
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5

อัพเดท วนัที่ 11 พ.ย. 2563

ไปรษณีย์ By 

Hand

Big 4 เท่านั้น ส านกังานสอบบญัชีท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. เท่านั้น
(Big 4 + ส านกังานสอบ
บญัชีในตลาดทุน)

ส านกังานสอบบญัชี
ทั้งหมด

ส านกังานสอบบญัชี
 และผูส้อบบญัชีท่ี
ปฏิบติังานคนเดียว

กรณีผูส้อบบญัชีมารับ
ดว้ยตนเอง

กรณีผูส้อบบญัชีมอบหมายให้
ผูอ่ื้นรับเอกสารแทน

ตอ้งแนบซอง
จดหมายพร้อมกบั
ติดแสตมป์หรือไม่

อ่ืนๆ (ระบ)ุ เช่น 
1.ใหพิ้มพช่ื์อผูรั้บบนซองจดหมายท่ี
แนบมา
2. ขนาดของซองจดมหาย 
3. แสตมป์ท่ีติดบนซอง

ช่ือผูป้ระสานงาน เบอร์โทรติดต่อ

1 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั
 (มหาชน)

ได้ ได้ ได้ ได้
*รับไดช่้วงเดือน 
ม.ค.-พ.ค.เท่านั้น 

หากเลยก าหนดดงักล่าว
 จะจดัส่งทางไปรษณีย*์

ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ศนูยส์นบัสนุนการธนาคาร 
ชั้น 6 เลขท่ี 300  
อาคารธนาคารกรุงเทพ 
สาขาสีลม ถนนสีลม 
แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก 
กทม. 10500

ตอ้งแนบ 1.ใหพิ้มพช่ื์อผูส้อบบญัชีบนซอง
2. ซองจดหมายมาตรฐาน
3. ติดแสตมป์ขั้นต ่า 3 บาท

ศนูยส์นบัสนุนการธนาคาร 
(Account Maintenance 
Service Center) 
(กลุ่มงานหนงัสือรับรอง)

02-233 6090-8 ต่อ 
3604-7

2 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั
 (มหาชน)

ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ - - - ตอ้งแนบ 1.ใหพิ้มพช่ื์อผูส้อบบญัชีบนซอง
2. ซองจดหมายมาตรฐาน
3. ติดแสตมป์ขั้นต ่า 3 บาท

คุณฐิตารีย์
คุณเติมทิพย ์/ 
ตุณเกษณี

02-203-2075 -2078

3 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา
 จ  ากดั (มหาชน)

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
1222 ถนนพระรามท่ี 3 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  
กทม. 10120  

ฝ่ายปฏิบติัการสินเช่ือ 
กลุ่มรับรองขอ้มูลทางการเงิน 
ชั้น 5

ตอ้งแนบ 1.ใหพิ้มพช่ื์อผูรั้บบนซองจดหมายท่ี
แนบมา
2. ขนาดของซองจดหมายใหเ้ป็น
มาตรฐานไม่เล็ก 
3. แสตมป์ท่ีติดบนซองใหค้รบ
4.ช่ือ เบอร์โทร E-Mail ของ Audit

1.คุณสุพจน์
2. คุณ/ศลิษา

02-296-5063
02-296-3247

4 ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน)

ได้ ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ - - - ไม่ตอ้งแนบ ใหพิ้มพช่ื์อผูต้รวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย พร้อมท่ีอยู่และหมายเลข
โทรศพัทท่ี์ธนาคารสามารถติดต่อได ้  
ในจดหมายขอหนงัสือยืนยนัยอด
ธนาคาร   เพ่ือใชใ้นการจดัส่งหนงัสือ
ยืนยนัยอดธนาคาร

1.สาขาท่ีส่งหนงัสือ หรือ
2. ผูดู้แลความสมัพนัธ์ลูกคา้ 
(RM)

 -

5 ธนาคารเกียรตินาคิน
ภทัร จ  ากดั (มหาชน)

ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ - - - ตอ้งแนบ 1.พิมพช่ื์อผูรั้บบนซองจดหมายท่ีแนบมา
2. ขนาดซองจดหมาย  
     9.25*4.25 "
3. ติดแสตมป์ขั้นต ่า 3 บาท

1.คุณวราภรณ์  
   แก่นจนัทร์ 
2.คุณนิภาภรณ์  
   เพชรงาม
3.คุณสุทธิพรรณ
  เจียมสวสัด์ิพนัธ์

02 495 1642

02 495 1641 

02 495 1636

หนงัสือแจง้ความประสงคข์อรับเอกสาร 
โดยใหร้ะบุช่ือบริษทัท่ีใหม้ารับ  และส าเนาบตัรประชาชน
ของผูรั้บเอกสาร

การรับหนงัสือยืนยนัยอดธนาคาร

สถานท่ีในการรับเอกสาร 
(ระบุใหค้รบถว้น)

วธีิการขอหนังสือ

ยืนยนัยอดจากธนาคาร
หน่วยงานติดต่อ

กรณรัีบหนังสือยืนยนัยอดธนาคารด้วยตนเอง

บริษทัผูส้อบบญัชีท่ีสามารถรับได ้
(ใหร้ะบุวา่ได ้หรือ ไม่ได ้)

กรณีให้ส่งกลบัทางไปรษณีย์
สามารถ

มอบหมายให้
ผูอ่ื้นไปรับ
เอกสารแทน
ไดห้รือไม่

(ใหร้ะบุมาวา่
ได ้หรือไม่ได)้

เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการติดต่อขอรับหนงัสือยืนยนัยอด

หนงัสือแจง้ความประสงค ์โดยระบุช่ือผูรั้บเอกสาร 
พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน (ท าคร้ังเดียว)

ธนาคาร
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ธนาคาร

6 ธนาคารซีไอเอ็มบี 
ไทย จ ากดั (มหาชน)

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ส าเนาบตัรประชาชน
ของผูส้อบบญัชี 
พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง

1. หนงัสือแจง้ความประสงค์
ขอรับเอกสารจากธนาคาร และ
ตอ้งลงนามโดยผูส้อบบญัชีท่ีมีช่ือ
อยู่ในหนงัสือยืนยนัยอดเท่านั้น
2. ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกตอ้งของ
ผูส้อบบญัชี
3. ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกตอ้งของ
ผูรั้บมอบหมายงาน

ส านกังานใหญ่ :-
44 ชั้น 14 การธนาคารในประเทศ  
อาคารถนนหลงัสวน  แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

ตอ้งแนบซอง
จดหมาย และ ติด

แสตมป์

1.ใหพิ้มพช่ื์อผูส้อบบญัชีและ
ท่ีอยู่ของผูส้อบบญัชีบนซองจดหมายท่ี
แนบมาดว้ยทุกคร้ัง
2. ขนาดของซองจดหมายตอ้งเป็น
แบบมาตรฐาน
3. แสตมป์ท่ีติดบนซอง 
  - กรณีใหส่้งกลบัแบบธรรมดา 
3, 5 บาท
  - กรณีใหส่้งกลบัแบบลงทะเบียน 
18 บาท

1.คุณณัฐพร หุ้มขาว
2.คุณวิดารัตน์ 
   เพชรเชิดศกัด์ิ
3.คุณขวญับุญ 
   สะอาด
4.คุณคมัพร 
   ประกายรุ่งรัศมี

02-626-7149
02-626-7184

02-626-7288

02-626-7162

7 ธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน)

ได้ ได้ ได้ ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ บตัรประชาชน 
(ตวัจริง)

หนงัสือแจง้ความประสงคข์อรับ
เอกสาร ระบุช่ือของผูมี้อ  านาจ
มอบหมายจากauditor พร้อม
แนบส าเนาบตัรประชาชนและ
รับรองส าเนาถูกตอ้งของผูรั้บ
เอกสารทั้งหมด (ท าคร้ังเดียว) 
หากมีการเปล่ียนแปลงให ้update
 ทุกคร้ัง

จดัการขอ้มูลลูกคา้ ชั้น 11 อาคาร B 
(เฉพาะการรับเอกสารเท่านั้น)

แนบซองจดหมาย 
(มาตรฐาน) 
จ่าหนา้ซอง พร้อม
ติดแสตมป์ทุกราย

1.ใหพิ้มพช่ื์อผูส้อบบญัชีและท่ีอยู่ของ
ผูส้อบบญัชีบนซองจดหมายท่ีแนบมา
2. ขนาดของซองจดหมายมาตรฐาน
3. แสตมป์ท่ีติดบนซอง ธรรมดา 3 บาท
 หรือ ตามขนาดของซองจดหมาย 
(หา้มติดอากรแสตมป์)

1. คุณศภุฤกษ์
2. คุณพนิดา
3.คุณเพชรรัตน์

02-242-3691
02-242-3462
02-299-5000 ต่อ 8891

8 ธนาคารทิสโก ้จ  ากดั 
(มหาชน)

ได้ ได้ ได ้   ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ บตัรประชาชน 
(ตวัจริง)

1. หนงัสือมอบอ านาจ             2. 
บตัรประชาชน (ตวัจริง) ของ
ผูส้อบบญัชี และผูรั้บมอบอ านาจ

ส านกังานใหญ่ ตอ้งแนบ 1.ใหพิ้มพช่ื์อผูส้อบบญัชีและ
ท่ีอยู่ของผูส้อบบญัชีบนซองจดหมายท่ี
แนบมา
2. ขนาดของซองจดหมายมาตรฐาน
3. แสตมป์ท่ีติดบนซอง ธรรมดา
 3 บาท

หน่วยงานบญัชี :
1. คุณอภสัรา 
  เลิศกมลเศรษฐ์  

หน่วยงาน  COS Support :
1.คุณธญัรัศม ์       
   เกียรติกนกวฒัน์ 
3. คุณแววดาว  
   ทูลแกว้

02-633-6785

02-633-3923

02-633-6174 
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9 ธนาคารไทยเครดิต 
เพ่ือรายยอ่ย จ  ากดั 
(มหาชน)

ได้ ได้ ได ้   ได ้   ได้ ได ้   ได ้   บตัรประชาชน
(ตวัจริง)

1. หนงัสือมอบอ านาจ             
2. บตัรประชาชน (ตวัจริง) 
   ของผูส้อบบญัชี และ
   ผูรั้บมอบอ านาจ

ส านกังานใหญ่ /
ฝ่ายการบญัชีและภาษี

ตอ้งแนบ 1.ใหพิ้มพช่ื์อผูส้อบบญัชีและท่ีอยู่ของ
ผูส้อบบญัชีบนซองจดหมายท่ีแนบมา
2. ขนาดของซองจดหมายมาตรฐาน
3. แสตมป์ท่ีติดบนซอง ธรรมดาอยา่ง
นอ้ย 3 บาท

1.นางพนิดา 
   ศรีปัตถา
2.น.ส.ธญัณภสัร์ 
   ศิริพงษพ์ฒันา

02-697-5300 ต่อ 2508

02-697-5300 ต่อ 2502

กรณีลูกค้า Retail ส่งที่

เลขท่ี 18 อาคารพลาซ่าเวสท ์ทาว
เวอร์ A โซน B ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก 
จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

ทีมควบคุมคุณภาพขอ้มูล
ลูกคา้บุคคล

0-2-777-4884

กรณีลูกค้า Corporate & SME ส่งที่

ชั้น 18 ฝ่ังปีกเหนือ (North Wing) 
อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด ์พระราม 
9 
เลขท่ี 9 ถ.พระราม9 แขวงหว้ยขวาง 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ทีมปฏิบติัการขอ้มูลสินเช่ือ 
 สายปฏิบติัการสินเช่ือธุรกิจ 
( OC CODE 8941)

02-128-1320,
02-128-1266

11 ธนาคารธนชาต จ ากดั 
(มหาชน)

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ไม่ได้ ส าเนาบตัรพนกังาน
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง

1. หนงัสือมอบอ านาจฯ
     (ทุกคร้ังท่ีมีการมอบอ านาจ)
2. ส าเนาบตัรพนกังานของ
   ผูม้อบอ านาจพร้อมรับรอง
   ส าเนาถูกตอ้ง
3. ส าเนาบตัรประชาชนผูรั้บมอบ  
  อ  านาจพร้อมรับรองส าเนา 
ถูกตอ้ง

ส านกังานใหญ่ : 2  อาคารสวนมะลิ
ชั้น 8    ถนนเฉลิมเขตร์ 4
แขวงเทพศิรินทร์   เขตป้อมปราบ
ศตัรูพา่ย   กรุงเทพฯ 10100

ตอ้งแนบ 1.  พิมพช่ื์อผูรั้บ (ใหต้รงกบั
     ท่ีระบุในใบค าขอ) บนซอง
     จดหมายท่ีแนบมา
2. ติดแสตมป์ใหค้รบตามท่ี
    ไปรษณียก์  าหนด
3. ใชซ้องจดหมายขนาดตาม
    มาตรฐาน

1. ประเสริฐ  ศิริวชัรานนท์
2. นางพรทิพย ์ สนิกวาที
3. น.ส.ศิริพร ทรรทรานนท์

02-220-2222 ต่อ
2503, 1908, 1951

1. พิมพช่ื์อ-ท่ีอยู่ ผูต้รวจสอบบญัชี (ให้
ตรงกบัท่ีระบุในใบค าขอ) บนซอง
จดหมาย
2. ติดตราไปรษณียากรใหค้รบตามท่ี
ไปรษณียก์  าหนด แลว้แต่กรณี เช่น ส่ง
แบบปกติ , ส่งลงทะเบียน , ส่ง EMS
3. กรณีจดัส่งปลายทางต่างประเทศ ให้
จดัส่งซองท่ีช าระเงินแลว้หรือเรียกเก็บ
เงินปลายทางท่ีมีการลงทะเบียนแลว้มา
ดว้ย เช่นซอง DHL , FedEx , ฯลฯ
4. ใชซ้องจดหมายขนาดตามมาตรฐาน

ตอ้งแนบได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ส าเนาบตัรประชาชน 
(ใหต้รงกบัท่ีระบุใน
ใบค าขอ) พร้อม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง

1. หนงัสือมอบอ านาจ(ทุกคร้ังท่ีมี
การมอบอ านาจ)
2. ส าเนาบตัรประชาชนผูม้อบ
อ านาจพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง
3. ส าเนาบตัรประชาชนผูรั้บมอบ
อ านาจพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง

10 ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ  ากดั (มหาชน)

ได้ได้
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ไปรษณีย์ By 

Hand

Big 4 เท่านั้น ส านกังานสอบบญัชีท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. เท่านั้น
(Big 4 + ส านกังานสอบ
บญัชีในตลาดทุน)

ส านกังานสอบบญัชี
ทั้งหมด

ส านกังานสอบบญัชี
 และผูส้อบบญัชีท่ี
ปฏิบติังานคนเดียว

กรณีผูส้อบบญัชีมารับ
ดว้ยตนเอง

กรณีผูส้อบบญัชีมอบหมายให้
ผูอ่ื้นรับเอกสารแทน

ตอ้งแนบซอง
จดหมายพร้อมกบั
ติดแสตมป์หรือไม่

อ่ืนๆ (ระบ)ุ เช่น 
1.ใหพิ้มพช่ื์อผูรั้บบนซองจดหมายท่ี
แนบมา
2. ขนาดของซองจดมหาย 
3. แสตมป์ท่ีติดบนซอง

ช่ือผูป้ระสานงาน เบอร์โทรติดต่อ

การรับหนงัสือยืนยนัยอดธนาคาร

สถานท่ีในการรับเอกสาร 
(ระบุใหค้รบถว้น)

วธีิการขอหนังสือ

ยืนยนัยอดจากธนาคาร
หน่วยงานติดต่อ

กรณรัีบหนังสือยืนยนัยอดธนาคารด้วยตนเอง

บริษทัผูส้อบบญัชีท่ีสามารถรับได ้
(ใหร้ะบุวา่ได ้หรือ ไม่ได ้)

กรณีให้ส่งกลบัทางไปรษณีย์
สามารถ

มอบหมายให้
ผูอ่ื้นไปรับ
เอกสารแทน
ไดห้รือไม่

(ใหร้ะบุมาวา่
ได ้หรือไม่ได)้

เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการติดต่อขอรับหนงัสือยืนยนัยอด

หนงัสือแจง้ความประสงค ์โดยระบุช่ือผูรั้บเอกสาร 
พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน (ท าคร้ังเดียว)

ธนาคาร

12 ธนาคารยโูอบี  จ  ากดั 
(มหาชน)

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ส าเนาบตัรประชาชน
ของผูต้รวจสอบบญัชี

- หนงัสือมอบอ านาจฯ/ส าเนา
บตัรประชาชนของผูต้รวจสอบ
บญัชีท่ีอยู่ในจดหมายน า
- ธนาคารโทรยืนยนักบัผูต้รวจ
สอบบญัชีทีใหไ้วใ้นจดหมายน า

ส านกังานใหญ่ : ฝ่ายบริการขอ้มูล
ลูกคา้ ชั้น 3 เลขท่ี 191 ถนนสาทรใต้
 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
 10120

ตอ้งแนบ 1.ใหพิ้มพช่ื์อผูรั้บบนซองจดหมายท่ี
แนบมา ตอ้งตรงกบัใบค าขอ
2. ขนาดของซองจดหมายใหเ้ป็น
มาตรฐานไม่เล็ก 
3. ติดแสตมป์ใหค้รบถว้นตามขนาด
ของซอง

1.คุณวงศพทัธ์ 
   รักษา
2.คุณดาหวนั 
   ดุงโคกสูง

02 093-2937

02 093-2940

13 ธนาคารแลนด ์แอนด ์
เฮา้ส์  จ  ากดั (มหาชน)

ได้ ได้ ไม่ได้ ได ้
(แต่ผูท่ี้จะมารับจะตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีช่ือระบุใน
แบบฟอร์มค าขอ
หนงัสือยืนยนัยอด

เท่านั้น)

ได ้
(แต่ผูท่ี้จะมารับจะตอ้งเป็น
ผูท่ี้มีช่ือระบุในแบบฟอร์ม
ค าขอหนงัสือยืนยนัยอด

เท่านั้น)

ได ้
(แต่ผูท่ี้จะมารับ

จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีช่ือ
ระบุในแบบฟอร์ม
ค าขอหนงัสือยืนยนั

ยอดเท่านั้น)

ได ้
(แต่ผูท่ี้จะมารับ

จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีช่ือ
ระบุในแบบฟอร์ม
ค าขอหนงัสือยืนยนั

ยอดเท่านั้น)

บตัรประชาชน 1. หนงัสือมอบอ านาจฯ
(ทุกคร้ังท่ีมีการมอบอ านาจ)
2. ส าเนาบตัรประชาชนของ
ผูม้อบอ านาจพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง
3. ส าเนาบตัรประชาชนผูรั้บมอบ
อ านาจพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง

ส านกังานใหญ่ :  
ฝ่ายปฏิบติัการธนาคาร ชั้น 6  เลขท่ี 
1  อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี  ถ.สาทร 
แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กทม. 10120 

ตอ้งแนบ 1.  พิมพช่ื์อผูรั้บบนซองจดหมาย
    ท่ีแนบมา (ช่ือตอ้งตรงกบั
รายละเอียดท่ีแจง้ในแบบฟอร์ม ค  าขอ
หนงัสือยืนยนัยอด)
2. ติดแสตมป์ใหค้รบตามท่ีไปรษณีย์
ก  าหนด
3. ใชซ้องจดหมายขนาดตาม
 มาตรฐาน

1. นางสาวภิรดี  
    วรกระมล        
2. นางสาวกุศลิน  
   จนัทรสกุ 
3. นางสาวฐิตา
   แก่นนาค า

02-359-0000 ต่อ 5303, 
5301, 5307

14 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
 จ  ากดั (มหาชน)

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ส าเนาบตัรประชาชน
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง และตอ้งเป็นผู ้
ท่ีมีรายช่ือตาม
จดหมายยืนยนัยอด
เท่านั้น

1. หนงัสือมอบอ านาจฯ
     (ทุกคร้ังท่ีมีการขอหนงัสือ
ยืนยนัยอด)
2. ส าเนาบตัรประชาชนของ
   ผูม้อบอ านาจพร้อมรับรอง
   ส าเนาถูกตอ้ง
3. ส าเนาบตัรประชาชนผูรั้บมอบ
อ านาจพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง

- ส านกังานใหญ่ : ชั้น L,11-13 เอ็ม
โพเร่ียม ทาวเวอร์  622 ถนนสุขมุวิท
 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
-สาขาท่ีท าธุรกรรม

ตอ้งแนบ 1.ใหพิ้มพช่ื์อผูส้อบบญัชีและท่ีอยู่ของ
ผูส้อบบญัชีบนซองจดหมายท่ีตอ้งการ
ใหต้อบกลบั
2. ขนาดของซองจดหมายตอ้งเป็น
แบบมาตรฐาน
3. ตอ้งติดแสตมป์บนซองตอบกลบั 
และราคาแสตมป์ท่ีติดบนซอง 
  - กรณีใหส่้งกลบัแบบธรรมดา 3 บาท
  - กรณีใหส่้งกลบัแบบลงทะเบียน 
16 บาท
 - กรณีใหส่้งกลบัแบบ EMS 35 บาท

1. คุณอารตี
2. คุณพร

02-663-9865
02-663-9871

15 ธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) 
จ ากดั (มหาชน)

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ บตัรประชาชน หนงัสือมอบอ านาจ, ส าเนาบตัร
ประชาชนผูม้อบ และบตัร
ประชาชนผูรั้บมอบ

ส านกังานใหญ่-แผนก Account 
Services 
เลขท่ี 100 สาธรนครทาวเวอร์ ถนน
สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 
10500

ตอ้งแนบ 1.พิมพช่ื์อและท่ีอยู่บนหนา้ซอง 
โดยตอ้งตรงกบัในใบค าขอ กรณีไม่
ตรงกนั ธนาคารจะตอบกลบัตามช่ือ
และท่ีอยู่ท่ีระบุในใบค าขอ
2. ติดแสตมป์

คุณวฒิุพงษ์
คุณสุกญัญา
คุณเกศกนก
คุณณคณา

02-724-6858
02-724-6617
02-724-6976
02-724-6733
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ไปรษณีย์ By 

Hand

Big 4 เท่านั้น ส านกังานสอบบญัชีท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. เท่านั้น
(Big 4 + ส านกังานสอบ
บญัชีในตลาดทุน)

ส านกังานสอบบญัชี
ทั้งหมด

ส านกังานสอบบญัชี
 และผูส้อบบญัชีท่ี
ปฏิบติังานคนเดียว

กรณีผูส้อบบญัชีมารับ
ดว้ยตนเอง

กรณีผูส้อบบญัชีมอบหมายให้
ผูอ่ื้นรับเอกสารแทน

ตอ้งแนบซอง
จดหมายพร้อมกบั
ติดแสตมป์หรือไม่

อ่ืนๆ (ระบ)ุ เช่น 
1.ใหพิ้มพช่ื์อผูรั้บบนซองจดหมายท่ี
แนบมา
2. ขนาดของซองจดมหาย 
3. แสตมป์ท่ีติดบนซอง

ช่ือผูป้ระสานงาน เบอร์โทรติดต่อ

การรับหนงัสือยืนยนัยอดธนาคาร

สถานท่ีในการรับเอกสาร 
(ระบุใหค้รบถว้น)

วธีิการขอหนังสือ

ยืนยนัยอดจากธนาคาร
หน่วยงานติดต่อ

กรณรัีบหนังสือยืนยนัยอดธนาคารด้วยตนเอง

บริษทัผูส้อบบญัชีท่ีสามารถรับได ้
(ใหร้ะบุวา่ได ้หรือ ไม่ได ้)

กรณีให้ส่งกลบัทางไปรษณีย์
สามารถ

มอบหมายให้
ผูอ่ื้นไปรับ
เอกสารแทน
ไดห้รือไม่

(ใหร้ะบุมาวา่
ได ้หรือไม่ได)้

เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการติดต่อขอรับหนงัสือยืนยนัยอด

หนงัสือแจง้ความประสงค ์โดยระบุช่ือผูรั้บเอกสาร 
พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน (ท าคร้ังเดียว)

ธนาคาร

16 ธนาคารแห่งประเทศ
จีน(ไทย)

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ บตัรประชาชน หนงัสือมอบอ านาจ, ส าเนาบตัร
ประชาชนผูม้อบ และบตัร
ประชาชนผูรั้บมอบ

สาขาธนาคารท่ีเปิดบญัชี ตอ้งแนบ 1.  พิมพช่ื์อผูรั้บ (ใหต้รงกบั
     ท่ีระบุในใบค าขอ) บนซอง
     จดหมายท่ีแนบมา
2. ติดแสตมป์ใหค้รบตามท่ี
    ไปรษณียก์  าหนด
3. ใชซ้องจดหมายขนาดตาม
    มาตรฐาน

02-286-1010

                    3. กรณีที่ให้ส่งกลบัทางไปรษณีย์ ขอให้ผู้สอบบัญชีแนบซองมาตรฐานพร้อมกบัติดแสตมป์ให้เพียงพอกบัน า้หนัก 

หมายเหตุ 1.  การเข้ารับหนังสือยืนยนัยอด ขอความร่วมมือจากผู้สอบบัญชี โทรศัพท์สอบถามรายละเอยีด และแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้ามารับหนังสือยืนยนัยอดธนาคาร

                    2.  กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงของผู้รับมอบอ านาจ ผู้สอบบัญชีจะต้องจัดท าหนังสือมอบอ านาจฉบับใหม่ พร้อมแนบเอกสารประกอบทุกคร้ังที่มีการเปลีย่นแปลง
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