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TOYO AUDIT COMPANY LIMITED 

 
เราปรารถนาที่จะอ ุทศิตนเพ ื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของไทยและญี่ปุ่ นในฐานะสะพานเชื่อมความสัมพ ันธ์ภารกจิ
ของเราคือคอยให้ความช่วยเหลือบริษัทญี่ปุ่ น  ให้สามารถดาํเนินธ ุรกจิภายในประเทศไทยเป็นไปได้อย่างราบรื่น   กลุ่ม
บริษัทของเราจะสนับสนุนการจดัสร้างระบบที่ทาํให้การบริหารมีความมั่นคงและการป้องกันเกิดปัญหาล่วงหน้าต่างๆ
ของธุรกจิในประเทศไทย 
 
จุดแข ็งของบริษัท  

บริษัท โตโย ออดิท จํากดั (TAD) ได้ดําเนินธุรกิจดงักลา่วมา ตัง้แต่ปี 2550 เดิมในนามบริษัท โตโย บิซิเนส เซอร์วิส จํากดั 
(TBS) ภายหลงัได้ดําเนินการจดัตัง้เป็นบริษัทใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายในนามบริษัท โตโย  ออดทิ  จํากดั (TAD)  เม่ือวนัท่ี 
21 ธนัวาคม  2555  ปัจจบุนับริษัทได้ทํางานร่วมกบักลุม่ บริษัทโตโย  บิซิเนส เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และได้ร่วมมือกบับริษัท ฮง
โก โตโย แอคเค้าท์ติง้ จํากดั ซึง่เป็นสํานกังานบญัชีของประเทศญ่ีปุ่ น  เพ่ือเพ่ิมเติมศกัยภาพในการทํางานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลครบทกุด้าน        

บริษัท โตโย  ออดิท จํากดั (TAD) เป็นการรวมกลุ่มของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศไทย)ทัง้รุ่นเก่าและรุ่นใหม่   ท่ีมี
ประสบการ์และความชํานาญอย่างแท้จริงและบริษัทให้ความสําคญัสงูสดุกบัมาตราฐานควบคมุคณุภาพการตรวจสอบบญัชี 
(TSQC1) เพ่ือให้งบการเงินของบริษัทญ่ีปุ่ นได้รับความเช่ือมัน่อย่างมากทัง้ด้านบญัชี และภาษีอากรท่ีเก่ียวข้องทกุประเภท  รวมทัง้
บริษัทจะให้คําแนะนําทัง้ด้านระบบการควบคมุภายในท่ีจําเป็น และสรุปผลท่ีได้จากการตรวจสอบบญัชี 

     
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท  
   การตัง้บริษัท         :   วนัท่ี  21 ธนัวาคม  2555  กรรมการ       :  นายศรชยั   ตนัไพเราะห์  (ผู้สอบบญัชี) 
   เวบ็ไซต์                 :   www.toyo-g.com    การติดต่อ      :  consulting@toyo-g.com 
   จํานวนพนกังาน    :  16 คน ( คนญ่ีปุ่ น 1 คน)   จํานวนลกูค้า  :  130 บริษัท   
   ทนุจดทะเบียน       :  1,000,000 บาท  
   ลกูค้าหลกั     :   ธุรกิจผลิต, ซือ้มาขายไป, ธุรกิจท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุทกุประเภท, บริษัทท่ีมีกลุม่บริษัท     
           ตัง้อยู่ในหลายๆประเทศ,  บริษัททัว่ไปท่ีมีผู้ ถือหุ้นเป็นบริษัทแม่อยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น, บริษัทญ่ีปุ่ นร่วมทนุ 
                                  กบับริษัทไทย 
 
ที่ต ัง้สาํนักงาน  

เลขท่ี  32/29  อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชัน้ 8  ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานครฯ  10110  
โทรศพัท์ 02-259-0061 โทรสาร 02-2602567 

 
ตดิต่อสอบถาม 

(ภาษาญ่ีปุ่ น)  คณุมาซากิ       อิกชิู  :  m.iguchi@hongo-t.com  มือถือ +66(0)65-275-1351 
              (ภาษาไทย)  คณุศรชยั         ตนัไพเราะห์  :  sornchai@toyo-g.com  มือถือ +66(0)89-119-9014 

       (ลา่มภาษาญ่ีปุ่ น)  คณุปราณีต     อภินนัท์ธนากิจ :  praneet@hongo-t.com มือถือ +66(0)92-665-5448 
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รายละเอ ียดการให้บริการ  

1.   Quarterly Audit or Yearly Audit /ตรวจสอบบัญชีรับรองงบการเงนิประจาํปีเป็น รายไตรมาส รายครึ่ งปี 
หรือรายปี                         

      -  การตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   ซึง่รวมถึงการปฎิบติังานท่ีต้องประสานงานร่วมกบั 
ผู้สอบบญัชีของบริษัทแม่ในต่างประเทศ เพ่ือการปรับปรุงงบการเงินในเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีของประเทศนัน้ เพ่ือ 
การจดัทํางบการเงินรวมกบับริษัทแม่ในต่างประเทศ 
2.   Agree Upon Procedure / งานตรวจสอบตามวธิ ีการที่ตกลงร่วมกัน  

-   ให้บริการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกนักบัท่าน และเสนอรายงานเก่ียวกบัข้อเท็จริงท่ีพบจากการ 
ตรวจสอบ 

3.   Due Diligence / งานดวิดลิเิจ้นส์ 
-   ให้บริการตรวจสอบบญัชีสินทรัพย์และหนีส้นิของบริษัทท่ีจะทําการซือ้กิจการพ่ือปรับปรุงเป็นข้อมลูทางการบญัชีให้
ถกูต้องเพ่ือความแน่ใจในการเข้าซือ้กิจการ   หรือเพ่ือการปรับโครงสร้างหนีก้บัเจ้าหนีห้รือเพ่ือการอ่ืนตามท่ีตกลงกนั  

 4.   Stock Valuation / การคาํนวณมูลค่าหุ้นของบริษัท  
  -  เพ่ือทราบมลูค่าหุ้นท่ีแท้จริงของบริษัท   เพ่ือใช้ในการกําหนดราคาขายหุ้น หรือ เพ่ือคํานวณราคาหุ้นท่ีแท้จริง ณ 

 ปัจจบุนั     
 5.  Internal Audit / งานตรวจสอบภายใน  
  - เม่ือองค์กรมีการขยายตวัหรือมีธรุกรรมท่ีสลบัซบัซ้อนมากขึน้ทําให้ต้องมีขัน้ตอนในการดําเนินงานหรือมีการ 

วางแผนงานท่ีซบัซ้อนมากขึน้ตามไปด้วย   นอกจากนีก้ารเผชิญกบัภาวะความเสี่ยง  จงึมีความจําเป็นให้องค์กรต้องมี 
ระบบงานและระบบการควบคมุท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในภาวะเช่นนีผู้้บริหารไม่มีเวลาในการควบคมุติดตาม 
งานด้วยตนเอง  จงึควรมอบให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน   ซงึเป็นหน่วยงานอิสระทําหน้าท่ีรายงานผลการตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฎิบติังานของทกุหน่วยงานภายในองค์การให้ผู้บริหารทราบ   

 6.  Transfer pricing Documents / งานจัดทาํเอกสารการกาํหนดราคาโอน  
  -  เพ่ือให้การกําหนดราคาโอนระหวา่งกลุ่มบริษัทเป็นเร่ืองท่ีง่ายและปลอดภยั  รวมถึงการจดัทําเอกสารเพ่ือยื่นรายงาน  
  เอกสารหรือหลกัฐานต่อพนกังานประเมินภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายท่ีกําหนด 
 7.   Finance and Accounting High-Performance coaching / งานการเงินและการจดัทําบญัชีให้มีประสิทธิภาพ 
  -  เพ่ือแนะนําให้การบริหารด้านการเงิน และ บญัชีบริหารมีประสิทธิภาพสงูสดุ     
 8.   Reporting Package / งานเสนอรายงานเพื่อการจัดทาํรายงานและการเสนองบการเงนิรวม 
  -   เพ่ือการปรับงบการเงินของบริษัทท่ีได้ใช้มาตรฐานการบญัชีท่ีแตกตา่งจากการบริษัทแม่ในตา่งประเทศเพ่ือให้ 
    สอดคล้องกบัมาตรฐานบญัชีในประเทศนัน้เพ่ือการจดัทํางบการเงินรวม   
 9.   Backup Accounting Information Emergency / สาํรองข้อมลูทางการบญัชีกรณีฉกุเฉิน  
  -   เพ่ือเก็บสํารองข้อมลูสําคญัทางด้านบญัชีจากผู้จดัการท่านเดิมท่ีกําลงัจะลาออก ซึง่บริษัทอยูร่ะหว่างหาพนกังาน 

ท่านใหม่เพราะการท่ีบริษัทมีสํารองข้อมลูไว้กบับริษัทอ่ืนอีกแห่งหนึง่จะเป็นการเสริมความมัน่ใจของข้อมลูวา่จดุเชื่อมตอ่ 
ระหวา่งท่านเดิม กบัท่านใหม่   จะได้รับการถ่ายทอดข้อมลูอย่างครบถ้วน  เพราะเป็นตําแหนง่ท่ีมีความสําคญัอย่างมาก                         

 10.  Tax and Accounting Consultation / งานปรึกษาด้านอื่นๆท่ีเก่ียวข้องกบับญัชี ภาษีอากร ทกุประเภท 


