
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4

สาขา ส านักงานใหญ่ ฝ่ายงาน เบอร์โทรศัพท์ email จดหมาย Emali

1
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน)

- สาขาหลกัท่ีมีธุรกรรม x
ศูนยส์นบัสนุนการธนาคาร 
(Account Maintenance Service 
Center) (กลุ่มงานหนงัสือรับรอง)

02-233 6090-8 ต่อ 3604-7 และ 9 x

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของกระทรวง
พาณิชย ์หรือ ผูมี้อ  านาจสัง่จ่าย

บญัชีท่ีหกัค่าธรรมเนียม

จดหมาย  
X 13-ก.ย.-61  

2
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน)

x
- ส านกังานใหญ่  ฝ่ายสนบัสนุนงานสาขา 
 อาคารถนนศรีอยธุยา : 513 ถนนศรีอยธุยา
 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพ  10400

                                                      
                                     'ฝ่าย
สนบัสนุนงานสาขา    

(02-203-2075 -คุณฐิตารีย)์
(02-203-2078- คุณเติมทิพย)์

titaree.sangkaewsuk@ktb.co.th
termtip.tansuwan@ktb.co.th

ผูมี้อ  านาจสัง่จ่ายบญัชีท่ีหกั
ค่าธรรมเนียม

จดหมาย X 18-ม.ค.-62 แกไ้ขท่ีอยูใ่นการจดัส่งหนงัสือ

3
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จ  ากดั (มหาชน)

- สาขาหลกัท่ีมีธุรกรรม
- ส านกังานใหญ่ : 1222 ถนนพระรามท่ี 3 
บางโพงพาง ยานนาวา กทม.10120 ฝ่ายปฏิบติัการสินเช่ือ

02 296-5063 คุณสุพจน์
02 296-3247  คุณศลิษา

Supot Chamnongtham@krungsri.com       
Salisa.Janwatthanaphong@krungsri.com

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของกระทรวง
พาณิชย ์หรือ ผูมี้อ  านาจสัง่จ่าย

บญัชีท่ีหกัค่าธรรมเนียม

จดหมาย
Financial Certification 
Center @krungsri.com

13-ก.ย.-61
 ส่ง E-mail เฉพาะผูส้อบท่ีใช้ E-mail ของ บริษทั
 หากเป็น E-mail ทัว่ไป เช่น hotmail gmail จะ
ตอบกลบัเป็นจดหมาย เทา่นั้น

4
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน)

- สาขาของธนาคารซ่ึงเป็นสาขาเจา้ของ
บญัชีท่ีตดัค่าธรรมเนียม                        - 
ผูดู้แลความสมัพนัธ์ลูกคา้ (RM)

x
ส่วนบริการธุรกรรมการเงิน     
ฝ่ายการใหบ้ริการช าระเงิน

ติดต่อสาขาท่ีส่งหนงัสือ หรือผูดู้แล
ความสมัพนัธ์ลูกคา้ (RM)

x

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของกระทรวง
พาณิชย ์หรือ ผูมี้อ  านาจสัง่จ่าย

บญัชีท่ีหกัค่าธรรมเนียม

จดหมาย x 20-พ.ย.-61  

5
ธนาคารเกียรตินาคิน 
จ ากดั (มหาชน)

x

- สาขาอโศก : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ 
ตึก A ชั้น 6 ฝ่ายปฏิบติัการชาระเงินถนน
สุขมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

ปฏิบติัการช าระเงิน
02 495 1642 (คุณวราภรณ์) 
02 495 1641 (คุณนิภาภรณ์)
02 495 1636 (คุณสุทธิพรรณ)

waraporn.kae@kiatnakin.co.th 
 nipaporn.pec@kiatnakin.co.th
 suttipun@kiatnakin.co.th  

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของกระทรวง
พาณิชย ์หรือ ผูมี้อ  านาจสัง่จ่าย

บญัชีท่ีหกัค่าธรรมเนียม

จดหมาย x 13-ก.ย.-61  

6
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 
จ ากดั (มหาชน)

- สาขาหลกัท่ีมีธุรกรรม
- ส านกังานใหญ่ : 44 ชั้น 14                การ
ธนาคารในประเทศ  อาคารถนนหลงัสวน 
 แขวงลุมพินี  เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330

การธนาคารในประเทศ
02-626-7149 (คุณณัฐพร หุม้ขาว)
02-626-7162 (คุณคมัพร ประกายรุ่งรัศมี)
02-626-7288 (คุณขวญับญุ สะอาด)

NATTAPORN.H@CIMBTHAI.COM
KHUMPORN.P@CIMBTHAI.COM
KWANBOON.S@CIMBTHAI.COM

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของกระทรวง
พาณิชย ์หรือ ผูมี้อ  านาจสัง่จ่าย

บญัชีท่ีหกัค่าธรรมเนียม

จดหมาย x 13-ก.ย.-61  

7
ธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน)

- สาขาหลกัท่ีมีธุรกรรม

- ส านกังานใหญ่ - จดัการขอ้มูลลูกคา้ ฝ่าย
บริหารปฏิบติัการการธนาคาร  ชั้น 11 
อาคาร B เลขท่ี 3000 ถนน พหลโยธิน 
แขวง จอมพล เขต จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

จดัการขอ้มูลลูกคา้ ฝ่ายบริหาร
ปฏิบติัการการธนาคาร ชั้น 11 
อาคาร B

02-242-3691 (คุณศุภฤกษ ์เกียรติกอ้งสกุล) 
 02-242-3462 (คุณสุวิชา พรหมปิณฑะ) 
02-242-3466 (คุณพนิดา วิริวงษ)์ 
02-299-1448 (คุณจุฑามาศ โปร่งสนัเทียะ)

cir@tmbbank.com

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของกระทรวง
พาณิชย ์หรือ ผูมี้อ  านาจสัง่จ่าย

บญัชีท่ีหกัค่าธรรมเนียม

จดหมาย cir@tmbbank.com 13-ก.ย.-61
 ส่ง E-mail เฉพาะผูส้อบท่ีใช้ E-mail ของ บริษ ท
 หากเป็น E-mail ทัว่ไป เช่น hotmail gmail จะ
ตอบกลบัเป็นจดหมาย เทา่นั้น

8
ธนาคารทิสโก ้จ  ากดั 
(มหาชน)

x
- ส านกังานใหญ่ : 48/2 อาคารทิสโกท้าว
เวอร์ ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ฝ่ายบญัชี
ยนืยนัยอดเงินฝาก 02-633 6174
ยนืยนัยอดอ่ืนๆ 02-633 6785

ยนืยนัยอดเงินฝาก waewdao@tisco.co.th
ยนืยนัยอดอ่ืนๆ aphatsara@tisco.co.th

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของกระทรวง
พาณิชย ์หรือ ผูมี้อ  านาจสัง่จ่าย

บญัชีท่ีหกัค่าธรรมเนียม

จดหมาย x 13-ก.ย.-61  

9
ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือ
รายยอ่ย จ  ากดั (มหาชน)

x
- ส านกังานใหญ่ : 123 อาคารไทยประกนั
ชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง        
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

หน่วยงานบญัชีและภาษี 02-697-5300 ต่อ 2508 x

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของกระทรวง
พาณิชยห์รือ ผูมี้อ  านาจสัง่จ่าย

บญัชีท่ีหกัค่าธรรมเนียม

จดหมาย x 13-ก.ย.-61  

ปรับปรุง ณ 

วนัที่

รายละเอียดการติดต่อสถาบันการเงนิในการส่งหนงัสือยืนยันยอด
สมาชิกสมาคมธนาคารไทย

ฝ่ายงาน บุคคล เบอร์โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน
   ผู้ลงนามในหนังสือขอข้อมูล

ยนืยนัยอดธนาคาร (การ

ประทบัตราขึน้อยู่กบัเงือ่นไขที่

ให้ไว้กบักระทรวงพาณชิย์หรือ

ธนาคาร)

ล าดับ สถาบันการเงนิ หมายเหตุ

รูปแบบการตอบกลบัหนังสือยนืยนัที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือ (เลอืกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
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สาขา ส านักงานใหญ่ ฝ่ายงาน เบอร์โทรศัพท์ email จดหมาย Emali

ปรับปรุง ณ 

วนัที่

รายละเอียดการติดต่อสถาบันการเงนิในการส่งหนงัสือยืนยันยอด
สมาชิกสมาคมธนาคารไทย

ฝ่ายงาน บุคคล เบอร์โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน
   ผู้ลงนามในหนังสือขอข้อมูล

ยนืยนัยอดธนาคาร (การ

ประทบัตราขึน้อยู่กบัเงือ่นไขที่

ให้ไว้กบักระทรวงพาณชิย์หรือ

ธนาคาร)

ล าดับ สถาบันการเงนิ หมายเหตุ

รูปแบบการตอบกลบัหนังสือยนืยนัที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือ (เลอืกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

ส าหรับลูกค้าCorporate&SME 
 - ทีมปฏิบติัการขอ้มูลสินเช่ือ 1 
สายปฏิบติัการสินเช่ือธุรกิจ         
(OC CODE 8941)

02-128 1338,02-128-1320 scb_audit_confirm_b@scb.co.th

ส าหรับลูกค้าRetail - ทีมบริการ
งานขอ้มูลและสนบัสนุนลูกคา้
บคุคล  สายปฏิบติัการสินเช่ือ
เพ่ือท่ีอยู ่อาศยั/ธุรกิจรายยอ่ย 
และส ารวจประเมินราคา (OC 
CODE 8924) 

 02-777-4884 scb_audit_confirm@scb.co.th

11
ธนาคารธนชาต  จ  ากดั 
(มหาชน)

x
ส านกังานใหญ่ : 2  อาคารสวนมะลิชั้น 8 
ถนนเฉลิมเขตร์ 4 แขวงเทพศิรินทร์        
เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพฯ 10100

Branch Business Support 02-220 2222 ต่อ 1447, 1908, 1675 x

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของกระทรวง
พาณิชย ์หรือ ผูมี้อ  านาจสัง่จ่าย

บญัชีท่ีหกัค่าธรรมเนียม

จดหมาย x

12
ธนาคารยโูอบี  จ  ากดั 
(มหาชน)

x
- ส านกังานใหญ่ : 191 ถนนสาทรใต ้   
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ฝ่ายบริการขอ้มูลลูกคา้ (CIS)
02-093-2937-40
02--093-2942

CISTeam@uob.co.th
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตาม

หนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์
จดหมาย x 13-ก.ย.-61

หมายเหตุ - ในส่วนของหนงัสือยนืยนัยอด 
(Audit Confirmation Letter) ท่ีออกโดยธนาคาร
ยโูอบี ประมาณปลายปี 2561 เป็นตน้ไป จะไม่มี
ลายเซ็นเน่ืองจากออกโดยระบบอิเล็คโทรนิค 
โดยธนาคารจะแสดงขอ้ความ ““This Audit 
Confirmation Letter generated by system, do 
not require signature”

13
ธนาคารแลนด ์แอนด ์
เฮา้ส์  จ  ากดั (มหาชน)

x

ฝ่ายปฏิบติัการธนาคาร  ส านกังานใหญ่  
เลขท่ี 1 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี                  
ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120

-ฝ่ายปฏิบติัการธนาคาร        
- ฝ่ายปฏิบติัการสินเช่ือ   (เฉพาะ
ขอขอ้มูลดา้นสินเช่ือเพียงอยา่ง
เดียว)

02-359-0000 ต่อ 5301 , 5303  02-359-0112
titak@lhbank.co.th
phiradeev@lhbank.co.th

ผูมี้อ  านาจสัง่จ่าย
บญัชีท่ีหกัค่าธรรมเนียม

จดหมาย x 13-ก.ย.-61  

13-ก.ย.-61x
ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ  ากดั (มหาชน)

10

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนั
ตามหนงัสือรับรองของกระทรวง
พาณิชย ์หรือผูรั้บมอบอ านาจ ซ่ึง
บริษทัไดล้งนามหนงัสือมอบ

อ านาจในเร่ืองดงักล่าวใหแ้ก่ผูรั้บ
มอบอ านาจของบริษทัไวเ้ป็นการ
เฉพาะ และไดย้ื่นหนงัสือมอบ
อ านาจดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารไว้

เป็นหลกัฐานดว้ย)

จดหมาย x

    กรณีท่ีบริษทัลูกคา้มอบอ านาจใหบ้ริษทัท่ี
เป็นส านกังานท าบญัชีมีอ านาจลงนามใน
หนงัสือแทนบริษทัลูกคา้ สามารถท าไดโ้ดย
ด าเนินการดงัน้ี
(ก) บริษทัลูกคา้ (โดยกรรมการผูมี้อ  านาจลง
นามผูกพนับริษทัลูกคา้) ตอ้งลงนามหนงัสือ
มอบอ านาจในเร่ืองดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัท่ีเป็น
ส านกังานท าบญัชี (และยื่นหนงัสือมอบอ านาจ
ดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย)
(ข) บริษทัท่ีเป็นส านกังานท าบญัชี (ซ่ึงเป็นผูรั้บ
มอบอ านาจ) ตอ้งลงนามในหนงัสือดงักล่าว 
โดยกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทัท่ี
เป็นส านกังานท าบญัชี 
ทั้งน้ี หากบริษทัท่ีเป็นส านกังานท าบญัชีมอบ
อ านาจช่วงใหบ้คุคลอ่ืนใดลงนามแทนอีกทอด
หน่ึง ตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจช่วง (ซ่ึงลงนาม
โดยกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทัท่ี
เป็นส านกังานท าบญัชี และยื่นหนงัสือมอบ
อ านาจช่วงดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารไวเ้ป็น
หลกัฐานดว้ยเช่นกนั)

- สาขาหลกัท่ีมีธุรกรรม
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สาขา ส านักงานใหญ่ ฝ่ายงาน เบอร์โทรศัพท์ email จดหมาย Emali

ปรับปรุง ณ 

วนัที่

รายละเอียดการติดต่อสถาบันการเงนิในการส่งหนงัสือยืนยันยอด
สมาชิกสมาคมธนาคารไทย

ฝ่ายงาน บุคคล เบอร์โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน
   ผู้ลงนามในหนังสือขอข้อมูล

ยนืยนัยอดธนาคาร (การ

ประทบัตราขึน้อยู่กบัเงือ่นไขที่

ให้ไว้กบักระทรวงพาณชิย์หรือ

ธนาคาร)

ล าดับ สถาบันการเงนิ หมายเหตุ

รูปแบบการตอบกลบัหนังสือยนืยนัที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือ (เลอืกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

14
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
จ ากดั (มหาชน)

x
- ส านกังานใหญ่ : ชั้น 11-13 เอ็มโพเร่ียม 
ทาวเวอร์  622 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตนั 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายบญัชี
02-663-9865 (คุณอารตี)
02-663-9871 (คุณปราณี)

arratee.kan@th.icbc.com.cn
pranee.wic@th.icbc.com.cn

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของกระทรวง
พาณิชยห์รือ ผูมี้อ  านาจสัง่จ่าย

บญัชีท่ีหกัค่าธรรมเนียม

จดหมาย x 13-ก.ย.-61  

15
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์
เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน)

x
- ส านกังานใหญ่ : 100 สาธรธานี          
ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม เขตบางรัก 
กทม 10500

Account Services

02-724-6858
02-724-6617
02-724-6976
02-724-6733

x

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของกระทรวง
พาณิชยห์รือ ผูมี้อ  านาจสัง่จ่าย

บญัชีท่ีหกัค่าธรรมเนียม

จดหมาย x 13-ก.ย.-61  

หมายเหตุ

1 กรณีลูกคา้มีบญัชีกบัหลายสาขาและธนาคารนั้นขอให้ส่งหนงัสือผา่นสาขา สามารถส่งหนงัสือค าขอเพียงฉบบัเดียว และส่วนกลางของธนาคารจะตอบให้ทกุบญัชีตามท่ีขอ (หรือบางบญัชี ข้ึนอยูก่บัถอ้ยค าท่ีระบใุนหนงัสือขอขอ้มูล)
2 การลงนาม ในหนงัสือขอขอ้มูลยืนยนัยอด หากจะลงนามโดยบคุคลอ่ืน ตอ้งเป็นผูรั้บมอบอ านาจ ซ่ึงบริษทัไดล้งนามหนงัสือมอบอ านาจในเร่ืองดงักล่าวให้แก่ผูรั้บมอบอ านาจของบริษทัไวเ้ป็นการเฉพาะ และไดย้ื่นหนงัสือมอบอ านาจดงักล่าวให้แก่ธนาคารไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย
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