ประกาศนียบัตรปัจจุบนั :
วันหมดอายุ:
ประกาศนียบัตร หมายเลข:

6 กุมภาพันธ์ 2563
19 มีนาคม 2566
10249723

การรับรองครั้งแรก:
ISO 9001 – 12 เมษายน 2545

ประกาศนียบัตรรับรอง
ประกาศนียบัตรฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท โตโยต้ า ทูโช (ไทยแลนด์) จากัด
607 ถนนอโศก-ดินแดง, แขวงดินแดง เขตดินแดง, กรุ งเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
ได้รับการรับรองโดย ลอยด์ส รี จิสเตอร์ รี จิสเตอร์ ควอลิต้ ี แอสชัวรันส์ ตามมาตรฐานดังต่อไปนี้:

ISO 9001:2015
หมายเลขการรับรอง: ISO 9001 – 00021693
ใบประกาศฉบับนี้ มีผลกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในใบประกาศนียบัตรตามหมายเลขและสถานที่ตามที่ได้รับรองแนบท้ายนี้
ขอบข่ ายการรับรองระบบบริหารคุณภาพ:
ISO 9001:2015

กิจกรรมธุ รกิจซื้อขาย นาเข้า และส่งออกด้านยานยนต์, เคมีและเคมีภณ
ั ฑ์, โลหะ, เครื่ องจักรกล, อาหาร, ผลิตผลเกษตรกรรม และ สิ นค้าอุปโภค
(ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน) (ไม่รวมการออกแบบ)
ประกาศนี ยบัตรรับรองนี้ ต่อเนื่องจากการรับรองของผูท้ ี่ให้การรับรองก่อนหน้านี้ ตามดังต่อไปนี้
เดิมก่อนหน้านี้ ISO 9001 รับรองบน 12/04/2545, AJA ประกาศนียบัตรรับรองหมายเลข AJAT02/Q2072

ลูอิส คุนฮา
ผูจ้ ดั การส่วนปฏิบตั ิการภูมิภาคตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จัดทาโดย: ลอยด์ส รี จิสเตอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด

Lloyd’s Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents
are, individually and collectively, referred to in this clause as ‘Lloyd’s Register’. Lloyd’s Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss,
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd’s
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
จัดทาโดย: Lloyd's Register International (Thailand) Limited, 22nd Floor Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand
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ประกาศนี ยบัตร หมายเลข: 10249723

ประกาศนียบัตรรับรอง
ที่ต้ ัง

กิจกรรม

สานักงานใหญ่ :

ISO 9001:2015

607 ถนนอโศก-ดินแดง, แขวงดินแดง เขตดินแดง, กรุ งเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

นิคมอุตสาหกรรมอมตนคร:
700/187, 189 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตนคร, ถนนบางนาตราด ตาบลบ้านเก่า

กิจกรรมธุรกิจซื้ อขาย นาเข้า และส่ งออกด้านยานยนต์, เคมีและเคมีภณั ฑ์, โลหะ,
เครื่ องจักรกล, อาหาร, ผลิตผลเกษตรกรรม และ สิ นค้าอุปโภค (ชุดยูนิฟอร์ ม
พนักงาน) (ไม่รวมการออกแบบ)

ISO 9001:2015

กิจกรรมธุรกิจซื้ อขาย นาเข้า และส่ งออกด้านยานยนต์

อาเภอพานทอง, จังหวัดชลบุรี 20160 ประเทศไทย
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ ด 1
911/88 หมู่ที่ 5 ตาบลเขาคันทรง, อาเภอศรี ราชา, จังหวัดชลบุรี 20110 ประเทศไทย

ISO 9001:2015

กิจกรรมบริ หารสานักงาน
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individually and collectively, referred to in this clause as ‘Lloyd’s Register’. Lloyd’s Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or
expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd’s Register entity
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