ข้ อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

TOYO BUSINESS SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
เราปรารถนาที่จะอุทศิ ตนเพื่อความก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจของไทยและญี่ปุ่นในฐานะสะพานเชื่อมความสัมพันธ์
ภารกิจของเราคือคอยให้ ความช่ วยเหลือบริ ษัทญี่ปุ่น ให้ สามารถดําเนินธุรกิจภายในประเทศไทยเป็ นไปได้ อย่ าง
ราบรื่ น กลุ่มบริ ษัทของเราจะสนับสนุ นการจัดสร้ างระบบที่ทําให้ การบริ หารมีความมั่นคงและการป้องกันการ
เกิดปั ญหาล่ วงหน้ าต่ างๆของธุรกิจในประเทศไทย
จุดแข็งของบริษัท
ทางบริ ษัทให้ ความสําคัญสูงสุดกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายในการดําเนินงานทั ้งหมด เพื่อให้ บริ ษัทญี่ปนสามารถ
ุ่
ดําเนินธุรกิ จภายในประเทศไทยได้ อย่ างปลอดภัย การก่อตัง้ บริ ษัทและการดําเนิ นงานโดยปฏิ บัติตามกฎหมายอย่าง
เข้ มงวดมีความสําคัญอย่างมากในการเป็ นหลักประกันความปลอดภัยของการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
อีกทั ้งทางบริษัทยังยึดหลักในการสร้ างระบบที่ป้องกันการเกิดปั ญหาไว้ ลว่ งหน้ าโดยใช้ “ความเสี่ยงกับต้ นทุน” มา
เป็ นมาตรฐานในการพิจารณาการบริ หาร โดยอาศัยตัวอย่างปั ญหาจํานวนมากมาเป็ นเกณฑ์ (ปั ญหาแรงงาน, การจัดเก็บ
หนี ้สิน, ปั ญหาระหว่างผู้ถือหุ้นและพาร์ ทเนอร์ , ปั ญหาภาษี ฯลฯ) และทําการเสนอแผนการแก้ ไขปั ญหาตามความเป็ นจริ ง
จากทางด้ านญี่ปนและไทย
ุ่
โดยอิงจากกรณีศกึ ษาของบริษัทญี่ปนที
ุ่ ่มีมากกว่า 1,170 บริ ษัท
เกี่ยวกับเรา
บริ ษัทก่อตั ้งปี พ.ศ. 2540 (จัดตั ้งบริ ษัทปี พ.ศ. 2529 โดยดําเนินธุรกิจปั จจุบนั ตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2554)
กรรมการผู้จดั การ : นายฮิเดอากิ นากาโอะ
ทุนจดทะเบียน : 58,800,000 บาท
จํานวนพนักงาน : 90 คน (ญี่ปนุ่ 18 คน)
ติดต่อสอบถาม : e-mail : consulting@toyo-g.com Home page : www.toyo-g.com
ลูกค้ าหลัก
: หน่วยงานท้ องถิ่น, JICA, ธนาคารขนาดใหญ่, ธนาคารท้ องถิ่น, บริ ษัทญี่ปน,
ุ่ โรงเรี ยน,
องค์กรของรัฐบาลไทย
ที่อยู่ในประเทศไทย
ที่อยู่ : 32/23 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 2 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เวลาติดต่อ : วันธรรมดา 10:00 น. – 12:00 น. และ 13:30 น. – 17:30 น.
โทรศัพท์ : +66(0)2-661-6061
ช่ องทางติดต่ อในประเทศญี่ปุ่น ( บริ ษัท เน็ทลอค จํากัด, ฝ่ ายธุรกิจไทย ) http://www.netloc.co.jp/thailand.html
ที่อยู่
: Etoile Higashikanda Building, 1-13-11, Higashikanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0031, Japan
โทรศัพท์ : +81(0)3-6825-7401
ผู้รับผิดชอบ : นายโยชิยกู ิ ชินยะ
เวลาติดต่อ : วันธรรมดา 13:30 น. – 17:30 น. (สามารถประชุมทางไกล TV Conference กับบริ ษัทในไทย)
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รายละเอียดการให้ บริการ
1. ให้ คาํ ปรึกษาและสนับสนุนการบริหารบริษัท
- เพื่อแก้ ไขปั ญหาการบริหารจัดการทัว่ ไป เช่น เรื่ องบุคคล, แรงงาน, กฎหมาย, บัญชี, ปั ญหาต่างๆของนิติบคุ คลไทย
2. ให้ คาํ ปรึกษาการคัดเลือก Outsource
- คัดเลือก, แนะนําบริ ษัทไทยที่เป็ น Outsource ในส่วนที่มีโอกาสเกิดปั ญหาและเกิดการทุจริตได้ ง่าย เช่น การจัดหา
บุคลากร, การจัดการขยะอุตสาหกรรม, บริ ษัทรักษาความปลอดภัย, การจัด Incentive Tour, การจัดการเงินสดย่อยของ
พนักงาน เป็ นต้ น
3. ให้ คาํ ปรึกษาและสนับสนุนการขยายธุรกิจสู่ประเทศไทย
- สนับสนุนการขยายธุรกิจสู่ประเทศไทยอย่างราบรื่น โดยให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย เช่น การจดทะเบียน
จัดตั ้งบริ ษัท, การขอรับการส่งเสริ มการลงทุน BOI เป็ นต้ น
4. ให้ คาํ ปรึกษาสนับสนุนการทํางาน
- สนับสนุนในการบริหารบริษัท เช่น การพึง่ พาตนเองได้ หลังจากจัดตั ้งบริ ษัท, การลงบัญชี, การยื่นภาษี , ข้ อมูลทางด้ าน
กฎหมายพื ้นฐาน เป็ นต้ น
5. การตรวจสอบบัญชี
- ตรวจสอบงบดุลและแบบนําส่งภาษี ตามกฎหมายและการบัญชีของประเทศไทย
บริษัทในเครือ
บัญชีและกฎหมายภาษี
บริ ษัทร่วมทุน
ตรวจสอบบัญชี
สนับสนุนหน่วยงานส่วนท้ องถิ่น

:
:
:
:

HONGO TOYO ACCOUNTING CO., LTD. | บริ ษัท ฮงโก โตโย แอคเคาท์ติ ้ง จํากัด
TOYO BUSINESS CAPITAL CO., LTD. | บริ ษัท โตโย บิซิเนส แคปปิ ตอล จํากัด
TOYO AUDIT CO., LTD. | บริ ษัท โตโย ออดิท จํากัด
TOYO BUSINESS SOLUTIONS CO., LTD. | บริษัท โตโย บิซิเนส โซลูชนั่ ส์ จํากัด

หมายเหตุ : รายได้ สว่ นหนึง่ ของเรา จะบริ จาคให้ กบั ”มูลนิธิการศึกษาเบญจ – วินส์” ซึง่ ทํากิจกรรมช่วยเหลือด้ านการศึกษาให้ กบั เด็กกําพร้ าและเด็กๆที่ ด้ อยโอกาส
ทางการศึกษา
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- รายการค่ าบริ การสําหรั บการเริ่ มกิจการและเลิกกิจการ –
รายการ

ค่ าบริการ

1) การจัดตัง้ บริษัทสัญชาติไทย
1. จดทะเบียนจัดตั ้งบริ ษัท
2. ยื่นขอ B-VISA และ Work Permit สําหรับผู้มาพํานักในประเทศไทย
- ยื่นขอ Work Permit
- ยื่นต่ออายุ B-VISA
- ยื่นขอ Re-Entry Permit
รวม
2) การจัดตัง้ บริษัทสัญชาติต่างด้ าว
1. ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI และใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
คนต่างด้ าวมาตรา 12
2. จดทะเบียนจัดตั ้งบริ ษัทจํากัด
3. ยื่นขอ B-VISA และ Work Permit
- ยื่นขอ Work Permit
- ยื่นต่ออายุ B-VISA
- ยื่นเรื่ องขอตําแหน่งหน้ าที่ (สําหรับ BOI เท่านั ้น)1
- ยื่นขอ Re-entry Permit
เริ่มต้ นรวม
3) การจัดตัง้ สํานักงานผู้แทน
1.จดทะเบียนจัดตังสํ
้ านักงานผู้แทน
2. ยื่นขอ B-VISA และ Work Permit
- ยื่นขอ Work Permit
- ยื่นต่ออายุ B-VISA
- ยื่นขอ Re-Entry Permit
รวม
4) การเลิกบริษัทและการชําระบัญชี
1. เลิกบริษัท, เลิกสํานักงานผู้แทน
(งานจดทะเบียนยกเว้ นปิ ดงบ, งานตรวจสอบ)
2. การจัดการระหว่างการดําเนินการชําระบัญชี
(ยื่นต่อสรรพากร, กระทรวงพาณิชย์)
3. ดําเนินการแทนผู้ชําระบัญชี
เริ่มต้ นรวม

ค่ าธรรมเนียม

100,000 บาท

5,600 บาท

40,000 บาท
20,000 บาท
5,000 บาท
165,000 บาท

3,100 บาท
1,900 บาท
3,800 บาท
14,400 บาท

เริ่มต้ น 200,000 บาท

22,000 บาท

100,000 บาท

5,600 บาท

40,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท
375,000 บาท

3,100 บาท
1,900 บาท
3,800 บาท
36,400 บาท

200,000 บาท
40,000 บาท
20,000 บาท
5,000 บาท
265,000 บาท

3,100 บาท
1,900 บาท
3,800 บาท
8,800 บาท

เริ่ มต้ น 100,000 บาท

เริ่มต้ น 1,000 บาท

20,000 บาท / เดือน
10,000 บาท / เดือน
130,000 บาท

1,000 บาท

หมายเหตุ : 1. ค่าบริการดังกล่าวรวมในส่วนการขอเปิ ดใช้ บริ การระบบ Single Window หลังจากได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุน BOI
2. กรณีที่ต้องดําเนินการจดทะเบียนนอกกรุงเทพฯ จะมีคา่ ดําเนินการเพิม่ เติมเริ่มต้ น 10,000 บาท
3. ค่าบริ การดังกล่าวไม่รวมถึงค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นจริ งเช่น ค่าธรรมเนียม, ค่าล่าม, ค่าแปลภาษา, ค่าคัดเอกสาร เป็ นต้ น

หมายเหตุ : บริ ษัทเราเป็ นองค์กรสนับสนุนผู้ประกอบการในนาม “สมาคม โอตาไก ฟอรั่ม (http://otagai.asia/)
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- รายการค่ าบริ การจดทะเบียนและการเริ่มธุรกิจ –
1. ทางเลือกการขยายธุรกิจ
ค่ าบริการ

หมายเหตุ

รายการ
1) จดทะเบียนนิตบิ ุคคลใหม่
1. จดทะเบียนจัดตั ้งบริ ษัท
- ยื่นขอรับการส่งเสริ มการลงทุน BOIและ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้ าวมาตรา 12
- ย้ ายเข้ าอยู่ IEAT

ระยะเวลา

- ยื่นใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว
- ยื่นใบอนุญาตต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ

3 - 4 เดือน
2 - 6 เดือน

เริ่มต้ น 200,000 บาท
เริ่มต้ น 50,000 บาท

2 เดือน

200,000 บาท

3 - 6 เดือน

เริ่มต้ น 200,000 บาท

1 - 2 เดือน
3 - 4 เดือน
3 - 4 เดือน

2.จัดตั ้งสํานักงานผู้แทน
3.อื่นๆ (จดทะเบียนสาขา, NPO, สมาคม ฯลฯ)

100,000 บาท
เริ่มต้ น 200,000 บาท
-

แนะนําบริ ษัท
อสังหาริ มทรัพย์ให้ ได้
รับบริการโนตารี เอกสาร
ในประเทศญี่ปนุ่

หมายเหตุ : 1. ราคาบริ การดังกล่าวไม่รวมถึงการจัดทําสัญญาร่วมค้ า (Joint Venture), ข้ อบังคับของบริ ษัท
2. ค่าดําเนินการโนตารี เอกสารในประเทศญี่ปนุ่ 10,000 บาทโดยไม่รวมถึงค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นจริงเช่น ค่าธรรมเนียม, ค่าล่าม,
ค่าแปลภาษา, ค่าคัด เอกสาร เป็ นต้ น

รายการ
2) การเข้ าครอบครองธุรกิจบริษัทไทยที่มีอยู่
- การเข้ าครอบครองธุรกิจโดยการเป็ นเจ้ าของหุ้น (ซื ้อขายหุ้น)
- รับโอนธุรกิจโดยการจัดตั ้งบริ ษัทใหม่ (ซื ้อขายสินทรัพย์)

หมายเหตุ
พิจารณาราคาตามกรณี

2. การดําเนินการหลังจากจดจัดตัง้ บริษัทแล้ ว
รายการ
1) จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (VAT)
2) ลงทะเบียนนายจ้ างกับประกันสังคม
(ดําเนินการภายใน 30 วันหลังจากมีการจ้ างงาน)
3) เปิ ดบัญชีธนาคารภายใต้ นิติบคุ คล
4) ยื่นขอ B-VISA และ Work Permit
- ยื่นขอ B-VISA จากต่างประเทศ
- ยื่นขอ Work Permit
- ยื่นต่ออายุ B-VISA
- ยื่นเรื่ องตําแหน่งหน้ าที่ (สําหรับ BOI เท่านั ้น)1
5) ยื่นขอ Re-Entry Permit
6) ยื่นต่อ O-VISA สําหรับครอบครัวติดตามผู้ปฏิบตั ิงาน
7) แจ้ งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน

ค่ าบริการ
-

หมายเหตุ
รวมอยู่ในการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท

-

รวมอยู่ในการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท

-

ทางบริ ษัทบริการเฉพาะการจัดเตรี ยม
เอกสาร

40,000 บาท
เริ่มต้ น 20,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท
10,000 บาท
1,500 บาท

ลูกค้ าเป็ นผู้ดําเนินการ

หมายเหตุ : 1. ค่าบริการดังกล่าวรวมในส่วนการขอเปิ ดใช้ บริ การระบบ Single Window หลังจากได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุน BOI
2. กรณีที่ต้องดําเนินการจดทะเบียนนอกกรุงเทพฯ จะมีคา่ ดําเนินการเพิม่ เติมเริ่มต้ น 10,000 บาท
3. ค่าบริ การดังกล่าวไม่รวมถึงค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นจริ งเช่น ค่าธรรมเนียม, ค่าล่าม, ค่าแปลภาษา, ค่าคัดเอกสาร เป็ นต้ น
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3. รายการที่จาํ เป็ นสําหรั บการเริ่มดําเนินธุรกิจ
รายการ
ด้ านบุคคลและแรงงาน
1) รับสมัครพนักงานไทย
(ตําแหน่งเจ้ าหน้ าที่การเงิน, ล่าม, ธุรการ)
2) Second Opinion ในการคัดเลือกบุคลากร
ขั ้นตอนสุดท้ าย
3) จัดทําข้ อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน,
หนังสือสัญญาการจ้ างงาน
4) จัดทําข้ อกําหนดเกี่ยวกับเงินเดือน,
กําหนดข้ อบังคับต่างๆ สําหรับการควบคุมภายใน

ค่ าบริการ

หมายเหตุ

-

สามารถแนะนําบริษัทจัดหาบุคลากร
ให้ ได้

5) คํานวณเงินเดือน

3,000 บาท / เดือน

3,000 บาท / 1 คน
-

อ้ างอิง “2.บริ การจัดการบริหาร
ภายในองค์กร”
อ้ างอิง “2.บริ การจัดการบริหาร
ภายในองค์กร”
บริษัทในเครื อเป็ นผู้ดําเนินการ

6) ลงทะเบียนประกันสังคมสําหรับพนักงาน
(ดําเนินการภายใน 30 วันหลังจากมีการจ้ างงาน)

-

รวมอยู่ในคํานวณเงินเดือน

7) ยื่นนําส่งเงินสมทบแบบประกันสังคม

-

รวมอยู่ในคํานวณเงินเดือน

-

สามารถแนะนําบริ ษัทอืน่ ให้ ได้

-

ทางลูกค้ าหรื อสํานักงานบัญชี
ดําเนินการ

8) สวัสดิการ เช่น ประกันสุขภาพของเอกชน,
กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
ด้ านภาษีและการเงิน
9) เปิ ดบัญชีธนาคารของบุคคลธรรมดา
10) ยื่นขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษี บคุ คลธรรมดา
(TAX ID)
11) จัดทําบัญชีรายเดือน,
จัดทําเอกสารยื่นภาษีรายเดือน
12) ทําเอกสารยื่นภาษีนิติบคุ คล,
เอกสารยื่นภาษีนิติบคุ คลครึ่งปี
13) ตรวจสอบบัญชีรายปี

2,000 บาท / 1 คน
เริ่ มต้ น 25,000 บาท / เดือน

บริษัทในเครื อเป็ นผู้ดําเนินการ

30,000 บาท / เดือน

บริษัทในเครื อเป็ นผู้ดําเนินการ

เริ่มต้ น 50,000 บาท

บริษัทในเครื อเป็ นผู้ดําเนินการ

หมายเหตุ : 1. ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมถึงค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นจริ งเช่น ค่าธรรมเนียม, ค่าล่าม, ค่าแปลภาษา, ค่าคัดเอกสาร เป็ นต้ น
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4. รายการอื่นสําหรับการเริ่มดําเนินธุรกิจ
รายการ
1) เช่าสํานักงาน, เลือกที่พกั อาศัยของผู้พํานักในไทย
2) ปรับปรุงสภาพแวดล้ อมของออฟฟิ ศ
3) การจัดหารถประจําบริษัท
4) การทําประกัน
5) ตรวจสอบหนังสือสัญญาตามกฎหมาย
6) การจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าในประเทศไทย
7) ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน ISO
8) ยื่นขอใบอนุญาตอาหารและยา (FDA)
9) ยื่นเรื่ องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA)
10) ยื่นขอใบอนุญาตดําเนินกิจการโรงงาน
11) ตรวจสอบหนังสือจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์
12) ยื่นเรื่ องการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
อสังหาริมทรัพย์ต่อ 1 ใบกรรมสิทธิ์

ค่ าบริการ
เริ่มต้ น 30,000 บาท

หมายเหตุ
ดําเนินการที่บริ ษัทอสังหาริมทรัพย์
สามารถแนะนําบริ ษัทอืน่ ให้ ได้
สามารถแนะนําบริ ษัทอืน่ ให้ ได้
สามารถแนะนําบริ ษัทอืน่ ให้ ได้
รวมอยู่ในค่าบริ การที่ปรึกษารายเดือน
สามารถแนะนําบริ ษัทอืน่ ให้ ได้
สามารถแนะนําบริ ษัทอืน่ ให้ ได้
สามารถแนะนําบริ ษัทอืน่ ให้ ได้
สามารถแนะนําบริ ษัทอืน่ ให้ ได้
สามารถดําเนินการได้ ที่การนิคม

เริ่มต้ น 80,000 บาท

หมายเหตุ : 1. ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมถึงค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นจริ งเช่น ค่าธรรมเนียม, ค่าล่าม, ค่าแปลภาษา, ค่าคัดเอกสาร เป็ นต้ น

Toyo Business Service Public Company Limited
32/23 Sino-Thai Tower, 2 Floor, Sukhumvit 21 Road (Asoke), Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand
Telephone : +66 (0)2-661-6061 I Fax : +66 (0)2-260-2567 I TAX ID. 0 1075 58000 01 6 I www.toyo-g.com

Page 6 of 9

ข้ อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

-บริ การที่ปรึ กษารายเดือนและบริการสําหรั บจัดการบริหารภายในองค์ กร-

1. บริการที่ปรึกษารายเดือน
ทางบริษัทจะรับบริการ “ที่ปรึกษาในหลากหลายด้ าน” ไม่ว่าจะเป็ นข้ อสงสัยหรือแนวทางแก้ ปัญหาสามารถ
สอบถามกับทางบริษัทได้ จากการที่เราไม่ละเลยต่อข้ อสงสัยแม้ เพียงเล็กน้ อยจะทําให้ สามารถดําเนินธุรกิจได้ อย่างราบรื่น
และถูกต้ องตามกฎหมาย
- ให้ คําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการและยกเลิกธุรกิจในไทย, การเข้ าดํารงตําแหน่ง, กลับประเทศ, สับเปลี่ยนผู้มา
พํานักในประเทศไทย
- ให้ คําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการนิติบคุ คลไทย
- Second Opinion ในด้ านกฎหมายแรงงานและกฎหมายอืน่ ๆ
- Second Opinion ในการคัดเลือกบุคลากรเกี่ยวกับงานธุรการ, บัญชี, ล่าม (จํานวนไม่เกิน 3 คน)
- ตรวจสอบข้ อบกพร่องของหนังสือสัญญาโดยทนายความคนไทย
(ระยะเวลาดําเนินการ 1-2 วันทําการสําหรับเอกสาร 1 หน้ า A4 โดยหากมีความประสงค์ให้ ต้องการแก้ ไขสัญญาจะมีคา่ ใช้ จา่ ยต่างหาก)

- จัดส่งแบบฟอร์ มสําหรับงานด้ านแรงงาน, หนังสือสัญญา, การทําธุรการ
- การเข้ าร่วมทุนในฐานะหุ้นส่วนฝ่ ายไทย
(จะรับพิจารณากรณีมีการแนะนําจากธนาคาร ทังนี
้ ้ถ้ ามีความประสงค์ให้ ร่วมทุนมากกว่า 3% ต้ องได้ รับการพิจารณาเพิ่มเติม)

- ส่งข่าวสารไทยรายสัปดาห์, ข่าวสารอัพเดทของทางราชการ (ไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยสําหรับ 1 บัญชีผ้ ใู ช้ )
รูปแบบสัญญาที่ปรึกษารายเดือน
รายการ
1) การขอรับการปรึกษาจากผู้ดแู ลกิจการต่างประเทศของ
บริษัทแม่ในญี่ปน*
ุ่
2) การขอรับคําปรึกษาจากผู้ดแู ลกิจการคนญี่ปนของนิ
ุ่
ติบคุ คลไทย
3) การขอรับคําปรึกษาจาก 1) และ 2)*
4) การขอรับคําปรึกษาจากผู้จดั การคนไทยของบริษัทในไทย**
5) ตรวจสอบการลงบัญชีและให้ คําปรึกษาด้ านภาษี

ค่ าบริการ

หมายเหตุ

100,000 เยน / เดือน

-

20,000 บาท / เดือน

-

35,000 บาท / เดือน
หรื อ 130,000 เยน / เดือน

-

+10,000 บาท / เดือน

-

20,000 บาท / เดือน

บริ ษัทในเครื อ
ดําเนินการ

หมายเหตุ : 1. ค่าบริการจะเรี ยกชําระในสิ ้นเดือนของเดือนที่ใช้ บริการโดยชําระในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป ทังนี
้ ้ลักษณะการทําสัญญาสามารถ
ออกแบบเป็ นสัญญาเฉพาะโครงการได้
2. สามารถประชุมทางไกล TV Conference กับบริษัทในไทยที่ บริ ษัท เน็ทลอค จํากัด (ช่องทางติดต่อในประเทศญี่ปน)
ุ่ ได้
3. *กรณีประสงค์จะทําสัญญาที่ปรึกษารายเดือนโดยค่าบริ การเป็ นเงินเยนญี่ปนสามารถทํ
ุ่
าสัญญากับบริ ษัท เน็ทลอค จํากัด ได้
4. ** ต้ องมีการทําสัญญาที่ปรึ กษา รู ปแบบ 1- 3 อย่างน้ อย 1 รูปแบบ
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2. บริการจัดการบริหารภายในองค์ กร
รายการ

ค่ าบริการ

ระยะเวลา

20,000 บาท

・ค่ าดําเนินการพืน้ ฐาน ต่ อ 1 รายการ
1) เปลีย่ นแปลงรายการจดทะเบียน*
2) เปลีย่ นแปลงรายการจดทะเบียน**
3) Support การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4) จัดทําระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน***
5) จัดทําข้ อกําหนดเกี่ยวกับเงินเดือน
6) จัดทําหนังสือสัญญาจ้ างงาน***
7) จัดทําหนังสือเลิกจ้ าง ต่อ 1 คน
8) กําหนดข้ อบังคับสําหรับการควบคุมภายใน
ต่อ 1 เรื่ อง
9) ร่างหนังสือสัญญาต่อ 1 เรื่อง
10) ยื่นภาษี เงินได้ รวมของคนต่างชาติ ต่อ 1 คน
11) วินิจฉัยกิจการ
12) ตรวจสอบงานด้ านแรงงาน
(ข้ อบังคับการทํางาน, การกําหนดเงินเดือน,
ปรึกษางานบุคคล)
12) ผู้เชี่ยวชาญติดตาม ต่อ 1 คน

หมายเหตุ

1 เดือน
1 - 2 เดือน

+5,000
+10,000
+5,000
+40,000
+20,000
+20,000
+20,000

2 - 3 เดือน
2 - 3 เดือน
1 - 2 สัปดาห์
1 - 2 สัปดาห์
2 - 3 เดือน
เริ่ มต้ นตั ้งแต่ 2 สัปดาห์
1 เดือน
1 เดือน
2 - 3 เดือน
1 วัน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท กรณีใช้ แบบฟอร์ ม
บาท ของบริ ษัทเท่านั ้น
บาท

เริ่มต้ น +20,000 บาท พิจารณาราคาตาม
ปริ มาณเนื ้อหา
เริ่มต้ น +10,000 บาท
รายการละ +10,000 บาท
+30,000 บาท
ราคาเปลี่ยนแปลง
เริ่มต้ น +50,000 บาท
ตามจํานวน
พนักงาน
+10,000 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง

หมายเหตุ : 1. กรณีมีการทําสัญญาที่ปรึ กษารายเดือนรูปแบบที่ 1 – 3 จะไม่มีคา่ ดําเนินการพื ้นฐาน
2. *เปลี่ยนแปลงกรรมการ, ผู้ถือหุ้น, รายการเปลี่ยนแปลงในการจดทะเบียนมูลค่าเพิม่ (VAT), รายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ต่อ สนง
ประกันสังคม
3. **เปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษัท, ที่อยู่, วัตถุประสงค์, เพิ่มทุน, ลดทุน
4. *** มีการเรี ยกเก็บค่าใช้ จา่ ยต่างหากในกรณีมีความประสงค์ใช้ แบบฟอร์ มนอกเหนือของบริษัท ซึง่ กรณีใช้ แบบฟอร์ มของทาง
บริษัทจะรวมค่าบริ การแปลภาษาไทย – ญี่ปนุ่ (สําหรับแปลภาษาอังกฤษมีการเรี ยกเก็บค่าใช้ จา่ ยต่างหาก)
5. ค่าบริ การดังกล่าวไม่รวมถึงค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นจริ งเช่น ค่าธรรมเนียม, ค่าล่าม, ค่าแปลภาษา, ค่าคัดเอกสาร เป็ นต้ น

3. บริการสายด่ วนแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน (Compliance Hotline)
สายด่วนแจ้ งเรื่ องร้ องเรียน (Compliance Hotline) เป็ นช่องทางสําหรับให้ พนักงานคนไทยสามารถแจ้ งความ
กังวลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมาย, กฎเกณฑ์ตามระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน, บัญชีและการเงิน รวมไปถึง
การแบ่งแยกหรื อการล่วงละเมิดทางเพศ โดยทางบริษัทจะรวบรวมข้ อมูลการร้ องเรียนเพื่อมาวิเคราะห์เพื่อนําเสนอแนว
ทางแก้ ไขปั ญหาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้ านทรัพยากรบุคคลและทนายความไว้ รองรับ
รายการ
ค่ าบริการ
หมายเหตุ
1) ค่าใช้ จ่ายแรกเริ่ ม
20,000 บาท
(สร้ าง Email Address เฉพาะกิจ, จัดทําเอกสารแนะนําภาษาไทย)
2) ค่าบริการรายเดือน
เริ่มต้ น 10,000 บาท / พิจารณาราคาตามจํานวน
ุ่
(รายงานรายเดือนโดยแยกเป็ นประเภทร้ องเรียนสรุปเป็ นภาษาญี่ปน)
เดือน
พนักงาน
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4. บริการดําเนินคดีความ
รายการ
1) การตรวจสอบข้ อเท็จจริ งของคดีและเสนอแผนแก้ ไข
2) การสืบทรัพย์
3) การเตรียมการก่อนการฟ้องร้ อง
4) การฟ้องร้ องศาลชั ้นต้ น (อาญา, แพ่ง, แรงงาน)
5) การจัดการหลังการฟ้องร้ อง
(การบังคับคดีตามกฎหมาย, ยื่นอุทธรณ์ ฯลฯ)
6) แนะนําแนวทางการรับมือกับสหภาพแรงงาน,
การตรวจสอบภาษี, ระหว่างผู้ถือหุ้น

ค่ าบริการ
เริ่มต้ น 50,000 บาท
เริ่มต้ น 50,000 บาท
เริ่มต้ น 50,000 บาท
เริ่มต้ น 100,000 – 1,000,000 บาท*

หมายเหตุ
ราคาต่อ 1 คดี
ราคาต่อ 1 คดี
ราคาต่อ 1 คดี
ราคาต่อ 1 คดี

-

พิจารณาราคาตามเนื ้อหา

-

พิจารณาราคาตามเนื ้อหา

หมายเหตุ : 1. บริษัทขอมัดจําค่าบริ การล่วงหน้ า 50% ของราคาที่เสนอหลังจากที่ได้ รับการยืนยันโดยไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี
2. *ค่าบริ การการฟ้องร้ องศาลชันต้
้ นนันจะพิ
้
จารณาจากความยากง่ายของคดี โดยค่าบริ การอาจมากกว่า 1,000,000 บาท
3. ค่าบริ การดังกล่าวไม่รวมถึงค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นจริงเช่น ค่าธรรมเนียมศาล, ค่าล่าม, ค่าแปลภาษา, ค่าคัดเอกสาร เป็ นต้ น

5. บริการอื่นๆ

รายการ
1) บริ การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขตังแต่
้ รับบัตรส่งเสริ ม
BOI จนถึงการยื่นขออนุญาตเปิ ดดําเนินการกิจการ BOI
2) การยื่นขออนุญาตเปิ ดดําเนินการกิจการ BOI
3) ยื่นต่ออายุ Work Permit
4) ยื่นต่ออายุ B-VISA
5) ยื่นต่ออายุ O-VISA
6) ยื่นขอ Re-Entry Permit
7) แก้ ไขรายละเอียดที่ระบุใน Work Permit
8) ยื่นยกเลิก VISA และ Work Permit
9) การต่อใบอนุญาตต่างๆ
10) บริ การเตือนวันหมดอายุใบอนุญาตต่างๆ, VISA, WP
และการรายงานตัว 90 วัน
11) บริ การคัดเอกสาร
12) ประสานงานการแปลเอกสาร (ไทย-ญี่ปน-อั
ุ่ งกฤษ)
13) Notary Public โดยทนายความคนไทย
14) การรับรองเอกสารโดยทนายความคนไทย
15) เลิกนิติบคุ คล สํานักงานผู้แทน (ดําเนินเรื่ องเอกสารต่างๆ
ยกเว้ นการปิ ดงบ, ตรวจสอบ)
16) การจัดการระหว่างการดําเนินการชําระบัญชี
(ยื่นต่อสรรพากร, กระทรวงพาณิชย์)
17) ดําเนินการแทนผู้ชําระบัญชี
18) บริ การให้ คําแนะนําหลังจากได้ รับบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI
19) บริ การตรวจสอบการทุจริตภายในบริ ษัท

ค่ าบริการ

หมายเหตุ

เริ่มต้ น 50,000 บาท
เริ่มต้ น 150,000 บาท
10,000 บาท
เริ่ มต้ น 20,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
รายการละ 5,000 บาท
-

พิจารณาราคาตามเนื ้อหา

1,000 บาท
เริ่ มต้ น 10,000 บาท
เริ่ มต้ น 5,000 บาท

พิจารณาราคาตามเนื ้อหา
ราคาต่อ 1 รายการ
ราคาต่อ 1 รายการ

100,000 บาท
20,000 บาท / เดือน
10,000 บาท / เดือน
สามารถแนะนําบริษัทอืน่ ให้ ได้
สามารถแนะนําบริษัทอืน่ ให้ ได้

หมายเหตุ 1. ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมถึงค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นจริ งเช่น ค่าธรรมเนียม, ค่าล่าม, ค่าแปลภาษา, ค่าคัดเอกสาร เป็ นต้ น
2. กรณีประสงค์ให้ ดําเนินการโดยกําหนดให้ เร็วขึ ้นว่าปรกตินนั ้ จะมีคา่ ใช้ จา่ ยดําเนินการพิเศษเพิม่ เติม 30% ของค่าบริการ ทังนี
้ ้
ในกรณีนี ้ ทางบริ ษัทจะไม่รับประกันงานดังกล่าวว่าจะเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ตามที่ประสงค์
3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ ้นอยูก่ บั หน่วยงานราชการ
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