
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

อพัเดท วนัที่ 11 พ.ย. 2563

สาขา ส านักงานใหญ่ ฝ่ายงาน เบอร์โทรศัพท์ email ไม่ต้องใช้ ต้องใช้ จดหมาย Emali

ไม่ต้องท าหนังสือ ได้ตอบ

รวมอยู่ในหนังสือยืนยนั

ยอดอยู่แล้ว

ต้องท าหนังสือแยกต่างหาก **ให้ระบุ

ช่ือและทีอ่ยู่ของหน่วยงานทีจ่ัดส่ง

1 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน)

สาขาหลกัท่ีมีธุรกรรม - ศนูยส์นบัสนุนการธนาคาร 
(Account Maintenance 
Service Center) (กลุ่มงาน
หนงัสือรับรอง)

02-233 6090-8 ต่อ 3604-7  - กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของกระทรวง

พาณิชย ์  หรือ   ผูมี้อ  านาจสัง่จ่าย
บญัชีท่ีหกัคา่ธรรมเนียม

ไม่ตอ้งใช้  -** จดหมาย - - - ท าหนงัสือแยกต่างหาก แต่ส่งเอกสาร
ผา่นสาขาหลกัท่ีมีธุรกรรม

2 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน)

เฉพาะ กรณีมีบญัชีท่ี
สาขานั้นเพียงสาขาเดียว

1. ทีมสนับสนุนงานสาขา     
อาคารถนนศรีอยธุยา
เลขท่ี 513  ถนนศรีอยธุยา
แขวงถนนพญาไท   
เขตราชเทวี กทม 10400
2. ลูกคา้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 
 ยืน่ผา่นผูดู้แลความสัมพนัธ์
ลูกคา้ (RM)

ทีมสนบัสนุนงานสาขา 1.คุณเกษณี
2.คุณเติมทิพย ์
3.คุณฐิตารีย ์
โทร. 02-203-2175
 - 2178
   

 - ผูมี้อ  านาจสัง่จ่ายบญัชีท่ีหกั
คา่ธรรมเนียมและตอ้งระบุ

ช่ือ-นามสกลุ ของผูล้งนามใน
ใบค าขอให้ชดัเจน

ไม่ตอ้งใช้ - จดหมาย - - - ท าหนงัสือแยกและแนบซองต่างหาก
ส่งมาท่ี :
ทีมสนับสนุนงานสาขา

อาคารถนนศรีอยธุยา 
เลขท่ี 513  ถนนศรีอยธุยา               
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี             
กทม. 10400

3 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั 
(มหาชน)

สาขาหลกัท่ีมีธุรกรรม ส านกังานใหญ่ : 
1222 ถนนพระรามท่ี 3   
บางโพงพาง ยานนาวา 
กทม.10120 

ฝ่ายปฏิบติัการสินเช่ือ 1.คุณศลิษา 
    02-296-3247 
2.คุณสุพจน์ 
    02-296-5063

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

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของกระทรวง
พาณิชย ์หรือ ผูมี้อ  านาจสัง่จ่าย

บญัชีท่ีหกัคา่ธรรมเนียม

- ตอ้งใช ้ จดหมาย Financial_Certification_
Center@krungsri.com

 ส่ง E-mail เฉพาะผูส้อบท่ีใช ้
E-mail ของ บริษทั หากเป็น E-mail
 ทัว่ไป เช่น hotmail gmail จะตอบ
กลบัเป็นจดหมาย เท่านั้น

ไม่ตอ้งท าหนงัสือ ไดต้อบ
รวมอยูใ่นหนงัสือยนืยนั
ยอดอยูแ่ลว้

-

4 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน)

 ยืน่ใบค าขอหนงัสือ
ยนืยนัไดท่ี้
1.สาขาของธนาคารซ่ึง
เป็นเจา้ของบญัชีท่ีตดั
คา่ธรรมเนียม
 2.ผูดู้แลความสัมพนัธ์
ลูกคา้ (RM)

- 1.สาขาท่ีส่งหนงัสือ หรือ
2. ผูดู้แลความสัมพนัธ์ลูกคา้ 
(RM)

- - กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของกระทรวง
พาณิชย ์หรือ ผูมี้อ  านาจสัง่จ่าย

บญัชีท่ีหกัคา่ธรรมเนียม

           ไม่ตอ้งใช ้
แต่ตอ้งระบุรายละเอียดใน
ค าขอครบถว้นสมบูรณ์
รวมทั้งลงนาม
ใบค าขอโดยกรรมการผูมี้
อ  านาจลงนามตามหนงัสือ
รับรองของกระทรวง
พาณิชย ์หรือ 
ผูมี้อ  านาจสัง่จ่ายบญัชีท่ี
หกัคา่ธรรมเนียม

 -** จดหมาย - - ไม่ตอ้งท าหนงัสือ ไดต้อบ
รวมอยูใ่นหนงัสือยนืยนั
ยอดอยูแ่ลว้

-

5 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร 
จ  ากดั (มหาชน)

- ส านกังานใหญ่  : 
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ตึก
 B ชั้น 24 ฝ่ายปฏิบติัการชาระ
เงิน ถนนสุขมุวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา
 กรุงเทพมหานคร 10110

ฝ่ายปฏิบติัการช าระเงิน 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

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของกระทรวง
พาณิชย ์หรือ ผูมี้อ  านาจสัง่จ่าย

บญัชีท่ีหกัคา่ธรรมเนียม

- ตอ้งใช ้ จดหมาย - 1. แนบซองจดหมาย  (มาตรฐาน) 
2. ติดแสตมป์ทุกซอง

ไม่ตอ้งท าหนงัสือ ไดต้อบ
รวมอยูใ่นหนงัสือยนืยนั
ยอดอยูแ่ลว้

-

รายละเอยีดการติดต่อสถาบันการเงินในการส่งหนังสือยืนยนัยอด

ทีอ่ยู่ในการจัดส่งหนังสือ ฝ่ายงาน บุคคล เบอร์โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน

เอกสารทีใ่ช้กรณีกรรมการผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรอง

ลงนามในใบค าขอหนังสือยืนยนัยอดธนาคาร 

ประกอบด้วย

1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกนิ 6 เดือน   

 พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

2. ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจทีล่งนาม 

 พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

รูปแบบการตอบกลบัหนังสือยืนยนั การขอรายละเอยีดของตราสารอนุพนัธ์

สมาชิกสมาคมธนาคารไทย

ล าดบั สถาบันการเงิน

ผู้ลงนามในหนังสือขอข้อมูลยืนยนั

ยอดธนาคาร (การประทับตรา

ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขทีใ่ห้ไว้กบั

กระทรวงพาณิชย์หรือธนาคาร)

หมายเหตุ
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อพัเดท วนัที่ 11 พ.ย. 2563

สาขา ส านักงานใหญ่ ฝ่ายงาน เบอร์โทรศัพท์ email ไม่ต้องใช้ ต้องใช้ จดหมาย Emali

ไม่ต้องท าหนังสือ ได้ตอบ

รวมอยู่ในหนังสือยืนยนั

ยอดอยู่แล้ว

ต้องท าหนังสือแยกต่างหาก **ให้ระบุ

ช่ือและทีอ่ยู่ของหน่วยงานทีจ่ัดส่ง

รายละเอยีดการติดต่อสถาบันการเงินในการส่งหนังสือยืนยนัยอด

ทีอ่ยู่ในการจัดส่งหนังสือ ฝ่ายงาน บุคคล เบอร์โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน

เอกสารทีใ่ช้กรณีกรรมการผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรอง

ลงนามในใบค าขอหนังสือยืนยนัยอดธนาคาร 

ประกอบด้วย

1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกนิ 6 เดือน   

 พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

2. ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจทีล่งนาม 

 พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

รูปแบบการตอบกลบัหนังสือยืนยนั การขอรายละเอยีดของตราสารอนุพนัธ์

สมาชิกสมาคมธนาคารไทย

ล าดบั สถาบันการเงิน

ผู้ลงนามในหนังสือขอข้อมูลยืนยนั

ยอดธนาคาร (การประทับตรา

ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขทีใ่ห้ไว้กบั

กระทรวงพาณิชย์หรือธนาคาร)

หมายเหตุ

6 ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย 
จ ากดั (มหาชน)

สาขาทัว่ประเทศ ส านกังานใหญ่ : 
44 ชั้น 14 (หน่วยงาน) 
การธนาคารในประเทศ  
อาคารถนนหลงัสวน  
แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330 

(หน่วยงาน) การธนาคารใน
ประเทศ

1. คุณณัฐพร หุ้มขาว 
    02-626-7149 
2. คุณขวญับุญ สะอาด 
     02-626-7288 
3. คุณคมัพร 
   ประกายรุ่งรัศมี 
    02-626-7162 
4.คุณวิดารัตน์ 
   เพชรเชิดศกัด์ิ
    02-626-7184

NATTAPORN.H@CIMBTHAI.COM

KWANBOON.S@CIMBTHAI.COM

KHUMPORN.P@CIMBTHAI.COM

VIDARAT.P@CIMBTHAI.COM

 ผูมี้อ  านาจสัง่จ่ายตาม
บญัชีท่ีระบุให้หกัคา่ธรรมเนียม  
หรือ กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรองของกระทรวง

พาณิชย์

- ตอ้งใช้ จดหมาย - - ไม่ตอ้งท าหนงัสือ ไดต้อบ
รวมอยูใ่นหนงัสือยนืยนั
ยอดอยูแ่ลว้

-

7 ธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน)

สาขาเจา้ของบญัชีใน
การหกัคา่ธรรมเนียม

- จดัการขอ้มูลลูกคา้ 
ฝ่ายบริหารปฏิบติัการ
การธนาคาร

1.คุณศภุฤกษ ์
   เกียรติกอ้งสกลุ 
    02-242-3691  
2.คุณพนิดา วิริวงษ ์
    02-242-3466 
3.คุณเพชรรัตน์ แตวิ้จิตร 
   02-299-5000 ต่อ 8891

cir@tmbbank.com กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของกระทรวง
พาณิชย ์หรือ ผูมี้อ  านาจสัง่จ่าย

บญัชีท่ีหกัคา่ธรรมเนียม

- ตอ้งใช้ จดหมาย cir@tmbbank.com  ส่ง E-mail เฉพาะผูส้อบท่ีใช ้
E-mail ของ บริษทั หากเป็น E-mail
 ทัว่ไป เช่น hotmail , gmail จะ
ตอบกลบัเป็นจดหมาย เท่านั้น

ไม่ตอ้งท าหนงัสือ ไดต้อบ
รวมอยูใ่นหนงัสือยนืยนั
ยอดอยูแ่ลว้

-

8 ธนาคารทิสโก ้จ  ากดั 
(มหาชน)

ทุกสาขาของธนาคาร ส านกังานใหญ่ : 
48/2 อาคารทิสโกท้าวเวอร์ 
ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500

หน่วยงานบญัชี 1. ยนืยนัยอดเงินฝาก  :   
    คุณธญัรัตน์
     02-633-3923
    คุณแววดาว
     02-633-6174 
2. ยนืยนัยอดอ่ืนๆ :         
    คุณอภสัรา     
    02-633 6785

ยนืยนัยอดเงินฝาก :
thanyarak@tisco.co.th

waewdao@tisco.co.th

ยนืยนัยอดอ่ืนๆ  :
aphatsara@tisco.co.th

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของกระทรวง
พาณิชย ์หรือ ผูมี้อ  านาจสัง่จ่าย

บญัชีท่ีหกัคา่ธรรมเนียม

- ตอ้งใช้ จดหมาย -  ไม่ตอ้งท าหนงัสือ 
เน่ืองจากธนาคารไม่มี
การด าเนินธุรกรรม 
ตราสารอนุพนัธ์

-

9 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือราย
ยอ่ย จ  ากดั (มหาชน)

- ส านกังานใหญ่ : 
123 อาคารไทยประกนัชีวิต 
1/1 ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง 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

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของกระทรวง
พาณิชย ์หรือ ผูมี้อ  านาจสัง่จ่าย

บญัชีท่ีหกัคา่ธรรมเนียม

- ตอ้งใช้ จดหมาย panida.s@tcrbank.com

Thannapat.s@tcrbank.c
om

เป็น E-mail ของAuditor ไม่ตอ้งท าหนงัสือ 
เน่ืองจากธนาคารไม่มี
การด าเนินธุรกรรม 
ตราสารอนุพนัธ์

-
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อพัเดท วนัที่ 11 พ.ย. 2563

สาขา ส านักงานใหญ่ ฝ่ายงาน เบอร์โทรศัพท์ email ไม่ต้องใช้ ต้องใช้ จดหมาย Emali

ไม่ต้องท าหนังสือ ได้ตอบ

รวมอยู่ในหนังสือยืนยนั

ยอดอยู่แล้ว

ต้องท าหนังสือแยกต่างหาก **ให้ระบุ

ช่ือและทีอ่ยู่ของหน่วยงานทีจ่ัดส่ง

รายละเอยีดการติดต่อสถาบันการเงินในการส่งหนังสือยืนยนัยอด

ทีอ่ยู่ในการจัดส่งหนังสือ ฝ่ายงาน บุคคล เบอร์โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน

เอกสารทีใ่ช้กรณีกรรมการผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรอง

ลงนามในใบค าขอหนังสือยืนยนัยอดธนาคาร 

ประกอบด้วย

1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกนิ 6 เดือน   

 พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

2. ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจทีล่งนาม 

 พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

รูปแบบการตอบกลบัหนังสือยืนยนั การขอรายละเอยีดของตราสารอนุพนัธ์

สมาชิกสมาคมธนาคารไทย

ล าดบั สถาบันการเงิน

ผู้ลงนามในหนังสือขอข้อมูลยืนยนั

ยอดธนาคาร (การประทับตรา

ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขทีใ่ห้ไว้กบั

กระทรวงพาณิชย์หรือธนาคาร)

หมายเหตุ

ลูกคา้ Corporate & SME  : 
ทีมปฏิบติัการขอ้มูลสินเช่ือ 
สายปฏิบติัการสินเช่ือธุรกิจ 
(OC CODE 8941)

02-128 1338, 
02-128-1320

scb_audit_confirm_b@scb.co.th

ลูกคา้ Retail :
ทีมควบคุมคุณภาพขอ้มูล
ลูกคา้บุคคล ฝ่ายปฏิบติัการ
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั/
สินเช่ือธุรกิจรายยอ่ย และ 
Private Banking (OC CODE 
8924)

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

11 ธนาคารธนชาต  จ  ากดั 
(มหาชน)

- ส านกังานใหญ่ : 
2  อาคารสวนมะลิชั้น 8 
ถนนเฉลิมเขตร์ 4
แขวงเทพศิรินทร์   
เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย   
กรุงเทพฯ 10100

Branch Business Support  02-220-2222 ต่อ 1908, 
2503, 1951

- ผูมี้อ  านาจสัง่จ่ายบญัชีท่ี
หกัคา่ธรรมเนียม

- - จดหมาย  -  - ไม่ตอ้งท าหนงัสือ  -

12 ธนาคารยโูอบี  จ  ากดั 
(มหาชน)

- ส านกังานใหญ่ : 
191 ถนนสาทรใต ้เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120

ฝ่ายบริการขอ้มูลลูกคา้ (CIS) 02-093-2937-40,
02--093-2942

TH-CISTeam@uob.co.th กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรองของ

กระทรวงพาณิชย์

- ตอ้งใช้ จดหมาย - หมายเหตุ - ในส่วนของหนงัสือ
ยนืยนัยอด (Audit Confirmation 
Letter) ท่ีออกโดยธนาคารยโูอบี 
ประมาณปลายปี 2561 เป็นตน้ไป 
จะไม่มีลายเซ็นเน่ืองจากออกโดย
ระบบอิเลค็โทรนิค โดยธนาคารจะ
แสดงขอ้ความ ““This Audit 
Confirmation Letter generated by 
system, do not require signature”

ไม่ตอ้งท าหนงัสือ -

13 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  
จ  ากดั (มหาชน)

- ฝ่ายปฏิบติัการธนาคาร  
ส านกังานใหญ่  เลขท่ี 1 
อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี 
ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 - ฝ่ายปฏิบติัการธนาคาร    - 
ฝ่ายปฏิบติัการสินเช่ือ 
(เฉพาะขอขอ้มูลดา้นสินเช่ือ
เพียงอยา่งเดียว)

02-359-0000 ต่อ 5301, 
5303 , 5307 02-359-0112

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

ผูมี้อ  านาจสัง่จ่ายบญัชีท่ี
หกัคา่ธรรมเนียม

-  - จดหมาย -   - - ท าหนงัสือส่งมาท่ี : 
ภิรดี วรกระมล / กศุลิน  จนัทรสกลุ / 
ฐิตา แก่นนาค า  ฝ่ายปฏิบติัการธนาคาร  
เลขท่ี 1 ชั้น 6 อาคารคิวเฮา้ส์ 
ลุมพินี  ถ.สาทร แขวงทุง่มหาเมฆ 
เขตสาทร กทม. 10120

-10 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั 
(มหาชน)

สาขาหลกัท่ีมีธุรกรรม - กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของกระทรวง
พาณิชย ์หรือ ผูมี้อ  านาจสัง่จ่าย

บญัชีท่ีหกัคา่ธรรมเนียม

- ตอ้งใช้ จดหมาย - - ไม่ตอ้งท าหนงัสือ ไดต้อบ
รวมอยูใ่นหนงัสือยนืยนั
ยอดอยูแ่ลว้
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

อพัเดท วนัที่ 11 พ.ย. 2563

สาขา ส านักงานใหญ่ ฝ่ายงาน เบอร์โทรศัพท์ email ไม่ต้องใช้ ต้องใช้ จดหมาย Emali

ไม่ต้องท าหนังสือ ได้ตอบ

รวมอยู่ในหนังสือยืนยนั

ยอดอยู่แล้ว

ต้องท าหนังสือแยกต่างหาก **ให้ระบุ

ช่ือและทีอ่ยู่ของหน่วยงานทีจ่ัดส่ง

รายละเอยีดการติดต่อสถาบันการเงินในการส่งหนังสือยืนยนัยอด

ทีอ่ยู่ในการจัดส่งหนังสือ ฝ่ายงาน บุคคล เบอร์โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน

เอกสารทีใ่ช้กรณีกรรมการผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรอง

ลงนามในใบค าขอหนังสือยืนยนัยอดธนาคาร 

ประกอบด้วย

1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกนิ 6 เดือน   

 พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

2. ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจทีล่งนาม 

 พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

รูปแบบการตอบกลบัหนังสือยืนยนั การขอรายละเอยีดของตราสารอนุพนัธ์

สมาชิกสมาคมธนาคารไทย

ล าดบั สถาบันการเงิน

ผู้ลงนามในหนังสือขอข้อมูลยืนยนั

ยอดธนาคาร (การประทับตรา

ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขทีใ่ห้ไว้กบั

กระทรวงพาณิชย์หรือธนาคาร)

หมายเหตุ

14 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
จ ากดั (มหาชน)

สาขาท่ีท าธุรกรรม ส านกังานใหญ่ : 
ชั้น L,11-13 เอม็โพเร่ียม 
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)  กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรองของกระทรวง
พาณิชย ์หรือ
 2) ผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจของ
กิจการท่ีแสดงลายมือช่ือของผู ้
มอบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ 
(แสดงหนงัสือมอบอ านาจทุกคร้ัง
ท่ีมีขอหนงัสือยนืยนัยอด)

- ตอ้งใช้ จดหมาย -   - - ท าหนงัสือส่งมาท่ี : 
คุณอารตี กนัตไ์พเราะ ฝ่ายบญัชี
คุณพร นุสิทธ์ิชยัการ ฝ่ายบญัชี
ชั้น L,11-13 เอม็โพเร่ียม ทาวเวอร์  622 
ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตนั เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

15 ธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน)

- ส านกังานใหญ่  :  แผนก 
Account Services เลขท่ี 100 
สาธรนครทาวเวอร์  
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

- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั
ตามหนงัสือรับรองของกระทรวง
พาณิชย ์หรือ ผูรั้บมอบอ านาจ ซ่ึง
บริษทัไดล้งนามหนงัสือมอบ
อ านาจในเร่ืองดงักล่าวให้แก่ ผูรั้บ
มอบอ านาจของบริษทัไวเ้ป็นการ
เฉพาะ และไดย้ืน่หนงัสือมอบ
อ านาจดงักล่าวให้แก่ธนาคารไว้
เป็นหลกัฐานดว้ย

ไม่ตอ้งใช้  -** จดหมาย ตอบกลบัหนงัสือ
ยนืยนัยอดทางอีเมล 
ส าหรับกรณีท่ีใบค าขอ

ระบุให้ตอบกลบั
ช่องทาง email

ไม่ตอ้งท าหนงัสือ ไดต้อบ
รวมอยูใ่นหนงัสือยนืยนั
ยอดอยูแ่ลว้

                                               -

16 ธนาคารแห่งประเทศจีน
(ไทย)

สาขาท่ีเปิดบญัชี ส านกังานใหญ่ :  
179/4 อาคารบางกอกซิต้ีทาว
เวอร์ ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่
มหาเมฆ เขตสาทร จงัหวดั
กรุงเทพฯ 10120

แผนกการธนาคาร  02-286-1010  - เง่ือนไขท่ีให้ไวก้บัธนาคาร หรือ
กรรมการตามหนา้หนงัสือรับรอง
(บางกรณี)

ไม่ตอ้งใช้ ตอ้งใช ้
(**หนงัสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย ์

อายไุม่เกิน 1 เดือน**) 

จดหมาย  -  -  -  -

หมายเหตุ

2 การลงนาม ในหนังสือขอข้อมูลยืนยนัยอด หากจะลงนามโดยบุคคลอ่ืน ต้องเป็นผู้รับมอบอ านาจ ซ่ึงบริษัทได้ลงนามหนังสือมอบอ านาจในเร่ืองดงักล่าวให้แก่ผู้รับมอบอ านาจของบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ และได้ย่ืนหนังสือมอบอ านาจดงักล่าวให้แก่ธนาคารไว้เป็นหลกัฐานด้วย
**3. กรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และกรณีทีธ่นาคารยงัไม่เคยได้รับส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการในใบค าขอ จะต้องแนบหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และส าเนาบัตรประชาชนให้ธนาคารด้วย

1 กรณีลูกค้ามีบัญชีกบัหลายสาขาในหนึ่งธนาคาร ขอให้จัดส่งหนังสือค าขอเพยีงฉบับเดยีวไปยงัสาขาหรือส่วนกลาง(การจัดส่งขึน้อยู่กบ่ัเง่ือนไขของแต่ละธนาคาร) โดยธนาคารจะให้ข้อมูล สามารถส่งหนังสือค าขอเพยีงฉบับเดยีว และส่วนกลางของธนาคารจะตอบให้ทุกบัญชีตามทีข่อ (หรือบางบัญชี ขึน้อยู่กบัถ้อยค าทีร่ะบุในหนังสือขอข้อมูล)
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