TOYO AUDIT COMPANY LIMITED
เราปรารถนาทีจ่ ะอุทศิ ตนเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของไทยและญี่ปนในฐานะสะพานเชื
ุ่
อ่ มความสัมพันธ์ภารกิจ
ของเราคือคอยให้ความช่วยเหลือบริษทั ญี่ปนุ่ ให้สามารถดําเนินธุรกิจภายในประเทศไทยเป็ นไปได้อย่างราบรื่น กลุม่
บริษัทของเราจะสนับสนุนการจัดสร้างระบบทีท่ าํ ให้การบริหารมีความมั่นคงและการป้ องกันเกิดปั ญหาล่วงหน้าต่างๆ
ของธุรกิจในประเทศไทย
จุดแข็งของบริษทั
บริษัท โตโย ออดิท จํากัด (TAD) ได้ดาํ เนินธุรกิจดังกล่าวมา ตัง้ แต่ปี 2550 เดิมในนามบริษัท โตโย บิซิเนส เซอร์วิส จํากัด
(TBS) ภายหลังได้ดาํ เนินการจัดตัง้ เป็ นบริษัทใหม่เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายในนามบริษัท โตโย ออดิท จํากัด (TAD) เมื่อวันที่
21 ธันวาคม 2555 ปั จจุบนั บริษทั ได้ทาํ งานร่วมกับกลุ่ม บริษัทโตโย บิซิเนส เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และได้รว่ มมือกับบริษัท ฮง
โก โตโย แอคเค้าท์ตงิ ้ จํากัด ซึง่ เป็ นสํานักงานบัญชีของประเทศญี่ปนุ่ เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพในการทํางานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลครบทุกด้าน
บริษัท โตโย ออดิท จํากัด (TAD) เป็ นการรวมกลุ่มของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต (ประเทศไทย)ทัง้ รุน่ เก่าและรุน่ ใหม่ ที่มี
ประสบการ์และความชํานาญอย่างแท้จริงและบริษัทให้ความสําคัญสูงสุดกับมาตราฐานควบคุมคุณภาพการตรวจสอบบัญชี
(TSQC1) เพื่อให้งบการเงินของบริษัทญี่ปนุ่ ได้รบั ความเชื่อมั่นอย่างมากทัง้ ด้านบัญชี และภาษีอากรที่เกี่ยวข้องทุกประเภท รวมทัง้
บริษัทจะให้คาํ แนะนําทัง้ ด้านภาษีอากร และ ระบบการควบคุมภายในที่จาํ เป็ น ควบคู่กบั การทํางานด้านการสอบบัญชีและสรุปผล
ที่ได้จากการตรวจสอบบัญชี
1.ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั
การตัง้ บริษัท
: วันที่ 21 ธันวาคม 2555
เว็บไซต์

: www.toyo-g.com

กรรมการ

: นายเทรุอะกิ ทานากะ (ผูส้ อบภาษีอากร )
: นายศรชัย ตันไพเราะห์ (ผูส้ อบบัญชี)
การติดต่อ : Sornchai@toyo-g.com
Kansa@toyo-g.com
จํานวนลูกค้า : 139 บริษัท 2565-02-22

จํานวนพนักงาน : 20 คน ( คนญี่ปนุ่ 1 คน)
ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 บาท
ลูกค้าหลัก
: ธุรกิจผลิต, ซือ้ มาขายไป, ธุรกิจที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนทุกประเภท, บริษัทที่มีกลุ่มบริษทั
ตัง้ อยู่ในหลายๆประเทศ, บริษัททั่วไปที่มีผถู้ ือหุน้ เป็ นบริษัทแม่อยู่ในประเทศญี่ปนุ่ , บริษัทญี่ปนุ่ ร่วมทุน
กับบริษัทไทย
ทีต่ ั้งสํานักงาน
เลขที่ 32/29 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชัน้ 8 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครฯ 10110
โทรศัพท์ 02-661-6118 โทรสาร 02-2602567
ติดต่อสอบถาม
(ภาษาญี่ปนุ่ )
คุณเทรุอะกิ ทานากะ
: tanaka@toyo-g.com มือถือ +81(8)0-3826-7580
(ภาษาไทย)
คุณศรชัย
ตันไพเราะห์
: sornchai@toyo-g.com มือถือ +66(0)89-119-9014
(ล่ามภาษาญี่ปนุ่ ) คุณพรวิสาข์ จงสุจริตธรรม
: pornwisa@toyo-g.com มือถือ +66(0)87-715-5055
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2.รายละเอียดการให้บริการ

2.1 Quarterly Audit or Yearly Audit /ตรวจสอบบัญชีรับรองงบการเงินประจําปี เป็ น รายไตรมาส รายครึ่งปี
หรือรายปี
- การตรวจสอบเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่รี บั รองทั่วไป ซึ่งรวมถึงการปฎิบตั ิงานที่ตอ้ งประสานงานร่วมกับ
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทแม่ในต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุงงบการเงินในเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีของประเทศนัน้ เพื่อ
การจัดทํางบการเงินรวมกับบริษทั แม่ในต่างประเทศ
2.2 Financial and Tax Due Diligence / งานตรวจสอบเฉพาะงบการเงินและภาษีอากร
- ให้บริการตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์และหนีส้ ินของบริษัทที่จะทําการซือ้ กิจการพื่อปรับปรุงเป็ นข้อมูลทางการบัญชีให้
ถูกต้องเพื่อความแน่ใจในการเข้าซือ้ กิจการ หรือเพื่อการปรับโครงสร้างหนีก้ บั เจ้าหนีห้ รือเพื่อการอื่นตามที่ตกลงกัน
2.3 Compliance Audit / ตรวจสอบการปฎิบัตติ ามกฎหมาย
- เพื่อให้พนักงาน รับทราบและ ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมายทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับ
ประเภทของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่า พนักงาน และ บริษัทได้ปฎิบตั ิตามอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว หรือเพื่อเป็ นการจัดทํา
คู่มือสําหรับพนักงานเพื่อใช้ในบริษัท และ เพื่อฝ่ ายตรวจสอบของบริษัทแม่
2.4 Stock Valuation / การคํานวณมูลค่าหุ้นของบริษทั
- เพื่อทราบมูลค่าหุน้ ที่แท้จริงของบริษัท เพื่อใช้ในการกําหนดราคาขายหุน้ หรือ เพื่อคํานวณราคาหุน้ ที่แท้จริง ณ
ปั จจุบนั
2.5 Internal Audit / งานตรวจสอบภายใน
- เมื่อองค์กรมีการขยายตัวหรือมีธุรกรรมที่สลับซับซ้อนมากขึน้ ทําให้ตอ้ งมีขนั้ ตอนในการดําเนินงานหรือมีการ
วางแผนงานที่ซบั ซ้อนมากขึน้ ตามไปด้วย นอกจากนีก้ ารเผชิญกับภาวะความเสี่ยง จึงมีความจําเป็ นให้องค์กรต้องมี
ระบบงานและระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในภาวะเช่นนีผ้ บู้ ริหารไม่มเี วลาในการควบคุมติดตาม
งานด้วยตนเอง จึงควรมอบให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึงเป็ นหน่วยงานอิสระทําหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินผลการปฎิบตั ิงานของทุกหน่วยงานภายในองค์การให้ผบู้ ริหารทราบ
2.6 Transfer pricing Documents / งานจัดทําเอกสารการกําหนดราคาโอน
- เพื่อให้การกําหนดราคาโอนระหว่างกลุ่มบริษัทเป็ นเรื่องที่ง่ายและปลอดภัย รวมถึงการจัดทําเอกสารเพื่อยื่นรายงาน
เอกสารหรือหลักฐานต่อพนักงานประเมินภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายที่กาํ หนด
2.7. Group Audit Instruction and Reporting Package / เพื่อประสานงานผู้สอบบัญชีของบริษัทแม่และเสนอ
รายงานเพื่อการจัดทํารายงานและการเสนองบการเงินรวม
- เพื่อการปรับงบการเงินของบริษัทที่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีท่แี ตกต่างจากการบริษัทแม่ในต่างประเทศเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีในประเทศนัน้ เพื่อการจัดทํางบการเงินรวม
2.8 Advance Witholding Tax (W/H) and Value Added Tax (Vat) Refund/ งานด้านการขอคืนภาษีอากร
- เพื่อทําเรื่องการขอภาษีอากรคืนจากหน่วยงานของภาครัฐบาล หรือพิจารณาช่วยเหลือหาทางออก แนะนําขัน้ ตอน
วิธีการเพื่อให้สามารถขอภาษีอากรคืน หรือช่วยเร่งรัดเพื่อให้การขอคืนภาษีอากรรวดเร็วขึน้ และช่วยแก้ไขสถานการ์จาก
เดิมที่ไม่มคี วามเป็ นไปได้ในการขอคืนภาษีอากรด้วยตนเอง
2.9 Accounting and Tax coaching /
- เพื่อการเรียนการสอนพนักงานของบริษัทให้มีความเข้าใจ ในมาตรฐานบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
หรือ เพื่อการเรียนการสอนมาตรฐานบัญชี และ ภาษีอากร ที่ประกาศใช้ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด
2.10 Tax and Accounting Consultation / งานปรึกษาด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ภาษีอากร ทุกประเภท
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3.ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายศรชัย ตันไพเราะห์

บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประกาศนียบัตรกฎหมาย ภาษี อากร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชี ภาษี อากร กรมสรรพากร
ผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาต ประเทศไทย เลขทะเบียน 8181
2. นางสุจินดา แม้นจักร

บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นายสมภพ ต่อมสุวรรณ

ผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 7166
บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. นางสาวรรัฐยา ลิม้ เจริญ

ผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 9071
บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 11686

4. พนักงานของบริษัท
พนักงานของบริษัททุกท่านสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์
ทางด้านการสอบบัญชีจากบริษทั สอบบัญชี ชัน้ นําระดับนานาชาติ โดยปั จจุบนั เรามีพนักงานในสายงานสอบ
บัญชีจาํ นวน 18 ท่าน ไม่รวมผูบ้ ริหาร โดยแบ่งเป็ นระดับผูจ้ ดั การ 4 ท่าน และระดับผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ 4 ท่าน ระดับ
พนักงานตรวจสอบอาวุโส 4 ท่าน และที่เหลือเป็ นพนักงานตรวจสอบที่มีประสบการณ์มากกว่า 2 ปี ขนึ ้ ไป
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