
 
 

 
วนัที่ 9 มนีาคม 2558 

ธนาคาร มซิโูฮ  จาํกดั 

 

แจงการเปดสาขาอสีเทรินซบีอรดในประเทศไทย 

 

 ธนาคารมซิโูฮ จาํกดั (โดยนาย โนบุฮเิดะ ฮายาช ิกรรมการผูบรหิารของธนาคารมซิโูฮ) ขอแจงการเปดสาขาของธนาคาร

มซิโูฮ ในนิคมอตุสาหกรรมอสีเทรินซบีอรด จงัหวดัระยอง ประเทศไทย ซึ่งเปนสาขาที่สองในประเทศไทยนอกเหนือจากสาขา

กรงุเทพฯ 

 ในปจจบุัน การพฒันาทางดานธุรกจิการผลิตรถยนตและสนิคาอุปโภคบริโภค ไดแผขยายครอบคลมุบรเิวณเขต

เศรษฐกจิลุมแมน้ําโขง ซึ่งประเทศไทยกาํลงักลายเปนศนูยกลางฐานการผลติที่สาํคญั และยงัเปนจดุยทุธศาสตรสาํหรบัการ

รวมกลุมของกลุมบรษิัทผูจดัจาํหนาย 

 

 ธนาคารมซิโูฮ จาํกดั สาขาอสีเทรินซบีอรด ตั้งอยูบรเิวณตะวนัออกเฉยีงใตของกรงุเทพฯ เปนระยะทางหางจากกรงุเทพฯ 

ประมาณ 200 กโิลเมตร ภูมภิาคนี้กาํลงักลายเปนที่ตั้งสาํคญัของโรงงานอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศ และเปนสถานที่ที่

สามารถเขาถงึทาเรอืแหลมฉบงัไดเปนอยางด ี ซึ่งทาเรอืแหลมฉบังนี้ เปนทาเรอืที่รองรบัการขนสงที่ใหญที่สดุของประเทศไทย ไดรบั

การสงเสริมดานอัตราภาษีจากรฐับาลไทย และยงัมคีวามไดเปรยีบของสภาพภูมศิาสตรซึ่งตั้งอยูบนที่ราบสงู จงึมโีอกาสนอยที่จะ

ไดรบัผลกระทบจากเหตอุุทกภัย นอกจากนั้นภูมภิาคนี้ถอืไดวาเปนรองแคกรงุเทพฯเทานั้นสาํหรบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิัทญี่ปุน 

ซึ่ง ณ ปจจบุัน บรเิวณนคิมอตุสาหกรรมอสีเทรินซบีอรดนี้ เปนสถานที่ที่บรษิัทญี่ปุนดาํเนินธุรกจิมากถงึ 600 บรษิัท 

 

 การเปดสาขาที่อีสเทรินซบีอรดนี้ จะสงผลใหธนาคารมซิโูฮสามารถใหบรกิารทางการเงนิและสนบัสนนุการลงทุนการ

ขยายธรุกจิของกลุมลกูคาในประเทศไทย และกลุมประเทศในเขตเศรษฐกจิลุมแมน้ําโขงอยางมปีระสทิธิภาพ 

 

<ภาพรวมของสาขาอสีเทรินซบีอรด> 

 

ชื่อ ธนาคารมซิโูฮ จาํกดั สาขาอีสเทรินซบีอรด  

ที่อยู 
เลขที่ 300/7 หองเลขที่ 2-05 อาคารอเีอสไออี พลาซา 2 

หมูที่ 1 ตาํบลตาสทิธิ์   อําเภอปลวกแดง   จงัหวดัระยอง 21140           

เบอรตดิตอ 
โทรศพัท: +66 38-997-000 

โทรสาร: +66 38-997-077 

 
 
 
 
 



 
 
 

March 9, 2015 
Mizuho Bank, Ltd. 

 
Opening of Eastern Seaboard Branch in Thailand 

 
Mizuho Bank, Ltd. (MHBK; Nobuhide Hayashi, President and CEO) today opened a branch in the Eastern 
Seaboard Industrial Estate in Rayong Province in the Kingdom of Thailand. This is our second branch in 
Thailand following the Bangkok Branch. 
 
Formation of cross-border supply chains for motor vehicle and consumer goods manufacturing is progressing 
in the Mekong River Delta Economic Zone, and Thailand is growing increasingly important as a location for 
manufacturing facilities at the core of these supply chains and as a strategic location for concentration of 
group sales companies. 
 
The region in which we opened our new branch is approximately 200 kilometers southeast of the Thai capital 
of Bangkok. It is becoming an important location for factories mainly for Thailand's domestic automotive 
industry on the back of excellent access to the Laem Chabang Port, which boasts Thailand's largest volume of 
freight handled, preferential tax treatment by the Thai Government, and its geographical advantages including 
an elevated position. The region is second only to Bangkok as a location for Japanese corporations, with 
approximately 600 already operating there. 
 
By opening the Eastern Seaboard Branch, MHBK will provide our customers with even stronger support than 

we have to date as they enter and expand their businesses in Thailand and other countries in the rapidly 

growing Mekong River Delta Economic Zone. 

 

<Overview of the Eastern Seaboard Branch > 
 

Name Mizuho Bank, Ltd. Eastern Seaboard Branch 

Address 
300/7 ESIE Plaza 2, Unit No. 2-05 Moo 1, Tambol Ta Sit, Amphur 

Pluak Daeng, Rayong 21140, Thailand 

Contact 
Tel: +66-3-899-7000 

Fax: +66-3-899-7077 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

2015年 3 月 9日 

株式会社みずほ銀行 

 

バンコック支店イースタンシーボード出張所開設について 

 

株式会社みずほ銀行（頭取：林 信秀）は、タイ王国の東南部、ラヨーン県イースタンシ

ーボード工業団地内に本日出張所を開設しました。タイにおける当行の拠点は、バンコック

支店に続いて 2番目となります。 

 

メコン川流域経済圏では国境を跨いだ自動車産業や消費財のサプライチェーンの形成が

進んでおり、タイは、サプライチェーンの中核生産拠点やグループ販売会社が集積する要衝

として、その重要性がますます高まっています。 

 

今般拠点開設した地域は、首都バンコックから東南 200kmに位置し、タイ最大の貨物取扱

量を誇るレムチャバン港への良好なアクセス、政府による投資税制優遇の適用、高台という

地理的優位性等を背景に、自動車産業を中心としたタイ国内有数の工業地帯が形成されてお

り、首都バンコックに次ぐ約 600社の日系企業が進出しています。 

 

当行は、バンコック支店イースタンシーボード出張所開設により、タイを含む経済成長著

しいメコン川流域経済圏におけるお客さまの進出・事業展開を、従来以上に力強くサポート

していきます。 

 

名称 
みずほ銀行 バンコック支店イースタンシーボード出張所 

Mizuho Bank, Ltd. Eastern Seaboard Branch 

住所 
300/7 ESIE Plaza 2, Unit No. 2-05 Moo 1, Tambol Ta Sit, 

Amphur Pluak Daeng, Rayong 21140, Thailand  

連絡先 
電話番号：＋66(国コード)-3-899-7000 

FAX番号：＋66(国コード)-3-899-7077 

 

 

 


