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“วิสัยทัศนและเปาหมายของบริษัท TOTO คือ “การสรางความเปนอยูที่
สมบูรณและสะดวกสบายใหกบั ลูกคา” ผานสินคาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ดวยมาตรฐานระดับ
โลก ภายใตพันธกิจจากผูกอตั้งบริษัทซึ่งเปนสิ่งที่พนักงานทุกคนยึดมั่นถือมั่น
และนำมาใชในการทำงานตลอดมา เพือ1 ใหลกู คาเกิดความพึงพอใจสูงสุด ดวยเหตุ
นี้ เราจึงมุงมั่นในการพัฒนาสินคาและเทคโนโลยีใหมๆ ผานประสบการณที่สั่งสม
มามากกวา 100 ป
สำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนั้น เรามีความตั้งใจและมุงมั่นที่จะทำ
ใหคนไทยไดใชสนิ คาทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ เชนเดียวกับสินคาทีผ่ ลิตในประเทศญีป่ นุ นัน่ คือ
เหตุผลที่บริษัท TOTO ไดลงทุนกอตั้งโรงงานในประเทศไทย และพนักงานของ
TOTO ทุกคนมุงมั่นที่จะอุทิศตนเพื1อประโยชนแกประเทศไทยในทุกๆ ดาน
นอกจากนี้ เรายังตองการใหคนไทยไดรูถึงความสำคัญของหองน้ำ การ
เลือกสุขภัณฑทด่ี ตี อ งดูอะไร การเลือกฝารองนัง่ อัตโนมัตคิ วรเลือกแบบไหน เพือ1
ใหทุกคนเขาใจมากขึ้น ผานกิจกรรม Restroom Revolution”

ทาคายะสุ ชิมาดะ
ประธานบริษัท โตโต (ประเทศไทย) จำกัด

TOTO FACTORIES

“น้ำ” คือสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต
รวมถึงเปนการรับผิดชอบตอชีวิตและความเปนอยูของผูคน
นั่นคือการคำนึงถึงสิ่งแวดลอม
การที่ไดทำงานที่มีภาระและความรับผิดชอบอันยิ่งใหญนี้
คือความภาคภูมิใจของพวกเรา
“ความสะอาด” คือสิ่งที่ทำใหผูคนมีชีวิตอยูไดอยางมีความสุข
ซึ่งเปนเงื1อนไขที่ไมมีวันเปลี่ยนแปลง
เพราะฉะนั้น เราจึงมุงมั่นที่จะสรางสรรควันพรุงนี้ที่ดีกวา
มุงมั่นที่จะสรรคสรางวันใหมที่แตกตางจากวันวาน เพื1อสิ่งใหมๆ
ที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน
“ความเอือ้ อาทรตองมาเปนอันดับหนึง่ ” นัน่ คือ ปณิธานอันแรงกลา
จากผูกอตั้งบริษัท และเปนสิ่งที่พวกเรายึดมั่นถือมั่นมาโดยตลอด
ไมเคยเปลี่ยนแปลง

1st FACTORY (2009)

2nd FACTORY (2019)

บริษัท โตโต (ประเทศไทย) จำกัด กอตั้งขึ้นเมื1อวันที่ 27
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ทีจ่ งั หวัดสระบุรี บนพืน้ ทีก่ วา 100,000
ตารางเมตร ตอมาในป 2562 บริษทั ฯ ไดกอ ตัง้ โรงงานแหงที่ 2
ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน เนือ1 งจากความตองการการใชเครือ1 งสุขภัณฑ
ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในหลายประเทศ และในปเดียวกัน ยอดจำหนาย
รวมของฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET มีจำนวนมากกวา
50 ลานชิ้นทั่วโลก เปนเครื1องการันตีความสำเร็จของบริษัทฯ
ไดเปนอยางดี
TM

เพราะเราคือ “TOTO”
WASHLET FACTORY (2020)
TM

ในป พ.ศ. 2563 บริษทั ฯ ไดกอ ตัง้ โรงงานผลิตฝารองนัง่
อัตโนมัติ WASHLET ขึ้น นับเปนโรงงานลำดับที่ 5 ของโลก
ถัดจากประเทศญี่ปุน, มาเลเซีย และจีน
ปจจุบนั ผูบ ริโภคใหความสนใจในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ
ที่มีนวัตกรรม ไมวาจะเปนสุขภัณฑอัตโนมัติ NEOREST และ
ฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET ซึ่งบริษัทโตโต เปนผูนำดาน
นวัตกรรมสุขภัณฑระดับโลก ดังนัน้ เราจึงมุง มัน่ ทีจ่ ะสรางสรรค
ผลิตภัณฑคณ
ุ ภาพสูง รวมถึงสงมอบประสบการณทเ่ี หนือกวา
เพื1อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูใชงานใหดีกวาเดิม
TM

TM

2002
(RIMLESS)

(TORNADO FLUSH)

2003
(AUTO OPEN/CLOSE LID)

(AUTO FLUSH)

HISTORY
พัฒนาโถสุขภัณฑแบบไรขอบ RIMLESS และระบบชำระลาง
TORNADO FLUSH ทำความสะอาดหมดจดรอบทิศทาง 360๐
แมใชน้ำในปริมาณนอย

ยอดขาย WASHLET

1980
ตนกำเนิดของ WASHLET
จุดเริ่มตนวัฒนธรรมในการใช
กานฉีดชำระ
TM

การกำเนิดของ WASHLET ไดสรางสรรค
วัฒนธรรมใหมของความสะอาดและความ
สะดวกสบาย ผานการเปลี่ยนจากการใช
กระดาษชำระ สูการทำความสะอาดดวย
กานฉีดชำระ WASHLET เปนที่มาของ
กานฉีดชำระ และไดเผยแพรวัฒนธรรมนี้
ไปยังทั่วโลก
TM

(WASHLET G)

TM

ยอดขาย WASHLET

1987

1 ลานชิ้น!

เปดตัว WASHLET QUEEN
ซึ่งเปน WASHLET รุนแรก
ที่มาพรอมกับโถสุขภัณฑในตัว

20 ลานชิ้น!

1983
กานฉีดชำระทำความสะอาด
ตัวเอง มั่นใจไดวากานฉีดชำระ
จะคงความสะอาดอยูเสมอ

2005
2012

พัฒนาฟงกชันฝารองนั่งเปด-ปด อัตโนมัติ และระบบชำระลาง
อัตโนมัติ ใชงานงาย สะดวกสบายสำหรับผูใชงานทุกคนและทุกเวลา

2011

ยอดขาย WASHLET
พัฒนา EWATER+
สำหรับกานฉีดชำระ
ทำใหกานฉีดชำระคงความ
สะอาดและถูกสุขอนามัยดวย
EWATER+ สม่ำเสมอ

พัฒนา EWATER+ สำหรับ
โถสุขภัณฑ ทำความสะอาด
โถสุขภัณฑอัตโนมัติดวย EWATER+
TOTO กาวไปอีกขั้นในเรื1องของ
ความสะอาดและความสะดวกสบาย

1986
ถูกจัดจำหนาย
ไปยังตางประเทศเปนครั้งแรก
หลังจาก 6 ปผานไป วัฒนธรรม
การทำความสะอาดดวยน้ำจาก
กานฉีดชำระไดรับความนิยมเพิ่ม
มากขึน้ และเผยแพรไปทัว่ ทุกมุมโลก
อยางตอเนื1อง

30 ลานชิ้น!

WASHLET

TM

(เปดตัว
WASHLET SIII
ในประเทศอเมริกา)

2014
พัฒนา ACTILIGHT
เทคโนโลยีการทำความ
สะอาด ดวยการเคลือบแบบ
Photocatalytic ซึ่งเปน
เทคโนโลยีขั้นสูง ทำใหขจัด
คราบสิ่งสกปรกไดอยางหมดจด

TM

(ACTILIGHT)

TM

(WASHLET QUEEN)

ยอดขาย WASHLET

10 ลานชิ้น!

1998
1999

พัฒนาสารเคลือบ
CEFIONTECT ทำใหสุขภัณฑ
เซรามิกมีพื้นผิวเรียบลื1น
สิ่งสกปรกเกาะติดไดยาก

2001
พัฒนาระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติ WASHLET
จดจำพฤติกรรมการใชหองน้ำโดยอัตโนมัติ เพื1อชวยในการ
ประหยัดไฟฟาไดมากยิ่งขึ้น
TM

TOTO ยกระดับการทำความสะอาดและความสะดวกสบาย ดวย
เทคโนโลยีดานการทำความสะอาด CLEAN SYNERGY อยางสาร
เคลือบพื้นผิวสุขภัณฑใหเรียบลื1น (CEFIONTECT), ระบบชำระลาง
ทรงพลัง (TORNADO FLUSH), การฉีดพนละอองน้ำกอนการใช
งาน (PREMIST) และ น้ำที่ผานกระบวนการอิเล็กโตรไลซที่ชวยลด
แบคทีเรีย (EWATER+)

1993
ตนกำเนิดของ NEOREST
ยกระดับวิถีชีวิตความเปนอยู
ที่ดี ดวยโถสุขภัณฑแหงอนาคต
ที่มาพรอมกับสุขอนามัย
เหนือระดับ

2017

เปดตัว NEOREST EX ในฐานะโถสุขภัณฑดไี ซนไรหมอน้ำ
เปนตัวแรกสุขุ ภัณฑประเภทไรจดุ อับนี้ เปนสุขภัณฑตวั แรก
ทีถ่ กู คิดคนขึน้ โดยการพัฒนาระบบชำระลางเขากับระบบ
การควบคุมดวยไฟฟา
พัฒนาฟงกชัน การทำความสะอาดแบบ
เปนจังหวะ และ การทำความสะอาดแบบ
เคลื1อนที่ไปมา มอบความรูสึกสบาย
ในระหวางการใชงาน

Oscillating

Pulasating

กำเนิด NEOREST NX
ในฐานะที่เปนสินคาชูโรง
ระดับโลก
(NEOREST NX)
พัฒนาเทคโนโลยีมวลอากาศผสมกับสายน้ำ
AIR-IN WONDER WAVE รวบรวม
ความสะดวกสบายที่มากขึ้นเขากับการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม ใหอยูในรูปแบบของการทำความ
สะอาดดวยกานฉีดชำระ

2015

ยอดขาย WASHLET

40 ลานชิ้น!

2018-2019

TOTO WASHLET

TM

ยอดขาย อันดับ 1 ทั่วโลก

กวา 50 ลานชิ้น!

CEFIONTECT

ผลิตภัณฑทั่วไป

Make Your New Life...

RIMLESS

ผลิตภัณฑทั่วไป

เคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ
ชวยลดการเกาะติดของคราบสกปรก

TORNADO FLUSH

ผลิตภัณฑทั่วไป

ชำระลางหมดจด
รอบทิศทาง 360๐ แมใชน้ำ
ในปริมาณนอย

โถสุขภัณฑแบบไรขอบ
งายตอการทำความสะอาด

การใชงานสุขภัณฑถือเปนกิจวัตรประจำของทุกคน และอาจพบเจอปญหา
จากการใชงานหองน้ำในหลากหลายรูปแบบ
ดวยเหตุนี้ เราจึงพัฒนาสินคาและเทคโนโลยีอยางไมหยุดยั้ง
เพื1อตอบสนองความตองการของผูใชงานใหครอบคลุมครบทุกดาน
รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนใหดียิ่งขึ้น

Clean Nozzle

... เพื1อ “วันพรุงนี้” ที่ดีกวาเดิม ...

SELF-CLEANING
WAND

43o

CLEA
NL
IN
ES

ผลิตภัณฑทั่วไป

กานฉีดชำระ
ทำมุม 43 องศา น้ำสกปรก
จะไมกระเซ็นกลับมาโดนกานฉีด

DEODORIZER

ผลิตภัณฑทั่วไป

ฝารองนั่งทำจาก
วัสดุคุณภาพสูง ชวยลด
แบคทีเรียและการเกาะติดของสิ่งสกปรก

HEATED SEAT

ผลิตภัณฑทั่วไป

กานฉีดชำระ ทำความ
สะอาดตัวเองทั้งกอนและหลัง
การใชงาน เพื1อสุขอนามัยที่ดี

ENERGY SAVER

D

IY

HOS

COMFORT

PITALITY

S

SS
NE
L
EL
W

Clean Seat

ES

IG

N

S

A
IN
A
T
US

BI

L

ผลิตภัณฑทั่วไป

ระบบฟอกอากาศ
ทำงานอัตโนมัติระหวาง
การใชงาน หมดปญหากลิ่นรบกวน

ผลิตภัณฑทั่วไป

ฝารองนั่งปรับอุณหภูมิได
มอบความอุนสบายขณะใชงาน

ผลิตภัณฑทั่วไป

ระบบประหยัดพลังงาน
อัตโนมัติ ชวยประหยัดไฟ
และคาใชจาย

CUSTOMER’S VOICE

TOTO TECHNICAL CENTER BANGKOK

ที่สุด-สุดยอด ทั้งดานดีไซน
และระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย
“ผมเปนคนที่ชอบสุขภัณฑที่นั่งสบาย
และมีดีไซน ฟงกชันการใชงานที่ทันสมัย
ซึ่ง TOTO ไดตอบโจทยไดอยางสมบูรณ
ที่สุด ‘ที่สุด-สุดยอด’ ทั้งดานดีไซน
และระบบอัตโนมัติ
ที่ทันสมัย”
NEOREST NX (CES900VT)

NEOREST XH (CES993VA)

คุณธัชพล ศิรวัฒนามงคล / อายุ 39 ป / ผูจัดการฝายการตลาด

คุณศศิวิมล ดารารัตนโรจน / อายุ 42 ป / ธุรกิจสวนตัว

“ไดลองใชสุขภัณฑอัตโนมัติ
แลวติดใจกันทุกคน”

ครอบครัว สาธิตเอนกชัย / อายุ 57 ป / ธุรกิจสวนตัว

เซ็นทรัล
พระราม 9

TOTO Technical Center Bangkok
บริษัท โตโต (ประเทศไทย) จำกัด

จี ทาวเวอร

ถนนรัชดา

ฟอรจูนทาวน
สถานีรถไฟฟาใตดิน พระราม 9

“แตกอนใชสายฉีดก็จะรูสึกไมคอย
สะอาด เลอะเทอะ แตพอสมาชิกในบาน
ไดลองใชสุขภัณฑอัตโนมัติแลว
ก็ติดใจกันทุกคน”

“นอกจากเรื1องความสะอาดแลวเนี่ย
เรื1องความคงทนถาวร เพื1อสุขอนามัย
ที่ดีของเราและคนในครอบครัว
เราจึงเลือกใชโตโตคะ”
TM

ยูนลิ เี วอร

WASHLET (CW188UW5)

ถนนอโศก

TOTO Technical Center Bangkok is designed to enable visitors to
better understand the internal mechanism of TOTO products as
well as new technologies. Visitors will be able to understand the
benefits of TOTO technologies, innovation and the differences
through hands-on experience in the experience rooms.

อาคาร จี ทาวเวอร แกรนด พระราม 9 ชั้น 12
South Wing เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

TM

คุณเพ็ญพิชญา สายสมัยโชตน / อายุ 36 ป / ธุรกิจสวนตัว

TOTO Technical Center Bangkok ถูกออกแบบมาเพือ1 ใหลกู คาสามารถ
เขาใจกลไกการทำงานภายในของสินคาไดอยางงายดาย รวมถึงนวัตกรรม
ใหมๆ ทีจ่ ะทำใหผเู ขาชมสามารถเขาใจถึงประโยชนของเทคโนโลยีท่ี TOTO
คิดคนวิจยั และพัฒนาขึน้ มากไปกวานัน้ ผูช มจะเห็นถึงความแตกตางของ
สุขภัณฑ TOTO จากการสัมผัสและทดลองใชจริงภายในหอง Experience
Room

ถนนดินแดง

“เพื1อสุขอนามัยที่ดี
ของเราและคนในครอบครัว
เราจึงเลือกใชโตโตคะ”

WASHLET + (CW923UW6)

“ประทับใจในตัวสินคาของ TOTO
ที่สำคัญในเรื1องความสะดวกสบายและงาย
ตอการดูแลรักษา และสิ่งสำคัญที่สุดคือ
เรื1องบริการหลังการขาย
และคุณภาพที่ดีในการ
ใชอยางตอเนื1อง”

เดอะ ช็อปปส แกรนด พระราม 9
เดอะไนน ทาวเวอรส แกรนด พระราม 9

ถนนพระราม 9

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือบริการ
หลังการขาย และคุณภาพ
สินคาที่ดี

th.toto.com
www.facebook.com/TOTO1917

เปดทำการ. วันจันทร-วันศุกร เวลา. 8.00-17.00 น.
โทร. 02-117-9520
แฟกซ. 02-117-9527

CUSTOMER SERVICE CENTER (ศูนยบริการลูกคา) โทร. 02-026-3561 อีเมล. callcenter.th@toto.com
บริษัท โตโต (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ)
77 หมู 5 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี 18140
โทร. 036-382-750

บริษัท โตโต (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานภูเก็ต)
156/58 หมู 5 ถนนบายพาสภูเก็ต ตำบลรัษฎา
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 076-604-035 แฟกซ. 076-604-036

บริษัท โตโต (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานกรุงเทพ)
อาคาร จี ทาวเวอร แกรนด พระราม 9 ชัน้ 12 South Wing
เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-117-9520 แฟกซ. 02-117-9527

บริษทั โตโต (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานเชียงใหม)
418/15 ถนนเชียงใหม-ลำปาง ตำบลหนองปาครั่ง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000
โทร. 053-245-011 แฟกซ. 053-245-014

TOTO Thailand
toto.thailand
@totothailand
th.toto.com

