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TOYO AUDIT COMPANY LIMITED 

 
เราปรารถนาทีจ่ะอุทศิตนเพือ่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของไทยและญีปุ่่ นในฐานะสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ภารกิจ
ของเราคอืคอยให้ความช่วยเหลือบริษทัญีปุ่่ น  ให้สามารถดาํเนินธุรกิจภายในประเทศไทยเป็นไปได้อย่างราบร่ืน  
กลุ่มบริษทัของเราจะสนับสนุนการจดัสร้างระบบที่ทาํให้การบริหารมีความมัน่คงและการป้องกนัเกิดปัญหาล่วงหน้าต่า
งๆของธุรกิจในประเทศไทย 
 
จุดแข็งของบริษทั  

บริษัท โตโย ออดิท จํากดั (TAD) ได้ดําเนินธุรกิจดงักล่าวมา ตัง้แตปี่ 2550 เดิมในนามบริษัท โตโย บิซิเนส เซอร์วิส จํากดั 
(TBS) ภายหลงัได้ดําเนินการจดัตัง้เป็นบริษัทใหมเ่พื่อให้เป็นไปตามกฎหมายในนามบริษัท โตโย  ออดิท  จํากดั (TAD)  เมื่อวนัที่ 
21 ธันวาคม  2555  ปัจจบุนับริษทัได้ทํางานร่วมกบักลุ่ม บริษัทโตโย  บิซิเนส เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และได้ร่วมมือกบับริษัท 
ฮงโก โตโย แอคเค้าท์ติง้ จาํกดั ซึง่เป็นสํานกังานบญัชีของประเทศญ่ีปุ่ น  
เพื่อเพิ่มเติมศกัยภาพในการทํางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครบทกุด้าน        

บริษัท โตโย  ออดิท จํากดั (TAD) เป็นการรวมกลุ่มของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศไทย)ทัง้รุ่นเก่าและรุ่นใหม่   
ที่มีประสบการ์และความชํานาญอย่างแท้จริงและบริษัทให้ความสําคญัสงูสดุกบัมาตราฐานควบคมุคณุภาพการตรวจสอบบญัชี 
(TSQC1) เพื่อให้งบการเงินของบริษัทญ่ีปุ่ นได้รับความเชื่อมัน่อยา่งมากทัง้ด้านบญัชี และภาษีอากรที่เก่ียวข้องทกุประเภท  
รวมทัง้บริษัทจะให้คําแนะนําทัง้ด้านระบบการควบคมุภายในที่จาํเป็น และสรุปผลที่ได้จากการตรวจสอบบญัช ี

     
ข้อมูลเกีย่วกับบริษทั 
   การตัง้บริษัท         :   วนัที่  21 ธันวาคม  2555  กรรมการ       :  นายศรชยั   ตนัไพเราะห์  (ผู้สอบบญัชี) 
   เว็บไซต์                 :   www.toyo-g.com    การติดต่อ      :  kansa@toyo-g.com 
   จํานวนพนกังาน    :  16 คน ( คนญ่ีปุ่ น 1 คน)   จํานวนลกูค้า  :  130 บริษัท   
   ทนุจดทะเบียน       :  2,000,000 บาท  
   ลกูค้าหลกั     :   ธุรกิจผลิต, ซือ้มาขายไป, ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุทกุประเภท, บริษัทที่มีกลุ่มบริษทั     
           ตัง้อยู่ในหลายๆประเทศ,  บริษัททัว่ไปที่มีผู้ ถือหุ้นเป็นบริษัทแม่อยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น, บริษัทญ่ีปุ่ นร่วมทนุ 
                                  กบับริษัทไทย 
 
ทีต่ัง้สํานักงาน 

เลขที่  32/29  อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชัน้ 8  ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานครฯ  10110  
โทรศพัท์ 02-259-0061 , 02-661-6118 โทรสาร 02-2602567 

 
ติดต่อสอบถาม 

(ภาษาญ่ีปุ่ น)  คณุเทรุอะกิ      ทานากะ  :  tanaka@toyo-g.com  มือถือ +81(8)0-3826-7580 
              (ภาษาไทย)  คณุศรชยั         ตนัไพเราะห์  :  sornchai@toyo-g.com  มือถือ +66(0)89-119-9014 

       (ล่ามภาษาญ่ีปุ่ น)  คณุพรวิสาข์     จงสจุริตธรรม :  pornwisa@toyo-g.com มือถือ +66(0)87-715-5055 
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รายละเอียดการให้บริการ 

1.   Quarterly Audit or Yearly Audit /ตรวจสอบบัญชีรับรองงบการเงนิประจาํปีเป็น รายไตรมาส รายคร่ึงปี 
หรือรายปี                         

      -  การตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไป   ซึง่รวมถงึการปฎิบตัิงานที่ต้องประสานงานร่วมกบั 
ผู้สอบบญัชีของบริษัทแมใ่นตา่งประเทศ เพื่อการปรับปรุงงบการเงินในเป็นไปตามมาตรฐานบญัชขีองประเทศนัน้ เพื่อ 
การจดัทํางบการเงินรวมกบับริษทัแม่ในตา่งประเทศ 
2.   Agree Upon Procedure / งานตรวจสอบตามวธิีการทีต่กลงร่วมกนั 

-   ให้บริการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษตามวิธีการที่ตกลงร่วมกนักบัท่าน และเสนอรายงานเก่ียวกบัข้อเท็จริงที่พบจากการ 
ตรวจสอบ 

3.   Due Diligence / งานดวิดลิเิจ้นส์ 
-   
ให้บริการตรวจสอบบญัชีสินทรัพย์และหนีสิ้นของบริษัทที่จะทาํการซือ้กิจการพื่อปรับปรุงเป็นข้อมลูทางการบญัชใีห้ถกูต้
องเพื่อความแน่ใจในการเข้าซือ้กจิการ   หรือเพื่อการปรับโครงสร้างหนีก้บัเจ้าหนีห้รือเพื่อการอื่นตามที่ตกลงกนั  

 4.   Stock Valuation / การคํานวณมูลค่าหุ้นของบริษัท  
  -  เพื่อทราบมลูคา่หุ้นที่แท้จริงของบริษัท   เพื่อใช้ในการกําหนดราคาขายหุ้น หรือ เพื่อคาํนวณราคาหุ้นที่แท้จริง ณ 

 ปัจจบุนั     
 5.  Internal Audit / งานตรวจสอบภายใน 
  - เมื่อองค์กรมกีารขยายตวัหรือมธีุรกรรมที่สลบัซบัซ้อนมากขึน้ทําให้ต้องมีขัน้ตอนในการดําเนินงานหรือมีการ 

วางแผนงานทีซ่บัซ้อนมากขึน้ตามไปด้วย   นอกจากนีก้ารเผชิญกบัภาวะความเส่ียง  จึงมคีวามจาํเป็นให้องค์กรต้องม ี
ระบบงานและระบบการควบคมุที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในภาวะเช่นนีผู้้บริหารไม่มเีวลาในการควบคมุติดตาม 
งานด้วยตนเอง  จงึควรมอบให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน   ซงึเป็นหน่วยงานอิสระทําหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฎิบตัิงานของทกุหน่วยงานภายในองคก์ารให้ผู้บริหารทราบ   

 6.  Transfer pricing Documents / งานจัดทาํเอกสารการกําหนดราคาโอน  
  -  เพื่อให้การกําหนดราคาโอนระหว่างกลุ่มบริษัทเป็นเร่ืองทีง่่ายและปลอดภยั  รวมถึงการจดัทําเอกสารเพื่อยื่นรายงาน  
  เอกสารหรือหลกัฐานต่อพนกังานประเมินภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายที่กําหนด 
 7.   Finance and Accounting High-Performance coaching / งานการเงินและการจดัทาํบญัชใีห้มีประสิทธิภาพ 
  -  เพื่อแนะนําให้การบริหารด้านการเงิน และ บญัชีบริหารมีประสิทธิภาพสงูสดุ     
 8.   Reporting Package / งานเสนอรายงานเพือ่การจัดทาํรายงานและการเสนองบการเงนิรวม 
  -   เพื่อการปรับงบการเงินของบริษัทที่ได้ใช้มาตรฐานการบญัชีที่แตกตา่งจากการบริษัทแมใ่นต่างประเทศเพื่อให้ 
    สอดคล้องกบัมาตรฐานบญัชใีนประเทศนัน้เพื่อการจดัทํางบการเงินรวม   
 9.   Backup Accounting Information Emergency / สํารองข้อมลูทางการบญัชกีรณีฉกุเฉิน  
  -   เพื่อเก็บสํารองข้อมลูสําคญัทางด้านบญัชจีากผู้จดัการท่านเดมิที่กําลงัจะลาออก ซึง่บริษัทอยู่ระหว่างหาพนกังาน 

ท่านใหมเ่พราะการที่บริษัทมีสํารองข้อมลูไว้กบับริษัทอื่นอีกแหง่หนึ่งจะเป็นการเสริมความมัน่ใจของข้อมลูวา่จดุเชื่อมต่อ 
ระหว่างทา่นเดิม กบัทา่นใหม่   จะได้รับการถา่ยทอดข้อมลูอย่างครบถ้วน  เพราะเป็นตําแหนง่ที่มคีวามสําคญัอยา่งมาก                         

 10.  Tax and Accounting Consultation / งานปรึกษาด้านอื่นๆที่เก่ียวข้องกบับญัชี ภาษีอากร ทกุประเภท 


