รายละเอียดการติดต่อสถาบันการเงินในการส่งหนังสือยืนยันยอด
สมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือ
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
ลาดับ

ธนาคารออมสิน
x

2

3

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.)

สาขาที่บริษัทมีธุรกรรม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
x

4

5

6

7

8

ผู้ลงนามในหนังสือขอข้อมูลยืนยันยอดธนาคาร
(การประทับตราขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ให้ไว้กับกระทรวง
พาณิชย์หรือธนาคาร)

สถาบันการเงิน

สาขา
1

ฝ่ายงาน บุคคล เบอร์โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(ธอท.)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธพว.)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย (ธสน.)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.)
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(บตท.)*

x
สาขาที่บริษัทมีธุรกรรม

สานักงานใหญ่
เรียนผู้อานวยการธนาคารออมสิน
- สานักงานใหญ่ : เลขที่ 470 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ฝ่ายงาน
ฝ่ายปฎิบัตกิ ารธุรกิจเงินฝาก

เรียน ผู้อานวยการฝ่ายเงินฝากธนาคาร
ฝ่ายเงินฝาก
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- สานักงานใหญ่ : เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวง
เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เรียนผู้อานวยการฝ่ายกากับการปฎิบัตงิ าน
- สานักงานใหญ่ : เลขที่ 63 ถนนพระราม 9
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ฝ่ายกากับการปฏิบัตงิ าน

- สานักงานใหญ่ : เลขที่ 66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น ฝ่ายบัญชีและการเงิน
22 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- สานักงานใหญ่ : เลขที่ 310 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ฝ่ายบัญชีสินเชื่อ

ฝ่ายธุรกิจธนาคาร

x

เรียนผู้อานวยการฝ่ายธุรกิจธนาคาร
- สานักงานใหญ่ : อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

x

x

เบอร์โทรศัพท์

email

0 2299 8000
ต่อ 020263 - 4

jirapornb@gsb.or.th

1.นางเบญจวรรณ อินต๊ะซาว
ตาแหน่ง ผู้บริหารทีม
โทร. 0 2558 6555 ต่อ 6198
2.น.ส.ธัญญ์นรี ทิพย์วงศ์
ตาแหน่ง พนักงานธุรกิจเงินฝาก
โทร. 0 2558 6555 ต่อ 8034
0 2202 1816

benjawan.in@baac.or.th

กรรมการผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของ
กระทรวงพาณิชย์ หรือผู้มีอานาจสั่งจ่ายบัญชีที่หัก
ค่าธรรมเนียม

ให้ผู้มีอานาจลงนามกระทาการแทนส่วนงานหรือ
นิตบิ ุคคลนั้น ๆ เป็นผู้ลงนามในหนังสือขอให้ยนื ยัน
ยอดเงินฝาก

กรรมการผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของ
กระทรวงพาณิชย์ หรือผู้มีอานาจสั่งจ่ายบัญชี
ที่หักค่าธรรมเนียม หรือผู้มีอานาจลงนามตามเงื่อนไข
ที่แจ้งไว้กับธนาคาร

0 2650 6999
ต่อ 2446, 2465

deporme_ro@ibank.co.th
phapada_ph@ibank.co.th

- กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล
- ผู้มีอานาจลงนามตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้กับธนาคาร
- หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

0 2265 4827

jindarat@smebank.co.th

กรรมการผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของ
กระทรวงพาณิชย์

0 2271 3700
ต่อ 1590-2

Asu@exim.go.th

- สานักงานใหญ่ : อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
ผู้บริหารระดับสูง
ชั้น 16-18 เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวง
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

0 2890 9966

wasukarn@tcg.or.th

0 2890 9730

urai@tcg.or.th

สานักงานใหญ่ : ชั้น 21
อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ เลขที่ 89
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400

0 2047 6525
0 2018 3696

sitthan_w@smc.or.th
janthana_v@smc.or.th

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ไม่ต้องใช้

thannari.th@baac.or.th

poonna.s@ghb.co.th

หมายเหตุ ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป การติดต่อบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ในการส่งหนังสือยืนยันยอด ให้ตดิ ต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามรายละเอียด ลาดับที่ 3 แทน

หมายเหตุ
1 กรณีลูกค้ามีบัญชีกับหลายสาขาและธนาคารนั้นขอให้ส่งหนังสือผ่านสาขา สามารถส่งหนังสือคาขอเพียงฉบับเดียว และส่วนกลางของธนาคารจะตอบให้ทุกบัญชีตามที่ขอ (หรือบางบัญชี ขึ้นอยู่กับถ้อยคาที่ระบุในหนังสือขอข้อมูล)
2 การลงนาม ในหนังสือขอข้อมูลยืนยันยอด หากจะลงนามโดยบุคคลอื่น ต้องเป็นผู้รับมอบอานาจ ซึ่งบริษัทได้ลงนามหนังสือมอบอานาจในเรื่องดังกล่าวให้แก่ผู้รับมอบอานาจของบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ และได้ยื่นหนังสือมอบอานาจดังกล่าวให้แก่ธนาคารไว้เป็นหลักฐานด้วย

เอกสารที่ใช้กรณีกรรมการผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองลงนาม
ในใบคาขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ประกอบด้วย
1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2. สาเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจที่ลงนาม
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

กรรมการผู้มีอานาจตามหนังสือรับรอง หรือผู้มีอานาจลง
นามในการเบิกถอนเงินจากบัญชีที่หักค่าธรรมเนียม

กรรมการผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของ
กระทรวงพาณิชย์ หรือผู้รับมอบอานาจกระทาการแทน

ต้องใช้

P

รูปแบบการตอบกลับหนังสือ
ยืนยัน

การขอรายละเอียดของตราสารอนุพันธ์
หมายเหตุ

จดหมาย

ไม่ต้องทาหนังสือได้ตอบ ต้องทาหนังสือแยกต่างหาก
รวมอยู่ในหนังสือยืนยันยอด **ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของหน่วยงานที่จัดส่ง
อยู่แล้ว

Email

ถึง ผู้อานวยการฝ่ายปฏิบัตกิ ารการลงทุน
อาคาร 1 ชั้น 3 เลขที่ 470 ธนาคารออมสินสานักงานใหญ่
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ผู้ประสานงาน คุณสมชาย ยี่เข่ง
เบอร์โทร 0 2299 8627

P

1. กรณีลูกค้ามีบัญชีกับหลายสาขา
1.1 กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ให้จัดส่งหนังสือ
แจ้งถึงส่วนกลาง โดยส่วนกลางจะเป็น
ผู้ยนื ยันยอดทุกบัญชี ทุกสาขา
1.2 กรณีนิตบิ ุคคล ให้จัดส่งหนังสือขอให้ยนื ยัน
ยอดไปยังสาขาที่มีบัญชีเงินฝาก

ธ.ก.ส. ไม่มีตราสารอนุพันธ์

P

P

P

P

P

P

P

P

P

ถึง ผู้อานวยการฝ่ายบริหารเงิน
เลขที่ 310 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม หรือ ผู้มีอานาจ

