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วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2560
เรี ยน ทุกท่าน
ประกาศเรื่องการปฏิรูปโครงสร้ างบริษัท
บริษัท โตโย บิซิเนส เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) ขอประกาศแจ้ งเกี่ยวการปฏิรูปโครงสร้ างของกลุม่
บริษัทในเครื อ ซึง่ จะมีผลบังคับในวันที่ 11 มกราคม พ .ศ.2560 ดังต่อไปนี ้
1. การปฏิรูปโครงสร้ างของกลุม่ บริษัทในเครื อ
ที่ผา่ นมาทางบริษัทฯ
สัญชาติญี่ปนที
ุ่ ่เข้ ามาลงทุนที่ไทยโดยลดความเสี่ยงและต้ นทุนให้ เหลือน้ อยที่สดุ มาโดยตลอด
ได้ ดาเนินงานโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดปั ญหาล่วงหน้ าให้ แก่บริ ษัทสัญชาติ
ทังนี
้ ้ ข้ อมูล ณ ปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้ ดาเนินการช่วยเหลือบริ ษัทสัญชาติ
ญี่ปนมากกว่
ุ่
า 900 บริษัท ช่วยเหลือทังในเรื
้ ่ องกฎหมาย, แรงงาน, ภาษี , การเงิน และการตรวจสอบบัญชี, รวมถึง
ให้ การสนับสนุนกระทรวงอุตสาหกรรมไทยและนิตบิ คุ ลที่ไม่แสวงผลกาไรของไทย,
ท้ องถิ่นของญี่ปน,
ุ่ การร่วมมือทางธุรกิจกับบริ ษัท ยามาดะ บิซิเนส คอนซัลท์ติ ้ง จากัด
สนับสนุนองค์การปกครองส่วนญี่ปน,
ุ่ การร่วมมือทาง
การบริ หารงานของบริ ษัทไทยมาโดยตลอด
และการบริ หารสนับสนุนบริ หารงานของบริษัทไทยมาโดยตลอด
ดังนัน้ เพื่อให้ ความรับผิดชอบและขอบเขตอานาจหน้ าที่มีความชัดเจนยิ่งขึ ้น รวมถึงการสร้ างระบบ
ของกลุม่ บริ ษัทในเครื อให้ มีความคล่องตัวมากขึ ้น จึงได้ ทาการเปิ ดบริษัทในเครื อภายใต้ กลุม่ บริ ษัทฯ ขึ ้นมา
โดย บริษัท โตโย บิซิเนส เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) เป็ นบริษัทหลักที่ดแู ลกลุม่ บริษัทในเครื อ
จะให้ ความสาคัญในเรื่ องดังต่อไปนี ้
โดยความสาคัญ
・ ด้ านกฎหมาย, แรงงาน, ภาษี , งานการเงินโดยทัว่ ไป เพื่อป้องกันการเกิดปั ญหาล่วงหน้ าให้ แก่บริษัท
สัญชาติญี่ปนุ่
・ ให้ การช่วยเหลือและสนับสนุนเรื่ องการบริหารแบบ ONE STOP ระหว่างประเทศไทยและญี่ปนโดย
ุ่
ร่วมมือกับบริษัท ยามาดะ บิซิเนส คอนซัลท์ติ ้ง จากัด
・ การจัดการบุคคลากรและการเงินของกลุม่ บริษัทในเครื อทังหมด
้
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ในส่วนธุรกิจอื่นๆ โดยหลักจะดาเนินการโดยบริ ษัทในเครื อ 4 บริ ษัท ดังต่อไปนี ้
(1) บริษัท โตโย บิซิเนส โซลูชนั่ ส์ จากัด
・ ผู้แทนบริ ษัท

: นายโยชิยกู ิ ชินยะ

・ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : บริษัท เน็ทลอค จากัด
ุ่ สมาคมโอตาไก ฟอรั่ม
・ รายละเอียดธุรกิจ : สนับสนุนองค์กรการปกครองส่วนท้ องถิ่นของญี่ปน,
(https://otagai.asia/) และรับเป็ นช่องทางการติดต่อประสานงานให้ กบั บริ ษัทในไทย
(2) บริษัท โตโย บิซิเนส แคปปิ ตอล จากัด
・ ผู้แทนบริ ษัท

: นายฮิเดโตชิ ซาซากิ

・ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : กลุม่ บริ ษัทในเครื อ และบริษัท เอ็มเอชซีบี คอนซัลท์ติ ้ง (ประเทศไทย) จากัด จากัด
ุ่ ่มาลงทุนในไทย,
・ รายละเอียดธุรกิจ : ดาเนินการเป็ นผู้ถือหุ้นฝ่ ายไทยให้ กบั บริ ษัทสัญชาติญี่ปนที
และลงทุนในธุรกิจใหม่ของกลุม่ บริษัทในเครื อ
(3) บริษัท โตโย ออดิท จากัด
・ ผู้แทนบริ ษัท

: นายศรชัย ตันไพเราะห์ (ผู้ตรวจสอบบัญชี)

・ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : นายศรชัย ตันไพเราะห์
・ รายละเอียดธุรกิจ : ตรวจสอบบัญชีประจาปี , ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะการเงินและภาษี
(4) บริษัท เบญจ–วินส์ จากัด (จัดตังในเดื
้
อนมกราคม พ.ศ. 2560)
・ ผู้แทนบริ ษัท

: นายฮิเดโตชิ อูเมกิ

・ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : บริษัท โตโย บิซิเนส แคปปิ ตอล จากัด
・ รายละเอียดธุรกิจ : บริการรับให้ คาปรึกษา, ช่วยเหลือเรื่ องการพัฒนาสินค้ าและการตลาด
เกี่ยวกับจาพวกแอลกอฮอล์, เครื่ องดื่ม และอาหาร, พัฒนาธุรกิจใหม่
ของกลุม่ บริษัทในเครื อ, สนับสนุนการบริ หารของบริษัทไทย, พัฒนาบุคคลากร,
บุคคลากร, สนับสนุนการลงทุนในประเทศญี่ปนุ่
สนับสนุน การลงทุนในประเทศ
2. ติดต่อสอบถาม
(ภาษาญี่ปน)
ุ่ คุณโทดะ

:

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

toda@toyo-g.com
pimpisa@toyo-g.com

Division of Investment Advisory of Thailand

