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ผู้นำด้านธุรกิจรถยนต์
ครบวงจร

กลุ่มตรีเพชรดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
มากกว่า 60 ปี ประกอบด้วยบริษัทในกลุ่ม
ทั้งหมด 11 บริษัท ทั้งธุรกิจการจัดจำหน่าย
การบริการหลังการขาย การบริการสินเชื่อ
และประกันภัย การบริการให้คำปรึกษาทาง
ธุรกิจและการจัดการ การบริการด้านไอที
การบริการเช่ารถยนต์และคนขับ รวมถึง
การบริการซื้อ- ขายรถยนต์ม ือสองบน
แพลตฟอร์มออนไลน์

เราดำเนินธุรกิจด้วยความทุ่มเท ทั้งในด้าน
การพัฒนานวัตกรรมด้านยานยนต์ ตลอดจน
การยกระดับการบริการด้วยรอยยิ้มจากใจ
เพื่อขับเคลื่อนความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้
รถในประเทศไทย รวมทั้งการสร้างสรรค์
กิจกรรมเพ่ือตอบแทนสังคมไทยในด้านต่างๆ

บริษัทในกลุ่มทั้ง 11 บริษัท



กลุ่มตรีเพชรมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานอย่างเต็มที่ เพราะเราเชื่อว่า

“บุคลากรที่มีความสามารถรอบด้าน” 
จะเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปสู้ความสำเร็จ

Instructor System
ระบบพี่เลี้ยงสอนงาน
โดยเน้นการทำงานเป็นทีม

Training Road Map
การฝึกอบรมและพัฒนา

ตามลักษณะงานและความสนใจ

Scholarship
ทุนการศึกษาปริญญาโท
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Growth Opportunity
การหมุนเวียนงานและโปรเจคพิเศษ

ทั้งในบริษัท และบริษัทในเครือ

อ่านบทสัมภาษณ์
“Explore Tri Petch Group Life”
ของพี่ๆ พนักงาน



Sales and Marketing
กลุ่มงานขายและการตลาด

Engineering
กลุ่มงานเทคนิคและวิศวกรรม

Digital Innovation
กลุ่มงาน IT

Planning and Business
Administration

กลุ่มงานวางแผนและบริหาร



Sales and Marketing
กลุ่มงานขายและการตลาด

Digital Marketing
การตลาดดิจิตอล

วางแผน บริหารจัดการ และพัฒนาสื่อออนไลน์
ของบริษัทรวมถึงสนับสนุนและพัฒนาการตลาด
ออนไลน์ของผู้จำหน่ายอีซูซุ

Dealer Sales
ฝ่ายขายดีลเลอร์

วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และพัฒนา
ผู้จำหน่ายให้มีประสิทธิภาพในด้านการขายและ
การบริการที่มีคุณภาพ

After Sales Marketing
การตลาดธุรกิจหลังการขาย

วางแผนการตลาด แคมเพจน์ และกิจกรรมการ
ตลาดหลังการขาย รวมถึงวิเคราะห์พฤติกรรม
ของลูกค้าเพื่อนำผลที่ได้มาสร้างแผนการตลาด

Logistics & Procurement
โลจิสติกส์และจัดซื้อ

จัดซื้อสินค้าที่มีคุณภาพด้วยราคาที่เหมาะสม รวม
ถึงการศึกษากฎระเบียบด้านการนำเข้า และส่งออก
เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย

Marketing Communication
สื่อสารการตลาด

พัฒนากลยุทธ์ และดำเนินกิจกรรมการสื่อสาร
การตลาดเพื ่อส่งเสริมและกระตุ ้นยอดขาย
รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่แบรนด์อีซูซุ



Engineering
กลุ่มงานเทคนิคและวิศวกรรม

Technical Service Engineer
วิศวกรบริการ

ด้านเทคนิคและวิศวกรรม

ควบคุม วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคของ
รถอีซูซุเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า

Sales Engineer
วิศวกรฝ่ายขาย

Product Planning Engineer
วิศวกรวางแผนผลิตภัณฑ์

วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด รวมถึงสนับสนุนการเตรียมการ
ขายผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริม

Parts Engineer 
วิศวกรงานอะไหล่

พัฒนาอะไหล่ทางเลือก จัดซื้อ บริหารคลังอะไหล่ 
รวมทั้งวางแผนพัฒนาระบบการจัดหาและขนส่ง
อะไหล่ให้มีประสิทธิภาพ

สร้างและสนับสนุนกิจกรรมการขายเชิงกลยุทธ์
ในการเพ่ิมปริมาณการขาย และส่วนแบ่งการตลาด
สำหรับรถบรรทุกขนาดกลาง และขนาดใหญ่

Service Center
Standard & Facility

วิศวกรฝ่ายมาตรฐาน
และโครงสร้างศูนย์บริการ

วางแผน กำหนดมาตรฐาน ด้านสถานท่ี เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการตรวจ
ประเมินมาตรฐานของศูนย์บริการ เพ่ือให้เกิดความ
พอใจสูงสุดแก่ลูกค้าและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการทำงานของผู้จำหน่าย 



Planning and Business
Administration

กลุ่มงานวางแผนและบริหาร

Human Resource
บริหารทรัพยากรบุคคล

วางแผนและดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล สรรหาว่าจ้าง
บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ เชื่อมความสัมพันธ์ของ
พนักงาน รวมถึงการพัฒนาพนักงาน

Training Academy
งานฝึกอบรมและพัฒนา

วางแผนภาพรวมการฝึกอบรม พัฒนาหลักสูตร ดำเนินการ
จัดฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของบริษัท และผู้จำหน่าย
ทั้งด้านการขายและด้านบริการหลังการขาย

Corporate A�air
บริหารงานกลาง

บริหารและควบคุมดูแลอาคารและทรัพย์สินของบริษัท ดำเนิน
งานด้านชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมเพ่ือสังคม และส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
ให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีของบริษัท

Account
การบัญชี

บริหารงานบัญชี ควบคุมการจัดทำบัญชีการเงิน วิเคราะห์
งบการเงิน บริหารระบบภาษี ติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
บัญชีและมาตรฐานการบัญชี

Finance
การเงิน

บริหารงานด้านการเงิน สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน วิเคราะห์
โครงการลงทุนและพัฒนาระบบการเงิน บริหารความเสี่ยง
ด้านการเงิน

Legal
นักกฎหมาย ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายกับฝ่ายต่างๆ และบริษัทในเครือ

Business Process Audit
ตรวจสอบระบบธุรกิจ

ประเมิน ตรวจสอบ แนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และควบคุม
ความเส่ียงของกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท



Digital Innovation
กลุ่มงาน IT

Programmer
& Developer

พัฒนาโปรแกรม ระบบงานเว็ปไซต์ และแอปพลิเคชั่น 
ที่ได้รับจากนักวิเคราะห์ระบบ

Data Scientist/
Data Analyst

บริหารจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลให้แม่นยำ 
เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานต่างๆของธุรกิจ

UX/UI Designer ออกแบบกระบวนการใช้งานและรูปแบบของเว็ปไซต์
แอปพลิเคช่ัน เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด

Technical Computer
Engineer

ปฏิบัติการติดตั้งและกำหนดโครงสร้างพื้นฐานของ
ระบบโครงข่าย อุปกรณ์ และโปรแกรม รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค และการบำรุงรักษา



มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของ..

กลุ่มตรีเพชร

ทางบริษัทจะติดต่อน้องๆ เข้าสู่
กระบวนการ Recruitment
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-966-2111 #3379 (พี่แอ๋ม) หรือ #3368 (พี่เบส)

VDO แนะนำบริษัท
#งานของคนรุ่นใหม่
https://www.youtube.com/watch?v=icY1xZB5vWw

สมัครงาน


