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วนัที ่4 มกราคม 2564 

เรยีนทกุทา่น 

แจง้เกีย่วกบัการปรบัปรุงโครงสรา้งบรษิทัในเครอื (จดัต ัง้บรษิทัใหม)่ 

 

     บรษัิท โตโย บซิเินส เซอรว์สิ จ ากัด (มหาชน) ขอเรยีนใหท้า่นทราบวา่ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการปรับปรุงโครงสรา้งบรษัิท

ในเครอืในวนัที ่4 มกราคม 2564 โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

 

1. การปรับปรุงโครงสรา้งบรษัิทในเครอื (จัดตัง้บรษัิทใหม)่ 

  ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาเราไดด้ าเนินกจิกรรมทางธุรกจิในการลดความเสีย่งต่างๆ รวมถงึค่าใชจ้่ายส าหรับบรษัิททีเ่ขา้มา

ลงทนุในประเทศไทย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนักอ่นเกดิปัญหาตา่ง ๆ ของบรษัิทสญัชาตญิีปุ่่ น 

  ในปัจจุบัน ณ สิน้เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากการใหค้ าปรึกษาดา้นกฎหมาย, ดา้นแรงงาน และดา้นการ

บรหิารธุรกจิแกบ่รษัิทสญัชาตญิีปุ่่ นกวา่ 1,400 บรษัิทแลว้ เรายังไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืแก่กระทรวงอตุสาหกรรมและองคก์ารสา

ธารณกศุลของประเทศไทย, ใหก้ารสนับสนุนแกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในประเทศญีปุ่่ น, ประสานงานร่วมกบัธนาคารทอ้งถิน่

ของประเทศญีปุ่่ น, ร่วมเป็นพันธมติรทางธรุกจิแบบเขา้มาถอืหุน้ระหวา่งกนักับบรษัิท YAMADA Consulting Group Co., Ltd., ด าเนนิ

ธรุกจิส านักงานบญัชโีดยจัดตัง้บรษัิทร่วมทนุกบับรษัิท Hongo Tsuji Tax & Consulting ฯลฯ 

  จากกจิกรรมทางธุรกจิตา่ง ๆ ตามทีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้ เราพบวา่บรษัิทสญัชาตญิีปุ่่ นก าลังเผชญิกับปัญหาดา้นการสือ่สารกับ

พนักงานชาวไทย (อาท ิการพัฒนาบุคลากร, การปฏิบัตติามกฎหมายต่าง ๆ, ระบบประเมินผลงานบุคลากร, การเจรจาขอ้

เรยีกรอ้ง, ขอ้พพิาทแรงงาน), ปัญหาการสือ่สารกับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ (อาท ิการขอคนืภาษีหัก ณ ทีจ่่ายและภาษีมูลคา่เพิม่, การ

เดนิพธิกีารศลุกากร, การรองรับตอ่การเขา้ตรวจพืน้ทีข่องส านักงานประกันสงัคมและส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง), ปัญหาการขาด

แคลนเจา้หนา้ทีว่เิคราะหแ์ละบรหิารการเงนิรวมถงึเจา้หนา้ทีพั่ฒนาธรุกจิชาวไทย เป็นตน้ 

  นอกจากนี้ เนื่องดว้ยขอ้จ ากัดในการเดนิทางเขา้มายังประเทศไทยภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโค

โรนา 2019 สง่ผลใหก้ารจัดสง่บคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญในแตล่ะหัวขอ้ปัญหาจากบรษัิทแม่ทีป่ระเทศญีปุ่่ นมคีวามยากล าบาก 

  จากเหตผุลขา้งตน้ เราจงึไดพ้จิารณาจัดตัง้บรษัิททีด่ าเนนิธรุกจิเฉพาะดา้นในการเป็นตวัแทนทา่นผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิท

สญัชาตญิีปุ่่ นและทา่นทีส่งักัดหน่วยงานทีก่ ากับดแูลในบรษัิทแม่ทีป่ระเทศญีปุ่่ น เพือ่ด าเนนิการแกไ้ขปัญหาดังกลา่วไดโ้ดยตรง

เพิม่เตมิจากการใหค้วามชว่ยเหลอืทางออ้มซึง่เป็นธรุกจิเดมิของเรา 

 

ขอ้มลูโดยสงัเขปของบรษัิทใหม ่

(1) ชือ่บรษัิท Toyo Business Agency Co., Ltd. 

(2) ทีอ่ยูจ่ดทะเบยีน

บรษัิท 

32/23 อาคารซโิน-ไทย ชัน้ 2 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) คลองเตยเหนอื วฒันา 

กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 

(3) กรรมการผูม้อี านาจ นาย ฮเิดโตช ิอเูมก*ิ 

(4) ทนุจดทะเบยีน 5,000,000 บาท 

(5) วนัทีจ่ดทะเบยีน วนัที ่24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

(6) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ บรษัิทในเครอืของเรา 100% 

(7) รายละเอยีดธรุกจิ 1) น าเสนอแนวทางและด าเนนิการปรับปรุงการบรหิารธรุกจิโดยการวเิคราะหฐ์านะ

ทางการเงนิของนติบิคุคลในประเทศไทย:  

ร่างกลยุทธก์ารบรหิารธุรกจิ, ปรับปรุงแกไ้ขสภาพแวดลอ้มในการบรหิารธุรกจิ, 

สง่เสรมิการพัฒนาธรุกจิ, ฝึกอบรมพนักงานชาวไทย ฯลฯ 
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2) ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการบรหิารความเสีย่งนติบิคุคลในประเทศไทย: 

จัดสัมมนาเกี่ยวกับพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (PDPA) ส าหรับ

พนักงานชาวไทย, ใหค้วามชว่ยเหลอืในการสรา้งระบบการท างานจากระยะไกล 

(Remote working), ร่วมรับฟังการเจรจาขอ้เรยีกรอ้งของพนักงานและการพจิารณา

ขอ้พิพาทแรงงาน, เขา้ร่วมการตดิต่อกับกรมสรรพากรและกรมศุลการ, บริการ

ตดิตามทวงถามหนี ้เป็นตน้ 

*ฮเิดโตช ิอเูมก ิควบต าแหน่งกรรมการของบรษัิทเรา 

 

จากการจัดตัง้บรษัิทใหมใ่นครัง้นี ้บทบาทของแตล่ะบรษัิทในเครอืของเราจะมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 

 

(1) ประสานงานกบับรษัิทสญัชาตญิีปุ่่ น：Toyo Business Service PCL 

・ กรรมการผูม้อี านาจ : นาย ฮเิดอาก ินากาโอะ 

・ รายละเอยีดธรุกจิ    : ประสานงานการตดิตอ่ขอค าปรกึษาของบรษัิทในเครอืทัง้หมด, บรกิารใหค้ าปรกึษาครบวงจร 

    ใหค้วามชว่ยเหลอืเกีย่วกบังานดา้นกฎหมายและดา้นแรงงานเพือ่ป้องกนักอ่นเกดิปัญหา (บรกิาร     

     ยืน่เอกสารตา่ง ๆ กับหน่วยงานราชการ, ปรับปรุงแกไ้ขกฎระเบยีบขอ้บงัคบัตา่ง ๆ, บรกิารรับเรือ่ง   

     รอ้งเรยีนจากบคุลากรภายในองคก์รของบรษัิทลกูคา้ เป็นตน้) 

     ใหค้ าปรกึษาดา้นการบรหิารธรุกจิแบบเบ็ดเสร็จระหวา่งไทยกบัญีปุ่่ น 

       (ประสานงานรว่มกับบรษัิท YAMADA Consulting Group Co., Ltd.) 

 

(2) ประสานงานกบัองคก์รภาครัฐ：Toyo Business Solutions Co., Ltd. 

・ กรรมการผูม้อี านาจ: นาย ทาโร่ โมรยิาม่า 

・ ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่  : บรษัิท Netloc Group Holdings Co., Ltd. 

・ รายละเอยีดธรุกจิ  : ใหบ้รกิารดา้นการสนับสนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในประเทศญีปุ่่ นและประสานงานร่วมกบั 

   ธนาคารทอ้งถิน่ของประเทศญีปุ่่ น 

   ประสานงานกบักระทรวงอตุสาหกรรมของประเทศไทยและองคก์ารสาธารณกศุลสมาคมโอตา     

   ไกฟอร่ัม (https://otagai.asia/) 

 

(3) บรษัิทโฮลดิง้: Toyo Business Capital Co., Ltd. 

・ กรรมการผูม้อี านาจ: นาย ฮเิดอาก ินากาโอะ 

・ ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่  : บรษัิทในเครอืของเราและบรษัิท MHCB Consulting (Thailand) Co., Ltd. 

・ รายละเอยีดธรุกจิ  : เป็นบรษัิทโฮลดิง้สญัชาตไิทยทีถ่อืหุน้ในบรษัิทสญัชาตญิีปุ่่ นทีเ่ขา้มาลงทนุในประเทศไทย 

 

(4) บรษัิทตรวจสอบบญัช:ี Toyo Audit Co., Ltd. 

・ กรรมการผูม้อี านาจ: นาย ศรชยั ตนัไพเราะห ์(ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต) 

・ ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่  : นาย ศรชยั ตนัไพเราะห ์และบรษัิทในเครอืของเรา 

・ รายละเอยีดธรุกจิ  : ใหบ้รกิารสอบทานงบการเงนิประจ าปีและรายไตรมาส, ตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะดา้นการเงนิและ    

                          ภาษี (Due Diligence), ประเมนิมลูคา่หุน้, ตรวจสอบภายใน (Internal audit), การก าหนดราคาโอน    

                          (Transfer pricing) ของนติบิคุคลไทย เป็นตน้ 
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(5) ส านักงานบญัช：ีHongo Toyo Accounting Co., Ltd. 

・ กรรมการผูม้อี านาจ:  นาย ฮายาโตะ มัตซซึาก ิ

・ ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่  :  Hongo Tsuji Tax & Consulting และบรษัิทในเครอืของเรา 

・ รายละเอยีดธรุกจิ  :  ใหบ้รกิารรับท าบญัช,ี ยืน่แบบภาษีประจ าเดอืน, จัดท ารายงานประจ าเดอืน, ยืน่แบบภาษีเงนิไดน้ติ ิ 

                                 บคุคลกลางปีและสิน้ปี, จัดท างบการเงนิประจ าปี, ค านวณและจา่ยคา่จา้ง, ประกนัสงัคม, จัดท า   

                                 รายงานสง่ใหแ้กบ่รษัิทแมท่ีป่ระเทศญีปุ่่ น, การก าหนดราคาโอน (Transfer pricing) ระหวา่ง                       

                                 ประเทศไทยกบัญีปุ่่ น เป็นตน้ 

 

2. ตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

(ภาษาญีปุ่่ น) คณุโทดะ  : toda@toyo-g.com 

(ภาษาไทย) คณุอมุาลยั  : umalai@toyo-g.com 
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