
Mizuho Bank, Ltd. 

Bangkok Branch 

98 Sathorn Square Office Tower, 

32nd – 35th Floor, North Sathorn Road, 

Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand 

Tel: 66-2-163-2999 Fax: 66-2-200-2600 

June 28, 2016 

 

Dear Valued Customer, 

 

Subject: Launching e-Certificate Service via Mizuho Bank 

 

We are pleased to announce the launch of e-Certificate Service via Mizuho Bank. This 

service is cooperation between our bank and Department of Business Development (DBD), 

Ministry of Commerce to create convenience for our customer. Now, we are one of official alliance 

banks that fully provide e-Certificate service by providing following documents 

(1) Certificate of Affidavit for Limited Partnership, Company Limited and Public 

Company Limited 

(2) Certified copy of Business Registration, Financial Statement and Shareholder List 

(3) License and Certificate of Juristic Person Registered under Foreign Business Act 

(4) Certified copy of Business Registration and Financial Statement of Juristic Person 

Registered under Foreign Business Act 

(5) Certified copy of Business Registration and Financial Statement of Member of Trade 

Association and Chamber of Commerce 

We hope that this new e-Certificate service via Mizuho Bank, Bangkok and Eastern 

Seaboard Branch would be your one of financial solutions. Much appreciation for trust you 

always have with Mizuho Bank. 

Should you have any inquiries or would like to have more information, please do not 

hesitate to contact your Relationship Manager or our Call Center at Tel. 02-163-2999 or 

02-002-0222. 

 

Best regards, 

 

Mizuho Bank,Ltd. 

Bangkok Branch 

  



ธนาคาร มิซูโฮ จ ากดั 

สาขากรุงเทพฯ 

98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 

ชั้น 32 – 35 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก  
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 

โทร 0-2163-2999 แฟกซ์ 0-2200-2600 

 

วนัท่ี 28 มิถุนายน 2559 

เรียน ท่านลูกคา้ผูท้รงเกียรติ 

เร่ือง: เปิดใหบ้ริการออกหนงัสือรับรองและรับรองส าเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผา่นธนาคาร 

ธนาคาร มิซูโฮ จ ากดั สาขากรุงเทพฯ ไดร่้วมมือกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เปิดใหบ้ริการออก
หนงัสือรับรองและรับรองส าเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผา่นธนาคาร เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บั
ลูกคา้ของธนาคารและประชาชนทัว่ไป โดยขณะน้ีธนาคารพร้อมเปิดใหบ้ริการออกหนงัสือรับรองเอกสารประเภทต่างๆดงัน้ี 

(1) หนงัสือรับรองนิติบุคคลของหา้งหุน้ส่วน บริษทัจ ากดั และบริษทัมหาชนจ ากดั 
(2) รับรองส าเนาเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และบญัชีรายช่ือของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน บริษทัจ ากดั           

บริษทัจ ากดัมหาชน 
(3) หนงัสือรับรองขอ้ความท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไวข้องการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 
(4) รับรองส าเนาเอกสารทางทะเบียน และงบการเงิน การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 
(5) รับรองส าเนาเอกสารทางทะเบียน และงบการเงิน ทะเบียนสมาชิกสมาคมการคา้และหอการคา้  
ธนาคารหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การเปิดใหบ้ริการออกหนงัสือรับรองและรับรองส าเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Certificate) ผา่นธนาคาร มิซูโฮ จ ากดั สาขากรุงเทพฯ และสาขาอีสเทิร์น ซีบอร์ด จะส่งเสริมใหธุ้รกิจของท่านด าเนินการได้
ดว้ยความราบร่ืน และขอขอบคุณในความไวว้างใจท่ีท่านมอบใหก้บัธนาคารดว้ยดีเสมอมา 

หากมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบับริการดงักล่าว สามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลบญัชีของท่านหรือ  
Call Center ไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท ์02-163-2999 หรือ 02-002-0222 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

ธนาคารมิซูโฮ จ ากดั  
สาขากรุงเทพฯ 


