
เอกสารแนบ 4อพัเดทวันที
 28 พฤศจิกายน 2562

ไปรษณยี์ By Hand Big 4 เท่านั�น สํานักงานสอบบญัชีที�ได้รับความเหน็ชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เท่านั�น(Big 4 + สํานักงานสอบบญัชีในตลาดทุน)

สํานักงานสอบบญัชีทั�งหมด สํานักงานสอบบญัชี และผู้สอบบญัชีที�ปฏิบตัิงานคนเดยีว
กรณผีู้สอบบญัชีมารับด้วยตนเอง กรณผีู้สอบบญัชีมอบหมายให้ผู้อื�นรับเอกสารแทน ต้องแนบซองจดหมายพร้อมกบัติดแสตมป์หรือไม่

อื�นๆ (ระบุ) เช่น 1. ให้พมิพ์ชื�อผู้รับบนซองจดหมาย ที�แนบมา2. ขนาดของซองจดมหาย 3. แสตมป์ที�ติดบนซอง

ชื�อผู้ประสานงาน เบอร์โทรติดต่อ

1 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ได้ ได้ ได้ ได้*รับไดช้่วงเดือน ม.ค.-พ.ค.เท่านั
น หากเลยกาํหนดดงักล่าว จะจดัส่งทางไปรษณีย*์

ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ศูนยส์นบัสนุนการธนาคาร ชั
น 6 เลขที� 300             อาคารธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500

ตอ้งแนบ 1.ใหพ้ิมพช์ื�อผูส้อบบญัชีบนซอง2. ซองจดหมายมาตรฐาน3. ติดแสตมป์ขั
นตํ�า 3 บาท
ศูนยส์นบัสนุนการธนาคาร (Account Maintenance Service Center) (กลุ่มงานหนงัสือรับรอง)

02-233 6090-8 ต่อ 3604-7

2 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ - - - ตอ้งแนบ 1.ใหพ้ิมพช์ื�อผูส้อบบญัชีบนซอง2. ซองจดหมายมาตรฐาน3. ติดแสตมป์ขั
นตํ�า 3 บาท
คุณฐิตารีย์คุณเติมทิพย ์/ คุณชวนัรัตน์

02-203-217402-203-2078 (2075 -  2077)
3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1222 ถนนพระรามที� 3 แขวงบางโพงพาง                เขตยานนาวา กทม. 10120 ฝ่ายปฏิบตัิการสินเชื�อ         กลุ่มรับรองขอ้มูลทางการเงิน ชั
น 5

ตอ้งแนบ 1.ใหพ้ิมพช์ื�อผูร้ับบนซองจดหมายที�แนบมา2. ขนาดของซองจดหมายใหเ้ป็นมาตรฐานไม่เลก็ 3. แสตมป์ที�ติดบนซองใหค้รบ
สุพจน/์ศลิษา 02-296-5063 และ 02-296-3247

4 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ได้ ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ - - - ไม่ตอ้งแนบ ใหพ้ิมพช์ื�อผูต้รวจสอบบญัชีที�ไดร้ับมอบหมาย พร้อมที�อยู่และ   หมายเลขโทรศพัทท์ี�ธนาคารสามารถติดต่อได ้ ในจดหมายขอหนงัสือยืนยนัยอดธนาคาร   เพื�อใช้ในการจดัส่งหนงัสือยืนยนัยอดธนาคาร

1.สาขาที�ส่งหนงัสือ หรือ2. ผูดู้แลความสมัพนัธ์ลูกคา้ (RM)
 -

5 ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ - - - ตอ้งแนบ 1.พิมพช์ื�อผูร้ับบนซองจดหมายที�แนบมา2. ขนาดซองจดหมาย  9.25*4.25 "3. ติดแสตมป์ขั
นตํ�า 3 บาท
คุณวราภรณ์  แก่นจนัทร์ คุณนิภาภรณ์  เพชรงามคุณสุทธิพรรณ  เจียมสวสัดิ4พนัธ์

02 495 164202 495 1641 02 495 1636

รายละเอยีดติดต่อสถาบันการเงนิในการรับหนังสือยืนยนัยอดธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย

สถานที�ในการรับเอกสาร (ระบุให้ครบถ้วน)

วธิีการขอหนังสือยืนยนัยอดจากธนาคาร หน่วยงานติดต่อกรณรีับหนังสือยืนยนัยอดธนาคารด้วยตนเองบริษทัผู้สอบบญัชีที�สามารถรับได้ (ให้ระบุว่าได้ หรือ ไม่ได้ ) กรณใีห้ส่งกลบัทางไปรษณยี์สามารถมอบหมายให้ผู้อื�นไปรับเอกสารแทนได้หรือไม่(ให้ระบุมาว่าได้ หรือไม่ได้)

เอกสารที�ต้องใช้ในการติดต่อขอรับหนังสือยืนยนัยอด

หนงัสือแจง้ความประสงคข์อรับเอกสาร โดยใหร้ะบุชื�อบริษทัที�ใหม้ารับ   และสาํเนาบตัรประชาชนของผูร้ับเอกสาร

หนงัสือแจง้ความประสงค ์โดยระบุชื�อผูร้ับเอกสาร พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชน (ทาํครั
 งเดียว)

ลาํดบั ธนาคาร
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ไปรษณยี์ By Hand Big 4 เท่านั�น สํานักงานสอบบญัชีที�ได้รับความเหน็ชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เท่านั�น(Big 4 + สํานักงานสอบบญัชีในตลาดทุน)

สํานักงานสอบบญัชีทั�งหมด สํานักงานสอบบญัชี และผู้สอบบญัชีที�ปฏิบตัิงานคนเดยีว
กรณผีู้สอบบญัชีมารับด้วยตนเอง กรณผีู้สอบบญัชีมอบหมายให้ผู้อื�นรับเอกสารแทน ต้องแนบซองจดหมายพร้อมกบัติดแสตมป์หรือไม่

อื�นๆ (ระบุ) เช่น 1. ให้พมิพ์ชื�อผู้รับบนซองจดหมาย ที�แนบมา2. ขนาดของซองจดมหาย 3. แสตมป์ที�ติดบนซอง

ชื�อผู้ประสานงาน เบอร์โทรติดต่อ

รายละเอยีดติดต่อสถาบันการเงนิในการรับหนังสือยืนยนัยอดธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย

สถานที�ในการรับเอกสาร (ระบุให้ครบถ้วน)

วธิีการขอหนังสือยืนยนัยอดจากธนาคาร หน่วยงานติดต่อกรณรีับหนังสือยืนยนัยอดธนาคารด้วยตนเองบริษทัผู้สอบบญัชีที�สามารถรับได้ (ให้ระบุว่าได้ หรือ ไม่ได้ ) กรณใีห้ส่งกลบัทางไปรษณยี์สามารถมอบหมายให้ผู้อื�นไปรับเอกสารแทนได้หรือไม่(ให้ระบุมาว่าได้ หรือไม่ได้)

เอกสารที�ต้องใช้ในการติดต่อขอรับหนังสือยืนยนัยอด
ลาํดบั ธนาคาร

6 ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ สาํเนาบตัรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง
1. หนงัสือมอบหมายจากผูส้อบบญัชีที�มีชื�ออยู่ในหนงัสือยืนยนัยอดเท่านั
น2. สาํเนาบตัรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งของผูส้อบบญัชี3. สาํเนาบตัรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งของผูร้ับมอบอาํนาจ

สาํนกังานใหญ่ :44 ชั
น 14                          การธนาคารในประเทศ  อาคารถนนหลงัสวน             แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

ตอ้งแนบ 1.ใหพ้ิมพช์ื�อผูส้อบบญัชีและที�อยู่ของผูส้อบบญัชีบนซองจดหมายที�แนบมาดว้ยทุกครั
 ง2. ขนาดของซองจดหมายตอ้งเป็นแบบมาตรฐาน3. แสตมป์ที�ติดบนซอง  -กรณีให้ส่งกลบัแบบธรรมดา 3 บาท -กรณีให้ส่งกลบัแบบลงทะเบียน 16 บาท

คุณณฐัพร หุม้ขาวคุณขวญับุญ สะอาดคุณคมัพร ประกายรุ่งรัศมี
02-626-714902-626-728802-626-7162

7 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ได้ ได้ ได้ ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ หนงัสือแจง้ความประสงค์ขอรับเอกสาร ระบุชื�อของผูม้ีอาํนาจมอบหมายจากauditor พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนและรับรองสาํเนาถูกตอ้งของผูร้ับเอกสารทั
งหมด (ทาํครั
 งเดียว) หากมีการเปลี�ยนแปลงให ้update ทุกครั
 ง

จดัการขอ้มูลลูกคา้ ชั
น 11 อาคาร B (เฉพาะการรับเอกสารเท่านั
น)
แนบซองจดหมาย(มาตรฐาน) จ่าหนา้ซอง พร้อมติดแสตมป์ทุกราย

1.ใหพ้ิมพช์ื�อผูส้อบบญัชีและที�อยู่ของผูส้อบบญัชีบนซองจดหมายที�แนบมา2. ขนาดของซองจดหมายมาตรฐาน3. แสตมป์ที�ติดบนซอง ธรรมดา 3 บาท (หา้มติดอากรแสตมป์)

1. คุณศุภฤกษ ์                       2. คุณพนิดา                          3.คุณสุวชิา
02-242-369102-242-346202-242-3466

8 ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) ได้ ได้ ได ้   ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ บตัรประชาชน (ตวัจริง) 1. หนงัสือมอบอาํนาจ             2. บตัรประชาชน (ตวัจริง) ของผูส้อบบญัชี และผูร้ับมอบอาํนาจ
สาํนกังานใหญ่ ตอ้งแนบ 1.ใหพ้ิมพช์ื�อผูส้อบบญัชีและที�อยู่ของผูส้อบบญัชีบนซองจดหมายที�แนบมา2. ขนาดของซองจดหมายมาตรฐาน3. แสตมป์ที�ติดบนซอง ธรรมดา 3 บาท

1. คุณอภสัรา    (หน่วยงานบญัชี)2. คุณแววดาว     (หน่วยงาน COS    Support)

1. 02-633-6785
2. 02-633-6174 
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สํานักงานสอบบญัชีทั�งหมด สํานักงานสอบบญัชี และผู้สอบบญัชีที�ปฏิบตัิงานคนเดยีว
กรณผีู้สอบบญัชีมารับด้วยตนเอง กรณผีู้สอบบญัชีมอบหมายให้ผู้อื�นรับเอกสารแทน ต้องแนบซองจดหมายพร้อมกบัติดแสตมป์หรือไม่

อื�นๆ (ระบุ) เช่น 1. ให้พมิพ์ชื�อผู้รับบนซองจดหมาย ที�แนบมา2. ขนาดของซองจดมหาย 3. แสตมป์ที�ติดบนซอง

ชื�อผู้ประสานงาน เบอร์โทรติดต่อ

รายละเอยีดติดต่อสถาบันการเงนิในการรับหนังสือยืนยนัยอดธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย

สถานที�ในการรับเอกสาร (ระบุให้ครบถ้วน)

วธิีการขอหนังสือยืนยนัยอดจากธนาคาร หน่วยงานติดต่อกรณรีับหนังสือยืนยนัยอดธนาคารด้วยตนเองบริษทัผู้สอบบญัชีที�สามารถรับได้ (ให้ระบุว่าได้ หรือ ไม่ได้ ) กรณใีห้ส่งกลบัทางไปรษณยี์สามารถมอบหมายให้ผู้อื�นไปรับเอกสารแทนได้หรือไม่(ให้ระบุมาว่าได้ หรือไม่ได้)

เอกสารที�ต้องใช้ในการติดต่อขอรับหนังสือยืนยนัยอด
ลาํดบั ธนาคาร

9 ธนาคารไทยเครดิต เพื�อรายย่อย จาํกดั (มหาชน) ได้ ได้ ได ้   ได ้   ได้ ได ้   ได ้   บตัรประชาชน (ตวัจริง) 1. หนงัสือมอบอาํนาจ             2. บตัรประชาชน (ตวัจริง)    ของผูส้อบบญัชี และ   ผูร้ับมอบอาํนาจ
สาํนกังานใหญ่ /ฝ่ายการบญัชีและภาษี ตอ้งแนบ 1.ใหพ้ิมพช์ื�อผูส้อบบญัชีและที�อยู่ของผูส้อบบญัชีบนซองจดหมายที�แนบมา2. ขนาดของซองจดหมายมาตรฐาน3. แสตมป์ที�ติดบนซอง ธรรมดาอย่างนอ้ย 3 บาท

นางพนิดา  ศรีปัตถา 02-697-5300 ต่อ 2508

ได้ กรณลีูกค้า Retail ส่งที�เลขที� 18 อาคารพลาซ่าเวสท ์ทาวเวอร์ A โซน B ชั
น 3    ถ.รัชดาภิเษก จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

ทีมควบคุมคุณภาพขอ้มูลลูกคา้บุคคล 02-777-4884

กรณลีูกค้า Corporate & SME ส่งที�ชั
น 18 ฝั�งปีกเหนือ       (North Wing) อาคาร จี    ทาวเวอร์ แกรนด ์พระราม 9 เลขที� 9  ถ.พระราม 9            แขวงหว้ยขวาง                      เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ทีมปฏิบตัิการขอ้มูลสินเชื�อ สายปฏิบตัิการสินเชื�อธุรกิจ (OC CODE 8941)
02-128-1320,02-128-1266

ได้ ได้ ได้ ได้ สาํเนาบตัรประชาชน (ใหต้รงกบัที�ระบุในใบคาํขอ) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง
1. หนงัสือมอบอาํนาจ(ทุกครั
 งที�มีการมอบอาํนาจ)2. สาํเนาบตัรประชาชนผูม้อบอาํนาจพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง3. สาํเนาบตัรประชาชนผูร้ับมอบอาํนาจพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

1. พิมพช์ื�อ-ที�อยู่ ผูต้รวจสอบบญัชี (ใหต้รงกบัที�ระบุในใบคาํขอ) บนซองจดหมาย2. ติดตราไปรษณียากรใหค้รบตามที�ไปรษณียก์าํหนด แลว้แต่กรณี เช่น ส่งแบบปกติ , ส่งลงทะเบียน , ส่ง EMS3. กรณีจดัส่งปลายทางต่างประเทศ ใหจ้ดัส่งซองที�ชาํระเงินแลว้หรือเรียกเก็บเงินปลายทางที�มีการลงทะเบียนแลว้มาดว้ย เช่นซอง DHL , FedEx , ฯลฯ4. ใชซ้องจดหมายขนาดตามมาตรฐาน

ตอ้งแนบ10 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ได้ได้
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เอกสารแนบ 4อพัเดทวันที
 28 พฤศจิกายน 2562

ไปรษณยี์ By Hand Big 4 เท่านั�น สํานักงานสอบบญัชีที�ได้รับความเหน็ชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เท่านั�น(Big 4 + สํานักงานสอบบญัชีในตลาดทุน)

สํานักงานสอบบญัชีทั�งหมด สํานักงานสอบบญัชี และผู้สอบบญัชีที�ปฏิบตัิงานคนเดยีว
กรณผีู้สอบบญัชีมารับด้วยตนเอง กรณผีู้สอบบญัชีมอบหมายให้ผู้อื�นรับเอกสารแทน ต้องแนบซองจดหมายพร้อมกบัติดแสตมป์หรือไม่

อื�นๆ (ระบุ) เช่น 1. ให้พมิพ์ชื�อผู้รับบนซองจดหมาย ที�แนบมา2. ขนาดของซองจดมหาย 3. แสตมป์ที�ติดบนซอง

ชื�อผู้ประสานงาน เบอร์โทรติดต่อ

รายละเอยีดติดต่อสถาบันการเงนิในการรับหนังสือยืนยนัยอดธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย

สถานที�ในการรับเอกสาร (ระบุให้ครบถ้วน)

วธิีการขอหนังสือยืนยนัยอดจากธนาคาร หน่วยงานติดต่อกรณรีับหนังสือยืนยนัยอดธนาคารด้วยตนเองบริษทัผู้สอบบญัชีที�สามารถรับได้ (ให้ระบุว่าได้ หรือ ไม่ได้ ) กรณใีห้ส่งกลบัทางไปรษณยี์สามารถมอบหมายให้ผู้อื�นไปรับเอกสารแทนได้หรือไม่(ให้ระบุมาว่าได้ หรือไม่ได้)

เอกสารที�ต้องใช้ในการติดต่อขอรับหนังสือยืนยนัยอด
ลาํดบั ธนาคาร

11 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ไม่ได้ สาํเนาบตัรพนกังานพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง
1. หนงัสือมอบอาํนาจฯ     (ทุกครั
 งที�มีการมอบอาํนาจ)2. สาํเนาบตัรพนกังานของ   ผูม้อบอาํนาจพร้อมรับรอง   สาํเนาถูกตอ้ง3. สาํเนาบตัรประชาชนผูร้ับมอบอาํนาจพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

สาํนกังานใหญ่ :                     2  อาคารสวนมะลิชั
น 8    ถนนเฉลิมเขตร์ 4 แขวงเทพศิรินทร์                 เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย          กรุงเทพฯ 10100

ตอ้งแนบ 1.  พิมพช์ื�อผูร้ับ (ใหต้รงกบัที�ระบุ     ในใบคาํขอ) บนซองจดหมาย     ที�แนบมา2. ติดแสตมป์ใหค้รบตามที�    ไปรษณียก์าํหนด3. ใชซ้องจดหมายขนาดตาม    มาตรฐาน

1.นายสุรศกัดิ4    ศรีอุษณียม์รกต2.นางพรทิพย ์   สนิกวาที3.นางสุพฒันธ์นา   สารินนท์

02-220-2222 ต่อ1447, 1908 , 1675

12 ธนาคารยูโอบี  จาํกดั (มหาชน) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ สาํเนาบตัรประชาชนของผูต้รวจสอบบญัชี - หนงัสือมอบอาํนาจฯ/สาํเนาบตัรประชาชนของผู ้ตรวจสอบบญัชีที�อยู่ในจดหมายนาํ- ธนาคารโทรยืนยนักบัผูต้รวจสอบบญัชีที�ใหไ้วใ้นจดหมายนาํ

สาํนกังานใหญ่ :                   ฝ่ายบริการขอ้มูลลูกคา้ ชั
น 3 เลขที� 191 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ตอ้งแนบ 1.ใหพ้ิมพช์ื�อผูร้ับบนซองจดหมาย ที�แนบมา ตอ้งตรงกบัใบคาํขอ2. ขนาดของซองจดหมายใหเ้ป็นมาตรฐานไม่เลก็ 3. ติดแสตมป์ใหค้รบถว้นตามขนาดของซอง

1.คุณวงศพทัธ์ รักษา2.คุณดาหวนั ดุงโคกสูง 02 093-293702 093-2940

13 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  จาํกดั (มหาชน) ได้ ได้ ไม่ได้ ได ้(แต่ผูท้ี�จะมารับจะตอ้งเป็นผูท้ี�มีชื�อระบุในแบบฟอร์มคาํขอหนงัสือยืนยนัยอดเท่านั
น)

ได ้(แต่ผูท้ี�จะมารับจะตอ้งเป็นผูท้ี�มีชื�อระบุในแบบฟอร์มคาํขอหนงัสือยืนยนัยอดเท่านั
น)

ได ้(แต่ผูท้ี�จะมารับจะตอ้งเป็นผูท้ี�มีชื�อระบุในแบบฟอร์มคาํขอหนงัสือยืนยนัยอดเท่านั
น)

ได ้(แต่ผูท้ี�จะมารับจะตอ้งเป็นผูท้ี�มีชื�อระบุในแบบฟอร์มคาํขอหนงัสือยืนยนัยอดเท่านั
น)

บตัรประชาชน 1. หนงัสือมอบอาํนาจฯ     (ทุกครั
 งที�มีการมอบอาํนาจ)2. สาํเนาบตัรประชาชนของ   ผูม้อบอาํนาจพร้อมรับรอง   สาํเนาถูกตอ้ง3. สาํเนาบตัรประชาชนผูร้ับมอบอาํนาจพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

สาํนกังานใหญ่ :                ฝ่ายปฏิบตัิการธนาคาร      ชั
น 6  เลขที� 1                    อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี          ถ.สาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120 

ตอ้งแนบ 1.  พิมพช์ื�อผูร้ับบนซองจดหมาย    ที�แนบมา (ชื�อตอ้งตรงกบัรายละเอียดที�แจง้ในแบบฟอร์ม คาํขอหนงัสือยืนยนัยอด)2. ติดแสตมป์ใหค้รบตามที�ไปรษณีย์กาํหนด3. ใชซ้องจดหมายขนาดตาม    มาตรฐาน

1. นางสาวภิรดี วรกระมล        2. นางสาวสิริรัตน ์ พุ่มระชฏัร์ 02-359-0000 ต่อ 5303,5301
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เอกสารแนบ 4อพัเดทวันที
 28 พฤศจิกายน 2562

ไปรษณยี์ By Hand Big 4 เท่านั�น สํานักงานสอบบญัชีที�ได้รับความเหน็ชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เท่านั�น(Big 4 + สํานักงานสอบบญัชีในตลาดทุน)

สํานักงานสอบบญัชีทั�งหมด สํานักงานสอบบญัชี และผู้สอบบญัชีที�ปฏิบตัิงานคนเดยีว
กรณผีู้สอบบญัชีมารับด้วยตนเอง กรณผีู้สอบบญัชีมอบหมายให้ผู้อื�นรับเอกสารแทน ต้องแนบซองจดหมายพร้อมกบัติดแสตมป์หรือไม่

อื�นๆ (ระบุ) เช่น 1. ให้พมิพ์ชื�อผู้รับบนซองจดหมาย ที�แนบมา2. ขนาดของซองจดมหาย 3. แสตมป์ที�ติดบนซอง

ชื�อผู้ประสานงาน เบอร์โทรติดต่อ

รายละเอยีดติดต่อสถาบันการเงนิในการรับหนังสือยืนยนัยอดธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย

สถานที�ในการรับเอกสาร (ระบุให้ครบถ้วน)

วธิีการขอหนังสือยืนยนัยอดจากธนาคาร หน่วยงานติดต่อกรณรีับหนังสือยืนยนัยอดธนาคารด้วยตนเองบริษทัผู้สอบบญัชีที�สามารถรับได้ (ให้ระบุว่าได้ หรือ ไม่ได้ ) กรณใีห้ส่งกลบัทางไปรษณยี์สามารถมอบหมายให้ผู้อื�นไปรับเอกสารแทนได้หรือไม่(ให้ระบุมาว่าได้ หรือไม่ได้)

เอกสารที�ต้องใช้ในการติดต่อขอรับหนังสือยืนยนัยอด
ลาํดบั ธนาคาร

14 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ สาํเนาบตัรประชาชนพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และตอ้งเป็นผูท้ี�มีรายชื�อตามจดหมายยืนยนัยอดเท่านั
น
1. หนงัสือมอบอาํนาจฯ     (ทุกครั
 งที�มีการขอหนงัสือยืนยนัยอด)2. สาํเนาบตัรประชาชนของ   ผูม้อบอาํนาจพร้อมรับรอง   สาํเนาถูกตอ้ง3. สาํเนาบตัรประชาชนผูร้ับมอบอาํนาจพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

- สาํนกังานใหญ่ :                 ชั
น L,11-13 เอม็โพเรี�ยม ทาวเวอร์  622 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110-สาขาที�ทาํธุรกรรม

ตอ้งแนบ 1.ใหพ้ิมพช์ื�อผูส้อบบญัชีและที�อยู่ของผูส้อบบญัชีบนซองจดหมายที�ตอ้งการใหต้อบกลบั2. ขนาดของซองจดหมายตอ้งเป็นแบบมาตรฐาน3. ตอ้งติดแสตมป์บนซองตอบกลบั และราคาแสตมป์ที�ติดบนซอง   - กรณีใหส้่งกลบัแบบธรรมดา 3 บาท  - กรณีใหส้่งกลบัแบบลงทะเบียน 16 บาท - กรณีใหส้่งกลบัแบบ EMS 35 บาท

1.คุณอารตี2.คุณพร 02-663-986502-663-9871

15 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)
ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ บตัรประชาชน หนงัสือมอบอาํนาจ, สาํเนาบตัรประชาชนผูม้อบ และบตัรประชาชนผูร้ับมอบ

สาํนกังานใหญ่-แผนก Account Services เลขที� 100 สาธรนครทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

ตอ้งแนบ 1.พิมพช์ื�อและที�อยู่บนหนา้ซอง โดยตอ้งตรงกบัในใบคาํขอ กรณีไม่ตรงกนั ธนาคารจะตอบกลบัตามชื�อและที�อยู่ที�ระบุในใบคาํขอ2. ติดแสตมป์

คุณวฒุิพงษ์คุณสุกญัญาคุณเกศกนกคุณณคณา
02-724-685802-724-661702-724-697602-724-6733

                    2.  กรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงของผูร้ับมอบอาํนาจ ผูส้อบบญัชีจะตอ้งจดัทาํหนงัสือมอบอาํนาจฉบบัใหม่ พร้อมแนบเอกสารประกอบทุกครั
 งที�มีการเปลี�ยนแปลง                    3. กรณีที�ใหส้่งกลบัทางไปรษณีย ์ขอใหผู้ส้อบบญัชีแนบซองมาตรฐานพร้อมกบัติดแสตมป์ใหเ้พียงพอกบันํ
 าหนกั 
หมายเหตุ 1.  การเขา้รับหนงัสือยืนยนัยอด ขอความร่วมมือจากผูส้อบบญัชี โทรศพัทส์อบถามรายละเอียด และแจง้ล่วงหนา้ก่อนเขา้มารับหนงัสือยืนยนัยอดธนาคาร
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