
 

15 มิถุนายน 2565  

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรสัต ์(ไทย) จ  ากดั (มหาชน) ช้ีแจงว่าไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักรณีถูกแอบอา้ง

ช่ือธนาคารเพ่ือโฆษณาชวนเช่ือใหล้งทุนในธุรกรรมที่ไดผ้ลตอบแทนสูงผิดปกติ (Ponzi scheme) 

 

ตามท่ีมีผูแ้อบอา้งชือ่ธนาคาร ซมูิโตโม มิตซุย ทรสัต ์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ไปใชใ้นสือ่สงัคม

ออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook หรือ LINE Official Account ในชื่อ “SMTB BANK THAI” ฯลฯ เพื่อชกัชวนใหผู้ ้

ลงทุนรายยอ่ยรว่มลงทุนในธุรกรรมท่ีไดผ้ลตอบแทนสงูผิดปกติผ่านการเทรดหุน้รายวนัระยะสัน้ (day trade) หรือธุรกรรม

อื่นๆน้ัน (Ponzi scheme) ธนาคารขอเรียนวา่ธนาคารไม่ไดมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าดงักล่าว โดยธนาคารยงัคง

นโยบายการใหบ้ริการทางการเงินเฉพาะกลุ่มลกูคา้นิติบุคคล (wholesale business) เท่าน้ัน และไม่มีบริการดา้นการเทรด

หุน้แต่อยา่งใด 

โดยขณะน้ีธนาคารก าลงัด าเนินการต่างๆท่ีจ าเป็นเพื่อระงบัยบัยั้งการกระท าดงักล่าว รวมทั้งด าเนินการทาง

กฎหมายและแจง้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อทราบถึงเหตุการณข์า้งตน้ ทั้งน้ีขอใหผู้พ้บเห็นอยา่หลงเชื่อ อยา่

ติดต่อผูช้กัชวน หรืออยา่เปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัใดๆเพือ่ป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน และขอความกรุณาแจง้ให้

ธนาคารทราบจกัเป็นพระคุณยิ่ง 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

โทร: 02-230-6100  

ตวัอยา่ง Ponzi Scheme ท่ีชื่อธนาคาร

ถูกแอบอา้ง 



 
15 June 2022 

Sumitomo Mitsui Trust Bank (Thai) PCL stated no relation in the case that the 

Bank’s name is impersonated by suspicious person to solicit investment in an 

unusual high-yield investment (Ponzi scheme) 
 

As there is suspicious person impersonated the Bank’s name, Sumitomo Mitsui Trust 

(Thai) Public Company Limited (“Bank”), and used the Bank’s name in social media such as 

Facebook, LINE Official Account in the name of “SMTB BANK THAI”, etc. in order to solicit retail 

investors to invest in unusual high-yield transactions through day trades or other transactions 

(Ponzi scheme), the Bank would like to state that the Bank is not related to such actions. The 

Bank maintains their policy of providing financial services only to corporate customers (wholesale 

business) and does not provide any stock trading services. 

The Bank is now taking the necessary responses to control such fraud activities including 

taking legal action and notifying the Bank of Thailand (BOT) of the above incidents. However, the 

Bank requests those who see above suspicious activities; do not get involved with such activities, 

do not contact the solicitors, and do not disclose any personal information to prevent damage 

that may occur. In case you found such activities under the Bank’s name, we will greatly 

appreciate if you could inform the Bank for further actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: 02-230-6100 

Example of Ponzi scheme 

which the Bank’s name is 

impersonated 


