สิ งทีส่งมาด้ วย 5

การรับหนังสื อยืนยันยอดธนาคาร

อัพเดทวันที 31 ตุลาคม 2564

กรณีรับหนังสื อยืนยันยอดธนาคารด้ วยตนเอง
วิธีการขอหนังสื อยืนยันยอดจาก
ธนาคาร
ธนาคาร

สามารถ
มอบหมายให้
ผูอ้ ืนไปรับ
เอกสารแทน
ได้หรื อไม่
(ให้ระบุมาว่า
ได้ หรื อไม่ได้)

บริ ษทั ผูส้ อบบัญชีทีสามารถรับได้
(ให้ระบุว่าได้ หรื อ ไม่ได้ )
Big 4 เท่านัน

สํานักงานสอบบัญชีที
ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. เท่านัน
(Big 4 + สํานักงานสอบ
บัญชีในตลาดทุน)

สํานักงานสอบ
บัญชีท งั หมด

สํานักงานสอบบัญชี
และผูส้ อบบัญชีที
ปฏิบตั ิงานคนเดียว

ไปรษณีย์

By Hand

1 ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน)

ได้

ได้

ได้

ได้
*รับได้ช่วงเดือน
ม.ค.-พ.ค.เท่านัน
หากเลยกําหนดดังกล่าว
จะจัดส่ งทางไปรษณี ย*์

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

2 ธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน)

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

3 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จํากัด (มหาชน)

ได้

ไม่ได้
รวมถึงการจัด
ส่ งผ่านขนส่ ง
เอกชน
(Kerry, Flash,
Grab etc.)
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

4 ธนาคารกสิ กรไทย
จํากัด (มหาชน)

ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

กรณี ผสู ้ อบบัญชีมา
รับด้วยตนเอง

กรณี ผสู ้ อบบัญชีมอบหมายให้
ผูอ้ ืนรับเอกสารแทน

หนังสื อแจ้งความประสงค์ โดยระบุชือผูร้ ับเอกสาร
พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน (ทําครังเดียว)

-

-

หนังสื อแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสาร
โดยให้ระบุชือบริ ษทั ทีให้มารับ และสําเนาบัตร
ประชาชนของผูร้ ับเอกสาร

-

-

หน ้า 1 /5

หน่ วยงานติดต่ อ

กรณีให้ ส่งกลับทางไปรษณีย์

เอกสารทีตอ้ งใช้ในการติดต่อขอรับหนังสื อยืนยันยอด
สถานทีในการรับเอกสาร
(ระบุให้ครบถ้วน)

ต้องแนบซอง
อืนๆ (ระบุ) เช่น
จดหมายพร้อมกับ 1.ให้พิมพ์ชือผูร้ ับบนซองจดหมายที
ติดแสตมป์ หรื อไม่ แนบมา
2. ขนาดของซองจดมหาย
3. แสตมป์ ทีติดบนซอง

ชือผูป้ ระสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

ศูนย์สนับสนุนการธนาคาร
ชัน 6 เลขที 300
อาคารธนาคารกรุ งเทพ
สาขาสี ลม ถนนสี ลม
แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก
กทม. 10500

ต้องแนบ

1.ให้พิมพ์ชือผูส้ อบบัญชีบนซอง
2. ซองจดหมายมาตรฐาน
3. ติดแสตมป์ ขันตํา 3 บาท

ศูนย์สนับสนุนการธนาคาร
02-233 6090-8 ต่อ
(Account Maintenance Service 3604-7
Center)
(กลุ่มงานหนังสื อรับรอง)

-

ต้องแนบ

1.ให้พิมพ์ชือผูส้ อบบัญชีบนซอง
2. ซองจดหมายมาตรฐาน
3. ติดแสตมป์ ขันตํา 3 บาท

ทีมสนับสนุนงานสาขา
คุณเกษณี
คุณเติมทิพย์
คุณฐิตารี ย ์

02-203-2075
02-203-2078
02-203-2174

บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
1222 ถนนพระรามที 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม.10120
ฝ่ ายปฏิบตั ิการสิ นเชือ กลุ่มรับรอง
ข้อมูลทางการเงิน ชัน 5
** เพิมรู ปแบบการตอบกลับทาง
Email โดย ส่ ง E-mail เฉพาะ
ผูส้ อบทีใช้ E-mail ของ บริ ษทั หาก
เป็ น E-mail ทัว ไป เช่น hotmail
gmail จะตอบกลับเป็ นจดหมาย
เท่านัน

ต้องแนบ

1.ให้พิมพ์ชือผูร้ ับบนซองจดหมายที
แนบมา
2. ขนาดของซองจดหมายให้เป็ น
มาตรฐานไม่เล็ก
3. แสตมป์ ทีติดบนซองให้ครบ
4.ชือ เบอร์โทร E-Mail ของ Audit

1.คุณสุ พจน์
2. คุณศลิษา

02-296-5063
02-296-3247

-

ไม่ตอ้ งแนบ

ให้พิมพ์ชือผูต้ รวจสอบบัญชีทีได้รับ 1.สาขาทีส่งหนังสื อ หรื อ
มอบหมาย พร้อมทีอยูแ่ ละหมายเลข 2. ผูด้ ูแลความสัมพันธ์ลูกค้า
โทรศัพท์ทีธนาคารสามารถติดต่อได้ (RM)
ในจดหมายขอหนังสื อยืนยันยอด
ธนาคาร เพือใช้ในการจัดส่ งหนังสื อ
ยืนยันยอดธนาคาร

-

สิ งทีส่งมาด้ วย 5

การรับหนังสื อยืนยันยอดธนาคาร

อัพเดทวันที 31 ตุลาคม 2564

กรณีรับหนังสื อยืนยันยอดธนาคารด้ วยตนเอง
วิธีการขอหนังสื อยืนยันยอดจาก
ธนาคาร
ธนาคาร

สามารถ
มอบหมายให้
ผูอ้ ืนไปรับ
เอกสารแทน
ได้หรื อไม่
(ให้ระบุมาว่า
ได้ หรื อไม่ได้)

บริ ษทั ผูส้ อบบัญชีทีสามารถรับได้
(ให้ระบุว่าได้ หรื อ ไม่ได้ )
Big 4 เท่านัน

สํานักงานสอบบัญชีที
ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. เท่านัน
(Big 4 + สํานักงานสอบ
บัญชีในตลาดทุน)

สํานักงานสอบ
บัญชีท งั หมด

สํานักงานสอบบัญชี
และผูส้ อบบัญชีที
ปฏิบตั ิงานคนเดียว

กรณี ผสู ้ อบบัญชีมา
รับด้วยตนเอง

กรณี ผสู ้ อบบัญชีมอบหมายให้
ผูอ้ ืนรับเอกสารแทน

ไปรษณีย์

By Hand

5 ธนาคารเกียรตินาคิน
ภัทร จํากัด (มหาชน)

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

6 ธนาคารซี ไอเอ็มบี
ไทย จํากัด (มหาชน)

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

สําเนาบัตรประชาชน
ของผูส้ อบบัญชี
พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง

7 ธนาคารทหารไทยธน
ชาต จํากัด (มหาชน)

ได้

ได้

ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

บัตรประชาชน
(ตัวจริ ง)

หนังสื อแจ้งความประสงค์ขอรับ จัดการข้อมูลลูกค้า ชัน 11 อาคาร B
เอกสาร ระบุชือของผูม้ ีอาํ นาจ (เฉพาะการรับเอกสารเท่านัน)
มอบหมายจาก auditor พร้อม
แนบสําเนาบัตรประชาชนและ
รับรองสําเนาถูกต้องของผูร้ ับ
เอกสารทังหมด (ทําครังเดียว)
หากมีการเปลียนแปลงให้ update
ทุกครัง

8 ธนาคารทิสโก้ จํากัด
(มหาชน)

ได้

ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

บัตรประชาชน
(ตัวจริ ง)

1. หนังสื อมอบอํานาจ
2. บัตรประชาชน (ตัวจริ ง) ของ
ผูส้ อบบัญชี และผูร้ ับมอบอํานาจ

ได้

หนังสื อแจ้ง-ความประสงค์ โดยระบุชือผูร้ -ับเอกสาร

1. หนังสื อแจ้งความประสงค์
ขอรับเอกสารจากธนาคาร และ
ต้องลงนามโดยผูส้ อบบัญชีทีมี
ชืออยูใ่ นหนังสื อยืนยันยอดเท่านัน
2. สําเนาบัตรประชาชน พร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องของ
ผูส้ อบบัญชี
3. สําเนาบัตรประชาชน พร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องของ
ผูร้ ับมอบหมายงาน

หน ้า 2 /5

หน่ วยงานติดต่ อ

กรณีให้ ส่งกลับทางไปรษณีย์

เอกสารทีตอ้ งใช้ในการติดต่อขอรับหนังสื อยืนยันยอด
สถานทีในการรับเอกสาร
(ระบุให้ครบถ้วน)

-

สํานักงานใหญ่ :44 ชัน 14 การธนาคารในประเทศ
อาคารถนนหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330

สํานักงานใหญ่

ต้องแนบซอง
อืนๆ (ระบุ) เช่น
จดหมายพร้อมกับ 1.ให้พิมพ์ชือผูร้ ับบนซองจดหมายที
ติดแสตมป์ หรื อไม่ แนบมา
2. ขนาดของซองจดมหาย
3. แสตมป์ ทีติดบนซอง
ต้องแนบ

ชือผูป้ ระสานงาน

1.พิมพ์ชือผูร้ ับบนซองจดหมายทีแนบ 1.คุณวราภรณ์ แก่นจันทร์
มา
2.คุณชญรณี ย ์ แสงวงษ์
2. ขนาดซองจดหมาย
3.คุณสุ ทธิพรรณ
9.25*4.25 "
เจียมสวัสดิ4พนั ธ์
3. ติดแสตมป์ ขันตํา 3 บาท

เบอร์โทรติดต่อ

02 495 1642
02 495 1643
02 495 1636

ต้องแนบซอง 1.ให้พิมพ์ชือผูส้ อบบัญชีและ
1.คุณปณิ ตา จีนุพงศ์
02-626-7170
จดหมาย และ ติด ทีอยูข่ องผูส้ อบบัญชีบนซองจดหมาย 2.คุณกิตติ4ธเนศ ชุณหไชยพันธุ ์ 02-626-7288
แสตมป์
ทีแนบมาด้วยทุกครัง
2. ขนาดของซองจดหมายต้องเป็ น
แบบมาตรฐาน
3. แสตมป์ ทีติดบนซอง
- กรณี ให้ส่งกลับแบบธรรมดา
3, 5 บาท
- กรณี ให้ส่งกลับแบบลงทะเบียน
18 บาท
แนบซองจดหมาย
(มาตรฐาน)
จ่าหน้าซอง พร้อม
ติดแสตมป์ ทุกราย

ต้องแนบ

1.ให้พิมพ์ชือผูส้ อบบัญชีและทีอยูข่ อง
ผูส้ อบบัญชีบนซองจดหมายทีแนบมา
2. ขนาดของซองจดหมายมาตรฐาน
3. แสตมป์ ทีติดบนซอง ธรรมดา 3
บาท หรื อ ตามขนาดของซองจดหมาย
(ห้ามติดอากรแสตมป์ )

1. คุณศุภฤกษ์
2. คุณพนิดา
3.คุณพนิตพิชา
4.คุณจิราภรณ์

02-242-3691
02-242-3466
02-299-5000 ต่อ 8024
02-242-3159

1.ให้พิมพ์ชือผูส้ อบบัญชีและ
ทีอยูข่ องผูส้ อบบัญชีบนซองจดหมาย
ทีแนบมา
2. ขนาดของซองจดหมายมาตรฐาน
3. แสตมป์ ทีติดบนซอง ธรรมดา
3 บาท

หน่วยงานบัญชี :
1. คุณอภัสรา
เลิศกมลเศรษฐ์

02-633-6785

หน่วยงาน COS Support :
1.คุณธัญรัศม์
เกียรติกนกวัฒน์
3. คุณแววดาว
ทูลแก้ว

02-633-3923
02-633-6174

สิ งทีส่งมาด้ วย 5

การรับหนังสื อยืนยันยอดธนาคาร

อัพเดทวันที 31 ตุลาคม 2564

กรณีรับหนังสื อยืนยันยอดธนาคารด้ วยตนเอง
วิธีการขอหนังสื อยืนยันยอดจาก
ธนาคาร
ธนาคาร

ไปรษณีย์

By Hand

9 ธนาคารไทยเครดิต
เพือรายย่อย จํากัด
(มหาชน)

ได้

ได้

10 ธนาคารไทยพาณิ ชย์
จํากัด (มหาชน)

ได้

11 ธนาคารยูโอบี จํากัด
(มหาชน)

ได้

ได้

ได้

สามารถ
มอบหมายให้
ผูอ้ ืนไปรับ
เอกสารแทน
ได้หรื อไม่
(ให้ระบุมาว่า
ได้ หรื อไม่ได้)
ได้

ได้

ได้

บริ ษทั ผูส้ อบบัญชีทีสามารถรับได้
(ให้ระบุว่าได้ หรื อ ไม่ได้ )
Big 4 เท่านัน

ได้

ได้

ได้

สํานักงานสอบบัญชีที
ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. เท่านัน
(Big 4 + สํานักงานสอบ
บัญชีในตลาดทุน)
ได้

ได้

ได้

สํานักงานสอบ
บัญชีท งั หมด

ได้

ได้

ได้

สํานักงานสอบบัญชี
และผูส้ อบบัญชีที
ปฏิบตั ิงานคนเดียว

ได้

ได้

ได้

กรณี ผสู ้ อบบัญชีมา
รับด้วยตนเอง

กรณี ผสู ้ อบบัญชีมอบหมายให้
ผูอ้ ืนรับเอกสารแทน

หนังบัสืตอรประชาชน
แจ้งความประสงค์
ชือผูร้ าับนาจ
เอกสาร
1. โดยระบุ
หนังสื อมอบอํ
(ตัวจริ ง)
2. บัตรประชาชน (ตัวจริ ง)
ของผูส้ อบบัญชี และ
ผูร้ ับมอบอํานาจ

สําเนาบัตรประชาชน
(ให้ตรงกับทีระบุใน
ใบคําขอ) พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง

1. หนังสื อมอบอํานาจ(ทุกครังที
มีการมอบอํานาจ)
2. สําเนาบัตรประชาชนผูม้ อบ
อํานาจพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3. สําเนาบัตรประชาชนผูร้ ับ
มอบอํานาจพร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง

สถานทีในการรับเอกสาร
(ระบุให้ครบถ้วน)

ต้องแนบซอง
อืนๆ (ระบุ) เช่น
จดหมายพร้อมกับ 1.ให้พิมพ์ชือผูร้ ับบนซองจดหมายที
ติดแสตมป์ หรื อไม่ แนบมา
2. ขนาดของซองจดมหาย
3. แสตมป์ ทีติดบนซอง

สํานักงานใหญ่ /
ฝ่ ายการบัญชีและภาษี

ต้องแนบ

กรณีลูกค้ า Retail ส่ งที
เลขที 18 อาคารพลาซ่ าเวสท์ ทาว
เวอร์ A โซน B ชัน 3 ถ.รัชดาภิเษก
จตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900

ต้องแนบ

กรณีลูกค้ า Corporate & SME ส่ งที
ชัน 5 โซน B
เลขที 9 ถ.รัชดาภิเษก จตุจกั ร กทม.
10900

สํานักงานใหญ่ : ฝ่ าย Retail Recon
สําเนาบัตรประชาชน - หนังสื อมอบอํานาจฯ/สําเนา
ของผูต้ รวจสอบบัญชี บัตรประชาชนของผูต้ รวจสอบ & Investigations Centre(RRIC)
บัญชีทีอยูใ่ นจดหมายนํา
ชัน 3 เลขที 191 ถนนสาทรใต้
- ธนาคารโทรยืนยันกับผูต้ รวจ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ
สอบบัญชีทีให้ไว้ในจดหมายนํา 10120

หน ้า 3 /5

หน่ วยงานติดต่ อ

กรณีให้ ส่งกลับทางไปรษณีย์

เอกสารทีตอ้ งใช้ในการติดต่อขอรับหนังสื อยืนยันยอด

ต้องแนบ

ชือผูป้ ระสานงาน

1.ให้พิมพ์ชือผูส้ อบบัญชีและทีอยูข่ อง 1.นางพนิดา
ผูส้ อบบัญชีบนซองจดหมายทีแนบมา ศรี ปัตถา
2. ขนาดของซองจดหมายมาตรฐาน 2.น.ส.ธัญณภัสร์
3. แสตมป์ ทีติดบนซอง ธรรมดาอย่าง ศิริพงษ์พฒั นา
น้อย 3 บาท

เบอร์โทรติดต่อ

02-697-5300 ต่อ 2508
02-697-5300 ต่อ 2502

1. พิมพ์ชือ-ทีอยู่ ผูต้ รวจสอบบัญชี
(ให้ตรงกับทีระบุในใบคําขอ) บนซอง
จดหมาย
2. ติดตราไปรษณี ยากรให้ครบตามที
ไปรษณี ยก์ าํ หนด แล้วแต่กรณี เช่น ส่ ง
แบบปกติ , ส่ งลงทะเบียน , ส่ ง EMS
3. กรณี จดั ส่ งปลายทางต่างประเทศ
ให้จดั ส่ งซองทีชาํ ระเงินแล้วหรื อเรี ยก
เก็บเงินปลายทางทีมีการลงทะเบียน
แล้วมาด้วย เช่นซอง DHL , FedEx ,
ฯลฯ
4. ใช้ซองจดหมายขนาดตามมาตรฐาน

ทีมควบคุมคุณภาพข้อมูล
0-2-777-4884
ลูกค้าบุคคล สายงาน
ปฏิบตั ิการสิ นเชือเพือทีอยู่
อาศัยและธุรกิจขนาดย่อม (OC
CODE 8924)
ทีมปฏิบตั ิการข้อมูลสิ นเชือ
สายปฏิบตั ิการสิ นเชือธุรกิจ (
OC CODE 8941)

02-128-1266,
02-128-1320

1.ให้พิมพ์ชือผูร้ ับบนซองจดหมายที
แนบมา ต้องตรงกับใบคําขอ
2. ขนาดของซองจดหมายให้เป็ น
มาตรฐานไม่เล็ก
3. ติดแสตมป์ ให้ครบถ้วนตามขนาด
ของซอง

1.คุณวงศพัทธ์
รักษา
2.คุณดาหวัน
ดุงโคกสู ง

02 093-2937
02 093-2940

สิ งทีส่งมาด้ วย 5

การรับหนังสื อยืนยันยอดธนาคาร

อัพเดทวันที 31 ตุลาคม 2564

กรณีรับหนังสื อยืนยันยอดธนาคารด้ วยตนเอง
วิธีการขอหนังสื อยืนยันยอดจาก
ธนาคาร
ธนาคาร

สามารถ
มอบหมายให้
ผูอ้ ืนไปรับ
เอกสารแทน
ได้หรื อไม่
(ให้ระบุมาว่า
ได้ หรื อไม่ได้)

บริ ษทั ผูส้ อบบัญชีทีสามารถรับได้
(ให้ระบุว่าได้ หรื อ ไม่ได้ )
Big 4 เท่านัน

สํานักงานสอบบัญชีที
ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. เท่านัน
(Big 4 + สํานักงานสอบ
บัญชีในตลาดทุน)

สํานักงานสอบ
บัญชีท งั หมด

สํานักงานสอบบัญชี
และผูส้ อบบัญชีที
ปฏิบตั ิงานคนเดียว

ไปรษณีย์

By Hand

12 ธนาคารแลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

ได้

ได้

ไม่ได้

13 ธนาคารไอซี บีซี
(ไทย) จํากัด (มหาชน)

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

14 ธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย)
จํากัด (มหาชน)

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

กรณี ผสู ้ อบบัญชีมา
รับด้วยตนเอง

กรณี ผสู ้ อบบัญชีมอบหมายให้
ผูอ้ ืนรับเอกสารแทน

หนังบัสืตอรประชาชน
แจ้งความประสงค์
ชือผูร้ าับนาจฯ
เอกสาร
ได้
ได้
ได้
ได้
1. โดยระบุ
หนังสื อมอบอํ
(แต่ผทู ้ ีจะมารับจะต้อง (แต่ผทู ้ ีจะมารับจะต้องเป็ น (แต่ผทู ้ ีจะมารับ
(แต่ผทู ้ ีจะมารับ
(ทุกครังทีมีการมอบอํานาจ)
เป็ นผูท้ ีมีชือระบุใน ผูท้ ีมีชือระบุในแบบฟอร์ม จะต้องเป็ นผูท้ ีมีชือ จะต้องเป็ นผูท้ ีมีชือ
2. สําเนาบัตรประชาชนของ
แบบฟอร์มคําขอ
คําขอหนังสื อยืนยันยอด ระบุในแบบฟอร์ม ระบุในแบบฟอร์ม
ผูม้ อบอํานาจพร้อมรับรอง
หนังสื อยืนยันยอด
เท่านัน)
คําขอหนังสื อยืนยัน คําขอหนังสื อยืนยัน
สําเนาถูกต้อง
เท่านัน)
ยอดเท่านัน)
ยอดเท่านัน)
3. สําเนาบัตรประชาชนผูร้ ับ
มอบอํานาจพร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง
สําเนาบัตรประชาชน 1. หนังสื อมอบอํานาจฯ
พร้อมรับรองสําเนา
(ทุกครังทีมีการขอหนังสื อ
ถูกต้อง และต้องเป็ น ยืนยันยอด)
ผูท้ ีมีรายชือตาม
2. สําเนาบัตรประชาชนของ
จดหมายยืนยันยอด
ผูม้ อบอํานาจพร้อมรับรอง
เท่านัน
สําเนาถูกต้อง
3. สําเนาบัตรประชาชนผูร้ ับ
มอบอํานาจพร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง

บัตรประชาชน

สถานทีในการรับเอกสาร
(ระบุให้ครบถ้วน)

ต้องแนบซอง
อืนๆ (ระบุ) เช่น
จดหมายพร้อมกับ 1.ให้พิมพ์ชือผูร้ ับบนซองจดหมายที
ติดแสตมป์ หรื อไม่ แนบมา
2. ขนาดของซองจดมหาย
3. แสตมป์ ทีติดบนซอง

ชือผูป้ ระสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

สํานักงานใหญ่ :
ฝ่ ายปฏิบตั ิการธนาคาร ชัน 6
เลขที 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
ถ.สาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กทม. 10120

ต้องแนบ

1. พิมพ์ชือผูร้ ับบนซองจดหมาย
1. นางสาวภิรดี
ทีแนบมา (ชือต้องตรงกับรายละเอียด
วรกระมล
ทีแจ้งในแบบฟอร์ม คําขอหนังสื อ
2. นางสาวกุศลิน
ยืนยันยอด)
จันทรสกุ
2. ติดแสตมป์ ให้ครบตามทีไปรษณี ย ์ 3. นางสาวฐิตา
กําหนด
แก่นนาคํา
3. ใช้ซองจดหมายขนาดตาม
มาตรฐาน

02-359-0000 ต่อ 5303,
5301, 5307

- สํานักงานใหญ่ : ชัน L,11-13 เอ็ม
โพเรี ยม ทาวเวอร์ 622 ถนน
สุ ขมุ วิท แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
-สาขาทีทาํ ธุรกรรม

ต้องแนบ

1.ให้พิมพ์ชือผูส้ อบบัญชีและทีอยูข่ อง 1. คุณอารตี
ผูส้ อบบัญชีบนซองจดหมายทีตอ้ งการ 2. คุณพร
ให้ตอบกลับ
2. ขนาดของซองจดหมายต้องเป็ น
แบบมาตรฐาน
3. ต้องติดแสตมป์ บนซองตอบกลับ
และราคาแสตมป์ ทีติดบนซอง
- กรณี ให้ส่งกลับแบบธรรมดา 3 บาท
- กรณี ให้ส่งกลับแบบลงทะเบียน
16 บาท
- กรณี ให้ส่งกลับแบบ EMS 35 บาท

02-663-9865
02-663-9871

1.พิมพ์ชือและทีอยูบ่ นหน้าซอง
โดยต้องตรงกับในใบคําขอ กรณี ไม่
ตรงกัน ธนาคารจะตอบกลับตามชือ
และทีอยูท่ ีระบุในใบคําขอ
2. ติดแสตมป์

02-724-6617
02-724-6976
02-724-6733
02-724-5447

หนังสื อมอบอํานาจ, สําเนาบัตร สํานักงานใหญ่ประชาชนผูม้ อบ และบัตร
แผนก Account Services
ประชาชนผูร้ ับมอบ
เลขที 100 สาธรนครทาวเวอร์
ถนนสาทรเหนือ สี ลม บางรัก
กรุ งเทพฯ 10500

หน ้า 4 /5

หน่ วยงานติดต่ อ

กรณีให้ ส่งกลับทางไปรษณีย์

เอกสารทีตอ้ งใช้ในการติดต่อขอรับหนังสื อยืนยันยอด

ต้องแนบ

คุณสุ กญั ญา
คุณเกศกนก
คุณณคณา
คุณพิมพ์พิชา

สิ งทีส่งมาด้ วย 5

การรับหนังสื อยืนยันยอดธนาคาร

อัพเดทวันที 31 ตุลาคม 2564

กรณีรับหนังสื อยืนยันยอดธนาคารด้ วยตนเอง
วิธีการขอหนังสื อยืนยันยอดจาก
ธนาคาร
ธนาคาร

15 ธนาคารแห่ งประเทศ
จีน (ไทย)

ไปรษณีย์

By Hand

ได้

ได้

สามารถ
มอบหมายให้
ผูอ้ ืนไปรับ
เอกสารแทน
ได้หรื อไม่
(ให้ระบุมาว่า
ได้ หรื อไม่ได้)
ได้

บริ ษทั ผูส้ อบบัญชีทีสามารถรับได้
(ให้ระบุว่าได้ หรื อ ไม่ได้ )
Big 4 เท่านัน

ได้

สํานักงานสอบบัญชีที
ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. เท่านัน
(Big 4 + สํานักงานสอบ
บัญชีในตลาดทุน)
ได้

สํานักงานสอบ
บัญชีท งั หมด

กรณีให้ ส่งกลับทางไปรษณีย์

เอกสารทีตอ้ งใช้ในการติดต่อขอรับหนังสื อยืนยันยอด
สํานักงานสอบบัญชี
และผูส้ อบบัญชีที
ปฏิบตั ิงานคนเดียว

ได้

ได้

กรณี ผสู ้ อบบัญชีมา
รับด้วยตนเอง

กรณี ผสู ้ อบบัญชีมอบหมายให้
ผูอ้ ืนรับเอกสารแทน

หนังบัสืตอรประชาชน
แจ้งความประสงค์หนัโดยระบุ
ชือผูานาจ,
ร้ ับเอกสาร
งสื อมอบอํ
สําเนาบัตรประชาชนผูม้ อบ
และบัตรประชาชนผูร้ ับมอบ

หมายเหตุ 1. การเข้ารับหนังสื อยืนยันยอด ขอความร่ วมมือจากผูส้ อบบัญชี โทรศัพท์สอบถามรายละเอียด และแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้ามารับหนังสื อยืนยันยอดธนาคาร

2. กรณี ทีมีการเปลียนแปลงของผูร้ ับมอบอํานาจ ผูส้ อบบัญชีจะต้องจัดทําหนังสื อมอบอํานาจฉบับใหม่ พร้อมแนบเอกสารประกอบทุกครังทีมีการเปลียนแปลง

3. กรณี ทีให้ส่งกลับทางไปรษณี ย ์ ขอให้ผสู ้ อบบัญชีแนบซองมาตรฐานพร้อมกับติดแสตมป์ ให้เพียงพอกับนําหนัก

หน ้า 5 /5

สถานทีในการรับเอกสาร
(ระบุให้ครบถ้วน)

สาขาธนาคารทีเปิ ดบัญชี

ต้องแนบซอง
อืนๆ (ระบุ) เช่น
จดหมายพร้อมกับ 1.ให้พิมพ์ชือผูร้ ับบนซองจดหมายที
ติดแสตมป์ หรื อไม่ แนบมา
2. ขนาดของซองจดมหาย
3. แสตมป์ ทีติดบนซอง
ต้องแนบ

1. พิมพ์ชือผูร้ ับ (ให้ตรงกับ
ทีระบุในใบคําขอ) บนซอง
จดหมายทีแนบมา
2. ติดแสตมป์ ให้ครบตามที
ไปรษณี ยก์ าํ หนด
3. ใช้ซองจดหมายขนาดตาม
มาตรฐาน

หน่ วยงานติดต่ อ

ชือผูป้ ระสานงาน

1.คุณบุญชัย เฟื องวรธรรม
2.คุณกนกพรรณ รัตนคันทรง

เบอร์โทรติดต่อ

02-286-1010

