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TOYO AUDIT COMPANY LIMITED 

 
เราปรารถนาทีจ่ะอุทศิตนเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของไทยและญ่ีปุ่ นในฐานะสะพานเชือ่มความสัมพันธภ์ารกิจ
ของเราคอืคอยให้ความช่วยเหลือบริษทัญ่ีปุ่ น  ใหส้ามารถด าเนินธุรกิจภายในประเทศไทยเป็นไปได้อย่างราบร่ืน  
กลุ่มบริษทัของเราจะสนับสนุนการจัดสร้างระบบทีท่ าใหก้ารบริหารมีความม่ันคงและการป้องกนัเกิดปัญหาลว่งหน้าต่า
งๆของธุรกิจในประเทศไทย 
 
จุดแข็งของบริษทั  

บรษิัท โตโย ออดิท จ ำกดั (TAD) ไดด้  ำเนินธุรกิจดงักล่ำวมำ ตัง้แตปี่ 2550 เดิมในนำมบรษิัท โตโย บิซิเนส เซอรว์ิส จ ำกดั 
(TBS) ภำยหลงัไดด้  ำเนินกำรจดัตัง้เป็นบรษิัทใหมเ่พื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยในนำมบรษิัท โตโย  ออดิท  จ ำกดั (TAD)  เมื่อวนัท่ี 
21 ธันวำคม  2555  ปัจจบุนับรษิทัไดท้ ำงำนรว่มกบักลุ่ม บรษิัทโตโย  บิซิเนส เซอรว์ิส จ ำกดั (มหำชน)  
เพื่อเพิ่มเติมศกัยภำพในกำรท ำงำนใหม้ีประสิทธิภำพและประสิทธิผลครบทกุดำ้น        

บรษิัท โตโย  ออดิท จ ำกดั (TAD) เป็นกำรรวมกลุ่มของผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต (ประเทศไทย)ทัง้รุน่เก่ำและรุน่ใหม่   
ที่มีประสบกำรแ์ละควำมช ำนำญอย่ำงแทจ้รงิและบรษิัทใหค้วำมส ำคญัสงูสดุกบัมำตรำฐำนควบคมุคณุภำพกำรตรวจสอบบญัชี 
(TSQM) เพื่อใหง้บกำรเงินของบรษิัทญ่ีปุ่ นไดร้บัควำมเชื่อมั่นอย่ำงมำกทัง้ดำ้นบญัชี และภำษีอำกรท่ีเก่ียวขอ้งทกุประเภท  
รวมทัง้บรษิัทจะใหค้  ำแนะน ำทัง้ดำ้นภำษีอำกร และ ระบบกำรควบคมุภำยในท่ีจ ำเป็น 
ควบคูก่บักำรท ำงำนดำ้นกำรสอบบญัชีและสรุปผลที่ไดจ้ำกกำรตรวจสอบบญัชี 

     
1.ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั 
   กำรตัง้บรษิัท         :   วนัท่ี  21 ธันวำคม  2555  กรรมกำร       :  นำยเทรุอะกิ      ทำนำกะ (ผูส้อบภำษีอำกร ) 

       :  นำยศรชยั   ตนัไพเรำะห ์ (ผูส้อบบญัชี) 
   เว็บไซต ์                :   www.toyo-g.com    กำรติดต่อ      :  Kansa@toyo-g.com                                                                                                              
   จ ำนวนพนกังำน    :  20 คน ( คนญ่ีปุ่ น 3 คน)   จ ำนวนลกูคำ้  :  141 บรษิัท 2566-02-20   
     
   ลกูคำ้หลกั     :   ธุรกิจผลิต, ซือ้มำขำยไป, ธุรกิจที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทนุทกุประเภท, บรษิัทท่ีมีกลุ่มบรษิทั     
           ตัง้อยู่ในหลำยๆประเทศ,  บรษิัททั่วไปที่มีผูถื้อหุน้เป็นบรษิัทแม่อยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น และ ประเทศอื่นๆ,  

      บรษิัทญ่ีปุ่ น และบรษิัทประเทศอื่นๆรว่มทนุกบับรษิัทไทย 
 
ทีต่ั้งส านักงาน 

เลขที่  32/29  อำคำรซิโน-ไทย ทำวเวอร ์ชัน้ 8  ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนครฯ  10110  
โทรศพัท ์02-661-6118 , 02-259-0061  โทรสำร 02-2602567 

 
ติดต่อสอบถาม 
(ภำษำญ่ีปุ่ น)   คณุเทรุอะกิ      ทำนำกะ  :  tanaka@toyo-g.com  มือถือ +81(8)0-3826-7580 
(ภำษำไทย)   คณุศรชยั         ตนัไพเรำะห ์  :  sornchai@toyo-g.com  มือถือ +66(0)89-119-9014 
(ทีมที่ปรกึษำไทย-ญ่ีปุ่ น) คณุนำโอโกะ     โทดะ  :  toda@toyo-g.com  
(ทีมที่ปรกึษำไทย-ญ่ีปุ่ น) คณุโยเฮ            ซำโต  :  yohei_sato@toyo-g.com  
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2.รายละเอียดการให้บริการ 

2.1   Quarterly Audit or Yearly Audit /ตรวจสอบบัญชีรับรองงบการเงนิประจ าปีเป็น รายไตรมาส รายคร่ึงปี 
หรือรายปี                         

      -  กำรตรวจสอบเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีที่รบัรองทั่วไป   ซึ่งรวมถงึกำรปฎิบตัิงำนที่ตอ้งประสำนงำนรว่มกบั 
ผูส้อบบญัชีของบรษิัทแมใ่นตำ่งประเทศ เพื่อกำรปรบัปรุงงบกำรเงินในเป็นไปตำมมำตรฐำนบญัชขีองประเทศนัน้ เพื่อ 
กำรจดัท ำงบกำรเงินรวมกบับรษิทัแม่ในตำ่งประเทศ 
2.2   Financial and Tax Due Diligence / งานตรวจสอบเฉพาะงบการเงนิและภาษอีากร 
-   
ใหบ้รกิำรตรวจสอบบญัชีสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นของบรษิัทท่ีจะท ำกำรซือ้กิจกำรพ่ือปรบัปรุงเป็นขอ้มลูทำงกำรบญัชใีหถ้กูต้
องเพื่อควำมแน่ใจในกำรเขำ้ซือ้กจิกำร   หรือเพื่อกำรปรบัโครงสรำ้งหนีก้บัเจำ้หนีห้รือเพื่อกำรอื่นตำมที่ตกลงกนั  
2.3   Compliance Audit / ตรวจสอบการปฎิบัตติามกฎหมาย 
-   เพื่อใหพ้นกังำน รบัทรำบและ ปฎิบตัิตำมกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบรษิัท 
รวมถงึกฎหมำยทกุดำ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเภทของบรษิัท เพื่อใหแ้น่ใจว่ำ พนกังำน และ บรษิัทไดป้ฎิบตัิตำมอย่ำงถกูตอ้ง 
ครบถว้นแลว้ หรือเพื่อเป็นกำรจดัท ำคู่มือส ำหรบัพนกังำนเพื่อใชใ้นบรษิัท และ เพื่อฝ่ำยตรวจสอบของบรษิัทแม่  

 2.4   Stock Valuation / การค านวณมูลค่าหุ้นของบริษทั  
  -  เพื่อทรำบมลูคำ่หุน้ท่ีแทจ้รงิของบรษิัท   เพื่อใชใ้นกำรก ำหนดรำคำขำยหุน้ หรือ เพื่อค ำนวณรำคำหุน้ท่ีแทจ้รงิ ณ 

 ปัจจบุนั     
 2.5  Internal Audit / งานตรวจสอบภายใน 
  - เมื่อองคก์รมกีำรขยำยตวัหรือมธีุรกรรมที่สลบัซบัซอ้นมำกขึน้ท ำใหต้อ้งมีขัน้ตอนในกำรด ำเนินงำนหรือมีกำร 

วำงแผนงำนท่ีซบัซอ้นมำกขึน้ตำมไปดว้ย   นอกจำกนีก้ำรเผชิญกบัภำวะควำมเส่ียง  จึงมคีวำมจ ำเป็นใหอ้งคก์รตอ้งมี 
ระบบงำนและระบบกำรควบคมุที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ในภำวะเช่นนีผู้บ้รหิำรไม่มเีวลำในกำรควบคมุติดตำม 
งำนดว้ยตนเอง  จงึควรมอบใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยใน   ซงึเป็นหน่วยงำนอิสระท ำหนำ้ที่รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรปฎิบตัิงำนของทกุหน่วยงำนภำยในองคก์ำรใหผู้บ้รหิำรทรำบ   

 2.6  Transfer pricing Documents / งานจัดท าเอกสารการก าหนดราคาโอน  
  -  เพื่อใหก้ำรก ำหนดรำคำโอนระหว่ำงกลุ่มบรษิัทเป็นเรื่องที่ง่ำยและปลอดภยั  รวมถึงกำรจดัท ำเอกสำรเพื่อยื่นรำยงำน  
  เอกสำรหรือหลกัฐำนต่อพนกังำนประเมินภำยในระยะเวลำตำมที่กฎหมำยที่ก ำหนด 

2.7.   Group Audit Instruction and Reporting Package / เพื่อประสานงานผู้สอบบัญชขีองบริษัทแม่และเสนอ  
     รายงานเพื่อการจัดท ารายงานและการเสนองบการเงนิรวม 

  -   เพื่อกำรปรบังบกำรเงินของบรษิัทท่ีไดใ้ชม้ำตรฐำนกำรบญัชีที่แตกตำ่งจำกกำรบรษิัทแมใ่นต่ำงประเทศเพื่อให ้
    สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนบญัชใีนประเทศนัน้เพื่อกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม   

2.8   Advance Witholding Tax (W/H) and Value Added Tax (Vat) Refund/ งานด้านการขอคืนภาษีอากร  
-   เพื่อท ำเรื่องกำรขอภำษีอำกรคนืจำกหน่วยงำนของภำครฐับำล หรือพิจำรณำช่วยเหลือหำทำงออก 
แนะน ำขัน้ตอนวิธีกำรเพื่อใหส้ำมำรถขอภำษีอำกรคืน หรือช่วยเรง่รดัเพื่อใหก้ำรขอคืนภำษีอำกรรวดเรว็ขึน้ 
และช่วยแกไ้ขสถำนกำรจ์ำกเดิมที่ไม่มีควำมเป็นไปไดใ้นกำรขอคนืภำษีอำกรดว้ยตนเอง  
 2.9  Accounting and Tax coaching /  

  -   เพื่อกำรเรียนกำรสอนพนกังำนของบรษิัทใหม้ีควำมเขำ้ใจ ในมำตรฐำนบญัชีและภำษีอำกรที่เก่ียวขอ้งกบักจิกำร  
    หรือ เพื่อกำรเรียนกำรสอนมำตรฐำนบญัชี และ ภำษีอำกร ที่ประกำศใชใ้หม่หรือเปลี่ยนแปลงขอ้มลูล่ำสดุ    
 2.10  Tax and Accounting Consultation / งำนปรกึษำดำ้นอื่นๆที่เก่ียวขอ้งกบับญัชี ภำษีอำกร ทกุประเภท 
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3.ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

1.  นำยศรชยั     ตนัไพเรำะห ์      บญัชีบณัฑิต  มหำวิทยำลยักรุงเทพ   

     ประกำศนียบตัรกฎหมำย ภำษีอำกร มหำวิทยำลยั ธรรมศำสตร ์
     ประกำศนียบตัรกฎหมำยกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ มหำวิทยำลยั ธรรมศำสตร ์

ประกำศนียบตัรดำ้นกำรสอบบญัชี  ภำษีอำกร  กรมสรรพำกร 

 ผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนญุำต  ประเทศไทย เลขทะเบียน 8181 

 2.  นำงสจุินดำ แมน้จกัร         บญัชีบณัฑิต  จฬุำลงกรณมหำวิทยำลยั 
บญัชี  จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

     ผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนญุำต  เลขทะเบียน 7166 

3. นำยสมภพ  ต่อมสวุรรณ          บญัชีบณัฑิต     มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

     ผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนญุำต  เลขทะเบียน  9071 

 4. นำงสำวรรฐัยำ   ลิม้เจรญิ บญัชีบณัฑิต     มหำวิทยำลยัเชียงใหม่  

      ผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนญุำต  เลขทะเบียน  11686 

 
4. พนักงานของบริษัท 

     พนกังำนของบรษิัททกุท่ำนส ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตรี หรือ ระดบัปรญิญำโท 

และมีประสบกำรณท์ำงดำ้นกำรสอบบญัชีจำกบริษัท สอบบญัชี ชัน้น ำระดบันำนำชำติ  

โดยปัจจบุนัเรำมีพนกังำนในสำยงำนสอบบญัชีจ ำนวน 18 ท่ำน ไม่รวมผูบ้รหิำร โดยแบ่งเป็นระดบัผูจ้ดักำร 4 ท่ำน 

และระดบัผูช้่วยผูจ้ดักำร 4 ท่ำน ระดบัพนกังำนตรวจสอบอำวโุส 4 ท่ำน 

และที่เหลือเป็นพนกังำนตรวจสอบท่ีมีประสบกำรณม์ำกกว่ำ 2 ปีขึน้ไป   

 

 


