
คำขอแกไข/เปลี่ยนแปลงขอมูลบริการ SCB Transaction Banking (Business Anywhere)

ชื�อผูขอใชบริการ (ไทย)*

ขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลบริการ 
ยกเลิกบริการ SCB Business Anywhere

โปรดระบุเครื�องหมาย       ในชองวาง

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

(อังกฤษ)*

เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผูเสียภาษี :*

1. ขอแกไข/เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเพื�อหักชำระคาธรรมเนียมรายป หรือคาธรรมเนียมอื�น ๆ เชน คาธรรมเนียมเครื�องสรางและแปลรหัส (Token)
               เปลี่ยนเปน  เลขที่บัญชี     ชื�อบัญชี

สวนที่ 1 : รายละเอียดผูขอใชบริการ

สวนที่ 2 : รายละเอียดการแกไขเปลี่ยนแปลงบริการ

เลขที่เอกสาร

วันที่

อื�น ๆ โปรดระบุ

ชื�อ-นามสกุล*    หมายเลขโทรศัพท        E-mail Address*

2. ขอเพิ่มเลขที่บัญชีบนบริการ SCB Business Anywhere (โดยผู ใชงานทุกรายจะมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากที่เพิ่มดังกลาวตามบทบาทของตน)
2.1   เพิ่ม      ยกเลิก เลขที่บัญชี     ชื�อบัญชี

2.2   เพิ่ม      ยกเลิก เลขที่บัญชี     ชื�อบัญชี

2.3   เพิ่ม      ยกเลิก เลขที่บัญชี     ชื�อบัญชี
3. ขอเพิ่ม/แกไข/ยกเลิกผู ใชงาน/ผูดูแลระบบ

2

1

4

เพิ่ม**

แกไข**

ยกเลิก

ชื�อ-นามสกุล (อังกฤษ)*:
ชื�อ-นามสกุล (ไทย):
เลขประจำตัวประชาชน*:            สัญชาติ* (Nationality):
หมายเลขโทรศัพทมือถือ*:
E-mail Address*:

เพิ่ม**

แกไข**

ยกเลิก

เพิ่ม**

แกไข**

ยกเลิก

ชื�อ-นามสกุล (อังกฤษ)*:
ชื�อ-นามสกุล (ไทย):
เลขประจำตัวประชาชน*:            สัญชาติ* (Nationality):
หมายเลขโทรศัพทมือถือ*:
E-mail Address*:

ชื�อ-นามสกุล (อังกฤษ)*:
ชื�อ-นามสกุล (ไทย):
เลขประจำตัวประชาชน*:            สัญชาติ* (Nationality):
หมายเลขโทรศัพทมือถือ*:
E-mail Address*:

All

Non Payroll

Payroll Only

All

Non Payroll

Payroll Only

All

Non Payroll

Payroll Only

เพิ่ม

           บาท

ยกเลิก

เพิ่ม

           บาท

ยกเลิก

เพิ่ม

           บาท

ยกเลิก

บัดำล

**โปรดระบุเลขบัญชีกรณีที่ 

ตองการ เพิ่ม/แกไขบทบาท 

ผู ใชงาน/ผูดูแลระบบ

ชื�อ – นามสกุลของผู ใชงาน/ผูดูแลระบบ  
(ธนาคารจะจัดสง User ID ทาง E-mail Address แลว รหัสผานเริ่มตนใชงาน (Starting Password)

ของผู ใชงานทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพทมือถือที่ระบุไวดานลาง)

ีช
ญับกิลเกย

ประเภทของ
ธุรกรรม

(เลือกอยางใดอยางหนึ่ง)

บทบาทผู ใชงาน
(Company User)
(อยางนอย 1 ทาน)

re
weiV

reka
M

revorppA

re
weiV

reka
M

revorppA

บทบาทผูดูแลระบบ
(Company Admin)
(อยางนอย 1 ทาน) Token

1,000 บาท/เครื�อง

ผูดูแลระบบตองเลือก

ประเภทของธุรกรรม

เปน All เทานั้น

ผูดูแลระบบตองเลือก

ประเภทของธุรกรรม

เปน All เทานั้น

ผูดูแลระบบตองเลือก

ประเภทของธุรกรรม

เปน All เทานั้น

ลงนามผูรับรองลายมือชื�อลูกคา

 (  )
ลายมือชื�อ

สำหรับธนาคาร

ชื�อ-นามสกุลผูแนะนำ              รหัสพนักงาน

ตําแหน�ง/หน�วยยงาน Branch/OC Code

ชื�อตัวบรรจง       ประทับตรานิติบุคคล       ชื�อตัวบรรจง
เลขที่บัตร

 (  )

E-mail Address โทรศัพท 

ลายมือชื�อ

 (  )

4. ขอแกไข/เปลี่ยนแปลงวงเงินบนระบบ SCB Business Anywhere
วงเงินรวมสูงสุดตอรายการเปลี่ยนเปน                                 บาทตอรายการ และวงเงินรวมสูงสุดตอวันเปลี่ยนเปน                             บาทตอวัน

5. อื�น ๆ

 
   
   

3
เพิ่ม**

แกไข**

ยกเลิก

ชื�อ-นามสกุล (อังกฤษ)*:
ชื�อ-นามสกุล (ไทย):
เลขประจำตัวประชาชน*:            สัญชาติ* (Nationality):
หมายเลขโทรศัพทมือถือ*:
E-mail Address*:

All

Non Payroll

Payroll Only

เพิ่ม

           บาท

ยกเลิก

ผูดูแลระบบตองเลือก

ประเภทของธุรกรรม

เปน All เทานั้น

เลขที่บัตร
 (  )

ลงนามผูอนุมัติคาธรรมเนียม/คาบริการ
หัวหนาธนกิจ/ธุรกิจขึ้นไป หรือผูไดรับมอบหมาย

วว/ดด/ปปปป

ผูขอใชบริการขอยืนยันและรับรองวา ขอมูลที่ผูขอใชบริการไดให และ/หรือ จะใหแกธนาคารในภายหนาถูกตอง ครบถวน และเปนจริงทุกประการ โดยผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคาร
จัดเก็บขอมูลดังกลาวไวในระบบฐานขอมูลลูกคาของธนาคาร เพื�อประโยชนในการใชทำธุรกรรม และ/หรือ ใชบริการอื�น ๆ กับธนาคารตอไป รวมทั้งขอรับรองวาบรรดานิติกรรมและสัญญา
ตลอดจนเอกสารตาง ๆ ที่ผูขอใชบริการไดมีหรือทำไวกับธนาคารกอนการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนนั้น มีผลใชบังคับไดและผูกพันผูขอใชบริการโดยสมบูรณ ทั้งนี้ ผูขอใชบริการตกลงและ
ยอมรับวา การแกไข/เปลี่ยนแปลงขอมูลบริการ SCB Business Transaction Banking ใหมีผลเมื�อธนาคารไดอนุมัติใหแกไข/เปลี่ยนแปลงขอมูลบริการดังกลาวแลว

                           

จัดสงไฟลสแกนที่ appcenter@scb.co.th CC packagefu@scb.co.th จัดสงเอกสารตัวจริงที่ ทีมปฏิบัติการขอมูล SME Package OC8578
ชั้น 16 ฝงปกเหนือ (North Wing) อาคารจี ทาวเวอร แกรนด พระราม 9 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310            Business Anywhere version 4_29-12-2020_PDPA

(ผูมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตามหนังสือรับรอง)สำหรับลูกคา 

โปรดอานเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเปนสวนตัวของธนาคารอยาง
ละเอียด เพื�อเขาใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลของทานและสิทธิของทานที่เว็บไซตของธนาคาร www.scb.co.th
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