บริษัท อีวาย คอร์ ปอเรท เซอร์ วิสเซส จากัด
Firm Overview
EY เป็ นผู้นำในระดับสำกลที่ให้ บริ กำรด้ ำนกำรตรวจสอบบัญชี ด้ ำนภำษี
อำกร ด้ ำนการสนับสนุนรายการทางธุรกิจและด้ านบริการให้ คาปรึกษา
โดยมีควำมมุ่งมัน่ ที่จะทำประโยชน์เพื่อธุรกิจและสังคม จำกกำรทำงำน
ร่ วมกันของพนักงำนกว่ำ 190,000 คน ใน 150 ประเทศ และ 728 สำนักงำน
ทัว่ โลก
ผู้นาระดับโลกอย่ างแท้ จริง
EY ประเทศไทย (เดิมชื่อ Ernst & Young) เป็ นสมำชิกของ EY Global ซึง่
เป็ นหนึง่ ในผู้นำด้ ำนกำรให้ บริ กำรงำนด้ ำนวิชำชีพทัว่ โลก จึงทำให้ มีเครื อข่ำย
ด้ ำนข้ อมูลทัว่ โลกและสำมำรถจัดหำผู้เชี่ยวชำญเฉพำะในด้ ำนต่ำงๆ รวมทัง้
ทำให้ มีกำรแลกเปลี่ยนด้ ำนข้ อมูลและควำมร่ วมมือกันระหว่ำงผู้เชี่ยวชำญใน
กำรให้ บริ กำรด้ ำนต่ำงๆ เพื่อให้ บริ กำรที่ตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของ
ลูกค้ ำได้ อย่ำงทัว่ ถึงและมีประสิทธิภำพ

Experience
EY ได้ ให้ บริกำรแก่บริษัทและองค์กรในหลำกหลำยธุรกิจทังในประเทศ
้
และระหว่ำงประเทศ เช่น

กำรแพทย์

อสังหำริ มทรัพย์

สินค้ ำอุปโภคบริ โภค

IT และกำรสื่อสำร

สำธำรณูปโภค

สถำบันกำรเงิน

สินค้ ำอุตสำหกรรม

พลังงำน/ปิ โตรเคมี

ยำนยนต์

Service
1. บริ กำรให้ คำปรึกษำด้ ำนกำรเตรี ยมควำมพร้ อมในด้ ำน
ต่ำ งๆ เพื่อเป็ นบริ ษัท จดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย
2. บริ กำรให้ คำปรึกษำด้ ำนบัญชีกำรเงินและกำรปรับปรุง
ระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรสอบทำนและวิเครำะห์
กระบวนกำรปฏิบตั ิงำนปั จจุบนั ตลอดจนระบบ IT รวมถึง
กำรให้ ค ำแนะน ำในกำ รพั ฒ นำปรั บ ป รุ งนโย บ ำ ย
กระบวนกำรปฏิบตั ิงำนหรือวิธีปฏิบตั ิทำงบัญชี
3. บริ กำรให้ คำปรึ กษำด้ ำนสิท ธิ ประโยชน์ ทำงภำษี กำร
ปรับโครงสร้ ำงธุรกิจและกำรถือหุ้นเพื่อประโยชน์ ทำงภำษี
กำรวำงแผนภำษี ส ำหรั บ กำรขำยหุ้น /ธุ ร กิ จ ในอนำคต
รวมถึ ง กำรวำงแผนภำษี ส ำหรั บ กำรขยำยกำรลงทุน ไป
ต่ำงประเทศ
4. บริ กำรสอบทำนและประเมินกำรควบคุมภำยในระดับ
องค์กรและระดับกระบวนกำร และให้ ข้อเสนอแนะเพื่อให้
บริ ษั ทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีป ระสิทธิ ผ ล และ
เป็ นไปตำมข้ อก ำหนดของหน่ ว ยงำนก ำกั บ บริ ษั ท จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. บริกำรให้ คำปรึกษำด้ ำนกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
ใช้ สำหรับกำรบริ หำรธุรกิจ รวมถึงกำรประเมินและคัดเลือก
ระบบสำรสนเทศที่ เ หมำะสมกั บ บริ ษั ท เพื่ อ น ำมำใช้
สนับสนุนกำรทำงำนให้ มีประสิทธิภำพ
6. บริ กำรให้ คำปรึ กษำเกี่ยวกับกำรเตรี ยมควำมพร้ อมใน
กำรจัดทำงบกำรเงินให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี วิธี
ปฏิ บัติ ท ำงกำรบัญ ชี ส ำหรั บ รำยกำรที่ เ กิ ด ขึ น้ และกำร
ฝึ กอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับมำตรฐำนกำรบัญชี

Awards
Global leader in Supply Chain
Management Consulting Services ranked
the #1 Supply Chain advisory firm for
strategy and capability by IDC
ในปี 2557 EY ได้ รั บ กำรจั ด อั น ดั บ เป็ นที่ ห นึ่ ง ด้ ำนกำรให้
คำปรึกษำเกี่ยวกับ Supply Chain ซึ่งจะช่วยเรื่ องกำรลดต้ นทุน
และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน

MAKE Award
(Most Admired Knowledge Enterprise)
ในเดือนธันวำคม 2557 EY ได้ รับกำรยกย่องโดยผู้บริหำร
ระดับสูงของบริษัทชันน
้ ำของโลก Global Fortune 500 ว่ำเป็ น
องค์กรที่เป็ นแหล่งควำมรู้มำกที่สดุ แห่งหนึ่ง โดยเป็ นบริษัทเดียว
ใน Big Four ที่ได้ รับรำงวัลนี ้ติดต่อกันเป็ นระยะเวลำถึง 16 ปี

Contact person
อรทัย สมบัตชิ ัยกุล

Practice Areas

ตาแหน่ ง หุ้นส่วนกิจกำร แผนกที่ปรึกษำธุรกิจ
เบอร์ โทรศัพท์ +66 2264 9090 ต่อ 77069
เบอร์ มือถือ +669 6945 4449
อีเมลล์ Orathai.Sombatchaiyakul@th.ey.com





Experience





ผู้เชี่ยวชำญด้ ำนกำรออกแบบระบบบัญชีกำรเงิน
ผู้เชี่ยวชำญด้ ำนกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงธุรกิจและ
ระบบกำรควบคุมภำยใน
ผู้เชี่ยวชำญด้ ำนกำรเทคโนโลยีมำใช้ สำหรับกำร
บริหำรธุรกิจ

Qualifications

คุณอรทัย มีประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ ำนกำรพัฒนำระบบบัญชีและกำรเงิน กำรให้ คำปรึกษำ
เกี่ ย วกับ ประเด็ น ปั ญ หำทำงบัญ ชี กำรออกแบบและจัด ท ำนโยบำยทำงบัญ ชี แ ละคู่ มื อ
ปฏิบตั ิงำนด้ ำนบัญชีและกำรเงิน กำรสอบทำนและออกแบบโครงสร้ ำงผังบัญชี กำรประเมิน
ประสิทธิภำพกำรควบคุมภำยใน กำรนำโปรแกรมสำเร็ จรูปมำใช้ สำหรับกำรจัดทำบัญชี กำร
สอบทำน financial model ตลอดจนกำรตรวจสอบงบกำรเงิน เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำร
ของลูกค้ ำทังในประเทศไทยและในภู
้
มิภำค AEC
ผู้อำนวยกำรโครงกำรพัฒนำระบบบัญชีบ ริ ห ำรและกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ของเงิน นอก
งบประมำณ ประเภททุนหมุนเวียน สำนักเงินนอกงบประมำณ ของหน่วยงำนรำชกำรแห่งหนึ่ง
ผู้ อ ำนวยกำรโครงกำรพั ฒ นำระบบบั ญ ชี แ ละกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่ ม บริ ษั ท
ห้ ำงสรรพสินค้ ำชันน
้ ำของประเทศ ขอบเขตของโครงกำรครอบคลุมถึง
 ออกแบบผังบัญชีสำหรับกลุม่ บริษัท รวมถึงโครงสร้ ำงข้ อมูลหลักของระบบ ERP
 จัดทำคูม่ ือนโยบำยบัญชีของกลุม่ บริษัท
 ฝึ กอบรมและถ่ ำ ยทอดควำมรู้ ให้ กั บ เจ้ ำ หน้ ำที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อง รวมถึ ง ผู้ พัฒ นำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ








ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย (CPA)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกำ
มลรัฐโคโลรำโด (US CPA)
ผู้ตรวจสอบภำยในรับอนุญำตของ The Institute of
Internal Auditors (CIA)
Certification in Risk Management Assurance
(CRMA)
ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

Contact person
ภัทิรา หลาอุบล
ตาแหน่ ง หุ้นส่วนกิจกำร แผนกภำษีอำกร
เบอร์ โทรศัพท์ +66 2264 9090 ต่อ 77052
เบอร์ มือถือ +669 2250 7363
อีเมลล์ Pathira.Lam-ubol@th.ey.com

Experience






มีประสบกำรณ์กำรให้ คำปรึกษำภำษี อำกรอันเกี่ยวเนื่องกับกำรลงทุนทังในและต่
้
ำงประเทศ
ตังแต่
้ เริ่ มต้ นประกอบธุรกิจ รูปแบบกำรดำเนินธุรกิจที่เหมำะสม สิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร
จำกกำรลงทุน กำรปรับโครงสร้ ำงองค์กร กลยุทธ์ ทำงภำษี สำหรับกำรควบรวม กำรซือ้ กำร
ขำยและกำรเลิกประกอบธุรกิจ แก่นักลงทุนไทยทัง้ ในรู ปแบบของบริ ษัทจำกัด บริ ษัทที่จด
ทะเบี ย นในตลำดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และบริ ษั ท ข้ ำ มชำติ ใ นหลำกหลำยกลุ่ม
อุตสำหกรรม
มี ป ระสบกำรณ์ ก ำรให้ ค ำปรึ ก ษำด้ ำ นภำษี อ ำกรเพื่ อ วำงแผนโครงสร้ ำงกำรลงทุ น ใน
ต่ำงประเทศที่เหมำะสม รวมถึงศึกษำควำมเป็ นไปได้ เ พื่อวิเครำะห์ต้นทุนภำษี อำกรที่เกิดขึน้
และอำจประหยัดได้ แก่นกั ลงทุนไทยทังในรู
้ ปแบบของบริษัทจำกัด และบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัว หน้ ำ โครงกำรที่ ป รึ ก ษำให้ แ ก่ ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรส่ง เสริ ม กำรลงทุน ( BOI) เพื่ อ
สนับสนุนและเสริมสร้ ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรไทยในกำรทำธุรกิจ
ในต่ำงประเทศ ภำยใต้ โครงกำร “จัดจ้ ำงที่ปรึกษำเพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ”
ตังแต่
้ ปี 2557 จนถึงปั จจุบนั

Practice Areas
 กำรวำงแผนภำษีอำกร ซึง่ รวมถึง:  กำรจัดโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นอย่ำงเหมำะสม เพื่อประโยชน์ทำง
ภำษีแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น สำหรับกำรลงทุนทังในประเทศ
้
ไทย และต่ำงประเทศ
 กำรใช้ สิทธิประโยชน์ทำงภำษีซงึ่ สนับสนุนโดยภำครัฐให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด
 กำรซื ้อ ขำย ปรับโครงสร้ ำง และควบรวมกิจกำร
 ให้ คำปรึกษำแก่นกั ลงทุนไทยเพื่อกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
สำหรับกำรวำงโครงสร้ ำงกำรลงทุน และกำรถือหุ้นที่เหมำะสม
เพื่อให้ มีประสิทธิภำพทำงภำษีสงู สุด โดยพิจำรณำทังภำษี
้ ไทย
ภำษีในต่ำงประเทศ และอนุสญ
ั ญำภำษีซ้อน

Qualifications



ปริญญำโท Master of Laws in Taxation, University of
Denver, USA
ปริญญำตรี นิตศิ ำสตร์ บณ
ั ฑิต คณะนิติศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

