เอกสารแนบ 4

รายละเอียดติดต่ อสถาบันการเงินในการรับหนังสือยืนยันยอดธนาคารทีส่ านักงานใหญ่
สานักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชีที่สามารถรับหนังสื อยืนยันยอดธนาคารด้วยตนเองที่
สานักงานใหญ่ได้

วิธีการขอหนังสื อยืนยันยอดจากธนาคาร

ลาดับ

1

2

สถาบันการเงิน

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน)

ธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน)

3

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด
(มหาชน)

4

ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
(มหาชน)

5

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
(มหาชน)

ส่ งทาง
ไปรษณี ย ์ และ
/หรื อ By
Hand

Y

แนบซองจดหมายหรื อไม่

1. กรณี มารับเอง :
ให้แนบเฉพาะซอง
จดหมายมาตรฐาน ไม่
ต้องติดแสตมป์
2. กรณี ส่งทางไปรษณี ย ์ :
ให้แนบซองพร้อมติด
แสตมป์

สามารถมอบหมาย
ให้ผอู ้ ื่นไปรับ
เอกสารแทนได้
Big 4 เท่านั้น
หรื อไม่

Y

1. กรณี มารับเอง :
ให้แนบเฉพาะซอง
By Hand
จดหมายมาตรฐาน ไม่
(เฉพาะ BIG 4 ต้องติดแสตมป์
เท่านั้น) 2. กรณี ส่งทางไปรษณี ย ์ :
ให้แนบซองพร้อมติด
แสตมป์

Y

1. กรณี มารับเอง :
ให้แนบเฉพาะซอง
จดหมายมาตรฐาน ไม่
ต้องติดแสตมป์
2. กรณี ส่งทางไปรษณี ย ์ :
ให้แนบซองพร้อมติด
แสตมป์

Y

Y

จดหมาย

จดหมาย

N

1. แนบซองจดหมาย
(มาตรฐาน)
2. ติดแสตมป์ ทุกซอง

Y

Y

สานักงานสอบบัญชีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
เท่านั้น
(Big 4 + สานักงานสอบบัญชีใน
ตลาดทุน)

Y

-

สานัก
สานักงานสอบบัญชี และ
งานสอบบัญชี ผูส้ อบบัญชีที่ปฏิบตั ิงาน
ทั้งหมด
คนเดียว

-

-

-

-

เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการติดต่อขอรับหนังสื อยืนยันยอดที่สานักงาน
ใหญ่โดยสานักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชี

กรณี รับด้วยตนเอง

กรณี มอบหมายให้ผอู ้ ื่นมารับแทน

1. หนังสื อมอบอานาจ
(ทาครั้งเดียว ในกรณี มีการ
เปลี่ยนแปลงให้ทาหนังสื อ
มอบอานาจฉบับใหม่ )
2. สาเนาบัตรประชาชนของ
ผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบ
อานาจพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง

บัตรประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

Y

-

-

-

-

-

ชื่ อผูป้ ระสานงาน

"หนังสื อแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสาร โดยให้ระบุชื่อบริ ษทั ที่ให้
มารับ และสาเนาบัตรประชาชนของผูร้ ับเอกสาร"

-

-

-

-

ฝ่ ายที่ติดต่อ

หมายเหตุ

เบอร์ โทรติดต่อ

ศูนย์สนับสนุนการ
02-2336090-8 ต่อ
คุณญาศิกานต์ ณภัทฐ์ ธนาคาร(กลุ่มงาน
3604-7 และ 9
หนังสื อรับรอง)

หนังสื อแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสาร โดยให้ระบุชื่อผูร้ ับ พร้อม
1. น.ส.ฐิ ตารี ย ์ แสง
ตัวอย่างลายมือชื่อ และสาเนาบัตรประชาชนของผูร้ ับเอกสาร เพื่อใช้
แก้วสุ ข
ในการตรวจสอบ
** ทาครั้งเดียว กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูร้ ับ ให้จดั ทา
หนังสื อแจ้งความประสงค์ฉบับใหม่ **

-

การประสานงาน

2. น.ส.เติมทิพย์ ตัน
สุวรรณ

สุพจน์/ศลิษา

ส่วนบริ การธุรกรรม
การเงิน

ฝ่ ายสนับสนุนงาน
สาขา

02-203-2075
02-203-2078

ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
02-296-5063 และ
สิ นเชื่อ กลุ่มรับรอง
02-296-3247
ข้อมูลทางการเงิน

ฝ่ ายการให้บริ การ
ชาระเงิน

1. คุณวราภรณ์ แก่น
ฝ่ ายปฏิบตั ิการชาระ
จันทร์
2. คุณนิภาพร เพชรงาม เงิน
3. คุณสุ ทธิ พรรณ
เจียมสวัสดิ์ พันธ์

ติดต่อสาขาที่ส่ง
หนังสื อ หรื อผูด้ ูแล
ความสัมพันธ์ลูกค้า
(RM)

02-495-1642
02-495-1641
02-495-1636

หมายเหตุ - ธนาคารกรุ งเทพ จากัด(มหาชน)
รับหนังสื อยืนยันยอด ที่ศูนย์สนับสนุนการ
ธนาคาร(กลุ่มงานหนังสื อรับรอง) ธนาคาร
กรุ งเทพ สาขาสี ลม ชั้น 6

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดติดต่ อสถาบันการเงินในการรับหนังสือยืนยันยอดธนาคารทีส่ านักงานใหญ่
สานักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชีที่สามารถรับหนังสื อยืนยันยอดธนาคารด้วยตนเองที่
สานักงานใหญ่ได้

วิธีการขอหนังสื อยืนยันยอดจากธนาคาร

ลาดับ

6

สถาบันการเงิน

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
จากัด (มหาชน)

7

ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)

8

ธนาคารทิสโก้ จากัด
(มหาชน)

9

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อราย
ย่อย จากัด (มหาชน)

ส่ งทาง
ไปรษณี ย ์ และ
/หรื อ By
Hand

แนบซองจดหมายหรื อไม่

Y

1. กรณี มารับเอง :
ให้แนบเฉพาะซอง
จดหมายมาตรฐาน ไม่
ต้องติดแสตมป์
2. กรณี ส่งทางไปรษณี ย ์ :
ให้แนบซองพร้อมติด
แสตมป์

Y

1. กรณี มารับเอง :
ให้แนบเฉพาะซอง
จดหมายมาตรฐาน ไม่
ต้องติดแสตมป์
2. กรณี ส่งทางไปรษณี ย ์ :
ให้แนบซองพร้อมติด
แสตมป์

จดหมาย

Y

1. แนบซองจดหมาย
(มาตรฐาน)
2. ติดแสตมป์ ทุกซอง

1. กรณี มารับเอง :
ให้แนบเฉพาะซอง
จดหมายมาตรฐาน ไม่
ต้องติดแสตมป์
2. กรณี ส่งทางไปรษณี ย ์ :
ให้แนบซองพร้อมติด
แสตมป์

สามารถมอบหมาย
ให้ผอู ้ ื่นไปรับ
เอกสารแทนได้
Big 4 เท่านั้น
หรื อไม่

Y

-

สานักงานสอบบัญชีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
เท่านั้น
(Big 4 + สานักงานสอบบัญชีใน
ตลาดทุน)

-

สานัก
สานักงานสอบบัญชี และ
งานสอบบัญชี ผูส้ อบบัญชีที่ปฏิบตั ิงาน
ทั้งหมด
คนเดียว

Y

-

เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการติดต่อขอรับหนังสื อยืนยันยอดที่สานักงาน
ใหญ่โดยสานักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชี

กรณี รับด้วยตนเอง

1. หนังสื อแจ้งความ
ประสงค์โดยให้ระบุชื่อ
ลูกค้า / บริ ษทั ที่ให้มารับ
2. สาเนาบัตรประชาชน

Y

Y

Y

-

-

บัตรประชาชน

-

-

-

-

-

-

Y

-

-

Y

-

บัตรประชาชน

กรณี มอบหมายให้ผอู ้ ื่นมารับแทน

การประสานงาน

ชื่ อผูป้ ระสานงาน

ฝ่ ายที่ติดต่อ

หมายเหตุ

เบอร์ โทรติดต่อ

1. หนังสื อแจ้งความประสงค์
โดยให้ระบุชื่อบริ ษทั ที่ให้
มารับ
2. หนังสื อมอบอานาจ โดยทา
ครั้งเดียว ครั้งต่อไปให้นา
สาเนาหนังสื อมอบอานาจ
มาด้วย
3. แนบสาเนาบัตรประชาชน
ของผูม้ อบอานาจ และ
ผูร้ ับมอบ
4. กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้
จัดทาหนังสื อมอบอานาจ
ฉบับใหม่

คุณณัฐพร หุ ้มขาว
การธนาคารใน
คุณเพ็ญประภา แซ่ลิ่ม ประเทศ

02-6267149
02-6267158

1. หนังสื อมอบอานาจทาครั้ง
เดียว กรณี มีการเปลี่ยนแปลง
ให้จดั ทาฉบับใหม่
2. สาเนาบัตรประชาชนของ
ผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบ
อานาจพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง

1.คุณศุภฤกษ์ เกียรติ
ก้องสกุล
2.คุณสุ วิชา พรหม
ปิ ณฑะ
3.คุณพนิดา วิริวงษ์

02-242-3691 / 02242-3462 / 02-2423466

1. หนังสื อมอบอานาจทาครั้ง
เดียว กรณี มีการเปลี่ยนแปลง
ให้จดั ทาฉบับใหม่
2. สาเนาบัตรประชาชนของ
ผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบ
อานาจพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง

1.คุณแววดาว ทูลแก้ว
2.คุณอภัสรา เลิศกมล
เศรษฐ์

คุณพนิดา
ถา

จัดการข้อมูลลูกค้า

หน่วยงาน COS 0 2633 6174 0 2633
Support ฝ่ ายบัญชี
6785

ศรี ปัต ฝ่ ายการบัญชีและ
ภาษี

02-697-5300 ต่อ
2508

หมายเหตุ - บมจ.ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย
สามารถมารับหนังสื อยืนยันยอดได้เป็ น Case
By Case และต้ องโทรศัพท์ มาแจ้ งไว้ ก่อน
ล่ วงหน้ าทุกราย ก่อนเข้ามารับหนังสื อยืนยัน
ยอด ที่สานักงานใหญ่ ถนนหลังสวน ชั้น 14

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดติดต่ อสถาบันการเงินในการรับหนังสือยืนยันยอดธนาคารทีส่ านักงานใหญ่
สานักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชีที่สามารถรับหนังสื อยืนยันยอดธนาคารด้วยตนเองที่
สานักงานใหญ่ได้

วิธีการขอหนังสื อยืนยันยอดจากธนาคาร

ลาดับ

สถาบันการเงิน

ส่ งทาง
ไปรษณี ย ์ และ
/หรื อ By
Hand

By Hand
(เฉพาะ BIG 4
เท่านั้น)

10

แนบซองจดหมายหรื อไม่

N

สามารถมอบหมาย
ให้ผอู ้ ื่นไปรับ
เอกสารแทนได้
Big 4 เท่านั้น
หรื อไม่

Y

Y

สานักงานสอบบัญชีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
เท่านั้น
(Big 4 + สานักงานสอบบัญชีใน
ตลาดทุน)

-

สานัก
สานักงานสอบบัญชี และ
งานสอบบัญชี ผูส้ อบบัญชีที่ปฏิบตั ิงาน
ทั้งหมด
คนเดียว

-

-

เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการติดต่อขอรับหนังสื อยืนยันยอดที่สานักงาน
ใหญ่โดยสานักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชี

กรณี รับด้วยตนเอง

สาเนาบัตรพนักงาน, สาเนา
บัตรประชาชน

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน)

กรณี มอบหมายให้ผอู ้ ื่นมารับแทน

1. หนังสื อมอบอานาจทาครั้ง
เดียว กรณี มีการเปลี่ยนแปลง
ให้จดั ทาหนังสื อฉบับใหม่
2. เพื่อความรวดเร็ วในการรับ
เอกสารคราวต่อไป ให้นา
สาเนาหนังสื อมอบอานาจ
มาด้วย
3. สาเนาบัตรประชาชนของ
ผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบ
อานาจพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง

ส่ งทางไปรษณี ย ์ :
ให้แนบซองพร้อมติด
แสตมป์

11

12

ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)

ธนาคารยูโอบี จากัด
(มหาชน)

Y

1. กรณี มารับเอง :
ให้แนบเฉพาะซอง
จดหมายมาตรฐาน ไม่
ต้องติดแสตมป์
2. กรณี ส่งทางไปรษณี ย ์ :
ให้แนบซองพร้อมติด
แสตมป์

Y

1. กรณี มารับเอง :
ให้แนบเฉพาะซอง
จดหมายมาตรฐาน ไม่
ต้องติดแสตมป์
2. กรณี ส่งทางไปรษณี ย ์ :
ให้แนบซองพร้อมติด
แสตมป์

-

Y

-

-

Y

-

-

-

-

สาเนาบัตรพนักงาน พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง

1. หนังสื อมอบอานาจ
**ทาใหม่ทุกครั้งที่มี
การมอบอานาจ **
2. สาเนาบัตรพนักงานของ
ผูม้ อบอานาจ และสาเนาบัตร
ประชาชนของผูร้ ับมอบ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

สาเนาบัตรประชาชนของผู ้
ตรวจสอบบัญชี

1. หนังสื อมอบอานาจ
**ทาใหม่ทุกครั้งที่มี
การมอบอานาจ **
2. สาเนาบัตรประชาชนของ
ผูม้ อบอานาจ และผูร้ ับมอบ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

การประสานงาน

ชื่ อผูป้ ระสานงาน

ฝ่ ายที่ติดต่อ

หมายเหตุ

เบอร์ โทรติดต่อ

สาหรับลูกค้า
Corporate&
SME -ธี ระพงศ์, ไพ
สานทร์

ทีมปฏิบตั ิการ
ข้อมูลสิ นเชื่ อ สาย
ปฏิบตั ิการสิ นเชื่อ
ธุรกิจ

02-1281320,
02-1281266

สาหรับลูกค้าRetail อภิรักษ์

ทีมบริ การงาน
ข้อมูลและ
สนับสนุนลูกค้า
บุคคล สาย
ปฏิบตั ิการสิ นเชื่อ
เพื่อที่อยู่ อาศัย/
ธุรกิจรายย่อย

02-777-4884

1.นายสุ รศักดิ์
ศรี อุษณี ยม์ รกต
2.นางพรทิพย์
สนิกวาที
3.นางสุ พฒั น์ธนา
สาริ นนท์

Branch Business
Support

02-2202222 ต่อ
1447, 1908 , 1675

1.คุณวงศพัทธ์ รักษา ฝ่ ายบริ การข้อมูล
2.คุณดาหวัน ดุงโคกสู ง ลูกค้า

-02 093-2937
-02 093-2940

หมายเหตุ - ในส่ วนของหนังสื อยืนยันยอด
(Audit Confirmation Letter) ที่ออกโดย
ธนาคารยูโอบี ประมาณปลายปี นี้ เป็ นต้นไปจะ
ไม่มีลายเซ็นเนื่ องจากออกโดยระบบ
อิเล็คโทรนิค โดยธนาคารจะแสดงข้อความ
““This Audit Confirmation Letter
generated by system, do not require
signature”

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดติดต่ อสถาบันการเงินในการรับหนังสือยืนยันยอดธนาคารทีส่ านักงานใหญ่
สานักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชีที่สามารถรับหนังสื อยืนยันยอดธนาคารด้วยตนเองที่
สานักงานใหญ่ได้

วิธีการขอหนังสื อยืนยันยอดจากธนาคาร

ลาดับ

13

14

15

สถาบันการเงิน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด (มหาชน)

ธนาคารไอซี บีซี (ไทย)
จากัด (มหาชน)

ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ด (ไทย) จากัด
(มหาชน)

ส่ งทาง
ไปรษณี ย ์ และ
/หรื อ By
Hand

Y

Y

Y

แนบซองจดหมายหรื อไม่

1. กรณี มารับเอง :
ให้แนบเฉพาะซอง
จดหมายมาตรฐาน ไม่
ต้องติดแสตมป์
2. กรณี ส่งทางไปรษณี ย ์ :
ให้แนบซองพร้อมติด
แสตมป์

1. กรณี มารับเอง :
ให้แนบเฉพาะซอง
จดหมายมาตรฐาน ไม่
ต้องติดแสตมป์
2. กรณี ส่งทางไปรษณี ย ์ :
ให้แนบซองพร้อมติด
แสตมป์

สามารถมอบหมาย
ให้ผอู ้ ื่นไปรับ
เอกสารแทนได้
Big 4 เท่านั้น
หรื อไม่

Y

Y

Y

-

สานักงานสอบบัญชีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
เท่านั้น
(Big 4 + สานักงานสอบบัญชีใน
ตลาดทุน)

สานัก
สานักงานสอบบัญชี และ
งานสอบบัญชี ผูส้ อบบัญชีที่ปฏิบตั ิงาน
ทั้งหมด
คนเดียว

-

-

-

Y

-

-

หมายเหตุ 1. การเข้ารับหนังสื อยืนยันยอด ขอความร่ วมมือจากผูส้ อบบัญชี โทรศัพท์สอบถามรายละเอียด และแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้ามารับหนังสื อยืนยันยอดธนาคาร
2. กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงของผูร้ ับมอบอานาจ ผูส้ อบบัญชีจะต้องจัดทาหนังสื อมอบอานาจฉบับใหม่ พร้อมแนบเอกสารประกอบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. กรณี ที่ให้ส่งกลับทางไปรษณี ย ์ ขอให้ผสู ้ อบบัญชีแนบซองมาตรฐานพร้อมกับติดแสตมป์ ให้เพียงพอกับน้ าหนัก

Y

Y

เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการติดต่อขอรับหนังสื อยืนยันยอดที่สานักงาน
ใหญ่โดยสานักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชี

กรณี รับด้วยตนเอง

กรณี มอบหมายให้ผอู ้ ื่นมารับแทน

การประสานงาน

ชื่ อผูป้ ระสานงาน

ฝ่ ายที่ติดต่อ

หมายเหตุ

เบอร์ โทรติดต่อ

บัตรประชาชน

1. หนังสื อมอบอานาจ
**ทาใหม่ทุกครั้งที่มีการมอบ
อานาจ และให้ระบุดว้ ย
ว่าให้มารับรายใดบ้าง**
2. สาเนาบัตรประชาชนของ
ผูม้ อบอานาจ และผูร้ ับมอบ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

-

สาเนาบัตรประชาชนพร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง

1. หนังสื อมอบอานาจ โดยทา
ครั้งเดียว ครั้งต่อไปให้นา
สาเนามายื่น
2. แนบสาเนาบัตรประชาชน
ของผูม้ อบอานาจ และ
ผูร้ ับมอบ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
3. กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ผูร้ ับมอบอานาจ ให้จดั ทา
หนังสื อมอบอานาจฉบับใหม่

1.คุณอารตี
กันต์ไพเราะ
2.คุณปราณี
วิจิตรานันท์

ฝ่ ายบัญชี

02-663-9865
02-663-9871

Y

1. หนังสื อแจ้งความ
ประสงค์รับเอกสาร
ด้วยตนเอง
2.สาเนาบัตรประชาชน
พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง

1. หนังสื อแจ้งความประสงค์
ผูม้ ารับเอกสาร หรื อ หนังสื อ
มอบอานาจ
** ทาใหม่ทุกครั้งที่ไปรับ**
2. สาเนาบัตรประชาชนผูม้ อบ
อานาจ และบัตรประชาชน
ผูร้ ับมอบพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง

คุณวุฒิพงษ์
คุณเกศกนก
คุณณคณา

แผนก Account
Services
อาคาร 3 ชั้น 2

027244000 ต่อ
46976, 46733, 46858

-

ภิรดี วรกระมล

ส่วนปฏิบตั ิการเงิน
ฝากและบริ หารเงิน

0-2539-0000 ต่อ
5303

