เอกสารสาคัญ
วันที่ 31 มีนาคม 2560
เรี ยน

[Client’s Name – Lastname]
[Address……………………..]
[Address……………………..]
[Address……………………..]

เรื่ อง

การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบัญชีเงินฝากและการบริ การ

อ้ างถึงประกาศวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ได้ บรรลุ
ข้ อตกลงในการโอนธุรกิจลูกค้ ารายย่อย (Retail Banking) ให้ แก่ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) และบริ ษัท ออล-เวย์ส จากัด ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยภายใต้ บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยภายใต้ ข้อตกลงดังกล่าว ครอบคลุมถึงธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อ
ส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย บริ การธนบดีธนกิจ (Wealth Management) ธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ และเงิน
ฝากสาหรับบุคคลและรายย่อยของธนาคารฯ
สาหรับธุรกิจลูกค้ ารายย่ อย
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับท่านลูกค้ า ธนาคารฯ ขอถือโอกาสนีเ้ รี ยนให้ ท่านทราบถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
ของผลิตภัณฑ์ และการบริ ก าร รวมถึง ขัน้ ตอนการด าเนินการล่วงหน้ า ทัง้ นี เ้ พื่อให้ ท่านได้ มีข้อมูลที่ เ พียงพอและมี เวลาในการ
พิจารณาตัดสินใจ
Template 1: FCD
บัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่ างประเทศ
ประเภทบัญชี
เลขที่บญ
ั ชี
สกุลเงิน
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX-X-XXXXX-X
XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX-X-XXXXX-X
XXX
ตามเงื่อนไขและข้ อตกลงข้ างต้ น ธนาคารฯ จะยกเลิกการให้ บริ การบัญชีเงินฝากต่างประเทศ โดยขอให้ ท่านกรุ ณาติดต่อ
สาขาของธนาคารฯ ที่ท่านสะดวก เพื่อทาการปิ ดบัญชีภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ทังนี
้ ้ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ
การรับฝากเงินเข้ าบัญชีของท่านตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้ นไป
ในกรณีที่ทา่ นไม่สามารถดาเนินการภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ ในการปิ ดบัญชีดงั กล่าว และ
ดาเนินการคืนเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวให้ แก่ท่าน โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากสกุลไทยบาทที่ท่านมีอยู่กบั ธนาคารฯ และ
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการกาหนดบัญชีเพื่อนาเงินเข้ าตามดุลยพินิจของทางธนาคารฯ หากท่านไม่มีบญ
ั ชีเงินฝากสกุลไทยบาท
กับทางธนาคารฯ ธนาคารฯ จะจัดทาเช็คเป็ นสกุลเงินไทยบาทตามจานวนยอดคงเหลือในบัญชี ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 พร้ อมทัง้
ดอกเบี ้ยคงค้ าง (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) โดยธนาคารฯ จะใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนของธนาคารฯ ณ วันที่ปิดบัญชี โดยเช็คดังกล่าวจะ
จัดส่งไปให้ ทา่ นตามที่อยูท่ ี่ทา่ นได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคารฯ
------------------------------------------------------------------------------------

Template 2: Bonus$aver
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne / JustOne Payroll
ประเภทบัญชี
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

เลขที่บญ
ั ชี
XXX-X-XXXXX-X
XXX-X-XXXXX-X

ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้ นไป ธนาคารฯ จะยกเลิกสิทธิประโยชน์อตั ราดอกเบี ้ยพิเศษ Bonus$aver (ปั จจุบนั
อยูท่ ี่อตั รา 5% ต่อปี กรณีที่มีการใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิต VISA Platinum Bonus$aver หรื อ บัตรวีซ่าเดบิต ภายในเดือนไม่น้อยกว่า
8,000 บาทขึ ้นไป) ซึ่งท่านจะสามารถใช้ บตั รเครดิต VISA Platinum Bonus$aver หรื อบัตรวีซ่าเดบิต ของท่านเพื่อได้ รับอัตรา
ดอกเบี ้ยพิเศษ Bonus$aver เพิ่มเป็ น 5% ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 เป็ นเดือนสุดท้ าย โดยดอกเบีย้ พิเศษดังกล่าวจะถูกเครดิตเข้ า
บัญชีของท่านภายใน 30 มิถนุ ายน 2560
สาหรับบัตรเครดิต VISA Platinum Bonus$aver ท่านจะได้ รับคะแนนสะสม 360º rewards points จากการใช้ จ่ายผ่าน
บัตรฯ 1 คะแนน จากการใช้ จ่ายผ่านบัตรฯ ทุกๆ 20 บาท ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้ นไป
ทังนี
้ ้ ท่านยังสามารถใช้ บริ การบัญชีเงิ นฝากออมทรั พย์ และบัตรวีซ่าเดบิต ของท่านได้ ตามปกติ ต่อไปโดยได้ รับอัตรา
ดอกเบี ้ยตามประกาศของธนาคารฯ หากบัญชีเงินฝากข้ างต้ นของท่านมียอดบัญชีคงเหลือเป็ นศูนย์ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการปิ ดบัญชีเงินฝากดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
-----------------------------------------------------------------------------------Template 3: Power Saver Plus
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Power Saver Plus
ประเภทบัญชี
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

เลขที่บญ
ั ชี
XXX-X-XXXXX-X
XXX-X-XXXXX-X

ธนาคารฯ ขอเรี ยนให้ ทราบว่า ธนาคารฯ จะยกเลิกสิทธิประโยชน์อตั ราดอกเบี ้ยพิเศษ Power Saver Plus สาหรับกรณีที่ไม่
มีการถอนตามเงื่อนไขที่กาหนด (ปั จจุบนั อยูท่ ี่อตั รา 5% ของดอกเบี ้ยต่อปี ) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็ นต้ นไป
สาหรับลูกค้ าที่ไม่มีรายการถอนเงินในบัญชีตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม – 30 มิถนุ ายน 2560 ลูกค้ ายังคงมีสทิ ธิได้ รับดอกเบี ้ยใน
รอบบัญชีดงั กล่าวตามปกติ หากบัญชีเงินฝากข้ างต้ นของท่านมียอดบัญชีคงเหลือเป็ นศูนย์ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ธนาคารฯ
ขอสงวนสิทธิในการปิ ดบัญชีเงินฝากดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
------------------------------------------------------------------------------------

Template 4: Bond and Debenture
พันธบัตรและตราสารหนี ้
ธนาคารฯ ขอเรี ยนให้ ทราบว่า ธนาคารฯ จะยกเลิกการให้ บริ การเกี่ยวกับพันธบัตรและตราสารหนี ้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 30
มิถนุ ายน 2560 เป็ นต้ นไป และบัญชีเงินฝากของธนาคารฯ ที่ท่านใช้ เพื่อรับดอกเบี ้ยและเงินต้ นของพันธบัตรและตราสารหนี ้นัน้ จะ
ไม่สามารถใช้ งานได้ หลังจากที่ธนาคารฯ เสร็ จสิ ้นกระบวนการโอนธุรกิจลูกค้ ารายย่อย
ทังนี
้ ้การยกเลิกบริ การนี ้ไม่มีผลเปลีย่ นแปลงกับ เงินต้ น ดอกเบี ้ย อายุของตราสาร หรื อ รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับพันธบัตร
และตราสารหนี ้ของท่านที่เคยลงทุนผ่านธนาคารฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี บัญชีเงินฝากของธนาคารฯ ที่ท่านใช้ เพื่อรับดอกเบี ้ยและ
เงินต้ นของพันธบัตรและตราสารหนี ้นัน้ จะไม่สามารถใช้ งานได้ หลังจากที่ธนาคารฯ เสร็ จสิ ้นกระบวนการโอนธุรกิจลูกค้ ารายย่อย
หากท่านมีความประสงค์จะเปลีย่ นแปลงบัญชีเพื่อรับดอกเบี ้ยและเงินต้ น ท่านสามารถติดต่ อผู้จดั การลูกค้ าสัมพันธ์ ฝ่ าย
บริ การธนาคารพิเศษ หรื อติดต่อสาขาของธนาคารที่ท่านสะดวก โดยทางธนาคารฯ จะอานวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลง
ข้ อมูลกับนายทะเบียนหลักทรัพย์ จนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 และเมื่อพ้ นระยะเวลาดังกล่าว ท่านจะสามารถทารายการต่างๆ ได้
ที่นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามหนังสือชี ้ชวนที่ทา่ นได้ รับในวันลงทุน
-----------------------------------------------------------------------------------สาหรับธุรกิจในกลุ่มสถาบันธนกิจและพาณิชย์ ธนกิจ
ธนาคารฯ ยังคงดาเนินการตามปกติและไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อลูกค้ า ขอให้ ท่านวางใจว่าเราจะยังคงมุ่งให้ บริ การเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้ องการทางการเงินและการธนาคารของลูกค้ าองค์กรและสถาบันอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารฯ ขอขอบคุณท่านลูกค้ าที่ให้ ความไว้ วางใจธนาคารฯ ด้ วยดีเสมอมา และขออภัยเป็ นอย่างสูงมา ณ ที่นี ้หากท่าน
ไม่ได้ รับความสะดวกในช่วงการถ่ายโอนธุรกิจในครัง้ นี ้ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุ ณาติดต่อสาขาของธนาคารฯ ที่ท่านสะดวก
หรื อ ศูนย์บริ การธนาคารทางโทรศัพท์ หมายเลข 1595

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

