
ตัวอย่าง การค านวณค่างวด

เป็นสินเชื่อประเภทวงเงินหมุนเวียนภายใต้โครงการค ้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 ส้าหรับผู้ประกอบการรายย่อยท่ีเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งท้าสัญญาเช่าซื อรถกับธนาคารทิสโก้และ
ปัจจุบันยังไม่ปิดสัญญาเช่าซื อ ทั งนี  ผู้กู้สามารถเบิกใช้เงินกู้เพื่อหมุนเวียนธุรกิจภายใต้วงเงินดังกล่าวได้แบบหมุนเวียนตามเงื่อนไขท่ีธนาคารก้าหนด โดยไม่มีการเสียดอกเบี ยหากไม่มีการเบิกใช้เงินกู้

ลักษณะส ำคัญของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง การค านวณดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

(ก) 
ได้รับเงินกู้ 100,000 บาท
อัตราดอกเบี ยแบบลดต้นลดดอก 12%        ต่อปี
จ้านวนผ่อนช้าระรอบบิลละ 1,300 บาท
วันถึงก้าหนดช้าระ               ทุกวันที่ 20   ของเดือน

(ข) ก าหนดช าระวันที่ 20/7/2563
ช้าระเงิน 1,300 บาท ในวันครบก้าหนด
ดอกเบี ยค้านวณระหว่าง 20/6/2563 ถึง 19/7/2563 
คิดจากเงินต้นจ้านวน 100,000 บาท
ช้าระดอกเบี ย (100,000 x 12%) x (30/365) = 986.30 บาท
ช้าระเงินต้น   1,300 - 986.30 =  313.70 บาท
เงินต้นคงเหลือ  100,000 - 313.70 =  99,686.30 บาท

(ค) ก าหนดช าระวันที่ 20/8/2563
ช้าระเงิน 1,300 บาท ล่าช้า 5 วันจากวันครบก้าหนด
ดอกเบี ยค้านวณระหว่าง 20/7/2563 ถึง 19/8/2563 
คิดจากเงินต้นจ้านวน 99,686.30 บาท
ช้าระดอกเบี ย : (99,686.30 x 12%) x (31/365)  =  1,015.98 บาท
ช้าระเงินต้น : 1,300 - 1,015.98 =  284.02 บาท
เงินต้นคงเหลือ : 99,686.30 - 284.02 =    99,402.28 บาท

(ง) ก าหนดช าระวันที่ 20/9/2563
ช้าระเงิน 1,300 บาท ในวันครบก้าหนด 
ดอกเบี ยค้านวณระหว่าง 20/8/2563 ถึง 24/8/2563  
คิดจากต้นเงินจ้านวน 99,686.30 บาท 
= (99,686.30 x 12%) x (5/365) =   163.87 บาท
ดอกเบี ยค้านวณระหว่าง 25/8/2563 ถึง 19/9/2563 
คิดจากต้นเงินจ้านวน  99,402.28 บาท
= (99,402.28 x 12%) x (26/365) = 849.69 บาท
ช้าระดอกเบี ยรวม : 163.87+ 849.69 = 1,013.56 บาท
ช้าระเงินต้น : 1,300 - 1,013.56 =  286.44 บาท
เงินต้นคงเหลือ : 99,402.28 - 286.44 = 99,115.84 บาท

ระยะเวลำผ่อนช ำระ
ตั งแต่ 24 – 72 งวด

อัตรำดอกเบี้ย
ดอกเบี ยที่แท้จริง 12% - 28% ต่อปี
(แบบลดต้นลดดอก)

หลักการค านวณค่างวดและดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก
ค่างวดระหว่างผ่อนสัญญาเช่าซือ้

สินเชื่อเพิ่มวงเงินประเภทวงเงินหมุนเวียนเพื่อหมุนเวียนธุรกิจโดยมีบสย.ค ้ำประกัน

ค่างวดหลังจากปิดสัญญาเช่าซือ้

สูตรการค านวณดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก

แบบที่ 2 ผ่อนช้าระขั นต่้า (กรณีมีเศษ ปัดขึ นหลักร้อย)

วงเงินกู้ของบริการเงินสั่งง่าย 100,000 บาท อัตราดอกเบี ย 12% ต่อปี ค่างวดสัญญาเช่าซื อ 8,000 บาท

แบบท่ี 2 เลือกผ่อนช าระขัน้ต ่าแบบท่ี 1 เลือกผ่อนช าระ 3% 5% หรือ 8% ของวงเงนิ
กู้ค่างวดระหว่างผ่อนสัญญาเช่าซื อ=100,000x3%* = 3,000 บาท

ค่างวดหลังจากปิดสัญญาเช่าซื อ=3,000+8,000 = 11,000 บาท
*ลูกค้าเลือกผ่อนช้าระ 3% ของวงเงินกู้

ค่างวดระหว่างผ่อนสัญญาเช่าซื อ=(100,000x12%x38)/365=1,300 บาท
ค่างวดหลังจากปิดสัญญาเช่าซื อ=1,300+8,000=9,300 บาท

 ค ้ำประกันสินเชื่อโดยบสย.ตำมโครงกำรสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบกำร Micro Entrepreneurs ระยะท่ี 4 ทั งนี  ขึ นอยู่กับ
กำรพิจำรณำคุณสมบัติตำมเกณฑท่ี์ บสย. ก้ำหนด

 เป็นวงเงินหมุนเวียนแบบมีเงื่อนไข โดยหำกธนำคำรจะเริ่มให้บริกำรวงเงินหมุนเวียน ธนำคำรจะแจ้งให้ทรำบ
 เงื่อนไขกำรเบิกใช้วงเงิน กำรเพิ่มหรือลดวงเงิน จะเป็นไปตำมประวัติกำรผ่อนช้ำระสินเชื่อ มูลค่ำของหลักประกัน 

และเงื่อนไขอื่น ๆ ตำมท่ีธนำคำรก้ำหนด 
 วิธีกำรรับเงิน : โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกของผู้กู้ตำมท่ีให้ไว้กับธนำคำร 
 กำรผ่อนช้ำระ : ต้องช้ำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี ยเป็นงวดรำยเดือน
 จ้ำนวนเงินกู้ท่ีสำมำรถเบิกใช้ได้สูงสุดไม่เกินวงเงินกู้ท่ีได้รับอนุมัติสุทธิจำกภำระหนี คงค้ำง 
 ธนำคำรรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับกำรค ้ำประกนัโดย บสย. แทนผูกู้้
 กำรค้ำนวณดอกเบี ยเพื่อหักช้ำระหนี เป็นแบบลดต้นลดดอก 

 ค่ำธรรมเนียมกำรช้ำระเงินผ่ำนตัวแทน 10 – 35 บำท/รำยกำร ขึ นอยู่กับตัวแทนรับช้ำระนั นๆ 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหนี  (หลังจำกปิดบัญชีเช่ำซื อ)

o กรณีค้ำงช้ำระ 1 งวด จะช้ำระค่ำติดตำมทวงถำมหนี ไม่เกิน 50 บำท/รอบทวงถำม (ไม่รวม VAT)
o กรณีค้ำงช้ำระมำกกว่ำ 1 งวด จะช้ำระค่ำติดตำมทวงถำมหนี ไม่เกิน 100 บำท/รอบทวงถำม (ไม่รวม VAT)

หมำยเหตุ : ธนำคำรอำจมีกำรแต่งตั งผู้ให้บริกำรภำยนอกในกำรติดตำมทวงถำมหนี 
*ค่ำธรรมเนียม และค่ำบริกำรต่ำงๆ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมที่ธนำคำรประกำศก้ำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ
ที่เก่ียวข้องกับสินเช่ือ

แบบที่ 1 ผ่อนช้าระ 3% 5% หรือ 8% ของวงเงินกู้
(กรณีมีเศษ ปัดขึ นหลักสิบ)

วงเงินสินเชื่อ  ตั งแต่ 30,000 – 1,000,000  บาท 
โดยพิจารณาจากความสามารถในการช้าระของผู้กู้

ค้ ำประกันโดยบสย.
สูงสุดไม่เกิน 500,000 บำท 
(รวมทุกสถำบันกำรเงิน)



ล าดับการรับช าระสินเช่ือ
ล้าดับการรับช้าระเงินจะเปน็ไปตามตัวเลขทีป่รากฏในตาราง ทั งนี  ธนาคารขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงล้าดับ
การรับช้าระเงินในบางกรณี เช่น กรณีมีค่าเบี ยประกันที่ถึงกา้หนดช้าระ ธนาคารอาจตัดช้าระค่าเบี ยประกนัก่อนเป็น
อันดับแรก เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง

Q : บสย. คือใคร ท าหน้าที่อย่างไร?
A : บสย. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การก้ากบัดูแลของกระทรวงการคลัง ท้าหน้าที่ค ้าประกนัสินเช่ือให้แก่
ผู้ประกอบการ SMEs (Small and Medium Enterprises) ที่ไม่มีหลักทรัพย์ หรือมีหลักทรัพย์ค ้าประกันไม่เพียงพอใน
การขอสินเช่ือจากธนาคาร เพ่ือให้ได้วงเงินสินเช่ือที่เพ่ิมขึ นตามความต้องการ

กำรแจ้งให้ช ำระหน้ี
ธนาคารจะสรุปรายการที่ครบก้าหนดช้าระ และน้าส่ง
ใบแจ้งยอดบัญชีให้ท่านล่วงหน้าก่อนถึงวันที่ครบ
ก้าหนดช้าระผ่านช่องทางไปรษณีย์ หรือ SMS ลิ งก์ 
หรือ แอปพลิเคชันทิสโก้มายคาร์ (TISCO My Car) 
ตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้

 ธ.ทิสโก้ ทุกสาขา
 สาขาสมหวัง เงินสั่งได้ เฉพาะสาขาที่ติดตั งตู้รับ

ช้าระเงิน
 ตัวแทนรับช้าระเงิน เช่น ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงเทพ      

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

กสิกรไทย กรุงศรีอยุธยา

ช่องทำงกำรช ำระเงิน

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

ประกันท่ีมีประโยชน์กับท่ำน 
แต่ไม่มีผลต่อกำรพิจำรณำสินเชื่อ
9.1 ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ

 ประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ เป็นประกันคุ้มครอง
ภาระหนี  โดยหากผู้กู้เสยีชีวิต บริษัทประกันชีวิต
จะเป็นผู้รับผิดชอบช้าระหนี ตามวงเงินประกนั
แทนผู้กู้ตามที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์

9.2 ประกันสุขภาพ(Health Insurance Plan)
 ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกัน โดยบริษัท

ประกันภัยจะชดเชยค่ารักษาพยาบาลแบบ
ผู้ป่วยในและผูป้่วยนอก รวมถึงการชดเชย
รายวันจากการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ค ำถำมที่พบบ่อย

Q : กรณีต้องการช าระหนีก่้อนก าหนด จะมี
ค่าธรรมเนียมหรือไม่
A3 : ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการช้าระหนี ก่อน
ก้าหนด

Q : รายการเงนิต้นและดอกเบีย้ที่แสดงในใบแจ้ง
ยอดบัญชีค านวณถึงวันใด ?
A2 : ค้านวณถึงวันกอ่นครบก้าหนดช้าระ 1 วัน หาก
ช้าระค่างวดก่อนวันครบก้าหนด ธนาคารจะค้านวณ
ดอกเบี ยถึงวันที่ผู้กู้ช้าระเงิน

Q : กรณีผู้กู้ต้องการช าระค่างวดล่วงหน้า
หลายๆ งวด โดยไม่ต้องการลดเงนิต้น จะต้อง
ด าเนินการอย่างไร
A1 : ผู้กู้สามารถเลือกวิธีช้าระค่างวด โดยวิธีการหัก
บัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ซึ่งธนาคารจะหักเงินจากบัญชี
เงินฝากดังกล่าว ในวันครบก้าหนดช้าระหนี แต่ละงวด

Q : หากช าระเงนิกู้ล่วงหน้าจะเป็นอย่างไร?
A4 : >>กรณีที่ 1 
การช้าระเงินตั งแต่วันทีส่รุปยอดบัญชีถึงก่อนวันครบ
ก้าหนดช้าระ โดยช้าระเท่ากับยอดที่เรียกเกบ็ในใบแจ้ง
ยอดบัญชีถือเป็นการช้าระล่วงหนา้ (Advance 
Payment) ดังนั น ผู้กู้ไม่ต้องช้าระเงินในวันครบก้าหนด
ช้าระตามใบแจ้งยอดบัญชีอีก
(หมายเหตุ ผู้กู้อาจต้องช้าระดอกเบี ยในรอบบิลถัดไป
สูงขึ น เนื่องจากจ้านวนวันที่ใช้ในการคา้นวณดอกเบี ย
มากกว่าจ้านวนวนัตามรอบบิลปกติ)
>>กรณีที่ 2 
กรณผีู้กู้ช้าระเงินเกินกว่ายอดที่เรียกเก็บหรือก่อนวัน
สรุปยอดบัญชี ธนาคารจะจัดสรรเงินส่วนที่เกนิไปช้าระ
ค่าติดตามทวงถามหนี (ถ้ามี) จากนั นจึงน้าไปช้าระคืน
เงินกู้ก่อนก้าหนด (Prepayment) ตามล้าดับ โดยผู้กู้
ยังคงต้องช้าระเงินในวันครบก้าหนดช้าระตามยอด
เรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีอีก

A : ผู้กู้ควรท้าประกนัประเภทนี เพ่ือลดความเสี่ยง
และหากมีการกู้ร่วม ผู้กู้ร่วมควรท้าประกันนี ด้วย 
เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงของผู้กู้ทุกคน และไม่
ต้องทิ งภาระหนี ให้กับผู้กู้คนอ่ืนๆ 

Q : ใครควรท าประกันชีวิตคุ้มครองวงเงนิ
สินเช่ือ  

Q : ธนาคารบังคับลูกค้าให้ท าประกันชีวิตคุ้มครอง
วงเงนิสินเช่ือและประกันสุขภาพหรือไม่
A : ไม่บังคับ เป็นทางเลือกที่ลูกค้าจะท้า ลูกค้ามีสิทธิ
เลือกที่จะท้าประกันชีวิตคุม้ครองวงเงินสินเช่ือ และ
ประกันสุขภาพหรือไม่ก็ได้ ซึ่งไม่มีผลต่อการพิจารณา
อนุมัติสินเช่ือ

Version: 30052022ข้อควรระวัง!! ดอกเบี ยคิดตั งแต่วันท่ีได้รับเงินกู้  หำกผิดนัดช้ำระจะถูกคิดค่ำติดตำมทวงถำมเพิ่มเติม ลูกค้ำควรเข้ำใจผลิตภัณฑแ์ละเงื่อนไขก่อนตัดสนิใจขอสินเชือ่

Q : สินเชื่อประเภทวงเงนิหมุนเวยีนรองรับการรับช าระเงนิด้วยเช็คลงวนัที่ล่วงหน้าหรือไม่
A : สินเชื่อประเภทวงเงินหมุนเวียน ไม่รองรับการรับช้าระเงินด้วยเช็คลงวันที่ล่วงหน้า (Post – Date Check)

สินเชื่อเพิ่มวงเงินประเภทวงเงินหมุนเวียนเพื่อลงทุนในกิจกำรโดยมีบสย.ค ้ำประกัน

“ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกบ็รวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารทิสโก้ จ้ากัด (มหาชน) 
(“ธนาคาร”) ได้ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของ
ธนาคาร https://www.tisco.co.th/th/privacy-notice.html และ/หรือ
ช่องทางอื่นใดที่ธนาคารก้าหนด ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของบุคคลอื่นแก่ธนาคาร ท่านจะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึง
รายละเอียดตามประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารด้วย”


