สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
อัพเดทวันที่ 18 มกราคม 2564

การรับหนังสื อยืนยันยอดธนาคาร
กรณีรับหนังสื อยืนยันยอดธนาคารด้ วยตนเอง
วิธีการขอหนังสื อ
ยืนยันยอดจากธนาคาร

สามารถ
มอบหมายให้
ผูอ้ ื่นไปรับ
By
เอกสารแทน
Hand
ได้หรื อไม่
(ให้ระบุมาว่า
ได้ หรื อไม่ได้)

เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการติดต่อขอรับหนังสื อยืนยันยอด

ธนาคาร

ไปรษณีย์

1

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน)

ได้

ได้

ได้

ได้
*รับได้ช่วงเดือน
ม.ค.-พ.ค.เท่านั้น
หากเลยกาหนดดังกล่าว
จะจัดส่ งทางไปรษณี ย*์

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

2

ธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน)

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

3

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

Big 4 เท่านั้น

สานักงานสอบบัญชีที่
ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น
(Big 4 + สานักงานสอบ
บัญชีในตลาดทุน)

หน่ วยงานติดต่ อ

กรณีให้ ส่งกลับทางไปรษณีย์

บริ ษทั ผูส้ อบบัญชีที่สามารถรับได้
(ให้ระบุวา่ ได้ หรื อ ไม่ได้ )
สานักงานสอบบัญชี สานักงานสอบบัญชี
ทั้งหมด
และผูส้ อบบัญชีที่
ปฏิบตั ิงานคนเดียว

กรณี ผสู ้ อบบัญชีมารับ
ด้วยตนเอง

กรณี ผสู ้ อบบัญชีมอบหมายให้
ผูอ้ ื่นรับเอกสารแทน

หนังสื อแจ้งความประสงค์ โดยระบุชื่อผูร้ ับเอกสาร
พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน (ทาครั้งเดียว)

-

-

สถานที่ในการรับเอกสาร
(ระบุให้ครบถ้วน)

ต้องแนบซอง
จดหมายพร้อมกับ
ติดแสตมป์ หรื อไม่

ชื่อผูป้ ระสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

ศูนย์สนับสนุนการธนาคาร
ชั้น 6 เลขที่ 300
อาคารธนาคารกรุ งเทพ
สาขาสี ลม ถนนสี ลม
แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก
กทม. 10500

ต้องแนบ

1.ให้พิมพ์ชื่อผูส้ อบบัญชีบนซอง
2. ซองจดหมายมาตรฐาน
3. ติดแสตมป์ ขั้นต่า 3 บาท

ศูนย์สนับสนุนการธนาคาร
(Account Maintenance
Service Center)
(กลุ่มงานหนังสื อรับรอง)

02-233 6090-8 ต่อ
3604-7

-

ต้องแนบ

1.ให้พิมพ์ชื่อผูส้ อบบัญชีบนซอง
2. ซองจดหมายมาตรฐาน
3. ติดแสตมป์ ขั้นต่า 3 บาท

คุณฐิ ตารี ย ์
คุณเติมทิพย์ /
ตุณเกษณี

02-203-2075
02-203-2078
02-203-2174

ต้องแนบ

1.ให้พิมพ์ชื่อผูร้ ับบนซองจดหมายที่
แนบมา
2. ขนาดของซองจดหมายให้เป็ น
มาตรฐานไม่เล็ก
3. แสตมป์ ที่ติดบนซองให้ครบ
4.ชื่อ เบอร์โทร E-Mail ของ Audit

1.คุณสุ พจน์
2. คุณ/ศลิษา

02-296-5063
02-296-3247

ให้พิมพ์ชื่อผูต้ รวจสอบบัญชีที่ได้รับ
มอบหมาย พร้อมที่อยูแ่ ละหมายเลข
โทรศัพท์ที่ธนาคารสามารถติดต่อได้
ในจดหมายขอหนังสื อยืนยันยอด
ธนาคาร เพือ่ ใช้ในการจัดส่ งหนังสื อ
ยืนยันยอดธนาคาร

1.สาขาที่ส่งหนังสื อ หรื อ
2. ผูด้ ูแลความสัมพันธ์ลูกค้า
(RM)

1.พิมพ์ชื่อผูร้ ับบนซองจดหมายที่แนบมา
2. ขนาดซองจดหมาย
9.25*4.25 "
3. ติดแสตมป์ ขั้นต่า 3 บาท

1.คุณวราภรณ์
แก่นจันทร์
2.คุณนิภาภรณ์
เพชรงาม
3.คุณสุ ทธิ พรรณ
เจียมสวัสดิ์พนั ธ์

หนังสื อแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสาร
บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
โดยให้ระบุชื่อบริ ษทั ที่ให้มารับ และสาเนาบัตรประชาชน 1222 ถนนพระรามที่ 3
ของผูร้ ับเอกสาร
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
ฝ่ ายปฏิ บตั ิการสิ นเชื่อ
กลุ่มรับรองข้อมูลทางการเงิน
ชั้น 5

4

ธนาคารกสิ กรไทย
จากัด (มหาชน)

ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

-

-

-

ไม่ตอ้ งแนบ

5

ธนาคารเกียรตินาคิน
ภัทร จากัด (มหาชน)

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

-

-

-

ต้องแนบ

หน ้า 1 /5

อื่นๆ (ระบุ) เช่น
1.ให้พิมพ์ชื่อผูร้ ับบนซองจดหมายที่
แนบมา
2. ขนาดของซองจดมหาย
3. แสตมป์ ที่ติดบนซอง

-

02 495 1642
02 495 1641
02 495 1636

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
อัพเดทวันที่ 18 มกราคม 2564

การรับหนังสื อยืนยันยอดธนาคาร
กรณีรับหนังสื อยืนยันยอดธนาคารด้ วยตนเอง
วิธีการขอหนังสื อ
ยืนยันยอดจากธนาคาร

6

ธนาคาร

ไปรษณีย์

ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย
จากัด (มหาชน)

ได้

สามารถ
มอบหมายให้
ผูอ้ ื่นไปรับ
By
เอกสารแทน
Hand
ได้หรื อไม่
(ให้ระบุมาว่า
ได้ หรื อไม่ได้)
ได้

ได้

Big 4 เท่านั้น

ได้

สานักงานสอบบัญชีที่
ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น
(Big 4 + สานักงานสอบ
บัญชีในตลาดทุน)
ได้

เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการติดต่อขอรับหนังสื อยืนยันยอด

สานักงานสอบบัญชี สานักงานสอบบัญชี
ทั้งหมด
และผูส้ อบบัญชีที่
ปฏิบตั ิงานคนเดียว

ได้

ได้

กรณี ผสู ้ อบบัญชีมารับ
ด้วยตนเอง

ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)

ได้

ได้

8

ธนาคารทิสโก้ จากัด
(มหาชน)

ได้

ได้

ได้

ได้

กรณี ผสู ้ อบบัญชีมอบหมายให้
ผูอ้ ื่นรับเอกสารแทน

สถานที่ในการรับเอกสาร
(ระบุให้ครบถ้วน)

หนั
งสื อแจ้
งความประสงค์1.โดยระบุ
ร้ ับเอกสาร
สาเนาบั
ตรประชาชน
หนังสื อชแจ้ื่องผูความประสงค์
พร้อมแนบส
(ทาครั้งเดียว) และ
ของผู
ส้ อบบัญาเนาบั
ชี ตรประชาชน
ขอรับเอกสารจากธนาคาร
พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง

7

หน่ วยงานติดต่ อ

กรณีให้ ส่งกลับทางไปรษณีย์

บริ ษทั ผูส้ อบบัญชีที่สามารถรับได้
(ให้ระบุวา่ ได้ หรื อ ไม่ได้ )

สานักงานใหญ่ :44 ชั้น 14 การธนาคารในประเทศ
ต้องลงนามโดยผูส้ อบบัญชีที่มีชื่อ อาคารถนนหลังสวน แขวงลุมพินี
อยูใ่ นหนังสื อยืนยันยอดเท่านั้น เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
2. สาเนาบัตรประชาชน พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องของ
ผูส้ อบบัญชี
3. สาเนาบัตรประชาชน พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องของ
ผูร้ ับมอบหมายงาน

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

บัตรประชาชน
(ตัวจริ ง)

หนังสื อแจ้งความประสงค์ขอรับ จัดการข้อมูลลูกค้า ชั้น 11 อาคาร B
เอกสาร ระบุชื่อของผูม้ ีอานาจ
(เฉพาะการรับเอกสารเท่านั้น)
มอบหมายจากauditor พร้อมแนบ
สาเนาบัตรประชาชนและรับรอง
สาเนาถูกต้องของผูร้ ับเอกสาร
ทั้งหมด (ทาครั้งเดียว) หากมีการ
เปลี่ยนแปลงให้ update ทุกครั้ง

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

บัตรประชาชน
(ตัวจริ ง)

1. หนังสื อมอบอานาจ
2.
บัตรประชาชน (ตัวจริ ง) ของ
ผูส้ อบบัญชี และผูร้ ับมอบอานาจ

หน ้า 2 /5

สานักงานใหญ่

ต้องแนบซอง
จดหมายพร้อมกับ
ติดแสตมป์ หรื อไม่

อื่นๆ (ระบุ) เช่น
1.ให้พิมพ์ชื่อผูร้ ับบนซองจดหมายที่
แนบมา
2. ขนาดของซองจดมหาย
3. แสตมป์ ที่ติดบนซอง

ต้องแนบซอง 1.ให้พิมพ์ชื่อผูส้ อบบัญชีและ
จดหมาย และ ติด ที่อยูข่ องผูส้ อบบัญชีบนซองจดหมายที่
แสตมป์
แนบมาด้วยทุกครั้ง
2. ขนาดของซองจดหมายต้องเป็ นแบบ
มาตรฐาน
3. แสตมป์ ที่ติดบนซอง
- กรณี ให้ส่งกลับแบบธรรมดา
3, 5 บาท
- กรณี ให้ส่งกลับแบบลงทะเบียน
18 บาท

แนบซองจดหมาย
(มาตรฐาน)
จ่าหน้าซอง พร้อม
ติดแสตมป์ ทุกราย

ต้องแนบ

ชื่อผูป้ ระสานงาน

1.คุณปณิ ตา จีนุพงศ์
2.คุณกันต์ลภัส สงวนคา
3.คุณกิตติ์ธเนศ ชุณหไชย
พันธุ์

1.ให้พิมพ์ชื่อผูส้ อบบัญชีและที่อยูข่ อง 1. คุณศุภฤกษ์
ผูส้ อบบัญชีบนซองจดหมายที่แนบมา 2. คุณพนิ ดา
2. ขนาดของซองจดหมายมาตรฐาน
3.คุณเพชรรัตน์
3. แสตมป์ ที่ติดบนซอง ธรรมดา 3 บาท
หรื อ ตามขนาดของซองจดหมาย
(ห้ามติดอากรแสตมป์ )

1.ให้พิมพ์ชื่อผูส้ อบบัญชีและ
ที่อยูข่ องผูส้ อบบัญชีบนซองจดหมายที่
แนบมา
2. ขนาดของซองจดหมายมาตรฐาน
3. แสตมป์ ที่ติดบนซอง ธรรมดา
3 บาท

หน่วยงานบัญชี :
1. คุณอภัสรา
เลิศกมลเศรษฐ์
หน่วยงาน COS Support :
1.คุณธัญรัศม์
เกียรติกนกวัฒน์
3. คุณแววดาว
ทูลแก้ว

เบอร์โทรติดต่อ

02-626-7170
02-638-8663
02-626-7288

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

02-633-6785

02-633-3923
02-633-6174

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
อัพเดทวันที่ 18 มกราคม 2564

การรับหนังสื อยืนยันยอดธนาคาร
กรณีรับหนังสื อยืนยันยอดธนาคารด้ วยตนเอง
วิธีการขอหนังสื อ
ยืนยันยอดจากธนาคาร
ธนาคาร

9

ธนาคารไทยเครดิต
เพือ่ รายย่อย จากัด
(มหาชน)

10 ธนาคารไทยพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน)

ไปรษณีย์

ได้

สามารถ
มอบหมายให้
ผูอ้ ื่นไปรับ
By
เอกสารแทน
Hand
ได้หรื อไม่
(ให้ระบุมาว่า
ได้ หรื อไม่ได้)
ได้

ได้

Big 4 เท่านั้น

ได้

สานักงานสอบบัญชีที่
ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น
(Big 4 + สานักงานสอบ
บัญชีในตลาดทุน)
ได้

เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการติดต่อขอรับหนังสื อยืนยันยอด

สานักงานสอบบัญชี สานักงานสอบบัญชี
ทั้งหมด
และผูส้ อบบัญชีที่
ปฏิบตั ิงานคนเดียว

ได้

ได้

กรณี ผสู ้ อบบัญชีมารับ
ด้วยตนเอง

กรณี ผสู ้ อบบัญชีมอบหมายให้
ผูอ้ ื่นรับเอกสารแทน

หนังบัสื ตอรประชาชน
แจ้งความประสงค์1.โดยระบุ
ื่อผูร้ ับานาจ
เอกสาร
หนังสื อชมอบอ
พร้อมแนบส
(ทาครั้งเดีย(ตัว)วจริ ง)
(ตัวจริาเนาบั
ง) ตรประชาชน
2. บัตรประชาชน

สถานที่ในการรับเอกสาร
(ระบุให้ครบถ้วน)

สานักงานใหญ่ /
ฝ่ ายการบัญชีและภาษี

ต้องแนบซอง
จดหมายพร้อมกับ
ติดแสตมป์ หรื อไม่

ต้องแนบ

ของผูส้ อบบัญชี และ
ผูร้ ับมอบอานาจ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

สาเนาบัตรประชาชน
(ให้ตรงกับที่ระบุใน
ใบคาขอ) พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง

1. หนังสื อมอบอานาจ(ทุกครั้งที่มี
การมอบอานาจ)
2. สาเนาบัตรประชาชนผูม้ อบ
อานาจพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาบัตรประชาชนผูร้ ับมอบ
อานาจพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

กรณีลูกค้า Retail ส่ งที่
เลขที่ 18 อาคารพลาซ่าเวสท์ ทาว
เวอร์ A โซน B ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก
จตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900

ต้องแนบ

กรณีลูกค้า Corporate & SME ส่ งที่
ชั้น 18 ฝั่งปี กเหนื อ (North Wing)
อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม
9
เลขที่ 9 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310

11 ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หน่ วยงานติดต่ อ

กรณีให้ ส่งกลับทางไปรษณีย์

บริ ษทั ผูส้ อบบัญชีที่สามารถรับได้
(ให้ระบุวา่ ได้ หรื อ ไม่ได้ )

ไม่ได้

สาเนาบัตรพนักงาน
พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง

1. หนังสื อมอบอานาจฯ
(ทุกครั้งที่มีการมอบอานาจ)
2. สาเนาบัตรพนักงานของ
ผูม้ อบอานาจพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
3. สาเนาบัตรประชาชนผูร้ ับมอบ
อานาจพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
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สานักงานใหญ่ : 2 อาคารสวนมะลิ
ชั้น 8 ถนนเฉลิมเขตร์ 4
แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้ อมปราบ
ศัตรู พา่ ย กรุ งเทพฯ 10100

ต้องแนบ

อื่นๆ (ระบุ) เช่น
1.ให้พิมพ์ชื่อผูร้ ับบนซองจดหมายที่
แนบมา
2. ขนาดของซองจดมหาย
3. แสตมป์ ที่ติดบนซอง

ชื่อผูป้ ระสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

1.ให้พิมพ์ชื่อผูส้ อบบัญชีและที่อยูข่ อง
ผูส้ อบบัญชีบนซองจดหมายที่แนบมา
2. ขนาดของซองจดหมายมาตรฐาน
3. แสตมป์ ที่ติดบนซอง ธรรมดาอย่าง
น้อย 3 บาท

1.นางพนิดา
ศรี ปัตถา
2.น.ส.ธัญณภัสร์
ศิริพงษ์พฒั นา

02-697-5300 ต่อ 2508

1. พิมพ์ชื่อ-ที่อยู่ ผูต้ รวจสอบบัญชี (ให้
ตรงกับที่ระบุในใบคาขอ) บนซอง
จดหมาย
2. ติดตราไปรษณี ยากรให้ครบตามที่
ไปรษณี ยก์ าหนด แล้วแต่กรณี เช่น ส่ ง
แบบปกติ , ส่ งลงทะเบียน , ส่ ง EMS
3. กรณี จดั ส่ งปลายทางต่างประเทศ ให้
จัดส่ งซองที่ชาระเงินแล้วหรื อเรี ยกเก็บ
เงินปลายทางที่มีการลงทะเบียนแล้วมา
ด้วย เช่นซอง DHL , FedEx , ฯลฯ
4. ใช้ซองจดหมายขนาดตามมาตรฐาน

ทีมควบคุมคุณภาพข้อมูล
ลูกค้าบุคคล

0-2-777-4884

1. พิมพ์ชื่อผูร้ ับ (ให้ตรงกับ
ที่ระบุในใบคาขอ) บนซอง
จดหมายที่แนบมา
2. ติดแสตมป์ ให้ครบตามที่
ไปรษณี ยก์ าหนด
3. ใช้ซองจดหมายขนาดตาม
มาตรฐาน

1. ประเสริ ฐ ศิริวชั รานนท์ 02-220-2222 ต่อ
2. นางพรทิพย์ สนิ กวาที
2503, 1908, 1951
3. น.ส.ศิริพร ทรรทรานนท์

02-697-5300 ต่อ 2502

ทีมปฏิบตั ิการข้อมูลสิ นเชื่อ 02-128-1320,
สายปฏิ บตั ิการสิ นเชื่อธุรกิจ 02-128-1266
( OC CODE 8941)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
อัพเดทวันที่ 18 มกราคม 2564

การรับหนังสื อยืนยันยอดธนาคาร
กรณีรับหนังสื อยืนยันยอดธนาคารด้ วยตนเอง
วิธีการขอหนังสื อ
ยืนยันยอดจากธนาคาร
ธนาคาร

12 ธนาคารยูโอบี จากัด
(มหาชน)

ไปรษณีย์

ได้

สามารถ
มอบหมายให้
ผูอ้ ื่นไปรับ
By
เอกสารแทน
Hand
ได้หรื อไม่
(ให้ระบุมาว่า
ได้ หรื อไม่ได้)
ได้

ได้

Big 4 เท่านั้น

ได้

สานักงานสอบบัญชีที่
ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น
(Big 4 + สานักงานสอบ
บัญชีในตลาดทุน)
ได้

เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการติดต่อขอรับหนังสื อยืนยันยอด

สานักงานสอบบัญชี สานักงานสอบบัญชี
ทั้งหมด
และผูส้ อบบัญชีที่
ปฏิบตั ิงานคนเดียว

ได้

หน่ วยงานติดต่ อ

กรณีให้ ส่งกลับทางไปรษณีย์

บริ ษทั ผูส้ อบบัญชีที่สามารถรับได้
(ให้ระบุวา่ ได้ หรื อ ไม่ได้ )

ได้

กรณี ผสู ้ อบบัญชีมารับ
ด้วยตนเอง

กรณี ผสู ้ อบบัญชีมอบหมายให้
ผูอ้ ื่นรับเอกสารแทน

หนั
งสื อแจ้ตงรประชาชน
ความประสงค์- หนั
โดยระบุ
ชื่อผูร้ านาจฯ/ส
ับเอกสาราเนา
สาเนาบั
งสื อมอบอ
พร้ของผู
อมแนบส
าเนาบัตญรประชาชน
(ทาครั้งเดียว)ต้ รวจสอบ
ต้ รวจสอบบั
ชี บัตรประชาชนของผู

ได้

ได้

ไม่ได้

ได้
(แต่ผทู้ ี่จะมารับจะต้อง
เป็ นผูท้ ี่มีชื่อระบุใน
แบบฟอร์ มคาขอ
หนังสื อยืนยันยอด
เท่านั้น)

ได้
ได้
ได้
(แต่ผทู้ ี่จะมารับจะต้องเป็ น
(แต่ผทู้ ี่จะมารับ
(แต่ผทู้ ี่จะมารับ
ผูท้ ี่มีชื่อระบุในแบบฟอร์ ม จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีชื่อ จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีชื่อ
คาขอหนังสื อยืนยันยอด ระบุในแบบฟอร์ ม ระบุในแบบฟอร์ ม
เท่านั้น)
คาขอหนังสื อยืนยัน คาขอหนังสื อยืนยัน
ยอดเท่านั้น)
ยอดเท่านั้น)

14 ธนาคารไอซี บีซี (ไทย)
จากัด (มหาชน)

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

15 ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด
(มหาชน)

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ต้องแนบซอง
จดหมายพร้อมกับ
ติดแสตมป์ หรื อไม่

สานักงานใหญ่ : ฝ่ ายบริ การข้อมูล
ลูกค้า ชั้น 3 เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ
10120

ต้องแนบ

1. หนังสื อมอบอานาจฯ
(ทุกครั้งที่มีการมอบอานาจ)
2. สาเนาบัตรประชาชนของ
ผูม้ อบอานาจพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
3. สาเนาบัตรประชาชนผูร้ ับมอบ
อานาจพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

สานักงานใหญ่ :
ฝ่ ายปฏิ บตั ิการธนาคาร ชั้น 6 เลขที่
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถ.สาทร
แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กทม. 10120

สาเนาบัตรประชาชน 1. หนังสื อมอบอานาจฯ
พร้อมรับรองสาเนา
(ทุกครั้งที่มีการขอหนังสื อ
ถูกต้อง และต้องเป็ นผู้ ยืนยันยอด)
ที่มีรายชื่อตาม
2. สาเนาบัตรประชาชนของ
จดหมายยืนยันยอด
ผูม้ อบอานาจพร้อมรับรอง
เท่านั้น
สาเนาถูกต้อง
3. สาเนาบัตรประชาชนผูร้ ับมอบ
อานาจพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

- สานักงานใหญ่ : ชั้น L,11-13 เอ็ม
โพเรี่ ยม ทาวเวอร์ 622 ถนนสุ ขมุ วิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุ งเทพฯ 10110
-สาขาที่ทาธุรกรรม

บัญชีที่อยูใ่ นจดหมายนา
- ธนาคารโทรยืนยันกับผูต้ รวจ
สอบบัญชีทีให้ไว้ในจดหมายนา

13 ธนาคารแลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

สถานที่ในการรับเอกสาร
(ระบุให้ครบถ้วน)

บัตรประชาชน

บัตรประชาชน

หนังสื อมอบอานาจ, สาเนาบัตร
ประชาชนผูม้ อบ และบัตร
ประชาชนผูร้ ับมอบ
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อื่นๆ (ระบุ) เช่น
1.ให้พิมพ์ชื่อผูร้ ับบนซองจดหมายที่
แนบมา
2. ขนาดของซองจดมหาย
3. แสตมป์ ที่ติดบนซอง

ชื่อผูป้ ระสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

1.ให้พิมพ์ชื่อผูร้ ับบนซองจดหมายที่
แนบมา ต้องตรงกับใบคาขอ
2. ขนาดของซองจดหมายให้เป็ น
มาตรฐานไม่เล็ก
3. ติดแสตมป์ ให้ครบถ้วนตามขนาด
ของซอง

1.คุณวงศพัทธ์
รักษา
2.คุณดาหวัน
ดุงโคกสู ง

02 093-2937

ต้องแนบ

1. พิมพ์ชื่อผูร้ ับบนซองจดหมาย
ที่แนบมา (ชื่อต้องตรงกับ
รายละเอียดที่แจ้งในแบบฟอร์ ม คาขอ
หนังสื อยืนยันยอด)
2. ติดแสตมป์ ให้ครบตามที่ไปรษณี ย ์
กาหนด
3. ใช้ซองจดหมายขนาดตาม
มาตรฐาน

1. นางสาวภิรดี
วรกระมล
2. นางสาวกุศลิน
จันทรสกุ
3. นางสาวฐิ ตา
แก่นนาคา

02-359-0000 ต่อ 5303,
5301, 5307

ต้องแนบ

1.ให้พิมพ์ชื่อผูส้ อบบัญชีและที่อยูข่ อง 1. คุณอารตี
ผูส้ อบบัญชีบนซองจดหมายที่ตอ้ งการ 2. คุณพร
ให้ตอบกลับ
2. ขนาดของซองจดหมายต้องเป็ นแบบ
มาตรฐาน
3. ต้องติดแสตมป์ บนซองตอบกลับ
และราคาแสตมป์ ที่ติดบนซอง
- กรณี ให้ส่งกลับแบบธรรมดา 3 บาท
- กรณี ให้ส่งกลับแบบลงทะเบียน
16 บาท
- กรณี ให้ส่งกลับแบบ EMS 35 บาท

02-663-9865
02-663-9871

1.พิมพ์ชื่อและที่อยูบ่ นหน้าซอง
โดยต้องตรงกับในใบคาขอ กรณี ไม่
ตรงกัน ธนาคารจะตอบกลับตามชื่อ
และที่อยูท่ ี่ระบุในใบคาขอ
2. ติดแสตมป์

02-724-6858
02-724-6617
02-724-6976
02-724-6733

สานักงานใหญ่-แผนก Account
ต้องแนบ
Services
เลขที่ 100 สาธรนครทาวเวอร์ ถนน
สาทรเหนื อ สี ลม บางรัก กรุ งเทพฯ
10500

คุณวุฒิพงษ์
คุณสุ กญั ญา
คุณเกศกนก
คุณณคณา

02 093-2940

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
อัพเดทวันที่ 18 มกราคม 2564

การรับหนังสื อยืนยันยอดธนาคาร
กรณีรับหนังสื อยืนยันยอดธนาคารด้ วยตนเอง
วิธีการขอหนังสื อ
ยืนยันยอดจากธนาคาร
ธนาคาร

16 ธนาคารแห่งประเทศ
จีน(ไทย)

ไปรษณีย์

ได้

สามารถ
มอบหมายให้
ผูอ้ ื่นไปรับ
By
เอกสารแทน
Hand
ได้หรื อไม่
(ให้ระบุมาว่า
ได้ หรื อไม่ได้)
ได้

ได้

กรณีให้ ส่งกลับทางไปรษณีย์

บริ ษทั ผูส้ อบบัญชีที่สามารถรับได้
(ให้ระบุวา่ ได้ หรื อ ไม่ได้ )
Big 4 เท่านั้น

ได้

สานักงานสอบบัญชีที่
ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น
(Big 4 + สานักงานสอบ
บัญชีในตลาดทุน)
ได้

สานักงานสอบบัญชี สานักงานสอบบัญชี
ทั้งหมด
และผูส้ อบบัญชีที่
ปฏิบตั ิงานคนเดียว

ได้

หน่ วยงานติดต่ อ

เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการติดต่อขอรับหนังสื อยืนยันยอด

ได้

กรณี ผสู ้ อบบัญชีมารับ
ด้วยตนเอง

กรณี ผสู ้ อบบัญชีมอบหมายให้
ผูอ้ ื่นรับเอกสารแทน

หนังบัสื ตอรประชาชน
แจ้งความประสงค์หนัโดยระบุ
ชื่อผูานาจ,
ร้ ับเอกสาร
งสื อมอบอ
สาเนาบัตร
พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
(ทาครั
ยว) ตร
้ งเดีและบั
ประชาชนผู
ม้ อบ
ประชาชนผูร้ ับมอบ

หมายเหตุ 1. การเข้ ารับหนังสื อยืนยันยอด ขอความร่ วมมือจากผู้สอบบัญชี โทรศัพท์ สอบถามรายละเอียด และแจ้ งล่ วงหน้ าก่อนเข้ ามารับหนังสื อยืนยันยอดธนาคาร
2. กรณีทมี่ ีการเปลีย่ นแปลงของผู้รับมอบอานาจ ผู้สอบบัญชีจะต้ องจัดทาหนังสื อมอบอานาจฉบับใหม่ พร้ อมแนบเอกสารประกอบทุกครั้งทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง
3. กรณีทใี่ ห้ ส่งกลับทางไปรษณีย์ ขอให้ ผู้สอบบัญชีแนบซองมาตรฐานพร้ อมกับติดแสตมป์ ให้ เพียงพอกับนา้ หนัก
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สถานที่ในการรับเอกสาร
(ระบุให้ครบถ้วน)

สาขาธนาคารที่เปิ ดบัญชี

ต้องแนบซอง
จดหมายพร้อมกับ
ติดแสตมป์ หรื อไม่

อื่นๆ (ระบุ) เช่น
1.ให้พิมพ์ชื่อผูร้ ับบนซองจดหมายที่
แนบมา
2. ขนาดของซองจดมหาย
3. แสตมป์ ที่ติดบนซอง

ต้องแนบ

1. พิมพ์ชื่อผูร้ ับ (ให้ตรงกับ
ที่ระบุในใบคาขอ) บนซอง
จดหมายที่แนบมา
2. ติดแสตมป์ ให้ครบตามที่
ไปรษณี ยก์ าหนด
3. ใช้ซองจดหมายขนาดตาม
มาตรฐาน

ชื่อผูป้ ระสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

02-286-1010

