
บริษทั โตโยต้า อนัดามนั กระบี่ จํากดั

175 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่น้อย อ.เมอืง จ.กระบี่



ประวตัิความเป็นมา

วนัที่ก่อตั้ง : 10 มิถุนายน 2546

สถานที่ตั้ง :
    1. สาํนกังานใหญ่ ที่อยู ่ 175  หมูที่ 2 ถ.เพชรเกษม 

ต.กระบี่นอ้ย  อ.เมือง จ.กระบี่  81000  โทรศพัท ์ 075-627777 โทรสาร  075-627778

       2. (สาขาอ่าวลึก) ที่อยู ่ 9/9  หมู่ที่ 2 ต.อ่าวลึกเหนือ               

          อ.อ่าวลึก จ.กระบี่  81110  โทรศพัท ์ 075-619100-3 โทรสาร  075-619104

      3. (สาขาคลองท่อม) ที่อยู ่ 100 หมู่ที่ 3 ตาํบลคลองท่อมใต ้

           อาํเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ รหสัไปรษณีย ์81120 โทรศพัท ์075-702820-2  โทรสาร 075-702823  

     4. (สาขาเขาพนม) ที่อยู ่ 55 หมู่ที่ 9 ถนนเหนือคลอง-ชยับุรี   

          ตาํบลเขาพนม อาํเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่  81140    โทรศพัท ์075-689014-5  โทรสาร 075-689296  

5. (สาขาเหนือคลอง) ที่อยู ่ 399   หมู่ที่ 3      ต.เหนือคลอง  

             อ.เหนือคลอง จ.กระบี่  81130  โทรศพัท ์ 075-701645-6



วสิัยทศัน์และพนัธกจิ 

วสิัยทศัน์ 

☺เป็นตัวแทนจาํหน่ายรถยนต์ ที่ดีที่สุดในจังหวดักระบี่  

☺เป็นตัวแทนจาํหน่ายรถยนต์ที่ให้บริการด้านรถยนต์อย่างครบวงจร 

    โดยบคุลากรที่มีคุณภาพ (ขาย บริการ รถใช้แล้วคุณภาพดี ตัวถงัและสี   

   ประกันภัย) 



วสิัยทศัน์และพนัธกจิ 

พนัธกจิ

☺สร้างวฒันธรรมองค์กรที่ดี ตามหลกั Toyota Way 

☺ให้ความสาํคัญเรื่องการให้บริการลกูค้า ให้ทาํอย่างเตม็ความสามารถ  

   โดยระลึกเสมอว่าลกูค้า เป็นคนสาํคัญ 

☺พัฒนาบคุลากรของบริษทัให้มีความสามารถ และ ประสิทธิภาพมาก

    ขึน้อยู่เสมอ 

☺ส่วนแบ่งการตลาดรถยนต์ต้องเป็นที่ 1 ในทั้ง 3 ตลาด 

☺ความปลอดภัยของพนักงาน ลกูค้าเป็นเรื่องสาํคัญที่สุด 

☺บริษทัฯจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ ชุมชน 



ประวตัิความเป็นมา

สํานักงานและทีต่ั้งของสํานักงาน 

บริษทั โตโยต้า อนัดามนั กระบี่ จาํกดั



ข้อมูลทัว่ไป

บริษทั โตโยต้า อนัดามนั กระบี่ จาํกดั  สํานักงานใหญ่

ตั้งอยู่เลขที ่175 หมู่ที ่2 ถนนเพชรเกษม ตาํบลกระบี่น้อย อาํเภอเมอืง จงัหวดักระบี่

                             โทรศพัท ์075-627777  แฟกซ์ 075-627778



ข้อมูลทัว่ไป

บริษทั โตโยต้า อนัดามนั กระบี่ จาํกดั  สํานักงานสาขาอ่าวลกึ

ตั้งอยู่เลขที ่9/9 หมู่ที ่2 ถนนเพชรเกษม ตาํบลอ่าวลกึเหนือ อาํเภออ่าวลกึ จังหวดักระบี่

                             โทรศพัท ์075-619100-3  แฟกซ์ 075-619104



บริษทั โตโยต้า อนัดามนั กระบี่ จาํกดั  สํานักงานสาขาคลองท่อม

ตั้งอยู่เลขที ่หมู่ที ่  ตาํบลคลองท่อมใต้ อาํเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่



บริษทั โตโยต้า อนัดามนั กระบี่ จาํกดั  สํานักงานสาขาเขาพนม

ตั้งอยู่เลขที ่95 หมู่ที ่5 ถนนเขาพนม ตาํบลเขาพนม อาํเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่



บริษทั โตโยต้า อนัดามนั กระบี่ จาํกดั  สาขาเหนือคลอง

ตั้งอยู่เลขที ่399 หมู่ที ่3 ตาํบลเหนือคลอง อาํเภอเหนือคลอง จังหวดักระบี่



ศูนย์บริการทัว่ไป

บริการครบวงจร

• บริการตรวจเช็คสภาพรถยนตต์ามระยะทาง

• บริการเปลี่ยนถ่ายนํ้ามนัเครื่องพร้อมไส้กรอง

• บริการระบบปรับอากาศรถยนต์

• บริการแบตเตอรี่ยางรถยนตแ์ละระบบช่วงล่าง

• ครบครันดว้ยความสะดวกสบายภายในหอ้งพกัลกูคา้



ศูนย์ซ่อมตวัถงัและสี

การประเมนิราคาทีแ่ม่นยาํ

- ประเมินราคาดว้ยระบบคอมพวิเตอร์

- ประเมินราคาดว้ยพนกังานรับรถที่มากดว้ยประสบการณ์ 

เครื่องมอื เทคโนโลยทีีท่นัสมยั

- เครื่องมืออุปกรณ์การซ่อมที่ไดม้าตรฐาน ผา่นการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

การใชง้าน และมีความแม่นยาํในการตรวจสอบความเสียหาย ทาํใหท้่านมัน่ใจไดว้า่ 

รถของลกูคา้จะกลบัเขา้สู่สภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใชง้านไดอ้ยา่งมัน่ใจ

- หอ้งพน่ อบ สีมาตรฐาน เป็นพื้นที่ที่จะทาํการพน่สีรถ ใหก้ลบัมาสวยงามดงัเดิม 

พร้อมทั้งระบบควบคุมอากาศมาตรฐานทาํใหล้ะอองฝุ่ นที่ไม่พงึประสงคถ์กูกาํจดั

ออกอยา่งรวดเร็ว

- พื้นที่ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบ ใหล้กูคา้เกิดความมัน่ใจในคุณภาพทุกคนั 



ศูนย์ซ่อมตวัถงัและสี

ช่างผู้เชี่ยวชาญ

- พนกังานซ่อมตวัถงัและสีของผูแ้ทนจาํหน่ายตอ้งผา่นการฝึกอบรมจากศูนย์

การศึกษาและฝึกอบรมโตโยตา้โดยหลกัสูตรมาตรฐาน เครื่องมือที่ทนัสมยั และ ครู

ฝึกที่มากดว้ยประสบการณ์ 

สีซ่อมรถยนต์สูตรนํา้

- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม

- คุณภาพมาตรฐานเดียวกบัโรงงาน 

คุณภาพอะไหล่

- อะไหล่แท ้100



ตาํแหน่งงานทีเ่กีย่วข้อง

ช่างตัวถงั



ตาํแหน่งงานทีเ่กีย่วข้อง

ช่างสี



ตาํแหน่งงานทีเ่กีย่วข้อง

ช่างประกอบชิ้นส่วน



หนา้ที่การปฏิบตัิงานของแผนกช่างซ่อมตวัถงัและสีรถยนต์

1. ใชเ้ครื่องมือซ่อมและดึงตวัถงัรถยนตท์ี่ทนัสมยัเพื่อใหง้านซ่อมมีคุณภาพ

    และใชเ้วลานอ้ยที่สุด

2. ใชก้ารเชื่อมแบบ CO2 ในการเปลี่ยนชิ้นส่วนตวัถงัเพื่อป้องกนัการเกิดสนิม

3. ใชร้ะบบขดัแหง้ในการเตรียมผวิงานรถของลกูคา้เพื่อป้องกนัปัญหาการเกิด

     ความชื้น

4. ใชร้ะบบระบบสีพน่รถยนตส์ูตรนํ้าเพื่อป้องกนัมลพิษที่กระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม

5.  ตรวจสอบคุณภาพงานทุกขั้นตอนเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่รถของลกูคา้ไดร้ับกา

    ซ่อมถกูตอ้งและเรียบร้อย



กิจกรรมประจาํปี



แผนทีก่ารเดนิทางมาบริษทั
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