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 ธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต จาํกัด 

สาขากรงุเทพมหานคร 

ชั้นที่ 18 อาคารทสิโก ทาวเวอร 

เลขที่ 48 ถนนสาทรเหนือ 

บางรกั กรงุเทพฯ 10500 ประเทศไทย 

 

14 มถินุายน 2556 

 

เรยีน ลกูคาผูมอีุปการะคณุ  

 

ธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต จาํกดั (ธนาคารฯ) ขอขอบพระคุณที่ทานไดไววางใจเลอืกใชบรกิารของธนาคารฯ 

 

ตามที่ ธนาคารฯ  ไดประกาศ แผนควบรวมกจิการกบัธนาคารมซิโูฮ  จาํกดั   ซึ่งเปนธนาคารลกูอีกแหงหนึ่งของมซิโูฮ  ไฟแนนเชี่ยล 

กรุป โดยจะมผีลในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 นั้น 

 

ธนาคารฯ มคีวามประสงคที่จะเรยีนใหทานทราบถงึ  ขอมลูสาํคญับางประการอันเปน ผลมาจากการควบรวมกจิการที่อาจสงผล

กระทบกบัทาน ธนาคารฯ ขอใหทานพิจารณาขอมลูในเอกสารฉบบันี้อยางละเอียดและขอขอบคณุในความรวมมอืและความเขาใจ

ของทานมา ณ ที่นี้ 

 

ภายหลงัจากการควบรวมกจิการ  ธนาคารฯ  จะเปลี่ยนไปใชชื่อวา  ธนาคารมซิโูฮ  จาํกดั  ซึ่งการ ควบรวมกจิการระ หวาง            

ธนาคาร มซิโูฮ คอรปอเรต จาํกดั และธนาคารมซิูโฮ จาํกดั นี้จะสามารถผนวกจดุแข็งและศกัยภาพในการดาํเนินธุรกจิของทั้งสอง

ธนาคารเขาดวยกนั เพื่อตอบสนองความตองการลกูคากลุมตางๆ ไดอยางชดัเจน ครอบคลมุและมปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

นอกจากนี้ ดวยการประสานความรวมมอืที่ใกลชดิยิ่งขึ้นระหวางธุรกจิ ธนาคาร ธนาคารทรสัต และบรษิัทหลกัทรพัย  ภายในกลุม   

มซิโูฮ ธนาคารฯ มเีปาหมายในการใหบรกิารที่เปนเยี่ยม โดยมุงเนนใหลกูคาไดรบัความสะดวกสบายสงูสดุ และเสริมสรางความเปน

หนึ่งเดยีวในการดาํเนินงานในกลุมธุรกจิตลอดจนบรหิารจดัการทรพัยากรตางๆ เชน ทรพัยากรบุคคลและโครงขายความสมัพันธ  ให

มคีวามเหมาะสม ผานการเสรมิสรางบรรษทัภิบาล และ การจดัการอยางมปีระสทิธิภาพ 

 

พนักงานของกลุมมซิโูฮทุกคนมคีวามมุงมั่นที่จะรวมกนัผลักดนัใหธนาคารฯ  บรรลวุตัถปุระสงคในการเปนสถาบั นการเงนิที่ไดรบั

ความไววางใจสงูสดุ โดยเปนสถาบันการเงนิที่เสริมสรางคณุคาใหกบัสงัคมและรกัษาไวซึ่งพันธกจิหลกัคอืการใหความสาํคญักับ

ลกูคามาเปนอันดบัแรก  จากการที่ธนาคารฯ ไดกาวสูการควบรวมกจิการดงักลาว  ภายใตสโลแกน - มซิโูฮเดยีว : รวมสรางอนาคต

กบัคณุ (One MIZUHO: Building the future with you). 

 

ทั้งนี้ ธนาคารฯ ใครขอขอบพระคุณเปนอยางสงูที่ใหความไววางใจใชบรกิารจากธนาคารฯ  และ หวงัเปนอยางยิ่งวาจะมโีอกาสไดรบั

ใชทานในโอกาสตอไป  
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1. รหสัสวิฟต (SWIFT Codes) / รหสัยืนยันธนาคาร (Bank Identifier Codes: BIC Codes) ของธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต 

จาํกัด สาขากรุงเทพฯ 

 

หลงัจากการควบรวมกจิการ รหสัสวฟิต (SWIFT Codes) / รหัสยืนยนัธนาคาร  (Bank Identifier Codes: BIC Codes) ของธนาคาร

มซิโูฮ คอรปอเรต จาํกดั สาขากรงุเทพฯ จะไมมกีารเปลี่ยนแปลง รหสัดงักลาวคอื MHCBTHBK 

 

กอนการควบรวมกจิการ  

จนถงึวนัที่ 30 มถินุายน 2556 (วนัอาทิตย) 

 หลงัการควบรวมกจิการ 

ตั้งแตวนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 เปนตนไป (วนัจนัทร) 

ชื่อปจจบุันของธนาคาร รหสัธนาคาร ชื่อใหมของธนาคาร รหสัธนาคาร 

ธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต จาํกัด 

สาขากรงุเทพฯ 

MHCBTHBK 

                             

ธนาคารมซิโูฮ จาํกดั 

สาขากรงุเทพฯ 

MHCBTHBK 

 

2. รหสัธนาคารสําหรบัการหกับัญชีเชค็ (Cheque Clearing) ของธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต จาํกัด สาขากรุงเทพฯ 

 

รหสัธนาคารฯ (039) สาํหรบัการหักบญัชีเช็ค (Cheque Clearing) ไมมกีารเปลี่ยนแปลง ดงัที่ปรากฏตามตารางดานลางนี้ 

 

กอนการควบรวมกจิการ  

จนถงึวนัที่ 30 มถินุายน 2556 (วนัอาทิตย) 

 หลงัการควบรวมกจิการ 

ตั้งแตวนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 เปนตนไป (วนัจนัทร) 

ชื่อปจจบุันของธนาคาร รหสัธนาคาร ชื่อใหมของธนาคาร รหสัธนาคาร 

ธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต จาํกดั 

สาขากรงุเทพฯ 

039 

                             

ธนาคารมซิโูฮ จาํกดั 

สาขากรงุเทพฯ 

039 

 

3. เชค็ธนาคาร (Cashier’s Order) และเชค็ของธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต จาํกัด สาขากรงุเทพฯ ที่สั่งจายโดยลูกคา 

(Bank Cheque) 

 

เช็คธนาคารฯ (Cashier’s Order) และเช็คของธนาคารฯ ที่ลูกคาสั่งจาย (Bank Cheque) ยงัคงมผีลสมบูรณ  โดยธนาคารฯ ไดแจง

ไปยงัสาํนกัหกับญัชธีนาคารแหงประเทศไทยแลว ดงันั้นเช็คที่ปรากฏภายใตชื่อธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต จาํกดั จะไมถกูปฏิเสธการ

จายเงนิ รวมถงึเช็คที่สั่งจายภายหลงัวนัที่ 1 กรกฎาคม2556 ดงันั้นทานยงัคงสามารถใชเช็คที่เหลอือยูได อยางไรกต็ามธนาคารฯ จะ

เริ่มใชเชค็ ภายใตชื่อ  ธนาคารมซิโูฮ  จาํกดั  และธนาคารฯ ขอความกรณุาใหทานเริ่มใชเชค็ฉบับใหมดงักลาวหลงัจากวนัที่  1 

กรกฎาคม 2556 เปนตนไป 
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4. ระบบการชาํระเงนิรายยอย – SMART (Media Clearing) 

 

ธนาคารฯ ไดแจงใหธนาคารสมาชกิระบบการชาํระเงนิรายยอย (SMART) ทราบถงึการเปลี่ยนชื่อของธนาคารฯ  เรยีบรอยแลวและ

ยนืยนัวารหสัธนาคารของสาขากรงุเทพฯ (039) นั้น ไมมกีารเปลี่ยนแปลง ดงันั้นทานจงึไมจาํเปนตองแจงใหคูสญัญาทราบถงึเรื่อง

ดงักลาวเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อดงักลาวเป นการดาํเนินการระหวางธนาคารสมาชกิของ ระบบการชาํระเงนิร ายยอย (SMART) 

เทานั้น 

 

5. ธรุกรรมเงนิโอนตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เปนตนไป 

 

ธนาคารฯ ยงัคงรบัแบบฟอรมขอโอนเงนิ ออกที่ระบุธนาคารของผูรบัผลประโยชน (Beneficiary Bank) ภายใตชื่อ ธนาคารมซิโูฮ  

คอรปอเรต จาํกดั แตทั้งนี้ ธนาคารฯ จะดาํเนินการเสมือนไดระบุถงึธนาคารมซิโูฮ  จาํกดั และธนาคารฯ จะทําธุรกรรมโดยระบุชื่อ

ธนาคารของผูรบัผลประโยชนเปนธนาคารมซิโูฮ จาํกดั อยางไรกต็ามในสวนของธุรกรรมเงนิโอนเขา  ธนาคารฯ ยอมรบัการโอนเงนิ

เขามาภายใตชื่อ ธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต จาํกดั แตการนาํเงินเขาบัญช ีจะขึ้นอยูกบัการยนืยนัวาบัญชีของทางธนาคารฯ ไดรบัเงนิ

โอนมาจากธนาคารผูสั่งโอนเงิน เรยีบรอยแลว นอกจากนี้ธนาคารฯ จะดาํเนินการตดิตอกบัทางธนาคารตวัแทน เพื่อใหแนใจวาการ

ปฏิบัตงิานจะไมผดิพลาดและลาชา  อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงชื่อธนาคารฯ อนึ่งเพื่อใหการปฏิบัตงิานเปนไปอยางราบรื่น 

ขอใหทานกรณุาแจงไปยงัผูสงเงนิของทานใหดาํเนินการจายเงนิภายใตชื่อ ธนาคารมซิโูฮ จาํกดั ตั้งแตวนัที่  1 กรกฎาคม 2556 เปน

ตนไป 

 

6. แบบฟอรม และ/หรอื แบบฟอรมอเิลก็ทรอนิกส (E-Application Forms) ของธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต จาํกัด สําหรบั

การขอทาํธรุกรรมกับธนาคาร 

 

ธนาคารฯ ยงัคงรบัแบบฟอรมปจจบุันที่ธนาคารฯ เปนผูออกภายใตชื่อธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต จาํกดั อยางไรกต็าม ธนาคารฯ จะ

เริ่มใชแบบฟอรมใหมภายใตชื่อ  ธนาคารมซิโูฮ  จาํกดั  จงึขอความกรณุาใหทาน เปลี่ยนมาใชแบบฟอรมใหมหลงัจากวนัที่  1 

กรกฎาคม 2556 เปนตนไป 

 

7. เอกสารการติดตอ (Correspondence) และการออกเอกสารทางการหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 และการมผีล

บงัคบัใชของเอกสารที่ออกกอนหนาวันดังกลาว 

 

ธนาคารฯ จะออกหนังสอืโตตอบ เลตเตอร ออฟ เครดติ (Letter of credits) หนังสอืค้ําประกนั ฯลฯ ภายใตชื่อธนาคารมซิโูฮ จาํกดั 

ตั้งแตวนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 เปนตนไป ถงึแมวาคาํสั่งของทานที่สงถงึธนาคารฯ จะระบชุื่อธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต จาํกดั 

นอกจากนี้ ขอตกลง การค้ําประกนัของธนาคารฯ เอกสารสนิเชื่อ หรอืการเรยีกเกบ็ตราสารตางๆ ที่ธนาคารฯ เปนผูออกในนามของ

ทานภายใตชื่อ ธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต จาํกดั ยงัสามารถใชไดเสมอืนทานไดกระทาํภายใตชื่อ ธนาคาร มซิโูฮ จาํกดั หากทาน

ไดรบัคาํถามใดๆ จากผูรบัประโยชน (Beneficiary) เกี่ยวกบัการเปลี่ยนชื่อของธนาคาร กรณุาตดิตอเจาหนาที่ธนาคารผูรบัผดิชอบ

เรื่องดงักลาว



 
 

 4 

8. เอกสารการสงออกที่ยื่นใหกับธนาคารฯ ภายหลงัวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 

 

ธนาคารฯ จะดาํเนินการกบัเอกสารดงัตอไปนี้ 

(ก) ธนาคารฯ จะระบชุื่อใหมของธนาคารฯ บนจดหมายนาํสง พรอมมขีอความกาํกบัวา ชื่อเดิมของธนาคารคอื “ธนาคารมซิโูฮ   

คอรปอเรต จาํกดั” 

(ข) ธนาคารฯ จะสลกัหลงัเอกสารภายใตชื่อ ธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต จาํกดั ตราบเทาที่มขีอกาํหนดระบเุรื่องดงักลาวไวในเอกสาร 

(ค) เอกสารการสงออกที่กาํหนดเปนการเฉพาะใหธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต เปนผูดาํเนินการ (restricted) และ/หรอื เปนผูยนืยนั 

(confirmed) ธนาคารฯ จะทําการแจงไปยงัธนาคารผูออกเลตเตอร ออฟ เครดติ (Letter of credits) ใหทราบถงึชื่อใหมของ

ธนาคาร เพื่อใหแนใจวาเอกสารที่สงถงึธนาคารฯ จะไมมคีวามคลาดเคลื่อน  

อยางไรกต็าม เพื่อความสะดวกของทาน ขอความกรณุาทานแจงตอผูนําเขาสนิคา เพื่อแกไข เลตเตอร ออฟ เครดติ สาํหรบัการ

เปลี่ยนแปลงชื่อของธนาคารฯ นี้ดวย 

 

9. เอกสารปจจบุนัที่มกีารลงลายมอืชื่อโดยผูมอีาํนาจของลกูคา 

 

แบบฟอรมหรอืเอกสารตางๆ ที่มกีารลงลายมอืชื่อโดยผูมอีํานาจของลกูคา ซึ่งไดใหไวกบัธนาคารฯ เชน ตวัอยางลายเซ็นต หนังสอื

ค้ําประกนั ฯลฯ สาํหรบัการขอทําธุรกรรมกบัธนาคารฯ ยงัมผีลบังคบัใชสมบรูณ 

 

10. ระบบการจดัการธรุกรรมการเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส (Mizuho Cash Management System)  

 

การจดัการธุรกรรมการเงนิทางอิเลก็ทรอนกิสผานทาง Mizuho Cash Management System ภายใตชื่อ ธนาคาร มซิโูฮ คอรปอเรต 

จาํกดั ธนาคารฯ จะดาํเนินการเสมอืนเปนการทาํธุรกรรมกบัธนาคารมซิโูฮ จาํกดั 

 

หากทานมขีอสงสยัเกี่ยวกบัการเปลี่ยนชื่อในระบบดงักลาว ทานสามารถตดิตอธนาคารฯ โดยตรงไดที่ ฝายวางแผนและสงเสรมิ

ธุรกจิ กลุมจี-ซเีอ็มเอส (G-CMS Group) โทร 02-638-0200 ตอ 2401-2406 

 

11. ระบบการชาํระภาษีศุลกากรทางอเิลก็ทรอนิกส (E-Customs) 

 

การสงคาํสั่งชาํระภาษีศลุกากรทางอเิลก็ทรอนกิส (E-Customs) ถงึธนาคารภายใตชื่อ ธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต จาํกดั นั้น   

ธนาคารฯ จะดาํเนินการเสมอืนเปนการสงคาํสั่งถงึธนาคารมซิโูฮ จาํกดั 

 

12. หนงัสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ที่จาย 

 

ลกูคาที่ขอคืนภาษีหัก ณ ที่จาย จะตองออกหนังสอืรบัรองการหกัภาษี ณ ที่จาย โดยระบชุื่อของธนาคารฯ ดงันี้ 
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ระยะเวลา ชื่อธนาคารที่ระบุในหนงัสอืรบัรองการหกัภาษี ณ ที่จาย 

ธุรกรรมที่สามารถขอคนืภาษีได และไดทํารายการภายในวนัที่ 

28 มถินุายน 2556 

ธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต จาํกดั 

ธุรกรรมที่สามารถขอคนืภาษีได และไดทํารายการตั้งแตวนัที่ 1 

กรกฎาคม 2556 เปนตนไป 

ธนาคารมซิโูฮ จาํกดั 

 

13. การเปลี่ยนแปลงชื่อธนาคาร และรหัสธนาคาร อนัเนื่องมาจากการควบรวมกจิการในประเทศญี่ปุน 
 
• ชื่อธนาคาร และรหัสธนาคาร (ในประเทศญี่ปุน) 

 

ธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต จาํกดั จะดาํเนินการควบรวมกจิการกบั ธนาคารมซิโูฮ จาํกดั ในประเทศญี่ปุน ในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 

ซึ่งจะสงผลใหชื่อธนาคารและรหสัธนาคารมกีารเปลี่ยนแปลง ดงันี้ 

 
* ทั้งนี้ การควบรวมกจิการของธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต จาํกดั และ ธนาคารมซิโูฮ จาํกดั จะขึ้นอยูกบัการแจง   การอนุมตัิ และการ

ดาํเนินการอื่นๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในญี่ปุนและตางประเทศ 
 
• รหสัสวิฟต (SWIFT Codes)/รหสัยืนยันธนาคาร (Bank Identifier Codes: BIC Codes) – ในประเทศญี่ปุน 

 

รหัสสวิฟต/รหัสยืนยนัธนาคารสําหรบัธนาคารใหม (ในญี่ปุน) คอื MHCBJPJT ซึ่งเปนรหัสเดมิของธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต 

จาํกดั ดงันั้น จงึไมมกีารเปลี่ยนแปลงรหสัใดๆ สาํหรบั ธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต จาํกดั 

 
ปจจบุนั ถงึ วันที่ 30 มถินุายน 2556  ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2556  

ธนาคารมซิโูฮ จาํกดั 
(ปจจบุัน) 

ธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต จาํกดั 

(ปจจบุัน) 

 
หลงัจากควบรวมกจิการ 

ชื่อธนาคาร ธนาคารมซิโูฮ จาํกดั 

(ในประเทศญี่ปุน) 

ธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต จาํกดั 
(ในประเทศญี่ปุน) 

  
ธนาคารมซิโูฮ จาํกดั 

(ในประเทศญี่ปุน) 
รหสัสวฟิต /  
รหสัยนืยนัธนาคาร 

MHBKJPJT หรอื 

MHBKJPJTOSA 
MHCBJPJT  MHCBJPJT 

 
ทั้งนี้ ตั้งแตวนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 เปนตนไป โปรดใชรหัสสวิฟต (SWIFT Codes) / รหัสยืนยนัธนาคาร  (Bank Identifier Codes: 

BIC Codes) คอื MHCBJPJT 

จนถงึวนัที่ 30 มถินุายน 2556 (วนัอาทิตย)  ตั้งแตวนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 (วนัจนัทร) 

ชื่อปจจบุันของธนาคาร รหสัธนาคาร       ชื่อใหมของธนาคาร รหสัธนาคาร 
ธนาคารมซิโูฮ จาํกดั 0001  
ธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต จาํกดั 0016  

ธนาคารมซิโูฮ จาํกดั 
(ในประเทศญี่ปุน) 

0001 
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• การเปลี่ยนชื่อบริษัทในเครอืในตางประเทศ 
 
รายชื่อบรษิัทในเครอืในตางประเทศจะมกีารเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการควบรวมกจิการของธนาคารมซิโูฮ จาํกดั ดงันี้ 

 

ดงันั้น ตั้งแตวนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 เปนตนไป ธุรกรรมที่เกี่ยวของกบับรษิัทในเครอืของธนาคารฯ ในตางประเทศที่ระบอุยูดานลาง 

ซึ่งรวมถงึชื่อธนาคารผูรบัประโยชนตามคาํสั่งการโอนเงิน หรอืชื่อธนาคารผูแจงเลตเตอร ออฟ เครดติ (Advising Bank) ไมวาจะเปน

การเปด หรอืแกไขคาํสั่งในเรื่องดงักลาว จะตองกระทาํภายใตชื่อใหมของแตละสาขา ดงันี้ 

 

ปจจบุนั ถงึ วันที่ 30 มถินุายน 2556 หลังจากควบรวมกิจการ ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2556 

Mizuho Corporate Bank (USA) Mizuho Bank (USA) 

Mizuho Corporate Bank Nederland N.V. Mizuho Bank Nederland N.V. 

Mizuho Corporate Bank – BA Investment Consulting 

GmbH 

Mizuho Bank – BA Investment Consulting GmbH 

ZAO Mizuho Corporate Bank (Moscow) ZAO Mizuho Bank (Moscow) 

Mizuho Corporate Bank (Malaysia) Berhad Mizuho Bank (Malaysia) Berhad 

PT. Bank Mizuho  Indonesia PT. Bank Mizuho  Indonesia 

Mizuho Corporate Australia Ltd. Mizuho Australia Ltd. 

 

* ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อบรษิัทในตางประเทศจะขึ้นอยูกบัการแจง การอนุมตัิ และการดาํเนินการอื่นๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ

ทั้งในประเทศญี่ปุนและตางประเทศ 
  

• สําหรบัธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต (ประเทศจนี) จาํกัด ทกุสาขา 

 

การเปลี่ยนชื่อของสาขาในประเทศจนีจะแตกตางจากสาขาอื่น  โดยการเปลี่ยนชื่อของธนาคารมซิโูฮ  คอรปอเรต 

(ประเทศจนี) จาํกัด จะมผีลในวันที่ 2 ธนัวาคม 2556 

 

ตั้งแตวันที่ 2 ธนัวาคม 2556 เปนตนไป ธรุกรรมที่เกี่ยวของกบั ธนาคารมซิโูฮ คอรปอเรต (ประเทศจนี) จาํกัด ซึ่งรวมถึง

ธนาคารผูรบัประโยชนตามคาํสั่งการโอนเงนิ หรอืธนาคารผูแจงเลตเตอร ออฟ เครดิต (Advising Bank) ไมวาจะเปนการ

เปด หรอืแกไขคาํสั่งในเรื่องดังกลาว จะตองกระทําภายใตชื่อ ธนาคารมซิโูฮ (ประเทศจนี) จาํกัด 

 

ปจจบุนั ถงึ วันที่ 1 ธนัวาคม 2556 หลังจากควบรวมกิจการ ตั้งแต 2 ธนัวาคม 2556 

Mizuho Corporate Bank (China), Ltd. 

(ทุกสาขา) 

Mizuho Bank (China), Ltd. 

(ทุกสาขา) 

 

* ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อบรษิัทในตางประเทศจะขึ้นอยูกบัการแจง การอนุมตัิ และการดาํเนินการอื่นๆ  ของหนวยงานที่เกี่ยวของ

ทั้งในประเทศญี่ปุนและตางประเทศ 
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14. สําหรบัขอมลูเพิ่มเตมิ 

 

หากทานมขีอสงสยัหรอืตองการสอบถามขอมลูเพิ่มเตมิ  กรณุาตดิตอตามสวนงานที่เกี่ยวของดงันี้ 

 

 กรุณาตดิตอ โทรศัพท 

ผูจดัการแผนกลกูคาสมัพนัธ  

ฝายพฒันาและสงเสริมธุรกจิ 1 02-638-0200 

ตอ 2345, 2347 

ฝายพฒันาและสงเสริมธุรกจิ 2 02-638-0200 

ตอ 2116, 2414 

ฝายพฒันาและสงเสริมธุรกจิ 3 02-638-1262-65 

การพัฒนาและสงเสรมิธุรกจิ 

ฝายวางแผนและสงเสริมธุจกจิ / กลุมจี-ซเีอ็มเอส (G-CMS Group) 02-638-0200 

ตอ 2401-2406 

Call Center 02-638-0200 

ฝายเงนิฝาก 02-638-0200 

ตอ 2601, 2616, 2621  

ฝายปฏิบัตกิารสนิเชื่อ 02-638-0200 

ตอ 1701, 1702, 1708 

ฝายโอนเงนิและ ธุรกรรมการเงนิผานระบบอิเลค็ทรอนคิส 02-638-0200 

ตอ 1102, 1103, 1121 

ฝายการคาระหวางประเทศ 02-638-0200 

ตอ 1801, 1804, 1814 

การปฎิบัตกิาร 

ฝายปฏิบัตกิารบรหิารเงนิ 02-638-0200 

ตอ 1601, 1602, 1604 
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Mizuho Corporate Bank, Ltd.  
Bangkok Branch 

18th Floor, TISCO Tower 
48 North Sathorn Road 

Bangrak, Bangkok 10500 Thailand 
 

June 14, 2013 
 
Dear Customer: 
 
Thank you for your business with Mizuho Corporate Bank, Ltd.  
 
As we have announced recently, Mizuho Corporate Bank, Ltd. plans to merge with Mizuho Bank, 
Ltd. on July 1, 2013. 
 
We would like to notify you of some important matters that may affect you as a result of the merger. 
We ask that you read this information carefully and thank you for your cooperation and 
understanding.  
 
The post-merger bank, which will be named Mizuho Bank, Ltd., will take advantage of the existing 
strengths and advantages of Mizuho Bank and Mizuho Corporate Bank to respond to the diverse 
needs of our customers even more accurately and seamlessly than before. 
  
It will also aim for the highest level of service provision ability by further improving customer 
convenience through closer cooperation among group banks, trust banks, and securities companies. 
Further, we aim to realize enhancement in consolidation of group business operations and 
optimization of management resources, such as human resources and networks, by strengthening 
group governance and improving group management efficiency. 
 
Every employee at Mizuho is united in striving to be the most trusted financial institution. We are a 
financial institution that provides value to society and remains committed to its core value of putting 
customers first. As we move toward creation of the new Mizuho Bank, our slogan is - One 
MIZUHO: Building the future with you. 

 
We sincerely appreciate your ongoing support and custom. 
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1. Mizuho Corporate Bank Ltd., Bangkok Branch’s SWIFT Codes/Bank Identifier Codes (BIC 
Codes)  
 
After the merger, Mizuho Corporate Bank, Ltd., Bangkok Branch’s SWIFT code and BIC code 
remain unchanged i.e. MHCBTHBK.  
 

Before Merger 
Up to June 30, 2013 (Sun) 

 Post-Merger 
From July 1, 2013 Onwards (Mon) 

Current Bank Names SWIFT  New Bank Names SWIFT 
Mizuho Corporate Bank, 

Ltd. 
Bangkok Branch 

MHCBTHBK  
Mizuho Bank, Ltd. 
Bangkok Branch 

MHCBTHBK 

 
There is no change to the SWIFT code/BIC code for Bangkok Branch. They remain 
MHCBTHBK. 
 

2. Mizuho Corporate Bank Ltd., Bangkok Branch’s Cheque clearing Bank and Branch Code  
 
The Branch’s Bank Code (039) for cheque clearing drawn on us remains unchanged as shown in the 
table below: 
 

Before Merger 
Up to June 30, 2013 (Sun) 

 Post-Merger 
From July 1, 2013 Onwards (Mon) 

Current Bank Names Bank Code 
in Thailand  New Bank Names Bank Code 

in Thailand 
Mizuho Corporate Bank, 

Ltd. 
Bangkok Branch 

039  
Mizuho Bank, Ltd. 
Bangkok Branch 

039 

 

3. Mizuho Corporate Bank Ltd., Bangkok Branch’s cashier’s order and cheques issued by 
customers 
 
Mizuho Corporate Bank Ltd., Bangkok Branch’s cashier’s order and cheques remain valid. The 
Thailand Clearing House will be notified that the cheques bearing the Mizuho Corporate Bank name 
will be honored by us even after July 1, 2013. Hence, you can continue to draw the cheque while 
stock last. However, we will start issuing Mizuho Bank Ltd., cheque from July 1, 2013 and you are 
encouraged to start using the new ones after July 1, 2013. 
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4. SMART (Media Clearing) 
 
We will notify all SMART member banks of our change of name and confirm that the Bangkok 
Branch’s Bank Code (039) remains unchanged under the new name. It is not necessary for you to 
inform the counterparty as this administrative updates will be carried out among the member banks. 
 
5. Remittance received and made after July 1, 2013 
 
We will continue to accept application to remit by and under the name of Mizuho Corporate Bank, 
Ltd. Since the reference made to Mizuho Corporate Bank, Ltd., will be treated as if it was 
made to Mizuho Bank, Ltd., we will address the paying bank as Mizuho Bank, Ltd. Therefore, any 
incoming remittance in the name of Mizuho Corporate Bank will be also accepted by us subject to 
Nostro Bank’s cover funds and we will arrange with our Nostro Banks to ensure that there will be no 
mis-operation or delay due to the change of bank’s name. However, to smoothen the operations, you 
are encouraged to notify your remitter to make payment to Mizuho Bank, Ltd., from July 1, 2013 
accordingly.  
 
6. Mizuho Corporate Bank, Ltd., Application Forms and/or e-Application Forms for the 
Transaction Request with us 
 
As these are our own forms issued to you to make application request to us, we will continue to 
accept. However, we will start issuing Mizuho Bank, Ltd. application form starting July 1, 2013. You 
are requested to discard the old forms and start using the new ones after July 1, 2013. 
 
7. Correspondence and issuance of official documents after July 1, 2013 and effectiveness of 
the documents issued prior such date 
 
We will issue all correspondence, letter of credits, guarantees etc. as Mizuho Bank, Ltd., from July 1, 
2013 notwithstanding your instruction made to “Mizuho Corporate Bank, Ltd.” to us.  In addition, 
any agreements, bankers guarantee, documentary credits or collection bills issued and or represented 
by us on your behalf under Mizuho Corporate Bank. Ltd. will be honored as if they were made under 
the name of Mizuho Bank, Ltd. If you receive any inquiry from the beneficiary in relation to our 
change of name, please contact to the relationship manager in charge. 
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8. Export Documents presented to us after July 1, 2013 
 
Documents handled after July 1, 2013 will be as follows: 

(a) We will submit the cover schedule in our new corporate name with a remark that we are 
formerly known as “Mizuho Corporate Bank, Ltd.” 

(b) Endorsement will be made under Mizuho Corporate Bank, Ltd. as long as it is a 
requirement stipulated in the prescribed documents.  

(c) Documentary Credit restricted to us and/or confirmed by us under Mizuho Corporate Bank, 
Ltd., we will notify the respective issuing bank of our new name to ensure that documents 
submitted to us will not be deemed discrepant. However, to avoid any inconvenience, you 
are encouraged to advise the applicant to amend the LC accordingly. 

9. Bank Documents for Registration of Customers’ Authorized Person 
 
All our forms/documents that contain the name of your authorized persons registered with us, such 
as Letter of Indemnity: Provisional Transaction, will remain valid. 

10. Mizuho Cash Management System 
 
All E-Payment transactions made via Mizuho Cash Management System under the name of Mizuho 
Corporate Bank, Ltd. will be treated as if it was made to Mizuho Bank, Ltd. 

For any support regarding to the name change in Mizuho Cash Management System will be inquired 
directly to the Business Solution Division, G-CMS Group, Tel. 02-638-0200 ext. 2401-2406. 

11. E-Customs 
 
All E-Customs transactions instructed to us under the name of Mizuho Corporate Bank, Ltd. will be 
treated as if it was made to Mizuho Bank, Ltd. 

12. Withholding TAX Certificate 
 
All transactions relating to the Withholding TAX, issued by customers, will be specified our name 
upon the following period: 
 

Period 
Bank Name issued in 

Certificate 
All transactions value date within June 28, 2013. Mizuho Corporate Bank, Ltd. 
All transactions value date from July 1, 2013, onwards. Mizuho Bank, Ltd. 
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13. Additional Information relating to the changes outside Thailand  
 

• Bank Names, Bank Codes (in Japan) 
 

In Japan, Mizuho Corporate Bank, Ltd. will merge with Mizuho Bank, Ltd.  
on July 1, 2013. As a result, bank names and bank codes will change as follows:  

 
Up to June 30, 2013  (Sun)  From July 1, 2013 Onwards (Mon) 

Current Bank Names Bank 
Codes  Current Bank Names Bank 

Codes 
Mizuho Bank, Ltd. 0001  

Mizuho Corporate Bank, Ltd. 0016  
Mizuho Bank, Ltd. 

(in Japan) 
0001 

 
 

* The merger of Mizuho Corporate Bank, Ltd. and Mizuho Bank, Ltd. is subject to notification 
and approval etc. of the relevant regulatory authorities in Japan and overseas. 

 
• SWIFT Codes/Banks Identifier Codes (BIC Codes) – in Japan 

 
The SWIFT code/BIC code for the new bank (in Japan) will be MHCBJPJT. This is 
unchanged for Mizuho Corporate Bank, Ltd.  
 

Current : until June 30, 2013 From July 1, 2013 
 

MHBK (existing) MHCB (existing) 
 

Post-merger  

Bank Name 
Mizuho Bank, Ltd 

(in Japan) 

Mizuho Corporate 
Bank, Ltd. 
(in Japan) 

 
Mizuho Bank, Ltd. 

(in Japan) 

SWIFTcode/BIC 
MHBKJPJT or 

MHBKJPJTOSA MHCBJPJT  MHCBJPJT 

 
From July 1, 2013 onwards, please use the SWIFT code/BIC code: MHCBJPJT 
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• Changes to Overseas Subsidiary Names 

Names of overseas subsidiaries will change in association with the Mizuho Bank, Ltd. merger 
as follows:  

On and after July 1, 2013, transactions relating to our overseas subsidiaries below including 
beneficiary bank name of remittance instruction or advising bank name of L/C Open / Amend 
instruction should be made under the new name of each subsidiary. 

* Changes to the names of overseas subsidiaries are subject to notification and approval etc. of 
the relevant regulatory authorities in Japan and overseas. 
 

• For instructions on Mizuho Corporate Bank (China), Ltd.,  
 
Please note that unlike other overseas subsidiaries, the name change for Mizuho 
Corporate Bank (China), Ltd. will take effect on December 2, 2013. 
 
On and after December 2, 2013, transaction relating to any branch of Mizuho Corporate 
Bank (China), Ltd. including beneficiary bank name of remittance instruction or advising 
bank Name of L/C Open / amend instruction should be made under the name of Mizuho 
Bank (China) Ltd. 
 

Current : until December 1, 2013 After the change : from December 2, 2013 

Mizuho Corporate Bank (China), Ltd. 
(All Branches) 

Mizuho Bank (China), Ltd. 
(All Branches) 

* Changes to the names of overseas subsidiaries are subject to notification and approval etc. of 
the relevant regulatory authorities in Japan and overseas. 
 

Current : until June 30, 2013 After the change : from 1 July, 2013 

Mizuho Corporate Bank (USA) Mizuho Bank (USA) 

Mizuho Corporate Bank Nederland N.V. Mizuho Bank Nederland N.V. 
Mizuho Corporate Bank-BA 
Investment Consulting GmbH 

Mizuho Bank-BA 
Investment Consulting GmbH 

ZAO Mizuho Corporate Bank (Moscow) ZAO Mizuho Bank (Moscow) 

Mizuho Corporate Bank (Malaysia) Berhad Mizuho Bank (Malaysia) Berhad 

PT. Bank Mizuho Indonesia PT. Bank Mizuho Indonesia 
Mizuho Corporate Australia Ltd. Mizuho Australia Ltd. 
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14. For more information 

If you have any inquiry about our merging, please contact: 

Topic / Issue Contact to Tel. 

Relationship Manager (RM) in charge  
Business Promotion Division 1 
 

02-638-0200 
ext. 2345, 2347 

Business Promotion Division 2 
 

02-638-0200 
ext.2116, 2414 

Business Promotion Division 3 02-638-1262-65 

Credit related 
matter 

Business Solution Division / GCMS Group 02-638-0200 
ext.2401-2406 

Call Center 02-638-0200 

Deposit and Clearing Division  02-638-0200 
ext. 2601, 2616, 2621 

Loan Operation Division 02-638-0200 
ext. 1701, 1702, 1708 

Remittance & e-Payment Division 02-638-0200 
ext. 1102, 1103, 1121 

Trade Finance Operation Division 02-638-0200 
ext. 1801, 1804, 1814 

Operation related 
matter 

Treasury Operation Division 02-638-0200 
ext. 1601, 1602, 1604 

 


