
 
 

 

เอกสารส าคญั 
 

ท่ี SCBT-TISCO-L03 
วนัท่ี 24 สงิหาคม 2560 

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

 
ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (“ทิสโก้”) และ 

บริษัท ออล-เวย์ส จ ากดั (“ออล-เวย์ส”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยในกลุม่ธุรกิจทางการเงินทิสโก้ ได้มีประกาศแจ้งเก่ียวกบัการโอนธุรกิจราย
ยอ่ยของธนาคาร รวมถึงได้บอกกลา่วการโอนสทิธิเรียกร้องตามสญัญาสินเช่ือและสญัญาการให้บริการบตัรเครดิต และแจ้งถึงการ
เปลีย่นแปลงตา่งๆ และขัน้ตอนส าคญัที่ทา่นต้องด าเนินการในการถ่ายโอนธุรกิจให้ท่านทราบตามหนงัสือเลขที่ SCBT-TISCO-L02 
แล้วนัน้ บดันี ้ขอเรียนให้ทา่นทราบวา่ การโอนธุรกิจรายยอ่ยของธนาคารให้กบัทิสโก้และออล-เวย์สนัน้จะแล้วเสร็จในวนัท่ี 1 ตลุาคม 
2560 (“การโอนกิจการ”) 
 
ในการนี ้ขอเรียนให้ทา่นทราบเก่ียวกบัก าหนดการและข้อความส าคญัตา่งๆ ที่เก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริการของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้
 
1. เวลาท าการส าหรับสาขาของธนาคาร 

สาขาของธนาคารทกุแหง่จะหยดุให้บริการตัง้แตเ่วลา 14.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยในช่วงก่อน
วนัเวลาดงักลา่ว สาขาของธนาคารจะยงัคงเปิดให้บริการตามเวลาท าการปกติของธนาคาร 
 
2. การท าธุรกรรมที่สาขาของธนาคาร 

การฝาก/ถอนเงินสด จะให้บริการจนถึงเวลา 14.00 น. ของวนัท่ี 29 กนัยายน 2560  
การฝากเช็คของธนาคาร จะให้บริการจนถึงเวลา 14.00 น. ของวนัท่ี 29 กนัยายน 2560 

    (ส าหรับสาขาระยอง จะให้บริการจนถึงเวลา 14.00 น. ของวนัท่ี 28 กันยายน 2560) 
การฝากเช็คของธนาคารอื่น จะให้บริการจนถึงเวลา 14.00 น. ของวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 

    (ส าหรับสาขาระยอง จะให้บริการจนถึงเวลา 14.00 น. ของวนัที่ 27 กันยายน 2560) 
  

3. บริการบญัชีเงินฝาก 
กรณีที่ท่านยงัมิได้ติดต่อสาขาของธนาคารเพื่อลงนามในหนงัสือให้ความยินยอมในการโอนเงินฝาก โปรดด าเนินการ

ดังกล่าวภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่  29 กันยายน 2560 มิฉะนัน้ บัญชีของท่านจะไม่สามารถท าธุรกรรมใดๆ และ
ท่านจะไม่สามารถใช้บัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิตของธนาคารได้ภายหลังการโอนกิจการให้กับทิสโก้ จนกวา่ทา่นจะติดตอ่สาขา
ของทิสโก้เพื่อลงนามในเอกสารขอเปิดบญัชีใหมภ่ายหลงัการโอนกิจการเพื่อให้ทา่นสามารถท าธุรกรรมทางบญัชีได้ 



 
 

 

ในกรณีที่ทา่นใช้บญัชีเงินเดือน (บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Payroll ของธนาคาร) ขอให้ทา่นติดตอ่แผนกทรัพยากร
บคุคลของท่านก่อนวนัรับเงินเดือนที่มีก าหนดวนัจ่ายตัง้แต่วนัที่1 ตลุาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อด าเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขที่
บญัชีใหม่ในการรับโอนเงินเดือนของท่านเป็นบญัชีออมทรัพย์ Smart Payroll ของทิสโก้หรือธนาคารที่ท่านประสงค์ โดยให้การ
เปลีย่นแปลงมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อให้มัน่ใจวา่จะมีบญัชีรองรับการโอนเงินเดือนอยา่งตอ่เนื่อง 
 
4. บริการเบิกถอนเงินสดโดยใช้บตัรเอทีเอ็ม/บตัรเดบิต 

บตัรเอทีเอ็ม/บตัรเดบิตของธนาคารจะยงัคงใช้ท าธุรกรรมผ่านตู้ เอทีเอ็มของธนาคารได้ที่สาขาของธนาคารจนถึงเวลา 
14.00 น. ของวนัท่ี 29 กนัยายน 2560 ทัง้นี ้ทา่นสามารถเบิกถอนเงินสดจากตู้ เอทีเอ็มของธนาคารอื่นได้จนถึงเวลา 17.00 น. ของ
วนัท่ี 29 กนัยายน 2560 อยา่งไรก็ตาม ธนาคารใคร่ขอแนะน าให้ท่านไปที่สาขาของธนาคารหรือท าการเบิกถอนจากตู้ เอทีเอ็มก่อน
วนัท่ี 29 กนัยายน 2560 หากทา่นได้ติดตอ่สาขาของธนาคารเพื่อลงนามในหนงัสอืให้ความยินยอมในการโอนเงินฝากและเปิดบญัชี
ใหมก่บัทิสโก้เรียบร้อยแล้ว ทา่นจะสามารถใช้บตัรเอทีเอ็มของทิสโก้ได้ตัง้แตว่นัท่ี 2 ตลุาคม 2560  

 
5. บริการธนาคารออนไลน์ และบริการ SMS Banking 

บริการธนาคารออนไลน์และบริการ SMS Banking จะใช้บริการได้จนถึงเวลา 21.00 น. ของวนัที่ 27 กันยายน 2560 
หลงัจากเวลาดงักลา่ว บริการธนาคารออนไลน์และบริการ SMS Banking จะหยดุให้บริการ อยา่งไรก็ดี ทา่นสามารถใช้บริการ SMS 
Alerts ส าหรับบตัรเครดิตได้ตอ่ไปตามปกติ  
 
6. บริการใบแจ้งยอดบญัชี 

บริการใบแจ้งยอดบญัชีรวมจะยงัคงให้บริการจนถึงสิน้วนัท่ี 29 กนัยายน 2560 บริการใบแจ้งยอดบญัชีอิเลก็ทรอนิกส์แบบ
เดี่ยวส าหรับบตัรเครดิตจะยงัคงมีบริการตอ่ไปตามปกติ 

 
7. บริการบตัรเครดิต 

ท่านยงัคงสามารถใช้บตัรเครดิตเดิมที่เป็นหน้าบตัรสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดได้ต่อไปจนกว่าท่านจะได้รับบตัรเครดิตที่เป็น
หน้าบตัรแบบใหมจ่ากออล-เวย์ส ทัง้นี ้การให้บริการบตัรเครดิตจะเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง โดยไมม่ีการหยดุชะงกัแตป่ระการใด 
 
8. บริการสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 

กรณีที่ท่านและผู้ เก่ียวข้อง (ผู้ กู้ ร่วม ผู้จ านอง และผู้ค า้ประกัน) (หากมี) ยงัมิได้ติดต่อสาขาของธนาคารเพื่อลงนามใน
หนงัสอืขอเบิกถอนเงินหรือใช้วงเงินสนิเช่ือมอร์เกจวนั หรือสนิเช่ือมอร์เกจโอดีของท่านจากทิสโก้ ขอให้ท่านและผู้เกี่ยวข้องโปรด
ด าเนินการดังกล่าวภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2560 มิฉะนัน้ บัญชีของท่านจะไม่สามารถเบิกถอนเงิน
หรือใช้วงเงนิสินเชื่อได้ภายหลังการโอนกิจการให้กับทิสโก้ จนกว่าท่านจะติดต่อสาขาของทิสโก้เพื่อลงนามในหนงัสือขอเบิก
ถอนเงินหรือใช้วงเงินสนิเช่ือภายหลงัการโอนกิจการเพื่อให้ทา่นสามารถเบิกถอนเงินหรือใช้วงเงินสนิเช่ือได้  

กรณีที่ท่านใช้สินเช่ือมอร์เกจลิงก์ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนประเภทสินเช่ือเป็นมอร์เกจวนั (ช่ือใหม่ มอร์
เกจ เซฟเวอร์) โดยติดตอ่สาขาของธนาคารภายในเวลา 14.00 น. ของวนัท่ี 29 กนัยายน 2560 เช่นเดียวกนั 
 
 



 
 

 

9. บญัชีเงินฝากที่ใช้เป็นหลกัประกนั 
กรณีที่ทา่นใช้บญัชีเงินฝากของทา่นหรือของบคุคลอื่นเป็นหลกัประกนัการใช้บตัรเครดิตหรือขอสินเช่ือจากธนาคาร ขอให้

ท่านและเจ้าของบัญชีเงินฝากโปรดติดต่อสาขาของธนาคารเพื่อลงนามในหนังสือให้ความยินยอมในการโอนเงินฝาก
และเอกสารอื่นๆ ภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2560 มิฉะนัน้ ท่านจะไม่สามารถใช้บัตรเครดิตหรือเบิก
ใช้วงเงินสินเชื่อได้ภายหลังการโอนกิจการให้กับทิสโก้และออล -เวย์ส หรืออาจมีผลกระทบต่อบัญชีสินเชื่อของท่าน 
จนกวา่ทา่นจะติดตอ่สาขาของทิสโก้ภายหลงัการโอนกิจการเพื่อลงนามในแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ท่านสามารถใช้บตัร
เครดิตหรือเบิกใช้วงเงินสนิเช่ือ และเพื่อไมใ่ห้มีผลกระทบตอ่บญัชีสนิเช่ือของทา่น 
 
10. กรมธรรม์คุ้มครองวงเงินสนิเช่ือ วงเงินบตัรเครดิต และหลกัประกนั 

กรณีที่ทา่นถือกรมธรรม์ประกนัชีวิตหรือกรมธรรม์ประกนัวินาศภยัที่คุ้มครองวงเงินสนิเช่ือ วงเงินบตัรเครดิต หรือกรมธรรม์
ประกนัอคัคีภยัที่คุ้มครองหลกัประกนัตามสญัญาสินเช่ือ ผู้ รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ดงักลา่วซึ่งเดิมเป็นช่ือของธนาคารในฐานะ
ผู้ให้สนิเช่ือและ/หรือผู้ให้บริการบตัรเครดิต จะเปลีย่นเป็นทิสโก้และ/หรือออล-เวย์สแล้วแตก่รณีภายหลงัการโอนกิจการ 
 
11. บริการเก่ียวกบัการลงทนุ 

ทา่นสามารถใช้บริการเก่ียวกบัการลงทนุเพื่อท าการซือ้ ขาย สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ตามเวลาดงันี  ้
การซือ้โดยการตดับญัชีของธนาคาร จะให้บริการจนถงึเวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 29 กนัยายน 2560  

(ส าหรับการซือ้โดยเช็คหรือบัตรเครดิตของธนาคาร จะให้บริการจนถึงเวลา 
14.00 น. ของวนัท่ี 27 กนัยายน 2560) 

การขายหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ จะให้บริการจนถงึเวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 29 กนัยายน 2560 
 

กรณีที่ท่านยงัมิได้ติดต่อสาขาของธนาคารเพื่อลงนามในหนงัสือให้ความยินยอม และ/หรือท าการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับ
บญัชีที่ใช้ในการหกับญัชี/รับเงินโอนเข้าบญัชีโดยอตัโนมตัิ ขอให้ท่านโปรดด าเนินการดังกล่าวภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 
29 กันยายน 2560 หากทา่นไมส่ะดวกในช่วงเวลาดงักลา่ว หลงัจากนัน้ ทา่นสามารถด าเนินการได้ที่สาขาของทิสโก้ทกุสาขา ทัง้นี ้
เพื่อให้การบริการเก่ียวกบัการซือ้ขายหนว่ยลงทนุของทา่นตอ่เนื่องเมื่อการโอนกิจการแล้วเสร็จ 
  
12. บริการนายหน้าประกนัภยั 

กรณีที่ท่านใช้บริการหกับญัชี/รับเงินโอนเข้าบญัชีโดยอตัโนมตัิส าหรับกรมธรรม์ประกนัภยัของท่าน โปรดติดต่อสาขา
ของธนาคารภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่  29 กันยายน 2560 เพื่อท าการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบัญชีของท่าน เพื่อให้
มั่นใจได้ว่ากรมธรรม์ประกันภยัของท่านยงัคงมีผลบังคับใช้ต่อไป และทา่นยงัคงได้รับผลประโยชน์ที่เป็นเงินสดจากกรมธรรม์
ประกนัภยั ทัง้นี ้กรณีที่ท่านช าระเบีย้ประกนัภยัผ่านบตัรเครดิต ท่านมิต้องด าเนินการใดๆ ทัง้สิน้ และบตัรเครดิตของท่านจะยงัคง
ใช้ได้ตอ่ไปภายหลงัการโอนกิจการ 
 
 
 
 



 
 

 

13. ช่องทางการช าระเงินและแบบฟอร์มการช าระเงิน 
ส าหรับบญัชีบตัรเครดิต ทา่นสามารถใช้ใบแจ้งยอดบญัชีบตัรเครดิตเพื่อช าระเงินผ่านช่องทางการช าระเงินเดิมได้ทัง้การ

ช าระผา่นจดุบริการและการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ (ยกเว้นการช าระผา่นช่องทางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จะถกู
ยกเลกิบริการภายหลงัการโอนกิจการ โดยจะทดแทนด้วยการช าระผา่นช่องทางของธนาคารทิสโก้)  

ส าหรับบญัชีสนิเช่ือ เลขที่บญัชีสนิเช่ือของทา่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยในการช าระค่างวดตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2560 
เป็นต้นไป ผา่นช่องทางการช าระเงินดงัตอ่ไปนี ้

กรณีช าระผา่นจดุบริการ ทา่นจะต้องใช้แบบฟอร์มการช าระคา่งวดของทิสโก้เพื่อช าระผา่นช่องทางการช าระเงินใหม่ตามที่
ทิสโก้ก าหนด มิฉะนัน้อาจสง่ผลให้ทิสโก้ไมไ่ด้รับเงินเพื่อช าระหนีต้ามสญัญาสนิเช่ือ ทัง้นี ้หากวนัครบก าหนดช าระคา่งวดสนิเช่ือของ
ท่านเป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ท่านจะได้รับแบบฟอร์มการช าระค่างวดของทิสโก้แนบไปกับใบแจ้งยอดบัญชีเดือน
กนัยายนเพื่อใช้ช าระคา่งวดตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2560 เป็นต้นไป  

กรณีช าระเงินโดยการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ ทา่นสามารถใช้บริการได้กบับญัชีเงินฝากธนาคารทิสโก้ ธนาคารกสกิรไทย 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา (กรณีที่ทา่นใช้บริการหกับญัชีเงินฝากผา่นธนาคารกสกิรไทยหรือธนาคารกรุงศรีอยธุยาอยูก่่อนวนัโอนกิจการ
นัน้ ทา่นยงัคงสามารถใช้บริการหกับญัชีเงินฝากดงักลา่วได้อยา่งตอ่เนื่องโดยไมต้่องสมคัรบริการใหม่) 
 
14. ศนูย์บริการลกูค้า 

บริการธนาคารทางโทรศพัท์ หมายเลข 1595 จะให้บริการจนถึงเวลา 17.00 น. ของวนัที่ 29 กนัยายน 2560 และตัง้แต่
วันที่  1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของทิสโก้แทนที่หมายเลข 02-633-6000 กด *7 หรือที่ 
ContactCenter@tisco.co.th ได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

สว่นบริการส าหรับบตัรเครดิต ทา่นยงัคงสามารถติดตอ่ได้ที่หมายเลข 1595 หรือส าหรับลกูค้าบตัรเครดิตแพลตินมัติดต่อ
ได้ที่หมายเลข 02-724-7171 ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้นี ้จนกวา่ทา่นจะได้รับแจ้งข้อมลูเพิ่มเติมจากทิสโก้หรือออล-เวย์ส 

เพื่อลดสภาวะการณ์ที่อาจมีลกูค้าเป็นจ านวนมากในช่วงใกล้ถึงวนัโอนกิจการตามที่ธนาคารก าหนดไว้ ธนาคารใคร่ขอ
แนะน าให้ท่านติดต่อสาขาของธนาคารแต่เนิ่นๆ ทนัทีที่ท่านสะดวก ทัง้นี ้หากท่านต้องการติดตามข่าวสารเก่ียวกบัการโอนกิจการ
หรือต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม ทา่นสามารถเข้าไปท่ีเว็บไซต์ของธนาคารได้ที่ www.sc.com/th  
 
ลูกค้าองค์กร สถาบันธนกิจและพาณิชย์ธนกิจ 

ธนาคารยังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าองค์กร สถาบันธนกิจและพาณิชย์ธนกิจในประเทศไทยต่อไปโดยไม่
เปลีย่นแปลง โดยลกูค้าดงักลา่วสามารถเข้าถึงผลติภณัฑ์และบริการของธนาคารได้ตามปกติเช่นเดิมทกุประการ ธนาคารจะยงัคงให้
ความส าคัญและมุ่งมัน่ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินและการธนาคารของลูกค้าองค์กรและสถาบันอย่าง
ตอ่เนื่อง 
 

ธนาคารขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูที่ท่านได้ให้ความสนบัสนนุและไว้วางใจใช้บริการธุรกิจลกูค้ารายย่อยของธนาคารด้วยดี
ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา 
 

ทิสโก้และออล-เวย์ส ขอต้อนรับท่านในฐานะลกูค้าผู้มีอุปการคุณด้วยความยินดียิ่ง และพร้อมที่จะให้บริการท่านต่อไป
นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2560 เป็นต้นไป  

mailto:ContactCenter@tisco.co.th
http://www.sc.com/th


 
 

 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 

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

บริษัท ออล-เวย์ส จ ากดั 
 


