ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริ การต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริ การอื่น ๆ
เริ่ มใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 4 สิ งหาคม 2557
ก.ค่าบริการต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินฝาก
อัตราค่าบริการ(บาท)
ค่ ารักษาบัญชีเงินฝาก
1. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเฉลี่ยทั้งเดือนตํ่ากว่าที่ธนาคารกําหนด
- บัญชีออมทรัพย์ ยอดเงินเฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 1,000 บาท

100 บาท/เดือน

- บัญชีออมทรัพย์พเิ ศษ ยอดเงินเฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 20,000 บาท
- บัญชีกระแสรายวัน ยอดเงินเฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 20,000 บาท
- บัญชีกระแสรายวันพิเศษ และบัญชีซุปเปอร์ออมทรัพย์ ยอดเงินเฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 100,000 บาท
- บัญชีออมทรัพย์ไดมอนด์ ยอดเงินเฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 1,000,000 บาท
2. กรณี บญั ชีออมทรัพย์ทุกประเภทไม่มีการเคลื่อนไหว เป็ นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกัน และยอดเงินคงเหลือ

1,000 บาท/เดือน
50 บาท/เดือน

ในบัญชีต่าํ กว่า 5,000 บาท

ค่ าบริการเกีย่ วกับเช็ค
3. ค่าธรรมเนียมซื้อแคชเชียร์เช็ค (Cashier' Cheques)
4. ค่าธรรมเนียมซื้อสมุดเช็ค
ค่าธรรมเนียมซื้อสมุดเช็ค (เล่มละ 20 ฉบับ) กรณีที่ใช้ตราประทับเป็ นเงื่อนไขในการสั่งจ่าย
5. ค่าธรรมเนียมการอายัดเช็คและเช็คธนาคาร
6. ค่าธรรมเนียมเช็คคืน
6.1 กรณี เงินในบัญชีไม่พอจ่าย
6.2 กรณี สง่ั จ่ายจากจํานวนเงินที่มีตราสารรอเรี ยกเก็บ
7. ค่าธรรมเนียมผ่านเช็ครอผลการเรี ยกเก็บ(กรณี ไม่มีวงเงิน)
8. ค่าธรรมเนียมบริ การเช็คทันใจ (Quick Cash Cheque)

25 บาท/ฉบับ
15 บาท/ฉบับ
30 บาท/ฉบับ
100 บาท/ฉบับ
0.20% ของจํานวนเงินตามเช็ค (ขั้นตํ่า 300 บาท/ฉบับ)
200 บาท/ฉบับ
ไม่เกิน 28% ของวงเงินที่ได้รับการอนุมตั ิ
100 บาท/ฉบับ (ในวงเงินบนหน้าเช็คไม่เกิน 50,000 บาท)

ค่ าบริการเกีย่ วกับการฝาก ถอน และโอนเงิน
9. การทําธุรกรรมข้ามเขตสํานักหักบัญชี
9.1 เงินสด (ฝาก / ถอน /โอนเงิน)

9.2 เช็ค (ฝาก / ถอน)
เช็คธนาคารทิสโก้
เช็คต่างธนาคาร
10. ค่าบริ การโอนเงินอัตโนมัติระหว่างคูบ่ ญั ชี
11. การออกสมุดคูฝ่ ากให้ใหม่ทดแทนสมุดคู่ฝากเดิมที่หาย/ชํารุ ด
12. การฝากเหรี ยญกษาปณ์เข้าบัญชีต่อครั้ง
- ไม่เกิน 100 เหรี ยญ
- ตั้งแต่ 101 เหรี ยญ ขึ้นไป
13. การฝากเงินสดเข้าบัญชีต่อวัน
- ไม่เกิน 5 ล้านบาท
- มากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป

(ปัจจุบนั ธนาคารยกเว้นการเรี ยกเก็บ)
หมื่นละ 10 บาท ส่ วนเกินของหมื่นคิดเป็ น 1 หมื่นบาท
(ตํ่าสุ ด 10 บาท สู งสุ ดไม่เกิน 1,000 บาท)
ค่าคูส่ าย 20 บาท/รายการ
(ปัจจุบนั ธนาคารยกเว้นการเรี ยกเก็บ)
0.10% ของยอดเงินตามเช็ค ขั้นตํ่า 10 บาทต่อฉบับ
0.10% ของยอดเงินตามเช็ค ขั้นตํ่า 10 บาทต่อฉบับ
20 บาท/วัน
โดยจะหักจากบัญชีเป็ นยอดรวมรายเดือน
100 บาท/เล่ม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
2 % ของมูลค่าเหรี ยญ
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ล้านละ 100 บาท คิดตั้งแต่บาทแรก
ส่ วนเกินของล้านคิดเป็ น 1 ล้านบาท
โดยจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมกับเจ้าของบัญชี

14. ค่าปรับกรณี ฝากเงินด้วยเช็คหรื อเงินสดแล้วปิ ดบัญชี หรื อถอนเงินทั้งจํานวน ภายใน 7 วันนับจากวันเปิ ดบัญชี
15. ค่าบริ การฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารทิสโก้ผา่ นที่ทาํ การไปรษณี ยเ์ รี ยกเก็บโดยบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด

100 บาท
15 บาท/รายการ

ค่าบริการโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบ ITMX Bulk Payment (SMART CREDIT)
16. การโอนเงินเข้าบัญชีปลายทางในวันทําการถัดไป (CREDIT NEXT DAY) วงเงินต่อรายการ
ไม่เกิน 2,000,000 บาท
17. การโอนเงินเข้าบัญชีปลายทางในวันเดียวกัน (CREDIT SAME DAY)
- วงเงินต่อรายการไม่เกิน 100,000 บาท
- วงเงินต่อรายการมากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
- วงเงินต่อรายการมากกว่า 500,000 แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
18. การโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านเคาน์เตอร์สาขา (CREDIT @ COUNTER)
- วงเงินต่อรายการไม่เกิน 100,000 บาท
- วงเงินต่อรายการมากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
- วงเงินต่อรายการมากกว่า 500,000 แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

12 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
75 บาท/รายการ
200 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
75 บาท/รายการ
200 บาท/รายการ

หมายเหตุ

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริ การต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริ การอื่น ๆ
เริ่ มใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 4 สิ งหาคม 2557
ก.ค่าบริการต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินฝาก
อัตราค่าบริการ(บาท)
การโอนเงินด้ วยระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
19. ธนาคารผูโ้ อนและธนาคารผูร้ ับโอนอยูใ่ นเขตกทม. / ปริ มณฑล
ผูโ้ อน
ผูร้ ับโอน
20. ธนาคารผูโ้ อนอยูใ่ นเขตกทม. / ปริ มณฑลและธนาคารผูร้ ับโอนอยูใ่ นเขตต่างจังหวัด
ผูโ้ อน
ผูร้ ับโอน
21. ธนาคารผูโ้ อนอยูใ่ นเขตต่างจังหวัดและธนาคารผูร้ ับโอนอยูใ่ นเขตกทม. / ปริ มณฑล
ผูโ้ อน
ผูร้ ับโอน
22. ธนาคารผูโ้ อนและธนาคารผูร้ ับโอนอยูใ่ นเขตต่างจังหวัด
ผูโ้ อน
ผูร้ ับโอน
23. ค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต

150 บาท / รายการ
100 บาท / รายการ
150 บาท / รายการ
100 บาท / รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต (ข้อ 23)
150 บาท / รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต (ข้อ 23)
100 บาท / รายการ
150 บาท / รายการ
100 บาท / รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต (ข้อ 23)
หมื่นละ 10 บาท ส่ วนเกินของหมื่นคิดเป็ น
1 หมื่น บาท (สู งสุ ดไม่เกิน 750 บาท)

ค่ าบริการเกีย่ วกับเอทีเอ็ม
24. ค่าธรรมเนียมออกบัตรเอทีเอ็ม
- บัตร TISCO Direct
- บัตร TISCO Purse / บัตรกดเงินสด TISCO Value
- บัตร TISCO Purse Direct (เฉพาะผูท้ ี่สมัครบัตรตั้งแต่วนั ที่ 1 เม.ย. 2554 หรื อจนกว่าบัตรจะหมด)
- บัตร TISCO Purse Premium (เฉพาะผูท้ ี่สมัครบัตรตั้งแต่วนั ที่ 1 มิ.ย. 2554 หรื อจนกว่าบัตรจะหมด)
25. ค่าธรรมเนียมบริ การเอทีเอ็มรายปี
- บัตร TISCO Direct
- บัตร TISCO Purse / บัตรกดเงินสด TISCO Value
- บัตร TISCO Purse Direct (เฉพาะผูท้ ี่สมัครบัตรตั้งแต่วนั ที่ 1 เม.ย. 2554 หรื อจนกว่าบัตรจะหมด)
- บัตร TISCO Purse Premium
26. ค่าธรรมเนียมการทํารายการผ่านเครื่ องเอทีเอ็มต่างธนาคาร (ไม่นบั รวมรายการโอนเงินให้ผรู ้ ับที่มีบญั ชีธนาคารอื่น)
สําหรับบัตรเอทีเอ็มที่มีบญั ชีหลักดังนี้
- บัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีออมทรัพย์พเิ ศษ

100 บาท/บัตร
250 บาท/บัตร
100 บาท/บัตร
100 บาท/บัตร
200 บาท/ปี
250 บาท/ปี
200 บาท/ปี
200 บาท/ปี

10 บาท/รายการ ตั้งแต่รายการที่ 11

- บัญชีซุปเปอร์ออมทรัพย์, บัญชีกระแสรายวันพิเศษ และบัญชีออมทรัพย์ไดมอนด์

5 บาท/รายการ
เฉพาะรายการสอบถามยอดเงินในบัญชี

- บัญชีออมทรัพย์ไดมอนด์ เฉพาะผูท้ ี่เปิ ดบัญชีระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2554 (มีผลบังคับใช้ต้งั แต่ 8 ก.ค 2554)

5 บาท/รายการ
เฉพาะรายการสอบถามยอดเงินในบัญชี

- บัญชีเงินเดือนพนักงานกลุ่มทิสโก้
27. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีที่อยูธ่ นาคารอื่นผ่านเครื่ องเอทีเอ็ม (ORFT)
- วงเงินโอนไม่เกิน 10,000 บาท
- วงเงินโอนมากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

5 บาท/รายการ ทุกประเภทรายการ
25 บาท/รายการ
35 บาท/รายการ

บริการรับชําระค่ าสาธารณูปโภค ค่ าสิ นค้ า และบริการอืน่ ๆ
28. การชําระค่าสาธารณูปโภค ค่าสิ นค้าและบริ การอื่นๆ (คิดค่าธรรมเนียมกับผูช้ าํ ระเงิน)
28.1 การประปาส่ วนภูมิภาค : หักบัญชีอตั โนมัติ
28.2 การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค : หักบัญชีอตั โนมัติ
28.3 บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จํากัด : Bill Payment
1) กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล*
2) ต่างจังหวัด
28.4 บริ ษทั แอกซ่าประกันภัย จํากัด (มหาชน) : Bill Payment
1) กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล*
2) ต่างจังหวัด
28.5 ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น.เอ. (ประเทศไทย) : Bill Payment
1) กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล*
2) ต่างจังหวัด
3) ชําระผ่านตู ้ ETM
28.6 กรมสรรพากร : Bill Payment ชําระภาษีผา่ นตู ้ ETM

10 บาท / ใบแจ้งหนี้
10 บาท / ใบแจ้งหนี้
15 บาท/ใบแจ้งหนี้
25 บาท/ใบแจ้งหนี้
15 บาท/ใบแจ้งหนี้
30 บาท/ใบแจ้งหนี้
15 บาท/ใบแจ้งหนี้
25 บาท/ใบแจ้งหนี้
10 บาท/ใบแจ้งหนี้
15 บาท/ใบแจ้งหนี้

หมายเหตุ

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริ การต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริ การอื่น ๆ
เริ่ มใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 4 สิ งหาคม 2557
ก.ค่าบริการต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินฝาก
อัตราค่าบริการ(บาท)
ค่ าบริการขอเอกสารต่ าง ๆ
29. รายการเดินบัญชี
- ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
- ย้อนหลังตั้งแต่ 6 – 24 เดือน
- ย้อนหลังมากกว่า 24 เดือน
30. ค่าธรรมเนียมหนังสื อรับรองเงินฝาก/ฐานะทางการเงิน

100 บาท
200 บาท
500 บาท
100 บาท/ฉบับ

ค่ าบริการเกีย่ วกับบัญชีเงินฝากพิเศษ
31. บัญชีซุปเปอร์ออมทรัพย์
- การถอน / โอนเงิน ตั้งแต่ครั้งที่ 5 ต่อเดือน
- ค่าปรับกรณี ปิดบัญชีก่อนระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่เปิ ดบัญชี
32. บัญชีออมทรัพย์พิเศษ
- ค่าปรับกรณี ปิดบัญชีก่อนระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่เปิ ดบัญชี
33. บัญชีออมทรัพย์ไดมอนด์
- ค่าปรับกรณี ปิดบัญชีก่อนระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่เปิ ดบัญชี
หมายเหตุ
* ปริ มณฑล ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

500 บาท/ครั้ง
500 บาท
500 บาท
1,000 บาท

หมายเหตุ

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริ การต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริ การอื่น ๆ
เริ่ มใช้ต้งั แต่วนั ที่ 4 สิงหาคม 2557
ข.ค่ าบริการต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินให้ สินเชื่อ

อัตราค่ าบริการ(บาท)
สิ นเชื่อส่ วนบุคคล

ข.(1) ค่ าบริการต่ าง ๆ ของเงินให้ สินเชื่อเพือ่ การอุปโภคบริโภค
(Consumer loan) ตามที่ได้ จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่ เหตุ

มีหลักประกัน

สินเชื่อ

สินเชื่อสวัสดิการสํ าหรับ

สินเชื่อทะเบียน

สิ นเชื่อเพิม่ วงเงิน

ไม่มี
สมาชิกกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ รถยนต์ (Loan against (TOP UP LOAN) / สินเชื่อเงินสด
เพือ่ ที่อยู่
หลักประกัน(ส่ วนที่ อาศัย(Housing Loan) (Loan to Member Provident
Auto License)
TISCO Value
ไม่ได้อยูภ่ ายใต้การกํากับ)

Fund)

(TISCO Value Loan)

1. ค่ าใช้ จ่ายที่จ่ายให้ แก่ หน่ วยงานราชการ ได้ แก่
1) ค่าอากรแสตมป์

- สัญญาเงินกู้

4/

- สัญญาคํ้าประกัน

1) ต้นฉบับ

เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สู งสุ ดไม่เกิน 10,000 บาท

2) คู่ฉบับ

5 บาท/ฉบับ

1) ต้นฉบับ

10 บาท/ฉบับ

2) คู่ฉบับ

5 บาท/ฉบับ

2) ค่าธรรมเนียมจดจํานอง

ลูกค้าชําระโดยตรงให้แก่ราชการ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2. ค่ าใช้ จ่ายที่จ่ายให้ แก่ บุคคลอืน่ หรือหน่ วยงานภายนอก ได้ แก่
กรณี ปกติ
25 บาท/รายชื่อ

1) ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต 4/
2) ค่าสํารวจและประเมินหลักประกัน 3/
3) ค่าเบี้ยประกันภัย

ตามที่บริ ษทั ประเมินภายนอกกําหนด
0.11-8% ของทุนประกันภัย

ไม่มี

0.11-8% ของทุนประกัน
ภัย

ไม่มี

4) ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์อื่น หรื อช่องทางอื่น
4.1) ชําระที่ธนาคารพาณิชย์อื่น

10 – 35 บาท/รายการ

4.2) ชําระที่ทาํ การไปรษณีย ์

ไม่เกิน 15 บาท/รายการ (ไม่รวม VAT )

4.3) ชําระที่จุดบริ การรับชําระ

ไม่เกิน 15 บาท/รายการ

กรณี ผดิ นัดชําระหนี้
1) ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน(กรณีเช็คคืนของธนาคารอื่น)

200 บาท/รายการ

2) ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณี ชาํ ระหนี้โดยการหักบัญชี

100 บาท/รายการ

กับสถาบันการเงินอื่น)
ไม่มี

3) ค่าติดตามทวงถามหนี้ 3/
3. ค่ าใช้ จ่ายที่เป็ นต้ นทุนในการดําเนินงานของธนาคาร ได้ แก่
กรณี ปกติ
1) ค่าสํารวจและประเมินหลักประกัน 3/ 4/

500-5,000 บาท (+VAT) / ครั้ง

ไม่มี

3,000 บาท / สัญญา

2) ค่าขอสําเนาใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละงวด(ชุดที่ 2 เป็ นต้นไป)
- ขอข้อมูลปั จจุบนั และข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน นับจากเดือนปั จจุบนั

100 บาท/ฉบับ

- ขอข้อมูลย้อนหลังเกินกว่า 6 เดือน นับจากเดือนปั จจุบนั

200 บาท/ฉบับ

กรณี ผดิ นัดชําระหนี้
1) ค่าติดตามทวงถามหนี้ 3/
( ก่อนส่ งให้พนักงานเร่ งรัดหนี้สินหรื อตัวแทนที่ธนาคารมอบหมาย )

500 บาท/งวด

3% ของค่างวดค้างชําระ ขั้นตํ่า 500 บาท/งวด
และ 200 บาท/ครั้ง กรณี เช็คชําระหนี้คืน

2) ค่าติดตามทวงถามหนี้ โดยพนักงานเร่ งรัดหนี้สินหรื อตัวแทนที่ธนาคาร
มอบหมาย คิดเพิม่ จากข้อ 1 (ต่อสัญญา)
- กรุ งเทพฯและปริ มณฑล

ไม่มี

ไม่มี

- ต่างจังหวัดคิดเพิม่ จากกรุ งเทพฯและปริ มณฑลตามระยะทางจากกรุ งเทพฯ

3,000 - 8,000 บาท
1,000 - 5,000 บาท

3) ค่าติดตามทวงถามหนี้ กรณีฟ้องร้องคดี
- กรณีปิดบัญชี หลังส่ งเรื่ องให้ทนายความ แต่ก่อนศาลประทับรับฟ้ อง
- กรณีปิดบัญชี หลังศาลประทับรับฟ้ อง
- ค่าธรรมเนียมศาล
หมายเหตุ

1/
2/
3/
4/

10,000 บาท
ไม่มี

ไม่มี

20,000 บาท
เรี ยกเก็บตามจ่ายจริ ง

ไม่รวมถึงเงินให้สินเชื่อประเภทที่ธปท.กําหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ
ให้ใช้ ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริ การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อของธนาคาร สําหรับค่าบริ การเกี่ยวกับงานทะเบียนรถยนต์ เช่น ค่าบริ การต่อภาษี ค่าบริ การเปลี่ยนสมุดคู่มือจดทะเบียน เป็ นต้น
ธนาคารจะจัดเก็บเพียงประเภทเดียวระหว่าง ประเภทค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรื อหน่วยงานภายนอก กับ ประเภทค่าใช้จ่ายที่เป็ นต้นทุนในการดําเนินงานของธนาคาร
ไม่มีการเรี ยกเก็บ กรณีสินเชื่อเงินสด TISCO Value

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริ การต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริ การอื่น ๆ
เริ่ มใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 4 สิ งหาคม 2557
ข.ค่ าบริการต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินให้ สินเชื่อ
ข.(2) ค่ าบริการต่ าง ๆ ของ เงินให้ สินเชื่อ
เพือ่ การประกอบธุรกิจ (Commercial loan)

สินเชื่อขนาดใหญ่
(Commercial Banking)

สินเชื่อขนาดกลาง
และขนาดย่ อม
(SME Banking)

อัตราค่ าบริการ(บาท)
สิ นเชื่อเคหะเอนกประสงค์
สินเชื่อทะเบียนรถยนต์
(Mortgage Loan)
(Loan against Auto
License)

สิ นเชื่อเพิม่ วงเงิน
(Top up Loan)

ค่ าธรรมเนียมเงินกู้ ได้ แก่
1) การจัดหาเงินกู้ (Front-end Fee)

ไม่เกิน 2.5% ของวงเงินสิ นเชื่อ

2) ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้

ไม่มี

ไม่มี

3) การจัดการเงินกู้ (Management Fee/Arrangement Fee)

ไม่มี

ไม่เกิน 2.5%

2% ของวงเงินสิ นเชื่อ

1.5% ของวงเงินสิ นเชื่อ

ขั้นตํ่า 2,000 บาท

ขั้นตํ่า 1,500 บาท

ไม่มี

ของวงเงินสิ นเชื่อ
4) การผูกพันเงินกู้ (Commitment Fee)
5) การยกเลิกวงเงินกู้ (Cancellation Fee)
6) การชําระคืนเงินกูก้ ่อนกําหนด (Prepayment Fee)
6.1) ชําระคืนเงินกูก้ ่อนกําหนด

ไม่เกิน 1% ของวงเงิน ที่ไม่มีการเบิกใช้

ไม่มี

ไม่เกิน 3% ของวงเงินที่ยกเลิก

ไม่มี

ไม่เกิน 3% ของจํานวนเงิน

ไม่มี

ที่ชาํ ระคืนเงินกูก้ ่อนกําหนด
6.2) ชําระคืนเงินกูย้ มื ทั้งหมดก่อนกําหนด

ไม่มี

ไม่มี

สู งสุ ด 3% ของ
วงเงินกูร้ วม

6.3) ชําระคืนเงินกูย้ มื บางส่ วนก่อนกําหนด

สู งสุ ด 3% ของจํานวน

ไม่มี

ไม่มี

เงินกูท้ ี่ชาํ ระคืน
ก่อนกําหนด
7) การออกหนังสื อคํ้าประกัน/อาวัลตัว๋

1.00-2.50% ต่อปี ขั้นตํ่า 1,000 บาทต่อฉบับ

ไม่มี

8) การนําส่ งหนังสื อคํ้าประกันคืนล่าช้า

2 - 4 %ของวงเงินคํ้าประกันต่อปี

ไม่มี

พิจารณาเรี ยกเก็บเป็ นรายกรณี

ไม่มี

9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น Security Agent Fee / Facility Agent Fee โดยเรี ยกเก็บเป็ นราย
ปี เช่นปี ละ 100,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางไปทํานิติกรรมต่างๆ

2,000-20,000 บาท/ครั้ง

2,000-10,000 บาท/ครั้ง

11) ค่าบริ การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงตามสัญญากู้

3,000 บาท/สัญญา(รวม VAT)
( กรณี ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
3,000 บาท/สัญญา (ไม่รวม VAT)

12) ค่าแบบฟอร์มใบ Pay in สําหรับชําระค่างวด

หรื อ เปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม หรื อ
โอนไปทําสัญญากูใ้ หม่)

5,000 บาท / สัญญา 1,000 - 5,000 บาท/สัญญา
0.25% ของยอดหนี้คงเหลือ
ขั้นตํ่า 1,000 บาท/สัญญา
(ไม่รวม VAT)(กรณี ขยายระยะเวลาการผ่อนชําระค่า
งวด หรื อ ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้)

1,000 บาท/สัญญา

ไม่มี

ไม่มี

100 บาท/ ฉบับ

(ชําระครั้งแรกเพียงครั้งเดียว)
13) ค่าธรรมเนียมการขอหนังสื อยืนยันยอดหนี้
14) ค่าธรรมเนียมการขอรายการเดินบัญชียอ้ นหลัง
14.1)ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี นับจากเดือนปั จจุบนั

100 บาท/บัญชี

14.2) ข้อมูลย้อนหลังเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี

200 บาท/บัญชี

นับจากเดือนปั จจุบนั

14.3)ข้อมูลย้อนหลังเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน5 ปี นับจากเดือนปัจจุบนั

500 บาท/บัญชี

14.4) ข้อมูลย้อนหลังเกินกว่า 5 ปี นับจากเดือนปัจจุบนั

2,000 บาท/บัญชี

15) ค่าบริ การคัดสําเนาเอกสารต่าง ๆ เช่น สัญญาเงินกู้

ขั้นตํ่า 100 บาท/ครั้ง จํานวนไม่เกิน 10 ฉบับ ส่ วนที่เกินคิดฉบับละ 15 บาท

100 บาท/ ฉบับ

สัญญาจํานอง หนังสื อคํ้าประกัน ใบคูม่ ือ เป็ นต้น
16) ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อเพือ่ ผูแ้ ทนจําหน่ายรถยนต์มือสอง (Floor Plan)

ไม่มี

3,000 บาท/ครั้ง

ไม่มี

ไม่มี

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริ การต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริ การอื่น ๆ
เริ่ มใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 4 สิ งหาคม 2557
ข.ค่ าบริการต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินให้ สินเชื่อ
ข.(2) ค่ าบริการต่ าง ๆ ของ เงินให้ สินเชื่อ
เพือ่ การประกอบธุรกิจ (Commercial loan)

สินเชื่อขนาดใหญ่
(Commercial Banking)

สินเชื่อขนาดกลาง
และขนาดย่ อม
(SME Banking)

อัตราค่ าบริการ(บาท)
สิ นเชื่อเคหะเอนกประสงค์
สินเชื่อทะเบียนรถยนต์
(Mortgage Loan)
(Loan against Auto
License)

สิ นเชื่อเพิม่ วงเงิน
(Top up Loan)

ค่ าใช้ จ่ายที่จ่ายให้ แก่ หน่ วยงานราชการ ได้ แก่
1) ค่าอากรแสตมป์

- สัญญาเงินกู้

- สัญญาคํ้าประกัน

1) ต้นฉบับ

เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สู งสุ ดไม่เกิน 10,000 บาท

2) คูฉ่ บับ

5 บาท/ฉบับ

1) ต้นฉบับ

10 บาท/ฉบับ

2) คูฉ่ บับ

5 บาท/ฉบับ

- สัญญาจํานํา

- โอนใบหุ น้ ใบหุ น้ กู้ พันธบัตร

2) ค่าธรรมเนียมจดจํานอง

จํานวนหนี้ทุก 2,000 บาท ต่อ
ค่าอากร 1 บาท
เศษของ 2,000 บาท
คิด 1 บาท
ถ้าการจํานํามิได้จาํ กัดจํานวน
หนี้ไว้ คิด 1 บาท

ไม่มี

ตามราคาหุน้ ที่ชาํ ระแล้วหรื อ
ตามราคาในตราสาร แล้วแต่
อย่างใดจะมากกว่า ทุกจํานวน
เงิน1,000 บาท ต่อค่าอากร 1
บาท หรื อเศษของ 1,000 บาท
คิด 1 บาท

ไม่มี

ลูกค้าชําระโดยตรงให้แก่ราชการ

ไม่มี

ค่ าใช้ จ่ายที่จ่ายให้ แก่ บุคคลอืน่ หรือหน่ วยงานภายนอก ได้ แก่
กรณี ปกติ
1) ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต
2) ค่าสํารวจและประเมินหลักประกัน3/
3) ค่าเบี้ยประกันภัย
4) ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์อื่นหรื อช่องทางอื่น

25 บาท/รายชื่อ
ตามที่บริ ษทั ประเมินภายนอกกําหนด
ลูกค้าชําระโดยตรง
ให้แก่บริ ษทั ประกันภัย

ไม่มี
ไม่มี

0.11-8% ของทุนประกันภัย
ลูกค้ารับภาระ 10-35 บาท/รายการ ที่จุดให้บริ การ ตามที่ผใู ้ ห้บริ การกําหนด

4.1) ชําระที่ธนาคารพาณิชย์อื่น

10 – 35 บาท/รายการ

4.2) ชําระที่ทาํ การไปรษณี ย ์

ไม่เกิน 15 บาท/รายการ (ไม่รวม VAT )

4.3) ชําระที่จุดบริ การรับชําระ

ไม่เกิน 15 บาท/รายการ

กรณี ผดิ นัดชําระหนี้
1) ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (กรณี เช็คคืนของธนาคารอื่น)

200 บาท/รายการ

2) ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย

100 บาท/รายการ

(กรณีชาํ ระหนี้โดยการหักบัญชีกบั สถาบันการเงินอื่น)
ไม่มี

3) ค่าติดตามทวงถามหนี้ 3/
ค่ าใช้ จ่ายที่เป็ นต้ นทุนในการดําเนินงานของธนาคาร ได้ แก่
กรณี ปกติ
1) ค่าสํารวจและประเมินหลักประกัน 3/

1%ของราคาประเมิน

2,500-5,000 บาท

หลักประกัน ขั้นตํ่า 1,000 บาท
2) ค่าขอสําเนาใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละงวด(ชุดที่ 2 เป็ นต้นไป)
- ขอสําเนาใบเสร็ จรับเงินข้อมูลปัจจุบนั และข้อมูล

100 บาท/ฉบับ

ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบนั
- ขอสําเนาใบเสร็ จรับเงิน ข้อมูลย้อนหลัง

200 บาท/ฉบับ

3,000 บาท / สัญญา

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริ การต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริ การอื่น ๆ
เริ่ มใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 4 สิ งหาคม 2557
ข.ค่ าบริการต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเงินให้ สินเชื่อ
ข.(2) ค่ าบริการต่ าง ๆ ของ เงินให้ สินเชื่อ
เพือ่ การประกอบธุรกิจ (Commercial loan)

สินเชื่อขนาดใหญ่
(Commercial Banking)

สินเชื่อขนาดกลาง
และขนาดย่ อม
(SME Banking)

อัตราค่ าบริการ(บาท)
สิ นเชื่อเคหะเอนกประสงค์
สินเชื่อทะเบียนรถยนต์
(Mortgage Loan)
(Loan against Auto
License)

สิ นเชื่อเพิม่ วงเงิน
(Top up Loan)

เกินกว่า 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบนั
กรณี ผดิ นัดชําระหนี้
1) ค่าติดตามทวงถามหนี้ 3/
( ก่อนส่ งให้พนักงานเร่ งรัดหนี้สินหรื อตัวแทนที่ธนาคารมอบหมาย )
2) ค่าติดตามทวงถามหนี้โดยพนักงานเร่ งรัดหนี้สินหรื อตัวแทนที่ธนาคารมอบหมาย
คิดเพิม่ จากข้อ 1 (ต่อสัญญา)
- กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
- ต่างจังหวัดคิดเพิม่ จากกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลตามระยะทางจากกรุ งเทพฯ
3) ค่าติดตามทวงถามหนี้ กรณี ฟ้องร้องคดี
- กรณี ปิดบัญชี หลังส่ งเรื่ องให้ทนายความ แต่ก่อนศาลประทับรับฟ้ อง
- กรณี ปิดบัญชี หลังศาลประทับรับฟ้ อง
- ค่าธรรมเนียมศาล
ไม่รวมถึงเงินให้สินเชื่อประเภทที่ธปท.กําหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ
1/
หมายเหตุ

500 บาท/งวด

3% ของค่างวดค้างชําระ ขั้นตํ่า 500 บาท/งวด และ
200 บาท/ครั้ง กรณี เช็คชําระหนี้คืน

ไม่มี
3,000 - 8,000 บาท
1,000 - 5,000 บาท
10,000 บาท
20,000 บาท
เรี ยกเก็บตามจ่ายจริ ง

2/

ให้ใช้ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริ การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อของธนาคาร สําหรับค่าบริ การเกี่ยวกับงานทะเบียนรถยนต์ เช่น ค่าบริ การต่อภาษี ค่าบริ การเปลี่ยนสมุดคูม่ ือจดทะเบียน เป็ นต้น

3/

ธนาคารจะจัดเก็บเพียงประเภทเดียวระหว่าง ประเภทค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรื อหน่วยงานภายนอก กับ ประเภทค่าใช้จ่ายที่เป็ นต้นทุนในการดําเนินงานของธนาคาร

