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วนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ.2560 

เรียน ทกุทา่น 

ประกาศเร่ืองการปฏิรูปโครงสร้างบริษัท 

 

     บริษัท โตโย บซิิเนส เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ขอประกาศ ารแจ้งเก่ียวก ปฏิรูปโครงสร้างของกลุม่ 

 บริษัทในเครือ ซึง่จะมีผลบงัคบัในวนัท่ี 11 มกราคม พ .ศ . 2560 ดงัตอ่ไปนี ้   

1. การปฏิรูปโครงสร้างของกลุม่บริษัทในเครือ      

     ท่ีผา่นมาทางบริษัทฯ 

ได้ด าเนินงานโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัการเกิดปัญหาลว่งหน้าให้แก่บริษัทสญัชาติ สญัชาตญ่ีิปุ่ นท่ีเข้ามาลงทนุท่ีไทยโดยลดความเส่ียงและต้นทนุให้เหลือน้อยท่ีสดุมาโดยตลอด 
     ทัง้นี ้ข้อมลู ณ ปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้ด าเนินการช่วยเหลือบริษัทสญัชาติ  

ญ่ีปุ่ นมากกวา่ 900 บริษัท ช่วยเหลือทัง้ในเร่ืองกฎหมาย, แรงงาน, ภาษี, การเงิน และการตรวจสอบบญัชี, รวมถึง 

ให้การสนบัสนนุกระทรวงอตุสาหกรรมไทยและนิตบิคุลท่ีไมแ่สวงผลก าไรของไทย, 

สนบัสนนุองค์การปกครองส่วนญ่ีปุ่ น,  การร่วมมือทาง ท้องถ่ินของญ่ีปุ่ น, การร่วมมือทางธุรกิจกบับริษัท ยามาดะ บซิิเนส คอนซลัท์ติง้ จ ากดั 

และการบริหารสนบัสนนุบริหารงานของบริษัทไทยมาโดยตลอด การบริหารงานของบริษัทไทยมาโดยตลอด 
     ดงันัน้ เพ่ือให้ความรับผิดชอบและขอบเขตอ านาจหน้าท่ีมีความชดัเจนยิ่งขึน้ รวมถึงการสร้างระบบ 

ของกลุม่บริษัทในเครือให้มีความคล่องตวัมากขึน้ จงึได้ท าการเปิดบริษัทในเครือภายใต้กลุม่บริษัทฯ ขึน้มา 
     โดย บริษัท โตโย บซิิเนส เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทหลกัท่ีดแูลกลุม่บริษัทในเครือ  

โดยความส าคญั จะให้ความส าคญัในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
 
・ ด้านกฎหมาย, แรงงาน, ภาษี, งานการเงินโดยทัว่ไป เพ่ือป้องกนัการเกิดปัญหาล่วงหน้าให้แก่บริษัท 

         สญัชาตญ่ีิปุ่ น 
 
・ ให้การชว่ยเหลือและสนบัสนนุเร่ืองการบริหารแบบ ONE STOP ระหวา่งประเทศไทยและญ่ีปุ่ นโดย 

      ร่วมมือกบับริษัท ยามาดะ บซิิเนส คอนซลัท์ติง้ จ ากดั     

 
・ การจดัการบคุคลากรและการเงินของกลุม่บริษัทในเครือทัง้หมด 
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      ในสว่นธุรกิจอ่ืนๆ  โดยหลกัจะด าเนินการโดยบริษัทในเครือ 4  บริษัท ดงัตอ่ไปนี ้   

(1) บริษัท โตโย บซิิเนส โซลชูัน่ส์ จ ากดั   

 
・ ผู้แทนบริษัท            :  นายโยชิยกิู  ชินยะ      

 
・ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่      :  บริษัท เน็ทลอค จ ากดั      

 
・ รายละเอียดธุรกิจ     :  สนบัสนนุองค์กรการปกครองสว่นท้องถ่ินของญ่ีปุ่ น, สมาคมโอตาไก ฟอร่ัม 

  (https://otagai.asia/) และรับเป็นช่องทางการตดิตอ่ประสานงานให้กบับริษัทในไทย 

(2) บริษัท โตโย บซิิเนส แคปปิตอล จ ากดั   

 
・ ผู้แทนบริษัท            :  นายฮิเดโตชิ  ซาซากิ      

 
・ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่       :  กลุม่บริษัทในเครือ และบริษัท เอ็มเอชซีบี คอนซลัท์ติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั จ ากดั 

 ・ รายละเอียดธุรกิจ     :  ด าเนินการเป็นผู้ ถือหุ้นฝ่ายไทยให้กบับริษัทสญัชาตญ่ีิปุ่ นท่ีมาลงทนุในไทย,  

 

 

 

  และลงทนุในธุรกิจใหมข่องกลุม่บริษัทในเครือ 

(3) บริษัท โตโย ออดทิ จ ากดั    

 
・ ผู้แทนบริษัท             :  นายศรชยั  ตนัไพเราะห์ (ผู้ตรวจสอบบญัชี)    

 
・ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่         :  นายศรชยั  ตนัไพเราะห์     

 
・ รายละเอียดธุรกิจ       :  ตรวจสอบบญัชีประจ าปี, ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะการเงินและภาษี 

(4) บริษัท เบญจ–วินส์ จ ากดั (จดัตัง้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560) 
 
・ ผู้แทนบริษัท              :  นายฮิเดโตชิ  อเูมกิ      

 
・ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่       :  บริษัท โตโย บซิิเนส แคปปิตอล จ ากดั    

 
・ รายละเอียดธุรกิจ      :  บริการรับให้ค าปรึกษา, ชว่ยเหลือเร่ืองการพฒันาสินค้าและการตลาด  

        เก่ียวกบัจ าพวกแอลกอฮอล์, เคร่ืองดื่ม และอาหาร, พฒันาธุรกิจใหม ่

  
        ของกลุม่บริษัทในเครือ, สนบัสนนุการบริหารของบริษัทไทย, พฒันาบคุคลากร, 

สนบัสนนุ การลงทนุในประเทศ 
   บคุคลากร, สนบัสนนุการลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ น 

2. ตดิตอ่สอบถาม 
 (ภาษาญ่ีปุ่ น)  คณุโทดะ         :   toda@toyo-g.com   

: toda@toyo-g.com 
 (ภาษาไทย)    คณุพิมพ์พิศา   :     pimpisa@toyo-g.com 

: pimpisa@toyo-g.com 
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