
สิงทส่ีงมาด้วย 5 

อัปเดต วันที  22 ธันวาคม 2565

ไปรษณีย์ By Hand Big 4 เท่านนั สาํนกังานสอบ

บญัชีทีไดรั้บความ

เห็นชอบจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. 

เท่านนั

(Big 4 + สาํนกั

งานสอบบญัชีใน

ตลาดทุน)

สาํนกังานสอบ

บญัชีทงัหมด

สาํนกังานสอบ

บญัชี และผูส้อบ

บญัชีทีปฏิบติังาน

คนเดียว

กรณีผูส้อบบญัชีมารับ

ดว้ยตนเอง

กรณีผูส้อบบญัชีมอบหมายให้ผูอื้น

รับเอกสารแทน

ตอ้งแนบซอง

จดหมายพร้อมกบั

ติดแสตมป์หรือไม่

อนืๆ (ระบุ) เช่น 

1.ให้พิมพชื์อผูรั้บบนซองจดหมายทีแนบมา

2. ขนาดของซองจดมหาย 

3. แสตมป์ทีติดบนซอง

ชือผูป้ระสานงาน เบอร์โทรติดต่อ

1 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั

 (มหาชน)

ได้ ได้ ได้ ได้

*รับไดช่้วงเดือน

 ม.ค.-พ.ค.เท่านนั

 หากเลยกาํหนด

ดงักล่าว จะ

จดัส่งทาง

ไปรษณีย*์

ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ศูนยส์นบัสนุนการธนาคาร 

ชนั 5 เลขที 300  อาคาร

ธนาคารกรุงเทพ 

สาขาสีลม ถนนสีลม 

แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก 

กทม. 10500

ตอ้งแนบ 1.ให้พิมพชื์อผูส้อบบญัชีอบนซอง

2. ซองจดหมายมาตรฐาน

3. ติดแสตมป์ขนัตาํ 3 บาท

ศูนยส์นบัสนุนการ

ธนาคาร (Account 

Maintenance Service 

Center) 

(กลุ่มงานหนงัสือรับรอง)

02-233 6090-8 ต่อ

 3604-7

2 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั

 (มหาชน)

ได้ ได้

โปรดนาํส่งไว้ทีจุดรับ

เอกสารทีธนาคารฯ 

จัดเตรียมไว้เท่านัน โดย

ไม่มีเจ้าหน้าเซ็นรับ

เอกสาร

ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ - - - ตอ้งแนบ 1.ให้พิมพชื์อผูส้อบบญัชีบนซอง

2. ซองจดหมายมาตรฐาน

3. ติดแสตมป์ขนัตาํ 3 บาท

ทีมสนบัสนุนงานสาขา 02-203-2075

02-203-2078

3 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

จาํกดั (มหาชน)

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ หนงัสือแจง้ความ

ประสงคข์อรับเอกสาร 

โดยให้ระบุชือบริษทั

ทีให้มารับ   และ

สาํเนาบตัรประชาชน

ของผูรั้บเอกสาร

1. หนงัสือมอบอาํนาจ(ทุกครงัทีมี

การมอบอาํนาจ)

2. สาํเนาบตัรประชาชนผูม้อบ

อาํนาจพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

3. สาํเนาบตัรประชาชนผูร้ับมอบ

อาํนาจพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

1222 ถนนพระรามที 3 

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  

กทม.10120 

ฝ่ายปฏิบติัการสินเชือ กลุ่มรับรอง

ขอ้มูลทางการเงิน ชนั 5

** เพมิรูปแบบการตอบกลับทาง 

Email โดย ส่ง E-mail เฉพาะผูส้อบที

ใช ้E-mail ของ บริษทั หากเป็น 

E-mail ส่วนตวั เช่น hotmail gmail 

จะตอบกลบัเป็นจดหมาย หรือมารับ

เองเท่านนั

ตอ้งแนบ 1.ให้พิมพชื์อผูรั้บบนซองจดหมายทีแนบมา

2. ขนาดของซองจดหมายให้เป็นมาตรฐาน

ไม่เลก็ 

3. แสตมป์ทีติดบนซองให้ครบ

4.ชือ เบอร์โทร E-Mail ของ Audit

1.คุณสุพจน์

2. คุณศลิษา

3. Center 

Financial_Certification_C

enter@krungsri.com

02-296-5063

02-296-3247

4 ธนาคารกสิกรไทย 

จาํกดั (มหาชน)

ได้ ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ - - - ไม่ตอ้งแนบ ให้พิมพชื์อผูส้อบบญัชีทีไดรั้บมอบหมาย 

พร้อมทีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทที์ธนาคาร

สามารถติดต่อได ้  ในจดหมายขอหนงัสือ

ยนืยนัยอดธนาคาร   เพือใชใ้นการจดัส่ง

หนงัสือยนืยนัยอดธนาคาร

1.สาขาทีส่งหนงัสือ หรือ

2. ผูดู้แลความสมัพนัธ์

ลูกคา้ (RM)

 -

การรับหนังสือยืนยนัยอดธนาคาร

หนงัสือแจง้ความประสงค ์โดยระบุชือผูรั้บเอกสาร 

พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชน (ทาํครงัเดียว)

หน่วยงานติดต่อ

กรณีรับหนงัสือยนืยนัยอดธนาคารดว้ยตนเอง

บริษทัผูส้อบบญัชีทีสามารถรับได ้

(ให้ระบุว่าได ้หรือ ไม่ได ้)

กรณีให้ส่งกลบัทางไปรษณีย์

สามารถมอบหมายให้

ผูอื้นไปรับเอกสาร

แทนไดห้รือไม่

(ให้ระบุมาว่าได ้หรือ

ไม่ได)้

เอกสารทีตอ้งใชใ้นการติดต่อขอรับหนงัสือยนืยนัยอด

ธนาคาร สถานทีในการรับเอกสาร

(ระบุให้ครบถว้น)

วิธีการขอหนังสือยืนยันยอดจาก

ธนาคาร



ไปรษณีย์ By Hand Big 4 เท่านนั สาํนกังานสอบ

บญัชีทีไดรั้บความ

เห็นชอบจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. 

เท่านนั

(Big 4 + สาํนกั

งานสอบบญัชีใน

ตลาดทุน)

สาํนกังานสอบ

บญัชีทงัหมด

สาํนกังานสอบ

บญัชี และผูส้อบ

บญัชีทีปฏิบติังาน

คนเดียว

กรณีผูส้อบบญัชีมารับ

ดว้ยตนเอง

กรณีผูส้อบบญัชีมอบหมายให้ผูอื้น

รับเอกสารแทน

ตอ้งแนบซอง

จดหมายพร้อมกบั

ติดแสตมป์หรือไม่

อนืๆ (ระบุ) เช่น 

1.ให้พิมพชื์อผูรั้บบนซองจดหมายทีแนบมา

2. ขนาดของซองจดมหาย 

3. แสตมป์ทีติดบนซอง

ชือผูป้ระสานงาน เบอร์โทรติดต่อ

การรับหนังสือยืนยนัยอดธนาคาร

หน่วยงานติดต่อ

กรณีรับหนงัสือยนืยนัยอดธนาคารดว้ยตนเอง

บริษทัผูส้อบบญัชีทีสามารถรับได ้

(ให้ระบุว่าได ้หรือ ไม่ได ้)

กรณีให้ส่งกลบัทางไปรษณีย์

สามารถมอบหมายให้

ผูอื้นไปรับเอกสาร

แทนไดห้รือไม่

(ให้ระบุมาว่าได ้หรือ

ไม่ได)้

เอกสารทีตอ้งใชใ้นการติดต่อขอรับหนงัสือยนืยนัยอด

ธนาคาร สถานทีในการรับเอกสาร

(ระบุให้ครบถว้น)

วิธีการขอหนังสือยืนยันยอดจาก

ธนาคาร

5 ธนาคารเกียรตินาคิน

ภทัร จาํกดั (มหาชน)

ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ - - - ตอ้งแนบ 1.พิมพชื์อผูรั้บบนซองจดหมายทีแนบมา

2. ขนาดซองจดหมาย  9.25*4.25"

3. ติดแสตมป์ขนัตาํ 3 บาท

1.คุณวราภรณ์  

   แก่นจนัทร์ 

2.คุณชญรณีย ์แสงวงษ์

3.คุณสุทธิพรรณ

  เจียมสวสัดิพนัธ์

02 495 1642

02 495 1643

02 495 1636

6 ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย

 จาํกดั (มหาชน)

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ สาํเนาบตัรประชาชน 

(ให้ตรงกบัทีระบุใน

ใบคาํขอ) พร้อม

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง

1. หนงัสือแจง้ความประสงคข์อรบั

เอกสารจากธนาคาร และตอ้งลงนาม

โดยผูส้อบบญัชีทีมีชืออยูใ่นหนงัสือ

ยนืยนัยอดเท่านนั

2. สาํเนาบตัรประชาชน พร้อมลง

นามรับรองสาํเนาถูกตอ้งของผูส้อบ

บญัชี

3. สาํเนาบตัรประชาชน พร้อมลง

นามรับรองสาํเนาถูกตอ้งของผูร้ับ

มอบหมายงาน

สาํนกังานใหญ่ : 

44 ชนั 14 (หน่วยงาน) การธนาคาร

ในประเทศ  อาคารถนนหลงัสวน  

แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 

10330 

ตอ้งแนบ 1. พิมพชื์อ-ทีอยู ่ผูส้อบบญัชี (ให้ตรงกบัที

ระบุในใบคาํขอ) บนซองจดหมาย

2. ติดตราไปรษณียากรให้ครบตามที

ไปรษณียก์าํหนด แลว้แต่กรณี เช่น ส่งแบบ

ปกติ , ส่งลงทะเบียน , ส่ง EMS

3. กรณีจดัส่งปลายทางต่างประเทศ ให้

จดัส่งซองทีชาํระเงินแลว้หรือเรียกเกบ็เงิน

ปลายทางทีมีการลงทะเบียนแลว้มาดว้ย 

เช่นซอง DHL , FedEx , ฯลฯ

4. ใชซ้องจดหมายขนาดตามมาตรฐาน

1.คุณปณิตา

2.คุณกิตติธเนศ

02-626-7170 

02-626-7288  

7 ธนาคารทหารไทยธน

ชาต จาํกดั (มหาชน)

ได้ ได้ ได้ ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ บตัรประชาชน (ตวั

จริง)

หนงัสือแจง้ความประสงคข์อรบั

เอกสาร ระบุชือของผูมี้อาํนาจ

มอบหมายจาก auditor พร้อมแนบ

สาํเนาบตัรประชาชนและรับรอง

สาํเนาถูกตอ้งของผูร้ับเอกสาร

ทงัหมด (ทาํครงัเดียว) หากมีการ

เปลียนแปลงให้ update ทุกครงั

จดัการขอ้มูลลูกคา้ ชนั 11 อาคาร B 

(เฉพาะการรับเอกสารเท่านนั)

แนบซองจดหมาย

(มาตรฐาน) จ่าหนา้

ซอง พร้อมติด

แสตมป์ทุกราย

1.ให้พิมพชื์อผูส้อบบญัชีและทีอยูข่อง

ผูส้อบบญัชีบนซองจดหมายทีแนบมา

2. ขนาดของซองจดหมายมาตรฐาน

3. แสตมป์ทีติดบนซอง ธรรมดา 3 บาท หรือ

 ตามขนาดของซองจดหมาย (ห้ามติดอากร

แสตมป์)

1. คุณศุภฤกษ์

2. คุณพนิดา

3.คุณพนิตพิชา

4.คุณจิราภรณ์

02-242-3691

02-242-3466

02-299-5000 ต่อ 

8024  

02-242-3159          

                       

8 ธนาคารทิสโก ้จาํกดั 

(มหาชน)

ได้ ได้ ได ้   ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ บตัรประชาชน 

(ตวัจริง)

1. หนงัสือมอบอาํนาจ             2. 

บตัรประชาชน (ตวัจริง) ของผูส้อบ

บญัชี และผูร้ับมอบอาํนาจ

สาํนกังานใหญ่ ตอ้งแนบ 1.ให้พิมพชื์อผูส้อบบญัชีและทีอยูข่อง

ผูส้อบบญัชีบนซองจดหมายทีแนบมา

2. ขนาดของซองจดหมายมาตรฐาน

3. แสตมป์ทีติดบนซอง ธรรมดา 3 บาท

หน่วยงานบญัชี :

1. คุณอภสัรา 

  เลิศกมลเศรษฐ ์ 

หน่วยงาน  COS Support :

1.คุณธญัรัศม ์       

   เกียรติกนกวฒัน ์

2. คุณนาถวดี 

   ชมภูพาน 

3. คุณรติชา มิงมงคล

 

02-633-6785

02-633-7000

ต่อ 3923

02-633-7000

ต่อ 3921

02-633-6174



ไปรษณีย์ By Hand Big 4 เท่านนั สาํนกังานสอบ

บญัชีทีไดรั้บความ

เห็นชอบจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. 

เท่านนั

(Big 4 + สาํนกั

งานสอบบญัชีใน

ตลาดทุน)

สาํนกังานสอบ

บญัชีทงัหมด

สาํนกังานสอบ

บญัชี และผูส้อบ

บญัชีทีปฏิบติังาน

คนเดียว

กรณีผูส้อบบญัชีมารับ

ดว้ยตนเอง

กรณีผูส้อบบญัชีมอบหมายให้ผูอื้น

รับเอกสารแทน

ตอ้งแนบซอง

จดหมายพร้อมกบั

ติดแสตมป์หรือไม่

อนืๆ (ระบุ) เช่น 

1.ให้พิมพชื์อผูรั้บบนซองจดหมายทีแนบมา

2. ขนาดของซองจดมหาย 

3. แสตมป์ทีติดบนซอง

ชือผูป้ระสานงาน เบอร์โทรติดต่อ

การรับหนังสือยืนยนัยอดธนาคาร

หน่วยงานติดต่อ

กรณีรับหนงัสือยนืยนัยอดธนาคารดว้ยตนเอง

บริษทัผูส้อบบญัชีทีสามารถรับได ้

(ให้ระบุว่าได ้หรือ ไม่ได ้)

กรณีให้ส่งกลบัทางไปรษณีย์

สามารถมอบหมายให้

ผูอื้นไปรับเอกสาร

แทนไดห้รือไม่

(ให้ระบุมาว่าได ้หรือ

ไม่ได)้

เอกสารทีตอ้งใชใ้นการติดต่อขอรับหนงัสือยนืยนัยอด

ธนาคาร สถานทีในการรับเอกสาร

(ระบุให้ครบถว้น)

วิธีการขอหนังสือยืนยันยอดจาก

ธนาคาร

9 ธนาคารไทยเครดิต 

เพือรายยอ่ย จาํกดั 

(มหาชน)

ได้ ได้ ได ้   ได ้   ได้ ได ้   ได ้   บตัรประชาชน

(ตวัจริง)

1. หนงัสือมอบอาํนาจ             

2. บตัรประชาชน (ตวัจริง) 

   ของผูส้อบบญัชี และ

   ผูรั้บมอบอาํนาจ

สาํนกังานใหญ่ /

ฝ่ายการบญัชีและภาษี

ตอ้งแนบ 1.ให้พิมพชื์อผูส้อบบญัชีและทีอยูข่อง

ผูส้อบบญัชีบนซองจดหมายทีแนบมา

2. ขนาดของซองจดหมายมาตรฐาน

3. แสตมป์ทีติดบนซอง ธรรมดาอยา่งนอ้ย 3

 บาท

1.นางพนิดา 

   ศรีปัตถา

2.น.ส.ธญัณภสัร์ 

   ศิริพงษพ์ฒันา

02-697-5300 ต่อ 

2508

02-697-5300 ต่อ 

2502

ได้ กรณีลูกค้า Retail ส่งที

เลขที 18 อาคารพลาซ่าเวสท ์ทาวเวอร์

 A โซน B ชนั 3 ถ.รัชดาภิเษก จตุจกัร

 กรุงเทพฯ 10900

ทีมควบคุมคุณภาพขอ้มูล

ลูกคา้บุคคล สายงาน

ปฏิบติัการสินเชือเพอืที

อยูอ่าศยัและธุรกิจขนาด

ยอ่ม (OC CODE 8924)

0-2-777-4884

กรณีลูกค้า Corporate & SME ส่งที

ชนั 5 โซน B เลขที 9 

ถ.รัชดาภิเษก จตุจกัร กทม. 10900

ทีมปฏิบติัการขอ้มูล

สินเชือ  

สายปฏิบติัการสินเชือ

ธุรกิจ

 ( OC CODE 8941)

02-1281266,

02-1281320

11 ธนาคารยโูอบี  จาํกดั 

(มหาชน)

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ สาํเนาบตัรประชาชน

ของผูต้รวจสอบบญัชี

- หนงัสือมอบอาํนาจฯ/สาํเนาบตัร

ประชาชนของผูต้รวจสอบบญัชีทีอยู่

ในจดหมายนาํ

- ธนาคารโทรยนืยนักบัผูต้รวจสอบ

บญัชีทีให้ไวใ้นจดหมายนาํ

(ทีอยู่ เดิม)

สาํนกังานใหญ่ : ฝ่าย Retail Recon & 

Investigations Centre(RRIC) ชนั 3 

เลขที 191 ถนนสาทรใต ้แขวงยาน

นาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

(ทีอยู่ใหม่ มีผลใช้ตังแต่วันที 

9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป )

สาํนกังานเพชรเกษม : ฝ่าย Retail 

Recon & Investigations 

Centre(RRIC) ชนั 14A  เลขที 559 

ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ตอ้งแนบ 1.ให้พิมพชื์อผูรั้บบนซองจดหมายทีแนบมา

 ตอ้งตรงกบัใบคาํขอ

2. ขนาดของซองจดหมายให้เป็นมาตรฐาน

ไม่เลก็ 

3. ติดแสตมป์ให้ครบถว้นตามขนาดของซอง

1.คุณวงศพทัธ ์

   รักษา

2.คุณดาหวนั 

   ดุงโคกสูง

02 093-2937

02 093-2940

ได้ ได้ ได้ 1. พิมพชื์อ-ทีอยู ่ผูต้รวจสอบบญัชี (ให้ตรง

กบัทีระบุในใบคาํขอ) บนซองจดหมาย

2. ติดตราไปรษณียากรให้ครบตามที

ไปรษณียก์าํหนด แลว้แต่กรณี เช่น ส่งแบบ

ปกติ , ส่งลงทะเบียน , ส่ง EMS

3. กรณีจดัส่งปลายทางต่างประเทศ ให้

จดัส่งซองทีชาํระเงินแลว้หรือเรียกเกบ็เงิน

ปลายทางทีมีการลงทะเบียนแลว้มาดว้ย 

เช่นซอง DHL , FedEx , ฯลฯ

4. ใชซ้องจดหมายขนาดตามมาตรฐาน

10 ธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน)

ได้ ได้ ได้ สาํเนาบตัรประชาชน 

(ให้ตรงกบัทีระบุใน

ใบคาํขอ) พร้อม

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง

1. หนงัสือมอบอาํนาจ(ทุกครงัทีมี

การมอบอาํนาจ)

2. สาํเนาบตัรประชาชนผูม้อบ

อาํนาจพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

3. สาํเนาบตัรประชาชนผูร้ับมอบ

อาํนาจพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

ตอ้งแนบ



ไปรษณีย์ By Hand Big 4 เท่านนั สาํนกังานสอบ

บญัชีทีไดรั้บความ

เห็นชอบจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. 

เท่านนั

(Big 4 + สาํนกั

งานสอบบญัชีใน

ตลาดทุน)

สาํนกังานสอบ

บญัชีทงัหมด

สาํนกังานสอบ

บญัชี และผูส้อบ

บญัชีทีปฏิบติังาน

คนเดียว

กรณีผูส้อบบญัชีมารับ

ดว้ยตนเอง

กรณีผูส้อบบญัชีมอบหมายให้ผูอื้น

รับเอกสารแทน

ตอ้งแนบซอง

จดหมายพร้อมกบั

ติดแสตมป์หรือไม่

อนืๆ (ระบุ) เช่น 

1.ให้พิมพชื์อผูรั้บบนซองจดหมายทีแนบมา

2. ขนาดของซองจดมหาย 

3. แสตมป์ทีติดบนซอง

ชือผูป้ระสานงาน เบอร์โทรติดต่อ

การรับหนังสือยืนยนัยอดธนาคาร

หน่วยงานติดต่อ

กรณีรับหนงัสือยนืยนัยอดธนาคารดว้ยตนเอง

บริษทัผูส้อบบญัชีทีสามารถรับได ้

(ให้ระบุว่าได ้หรือ ไม่ได ้)

กรณีให้ส่งกลบัทางไปรษณีย์

สามารถมอบหมายให้

ผูอื้นไปรับเอกสาร

แทนไดห้รือไม่

(ให้ระบุมาว่าได ้หรือ

ไม่ได)้

เอกสารทีตอ้งใชใ้นการติดต่อขอรับหนงัสือยนืยนัยอด

ธนาคาร สถานทีในการรับเอกสาร

(ระบุให้ครบถว้น)

วิธีการขอหนังสือยืนยันยอดจาก

ธนาคาร

12 ธนาคารแลนด ์แอนด ์

เฮา้ส์  จาํกดั (มหาชน)

ได้ ได้ ได้ ได ้

(แต่ผูที้จะมารับ

จะตอ้งเป็นผูที้มี

ชือระบุใน

แบบฟอร์มคาํขอ

หนงัสือยนืยนั

ยอดเท่านนั)

ได ้

(แต่ผูที้จะมารับ

จะตอ้งเป็นผูที้มี

ชือระบุใน

แบบฟอร์มคาํขอ

หนงัสือยนืยนัยอด

เท่านนั)

ได ้

(แต่ผูที้จะมารับ

จะตอ้งเป็นผูที้มี

ชือระบุใน

แบบฟอร์มคาํขอ

หนงัสือยนืยนัยอด

เท่านนั)

ได ้

(แต่ผูที้จะมารับ

จะตอ้งเป็นผูที้มี

ชือระบุใน

แบบฟอร์มคาํขอ

หนงัสือยนืยนัยอด

เท่านนั)

บตัรประชาชน 1. หนงัสือมอบอาํนาจฯ

     (ทุกครงัทีมีการมอบอาํนาจ)

2. สาํเนาบตัรประชาชนของ

   ผูม้อบอาํนาจพร้อมรับรอง

   สาํเนาถูกตอ้ง

3. สาํเนาบตัรประชาชนผูร้ับมอบ

อาํนาจพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

 4. บตัรประชาชนตวัจริงของผูรั้บ

มอบอาํนาจ

สาํนกังานใหญ่ :  ฝ่ายปฏิบติัการ

ธนาคาร ชนั 6  เลขที 1  อาคารคิวเฮา้ส์

 ลุมพินี  ถ.สาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กทม.10120 

ตอ้งแนบ 1.  พิมพชื์อผูรั้บบนซองจดหมาย

    ทีแนบมา (ชือตอ้งตรงกบัรายละเอียดที

แจง้ในแบบฟอร์ม คาํขอหนงัสือยนืยนัยอด)

2. ติดแสตมป์ให้ครบตามทีไปรษณียก์าํหนด

3. ใชซ้องจดหมายขนาดตาม

    มาตรฐาน

1. นางสาวภิรดี  

    วรกระมล        

2. นางสาวฐิตา

   แก่นนาคาํ

02-359-0000 ต่อ 

5303, 5307

13 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

 จาํกดั (มหาชน)

ได ้

(โปรด

ระบุคาํขอ

ใน

จดหมาย

ให้ชดัเจน)

ได ้

(โปรดระบุคาํขอใน

จดหมายให้ชดัเจน)

และตอ้งเป็น E-mail ใน

นามบริษทัของผูส้อบ

บญัชีเท่านนั

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีที

ระบุตามหนงัสือคาํขอ

ยนืยนัยอดเท่านนั 

พร้อมลงนามใน

สาํเนาบตัรประชาชน

1. หนงัสือมอบอาํนาจฯ

     (ทุกครงัทีมีการขอหนงัสือยนืยนั

ยอด)

2. สาํเนาบตัรประชาชนของ

   ผูม้อบอาํนาจพร้อมลงนามรับรอง

สาํเนา

3. สาํเนาบตัรประชาชนผูร้ับมอบ

อาํนาจพร้อมลงนามรับรองสาํเนา

- สาํนกังานใหญ่ : ชนั L,11-13 เอม็โพ

เรียม ทาวเวอร์  622 ถนนสุขมุวิท 

แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

 10110

-สาขาทีทาํธุรกรรม

ตอ้งแนบ 1.ให้พิมพชื์อผูส้อบบญัชีและทีอยูข่อง

ผูส้อบบญัชีบนซองจดหมายทีตอ้งการให้

ตอบกลบั

2. ขนาดของซองจดหมายตอ้งเป็นแบบ

มาตรฐาน

3. ตอ้งติดแสตมป์บนซองตอบกลบั และ

ราคาแสตมป์ทีติดบนซอง 

  - กรณีให้ส่งกลบัแบบธรรมดาขนัตาํ 5 บาท

 (นาํหนกัไม่เกิน 20 กรัม)

  - กรณีให้ส่งกลบัแบบลงทะเบียนขนัตาํ 18

 บาท (นาํหนกัไม่เกิน 20 กรัม)

 - กรณีให้ส่งกลบัแบบ EMS ขนัตาํ 32 บาท  

(นาํหนกัไม่เกิน 20 กรัม)

คุณพร 02-663-9871

14 ธนาคารสแตนดาร์ด

ชาร์เตอร์ด (ไทย) 

จาํกดั (มหาชน)

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ บตัรประชาชน หนงัสือมอบอาํนาจ, สาํเนาบตัร

ประชาชนผูม้อบ และบตัรประชาชน

ผูรั้บมอบ

สาํนกังานใหญ่ :

แผนก IMO - ASU (ชนั 14)

เลขที 140 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขต

ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330

ตอ้งแนบ 1.พิมพชื์อและทีอยูบ่นหนา้ซอง โดยตอ้ง

ตรงกบัในใบคาํขอ กรณีไม่ตรงกนั ธนาคาร

จะตอบกลบัตามชือและทีอยูที่ระบุในใบคาํ

ขอ

2. ติดแสตมป์

1.คุณนิศาชล เรืองชู

2.คุณสมลกัษณ ์

ชาติวงศ์

3.คุณพรประภา วรรณาง

กรู

02-724-6712

02-724-6710

02-724-6773

15 ธนาคารแห่งประเทศ

จีน(ไทย)

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ บตัรประชาชน หนงัสือมอบอาํนาจ, สาํเนาบตัร

ประชาชนผูม้อบ และบตัรประชาชน

ผูรั้บมอบ

สาขาธนาคารทีเปิดบญัชี ตอ้งแนบ 1.  พิมพชื์อผูรั้บ (ให้ตรงกบั

     ทีระบุในใบคาํขอ) บนซอง

     จดหมายทีแนบมา

2. ติดแสตมป์ให้ครบตามที

    ไปรษณียก์าํหนด

3. ใชซ้องจดหมายขนาดตามมาตรฐาน

1.คุณบุญชยั 

เฟืองวรธรรม

2.คุณกนกพรรณ 

รัตนคนัทรง

02-286-1010

                    3. กรณีทีให้ส่งกลบัทางไปรษณีย ์ขอให้ผูส้อบบญัชีแนบซองมาตรฐานพร้อมกบัติดแสตมป์ให้เพียงพอกบันาํหนกั 

หมายเหตุ  1. การเขา้รับหนงัสือยนืยนัยอด ขอความร่วมมือจากผูส้อบบญัชี โทรศพัทส์อบถามรายละเอียด และแจง้ล่วงหนา้ก่อนเขา้มารับหนงัสือยนืยนัยอดธนาคาร

                    2.  กรณีทีมีการเปลียนแปลงของผูรั้บมอบอาํนาจ ผูส้อบบญัชีจะตอ้งจดัทาํหนงัสือมอบอาํนาจฉบบัใหม่ พร้อมแนบเอกสารประกอบทุกครงัทีมีการเปลียนแปลง


