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Panwa Group of Companies:
o
o
o
o

Panwa Auditing Co. Ltd.,
Panwa Accounting and Tax Co. Ltd.,
Panwa Group Co. Ltd.,
Office of Accounting and Tax Services

Panwa Group of Companies, founded in
year 2000, is a Certified Public Auditing
and Business Services Company located
in the center of Bangkok, Thailand. We
are full-service firm of certified public
accountants (auditors) and professional
staffs serving a wide range of foreign and
local clients with major businesses of
manufacturing and industrial firms in and
out the country such as Japan, USA,
Malaysia, Singapore and etc. We have
been
working
with
Japanese
subcontractor for eight years and
Singaporean subcontractor for almost
four years. The Managing Director, Mr.
Prasert Poothong has more than 15 years
experience in managing audit firm and
dealing with Japanese.
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กลุ่ม บริษัทพั น วา จั ด ตั งเมือ
่ ปี พ .ศ .2543
โดยเป็ นบริษัททีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้บริการด ้าน
การตรวจสอบบั ญ ช ี บริก ารบั ญ ช ี ที่ป รึก ษา
และบริก ารด ้านธุรกิจ อืน
่ มีสํ านั ก งานตัง้ อยู่
ในกรุ ง เทพมาหานคร เราเป็ นองค์ ก รที่
ี ละนั ก
ให ้บริก ารครบวงจรของผู ้สอบบั ญช แ
บั ญ ช ีว ิช าช ีพ ต่ อ ลู ก ค า้ ทั ้ง ในประเทศและ
ลู ก ค ้าต่ า งประเทศ โดยเฉพาะธุ ร กิจ หลั ก
ด ้ า น ก า ร ผ ลิ ต ป ร ะ เ ภ ท โ ร ง ง า น แ ล ะ
อุ ต สาหกรรม ได ้แก่ ญี่ปุ่ น สหรั ฐ อเมริก า
ี สงิ คโปร์ และประเทศอืน
มาเลเซย
่ ๆ เราได ้
ทํางานร่วมกันเป็ นอย่างดีกับบริษัททีป
่ รึกษา
ด ้านการลงทุ น ของประเทศญี่ปุ่ นเป็ นเวลา
มากกว่า 8 ปี และประเทศสงิ คโปร์มากกว่า
4 ปี ผู ้บริหารของเรา คุณประเสริฐ ปูทอง
มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ร ะ ดั บ บ ริ ห า ร บ ริ ษั ท
ี ากกว่า 15 ปี
ตรวจสอบบัญชม

Our success and experiences for 10 years
makes it possible for us to provide expert
and professional advice and services in:
accounting, auditing, taxation, business
set up and planning, mergers and
acquisitions, and other business and
management
advisory
services
specifically in the areas of professional
practices, services, government policies
and regulations.

We value our client as our partner having
the same goals in doing business. Our
hands-on
professional
working
relationships that we develop with them
enable us to perform our responsibilities
and meet their needs and provide the
required comprehensive professional,
unique and high quality standard services
delivered with a/an:
 Professional
standard
working
process throughout the organization
 Organized system driven approach
mandated for each client
 Experience in foreign and local
businesses
 Qualified, expert and client-friendly
staff
 Fixed quotation of cost structure
 Reliable privacy policy

ความสําเร็จและประสบการณ์สําหรับ 10 ปี ที่
ผ่ า นมา ได ้ทํ า ให ้เรามีค วามพร อ
้ มในการ
ี่ วชาญและการให ้คํ าปรึก ษา
จั ด เตรีย มผู ้เชย
ี ในด ้าน บัญช ี ตรวจสอบบัญช ี
แบบมืออาชพ
ภาษี อากร จดทะเบียนธุรกิจและวางแผนใน
ื้ กิจการ โดยเฉพาะ
การรวมกิจการ หรือ ซอ
อย่างยิง่ ในด ้านกฎข ้อบั ง คั บ ด ้านกฎหมาย
และนโยบายของรั ฐ บาลทีเ่ กีย
่ วข ้องกั บการ
ดําเนินธุรกิจ

เราให ้ความสําคัญต่อลูกค ้าเราเสมือนเป็ น
หุ ้นสว่ นทางธุรกิจ
ซงึ่ มีจด
ุ มุง่ หมายร่วมกันใน
ั พันธ์ภาพ
การทําธุรกิจ
ด ้วยการทํางานทีม
่ ส
ี ม
ี โดยทีเ่ ราได ้ร่วมมือกันเป็ นอย่าง
อย่างมืออาชพ
ดีกับลูกค ้าเพือ
่ ให ้บรรลุวต
ั ถุประสงค์รว่ มกัน ทํา
ี ตาม
ให ้ทีมงานเราปฏิบัตงิ านได ้อย่างมืออาชพ
ความต ้องการของลูกค ้า เกีย
่ วกับ

ี ทั่ว
 มาตรฐานการทํางานแบบมืออาชพ
ทัง้ องค์กร
 ระบบองค์กรทีข
่ บ
ั เคลือ
่ นการบังคับ
บัญชาเพือ
่ บรรลุวต
ั ถุประสงค์ของลูกค ้า
 ประสบการณ์ในธุรกิจต่างชาติและใน
ประเทศ
ี่ วชาญ
 พนั กงานทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ มีความเชย
ั พันธภาพทีดต
และสม
ี อ
่ ลูกค ้า
 การเสนอราคาทีค
่ ํานึกถึงโครงสร ้าง
ต ้นทุน
 นโยบายการไม่เปิ ดเผลข ้อมูลต่อ
ื่ ถือได ้
บุคคลภายนอกทีเ่ ชอ
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We do not have luxurious facilities and
high cost business location compare with
bigger companies, but it does not hinder
our main function, which is to render
innovative services and promote our
professionalism to our respected clients.
We work as a team, with embodied ideals
of diligence, credibility and integrity of
professional, honest auditors.

เราปราศจากการมีต ้นทุนทางธุรกิจทีส
่ งู และสงิ่
อํานวยความสะดวกทีฟ
่ มเฟื
ุ่
อยเกินความจําเป็ น
เมือ
่ เปรียบเทียบกับบริษัทอืน
่
โดยทีต
่ ้นทุนที่
สูงเกินความจําเป็ นดังกล่าวก็ไม่เป็ นอุปสรรค
ี
ต่องานบริการและการทํางานอย่างมืออาชพ
ของเรา
และเราทํางานร่วมกันเป็ นทีม มี
หลักการทํางานทีม
่ อ
ี ด
ุ มคติ มีความมุง่ มั่น และ
ื่ สต
ั ย์บนหลักการของวิชาชพ
ี
ซอ

At present we are providing auditing
service to more than 120 companies, and
accounting and taxation services to more
than 80 companies all over Thailand.
Many of these businesses have foreign,
non-Thai partnerships or invested by
foreign companies.

ปั จจุบันเราให ้บริการด ้านตรวจสอบบัญช ี
มากกว่า 140 บริษัทและงานบริการด ้านบัญช ี
มากกว่า 60 ราย ทัง้ ในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด ทัง้ ลูกค ้าบริษัทในประเทศไทยและ
บริษัทร่วมทุนจากต่างชาติ

As experienced Thai accountants and
auditors we understand the complexity
and changes of Thai laws and
regulations. We are also constantly
updating ourselves to be able to provide
our clients up to date information and the
best services for the success of their
businesses. Whenever necessary we
inform our clients of news and changes
and updates related to their business and
taxation matters. We help our client
companies and corporations plan their
corporate taxation and accounting.

ี ละผู ้สอบบัญช ี
ด ้วยประสบการณ์ของนั กบัญชแ
แบบมือ อาช ีพ ที่ เ ข ้าใจอย่ า งลึก ซ งึ่ เกี่ย วกั บ
้ น แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
ค ว า ม สั บ ซ อ
ข ้อกํ า หนดและกฎหมายไทย และเรายั ง คง
ติด ตามข่า วสารที่เ ปลี่ย นแปลงอย่า งต่อ เนื่ อ ง
เพื่อ ให ้ข ้อมูล ที่ถูก ต ้องและบริก ารที่ด ท
ี ี่ส ุด ต่อ
ลูก ค ้าเรา และเพือ
่ เป็ นส ่วนร่วมในความสํ าเร็ จ
ในธุ ร กิจ ของลู ก ค ้าเหล่ า นั ้น เมื่อ ไหร่ ก็ ต ามที่
จํ าเป็ นต ้องแจ ้งข่าวสารหรือ ส งิ่ ที่เปลีย
่ นแปลง
ในด า้ นบั ญ ช ี แ ละภาษี อากร เราจะให ค
้ วาม
ชว่ ยเหลือลูกค ้าและวางแผนงานร่วมกันในเรือ
่ ง
ดังกล่าว
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QUALIFICATIONS OF OUR
COMPANY AND OUR PROFESSIONAL
TEAM
Heads of auditing team are tasked with
full time duty and are available to answer
inquiries from the clients. Our heads of
auditing team are:
•

•

•

Mr. Prasert Poothong has long
time experience in local and
international of audit firms in
Thailand. He is a certified public
Accountant with register no. 5741
(C.P.A. Thailand).
Mr. Pichit Tanavatavivat is a
certified public accountant with
register no. 7224 (C.P.A.
Thailand).
Ms.wanna Thangthavonsirikul is a
certified public accountant with
register no.7453 (C.P.A. Thailand).

Panwa Group’s Management and
Staff
At present there are 18 staffs in the
company. All Audit staffs have accounting
degree from university and continue to
study by attending seminars by
government departments and private
organizations, as well as by in-house
learning program. Every year audit staffs
have to sit in the internal examination as
part of their promotion assessment.

ี และคุณสมบ ัติ
ทีมงานมืออาชพ

กลุม
่ ทีมตรวจสอบบัญช ี ซงึ่ ปฏิบัตงิ านเต็มเวลา
และพร ้อมให ้ข ้อมูลต่อลูกค ้า กลุม
่ ทีมผู ้สอบ
ี ระกอบด ้วย:
บัญชป

•

นาย ประเสริฐ ปูทอง ซงึ่ เป็ นผู ้สอบ
บัญชรี ับอนุญาตทีม
่ ป
ี ระสบการอย่าง
ยาวนาน ทะเบียนเลขที่ 5741

•

ิ ธนาวาทวิวท
นาย พิชต
ิ ย์ ผู ้สอบบัญช ี
รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7224

•

นางสาว วรรณา ตัง้ ถาวรสริ ก
ิ ล
ุ ผู ้สอบ
ี
บัญชรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7453

พน ักงานและการบริหาร

ปั จจุบัน พันวากรุ๊ปมีพนั กงาน 20 คน พนั กงาน
ึ ษาระดับปริญญาตรี
ทุกคนล ้วนสําเร็จการศก
จากมหาวิทยาลัยและยังคงได ้รับการสนั บสนุน
ึ ษาและการเข ้าร่วมการอบรมสม
ั นา
ด ้านการศก
อย่างต่อเนือ
่ งทัง้ ในองค์กรเอกชนและรัฐบาล
รวมถึงการการอบรมภายในองค์กรพันวากรุ๊ป
่ กัน ในแต่ละปี พนั กงาตรวจสอบบัญช ี
เองเชน
ยังคงต ้องเข ้าร่วมการทดสอบภายในเพือ
่ เป็ น
สว่ นหนึง่ ของการประเมินผลการทํางานและการ
ปรับตําแหน่ง

4

Customer and Marketing Support

ทีมงานบริการลูกค้า

We value our clients like the way we
value ourselves. We see to it that we
provide them their business services and
support them the proper advice regarding
their businesses. Our Customer and
Marketing Support Heads are:

เ ร า ใ ห ้ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ลู ก ค ้า เ ส มื อ น ใ ห ้
ความสํ า คั ญ ตั ว เอง เราให บ
้ ริก ารและความ
ชว่ ยเหลือทางธุรกิจด ้วยคํ าแนะนํ าทีเ่ หมาะสม
ด า้ น ธุ ร กิ จ ที ม ง า น ด า้ น บ ริ ก า ร ลู ก ค า้ แ ล ะ
การตลาด ประกอบด ้วย:

-

-

Mr. Prasert Poothong, a Thai
National. He is a well-experienced
Auditor (C.P.A. Thailand) and the
Managing
Director
of
the
company, well conversant in both
English and Thai.
Email: bkk@panwa.co.th
Ms. Myra Bago, a Filipino and
handles the position of
International Business
Coordinator. Her main
responsibilities are handling online,
phone or face-to-face
correspondence with foreign
clients.
Email: info@panwa.co.th

Panwa Auditing Company Limited holds
the license with Federation of Accounting
Professions under the sector 11 of The
Act of Accounting B.E. 2004 for Audit
Company. Our license number is
0105546050917 with current validity
period from October 21, 2008 to October
20, 2011.
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-

ั ชาติไทย เป็ น
นาย ประเสริฐ ปุทอง สญ
ี ม
ผู ้สอบบัญชท
ี่ ป
ี ระสบการและดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท
โดย
่
ื
สามารถสอสารได ้เป็ นอย่างดีทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Email: bkk@panwa.co.th

-

ั ชาติฟิลป
นางสาวไมร่า บาโก ้ สญ
ิ ปิ นส ์
ํ
รับผิดชอบด ้านประสานงานสาหรับกลุม
่
ธุรกิจระหว่างประเทศ ทัง้ การติดต่อผ่าน
ั ท์และประชุม
ระบบอินเตอร์เน็ ท โทรศพ
เป็ นการสว่ นตัว
Email: info@panwa.co.th

บริษัท พันวาตรวจสอบบัญช ี จํากัด ได ้รับ
ี ากสภา
ใบอนุญาตด ้านการตรวจสอบบัญชจ
ี บัญช ี
วิชาชพ
ตามมาตรา
11
แห่ง
พระราชบัญญัตก
ิ ารบัญช ี พ.ศ. 2547 ตาม
ใบอนุญาตเลขที่ 0105546050917 โดยได ้รับ
อนุญาตตัง้ แต่วน
ั ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2551
ิ้ สุด วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554
สน

Panwa Group of Companies
Business Services
Our experienced professional team of
accountants, auditors and negotiators will
be responsible for your business and
company. We offer you quality timely
services in the fields of:
•

•

•

•

•

Auditing, auditing under IFRS and
special purpose auditing
Including subsidiary audit
Accounting and book keeping
services
monthly and yearly accounting
entry, financial statement,
reporting, etc.
Tax services, tax planning and
consulting
Personal income tax, corporate
income tax, value added tax
(VAT), withholding tax, special
business tax, stamp duty, etc.
Company setting up and all
business license registration
setting up and closing of business,
planning and getting business
licenses, visa and work permit
services for foreign directors and
employees.
Setting up overall accounting
system
Manual and computerized
accounting system, procedure,
control, data input, and report
producing.
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•

•

•

•

•
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Compliance with BOI requirement
Application for Thailand Board of
Investment (BOI) privileges such
as exemptions from restrictions.
Due diligence
Company investigation or
evaluation to determine regulatory
compliance status; review
management policies and facilities;
and identify problems and
liabilities, and so on.
Payroll
Payroll services and payroll
solutions
Meeting, declaration and
negotiation with Government
sector
Board of Investment, Ministry of
Commerce, Revenue Department,
Ministry of Foreign Affairs,
immigration Bureau, and the
Department of Business
Development, etc.
Secretarial services
Answering and making telephone
calls and fax messages, e-mail and
fax message correspondence,
printing and faxing documents,
messenger services like mail
delivery, assistance in staff
recruitment, etc.

Bangkok Office
Our Bangkok Office is located on Ladprao
road between Soi 50 and 52. Our five
storey building is next to UOB bank. We
are not far from Ladphrao and
Ratchadaphisek underground train (MRT)
stations

ํ น ักงานกรุงเทพฯ
สา
สํานั กงานกรุงเทพฯ
ตัง้ อยูร่ ะหว่าง
ซอย
ลาดพร ้าว 50 และ 52 อาคารของเราติดกับ
ธนาคาร ยูโอบี สาขาลาดพร ้าว ซงึ่ ไม่ไกลจาก
สถานีรถไฟฟ้ าใต ้ดินลาดพร ้าว
และสถานี
รัชดาภิเษก

Office address
1560 Ladprao Road,
Kwangwangtonglang, Wangthonglang,
Bangkok 10310 Thailand
Phones:+66(0)2-933 6121,
+66(0)2-933 6122, +66(0)2-933 5601
(For call inside Thailand use 0 instead of +66)

Fax:

+66(0)2-933 6120

Email: mgr@panwa.co.th

ํ น ักงาน
ทีอ
่ ยูส
่ า
1560 ถนนลาดพร ้าว, แขวงวังทองหลาง,
เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร 10310
โทร:

02-933 6121, 02-933 6122,
02-933 5601

โทรสาร: 02-933 6120
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Office of Panwa

Location and map

1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

Morchit sky train station / สถานีรถไฟฟ้ า บีทเี อส หมอชิต
Chatuchak park underground train station / สถานีรถไฟใต ้ดิน จตุจักร
Phahoyothin underground train station / สถานีรถไฟใต ้ดิน พหลโยธิน
Ladphrao underground train station / สถานีรถไฟใต ้ติด ลาดพร ้าว
Ratchadaphisek underground train station / สถานีรถไฟใต ้ติดรัชดาภิเษก

1560 Ladprao Road, Kwangwangtonglang, Wangthonglang, Bangkok 10310 Thailand
Phones: +66(0)2-933 6121, +66(0)2-933 6122, +66(0)2-933 5601

ิ เยีย
Let’s visit our website at / เชญ
่ มชมเว็ บไซต์ ที:่
http://www.panwagroup.com
http://www.panwagroup.net
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