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องค์กร
จุดมุ่งหมาย

เราคือทีมงานท่ีมีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพ ท่ีหลากหลายทัง้จากธุรกิจและสำนักงานสอบบัญชีเป็นธุรกิจ เน้นทางด้าน
ความยุติธรรม มีความเท่ียงธรรมเป็นหน่ึง มุ่งหวังให้พนักงานทกุคนมีความรับผิดชอบในงานทีท่ำ และ นำความรู้ความสามารถ
ไปแนะนำใหเ้กิดประโยชน์แก่ลูกค้าสูงสุดนโยบายดา้นบุคลากร อบรมให้พนักงานมีจิต สำนึก ในการให้บริการท่ีดีแก่ลูกค้า,
มีการตกแตง่สำนกังานทีด่ ีตกแตง่สำนกังานใหท้นัสมยั สวยงาม สะอาด มีอุปกรณ ์ทีท่นัสมยั อาทริะบบ Express , Land,
Computer ทีท่นัสมยั , ความมัน่คงในวชิาชพี และความกา้วหนา้ ในวชิาชพี ตามความถนดัของแตล่ะบคุคล
วันก่อต้ัง

7 กันยายน พ.ศ. 2537 บริษัท เปิดทำการมาแลว้นานกวา่ 13 ปี โดยทมีงานมคีวามชำนาญ และมปีระสบการณ ์ด้าน
งานกฎหมาย และด้านงานบญัชีทำงานมาไมน้่อยกว่า 20 ปี
บุคลากร

โดยแบ่งหน้าท่ีการทำงาน ดังน้ี

การบริการของเรา
เป็นท่ีไว้วางใจแก่ลูกค้าหลายบริษัท ซ่ึงลูกค้าก็ให้ความไว้วางใจแก่ บริษัทเรามานานหลายรว่ม 10 ปี ในแวดวง การบัญชี

การตรวจสอบบัญชี และภาษีอากร พร้อมท้ังมีใบประกาศทางวชิาชีพเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามท่ีกฎหมายกำหนด ดังน้ัน
ท่านจึงสามารถไว้วางใจ ในบริการท่ีเรามีให้กับท่าน ไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ เราสามารถให้บริการได้ ต้ังแต่การ
จดทะเบียนเร่ิมต้นกิจการ การวางระบบบัญชี การทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี และจัดการเร่ืองภาษีอากรอันยุ่งยากให้กับท่าน
ได้ท้ังหมดท่ีเราท่ีเดียว พร้อมกันน้ีเราเป็นบริษัทจำกัด ท่ีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ท่านจึงสามารถไว้วางใจในความมัน่คง
ปลอดภัย และบริการท่ีดีท่ีสุดท่ีเราจะมีให้กับท่านด้วยอัตราค่าบริการท่ียุติธรรม

สำนักงานบัญชี ฯ
ให้บริการด้านงานรบัทำบัญชี-ภาษีอากรครบวงจร ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด ย่ืนภาษีทางด้าน Internet

เพ่ือให้ได้รับความสะดวกรวดเรว็ ติดต่อ กรมสรรพากร-กระทรวงพาณชิย์-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมบริการท่านด้วยคุณภาพ
ในราคายุติธรรม และเป็นผู้เสนอสาระความรู ้ข้อมูลข่าวสารด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ และสาระนา่รู้ต่างๆ ท่ีควรทราบในการประกอบธรุกิจ เพ่ือคนในแวดวงบญัชี ผู้ประกอบการ และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป

ฝายบัญชี

ฝายบัญชี

ฝายตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบ

ธุรการ-การเงิน

พนักงานเดินเอกสาร

ฝายกฎหมาย

ผูจัดการ

ผูจัดการฝายบญัชี

ฝายบัญชี
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บริการ
บริษัท เอกธรรมกิจ กฎหมายและการบญัชี จำกัดให้บริการด้านบัญชี ภาษี และกฎหมายครบวงจร โดยทีมผู้บริหารท่ีมี

ความเช่ียวชาญ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ท่ีมีประสบการณ์ และความเชีย่วชาญโดยตรงในวชิาชีพบัญชีและการสอบบัญชี
มากกวา่ 13 ปี โดยทมีงานบญัชีท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบญัญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ท่ีได้รับการอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ
ทางด้านบัญชีอย่างสม่ำเสมอและต่อเน่ือง มีความรู้ มีประสบการณ์ และความเชีย่วชาญทางดา้นบัญชี พร้อมบริการท่านอย่างมือ
อาชีพ สำนักงานของเราใหบ้ริการด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปน้ี

บริการรับจัดทำบัญชี ( Book Keeping )
สำนักงานบัญชีของเราให้บริการเก่ียวกับการจัดทำบัญชี ดังน้ี
1. ให้คำปรึกษาและแนะนำเกีย่วกับการรวบรวมและจัดทำเอกสารบัญชีเบ้ืองต้น ประกอบด้วย แฟ้มใบสำคัญรับ

ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรายวนั บิลซ้ือ บิลขาย และแฟม้เอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ทางบรษัิทฯ มาจัดทำบญัชี
โดยถูกต้องตรงตามกฎหมายบญัชีและกรมสรรพากรกำหนด

2. จัดทำบัญชีปิดงบการเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป “Express”
3. จัดทำบญัชี สินคา้คงคลงั โดยใชโ้ปรแกรมบญัชีสำเร็จรูป “Express”
4. การจัดทำเอกสารและยืน่ภาษีในส่วนของเอกสารทีเ่ก่ียวข้องกับกรมสรรพากรและกระทรวงพาณชิย์มีดังน้ี

4.1 ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย ภงด.1,3,53 ทีต่อ้งนำสง่ภายในวนัที ่7 ของเดอืนถดัไป
4.2 ภาษมูีลคา่เพิม่ (ภพ.30) ทีต่อ้งนำสง่ภายในวนัที ่15 ของเดอืนถดัไป
4.3 ภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคล จัดทำแบบทำสง่ปีละ 2 คร้ัง คอื

- แบบ ภงด.50 ต้องนำสง่พรอ้มงบการเงนิประจำป ีภายใน 150 วัน นับแตวั่นสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี
- แบบ ภงด.51 ตอ้งนำสง่ประมาณกลางป ีภายใน 2 เดอืนนบัแตวั่นสดุทา้ยของรอบระยะเวลา
  หกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบญัชี

4.4 แบบนำสง่งบการเงนิ สบช.3 ของกระทรวงพาณชิย ์ตอ้งนำสง่ภายใน 5 เดอืน นบัแตวั่นสดุทา้ยของรอบระยะ
เวลาบัญชี

5. การจัดทำและยืน่เอกสารทีเ่ก่ียวข้องกับการนำสง่เงินสมทบประกนัสังคม (สปส.1-10)ประจำเดอืน ทางสำนกังานบญัชีของ
เรามีผู้จัดทำบัญชีท่ีข้ึนทะเบียนตามกฎหมายกำหนดเปน็ผู้จัดทำบัญชีให้กับลูกค้า โดยได้รับการอบรมความรู้ทางวิชาชีพบัญชีอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงท่านสามารถเช่ือม่ันในบริการของเรา เพราะสำนักงานของเราใหบ้ริการอย่างมืออาชีพ

บริการตรวจสอบบญัชี (AUDITING)
สำนักงานบัญชีของเราให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีทีมงานตรวจสอบบัญชีท่ีมีความรู้

ความสามารถในการตรวจสอบสำนกังานบัญชีให้บริการเก่ียวกับงานตรวจสอบบัญชี ดังน้ี
1. ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบญัชี และวิธีการตรวจสอบอ่ืน

ท่ีเห็นว่าจำเป็น เพ่ือเสนอรายงานความเหน็ต่องบการเงินของท่าน
2. ตรวจสอบระบบการปฏบัิติงานและการควบคมุภายในขององคก์ร เพ่ือประเมินความเหมาะสมของหลกัการบัญชี และทำ

เสนอข้อสังเกตตอ่ผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะหาข้อผิดพลาดทางการบญัชีหรือการทุจริต แต่จะเสนอข้อสังเกต
ต่อผู้บริหาร เพ่ือให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในขององค์กรและนำไปพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องน้ันต่อไป

3. จัดทำรายงานของผูส้อบบัญชีและงบการเงนิ ท้ังภาษาไทย และภาษาองักฤษ
4. บริการย่ืนงบการเงนิ พร้อมจัดเตรียมรายละเอยีดประกอบการยืน่งบการเงนิ ได้แก่ ภงด.50, ภงด. 51, สบช.3,

สำเนารายชือ่ผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำส่งต่อกระทรวงพณชิย์และกรมสรรพากร
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บริการท่ีปรึกษาและวางระบบบญัชี (Conultant)
สำนักงานบัญชีให้บริการเก่ียวกับงานท่ีปรึกษาและวางระบบบญัชี ดังน้ี
1. ให้คำปรึกษาแนะนำระบบบญัชีเบ้ืองต้น การรวบรวมเอกสารบญัชีต่าง ๆ  และการบันทึกรายการบัญชีตามหลักการ บัญชีท่ี

รับรองโดยท่ัวไป โดยใช้โปรแกรมบัญชี Express พร้อมท้ังนำเสนอการปรับปรุงระบบการทำงานรวมถงึวิธีการบัญชีท่ีเหมาะสมกับ
องค์กร เพ่ือประโยชน์ในการใช้งบการเงินในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร มีระบบงานดังน้ี

1.1 ระบบบัญชีการเงนิสดรบั – จ่าย
1.2 ระบบบัญชีเงินสดยอ่ย
1.3 ระบบบัญชีซ้ือและการควบคมุเจ้าหน้ี
1.4 ระบบบัญชีขายและการควบคมุลูกหน้ี
1.5 ระบบบัญชีสินคา้คงคลงั
1.6 ระบบตน้ทนุผลิต
1.7 ระบบบัญชีเงนิเดอืนและคา่แรง
1.8 ระบบบัญชีทะเบียนทรัพย์สิน
1.9 ระบบบัญชีมูลค่าเพิม่

2. ให้คำแนะนำการจดัทำเอกสารนำสง่หน่วยงานราชการ
2.1 ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย ทีต่อ้งนำสง่ภายในวนัที ่7 ของเดอืนถดัไป
2.2 ภาษมูีลคา่เพิม่ ทีต่อ้งนำสง่ภายในวนัที ่15 ของเดอืนถดัไป
2.3 เงนิสมทบประกนัสังคม ประจำเดอืน
2.4 ภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคล จัดทำแบบสง่ปลีะ 2 ครัง้ คือ

- แบบ ภงด.50 ตอ้งนำสง่พรอ้มงบประจำป ีภายใน 150 วัน นับแตวั่นสดุทา้ย ของระยะเวลาบญัชี
- แบบ ภงด.51 ต้องนำสง่ประมาณกลางป ีภายใน 2 เดอืนนบัแตวั่นสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี

2.5 แบบนำส่งงบการเงิน สบช.3 ของกระทรวงพาณิชย์ ต้องนำส่งภายใน 5 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา บัญชี
3. ในการให้คำปรึกษาท่ีดี จะต้องได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนจากเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การแนะนำนัน้มีประโยชน์สูงสุด

และเหมาะกับกิจการ
4. การจัดส่งท่ีปรึกษาไปปฏิบัติงานท่ีสถานประกอบการในแตล่ะเดือน 4-5 วันทำการ โดยต้องรวบรวมข้อมูลและออกแบบ

รายงานท่ีสำนักงานด้วย เพ่ือนำเสนอผู้บริหารในการทำงานคาดว่าจะเสร็จภายใน 6 เดือนบริการด้านกฎหมายและจดทะเบียนธุรกิจ
บริการจัดทำบัญชีเงินเดือน

สำนักงานบัญชีให้บริการเก่ียวกับงานบัญชีเงินเดือน ดังน้ี
- จัดทำเงนิเดอืน โดยใชโ้ปรแกรมสำเรจ็รูป Genius
- จัดทำแบบนำสง่ ภงด.1, สปส.1-10, และ ภงด.1 ก
- ใหค้ำแนะนำในการกรอกแบบ ภงด.90, ภงด.91

บริการอ่ืน ๆ
สำนักงานบัญชีของเราเป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี ดังน้ี

- โปรแกรมสำเรจ็รูป “ Express ”
- โปรแกรมสำเรจ็รูป “ WINSpeed ”
- โปรแกรมสำเรจ็รูป “ MAC – 5 ”

ซ่ึงเป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปท่ีสามารถลงบัญชีได้ครบวงจรต้ังแต่สมุดรายวันเบ้ืองต้น ตามระบบบัญชีแยกประเภท
ระบบบัญชีขาย และควบคมุลูกหน้ี ระบบบัญชีสินค้าคงคลัง ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี
และเป็นโปรแกรมสำเรจ็รูปท่ีมีผู้ใช้มากท่ีสุดในขณะนี้
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บริการด้านกฎหมายและจดทะเบยีนธุรกิจ
บริการด้านกฎหมาย ( LAW )
สำนักงานบัญชีให้บริการเก่ียวกับงานกฎหมาย ดังน้ี

- รับปรึกษาและว่าความท่ัวราชอาณาจักร
- ให้คำปรึกษากฎหมาย ท้ังด้านคดเีพ่งและคดอีาญา

บริการด้านงานจดทะเบยีนธรุกิจ ( BUSINESS REGISTER )
สำนักงานบัญชีให้บริการเก่ียวกับงานจดทะเบยีนธุรกิจ ดังน้ี

1. การจดทะเบยีนธรุกิจ ประเภท จดทะเบยีนนติิบุคคล ได้แก่
- จดทะเบยีนบริษัท/ ห้างหุน้ส่วนจำกดั
- จดทะเบยีนจดัตัง้บริษัท/ ห้างหุน้ส่วนจำกดั
- จดทะเบยีนจดัตัง้คณะบคุคล
- จดทะเบยีนหา้งรา้น – ร้านคา้ อ่ืน ๆ

2. การจดทะเบยีนแกไ้ข – เปล่ียนแปลง ได้แก่
- แก้ไขเปล่ียนแปลงอำนาจกรรมการ
- ย้ายท่ีต้ังสำนักงานบรษัิท
- จดทะเบยีนเพิม่ทุน/ ลดทนุ
- จดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์,จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ
- จดทะเบยีนเพิม่ – ลด สาขา
- จดทะเบยีนเพิม่/ ลดกรรมการ
- จดทะเบยีนเปล่ียนแปลงการโอนหุน้และบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

3. จดทะเบยีนเลกิและชำระบญัชี
4. จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม,ภาษีธุรกิจเฉพาะ
5. ขอมีเลขประจำตวัผู้เสียภาษอีากรของคณะบคุคล,นิติบุคคล
6. จดเคร่ืองหมายการคา้

ด้วยบริการของ บริษัท เอกธรรมกิจ กฎหมายและการบญัชี จำกัด ท่ีเน้นมาตรฐาน เน้นคุณภาพ ความสำเร็จและความรวดเรว็
ของการให้บริการ โดยทีมงานผู้มีความรู้และความเชีย่วชาญในงาน ทำให้งานประสบผลสำเรจ็อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำให้บริษัท ของเราได้รับความไว้วางใจแก่ลูกค้าในการบริการมากกว่า 13 ปี ประเภทธุรกิจท่ีรับให้บริการหลากหลาย อาทิเช่น

1. ธรุกจิผลิตสนิคา้
2. ธุรกิจงานบริการ
3. ธุรกิจซ้ือมา-ขายไป
4. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
5. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
6. มูลนิธิ
7. สมาคม

จากประสบการณก์ารทำงานดงัท่ีได้กล่าวมาข้างต้น คงเป็นบทพิสูจน์และสร้างความเชือ่ม่ันสำหรับท่านท่ีสนใจ
เพ่ือประกอบการพิจารณาในการบริการของเรา
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ติดต่อเรา
บริษทั เอกธรรมกจิ กฎหมายและการบญัช ีจำกดั

606/6 ม.3 ถ.เทพารกัษ ์ต.เทพารกัษ์
อ.เมอืงสมทุรปราการ
จ.สมุทรปราการ

โทร : 02-753-0491-2
แฟกซ ์: 02-753-0491 ต่อ 12
e-mail : admk@truemail.co.th , admk@akeaccount.com
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