สิ งทีส่ งมาด้ วย 4
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รายละเอียดการติดต่อสถาบันการเงินในการส่ งหนังสื อยืนยันยอด
สมาชิ กสมาคมธนาคารไทย

ฝ่ ายงาน บุคคล เบอร์ โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน

ทีอยู่ในการจัดส่ งหนังสื อ
ลําดับ

เอกสารทีใช้ กรณีกรรมการผู้มีอาํ นาจตามหนังสื อรับรองลง
นามในใบคําขอหนังสื อยืนยันยอดธนาคาร ประกอบด้วย
1. หนังสื อรับรองกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่ เกิน 6 เดือน
ผู้ลงนามในหนังสื อขอข้ อมูลยืนยัน พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ยอดธนาคาร (การประทับตราขึนอยู่ 2. สํ าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอาํ นาจทีลงนาม
กับเงือนไขทีให้ ไว้กบั กระทรวง พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
พาณิชย์หรือธนาคาร)

สถาบันการเงิน

สาขา

สํ านักงานใหญ่

เบอร์ โทรศัพท์

1

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน)

สาขาหลักทีมีธุรกรรม

2

ธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน)

เฉพาะ กรณี มีบญ
ั ชีที
ทีมสนับสนุนงานสาขา
1. ทีมสนับสนุนงานสาขา
สาขานันเพียงสาขาเดียว อาคารถนนศรี อยุธยา
เลขที 513 ถนนศรี อยุธยา
แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กทม 10400
2. ลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
ยืนผ่านผูด้ ูแลความสัมพันธ์ลูกค้า
(RM)

1.คุณเกษณี
2.คุณเติมทิ พย์
3.คุณฐิตารี ย ์
โทร. 02-203-2075
02-203-2078
02-203-2174

3

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด
(มหาชน)

สาขาหลักทีมีธุรกรรม

1.คุณศลิษา
02-296-3247
2.คุณสุ พจน์
02-296-5063

4

ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
(มหาชน)

5

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
จํากัด (มหาชน)

ยืนใบคําขอหนังสื อ
ยืนยันได้ที
1.สาขาของธนาคารซึ ง
เป็ นเจ้าของบัญชี ทีตัด
ค่าธรรมเนี ยม
2.ผูด้ ูแลความสัมพันธ์
ลูกค้า (RM)

-

-

ฝ่ ายงาน

สํานักงานใหญ่ :
1222 ถนนพระรามที 3
บางโพงพาง ยานนาวา
กทม.10120

-

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

ฝ่ ายปฏิบตั ิการสิ นเชือ

1.สาขาทีส่งหนังสื อ หรื อ
2. ผูด้ ูแลความสัมพันธ์ลูกค้า
(RM)

สํานักงานใหญ่ :
ฝ่ ายปฏิบตั ิการชําระเงิน
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ตึก B
ชัน 24 ฝ่ ายปฏิบตั ิการชาระเงิน
ถนนสุ ขมุ วิท 21 (อโศก) แขวง
คลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร 10110

-

1. คุณวราภรณ์
02-495-1642
2. คุณนิภาภรณ์
02-495-1641
3. คุณสุ ทธิ พรรณ
02 495 1636

Email

รูปแบบการตอบกลับหนังสื อยืนยัน

การขอรายละเอียดของตราสารอนุพนั ธ์
หมายเหตุ

ไม่ ต้องใช้

ต้ องใช้

จดหมาย

Email

ไม่ ต้องทําหนังสื อ ได้ตอบ
ต้ องทําหนังสื อแยกต่ างหาก **ให้ ระบุชือ
รวมอยู่ในหนังสื อยืนยันยอด
และทีอยู่ของหน่ วยงานทีจัดส่ ง
อยู่แล้ว

-

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามตาม
หนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์
หรื อ ผูม้ ีอาํ นาจสังจ่ายบัญชีทีหัก
ค่าธรรมเนี ยม

ไม่ตอ้ งใช้

-**

จดหมาย

-

-

-

ทําหนังสื อแยกต่างหาก แต่ส่งเอกสารผ่าน
สาขาหลักทีมีธุรกรรม

-

ผูม้ ีอาํ นาจสังจ่ายบัญชีทีหัก
ค่าธรรมเนี ยมและต้องระบุ
ชือ-นามสกุล ของผูล้ งนามใน
ใบคําขอให้ชดั เจน

ไม่ตอ้ งใช้

-

จดหมาย

-

-

-

ทําหนังสื อแยกและแนบซองต่างหาก
ส่ งมาที :
ทีมสนับสนุนงานสาขา
อาคารถนนศรี อยุธยา
เลขที 513 ถนนศรี อยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กทม. 10400

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามตาม
หนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์
หรื อ ผูม้ ีอาํ นาจสังจ่าย
บัญชีทีหักค่าธรรมเนี ยม

-

ต้องใช้

จดหมาย

Financial_Certification_C ส่ ง E-mail เฉพาะผูส้ อบทีใช้ E-mail ไม่ตอ้ งทําหนังสื อ ได้ตอบ
enter@krungsri.com
ของ บริ ษทั หากเป็ น E-mail ทัวไป รวมอยูใ่ นหนังสื อยืนยันยอด
เช่น hotmail gmail จะตอบกลับเป็ น อยูแ่ ล้ว
จดหมาย เท่านัน

-

-**

จดหมาย

K-AuditConfirmation
@kasikornbank.com

ต้องใช้

จดหมาย

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

waraporn.kaen@kkpfg.com
nipaporn.petc@kkpfg.com

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามตาม
ไม่ตอ้ งใช้
หนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ แต่ตอ้ งระบุรายละเอียดใน
หรื อ ผูม้ ีอาํ นาจสังจ่าย
คําขอครบถ้วนสมบูรณ์
บัญชีทีหักค่าธรรมเนี ยม
รวมทังลงนาม
ใบคําขอโดยกรรมการผูม้ ี
อํานาจลงนามตามหนังสื อ
รับรองของกระทรวงพาณิ ชย์
หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจสังจ่ายบัญชีทีหัก
ค่าธรรมเนี ยม
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามตาม
หนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์
หรื อ ผูม้ ีอาํ นาจสังจ่ายบัญชีทีหัก
ค่าธรรมเนี ยม

suttipun.chia@kkpfg.com
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-

-

ส่ ง E-mail เฉพาะผูส้ อบทีใช้
E-mail ของบริ ษทั หากเป็ น E-mail
ทัวไป เช่น hotmail , gmail
จะตอบกลับเป็ นจดหมายเท่านัน

ไม่ตอ้ งทําหนังสื อ ได้ตอบ
รวมอยูใ่ นหนังสื อยืนยันยอด
อยูแ่ ล้ว

-

1. แนบซองจดหมาย (มาตรฐาน)
2. ติดแสตมป์ ทุกซอง

ไม่ตอ้ งทําหนังสื อ ได้ตอบ
รวมอยูใ่ นหนังสื อยืนยันยอด
อยูแ่ ล้ว

-
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รายละเอียดการติดต่อสถาบันการเงินในการส่ งหนังสื อยืนยันยอด
สมาชิ กสมาคมธนาคารไทย

ฝ่ ายงาน บุคคล เบอร์ โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน

ทีอยู่ในการจัดส่ งหนังสื อ
ลําดับ

สถาบันการเงิน

สาขา
6

ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย จํากัด สาขาทัวประเทศ
(มหาชน)

7

ธนาคารทหารไทย จํากัด
(มหาชน)

8

ธนาคารทิ สโก้ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาของธนาคาร

9

เอกสารทีใช้ กรณีกรรมการผู้มีอาํ นาจตามหนังสื อรับรองลง
นามในใบคําขอหนังสื อยืนยันยอดธนาคาร ประกอบด้วย
1. หนังสื อรับรองกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่ เกิน 6 เดือน
ผู้ลงนามในหนังสื อขอข้ อมูลยืนยัน พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ยอดธนาคาร (การประทับตราขึนอยู่ 2. สํ าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอาํ นาจทีลงนาม
กับเงือนไขทีให้ ไว้กบั กระทรวง พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
พาณิชย์หรือธนาคาร)

ธนาคารไทยเครดิต เพือราย
ย่อย จํากัด (มหาชน)

สาขาเจ้าของบัญชี ในการ
หักค่าธรรมเนี ยม

-

สํ านักงานใหญ่

ฝ่ ายงาน

สํานักงานใหญ่ :
(หน่วยงาน) การธนาคารใน
44 ชัน 14 (หน่วยงาน)
ประเทศ
การธนาคารในประเทศ อาคาร
ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพฯ 10330
-

จัดการข้อมูลลูกค้า
ฝ่ ายบริ หารปฏิบตั ิการ
การธนาคาร

สํานักงานใหญ่ :
หน่วยงานบัญชี
48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
ชัน 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ
10500

สํานักงานใหญ่ :
หน่วยงานบัญชีและภาษี
123 อาคารไทยประกันชีวิต 1/1
ชัน 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิน
แดง เขตดินแดง
กรุ งเทพฯ 10400

เบอร์ โทรศัพท์

Email

รูปแบบการตอบกลับหนังสื อยืนยัน

การขอรายละเอียดของตราสารอนุพนั ธ์
หมายเหตุ

ไม่ ต้องใช้

ต้ องใช้

จดหมาย

ไม่ ต้องทําหนังสื อ ได้ตอบ
ต้ องทําหนังสื อแยกต่ างหาก **ให้ ระบุชือ
รวมอยู่ในหนังสื อยืนยันยอด
และทีอยู่ของหน่ วยงานทีจัดส่ ง
อยู่แล้ว

Email

1. คุณปณิ ตา จีนุพงศ์
02-626-7170
2. คุณกิตติธเนศ
ชุณหไชยพันธุ์
02-626-7288

1. PANITA.J@CIMBTHAI.COM
2. KITTANACE.C@CIMBTHAI.COM

ผูม้ ีอาํ นาจสังจ่ายตาม
บัญชีทีระบุให้หกั ค่าธรรมเนียม หรื อ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามตาม
หนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์

-

ต้องใช้
(เฉพาะกรณี ทีลูกค้าไม่มีบญ
ั ชี
เงินฝากกับธนาคารเท่านัน)

จดหมาย

db_bco@cimbthai.com

ส่ ง E-mail เฉพาะผูส้ อบทีใช้ E-mail ไม่ตอ้ งทําหนังสื อ ได้ตอบ
ของ บริ ษทั หากเป็ น E-mail ทัวไป รวมอยูใ่ นหนังสื อยืนยันยอด
เช่น hotmail gmail จะตอบกลับเป็ น อยูแ่ ล้ว
จดหมาย เท่านัน

-

1.คุณศุภฤกษ์
เกียรติกอ้ งสกุล
02-242-3691
2.คุณพนิดา วิริวงษ์
02-242-3466
3.คุณเพชรรัตน์ แต้วิจิตร
02-299-5000 ต่อ 8891

cir@tmbbank.com

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามตาม
หนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์
หรื อ ผูม้ ีอาํ นาจสังจ่าย
บัญชีทีหักค่าธรรมเนี ยม

-

ต้องใช้

จดหมาย

cir@tmbbank.com

ส่ ง E-mail เฉพาะผูส้ อบทีใช้ E-mail ไม่ตอ้ งทําหนังสื อ ได้ตอบ
ของ บริ ษทั หากเป็ น E-mail ทัวไป รวมอยูใ่ นหนังสื อยืนยันยอด
เช่น hotmail , gmail จะตอบกลับเป็ น อยูแ่ ล้ว
จดหมาย เท่านัน

-

1. ยืนยันยอดเงิ นฝาก :
คุณธัญรัตน์
02-633-3923
คุณแววดาว
02-633-6174
2. ยืนยันยอดอืนๆ :
คุณอภัสรา
02-633 6785

ยืนยันยอดเงิ นฝาก :
thanyarak@tisco.co.th

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามตาม
หนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์
หรื อ ผูม้ ีอาํ นาจสังจ่าย
บัญชีทีหักค่าธรรมเนี ยม

-

ต้องใช้

จดหมาย

1. คุณพนิดา
02-697-5300 ต่อ 2508
2. คุณธัญณภัสร์
ศิริพงษ์พฒั นา
02-697-5300 ต่อ 2502

panida.s@tcrbank.com
Thannapat.s@tcrbank.com

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามตาม
หนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์
หรื อ ผูม้ ีอาํ นาจสังจ่าย
บัญชีทีหักค่าธรรมเนี ยม

-

ต้องใช้

จดหมาย

waewdao@tisco.co.th

-

ไม่ตอ้ งทําหนังสื อ
เนื องจากธนาคารไม่มี
การดําเนินธุ รกรรม
ตราสารอนุพนั ธ์

-

ไม่ตอ้ งทําหนังสื อ
เนื องจากธนาคารไม่มี
การดําเนินธุ รกรรม
ตราสารอนุพนั ธ์

-

ยืนยันยอดอืนๆ :
aphatsara@tisco.co.th
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panida.s@tcrbank.com
Thannapat.s@tcrbank.co
m

เป็ น E-mail ของAuditor
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รายละเอียดการติดต่อสถาบันการเงินในการส่ งหนังสื อยืนยันยอด
สมาชิ กสมาคมธนาคารไทย

ฝ่ ายงาน บุคคล เบอร์ โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน

ทีอยู่ในการจัดส่ งหนังสื อ
ลําดับ

สถาบันการเงิน

สาขา
10

เอกสารทีใช้ กรณีกรรมการผู้มีอาํ นาจตามหนังสื อรับรองลง
นามในใบคําขอหนังสื อยืนยันยอดธนาคาร ประกอบด้วย
1. หนังสื อรับรองกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่ เกิน 6 เดือน
ผู้ลงนามในหนังสื อขอข้ อมูลยืนยัน พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ยอดธนาคาร (การประทับตราขึนอยู่ 2. สํ าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอาํ นาจทีลงนาม
กับเงือนไขทีให้ ไว้กบั กระทรวง พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
พาณิชย์หรือธนาคาร)

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด
(มหาชน)

สาขาหลักทีมีธุรกรรม

สํ านักงานใหญ่
-

ฝ่ ายงาน

เบอร์ โทรศัพท์

Email

Email

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามตาม
หนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์
หรื อ ผูม้ ีอาํ นาจสังจ่าย
บัญชีทีหักค่าธรรมเนี ยม

-

ต้องใช้

จดหมาย

-

-

ไม่ตอ้ งทําหนังสื อ ได้ตอบ
รวมอยูใ่ นหนังสื อยืนยันยอด
อยูแ่ ล้ว

-

ผูม้ ีอาํ นาจสังจ่ายบัญชีที
หักค่าธรรมเนี ยม

-

-

จดหมาย

-

-

ไม่ตอ้ งทําหนังสื อ

-

TH-CISTeam@uob.co.th

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ตามหนังสื อรับรองของ
กระทรวงพาณิ ชย์

-

ต้องใช้

จดหมาย

-

หมายเหตุ - ในส่ วนของหนังสื อยืนยัน ไม่ตอ้ งทําหนังสื อ
ยอด (Audit Confirmation Letter) ที
ออกโดยธนาคารยูโอบี ประมาณ
ปลายปี 2561 เป็ นต้นไป จะไม่มี
ลายเซ็นเนืองจากออกโดยระบบ
อิเล็คโทรนิค โดยธนาคารจะแสดง
ข้อความ ““This Audit Confirmation
Letter generated by system, do not
require signature”

-

Phiradeev @lhbank.co.th
Kusalinj@lhbank.co.th
Titak @lhbank.co.th

ผูม้ ีอาํ นาจสังจ่ายบัญชีที
หักค่าธรรมเนี ยม

-

-

จดหมาย

-

ลูกค้า Retail :
ทีมควบคุมคุณภาพข้อมูล
ลูกค้าบุคคล ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
สิ นเชือเพือทีอยูอ่ าศัย/สิ นเชือ
ธุรกิจรายย่อย และ Private
Banking (OC CODE 8924)

02-777-4884

scb_audit_confirm@scb.co.th

สํานักงานใหญ่ :
2 อาคารสวนมะลิชนั 8
ถนนเฉลิมเขตร์ 4
แขวงเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรู พ่าย
กรุ งเทพฯ 10100

Branch Business Support

02-220-2222 ต่อ 1908,
2503, 1951
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ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

-

สํานักงานใหญ่ :
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร
กรุ งเทพฯ 10120

ฝ่ ายบริ การข้อมูลลูกค้า (CIS)

02-093-2937-40,
02--093-2942
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ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จํากัด (มหาชน)

-

ฝ่ ายปฏิบตั ิการธนาคาร
สํานักงานใหญ่ เลขที 1
อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120

- ฝ่ ายปฏิบตั ิการธนาคาร - 02-359-0000 ต่อ 5301,
ฝ่ ายปฏิบตั ิการสิ นเชือ (เฉพาะ 5303 , 5307 02-359-0112
ขอข้อมูลด้านสิ นเชือเพียงอย่าง
เดียว)

ไม่ ต้องทําหนังสื อ ได้ตอบ
ต้ องทําหนังสื อแยกต่ างหาก **ให้ ระบุชือ
รวมอยู่ในหนังสื อยืนยันยอด
และทีอยู่ของหน่ วยงานทีจัดส่ ง
อยู่แล้ว

จดหมาย

scb_audit_confirm_b@scb.co.th

-

หมายเหตุ

ต้ องใช้

02-128 1338,
02-128-1320

ธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน)

การขอรายละเอียดของตราสารอนุพนั ธ์

ไม่ ต้องใช้

ลูกค้า Corporate & SME :
ทีมปฏิบตั ิการข้อมูลสิ นเชือ
สายปฏิบตั ิการสิ นเชือธุรกิจ
(OC CODE 8941)
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รูปแบบการตอบกลับหนังสื อยืนยัน

-

หน ้า 3/4

-

-

ทําหนังสื อส่ งมาที :
ภิรดี วรกระมล / กุศลิน จันทรสกุล /
ฐิ ตา แก่นนาคํา ฝ่ ายปฏิบตั ิการธนาคาร
เลขที 1 ชัน 6 อาคารคิวเฮ้าส์
ลุมพินี ถ.สาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กทม. 10120

สิ งทีส่ งมาด้ วย 4
อัพเดทวันที 11 สิ งหาคม 2564

รายละเอียดการติดต่อสถาบันการเงินในการส่ งหนังสื อยืนยันยอด
สมาชิ กสมาคมธนาคารไทย

ฝ่ ายงาน บุคคล เบอร์ โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน

ทีอยู่ในการจัดส่ งหนังสื อ
ลําดับ

เอกสารทีใช้ กรณีกรรมการผู้มีอาํ นาจตามหนังสื อรับรองลง
นามในใบคําขอหนังสื อยืนยันยอดธนาคาร ประกอบด้วย
1. หนังสื อรับรองกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่ เกิน 6 เดือน
ผู้ลงนามในหนังสื อขอข้ อมูลยืนยัน พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ยอดธนาคาร (การประทับตราขึนอยู่ 2. สํ าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอาํ นาจทีลงนาม
กับเงือนไขทีให้ ไว้กบั กระทรวง พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
พาณิชย์หรือธนาคาร)

สถาบันการเงิน

สาขา

สํ านักงานใหญ่

ฝ่ ายงาน

arratee.kan@th.icbc.com.cn
pond.nus@th.icbc.com.cn

ไม่ ต้องใช้

ต้ องใช้

จดหมาย

Email

1) กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามตาม
หนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์
หรื อ
2) ผูท้ ีได้รับมอบอํานาจของกิจการที
แสดงลายมือชือของผูม้ อบอํานาจ
และผูร้ ับมอบอํานาจ (แสดงหนังสื อ
มอบอํานาจทุกครังทีมีขอหนังสื อ
ยืนยันยอด)

-

ต้องใช้

จดหมาย

-

ธนาคารไอซี บีซี (ไทย) จํากัด สาขาทีทําธุ รกรรม
(มหาชน)

สํานักงานใหญ่ :
ชัน L,11-13 เอ็มโพเรี ยม
ทาวเวอร์ 622 ถนนสุ ขมุ วิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุ งเทพฯ 10110
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ธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด
(มหาชน)

สํานักงานใหญ่ : แผนก
Account Services
Account Services เลขที 100 สา
ธรนครทาวเวอร์
ถนนสาทรเหนือ สี ลม
บางรัก กรุ งเทพฯ 10500

1. คุณวุฒิพงษ์
02-724-6858
2. คุณสุ
ุ กญั ญา
02-724-6617
3. คุณเกศกนก
02-724-6976
4. คุณณคณา
02-724-6733

-

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพัน
ตามหนังสื อรับรองของกระทรวง
พาณิ ชย์ หรื อ ผูร้ ับมอบอํานาจ ซึ ง
บริ ษทั ได้ลงนามหนังสื อมอบอํานาจ
ในเรื องดังกล่าวให้แก่ ผูร้ ับมอบ
อํานาจของบริ ษทั ไว้เป็ นการเฉพาะ
และได้ยืนหนังสื อมอบอํานาจ
ดังกล่าวให้แก่ธนาคารไว้เป็ น
หลักฐานด้วย

ไม่ตอ้ งใช้

-**

จดหมาย

ตอบกลับหนังสื อยืนยัน
ยอดทางอีเมล สําหรับ
กรณีทีใบคําขอระบุให้
ตอบกลับช่องทาง email
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ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) สาขาทีเปิ ดบัญชี

สํานักงานใหญ่ :
179/4 อาคารบางกอกซิ ตีทาว
เวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง
มหาเมฆ เขตสาทร จังหวัด
กรุ งเทพฯ 10120

02-286-1010

-

เงือนไขทีให้ไว้กบั ธนาคาร หรื อ
กรรมการตามหน้าหนังสื อรับรอง
(บางกรณี )

ไม่ตอ้ งใช้

ต้องใช้
(**หนังสื อรับรองกระทรวง
พาณิ ชย์
อายุไม่เกิน 1 เดื อน**)

จดหมาย

-

แผนกการธนาคาร

1. คุณอารตี
02-663-9865
2. คุณพร
02-663-9871

Email

หมายเหตุ
1 กรณีลกู ค้ ามีบัญชีกบั หลายสาขาในหนึงธนาคาร ขอให้ จัดส่ งหนังสื อคําขอเพียงฉบับเดียวไปยังสาขาหรื อส่ วนกลาง(การจัดส่ งขึนอยู่กบั ่ เงือนไขของแต่ ละธนาคาร) โดยธนาคารจะให้ ข้อมูล สามารถส่ งหนังสื อคําขอเพียงฉบับเดียว และส่ วนกลางของธนาคารจะตอบให้ ทุกบัญชีตามทีขอ (หรื อบางบัญชี ขึนอยู่กบั ถ้อยคําทีระบุในหนังสื อขอข้ อมูล)
2 การลงนาม ในหนังสื อขอข้ อมูลยืนยันยอด หากจะลงนามโดยบุคคลอืน ต้ องเป็ นผู้รับมอบอํานาจ ซึงบริษัทได้ ลงนามหนังสื อมอบอํานาจในเรื องดังกล่าวให้ แก่ ผู้รับมอบอํานาจของบริษัทไว้เป็ นการเฉพาะ และได้ ยืนหนังสื อมอบอํานาจดังกล่าวให้ แก่ธนาคารไว้เป็ นหลักฐานด้ วย
**3. กรณีทมีี การเปลียนแปลงกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม และกรณีทีธนาคารยังไม่ เคยได้รับสํ าเนาบัตรประชาชนของกรรมการในใบคําขอ จะต้ องแนบหนังสื อรั บรองกระทรวงพาณิชย์ และสํ าเนาบัตรประชาชนให้ ธนาคารด้วย

หน ้า 4/4

การขอรายละเอียดของตราสารอนุพนั ธ์
หมายเหตุ

14

-

ฝ่ ายบัญชี

เบอร์ โทรศัพท์

รูปแบบการตอบกลับหนังสื อยืนยัน

ไม่ ต้องทําหนังสื อ ได้ตอบ
ต้ องทําหนังสื อแยกต่ างหาก **ให้ ระบุชือ
รวมอยู่ในหนังสื อยืนยันยอด
และทีอยู่ของหน่ วยงานทีจัดส่ ง
อยู่แล้ว
-

-

ทําหนังสื อส่ งมาที :
คุณอารตี กันต์ไพเราะ ฝ่ ายบัญชี
คุณพร นุสิทธิ ชัยการ ฝ่ ายบัญชี
ชัน L,11-13 เอ็มโพเรี ยม ทาวเวอร์ 622
ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุ งเทพฯ 10110

ไม่ตอ้ งทําหนังสื อ ได้ตอบ
รวมอยูใ่ นหนังสื อยืนยันยอด
อยูแ่ ล้ว

-

-

-

-

