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TOYO BUSINESS SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
เราปรารถนาที่จะอุทศิตนเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของไทยและญ่ีปุ่นในฐานะสะพานเช่ือมความสัมพันธ์  
ภารกจิของเราคอืคอยให้ความช่วยเหลือบริษัทญ่ีปุ่ น ให้สามารถดาํเนินธุรกจิภายในประเทศไทยเป็นไปได้อย่าง
ราบร่ืน กลุ่มบริษัทของเราจะสนับสนุนการจัดสร้างระบบที่ทําให้การบริหารมีความม่ันคงและการป้องกันการ
เกดิปัญหาล่วงหน้าต่างๆของธุรกิจในประเทศไทย 
 
จุดแข็งของบริษัท 
       ทางบริษัทให้ความสําคญัสงูสดุกบัการปฏิบติัตามกฎหมายในการดําเนินงานทัง้หมด เพื่อให้บริษัทญ่ีปุ่ นสามารถ
ดําเนินธุรกิจภายในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย การก่อตัง้บริษัทและการดําเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เข้มงวดมีความสําคญัอย่างมากในการเป็นหลกัประกนัความปลอดภยัของการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 
    อีกทัง้ทางบริษัทยงัยึดหลกัในการสร้างระบบท่ีป้องกนัการเกิดปัญหาไว้ลว่งหน้าโดยใช้ “ความเสี่ยงกบัต้นทนุ” มา
เป็นมาตรฐานในการพิจารณาการบริหาร โดยอาศยัตวัอย่างปัญหาจํานวนมากมาเป็นเกณฑ์ (ปัญหาแรงงาน, การจดัเก็บ
หนีส้ิน, ปัญหาระหว่างผู้ ถือหุ้นและพาร์ทเนอร์, ปัญหาภาษี ฯลฯ) และทําการเสนอแผนการแก้ไขปัญหาตามความเป็นจริง
จากทางด้านญ่ีปุ่ นและไทย โดยอิงจากกรณีศกึษาของบริษัทญ่ีปุ่ นท่ีมีมากกวา่ 1,170 บริษัท 
 
เกี่ยวกับเรา  
บริษัทก่อตัง้ปี พ.ศ. 2540 (จดัตัง้บริษัทปี พ.ศ. 2529 โดยดําเนินธุรกิจปัจจบุนัตัง้แตปี่พ.ศ. 2554)    
กรรมการผู้จดัการ :   นายฮิเดอากิ  นากาโอะ       ทนุจดทะเบียน   :   58,800,000 บาท                
จํานวนพนกังาน    :   90 คน (ญ่ีปุ่ น 18 คน)                                     
ติดต่อสอบถาม     :   e-mail : consulting@toyo-g.com Home page     :    www.toyo-g.com                               
ลกูค้าหลกั            : หน่วยงานท้องถ่ิน,  JICA,  ธนาคารขนาดใหญ่,  ธนาคารท้องถ่ิน,  บริษัทญ่ีปุ่ น,  โรงเรียน,  
                 องค์กรของรัฐบาลไทย 
ที่อยู่ในประเทศไทย 
ท่ีอยู่ : 32/23 อาคารซโิน-ไทย ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 2 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
เวลาติดตอ่ : วนัธรรมดา 10:00 น. – 12:00 น. และ 13:30 น. – 17:30 น.  
โทรศพัท์ : +66(0)2-661-6061 
                  
ช่องทางตดิต่อในประเทศญ่ีปุ่น ( บริษัท เน็ทลอค จํากดั,  ฝ่ายธุรกิจไทย ) http://www.netloc.co.jp/thailand.html 
ท่ีอยู่              :  Etoile Higashikanda Building,  1-13-11, Higashikanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0031, Japan  
โทรศพัท์        :  +81(0)3-6825-7401                                        
ผู้ รับผิดชอบ   : นายโยชิยกิู ชินยะ                                                                                                                               
เวลาติดตอ่    : วนัธรรมดา 13:30 น. – 17:30 น. (สามารถประชมุทางไกล TV Conference กบับริษัทในไทย) 
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รายละเอยีดการให้บริการ         
1. ให้คาํปรึกษาและสนับสนุนการบริหารบริษัท   
-   เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารจดัการทัว่ไป เช่น เร่ืองบคุคล, แรงงาน, กฎหมาย, บญัชี, ปัญหาต่างๆของนิติบคุคลไทย 
2. ให้คาํปรึกษาการคัดเลือก Outsource   
-  คดัเลือก, แนะนําบริษัทไทยที่เป็น Outsource ในส่วนท่ีมีโอกาสเกิดปัญหาและเกิดการทจุริตได้ง่าย เช่น การจดัหา  
    บคุลากร, การจดัการขยะอตุสาหกรรม, บริษัทรักษาความปลอดภยั, การจดั Incentive Tour, การจดัการเงินสดย่อยของ 
    พนกังาน เป็นต้น 
3. ให้คาํปรึกษาและสนับสนุนการขยายธุรกจิสู่ประเทศไทย      
-   สนบัสนนุการขยายธุรกิจสู่ประเทศไทยอย่างราบร่ืน โดยให้ความสําคญักบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย เช่น การจดทะเบียน 
    จดัตัง้บริษัท, การขอรับการส่งเสริมการลงทนุ BOI เป็นต้น 
4. ให้คาํปรึกษาสนับสนุนการทาํงาน             
-  สนบัสนนุในการบริหารบริษัท เช่น การพึง่พาตนเองได้หลงัจากจดัตัง้บริษัท, การลงบญัชี, การย่ืนภาษี, ข้อมลูทางด้าน 
   กฎหมายพืน้ฐาน เป็นต้น 
5. การตรวจสอบบัญชี       
-  ตรวจสอบงบดลุและแบบนําส่งภาษีตามกฎหมายและการบญัชีของประเทศไทย 
 
บริษัทในเครือ 
บญัชีและกฎหมายภาษี         :  HONGO TOYO ACCOUNTING CO., LTD. | บริษัท ฮงโก โตโย แอคเคาท์ติง้ จํากดั                 
บริษัทร่วมทนุ                  :  TOYO BUSINESS CAPITAL CO., LTD. | บริษัท โตโย บิซิเนส แคปปิตอล จํากดั    
ตรวจสอบบญัชี          :  TOYO AUDIT CO., LTD. | บริษัท โตโย ออดิท จํากดั            
สนบัสนนุหน่วยงานสว่นท้องถ่ิน    :  TOYO BUSINESS SOLUTIONS CO., LTD. | บริษัท โตโย บิซิเนส โซลชูัน่ส์ จํากดั 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: รายได้สว่นหนึง่ของเรา จะบริจาคให้กบั”มลูนิธิการศกึษาเบญจ – วินส์” ซึง่ทํากิจกรรมชว่ยเหลอืด้านการศกึษาให้กบัเดก็กําพร้าและเด็กๆที ่ด้อยโอกาส  
                  ทางการศกึษา 
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- รายการค่าบริการสาํหรับการเร่ิมกิจการและเลิกกิจการ – 

รายการ ค่าบริการ  ค่าธรรมเนียม 

1) การจัดตัง้บริษัทสัญชาตไิทย   
1. จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท 100,000 บาท 5,600 บาท 
2. ยื่นขอ B-VISA และ Work Permit สําหรับผู้มาพํานกัในประเทศไทย   
  - ย่ืนขอ Work Permit  40,000 บาท 3,100 บาท 
  - ย่ืนตอ่อาย ุB-VISA  20,000 บาท 1,900 บาท 
  - ย่ืนขอ Re-Entry Permit  5,000 บาท 3,800 บาท 

รวม 165,000 บาท 14,400 บาท 
2) การจัดตัง้บริษัทสัญชาตต่ิางด้าว   
1. ยื่นขอรับการสง่เสริมการลงทนุ BOI และใบอนญุาตประกอบธุรกิจ 
    คนต่างด้าวมาตรา 12 

    เร่ิมต้น  200,000 บาท   22,000 บาท 

2. จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทจํากดั 100,000 บาท 5,600 บาท 
3. ยื่นขอ B-VISA และ Work Permit    
- ย่ืนขอ Work Permit  40,000 บาท 3,100 บาท 
- ย่ืนตอ่อาย ุB-VISA 20,000 บาท 1,900 บาท 
- ย่ืนเร่ืองขอตําแหน่งหน้าท่ี (สําหรับ BOI เท่านัน้)1 10,000 บาท  
- ย่ืนขอ Re-entry Permit  5,000 บาท 3,800 บาท 

เร่ิมต้นรวม 375,000 บาท 36,400 บาท 
3) การจัดตัง้สาํนักงานผู้แทน   
1.จดทะเบียนจดัตัง้สํานกังานผู้แทน 200,000 บาท  
2. ยื่นขอ B-VISA และ Work Permit    
  - ย่ืนขอ Work Permit  40,000 บาท 3,100 บาท 
  - ย่ืนตอ่อาย ุB-VISA  20,000 บาท 1,900 บาท 
  - ย่ืนขอ Re-Entry Permit  5,000 บาท 3,800 บาท 

รวม 265,000 บาท 8,800 บาท 
4) การเลกิบริษัทและการชาํระบัญชี   
1. เลิกบริษัท, เลิกสํานกังานผู้แทน  
    (งานจดทะเบียนยกเว้นปิดงบ, งานตรวจสอบ)  

เร่ิมต้น  100,000 บาท เร่ิมต้น   1,000 บาท 

2. การจดัการระหวา่งการดําเนินการชําระบญัชี  
   (ยื่นตอ่สรรพากร, กระทรวงพาณิชย์) 20,000 บาท / เดือน  

3. ดําเนินการแทนผู้ชําระบญัชี 10,000 บาท / เดือน  
เร่ิมต้นรวม 130,000 บาท 1,000 บาท 

หมายเหตุ : 1. คา่บริการดงักลา่วรวมในสว่นการขอเปิดใช้บริการระบบ Single Window หลงัจากได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุ BOI 
    2. กรณีที่ต้องดําเนินการจดทะเบียนนอกกรุงเทพฯ จะมีคา่ดําเนินการเพิม่เตมิเร่ิมต้น 10,000 บาท 
    3. คา่บริการดงักลา่วไมร่วมถึงคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จริงเช่น คา่ธรรมเนียม, คา่ลา่ม, คา่แปลภาษา, คา่คดัเอกสาร เป็นต้น 
        
 
 

หมายเหต ุ: บริษัทเราเป็นองค์กรสนบัสนนุผู้ประกอบการในนาม “สมาคม โอตาไก ฟอร่ัม (http://otagai.asia/) 
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- รายการค่าบริการจดทะเบียนและการเร่ิมธุรกิจ – 

1. ทางเลือกการขยายธุรกจิ 

รายการ ระยะเวลา ค่าบริการ หมายเหตุ 
1) จดทะเบียนนิตบุิคคลใหม่    
1. จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท  1 - 2 เดือน 100,000 บาท  
- ย่ืนขอรับการส่งเสริมการลงทนุ BOIและ
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจคนตา่งด้าวมาตรา 12 

3 - 4 เดือน เร่ิมต้น   200,000 บาท  

- ย้ายเข้าอยู่ IEAT 3 - 4 เดือน - แนะนําบริษัท
อสงัหาริมทรัพย์ให้ได้ 

- ย่ืนใบอนญุาตประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 3 - 4 เดือน เร่ิมต้น   200,000 บาท  
- ย่ืนใบอนญุาตต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ 2 - 6 เดือน เร่ิมต้น     50,000 บาท  

2.จดัตัง้สํานกังานผู้แทน       2 เดือน 200,000 บาท รับบริการโนตารีเอกสาร
ในประเทศญ่ีปุ่ น 

3.อ่ืนๆ (จดทะเบียนสาขา, NPO, สมาคม ฯลฯ) 3 - 6 เดือน เร่ิมต้น   200,000 บาท  
หมายเหตุ : 1. ราคาบริการดงักลา่วไมร่วมถึงการจดัทําสญัญาร่วมค้า (Joint Venture), ข้อบงัคบัของบริษัท 
    2. คา่ดําเนินการโนตารีเอกสารในประเทศญ่ีปุ่ น 10,000 บาทโดยไมร่วมถึงคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จริงเช่น คา่ธรรมเนียม, คา่ลา่ม, 
        คา่แปลภาษา, คา่คดั เอกสาร เป็นต้น 

รายการ หมายเหตุ 
2) การเข้าครอบครองธุรกจิบริษัทไทยที่มีอยู่ 

พิจารณาราคาตามกรณี - การเข้าครอบครองธุรกิจโดยการเป็นเจ้าของหุ้น (ซือ้ขายหุ้น) 
- รับโอนธุรกิจโดยการจดัตัง้บริษัทใหม่ (ซือ้ขายสินทรัพย์) 

 
2. การดาํเนินการหลังจากจดจัดตัง้บริษัทแล้ว 

รายการ ค่าบริการ หมายเหตุ 
1) จดทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิม (VAT) - รวมอยู่ในการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท 
2) ลงทะเบยีนนายจ้างกบัประกนัสงัคม  
(ดําเนินการภายใน 30 วนัหลงัจากมีการจ้างงาน) 

- รวมอยู่ในการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท 

3) เปิดบญัชีธนาคารภายใต้นิติบคุคล - ทางบริษัทบริการเฉพาะการจดัเตรียม
เอกสาร 

4) ยื่นขอ B-VISA และ Work Permit -  
- ย่ืนขอ B-VISA จากต่างประเทศ - ลกูค้าเป็นผู้ ดําเนินการ 
- ย่ืนขอ Work Permit  40,000  บาท  
- ย่ืนตอ่อาย ุB-VISA  เร่ิมต้น 20,000 บาท  
- ย่ืนเร่ืองตําแหน่งหน้าท่ี (สําหรับ BOI เท่านัน้)1 10,000 บาท  
5) ยื่นขอ Re-Entry Permit  5,000 บาท  
6) ยื่นตอ่ O-VISA สําหรับครอบครัวติดตามผู้ปฏิบติังาน 10,000 บาท  
7) แจ้งอยู่ในราชอาณาจกัรเกิน 90 วนั 1,500 บาท  

หมายเหตุ : 1. คา่บริการดงักลา่วรวมในสว่นการขอเปิดใช้บริการระบบ Single Window หลงัจากได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุ BOI 
    2. กรณีที่ต้องดําเนินการจดทะเบียนนอกกรุงเทพฯ จะมีคา่ดําเนินการเพิม่เตมิเร่ิมต้น 10,000 บาท 
    3. คา่บริการดงักลา่วไมร่วมถึงคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จริงเช่น คา่ธรรมเนียม, คา่ลา่ม, คา่แปลภาษา, คา่คดัเอกสาร เป็นต้น 
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3. รายการที่จาํเป็นสาํหรับการเร่ิมดาํเนินธุรกจิ 

รายการ ค่าบริการ หมายเหตุ 
ด้านบุคคลและแรงงาน   
1) รับสมคัรพนกังานไทย  
   (ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีการเงิน, ล่าม, ธุรการ) - สามารถแนะนําบริษัทจดัหาบคุลากร

ให้ได้ 
2) Second Opinion ในการคดัเลือกบคุลากร 
    ขัน้ตอนสดุท้าย  3,000 บาท / 1 คน  

3) จดัทําข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางาน,  
    หนงัสือสญัญาการจ้างงาน - อ้างอิง “2.บริการจดัการบริหาร

ภายในองค์กร” 
4) จดัทําข้อกําหนดเก่ียวกบัเงินเดือน,  
   กําหนดข้อบงัคบัตา่งๆ สําหรับการควบคมุภายใน - อ้างอิง “2.บริการจดัการบริหาร

ภายในองค์กร” 

5) คํานวณเงินเดือน 3,000 บาท / เดือน  บริษัทในเครือเป็นผู้ดําเนินการ 

6) ลงทะเบียนประกนัสงัคมสําหรับพนกังาน               
   (ดําเนินการภายใน 30 วนัหลงัจากมีการจ้างงาน) - รวมอยู่ในคํานวณเงินเดือน 

7) ยื่นนําสง่เงินสมทบแบบประกนัสงัคม - รวมอยู่ในคํานวณเงินเดือน 

8) สวสัดิการ เชน่ ประกนัสขุภาพของเอกชน,  
    กองทนุสํารองเลีย้งชีพ - สามารถแนะนําบริษัทอืน่ให้ได้ 

ด้านภาษีและการเงนิ   

9) เปิดบญัชีธนาคารของบคุคลธรรมดา  - ทางลกูค้าหรือสํานกังานบญัชี
ดําเนินการ 

10) ย่ืนขอเลขประจําตวัผู้ เสียภาษีบคุคลธรรมดา  
      (TAX ID)  2,000 บาท / 1 คน  

11) จดัทําบญัชีรายเดือน,  
      จดัทําเอกสารยื่นภาษีรายเดือน เร่ิมต้น 25,000 บาท / เดือน บริษัทในเครือเป็นผู้ดําเนินการ 

12) ทําเอกสารย่ืนภาษีนิติบคุคล,  
      เอกสารยื่นภาษีนิติบคุคลคร่ึงปี 30,000 บาท / เดือน บริษัทในเครือเป็นผู้ดําเนินการ 

13) ตรวจสอบบญัชีรายปี  เร่ิมต้น 50,000 บาท บริษัทในเครือเป็นผู้ดําเนินการ 

หมายเหต ุ : 1. คา่บริการดงักลา่วไม่รวมถึงคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จริงเช่น คา่ธรรมเนียม, คา่ลา่ม, คา่แปลภาษา, คา่คดัเอกสาร เป็นต้น 
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4. รายการอ่ืนสาํหรับการเร่ิมดาํเนินธุรกจิ 
 

รายการ ค่าบริการ หมายเหตุ 
1) เช่าสํานกังาน, เลือกท่ีพกัอาศยัของผู้ พํานกัในไทย - ดําเนินการท่ีบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ 
2) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของออฟฟิศ - สามารถแนะนําบริษัทอืน่ให้ได้ 
3) การจดัหารถประจําบริษัท - สามารถแนะนําบริษัทอืน่ให้ได้ 
4) การทําประกนั - สามารถแนะนําบริษัทอืน่ให้ได้ 
5) ตรวจสอบหนงัสือสญัญาตามกฎหมาย - รวมอยู่ในค่าบริการท่ีปรึกษารายเดือน 
6) การจดทะเบยีนเคร่ืองหมายการค้าในประเทศไทย - สามารถแนะนําบริษัทอืน่ให้ได้ 
7) ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน ISO - สามารถแนะนําบริษัทอืน่ให้ได้ 
8) ยื่นขอใบอนญุาตอาหารและยา (FDA) - สามารถแนะนําบริษัทอืน่ให้ได้ 
9) ย่ืนเร่ืองการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) - สามารถแนะนําบริษัทอืน่ให้ได้ 
10) ย่ืนขอใบอนญุาตดําเนินกิจการโรงงาน - สามารถดําเนินการได้ท่ีการนิคม 
11) ตรวจสอบหนงัสือจดทะเบียนอสงัหาริมทรัพย์ เร่ิมต้น 30,000 บาท  
12) ย่ืนเร่ืองการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ 
      อสงัหาริมทรัพย์ต่อ 1 ใบกรรมสิทธ์ิ เร่ิมต้น 80,000 บาท  

หมายเหต ุ : 1. คา่บริการดงักลา่วไม่รวมถึงคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จริงเช่น คา่ธรรมเนียม, คา่ลา่ม, คา่แปลภาษา, คา่คดัเอกสาร เป็นต้น 
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-บริการที่ปรึกษารายเดือนและบริการสาํหรับจัดการบริหารภายในองค์กร- 

1. บริการที่ปรึกษารายเดือน 

 ทางบริษัทจะรับบริการ “ท่ีปรึกษาในหลากหลายด้าน” ไม่ว่าจะเป็นข้อสงสยัหรือแนวทางแก้ปัญหาสามารถ
สอบถามกบัทางบริษัทได้ จากการท่ีเราไม่ละเลยต่อข้อสงสยัแม้เพียงเลก็น้อยจะทําให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างราบร่ืน
และถกูต้องตามกฎหมาย 
     - ให้คําปรึกษาเก่ียวกบัการดําเนินการและยกเลิกธุรกิจในไทย, การเข้าดํารงตําแหน่ง, กลบัประเทศ, สบัเปลี่ยนผู้มา 
        พํานกัในประเทศไทย 
     - ให้คําปรึกษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการนิติบคุคลไทย 
     - Second Opinion ในด้านกฎหมายแรงงานและกฎหมายอ่ืนๆ 
     - Second Opinion ในการคดัเลือกบคุลากรเก่ียวกบังานธุรการ, บญัชี, ลา่ม (จํานวนไม่เกิน 3 คน) 
     - ตรวจสอบข้อบกพร่องของหนงัสือสญัญาโดยทนายความคนไทย  
       (ระยะเวลาดําเนินการ 1-2 วนัทําการสําหรับเอกสาร 1 หน้า A4 โดยหากมีความประสงค์ให้ต้องการแก้ไขสญัญาจะมีคา่ใช้จา่ยตา่งหาก) 
     - จดัสง่แบบฟอร์มสําหรับงานด้านแรงงาน, หนงัสือสญัญา, การทําธุรการ 
     - การเข้าร่วมทนุในฐานะหุ้นส่วนฝ่ายไทย    
       (จะรับพิจารณากรณีมีการแนะนําจากธนาคาร ทัง้นีถ้้ามีความประสงค์ให้ร่วมทนุมากกวา่ 3% ต้องได้รับการพิจารณาเพ่ิมเตมิ) 
     - สง่ขา่วสารไทยรายสปัดาห์, ขา่วสารอพัเดทของทางราชการ    (ไม่มีค่าใช้จา่ยสําหรับ 1 บญัชีผู้ ใช้) 

 
รูปแบบสญัญาท่ีปรึกษารายเดือน 

รายการ ค่าบริการ หมายเหตุ 

1) การขอรับการปรึกษาจากผู้ดแูลกิจการตา่งประเทศของ 
    บริษัทแม่ในญ่ีปุ่ น* 100,000 เยน / เดือน - 

2) การขอรับคําปรึกษาจากผู้ดแูลกิจการคนญ่ีปุ่ นของนิติบคุคลไทย 20,000 บาท / เดือน - 

3) การขอรับคําปรึกษาจาก 1) และ 2)* 35,000 บาท / เดือน  
หรือ 130,000 เยน / เดือน - 

4) การขอรับคําปรึกษาจากผู้จดัการคนไทยของบริษัทในไทย** +10,000 บาท / เดือน - 

5) ตรวจสอบการลงบญัชีและให้คําปรึกษาด้านภาษี 20,000 บาท / เดือน บริษัทในเครือ
ดําเนินการ

หมายเหตุ : 1. คา่บริการจะเรียกชําระในสิน้เดือนของเดือนท่ีใช้บริการโดยชําระในวนัท่ี 25 ของเดือนถดัไป ทัง้นีล้กัษณะการทําสญัญาสามารถ 
                        ออกแบบเป็นสญัญาเฉพาะโครงการได้ 
    2. สามารถประชมุทางไกล TV Conference กบับริษัทในไทยท่ี บริษัท เน็ทลอค จํากดั (ชอ่งทางตดิตอ่ในประเทศญ่ีปุ่ น) ได้ 
    3. *กรณีประสงค์จะทําสญัญาท่ีปรึกษารายเดือนโดยค่าบริการเป็นเงินเยนญ่ีปุ่ นสามารถทําสญัญากบับริษัท เน็ทลอค จํากดั ได้ 
    4. ** ต้องมีการทําสญัญาท่ีปรึกษา รูปแบบ 1- 3 อย่างน้อย 1 รูปแบบ 
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2. บริการจัดการบริหารภายในองค์กร 

รายการ ระยะเวลา ค่าบริการ หมายเหตุ 

・ค่าดาํเนินการพืน้ฐาน ต่อ 1 รายการ  20,000  บาท  

1) เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน* 1 เดือน +5,000   บาท  
2) เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบยีน** 1 - 2 เดือน +10,000   บาท  
3) Support การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  +5,000   บาท  
4) จดัทําระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางาน***  2 - 3 เดือน +40,000   บาท 

กรณีใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทเท่านัน้ 

5) จดัทําข้อกําหนดเก่ียวกบัเงินเดือน 2 - 3 เดือน +20,000   บาท 
6) จดัทําหนงัสือสญัญาจ้างงาน*** 1 - 2 สปัดาห์ +20,000   บาท 
7) จดัทําหนงัสือเลิกจ้าง ตอ่ 1 คน 1 - 2 สปัดาห์ +20,000   บาท 
8) กําหนดข้อบงัคบัสําหรับการควบคมุภายใน 
ตอ่ 1 เร่ือง  2 - 3 เดือน เร่ิมต้น +20,000   บาท พิจารณาราคาตาม 

ปริมาณเนือ้หา 9) ร่างหนงัสือสญัญาต่อ 1 เร่ือง เร่ิมต้นตัง้แต่ 2 สปัดาห์ เร่ิมต้น +10,000   บาท 
10) ย่ืนภาษีเงินได้รวมของคนต่างชาติ ตอ่ 1 คน 1 เดือน  รายการละ +10,000  บาท  
11) วินิจฉยักิจการ  1 เดือน +30,000  บาท  
12) ตรวจสอบงานด้านแรงงาน  
(ข้อบงัคบัการทํางาน, การกําหนดเงินเดือน, 
ปรึกษางานบคุคล) 

2 - 3 เดือน เร่ิมต้น +50,000 บาท 
ราคาเปลี่ยนแปลง
ตามจํานวน
พนกังาน 

12) ผู้ เช่ียวชาญติดตาม ต่อ 1 คน  1 วนั +10,000  บาท ไม่รวมคา่เดินทาง 
หมายเหตุ : 1. กรณีมีการทําสญัญาท่ีปรึกษารายเดือนรูปแบบท่ี  1 – 3 จะไมมี่คา่ดําเนินการพืน้ฐาน 
    2. *เปล่ียนแปลงกรรมการ, ผู้ ถือหุ้น, รายการเปล่ียนแปลงในการจดทะเบียนมลูคา่เพ่ิม (VAT), รายการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ตอ่ สนง 
                         ประกนัสงัคม 
    3. **เปล่ียนแปลงช่ือบริษัท, ท่ีอยู่, วตัถปุระสงค์, เพ่ิมทนุ, ลดทนุ 
    4. *** มีการเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยตา่งหากในกรณีมีความประสงค์ใช้แบบฟอร์มนอกเหนือของบริษัท ซึง่กรณีใช้แบบฟอร์มของทาง 
                            บริษัทจะรวมคา่บริการแปลภาษาไทย – ญ่ีปุ่ น (สําหรับแปลภาษาองักฤษมีการเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยตา่งหาก) 
    5. คา่บริการดงักลา่วไมร่วมถึงคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จริงเช่น คา่ธรรมเนียม, คา่ลา่ม, คา่แปลภาษา, คา่คดัเอกสาร เป็นต้น 
 

3. บริการสายด่วนแจ้งเร่ืองร้องเรียน (Compliance Hotline) 
 สายดว่นแจ้งเร่ืองร้องเรียน (Compliance Hotline) เป็นช่องทางสําหรับให้พนกังานคนไทยสามารถแจ้งความ
กงัวลเก่ียวกบัการปฏิบติัตามข้อกฎหมาย, กฎเกณฑ์ตามระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางาน, บญัชีและการเงิน รวมไปถึง
การแบง่แยกหรือการลว่งละเมิดทางเพศ โดยทางบริษัทจะรวบรวมข้อมลูการร้องเรียนเพ่ือมาวิเคราะห์เพื่อนําเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาโดยทีมผู้ เช่ียวชาญทางด้านทรัพยากรบคุคลและทนายความไว้รองรับ 

รายการ ค่าบริการ หมายเหตุ 
1) คา่ใช้จ่ายแรกเร่ิม   
   (สร้าง Email Address เฉพาะกิจ, จดัทําเอกสารแนะนําภาษาไทย) 20,000 บาท  

2) คา่บริการรายเดือน   
(รายงานรายเดือนโดยแยกเป็นประเภทร้องเรียนสรุปเป็นภาษาญ่ีปุ่ น) 

เร่ิมต้น 10,000 บาท / 
เดือน 

พิจารณาราคาตามจํานวน
พนกังาน 
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4. บริการดาํเนินคดคีวาม 

รายการ ค่าบริการ หมายเหตุ 
1)  การตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีและเสนอแผนแก้ไข เร่ิมต้น    50,000  บาท ราคาต่อ 1 คดี 
2)  การสืบทรัพย์ เร่ิมต้น    50,000  บาท ราคาต่อ 1 คดี 
3)  การเตรียมการก่อนการฟ้องร้อง เร่ิมต้น    50,000  บาท ราคาต่อ 1 คดี 
4)  การฟ้องร้องศาลชัน้ต้น (อาญา, แพ่ง, แรงงาน)  เร่ิมต้น 100,000 – 1,000,000  บาท* ราคาต่อ 1 คดี 
5) การจดัการหลงัการฟ้องร้อง  
    (การบงัคบัคดีตามกฎหมาย, ย่ืนอทุธรณ์ ฯลฯ) - พิจารณาราคาตามเนือ้หา 

6) แนะนําแนวทางการรับมือกบัสหภาพแรงงาน,  
    การตรวจสอบภาษี, ระหว่างผู้ ถือหุ้น - พิจารณาราคาตามเนือ้หา 

หมายเหตุ : 1. บริษัทขอมดัจําคา่บริการลว่งหน้า 50% ของราคาท่ีเสนอหลงัจากท่ีได้รับการยืนยนัโดยไมม่ีการคืนเงินในทกุกรณี 
                   2. *คา่บริการการฟ้องร้องศาลชัน้ต้นนัน้จะพิจารณาจากความยากงา่ยของคดี โดยคา่บริการอาจมากกวา่ 1,000,000 บาท 
    3. คา่บริการดงักลา่วไมร่วมถึงคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จริงเช่น คา่ธรรมเนียมศาล, คา่ลา่ม, คา่แปลภาษา, คา่คดัเอกสาร เป็นต้น 
5. บริการอื่นๆ 

รายการ ค่าบริการ หมายเหตุ 

1) บริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขตัง้แตรั่บบตัรสง่เสริม 
BOI จนถึงการย่ืนขออนญุาตเปิดดําเนินการกิจการ BOI เร่ิมต้น   50,000 บาท  

2) การย่ืนขออนญุาตเปิดดําเนินการกิจการ BOI เร่ิมต้น 150,000 บาท  
3) ยื่นตอ่อาย ุWork Permit 10,000 บาท  
4) ยื่นตอ่อาย ุB-VISA   เร่ิมต้น  20,000 บาท  
5) ยื่นตอ่อาย ุO-VISA  10,000 บาท  
6) ยื่นขอ Re-Entry Permit  5,000 บาท  
7) แก้ไขรายละเอียดท่ีระบใุน Work Permit  5,000 บาท  
8) ยื่นยกเลิก VISA และ Work Permit รายการละ  5,000 บาท  
9) การตอ่ใบอนญุาตตา่งๆ - 

พิจารณาราคาตามเนือ้หา 10) บริการเตือนวนัหมดอายใุบอนญุาตตา่งๆ,  VISA, WP  
      และการรายงานตวั 90 วนั - 

11) บริการคดัเอกสาร 1,000 บาท  
12) ประสานงานการแปลเอกสาร (ไทย-ญ่ีปุ่ น-องักฤษ) - พิจารณาราคาตามเนือ้หา 
13) Notary Public โดยทนายความคนไทย เร่ิมต้น  10,000 บาท  ราคาต่อ 1 รายการ 
14) การรับรองเอกสารโดยทนายความคนไทย  เร่ิมต้น    5,000 บาท  ราคาต่อ 1 รายการ 
15) เลิกนิติบคุคล สาํนกังานผู้แทน (ดําเนินเร่ืองเอกสารตา่งๆ  
      ยกเว้นการปิดงบ, ตรวจสอบ) 100,000 บาท  

16) การจดัการระหว่างการดําเนินการชําระบญัชี  
      (ยื่นต่อสรรพากร, กระทรวงพาณิชย์) 20,000 บาท / เดือน  

17) ดําเนินการแทนผู้ ชําระบญัชี 10,000 บาท / เดือน  
18) บริการให้คําแนะนําหลงัจากได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุ BOI - สามารถแนะนําบริษัทอ่ืนให้ได้ 
19) บริการตรวจสอบการทจุริตภายในบริษัท - สามารถแนะนําบริษัทอ่ืนให้ได้ 

หมายเหตุ   1. คา่บริการดงักลา่วไม่รวมถึงคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จริงเช่น คา่ธรรมเนียม, คา่ลา่ม, คา่แปลภาษา, คา่คดัเอกสาร เป็นต้น 
    2. กรณีประสงค์ให้ดําเนินการโดยกําหนดให้เร็วขึน้วา่ปรกตนิัน้ จะมีคา่ใช้จา่ยดําเนินการพิเศษเพ่ิมเตมิ 30% ของคา่บริการ ทัง้นี ้
        ในกรณีนี ้ทางบริษัทจะไมรั่บประกนังานดงักลา่ววา่จะเสร็จสิน้สมบรูณ์ตามท่ีประสงค์ 
    3. คา่ธรรมเนียมอาจมีการเปล่ียนแปลงขึน้อยูก่บัหน่วยงานราชการ 


