บริการของเรา
DBS Group มีคณะนักบัญชีผชู ้ ำนำญกำร
และมีประสบกำรณ์ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
คณำจำรย์ผเู ้ ชี่ยวชำญสำขำบัญชี กำรภำษี
อำกร และคณะที่ปรึ กษำธุรกิจ ให้บริ กำร
ธุรกิจด้ำนต่ำงๆ
1. รับทำบัญชี
2. ฝึ กอบรมกำรทำบัญชี
3. รับทำภำษีอำกร
4. รับจัดตั้งบริ ษทั
5. ที่ปรึ กษำธุรกิจ และจัดทำแผนธุรกิจ
6. กำรวำงระบบบัญชี
7. กำรจัดทำบัญชีบริ หำร

รับทำบัญชี และ ภำษีอำกร
Accounting & Tax

ฝึ กอบรมกำรทำบัญชี
Accounting Training
Ethics Accounting Skills
สำขำ 30/8 ม.3
คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน
สมุทรสำคร 74110
โทร: 034-112-468, 081-808-2344
อีเมล์: dechar@dbsgroup.co.th
www.dbsgroup.co.th

นักบัญชีชั่วครำว
Outsourcing Service
ทีป่ รึกษำธุรกิจ
Business Consulting

สำนักงำนใหญ่ 26/1235 ม.1
นำป่ ำ, เมือง ชลบุรี 20000
อีเมล์: dechar@dbsgroup.co.th
www.dbsgroup.co.th

ทางเลือกสาหรับแก้ไขปั ญหาบัญชี

กำรบริกำรงำนด้ ำนบัญชีและภำษี

บริการภาษี อากร

ฝึ กอบรมกำรทำบัญชี

DBS Group มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกำรบุคลำกรและให้
คำปรึ กษำ ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ที่มีศกั ยภำพและเหมำะสมกับ
บริ ษทั ของท่ำนได้มำกที่สุด เรำทำให้ท่ำนประหยัดค่ำใช้จ่ำยและ
เวลำ ในกำรรับพนักงำนใหม่ เรำมีหลักสู ตรกำรฝึ กอบรม ด้ำน
กำรทำบัญชี กำรทำบัญชีดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กำร
ฝึ กอบรมกำรปิ ดบัญชี กำรทำรำยงำนภำษีอำกร กำรบัญชี
ผูบ้ ริ หำรและผูจ้ ดั กำรที่ไม่ใช่นกั บัญชีอำชีพในกำรบริ หำร
องค์กร โดยคณะวิทยำกร และคณำจำรย์ผทู ้ รงคุณวุฒิ ที่มีควำม
เชี่ยวชำญแต่ละสำขำ ทั้งจำกภำครัฐ และเอกชนผูม้ ี
ประสบกำรณ์มำกกว่ำ 20 ปี

งำนบริ กำรด้ำนภำษีอำกรดังนี้
1. วำงแผนภำษี
2. ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ จัดทำและยืน่ แบบภำษี
ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก, ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 และ ภ.ง.ด.
94 พร้อมยืน่ แบบและชำระภำษี
3. ภำษีเงินได้นิติบุคคล จัดทำและยืน่ แบบภำษี
ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด. 51 พร้อมยื่นแบบและชำระภำษี
4. ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำย จัดทำและยืน่ แบบภำษี
ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53 พร้อมยืน่ แบบและชำระภำษี
5. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม จัดทำและยื่นแบบภำษี ภพ.30
ภพ.36 รำยงำนภำษีซ้ื อ ภำษีขำย และจดทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
6. ภำษีธุรกิจเฉพำะ จัดทำและยื่นแบบภำษี ภ.ธ. 40
7. ผูร้ ับมอบอำนำจแทนผูป้ ระกอบกำรติดต่อ
เจ้ำหน้ำที่สรรพำกรเพื่อตอบประเด็นภำษีอำกร
กิจกำร

DBS Group จัดหลักสู ตรกำรฝึ กอบรมบุคคล
ทัว่ ไปและนักบัญชีให้สำมำรถทำงำนอย่ำงนัก
บัญชีมืออำชีพด้วยเอกสำรจริ ง กำรฝึ กอบรม
หลักสู ตรระยะสั้นกลุ่มเล็ก 3-5 คน และผูเ้ ข้ำ
อบรมสำมำรถเลือกหลักสู ตรให้ตรงกับควำม
ต้องกำร เน้นทักษะและเทคนิคกำรทำบัญชี
แนะแนวทำงสัมภำษณ์งำนเพื่อให้ได้งำนทำ
และให้คำปรึ กษำในกำรแก้ปัญหำบัญชีเมื่อต้อง
ไปปฏิบตั ิงำนจริ ง

รับทำบัญชี
บริ กำรงำนด้ำนบัญชีแต่ละด้ำนดังนี้
ระบบบัญชีเจ้ำหนี้ Accounts Payable Management
ระบบบัญชีลูกหนี้ Accounts Receivable Management
ระบบตรวจสอบเงินฝำกธนำคำร Bank Reconciliations
ระบบบัญชีสินค้ำคงเหลือ Inventory Management
ระบบบัญชีสินทรัพย์ถำวร Fixed Asset Management
ระบบบัญชีเงินเดือน Recording and Reconciling Payroll
ระบบบัญชีตน้ ทุน Cost Accounting Management
จัดทำงบกำรเงิน Preparation of financial statements
จัดทำภำษีที่เกี่ยวข้อง Preparation of taxation
จัดทำงบประมำณ Budgets and Forecasting
ระบบบัญชีกระแสเงินสด Cash Flow Management
จัดทำตัวชี้วดั ทำงกำรเงิน Key Performance Indicators
กำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน Financial Analysis and Modeling
งำนตรวจสอบภำยใน Internal Control

ทีป่ รึกษำธุรกิจ
DBS Group เป็ นบริ ษทั ที่ให้คำปรึ กษำด้ำนธุรกิจ
และให้คำแนะนำในกำรแก้ปัญหำทำงธุรกิจ ในด้ำน
ต่ำง ๆ เช่น กำรวำงแผนกลยุทธ์ กำรวำงแผน
กำรตลำดกำรขำย และกำรพัฒนำบุคลำกร กำรผลิต
บัญชีกำรเงินและภำษีอำกร กำรเขียนแผนธุรกิจ

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรู ป
DBS Group ให้กำรฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิโดยกำรใช้
Computerized ในกำรจัดทำบัญชีกำรเงินและบัญชี
บริ หำร (ต้นทุน) ภำษีอำกร เรำได้ออกแบบตัวอย่ำงเชิง
ปฏิบตั ิกำรจริ งในกำรจัดทำบัญชี สำหรับผูฝ้ ึ กอบรม
มือใหม่ และนักบัญชีที่มีประสบกำรณ์แล้วแต่ตอ้ งกำร
ฝึ กอบรมพัฒนำควำมรู ้เก็บชัว่ โมงกำรฝึ กอบรม (CPD)
หรื อนักบัญชีที่ตอ้ งกำรฝึ กกำรปิ ดงบกำรเงิน ด้วย
โปรแกรมบัญชี QuickBooks, ERP (Odoo)

