
สิงทีส่งมาด้วย 4 

อปัเดต วันที  6 มกราคม 2566

สาขา สํานักงานใหญ่ ฝ่ายงาน เบอร์โทรศัพท์ email ไม่ต้องใช้ ต้องใช้ จดหมาย Email 

ไม่ต้องทาํหนังสือ ได้ตอบ

รวมอยู่ในหนังสือยืนยัน

ยอดอยู่แล้ว

ต้องทาํหนังสือแยกต่างหาก **ให้ระบุ

ชือและทอียู่ของหน่วยงานทจีัดส่ง

1 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน)

สาขาหลกั ทีมีธุรกรรม - ศูนยส์นบัสนุนการธนาคาร 

(Account Maintenance Service 

Center) (กลุ่มงานหนงัสือรับรอง)

แยกตามสาขาทีลูกคา้ยนืคาํ

ขอ

  - สาขานครหลวง 

02-233 6090-8 ตอ่ 3604-7

  - สาขาต่างจงัหวดั 

02-4242014 ตอ่ 2012-14

 - กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนงัสือรับรอง

ของกระทรวงพาณิชย ์หรือ 

ผูมี้อาํนาจสงัจ่ายบญัชีทีหกัค่าธรรมเนียม

ไม่ตอ้งใช้  -** จดหมาย - - - ทาํหนงัสือแยกตา่งหาก แต่ส่งเอกสาร

ผ่านสาขาหลกัทีมีธุรกรรม

2 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน)

เฉพาะกรณีมีบญัชีทีสาขานนัเพยีงสาขาเดียว 1. ทีมสนบัสนุนงานสาขา     

อาคารถนนศรีอยธุยา

เลขที 513  ถนนศรีอยธุยา

แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี 

กทม 10400

2.ลูกคา้กลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่  ยนื

ผ่านผูดู้แลความสัมพนัธ์ลูกคา้ 

(RM)

ทีมสนบัสนุนงานสาขา ทีมสนบัสนุนงานสาขา

โทร.  02-203-2075 

         02-203-2078

 - ผูมี้อาํนาจสงัจ่ายบญัชีทีหกัค่าธรรมเนียม

ลงนามพรอ้มระบุชือ-นามสกุลตวับรรจง ของ

ผูล้งนามในใบคาํขอใหช้ดัเจน

ไม่ตอ้งใช้ - จดหมาย - - - ทาํหนงัสือแยกขอธุรกรรมรายฉบบั

ตราสารอนุพนัธ์ 1 ฉบบัพร้อมแนบซอง

หลกัประกนั 1 ฉบบัพร้อมแนบซอง

ส่งมาที :

ทมีสนบัสนุนงานสาขา

อาคารถนนศรีอยธุยา 

เลขที 513  ถนนศรีอยธุยา  

 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี    

กทม. 10400

3 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 

(มหาชน)

สาํนกังานใหญ/่'สาขาหลกั ทีมีธุรกรรม สาํนกังานใหญ่ : 

ฝ่ายปฏิบตัิการสินเชือ ชนั 5

1222 ถนนพระรามที 3   

 บางโพงพาง ยานนาวา 

กทม.10120

ฝ่ายปฏิบตัิการสินเชือ 1.คุณศลิษา 02 296-3247 

2.คุณสุพจน์ 02 296-5063

Salisa.Janwatthanaphong@kru

ngsri.com

Supot.Chamnongtham@krung

sri.com

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนงัสือรับรอง

ของกระทรวงพาณิชย ์หรือ 

ผูมี้อาํนาจสงัจ่ายบญัชีทีหกัค่าธรรมเนียม

  ไม่ตอ้งใช ้

แต่ตอ้งระบุรายละเอียดในคาํขอครบถว้น

สมบูรณ์รวมทงัลงนามใบคาํขอโดยกรรมการ

ผูมี้อาํนาจลงนามตามหนงัสือรับรองของ

กระทรวงพาณิชย ์หรือ ผูม้ีอาํนาจสงัจ่ายบญัชีที

หกัค่าธรรมเนียมสามารถตรวจสอบลายเซ็นที

ใหก้บัธนาคารได้

ตอ้งใช ้

กรณีลงนามใบคาํขอโดยกรรมการผูม้ี

อาํนาจลงนามตามหนงัสือรับรองของ

กระทรวงพาณิชย ์หรือ ผูม้ีอาํนาจสงัจ่าย

บญัชีทีหกัค่าธรรมเนียม-

แต่ไม่มีลายเซ็นกรรมการผูม้ีอาํนาจ

ดงักล่าวกบัธนาคาร

จดหมาย Financial_Certification_Cent

er@krungsri.com

 ส่ง E-mail เฉพาะผูส้อบทีใช ้E-mail 

ของ บริษทั หากเป็น E-mail ทวัไป เช่น

 hotmail gmail จะตอบกลบัเป็นจดหมาย

 เท่านนั

ตอ้งทาํหนงัสือ ทาํหนงัสือแยกตา่งหาก และส่งเอกสาร

ผ่าน สินเชือทีดูแลบริษทั

4 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน)

 ยนืใบคาํขอหนงัสือยนืยนัไดที้

1.สาขาของธนาคารซึงเป็นเจา้ของบญัชีที

ตดัค่าธรรมเนียม

 2.ผูดู้แลความสัมพนัธ์ลูกคา้ (RM)

- 1.สาขาทีส่งหนงัสือ หรือ

2. ผูดู้แลความสัมพนัธ์ลูกคา้ (RM)

- - กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนงัสือรับรอง

ของกระทรวงพาณิชย ์หรือ ผูมี้อาํนาจสังจ่าย

บญัชีทีหกัค่าธรรมเนียม

 ไม่ตอ้งใช ้

แต่ตอ้งระบุรายละเอียดในคาํขอครบถว้น

สมบูรณ์รวมทงัลงนามใบคาํขอโดยกรรมการผูมี้

อาํนาจลงนามตามหนงัสือรับรองของกระทรวง

พาณิชย ์หรือ ผูมี้อาํนาจสังจ่ายบญัชีทีหกั

ค่าธรรมเนียม

 -** จดหมาย K-AuditConfirmation

@kasikornbank.com

 ส่ง E-mail เฉพาะผูส้อบทีใช ้E-mail 

ของ บริษทั หากเป็น E-mail ทวัไป เช่น

 hotmail , gmail จะตอบกลบัเป็น

จดหมาย เท่านนั

ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ ไดต้อบ

รวมอยูใ่นหนงัสือยนืยนั

ยอดอยูแ่ลว้

-

5 ธนาคารเกยีรตินาคินภทัร จาํกดั

 (มหาชน)

- - สาํนกังานใหญ่  : 

209 อาคารเคเคพ ีทาวเวอร์ ตึก B 

ชนั 24 ฝ่ายปฏิบตัิการชาระเงิน 

ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110

ฝ่ายปฏิบตัิการชาํระเงิน 1.คุณวราภรณ์ 

    02-495-1642 

2.คุณชญรณีย์

   02-495-1643

3.คุณสุทธิพรรณ

   02 495 1636

waraporn.kaen@kkpfg.com 

Chayarane.Saen@kkpfg.com 

suttipun.chia@kkpfg.com

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนงัสือรับรอง

ของกระทรวงพาณิชย ์หรือ ผูมี้อาํนาจสังจ่าย

บญัชีทีหกัค่าธรรมเนียม

- ตอ้งใช ้ จดหมาย - 1. แนบซองจดหมาย    (มาตรฐาน)   

2. ตดิแสตมป์ทุกซอง

ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ   ได้

ตอบรวมอยูใ่นหนงัสือ

ยนืยนัยอดอยูแ่ลว้

-

6 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั 

(มหาชน)

สาขาทวัประเทศ สาํนกังานใหญ่ : 

44 ชนั 14 (หน่วยงาน) 

การธนาคารในประเทศ  

อาคารถนนหลงัสวน  

แขวงลุมพนีิ  เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

(หน่วยงาน) การธนาคารใน

ประเทศ

1. คุณปณิตา

    02-626-7170 

2. คุณกติตธิเนศ

    02-626-7288  

cimbthai_center_opn@cimbthai.
com

 ผูมี้อาํนาจสังจ่ายตาม

บญัชีทีระบุใหห้กัค่าธรรมเนียม  หรือ 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนงัสือรับรอง

ของกระทรวงพาณิชย์

- ตอ้งใช้

(เฉพาะกรณีทีลูกคา้ไม่มีบญัชีเงินฝากกบั

ธนาคารและไม่สามารถรบัรองลายมือ

ชือตามทีใหไ้วก้บัธนาคารไดเ้ท่านนั)

จดหมาย cimbthai_center_opn@cimbth
ai.com

 ส่ง E-mail เฉพาะผูส้อบทีใช ้E-mail 

ของ บริษทั หากเป็น E-mail ทวัไป เช่น

 hotmail gmail จะตอบกลบัเป็นจดหมาย

 เท่านนั  และหากส่งเป็น Email แลว้จะ

ไม่ส่งใหท้างจดหมาย

ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ ไดต้อบ

รวมอยูใ่นหนงัสือยนืยนั

ยอดอยูแ่ลว้

-

ลาํดับ สถาบันการเงิน

ผู้ลงนามในหนังสือขอข้อมูลยืนยันยอดธนาคาร

 (การประทบัตราขึนอยู่กบัเงือนไขทใีห้ไว้กบั

กระทรวงพาณิชย์หรือธนาคาร)

หมายเหตุ

รายละเอียดการติดต่อสถาบันการเงนิในการส่งหนังสือยืนยันยอด

ทอียู่ในการจัดส่งหนังสือ ฝ่ายงาน บุคคล เบอร์โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน

เอกสารทใีช้กรณีกรรมการผู้มีอาํนาจตามหนังสือรับรองลงนามในใบคาํขอหนังสือยืนยัน

ยอดธนาคาร ประกอบด้วย

1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกนิ 6 เดือน  พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

2. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอาํนาจทลีงนาม  พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

รูปแบบการตอบกลบัหนังสือยืนยัน การขอรายละเอยีดของตราสารอนุพันธ์

สมาชิกสมาคมธนาคารไทย

1/3



สาขา สํานักงานใหญ่ ฝ่ายงาน เบอร์โทรศัพท์ email ไม่ต้องใช้ ต้องใช้ จดหมาย Email 

ไม่ต้องทาํหนังสือ ได้ตอบ

รวมอยู่ในหนังสือยืนยัน

ยอดอยู่แล้ว

ต้องทาํหนังสือแยกต่างหาก **ให้ระบุ

ชือและทอียู่ของหน่วยงานทจีัดส่ง

ลาํดับ สถาบันการเงิน

ผู้ลงนามในหนังสือขอข้อมูลยืนยันยอดธนาคาร

 (การประทบัตราขึนอยู่กบัเงือนไขทใีห้ไว้กบั

กระทรวงพาณิชย์หรือธนาคาร)

หมายเหตุ

รายละเอียดการติดต่อสถาบันการเงนิในการส่งหนังสือยืนยันยอด

ทอียู่ในการจัดส่งหนังสือ ฝ่ายงาน บุคคล เบอร์โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน

เอกสารทใีช้กรณีกรรมการผู้มีอาํนาจตามหนังสือรับรองลงนามในใบคาํขอหนังสือยืนยัน

ยอดธนาคาร ประกอบด้วย

1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกนิ 6 เดือน  พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

2. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอาํนาจทลีงนาม  พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

รูปแบบการตอบกลบัหนังสือยืนยัน การขอรายละเอยีดของตราสารอนุพันธ์

สมาชิกสมาคมธนาคารไทย

7 ธนาคารทหารไทยธนชาต 

จาํกดั (มหาชน)

สาขาเจา้ของบญัชีในการหกัค่าธรรมเนียม - จดัการขอ้มูลลูกคา้ ฝ่ายบริหาร

ปฏิบตัิการการธนาคาร

1. คุณศุภฤกษ ์

(EXP.31/12/2565)

   02-242-3691 

2. คุณพนิตพิชา

   02-299-5000 ตอ่ 8024

3. คุณพนิดา

   02-242-3466

4. คุณจิราภรณ์ 

   02-242-3159

cir@ttbbank.com กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนงัสือรับรอง

ของกระทรวงพาณิชย ์หรือ 

ผูมี้อาํนาจสงัจ่ายบญัชีทีหกัค่าธรรมเนียม

- 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

รวมอยูใ่นหนงัสือยนืยนั

ยอดอยูแ่ลว้

-

8 ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) ทุกสาขาของธนาคาร สาํนกังานใหญ่ : 

48/2 อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชนั 7 

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หน่วยงานบญัชี 1. ยนืยนัยอดเงินฝาก  :      

    คุณธญัรัศม ์

     02-633-3923

    คุณแววดาว

   02-633-6174 

2. ยนืยนัยอดอืนๆ :         

   คุณอภสัรา     

   02-633 6785

ยนืยนัยอดเงินฝาก :

thanyarak@tisco.co.th

waewdao@tisco.co.th

ยนืยนัยอดอืนๆ 

aphatsara@tisco.co.th

ผูมี้อาํนาจสงัจ่ายบญัชีทีหกัค่าธรรมเนียม หรือ 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนงัสือรับรอง

ของกระทรวงพาณิชย ์(ตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือ

รับรองฯ ฉบบัล่าสุดไม่เกนิ 6 เดือน และสาํเนา

บตัรประชาชน/Passport ของกรรมการพร้อม

ลงนามรับรอง)

- ตอ้งใช้ จดหมาย -  ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ 

เนืองจากธนาคารไม่มีการ

ดาํเนินธุรกรรม 

ตราสารอนุพนัธ์

-

9 ธนาคารไทยเครดิต เพอืรายยอ่ย

 จาํกดั (มหาชน)

- สาํนกังานใหญ่ : 

123 อาคารไทยประกนัชีวิต 1/1 

ชนั 5 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400

หน่วยงานบญัชีและภาษี 1. คุณพนิดา 

   02-697-5300 ตอ่ 2508

2. คุณธญัณภสัร์   

   ศิริพงษพ์ฒันา

   02-697-5300 ตอ่ 2502

panida.s@tcrbank.com

Thannapat.s@tcrbank.com

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนงัสือรับรอง

ของกระทรวงพาณิชยห์รือ ผูมี้อาํนาจสังจ่าย

บญัชีทีหกัค่าธรรมเนียม

- ตอ้งใช้ จดหมาย panida.s@tcrbank.com

Thannapat.s@tcrbank.com

เป็น E-mail ของAuditor ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ 

เนืองจากธนาคารไม่มีการ

ดาํเนินธุรกรรม ตราสาร

อนุพนัธ์

-

ลูกคา้ Corporate&SME  : 

ทีมปฏิบติัการขอ้มูลสินเชือสาย

ปฏิบตัิการสินเชือธุรกจิ (OC 

CODE 8941)

02-128-1266,02-128-1320 scb_audit_confirm_b@scb.co.th

ลูกคา้Retail :

ทีมควบคุมคุณภาพขอ้มูลลูกคา้

บุคคล สายงานปฏิบตัิการสินเชือ

เพอืทีอยูอ่าศยัและธุรกจิขนาดยอ่ม

 (OC CODE 8924)

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

11 ธนาคารยโูอบี  จาํกดั (มหาชน) สาขาทวัประเทศ (ทีอยูเ่ดิม)

สาํนกังานใหญ่ : 

191 ถนนสาทรใต ้เขตสาทร 

กรุงเทพฯ 10120

(ทอียู่ใหม่ มีผลใช้ตังแต่วนัท ี9 

มกราคม 2566 เป็นต้นไป )

สาํนกังานเพชรเกษม : 

ชนั 14A  เลขที 559 ถ.เพชรเกษม 

แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร 10160

ฝ่าย Retail Recon & 

Investigations Centre (RRIC)

02-093-2937

02-093-2940

02-093-2942

02-093-2946

AISTeam@uob.co.th กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนงัสือรับรอง

ของกระทรวงพาณิชย์

ไม่ตอ้งใช้  -** จดหมาย - หมายเหตุ - ในส่วนของหนงัสือยนืยนั

ยอด (Audit Confirmation Letter) ที

ออกโดยธนาคารยโูอบี จะไม่มีลายเซ็น

เนืองจากออกโดยระบบอิเล็คโทรนิค 

โดยธนาคารจะแสดงขอ้ความ “This 

Audit Confirmation Letter generated by 

system, do not require signature”

ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ 

เนืองจากธนาคารไม่มีการ

ดาํเนินธุรกรรม ตราสาร

อนุพนัธ์

-

- ตงัแต่ 15 มกราคม 2564 สาขาของ

ธนาคารสามารถออกหนงัสือยนืยนัยอด

ฯ ใหผู้ส้อบบญัชีไดจ้ากระบบ

ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ ไดต้อบ

รวมอยูใ่นหนงัสือยนืยนั

ยอดอยูแ่ลว้

-10 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน)

สาขาหลกัทีมีธุรกรรม - กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนงัสือรับรอง

ของกระทรวงพาณิชยห์รือ ผูมี้อาํนาจสังจ่าย

บญัชีทีหกัค่าธรรมเนียม

- ตอ้งใช้ จดหมาย
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สาขา สํานักงานใหญ่ ฝ่ายงาน เบอร์โทรศัพท์ email ไม่ต้องใช้ ต้องใช้ จดหมาย Email 

ไม่ต้องทาํหนังสือ ได้ตอบ

รวมอยู่ในหนังสือยืนยัน

ยอดอยู่แล้ว

ต้องทาํหนังสือแยกต่างหาก **ให้ระบุ

ชือและทอียู่ของหน่วยงานทจีัดส่ง

ลาํดับ สถาบันการเงิน

ผู้ลงนามในหนังสือขอข้อมูลยืนยันยอดธนาคาร

 (การประทบัตราขึนอยู่กบัเงือนไขทใีห้ไว้กบั

กระทรวงพาณิชย์หรือธนาคาร)

หมายเหตุ

รายละเอียดการติดต่อสถาบันการเงนิในการส่งหนังสือยืนยันยอด

ทอียู่ในการจัดส่งหนังสือ ฝ่ายงาน บุคคล เบอร์โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน

เอกสารทใีช้กรณีกรรมการผู้มีอาํนาจตามหนังสือรับรองลงนามในใบคาํขอหนังสือยืนยัน

ยอดธนาคาร ประกอบด้วย

1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกนิ 6 เดือน  พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

2. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอาํนาจทลีงนาม  พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

รูปแบบการตอบกลบัหนังสือยืนยัน การขอรายละเอยีดของตราสารอนุพันธ์

สมาชิกสมาคมธนาคารไทย

12 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์  

จาํกดั (มหาชน)

- ฝ่ายปฏิบตัิการธนาคาร  

สาํนกังานใหญ่  เลขที 1 

อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี 

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 - ฝ่ายปฏิบตัิการธนาคาร        - 

ฝ่ายปฏิบตัิการสินเชือ (เฉพาะขอ

ขอ้มูลดา้นสินเชือเพียงอยา่งเดียว)

02-359-0000 ตอ่  5303 , 

5307 , 02-359-0112

Phiradeev @lhbank.co.th , 

Titak @lhbank.co.th

ผูมี้อาํนาจสงัจ่ายบญัชีทีหกัค่าธรรมเนียม -  - จดหมาย -   - - ทาํหนงัสือส่งมาที : 

ภิรดี วรกระมล  /   ฐิตา แกน่นาคาํ   

ฝ่ายปฏิบตัิการธนาคาร  เลขที 1 ชนั 6 

อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี   ถ.สาทร 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 

10120

13 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั 

(มหาชน)

สาขาทีทาํธุรกรรม -สาํนกังานใหญ่ : 

ชนั L,11-13 เอ็มโพเรียม 

ทาวเวอร์  622 ถนนสุขุมวิท 

แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายบญัชี คุณพร 02-663-9871 pond.nus@th.icbc.com.cn  1)  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนงัสือ

รับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือ

 2) ผูที้ไดรั้บมอบอาํนาจของกจิการทีแสดง

ลายมือชือของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบ

อาํนาจ (แสดงหนงัสือมอบอาํนาจทุกครังทีมี

ขอหนงัสือยนืยนัยอด)

หรือ ผูมี้อาํนาจในการเบิก ถอนตามตวัอยา่ง

ลายมือชือทีไดใ้หไ้วก้บัธนาคาร โดยตอ้ง

ระบุชือ-นามสกุลใหช้ดัเจนในจดหมายคาํขอ

- ตอ้งใช้ จดหมาย

(โปรดระบุคาํขอ

ในจดหมายให้

ชดัเจน)

Email 

(โปรดระบุคาํขอในจดหมายให้

ชดัเจน)

และตอ้งเป็น E-mail ในนาม

บริษทัของผูส้อบบญัชีเท่านนั

  - - ทาํหนงัสือส่งมาที : 

คุณพร นุสิทธิชยัการ ฝ่ายบญัชี

ชนั L,11-13 เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์  622 

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตนั เขต

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

14 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

(ไทย) จาํกดั (มหาชน)

- สาํนกังานใหญ่  : 

แผนก IMO - ASU (ชนั 14)

เลขที 140 ถนนวิทย ุแขวงลุมพนีิ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330

IMO - ASU 1. คุุณนิศาชล  02-724-6712

2. คุณสมลกัษณ์  

02-724-6710 

3. คุณพรประภา 

02-724-6773

- กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนัตามหนงัสือ

รับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือ ผูรั้บมอบ

อาํนาจของบริษทัทีมีอาํนาจในเรืองดงักล่าว

เป็นการเฉพาะ หรือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทัทีมีอาํนาจในการสัง

จ่ายบญัชีทีระบุ ตามหนงัสือมอบอาํนาจของ

บริษทัทีไดล้งนามและยนืใหแ้กธ่นาคารไว้

เป็นหลกัฐาน

ไม่ตอ้งใช้  - จดหมาย อีเมล ตอบกลบัตามช่องทางทีระบุในใบคาํ

ขอทีลงนามโดยผูม้ีอาํนาจ (จดหมาย / 

อีเมล)

ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ ไดต้อบ

รวมอยูใ่นหนงัสือยนืยนั

ยอดอยูแ่ลว้

                                               -

15 ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) สาขาทีเปิดบญัชี สาํนกังานใหญ่ :  

179/4 อาคารบางกอกซิตทีาวเวอร์

 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

แผนกการธนาคาร  02-286-1010  - เงือนไขทีใหไ้วก้บัธนาคาร หรือกรรมการตาม

หนา้หนงัสือรับรอง(บางกรณี)

ไม่ตอ้งใช้ ตอ้งใช ้

(**หนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์อายุ

ไม่เกนิ 1 เดือน**) 

จดหมาย  -  -  -  -

หมายเหตุ

2 การลงนาม ในหนังสือขอข้อมูลยืนยันยอด หากจะลงนามโดยบุคคลอืน ต้องเป็นผู้รับมอบอาํนาจ ซึงบริษัทได้ลงนามหนังสือมอบอาํนาจในเรืองดังกล่าวให้แก่ผู้รับมอบอาํนาจของบริษทัไว้เป็นการเฉพาะ และได้ยืนหนังสือมอบอาํนาจดังกล่าวให้แก่ธนาคารไว้เป็นหลกัฐานด้วย

**3. กรณีทมีีการเปลยีนแปลงกรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม และกรณีทธีนาคารยังไม่เคยได้รับสําเนาบัตรประชาชนของกรรมการในใบคาํขอ จะต้องแนบหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และสําเนาบัตรประชาชนให้ธนาคารด้วย

1 กรณีลูกค้ามีบัญชีกบัหลายสาขาในหนึงธนาคาร ขอให้จัดส่งหนังสือคาํขอเพียงฉบับเดียวไปยังสาขาหรือส่วนกลาง(การจัดส่งขึนอยู่กบ่ัเงือนไขของแต่ละธนาคาร) โดยธนาคารจะให้ข้อมูล สามารถส่งหนังสือคาํขอเพียงฉบับเดียว และส่วนกลางของธนาคารจะตอบให้ทกุบัญชีตามทขีอ (หรือบางบัญชี ขึนอยู่กบัถ้อยคาํทรีะบใุนหนังสือขอข้อมูล)
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