เอกสารสาคัญ
ที่ SCBT-TISCO-L03
วันที่ 24 สิงหาคม 2560
เรี ยน

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

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) (“ทิสโก้ ”) และ
บริ ษัท ออล-เวย์ส จากัด (“ออล-เวย์ส”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินทิสโก้ ได้ มีประกาศแจ้ งเกี่ยวกับการโอนธุรกิจราย
ย่อยของธนาคาร รวมถึงได้ บอกกล่าวการโอนสิทธิเรี ยกร้ องตามสัญญาสินเชื่อและสัญญาการให้ บริ การบัตรเครดิต และแจ้ งถึง การ
เปลีย่ นแปลงต่างๆ และขันตอนส
้
าคัญที่ทา่ นต้ องดาเนินการในการถ่ายโอนธุรกิจ ให้ ท่านทราบตามหนังสือเลขที่ SCBT-TISCO-L02
แล้ วนัน้ บัดนี ้ ขอเรี ยนให้ ทา่ นทราบว่า การโอนธุรกิจรายย่อยของธนาคารให้ กบั ทิสโก้ และออล-เวย์สนันจะแล้
้
วเสร็ จในวันที่ 1 ตุลาคม
2560 (“การโอนกิจการ”)
ในการนี ้ ขอเรี ยนให้ ทา่ นทราบเกี่ยวกับกาหนดการและข้ อความสาคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การของธนาคารดังต่อไปนี ้
1. เวลาทาการสาหรับสาขาของธนาคาร
สาขาของธนาคารทุกแห่งจะหยุดให้ บริ การตังแต่
้ เวลา 14.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2560 เป็ นต้ นไป โดยในช่วงก่อน
วันเวลาดังกล่าว สาขาของธนาคารจะยังคงเปิ ดให้ บริ การตามเวลาทาการปกติของธนาคาร
2. การทาธุรกรรมที่สาขาของธนาคาร
การฝาก/ถอนเงินสด
จะให้ บริ การจนถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2560
การฝากเช็คของธนาคาร จะให้ บริ การจนถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2560
(สาหรับสาขาระยอง จะให้ บริ การจนถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 28 กันยายน 2560)
การฝากเช็คของธนาคารอื่น จะให้ บริ การจนถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 28 กันยายน 2560
(สาหรับสาขาระยอง จะให้ บริ การจนถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 27 กันยายน 2560)
3. บริ การบัญชีเงินฝาก
กรณีที่ท่านยังมิได้ ติดต่อสาขาของธนาคารเพื่อลงนามในหนังสือ ให้ ความยินยอมในการโอนเงินฝาก โปรดดาเนิ นการ
ดังกล่ าวภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2560 มิฉะนัน้ บัญชีของท่ านจะไม่ สามารถทาธุรกรรมใดๆ และ
ท่ านจะไม่ สามารถใช้ บัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิตของธนาคารได้ ภายหลังการโอนกิจการให้ กับทิสโก้ จนกว่าท่านจะติดต่อสาขา
ของทิสโก้ เพื่อลงนามในเอกสารขอเปิ ดบัญชีใหม่ภายหลังการโอนกิจการเพื่อให้ ทา่ นสามารถทาธุรกรรมทางบัญชีได้

ในกรณีที่ทา่ นใช้ บญ
ั ชีเงินเดือน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Payroll ของธนาคาร) ขอให้ ทา่ นติดต่อแผนกทรัพยากร
บุคคลของท่านก่อนวันรับเงินเดือนที่มีกาหนดวันจ่ายตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป เพื่อดาเนินการแจ้ งเปลี่ยนแปลงเลขที่
บัญชีใหม่ในการรับโอนเงินเดือนของท่านเป็ นบัญชีออมทรัพย์ Smart Payroll ของทิสโก้ หรื อธนาคารที่ท่านประสงค์ โดยให้ การ
เปลีย่ นแปลงมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะมีบญ
ั ชีรองรับการโอนเงินเดือนอย่างต่อเนื่อง
4. บริ การเบิกถอนเงินสดโดยใช้ บตั รเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต
บัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิตของธนาคารจะยังคงใช้ ทาธุรกรรมผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารได้ ที่สาขาของธนาคารจนถึงเวลา
14.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2560 ทังนี
้ ้ ท่านสามารถเบิกถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มของธนาคารอื่นได้ จนถึงเวลา 17.00 น. ของ
วันที่ 29 กันยายน 2560 อย่างไรก็ตาม ธนาคารใคร่ ขอแนะนาให้ ท่านไปที่สาขาของธนาคารหรื อทาการเบิกถอนจากตู้เอทีเอ็มก่อน
วันที่ 29 กันยายน 2560 หากท่านได้ ติดต่อสาขาของธนาคารเพื่อลงนามในหนังสือให้ ความยินยอมในการโอนเงินฝากและเปิ ดบัญชี
ใหม่กบั ทิสโก้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ท่านจะสามารถใช้ บตั รเอทีเอ็มของทิสโก้ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 2 ตุลาคม 2560
5. บริ การธนาคารออนไลน์ และบริ การ SMS Banking
บริ การธนาคารออนไลน์ และบริ การ SMS Banking จะใช้ บริ การได้ จนถึงเวลา 21.00 น. ของวันที่ 27 กันยายน 2560
หลังจากเวลาดังกล่าว บริ การธนาคารออนไลน์และบริ การ SMS Banking จะหยุดให้ บริ การ อย่างไรก็ดี ท่านสามารถใช้ บริ การ SMS
Alerts สาหรับบัตรเครดิตได้ ตอ่ ไปตามปกติ
6. บริ การใบแจ้ งยอดบัญชี
บริ การใบแจ้ งยอดบัญชีรวมจะยังคงให้ บริ การจนถึงสิ ้นวันที่ 29 กันยายน 2560 บริ การใบแจ้ งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์แบบ
เดี่ยวสาหรับบัตรเครดิตจะยังคงมีบริ การต่อไปตามปกติ
7. บริ การบัตรเครดิต
ท่านยังคงสามารถใช้ บตั รเครดิตเดิมที่เป็ นหน้ าบัตรสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดได้ ต่อไปจนกว่าท่านจะได้ รับบัตรเครดิตที่เป็ น
หน้ าบัตรแบบใหม่จากออล-เวย์ส ทังนี
้ ้ การให้ บริ การบัตรเครดิตจะเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการหยุดชะงักแต่ประการใด
8. บริ การสินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
กรณีที่ท่านและผู้เกี่ยวข้ อง (ผู้ก้ ูร่วม ผู้จานอง และผู้ค ้าประกัน ) (หากมี) ยังมิได้ ติดต่อสาขาของธนาคารเพื่อลงนามใน
หนังสือขอเบิกถอนเงินหรื อใช้ วงเงินสินเชื่อมอร์ เกจวัน หรื อสินเชื่อมอร์ เกจโอดีของท่านจากทิสโก้ ขอให้ ท่านและผู้เกี่ยวข้ องโปรด
ดาเนินการดังกล่ าวภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2560 มิฉะนัน้ บัญชีของท่ านจะไม่ สามารถเบิกถอนเงิน
หรือใช้ วงเงินสินเชื่อได้ ภายหลังการโอนกิจการให้ กับทิสโก้ จนกว่าท่านจะติดต่อสาขาของทิสโก้ เพื่อลงนามในหนังสือขอเบิก
ถอนเงินหรื อใช้ วงเงินสินเชื่อภายหลังการโอนกิจการเพื่อให้ ทา่ นสามารถเบิกถอนเงินหรื อใช้ วงเงินสินเชื่อได้
กรณีที่ท่านใช้ สินเชื่อมอร์ เกจลิงก์ ท่านสามารถแจ้ งความประสงค์ขอเปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็ นมอร์ เกจวัน (ชื่อใหม่ มอร์
เกจ เซฟเวอร์ ) โดยติดต่อสาขาของธนาคารภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2560 เช่นเดียวกัน

9. บัญชีเงินฝากที่ใช้ เป็ นหลักประกัน
กรณีที่ทา่ นใช้ บญ
ั ชีเงินฝากของท่านหรื อของบุคคลอื่นเป็ นหลักประกันการใช้ บตั รเครดิตหรื อขอสินเชื่อจากธนาคาร ขอให้
ท่ านและเจ้ าของบัญชีเงินฝากโปรดติดต่ อสาขาของธนาคารเพื่อลงนามในหนังสือให้ ความยินยอมในการโอนเงินฝาก
และเอกสารอื่นๆ ภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2560 มิฉะนัน้ ท่ านจะไม่ สามารถใช้ บัตรเครดิตหรื อเบิก
ใช้ วงเงินสินเชื่อได้ ภายหลังการโอนกิจการให้ กับทิสโก้ และออล-เวย์ ส หรื ออาจมีผลกระทบต่ อบัญชีสินเชื่อของท่ าน
จนกว่าท่านจะติดต่อสาขาของทิสโก้ ภายหลังการโอนกิจการเพื่อลงนามในแบบฟอร์ มและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ ท่านสามารถใช้ บตั ร
เครดิตหรื อเบิกใช้ วงเงินสินเชื่อ และเพื่อไม่ให้ มีผลกระทบต่อบัญชีสนิ เชื่อของท่าน
10. กรมธรรม์ค้ มุ ครองวงเงินสินเชื่อ วงเงินบัตรเครดิต และหลักประกัน
กรณีที่ทา่ นถือกรมธรรม์ประกันชีวิตหรื อกรมธรรม์ประกันวินาศภัยที่ค้ มุ ครองวงเงินสินเชื่อ วงเงินบัตรเครดิต หรื อกรมธรรม์
ประกันอัคคีภยั ที่ค้ มุ ครองหลักประกันตามสัญญาสินเชื่อ ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ดงั กล่าวซึ่งเดิมเป็ นชื่อของธนาคารในฐานะ
ผู้ให้ สนิ เชื่อและ/หรื อผู้ให้ บริ การบัตรเครดิต จะเปลีย่ นเป็ นทิสโก้ และ/หรื อออล-เวย์สแล้ วแต่กรณีภายหลังการโอนกิจการ
11. บริ การเกี่ยวกับการลงทุน
ท่านสามารถใช้ บริ การเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อทาการซื ้อ ขาย สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ตามเวลาดังนี ้
การซื ้อโดยการตัดบัญชีของธนาคาร จะให้ บริ การจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2560
(สาหรับการซื ้อโดยเช็คหรือบัตรเครดิตของธนาคาร จะให้ บริ การจนถึงเวลา
14.00 น. ของวันที่ 27 กันยายน 2560)
การขายหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน จะให้ บริ การจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2560
กรณีที่ท่านยังมิได้ ติดต่อสาขาของธนาคารเพื่อลงนามในหนังสือ ให้ ความยินยอม และ/หรื อทาการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
บัญชีที่ใช้ ในการหักบัญชี/รับเงินโอนเข้ าบัญชีโดยอัตโนมัติ ขอให้ ท่านโปรดดาเนินการดังกล่ าวภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่
29 กันยายน 2560 หากท่านไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว หลังจากนัน้ ท่านสามารถดาเนินการได้ ที่สาขาของทิสโก้ ทกุ สาขา ทังนี
้ ้
เพื่อให้ การบริ การเกี่ยวกับการซื ้อขายหน่วยลงทุนของท่านต่อเนื่องเมื่อการโอนกิจการแล้ วเสร็ จ
12. บริ การนายหน้ าประกันภัย
กรณีที่ท่านใช้ บริ การหักบัญชี/รับเงินโอนเข้ าบัญชีโดยอัตโนมัติสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยของท่ าน โปรดติดต่ อสาขา
ของธนาคารภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2560 เพื่อทาการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบัญชีของท่ าน เพื่อให้
มั่นใจได้ ว่ากรมธรรม์ ประกันภัยของท่ านยังคงมีผลบังคับใช้ ต่อไป และท่านยังคงได้ รับผลประโยชน์ ที่เป็ นเงินสดจากกรมธรรม์
ประกันภัย ทังนี
้ ้ กรณีที่ท่านชาระเบี ้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต ท่านมิต้องดาเนินการใดๆ ทังสิ
้ ้น และบัตรเครดิตของท่านจะยังคง
ใช้ ได้ ตอ่ ไปภายหลังการโอนกิจการ

13. ช่องทางการชาระเงินและแบบฟอร์ มการชาระเงิน
สาหรับบัญชีบตั รเครดิต ท่านสามารถใช้ ใบแจ้ งยอดบัญชีบตั รเครดิตเพื่อชาระเงินผ่านช่องทางการชาระเงินเดิมได้ ทงการ
ั้
ชาระผ่านจุดบริ การและการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ยกเว้ นการชาระผ่านช่องทางของธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จะถูก
ยกเลิกบริ การภายหลังการโอนกิจการ โดยจะทดแทนด้ วยการชาระผ่านช่องทางของธนาคารทิสโก้ )
สาหรับบัญชีสนิ เชื่อ เลขที่บญ
ั ชีสนิ เชื่อของท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยในการชาระค่างวดตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560
เป็ นต้ นไป ผ่านช่องทางการชาระเงินดังต่อไปนี ้
กรณีชาระผ่านจุดบริ การ ท่านจะต้ องใช้ แบบฟอร์ มการชาระค่างวดของทิสโก้ เพื่อชาระผ่านช่องทางการชาระเงินใหม่ตามที่
ทิสโก้ กาหนด มิฉะนันอาจส่
้
งผลให้ ทิสโก้ ไม่ได้ รับเงินเพื่อชาระหนี ้ตามสัญญาสินเชื่อ ทังนี
้ ้ หากวันครบกาหนดชาระค่างวดสินเชื่อของ
ท่านเป็ นวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป ท่านจะได้ รับแบบฟอร์ มการชาระค่างวดของทิสโก้ แนบไปกับใบแจ้ งยอดบัญชี เดือน
กันยายนเพื่อใช้ ชาระค่างวดตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป
กรณีชาระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ท่านสามารถใช้ บริ การได้ กบั บัญชีเงินฝากธนาคารทิสโก้ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา (กรณีที่ทา่ นใช้ บริ การหักบัญชีเงินฝากผ่านธนาคารกสิกรไทยหรื อธนาคารกรุงศรี อยุธยาอยูก่ ่อนวันโอนกิจการ
นัน้ ท่านยังคงสามารถใช้ บริ การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องสมัครบริ การใหม่)
14. ศูนย์บริ การลูกค้ า
บริ การธนาคารทางโทรศัพท์ หมายเลข 1595 จะให้ บริ การจนถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2560 และตังแต่
้
วัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2560 เป็ นต้ นไป โปรดติ ด ต่ อ ศู น ย์ บ ริ ก ารลูก ค้ าของทิ ส โก้ แทนที่ ห มายเลข 02-633-6000 กด *7 หรื อ ที่
ContactCenter@tisco.co.th ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง
ส่วนบริ การสาหรับบัตรเครดิต ท่านยังคงสามารถติดต่อได้ ที่หมายเลข 1595 หรื อสาหรับลูกค้ าบัตรเครดิตแพลตินมั ติดต่อ
ได้ ที่หมายเลข 02-724-7171 ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทังนี
้ ้ จนกว่าท่านจะได้ รับแจ้ งข้ อมูลเพิ่มเติมจากทิสโก้ หรื อออล-เวย์ส
เพื่อลดสภาวะการณ์ ที่อาจมี ลกู ค้ าเป็ นจานวนมากในช่วงใกล้ ถึงวันโอนกิจการตามที่ธนาคารกาหนดไว้ ธนาคารใคร่ ขอ
แนะนาให้ ท่านติดต่อสาขาของธนาคารแต่เนิ่น ๆ ทันทีที่ท่านสะดวก ทังนี
้ ้ หากท่านต้ องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการโอนกิจการ
หรื อต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้ าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารได้ ที่ www.sc.com/th
ลูกค้ าองค์ กร สถาบันธนกิจและพาณิชย์ ธนกิจ
ธนาคารยัง คงมุ่ง มั่น ที่ จ ะให้ บ ริ ก ารแก่ ลูก ค้ า องค์ ก ร สถาบัน ธนกิ จ และพาณิ ช ย์ ธ นกิ จ ในประเทศไทยต่ อ ไปโดยไม่
เปลีย่ นแปลง โดยลูกค้ าดังกล่าวสามารถเข้ าถึงผลิตภัณฑ์และบริ การของธนาคารได้ ตามปกติเช่นเดิมทุกประการ ธนาคารจะยังคงให้
ความสาคัญและมุ่งมัน่ ให้ บริ การเพื่อตอบสนองความต้ องการทางการเงิ นและการธนาคารของลูกค้ าองค์กรและสถาบันอย่าง
ต่อเนื่อง
ธนาคารขอขอบคุณเป็ นอย่างสูงที่ท่านได้ ให้ ความสนับสนุนและไว้ วางใจใช้ บริ การธุรกิจลูกค้ ารายย่อยของธนาคารด้ วยดี
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา
ทิสโก้ และออล-เวย์ส ขอต้ อนรับท่านในฐานะลูกค้ าผู้มีอุปการคุณด้ วยความยินดียิ่ง และพร้ อมที่จะให้ บริ การท่านต่อไป
นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

บริ ษัท ออล-เวย์ส จากัด

