
 

 

Mizuho Bank, Ltd. Bangkok Branch 

98 Sathorn Square Office Tower 32
nd

 – 35
th
 Floor, 

North Sathorn Road, Silom, Bangrak  

Bangkok 10500  

 

31 May 2019 

 

Dear Valued Customers 

 

Change of Bank Withholding Tax Certificate – Interest of Saving Account 

We would like to inform you that the form of our bank withholding tax 

certificate – Interest of Saving Account will be changed from carbon paper form 

to A4 form, while the content as shown on the withholding tax certificate – 

Interest of Saving Account will remain unchanged.  

Kindly be noted that we will automatically send the bank withholding tax 

certificate – Interest of Saving Account to you, per your current mail address 

maintained with us, from 17 June 2019 onwards. Therefore, you will receive our 

bank withholding tax certificate – Interest of Saving Account without taking it 

yourself by hand or counter. 

Should you have any queries, please do not hesitate to contact our Call Center 

(+66 2 163 2999) or your RM in charge. We will support you promptly. 

We would like to thank you for your trust in our services. Our greatest hope is to 

earn your continuing trust into the future and thank you again for your 

patronage. 

 

 

 

                   Sincerely yours, 

Mizuho Bank, Ltd. Bangkok Branch 

 

 

 

 



 

 

ธนาคาร มซิูโฮ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ 
98 อาคารสาทรสแควร ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์

ชัน้ 32 – 35 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั  
กรงุเทพฯ 10500  

 

31 พฤษภาคม 2562 
เรยีน ท่านลกูคา้ผูท้รงเกยีรต ิ

 

แจ้งการปรบัเปล่ียนรปูแบบ “หนังสือรบัรองภาษีดอกเบีย้เงินฝากหกั ณ ท่ีจ่าย” 

 
  เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ธนาคาร มิซูโฮ จ ากัด สาขากรุงเทพฯ  (“ธนาคารฯ”)         
ขอเรยีนใหท้ราบว่า ทางธนาคารฯ จะท าการปรบัเปลีย่นรปูแบบ “หนังสอืรบัรองภาษดีอกเบีย้เงนิฝากหกั 
ณ ที่จ่าย” (“หนังสือรบัรองฯ”) ส าหรบับญัชีเงนิฝาก โดยปรบัรูปแบบและขนาดกระดาษของหนังสือ
รบัรองฯ ปจัจบุนั เป็นขนาดเทยีบเท่ากระดาษมาตรฐาน A4 ตามตวัอยา่งหนงัสอืรบัรองฯ ทีแ่นบมาดว้ยนี้ 
โดยคงเนื้อหาและขอ้ความของหนงัสอืรบัรองฯ ไวด้งัเดมิ ทัง้นี้ ทางธนาคารฯ จะด าเนินการจดัส่งหนังสอื
รบัรองฯ ให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ปจัจุบนัของท่านที่ให้ไว้กบัธนาคาร ตัง้แต่วนัที่ 17 มถุินายน 
พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป โดยท่านมติอ้งมารบัหนงัสอืรบัรองฯ ดงักล่าวดว้ยตนเอง 
 
 หากท่านลูกค้ามคีวามประสงค์ที่จะสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ สามารถติดต่อได้ที่เจา้หน้าที่ของ
ธนาคารฯ ผูดู้แลบญัชขีองท่าน หรอืทีห่มายเลข 02 163 2999 ทางธนาคารฯ ขอขอบพระคุณท่านลูกคา้
ทีม่อบความไวว้างใจในการใชบ้รกิารของธนาคารดว้ยดเีสมอมา และทางธนาคารฯ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะ
ยงัคงไดร้บัความไวว้างใจจากท่านในการใชบ้รกิารกบัธนาคารฯ ต่อไป  
 
 
 
                  ขอแสดงความนบัถอื 

ธนาคาร มซิโูฮ จ ากดั สาขากรงุเทพฯ 
 

 


