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• Current Account - เงนิฝากกระแสรายวัน 

     บัญชทีี่ให้ความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจโดยใช้เชค็ส่ังจ่ายแทนเงนิสด 

 

• Savings Account - เงนิฝากออมทรัพย์ 

     บัญชสี าหรับการออมเงนิ แต่ยังสะดวกในการเบิกใช้ โดยได้รับอัตรา  

     ดอกเบีย้ตามยอดเงนิฝากคงเหลือ ณ สิน้วัน 

 

• Time Deposits – เงนิฝากประจ า 

     บัญชทีี่ให้ดอกเบีย้สูงตามระยะเวลาการฝาก 

หนา้หลกั บตัรเดบติ บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร 
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Current Account - เงนิฝากกระแสรายวัน 
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Standard Current       กระแสรายวัน 
เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้บัญชีเพื่อความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจ  

    Special Current           กระแสรายวันพเิศษ 
เหมาะกับผู้ที่ต้องการด าเนินธุรกิจพร้อมออมเงนิ และได้รับผลตอบแทน 

หนา้หลกั บตัรเดบติ บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก 
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เงือ่นไขหลัก 
• รับเปิดบัญชสี าหรับลูกคา้บุคคลธรรมดา , มูลนิธ ิ, นิตบิุคคลท่ัวไป 

หรอืกองทนุ  

• ไมรั่บเปิดบัญชสี าหรับผูเ้ยาว ์

การฝาก 

• การฝากเงนิสดหรอืเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคาร            
ทสิโก ้จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิขา้มเขต 

• สามารถฝากเงนิผ่านตัวแทนที่ไดรั้บการแต่งตัง้จากธนาคาร ไดแ้ก ่  
ทีท่ าการไปรษณีย ์ซึง่อัตราคา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามประกาศธนาคาร 

การถอน/โอนเงนิ 

สามารถถอนเงนิไดทุ้กสาขาธนาคารทสิโก ้หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการถอนเงนิขา้มเขต 
ส าหรับการถอนเงนิผา่นสาขาหรอืเครือ่ง ATM ของธนาคารทสิโกเ้ท่านัน้ 

การจา่ยดอกเบีย้:         ไมจ่า่ยดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้:            ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ 

กรณีบัญชไีมม่กีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน และ             
มียอดเงนิคงเหลือต ่ากว่า 5,000 บาท ธนาคารจะเรียกเก็บ                 
คา่รักษาบัญช ี50 บาทตอ่เดอืน 

การปิดบัญชภีายใน 7 วัน นับจากวันทีเ่ปิดบัญช ีธนาคารจะเก็บ
คา่ธรรมเนยีมการปิดบัญช ี100 บาท 

ยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม ดังนี ้ 

ขอสมดุเช็ค 1 เลม่ ตอ่ปีปฏทินิ (20 ฉบับ/เลม่) เมือ่ใชบ้ัญชนีี้เป็น
บัญชคีูโ่อนกับบัญชอีอมทรัพยไ์ดมอนดห์รอืออมทรัพยบ์ลไูดมอนด ์

กระแสรายวัน – Standard Current 

ข ัน้ต า่ :  20,000 บาท 

สงูสดุ :  ไมก่ าหนด 

จ านวนเงนิเปิดบญัชี

ขัน้ต า่และสงูสดุ 

เงือ่นไขการฝาก/ 

ถอน/โอน 

สทิธปิระโยชน ์

ดอกเบีย้ 

คา่รักษาบญัช ี

ขอ้ควรระวงั 

หนา้หลกั บตัรเดบติ บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก กระแสรายวนั 
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เงือ่นไขหลัก • รับเปิดบัญชสี าหรับลกูคา้บคุคลธรรมดา , มลูนธิ,ิ นติบิคุคลท่ัวไป , 
กองทนุ  

• ไมรั่บเปิดบัญชสี าหรับผูม้ถี ิน่ฐานนอกประเทศ หรอืผูเ้ยาว ์ 

• หากยอดเงนิคงเหลอืเฉลีย่ในบัญชตี า่กวา่ 100,000 บาท/เดอืน ธนาคาร
จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเดอืนละ 100 บาท 

 การฝาก 

• การฝากเงนิสดหรอืเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคารทสิโก ้
จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิขา้มเขต 

• สามารถฝากเงนิผ่านตัวแทนที่ไดรั้บการแต่งตัง้จากธนาคาร ไดแ้ก ่     
ทีท่ าการไปรษณีย ์ซึง่อัตราคา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามประกาศธนาคาร 

 การถอน/โอนเงนิ 

 สามารถถอนเงนิไดทุ้กสาขาธนาคารทสิโก ้หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงนิขา้มเขต 
ส าหรับการถอนเงนิผา่นสาขาหรอืเครือ่ง ATM ของธนาคารทสิโกเ้ท่านัน้ 

   การค านวณดอกเบีย้:   ค านวณจากยอดเงนิคงเหลอื ณ สิน้วนั 
                                  

การจา่ยดอกเบีย้:         ปีละ 2 ครัง้ ในวนัที ่25 ม.ิย. และ 25 ธ.ค. 

อตัราดอกเบีย้:            ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ 

กรณีบัญชไีมม่กีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน และมี
ยอดเงนิคงเหลอืต ่ากวา่ 5,000 บาท ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่รักษา
บัญช ี50 บาทตอ่เดอืน 

การปิดบัญชกีอ่น 90 วันนับจากวันทีฝ่ากเงนิครัง้แรก ธนาคารจะ
ไมจ่า่ยดอกเบีย้  
 

ยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม ดังนี ้

• แคชเชยีรเ์ช็ค 5 ฉบับตอ่เดอืน 

• รายการเดนิบัญชยีอ้นหลังไมเ่กนิ 6 เดอืน 

• หนังสอืรับรองเงนิฝาก 

• บัตรเดบติใบแรก (TISCO Debit Card) และ คา่ธรรมเนยีม
บัตรเดบติรายปี  

กระแสรายวันพเิศษ – Special Current 

ข ัน้ต า่ :  100,000 บาท 

สงูสดุ :  ไมก่ าหนด 

จ านวนเงนิเปิดบญัชี

ขัน้ต า่และสงูสดุ 

เงือ่นไขการฝาก/
ถอน/โอน 

สทิธปิระโยชน ์

ดอกเบีย้ 

คา่รักษาบญัช ี

ขอ้ควรระวงั 

หนา้หลกั บตัรเดบติ บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก กระแสรายวนั 
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Super Savings           ซุปเปอร์ออมทรัพย์ 

ออมทรัพย์ 

ออมทรัพย์พเิศษ 

เหมาะกับลูกค้าท่ีต้องการความสะดวกคล่องตัวใน
การเบิกถอน 

เหมาะกับลูกค้าท่ีต้องการออมเงนิเพื่อได้รับ
ผลตอบแทนที่มากกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป 

เหมาะกับลูกค้าท่ีเน้นการออมเงนิ แต่ไม่เน้นการ 
เบิกถอน เพื่อได้รับดอกเบีย้ท่ีสูง 

TISCO My Savings        ออมทรัพย์ TISCO My Savings 

     Diamond Savings        ออมทรัพย์ไดมอนด์ 

ออมทรัพย์บลูไดมอนด์ 

เหมาะกับลกูคา้ทีต่อ้งการบัญชสี าหรับใชจ้า่ย 
พรอ้มรับดอกเบีย้เป็นรายเดอืน 

เหมาะกับลูกค้าท่ีต้องการออมเงนิจ านวนมากเพื่อ
เน้นรับผลตอบแทน 

เหมาะกับลูกค้าท่ีต้องการออมเงนิจ านวนมาก
เพื่อเน้นรับผลตอบแทน พร้อมความสะดวกด้วย
บัญชีกระแสรายวัน 

Savings Account - เงนิฝากออมทรัพย์ 

Blue Diamond Savings  Premium Savings  

Standard Savings  

หนา้หลกั บตัรเดบติ บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก 
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ออมทรัพย์บัญชีเงนิฝากพืน้ฐาน 
เหมาะกับลูกค้าท่ีมีรายได้น้อยภายใต้โครงการ
สวัสดกิารแห่งรัฐ หรือผู้มีอายุ 65 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป 

Basic Banking Account  
Savings  

 
 



เงือ่นไขหลัก • รับเปิดบัญชสี าหรับลูกคา้บุคคลธรรมดา , มูลนิธ ิ, นิตบิุคคลท่ัวไป , 
กองทนุ 

การฝาก 

• การฝากเงนิสดหรอืเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคารทสิ
โก ้จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิขา้มเขต 

• สามารถฝากเงนิผ่านตัวแทนที่ไดรั้บการแต่งตัง้จากธนาคาร ไดแ้ก ่     
ทีท่ าการไปรษณีย ์ซึง่อัตราคา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามประกาศธนาคาร 

การถอน/โอนเงนิ 

สามารถถอนเงนิไดทุ้กสาขาธนาคารทสิโก ้หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงนิขา้มเขต 
ส าหรับการถอนเงนิผา่นสาขาหรอืเครือ่ง ATM ของธนาคารทสิโกเ้ท่านัน้ 

 

 

 

การค านวณดอกเบีย้:   ค านวณจากยอดเงนิคงเหลอื ณ สิน้วนั 
                                 

การจา่ยดอกเบีย้:         ปีละ 2 ครัง้ ในวนัที ่25 ม.ิย. และ 25 ธ.ค.  
 

 อตัราดอกเบีย้:          ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ 

กรณีบัญชไีมม่กีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน และมี
ยอดเงินคงเหลือต ่ากว่า 2,000 บาท ธนาคารจะเรียกเก็บ        
คา่รักษาบัญช ี50 บาทตอ่เดอืน 

• การปิดบัญชภีายใน 7 วัน นับจากวันที่เปิดบัญช ีธนาคารจะ
เก็บคา่ธรรมเนยีมการปิดบัญช ี100 บาท 

• หากยอดเงนิคงเหลือเฉลี่ยในบัญชตี่อเดอืนเท่ากับ 0 บาท 
และไม่เคลื่อนไหวตดิต่อกันนาน 12 เดือน ธนาคารจะปิด
บัญชทัีนท ี

 

ออมทรัพย์– Standard Savings 

ข ัน้ต า่ :  1,000 บาท 

สงูสดุ :  ไมก่ าหนด 

จ านวนเงนิเปิดบญัชี

ขัน้ต า่และสงูสดุ 

เงือ่นไขการฝาก/
ถอน/โอน 

ดอกเบีย้ 

คา่รักษาบญัช ี

ขอ้ควรระวงั 

หนา้หลกั บตัรเดบติ บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก ออมทรพัย ์
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เงือ่นไขหลัก 
• ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งเป็นบคุคลธรรมดาทีม่สีัญชาตไิทยและเป็นผูม้รีายไดน้อ้ย

ภายใตโ้ครงการสวัสดกิารแห่งรัฐ (ตอ้งแสดงหลักฐานหรอืบัตรสวัสดกิาร
แหง่รัฐในการขอใชบ้รกิาร) หรอืเป็นผูม้อีาย ุ65 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป  

• สามารถเปิดบัญชไีด ้1 บัญช ีเทา่นัน้ (ไมรั่บเปิดบัญชรีว่ม) 

 

 

   การฝาก 

• การฝากเงนิสดหรอืเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคารทสิโก ้
จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิขา้มเขต 

• สามารถฝากเงินผ่านตัวแทนที่ไดรั้บการแต่งตั ้งจากธนาคาร ไดแ้ก ่      
ทีท่ าการไปรษณีย ์ซึง่อัตราคา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามประกาศธนาคาร 

   การถอน/โอนเงนิ 

สามารถถอนเงนิไดทุ้กสาขาธนาคารทสิโก ้หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงนิขา้มเขต 
ส าหรับการถอนเงนิผา่นสาขาหรอืเครือ่ง ATM ของธนาคารทสิโกเ้ท่านัน้ 

 

การค านวณดอกเบีย้:   ค านวณจากยอดเงนิคงเหลอื ณ สิน้วนั                      

การจา่ยดอกเบีย้:         ปีละ 2 ครัง้ ในวนัที ่25 ม.ิย. และ 25 ธ.ค.  

 อตัราดอกเบีย้:          ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ 

• กรณีบัตร TISCO Debit ช ารุด สญูหาย ลมืรหัส บัตรถูกยดึทีตู่เ้อทเีอ็มอันเกดิจาก
ความผดิพลาดของผูใ้ชบ้รกิาร ธนาคารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการออกบัตร TISCO 
Debit ใหม ่(อัตราคา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามประกาศธนาคาร) 

• หากยอดเงนิคงเหลือเฉลี่ยในบัญชีต่อเดือนเท่ากับ 0 บาท และไม่เคลื่อนไหว
ตดิตอ่กันนาน 12 เดอืน ธนาคารจะปิดบัญชทัีนท ี

• กรณีบัญชไีมเ่คลือ่นไหวเป็นระยะเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน ธนาคารจะถอืวา่เป็นบัญชี

ไม่เคลือ่นไหว และธนาคารจะระงับการท ารายการทุกประเภท จนกวา่เจา้ของบัญชี

จะมาตดิตอ่ท ารายการกับธนาคารดว้ยตนเอง 
 

ออมทรัพย์บัญชีเงนิฝากพืน้ฐาน– Basic Banking Account Savings 

•        ไมก่ าหนดจ านวนเงนิขัน้ต า่และสงูสดุในการเปิดบัญช ีจ านวนเงนิเปิดบญัชี

ขัน้ต า่และสงูสดุ 

เงือ่นไขการฝาก/
ถอน/โอน 

ดอกเบีย้ 

ขอ้ควรระวงั 

หนา้หลกั บตัรเดบติ บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก ออมทรพัย ์

Product Catalog/ Sales Sheet 

ยกเวน้ คา่ธรรมเนยีม  

• คา่ธรรมเนียมออกบัตร TISCO Debit (ใบแรก) และกรณีบัตร
หมดอาย ุ

• คา่ธรรมเนยีมบัตร TISCO Debit รายปี 

• คา่รักษาบัญช ีกรณีบัญชไีมม่กีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืน 
และไมม่ยีอดเงนิคงเหลอื 

สทิธปิระโยชน ์

https://www.tisco.co.th/th/rates.html
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เงือ่นไขหลัก 
• รับเปิดบัญชเีฉพาะลกูคา้บคุคลธรรมดา หรอืมลูนธิ ิ 

• สามารถเปิดบัญชไีด ้1 บัญชเีทา่นัน้ 

• ไมรั่บเปิดบัญชสี าหรับผูม้ถี ิน่ฐานนอกประเทศ  

• หากยอดเงนิคงเหลอืเฉลีย่ในบัญชตี ่ากวา่ 20,000 บาทต่อเดอืน ธนาคาร
จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเดอืนละ 100 บาท 

การฝาก 

• การฝากเงนิสดหรือเช็คของธนาคารทิสโก ้ณ สาขา ของธนาคารทิสโก ้                
จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิขา้มเขต 

• สามารถฝากเงินผ่านตัวแทนที่ได รั้บการแต่งตั ้งจากธนาคาร ไดแ้ก ่           
ทีท่ าการไปรษณีย ์ซึง่อัตราคา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามประกาศธนาคาร 

การถอน/โอนเงนิ 

สามารถถอนเงนิไดทุ้กสาขาธนาคารทสิโก ้หรอืชอ่งทางอืน่ตามทีธ่นาคารก าหนด 
โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงนิขา้มเขต ส าหรับการ
ถอนเงนิผา่นสาขาหรอืเครือ่ง ATM ของธนาคารทสิโกเ้ท่านัน้ 

 

 

การค านวณดอกเบีย้   :  ค านวณจากยอดเงนิคงเหลอื ณ สิน้วนั 
                                  

   การจา่ยดอกเบีย้ :   ปีละ 2 ครัง้ ในวนัที ่25 ม.ิย. และ 25 ธ.ค.  

อตัราดอกเบีย้     :   ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ 

กรณีบัญชไีมม่กีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน และมยีอดคงเหลอืต ่ากวา่ 5,000 
บาท ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่รักษาบัญชเีงนิ 50 บาทตอ่เดอืน 

• การปิดบัญชภีายใน 180 วนั นับจากวนัทีเ่ปิดบัญช ีธนาคารจะเก็บคา่ธรรมเนียมการปิด
บัญช ี500 บาท 

• หากยอดเงนิคงเหลอืเฉลีย่ในบัญชตีอ่เดอืนเทา่กับ 0 บาท และไมเ่คลือ่นไหวตดิตอ่กัน
นาน 12 เดอืน ธนาคารจะปิดบัญชทัีนท ี

ออมทรัพย์พเิศษ – Premium Savings 

ข ัน้ต า่ :  20,000 บาท 

สงูสดุ :  ไมก่ าหนด 

จ านวนเงนิเปิดบัญชี

ขัน้ต า่ และสงูสดุ 

เงือ่นไขการฝาก/
ถอน/โอน 

ดอกเบีย้ 

คา่รักษาบัญช ี

ขอ้ควรระวงั 

ยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม ดังนี้ 

• แคชเชยีรเ์ช็ค 5 ฉบับตอ่เดอืน 

• รายการเดนิบัญชยีอ้นหลังไมเ่กนิ 6 เดอืน 

• หนังสอืรับรองเงนิฝาก 

• บัตรเดบติใบแรก (TISCO Debit Card) และคา่ธรรมเนียมบัตร  
เดบติรายปี (เฉพาะปีแรก) 

สทิธปิระโยชน ์

หนา้หลกั บตัรเดบติ บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก ออมทรพัย ์

Product Catalog/ Sales Sheet 
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เงือ่นไขหลัก • รับเปิดบัญชเีฉพาะลกูคา้บคุคลธรรมดา  

• สามารถเปิดบัญชไีด ้1 บัญชเีทา่นัน้ 

• ไมรั่บเปิดบัญชสี าหรับผูม้ถี ิน่ฐานนอกประเทศ หรอืบัญชรีว่ม 

• หากยอดเงนิคงเหลอืเฉลีย่ในบัญชตี า่กวา่ 100,000 บาทตอ่เดอืน ธนาคาร
จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเดอืนละ 100 บาท  

การฝาก 

• การฝากเงนิสดหรือเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคารทสิโก ้             
จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิขา้มเขต 

• สามารถฝากเงินผ่านตัวแทนที่ได รั้บการแต่งตั ้งจากธนาคาร ไดแ้ก ่           
ทีท่ าการไปรษณีย ์ซึง่อัตราคา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามประกาศธนาคาร 

การถอน/โอนเงนิ/ช าระคา่สนิคา้หรอืบรกิาร 

• สามารถถอนเงนิไดทุ้กสาขาธนาคารทสิโก ้หรอืชอ่งทางอืน่ตามทีธ่นาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงนิขา้ม
เขต ส าหรับการถอนเงนิผ่านสาขาหรือเครื่อง ATM ของธนาคารทสิโก ้
เทา่นัน้ 

• สามารถถอนเงนิ/โอนเงนิ/ช าระค่าสนิคา้หรือบรกิาร ไดเ้ดอืนละ 4 คร ัง้ 
หากเกนิกวา่ทีธ่นาคารก าหนด  ธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมครัง้ละ 500 บาท   

   การค านวณดอกเบีย้:  แบบข ัน้บนัได  

ค านวณเงนิคงเหลอืในบัญช ีณ สิน้วนั โดยอัตราดอกเบีย้ทีไ่ด ้
จะแตกตา่งกันตามวงเงนิ 

การจา่ยดอกเบีย้ : ปีละ 2 ครัง้ ในวนัที ่25 ม.ิย. และ 25 ธ.ค.  
                                  

อตัราดอกเบีย้     : ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ 

• การปิดบัญชภีายใน 180 วัน นับจากวันที่เปิดบัญช ีธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมการ     
ปิดบัญช ี500 บาท 

• หากยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยในบัญชีต่อเดือนเท่ากับ 0 บาท และไม่เคลื่อนไหว
ตดิตอ่กันนาน 12 เดอืน ธนาคารจะปิดบัญชทัีนท ี

กรณีบัญชไีม่มกีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิต่อกัน และมยีอดคงเหลือต ่ากว่า 
5,000 บาท ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่รักษาบัญชเีงนิ 50 บาทตอ่เดอืน 

ซุปเปอร์ออมทรัพย์ – Super Savings 

ข ัน้ต า่ :  100,000 บาท 

สงูสดุ :  ไมก่ าหนด 

จ านวนเงนิเปิดบัญชี

ขัน้ต า่ และสงูสดุ 

เงือ่นไขการฝาก/
ถอน/โอน/ช าระคา่
สนิคา้และบรกิาร 

ดอกเบีย้ 

คา่รักษาบัญช ี

ขอ้ควรระวงั 

ยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม ดังนี้ 

• รายการเดนิบัญชยีอ้นหลังไมเ่กนิ 6 เดอืน 

• หนังสอืรับรองเงนิฝาก 

• บัตรเดบติใบแรก (TISCO Debit Card) และ คา่ธรรมเนยีมบัตร   
เดบติรายปี 

สทิธปิระโยชน ์

หนา้หลกั บตัรเดบติ บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก ออมทรพัย ์

Product Catalog/ Sales Sheet 
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เงือ่นไขหลัก • รับเปิดบัญชเีฉพาะลกูคา้บคุคลธรรมดา  

• สามารถเปิดบัญชไีด ้1 บัญชเีทา่นัน้ 

• ไมรั่บเปิดบัญชสี าหรับผูม้ถี ิน่ฐานนอกประเทศ 

การฝาก 

• การฝากเงนิสด หรือเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคารทสิโก ้ 
จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิขา้มเขต 

• สามารถฝากเงินผ่านตัวแทนที่ไดรั้บการแต่งตั ้งจากธนาคาร ไดแ้ก ่           
ทีท่ าการไปรษณีย ์ซึง่อัตราคา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามประกาศธนาคาร 

การถอน/โอนเงนิ 

สามารถถอนเงินไดทุ้กสาขาธนาคารทิสโก ้หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงนิขา้มเขต 
ส าหรับการถอนเงนิผา่นสาขาหรอืเครือ่ง ATM ของธนาคารทสิโกเ้ท่านัน้ 

การค านวณดอกเบีย้ :    แบบข ัน้บนัได 
ค านวณจากยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน โดยอัตรา
ดอกเบีย้ทีไ่ดจ้ะแตกตา่งกันตามวงเงนิ 

การจา่ยดอกเบีย้:          จา่ยดอกเบีย้เป็นรายเดอืน                 
                                 ทกุวนัที ่25 ของเดอืน 

อตัราดอกเบีย้:             ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ 

1. กรณีปิดบัญชภีายใน 7 วัน นับจากวันทีเ่ปิดบัญช ีธนาคารจะเก็บคา่ธรรมเนียมการ
ปิดบัญช ี100 บาท 

2. หากยอดเงนิคงเหลอืเฉลีย่ในบัญชตีอ่เดอืนเท่ากับ 0 และไมเ่คลือ่นไหวตดิตอ่กัน
นาน 12 เดอืน ธนาคารจะปิดบัญชทัีนท ี

กรณีบัญชไีม่มกีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิต่อกัน และมยีอดคงเหลอืต ่ากว่า 
2,000 บาท ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่รักษาบัญชเีงนิ 50 บาทตอ่เดอืน 

ออมทรัพย์ TISCO My Savings 

จ านวนเงนิเปิดบญัชี

ขัน้ต า่ และสงูสดุ 

เงือ่นไขการฝาก/
ถอน/โอน 

ดอกเบีย้ 

คา่รักษาบญัช ี

ขอ้ควรระวงั 

หนา้หลกั บตัรเดบติ บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก ออมทรพัย ์

Product Catalog/ Sales Sheet 

ข ัน้ต า่ :  1,000 บาท 

สงูสดุ :  ไมก่ าหนด 
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เงือ่นไขหลัก • รับเปิดบัญชสี าหรับลกูคา้บคุคลธรรมดา , มลูนธิ ิหรอืนติบิคุคลท่ัวไป   

• สามารถเปิดบัญชไีด ้1 บัญชเีทา่นัน้ 

• ไมรั่บเปิดบัญชสี าหรับผูม้ถี ิน่ฐานนอกประเทศ หรอืบัญชรีว่ม 

• หากยอดเงนิคงเหลือเฉลี่ยในบัญชีต ่ากว่า 1,000,000 บาทต่อเดือน 
ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเดอืนละ 200 บาท 

การฝาก 

• การฝากเงนิสดหรือเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคารทสิโก ้ 
จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิขา้มเขต 

• สามารถฝากเงินผ่านตัวแทนที่ไดรั้บการแต่งตั ้งจากธนาคาร ไดแ้ก ่           
ทีท่ าการไปรษณีย ์ซึง่อัตราคา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามประกาศธนาคาร 

การถอน/โอนเงนิ 

สามารถถอนเงินไดทุ้กสาขาธนาคารทิสโก ้หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงนิขา้มเขต 
ส าหรับการถอนเงนิผา่นสาขาหรอืเครือ่ง ATM ของธนาคารทสิโกเ้ท่านัน้ 

 

การค านวณดอกเบีย้:   แบบข ัน้บนัได 

ค านวณเงนิคงเหลอืในบัญช ีณ สิน้วนั โดยอัตราดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บ 
จะแตกตา่งกันตามวงเงนิ 

การจา่ยดอกเบีย้:       ปีละ 2 ครัง้ ในวนัที ่25 ม.ิย. และ 25 ธ.ค. 
 

อตัราดอกเบีย้:          ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ 

• ดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพยไ์ม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิได ้หากมกีารโอนเงนิอัตโนมัติ
ระหวา่งบัญชคีูโ่อน 

• การปิดบัญชภีายใน 180 วัน นับจากวันทีเ่ปิดบัญช ีธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมการ
ปิดบัญช ี1,000 บาท 

• หากยอดเงนิคงเหลือเฉลี่ยในบัญชีต่อเดือนเท่ากับ 0 บาท และไม่เคลื่อนไหว
ตดิตอ่กันนาน 12 เดอืน ธนาคารจะปิดบัญชทัีนท ี

กรณีบัญชไีม่มกีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิต่อกัน และมยีอดคงเหลอืต ่ากว่า 
5,000 บาท ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่รักษาบัญชเีงนิ 50 บาทตอ่เดอืน 

ออมทรัพย์ไดมอนด์ – Diamond Savings 

ข ัน้ต า่ : 1,000,000 บาท 

สงูสดุ :  ไมก่ าหนด 
จ านวนเงนิเปิดบญัชี

ขัน้ต า่ และสงูสดุ 

เงือ่นไขการฝาก/
ถอนโอน 

ดอกเบีย้ 

คา่รักษาบญัช ี

ขอ้ควรระวงั 

ยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม ดังนี้ 

• โอนเงนิอัตโนมัตริะหวา่งบัญชคีูโ่อน 

• บัตรเดบติใบแรก (TISCO Debit Card) และคา่ธรรมเนยีมรายปี 

สทิธปิระโยชน ์

หนา้หลกั บตัรเดบติ บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก ออมทรพัย ์

Product Catalog/ Sales Sheet 
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เงือ่นไขหลัก • รับเปิดบัญชเีฉพาะลกูคา้บคุคลธรรมดา  

• สามารถเปิดบัญชไีด ้1 บัญชเีทา่นัน้ 

• ไมรั่บเปิดบัญชสี าหรับผูม้ถี ิน่ฐานนอกประเทศ , ผูเ้ยาว ์หรอืบัญชรีว่ม 

• ตอ้งมีบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และตอ้งสมัครใชบ้ริการโอนเงิน
อัตโนมัตกิับบัญชอีอมทรัพยบ์ลไูดมอนด ์  

• ไม่สามารถปิดบัญชีกระแสรายวันไดใ้นระหว่างที่บัญชีออมทรัพย ์        
บลไูดมอนดย์ังคงเปิดอยู ่

• หากยอดเงนิคงเหลือเฉลี่ยในบัญชตี ่ากว่า 1,000,000  บาทต่อเดือน 
ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเดอืนละ 200 บาท 

การฝาก 

• การฝากเงนิสดหรือเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคารทสิโก ้            
จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิขา้มเขต 

• สามารถฝากเงินผ่านตัวแทนที่ไดรั้บการแต่งตั ้งจากธนาคาร ไดแ้ก ่           
ทีท่ าการไปรษณีย ์ซึง่อัตราคา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามประกาศธนาคาร 

การค านวณดอกเบีย้:  แบบข ัน้บนัได  

ค านวณเงนิคงเหลอืในบัญช ีณ สิน้วัน โดยอัตราดอกเบีย้ทีไ่ดจ้ะ
แตกตา่งกันตามวงเงนิ 

การจา่ยดอกเบีย้:        ปีละ 2 ครัง้ ในวนัที ่25 ม.ิย. และ 25 ธ.ค. 
  

อตัราดอกเบีย้:           ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ 

 ดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรัพย์ไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิได ้เนื่องจากมีการโอนเงนิ
อัตโนมัตริะหวา่งบัญชคีูโ่อน 

 การปิดบัญชภีายใน 180 วัน นับจากวันทีเ่ปิดบัญช ีธนาคารจะเก็บคา่ธรรมเนียมการ
ปิดบัญช ี1,000 บาท 

 หากยอดเงนิคงเหลือเฉลี่ยในบัญชีต่อเดือนเท่ากับ 0 บาท และไม่เคลื่อนไหว
ตดิตอ่กันนาน 12 เดอืน ธนาคารจะปิดบัญชทัีนท ี

 

กรณีบัญชไีม่มกีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิต่อกัน และมี
ยอดคงเหลอืต า่กวา่ 5,000 บาท ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่รักษาบัญชี

เงนิ 50 บาทตอ่เดอืน 

ออมทรัพย์บลูไดมอนด์ – Blue Diamond Savings 

ข ัน้ต า่ : 1,000,000 บาท    สงูสดุ :  ไมก่ าหนด 

 

จ านวนเงนิเปิดบญัชขีัน้ต า่ และสงูสดุ 

เงือ่นไขการฝาก/
ถอน/โอน 

ดอกเบีย้ 

คา่รักษาบญัช ี

ขอ้ควรระวงั 

ยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม ดังนี้ 

• โอนเงนิอัตโนมัตริะหวา่งบัญชคีูโ่อน 

• บัตรเดบติใบแรก (TISCO Debit Card)และคา่ธรรมเนยีมรายปี 

สทิธปิระโยชน ์

การถอน/โอนเงนิ 

สามารถถอนเงนิไดทุ้กสาขาธนาคารทสิโก ้หรือช่องทางอืน่ตามที่ธนาคารก าหนด 
โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการถอนเงนิขา้มเขต ส าหรับการถอน
เงนิผา่นสาขาหรอืเครือ่ง ATM ของธนาคารทสิโกเ้ท่านัน้ 

 

 

หนา้หลกั บตัรเดบติ บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก ออมทรพัย ์

Product Catalog/ Sales Sheet 
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Recurring Deposits    เงนิฝากปลอดภาษี 

Term Deposits          ฝากประจ า 

Term Deposits - เงนิฝากประจ า 

เหมาะกับลกูคา้ทีต่อ้งการออมเงนิระยะยาว 
เนน้รับดอกเบีย้สงู  โดยมรีะยะเวลาฝาก 
ตัง้แต ่1, 2, 3, 6, 9,12, 24 ,36  และ 48 
เดอืน 

เหมาะกับลกูคา้ทีต่อ้งการออมเงนิระยะยาว 
โดยฝากเป็นประจ าทกุเดอืนตดิตอ่กนัเพือ่
ผลตอบแทนสงูกวา่เงนิฝากประจ า และไม่
ตอ้งเสยีภาษี หัก ณ ทีจ่า่ย 

หนา้หลกั บตัรเดบติ บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก 

     ฝากประจ าพเิศษ 
เหมาะกับลกูคา้ทีต่อ้งการออมเงนิระยะยาว 
เนน้รับดอกเบีย้สงู  โดยมรีะยะเวลาฝาก 
ตัง้แต ่4, 7 และ  11 เดอืน 

Product Catalog/ Sales Sheet 



เงือ่นไขหลัก 

 

• รับเปิดบัญชสี าหรับลกูคา้บคุคลธรรมดา , มลูนธิ ิ, นติบิคุคลท่ัวไป , 
กองทนุ 

การฝาก 

• ตอ้งฝากขัน้ต า่ 20,000 บาท 

• สามารถฝากเงนิที่สาขาของธนาคาร โดยธนาคารยกเวน้การเรียก
เก็บคา่ธรรมเนยีมฝากเงนิสดและฝากเช็คธนาคารทสิโก ้

การถอน 

• สามารถถอนเงนิได ้โดยตอ้งถอนเต็มจ านวนของงวดการฝากในแตล่ะ
งวด ที่สาขาของธนาคาร  ซึ่งธนาคารจะยกเวน้การเรียกเ ก็บ
คา่ธรรมเนยีมถอนเงนิ 

 

 

 

 

การค านวณดอกเบีย้:    

ค านวณจากยอดเงนิทีฝ่ากจนถงึครบระยะเวลาฝาก 

การจา่ยดอกเบีย้:         จา่ยเมือ่ครบระยะเวลาการฝาก 

อตัราดอกเบีย้:            ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ 

ไมม่ ี

• หากถอนกอ่นครบก าหนด ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ ดังนี ้
 
 
 
 

 
 
• หากยอดเงนิคงเหลอืเฉลีย่ในบัญชตีอ่เดอืนเทา่กับ 0 บาท 

และไมเ่คลือ่นไหวตดิตอ่กันนาน 12 เดอืน ธนาคารจะปิด
บัญชทัีนท ี

 

ฝากประจ า  – Term Deposits 

ข ัน้ต า่ :  20,000 บาท       

สงูสดุ :  ไมก่ าหนด 

จ านวนเงนิเปิดบญัชี

ขัน้ต า่ และสงูสดุ 

เงือ่นไขการฝาก/ถอน 

ดอกเบีย้ 

คา่รักษาบญัช ี

ขอ้ควรระวงั 

หนา้หลกั บตัรเดบติ บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก ฝากประจ า 

การฝากเงนิตอ่เมือ่
ครบก าหนด 

เป็นเงนิฝากประจ าประเภทเดมิ 

 ถอนกอ่น 90 วนั นับจากวนัฝากเงนิ ธนาคารจะไมจ่า่ย
ดอกเบีย้ 

 ถอนหลังจาก 90 วนันับจากวนัฝากเงนิ ธนาคารจะจา่ย
ดอกเบีย้ในอัตรารอ้ยละ 0.50 และหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 

Product Catalog/ Sales Sheet 
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เงือ่นไขหลัก • รับเปิดบัญชสี าหรับลกูคา้บคุคลธรรมดาเทา่นัน้ 

 

การฝาก 

• ตอ้งฝากขัน้ต า่ 500,000 บาท 

• สามารถฝากเงนิทีส่าขาของธนาคาร โดยธนาคารยกเวน้การเรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมฝากเงนิสดและฝากเช็คธนาคารทสิโก ้

การถอน 

• สามารถถอนเงนิได ้โดยตอ้งถอนเต็มจ านวนของงวดการฝากในแต ่ 
ละงวด ที่สาขาของธนาคาร ซึ่งธนาคารจะยกเวน้การเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมถอนเงนิ 

 

 

 

 

การค านวณดอกเบีย้:    
ค านวณจากยอดเงนิทีฝ่ากจนถงึครบระยะเวลาฝาก 

การจา่ยดอกเบีย้:         จา่ยเมือ่ครบระยะเวลาฝาก 

อตัราดอกเบีย้:            ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ 

ไมม่ ี

ฝากประจ าพเิศษ  – Special Term Deposits 

ข ัน้ต า่ :  500,000 บาท       

สงูสดุ :  ไมก่ าหนด 

จ านวนเงนิเปิดบญัชี

ขัน้ต า่ และสงูสดุ 

เงือ่นไขการฝาก/ถอน 

ดอกเบีย้ 

คา่รักษาบญัช ี

ขอ้ควรระวงั 

หนา้หลกั บตัรเดบติ บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก ฝากประจ า 

การฝากเงนิตอ่เมือ่
ครบก าหนด 

เป็นเงนิฝากประจ า 3 เดอืน 

• หากถอนกอ่นครบก าหนด ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ ดังนี ้
 
 
 
 

 
 
• หากยอดเงนิคงเหลอืเฉลีย่ในบัญชตี่อเดอืนเท่ากับ 0 บาท 

และไม่เคลือ่นไหวตดิต่อกันนาน 12 เดอืน ธนาคารจะปิด
บัญชทัีนท ี

 

 ถอนก่อน 90 วัน นับจากวันฝากเงนิ ธนาคารจะไม่จ่าย
ดอกเบีย้ 

 ถอนหลังจาก 90 วันนับจากวันฝากเงนิ ธนาคารจะจ่าย
ดอกเบีย้ในอัตรารอ้ยละ 0.50 และหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 

Product Catalog/ Sales Sheet 
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เงือ่นไขหลัก 
• เจา้ของบญัชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดา และมถีิน่ฐานในประเทศไทย 

• สามารถเปิดบัญชปีระเภทนี้ ไมว่่ากับธนาคารใด ๆ ได ้1 บัญชเีท่านัน้ (ไมรั่บเปิด
บญัชรีว่ม) 

 

การฝาก/การโอน 

• ตอ้งฝากเงนิดว้ยยอดเงนิตามทีไ่ดร้ะบไุว ้ณ วันเปิดบญัช ีตอ่เนือ่งทกุเดอืน 
เดอืนละ 1 ครัง้  

• ตอ้งฝากเงนิใหค้รบก าหนดระยะเวลาการฝาก และขาดฝากไดไ้ม่เกนิ 2 
ครัง้ตลอดระยะเวลาการฝาก 

• สามารถฝากเงนิโดยน าฝากเป็นเงนิสดทีส่าขาของธนาคาร หรอืใชบ้รกิาร
โอนเงนิผา่นเครือ่งเอทเีอ็ม หรอืแจง้ใหธ้นาคารโอนเงนิอัตโนมัตจิากบัญชี

เงนิฝากออมทรัพยห์รือบัญชกีระแสรายวันของผูฝ้าก (หากวันทีต่อ้งน า
ฝากเงนิตรงกับวันหยุดของธนาคาร ธนาคารจะโอนเงนิในวันท าการก่อน
วันหยดุ) 

การถอน 

• เมื่อครบระยะเวลาการฝาก สามารถถอนเงนิที่สาขาของธนาคารในวัน     
ท าการถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาการฝาก  

• การถอนเงนิก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาการฝาก จะถือว่าปิดบัญชแีละ  
ผดิเงือ่นไขการฝาก 

 

   การค านวณดอกเบีย้:  ค านวณทกุสิน้วันจนถงึสิน้เดอืนทีฝ่ากงวดสดุทา้ย 

การจา่ยดอกเบีย้:   จา่ยเมือ่ครบระยะเวลาฝาก 

อตัราดอกเบีย้:     ขอ้มลูอตัราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ 

ไมม่ ี

 หากถอนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่าย
ดอกเบีย้ ดังนี ้

ฝากประจ าปลอดภาษี  – Recurring Deposits 

ระยะเวลาการฝากเงนิ 36 เดอืน 

จ านวนเงนิขัน้ต ่า  1,000 บาท สงูสดุไมเ่กนิ 16,500 บาท  

ระยะเวลาการฝากเงนิ 24 เดอืน 

จ านวนเงนิขัน้ต ่า 1,000 บาท สงูสดุไมเ่กนิ 25,000 บาท  

จ านวนเงนิเปิดบญัชี

ขัน้ต า่ และสงูสดุ 

เงือ่นไขการฝาก/
โอน/ถอนเงนิ 

ดอกเบีย้ 

คา่รักษาบญัช ี

ขอ้ควรระวงั 

สทิธปิระโยชน ์ ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาจากดอกเบีย้เงนิฝากตาม
กฎหมาย หากปฏบิตัติามเงือ่นไขของกรมสรรพากร 

หนา้หลกั บตัรเดบติ บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก ฝากประจ า 

Product Catalog/ Sales Sheet 

• ถอนกอ่น 90 วันนับจากวันฝากเงนิ ธนาคารจะไมจ่า่ยดอกเบีย้ 

• ถอนหลังจาก 90 วันนับจากวันฝากเงนิ ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้
ในอตัรารอ้ยละ 0.50 และหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 

 การแจง้ใหธ้นาคารโอนเงนิจากบัญชอีอมทรัพย ์ไปยังบัญชเีงนิ
ฝากปลอดภาษี บัญชอีอมทรัพยนั์้นจะตอ้งเสียภาษีเงนิไดจ้าก
ดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บ 

 หากผดิเงือ่นไขการฝาก ผูฝ้ากจะไดรั้บอตัราดอกเบีย้เท่ากับอัตรา
ดอกเบีย้ผดิเงือ่นไขตามประกาศของธนาคาร ณ วันทีเ่ปิดบญัช ี

การปิดบญัช ี • เมือ่ครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะปิดบัญชแีละโอน
เงนิพรอ้มดอกเบีย้เขา้บัญชทีีผู่ฝ้ากแจง้ความประสงคไ์วใ้นวันที่
ครบก าหนด (หากม)ี 

• หากผูฝ้ากผดิเงือ่นไขการฝาก ธนาคารจะปิดบัญชเีมือ่ผูฝ้ากมา
ตดิตอ่ธนาคาร หรอืตามระยะเวลาการฝากของผูฝ้ากเป็นอยา่งชา้ 
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100,000 

1.  อัตราดอกเบีย้คงที่   - ออมทรัพย์, ฝากประจ า, ปลอดภาษี      

ยอดเงินคงเหลือ ดอกเบี้ย 

ไม่เกนิ 1 แสนบาท A% 

มากกว่า 1 แสน แต่ไม่เกนิ 1 ลา้น B% 

มากกว่า 1 ลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 10 ลา้น C% 

มากกว่า 10 ลา้น D% 

100,000 1,000,000 10,000,000 

บาท 

300,000 

6,900,000 

1) 

2) 

3) 

90,000 

1) ค านวณดอกเบีย้ดว้ย A% 

2) ค านวณดอกเบีย้ดว้ย B% 

3) ค านวณดอกเบีย้ดว้ย C% 

1.  อัตราดอกเบีย้ขัน้บันไดตามยอดเงนิฝาก คิดแบบอัตราก้าวหน้า 

ซุปเปอร์ออมทรัพย์, ออมทรัพย์ TISCO My Savings, ออมทรัพย์ไดมอนด์, ออมทรัพย์บลูไดมอนด์ 

ยอดเงินคงเหลือ ดอกเบี้ย 

1 แสนบาทแรก A% 

สว่นทีเ่กนิ 1 แสน แต่ไม่เกนิ 1 ลา้น B% 

สว่นทีเ่กนิ  1 ลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 10 ลา้น C% 

สว่นทีเ่กนิ 10 ลา้น D% 

100,000 1,000,000 10,000,000 

บาท 

1) 

2) 

3) 

90,000 

300,000 

6,900,000 

1) ค านวณดอกเบีย้ดว้ย A% 

2)  1 แสนบาทแรก  ค านวณดอกเบีย้ดว้ย A% 

     2 แสนบาท  ค านวณดอกเบีย้ดว้ย B% 

     5 ลา้น 9 แสนบาท  ค านวณดอกเบีย้ดว้ย 
C% 

3)  1 แสนบาทแรก  ค านวณดอกเบีย้ดว้ย A% 

     9 แสนบาท  ค านวณดอกเบีย้ดว้ย B% 

ยอดเงินคงเหลือ ดอกเบี้ย 

ทัง้จ านวน A% 

1,000,000 

บาท 

1) 

10,000,000 

90,000 

1) ค านวณดอกเบีย้ดว้ย A% 

2. อัตราดอกเบีย้ขัน้บันไดตามยอดเงนิฝาก คิดแบบยอดรวม 
    - กระแสรายวันพิเศษ, ออมทรัพย์พิเศษ 

การค านวณดอกเบีย้ 
ค านวณจากยอดเงนิคงเหลือ ค านวณจากยอดเงนิคงเหลือ แตกต่างตามวงเงนิ  

หนา้หลกั บตัรเดบติ บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก 

Product Catalog/ Sales Sheet 



ตัวอย่างการค านวณดอกเบีย้ขัน้บันไดตามยอดเงนิฝาก คิดแบบอัตราก้าวหน้า 

ยอดเงินคงเหลือ ดอกเบี้ย 

30,000 บาทแรก 0.15% 

วงเงนิสว่นทีเ่กนิ 3 หมื่นบาท แต่ไม่เกนิ 1 แสนบาท 2.00% 

วงเงนิสว่นทีเ่กนิ 1 แสนบาท แต่ไม่เกนิ 5 แสนบาท 1.45% 

วงเงนิสว่นทีเ่กนิ 5 แสนบาท แต่ไม่เกนิ 1 ลา้นบาท 0.25% 

วงเงนิสว่นทีเ่กนิ 1 ลา้นบาท 0.25% 

ตัวอย่างการค านวณดอกเบีย้ 
ค านวณจากยอดเงนิคงเหลือ แตกต่างตามวงเงนิ  

หนา้หลกั บตัรเดบติ บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก 

Product Catalog/ Sales Sheet 

- ออมทรัพย์ TISCO My Savings : 

ตัวอย่าง : หากทา่นฝากเงินจ านวน 1  ล้านบาท ระยะเวลาการฝาก 1 วนั จะได้รับดอกเบีย้ ดงันี ้ 
1) จ านวนเงินสว่นท่ีไมเ่กิน 30,000 บาท  ดอกเบีย้ 0.15% จะได้รับดอกเบีย้  = (30,000 x 0.15% x 1) / 365 = 0.12 บาท 
2) จ านวนเงินสว่นท่ีเกิน 30,000 บาท แตไ่มเ่กิน 1 แสนบาท  ดอกเบีย้ 2%  จะได้รับดอกเบีย้ = (70,000 x 2% x 1) / 365 = 3.84 บาท 
3) จ านวนเงินสว่นท่ีเกิน 1 แสนบาท แตไ่มเ่กิน 5 แสนบาท  ดอกเบีย้ 1.45% จะได้รับดอกเบีย้ = (400,000 x 1.45% x 1) / 365 = 15.89 บาท 
4) จ านวนเงินสว่นท่ีเกิน 5 แสนบาท แตไ่มเ่กิน 1 ล้านบาท  ดอกเบีย้ 0.25% จะได้รับดอกเบีย้ = (500,000 x 0.25% x 1) / 365 = 3.42 บาท 
รวมเงินดอกเบีย้รับ  (0.12 + 3.84 + 15.89 + 3.42) = 23.27 บาท   
อตัราดอกเบีย้เฉล่ียตามตวัอยา่งนีคื้อ 0.85% 
หมายเหต ุ: การค านวณดอกเบีย้เฉล่ียจะขึน้อยูก่บัระยะเวลาท่ีฝาก และจ านวนเงินฝากของลกูค้า 

วิธีการและจ านวนวนัตอ่ปีท่ีใช้ในการค านวณดอกเบีย้ ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้อตัราร้อยละตอ่ปีท่ีประกาศไว้ในประกาศอตัราดอกเบีย้เงิน
ฝากของธนาคาร ตามยอดเงินคงเหลือ เป็นรายวนั โดยจ านวนวนัตอ่ปีท่ีใช้ในการค านวณ คือ 365 วนั (ทัง้นี ้ไมว่า่ปีปฏิทินท่ีฝากนัน้จะมี 365 
หรือ 366 วนั ก็ตาม)   โดยมีสตูรการค านวณ ดงันี ้
 

        จ ำนวนดอกเบ้ียท่ีได้รับ = (เงนิต้น  x  อัตรำดอกเบ้ียตำมประกำศ x ระยะเวลำกำรฝำก(วัน)) / 365 

* อตัราดอกเบีย้ ณ วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 



บัตรเดบิตทสิโก้  
(TISCO Debit Card) 

ลงทะเบียนได้ท่ี 
ทุกสาขาของทสิโก ้

 

เงื่อนไขหลัก  : ผู้ใช้บริการต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านัน้  
: ต้องมีบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์  หรือ กระแสรายวัน เพื่อผูกบัญชี 
: 1 บัตร ผูกบัญชีตนเองได้สูงสุด 5 บัญชี 

ข้อควรระวัง  : กรณีบัตรหาย ให้แจ้งธนาคารเพื่ออายดับัตรทันท ีโดยติดต่อสาขาของธนาคารทิสโก้ หรือ TISCO Contact Center 02-633-6000 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

หนา้หลกั บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า           : 100 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับบางประเภทบัญชีหรือลูกค้า Wealth) 
ค่าธรรมเนียมรายปี              :  200 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทบัญชี) 
ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่    : 100 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทบัญชีหรือลูกค้า Wealth) 

ความรับผิดชอบของเจ้าของบัตรกรณีบัตรหาย :   ควรแจ้งให้ธนาคารทราบทันที 

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน     : ถอนเงนิสูงสุด 100,000 บาท หรือ 200,000 บาท ต่อวัน (ขึน้อยู่กับประเภทบัญชีหลักที่ผูกไว้กบับัตร) 
                                             : จ านวนครัง้การถอนสูงสุด 5 หรือ 10 ครัง้ต่อวัน (ขึน้อยู่กับประเภทบัญชีหลักที่ผูกไว้กบับัตร) 
                                             : โอนเงนิระหว่างบัญชีธนาคาร สูงสุด 2 แสนหรือ 5 แสนบาทต่อวัน 
                                             : โอนเงนิไปธนาคารอื่น สูงสุด 1 แสนหรือ 2 แสนบาทต่อวัน (ไม่จ ากัดจ านวนครัง้ต่อวัน) 

วงเงนิสูงสุด       : ถอนเงนิสูงสุด 1 แสน หรือ 2 แสนบาทต่อวัน (ขึน้อยู่กับประเภทบัญชีหลักที่ผูกไว้กบับัตร)  
                          : รูดซือ้สินค้าสูงสุด 5 หมื่น หรือ 1 แสนบาทต่อวัน (ขึน้อยู่กับประเภทบัญชีหลักที่ผูกไว้กบับัตร)  
                           (*วงเงนิรูดซือ้สินค้าสามารถปรับเพิ่ม/ลดวงเงนิได้โดยไม่เกนิวงเงนิสูงสุดที่ธนาคารก าหนด* ) 

ช่องทางตดิต่อธนาคาร : การลดวงเงนิ  - ติดต่อทุกสาขาของธนาคารทิสโก้ หรือ TISCO Contact Center 02-633-6000  

การเพิ่มวงเงนิ - ติดต่อทุกสาขาของธนาคารทิสโก้  

Product Catalog/ Sales Sheet 



ลงทะเบียนได้ท่ี 
ทุกสาขาของทสิโก ้

 

หนา้หลกั บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก 

หมายเหต ุ:  
1/ บญัชีรับโอน หมายรวมถึง บญัชีออมทรัพย์ Basic Savings, One Savings, Smart Payrolll (รับโอนย้ายจาก  SCBT) 
2/ สามารถปรับได้ : ลดวงเงิน-ติดตอ่สาขา หรือ Contact Center, เพ่ิมวงเงิน-ติดตอ่สาขา และไมเ่กินวงเงินสงูสดุที่ธนาคารก าหนด 
3/ วงเงินตอ่วนัของ ORFT และ PromptPay ใช้วงเงินเดียวกนั 

Product Catalog/ Sales Sheet 



บรกิารเสรมิ 

TISCO Alert 

TISCO Mobile 

Banking 
TISCO PromptPay 

TISCO e-Statement 

หนา้หลกั บตัรเดบติ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก 

Product Catalog/ Sales Sheet 



TISCO Mobile Banking 

โอนเงนิ 

ดูขอ้มูลบัญชเีงนิ
ฝาก จ่ายบลิ 

สมัครพรอ้มเพย์ 

บรกิารทางการเงนิของธนาคารผา่นโทรศพัทม์อืถอื เพือ่เพิม่ความสะดวก
รวดเร็วในการท าธุรกรรมทางการเงนิไดท้กุที ่ทกุเวลา 

ท าธรุกรรมทางการเงนิไดง้า่ยๆ ทกุทีต่ลอด 24 ชัว่โมง 

ปลอดภัยดว้ย ระบบ PIN กอ่นการเขา้ใชง้านทกุครัง้ และมกีารยนืยัน
การท าธรุกรรม ผา่นระบบ OTP และมรีะบบการเขา้รหสัขอ้มลูดว้ย
เทคโนโลย ีSSL (Secure Socket Layer) 

ท าธรุกรรมทางการเงนิไดท้นัท ีสะดวกรวดเร็ว ท าไดท้กุที ่โดย
ท ารายการผา่นโทรศพัทม์อืถอื 

ลงทะเบียนได้ท่ี 
ทุกสาขาของทสิโก ้☑ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

หนา้หลกั บตัรเดบติ บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก 

ลงทะเบยีนไดท้ี ่

ทกุสาขาธนาคารทสิโก ้☑ 

Product Catalog/ Sales Sheet 

https://www.tisco.co.th/th/mobilebanking.html
https://www.tisco.co.th/th/personal/service/mobile-banking.html


TISCO PromptPay 

• ลดความเสีย่งจากการพกพาเงนิสด สง่มอบเงนิสด และ
สามารถตรวจสอบรายการโอนเงนิได ้

• คา่ธรรมเนยีมการโอนถกูกวา่ ท าใหผู้โ้อนมคีา่ใชจ้า่ยที่
ต า่ลง 

อตัราคา่ธรรมเนยีมการโอนเขา้บญัชที ีล่งทะเบยีน PromptPay 
ลงทะเบยีนไดท้ ี ่

ทกุสาขาธนาคารทสิโก ้

ตูเ้อทเีอ็มของทสิโก ้

TISCO Mobile 
Banking 

บรกิารทางเลอืกใหม ่ ในการโอนเงนิและรบัเงนิ โดยไมต่อ้งใชเ้ลขทีบ่ญัชธีนาคาร ใชเ้พยีงแคห่มายเลขโทรศพัทม์อืถอื 
เลขประจ าตวัประชาชน ผา่นชอ่งทางตา่งๆ ไดแ้ก ่ผา่นเครือ่ง ATM และ TISCO Mobile Banking 

• ลดความซ า้ซอ้นในการมบีญัชหีลายธนาคาร 

• โอนเงนิระหวา่งกนัไดส้ะดวกโดยใชเ้พยีงแคห่มายเลข
โทรศพัทม์อืถอื หรอืเลขประจ าตวัประชาชน 

• รับเงนิจากภาครัฐเขา้บญัชไีดโ้ดยตรงดว้ยเลขประจ าตวั
ประชาชน  

 
 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

หนา้หลกั บตัรเดบติ บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก 

Product Catalog/ Sales Sheet 

https://www.tisco.co.th/th/personal/service/promptpay.html


SMS 

 ใหบ้รกิารขอ้มลูทางการเงนิ โดยแจง้รายการเคลือ่นไหว
บญัชเีงนิฝากผา่นทาง SMS ของหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื 

รูท้กุความเคลือ่นไหวของบัญช ีตลอด 24 ชัว่โมง 

รายการยอดเงนิเขา้ 

รายการยอดเงนิออก 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ลงทะเบยีนไดท้ี ่

ทกุสาขาธนาคารทสิโก ้☑ 

TISCO Alert 

 

 

หนา้หลกั บตัรเดบติ บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก 

Product Catalog/ Sales Sheet 

https://www.tisco.co.th/th/personal/service/alert-service.html


บรกิารตรวจสอบขอ้มลูบญัชเีงนิฝาก สนิเชือ่ กองทนุรวม และหลักทรัพย ์ของลกูคา้ไดด้ว้ย
ตนเองผา่นชอ่งทาง Internet 

TISCO E-Statement 

ลงทะเบยีนไดท้ี ่

ทกุสาขาธนาคารทสิโก ้☑ 

หนา้หลกั บตัรเดบติ บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร เงนิฝาก 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

Product Catalog/ Sales Sheet 

ลักษณะบรกิาร 

1) บรกิารตรวจสอบยอดเงนิคงเหลอื 
• บัญชเีงนิฝาก ไดแ้ก ่กระแสรายวนัทกุประเภท, ออมทรัพยท์กุประเภท, เงนิฝากปลอด

ภาษี, ฝากประจ า, ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ, ใบรับฝาก, บัตรเงนิฝาก และตั๋วแลกเงนิ  
• บัญชสีนิเชือ่ ไดแ้ก ่สนิเชือ่เชา่ซือ้รถยนต,์ สนิเชือ่จ าน าทะเบยีนรถยนต,์ สนิเชือ่บา้น 

บัญชกีองทนุรวม 
• บัญชหีลักทรัพย ์
2) บรกิารเรยีกดรูายการเดนิบัญช ีสามารถเรยีกดยูอ้นหลังไดส้งูสดุถงึ 1 ปี 
• บัญชเีงนิฝากเรยีกดรูายการเดนิบัญชแีบบ Real Time  
• บัญชสีนิเชือ่สามารถตรวจสอบรายละเอยีดการช าระเงนิไดใ้น 2 วนัท าการหลังจากวนัที่

ช าระเงนิ 
• บัญชกีองทนุรวม และหลักทรัพยแ์สดงขอ้มลูยอ้นหลัง 1 วนัท าการ 

บรกิาร  
e-Statement 

ตรวจสอบความเคลือ่นไหวบัญช ีในชว่งเวลา ดังนี ้
  - บรกิารเงนิฝาก / สนิเชือ่       เปิดใหบ้รกิาร 08.00 - 23.00 น. 
  - บรกิารกองทนุ / หลักทรัพย ์ เปิดใหบ้รกิาร 08.00 - 04.00 น.  

การใชบ้รกิาร 

หมายเหต ุ ระบบ e-statement ปลอดภัยดว้ยชือ่ผูใ้ชบ้รกิาร (Username), รหัสผา่น (Password) และมรีะบบ
การเขา้รหัสขอ้มลูดว้ยเทคโนโลย ีSSL (Secure Socket Layer) 

https://online.tisco.co.th/est/loginAction_init.do


 สาขาธนาคารทสิโก ้  

 ศนูยบ์รกิารลกูคา้ TISCO Contact Center  โทร. 0-2633-6000 

อเีมล ContactCenter@tisco.co.th   

 หรอื ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.tisco.co.th 

ตดิตอ่ธนาคาร - CONTACT US 

หนา้หลกั บตัรเดบติ บรกิารเสรมิ เงนิฝาก 

Product Catalog/ Sales Sheet 
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