
　　
          

กรุณาติดต่อ    : Iguchi Masaki (ภาษาญีปุ่่น)
โทรศัพท์         : +66(0)2-258-3323
อเีมล์  　　            : m.iguchi@hongo-t.com 

 (หน่วย:บาท)
บรกิาร ขอบเขตงาน

รายการคา้/เดอืน คา่บรกิาร
บนัทึกบญัชี 0 - 50 20,000

จดัท ำงบกำรเงินประจ ำเดือน 51 - 100 25,000

101- 150 30,000

151 - 200 35,000

ยืน่ภำษีทำงอินเตอร์เน็ต
งบการเงนิ
ประจ าเดอืน
 Ⅱ

การตรวจสอบ

บันทกึบัญชผีา่นระบบคลาวด์ การใชซ้อฟตแ์วรบ์ันทกึบัญชทีีผ่า่นระบบคลาวด ์(ซอฟตแ์วรช์ือ่"กลาเชยีส" GLASIAOUS)  *5ส าหรับการดขูอ้มลู 5,000
ใชง้านในบรษัิท 18,000

ประกันสงัคม

บรกิารช าระเงนิ รายการคา้/เดอืน คา่บรกิาร

 1 - 10 5,000

งบประจ ำปีⅠ งบกำรเงิน

งบประจ ำปี

บริกำรข้ึนทะเบียน ยืน่แบบฟอร์มผำ่นทำงอินเตอร์เน็ตต่อ กรมสรรพำกร และส ำนกังำนประกนัสงัคม

บริกำรอบรม
ปรกติⅡ บริกำรจดัท ำเอกสำร ด ำเนินกำรคดัรับรองเอกสำร (ภงด.1, ภพ.30, ภงด.50, ภงด.91 etc...) เพ่ือต่อวีซ่ำ
ปรกติ Ⅲ บริกำรเป็นพยำนในกำรตรวจสอบภำษีเป็นพยำนและใหค้  ำปรึกษำในกำรตรวจสอบภำษี 

ก่อนกำรรับกำรตรวจสอบภำษี ตรวจสอบเอกสำรภำษี เพ่ือรองรับกำรตรวจสอบทำงภำษี
ปรกติ Ⅳ บริกำรเร่ืองขอคืนภำษี
*1. มีจดัส่งงบกำรเงินภำยในส้ินเดือนถดัไป
*2. ในกรณียืน่ช ำระภำษีแทนลูกคำ้ คิดรำคำค่ำบริกำรต่ำงหำก
*3. มีกำรจดัท ำงบดุลเป็นภำษำองักฤษและภำษำไทย ในกรณีท่ีลูกคำ้ประสงคใ์หจ้ดัท ำงบดุลเป็นภำษำญ่ีปุ่ น จะมีกำรคิดรำคำค่ำบริกำรต่ำงหำก

ค่ำบริกำรจะลดลงไปประมำณ 10,000 บำท ออก Invoice ได ้100 ใบ
【หมำยเหตุ】
① ในกรณีของบริษทัท่ีเป็นโรงงำนอุตสำหกรรม ค่ำบริกำรรำยเดือนส ำหรับ Monthly Ⅰ จะเพ่ิมข้ึนอีก 5,000 บำท 
②ในกรณี บริษทัลูกคำ้ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทนุ BOI(ยกเวน้กรณี IPO และ TISO) กำรยืน่ส ำแดงภำษีนิติบคุคลจะเพ่ิมช้ึนอีก 5,000 บำท 

32/27  อาคารซิโน ไทย ทาวเวอร์ ช้ัน  6 ถนน สุขุมวทิ 21 (อโศก) 

*5. กลำเชียส (GLASIAOUS) เป็นช่ือซอฟตแ์วร์ทำงดำ้นบญัชีท่ีน ำเสนอรำยงำนไดห้ลำยภำษำ เม่ือมีกำรออก ใบแจง้หน้ีซ่ึงเป็นฟังกช์ัน่ท่ีใชใ้นบริษทัฯ
    เน่ืองจำกมีกำร link กบักำรบนัทึกบญัชี  รำยกำรบนัทึกบญัชีจะลดลงและรำคำค่ำบริกำรในกำรบนัทึกบญัชีกล็ดลงดว้ย

จดัท ำเอกสำรและยืน่แบบแสดง
รำยกำรภำษี

Hongo Toyo Accounting Co., Ltd.

คดิเพิม่ 5000 บาทส าหรับทกุ50 รายการทีเ่พิม่ข ึน้

ตรวจสอบงบการเงนิและภาษีบรกิารใหค้ าปรกึษาเกีย่วกับภาษีและบัญช ี 20,000

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

รายละเอยีดการบรกิาร

บรกิารช าระเงนิคา่ใชจ้า่ยและจา่ยคา่จา้งพนักงานแทนลกูคา้

บนัทึกบญัชีตำมมำตรฐำน TFRS  
จดัท ำงบกำรเงินประจ ำเดือน B/S, P/L, T/B G/L และจดัเตรียมเอกสำรรำยกำรบนัทึกบญัชี  *1
จดัท ำเอกสำรแบบฟอร์มหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย (ภงด.1,3,53)   *2
จดัท ำเอกสำรแบบฟอร์มแสดงรำยกำรภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ภพ .30,36)  *2

การค านวณเงนิเดอืนพนักงาน
600 คน(พนักงานไทย)

1,000 คน(พนักงานญีปุ่่ น)
(ขัน้ต า่ 3,000บาท)

จัดท าสลปิเงนิเดอืน จัดท าใบรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย และ ภงด 1 ก

จัดท าเอกสารแบบฟอรม์แสดงรายการสง่เงนิสมทบ (สปส.1-10)สว่นที ่1และ 2

จัดเตรยีมเอกสาร กองทนุเงนิทดแทน (กท.20 ก) ประจ าปี

คดิเพิม่ 300 บาทส าหรับทกุ 1 รายการทีเ่พิม่ข ึน้

จดัท ำงบกำรเงินและ ยืน่ต่อกรมพฒันำธุรกิจผำ่นอินเตอร์เน็ต  *3

20,000

จดัท ำแบบฟอร์มยืน่งบกำรเงิน (สบช.3)
จดัท ำรำยช่ือผูถื้อหุน้ (บอจ.5) 
สบช 3/1 ยืนต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย
ลงประกำศวนัประชุมผูถื้อหุน้ในหนงัสือพิมพ์

*4. ในกรณีบคุคลธรรมดำมีรำยไดน้อกเหนือจำกเงินเดือน จะมีกำรคิดค่ำบริกำรต่ำงหำก

        【พฤษภำคม พ.ศ. 2562】

งบกำรเงิน
ประจ ำเดือน I

งบการเงนิปร
จ าเดอืนⅢ

งบการเงนิ
ประจ าเดอืนⅣ

การค านวณเงนิเดอืนพนักงาน

งบการเงนิ
ประจ าเดอืนⅤ

ถ่ำยเทขอ้มูลจำกวอฟตแ์วร์ส ำหรับบนัทึกบญัชีอ่ืน มำกรอกลงใน"กลำเชียส" (GLASIAOUS) 30,000
บริกำรอบรมพนกังำนแผนกบญัชีของบริษทัลูกคำ้ 10,000/ ครัง้ (สงูสดุ 3ชัว่โมง)

4,000 + คา่ใชจ้า่ยจรงิ (ประมาณ 1,000)

15,000 / วัน

10,000 คน (พนักงานญีปุ่่ น)
จดัท ำหนงัสือรับรองกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย (50 ทวิ) 300 / คน

บริกำรปรกติ
 Ⅰ

บริกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษี
บคุคลธรรมดำ

กำรยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีนิติ
บคุคล

5,000 ～
บริกำรใหค้  ำปรึกษำหลงัจำกยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีและยืน่ขอคืนภำษี (ภำษีมูลค่ำเพ่ิม, 15,000 / วัน

4,000
ติดตั้งระบบ ซอฟตแ์วร์ท่ีใชส้ ำหรับกำรบนัทึกบญัชี (GLASIAOUS)  *5 10,000

จดัท ำแบบฟอร์มยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลส้ินปี  (ภงด.50) 20,000
จดัท ำเอกสำรยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลกลำงปี (ภงด.51) 10,000
จดัท ำเอกสำรยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีเงินไดบ้คุคลธรรมดำ (ภงด.91, ภงด.90/93,50 1,000 คน (พนักงานไทย)

ใบเสนอราคา

ราย


