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กลุมบริษัทพันวา  จัดตั้งเมื่อป พ.ศ. 2543 โดยเปนบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหบริการดานการตรวจสอบบัญชี 

บริการบัญชี ที่ปรึกษาและบริการดานธุรกิจอื่น มีสํานักงานตั้งอยูในกรุงเทพมาหานคร 

เราเปนองคกรที่ใหบริการครบวงจรของผูสอบบัญชีและนักบัญชีวิชาชีพ 

ตอลูกคาทั้งในประเทศและลูกคาตางประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจหลักดานการผลิตประเภทโรงงานและอุตสาหกรรม 

ไดแก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สิงคโปร และประเทศอื่นๆ 

เราไดทํางานรวมกันเปนอยางดีกับบริษัทที่ปรึกษาดานการลงทุนของประเทศญี่ปุนเปนเวลาเกือบ 20 ป      
และประเทศสิงคโปรมากกวา 15 ปี ผูบริหารของเรา คุณประเสริฐ ปูทอง 

มีประสบการณในระดับบริหารบริษัทตรวจสอบบัญชีมากกวา 20 ป 

 
Panwa Group of Companies, founded in year 2000, is a Certi�ed Public Auditing

     
and Business Services Company located in the center of Bangkok, Thailand. 

 
We are full-service �rm of certi�ed public accountants (auditors) and professional staffs 

        
serving a wide range of foreign and local clients with major businesses of manufacturing 

 
and industrial �rms in and out the country such as Japan, USA, Malaysia, Singapore and etc. 

We have been working with Japanese subcontractor for almost 20 years 
         

and Singaporean subcontractor for almost 15 years. 
T

        
he Managing Director, Mr. Prasert Poothong has more than 20 years 

experience in managing audit �rm and dealing with Japanese.
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O u r    s u c c e s s    a n d    e x p e r i e n c e s    f o r   2 0    y e a r s

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
      

speci�cally in the areas of professional practices, services, government policies and regulations.

ค ว า ม ส ำ เ ร็ จ เ เ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ส ำ ห รั บ  2 0  ป ที่ ผ า น ม า

ไดทําใหเรามีความพรอมในการจัดเตรียมผูเชี่ยวชาญและการใหคําปรึกษาแบบมืออาชีพในดาน

บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร  จดทะเบียนธุรกิจและวางแผนในการรวมกิจการ หรือซื้อกิจการ

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในดานกฎขอบังคับดานกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

มาตรฐานการทํางานแบบมืออาชีพทั่วทั้งองคกร

       
ระบบองคกรที่ขับเคลื่อนการบังคับบัญชาเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของลูกคา

    
ประสบการณในธุรกิจตางชาติและในประเทศ

      
พนักงานที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญและสัมพันธภาพทีดีตอลูกคา

   
การเสนอราคาที่คํานึกถึงโครงสรางตนทุน

          
นโยบายการไมเปดเผลขอมูลตอบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได

Professional standard working process throughout the organization

Organized system driven approach mandated for each client

Experience in foreign and local businesses

Quali�ed, expert and client-friendly staff

Fixed quotation of cost structure

Reliable privacy policy

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:

"เราใหความสําคัญตอลูกคาเราเสมือนเปนหุนสวนทางธุรกิจ"  ซึ่งมีจุดมุงหมายรวมกันในการทําธุรกิจ

ดวยการทํางานที่มีสัมพันธภาพอยางมืออาชีพโดยที่เราไดรวมมือกันเปนอยางดีกับลูกคาเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงครวมกัน ทําใหทีมงานเราปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพตามความตองการของลูกคา เกี่ยวกับ
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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. 

At present we are providing auditing
      

service to more than 180 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.

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.

 เราปราศจากการมีตนทุนทางธุรกิจที่สูงและ

สิ่งอํานวยความสะดวกที่ฟุมเฟอยเกินความ

จําเปน เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น โดยที่

ตนทุนที่สูงเกินความจําเปนดังกลาวก็ไมเปน

อุปสรรคตองานบริการและการทํางานอยาง

มืออาชีพของเราและเราทํางานรวมกันเปน

ทีม มีหลักการทํางานที่มีอุดมคติ มีความมุง

มั่น และซื่อสัตยบนหลักการของวิชาชีพ 

ปจจุบันเราใหบริการดานตรวจสอบบัญชี

ม า ก ก ว า  1 8 0  บ ริ ษั ท  และงาน

บริการดานบัญชี ม า ก ก ว า  8 0  ร า ย 

ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 

ทั้งลูกคาบริษัทในประเทศไทยและบริษัท

รวมทุนจากตางชาติ

ดวยประสบการณของนักบัญชีและผูสอบ

บัญชีแบบมืออาชีพ ที่เขาใจอยางลึกซึ่ง

เกี่ยวกับความสับซอนและการเปลี่ยนแปลง

ของขอกําหนดและกฎหมายไทย และเรายัง

คงติดตามขาวสารที่เปลี่ยนแปลงอยาง

ตอเนื่องเพื่อใหขอมูลที่ถูกตองและบริการ

ที่ดีที่สุดตอลูกคาเรา และเพื่อเปนสวนรวม

ในความสําเร็จในธุรกิจของลูกคาเหลานั้น 

เมื่อไหรก็ตามที่จําเปนตองแจงขาวสารหรือ

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในดานบัญชีและภาษีอากร 

เราจะใหความชวยเหลือลูกคาและวางแผน

งานรวมกันในเรื่องดังกลาว
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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: 

นาย ประเสริฐ  ปูทอง

ทีมงานมืออาชีพและคุณสมบัติ
Quali�cations of Our Company and Our Professional Team   

กลุมทีมตรวจสอบบัญชี ซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาและพรอมใหขอมูลตอลูกคา  กลุมทีมผูสอบบัญชีประกอบดวย: 

• Mr. Prasert Poothong

has long time experience 
in local and international 
of audit �rms in Thailand. 
He is a certi�ed public 
Accountant with register 
no. 5741 (C.P.A. Thailand). 

ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ที่มีประสบการณอยางยาวนาน 

ทะเบียนเลขที่ 5741 

is a certi�ed public 
accountant with register 
no. 7224 (C.P.A. Thailand).

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขที่ 7224

is a certi�ed public 
accountant with register 
no. 7453 (C.P.A. Thailand).

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขที่ 7453

นาย พิชิต ธนาวาทวิวิทย 

• Mr. Pichit Tanavatavivat
นางสาว วรรณา ตั้งถาวรสิริกุล

• Ms.wanna Thangthavonsirikul

Panwa Group’s 
Management and Staff

   
At present there are 30 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. 

พนักงานและการบริหาร

ปจจุบัน พันวากรุปมีพนักงาน 30 คน พนักงานทุกคนลวนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย

และยังคงไดรับการสนับสนุนดานการศึกษาและการเขารวมการอบรมสัมนาอยางตอเนื่องทั้งในองคกรเอกชนและรัฐบาล 

รวมถึงการการอบรมภายในองคกรพันวากรุปเองเชนกัน ในแตละปพนักงาตรวจสอบบัญชียังคงตองเขารวมการทดสอบ 
ภายในเพื่อเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการทํางานและการปรับตําแหนง
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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:  

ทีมงานบริการลูกคา

Customer and Marketing Support 

เราใหความสําคัญกับลูกคาเสมือนใหความสําคัญตัวเอง เราใหบริการและความชวยเหลือทางธุรกิจ

ดวยคําแนะนําที่เหมาะสมดานธุรกิจ ทีมงานดานบริการลูกคาและการตลาด ประกอบดวย:

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. 

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.

สัญชาติไทย 

เปนผูสอบบัญชีที่มีประสบการณ

และดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท 

โดยสามารถสื่อสารไดเปนอยาง

ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

Email: bkk@panwa.co.th 

สัญชาติฟลิปปนส 

รับผิดชอบดานประสานงาน

สําหรับกลุมธุรกิจระหวางประเทศ 

ทั้งการติดตอผานระบบอินเตอรเน็ท 

โทรศัพทและประชุมเปนการสวนตัว

Email: info@panwa.co.th 

นางสาวฟรานเซีย บาดูเรีย

• Ms. Francia Baduria

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

บริษัท พันวาตรวจสอบบัญชี จํากัด
ไดรับใบอนุญาตดานการตรวจสอบบัญชีจากสภาวิชาชีพบัญชี ตามมาตรา 11

แหงพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 ตามใบอนุญาตเลขที่ 0105546050917

นาย ประเสริฐ  ปูทอง

• Mr. Prasert Poothong
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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 �elds of: 

•   Auditing, auditing under IFRS and special purpose auditing
     Including subsidiary audit 

•   Accounting and book keeping services
     monthly and yearly accounting entry, �nancial 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.

•   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. 
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Bangkok Of�ce 

Our Bangkok Of�ce is located on Latphrao road between Soi 50 and 52.
 

Our �ve storey building is next to UOB bank. We are not far from 
     

Latphrao and Ratchadaphisek underground train (MRT) stations

สํานักงานกรุงเทพฯ

สํานักงานกรุงเทพฯ ตั้งอยูระหวาง ซอยลาดพราว 50 และ 52 อาคารของเราติดกับธนาคาร ยูโอบี สาขาลาดพราว 

ซึ่งไมไกลจากสถานีรถไฟฟาใตดินลาดพราว และสถานีรัชดาภิเษก

สถานีรถไฟฟาบีทีเอสหมอชิต

Of�ce address

Morchit Sky Train Station

สถานีรถไฟใตดินจตุจักร

Chatuchak Park 
Underground Train Station

สถานีรถไฟใตดินพหลโยธิน

Phaholyothin
Underground Train Station

สถานีรถไฟใตดินลาดพราว

Latphrao 
Underground Train Station

สถานีรถไฟใตดินรัชดาภิเษก

Ratchadaphisek
Underground Train Station

ที่อยูสํานักงาน

1
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1560 ถนนลาดพราว, แขวงวังทองหลาง, 

เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร 10310 

โทร:       02 933 9000

โทรสาร:  02 933 6120

1560 Latphrao Road, Kwangwangtonglang, 
     

Wangthonglang, Bangkok 10310 Thailand

Phones:  +66 2933 9000 

(For call inside Thailand use 0 instead of +66)

Fax:  +66 2933 6120

Let’s visit our website at 

     

เชิญเยี่ยมชมเว็บไซตที่

www.panwa.co.th 

Email: bkk@panwa.co.th
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