
 

 

 
 

 

                      16 มิถุนายน 2564 

เตือนภยัการแอบอ้าง 
 
จากการทีม่ผีูนํ้าเสนอโครงการสนิชื่อส่วนบุคคลโดยแอบอ้างชื่อของธนาคาร มซิูโฮ จาํกดั (“ธนาคารฯ” หรอื “มซิูโฮ”) 

โดยปราศจากความรบัรูห้รอืการไดร้บัอนุญาตจากธนาคารฯนัน้ ธนาคารฯ มคีวามประสงคท์ีจ่ะเตอืนภยัต่อสาธารณะ

ชนเพื่อพงึระวงัต่อการหลงเชื่อในธุรกรรมลกัษณะดงักล่าวซึ่งทําการกล่าวอ้างและใช้ชื่อและเครื่องหมายทางการค้า

ของธนาคารฯ โดยมชิอบ อกีทัง้ยงักล่าวอา้งโดยเทจ็ว่ามคีวามเกีย่วขอ้งกบัธนาคารฯ หรอืบรษิทัอื่นในเครอืมซิโูฮ 
 
ทางธนาคารฯ ไดร้บัทราบถงึการกระทําซึง่มกีารกล่าวอา้งว่าเป็นตวัแทน หรอื นายหน้าของธนาคารฯ ในการนําเสนอ

โครงการสินเชื่อส่วนบุคคลต่อสาธารณะผ่านทางช่องทางสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Network) และเว็บไซต์ โดย

หลอกลวงใหผู้ท้ ีส่นใจที่จะสมคัรใชส้นิเชื่อส่วนบุคคลทําการชําระเงนิล่วงหน้าใหแ้ก่ตนอนัก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่

บุคคลเหล่านัน้ 
 
ธนาคารฯ ขอเรยีนให้ทราบว่า นอกเหนือจากสาขากรุงเทพฯ และ สาขาอสีเทริ์นซบีอรด์แล้ว มซิูโฮไม่มสีํานักงาน

ตวัแทน ตวัแทน หรอืนายหน้าอื่นใดในประเทศไทยในการนําเสนอผลติภณัฑ์ทางการเงนิหรอืบรกิารต่อลูกค้าของ

ธนาคารฯ นอกเหนือจากนัน้ ในขณะน้ีธนาคารฯ ยงัใหบ้รกิารแต่เพยีงลกูคา้ประเภทบรษิทัและสถาบนัเท่านัน้ 
 
ธนาคารฯ ไดเ้หน็ถงึการใชว้ธิกีารอนัแยบยลและซบัซอ้นในการสรา้งรปูลกัษณ์อนัเป็นทีน่่าเชื่อถอืและดมูคีวามแทจ้รงิ

จากบรรดามจิฉาชพีทีเ่พิม่มากขึน้ ธนาคารฯ จงึอยากเตอืนภยัต่อสาธารณะชนใหพ้งึใชค้วามระมดัระวงัต่อธุรกรรมใน

ลกัษณะทีอ่า้งถงึในประกาศฉบบัน้ีหรอืในลกัษณะอื่นใดทีก่ล่าวอา้งเป็นเทจ็ว่ามคีวามเกีย่วขอ้งกบัมซิโูฮ 
 
 

  

ธนาคาร มิซูโฮ จํากดั สาขากรุงเทพฯ 
เลขท่ี 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิส ทาวเวอร์  
ชัน้ 32-35 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2163-2999 โทรสาร. 0-2200-2600 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

  

 



 

 

 
 

 

15 June 2021 
 

WARNING ON FRAUD SCHEMES 
 
In light of an emerging of a personal financing scheme misusing our 
name, Mizuho Bank, Ltd. (‘Mizuho’), without our acknowledgement or 
authorization, we would like to warn the public against involving in any 
such transaction which fraudulently invoke our trade name or marks or 
claim to be affiliated with it or any of Mizuho Group. 
 
We have become aware of a scam where a company outside Mizuho  
Group claiming to be our broker or agent offering personal finance to the 
general public through social networking sites and platforms. Under the 
scheme, such company would fraudulently ask the person wishing to 
obtain personal finance from Mizuho to make an advance payment to it 
causing losses and damages.  
 
Please be advised that other than Mizuho Bank, Ltd. Bangkok Branch 
and Eastern Seaboard Office, Mizuho does not have any representative, 
agent or broker in offering any of our products or services to our 
customers. In addition, we wish to advise that at this moment, we only 
offer services and products to corporate and institutional clients.   
 
Like many other organizations, we have seen increased use of 
sophisticated means giving the fraud schemes or scams an appearance 
of legitimacy or authenticity. We would like to caution the public to be 
careful of these and other similar solicitations that falsely claim to be 
affiliated with Mizuho.  

Mizuho Bank, Ltd. 
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 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

  

 


