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                แบบค ำขอเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล / ขอ้มลูบญัชี /  
                        ข้อมูลบตัร / ขอ้มูลบริกำร (บุคคลธรรมดำ) 

                                                                                                                                                        วนัที ่

 

ส่วนท่ี 2 ขอเปล่ียนแปลงข้อมูล 
1. ขอเปล่ียนแปลงค ำน ำหน้ำช่ือ, ช่ือ หรือ นำมสกลุ 
          ค ำน ำหน้ำชื่อ จำกเดมิ                                                                 เปลีย่นเป็น                                                                  
          ชื่อ-นำมสกลุ ภำษำไทย  จำกเดมิ                                                                 เปลีย่นเป็น                                                                  
          ชื่อ-นำมสกลุ ภำษำองักฤษ จำกเดมิ                                                                 เปลีย่นเป็น                                                                  

2. ขอเปล่ียนแปลงข้อมลูในเอกสำรแสดงตน และ/หรือ ประเภทเอกสำรแสดงตน 
ประเภทเอกสำรแสดงตนทีป่ระสงคจ์ะเปลีย่นแปลง  

      บตัรประจ ำตวัประชำชน  หนงัสอืเดนิทำง   บตัรประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว 

เลขทีเ่อกสำรแสดงตน 
จำกเดมิ เลขที ่ วนัหมดอำย ุ ประเทศทีอ่อก                     

เปลีย่นเป็น เลขที ่ วนัหมดอำย ุ ประเทศทีอ่อก                     

3. ขอเปล่ียนแปลงภำพถ่ำย (เฉพำะบญัชีแบบไม่มีสมดุคู่ฝำก) 
             ภำพถ่ำยใบหน้ำลกูคำ้                ภำพถ่ำยบตัรประจ ำตวัประชำชน / หนงัสอืเดนิทำง / บตัรประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 

4. ขอเปล่ียนแปลงหมำยเลขโทรศพัท์  
หมำยเลขโทรศพัทม์อืถอื    เปลีย่นเป็น                                         และ      ขอยกเลกิหมำยเลขเดมิทัง้หมด      ขอยกเลกิหมำยเลข                                            
หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น      เปลีย่นเป็น                                         และ      ขอยกเลกิหมำยเลขเดมิทัง้หมด      ขอยกเลกิหมำยเลข                                          
หมำยเลขโทรศพัทท์ีท่ ำงำน เปลีย่นเป็น                                         และ      ขอยกเลกิหมำยเลขเดมิทัง้หมด      ขอยกเลกิหมำยเลข                                           

ทัง้นี้ ขำ้พเจำ้ตกลงและรบัทรำบว่ำ กรณทีีห่มำยเลขโทรศพัทท์ีข่อยกเลกิเป็นหมำยเลขโทรศพัทม์อืถอืทีใ่ชเ้ป็น SCB พรอ้มเพยผ์กูกบับญัชเีงนิฝำก จะมผีลเป็นกำรยกเลกิ
กำรใชบ้รกิำร SCB พรอ้มเพยส์ ำหรบัหมำยเลขโทรศพัทม์อืถอืดงักล่ำวดว้ย 

5. ขอเปล่ียนแปลงอีเมล (E-Mail Address)  
  จำกเดมิ  เปลีย่นเป็น    

6. ขอเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ในกำรจดัส่งเอกสำร       
          ทีอ่ยู่ปัจจบุนั              ทีอ่ยู่ทีท่ ำงำน (ชื่อสถำนทีท่ ำงำนใหม ่                                                                               ) 
เลขที ่                     หมูบ่ำ้น/อำคำร                                                                   ชัน้               หอ้ง               หมูท่ี ่             ตรอก                                 
ซอย/แยก                                                           ถนน                                                                 แขวง/ต ำบล                                                         
เขต/อ ำเภอ                                                         จงัหวดั                                                              รหสัไปรษณีย ์     

โปรดระบรุำยละเอียดเพ่ิมเติม ในส่วนท่ี 3 ส ำหรบับญัชี และ / หรือ บริกำร 

หมำยเหตุ  กรณีลกูคำ้เปลีย่นแปลง (1) ชือ่ หรอื นำมสกุล พร้อม เปลีย่นแปลงลำยมอืชื่อ หรือ (2) เปลีย่นแปลงลำยมอืชือ่ ใหล้กูคำ้ลงนำมตำมตวัอย่ำงลำยมอืชือ่ใหม่ 

 

                       ลำยมอืชื่อ                                                                              ผูใ้ชบ้รกิำร 

ส ำหรบัเจำ้หน้ำทีธ่นำคำร พมิพร์ำยละเอยีด ดว้ยเครื่อง Printer 
 
 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูลกูค้ำ 
นาย / นาง / นางสาว ___________________________________________________________       หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื 

เลขประจ าตวัประชาชน                                            

เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง           ออกโดย (ประเทศ) _________________________ 

เลขทีบ่ตัรตา่งดา้ว             
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ส่วนท่ี 3 เง่ือนไขกำรขอเปล่ียนแปลงข้อมลู 
7. ขอเปล่ียนแปลงข้อมลูส ำหรบั บญัชี และ/หรือ บตัร ตำมท่ีระบ ุดงัต่อไปน้ี 

บญัชีเงินฝำก 
      ทุกบญัชี  (ยกเวน้บญัชรีว่มและบญัชเีดนิสะพดัต่างสาขา) 
      เฉพำะบญัชีเงินฝำก (ยกเวน้บญัชรีว่มและบญัชเีดนิสะพดัต่างสาขา) ดงัต่อไปนี้  

  ประเภทบญัช ี                        เลขทีบ่ญัช ี                                     ชือ่บญัช ี                                                        ทีเ่ปิดไวก้บัสำขำ                         ของธนำคำร 
  ประเภทบญัช ี                        เลขทีบ่ญัช ี                                     ชือ่บญัช ี                                                        ทีเ่ปิดไวก้บัสำขำ                         ของธนำคำร 

บญัชีสินเช่ือ 
   ทกุบญัชี    
            เฉพำะบญัชีสินเช่ือ  

  ประเภทบญัช ี                        เลขทีบ่ญัช ี                                            ตำมสญัญำ                                                            ฉบบัลงวนัที่                                 
  ประเภทบญัช ี                        เลขทีบ่ญัช ี                                            ตำมสญัญำ                                                            ฉบบัลงวนัที่                                

บตัรเครดิตไทยพำณิชย ์  
      ทกุบตัร                  เฉพำะหมำยเลขบตัรที ่1                                                    บตัรที ่2                                                          
กรณีขอออกบตัรเครดติใบใหม ่กรอกขอ้มลูขอ้ 11 ดว้ย                                                   

           บตัร Speedy Cash 
      ทกุบตัร                  เฉพำะหมำยเลขบตัรที ่1                                                   บตัรที ่2                                                                                                                                                                              
 บญัชี Speedy Loan 
      ทกุบญัช ี              เฉพำะหมำยเลขบญัชทีี ่1                                                   บญัชทีี ่2                                                             

            ประกนัภยั 
  ทกุกรมธรรม ์      เฉพำะเลขทีก่รมธรรม ์(โปรดระบุ)                                                                                                                                                                                                                   

       บญัชีกองทุน และบญัชีเพ่ือใช้บริกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน แบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) (หำกมี) โดยขำ้พเจำ้มคีวำมประสงค์ขอ
เปลี่ยนแปลงขอ้มูลทะเบยีนลูกค้ำ ซึ่งขำ้พเจำ้เป็นผูใ้ชบ้รกิำรซื้อขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกบับรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุนไทยพำณิ ชย์จ ำกดั (“บรษิัทจดักำร”) และ
ผูใ้ชบ้รกิำรซื้อขำยหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) กบัธนำคำร (หำกม)ี ปรำกฏรำยละเอยีดตำมใบค ำขอใชบ้รกิำรกองทุน และสญัญำใช้
บรกิำรซื้อขำยหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) (หำกม)ี ซึ่งขำ้พเจำ้ได้ยื่นใบค ำขอใชบ้รกิำรกองทุนต่อธนำคำร (โปรดเลือกเฉพำะหวัขอ้ที่
ประสงคจ์ะเปลีย่นแปลง)                       
                ทกุเลขทีท่ะเบยีนลกูคำ้ทีเ่ป็นบญัชเีดีย่ว 
                เฉพำะเลขทีท่ะเบยีนลูกคำ้ (โปรดระบ)ุ                                                                                                                                                         
                (กรณีทีข่ำ้พเจำ้ระบุเลขทีท่ะเบยีนลกูคำ้ทีเ่ป็นบญัชเีดีย่ว จะมผีลเป็นกำรเปลีย่นแปลงชื่อบญัชกีองทนุทีเ่ป็นบญัชเีดีย่วทกุบญัชโีดยอตัโนมตั ิและในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ม ี   
ควำมประสงคท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงชื่อบญัชกีองทนุทีเ่ป็นบญัชรีว่มทกุบญัช ีขำ้พเจำ้จะตอ้งระบเุลขทีท่ะเบยีนลูกคำ้ทีเ่ป็นบญัชรีว่มทกุบญัช)ี 

 

ส่วนท่ี 4 ข้อมลูบญัชี (กรณีบญัชีเงินฝำก ให้ติดต่อเฉพำะสำขำเจ้ำของบญัชีเท่ำนัน้ ส่วนกรณีบญัชีกองทุน ให้เปล่ียนแปลงได้เฉพำะข้อ 8. และให้ติดต่อ
เฉพำะสำขำเจ้ำของบญัชีเท่ำนัน้) 
8. ขอเปล่ียนแปลงลำยมือช่ือ จำกเดมิ                                                                                                                                                                   

          เปลีย่นเป็น                                                                                                                                                                                                 

9. ขอเปล่ียนแปลงช่ือบญัชี จำกเดมิในนำม                                                                                                                                                              
          เปลีย่นเป็นในนำม                                                                                                                                                                                        

10. ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขกำรสัง่จ่ำย จำกเดมิ                                                                                                                                                      

          เปลีย่นเป็น                                                                                                                                                                                                

 

ส่วนท่ี 5 กรณีขอออกบตัรเครดิต / บตัร Speedy Cash ใบใหม่ 
11. ขอให้ธนำคำรออกบตัรใบใหม่ให้แก่ข้ำพเจ้ำ ดงัน้ี      

         บตัรเครดติ บตัร Speedy Cash 
    เนื่องจำก เปลีย่นแปลงชื่อ-นำมสกลุใหม ่(ออกบตัรใบใหมห่มำยเลขเดมิใหท้ดแทน) โดยขอรบับตัรทีส่ำขำ                                                 รหสัสำขำ                 
 บตัรใบเดมิช ำรดุ (ออกบตัรใบใหมห่มำยเลขเดมิใหท้ดแทน) โดยขอรบับตัรทีส่ำขำ                                                 รหสัสำขำ                 
 ลมืรหสับตัรใบเดมิ/รหสัหำย/รหสัไมช่ดัเจน (ออกบตัรใบใหมห่มำยเลขใหม ่และออกรหสัใหม)่ โดยจะจดัส่งบตัรและรหสัใหมใ่หต้ำมทีอ่ยู่ทีจ่ดัส่งใบแจง้ยอด 
                         รำยกำรบตัรเครดติ/Speedy Cash 
    หมายเหตุ ค่าธรรมเนยีมการออกบตัรใหมเ่ป็นไปตามประกาศอตัราคา่ธรรมเนยีมของธนาคาร  

หมำยเหตุ  กรณีลกูคำ้เปลีย่นแปลง (1) ชือ่ หรอื นำมสกุล พร้อม เปลีย่นแปลงลำยมอืชื่อ หรือ (2) เปลีย่นแปลงลำยมอืชือ่ ใหล้กูคำ้ลงนำมตำมตวัอย่ำงลำยมอืชือ่ใหม่ 

 

                       ลำยมอืชื่อ                                                                              ผูใ้ชบ้รกิำร 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 
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           ทัง้นี้ ขำ้พเจำ้ไดด้ ำเนินกำร และ/หรอื แนบตน้ฉบบัหรอืส ำเนำเอกสำรทีข่ำ้พเจำ้ไดร้บัรองควำมถกูตอ้งแลว้ เพื่อเป็นหลกัฐำนประกอบกำรขอเปลีย่นแปลงดงักล่ำว ดงันี้  
        บตัรประจ ำตวัประชำชน / หนงัสอืเดนิทำง / บตัรประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว ใชพ้จิำรณำกรณีกำรขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูทุกขอ้           จ ำนวน                       ชดุ 

        ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่-นำมสกุล / ทะเบยีนสมรส / ใบหย่ำ / หนงัสอืรบัรองกำรเปลี่ยนค ำน ำหน้ำนำม ใชพ้จิำรณำกรณีกำรขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูในขอ้ 1.        จ ำนวน                       ชดุ 

        สมุดบญัชเีงนิฝำก ใชพ้จิำรณำกรณีกำรขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูในขอ้  1. ,2. ,4. ,5. ,6. (เฉพำะบญัชต่ีำงสำขำ) ,8. ,9. ,10.           จ ำนวน                      ชดุ 

        กำรแสดงตนด้วยกำรกดรหสัประจ ำตวั (PIN) ของบตัรเงนิสดผำ่นเครื่อง PIN PAD ใชพ้จิำรณำกรณีกำรขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูในขอ้  2. ,4. ,5. ,6. 

 

           โดยหนังสือฉบับนี้ ขำ้พเจ้ำขอยนืยนัและรบัรองว่ำ ข้อมูลที่ขำ้พเจ้ำได้ให้ และ/หรอื จะให้แก่ธนำคำรในภำยหน้ำถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจรงิทุกประกำร  โดยข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมให้

ธนำคำรจดัเกบ็ขอ้มลูดงักล่ำวไวใ้นระบบฐำนขอ้มูลลูกค้ำของธนำคำร เพื่อประโยชน์ในกำรใชท้ ำธุรกรรม และ/หรอื ใชบ้รกิำรอื่น ๆ กบัธนำคำรต่อไป รวมทัง้ขอรบัรองว่ำบรรดำนิตกิรรมและสญัญำ

ตลอดจนเอกสำรต่ำง ๆ ทีข่ำ้พเจำ้ไดม้หีรอืท ำไวก้บัธนำคำร และ/หรอื บรษิทัจดักำร ก่อนกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวขำ้งตน้นัน้ ใหถ้อืวำ่ยงัคงมผีลใชบ้ังคบัไดแ้ละผกูพนัขำ้พเจำ้โดยสมบูรณ์ตลอดไป 

และขำ้พเจำ้ขอยนืยนัและรบัรองวำ่เอกสำรเกี่ยวกบักำรเบกิถอนเงนิ และ/หรอื รบัเงนิ และ/หรอื เชค็ที่ขำ้พเจำ้ไดส้ัง่จ่ำยโดยใชล้ำยมอืชื่อเดมิ และ/หรอื ภำยใตเ้งื่อนไขกำรสัง่จ่ำยเดมิที่ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้

ไวก้บัธนำคำร และ/หรอื บรษิทัจดักำร ก่อนที่ขำ้พเจ้ำจะไดแ้จง้ใหธ้นำคำร และ/หรอื บรษิทัจดักำร ทรำบตำมหนงัสอืฉบบันี้ ให้มผีลเป็นกำรรบัเงนิ และ/หรอื กำรสัง่จ่ำยเงนิโดยสมบูรณ์ทุกประกำร 

และในกรณีที่กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวไดก้ระท ำกบับญัชเีดนิสะพดัทีม่อียู่กบัธนำคำรนัน้ เชค็ทีข่ำ้พเจำ้สัง่จ่ำยโดยใชล้ำยมอืชือ่ใหม่ และ/หรอื ตำมเงื่อนไขใหม่ ใหม้ผีลเป็นกำรสัง่จ่ำยเงนิโดยสมบูรณ์ 

ส ำหรบัเชค็ที่ยื่นให้ธนำคำรใช้เงินตัง้แต่วนัที่ธนำคำรได้รบัหนังสือนี้เป็นต้นไป ทัง้นี้ในส่วนของกำรใชบ้ริกำรสัง่จ่ำยเชค็เบิกถอนเงนิต่ำงสำขำ ขำ้พเจ้ำรบัทรำบว่ำจะสำมำรถใช้บรกิำรสัง่จ่ำยเชค็ 

เบิกถอนเงนิต่ำงสำขำตำมข้อมูล และ/หรอื เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงใหม่ข้ำงต้นได้ เป็นระยะเวลำนับจำกวนัที่ธนำคำรได้รบัหนังสือนี้ไปอีก 3 วนัท ำกำรของธนำคำร ส ำหรบัเชค็ของสำขำในเขต 

ส ำนกัหกับญัชกีรุงเทพมหำนคร และ 5 วนัท ำกำรของธนำคำร ส ำหรบัเชค็ของสำขำในเขตภมูภิำค 

           นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำตกลงและยอมรบัว่ำ กำรยืนยนัตวัตนด้วยรหสัประจ ำตวั (PIN – Personal Identification Number) ของบัตรเงินสดของข้ำพเจ้ำผ่ำนเครื่อง PIN PAD เป็นวธิีกำรที่

น่ำเชือ่ถอืและผกูพนัขำ้พเจำ้ 

           ทัง้นี้ หำกมคีวำมเสยีหำยใด ๆ เกดิขึน้กบัธนำคำร และ/หรอื บรษิทัจดักำร อนัเนื่องมำจำกกำรทีธ่นำคำร และ/หรอื บรษิทัจดักำร ด ำเนินกำรตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้ ดงักล่ำวขำ้งต้น 

ขำ้พเจ้ำตกลงยนิยอมรบัผดิชดใชค้่ำเสยีหำยดงักล่ำวใหแ้ก่ธนำคำร และ/หรอื บรษิทัจดักำร จนสิน้เชงิโดยไม่มเีงื่อนไขและขอ้โต้แย้งแต่ประกำรใดทัง้สิน้พร้อมทัง้ยนิยอมเสยีดอกเบี้ยของจ ำนวนเงนิ

ดงักล่ำวในอตัรำเท่ำกบัอตัรำดอกเบี้ยสงูสุดกรณีผดินดัช ำระหนี้ทีธ่นำคำรประกำศเรยีกเกบ็จำกลกูคำ้สนิเชือ่ของธนำคำร โดยหำกธนำคำรได้ประกำศก ำหนดอตัรำดอกเบี้ยดงักล่ำวหลำยอตัรำกใ็หใ้ช้

อตัรำทีส่งูสุดทีธ่นำคำรประกำศก ำหนดซึง่ในขณะนี้เท่ำกบั..............ต่อปี แต่ต่อไปอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมทีธ่นำคำรจะประกำศก ำหนดเป็นครำวๆ โดยไม่ตอ้งไดร้บัควำมยนิยอมจำกขำ้พเจำ้แต่อย่ำง

ใด นบัตัง้แต่วนัทีธ่นำคำร และ/หรอื บรษิทัจดักำร ไดร้บัควำมเสยีหำยจนกวำ่ธนำคำร และ/หรอื บรษิทัจดักำรจะไดร้บักำรชดใชค้่ำเสยีหำยดงักล่ำวจำกขำ้พเจำ้เสรจ็สิน้ครบถว้น 

 

  ลำยมอืชื่อ                                                                             ผูใ้ชบ้รกิำร ลำยมอืชื่อ                                                                             ผูใ้ชบ้รกิำร 
               (                                                                          )                                   (                                                                           ) 
 

  ลำยมอืชื่อ                                                                             ผูใ้ชบ้รกิำร  ลำยมอืชื่อ                                                                             ผูใ้ชบ้รกิำร  
               (                                                                          )                                   (                                                                           )  

*** หมายเหตุ  กรณีลกูคา้เปลีย่นแปลง (1) ชื่อ หรอื นำมสกุล พร้อม เปลีย่นแปลงลำยมอืชือ่ หรือ (2) เปลีย่นแปลงลำยมอืชือ่ ใหล้กูค้ำลงนำมตำมตวัอย่ำงลำยมอืชือ่ใหม่ *** 
 

 

ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร    
กรณเีปลีย่นแปลงหมำยเลขเอกสำรแสดงตน, ประเภทเอกสำรแสดงตน, ชื่อ หรอืนำมสกุล  ไดต้รวจสอบขอ้มลูกบัฐำนขอ้มลู AML/CFT Risk Database แลว้         พบ        ไมพ่บ  
                        ลงนำม                                 (ผูต้รวจสอบ) 

ไดต้รวจสอบควำมถูกตอ้งของเอกสำรทัง้หมดกบัฉบบัจรงิ / ตน้ฉบบัแลว้  
ลงนำมผูบ้นัทกึรำยกำร                                                     ลงนำมผูม้อี ำนำจลงนำม (ผูต้รวจสอบ)                                              เลขประจ ำตวัพนกังำน                   
รหสัสำขำ                                                ชื่อสำขำ                                                                                                                                                      

ประทบั 
ตราสาขา 


