เอกสารสาคัญ
24 กรกฎาคม 2560
เรี ยน << Customer name>>
อ้ างถึงประกาศวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้ บรรลุ
ข้ อตกลงในการถ่ายโอนธุรกิจลูกค้ ารายย่อยให้ แก่ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) (“ทิสโก้ ”) และบริ ษัท ออล-เวย์ส จากัด (“ออลเวย์ส”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินทิสโก้ ภายใต้ ข้อตกลงการถ่ายโอนธุรกิจดังกล่าว บริ การธนบดีธนกิจ (Wealth
Management) ของธนาคาร จะได้ รับการโอนย้ ายไปอยูภ่ ายใต้ การดูแลของทิสโก้ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป
ธนาคารขอเรี ยนให้ ทา่ นโปรดติดต่อกับธนาคารเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับ บัญชีเงินฝากที่ใช้ ในการหักชาระค่าจองซื ้อหน่วย
ลงทุน รับเงินปั นผล และเงินค่าขายหน่วยลงทุนของท่าน ทังนี
้ ้การโอนย้ ายบัญชีหน่วยลงทุนของท่านไปยังทิสโก้ จะเป็ นไปตาม
เงื่อนไขของแต่ละบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม (“บลจ.”) ที่ทา่ นมีบญ
ั ชีอยู่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. สาหรับ บลจ. อเบอร์ ดีน, บลจ.กสิกรไทย, บลจ.กรุ งศรี , บลจ.แมนูไลฟ์, บลจ.เอ็ม เอฟ ซี, บลจ.ทหารไทย
หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
ขอให้ ทา่ นโปรดติดต่อสาขาของธนาคารที่ทา่ นสะดวกระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 เพื่อ
ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการโอนข้ อมูลและยอดคงเหลือในบัญชีหน่วยลงทุนทังหมดของท่
้
านไปยังทิสโก้ ใน
กรณีที่ท่านมิได้ ติดต่อธนาคารในเวลาที่กาหนด ข้ อมูลและยอดคงเหลือในบัญชี หน่วยลงทุนของท่านจะถูกโอนย้ าย
กลับไปยัง บลจ. ซึง่ จัดการกองทุนนันๆ
้ และท่านสามารถทารายการได้ ที่ บลจ. ดังกล่าวเท่านัน้
2.

สาหรับ บลจ.กรุ งไทย, หรือ บลจ.ยู โอ บี
ขอเรี ยนว่าข้ อมูลและบัญชีหน่วยลงทุนของท่านจะได้ รับการโอนย้ ายไปยัง ทิสโก้ โดยอัตโนมัติ โดยจะไม่มีผลกระทบ
ใดๆ กับหน่วยลงทุนของท่านหรื อเงื่อนไขในการลงทุนตามหนังสือชี ้ชวน ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะโอนย้ ายข้ อมูล
และบัญชีหน่วยลงทุนของท่านไปยังทิสโก้ โปรดติดต่อสาขาของธนาคารเพื่อทาการปิ ดบัญชีหน่วยลงทุนของท่านและ
โอนย้ ายหน่วยลงทุนของท่านไปยังตัวแทนที่ท่านมีบญ
ั ชีหน่วยลงทุนของ บลจ. กรุ งไทยและ บลจ. ยู โอ บี ระหว่าง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

3. สาหรับ บลจ.ทิสโก้
ข้ อมูลและบัญชีหน่วยลงทุนของท่านจะได้ รับการโอนย้ ายไปยังทิสโก้ โดยอัตโนมัติ โดยจะไม่มีผลกระทบใดๆ กับหน่วย
ลงทุนของท่านหรื อเงื่อนไขในการลงทุนตามหนังสือชี ้ชวน หากท่านประสงค์ โอนย้ าย หรื อ เปลี่ยนแปลงข้ อมูลของ
ท่าน กรุณาติดต่อ บลจ.ทิสโก้ โดยตรงได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็ นต้ นไป
ธนาคารขอขอบพระคุณท่านลูกค้ าที่ให้ ความไว้ วางใจใช้ ผลิตภัณฑ์และบริ การของธนาคารด้ วยดีเสมอมา และขออภัยเป็ น
อย่างสูงเป็ นการล่วงหน้ ามา ณ ที่นี ้หากท่านไม่ได้ รับความสะดวกใดๆ ในระหว่างการถ่ายโอนธุรกิจในครั ง้ นี ้ หากท่านมีข้อสงสัย

ประการใดเกี่ยวกับการโอนย้ ายหน่วยลงทุนของท่าน กรุณาติดต่อสาขาของธนาคารที่ทา่ นสะดวก หรื อ ผู้จดั การลูกค้ าสัมพันธ์ ที่ดแู ล
ท่าน หรื อติดต่อศูนย์บริ การธนาคารทางโทรศัพท์ หมายเลข 1595
ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

Branch Directory
ศุนย์บริ การธนาคารพิ เศษ (Priority Banking)
สานักงานใหญ่ (สาธร)
ทองหล่อ
(02) 724 6330-7
(02) 673 7300
สาขาในกรุงเทพฯ และปริ มณฑล
มหานาค
(02) 621 8263-6
เซ็นทรัล แจ้ งวัฒนะ
(02) 835 3978
โลตัส รัตนาธิเบศร์
(02) 950 8855
ศุนย์การค้ า อเวนิว รัชโยธิน
(02) 930 2311
สาขาในเขตภูมิภาค
ระยอง
(083) 616 078

บางแค
(02) 805 0280-3
พาหุรัด
(02) 222 6355
โลตัส พระราม 3
(02) 681 1412-6

เจริ ญกรุง
(02) 225 7451-2

ประตูน ้า
(02) 255 5774-5
ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิต
(02) 958 0415-8
สีลม
(02) 636 0376-77

ตารางแสดงเงื่อนไขการโอนย้ ายหน่วยลงทุนไปยังตัวแทนแห่งอื่นสาหรับกองทุนรวมทั่วไป
บลจ.ที่ท่านมี
โอนย้ ายหน่ วยไป บลจ. ต้ นทาง
โอนย้ ายหน่ วยไปทิสโก้
หน่ วยลงทุน
(ไม่ เปลี่ยนเลขที่ผ้ ูถือหน่ วย
(ไม่ เปลี่ยนเลขที่ผ้ ูถือหน่ วย
ลงทุน)
ลงทุน)

โอนย้ ายหน่ วยไปตัวแทนซือ้ ขาย
หน่ วยลงทุนแห่ งอื่น (เปลี่ยน
เลขที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน)

บลจ.อเบอร์ ดีน

ทาได้

ทาได้

ทาได้

บลจ.กสิกรไทย

โดยไม่ต้องดาเนินการใดๆ หน่วย

กรุ ณาติดต่อธนาคารเพื่อลงนามใน

กรุ ณาติดต่อธนาคารเพื่อโอนย้ ายไป

บลจ.กรุ งศรี

ลงทุนของท่านจะถูกโอนย้ ายไปที่

หนังสือยินยอมโอนย้ ายหน่วยลงทุน

ยังตัวแทนซื ้อขายหน่วยลงทุนอื่นที่

บลจ.แมนูไลฟ์

บลจ.โดยอัตโนมัติ ในวันโอนกิ จการ

ท่านมีบญ
ั ชีหน่วยลงทุนของ บลจ.อ

บลจ.เอ็ม เอฟ ซี

ยู่

บลจ.ไทยพาณิชย์
บลจ.ทหารไทย
บลจ.ทิสโก้

หน่วยลงทุนทังหมดจะได้
้
รับการดูแลโดยทิสโก้ ลูกค้ าสามารถติดต่อสอบถาม บลจ.ทิสโก้ ได้ โดยตรง

บลจ.ยู โอ บี

ทาได้

ทาได้

ทาได้

บลจ.กรุ งไทย

กรุ ณาติดต่อ บลจ.เพื่อเปิ ดบัญชี

โดยไม่ต้องดาเนินการใดๆ หน่วย

กรุ ณาติดต่อธนาคารเพื่อโอนย้ ายไป

หน่วยลงทุนใหม่กบั บลจ.หรื อใช้

ลงทุนของท่านจะถูกโอนย้ ายไปที่ทิส ยังตัวแทนซื ้อขายหน่วยลงทุนอื่นที่

บัญชีที่ทา่ นมีอยู่กบั บลจ. และติดต่อ โก้ โดยอัตโนมัติ ในวันโอนกิ จการ

ท่านมีบญ
ั ชีหน่วยลงทุนของ บลจ.อ

ธนาคารเพื่อโอนย้ ายและปิ ดบัญชี

ยู่

หน่วยลงทุนทีมีกบั ธนาคาร

และปิ ดบัญชีหน่วยลงทุนที่มีกบั
ธนาคาร

หมายเหตุ: การโอนย้ ายหน่วยลงทุนไปยังตัวแทนแห่งอื่นตามตารางข้ างต้ นอาจมีคา่ ธรรมเนียมตามที่แต่ละบลจ. เรี ยกเก็บ (ขึ ้นอยู่
กับประเภทของกองทุนรวม) กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ สาขาของธนาคาร
วันโอนกิ จการ หมายถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เว้ นแต่จะมีการแจ้ งให้ ทราบต่อไปหากมีการเปลีย่ นแปลง

ตารางแสดงเงื่อนไขการโอนย้ ายหน่วยลงทุนไปยังตัวแทนแห่งอื่นสาหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
(RMF)
บลจ.ที่ท่านมี
โอนย้ ายหน่ วยไป บลจ. ต้ นทาง
โอนย้ ายหน่ วยไปทิสโก้
โอนย้ ายหน่ วยไปตัวแทนซือ้ ขาย
หน่ วยลงทุน
(ไม่ เปลี่ยนเลขที่ผ้ ูถือหน่ วย
(ไม่ เปลี่ยนเลขที่ผ้ ูถือหน่ วย
หน่ วยลงทุนแห่ งอื่น (เปลี่ยน
ลงทุน)
ลงทุน)
เลขที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน)
บลจ.อเบอร์ ดีน
ทาได้
ทาได้
ทาไม่ได้
บลจ.กรุ งศรี

โดยไม่ต้องดาเนินการใดๆ หน่วย

กรุ ณาติดต่อธนาคารเพื่อลงนามใน

บลจ.แมนูไลฟ์

ลงทุนของท่านจะถูกโอนย้ ายไปที่

หนังสือยินยอมโอนย้ ายหน่วยลงทุน

บลจ.ทหารไทย

บลจ.โดยอัตโนมัติ ในวันโอนกิ จการ

บลจ.ทิสโก้

หน่วยลงทุนทังหมดจะได้
้
รับการดูแลโดยทิสโก้ ลูกค้ าสามารถติดต่อสอบถาม บลจ.ทิสโก้ ได้ โดยตรง

บลจ.ยู โอ บี

บลจ.กรุ งไทย

ทาได้

ทาได้ โดยไม่ต้องดาเนินการใดๆ

ทาได้

กรุ ณาติดต่อ บลจ.เพื่อเปิ ดบัญชี

หน่วยลงทุนของท่านจะถูกโอนย้ าย

กรุ ณาติดต่อธนาคารเพื่อโอนย้ ายไป

หน่วยลงทุนใหม่กบั บลจ.หรื อใช้

ไปที่ทสิ โก้ โดยอัตโนมัติ ในวันโอน

ยังตัวแทนซื ้อขายหน่วยลงทุนอื่นที่

บัญชีที่ทา่ นมีอยู่กบั บลจ. และติดต่อ กิจการ

ท่านมีบญ
ั ชีหน่วยลงทุนของ บลจ.อ

ธนาคารเพื่อโอนย้ ายและปิ ดบัญชี

ยู่ และปิ ดบัญชีหน่วยลงทุนทีมีกบั

หน่วยลงทุนทีมีกบั ธนาคาร

ธนาคาร

ทาไม่ได้

ทาไม่ได้

หมายเหตุ: การโอนย้ ายหน่วยลงทุนไปยังตัวแทนแห่งอื่นตามตารางข้ างต้ นอาจมีคา่ ธรรมเนียมตามที่แต่ละบลจ. เรี ยกเก็บ (ขึ ้นอยู่
กับประเภทของกองทุนรวม) กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ สาขาของธนาคาร
วันโอนกิ จการ หมายถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เว้ นแต่จะมีการแจ้ งให้ ทราบต่อไปหากมีการเปลีย่ นแปลง

