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เรียนทุกท่าน
แจ้งเกีย
่ วก ับการปร ับปรุงโครงสร้างบริษ ัทในเครือ (จ ัดตงบริ
ั้
ษ ัทใหม่)
บริษัท โตโย บิซเิ นส เซอร์วส
ิ จากัด (มหาชน) ขอเรียนให ้ท่านทราบว่าทางบริษัทฯ ได ้ดาเนินการปรับปรุงโครงสร ้างบริษัท
ในเครือในวันที่ 4 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.

การปรับปรุงโครงสร ้างบริษัทในเครือ (จัดตัง้ บริษัทใหม่)
่ งต่างๆ รวมถึง ค่าใช ้จ่ายสาหรับบริษัททีเ่ ข ้ามา
ตลอดระยะเวลาทีผ
่ ่านมาเราได ้ดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจในการลดความเสีย
ลงทุนในประเทศไทย โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ป้ องกันก่อนเกิดปั ญหาต่าง ๆ ของบริษัทสัญชาติญป
ี่ น
ุ่
้ เดือ นธั น วาคม พ.ศ. 2563 นอกเหนื อ จากการให ้ค าปรึก ษาด ้านกฎหมาย, ด ้านแรงงาน และด ้านการ
ในปั จ จุ บั น ณ สิน
บริหารธุรกิจแก่บริษัทสัญชาติญป
ี่ ุ่ นกว่า 1,400 บริษัทแล ้ว เรายังได ้ให ้ความช่วยเหลือแก่กระทรวงอุตสาหกรรมและองค์ก ารสา
ธารณกุศลของประเทศไทย, ให ้การสนับสนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ในประเทศญีป
่ น,
ุ่ ประสานงานร่วมกับธนาคารท ้องถิน
่
ของประเทศญีป
่ น
ุ่ , ร่วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจแบบเข ้ามาถือหุ ้นระหว่างกันกับบริษัท YAMADA Consulting Group Co., Ltd., ดาเนิน
ธุรกิจสานักงานบัญชีโดยจัดตัง้ บริษัทร่วมทุนกับบริษัท Hongo Tsuji Tax & Consulting ฯลฯ
่ สารกับ
จากกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ตามทีไ่ ด ้กล่าวมาข ้างต ้น เราพบว่าบริษัทสัญชาติญป
ี่ นก
ุ่ าลังเผชิญกับปั ญหาด ้านการสือ
พนั ก งานชาวไทย (อาทิ การพั ฒ นาบุค ลากร , การปฏิบั ต ต
ิ ามกฎหมายต่า ง ๆ , ระบบประเมิน ผลงานบุค ลากร , การเจรจาข ้อ
่ สารกับเจ ้าหน ้าทีข
เรียกร ้อง, ข ้อพิพาทแรงงาน), ปั ญหาการสือ
่ องรัฐ (อาทิ การขอคืนภาษี หัก ณ ทีจ
่ ่ายและภาษี มูลค่าเพิม
่ , การ
เดินพิธก
ี ารศุลกากร, การรองรับต่อการเข ้าตรวจพืน
้ ทีข
่ องสานั กงานประกันสังคมและสานั กงานตรวจคนเข ้าเมือง), ปั ญหาการขาด
แคลนเจ ้าหน ้าทีว่ เิ คราะห์และบริหารการเงินรวมถึงเจ ้าหน ้าทีพ
่ ัฒนาธุรกิจชาวไทย เป็ นต ้น
้ ไวรัสโค
นอกจากนี้ เนื่องด ้วยข ้อจากัดในการเดินทางเข ้ามายังประเทศไทยภายใต ้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือ
่ วชาญในแต่ละหัวข ้อปั ญหาจากบริษัทแม่ทป
โรนา 2019 ส่งผลให ้การจัดส่งบุคลากรทีม
่ ค
ี วามเชีย
ี่ ระเทศญีป
่ นมี
ุ่ ความยากลาบาก
จากเหตุผลข ้างต ้น เราจึงได ้พิจารณาจัดตัง้ บริษัททีด
่ าเนินธุรกิจเฉพาะด ้านในการเป็ นตัวแทนท่านผู ้บริหารระดับสูงของบริษั ท
สัญชาติญป
ี่ นและท่
ุ่
านทีส
่ งั กัดหน่วยงานทีก
่ ากับดูแลในบริษัทแม่ทป
ี่ ระเทศญีป
่ น
ุ่ เพือ
่ ดาเนินการแก ้ไขปั ญหาดังกล่าวได ้โดยตรง
เพิม
่ เติมจากการให ้ความช่วยเหลือทางอ ้อมซึง่ เป็ นธุรกิจเดิมของเรา
ข ้อมูลโดยสังเขปของบริษัทใหม่
่ บริษัท
(1) ชือ

Toyo Business Agency Co., Ltd.

(2) ทีอ
่ ยูจ
่ ดทะเบียน

้ 2 ถนนสุขม
32/23 อาคารซิโน-ไทย ชัน
ุ วิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา

บริษัท

กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

(3) กรรมการผู ้มีอานาจ

นาย ฮิเดโตชิ อูเมกิ*

(4) ทุนจดทะเบียน

5,000,000 บาท

(5) วันทีจ
่ ดทะเบียน

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(6) ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่

บริษัทในเครือของเรา 100%

(7) รายละเอียดธุรกิจ

1)

นาเสนอแนวทางและดาเนินการปรับปรุงการบริหารธุรกิจโดยการวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินของนิตบ
ิ ค
ุ คลในประเทศไทย:
ร่างกลยุทธ์ก ารบริห ารธุร กิจ , ปรั บปรุงแก ้ไขสภาพแวดล ้อมในการบริหารธุร กิจ ,
ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ, ฝึ กอบรมพนักงานชาวไทย ฯลฯ
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2)

่ งนิตบ
ให ้ความช่วยเหลือด ้านการบริหารความเสีย
ิ ค
ุ คลในประเทศไทย:
จั ด สัม มนาเกี่ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ต ค
ิ ุ ้มครองข ้อมู ล ส่ว นบุค คล ( PDPA) ส าหรั บ
พนั กงานชาวไทย, ให ้ความช่วยเหลือในการสร ้างระบบการทางานจากระยะไกล
(Remote working), ร่วมรับฟั งการเจรจาข ้อเรียกร ้องของพนักงานและการพิจารณา
ข ้อพิพ าทแรงงาน , เข ้าร่ ว มการติด ต่อ กับ กรมสรรพากรและกรมศุล การ , บริก าร
ติดตามทวงถามหนี้ เป็ นต ้น

*ฮิเดโตชิ อูเมกิ ควบตาแหน่งกรรมการของบริษัทเรา

จากการจัดตัง้ บริษัทใหม่ในครัง้ นี้ บทบาทของแต่ละบริษัทในเครือของเราจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ประสานงานกับบริษัทสัญชาติญป
ี่ น
ุ่ ：Toyo Business Service PCL
・

กรรมการผู ้มีอานาจ : นาย ฮิเดอากิ นากาโอะ

・

รายละเอียดธุรกิจ

: ประสานงานการติดต่อขอคาปรึกษาของบริษัทในเครือทัง้ หมด, บริการให ้คาปรึกษาครบวงจร
ให ้ความช่วยเหลือเกีย
่ วกับงานด ้านกฎหมายและด ้านแรงงานเพือ
่ ป้ องกันก่อนเกิดปั ญหา (บริการ
ยืน
่ เอกสารต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการ, ปรับปรุงแก ้ไขกฎระเบียบข ้อบังคับต่าง ๆ, บริการรับเรือ
่ ง
ร ้องเรียนจากบุคลากรภายในองค์กรของบริษัทลูกค ้า เป็ นต ้น)
ให ้คาปรึกษาด ้านการบริหารธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จระหว่างไทยกับญีป
่ น
ุ่
(ประสานงานร่วมกับบริษัท YAMADA Consulting Group Co., Ltd.)

(2) ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ：Toyo Business Solutions Co., Ltd.
・

กรรมการผู ้มีอานาจ: นาย ทาโร่ โมริยาม่า

・

ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ : บริษัท Netloc Group Holdings Co., Ltd.

・

รายละเอียดธุรกิจ : ให ้บริการด ้านการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ในประเทศญีป
่ นและประสานงานร่
ุ่
วมกับ
ธนาคารท ้องถิน
่ ของประเทศญีป
่ น
ุ่
ประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทยและองค์การสาธารณกุศลสมาคมโอตา
ไกฟอรั่ม (https://otagai.asia/)

(3) บริษัทโฮลดิง้ : Toyo Business Capital Co., Ltd.
・

กรรมการผู ้มีอานาจ: นาย ฮิเดอากิ นากาโอะ

・

ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ : บริษัทในเครือของเราและบริษัท MHCB Consulting (Thailand) Co., Ltd.

・

รายละเอียดธุรกิจ : เป็ นบริษัทโฮลดิง้ สัญชาติไทยทีถ
่ อ
ื หุ ้นในบริษัทสัญชาติญป
ี่ นที
ุ่ เ่ ข ้ามาลงทุนในประเทศไทย

(4) บริษัทตรวจสอบบัญชี: Toyo Audit Co., Ltd.
・

กรรมการผู ้มีอานาจ: นาย ศรชัย ตันไพเราะห์ (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต)

・

ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ : นาย ศรชัย ตันไพเราะห์ และบริษัทในเครือของเรา

・

รายละเอียดธุรกิจ : ให ้บริการสอบทานงบการเงินประจาปี และรายไตรมาส, ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะด ้านการเงินและ
ภาษี (Due Diligence), ประเมินมูลค่าหุ ้น, ตรวจสอบภายใน (Internal audit), การกาหนดราคาโอน
(Transfer pricing) ของนิตบ
ิ ค
ุ คลไทย เป็ นต ้น
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(5) สานั กงานบัญชี：Hongo Toyo Accounting Co., Ltd.
・

กรรมการผู ้มีอานาจ: นาย ฮายาโตะ มัตซึซากิ

・

ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ : Hongo Tsuji Tax & Consulting และบริษัทในเครือของเรา

・

รายละเอียดธุรกิจ : ให ้บริการรับทาบัญชี, ยืน
่ แบบภาษี ประจาเดือน, จัดทารายงานประจาเดือน, ยืน
่ แบบภาษี เงินได ้นิต ิ
้ ปี , จัดทางบการเงินประจาปี , คานวณและจ่ายค่าจ ้าง, ประกันสังคม, จัดทา
บุคคลกลางปี และสิน
รายงานส่งให ้แก่บริษัทแม่ทป
ี่ ระเทศญีป
่ น
ุ่ , การกาหนดราคาโอน (Transfer pricing) ระหว่าง
ประเทศไทยกับญีป
่ น
ุ่ เป็ นต ้น

2.

ติดต่อสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติม
(ภาษาญีป
่ น
ุ่ ) คุณโทดะ : toda@toyo-g.com
(ภาษาไทย) คุณอุมาลัย : umalai@toyo-g.com

