ระบบบัญชีแบบเหมาจ่าย
และ การบริการภาษีสําหรับบริษัท
ขนาดกลางและขนาดเล็กใน
ประเทศไทย
แค่คุณส่งใบแจ้งหนีและใบเสร็จรับเงินทังหมดมาให้เรา

แพ็ คเกจบริการด้านบัญชีและ
การบริการด้านภาษีของเรา
ให้คําปรึกษาด้านบัญชี
และกฎหมายฟรี

ทําบัญชีเท่านัน

ทําบัญชีและยืนภาษี

การทําบัญชี ภาษี และ
การดูแลธุรกิจ

ทีปรึกษาบัญชีมืออาชีพแบบตัวต่อตัว

2 ชัวโมง

2 ชัวโมง

2 ชัวโมง

2 ชัวโมง

ทีปรึกษากฎหมายสําหรับธุรกิจของคุณ
แบบตัวต่อตัว

1 ชัวโมง

2 ชัวโมง

2 ชัวโมง

2 ชัวโมง

1 ครังต่อเดือน

2 ครังต่อเดือน

13,000

22,000

บริการรับทําบัญชี
คีย์ข้อมูลบัญชีแยกประเภทธุรกิจ

จัดทําทะเบียนประกันสังคม
การคํานวณและการชําระเงินประกัน
สังคม
การคํานวนการจ่ายงินเดือน

คําแนะนําการลดหย่อนภาษี

การคํานวณและการเตรียมยืนภาษี
ภงด 1 / 3/ 53 ภ.ง.ด. 30 การคํานวณ
การเตรียมการ และการนําส่งภาษี
ให้คําปรึกษานอกสถานที
บริการประสานงานกับส่วนงาน
ราชการ

แพ็ คเกจรายเดือ (THB)

www.unionspace.co.th

FREE

7,000

@unionspaceth

+666 2015 5533

รายละเอียดการให้บริการ

ทีปรึกษาด้านบัญชีแบบมืออาชีพ แบบตัวต่อตัว
.สิ งที คุ ณต้ องทําคื อส่ งใบแจ้ งหนี และใบเสร็ จรั บเงิ นทั งหมดของคุ ณมาให้ เรา และ
พนั กงานฝายบั ญชี ของเราจะปอนข้ อมู ลของคุ ณลงในระบบบั ญชี บนคลาวด์ ของเรา
ด้ วยคามรอบคอบ จั ดทํารายงานกําไรขาดทุ น คํานวณภาษี หรื อภาษี มูลค่ าเพิ ม ตลอด
จนเตรี ยมงนด้ านอื นๆ เช่ น งบดุ ลการเงิ น คุ ณยั งสามารถลงชื อเข้ าใช้ บัญชี บัญชี บน
ระบบคลาวด์ เฉพาะของคุ ณเพื อตรวจสอบและสร้ างรายงานได้ ทุกเมื อ เมื อคุ ณ
ต้ องการ

ทีปรึกษากฎหมายสําหรับธุรกิจของคุณ แบบตัวต่อตัว
คุ ณอาจมี ข้อซั กถามเกี ยวกั บภาระผู กพั นทางกฎหมายของคุ ณในฐานะเจ้ าของธุ รกิ จใน
ประเทศไทย และคําถามเกี ยวกั บภาษี ทรั พยากรบุ คคล และโครงสร้ างบริ ษัท

บริการทําบัญชี (คีย์ข้อมูลบัญชีแยกประเภทธุรกิจ)
การบั ญชี เปนกระบวนการในการจั ดระเบี ยบตั วเลขทางการเงิ นทั งหมดของคุ ณอย่ าง
เปนระบบเพื อสร้ างข้ อมู ลที มี ความหมายเกี ยวกั บธุ รกิ จ การบริ การทําบั ญชี ของเราจะ
ตั งค่ าซอฟต์ แวร์ การทําบั ญชี บนคลาวด์ ให้ คุณ และที มงานของเราจะปอนการชําระเงิ น
ขาเข้ าและขาออกทั งหมด เพื อสร้ างรายงานทั งหมดให้ กับคุ ณ

การคํานวณเงินเดือน
การคํานวณเงิ นเดื อนเปนงานที ละเอี ยดอ่ อนสําหรั บเจ้ าของธุ รกิ จ ผ่ อนปรนเกิ นไป ก็
อาจจะทําให้ พนั กงานของคุ ณเอาเปรี ยบคุ ณ และถ้ าคุ ณไว้ ใจมากเกิ นไป คุ ณอาจสู ญ
เสี ยเงิ น เพี ยงคุ ณส่ งจํานวนเงิ นเงิ นเดื อน วั นทํางาน ชั วโมง และผลประโยชน์ อืน ๆ ที
ตกลงกั นไว้ และเราจะช่ วยคุ ณคํานวณจํานวนเงิ นที แน่ นอนที คุ ณต้ องจ่ ายให้ กับ
พนั กงานของคุ ณ รวมถึ งการคํานวณภาษี หัก ณ ที จ่ ายและภาระผู กพั นอื นๆ

การคํานวณและการชําระเงินประกันสังคม
พนั กงานไทยทุ กคนควรลงทะเบี ยนในระบบประกั นสั งคมและเงิ นสมทบอาจแตกต่ างกั น
ไปขึ นอยู่ กับกลุ่ มเงิ นเดื อนและข้ อตกลงที ตกลงกั นไว้ ให้ เราจั ดการทั งหมดให้ คุณและ
แจ้ งให้ คุณทราบว่ าคุ ณต้ องจ่ ายเงิ นเท่ าไรเพื อผลประโยชน์ สูงสุ ดของคุ ณ

คําแนะนําการในลดหย่อนภาษี
.คุ ณจะหั ก-ลบภาษี มูลค่ าเพิ มได้ อย่ างไร คุ ณจะเรี ยกร้ องค่ าใช้ จ่ายเพิ มเติ มและอื นๆ ได้
อย่ างไร ผู้ เชี ยวชาญด้ านภาษี ของเราพร้ อมช่ วยให้ คุณประหยั ดภาษี ได้ สูงสุ ดและเปนไป
ตามข้ อกําหนดและถู กกฏหมาย

บริการประสานงานกับทางราชการ
การประสานงานกั บทาง กรมสรรพากร, สํานั กงานประกั นสั งคมหรื อ ทาง DBD ให้ เจ้ า
หน้ าที ประสานงานที ดี และมี ความสามารถของเราช่ วยเหลื อคุ ณเพราะบางอย่ าง จะทําได้
ดี กว่ าหากผ่ านบุ คคลที สามที ช่ วยประสานงานด้ านนี โดยเฉพาะ

Follow us for more updates:

UnionSpace.Thailand

unionspace.th

