
สิงทีส่งมาด้วย 4 

อัพเดทวันที  11 สิงหาคม 2564

สาขา สํานักงานใหญ่ ฝ่ายงาน เบอร์โทรศัพท์ Email ไม่ต้องใช้ ต้องใช้ จดหมาย Email

ไม่ต้องทําหนังสือ ได้ตอบ

รวมอยู่ในหนังสือยืนยนัยอด

อยู่แล้ว

ต้องทําหนังสือแยกต่างหาก **ให้ระบุชือ

และทีอยู่ของหน่วยงานทีจัดส่ง

1 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน)

สาขาหลกัทีมีธุรกรรม - ศูนยส์นบัสนุนการธนาคาร 

(Account Maintenance Service

 Center) (กลุ่มงานหนงัสือ

รับรอง)

02-233 6090-8 ต่อ 3604-7  - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามตาม

หนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์ 

 หรือ   ผูมี้อาํนาจสงัจ่ายบญัชีทีหกั

ค่าธรรมเนียม

ไม่ตอ้งใช้  -** จดหมาย - - - ทาํหนงัสือแยกต่างหาก แต่ส่งเอกสารผา่น

สาขาหลกัทีมีธุรกรรม

2 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน)

เฉพาะ กรณีมีบญัชีที

สาขานนัเพียงสาขาเดียว

1. ทีมสนับสนุนงานสาขา     

อาคารถนนศรีอยธุยา

เลขที 513  ถนนศรีอยธุยา

แขวงถนนพญาไท   

เขตราชเทวี กทม 10400

2. ลูกคา้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่  

ยนืผา่นผูดู้แลความสัมพนัธ์ลูกคา้

 (RM)

ทีมสนบัสนุนงานสาขา 1.คุณเกษณี

2.คุณเติมทิพย ์

3.คุณฐิตารีย ์

โทร. 02-203-2075

        02-203-2078

        02-203-2174

   

 - ผูมี้อาํนาจสังจ่ายบญัชีทีหกั

ค่าธรรมเนียมและตอ้งระบุ

ชือ-นามสกลุ ของผูล้งนามใน

ใบคาํขอใหช้ดัเจน

ไม่ตอ้งใช้ - จดหมาย - - - ทาํหนงัสือแยกและแนบซองต่างหาก

ส่งมาที :

ทีมสนับสนุนงานสาขา

อาคารถนนศรีอยธุยา 

เลขที 513  ถนนศรีอยธุยา               

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี             

กทม. 10400

3 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 

(มหาชน)

สาขาหลกัทีมีธุรกรรม สาํนกังานใหญ่ : 

1222 ถนนพระรามที 3   

บางโพงพาง ยานนาวา 

กทม.10120 

ฝ่ายปฏิบติัการสินเชือ 1.คุณศลิษา 

    02-296-3247 

2.คุณสุพจน ์

    02-296-5063

Salisa.Janwatthanaphong@

krungsri.com                                                         

                

Supot.Chamnongtham@

krungsri.com

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามตาม

หนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์

 หรือ ผูมี้อาํนาจสังจ่าย

บญัชีทีหกัค่าธรรมเนียม

- ตอ้งใช ้ จดหมาย Financial_Certification_C

enter@krungsri.com

 ส่ง E-mail เฉพาะผูส้อบทีใช ้E-mail 

ของ บริษทั หากเป็น E-mail ทวัไป 

เช่น hotmail gmail จะตอบกลบัเป็น

จดหมาย เท่านนั

ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ ไดต้อบ

รวมอยูใ่นหนงัสือยืนยนัยอด

อยูแ่ลว้

-

4 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน)

 ยนืใบคาํขอหนงัสือ

ยืนยนัไดที้

1.สาขาของธนาคารซึง

เป็นเจา้ของบญัชีทีตดั

ค่าธรรมเนียม

 2.ผูดู้แลความสัมพนัธ์

ลูกคา้ (RM)

- 1.สาขาทีส่งหนงัสือ หรือ

2. ผูดู้แลความสัมพนัธ์ลูกคา้ 

(RM)

- - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามตาม

หนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์

 หรือ ผูมี้อาํนาจสังจ่าย

บญัชีทีหกัค่าธรรมเนียม

           ไม่ตอ้งใช ้

แต่ตอ้งระบุรายละเอียดใน

คาํขอครบถว้นสมบูรณ์

รวมทงัลงนาม

ใบคาํขอโดยกรรมการผูมี้

อาํนาจลงนามตามหนงัสือ

รับรองของกระทรวงพาณิชย์

 หรือ 

ผูมี้อาํนาจสังจ่ายบญัชีทีหกั

ค่าธรรมเนียม

 -** จดหมาย K-AuditConfirmation

@kasikornbank.com

 ส่ง E-mail เฉพาะผูส้อบทีใช ้

E-mail ของบริษทั  หากเป็น E-mail 

ทวัไป เช่น hotmail , gmail  

จะตอบกลบัเป็นจดหมายเท่านนั

ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ ไดต้อบ

รวมอยูใ่นหนงัสือยืนยนัยอด

อยูแ่ลว้

-

5 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร 

จาํกดั (มหาชน)

- สาํนกังานใหญ่  : 

209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ตึก B

 ชนั 24 ฝ่ายปฏิบติัการชาระเงิน 

ถนนสุขมุวิท 21 (อโศก) แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110

ฝ่ายปฏิบติัการชาํระเงิน 1. คุณวราภรณ์ 

    02-495-1642 

2. คุณนิภาภรณ์ 

    02-495-1641 

3. คุณสุทธิพรรณ

    02 495 1636

waraporn.kaen@kkpfg.com 

nipaporn.petc@kkpfg.com

suttipun.chia@kkpfg.com

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามตาม

หนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์

 หรือ ผูมี้อาํนาจสังจ่ายบญัชีทีหกั

ค่าธรรมเนียม

- ตอ้งใช ้ จดหมาย - 1. แนบซองจดหมาย  (มาตรฐาน) 

2. ติดแสตมป์ทุกซอง

ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ ไดต้อบ

รวมอยูใ่นหนงัสือยืนยนัยอด

อยูแ่ลว้

-

รายละเอยีดการตดิต่อสถาบนัการเงนิในการส่งหนังสือยืนยนัยอด

ทีอยู่ในการจัดส่งหนังสือ ฝ่ายงาน บุคคล เบอร์โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน

เอกสารทีใช้กรณีกรรมการผู้มีอาํนาจตามหนังสือรับรองลง

นามในใบคําขอหนังสือยืนยนัยอดธนาคาร ประกอบด้วย

1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณชิย์ อายไุม่เกนิ 6 เดือน    

พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

2. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอาํนาจทีลงนาม  

พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

รูปแบบการตอบกลบัหนังสือยืนยนั การขอรายละเอยีดของตราสารอนุพนัธ์

สมาชิกสมาคมธนาคารไทย

ลาํดบั สถาบันการเงิน

ผู้ลงนามในหนังสือขอข้อมูลยืนยนั

ยอดธนาคาร (การประทับตราขึนอยู่

กบัเงือนไขทีให้ไว้กบักระทรวง

พาณิชย์หรือธนาคาร)

หมายเหตุ
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สิงทีส่งมาด้วย 4 

อัพเดทวันที  11 สิงหาคม 2564

สาขา สํานักงานใหญ่ ฝ่ายงาน เบอร์โทรศัพท์ Email ไม่ต้องใช้ ต้องใช้ จดหมาย Email

ไม่ต้องทําหนังสือ ได้ตอบ

รวมอยู่ในหนังสือยืนยนัยอด

อยู่แล้ว

ต้องทําหนังสือแยกต่างหาก **ให้ระบุชือ

และทีอยู่ของหน่วยงานทีจัดส่ง

รายละเอยีดการตดิต่อสถาบนัการเงนิในการส่งหนังสือยืนยนัยอด

ทีอยู่ในการจัดส่งหนังสือ ฝ่ายงาน บุคคล เบอร์โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน

เอกสารทีใช้กรณีกรรมการผู้มีอาํนาจตามหนังสือรับรองลง

นามในใบคําขอหนังสือยืนยนัยอดธนาคาร ประกอบด้วย

1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณชิย์ อายไุม่เกนิ 6 เดือน    

พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

2. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอาํนาจทีลงนาม  

พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

รูปแบบการตอบกลบัหนังสือยืนยนั การขอรายละเอยีดของตราสารอนุพนัธ์

สมาชิกสมาคมธนาคารไทย

ลาํดบั สถาบันการเงิน

ผู้ลงนามในหนังสือขอข้อมูลยืนยนั

ยอดธนาคาร (การประทับตราขึนอยู่

กบัเงือนไขทีให้ไว้กบักระทรวง

พาณิชย์หรือธนาคาร)

หมายเหตุ

6 ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั 

(มหาชน)

สาขาทวัประเทศ สาํนกังานใหญ่ : 

44 ชนั 14 (หน่วยงาน) 

การธนาคารในประเทศ  อาคาร

ถนนหลงัสวน  

แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

(หน่วยงาน) การธนาคารใน

ประเทศ

1. คุณปณิตา จีนุพงศ ์

    02-626-7170 

2. คุณกิตติธเนศ 

    ชุณหไชยพนัธุ์

    02-626-7288  

1. PANITA.J@CIMBTHAI.COM

2. KITTANACE.C@CIMBTHAI.COM

 ผูมี้อาํนาจสังจ่ายตาม

บญัชีทีระบุใหห้กัค่าธรรมเนียม  หรือ

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามตาม

หนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์

- ตอ้งใช้

(เฉพาะกรณีทีลูกคา้ไม่มีบญัชี

เงินฝากกบัธนาคารเท่านนั)

จดหมาย db_bco@cimbthai.com  ส่ง E-mail เฉพาะผูส้อบทีใช ้E-mail 

ของ บริษทั หากเป็น E-mail ทวัไป 

เช่น hotmail gmail จะตอบกลบัเป็น

จดหมาย เท่านนั

ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ ไดต้อบ

รวมอยูใ่นหนงัสือยืนยนัยอด

อยูแ่ลว้

-

7 ธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน)

สาขาเจา้ของบญัชีในการ

หกัค่าธรรมเนียม

- จดัการขอ้มูลลูกคา้ 

ฝ่ายบริหารปฏิบติัการ

การธนาคาร

1.คุณศุภฤกษ ์

   เกียรติกอ้งสกลุ 

    02-242-3691  

2.คุณพนิดา วิริวงษ ์

    02-242-3466 

3.คุณเพชรรัตน ์แตวิ้จิตร 

   02-299-5000 ต่อ 8891

cir@tmbbank.com กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามตาม

หนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์

 หรือ ผูมี้อาํนาจสังจ่าย

บญัชีทีหกัค่าธรรมเนียม

- ตอ้งใช้ จดหมาย cir@tmbbank.com  ส่ง E-mail เฉพาะผูส้อบทีใช ้E-mail 

ของ บริษทั หากเป็น E-mail ทวัไป 

เช่น hotmail , gmail จะตอบกลบัเป็น

จดหมาย เท่านนั

ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ ไดต้อบ

รวมอยูใ่นหนงัสือยืนยนัยอด

อยูแ่ลว้

-

8 ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) ทุกสาขาของธนาคาร สาํนกังานใหญ่ : 

48/2 อาคารทิสโกท้าวเวอร์ 

ชนั 7 ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

10500

หน่วยงานบญัชี 1. ยืนยนัยอดเงินฝาก  :   

    คุณธญัรัตน์

     02-633-3923

    คุณแววดาว

     02-633-6174 

2. ยืนยนัยอดอืนๆ :         

    คุณอภสัรา     

    02-633 6785

ยืนยนัยอดเงินฝาก :

thanyarak@tisco.co.th

waewdao@tisco.co.th

ยืนยนัยอดอืนๆ  :

aphatsara@tisco.co.th

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามตาม

หนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์

 หรือ ผูมี้อาํนาจสังจ่าย

บญัชีทีหกัค่าธรรมเนียม

- ตอ้งใช้ จดหมาย -  ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ 

เนืองจากธนาคารไม่มี

การดาํเนินธุรกรรม 

ตราสารอนุพนัธ์

-

9 ธนาคารไทยเครดิต เพือราย

ยอ่ย จาํกดั (มหาชน)

- สาํนกังานใหญ่ : 

123 อาคารไทยประกนัชีวิต 1/1 

ชนั 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิน

แดง เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400

หน่วยงานบญัชีและภาษี 1. คุณพนิดา 

   02-697-5300 ต่อ 2508

2. คุณธญัณภสัร์   

   ศิริพงษพ์ฒันา

   02-697-5300 ต่อ 2502

panida.s@tcrbank.com

Thannapat.s@tcrbank.com

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามตาม

หนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์

 หรือ ผูมี้อาํนาจสังจ่าย

บญัชีทีหกัค่าธรรมเนียม

- ตอ้งใช้ จดหมาย panida.s@tcrbank.com

Thannapat.s@tcrbank.co

m

เป็น E-mail ของAuditor ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ 

เนืองจากธนาคารไม่มี

การดาํเนินธุรกรรม 

ตราสารอนุพนัธ์

-
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สิงทีส่งมาด้วย 4 

อัพเดทวันที  11 สิงหาคม 2564

สาขา สํานักงานใหญ่ ฝ่ายงาน เบอร์โทรศัพท์ Email ไม่ต้องใช้ ต้องใช้ จดหมาย Email

ไม่ต้องทําหนังสือ ได้ตอบ

รวมอยู่ในหนังสือยืนยนัยอด

อยู่แล้ว

ต้องทําหนังสือแยกต่างหาก **ให้ระบุชือ

และทีอยู่ของหน่วยงานทีจัดส่ง

รายละเอยีดการตดิต่อสถาบนัการเงนิในการส่งหนังสือยืนยนัยอด

ทีอยู่ในการจัดส่งหนังสือ ฝ่ายงาน บุคคล เบอร์โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน

เอกสารทีใช้กรณีกรรมการผู้มีอาํนาจตามหนังสือรับรองลง

นามในใบคําขอหนังสือยืนยนัยอดธนาคาร ประกอบด้วย

1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณชิย์ อายไุม่เกนิ 6 เดือน    

พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

2. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอาํนาจทีลงนาม  

พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

รูปแบบการตอบกลบัหนังสือยืนยนั การขอรายละเอยีดของตราสารอนุพนัธ์

สมาชิกสมาคมธนาคารไทย

ลาํดบั สถาบันการเงิน

ผู้ลงนามในหนังสือขอข้อมูลยืนยนั

ยอดธนาคาร (การประทับตราขึนอยู่

กบัเงือนไขทีให้ไว้กบักระทรวง

พาณิชย์หรือธนาคาร)

หมายเหตุ

ลูกคา้ Corporate & SME  : 

ทีมปฏิบติัการขอ้มูลสินเชือ 

สายปฏิบติัการสินเชือธุรกิจ 

(OC CODE 8941)

02-128 1338, 

02-128-1320

scb_audit_confirm_b@scb.co.th

ลูกคา้ Retail :

ทีมควบคุมคุณภาพขอ้มูล

ลูกคา้บุคคล ฝ่ายปฏิบติัการ

สินเชือเพือทีอยูอ่าศยั/สินเชือ

ธุรกิจรายยอ่ย และ Private 

Banking (OC CODE 8924)

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

11 ธนาคารธนชาต  จาํกดั 

(มหาชน)

- สาํนกังานใหญ่ : 

2  อาคารสวนมะลิชนั 8 

ถนนเฉลิมเขตร์ 4

แขวงเทพศิรินทร์   

เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย   

กรุงเทพฯ 10100

 Branch Business Support 02-220-2222 ต่อ 1908, 

2503, 1951

- ผูมี้อาํนาจสังจ่ายบญัชีที

หกัค่าธรรมเนียม

- - จดหมาย  -  - ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ  -

12 ธนาคารยโูอบี  จาํกดั (มหาชน) - สาํนกังานใหญ่ : 

191 ถนนสาทรใต ้เขตสาทร 

กรุงเทพฯ 10120

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

02--093-2942

TH-CISTeam@uob.co.th กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม

ตามหนงัสือรับรองของ

กระทรวงพาณิชย์

- ตอ้งใช้ จดหมาย - หมายเหตุ - ในส่วนของหนงัสือยนืยนั

ยอด (Audit Confirmation Letter) ที

ออกโดยธนาคารยโูอบี ประมาณ

ปลายปี 2561 เป็นตน้ไป จะไม่มี

ลายเซ็นเนืองจากออกโดยระบบ

อิเล็คโทรนิค โดยธนาคารจะแสดง

ขอ้ความ ““This Audit Confirmation 

Letter generated by system, do not 

require signature”

ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ -

13 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  

จาํกดั (มหาชน)

- ฝ่ายปฏิบติัการธนาคาร  

สาํนกังานใหญ่  เลขที 1 

อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี 

ถนนสาทรใต ้

แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 - ฝ่ายปฏิบติัการธนาคาร    - 

ฝ่ายปฏิบติัการสินเชือ (เฉพาะ

ขอขอ้มูลดา้นสินเชือเพียงอยา่ง

เดียว)

02-359-0000 ต่อ 5301, 

5303 , 5307 02-359-0112

Phiradeev @lhbank.co.th  

Kusalinj@lhbank.co.th   

Titak @lhbank.co.th

ผูมี้อาํนาจสังจ่ายบญัชีที

หกัค่าธรรมเนียม

-  - จดหมาย -   - - ทาํหนงัสือส่งมาที : 

ภิรดี วรกระมล / กศุลิน  จนัทรสกลุ / 

ฐิตา แก่นนาคาํ  ฝ่ายปฏิบติัการธนาคาร  

เลขที 1 ชนั 6 อาคารคิวเฮา้ส์ 

ลุมพินี  ถ.สาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กทม. 10120

-10 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน)

สาขาหลกัทีมีธุรกรรม - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามตาม

หนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์

 หรือ ผูมี้อาํนาจสังจ่าย

บญัชีทีหกัค่าธรรมเนียม

- ตอ้งใช้ จดหมาย - - ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ ไดต้อบ

รวมอยูใ่นหนงัสือยืนยนัยอด

อยูแ่ลว้
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สิงทีส่งมาด้วย 4 

อัพเดทวันที  11 สิงหาคม 2564

สาขา สํานักงานใหญ่ ฝ่ายงาน เบอร์โทรศัพท์ Email ไม่ต้องใช้ ต้องใช้ จดหมาย Email

ไม่ต้องทําหนังสือ ได้ตอบ

รวมอยู่ในหนังสือยืนยนัยอด

อยู่แล้ว

ต้องทําหนังสือแยกต่างหาก **ให้ระบุชือ

และทีอยู่ของหน่วยงานทีจัดส่ง

รายละเอยีดการตดิต่อสถาบนัการเงนิในการส่งหนังสือยืนยนัยอด

ทีอยู่ในการจัดส่งหนังสือ ฝ่ายงาน บุคคล เบอร์โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน

เอกสารทีใช้กรณีกรรมการผู้มีอาํนาจตามหนังสือรับรองลง

นามในใบคําขอหนังสือยืนยนัยอดธนาคาร ประกอบด้วย

1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณชิย์ อายไุม่เกนิ 6 เดือน    

พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

2. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอาํนาจทีลงนาม  

พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

รูปแบบการตอบกลบัหนังสือยืนยนั การขอรายละเอยีดของตราสารอนุพนัธ์

สมาชิกสมาคมธนาคารไทย

ลาํดบั สถาบันการเงิน

ผู้ลงนามในหนังสือขอข้อมูลยืนยนั

ยอดธนาคาร (การประทับตราขึนอยู่

กบัเงือนไขทีให้ไว้กบักระทรวง

พาณิชย์หรือธนาคาร)

หมายเหตุ

14 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั 

(มหาชน)

สาขาทีทาํธุรกรรม สาํนกังานใหญ่ : 

ชนั L,11-13 เอม็โพเรียม 

ทาวเวอร์  622 ถนนสุขมุวิท 

แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายบญัชี 1. คุณอารตี 

    02-663-9865 

2. คุณพร 

    02-663-9871

arratee.kan@th.icbc.com.cn

pond.nus@th.icbc.com.cn

 1)  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามตาม

หนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์

 หรือ

 2) ผูที้ไดรั้บมอบอาํนาจของกิจการที

แสดงลายมือชือของผูม้อบอาํนาจ

และผูรั้บมอบอาํนาจ (แสดงหนงัสือ

มอบอาํนาจทุกครังทีมีขอหนงัสือ

ยืนยนัยอด)

- ตอ้งใช้ จดหมาย -   - - ทาํหนงัสือส่งมาที : 

คุณอารตี กนัตไ์พเราะ ฝ่ายบญัชี

คุณพร นุสิทธิชยัการ ฝ่ายบญัชี

ชนั L,11-13 เอม็โพเรียม ทาวเวอร์  622 

ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110

15 ธนาคารสแตนดาร์ด

ชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั 

(มหาชน)

- สาํนกังานใหญ่  :  แผนก 

Account Services เลขที 100 สา

ธรนครทาวเวอร์  

ถนนสาทรเหนือ  สีลม 

บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Account Services 1. คุณวฒิุพงษ ์    

   02-724-6858  

2. คุุณสุกญัญา 

   02-724-6617 

3. คุณเกศกนก 

   02-724-6976 

4. คุณณคณา 

    02-724-6733

- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั

ตามหนงัสือรับรองของกระทรวง

พาณิชย ์หรือ ผูรั้บมอบอาํนาจ ซึง

บริษทัไดล้งนามหนงัสือมอบอาํนาจ

ในเรืองดงักล่าวใหแ้ก่ ผูรั้บมอบ

อาํนาจของบริษทัไวเ้ป็นการเฉพาะ 

และไดยื้นหนงัสือมอบอาํนาจ

ดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารไวเ้ป็น

หลกัฐานดว้ย

ไม่ตอ้งใช้  -** จดหมาย ตอบกลบัหนงัสือยนืยนั

ยอดทางอีเมล สาํหรับ

กรณีทีใบคาํขอระบุให้

ตอบกลบัช่องทาง email

ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ ไดต้อบ

รวมอยูใ่นหนงัสือยืนยนัยอด

อยูแ่ลว้

                                               -

16 ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) สาขาทีเปิดบญัชี สาํนกังานใหญ่ :  

179/4 อาคารบางกอกซิตีทาว

เวอร์ ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร จงัหวดั

กรุงเทพฯ 10120

แผนกการธนาคาร  02-286-1010  - เงือนไขทีใหไ้วก้บัธนาคาร หรือ

กรรมการตามหนา้หนงัสือรับรอง

(บางกรณี)

ไม่ตอ้งใช้ ตอ้งใช ้

(**หนงัสือรับรองกระทรวง

พาณิชย ์

อายไุม่เกิน 1 เดือน**) 

จดหมาย  -  -  -  -

หมายเหตุ

2 การลงนาม ในหนังสือขอข้อมูลยืนยนัยอด หากจะลงนามโดยบุคคลอืน ต้องเป็นผู้รับมอบอาํนาจ ซึงบริษัทได้ลงนามหนังสือมอบอาํนาจในเรืองดงักล่าวให้แก่ผู้รับมอบอาํนาจของบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ และได้ยืนหนังสือมอบอาํนาจดงักล่าวให้แก่ธนาคารไว้เป็นหลกัฐานด้วย

**3. กรณีทีมีการเปลยีนแปลงกรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม และกรณีทีธนาคารยงัไม่เคยได้รับสําเนาบัตรประชาชนของกรรมการในใบคําขอ จะต้องแนบหนังสือรับรองกระทรวงพาณชิย์ และสําเนาบัตรประชาชนให้ธนาคารด้วย

1 กรณีลกูค้ามีบัญชีกบัหลายสาขาในหนงึธนาคาร ขอให้จัดส่งหนังสือคําขอเพยีงฉบับเดยีวไปยงัสาขาหรือส่วนกลาง(การจัดส่งขึนอยู่กบ่ัเงือนไขของแต่ละธนาคาร) โดยธนาคารจะให้ข้อมูล สามารถส่งหนังสือคําขอเพยีงฉบับเดยีว และส่วนกลางของธนาคารจะตอบให้ทุกบัญชีตามทีขอ (หรือบางบัญชี ขึนอยู่กบัถ้อยคําทีระบุในหนังสือขอข้อมูล)
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