การขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์
ประเภท
สิทธิเป็ นผูส้ ่งออกขึน้ ทะเบียน
ตามคําสังกรมสรรพากร
่
ที่ ท. 159 / 2550

F-CFS-002 เริ่มใช้วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 แก้ไขครั้งที่ 5

แบบข้อมูลประกอบการขอหนังสือฐานะการเงินสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยเพื่อการขอรับสิทธิประโยชน์จากกรมสรรพากร
สิทธิจัดระดับเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี ตามคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท. 159 / 2550
(

) ผู้ประกอบการส่งออกทั่วไป

สิทธิเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน ตามคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท. 159 / 2550
บริษัท ______________________________________________
จํากัด
1. สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ _______________
2.  สังกัดกลุ่มอุตสาหกรรรม ________________________________________  ไม่สังกัดกลุ่มอุตสาหกรรม
สินค้าที่ผลิต : ________________________________________________________________________
หมายเหตุ : ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกได้จาก http://www.fti.or.th/2008/member/thai/index.aspx

3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ _____________________________
ออกให้ ณ วันที่ ________________________________ (ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่น)
4. ใบรับรองการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ออกให้เมื่อวันที่ ___________________หรือ แบบคําขอจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 01) เลขที่ ________________________ เมื่อวันที่ _____________________
5. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน อาทิ รง.4 / กนอ.06 / กนอ.08 เลขที่ _____________________________
ทะเบียนโรงงานเลขที่ ____________ ออกให้เมื่อวันที่ ______________ หมดอายุวันที่ ________________

ข้อมูลผลการดําเนินธุรกรรม

1. ข้อมูลงบการเงินของบริษัทรอบปีบัญชีลา่ สุดที่ผ่านการ 3. อัตราส่วนการส่งสินค้าไปขายต่างประเทศในรอบระยะเวลา 12 เดือน
ู ค่าเพิ่ม : ภ.พ. 30)
(หน่วย : บาท) ก่อนยื่นคําขอรับการจัดระดับ (ตามแบบแสดงรายการภาษีมล
รับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาต
มูลค่าการส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศ
เดือน
ปี
(หน่วย : บาท)
รายละเอียดงบการเงิน ปี ______ ปี ______
เดือน มกราคม
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

2. รายได้จากการขายทั้งหมด
ตามแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
ปี ______ คิดเป็นมูลค่า ________________ บาท
(หมายเหตุ : รอบปีบัญชีล่าสุด 12 เดือน)

เดือน กุมภาพันธ์
เดือน มีนาคม
เดือน เมษายน
เดือน พฤษภาคม
เดือน มิถุนายน
เดือน กรกฎาคม
เดือน สิงหาคม
เดือน กันยายน
เดือน ตุลาคม
เดือน พฤศจิกายน
เดือน ธันวาคม

คิดเป็นร้อยละ (ของยอดขายรวม) =

ǰǰǰǰǰǰǰ

หมายเหตุ : ต้องกรอกอัตราส่วนการส่งออกสินค้าฯ ช่วง 12 เดือนสุดท้ายก่อนมีการยื่น
คําขอหนังสือรับรองฯ เช่น ยื่นเรื่องเข้ามาเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ต้องกรอกข้อมูลดังนี้
"เดือนกุมภาพันธ์ ถึง ธันวาคม ใช้ข้อมูลปี 2555 ส่วนเดือนมกราคม ใช้ข้อมูลปี 2556"

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ได้ระบุไว้ในแบบข้อมูลนี้เป็นความจริงทุกประการ และ หากบริษัทได้รับการอนุมัติ
ออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน ทางบริษัทยินยอมชําระค่าธรรมเนียมหนังสือฐานะการเงิน
กรณีสมาชิก ส.อ.ท จํานวน 1,000 บาท (รวม VAT 7%) และผู้ประกอบการทั่วไป จํานวน 1,200 บาท (รวม VAT 7%)
ลงชื่อผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท _____________________________________@@@@
( _____@@_@@@____________@@@@________________)
ตําแหน่ง ______________________________________
ǰǰǰǰǰǰǰǰ(ประทับตรานิติบุคคล)

ผู้ประสานงาน : นาย / นาง / นางสาว ____________________________________________________________________
โทรศัพท์ _____________________ โทรสาร ____________________ อีเมลล์ ____________________________________
กรุǰ ณาส่ง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น 4 โซน C 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (662) 345 1147 โทรสาร (662) 345 1ǰ
ǰǰ
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การขอรับสิทธิประโยชน์จากกรมสรรพากร

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

สิทธิประโยชน์ขอเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน
เอกสารประกอบการพิจารณา
หลักเกณฑ์การพิจารณา
แบบข้อมูลประกอบการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน เพื่อ 1. เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประเภทสามัญ
การขอรับสิทธิประโยชน์จากกรมสรรพากร (F-CFS-002)
(สน.) เว้นแต่กรณีไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม อนุโลมให้เป็น
หนังสือรับรองบริษัท (Download แบบฟอร์ม)
สมาชิ ก ประเภทสมทบนิ ติ บุ ค คล (ทน.) ได้ และได้ มี ก าร
ชําระค่าบํารุงสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
สําเนางบการเงินปีบัญชีล่าสุดที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบ
2. เป็นบริษัทจํากัด /
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือบุคคล
บัญชีรับอนุญาต
ธรรมดา ที่มีการดําเนินธุรกรรมต่างๆ มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลของ
และมี ก ารจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ตลอดจน เสี ย
กระทรวงพาณิชย์ (ออกให้อายุไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
ยื่นคําขอกับสภาอุตสาหกรรมฯ)
สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน อาทิ รง.4 / กนอ. 3. ในรอบระยะเวลาบั ญ ชี ปี สุ ด ท้ า ยก่ อ นยื่ น คํ า ขอ ต้ อ งมี
หรื อ ในกรณี ไ ม่ มี ใ บอนุ ญ าตดั ง กล่ า วต้ อ งมี ห นั ง สื อ ชี้ แ จง
ทรัพย์สินสุทธิมากกว่าหนี้สินสุทธิ
เหตุผลประกอบ
4. กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้อยู่ในดุลพินิจของ
สําเนาใบรับรองการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
คณะทํางานฯ
หรื อ ในกรณี ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ใบรั บ รอง ภ.พ.20 อนุ โ ลมให้ ใ ช้
สํ า เนาแบบคํ า ขอจดทะเบี ย น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม (ภ.พ.01)
ทดแทน
สํ า เนาเอกสารแสดงคุ ณ สมบั ติ ป ระกอบการพิ จ ารณา
เพิ่มเติม (ถ้ามี)
 แสดงถึงระบบการจัดการ การควบคุมที่ดี อาทิ มี
ระบบการตรวจสอบภายใน/ มีการจัดทําประมาณ
การแผนการส่งออก เป็นต้น
 ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ISO) แขนงต่างๆจาก
สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)/
กระทรวงอุตสาหกรรม
 ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณด้านต่างๆจาก
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับต้องมีการลง
นามรั บ รองข้ อ มู ล จากผู้ มี อํ า นาจลงนามของบริ ษั ท พร้ อ ม
ประทับตรานิติบุคคล
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คําแนะนําการกรอกเอกสาร
หนังสือฐานะการเงิน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ประเภท : ผูสงออกที่ดี / ผูสงออกขึ้นทะเบียน (กรมสรรพากร)
เพื่อประหยัดเวลาในการแกไขเอกสาร
1. เอกสารทุกแผนตองมีลายเซ็นของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม โดยตองเปนบุคคลผูมีอํานาจผูกพันของบริษัทตามตาม
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมทั้งตราประทับของบริษัทฯ

2. แบบขอมูลประกอบการขอหนังสือรับรองฐานะการเงินตองเปนแบบฟอรมของสภาอุตสาหกรรมฯ ที่ดาวนโหลดจากในเว็บไซต (โดยมี
F-CFS กํากับ) เทานั้น หามมีการเปลี่ยนแปลงแกไขใดๆ ทั้งสิ้น

3. การกรอกแบบขอมูลประกอบการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน
3.1 เลขที่หนังสือรับรองการจดทะเบียนใหเปนนิติบุคคลใชเลข มุมซายบนของหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

หรือ วรรคแรกของหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ
วันที่ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ใชวันที่ตรงตราประทับสํานักงานทะเบียนดานลาง
เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใชเลขที่มุมซายบนของใบอนุญาตฯ เทานั้น (ในกรณีที่มีมากกวา 1
ใบ ใหกรอกเลขที่ของทุกใบ)
วันที่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใหใชวรรคแรก หนาแรกของใบอนุญาตฯ
วันหมดอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใชเอกสารลําดับที่ 3 ขอ 4 การตอใบอนุญาต ดูวันสิ้น
อายุครั้งตอไป
เลือกคุณสมบัติของบริษัทกอนยื่นดวยวา เปนผูประกอบการสงออกทั่วไป
ตองกรอกชื่อและตําแหนงของผูมีอํานาจลงนามพรอมตราประทับของบริษัทดวย โดยตองเปนบุคคลผูมีอํานาจ
ผูกพันของบริษัทตามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เทานั้น
ขอมูลผลการดําเนินธุรกรรม (ขอมูลงบการเงินของบริษัท)
 รายไดสุทธิ กรอกขอมูลจาก ชองรวมรายไดในงบกําไรขาดทุน ไดแก รายไดจากการขาย, รายไดอื่น,
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน
ตองกรอกอัตราสวนการสงออกสินคาฯ ชวง 12 เดือนสุดทายกอนมีการยื่นคําขอหนังสือรับรองฯ เชน ยื่นเรื่อง
เขามาเดือนกุมภาพันธ 2558 ตองกรอกขอมูลดังนี้ “เดือนกุมภาพันธ ถึง ธันวาคม ใชขอมูลป 2557
สวนเดือนมกราคม ใชขอมูลป 2558”

4. ในกรณีที่มีการแกไข (หามใชน้ํายาลบคําผิดโดยเด็ดขาด) ใหมีลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามกํากับมาดวย
5. กรุณาเขียนตัวบรรจง หรือใชพิมพดีด เพื่อความชัดเจนและประโยชนของบริษัทเอง
6. แจงรายชื่อ โทรศัพท และหมายเลขโทรสาร ของผูประสานงานมาดวย (โปรดระบุ นาย / นาง / นางสาว)

F-CFS-002 เริ่มใช้วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 แก้ไขครั้งที่ 5

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน
1. เตรียมเอกสารประกอบการยื่นคําขอหนังสือรับรองฐานะการเงินโดยแบบฟอรมเอกสารแบบขอมูลประกอบการขอหนังสือฐานะ
การเงิน (กรมสรรพากร) สามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซต http://www.fti.or.th/ เลือกผลิตภัณฑและบริการ เลือกหนังสือรับรอง
ฐานะการเงิน
2. สงเอกสารมายังสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยสามารถสงเอกสารได 2 ชองทาง คือ
1. สงเอกสารทางไปรษณีย
จาหนาซองถึง
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โซน C ชั้น 4
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
หมายเหตุ : วงเล็บมุมซองวา “เอกสารพิจารณาฐานะการเงิน”
2. สงเอกสารดวยตนเอง
ติดตอนางสาวสุรียรัตน พิทักษราษฎร
หรือยื่นเอกสารที่สารบรรณกลาง
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โซน C ชั้น 4
บริเวณ 7-Eleven (สามารถสอบถามยังพนักงานรักษาความปลอดภัยได)
การเดินทาง : สถานีรถไฟฟาใตดินศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ หรือรถประจําทางหมายเลข 136, 185,
552
3. เจาหนาที่จะทําการตรวจสอบเอกสารภายใน 1 วันทําการนับจากเวลาที่สารบรรณกลางลงรับเรื่อง และจะแจงไปยังผูประสานงานตาม
ขอมูลที่กรอกในแบบแบบขอมูลประกอบการขอหนังสือฐานะการเงิน หนาที่ 2 โดยจะมีการแจงทางหมายเลขโทรสารของบริษัทฯ
(หากเอกสารมีขอแกไขหรือเพิ่มเติมเจาหนาที่จะแจงใหดําเนินการแกไขจํานวน 2 ครั้ง หากบริษัทฯ แกไขเกิน 2 ครั้ง สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย จะสงเอกสารของบริษัทฯ กลับคืน โดยหากประสงคจะยื่นใหบริษัทฯ ดําเนินการยื่นเขามาใหม)
4. เอกสารที่ครบถวนและถูกตอง เจาหนาที่จะนําเขาที่ประชุมคณะทํางานพิจารณาฐานะการเงิน โดยจะมีการประชุมพิจารณา
ทุกเดือน (โดยวันที่ประชุมจะแจงใหทราบในใบแจงการแกไขเอกสาร)
5. บริษัทที่ผานการอนุมัติเจาหนาที่จะออกหนังสือรับรองฐานะการเงินและแจงรับเอกสารทางโทรศัพท
5.1 กรณีรับเอกสารดวยตนเอง
ชําระคาธรรมเนียมฝายบัญชีและการเงิน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โซน C ชั้น 4 โดยคาธรรมเนียม แบงเปน
1. สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย คาธรรมเนียม 1,000 บาท (รวม VAT)
2. ผูประกอบการทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย คาธรรมเนียม 1,200 บาท
(รวม VAT) นําใบเสร็จมาขอรับหนังสือรับรองฐานะการเงินที่ สภาอุตสาหกรรมฯ
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โซน C ชั้น 4
5.2 สงเอกสารทางไปรษณีย (ประเภท EMS)
*** หลังจากไดรับแจงจากเจาหนาที่ใหมารับหนังสือรับรองฐานะการเงินภายหลังการอนุมัติ
ชําระคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองฯ จํานวน 1,000 บาท (สําหรับสมาชิก) และ
คาธรรมเนียม 1,200 บาท (สําหรับผูประกอบการทั่วไป) (รวม VAT แลว)
ทางธนาคาร โดยโอนคาธรรมเนียมมายัง
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บัญชี : ชื่อบัญชี

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 009 – 1 – 70874 – 5
สาขาศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ประเภทออมทรัพย

หลังจากนั้น สงใบ PAY IN มาที่หมายเลขโทรสาร 0 2345 1296- 99 (กรุณาระบุชื่อบริษัทดวย)
ติดตอสอบถามเพิ่มเติม
นางสาวสุรียรัตน พิทักษราษฎร
ฝายบริหารองคกร
โทรศัพท 0 2345 1147
โทรสาร 0 2345 1296- 99
อีเมลล sureeratp@off.fti.or.th
แผนที่สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

ขอขอบคุณที่ทานใชบริการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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