
 
 

 

เอกสารส าคัญ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

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

เร่ือง การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบญัชีเงินฝากและการบริการ 
 

อ้างถึงประกาศวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 โดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ได้บรรลุ
ข้อตกลงในการโอนธุรกิจลกูค้ารายยอ่ย (Retail Banking) ให้แก่ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ออล-เวย์ส จ ากดั ซึ่งเป็น
บริษัทยอ่ยภายใต้บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยภายใต้ข้อตกลงดงักลา่ว ครอบคลมุถึงธุรกิจบตัรเครดิต สินเช่ือ
สว่นบคุคล สนิเช่ือธุรกิจรายยอ่ย สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั บริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) ธุรกิจแบงก์แอสชวัรันส์ และเงิน
ฝากส าหรับบคุคลและรายยอ่ยของธนาคารฯ  
 
ส าหรับธุรกิจลกูค้ารายย่อย 

เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัท่านลกูค้า ธนาคารฯ ขอถือโอกาสนีเ้รียนให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
ของผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึงขัน้ตอนการด าเนินการล่วงหน้า ทัง้นีเ้พื่อให้ท่านได้มีข้อมูลที่ เพียงพอและมีเวลาในการ
พิจารณาตดัสนิใจ  
Template 1: FCD 
บัญชีเงนิฝากสกุลเงนิตราต่างประเทศ 

ประเภทบญัชี เลขที่บญัชี สกลุเงิน 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX-X-XXXXX-X XXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX-X-XXXXX-X XXX 

 
ตามเง่ือนไขและข้อตกลงข้างต้น ธนาคารฯ จะยกเลิกการให้บริการบญัชีเงินฝากต่างประเทศ โดยขอให้ท่านกรุณาติดต่อ

สาขาของธนาคารฯ ที่ท่านสะดวก เพื่อท าการปิดบญัชีภายในวนัที่ 30 มิถนุายน 2560  ทัง้นีธ้นาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ
การรับฝากเงินเข้าบญัชีของทา่นตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 

ในกรณีที่ทา่นไมส่ามารถด าเนินการภายในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560  ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการปิดบญัชีดงักลา่ว และ
ด าเนินการคืนเงินในบญัชีเงินฝากดงักลา่วให้แก่ท่าน โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากสกุลไทยบาทที่ท่านมีอยู่กบัธนาคารฯ และ
ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิในการก าหนดบญัชีเพื่อน าเงินเข้าตามดลุยพินิจของทางธนาคารฯ หากท่านไม่มีบญัชีเงินฝากสกุลไทยบาท
กบัทางธนาคารฯ ธนาคารฯ จะจดัท าเช็คเป็นสกลุเงินไทยบาทตามจ านวนยอดคงเหลอืในบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 พร้อมทัง้
ดอกเบีย้คงค้าง (หลงัหกัภาษี ณ ที่จ่าย) โดยธนาคารฯ จะใช้อตัราแลกเปลี่ยนของธนาคารฯ ณ วนัที่ปิดบญัชี โดยเช็คดงักลา่วจะ
จดัสง่ไปให้ทา่นตามที่อยูท่ี่ทา่นได้แจ้งไว้กบัธนาคารฯ 

------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 

 

Template 2: Bonus$aver 
บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ JustOne / JustOne Payroll 
 

ประเภทบญัชี เลขที่บญัชี 
บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ XXX-X-XXXXX-X 
บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ XXX-X-XXXXX-X 

 
ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ธนาคารฯ จะยกเลิกสิทธิประโยชน์อตัราดอกเบีย้พิเศษ Bonus$aver (ปัจจุบนั

อยูท่ี่อตัรา 5% ตอ่ปี กรณีที่มีการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต VISA Platinum Bonus$aver หรือ บตัรวีซ่าเดบิต ภายในเดือนไม่น้อยกว่า 
8,000 บาทขึน้ไป) ซึ่งท่านจะสามารถใช้บตัรเครดิต VISA Platinum Bonus$aver หรือบตัรวีซ่าเดบิต ของท่านเพื่อได้รับอตัรา
ดอกเบีย้พิเศษ Bonus$aver เพิ่มเป็น 5% ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2560 เป็นเดือนสดุท้าย โดยดอกเบีย้พิเศษดงักลา่วจะถกูเครดิตเข้า
บญัชีของทา่นภายใน 30 มิถนุายน 2560  

ส าหรับบตัรเครดิต VISA Platinum Bonus$aver ท่านจะได้รับคะแนนสะสม 360º rewards points จากการใช้จ่ายผ่าน
บตัรฯ 1 คะแนน จากการใช้จ่ายผา่นบตัรฯ ทกุๆ 20 บาท ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2560  เป็นต้นไป  

ทัง้นี ้ท่านยังสามารถใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัตรวีซ่าเดบิตของท่านได้ตามปกติต่อไปโดยได้รับอัตรา
ดอกเบีย้ตามประกาศของธนาคารฯ หากบญัชีเงินฝากข้างต้นของท่านมียอดบญัชีคงเหลือเป็นศนูย์ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 
ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิในการปิดบญัชีเงินฝากดงักลา่วโดยอตัโนมตัิ   

------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Template 3: Power Saver Plus 
บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ Power Saver Plus  

ประเภทบญัชี เลขที่บญัชี 
บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ XXX-X-XXXXX-X 
บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ XXX-X-XXXXX-X 

 
ธนาคารฯ ขอเรียนให้ทราบวา่ ธนาคารฯ จะยกเลกิสทิธิประโยชน์อตัราดอกเบีย้พิเศษ Power Saver Plus ส าหรับกรณีที่ไม่

มีการถอนตามเง่ือนไขที่ก าหนด (ปัจจบุนัอยูท่ี่อตัรา 5% ของดอกเบีย้ตอ่ปี) ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2560  เป็นต้นไป  
ส าหรับลกูค้าที่ไมม่ีรายการถอนเงินในบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม – 30 มิถนุายน 2560 ลกูค้ายงัคงมีสทิธิได้รับดอกเบีย้ใน

รอบบญัชีดงักลา่วตามปกติ หากบญัชีเงินฝากข้างต้นของท่านมียอดบญัชีคงเหลือเป็นศนูย์ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 ธนาคารฯ 
ขอสงวนสทิธิในการปิดบญัชีเงินฝากดงักลา่วโดยอตัโนมตัิ   

------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 



 
 

 

Template 4: Bond and Debenture 
พันธบตัรและตราสารหนี ้

ธนาคารฯ  ขอเรียนให้ทราบว่า  ธนาคารฯ จะยกเลิกการให้บริการเก่ียวกับพนัธบตัรและตราสารหนี ้ มีผลตัง้แต่วนัที่ 30 

มิถนุายน 2560 เป็นต้นไป และบญัชีเงินฝากของธนาคารฯ ที่ท่านใช้เพื่อรับดอกเบีย้และเงินต้นของพนัธบตัรและตราสารหนีน้ัน้ จะ

ไมส่ามารถใช้งานได้หลงัจากที่ธนาคารฯ เสร็จสิน้กระบวนการโอนธุรกิจลกูค้ารายยอ่ย  

ทัง้นีก้ารยกเลกิบริการนีไ้มม่ีผลเปลีย่นแปลงกบั เงินต้น ดอกเบีย้ อายขุองตราสาร หรือ รายละเอียดอื่นๆ เก่ียวกบัพนัธบตัร

และตราสารหนีข้องทา่นท่ีเคยลงทนุผา่นธนาคารฯ แตอ่ยา่งใด อยา่งไรก็ดี บญัชีเงินฝากของธนาคารฯ ที่ท่านใช้เพื่อรับดอกเบีย้และ

เงินต้นของพนัธบตัรและตราสารหนีน้ัน้ จะไมส่ามารถใช้งานได้หลงัจากที่ธนาคารฯ เสร็จสิน้กระบวนการโอนธุรกิจลกูค้ารายยอ่ย  

หากทา่นมีความประสงค์จะเปลีย่นแปลงบญัชีเพื่อรับดอกเบีย้และเงินต้น ท่านสามารถติดต่อผู้จดัการลกูค้าสมัพนัธ์ ฝ่าย
บริการธนาคารพิเศษ หรือติดต่อสาขาของธนาคารที่ท่านสะดวก โดยทางธนาคารฯ จะอ านวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลง
ข้อมลูกบันายทะเบียนหลกัทรัพย์ จนถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 และเมื่อพ้นระยะเวลาดงักลา่ว ทา่นจะสามารถท ารายการต่างๆ ได้
ที่นายทะเบียนหลกัทรัพย์ตามหนงัสอืชีช้วนท่ีทา่นได้รับในวนัลงทนุ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

ส าหรับธุรกิจในกลุ่มสถาบันธนกิจและพาณิชย์ธนกิจ 
ธนาคารฯ ยงัคงด าเนินการตามปกติและไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อลกูค้า ขอให้ท่านวางใจว่าเราจะยงัคงมุ่งให้บริการเพื่อ

ตอบสนองตอ่ความต้องการทางการเงินและการธนาคารของลกูค้าองค์กรและสถาบนัอยา่งตอ่เนื่อง 
 
ธนาคารฯ ขอขอบคณุทา่นลกูค้าที่ให้ความไว้วางใจธนาคารฯ ด้วยดีเสมอมา และขออภยัเป็นอย่างสงูมา ณ ที่นีห้ากท่าน

ไม่ได้รับความสะดวกในช่วงการถ่ายโอนธุรกิจในครัง้นี ้หากมีข้อสงสยัประการใด กรุณาติดต่อสาขาของธนาคารฯ ที่ท่านสะดวก 
หรือ ศนูย์บริการธนาคารทางโทรศพัท์ หมายเลข 1595  
 
  

ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 


