
สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 อัพเดท วันที� 8 พฤศจิกายน 2564

สาขา สํานักงานใหญ่ ฝ่ายงาน เบอร์โทรศัพท์ email ไม่ต้องใช้ ต้องใช้ จดหมาย Emali ไม่ต้องทําหนังสือ ได้ตอบรวมอยู่ในหนังสือยืนยนัยอดอยู่แล้ว
ต้องทําหนังสือแยกต่างหาก **ให้ระบุชื
อและที
อยู่ของหน่วยงานที
จัดส่ง

1 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาหลกัที
มีธุรกรรม - ศูนยส์นบัสนุนการธนาคาร (Account Maintenance Service Center) (กลุ่มงานหนงัสือรับรอง)
แยกตามสาขาที
ลูกคา้ยื
นคาํขอ  - สาขานครหลวง 02-233 6090-8 ต่อ 3604-7  - สาขาต่างจงัหวดั 02-4242014 ต่อ 2012-14

 - กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์  หรือ   ผูม้ีอาํนาจสั
งจ่ายบญัชีที
หกัค่าธรรมเนียม
ไม่ตอ้งใช้  -** จดหมาย - - - ทาํหนงัสือแยกต่างหาก แต่ส่งเอกสารผา่นสาขาหลกัที
มีธุรกรรม

2 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เฉพาะ กรณีมีบญัชีที
สาขานั&นเพียงสาขาเดียว 1. ทีมสนับสนุนงานสาขา     อาคารถนนศรีอยธุยาเลขที
 513  ถนนศรีอยธุยาแขวงถนนพญาไท   เขตราชเทวี กทม 104002. ลูกคา้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่  ยื
นผา่นผูดู้แลความสัมพนัธ์ลูกคา้ (RM)

ทีมสนบัสนุนงานสาขา 1.คุณเกษณี2.คุณเติมทิพย ์3.คุณฐิตารีย ์โทร. 02-203-2075         02-203-2078        02-203-2174      

 - ผูม้ีอาํนาจสั
งจ่ายบญัชีที
หกัค่าธรรมเนียมและตอ้งระบุชื
อ-นามสกลุ ของผูล้งนามในใบคาํขอใหช้ดัเจน
ไม่ตอ้งใช้ - จดหมาย - - - ทาํหนงัสือแยกขอธุรกรรมรายฉบบัตราสารอนุพนัธ์ 1 ฉบบัพร้อมแนบซองหลกัประกนั 1 ฉบบัพร้อมแนบซองส่งมาที
 :ทีมสนบัสนุนงานสาขาอาคารถนนศรีอยธุยา เลขที
 513  ถนนศรีอยธุยา  แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 104003 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาหลกั ที
มีธุรกรรม และเพิ
มช่องการรับหนังสือยืนยนัยอดธนาคารทาง E-mail เช่นเดียวกบัการตอบกลบัทาง E-mail ( บริษทั ) Email : Financial_Certification_Center@krungsri.com

สาํนกังานใหญ่ : 1222 ถนนพระรามที
 3   บางโพงพาง ยานนาวา กทม.10120 
ฝ่ายปฏิบตัิการสินเชื
อ 1.คุณศลิษา     02-296-3247 2.คุณสุพจน ์    02-296-5063

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

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือ ผูม้ีอาํนาจสั
งจ่ายบญัชีที
หกัค่าธรรมเนียม
- ตอ้งใช ้ จดหมาย Financial_Certification_Center@krungsri.com  ส่ง E-mail เฉพาะผูส้อบที
ใช ้E-mail ของ บริษทั หากเป็น E-mail ทั
วไป เช่น hotmail gmail จะตอบกลบัเป็นจดหมาย เท่านั&น

ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ ได้ตอบรวมอยูใ่นหนงัสือยืนยนัยอดอยูแ่ลว้
-

4 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  ยื
นใบคาํขอหนงัสือยืนยนัไดท้ี
1.สาขาของธนาคารซึ
 งเป็นเจา้ของบญัชีที
ตดัค่าธรรมเนียม 2.ผูดู้แลความสัมพนัธ์ลูกคา้ (RM)
- 1.สาขาที
ส่งหนงัสือ หรือ2. ผูดู้แลความสัมพนัธ์ลูกคา้ (RM)

- - กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือ ผูม้ีอาํนาจสั
งจ่ายบญัชีที
หกัค่าธรรมเนียม
           ไม่ตอ้งใช ้แต่ตอ้งระบุรายละเอียดในคาํขอครบถว้นสมบูรณ์รวมทั&งลงนามใบคาํขอโดยกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือ ผูม้ีอาํนาจสั
งจ่ายบญัชีที
หกัค่าธรรมเนียม

 -** จดหมาย K-AuditConfirmation@kasikornbank.com  ส่ง E-mail เฉพาะผูส้อบที
ใช ้E-mail ของบริษทั  หากเป็น E-mail ทั
วไป เช่น hotmail , gmail  จะตอบกลบัเป็นจดหมายเท่านั&น
ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ ได้ตอบรวมอยูใ่นหนงัสือยืนยนัยอดอยูแ่ลว้

-

5 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) - สาํนกังานใหญ่  : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ตึก B ชั&น 24 ฝ่ายปฏิบตัิการชาระเงิน ถนนสุขมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

ฝ่ายปฏิบตัิการชาํระเงิน 1.คุณวราภรณ์     02-495-1642 2.คุณชญรณีย์   02-495-16433.คุณสุทธิพรรณ   02-495-1636

waraporn.kaen@kkpfg.com 
Chayarane.Saen@kkpfg.com 
suttipun.chia@kkpfg.com

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือ ผูม้ีอาํนาจสั
งจ่ายบญัชีที
หกัค่าธรรมเนียม
- ตอ้งใช ้ จดหมาย - 1. แนบซองจดหมาย  (มาตรฐาน) 2. ติดแสตมป์ทุกซอง ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ ได้ตอบรวมอยูใ่นหนงัสือยืนยนัยอดอยูแ่ลว้

-

ลาํดบั สถาบันการเงิน
ผู้ลงนามในหนังสือขอข้อมูลยืนยนัยอดธนาคาร (การประทับตราขึ"นอยู่กบัเงื
อนไขที
ให้ไว้กบักระทรวงพาณิชย์หรือธนาคาร)

หมายเหตุ

รายละเอยีดการตดิต่อสถาบนัการเงนิในการส่งหนังสือยืนยนัยอด

ที
อยู่ในการจัดส่งหนังสือ ฝ่ายงาน บุคคล เบอร์โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน
เอกสารที
ใช้กรณีกรรมการผู้มีอาํนาจตามหนังสือรับรองลงนามในใบคําขอหนังสือยืนยนัยอดธนาคาร ประกอบด้วย1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ อายไุม่เกนิ 6 เดือน    พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง2. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอาํนาจที
ลงนาม  พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

รูปแบบการตอบกลบัหนังสือยืนยนั การขอรายละเอยีดของตราสารอนุพนัธ์

สมาชิกสมาคมธนาคารไทย
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 อัพเดท วันที� 8 พฤศจิกายน 2564

สาขา สํานักงานใหญ่ ฝ่ายงาน เบอร์โทรศัพท์ email ไม่ต้องใช้ ต้องใช้ จดหมาย Emali ไม่ต้องทําหนังสือ ได้ตอบรวมอยู่ในหนังสือยืนยนัยอดอยู่แล้ว
ต้องทําหนังสือแยกต่างหาก **ให้ระบุชื
อและที
อยู่ของหน่วยงานที
จัดส่ง

ลาํดบั สถาบันการเงิน
ผู้ลงนามในหนังสือขอข้อมูลยืนยนัยอดธนาคาร (การประทับตราขึ"นอยู่กบัเงื
อนไขที
ให้ไว้กบักระทรวงพาณิชย์หรือธนาคาร)

หมายเหตุ

รายละเอยีดการตดิต่อสถาบนัการเงนิในการส่งหนังสือยืนยนัยอด

ที
อยู่ในการจัดส่งหนังสือ ฝ่ายงาน บุคคล เบอร์โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน
เอกสารที
ใช้กรณีกรรมการผู้มีอาํนาจตามหนังสือรับรองลงนามในใบคําขอหนังสือยืนยนัยอดธนาคาร ประกอบด้วย1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ อายไุม่เกนิ 6 เดือน    พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง2. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอาํนาจที
ลงนาม  พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

รูปแบบการตอบกลบัหนังสือยืนยนั การขอรายละเอยีดของตราสารอนุพนัธ์

สมาชิกสมาคมธนาคารไทย

6 ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาทั
วประเทศ สาํนกังานใหญ่ : 44 ชั&น 14 (หน่วยงาน) การธนาคารในประเทศ  อาคารถนนหลงัสวน  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

(หน่วยงาน) การธนาคารในประเทศ 1. คุณปณิตา จีนุพงศ ์    02-626-7170 2. คุณกิตติ5 ธเนศ ชุณหไชยพนัธุ์    02-626-7288  

db_bco@cimbthai.com  ผูม้ีอาํนาจสั
งจ่ายตามบญัชีที
ระบุใหห้กัค่าธรรมเนียม  หรือ กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์

- ตอ้งใช้(เฉพาะกรณีที
ลูกคา้ไม่มีบญัชีเงินฝากกบัธนาคารเท่านั&น)
จดหมาย db_bco@cimbthai.com  ส่ง E-mail เฉพาะผูส้อบที
ใช ้E-mail ของ บริษทั หากเป็น E-mail ทั
วไป เช่น hotmail gmail จะตอบกลบัเป็นจดหมาย เท่านั&น

ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ ได้ตอบรวมอยูใ่นหนงัสือยืนยนัยอดอยูแ่ลว้
-

7 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขาเจา้ของบญัชีในการหกัค่าธรรมเนียม - จดัการขอ้มูลลูกคา้ ฝ่ายบริหารปฏิบตัิการการธนาคาร
1.คุณศุภฤกษ ์   เกียรติกอ้งสกลุ     02-242-3691  2.คุณพนิดา วิริวงษ ์    02-242-3466 3. คุณพนิตพิชา    02-299-5000 ต่อ 80244. คุณจิราภรณ์    02-242-3159

cir@ttbbank.com กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือ ผูม้ีอาํนาจสั
งจ่ายบญัชีที
หกัค่าธรรมเนียม
- ตอ้งใช้ จดหมาย cir@ttbbank.com  ส่ง E-mail เฉพาะผูส้อบที
ใช ้E-mail ของ บริษทั หากเป็น E-mail ทั
วไป เช่น hotmail , gmail จะตอบกลบัเป็นจดหมาย เท่านั&น

ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ ได้ตอบรวมอยูใ่นหนงัสือยืนยนัยอดอยูแ่ลว้
-

8 ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) ทุกสาขาของธนาคาร สาํนกังานใหญ่ : 48/2 อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั&น 7 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หน่วยงานบญัชี 1. ยืนยนัยอดเงินฝาก  :       คุณธญัรัตน์     02-633-3923    คุณแววดาว     02-633-6174 2. ยืนยนัยอดอื
นๆ :             คุณอภสัรา         02-633-6785

ยืนยนัยอดเงินฝาก :thanyarak@tisco.co.th
waewdao@tisco.co.th
ยืนยนัยอดอื
นๆ  :aphatsara@tisco.co.th

ผูม้ีอาํนาจสั
งจ่ายบญัชีที
หกัค่าธรรมเนียม หรือ กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์(ตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรับรองฯ ฉบบัล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน และสาํเนาบตัรประชาชน/Passport ของกรรมการพร้อมลงนามรับรอง)

- ตอ้งใช้ จดหมาย -  ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ เนื
องจากธนาคารไม่มีการดาํเนินธุรกรรม ตราสารอนุพนัธ์
-

9 ธนาคารไทยเครดิต เพื
อรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) - สาํนกังานใหญ่ : 123 อาคารไทยประกนัชีวิต 1/1 ชั&น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพฯ 10400

หน่วยงานบญัชีและภาษี 1. คุณพนิดา    02-697-5300 ต่อ 25082. คุณธญัณภสัร์      ศิริพงษพ์ฒันา   02-697-5300 ต่อ 2502

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

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือ ผูม้ีอาํนาจสั
งจ่ายบญัชีที
หกัค่าธรรมเนียม
- ตอ้งใช้ จดหมาย panida.s@tcrbank.com

Thannapat.s@tcrbank.com
เป็น E-mail ของAuditor ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ เนื
องจากธนาคารไม่มีการดาํเนินธุรกรรม ตราสารอนุพนัธ์

-
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สาขา สํานักงานใหญ่ ฝ่ายงาน เบอร์โทรศัพท์ email ไม่ต้องใช้ ต้องใช้ จดหมาย Emali ไม่ต้องทําหนังสือ ได้ตอบรวมอยู่ในหนังสือยืนยนัยอดอยู่แล้ว
ต้องทําหนังสือแยกต่างหาก **ให้ระบุชื
อและที
อยู่ของหน่วยงานที
จัดส่ง

ลาํดบั สถาบันการเงิน
ผู้ลงนามในหนังสือขอข้อมูลยืนยนัยอดธนาคาร (การประทับตราขึ"นอยู่กบัเงื
อนไขที
ให้ไว้กบักระทรวงพาณิชย์หรือธนาคาร)

หมายเหตุ

รายละเอยีดการตดิต่อสถาบนัการเงนิในการส่งหนังสือยืนยนัยอด

ที
อยู่ในการจัดส่งหนังสือ ฝ่ายงาน บุคคล เบอร์โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน
เอกสารที
ใช้กรณีกรรมการผู้มีอาํนาจตามหนังสือรับรองลงนามในใบคําขอหนังสือยืนยนัยอดธนาคาร ประกอบด้วย1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ อายไุม่เกนิ 6 เดือน    พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง2. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอาํนาจที
ลงนาม  พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

รูปแบบการตอบกลบัหนังสือยืนยนั การขอรายละเอยีดของตราสารอนุพนัธ์

สมาชิกสมาคมธนาคารไทย

ลูกคา้ Corporate & SME  : ทีมปฏิบตัิการขอ้มูลสินเชื
อ สายปฏิบตัิการสินเชื
อธุรกิจ (OC CODE 8941)
02-128 1338, 02-128-1320 scb_audit_confirm_b@scb.co.th

ลูกคา้ Retail :ทีมควบคุมคุณภาพขอ้มูลลูกคา้บุคคล ฝ่ายปฏิบตัิการสินเชื
อเพื
อที
อยูอ่าศยั/สินเชื
อธุรกิจรายยอ่ย และ Private Banking (OC CODE 8924)

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

11 ธนาคารยโูอบี  จาํกดั (มหาชน) - สาํนกังานใหญ่ : 191 ถนนสาทรใต ้เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ฝ่าย Retail Recon & Investigations Centre (RRIC) 02-093-293702-093-294002-093-294202-093-2946

TH-CISTeam@uob.co.th กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์
ไม่ตอ้งใช้  -** จดหมาย - หมายเหตุ - ในส่วนของหนงัสือยืนยนัยอด (Audit Confirmation Letter) ที
ออกโดยธนาคารยโูอบี ประมาณปลายปี 2561 เป็นตน้ไป จะไม่มีลายเซ็นเนื
องจากออกโดยระบบอิเลค็โทรนิค โดยธนาคารจะแสดงขอ้ความ ““This Audit Confirmation Letter generated by system, do not require signature”

ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ เนื
องจากธนาคารไม่มีการดาํเนินธุรกรรม ตราสารอนุพนัธ์
-

12 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  จาํกดั (มหาชน) - ฝ่ายปฏิบตัิการธนาคาร  สาํนกังานใหญ่  เลขที
 1 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 - ฝ่ายปฏิบตัิการธนาคาร    - ฝ่ายปฏิบตัิการสินเชื
อ (เฉพาะขอขอ้มูลดา้นสินเชื
อเพียงอยา่งเดียว)
02-359-0000 ต่อ 5301, 5303 , 5307 02-359-0112 Phiradeev @lhbank.co.th  Kusalinj@lhbank.co.th   Titak @lhbank.co.th

ผูม้ีอาํนาจสั
งจ่ายบญัชีที
หกัค่าธรรมเนียม -  - จดหมาย -   - - ทาํหนงัสือส่งมาที
 : ภิรดี วรกระมล / กศุลิน  จนัทรสกลุ / ฐิตา แก่นนาคาํ  ฝ่ายปฏิบตัิการธนาคาร  เลขที
 1 ชั&น 6 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี  ถ.สาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
13 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) สาขาที
ทาํธุรกรรม สาํนกังานใหญ่ : ชั&น L,11-13 เอม็โพเรี
ยม ทาวเวอร์  622 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายบญัชี 1. คุณอารตี     02-663-9865 2. คุณพร     02-663-9871
arratee.kan@th.icbc.com.cnpond.nus@th.icbc.com.cn  1)  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือ 2) ผูท้ี
ไดร้ับมอบอาํนาจของกิจการที
แสดงลายมือชื
อของผูม้อบอาํนาจและผูร้ับมอบอาํนาจ (แสดงหนงัสือมอบอาํนาจทุกครั& งที
มีขอหนงัสือยืนยนัยอด)

- ตอ้งใช้ จดหมาย -   - - ทาํหนงัสือส่งมาที
 : คุณอารตี กนัตไ์พเราะ ฝ่ายบญัชีคุณพร นุสิทธิ5 ชยัการ ฝ่ายบญัชีชั&น L,11-13 เอม็โพเรี
ยม ทาวเวอร์  622 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

10 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาหลกัที
มีธุรกรรม - กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือ ผูม้ีอาํนาจสั
งจ่ายบญัชีที
หกัค่าธรรมเนียม
- ตอ้งใช้ จดหมาย - ตั&งแต่ 15 มกราคม 2564 สาขาของธนาคารสามารถออกหนงัสือยืนยนัยอดฯ ใหผู้ส้อบบญัชีไดจ้ากระบบ

ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ ได้ตอบรวมอยูใ่นหนงัสือยืนยนัยอดอยูแ่ลว้
-
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 อัพเดท วันที� 8 พฤศจิกายน 2564

สาขา สํานักงานใหญ่ ฝ่ายงาน เบอร์โทรศัพท์ email ไม่ต้องใช้ ต้องใช้ จดหมาย Emali ไม่ต้องทําหนังสือ ได้ตอบรวมอยู่ในหนังสือยืนยนัยอดอยู่แล้ว
ต้องทําหนังสือแยกต่างหาก **ให้ระบุชื
อและที
อยู่ของหน่วยงานที
จัดส่ง

ลาํดบั สถาบันการเงิน
ผู้ลงนามในหนังสือขอข้อมูลยืนยนัยอดธนาคาร (การประทับตราขึ"นอยู่กบัเงื
อนไขที
ให้ไว้กบักระทรวงพาณิชย์หรือธนาคาร)

หมายเหตุ

รายละเอยีดการตดิต่อสถาบนัการเงนิในการส่งหนังสือยืนยนัยอด

ที
อยู่ในการจัดส่งหนังสือ ฝ่ายงาน บุคคล เบอร์โทรศัพท์ Email ผู้ประสานงาน
เอกสารที
ใช้กรณีกรรมการผู้มีอาํนาจตามหนังสือรับรองลงนามในใบคําขอหนังสือยืนยนัยอดธนาคาร ประกอบด้วย1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ อายไุม่เกนิ 6 เดือน    พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง2. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอาํนาจที
ลงนาม  พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

รูปแบบการตอบกลบัหนังสือยืนยนั การขอรายละเอยีดของตราสารอนุพนัธ์

สมาชิกสมาคมธนาคารไทย

14 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)
- สาํนกังานใหญ่  :  แผนก Account Services เลขที
 100 สาธรนครทาวเวอร์  ถนนสาทรเหนือ  สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Account Services 1..คุุณสุกญัญา 02-724-6617  2.คุณณคณา 02-724-6733  3.คุณเกศกนก 02-724-6976  4.คุณพิมพพ์ิชา 02-724-5447
- กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนัตามหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือ ผูร้ับมอบอาํนาจ ซึ
 งบริษทัไดล้งนามหนงัสือมอบอาํนาจในเรื
องดงักล่าวใหแ้ก่ ผูร้ับมอบอาํนาจของบริษทัไวเ้ป็นการเฉพาะ และไดย้ื
นหนงัสือมอบอาํนาจดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารไว้เป็นหลกัฐานดว้ย

ไม่ตอ้งใช้  -** จดหมาย อีเมล ตอบกลบัตามช่องทางที
ระบุในใบคาํขอที
ลงนามโดยผูม้ีอาํนาจ (จหมาย หรืออีเมล)
ไม่ตอ้งทาํหนงัสือ ได้ตอบรวมอยูใ่นหนงัสือยืนยนัยอดอยูแ่ลว้

                                               -

15 ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) สาขาที
เปิดบญัชี สาํนกังานใหญ่ :  179/4 อาคารบางกอกซิตี&ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จงัหวดักรุงเทพฯ 10120

แผนกการธนาคาร  02-286-1010  - เงื
อนไขที
ใหไ้วก้บัธนาคาร หรือกรรมการตามหนา้หนงัสือรับรอง(บางกรณี)
ไม่ตอ้งใช้ ตอ้งใช ้(**หนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์อายไุม่เกิน 1 เดือน**) 

จดหมาย  -  -  -  -

หมายเหตุ
2 การลงนาม ในหนังสือขอข้อมูลยืนยนัยอด หากจะลงนามโดยบุคคลอื
น ต้องเป็นผู้รับมอบอาํนาจ ซึ
งบริษัทได้ลงนามหนังสือมอบอาํนาจในเรื
องดงักล่าวให้แก่ผู้รับมอบอาํนาจของบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ และได้ยื
นหนังสือมอบอาํนาจดงักล่าวให้แก่ธนาคารไว้เป็นหลกัฐานด้วย**3. กรณีที
มีการเปลี
ยนแปลงกรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม และกรณีที
ธนาคารยงัไม่เคยได้รับสําเนาบัตรประชาชนของกรรมการในใบคําขอ จะต้องแนบหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และสําเนาบัตรประชาชนให้ธนาคารด้วย
1 กรณีลูกค้ามีบัญชีกบัหลายสาขาในหนึ
งธนาคาร ขอให้จัดส่งหนังสือคําขอเพยีงฉบับเดยีวไปยงัสาขาหรือส่วนกลาง(การจัดส่งขึ"นอยู่กบั่เงื
อนไขของแต่ละธนาคาร) โดยธนาคารจะให้ข้อมูล สามารถส่งหนังสือคําขอเพยีงฉบับเดยีว และส่วนกลางของธนาคารจะตอบให้ทุกบัญชีตามที
ขอ (หรือบางบัญชี ขึ"นอยู่กบัถ้อยคําที
ระบุในหนังสือขอข้อมูล)
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