพ

ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
 หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ได้แก่ บัญชี ธ.ทิสโก้

กสิกรไทย กรุงศรีอยุธยา

ช่องทำงกำรช ำระเงิน

ช่องทำงกำรติดต่อ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมของผลิตภัณฑ์ได้ที่
 สาขาธนาคารทิสโก้
 สาขาสมหวัง เงินสั่งได้
 ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-080-6000 หรือ
02-633-6000 กด 1หรือ ContactCenter@tisco.co.th

ประกันภัยท่ีมีผลต่อ
กำรพิจำรณำสินเชื่อ

9.1 ประกันภัยรถยนต์ภำคบังคับ (พ.ร.บ)
เพ่ือคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขบัขี่/
ผู้โดยสารที่อยู่ในหรือนอกรถที่ประสบภัยจากรถ
9.2 ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ตัง้แต่
ประเภท 3 ขึน้ไป
 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
 ความเสียหาย/ความสูญเสยีตอ่ตัวรถ

(หลักประกัน)
 การประกันภัยอุบัติเหตสุ่วนบุคคล 
 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่

และผู้โดยสารในรถ

ประกันท่ีมีประโยชน์กับท่ำน
แต่ไม่มีผลต่อกำรพิจำรณำ
สินเชื่อ10.1 ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ
 ประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ เป็นประกัน

คุ้มครองภาระหนี้ โดยหากผู้กู้เสยีชีวิต บริษัท
ประกันชีวิตจะเป็นผู้รับผิดชอบช าระหนี้ตาม
วงเงินประกันแทนผู้กูต้ามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 ผู้กู้ควรท าประกันประเภทนี้เพื่อลดความเสี่ยง

10.2 ประกันสุขภาพ(Health Insurance Plan)

 ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกัน โดยบริษัท
ประกันภัยจะชดเชยค่ารักษาพยาบาลแบบ
ผู้ป่วยในและผูป้่วยนอก รวมถึงการชดเชย
รายวันจากการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ล าดับการรับช าระสินเช่ือ
ล าดับการรับช าระเงินจะเปน็ไปตามตัวเลขทีป่รากฎในตาราง ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงล าดับ
การรับช าระเงินในบางกรณี เช่น กรณีมีค่าเบี้ยประกันที่ถึงก าหนดช าระ ธนาคารอาจตัดช าระค่าเบี้ยประกนัก่อนเป็น
อันดับแรก เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง

สินเชื่อทะเบียนรถประเภทวงเงินหมุนเวียน

ค ำถำมที่พบบ่อย

Q : กรณีต้องการช าระหนีก่้อนก าหนด จะมี
ค่าธรรมเนียมหรือไม่
A : ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการช าระหน้ีก่อนก าหนด

Q : รายการเงนิต้นและดอกเบีย้ที่แสดงในใบแจ้ง
ยอดบัญชีค านวณถงึวันใด ?
A2 : ค านวณถึงวันก่อนครบก าหนดช าระ 1 วัน หาก
ช าระค่างวดก่อนวันครบก าหนด ธนาคารจะค านวณ
ดอกเบี้ยถึงวันท่ีผู้กู้ช าระเงิน

Q : กรณีผู้กู้ต้องการช าระค่างวดล่วงหน้าหลายๆ 
งวด โดยไม่ต้องการลดเงนิต้น จะต้องด าเนินการ
อย่างไร
A1 : ผู้กู้สามารถเลือกวิธีช าระค่างวด โดยวิธีการหัก
บัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ซึ่งธนาคารจะหักเงินจากบัญชี
เงินฝากดังกล่าว ในวันครบก าหนดช าระหน้ีแต่ละงวด

Q : หากช าระเงนิกู้ล่วงหน้าจะเป็นอย่างไร?
A : >>กรณีที่ 1 การช าระเงินตั้งแต่วันท่ีสรุปยอดบัญชี
ถึงก่อนวันครบก าหนดช าระ โดยช าระเท่ากับยอดที่เรียก
เก็บในใบแจ้งยอดบัญชีถือเป็นการช าระล่วงหน้า 
(Advance Payment) ดังนั้น ผู้กู้ไม่ต้องช าระเงินในวัน
ครบก าหนดช าระตามใบแจ้งยอดบัญชีอีก
(หมายเหตุ ผู้กู้อาจต้องช าระดอกเบี้ยในรอบบิลถัดไป
สูงขึ้น เนื่องจากจ านวนวันท่ีใช้ในการค านวณดอกเบี้ย
มากกว่าจ านวนวันตามรอบบิลปกติ)
>>กรณีที่ 2 กรณีผู้กู้ช าระเงินเกินกว่ายอดที่เรียกเก็บ
หรือก่อนวันสรุปยอดบัญชี ธนาคารจะจัดสรรเงินส่วนท่ี
เกินไปช าระค่าติดตามทวงถามหน้ี(ถ้ามี) จากนั้นจึง
น าไปช าระคืนเงินกู้ก่อนก าหนด (Prepayment) 
ตามล าดับ โดยผู้กู้ยังคงต้องช าระเงินในวันครบก าหนด
ช าระตามยอดเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีอีก

Q : ธนาคารบังคับลูกค้าให้ท าประกนัภยัรถยนต์กบั
บริษัทประกนัภยัที่ธนาคารก าหนดหรือไม่
A : ผู้กู้มีสิทธิเลือกที่จะท าประกันภัยกับบริษัทประกันภัย
ที่น่าเชื่อถือรายอื่นๆ ได้ โดยผู้กู้ต้องส่งมอบส าเนา
กรมธรรม์ให้ธนาคารก่อนวันเบิกรับเงินกู้

Version: 30052022ข้อควรระวัง!! ดอกเบี้ยคิดตั้งแต่วันท่ีได้รับเงินกู้  หำกผิดนัดช ำระจะถูกคิดค่ำติดตำมทวงถำมเพิ่มเติม ลูกค้ำควรเข้ำใจผลิตภัณฑแ์ละเงื่อนไขก่อนตัดสนิใจขอสินเชื่อ

Q : สินเชื่อประเภทวงเงนิหมุนเวยีนรองรับการรับ
ช าระเงนิด้วยเช็คลงวนัที่ล่วงหน้าหรือไม่
A : สินเชื่อประเภทวงเงินหมุนเวียน ไม่รองรับการรับ
ช าระเงินด้วยเช็คลงวันที่ล่วงหน้า (Post – Date Check)

“ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ 
และเปิดเผยข้อมลูสว่นบุคคลของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
(“ธนาคาร”) ได้ ตามประกาศความเปน็สว่นตวับนเว็บไซต์ของ
ธนาคาร https://www.tisco.co.th/th/privacy-notice.html 
และ/หรือช่องทางอืน่ใดที่ธนาคารก าหนด ในกรณีที่ท่านได้ให้
ข้อมูลส่วนบคุคลของบุคคลอื่นแก่ธนาคาร ท่านจะตอ้งแจ้งให้
บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดตามประกาศความเปน็
ส่วนตัวของธนาคารด้วย”


