
 
 

เอกสารส าคัญ 

24 กรกฎาคม 2560 
 

เรียน << Customer name>> 
 

อ้างถงึประกาศวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 โดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้บรรลุ
ข้อตกลงในการถ่ายโอนธุรกิจลกูค้ารายยอ่ยให้แก่ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (“ทิสโก้”) และบริษัท ออล-เวย์ส จ ากดั (“ออล-
เวย์ส”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยในกลุม่ธุรกิจทางการเงินทิสโก้ ภายใต้ข้อตกลงการถา่ยโอนธุรกิจดงักลา่ว บริการธนบดีธนกิจ (Wealth 
Management) ของธนาคาร จะได้รับการโอนย้ายไปอยูภ่ายใต้การดแูลของทิสโก้ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2560 เป็นต้นไป 

 

ธนาคารขอเรียนให้ทา่นโปรดตดิตอ่กบัธนาคารเพื่อด าเนินการเก่ียวกบั บญัชีเงินฝากที่ใช้ในการหกัช าระคา่จองซือ้หนว่ย
ลงทนุ รับเงินปันผล และเงินคา่ขายหนว่ยลงทนุของทา่น ทัง้นีก้ารโอนย้ายบญัชีหนว่ยลงทนุของทา่นไปยงัทิสโก้จะเป็นไปตาม
เง่ือนไขของแตล่ะบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม (“บลจ.”) ที่ทา่นมีบญัชีอยู ่ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ส าหรับ บลจ. อเบอร์ดีน, บลจ.กสิกรไทย, บลจ.กรุงศรี, บลจ.แมนูไลฟ์, บลจ.เอ็ม เอฟ ซี, บลจ.ทหารไทย 

หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ 
ขอให้ทา่นโปรดติดตอ่สาขาของธนาคารท่ีทา่นสะดวกระหวา่งวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัท่ี 29 กนัยายน 2560 เพื่อ
ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการโอนข้อมลูและยอดคงเหลือในบญัชีหน่วยลงทนุทัง้หมดของท่านไปยงัทิสโก้ ใน
กรณีที่ท่านมิได้ติดต่อธนาคารในเวลาที่ก าหนด ข้อมลูและยอดคงเหลือในบญัชีหน่วยลงทนุของท่านจะถกูโอนย้าย
กลบัไปยงั บลจ. ซึง่จดัการกองทนุนัน้ๆ และทา่นสามารถท ารายการได้ที่ บลจ. ดงักลา่วเทา่นัน้ 
 

2. ส าหรับ บลจ.กรุงไทย, หรือ บลจ.ย ูโอ บี  
ขอเรียนว่าข้อมลูและบญัชีหน่วยลงทนุของท่านจะได้รับการโอนย้ายไปยงัทิสโก้โดยอตัโนมตัิ โดยจะไม่มีผลกระทบ
ใดๆ กบัหน่วยลงทนุของท่านหรือเง่ือนไขในการลงทนุตามหนงัสือชีช้วน ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะโอนย้ายข้อมลู
และบญัชีหนว่ยลงทนุของทา่นไปยงัทิสโก้ โปรดติดตอ่สาขาของธนาคารเพื่อท าการปิดบญัชีหน่วยลงทนุของท่านและ
โอนย้ายหน่วยลงทุนของท่านไปยังตวัแทนที่ท่านมีบญัชีหน่วยลงทุนของ บลจ. กรุงไทยและ บลจ. ย ูโอ บี ระหว่าง
วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัท่ี 29 กนัยายน 2560 
 

3. ส าหรับ บลจ.ทิสโก้ 
ข้อมลูและบญัชีหนว่ยลงทนุของทา่นจะได้รับการโอนย้ายไปยงัทิสโก้โดยอตัโนมตัิ โดยจะไมม่ีผลกระทบใดๆ กบัหนว่ย
ลงทนุของท่านหรือเง่ือนไขในการลงทนุตามหนงัสือชีช้วน  หากท่านประสงค์ โอนย้าย หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมลูของ
ทา่น กรุณาติดตอ่ บลจ.ทิสโก้โดยตรงได้ตัง้แตว่นัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 

 

ธนาคารขอขอบพระคณุทา่นลกูค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้ผลติภณัฑ์และบริการของธนาคารด้วยดีเสมอมา และขออภยัเป็น
อย่างสงูเป็นการลว่งหน้ามา ณ ที่นีห้ากท่านไม่ได้รับความสะดวกใดๆ ในระหว่างการถ่ายโอนธุรกิจในครั ง้นี ้ หากท่านมีข้อสงสยั



 
 

 

ประการใดเก่ียวกบัการโอนย้ายหนว่ยลงทนุของทา่น กรุณาติดตอ่สาขาของธนาคารท่ีทา่นสะดวก หรือ ผู้จดัการลกูค้าสมัพนัธ์ที่ดแูล
ทา่น หรือติดตอ่ศนูย์บริการธนาคารทางโทรศพัท์ หมายเลข 1595 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
   

      ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Branch Directory 
ศนุย์บริการธนาคารพิเศษ (Priority Banking) 
ส านกังานใหญ่ (สาธร)  
(02) 724 6330-7 

ทองหลอ่ 
(02) 673 7300 

เจริญกรุง 
(02) 225 7451-2 

 
สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
มหานาค 
(02) 621 8263-6 

บางแค  
(02) 805 0280-3 

ประตนู า้ 
(02) 255 5774-5 

เซ็นทรัล แจ้งวฒันะ 
 (02) 835 3978 

พาหรัุด  
(02) 222 6355 

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสติ  
(02) 958 0415-8 

โลตสั รัตนาธิเบศร์ 
(02) 950 8855 

โลตสั พระราม 3  
(02) 681 1412-6 

สลีม  
(02) 636 0376-77 

ศนุย์การค้า อเวนิว รัชโยธิน  
(02) 930 2311 

  

 
สาขาในเขตภูมิภาค 
ระยอง 
(083) 616 078 

  

 

  



 
 

 

ตารางแสดงเง่ือนไขการโอนย้ายหน่วยลงทนุไปยงัตวัแทนแหง่อ่ืนส าหรับกองทุนรวมทั่วไป  
บลจ.ที่ท่านมี 

หน่วยลงทุน 

โอนย้ายหน่วยไป บลจ. ต้นทาง 

(ไม่เปล่ียนเลขท่ีผู้ถือหน่วย

ลงทุน) 

โอนย้ายหน่วยไปทสิโก้  

(ไม่เปล่ียนเลขท่ีผู้ถือหน่วย

ลงทุน) 

โอนย้ายหน่วยไปตัวแทนซือ้ขาย

หน่วยลงทุนแห่งอ่ืน (เปล่ียน

เลขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน) 

บลจ.อเบอร์ดีน 

บลจ.กสิกรไทย 

บลจ.กรุงศรี 

บลจ.แมนไูลฟ์ 

บลจ.เอ็ม เอฟ ซี 

บลจ.ไทยพาณิชย์ 

บลจ.ทหารไทย 

ท าได้ 

โดยไม่ต้องด าเนินการใดๆ หน่วย

ลงทนุของทา่นจะถูกโอนย้ายไปท่ี 

บลจ.โดยอตัโนมตั ิในวนัโอนกิจการ 

 

 

 

ท าได้  

กรุณาตดิตอ่ธนาคารเพ่ือลงนามใน

หนงัสือยินยอมโอนย้ายหน่วยลงทนุ 

 

 

 

 

ท าได้  

กรุณาตดิตอ่ธนาคารเพ่ือโอนย้ายไป

ยงัตวัแทนซือ้ขายหน่วยลงทนุอ่ืนท่ี

ทา่นมีบญัชีหน่วยลงทนุของ บลจ.อ

ยู่ 

 

 

 

บลจ.ทสิโก้ หน่วยลงทนุทัง้หมดจะได้รับการดแูลโดยทสิโก้ ลกูค้าสามารถตดิตอ่สอบถาม บลจ.ทสิโก้ ได้โดยตรง 

บลจ.ย ูโอ บี 

บลจ.กรุงไทย 

ท าได้ 

กรุณาตดิตอ่ บลจ.เพ่ือเปิดบญัชี

หน่วยลงทนุใหม่กบั บลจ.หรือใช้

บญัชีท่ีทา่นมีอยู่กบั บลจ. และตดิตอ่

ธนาคารเพ่ือโอนย้ายและปิดบญัชี

หน่วยลงทนุทีมีกบั ธนาคาร  

 

ท าได้ 

โดยไม่ต้องด าเนินการใดๆ หน่วย

ลงทนุของทา่นจะถูกโอนย้ายไปท่ีทิส

โก้โดยอตัโนมตั ิในวนัโอนกิจการ 

 

ท าได้ 

กรุณาตดิตอ่ธนาคารเพ่ือโอนย้ายไป

ยงัตวัแทนซือ้ขายหน่วยลงทนุอ่ืนท่ี

ทา่นมีบญัชีหน่วยลงทนุของ บลจ.อ

ยู่ 

และปิดบญัชีหน่วยลงทนุท่ีมีกบั

ธนาคาร 

 

 

หมายเหต:ุ การโอนย้ายหนว่ยลงทนุไปยงัตวัแทนแหง่อื่นตามตารางข้างต้นอาจมีคา่ธรรมเนยีมตามที่แตล่ะบลจ. เรียกเก็บ (ขึน้อยู่

กบัประเภทของกองทนุรวม) กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ สาขาของธนาคาร 

วนัโอนกิจการ หมายถึงวนัท่ี 1 ตลุาคม 2560 เว้นแตจ่ะมีการแจ้งให้ทราบตอ่ไปหากมกีารเปลีย่นแปลง 

  



 
 

 

ตารางแสดงเง่ือนไขการโอนย้ายหน่วยลงทนุไปยงัตวัแทนแหง่อ่ืนส าหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
(RMF) 
บลจ.ที่ท่านมี 
หน่วยลงทุน 

โอนย้ายหน่วยไป บลจ. ต้นทาง 
(ไม่เปล่ียนเลขท่ีผู้ถือหน่วย
ลงทุน) 

โอนย้ายหน่วยไปทสิโก้  
(ไม่เปล่ียนเลขท่ีผู้ถือหน่วย
ลงทุน) 

โอนย้ายหน่วยไปตัวแทนซือ้ขาย
หน่วยลงทุนแห่งอ่ืน (เปล่ียน
เลขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน) 

บลจ.อเบอร์ดีน ท าได้ 

โดยไม่ต้องด าเนินการใดๆ หน่วย

ลงทนุของทา่นจะถูกโอนย้ายไปท่ี 

บลจ.โดยอตัโนมตั ิในวนัโอนกิจการ 

 

ท าได้  

กรุณาตดิตอ่ธนาคารเพ่ือลงนามใน

หนงัสือยินยอมโอนย้ายหน่วยลงทนุ 

 

ท าไม่ได้ 

บลจ.กรุงศรี 

บลจ.แมนไูลฟ์ 

บลจ.ทหารไทย 

บลจ.ทสิโก้ หน่วยลงทนุทัง้หมดจะได้รับการดแูลโดยทสิโก้ ลกูค้าสามารถตดิตอ่สอบถาม บลจ.ทสิโก้ ได้โดยตรง 

บลจ.ย ูโอ บี ท าได้  

กรุณาตดิตอ่ บลจ.เพ่ือเปิดบญัชี

หน่วยลงทนุใหม่กบั บลจ.หรือใช้

บญัชีท่ีทา่นมีอยู่กบั บลจ. และตดิตอ่

ธนาคารเพ่ือโอนย้ายและปิดบญัชี

หน่วยลงทนุทีมีกบั ธนาคาร  

 

ท าได้ โดยไม่ต้องด าเนินการใดๆ 

หน่วยลงทนุของทา่นจะถกูโอนย้าย

ไปท่ีทสิโก้โดยอตัโนมตั ิในวนัโอน

กิจการ 

 

ท าได้  

กรุณาตดิตอ่ธนาคารเพ่ือโอนย้ายไป

ยงัตวัแทนซือ้ขายหน่วยลงทนุอ่ืนท่ี

ทา่นมีบญัชีหน่วยลงทนุของ บลจ.อ

ยู่ และปิดบญัชีหน่วยลงทนุทีมีกบั 

ธนาคาร  

  

บลจ.กรุงไทย ท าไม่ได้ ท าไม่ได้ 

 

หมายเหตุ: การโอนย้ายหนว่ยลงทนุไปยงัตวัแทนแหง่อื่นตามตารางข้างต้นอาจมีคา่ธรรมเนยีมตามที่แตล่ะบลจ. เรียกเก็บ (ขึน้อยู่

กบัประเภทของกองทนุรวม) กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ สาขาของธนาคาร 

วนัโอนกิจการ หมายถึงวนัท่ี 1 ตลุาคม 2560 เว้นแตจ่ะมีการแจ้งให้ทราบตอ่ไปหากมกีารเปลีย่นแปลง 

  



 
 

 

 


