ใบเสนอราคา
Hongo Toyo Accounting Co., Ltd.
32/27 อาคารซิโน ไทย ทาวเวอร์ ชั้ น 6 ถนน สุ ขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
กรุ ณาติดต่ อ : Iguchi Masaki (ภาษาญีป่ ุ่ น)
โทรศัพท์
: +66(0)2-258-3323
อีเมล์
: m.iguchi@hongo-t.com
(หน่วย:บาท)
บริการ

บันทึกบัญชี
งบกำรเงิน
จัดทำงบกำรเงินประจำเดือน
ประจำเดือน I จัดทำเอกสำรและยืน่ แบบแสดง
รำยกำรภำษี
งบการเงิน
ประจาเดือน
Ⅱ
งบการเงินปร
จาเดือนⅢ

รายละเอียดการบริการ

ขอบเขตงาน

บันทึกบัญชีตำมมำตรฐำน TFRS
จัดทำงบกำรเงินประจำเดือน B/S, P/L, T/B G/L และจัดเตรี ยมเอกสำรรำยกำรบันทึกบัญชี *1
จัดทำเอกสำรแบบฟอร์ มหักภำษี ณ ที่จ่ำย (ภงด.1,3,53) *2
จัดทำเอกสำรแบบฟอร์ มแสดงรำยกำรภำษีมูลค่ำเพิม่ (ภพ .30,36) *2
ยืน่ ภำษีทำงอินเตอร์ เน็ต

รายการค้า/เดือน

0 - 50
51 - 100
101- 150
151 - 200

คิดเพิม่ 5000 บาทสาหรับทุก50 รายการทีเ่ พิม่ ขึน้

20,000 ～

การตรวจสอบ

ตรวจสอบงบการเงินและภาษี บริการให ้คาปรึกษาเกีย
่ วกับภาษี และบัญช ี

ี า่ นระบบคลาวด์
บันทึกบัญชผ

้
ี ผ
ื่ "กลาเชย
ี ส" GLASIAOUS)
สาหรั
การใชซอฟต์
แวร์บันทึกบัญชท
ี่ า่ นระบบคลาวด์ (ซอฟต์แวร์ชอ
*4 บการดูข ้อมูล

ใช้งานในบริษทั

การคานวณเงินเดือนพนั กงาน
งบการเงิน
ประจาเดือนⅣ
ประกันสงั คม
บริการชาระเงิน
งบการเงิน
ประจาเดือนⅤ

การคานวณเงินเดือนพนั กงาน
จัดทาสลิปเงินเดือน จัดทาใบรับรองภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย และ ภงด 1 ก
จัดทาเอกสารแบบฟอร์มแสดงรายการสง่ เงินสมทบ (สปส.1-10)สว่ นที่ 1และ 2
จัดเตรียมเอกสาร กองทุนเงินทดแทน (กท.20 ก) ประจาปี
บริการชาระเงินค่าใชจ่้ ายและจ่ายค่าจ ้างพนั กงานแทนลูกค ้า

ค่าบริการ
20,000
25,000
30,000
35,000

5,000
18,000

600 คน(พนักงานไทย)
1,000 คน(พนักงานญีป
่ น)
ุ่
(ขัน
้ ตา่ 3,000บาท)
รายการค้า/เดือน

1 - 10

ค่าบริการ
5,000

คิดเพิม่ 300 บาทสาหรับทุก 1 รายการทีเ่ พิม่ ขึน้

งบประจำปี Ⅰ งบกำรเงิน

งบประจำปี

กำรยืน่ แบบแสดงรำยกำรภำษีนิติ
บุคคล
บริ กำรยืน่ แบบแสดงรำยกำรภำษี
บุคคลธรรมดำ

บริ กำรปรกติ บริ กำรขึ้นทะเบียน
Ⅰ

จัดทำงบกำรเงินและ ยืน่ ต่อกรมพัฒนำธุรกิจผ่ำนอินเตอร์ เน็ต
จัดทำแบบฟอร์ มยืน่ งบกำรเงิน (สบช.3)
20,000
สบช 3/1 ยืนต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย
จัดทำสำเนำบัญชีรำยชื่ อผูถ้ ือหุน้ (บอจ.5) และลงประกำศวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ในหนังสื อพิมพ์
จัดทำแบบฟอร์ มยืน่ แบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้นิติบคุ คลสิ้นปี (ภงด.50)
20,000
จัดทำเอกสำรยืน่ แบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้นิติบคุ คลกลำงปี (ภงด.51)
10,000
จัดทำเอกสำรยืน่ แบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บคุ คลธรรมดำ (ภงด.91, ภงด.90/93) *3
1,000 คน (พนักงานไทย)
ราย

10,000 คน (พนักงานญีป
่ น)
ุ่
จัดทำหนังสื อรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย (50 ทวิ)
300 / คน
สมัครยืน่ แบบฟอร์ มผ่ำนทำงอินเตอร์ เน็ตต่อ กรมสรรพำกร และสำนักงำนประกันสังคม ( สมัครขอเลขที่ผเู้ สี4,000
ยภำษีกบั (6,000)
ทำงกรมสรรพำกร:เฉพำะสำนักงำนผ
ติดตั้งระบบ ซอฟต์แวร์ ที่ใช้สำหรับกำรบันทึกบัญชี (GLASIAOUS) *4
10,000
ถ่ำยเทข้อมูลจำกวอฟต์แวร์ สำหรับบันทึกบัญชี อื่น มำกรอกลงใน"กลำเชียส" (GLASIAOUS)
30,000
สมัครขอเลขที่ผเู้ สี ยภำษีบคุ คลธรรมดำ หรื อ เลขประจำตัวผูป้ ระกันตน
2000/ ครัง้
แจ้งเข้ำ-ออกลูกจ้ำงกับทำงสำนักงำนประกันสังคม
1,000 / ครัง้

บริ กำรอบรมพนักงำนแผนกบัญชีของบริ ษทั ลูกค้ำ
บริ กำรอบรม
10,000/ ครั้ง (สู งสุ ด 3ชัว่ โมง)
4,000 + ค่าใช้จ่ายจริง (ประมาณ 1,000)
ดำเนินกำรคัดรับรองเอกสำร (ภงด.1, ภพ.30, ภงด.50, ภงด.91 etc...) เพื่อต่อวีซ่ำ
ปรกติⅡ
บริ กำรจัดทำเอกสำร
บริ กำรเป็ นพยำนในกำรตรวจสอบภำษีเป็ นพยำนและให้คำปรึ กษำในกำรตรวจสอบภำษี
ปรกติ Ⅲ
15,000 / วัน
ก่อนกำรรับกำรตรวจสอบภำษี
ตรวจสอบเอกสำรภำษี เพื่อรองรับกำรตรวจสอบทำงภำษี
50,000 ～
บริ กำรให้คำปรึ กษำหลังจำกยืน่ แบบแสดงรำยกำรภำษีและยืน่ ขอคืนภำษี (ภำษีมูลค่ำเพิ่ม,
15,000 / วัน
ปรกติ Ⅳ
บริ กำรเรื่ องขอคืนภำษี
*1. มีจดั ส่ งงบกำรเงินภำยในสิ้นเดือนถัดไป
*2. ในกรณี ยนื่ ชำระภำษีแทนลูกค้ำ คิดรำคำค่ำบริ กำรต่ำงหำก
*3. ในกรณี บคุ คลธรรมดำมีรำยได้นอกเหนือจำกเงินเดือน จะมีกำรคิดค่ำบริ กำรต่ำงหำก
*4. กลำเชี ยส (GLASIAOUS) เป็ นชื่ อซอฟต์แวร์ ทำงด้ำนบัญชีที่นำเสนอรำยงำนได้หลำยภำษำ เมื่อมีกำรออก ใบแจ้งหนี้ซ่ ึงเป็ นฟังก์ชนั่ ที่ใช้ในบริ ษทั ฯ
เนื่องจำกมีกำร link กับกำรบันทึกบัญชี รำยกำรบันทึกบัญชีจะลดลงและรำคำค่ำบริ กำรในกำรบันทึกบัญชีกล็ ดลงด้วย
ค่ำบริ กำรจะลดลงไปประมำณ 10,000 บำท ออก Invoice ได้ 100 ใบ
【หมำยเหตุ】
① ในกรณี ของบริ ษทั ที่เป็ นโรงงำนอุตสำหกรรม ค่ำบริ กำรรำยเดือนสำหรับ Monthly Ⅰ จะเพิ่มขึ้นอีก 5,000 บำท
②ในกรณี บริ ษทั ลูกค้ำได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน BOI(ยกเว้นกรณี IPO และ TISO) กำรยืน่ สำแดงภำษีนิติบคุ คลจะเพิ่มชึ้ นอีก 5,000 บำท
【พฤศจิกายน พ.ศ. 2562】

