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ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอดธนาคารนี้ เป็นเพียงแนวทางหรือ
ข้อแนะน าแก่ผู้สอบบัญชีในการจัดเตรียมหนังสือเพื่อขอข้อมูลจาก
ธนาคารเท่านั้น เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน

ของบริษัทที่ตรวจสอบได้อย่างครบถ้วน  
ผู้สอบบัญชีควรใช้ดุลยพินิจในการน าไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ เช่น การขอ Bank Statement หรือ ระบุเลขบัญชี
เฉพาะเจาะจงถ้าใช้ในการตรวจสอบกรณีพิเศษ เป็นต้น 

 
*ทั้งนี้ในทางปฏิบัติเพื่อให้มีความชัดเจนและป้องกันการผิดพลาด 
นิติบุคคลสามารถสอบถามไปที่แต่ละธนาคารได้ตามรายละเอียดที่
แนบ>> http://www.fap.or.th/upload/9414/6bRUEXYkpq.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปรับปรุง ณ วันท่ี 15.01.2561 
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หัวจดหมายของนิตบุิคคล 
 
 วนัท่ี     
 
เรียน  ผู้จดัการ.....(ส ำนกังำนใหญ่/สำขำ)........ 

 (ชื่อ และ ทีอ่ยู่ของธนำคำร)    

        

เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 

1. งบการเงินส าหรับงวด/ปีสิน้สดุวนัท่ี............................................................. 

2. บริษัท                           (ชื่อบริษัท)                               (บริษัทฯ)  

3. เลขทะเบียนนิตบิคุคล  

 บริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาธนาคารได้โปรดให้ข้อมลู ณ วนัท่ี...............................ของทกุบญัชีและทกุ

ธุรกรรมทางการเงินท่ีบริษัทฯ มีกบัธนาคารไม่ว่าจะเป็นกบัสาขาใดของธนาคารก็ตาม รวมถึงบญัชีของบริษัทฯ 

ท่ี มีการปิดระหว่างงวด/ปีตามรายละเ อียดท่ีแนบมานี  ้หากธุรกรรมใดท่ีบริษัทฯ  ไม่ มีกับธนาคาร  

โปรดระบไุว้โดยชดัเจนวา่ “ไม่มี” แก่ผู้ตรวจสอบบญัชีตามรายละเอียดดงันี ้

ช่ือ-นามสกลุผู้ตรวจสอบบญัชี............................................................................................. 

บริษัท/ส านกังาน/อิสระ .......(โปรดระบชืุ่อบริษัท/ส ำนกังำน หรือระบวุ่ำเป็นผูส้อบบญัชีอิสระ)...... 

ท่ีอยูใ่นการจดัสง่เอกสาร...................................................................................................... 

หมายเลขโทรศพัท์............................................................................................................... 

*อีเมล.............................. (ทีผู่ส้อบบญัชีใช้ในกำรปฏิบติังำน)................................................. 

(*ส าหรับธนาคารท่ีสามารถตอบกลบัหนงัสือยืนยนัยอดให้ผู้สอบบญัชีผา่นชอ่งทางอีเมล) 

 
ทั ้ง นี ้  ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม / ค่ า บ ริ ก า ร จ า ก ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล นี ้  ใ ห้ หั ก จ า ก บัญ ชี ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ 

เลขท่ี .....................................................สาขา ......................................................... 

 

 

  

เลขท่ีอ้างอิงของเอกสารค าขอ ..(ทีส่ ำนกังำนสอบบญัชีก ำหนดข้ึน)   

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

..................................................................... 
(ช่ือ-สกลุ...................................................) 

(กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามตามหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ 

หรือ ผู้ มีอ านาจสัง่จา่ยของบญัชีท่ีระบขุ้างต้น) 

ตราประทบัของบริษัทฯ 
(ถ้ามี) 
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 วนัท่ี     
 
เรียน ผู้สอบบญัชี .....................(ช่ือ-นามสกลุ)............................. 
บริษัท/ส านกังาน ....................................................  
ชัน้ ............... อาคาร..........................ถนน...........................  
เขต........................... จงัหวดั........................ รหสัไปรษณีย์................................ 
 
ธนาคารขอเรียนให้ทราบวา่ เพียงสิน้วนัท่ี                                       ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่ า 
บริษัท               ( ชื่อบริษัท )                                                           มีรายการท่ีเก่ียวข้องกับธนาคารตาม
รายละเอียดดงันี ้

1. ยอดเงินฝากของลกูค้าดงักลา่วข้างต้น ณ สิน้วนัเดียวกนั มีดงันี ้

 
เลขที่บัญชี ประเภทเงนิฝาก 

 
จ านวนเงนิ 

อัตราดอกเบีย้ 
ต่อปี 

 
ดอกเบีย้ค้างรับ 

ภาระผูกพัน 
เงนิฝาก 

 Regular Checking Account     
 Savings Deposits     
 Time Deposits     
 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     
      
      

2. หนีส้ินอ่ืนของลกูค้าดงักลา่วข้างต้น ณ สิน้วนัเดียวกนั มีดงันี ้

เลขที่บัญชี ประเภทหนีส้ิน จ านวนเงนิ วันครบ 
ก าหนด 

อัตรา 
ดอกเบีย้
ต่อปี 

ดอกเบีย้ 
ค้างจ่าย หลักประกัน 

 Overdrafts      
 Loans , Discount Loans, 

Advances 
     

 Banker’s Acceptances      
 Trust Receipts      
 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ      
       
       

 

เลขท่ีอ้างอิงของเอกสารค าขอ ..(ทีส่ ำนกังำนสอบบญัชีก ำหนดข้ึน)   
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3. ณ สิน้วนัเดียวกนัมีภาระผกูพนัและหนีส้ินท่ีอาจจะเกิดภายหน้าดงันี ้

ประเภทบัญชี 
 

จ านวนเงนิ วันเร่ิมสัญญา วันครบก าหนด หมายเหตุ 

Letter of Guarantee     
Avals     
อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     

4.    รายละเอียดของตราสารอนพุนัธ์ท่ีลกูค้ามีกบัธนาคาร ณ สิน้วนัเดียวกนั มีดงันี ้

ตราสาร
อนุพันธ์ 

ประเภท
สัญญา
(Bank 

Buy/Sell) 

สกุลเงนิ เลขที่
สัญญา  

วันที่เร่ิม
สัญญา  

วันครบ
ก าหนด  

อัตรา
ตาม
สัญญา 

อัตรา ณ 
วันที่เกิด
รายการ 

จ านวนเงนิ  มูลค่า
ยุติธรรม 

(Fair 
value) 

ก าไร/ขาดทุน
ที่ยงัไม่ 

เกิดขึน้จริง 

Forwards           
Futures           
Options           
Swaps           
อื่นๆ    
(โปรดระบ)ุ 

          

5.  รายละเอียดของเลตเตอร์ออฟเครดติท่ีลกูค้าเปิดไว้ มีดงันี ้   

 วงเงนิเต็ม วงเงนิคงเหลือ 

 เงนิตราต่างประเทศ เงนิบาท เงนิตราต่างประเทศ เงนิบาท 

Import Letters of Credit     
Domestic Letters of Credit     
Marginal Deposit     
Time Bills Under L/C     
อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     

 6.  บญัชีท่ีมีการปิดระหวา่งงวด/ปี มีดงันี ้
เลขที่บัญชี ประเภทเงนิฝาก 

 Regular Checking Account 
 Saving Deposits 
 Time Deposits 
 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ 
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7. บญัชีอ่ืนท่ีตดิตอ่กบัธนาคารนอกเหนือจากรายการดงักลา่วข้างต้น ณ สิน้วนัเดียวกนั มีดงันี ้
7.1 Securities held for safe keeping ........................................................................................... 
7.2 Items held for collection ....................................................................................................... 

 7.3 วงเงินสินเช่ือท่ียงัไมไ่ด้เบกิใช้ ………………………………………………………………………. 
 7.4 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ..................................................................................................................... 

ตามหลกัฐานของธนาคาร ลูกค้าดงักล่าวไม่มีบญัชีอ่ืนใดอีกนอกจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้น  ข้อมูลนีจ้ดัท าขึน้
ตามค าขอของเจ้าของบญัชีเพ่ือใช้ในวตัถปุระสงค์ท่ีเก่ียวข้องกบัการสอบบญัชีเทา่นัน้  

หากมีข้อสงสยัเก่ียวกบัข้อมลูดงักลา่วข้างต้น โปรดตดิตอ่ธนาคารท่ี โทร......... 

 
 
  

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

     
 (......................................................) 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอ านาจ 
 ฝ่าย........................................... 
 ธนาคาร...................................... 
 วนัท่ี....................................... 

 

 

ประทบัตราธนาคาร 


