
 
 

 

เอกสารส าคัญ 
 
ที่ SCBT-TISCO-L02 

วนัท่ี 26 มิถนุายน 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
ต้องการทางการเงินและการธนาคารอยา่งตอ่เนื่องโดยมีผลกระทบตอ่ทา่นน้อยที่สดุ 

 

ส าหรับลกูค้าสินเช่ือและบตัรเครดิต ธนาคารและทิสโก้รวมถึงออล-เวย์ส ขอบอกกลา่วการโอนสิทธิเรียกร้องตามสญัญา
สนิเช่ือและสญัญาการให้บริการบตัรเครดิตที่ทา่นมีกบัธนาคารให้แก่ทิสโก้และออล-เวย์สตามล าดบั ซึง่จะมีผลในวนัโอนกิจการ  

 
Template 1: PRB 

ลูกค้าบริการธนาคารพเิศษ Priority Banking  
ในฐานะลกูค้าบริการธนาคารพิเศษ สทิธิพิเศษและสทิธิประโยชน์ที่ทา่นได้รับจากธนาคารในขณะนีจ้ะสิน้สดุลงในวนัก่อน

วนัโอนกิจการ ทัง้นี ้ท่านจะยงัคงได้รับการบริการดแูลจากผู้จดัการลกูค้าสมัพนัธ์ตามที่ทิสโก้จดัไว้ส าหรับท่านโดยเฉพาะนบัตัง้แต่  
วนัโอนกิจการ โดยผู้จดัการลกูค้าสมัพนัธ์ของทิสโก้จะท าหน้าที่ให้บริการและค าแนะน าเก่ียวกบัการเงินและการลงทนุแก่ท่าน ทัง้นี ้
ทา่นสามารถใช้ผลติภณัฑ์และบริการ รวมทัง้สทิธิประโยชน์ และบริการอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทา่นตามที่ทิสโก้จดัสรร
ไว้ส าหรับลกูค้ากลุม่พิเศษได้     

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



 
 

 

Template 2: Deposit 

ผลิตภัณฑ์เงนิฝาก 
ธนาคารและทิสโก้ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บญัชีเงินฝากทัง้หมดของท่านที่มีอยู่กับธนาคาร จะถูกโอนไปยงัทิสโก้ ณ  

วันโอนกิจการ ขอให้ท่านติดต่อสาขาของธนาคารที่ท่านสะดวกตามรายชื่อสาขาของธนาคารในเอกสารแนบท้าย  เพื่อ
ด าเนินการเก่ียวกบัการโอนเงินฝากของทา่น โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

1. บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน 
ณ วนัโอนกิจการ ธนาคารจะท าการโอนยอดเงินฝากคงเหลือ ซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบีย้  (ถึงวนัก่อนวนัโอน

กิจการ) สทุธิจากภาษีหกั ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) รวมถึงคา่ธรรมเนียมที่ธนาคารคืน (ถ้ามี) ไปยงัทิสโก้  
 

2. บัญชีเงนิฝากประจ า 
ณ วนัโอนกิจการ ธนาคารจะท าการโอนยอดเงินฝากคงเหลือ ซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบีย้  (ถึงวนัก่อนวนัโอน

กิจการ) สทุธิจากภาษีหกั ณ ที่จ่าย ไปยงัทิสโก้ โดยบญัชีเงินฝากของท่านจะถกูเปลี่ยนเป็นบญัชีออมทรัพย์ Fixed Savings ตัง้แต่
วนัโอนกิจการเป็นต้นไป ทัง้นี ้ท่านจะได้รับดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่าอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าเดิมที่ได้รับจากธนาคารก่อน  
วนัโอนกิจการจนครบระยะเวลาฝาก (Tenor) และเมื่อครบก าหนดระยะเวลาฝากแล้ว อตัราดอกเบีย้เงินฝากจะเป็นไปตามที่ทิสโก้
ประกาศก าหนด  

 

3. บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ JustOne Payroll (บัญชีเงนิเดือน) 
ณ วันโอนกิจการ ธนาคารจะท าการโอนยอดเงินฝากคงเหลือ ซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบีย้ (ถึงวันก่อนวนัโอน

กิจการ) สทุธิจากภาษีหกั ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ธนาคารคืน (ถ้ามี) ไปยงัทิสโก้ โดยบญัชีเงินฝากของท่านจะถูก
เปลีย่นเป็นบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ Smart Payroll 

โปรดติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทท่านเพื่อตรวจสอบสิทธิประโยชน์และเง่ือนไขในการใช้บัญชี เงินฝาก 
ออมทรัพย์ Smart Payroll เป็นบญัชีเงินเดือนของทา่นกบัทิสโก้  

หากท่านต้องการจะใช้บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ Smart Payroll ของทิสโก้เป็นบญัชีเงินเดือนของท่านต่อไปตัง้แต่วนัโอน
กิจการ ขอให้ท่านโปรดติดต่อธนาคาร ณ สาขาที่ท่านสะดวกตัง้แต่วนัที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที่ 29 กันยายน 2560 เพื่อ
ด าเนินการต่างๆ เก่ียวกับการโอนบญัชีเงินฝากไปยงัทิสโก้ หรือหากท่านได้ด าเนินการผ่านการประสานงานจากแผนกทรัพยากร
บคุคลของบริษัททา่นแล้ว บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ Smart Payroll ของทิสโก้ จะสามารถใช้เป็นบญัชีเงินเดือนได้ตัง้แตว่นัโอนกิจการ 
โดยขอให้ท่านโปรดประสานงานกับแผนกทรัพยากรบคุคลเพื่อด าเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขที่บญัชีในการรับโอนเงินเดือนของ
ทา่น 

กรณีที่ทา่นไมไ่ด้ใช้บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ Smart Payroll เป็นบญัชีเงินเดือนกบัทิสโก้ตัง้แต่วนัโอนกิจการ อตัราดอกเบีย้
ของบญัชีดงักลา่วจะถกูเปลีย่นเป็นอตัราดอกเบีย้ส าหรับบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ Basic Savings ของทิสโก้ 

 

4. บริการเช็คส าหรับบัญชีเงนิฝากกระแสรายวัน 
เช็คของทา่นท่ีสัง่จ่ายจากบญัชีเงินฝากที่มีอยูก่บัธนาคารโดยลงวนัท่ีก่อนหรือหลงัวนัโอนกิจการ หากมีการน าเช็คดงักลา่ว

มาขึน้เงินหรือเรียกเก็บมายงัธนาคารนบัตัง้แต่วนัโอนกิจการเป็นต้นไป  เช็คดงักลา่วจะได้รับการปฏิเสธการช าระเงินจากธนาคาร  
ในการนี ้จึงขอให้ทา่นงดสัง่จ่ายเช็คลว่งหน้าซึง่ลงวนัท่ีตัง้แตว่นัโอนกิจการเป็นต้นไป  



 
 

 

ตวัอย่าง: สืบเนื่องจากวนัโอนกิจการคือวนัที่ 1 ตลุาคม 2560 หากมีการน าเช็คลงวนัที่ 1 สิงหาคม 2560 หรือลงวนัที่  
15 ตลุาคม 2560 มาขึน้เงินหรือเรียกเก็บมายงัธนาคาร ในวนัที่ 1 ตลุาคม 2560 (หรือภายหลงัจากนัน้) เช็คดงักลา่วจะได้รับการ
ปฏิเสธการช าระเงินจากธนาคาร 

 

5. บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงนิฝาก 
หลงัเวลาปิดท าการในวนัท าการสดุท้ายก่อนวนัโอนกิจการ*  ธนาคารจะระงบัการให้บริการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบับญัชีเงิน

ฝากตามตารางด้านลา่ง รวมถึงการท าธุรกรรมอื่นๆ ณ สาขาของธนาคาร และบริการอื่นๆ ที่เช่ือมกบับญัชีเงินฝากออมทรัพย์หรือ
บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัท่ีเปิดไว้กบัธนาคาร ยกเว้นบริการธนาคารออนไลน์ (Online Banking) และ SMS Banking รวมถึง SMS 
Alert ซึ่งจะระงบัการให้บริการ 3 วนัก่อนวนัโอนกิจการ ทัง้นี ้ธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บลว่งหน้าเข้าบญัชีเงินฝากของ
ทา่น ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัโอนกิจการ  โดยบริการของธนาคารจะถกูทดแทนด้วยบริการของทิสโก้ ทัง้นี ้เพื่อให้ทา่นสามารถใช้
บริการดงักลา่วได้โดยสะดวก ขอให้ท่านด าเนินการสมคัรบริการใหม่กับทิสโก้พร้อมกบัการด าเนินการที่เก่ียวกับการโอนเงินฝาก
ตัง้แตว่นัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัท่ี 29 กนัยายน 2560 ณ สาขาของธนาคาร    

 

บริการของธนาคาร บริการของทิสโก้ (สมัครใหม่) 

บตัร ATM/VISA Debit  
แบบแถบแมเ่หลก็ และแบบชิปการ์ด 

บตัร ATM/Debit แบบชิปการ์ด 
ยกเว้นคา่ธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีส าหรับปีแรก 

Online Banking Mobile Banking 

SMS Banking รวมถึง SMS Alert SMS Alert 

PromptPay PromptPay 

Monthly eStatement Service Online eStatement Service 

บริการหกับญัชีเงินฝากเพื่อช าระคา่สนิค้าและบริการ รวมถึง
คา่สาธารณปูโภค (Direct Debit) 

บริการหกับญัชีเงินฝากเพื่อช าระคา่สนิค้าและบริการ 
รวมถงึคา่สาธารณปูโภค (Direct Debit) 

*ธนาคารจะระงบัการให้บริการ ATM/CDM และการให้บริการผ่านตู ้ATM ผ่านธนาคารอืน่  (ATM Pool) หลงัเวลาปิดท าการในวนัท าการสุดท้ายก่อนวนั
โอนกิจการ 

6. ตารางแสดงชื่อผลิตภณัฑ์ตัง้แต่วันโอนกิจการ  
 

ประเภทบัญชีเงนิฝากของธนาคาร ประเภทบัญชีเงนิฝากของทิสโก้* 

บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ Basic Savings 
บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ Power Saver 
บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings for Fans 
บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ Payroll Plus 
บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ MaxSaver 
บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Payroll (Special Purpose) 

บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ Basic Savings 

บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ eSaver บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ mSavings 



 
 

 

ประเภทบัญชีเงนิฝากของธนาคาร ประเภทบัญชีเงนิฝากของทิสโก้* 

บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ Power Saver Plus บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ Power Savings Plus 

บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ Business$aver  
บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ SME Saving Max 

บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ Business Savings Max 
 

บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Payroll บญัชีเงินเดือน  บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ Smart Payroll 

บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Savings  บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ One Savings 

บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั SME Current Plus 
บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัเพื่อสนิเช่ือธุรกิจ 

บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัพิเศษ 

บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัทัว่ไป  บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 

บญัชีเงินฝากประจ า ทกุประเภทระยะเวลา 
ทัง้แบบสมดุรับฝาก และใบรับฝาก 

บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ Fixed Savings 
 

*อตัราดอกเบีย้เงินฝากและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของทิสโก้ โดยท่านสามารถตรวจสอบประกาศอตัราดอกเบีย้เงินฝากได้ทีส่าขาของทิสโก้และ 
www.tisco.co.th ตัง้แต่วนัโอนกิจการ 

 

เพื่อให้ท่านสามารถใช้บัญชีเงินฝากของท่านรวมถึงบริการต่างๆ ได้อย่างต่อเน่ือง ขอให้ท่านติดต่อสาขาของ
ธนาคารที่ ท่านสะดวกตัง้แต่วันที่  3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่  29 กันยายน 2560 เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการโอน 
เงนิฝาก พร้อมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

 

ลูกค้าบุคคลธรรมดา ลูกค้านิตบุิคคล 
1) สมดุคูฝ่าก สมดุเช็ค ใบรับฝาก (TDR) 
2) สญัชาติไทย – บตัรประชาชน 
3) บคุคลตา่งชาติ – พาสปอร์ต วีซา่ (ถ้ามี)  ใบอนญุาต

ท างานในประเทศไทย (ถ้าม)ี 
4) ส าเนาใบแจ้งหนีค้า่สาธารณปูโภค (ประปา ไฟฟ้า 

โทรศพัท์) เบีย้ประกนั กองทนุ หรือใบเสร็จรับเงิน
คา่บริการ (ส าหรับลกูค้าที่ต้องการสมคัรบริการหกับญัชี
เงินฝากอตัโนมตั)ิ 

1) สมดุคูฝ่าก สมดุเช็ค ใบรับฝาก (TDR)  
2) รายงานการประชมุ 
3) หนงัสอืรับรอง  
4) บตัรประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม 
5) รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ไมเ่กิน 1 ปี) 
6) กรณีมีผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีเปิดบญัชีเป็นนิติบคุคล 

ถือหุ้นตัง้แต ่25% ต้องขอรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ี
ถือหุ้นนัน้ๆ ด้วย 

7) หนงัสอืมอบอ านาจ 
8) ส าเนาใบแจ้งหนีค้า่สาธารณปูโภค (ประปา ไฟฟ้า 

โทรศพัท์) เบีย้ประกนั กองทนุ หรือใบเสร็จรับเงิน
คา่บริการ (ส าหรับลกูค้าที่ต้องการสมคัรบริการ 
หกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ) 

 

ตัง้แต่วนัที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที่ 29 กนัยายน 2560 เจ้าหน้าที่ของธนาคารและของทิสโก้จะร่วมกนัอ านวยความ
สะดวกให้กบัท่านที่สาขาของธนาคารในการด าเนินการเก่ียวกบัการโอนเงินฝากและด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบับญัชีเงินฝาก



 
 

 

ของทา่น ซึง่ทา่นสามารถขอรับสมดุบญัชีเงินฝากใหมพ่ร้อมบตัร ATM/Debit ของทิสโก้ ในวนัท่ีทา่นมาด าเนินการ โดยบญัชีเงินฝาก
และบริการท่ีเก่ียวข้องของทิสโก้จะเร่ิมใช้งานได้ตัง้แตว่นัโอนกิจการ  อน่ึง ในช่วงก่อนเวลาปิดท าการในวันท าการสุดท้ายก่อน
วันโอนกิจการน้ัน ท่านยังคงสามารถใช้บัญชีเงินฝากของท่านกับธนาคาร พร้อมบริการต่างๆ ได้ตามปกติทุกประการ 
ยกเว้นบริการธนาคารออนไลน์ (Online Banking) และ SMS Banking รวมถึง SMS Alert ซึ่งจะระงบัการให้บริการ 3 วนัก่อนวนั
โอนกิจการ  

กรณีที่ท่านไม่ติดต่อสาขาของธนาคารภายในวันที่  29 กันยายน 2560 บัญชีของท่านจะไม่สามารถท าธุรกรรม
ใดๆ ได้ตัง้แต่วันโอนกิจการ จนกว่าท่านจะติดต่อทิสโก้ เพื่อด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการโอนเงินฝากให้เสร็จสิน้ โดย
ทา่นสามารถติดตอ่สาขาของทิสโก้ พร้อมเอกสารตามตารางข้างต้น  

ส าหรับบัญชีเงนิฝากของท่านที่เป็นหลักประกันสินเชื่อและ/หรือบัตรเครดิตของท่านหรือของบุคคลอื่น ขอให้
ท่านติดต่อสาขาของธนาคารตัง้แต่วันที่  3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่  29 กันยายน 2560 เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการโอน
หลักประกันให้แล้วเสร็จ มิฉะนัน้ บัญชีสินเชื่อและ/หรือบัตรเครดิตที่มีบัญชีเงนิฝากดังกล่าวเป็นหลักประกันจะถูกระงับ
วงเงนิหรือไม่สามารถเบิกใช้วงเงนิได้  

--------------------------------------------------------------------------- 
Template 3: Investment 

บริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) 
รายละเอียดบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุของทา่น* มีดงัตารางตอ่ไปนี ้

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เลขที่ ผู้ถอืหน่วยลงทุน 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX-X-XXXXX-X 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX-X-XXXXX-X 

*ข้อมูล ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2560 
 

ธนาคารและทิสโก้ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ธนาคารจะด าเนินการโอนธุรกิจบริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management)  
ไปยงัทิสโก้ ณ วนัโอนกิจการ ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัโอนกิจการเป็นต้นไป ทิสโก้จะเป็นนายหน้า (ซึ่งให้บริการให้ค าแนะน าซือ้ขายและ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ) ส าหรับกองทนุรวมที่จดัการโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมตามรายช่ือดงันี ้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
1. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั 
2. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
3. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั 
4. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
5. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
6. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
7. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
8. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จ ากดั 
9. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 



 
 

 

10. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

 ขอให้ท่านติดต่อสาขาของธนาคารตัง้แต่วันที่  3 กรกฎาคม 2560 จนถึงวันที่  29 กันยายน 2560 เพื่อด าเนินการ
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของท่านและบัญชีเงินฝากในการหักช าระค่าจองซือ้หน่วยลงทุน รับเงินปันผล และเงินค่าขาย
หน่วยลงทุน พร้อมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

o สญัชาติไทย – บตัรประชาชน 
o บคุคลตา่งชาติ – พาสปอร์ต 
o ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากหน้าแรกที่มีช่ือและเลขที่บญัชี 

หากทา่นไมต่ิดตอ่สาขาของธนาคารภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะสง่ผลให้ทา่นต้องช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุผา่นช่องทาง
อื่น หรือได้รับเงินปันผล หรือได้รับเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเช็ค โดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุจะน าสง่เช็คไปยงัที่อยู่
ของทา่น  

 ทัง้นี ้การโอนกิจการจะไมส่ง่ผลกระทบใดๆ ตอ่จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอื ราคาต้นทนุของหนว่ยลงทนุ การจ่ายปันผล การขาย
คืนอตัโนมตัิ และสทิธิตา่งๆ บนหนว่ยลงทนุของทา่นที่ได้รับจากบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุจะยงัคงเดิม 

 หากทา่นต้องการข้อมลูเพิ่มเติมใดๆ สามารถติดตอ่สาขาของธนาคาร 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
Template 4: Banca 

บริการนายหน้าประกันภัย (Bancassurance) 
ธนาคารและทิสโก้ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ธนาคารจะด าเนินการโอนธุรกิจนายหน้าประกันภัย (Bancassurance)  

ไปยงัทิสโก้ ณ วนัโอนกิจการ ทัง้นี ้กรมธรรม์ของท่านยงัมีความคุ้มครองและผลประโยชน์คงเดิมทกุประการ  ตามรายละเอียดที่
แสดงในกรมธรรม์ เช่น การรับเงินคืน (ถ้ามี) เงินปันผล (ถ้ามี) เงินครบก าหนดสญัญา (ถ้ามี) รวมถึงสิทธิต่างๆ ภายใต้กรมธรรม์
ดงักลา่ว เป็นต้น  

 

 หากท่านมีการใช้บัญชีเงนิฝากในการหักช าระค่าเบีย้ประกันภัยปีต่ออายุหรือโอน/รับโอนผลประโยชน์ต่างๆ ขอให้
ท่านติดต่อสาขาของธนาคารตัง้แต่วันที่  3 กรกฎาคม 2560 จนถึงวันที่  29 กันยายน 2560 เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีเงนิฝากในการหักช าระค่าเบีย้ประกันภยัปีต่ออายุหรือโอน/รับโอนผลประโยชน์ต่างๆ พร้อมเอกสารดังต่อไปนี ้

o สญัชาติไทย – บตัรประชาชน 
o บคุคลตา่งชาติ – พาสปอร์ต 
o ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากหน้าแรกที่มีช่ือ และเลขที่บญัชี 

หากทา่นไมต่ิดตอ่สาขาของธนาคารภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะมีผลท าให้ไมส่ามารถช าระคา่เบีย้ประกนัภยัโดยการหกับญัชี
ธนาคารได้ ซึ่งอาจมีผลให้กรมธรรม์สิน้ผลบงัคบั หรืออาจเกิดดอกเบีย้เนื่องจากช าระเบีย้ประกนัภยัลา่ช้า หรือไม่สามารถท า
การโอนผลประโยชน์เข้าบญัชีธนาคารให้แก่ท่านได้  
 

ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเก่ียวกับการดแูลกรมธรรม์ประกนัภยัของท่าน ได้ที่สาขาธนาคาร หรือ Call Center 1595 หรือ 
บริษัทประกนัทีท่า่นใช้บริการตามรายละเอียดด้านลา่ง 
 



 
 

 

 ชื่อบริษัทประกัน สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ 

1 บมจ. พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต  
(ประเทศไทย) 

9/9 อาคารแอทสาทร ชัน้ 20-27 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

Hotline : 1621 
02-352-8000 

2 บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั 
(ประเทศไทย) 

1908 อาคารเอม็ เอส ไอ จี ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

02-788-8888 

3 บมจ. ชบับ์สามคัคีประกนัภยั 399 อาคารอินเตอร์เชน 21 ชัน้ 26-30  ถนน
สขุมุวิท คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
10110  

02-611-4000 

4 บมจ. แอกซา่ประกนัภยั 1168/67 อาคารลมุพินีทาวเวอร์ 23  
ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120 

02-118-8111 

5 บมจ. ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 

Hotline : 1231 

6 บมจ. วิริยะประกนัภยั  10/7 ถนนราชปรารภ แขวงพญาไท กรุงเทพฯ  
10400 

Hotline : 1557 
02-239-1557 

7 บมจ. ทิพยประกนัภยั 63/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

Hotline : 1736 

8  บมจ. อลอินัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ 898 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ 10330 

Hotline : 1373 

9 บมจ. ซิกนา่ ประกนัภยั 589 อาคารคิวเฮ้าส์ ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

Hotline : 1758 
02-763-0000 

 

 ส าหรับผู้ ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Link) ของ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) (“พรูเด็นเชียล”) ท่านยงัสามารถท ารายการ การสบัเปลี่ยนกองทนุ (Fund Switching) เบีย้ประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษ 
(Top up, Increase–premium) การถอนเงินจากกรมธรรม์ (Partial  withdraw) การเวนคืนกรมธรรม์ (Surrender) ได้ โดยก่อน
วนัโอนกิจการ ท่านสามารถขอค าแนะน าเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ดแูลบญัชีของท่าน  หรือพรูเด็นเชียลที่หมายเลข 
Hotline 1621 และตัง้แตว่นัโอนกิจการ ทา่นสามารถติดตอ่ที่สาขาของทิสโก้ หรือพรูเด็นเชียลท่ีหมายเลข Hotline 1621  

 

ตัง้แต่วนัโอนกิจการเป็นต้นไป ทิสโก้จะให้บริการท่านในการดูแลกรมธรรม์ ประสานงานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และ
บริการอื่นๆ เก่ียวกับกรมธรรม์ หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่สาขาทิสโก้ หรือ Call Center ที่หมายเลข  
02-633-6060 

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

Template 5: Credit Card 



 
 

 

ผลิตภัณฑ์บัตรเครดติ (Credit Card) 
รายละเอียดผลติภณัฑ์บตัรเครดิตของทา่น* มีดงัตารางตอ่ไปนี ้

 

บัตรเครดติสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด หมายเลขบตัรเครดติ 
ยอดหนีค้งค้าง (บาท)  

ณ วันที่  ........  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX-XXXX-XXXX-XXXX xxxxxx 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX-XXXX-XXXX-XXXX xxxxxx 

*ข้อมูล ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2560 
 

ธนาคารและออล-เวย์สขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ธนาคารจะด าเนินการโอนธุรกิจบตัรเครดิตไปยงัออล-เวย์ส ณ วนัโอน
กิจการ ในการนี ้ธนาคารได้ตกลงโอนสิทธิความเป็นเจ้าหนีแ้ละประโยชน์ภายใต้สญัญาการให้บริการบัตรเครดิตที่ท่านท ากับ
ธนาคาร ทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัหรือที่จะพงึได้รับในอนาคตให้แก่ออล-เวย์ส โดยให้มีผล ณ วนัโอนกิจการเป็นต้นไป อย่างไรก็ดี เพื่อให้
ทา่นสามารถใช้บตัรเครดิตและได้รับบริการท่ีตอ่เนื่อง ธนาคารจะท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการแก่ทา่นในนามของออล-เวย์สตอ่ไปจนกว่า
จะมีการแจ้งเปลีย่นแปลง  

 

เมื่อท่านท าการใช้บตัรเครดิตบตัรเดิมดงักลา่วตัง้แต่วนัโอนกิจการ จะถือว่าท่านตกลงยอมรับที่จะผกูพนัตามข้อก าหนด
และเง่ือนไขต่างๆ ตามสญัญาการให้บริการบตัรเครดิตเดิมจากออล-เวย์ส และความรับผิดชอบใดๆ ที่เก่ียวกับบตัรเครดิตจะเป็น
ระหว่างออล-เวย์สและท่าน โดยธนาคารจะไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ต่อท่าน ทัง้นี ้ธนาคารและออล-เวย์สขอแจ้ง
รายละเอียดอื่นๆ ส าหรับการให้บริการบตัรเครดิตที่จะมีผลตัง้แตว่นัโอนกิจการเป็นต้นไป ดงันี ้

 ยอดเงินคงค้างและคะแนนสะสมในบญัชีบตัรเครดิตหมายเลขดงักลา่วข้างต้นของท่าน และรวมถึงบตัรเสริมจะถกูโอนไป
ยงัออล-เวย์ส โดยเง่ือนไขการใช้บตัรเครดิตและสิทธิประโยชน์จะเป็นไปตามเง่ือนไขใหม่ตามที่ออล -เวย์สก าหนด ดงัที่
ปรากฎในตารางเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตและสิทธิประโยชน์ใหม่ด้านท้ายเอกสารนี ้

 ทา่นสามารถใช้บตัรเครดิตบตัรเดิมได้อยา่งตอ่เนื่อง และทา่นสามารถใช้หมายเลขบตัรเครดิตดงักลา่วในการอ้างอิงเพื่อท า
ธุรกรรมตา่งๆ กบัออล-เวย์ส หากมีการเปลีย่นแปลงออล-เวย์สจะด าเนินการแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า 

 ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องช าระเงินตามสญัญาให้แก่ออล-เวย์ส โดยเง่ือนไขการผ่อนช าระคืนขัน้ต ่ายงัคงเป็นไปตามเง่ือนไข
สญัญาการให้บริการบตัรเครดิตที่ท่านมีต่อธนาคาร ทัง้นี ้ท่านสามารถช าระเงินตามใบแจ้งยอดบญัชีผ่านช่องทางการ
ช าระเงินตามที่ระบไุว้ในตารางช่องทางการช าระเงนิและค่าบริการส าหรับลูกค้าบัตรเครดิตข้างท้ายนี ้ 

 สทิธิประโยชน์ในการแลกคะแนนสะสมที่โอนไปยงัออล-เวย์สจะเป็นไปตามที่ออล-เวย์สก าหนดขึน้ใหม่ ทัง้นี ้คะแนนสะสม
คงเหลอืของทา่นท่ีได้รับก่อนวนัโอนกิจการจะหมดอายวุนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ขณะที่คะแนนสะสมใหม่ที่เกิดขึน้จากการ
ใช้บตัรเครดิตตัง้แต่วนัโอนกิจการจะมีอายสุงูสดุ 4 ปีปฏิทินนบัจากวนัท่ีได้รับคะแนนสะสมนัน้ ตวัอย่างเช่น คะแนนสะสม
ที่ได้รับระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 จะหมดอายใุนวนัเดียวกนัคือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ระยะเวลาการช าระคืนโดยปลอดดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินหากช าระเต็มจ านวน จะเป็นไปตามประกาศที่
ออล-เวย์สก าหนด ซึง่ ณ วนัโอนกิจการ ระยะเวลาช าระคืนที่ออล-เวย์สจะประกาศ คือ สงูสดุ 50 วนั ซึง่จะสง่ผลให้วนัสรุป
ยอดบญัชีบตัรเครดิตของทา่นจะมีการเปลีย่นแปลง โดยทา่นสามารถตรวจสอบวนัครบก าหนดช าระเงินได้จากใบแจ้งยอด
การใช้จ่ายบตัรเครดิต 



 
 

 

 ส าหรับท่านผู้ ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือกรมธรรม์ประกนัวินาศภยัที่คุ้มครองวงเงินบตัรเครดิต ผู้ รับผลประโยชน์ของ
กรมธรรม์ดงักลา่วจะถกูเปลีย่นจากธนาคารเป็นออล-เวย์ส ตัง้แตว่นัโอนกิจการ 

 ส าหรับผู้ ถือบตัรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด แพลตตินัม่ สทิธิพิเศษทางด้านบริการด้านการธนาคารและการเงินอนัได้แก่ 
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกเช็คเดินทาง ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค ค่าธรรมเนียมการออกแคชเชียร์เช็ค และ
คา่ธรรมเนียมการโอนเงินอตัโนมตัิระหวา่งบญัชี และสว่นลด 60% ส าหรับคา่ธรรมเนียมตู้นิรภยัจะถกูยกเลกิ 

 สทิธิประโยชน์การแลกคะแนนสะสมเป็นไมล์ KrisFlyer โดยสงิคโปร์แอร์ไลน์จะถกูยกเลกิ 

 ส าหรับท่านที่ใช้บริการบญัชีเงินเดือนพนกังาน สิทธิประโยชน์การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีของทัง้บตัร เครดิตหลกัและ
บตัรเสริมของทา่นและสทิธิประโยชน์อตัราดอกเบีย้พิเศษบตัรเครดิตที่ได้รับเนื่องจากการใช้บริการบญัชีเงินเดือนพนกังาน
จะถกูยกเลกิ  

 ส าหรับทา่นท่ีเป็นพนกังานธนาคาร สทิธิประโยชน์การยกเว้นคา่ธรรมเนียมรายปีของทัง้บตัรเครดิตหลกัและบตัรเสริมของ
ทา่นท่ีได้รับเนื่องจากการเป็นพนกังานธนาคารจะถกูยกเลกิ  

 ส าหรับบัตรเครดิตของท่านที่มีบัญชีเงนิฝากเป็นหลักประกันนัน้ ขอให้ท่านติดต่อสาขาของธนาคารตัง้แต่วันที่  
3 กรกฎาคม 2560 ถงึวันที่ 29 กันยายน 2560 เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการโอนหลักประกันให้แล้วเสร็จ มิฉะนัน้ 
ท่านจะไม่สามารถใช้บัตรเครดิตของท่านได้ตัง้แต่วันโอนกิจการ 

 

ตารางเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตและสิทธิประโยชน์ใหม่ (มีผลตัง้แตว่นัโอนกิจการเป็นต้นไป) 

สิทธิประโยชน์บัตรเครดิต
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
ในนามออล-เวย์ส 

VISA Platinum Elite1 

VISA Platinum 
 Mortgage Link2, VISA 
Platinum LFC3, VISA 

Platinum Bonus Saver, 
MasterCard Platinum 

MasterCard Titanium, 
VISA Gold, VISA 
Business, VISA / 

MasterCard Classic 

ดอกเบีย้ รวมคา่ธรรมเนียมการใช้
วงเงิน 

20% ตอ่ปี 

วนัหมดอายขุองคะแนนสะสม คะแนนสะสมจะมีอายสุงูสดุ 4 ปีปฏิทินนบัจากวนัท่ีได้รับคะแนนสะสมนัน้ 
ระยะเวลาการช าระคืนโดยปลอด
ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมการใช้
วงเงินหากช าระเตม็จ านวน 

สงูสดุ 50 วนั นบัจากวนัสรุปยอดรายการ 

เง่ือนไขการรับคะแนนสะสม  ทกุการใช้จา่ย 25 บาท  
รับคะแนนสะสม 2 คะแนน 

ทกุการใช้จา่ย 20 บาท  
รับคะแนนสะสม 1 คะแนน 

ทกุการใช้จา่ย 25 บาท  
รับคะแนนสะสม 1 คะแนน 

อตัราการแลกไมล์ Royal Orchid Plus 
โดยการบินไทย4 
(ไม่เปลี่ยนแปลง) 

1.5 คะแนน /1 ไมล์ 2 คะแนน /1 ไมล ์

บริการห้องพกัรับรองพิเศษ 
หลยุส์ทาเวิร์นท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ5 

   
  

ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งการเดินทาง6    



 
 

 

สิทธิประโยชน์บัตรเครดิต
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
ในนามออล-เวย์ส 

VISA Platinum Elite1 

VISA Platinum 
 Mortgage Link2, VISA 
Platinum LFC3, VISA 

Platinum Bonus Saver, 
MasterCard Platinum 

MasterCard Titanium, 
VISA Gold, VISA 
Business, VISA / 

MasterCard Classic 

 
หมายเหต ุ
1 ส าหรับทา่นผู้ ถือบตัรวีซา่  แพลตตินัม่  อีลิท  จะได้รับสิทธิพิเศษการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี  เมื่อมียอดใช้จ่ายขัน้ต ่า 240,000 

บาท ตอ่ปี โดยจะมีผลตัง้แตว่นัโอนกิจการเป็นต้นไป 
2 บตัรเครดิตวีซา่มอร์เกจลงิก์  

 ส าหรับโบนสัพิเศษจากบตัรเครดิตมอร์เกจลงิก์ ทา่นยงัคงได้รับสทิธิประโยชน์เช่นเดิมจนถึงวนัก่อนวนัโอนกิจการเทา่นัน้  โดย
ค านวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตที่มีการเรียกเก็บเข้ามาแล้วจนถึงวนัก่อนวนัโอนกิจการเพื่อไปลดเงินต้น  ซึ่งโบนสั
พิเศษนีจ้ะแจ้งเป็นหนงัสือให้ท่านทราบในเดือนถัดไป ทัง้นี ้ธนาคารขอยกเลิกโบนสัพิเศษที่ท่านจะได้รับจากบตัรเครดิต 
มอร์เกจลงิก์ ตัง้แตว่นัโอนกิจการเป็นต้นไป  

 ทา่นจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนนจากยอดใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตวีซา่มอร์เกจลงิก์ทกุ 20 บาท (จากเดิม 25 บาท) โดยจะ
มีผลตัง้แตว่นัโอนกิจการเป็นต้นไป 

 ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้จ่ายขัน้ต ่า 120,000 บาท ต่อปี หากมียอดใช้จ่ายไม่ถึง
ตามที่ก าหนด จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี 3,000 บาท ส าหรับบตัรหลกั และ 1,500 บาทส าหรับบตัรเสริม โดยจะมีผล
ตัง้แตว่นัโอนกิจการเป็นต้นไป 

3 บตัรเครดิตลเิวอร์พลู  

 การรับคะแนนสะสม 8 เทา่ หรือ 5 เทา่ และของรางวลัพิเศษส าหรับผู้ที่มีการใช้จ่ายผา่นบตัรสงูสดุและ/หรือจ านวนครัง้สงูสดุ
ตอ่เดือน จะค านวณจากยอดการใช้จ่ายในเดือนมิถนุายน 2560 เป็นเดือนสดุท้าย  

 ตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการออกบตัรใหม่ของท่านเป็นหน้าบตัร VISA Platinum ปกติ
ทดแทนกรณีบตัรสญูหาย ช ารุด หรือหมดอาย ุ

4 เง่ือนไขการแลกไมล์ Royal Orchid Plus ขัน้ต ่า 50555 ไมล์ต่อการแลกหนึ่งครัง้ ทัง้นี ้ออล-เวย์สขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปลีย่นแปลงอตัราการแลกไมล์ Royal Orchid Plus โดยออล-เวย์สจะด าเนินการแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 35 วนั 

5 มอบอภิสทิธ์ิในการเข้าใช้บริการห้องพกัรับรองพิเศษชัน้ธุรกิจของหลยุส์ทาเวิร์น ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ เมื่อท่านมียอดใช้
จ่ายผา่นบตัรเครดิตที่มีการเรียกเก็บ (post) สะสมตามเง่ือนไขภายในรอบปีปฎิทิน (ตัง้แต่มกราคม-ธันวาคม) ครบทกุ 200,000 
บาทขึน้ไป รับ 1 สทิธิ โดยก าหนดสงูสดุ 2 สิทธิต่อรอบปีปฏิทิน ส าหรับยอดค่าใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตที่น ามาค านวณจะไม่รวม
รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า ดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการโอนเงินเข้าบญัชีอื่น ยอดซือ้กองทนุรวม 
LTF/RMF ทกุประเภท ยอดช าระเบีย้ประกนัชีวิต ยอดช าระคา่เบีย้ประกนัอื่นๆ และยอดการตดัคา่สาธารณปูโภคตา่งๆ ทัง้นี ้สทิธิ
การเข้าใช้สงูสดุต่อรอบปีปฏิทินจะถกูนบัรวมกบัสิทธิการเข้าใช้บริการห้องพกัรับรองพิเศษที่ผู้ ถือบตัรได้รับไปแล้วก่อนหน้าวนั
โอนกิจการ หากทา่นมียอดใช้จ่ายภายในรอบปีปฏิทินไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไข หรือมีการเข้าใช้บริการเกินกว่าที่ก าหนด ท่านจะถกู



 
 

 

เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและภาษีมลูคา่เพิ่มในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบตัรเครดิตตามที่ผู้ ให้บริการก าหนด โดยจะมีผลส าหรับการ
เข้าใช้บริการห้องพกัตัง้แต่วนัโอนกิจการเป็นต้นไป 

6 มอบอภิสทิธ์ิส าหรับแผนประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งการเดินทาง เมื่อทา่นใช้บตัรเครดิตช าระคา่เดินทางทัง้ในและตา่งประเทศ ไม่ว่า
จะเป็นบตัรโดยสารเคร่ืองบินพาณิชย์ที่จดทะเบียนประกอบการโดยสารไว้อย่างถูกต้อง บตัรโดยสารรถไฟ เรือ หรือรถโดยสาร
ประจ าทางสาธารณะ เพียงท่านแจ้งความประสงค์ในการรับความคุ้มครองทกุครัง้ อย่างน้อย 2 ชัว่โมงก่อนเดินทางผ่านแผนก
บริการธนาคารทางโทรศพัท์ หมายเลข 1595 โดยความคุ้มครองนีค้รอบคลมุถึงอบุตัิเหตุระหว่างการเดินทาง  เที่ยวบินลา่ช้า 
กระเป๋าเดินทางลา่ช้า และกระเป๋าเดินทางสญูหาย                                                                                     

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

Template 6: Mortgage 
 
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย สินเช่ือที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน และสินเช่ือธุรกิจที่มีอสังหาริมทรัพย์
เป็นหลักประกัน (Mortgage Loan) 
รายละเอียดผลิตภณัฑ์สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยั สินเช่ือที่มีอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกนั และสินเช่ือธุรกิจที่มีอสงัหาริมทรัพย์เป็น
หลกัประกนัของทา่น* มีดงัตารางตอ่ไปนี ้
 

ผลิตภณัฑ์ เลขที่บัญชีสนิเชื่อ 
ยอดหนีค้งค้าง (บาท)  

ณ วันที่  ........  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX-X-XXXXX-X XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX-X-XXXXX-X XXXXXX 

*ข้อมูล ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2560 
 

ธนาคารและทิสโก้ขอแจ้งให้ทา่นทราบวา่ สทิธิเรียกร้องและผลประโยชน์ของสนิเช่ือตามบญัชีสินเช่ือข้างต้นจะถกูโอนจาก
ธนาคารไปยงัทิสโก้ ณ วนัโอนกิจการ ทัง้นี ้ธนาคารและทิสโก้ขอแจ้งรายละเอียดอื่นๆ ส าหรับบญัชีสินเช่ือที่จะมีผลตัง้แต่วนัโอน
กิจการเป็นต้นไป ดงันี ้ 

 เลขที่บญัชีสนิเช่ือตัง้แตว่นัโอนกิจการยงัคงเป็นเลขท่ีบญัชีเดิม ซึง่ทา่นสามารถใช้เลขที่บญัชีดงักลา่วในการอ้างอิงเพื่อท า
ธุรกรรมต่างๆ กบัทิสโก้ ยกเว้น สินเชื่อมอร์เกจวัน (Mortgage One) และสินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) 
ซึง่ทิสโก้จะแจ้งเลขที่บญัชีใหม่ให้ทา่นทราบในภายหลงั 

 เง่ือนไขการช าระคืนเงินกู้และอตัราดอกเบีย้สนิเช่ือของทา่นยงัคงเหมือนเดิมตามที่ระบไุว้ในสญัญาสนิเช่ือ และหนงัสือให้
สนิเช่ือ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาสนิเช่ือ (“สญัญา”)  

 หากอตัราดอกเบีย้สินเช่ือของท่านเป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวัซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามอตัราดอกเบีย้อ้างอิง (เช่น MHR 
MLR หรือ SME MLR) อตัราดอกเบีย้อ้างอิงดงักลา่วอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต โดยท่านสามารถตรวจสอบประกาศ
อัตราดอกเบีย้สินเช่ือส าหรับลูกค้าที่รับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ได้ที่สาขาของทิสโก้และ 
www.tisco.co.th ตัง้แตว่นัโอนกิจการเป็นต้นไป 

 ส าหรับท่านที่ใช้บริการบญัชีเงินเดือนพนักงาน  เง่ือนไขการช าระคืนเงินกู้ และอัตราดอกเบีย้สินเช่ือของท่านที่ได้รับ
เนื่องจากการใช้บริการบญัชีเงินเดือนพนกังานยงัคงเหมือนเดิมตัง้แตว่นัโอนกิจการ 



 
 

 

 ช่องทางและวิธีการช าระเงินคา่สนิเช่ือ: 
- ส าหรับท่านที่ใช้สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย สินเช่ือที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน และ /หรือสินเช่ือธุรกิจที่มี

อสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกัน (ยกเว้นสินเช่ือประเภทวงเงินเบิกเกินบญัชี) ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องช าระเงินตาม

สญัญาให้แก่ทิสโก้ โดยผ่านช่องทางการช าระเงินที่ทิสโก้ก าหนดตามที่ระบไุว้ในตารางช่องทางการช าระเงินและ

ค่าบริการส าหรับลูกค้าสินเชื่อข้างท้ายนี ้ทัง้นี ้หากทา่นไมไ่ด้ช าระเงินผา่นช่องทางที่ทิสโก้ก าหนด อาจสง่ผลให้ทิส

โก้ไมไ่ด้รับเงินดงักลา่วเพื่อช าระหนีต้ามสญัญา โดยทิสโก้จะด าเนินการจดัสง่แบบฟอร์มการช าระคา่งวดให้อยา่งน้อย 

30 วนัก่อนวนัโอนกิจการเพื่อใช้ช าระค่างวดสินเช่ือตัง้แต่วนัโอนกิจการ ทัง้นี ้แบบฟอร์มการช าระค่างวดเดิมของ

ธนาคารจะไมส่ามารถใช้ช าระคา่งวดได้ตัง้แตว่นัโอนกิจการ 

- ส าหรับท่านที่ใช้สินเช่ือประเภทวงเงินเบิกเกินบญัชี แบบมีอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกัน และ/หรือวงเงินเบิกเกิน
บญัชีส าหรับธุรกิจ แบบมีอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกนั ทา่นมีหน้าที่ต้องช าระเงินตามสญัญาให้แก่ทิสโก้ โดยผ่าน
สาขาของทิสโก้หรือช่องทางอื่นๆ ในการโอนเงินเข้าบัญชีสินเช่ือเบิกเกินบัญชีดังกล่าว ทัง้นี ้ เลขที่บญัชีเดิมของ
ธนาคารจะไมส่ามารถใช้ได้ตัง้แตว่นัโอนกิจการ 

 ส าหรับทา่นผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่คุ้มครองวงเงินสนิเช่ือ (MRTA) หรือกรมธรรม์ประกนัอคัคีภยัที่คุ้มครองหลกัประกนั  
ผู้ รับผลประโยชน์ของกรมธรรม์ดงักลา่วจะถกูเปลีย่นจากธนาคารเป็นทิสโก้ ตัง้แตว่นัโอนกิจการ 

 หากสนิเช่ือของทา่นได้รับการค า้ประกนัโดยบรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) หนงัสือค า้ประกนัที่ออก
โดย บสย. ดงักลา่วยงัคงมีผลต่อไป ทัง้นี ้ตามระยะเวลาและเง่ือนไขของหนงัสือค า้ประกนั รวมทัง้ข้อก าหนดและเง่ือนไข
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องของ บสย. 

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

กรณีท่านใช้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อมอร์เกจลิงก์ (Mortgage Link)  
ธนาคารและทิสโก้ขอแจ้งเง่ือนไขส าคญัเพิ่มเติมส าหรับบญัชีสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยั สินเช่ือมอร์เกจลิงก์ ที่จะมีผลตัง้แต ่

วนัโอนกิจการเป็นต้นไป ดงันี ้

 ช่ือผลติภณัฑ์   ช่ือเดิม สินเชื่อมอร์เกจลิงก์ (Mortgage Link)  
                      ช่ือใหม ่สินเชื่อที่อยู่อาศัย (Housing Loan) 

 ทา่นยงัคงได้รับโบนสัพิเศษจากบญัชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นสว่นลดดอกเบีย้สินเช่ือจนถึงวนัก่อนวนัโอนกิจการ หลงัจาก
วนัดงักลา่ว ธนาคารขอยกเลิกการให้โบนสัพิเศษนี  ้ ยกเว้น บัญชีสินเชื่อที่มีระยะเวลาไม่ถึง 3 ปีนับตัง้แต่วันที่ท า

สัญญา และมีบัญชีเงนิฝากที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมมอร์เกจลิงก์อยู่แล้ว ณ วันก่อนวันโอนกิจการ  ท่านยงัคงได้รับ
โบนัสพิเศษจากทิสโก้ โดยจะได้รับในอตัรา 0.50% ต่อปี ของยอดเงินฝากเฉลี่ยต่อบญัชีในแต่ละเดือน (สูงสดุไม่เกิน  
5 บญัชี บญัชีละไมเ่กินหนึง่ล้านบาท) ตัง้แตว่นัโอนกิจการจนถึงวนัครบระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัท่ีท าสญัญากบัธนาคาร   

 ส าหรับโบนสัพิเศษจากบตัรเครดิตมอร์เกจลงิก์  ทา่นยงัคงได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิมจนถึงวนัก่อนวนัโอนกิจการเท่านัน้ 
โดยค านวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่มีการเรียกเก็บเข้ามาแล้วจนถึงวันก่อนวันโอนกิจการเพื่อไปลดเงินต้น   
ซึ่งโบนสัพิเศษนีจ้ะแจ้งเป็นหนงัสือให้ท่านทราบในเดือนถดัไป ทัง้นี ้ ธนาคารขอยกเลิกโบนสัพิเศษที่ท่านจะได้รับจาก 



 
 

 

บตัรเครดิตมอร์เกจลงิก์ ตัง้แตว่นัโอนกิจการ และเพื่อเป็นการให้สทิธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ทา่น ท่านจะได้รับคะแนนสะสม  
1 คะแนน จากการใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตทกุๆ 20 บาท (เดิม 25 บาท = 1 คะแนน) โดยมีผลตัง้แตว่นัโอนกิจการเป็นต้นไป 

 ภายหลังวันโอนกิจการ ท่านสามารถขอเปลี่ยนประเภทสินเช่ือจากมอร์เกจลิงก์ เป็นมอร์เกจวัน (ช่ือใหม่ มอร์เกจ  
เซฟเวอร์) ได้โดยให้ทา่นแจ้งความประสงค์ที่สาขาของธนาคารตัง้แตว่นัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัท่ี 29 กนัยายน 2560  
ทัง้นี ้สนิเช่ือมอร์เกจวนั เป็นสนิเช่ือบ้านท่ีทา่นสามารถช าระเงินได้เกินคา่งวดที่ก าหนด (Prepayment) สงูสดุถึง 50% ของ

เงินต้นคงเหลือ ซึ่งเงินที่ช าระเกินกว่าค่างวดนัน้จะถูกน าไปลดเงินต้นสินเช่ือบ้านท าให้ดอกเบีย้ที่จ่ายจริงน้อยลง และท่าน
สามารถเบิกถอนเงินสว่นท่ีช าระเกินดงักลา่วผา่นบตัร ATM หรือโดยการสัง่จ่ายเช็ค 

 
กรณีท่านใช้สินเชื่อมอร์เกจวัน (Mortgage One)  

ธนาคารและทิสโก้ขอแจ้งเง่ือนไขส าคญัเพิ่มเติมส าหรับบญัชีสนิเช่ือมอร์เกจวนัที่จะมีผลตัง้แตว่นัโอนกิจการเป็นต้นไป ดงันี ้

 ช่ือผลติภณัฑ์   ช่ือเดิม สินเชื่อมอร์เกจวัน (Mortgage One)  
                      ช่ือใหม ่สินเชื่อมอร์เกจ เซฟเวอร์ (Mortgage Saver) 

 เลขที่บญัชีสนิเช่ือมอร์เกจวนัของทา่นจะเปลีย่นแปลง ซึง่ทิสโก้จะแจ้งเลขที่บญัชีใหม่อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัโอนกิจการ 
เพื่อใช้อ้างอิงท าธุรกรรมตา่งๆ กบัทิสโก้ นบัตัง้แตว่นัโอนกิจการ 

 ธนาคารจะท าการยกเลิกบริการบตัร ATM และสมดุเช็คของธนาคาร โดยท่านจะได้รับบตัร ATM และสมดุเช็คจากทิสโก้
เป็นการทดแทนเพื่อให้ท่านสามารถเบิกใช้วงเงินจากสินเช่ือมอร์เกจวนัได้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่วนัโอนกิจการ ทัง้นี ้ขอให้
ท่านติดต่อสาขาของธนาคาร ตัง้แต่วันที่  3 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่  29 กันยายน 2560 พร้อมบัตรประชาชน 
เพื่อขอออกบัตร ATM และสมุดเช็คของทิสโก้ มิฉะนัน้ท่านจะไม่สามารถเบิกถอนสินเชื่อเพิ่มเติมจากวงเงิน
ดังกล่าวได้ตัง้แต่วันโอนกิจการ โดยบัตร ATM และสมุดเช็คจะสามารถใช้ได้ตัง้แต่วันโอนกิจการ ซึ่งจะเป็นไป
ตามเงื่อนไขของทิสโก้  

 ในกรณีที่บัญชีมอร์เกจวันของท่านมีผู้กู้หลัก ผู้กู้ ร่วม ผู้จ านอง ผู้ค า้ประกัน ขอให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องดังกล่าวติดต่อ
ธนาคารตัง้แต่วันที่  3 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่  29 กันยายน 2560 พร้อมบัตรประชาชนเพื่อด าเนินการด้าน
เอกสารเกี่ยวกับการเบิกถอนเงนิส่วนที่ช าระเกิน (Prepayment) มิฉะนัน้ท่านจะไม่สามารถเบิกถอนเงนิได้ตัง้แต่
วันโอนกิจการ 

 
กรณีท่านใช้วงเงนิเบิกเกินบัญชี แบบมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน  

ธนาคารและทิสโก้ขอแจ้งเง่ือนไขส าคญัเพิ่มเติมส าหรับวงเงินเบิกเกินบญัชี แบบมีอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกนั ที่จะมี
ผลตัง้แตว่นัโอนกิจการเป็นต้นไป ดงันี ้

 เลขที่บญัชีสนิเช่ือมนัน่ีมอร์เกจ โอดีของทา่นจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งทิสโก้จะแจ้งเลขที่บญัชีใหม่อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัโอน
กิจการ เพื่อใช้อ้างอิงท าธุรกรรมตา่งๆ กบัทิสโก้ นบัตัง้แตว่นัโอนกิจการ  

 ธนาคารจะท าการยกเลิกบริการสมุดเช็คของธนาคาร ทัง้นี  ้ขอให้ท่านติดต่อสาขาของธนาคาร ตัง้แต่วันที่  
3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่  29 กันยายน 2560 พร้อมบัตรประชาชน เพื่อขอออกสมุดเช็คของทิสโก้ และ
ด าเนินการเกี่ยวกับการโอนย้ายสินเชื่อเบิกเกินบัญชีของท่าน มิฉะนัน้ท่านจะไม่สามารถเบิกถอนสินเชื่อ
เพิ่มเติมจากวงเงินดังกล่าวได้ตัง้แต่วันโอนกิจการ โดยสมุดเช็คจะสามารถใช้ได้ตัง้แต่วันโอนกิจการ ซึ่งจะ
เป็นไปตามเงื่อนไขของทิสโก้ 



 
 

 

 ในกรณีที่สินเชื่อเบิกเกินบัญชีของท่านมีผู้กู้หลัก ผู้กู้ ร่วม ผู้จ านอง ผู้ค า้ประกัน ขอให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องดังกล่าว
ติดต่อธนาคารตัง้แต่วันที่  3 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่  29 กันยายน 2560 พร้อมบัตรประชาชนเพื่อด าเนินการ
ด้านเอกสารเกี่ยวกับการโอนย้ายสินเชื่อเบิกเกินบัญชี มิฉะนัน้ท่านจะไม่สามารถเบิกถอนสินเชื่อเพิ่มเติมจาก
วงเงนิดังกล่าวได้ตัง้แต่วันโอนกิจการ 

 
กรณีท่านใช้วงเงนิเบิกเกินบัญชีส าหรับธุรกิจ แบบมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน 

ธนาคารและทิสโก้ขอแจ้งเง่ือนไขส าคัญเพิ่มเติมส าหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีส าหรับธุรกิจ แบบมีอสงัหาริมทรัพย์เป็น
หลกัประกนั ที่จะมีผลตัง้แตว่นัโอนกิจการเป็นต้นไป ดงันี ้

 เลขที่บญัชีสินเช่ือเอสเอ็มอี พร๊อพเพอร์ตี ้พาวเวอร์ โอดี (SME Property Power OD) ของท่านจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งทิสโก้
จะแจ้งเลขที่บญัชีใหมอ่ยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนัโอนกิจการ เพื่อใช้อ้างอิงท าธุรกรรมตา่งๆ กบัทิสโก้ นบัตัง้แตว่นัโอนกิจการ 

 ธนาคารจะท าการยกเลิกบริการสมุดเช็คของธนาคาร ทัง้นี  ้ขอให้ท่านติดต่อสาขาของธนาคาร ตัง้แต่วันที่  
3 กรกฎาคม 2560 ถงึวันที่ 29 กันยายน 2560 พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอออกสมุดเช็คของทิสโก้ 
และด าเนินการเกี่ยวกับการโอนย้ายสินเชื่อเบิกเกินบัญชีของท่าน มิฉะนัน้ท่านจะไม่สามารถเบิกถอนสินเชื่อ
เพิ่มเติมจากวงเงินดังกล่าวได้ตัง้แต่วันโอนกิจการ โดยสมุดเช็คจะสามารถใช้ได้ตัง้แต่วันโอนกิจการ ซึ่งจะ
เป็นไปตามเงื่อนไขของทิสโก้ 

 ในกรณีที่สินเชื่อเบิกเกินบัญชีของท่านมีผู้กู้หลัก ผู้กู้ ร่วม ผู้จ านอง ผู้ค า้ประกัน ขอให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องดังกล่าว
ติดต่อธนาคารตัง้แต่วันที่  3 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่  29 กันยายน 2560 พร้อมบัตรประชาชนเพื่อด าเนินการ
ด้านเอกสารเกี่ยวกับการโอนย้ายสินเชื่อเบิกเกินบัญชี มิฉะนัน้ท่านจะไม่สามารถเบิกถอนสินเชื่อเพิ่มเติมจาก
วงเงนิดังกล่าวได้ตัง้แต่วันโอนกิจการ 

 ส าหรับการโอนย้ายวงเงินเบิกเกินบญัชีส าหรับธุรกิจ ธนาคารขอความร่วมมือจากทา่นให้เตรียมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
1. บตัรประชาชนผู้มีอ านาจลงนามกระท าการแทนนิติบคุคล  
2. ส าเนาบตัรประชาชนผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (สดัสว่นการถือหุ้นตัง้แต ่25% ขึน้ไป) 
3. ส าเนาหนงัสอืรับรองและวตัถปุระสงค์ 
4. ส าเนาจดทะเบียนตราประทบั บอจ. 3 (กรณีบริษัท) หรือ ทส.2 (กรณีห้างหุ้นสว่น) 
5. ตราประทบับริษัท 
6. ส าเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น 
7. รายงานการประชมุให้เปิดบญัชีเงินฝากกบัทิสโก้และท านิติกรรมที่เก่ียวข้องกบัการโอนกิจการ 

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

Template 7: Personal Loan 

สินเช่ือส่วนบุคคลแบบผ่อนช าระ (Personal Instalment Loan) 
รายละเอียดผลติภณัฑ์สนิเช่ือสว่นบคุคลแบบผอ่นช าระของทา่น* มีดงัตารางตอ่ไปนี ้
 

ผลิตภณัฑ์ เลขที่บัญชีสนิเชื่อ 
ยอดหนีค้งค้าง (บาท) 

ณ วันที่ ........  
สนิเช่ือสว่นบคุคลแบบผอ่นช าระ ประเภทไมม่ีหลกัประกนั XXXXXX XXXXXX 



 
 

 

(Instalment Loan) 
สนิเช่ือสว่นบคุคลแบบผอ่นช าระ ประเภทมีหลกัทรัพย์ 
ค า้ประกนับางสว่น (Instalment Loan Select) 

XXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 
*ข้อมูล ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2560 

ธนาคารและทิสโก้ขอแจ้งให้ทา่นทราบวา่ สทิธิเรียกร้องและผลประโยชน์ของสนิเช่ือตามบญัชีสินเช่ือข้างต้นจะถกูโอนจาก
ธนาคารไปยงัทิสโก้ ณ วนัโอนกิจการ ทัง้นี ้ธนาคารและทิสโก้ขอแจ้งรายละเอียดอื่นๆ ส าหรับบญัชีสินเช่ือที่จะมีผลตัง้แต่วนัโอน
กิจการเป็นต้นไป ดงันี ้ 

 เลขที่บญัชีสนิเช่ือตัง้แตว่นัโอนกิจการยงัคงเป็นเลขท่ีบญัชีเดิม ซึ่งท่านสามารถใช้เลขที่บญัชีดงักลา่วในการอ้างอิงเพื่อท า
ธุรกรรมตา่งๆ กบัทิสโก้ 

 เง่ือนไขการช าระคืนเงินกู้ และอตัราดอกเบีย้สินเช่ือของท่านยงัคงเหมือนเดิมตามที่ระบไุว้ในสญัญาสินเช่ือ และหนงัสือ
ยืนยนัการอนมุตัิสนิเช่ือ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาสนิเช่ือ (“สญัญา”)  

 หากอตัราดอกเบีย้สินเช่ือของท่านเป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวัซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามอตัราดอกเบีย้อ้างอิง (เช่น MRR 
หรือ MCR) อตัราดอกเบีย้อ้างอิงดงักลา่วอาจเปลีย่นแปลงได้ในอนาคต โดยทา่นสามารถตรวจสอบประกาศอตัราดอกเบีย้
สินเช่ือส าหรับลกูค้าที่รับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)  ได้ที่สาขาของทิสโก้ และ www.tisco.co.th 
ตัง้แตว่นัโอนกิจการเป็นต้นไป 

 ส าหรับท่านที่ใช้บริการบญัชีเงินเดือนพนักงาน  เง่ือนไขการช าระคืนเงินกู้ และอัตราดอกเบีย้สินเช่ือของท่านที่ได้รับ
เนื่องจากการใช้บริการบญัชีเงินเดือนพนกังานยงัคงเหมือนเดิมตัง้แตว่นัโอนกิจการ 

 ทา่นมีหน้าที่ท่ีจะต้องช าระเงินตามสญัญาให้แก่ทิสโก้โดยผ่านช่องทางการช าระเงินที่ทิสโก้ก าหนดตามที่ระบไุว้ในตาราง
ช่องทางการช าระเงนิและค่าบริการส าหรับลูกค้าสินเชื่อข้างท้ายนี ้ทัง้นี ้หากท่านไม่ได้ช าระเงินผ่านช่องทางที่ทิสโก้
ก าหนด อาจสง่ผลให้ทิสโก้ไมไ่ด้รับเงินดงักลา่วเพื่อช าระหนีต้ามสญัญา 

 ทิสโก้จะด าเนินการจัดส่งแบบฟอร์มการช าระค่างวดให้อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัโอนกิจการ เพื่อใช้ช าระค่างวดสินเช่ือ
ตัง้แตว่นัโอนกิจการ ทัง้นี ้แบบฟอร์มการช าระคา่งวดเดิมของธนาคารจะไมส่ามารถใช้ช าระคา่งวดได้ตัง้แตว่นัโอนกิจการ  

 ส าหรับท่านผู้ ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือกรมธรรม์ประกันวินาศภัยที่คุ้ มครองวงเงินสินเช่ือ    ผู้ รับผลประโยชน์ของ
กรมธรรม์ดงักลา่ว จะถกูเปลีย่นจากธนาคารเป็นทิสโก้ ตัง้แตว่นัโอนกิจการ 

 หากสนิเช่ือของทา่นได้รับการค า้ประกนัโดยบรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) หนงัสือค า้ประกนัที่ออก
โดย บสย. ดงักลา่วยงัคงมีผลตอ่ไป ทัง้นี ้ตามระยะเวลาและเง่ือนไขของหนงัสือค า้ประกนั รวมทัง้ ข้อก าหนดและเง่ือนไข
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องของ บสย.  

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

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

Template 8: Personal Line of Credit 



 
 

 

สินเช่ือส่วนบุคคลแบบวงเงนิหมุนเวียน (Personal Line of Credit) 
รายละเอียดผลติภณัฑ์สนิเช่ือสว่นบคุคลแบบวงเงินหมนุเวียนของทา่น* มีดงัตารางตอ่ไปนี ้
 

ผลิตภณัฑ์ เลขที่บัญชีสนิเชื่อ 
ยอดหนีค้งค้าง (บาท) 

ณ วันที่ ........  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 

*ข้อมูล ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2560 
 

ธนาคารและทิสโก้ขอแจ้งให้ทา่นทราบวา่ สทิธิเรียกร้องและผลประโยชน์ของสนิเช่ือตามบญัชีสินเช่ือข้างต้นจะถกูโอนจาก
ธนาคารไปยงัทิสโก้ ณ วนัโอนกิจการ ทัง้นี ้ธนาคารและทิสโก้ขอแจ้งรายละเอียดอื่นๆ ส าหรับบญัชีสินเช่ือที่จะมีผลตัง้แต่วนัโอน
กิจการเป็นต้นไป ดงันี ้ 

 เลขที่บญัชีสนิเช่ือตัง้แตว่นัโอนกิจการยงัคงเป็นเลขท่ีบญัชีเดิม ซึ่งท่านสามารถใช้เลขที่บญัชีดงักลา่วในการอ้างอิงเพื่อท า
ธุรกรรมตา่งๆ กบัทิสโก้ 

 ทา่นสามารถใช้บตัร ATM และ/หรือบตัรถอนเงิน และ/หรือเช็ค รวมถึงช่องทางการเบิกถอนเงินต่างๆ เพื่อเบิกถอนเงินกู้ ได้
ถึงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 เว้นแตธ่นาคารได้แจ้งวนัท่ีมีผลให้ทราบเป็นอยา่งอื่นแล้ว 

 ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2560 หากปรากฏวา่บญัชีสนิเช่ือของทา่นไมม่ียอดคงค้างอยูก่บัธนาคารแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปิดบญัชีสนิเช่ือดงักลา่ว เว้นแตธ่นาคารได้แจ้งวนัท่ีมีผลให้ทราบเป็นอยา่งอื่นแล้ว 

 หากบญัชีสนิเช่ือของทา่นมีเงินสว่นท่ีช าระเกิน ท่านต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอรับเงนิส่วนที่ช าระเกินคืนให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันโอนกิจการ  

 เง่ือนไขอตัราดอกเบีย้สนิเช่ือของทา่นยงัคงเหมือนเดิมตัง้แตว่นัโอนกิจการตามที่ระบไุว้ในสญัญาสนิเช่ือ และหนงัสอืยืนยนั
การอนมุตัิสนิเช่ือ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาสนิเช่ือ (“สญัญา”) 

 หากอตัราดอกเบีย้สนิเช่ือของทา่นเป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวัซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามอตัราดอกเบีย้อ้างอิง (เช่น MRR) 
อตัราดอกเบีย้อ้างอิงดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต โดยท่านสามารถตรวจสอบประกาศอตัราดอกเบีย้สินเช่ือ
ส าหรับลกูค้าที่รับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)  ได้ที่สาขาของทิสโก้ และ www.tisco.co.th ตัง้แต ่
วนัโอนกิจการเป็นต้นไป 

 ส าหรับผลิตภณัฑ์สินเช่ือที่มีอตัราดอกเบีย้แบบขัน้บนัไดนัน้ อตัราดอกเบีย้ใหม่ตัง้แต่วนัโอนกิจการจะเปลี่ยนเป็นอตัรา
เดียวซึ่งเป็นอตัราที่เทียบเท่าหรือต ่ากว่าอตัราดอกเบีย้เฉลี่ยของสญัญาในปัจจุบนั ซึ่งทางทิสโก้จะด าเนินการแจ้งอตัรา
ดอกเบีย้ใหมใ่ห้ทา่นทราบอีกครัง้หลงัวนัโอนกิจการ 

 ส าหรับท่านที่ใช้บริการบญัชีเงินเดือนพนักงาน เง่ือนไขการช าระคืนเงินกู้ และอัตราดอกเบีย้สินเช่ือของท่านที่ได้รับ
เนื่องจากการใช้บริการบญัชีเงินเดือนพนกังานยงัคงเหมือนเดิมตัง้แตว่นัโอนกิจการ 

 เง่ือนไขอตัราการผอ่นช าระคืนขัน้ต ่าตัง้แตว่นัโอนกิจการจะเทา่กบั 4% ของจ านวนต้นเงินกู้ทัง้หมดที่ยงัมิได้ช าระคืนพร้อม
ทัง้ดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ของยอดเงินดงักลา่วหรือขัน้ต ่า 400 บาท หรือตามที่ระบไุว้ในใบแจ้งหนี ้แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ 



 
 

 

 ส าหรับโปรแกรมเบาใจ ซึง่เปลีย่นวงเงินท่ีมีเป็นเงินก้อนเข้าบญัชีเงินฝากและผอ่นเป็นงวด งวดละเทา่ๆ กนันัน้ เง่ือนไขการ
ผอ่นช าระคืนเงินกู้ตัง้แตว่นัโอนกิจการจะยงัคงเหมือนเดิม 

 ทา่นมีหน้าที่ท่ีจะต้องช าระเงินตามสญัญาให้แก่ทิสโก้ โดยผา่นช่องทางการช าระเงินที่ทิสโก้ก าหนดตามที่ระบไุว้ในตาราง
ช่องทางการช าระเงนิและค่าบริการส าหรับลูกค้าสินเชื่อข้างท้ายนี ้ทัง้นี ้หากท่านไม่ได้ช าระเงินผ่านช่องทางที่ทิสโก้
ก าหนด อาจสง่ผลให้ทิสโก้ไมไ่ด้รับเงินดงักลา่วเพื่อช าระหนีต้ามสญัญา 

 ทิสโก้จะด าเนินการจัดส่งแบบฟอร์มการช าระค่างวดให้อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัโอนกิจการ เพื่อใช้ช าระค่างวดสินเช่ือ
ตัง้แตว่นัโอนกิจการ ทัง้นี ้แบบฟอร์มการช าระคา่งวดเดิมของธนาคารจะไมส่ามารถใช้ช าระคา่งวดได้ตัง้แตว่นัโอนกิจการ 

 ส าหรับท่านผู้ ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือกรมธรรม์ประกันวินาศภัยที่คุ้ มครองวงเงินสินเช่ือ    ผู้ รับผลประโยชน์ของ
กรมธรรม์ดงักลา่ว จะถกูเปลีย่นจากธนาคารเป็นทิสโก้ ตัง้แตว่นัโอนกิจการ 

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

Template 9: Business Loan 

สินเช่ือธุรกิจรายย่อยแบบผ่อนช าระ (Business Instalment Loan)  
รายละเอียดผลติภณัฑ์สนิเช่ือธุรกิจรายยอ่ยแบบผอ่นช าระของทา่น* มีดงัตารางตอ่ไปนี ้
 

ผลิตภณัฑ์ เลขที่บัญชีสนิเชื่อ 
ยอดหนีค้งค้าง (บาท) 

ณ วันที่ ........  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 
*ข้อมูล ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2560 

 
ธนาคารและทิสโก้ขอแจ้งให้ทา่นทราบวา่ สทิธิเรียกร้องและผลประโยชน์ของสนิเช่ือตามบญัชีสินเช่ือข้างต้นจะถกูโอนจาก

ธนาคารไปยงัทิสโก้ ณ วนัโอนกิจการ ทัง้นี ้ธนาคารและทิสโก้ขอแจ้งรายละเอียดอื่นๆ ส าหรับบญัชีสินเช่ือที่จะมีผลตัง้แต่วนัโอน
กิจการเป็นต้นไป ดงันี ้ 

 เลขที่บญัชีสนิเช่ือตัง้แตว่นัโอนกิจการยงัคงเป็นเลขท่ีบญัชีเดิม ซึ่งท่านสามารถใช้เลขที่บญัชีดงักลา่วในการอ้างอิงเพื่อท า
ธุรกรรมตา่งๆ กบัทิสโก้ 

 เง่ือนไขการช าระคืนเงินกู้ และอตัราดอกเบีย้สินเช่ือของท่านยงัคงเหมือนเดิมตามที่ระบไุว้ในสญัญาสินเช่ือ และหนงัสือ
ยืนยนัการอนมุตัิสนิเช่ือ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาสนิเช่ือ (“สญัญา”)  

 หากอตัราดอกเบีย้สินเช่ือของท่านเป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวัซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามอตัราดอกเบีย้อ้างอิง (เช่น SME 
MLR) อตัราดอกเบีย้อ้างอิงดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต โดยท่านสามารถตรวจสอบประกาศอตัราดอกเบีย้
สินเช่ือ ส าหรับลูกค้าที่รับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ได้ที่สาขาของทิสโก้และ www.tisco.co.th 
ตัง้แตว่นัโอนกิจการเป็นต้นไป 



 
 

 

 ทา่นมีหน้าที่ท่ีจะต้องช าระเงินตามสญัญาให้แก่ทิสโก้ โดยผา่นช่องทางการช าระเงินที่ทิสโก้ก าหนดตามที่ระบไุว้ในตาราง
ช่องทางการช าระเงนิและค่าบริการส าหรับลูกค้าสินเชื่อข้างท้ายนี ้ทัง้นี ้หากท่านไม่ได้ช าระเงินผ่านช่องทางที่ทิสโก้
ก าหนด อาจสง่ผลให้ทิสโก้ไมไ่ด้รับเงินดงักลา่วเพื่อช าระหนีต้ามสญัญา 

 ทิสโก้จะด าเนินการจัดส่งแบบฟอร์มการช าระค่างวดให้อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัโอนกิจการ เพื่อใช้ช าระค่างวดสินเช่ือ
ตัง้แตว่นัโอนกิจการ ทัง้นี ้แบบฟอร์มการช าระคา่งวดเดิมของธนาคารจะไมส่ามารถใช้ช าระคา่งวดได้ตัง้แตว่นัโอนกิจการ 

 ส าหรับท่านผู้ ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือกรมธรรม์ประกันวินาศภัยที่คุ้ มครองวงเงินสินเช่ือ    ผู้ รับผลประโยชน์ของ
กรมธรรม์ดงักลา่ว จะถกูเปลีย่นจากธนาคารเป็นทิสโก้ ตัง้แตว่นัโอนกิจการ 

 หากสนิเช่ือของทา่นได้รับการค า้ประกนัโดยบรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) หนงัสือค า้ประกนัที่ออก
โดย บสย. ดงักลา่วยงัคงมีผลตอ่ไป ทัง้นี ้ตามระยะเวลาและเง่ือนไขของหนงัสือค า้ประกนั รวมทัง้ ข้อก าหนดและเง่ือนไข
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องของ บสย.  

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

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

Template 10: Cash Backed OD 

สินเช่ือเบิกเกินบัญชี โดยมีเงนิฝากเป็นหลักประกัน (Cash Backed Overdraft) 
รายละเอียดผลติภณัฑ์สนิเช่ือเบิกเกินบญัชี โดยมีเงินฝากเป็นหลกัประกนัของทา่น* 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 ้ 

 เลขทีบ่ญัชีสนิเช่ือเบิกเกินบญัชี โดยมีบญัชีเงินฝากเป็นหลกัประกนั (Cash Backed Overdraft) ของท่านจะเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งทิสโก้จะแจ้งเลขที่บญัชีใหม่อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัโอนกิจการ เพื่อใช้อ้างอิงท าธุรกรรมต่างๆ กบัทิสโก้ นบัตัง้แต่วนั
โอนกิจการ  

 เง่ือนไขการช าระคืนเงินกู้และอตัราดอกเบีย้สนิเช่ือของทา่นยงัคงเหมือนเดิมตามที่ระบไุว้ในสญัญาสินเช่ือ และหนงัสือให้
สนิเช่ือ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาสนิเช่ือ (“สญัญา”)  

 อตัราดอกเบีย้สินเช่ือที่ใช้อ้างอิงจะเป็นดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ Fixed Savings ทัง้นี ้อตัราดอกเบีย้ดงักล่าวอาจ
เปลีย่นแปลงได้ในอนาคต โดยทา่นสามารถตรวจสอบประกาศอตัราดอกเบีย้สินเช่ือส าหรับลกูค้าที่รับโอนมาจากธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ได้ที่สาขาของทิสโก้และ www.tisco.co.th ตัง้แตว่นัโอนกิจการเป็นต้นไป 



 
 

 

 ทา่นมีหน้าที่ต้องช าระเงินตามสญัญาให้แก่ทิสโก้ โดยผา่นสาขาของทิสโก้หรือช่องทางอื่นๆ ในการโอนเงินเข้าบญัชีสินเช่ือ
เบิกเกินบญัชีดงักลา่ว ทัง้นี ้เลขท่ีบญัชีเดิมของธนาคารจะไมส่ามารถใช้ได้ตัง้แตว่นัโอนกิจการ 

 ธนาคารจะยกเลิกบริการสมุดเช็คของธนาคาร ทัง้นี ้ขอให้ท่านติดต่อสาขาของธนาคารตัง้แต่วันที่  3 กรกฎาคม 
2560 ถงึวันที่ 29 กันยายน 2560 พร้อมบัตรประชาชน เพื่อขอออกสมุดเช็คของทิสโก้ และด าเนินการโอนย้าย
สินเชื่อเบิกเกินบัญชีของท่าน  มิฉะนัน้ ท่านจะไม่สามารถเบิกถอนเงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าวได้ตัง้แต่วันโอน
กิจการ โดยสมุดเช็คจะสามารถใช้ได้ตัง้แต่วันโอนกิจการ ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขของทิสโก้ 

 ส าหรับสินเชื่อของท่านที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกันนัน้ ขอให้ท่านติดต่อสาขาของธนาคารตัง้แต่วันที่  
3 กรกฎาคม 2560 ถงึวันที่ 29 กันยายน 2560 เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการโอนหลักประกันให้แล้วเสร็จ มิฉะนัน้ 
ท่านจะไม่สามารถเบิกถอนสินเชื่อดังกล่าวได้ตัง้แต่วันโอนกิจการ 

-------------------------------------------------------------------------- 
การให้บริการ ณ สาขาของธนาคาร 
 ธนาคารขอแจ้งระงบัการให้บริการ ณ สาขาของธนาคาร หลงัเวลาปิดท าการในวนัท าการสดุท้ายก่อนวนัโอนกิจการ หาก
ทา่นประสงค์จะติดตอ่สาขาของธนาคาร โปรดด าเนินการก่อนวนัดงักลา่ว 
 
ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ 

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลกูค้าทางโทรศพัท์ของธนาคารที่หมายเลข 1595 หรือของทิสโก้ที่
หมายเลข 02-633-6000 กด *7 หรือที่ ContactCenter@tisco.co.th 
 

บริการธนาคารออนไลน์ (Online Banking) และ SMS Banking 
ธนาคารขอแจ้งยกเลกิการให้บริการธนาคารออนไลน์ (Online Banking) รวมถึงการท าธุรกรรมทาง SMS Banking แต่จะ

ยงัคงไว้ส าหรับบริการแจ้งเตือน หรือ SMS Alert ส าหรับการท าธุรกรรมผ่านบตัรเครดิตเท่านัน้ ซึ่งจะมีผล 3 วนัก่อนวนัโอนกิจการ 
ดงันัน้ หากทา่นประสงค์จะช าระคา่งวดสินเช่ือผ่านบริการธนาคารออนไลน์ โปรดด าเนินการก่อนระยะเวลาดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม 
ทา่นสามารถเลอืกช าระคา่งวดสนิเช่ือตัง้แตว่นัโอนกิจการผา่นช่องทางการช าระเงินตา่งๆ ตามที่ทิสโก้หรือออล-เวย์สก าหนด 
 

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของธนาคาร เช่น บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Automatic Voice Response) จะ
ถกูระงบัการให้บริการ 
 

ช่องทางการช าระเงนิส าหรับลูกค้าสินเชื่อ (ไม่รวมลูกค้าบัตรเครดิต) 
ตัง้แตว่นัโอนกิจการเป็นต้นไป ทา่นสามารถเลอืกวิธีการช าระเงินได้ ดงันี ้
1. ช าระด้วยเงินสดผา่นช่องทางการรับช าระเงินตามที่ระบใุนตารางช่องทางการช าระเงินและคา่บริการส าหรับลกูค้าสนิเช่ือ

ด้านล่าง โดยทิสโก้จะด าเนินการจัดส่งแบบฟอร์มการช าระเงินให้ภายหลงั ทัง้นี ้แบบฟอร์มการช าระเงินเดิมของธนาคารจะไม่
สามารถใช้ช าระเงินได้ตัง้แตว่นัโอนกิจการ  

2. ช าระโดยหกัจากบญัชีเงินฝาก (Direct Debit) ธนาคารทิสโก้ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ทัง้นี ้อตัรา
คา่บริการเป็นไปตามตารางช่องทางการช าระเงนิและค่าบริการส าหรับลูกค้าสินเชื่อด้านล่าง 



 
 

 

ทัง้นี ้ช่องทางการรับช าระค่าสินเช่ือโดยการหกับัญชีเงินฝากผ่านธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ธนาคารไทย
พาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารยโูอบี  จะถกูยกเลกิตัง้แตว่นัโอนกิจการ  

กรณีที่ทา่นใช้บริการหกับญัชีเงินฝากผา่นธนาคารกสกิรไทยหรือธนาคารกรุงศรีอยธุยา เพื่อช าระหนีแ้ละ/หรือภาระผกูพนั
ใดๆ ให้แก่ธนาคารอยู่ก่อนวนัโอนกิจการนัน้ ท่านยงัคงสามารถใช้บริการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าวได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้อง 
ลงนามในหนงัสอืยินยอมเพื่อสมคัรใช้บริการฉบบัใหม่กบัธนาคารกสกิรไทยหรือธนาคารกรุงศรีอยธุยาอีกแตอ่ยา่งใด โดยธนาคารจะ
เป็นผู้ด าเนินการแจ้งเปลีย่นการหกับญัชีเงินฝากของทา่นเพื่อช าระหนีแ้ละ/หรือภาระผกูพนัดงักลา่วให้แก่ธนาคาร เป็นการช าระหนี/้
ภาระผกูพนัดงักลา่วให้แก่ทิสโก้และ/หรือออล-เวย์สในฐานะผู้ รับโอนกิจการ (แล้วแตก่รณี) ตอ่ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงศรี
อยธุยาตอ่ไป    

ตารางช่องทางการช าระเงนิและค่าบริการส าหรับลกูค้าสนิเชื่อ 

ตัวแทนรับช าระเงนิ รายละเอียด 
ค่าธรรมเนียม 

ช าระผ่านจุดบริการ 
(บาท/รายการ) 

ค่าธรรมเนียม 
หักบัญชีอตัโนมตั ิ
(บาท/รายการ) 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)   ทัว่ประเทศ ยกเลกิบริการ ยกเลกิบริการ 
ธนาคารทิสโก้ ทัว่ประเทศ ฟรี ฟรี 
ธนาคารกรุงเทพ กรุงเทพฯ/ตา่งจงัหวดั 20 / 35 ไมม่ีบริการ 
ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพฯ/ตา่งจงัหวดั 15 / 30 ไมม่ีบริการ 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา กรุงเทพฯ/ตา่งจงัหวดั 15 / 15 15 / 30 
ธนาคารกสกิรไทย กรุงเทพฯ/ตา่งจงัหวดั 15 / 30 10 / 20 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทัว่ประเทศ 10 ไมม่ีบริการ 
เทสโก้ โลตสั ทัว่ประเทศ 10 ไมม่ีบริการ 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทัว่ประเทศ 15 ไมม่ีบริการ 
ที่ท าการไปรษณีย์ ทัว่ประเทศ 15 ไมม่ีบริการ 
ทรูมนัน่ี ทัว่ประเทศ 10 ไมม่ีบริการ 
เอไอเอส-เทเลวิซ ทัว่ประเทศ 15 ไมม่ีบริการ 
หมายเหต:ุ โปรดตรวจสอบเง่ือนไขเพิ่มเติมที่จดุช าระเงิน 

ช่องทางการช าระเงนิส าหรับลกูค้าบตัรเครดติ  
เนื่องจากธนาคารจะยงัคงเป็นผู้ให้บริการบตัรเครดิตแก่ท่านในนามของออล-เวย์สต่อไปจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง 

ดงันัน้ ทา่นยงัคงสามารถช าระเงินคา่บตัรเครดิตผา่นช่องทางเดิม ทัง้นี ้จะมีการเปลีย่นแปลงในรายละเอียดบางประการโดยสามารถ
สรุปได้ในตารางช่องทางการช าระเงินและคา่บริการส าหรับลกูค้าบตัรเครดิตด้านลา่ง  

ตารางช่องทางการช าระเงนิและค่าบริการส าหรับลกูค้าบตัรเครดิต 

ตัวแทนรับช าระเงนิ รายละเอียด 
ค่าธรรมเนียม 

ช าระผ่านจุดบริการ 
(บาท/รายการ) 

ค่าธรรมเนียม 
หักบัญชีอตัโนมตั ิ
(บาท/รายการ) 



 
 

 

ตัวแทนรับช าระเงนิ รายละเอียด 
ค่าธรรมเนียม 

ช าระผ่านจุดบริการ 
(บาท/รายการ) 

ค่าธรรมเนียม 
หักบัญชีอตัโนมตั ิ
(บาท/รายการ) 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)   ทัว่ประเทศ ยกเลกิบริการ ยกเลกิบริการ 
ธนาคารทิสโก้ ทัว่ประเทศ ฟรี ฟรี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงเทพฯ/ตา่งจงัหวดั 25 / 40 20 / 35 
ธนาคารธนชาต ทัว่ประเทศ 10 ไมม่ีบริการ 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา กรุงเทพฯ/ตา่งจงัหวดั 20 / 35 10 / 30 
ธนาคารกสกิรไทย กรุงเทพฯ/ตา่งจงัหวดั 25 / 40 ไมม่ีบริการ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์   กรุงเทพฯ/ตา่งจงัหวดั 15 / 20 ไมม่ีบริการ 
ธนาคารทหารไทย   ทัว่ประเทศ 20 ไมม่ีบริการ 
ธนาคารยโูอบี   กรุงเทพฯ/ตา่งจงัหวดั 25 / 30 10 / 20 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรุงเทพฯ/ตา่งจงัหวดั 10 / 15 ไมม่ีบริการ 
ธนาคารกรุงเทพ กรุงเทพฯ/ตา่งจงัหวดั ไมม่ีบริการ 20 / 30 
เทสโก้ โลตสั ทัว่ประเทศ 10 ไมม่ีบริการ 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส กรุงเทพฯ/ตา่งจงัหวดั 15 / 20 ไมม่ีบริการ 
ที่ท าการไปรษณีย์ กรุงเทพฯ/ตา่งจงัหวดั 10 / 15 ไมม่ีบริการ 
จสัท์เพย์ (TOT) ทัว่ประเทศ 15 ไมม่ีบริการ 
เอไอเอส-เทเลวิซ ทัว่ประเทศ 15 ไมม่ีบริการ 
หมายเหต:ุ โปรดตรวจสอบเง่ือนไขเพิ่มเติมที่จดุช าระเงิน 

รายชื่อสาขาของธนาคาร  
สาขาของธนาคารที่จะยุติการให้บริการ 

ตัง้แต่วันท าการสุดท้ายก่อนวนัโอนกจิการเป็นต้นไป 
สาขาของทสิโก้ที่ รับโอนบัญชเีงนิฝากของลกูค้า 

ที่สามารถใช้บริการได้ตัง้แต่วนัโอนกจิการ 
1. สาขาเซ็นทรัล แจ้งวฒันะ 
ชัน้ 4 ห้อง 419  
99 หมูท่ี่ 2 ถนนแจ้งวฒันะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด  
จงัหวดันนทบรีุ  
โทรศพัท์  02-835-3978   โทรสาร  02-724-3258 

สาขาเซ็นทรัล แจ้งวฒันะ 
ชัน้ 4 ห้อง 403 
99 หมูท่ี่ 2 ถนนแจ้งวฒันะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด  
จงัหวดันนทบรีุ  
โทรศพัท์ 02-193-8080 

2. สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสติ 
ชัน้ 2 เลขที่ห้อง PLZ.2.SHP034B 
เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธญับรีุ 
จงัหวดัปทมุธานี  
โทรศพัท์ 02-958-0415   โทรสาร 02-724-3266 
 

สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสติ 
ชัน้ 2 เลขที่ห้อง PLZ.2.SHP034B 
เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธญับรีุ 
จงัหวดัปทมุธานี  
โทรศพัท์ 02-958-0820 



 
 

 

สาขาของธนาคารที่จะยุติการให้บริการ 
ตัง้แต่วันท าการสุดท้ายก่อนวนัโอนกจิการเป็นต้นไป 

สาขาของทสิโก้ที่ รับโอนบัญชเีงนิฝากของลกูค้า 
ที่สามารถใช้บริการได้ตัง้แต่วนัโอนกจิการ 

3. ส านกัสาทร 
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-724-6327-37   โทรสาร  02-724-3288 
 

สาขาสาทร 
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์ 02-633-7094 
 
 

4. สาขาสลีม 
ห้อง 5 ชัน้ 1 อาคารซิลลคิ เฮ้าส์ 
1-7 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-636-0377   โทรสาร  02-724-3276 
5. สาขาบางแค  
750 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์ 02-805-0280   โทรสาร  02-724-3252 

สาขาซคีอน บางแค  
เลขที่ห้อง 330A ชัน้ 3 เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า  
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
โทรศพัท์ 02-458-2636 

6. สาขามหานาค  
2-4 ถนนอนนัตนาค แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย 
กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์ 02-621-8263   โทรสาร  02-724-3250 

สาขาราชวงศ์ 
เลขที่ 211 - 213 ชัน้ 1 ถนนราชวงศ์ แขวงจกัรวรรดิ  
เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 
โทรศพัท์  02-622-8220 

7. สาขาประตนู า้  
120/29-30 ถนน ราชประสงค์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์ 02-255-5774   โทรสาร  02-724-3256 

สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ 
เลขที่ห้อง A409 ชัน้ 4  เลขที่ 4, 4/1, 4/2, 4/4 
ถนนราชด าริ แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์ 02-646-1571 

8. สาขาระยอง  
127/20 ถนน สขุมุวิท ต าบลทา่ประดู ่อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง  
โทรศพัท์  038-616-077   โทรสาร  02-724-3262 

สาขาระยอง 
550/8-9 ถนนสขุมุวิท ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง  
โทรศพัท์ 033-065-000 

9. สาขาเจริญกรุง  
อาคารเมืองไทย ชัน้ 1 เลขที ่335 ถนนเจริญกรุง  
แขวงป้อมปราบศตัรูพา่ย เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย 
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-622-8630   โทรสาร  02-724-3254 

สาขาดิ โอลด์ สยาม 
121-121/1, 123-123/1   ชัน้ 1 และ 2  แขวงวงับรูพาภิรมย์  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-222-6355    

10. สาขาโลตสั พระราม 3  
172 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์ 02-681-1412   โทรสาร  02-327-2724 

สาขาโลตสั พระราม 3  
172 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์ 02-681-1412 



 
 

 

สาขาของธนาคารที่จะยุติการให้บริการ 
ตัง้แต่วันท าการสุดท้ายก่อนวนัโอนกจิการเป็นต้นไป 

สาขาของทสิโก้ที่ รับโอนบัญชเีงนิฝากของลกูค้า 
ที่สามารถใช้บริการได้ตัง้แต่วนัโอนกจิการ 

11. สาขาโลตสั รัตนาธิเบศร์ 
37/112 หมู ่8 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบรีุ  
จงัหวดันนทบรีุ 
โทรศพัท์ 02-950-8855   โทรสาร  02-724-3270 

สาขาโลตสั รัตนาธิเบศร์ 
37/112 หมู ่8 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืงนนทบรีุ  
จงัหวดันนทบรีุ 
โทรศพัท์ 02-950-8855    

12. สาขารัชโยธิน 
ห้อง B102A   เลขที่ 234/2  ถนนรัชดาภิเษก  
ชัน้ 1 แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-930-2311   โทรสาร  02-724-3280 

สาขารัชโยธิน 
ห้อง B102A   เลขที่ 234/2  ถนนรัชดาภิเษก  
ชัน้ 1 แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-930-2311 

13. สาขาทองหลอ่ 
เลขที่ 55/1 ซอยสขุมุวิท 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์  02-673-7300   โทรสาร  02-724-3278 

สาขาทองหลอ่ 
เลขที ่55/1 ซอยสขุมุวิท 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-673-7300 

14. สาขาพาหรัุด 
121-121/1, 123-123/1   ชัน้ 1 และ 2  แขวงวงับรูพาภิรมย์  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-222-6355   โทรสาร  02-724-3264 

สาขา ดิ โอลด์ สยาม 
121-121/1, 123-123/1   ชัน้ 1 และ 2  แขวงวงับรูพาภิรมย์  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 02-222-6355    

หมายเหต:ุ ส าหรับลกูค้าเงินฝาก ท่านสามารถท าธุรกรรมกบัทิสโก้ได้ทกุสาขาทัว่ประเทศภายหลงัวนัโอนกิจการ โดยท่านสามารถ
ตรวจสอบรายช่ือสาขาอื่นๆ ของทิสโก้ได้ที่ www.tisco.co.th 
 

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 


