
 
 

 

เอกสารส าคัญ 
 
ที่ SCBT-TISCO-L02.5b 

วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 
เรียน  [Client’s Name – Lastname] 

[Address……………………..] 
[Address……………………..] 
[Address……………………..] 

 
เร่ือง โอนธุรกิจลูกค้ารายย่อย (Retail Banking) ให้แก่ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด และ 

บอกกลา่วการโอนสทิธิเรียกร้องตามสญัญาสนิเช่ือและสญัญาการให้บริการบตัรเครดิต 
 

อ้างถึงประกาศวนัที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้บรรลุ
ข้อตกลงในการถ่ายโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยให้แก่ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (“ทิสโก้”) และบริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด  
(“ออล-เวย์ส”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุม่ธุรกิจทางการเงินทิสโก้ ภายใต้ข้อตกลงการถ่ายโอนธุรกิจดงักลา่ว จะครอบคลมุถึงธุรกิจ
บตัรเครดิต สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือธุรกิจรายย่อย สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยั บริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) ธุรกิจ
นายหน้าประกนัภยั (Bancassurance) และเงินฝากส าหรับรายยอ่ยของธนาคาร  

 

 ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบในการถ่ายโอนธุรกิจลกูค้ารายยอ่ยดงักลา่วแล้ว และธนาคารอยู่ระหว่างการ
เตรียมการเพื่อโอนธุรกิจลกูค้ารายยอ่ยตามที่ระบไุว้ข้างต้นให้แก่ทิสโก้และออล-เวย์ส ซึง่จะมีผลในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2560 เว้นแต่จะมี
การแจ้งให้ทา่นทราบตอ่ไปหากมีการเปลีย่นแปลง (“วนัโอนกิจการ”)  

 

ในการนี ้ธนาคารและทิสโก้รวมถึงออล-เวย์ส ขอแจ้งให้ทา่นทราบถึงการเปลีย่นแปลงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการที่ท่าน
มีอยูก่บัธนาคาร รวมทัง้ขัน้ตอนส าคญัที่ทา่นต้องด าเนินการในการถ่ายโอนธุรกิจเพื่อให้มัน่ใจได้วา่ทา่นจะได้รับการตอบสนองความ
ต้องการทางการเงินและการธนาคารอยา่งตอ่เนื่องโดยมีผลกระทบตอ่ท่านน้อยที่สดุ 

 

ส าหรับลกูค้าสินเช่ือและบตัรเครดิต ธนาคารและทิสโก้รวมถึงออล-เวย์ส ขอบอกกลา่วการโอนสิทธิเรียกร้องตามสญัญา
สนิเช่ือและสญัญาการให้บริการบตัรเครดิตที่ทา่นมีกบัธนาคารให้แก่ทิสโก้และออล-เวย์สตามล าดบั ซึง่จะมีผลในวนัโอนกิจการ  

 
 

สินเชื่อเบิกเกินบัญชี โดยใช้บัญชีออมทรัพย์ค า้ประกัน 50% (Smart Savings Plus)  
รายละเอียดผลติภณัฑ์สนิเช่ือเบิกเกินบญัชี โดยใช้บญัชีออมทรัพย์ค า้ประกนั 50% ของทา่น* มีดงัตารางตอ่ไปนี ้
 

ผลิตภณัฑ์ เลขที่บัญชีสนิเชื่อ 
ยอดหนีค้งค้าง (บาท) 

ณ วันที่ ........  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 

*ข้อมูล ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2560 



 
 

 

ธนาคารและทิสโก้ขอแจ้งให้ทา่นทราบวา่ สทิธิเรียกร้องและผลประโยชน์ของสนิเช่ือตามบญัชีสินเช่ือข้างต้นจะถกูโอนจาก
ธนาคารไปยงัทิสโก้ ณ วนัโอนกิจการ ทัง้นี ้ธนาคารและทิสโก้ขอแจ้งรายละเอียดอื่นๆ ส าหรับบญัชีสินเช่ือที่จะมีผลตัง้แต่วนัโอน
กิจการเป็นต้นไป ดงันี ้ 

 เลขที่บญัชีสินเช่ือเบิกเกินบญัชี โดยใช้บญัชีออมทรัพย์ค า้ประกนั 50% (Smart Savings Plus) ของท่านจะเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งทิสโก้จะแจ้งเลขที่บญัชีใหม่อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัโอนกิจการ เพื่อใช้อ้างอิงท าธุรกรรมต่างๆ กบัทิสโก้ นบัตัง้แต่วนั
โอนกิจการ  

 วงเงินเบิกเกินบญัชีใหมข่องทา่นกบัทิสโก้จะเทา่กบั XXX บาท  

 เง่ือนไขการช าระคืนเงินกู้ ด้วยอตัราผ่อนช าระคืนขัน้ต ่าของท่านจะถกูยกเลิก ดงันัน้ภายใต้เง่ือนไขใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ทา่นจะต้องช าระเงินเพื่อมิให้ยอดหนีใ้นบญัชีสนิเช่ือเบิกเกินบญัชีของทา่นเกินวงเงินท่ีทา่นได้รับ มิฉะนัน้อาจสง่ผลกระทบ
ตอ่ประวตัิการช าระเงินของทา่นได้ 

 เง่ือนไขอตัราดอกเบีย้สนิเช่ือของทา่นยงัคงเหมือนเดิมตัง้แตว่นัโอนกิจการตามที่ระบไุว้ในสญัญาสนิเช่ือ และหนงัสอืยืนยนั

การอนมุตัิสนิเช่ือ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาสนิเช่ือ (“สญัญา”) 

 หากอตัราดอกเบีย้สนิเช่ือของท่านเป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวัซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามอตัราดอกเบีย้อ้างอิง (เช่น MLR) 
อตัราดอกเบีย้อ้างอิงดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต โดยท่านสามารถตรวจสอบประกาศอตัราดอกเบีย้สินเช่ือ
ส าหรับลกูค้าที่รับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)  ได้ที่สาขาของทิสโก้ และ www.tisco.co.th ตัง้แต่วนั
โอนกิจการเป็นต้นไป 

 ทา่นมีหน้าที่ต้องช าระเงินตามสญัญาให้แก่ทิสโก้ โดยผา่นสาขาของทิสโก้หรือช่องทางอื่นๆ ในการโอนเงินเข้าบญัชีสินเช่ือ
เบิกเกินบญัชีดงักลา่ว ทัง้นี ้เลขท่ีบญัชีเดิมของธนาคารจะไมส่ามารถใช้ได้ตัง้แตว่นัโอนกิจการ 

 ตัง้แตว่นัโอนกิจการ ทิสโก้ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิวงเงินสินเช่ือของท่าน โดยทิสโก้จะแจ้งให้ท่านทราบลว่งหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วนัก่อนวนัยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในกรณีที่ท่านมียอดคงค้างในบญัชีสินเช่ือ ท่านต้องช าระยอดหนีค้งค้างในบญัชี
ดงักลา่วทัง้หมดก่อนวนัยกเลกิวงเงินสนิเช่ือ มิฉะนัน้ยอดหนีข้องท่านอาจจะเกินวงเงินและท าให้มีสถานะหนีค้งค้างช าระ
กบัทิสโก้ ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ประวตัิการช าระเงินของทา่นได้ 

 ตัง้แต่วนัที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านมียอดหนีค้งค้างอยู่กบัธนาคาร ธนาคารอาจพิจารณาบงัคบั
หลกัประกันที่ท่านมีอยู่กบัธนาคารเพื่อหกักลบลบหนีก้ับยอดหนีค้งค้างดงักล่าวของท่าน และปิดบญัชีสินเช่ือของท่าน
ตอ่ไป ทัง้นี ้ทิสโก้ขอสงวนสทิธ์ิด าเนินการอยา่งเดียวกนักบัธนาคารตัง้แตว่นัโอนกิจการเป็นต้นไป 

 ตัง้แต่วนัที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ในกรณีที่ธนาคารพบว่าบญัชีสินเช่ือของท่านไม่มียอดคงค้างอยู่กบัธนาคาร
แล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการปิดบัญชีสินเช่ือดังกล่าวของท่านโดยทันที และอาจท าการโอนเงินส่วนท่ีช าระเกิน 
(Positive Balance) เข้าบญัชีเงินฝากของท่านที่ใช้เป็นหลกัประกนัสินเช่ือดงักล่าว ทัง้นี ้ทิสโก้ขอสงวนสิทธ์ิด าเนินการ
อยา่งเดียวกนักบัธนาคารตัง้แตว่นัโอนกิจการเป็นต้นไป 

 หากบญัชีสนิเช่ือของทา่นมีเงินสว่นท่ีช าระเกิน ท่านต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอรับเงนิส่วนที่ช าระเกินคืนให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันโอนกิจการ 

 ส าหรับสินเชื่อของท่านที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกันนัน้ ขอให้ท่านติดต่อสาขาของธนาคารตัง้แต่วันที่  
3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่  29 กันยายน 2560 เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการโอนหลักประกันให้แล้วเสร็จเพื่อ
ไม่ให้มีผลกระทบต่อบัญชีสินเชื่อของท่าน 



 
 

 

อนึ่ง ธนาคารยังคงมุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้าองค์กร สถาบันธนกิจและพาณิชย์ธนกิจในประเทศไทยต่อไปโดยไม่
เปลีย่นแปลง โดยลกูค้าดงักลา่วสามารถเข้าถึงผลติภณัฑ์และบริการของธนาคาร ได้ตามปกติเช่นเดิมทกุประการ  ธนาคารจะยงัคง
ให้ความส าคญัและมุ่งมัน่ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินและการธนาคารของลกูค้าองค์กรและสถาบนัอย่าง
ตอ่เนื่อง  

ธนาคารขอขอบพระคณุทา่นลกูค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้ผลติภณัฑ์และบริการของธนาคารด้วยดีเสมอมา และขออภยัเป็น
อย่างสงูเป็นการลว่งหน้ามา ณ ที่นีห้ากท่านไม่ได้รับความสะดวกใดๆ ในระหว่างการถ่ายโอนธุรกิจในครัง้นี ้ หากท่านมีข้อสงสยั
ประการใด กรุณาติดตอ่สาขาของธนาคารที่ทา่นสะดวกหรือติดตอ่ศนูย์บริการธนาคารทางโทรศพัท์ หมายเลข 1595 

 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

 บริษัท ออล-เวย์ส จ ากดั 
 


