
ตัวอย่าง การค านวณค่างวด

สินเชื่อประเภทวงเงินหมุนเวียนส ำหรับบุคคลธรรมดำท่ีท ำสัญญำเช่ำซื้อรถกับธนำคำรทิสโก้และปัจจุบันยังไม่ปิดสัญญำเช่ำซื้อ ท้ังนี้ ผู้กู้สำมำรถเบิกใช้เงินกู้เพื่อใช้จ่ำยในยำมฉุกเฉิน เพื่อกำรอปุโภคบริโภค หรือเสริมสภำพ
คล่องทำงธุรกิจภำยใต้วงเงินดังกล่ำวได้แบบหมุนเวียนตำมเงื่อนไขที่ธนำคำรก ำหนด โดยไม่มีกำรเสียดอกเบี้ยหำกไม่มีกำรเบิกใช้เงินกู้

ลักษณะส ำคัญของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง การค านวณดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

(ก) 
ได้รับเงินกู้ 100,000 บำท
อัตรำดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 12%        ต่อปี
จ ำนวนผ่อนช ำระรอบบิลละ 1,300 บำท
วันถึงก ำหนดช ำระ               ทุกวันที่ 20   ของเดือน

(ข) ก าหนดช าระวันที่ 20/7/2563
ช ำระเงิน 1,300 บำท ในวันครบก ำหนด
ดอกเบี้ยค ำนวณระหว่ำง 20/6/2563 ถึง 19/7/2563 
คิดจำกเงินต้นจ ำนวน 100,000 บำท
ช ำระดอกเบี้ย (100,000 x 12%) x (30/365) = 986.30 บำท
ช ำระเงินต้น   1,300 - 986.30 =  313.70 บำท
เงินต้นคงเหลือ  100,000 - 313.70 =  99,686.30 บำท

(ค) ก าหนดช าระวันที่ 20/8/2563
ช ำระเงิน 1,300 บำท ล่ำช้ำ 5 วันจำกวันครบก ำหนด
ดอกเบี้ยค ำนวณระหว่ำง 20/7/2563 ถึง 19/8/2563 
คิดจำกเงินต้นจ ำนวน 99,686.30 บำท
ช ำระดอกเบี้ย : (99,686.30 x 12%) x (31/365)  =  1,015.98 บำท
ช ำระเงินต้น : 1,300 - 1,015.98 =  284.02 บำท
เงินต้นคงเหลือ : 99,686.30 - 284.02 =    99,402.28 บำท

(ง) ก าหนดช าระวันที่ 20/9/2563
ช ำระเงิน 1,300 บำท ในวันครบก ำหนด 
ดอกเบี้ยค ำนวณระหว่ำง 20/8/2563 ถึง 24/8/2563  
คิดจำกต้นเงินจ ำนวน 99,686.30 บำท 
= (99,686.30 x 12%) x (5/365) =   163.87 บำท
ดอกเบี้ยค ำนวณระหว่ำง 25/8/2563 ถึง 19/9/2563 
คิดจำกต้นเงินจ ำนวน  99,402.28 บำท
= (99,402.28 x 12%) x (26/365) = 849.69 บำท
ช ำระดอกเบี้ยรวม : 163.87+ 849.69 = 1,013.56 บำท
ช ำระเงินต้น : 1,300 - 1,013.56 =  286.44 บำท
เงินต้นคงเหลือ : 99,402.28 - 286.44 = 99,115.84 บำท

วงเงินสินเชื่อ  ตั้งแต่ 30,000 – 10,000,000  บำท 
ขึ้นอยู่กับค่ำเช่ำซ้ือคงเหลือและรำคำประเมินหลกัประกัน (โดยพิจำรณำจำก
รำคำประเมินของรถที่น ำมำขอสินเช่ือและควำมสำมำรถในกำรช ำระของผู้กู้)

ระยะเวลำผ่อนช ำระ
ตั้งแต่ 6 – 72 งวด

อัตรำดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.9% - 28% ต่อปี 
(แบบลดต้นลดดอก)

หลักการค านวณค่างวดและดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก
ค่างวดระหว่างผ่อนสัญญาเช่าซือ้

สินเชื่อเพ่ิมวงเงินประเภทวงเงินหมุนเวียน

ค่างวดหลังจากปิดสัญญาเช่าซือ้

สูตรการค านวณดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก

แบบที่ 2 ผ่อนช ำระขั้นต่ ำ (กรณีมีเศษ ปัดขึ้นหลักร้อย)

วงเงินกู้ของบริกำรเงินสั่งง่ำย 100,000 บำท อัตรำดอกเบี้ย 12% ต่อปี ค่ำงวดสัญญำเช่ำซื้อ 8,000 บำท

แบบท่ี 2 เลือกผ่อนช าระขัน้ต ่าแบบท่ี 1 เลือกผ่อนช าระ 3% 5% หรือ 8% ของวงเงนิ
กู้ค่ำงวดระหว่ำงผ่อนสัญญำเช่ำซื้อ=100,000x3%* = 3,000 บำท

ค่ำงวดหลังจำกปิดสัญญำเช่ำซื้อ=3,000+8,000 = 11,000 บำท
*ลูกค้ำเลือกผ่อนช ำระ 3% ของวงเงินกู้

ค่ำงวดระหว่ำงผ่อนสัญญำเช่ำซื้อ=(100,000x12%x38)/365=1,300 บำท
ค่ำงวดหลังจำกปิดสัญญำเช่ำซื้อ=1,300+8,000=9,300 บำท

 เป็นวงเงินหมุนเวียนแบบมีเงื่อนไข โดยหำกธนำคำรจะเร่ิมให้บริกำรวงเงินหมุนเวียน 
ธนำคำรจะแจ้งให้ทรำบ

 เงื่อนไขการเบิกใช้วงเงิน การเพิ่มหรือลดวงเงิน จะเป็นไปตามประวัติการผ่อนช าระสินเชื่อ 
มูลค่าของหลักประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ธนาคารก าหนด 

 วิธีการรับเงิน : โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร 
 การผ่อนช าระ : ต้องช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
 จ านวนเงินกู้ที่สามารถเบิกใช้ได้สูงสุดไม่เกินวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติสุทธิจากภาระหน้ีคงค้าง 
 การค านวณดอกเบี้ยเพื่อหักช าระหน้ีเป็นแบบลดต้นลดดอก 

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ
ที่เก่ียวข้องกับสินเช่ือ

แบบที่ 1 ผ่อนช ำระ 3% 5% หรือ 8% ของวงเงินกู้
(กรณีมีเศษ ปัดขึ้นหลักสิบ)

 ค่าธรรมเนียมการช าระเงินผ่านตัวแทน 10 – 35 บาท/รายการ ขึ้นอยู่กับตัวแทนรับช าระนั้นๆ 
 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ (หลังจากปิดบัญชีเช่าซื้อ)

o กรณีค้างช าระ 1 งวด จะช าระค่าติดตามทวงถามหนี้ไม่เกิน 50 บาท/รอบทวงถาม (ไม่รวม VAT)
o กรณีค้างช าระมากกว่า 1 งวด จะช าระค่าติดตามทวงถามหนี้ไม่เกิน 100 บาท/รอบทวงถาม (ไม่รวม VAT)

หมายเหตุ : ธนาคารอาจมีการแต่งตั้งผู้ให้บริการภายนอกในการติดตามทวงถามหนี้
*ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารประกาศก าหนด



กำรแจ้งให้ช ำระหน้ี
ธนำคำรจะสรุปรำยกำรที่ครบก ำหนดช ำระ และน ำส่ง
ใบแจ้งยอดบัญชีให้ท่ำนล่วงหน้ำก่อนถึงวันที่ครบ
ก ำหนดช ำระผ่ำนช่องทำงไปรษณีย์ หรือ SMS ลิ้งก์ 
หรือ แอปพลิเคชันทิสโก้มำยคำร์ (TISCO My Car) 
ตำมที่ท่ำนได้แจ้งควำมประสงค์ไว้

 ธ.ทิสโก้ ทุกสำขำ
 สำขำสมหวัง เงินสั่งได้ เฉพำะสำขำที่ติดตั้งตู้

รับช ำระเงิน
 ตัวแทนรับช ำระเงิน เช่น ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงเทพ      

ธ.กรุงศรีอยุธยำ ธ.กรุงไทย เคำน์เตอร์เซอร์วิส 
 หักบัญชีเงินฝำกอัตโนมัติ ได้แก่ บัญชี ธ.ทิสโก้ 

กสิกรไทย กรุงศรีอยุธยำ

ช่องทำงกำรช ำระเงิน

ช่องทำงกำรติดต่อ
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมของผลิตภัณฑ์ไดท้ี่
 สำขำธนำคำรทิสโก้
 สำขำสมหวัง เงินสั่งได้
 ศูนย์บริกำรลูกค้ำ โทร. 02-080-6000 หรือ 
02-633-6000 กด 1 หรือ ContactCenter@tisco.co.th

ประกันท่ีมีประโยชน์กับท่ำน 
แต่ไม่มีผลต่อกำรพิจำรณำสินเชื่อ
9.1 ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ

 ประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ เป็นประกันคุ้มครอง
ภำระหนี้ โดยหำกผู้กู้เสยีชีวิต บริษัทประกันชีวิต
จะเป็นผู้รับผิดชอบช ำระหนี้ตำมวงเงินประกนั
แทนผู้กู้ตำมที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์

9.2 ประกันสุขภาพ(Health Insurance Plan)
 ให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้เอำประกัน โดยบริษัท

ประกันภัยจะชดเชยค่ำรักษำพยำบำลแบบผู้ปว่ย
ในและผู้ป่วยนอก รวมถึงกำรชดเชยรำยวันจำก
กำรพักรักษำตัวในโรงพยำบำล

ค ำถำมที่พบบ่อยล าดับการรับช าระสินเช่ือ
ล ำดับกำรรับช ำระเงินจะเปน็ไปตำมตัวเลขทีป่รำกฎในตำรำง ทั้งนี้ ธนำคำรขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงล ำดับ
กำรรับช ำระเงินในบำงกรณี เช่น กรณีมีค่ำเบี้ยประกันที่ถึงก ำหนดช ำระ ธนำคำรอำจตัดช ำระค่ำเบี้ยประกนัก่อนเป็น
อันดับแรก เพ่ือให้ลูกค้ำได้รับควำมคุ้มครองอย่ำงต่อเนื่อง

สินเชื่อเพ่ิมวงเงินประเภทวงเงินหมุนเวียน

Q : กรณีต้องการช าระหนีก่้อนก าหนด จะมี
ค่าธรรมเนียมหรือไม่
A3 : ไม่มีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรช ำระหนี้ก่อน
ก ำหนด

Q : รายการเงนิต้นและดอกเบีย้ที่แสดงในใบแจ้ง
ยอดบัญชีค านวณถึงวันใด ?
A2 : ค ำนวณถึงวันกอ่นครบก ำหนดช ำระ 1 วัน หำก
ช ำระค่ำงวดก่อนวันครบก ำหนด ธนำคำรจะค ำนวณ
ดอกเบี้ยถึงวันที่ผู้กู้ช ำระเงิน

Q : กรณีผู้ กู้ต้องการช าระค่างวดล่วงหน้า
หลายๆ งวด โดยไม่ต้องการลดเงนิต้น จะต้อง
ด าเนินการอย่างไร
A1 : ผู้กู้สำมำรถเลือกวิธีช ำระค่ำงวด โดยวิธีกำรหัก
บัญชีเงินฝำกอัตโนมัติ ซึ่งธนำคำรจะหักเงินจำกบัญชี
เงินฝำกดังกล่ำว ในวันครบก ำหนดช ำระหนี้แต่ละงวด

Q : หากช าระเงนิกู้ล่วงหน้าจะเป็นอย่างไร?
A4 : >>กรณีที่ 1 
กำรช ำระเงินตั้งแต่วันทีส่รุปยอดบัญชีถึงก่อนวันครบ
ก ำหนดช ำระ โดยช ำระเท่ำกับยอดที่เรียกเกบ็ในใบแจ้ง
ยอดบัญชีถือเป็นกำรช ำระล่วงหนำ้ (Advance 
Payment) ดังนั้น ผู้กู้ไม่ต้องช ำระเงินในวันครบก ำหนด
ช ำระตำมใบแจ้งยอดบัญชีอีก
(หมำยเหตุ ผู้กู้อำจต้องช ำระดอกเบี้ยในรอบบิลถัดไป
สูงขึ้น เนื่องจำกจ ำนวนวันที่ใช้ในกำรค ำนวณดอกเบี้ย
มำกกว่ำจ ำนวนวนัตำมรอบบิลปกติ)
>>กรณีที่ 2 
กรณีผู้กู้ช ำระเงินเกินกว่ำยอดที่เรียกเกบ็หรือก่อนวัน
สรุปยอดบัญชี ธนำคำรจะจัดสรรเงินส่วนที่เกนิไปช ำระ
ค่ำติดตำมทวงถำมหนี้(ถ้ำมี) จำกนั้นจึงน ำไปช ำระคืน
เงินกู้ก่อนก ำหนด (Prepayment) ตำมล ำดับ โดยผู้กู้
ยังคงต้องช ำระเงินในวันครบก ำหนดช ำระตำมยอด
เรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีอีก
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A : ผู้กู้ควรท ำประกนัประเภทนี้เพ่ือลดควำมเสี่ยง
และหำกมีกำรกู้ร่วม ผู้กู้ร่วมควรท ำประกันนี้ด้วย 
เพ่ือเป็นกำรลดควำมเสี่ยงของผู้กู้ทุกคน และไม่
ต้องทิ้งภำระหนี้ให้กับผู้กู้คนอ่ืนๆ 

Q : ใครควรท าประกันชีวิตคุ้มครองวงเงนิ
สินเช่ือ  

Q : ธนาคารบังคับลูกค้าให้ท าประกันชีวิตคุ้มครอง
วงเงนิสินเช่ือและประกันสุขภาพหรือไม่
A : ไม่บังคับ เป็นทำงเลือกที่ลูกค้ำจะท ำ ลูกค้ำมีสิทธิ
เลือกที่จะท ำประกันชีวิตคุม้ครองวงเงินสินเช่ือ และ
ประกันสุขภำพหรือไม่ก็ได้ ซึ่งไม่มีผลต่อกำรพิจำรณำ
อนุมัติสินเช่ือ

ข้อควรระวัง!! ดอกเบี้ยคิดตั้งแต่วันท่ีได้รับเงินกู้  หากผิดนัดช าระจะถูกคิดค่าติดตามทวงถามเพิ่มเติม ลูกค้าควรเข้าใจผลิตภัณฑแ์ละเงื่อนไขก่อนตัดสนิใจขอสินเชือ่

Q : สินเชื่อประเภทวงเงนิหมุนเวยีนรองรับการรับ
ช าระเงนิด้วยเช็คลงวนัที่ล่วงหน้าหรือไม่
A : สินเชื่อประเภทวงเงินหมุนเวียน ไม่รองรับกำรรับ
ช ำระเงินด้วยเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำ (Post – Date Check)

“ท่ำนสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเกบ็รวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 
(“ธนำคำร”) ได้ ตำมประกำศควำมเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของธนำคำร 
https://www.tisco.co.th/th/privacy-notice.html และ/หรือช่องทำงอื่น
ใดที่ธนำคำรก ำหนด ในกรณีที่ท่ำนได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น
แก่ธนำคำร ท่ำนจะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่ำวทรำบถึงรำยละเอียดตำม
ประกำศควำมเป็นส่วนตัวของธนำคำรด้วย” 


