
 

 

 

 

 

Subject:  Notification of New Office Address for Tax Certificate Issuance 

 

Dear Valued Customer 

Thank you for your continued business with us. We, Mizuho Bank, Ltd. Bangkok Branch, 
would like to inform you about the change of our office address which relates to the issuance 
of the Tax Certificate from/to the bank for the purpose of Tax Refund with Revenue 
Department.  

Starting from 18 April 2016, we will officially relocate to Sathorn Square Office Tower, 
which our registered address will be also changed accordingly. Therefore, the issuance of Tax 
Certificate from/to the bank, which is used for contacting with Revenue Department, will be 
required to use the following new address: 

98 Sathorn Square Office Tower 32nd - 35th floor, 
North Sathorn Road, Silom, Bangrak, 

Bangkok 10500 

 

Therefore, please use the new address, as shown above, for the purpose of issuing documents 
relating to the business with Revenue Department, effective since 18 April 2016, onwards. 

We hope the relocation will not cause you any inconvenience and sincerely appreciate your 

ongoing support. 

Should you have any inquiries, please do not hesitate to contact us. 

 
 
Best regards, 
 
Mizuho Bank, Ltd.  Bangkok Branch 
  

Bangkok Branch 
18th Floor, TISCO Tower, 48 North Sathorn 
Road Bangrak, Bangkok 10500, Thailand 
Tel : 66-2-638-0200    Fax : 66-2-638-0218 

 



 

 

 

 

 

เรื่อง:  การเปลี่ยนเลขที่ตั้งสํานักงานสําหรับเอกสารที่เกี่ยวของดานภาษีในการติดตอกรมสรรพากร 

เรียน ลูกคาที่เคารพทุกทาน 

ธนาคาร มซิูโฮ จํากัด สาขากรุงเทพฯ ขอขอบคณุลูกคาทุกทานสําหรับความไววางใจในการเลือกใชธนาคารฯ เปนธนาคาร

หลักในการดําเนินธุรกิจของทาน และความรวมมอืที่ทานมีใหกับธนาคารฯ มาโดยตลอด โดยหนังสือฉบับนี้ ธนาคารฯ ขอ

แจงใหทานทราบถึงการเปลี่ยนเลขที่ตั้งสํานักงานของธนาคารฯ ที่ใชในการติดตอกรมสรรพากร 

ตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2559 เปนตนไป ธนาคารฯ จะทําการยายสํานักงานไปยัง อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร โดยที่

อยูที่ใชในการตดิตอกับธนาคารฯ จะถูกเปลี่ยนเปนที่อยูตามที่ตั้งสํานักงานแหงใหม ดงันั้น ในการออกเอกสารตาง  ๆ ที่ใชใน

การตดิตอกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีอากร เชน การออกใบกํากับภาษีใหลูกคาธนาคารฯ หรือกรณีที่ลูกคาออกใบกาํกับภาษ ี

และนํามายื่นใหกับธนาคารฯ โดยมวีัตถปุระสงคเพื่อนําไปใชในการขอคืนภาษีนั้น ขอความกรณุาใชที่อยูตามที่ธนาคารฯได

จดทะเบียนไวกับกรมสรรพากร ดงันี ้

 

 

 

 

 

ดงันั้น โปรดใชที่อยูใหมตามที่ไดแจงไวขางตน สําหรับการออกเอกสารตางๆ ที่ใชในการตดิตอกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษี

อากร โดยมีผลตั้งแตวันที ่18 เมษายน 2559 เปนตนไป 

ธนาคารฯ หวังเปนอยางยิ่งวาการยายสํานักงานในครั้งนี้จะไมกอใหเกิดความไมสะดวกแกทาน และขอขอบคุณในความ

สนับสนุนที่ทานมีใหแกธนาคารฯ เสมอมา 

 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

ธนาคารมิซูโฮ จํากัด สาขากรุงเทพฯ 

 

98 อาคาร สาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร 

ชั้น 32-35 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 

 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

ธนาคารมิซูโฮ จํากัด สาขากรุงเทพฯ 

ชั้นที่ 18 อาคารทสิโก ทาวเวอร 

เลขที ่ 48 ถนนสาทรเหนอื  

บางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 

โทร : 66-2-638-0200    โทรสาร : 66-2-638-0218 


