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ขอมูลเกี่ยวกับ “ลักษณะสําคัญของลูกคา”
เพื่อชวยใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอการพัฒนาระบบบริหารของทาน โปรดกรอกขอมูลใหมากที่สุดเทาที่ทานสะดวกใจจะใหได
ขอมูลขางลางนี้จะชวยใหเรา วางแผนและดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนําหรือจัดฝกอบรม ใหเกิดประโยชนแกบริษัทของทานไดสูงสุด
บริษัท ทีคิวเอ็ม เบสท จํากัด ใหคํามั่นสัญญาวาจะรักษาขอมูลขางลางนี้เปนความลับตลอดไป
ชื่อบริษัท……………………………………….ที่อยู…………………………….……………………….……..…………………..…..........
.............................................................................................................................................รหัสไปรษณีย………………..….………
โทรศัพท…………………………………..….………..โทรสาร………….………..……..……………E-mail……………….………………
ชื่อผูบริหารสูงสุด…………………...………………….โทรศัพท………………….……..……….…...E-mail……………………………….
ชื่อผูติดตอ………………………………..….…………โทรศัพท………………….…..………………E-mail……….……….……………..
ลักษณะการถือหุน
 ถือหุนโดยคนไทย…………..%
 รวมทุนกับตางประเทศ….……....…..%
ลักษณะการบริหารงาน
 โดยคนไทย…..………..…..%
 โดยชาวตางชาติ…………...…...…..%
การจัดจําหนายสินคา/บริการ
 ในประเทศ……….…..……%
 ตางประเทศ…………..………...…..%
คุณคา หรือ จุดมุงหมาย หรือ นโยบาย หรือ วัตถุประสงค ของการดําเนินธุรกิจ ……………………………………………………..…
…………………………………………………………….……………………..……………………….………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………......................
วิสัยทัศน และ/หรือ พันธกิจ ของการดําเนินธุรกิจ …………………………………………..………………………….............................
…….………………………………………………………………………………………………..……………………………..……………
…….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
คานิยม หรือ วัฒนธรรมองคกร .........................………………………………………..………………………………..........................
…….………………………………………………………………………………………………..……………………………..……………
…….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ความสามารถแกนกลาง (Core Competencies) หรือ เทคโนโลยีเฉพาะตัว (Intrinsic Technologies) ของบริษัท
ในกระบวนการทางการตลาด ……………………………………………………………….………….......…………………….……….
…….………………………………………………………………………………………………..……………………………..…..……
ในกระบวนการออกแบบและพัฒนาสินคา …………………………………………………….……………...………………….……….
…….………………………………………………………………………………………………..……………………………..…..……
ในกระบวนการผลิต …………………………………………………………………………………………….......…………….…..…...
…….………………………………………………………………………………………………..……………………………..…..……
ในกระบวนการสงมอบ …………………………………………………………………………………….………….........……...……...
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ลักษณะโดยรวมของพนักงาน (โปรดใส ตัวเลขแสดงจํานวนพนักงานแตละลักษณะ ลงในตาราง)  มีผังองคกรแนบทาย
ป.เอก~โท
ป.ตรี
ปวส.~ปวช.
ม.6~ต่ํากวา
รวม
MD/CEO/President
ผูจัดการฝาย และ รองฯ
หัวหนาแผนก/สวน และ รองฯ
พนักงานระดับปฏิบัติ
พนักงานชั่วคราว/รายวัน
รวม
ลูกคา/ตลาดที่สําคัญ และ สินคา/บริการที่สําคัญ (โปรดกรอก ตัวเลข ยอดขายตอป โดยประมาณ ลงในตาราง)  มีโบรชัวรแนบทาย
กลุมลูกคา หรือ
สินคา/บริการ (แจกแจงชื่อสินคา/บริการในแถวขางลางนี้)
สวนเสี้ยวตลาด
สินคาอื่นๆ

กลุมลูกคาอื่นๆ
รวม
กลุมลูกคา/ตลาดที่สําคัญ, ความตองการหลักของลูกคา และ ชองทาง/วิธีการสงมอบ  มีผังกระบวนการธุรกิจแนบทาย
กลุมลูกคา/ตลาด
ความตองการหลักๆ
ชองทาง/วิธีการสงมอบ
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บริษัท ทีคิวเอ็ม เบสท จํากัด
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ผูสงมอบ หุนสวน คูคา ที่สําคัญของบริษัท และ บทบาทในการสรางคุณคา-สรางนวัตกรรม ใหแกบริษัท
ผูสงมอบ หุนสวน คูคา
สิ่งที่สงมอบ
วิธีการสงมอบ/วิธีการสื่อสาร
บทบาทในการสรางคุณคาแกทาน

สภาพแวดลอมในการแขงขัน (โปรดระบุ บริษัทคูแขง ยอดขาย 3 ปที่ผานมา และ ปจจัยแหงความไดเปรียบของแตละบริษัท)
ยอดขาย (ลานบาท/ป)
คูแขง
ปจจัยแหงความไดเปรียบ
ของคูแขงแตละราย
ป ………
ป ………
ป ………
บริษัทเรา

คูแขงอื่นๆ
ขนาดตลาดรวม
ความไดเปรียบ หรือ ความทาทาย เชิงกลยุทธที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ
ดาน...
กรุณาระบุประเด็น

เปน ความไดเปรียบ (A)
เปน ความทาทาย (C)

ลําดับสําคัญ
1, 2, 3, ...

การขยายธุรกิจ
การตลาด
การออกแบบและ
พัฒนาสินคาใหม
การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี
การผลิตและ
การกระจายสินคา
การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
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บริษัท ทีคิวเอ็ม เบสท จํากัด
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ขอบังคับและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญๆที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจ และ โอกาสในทางธุรกิจ
ดาน
ขอบังคับ-กฎระเบียบที่สําคัญ การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
มาตรฐานของสินคา
ความปลอดภัย+อาชีวอนามัย
สิ่งแวดลอม
การเงิน
อื่นๆ ....................................

โอกาสในทางธุรกิจ

ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน นวัตกรรมกระบวนการ ระบบคุณภาพ ระบบมาตรฐาน ที่บริษัทประยุกตใชอยู
 TQM
 TQA / BNQA
 TPM
 Six Sigma
 TS16949/QS9000
 Toyota Production System / Lean Manufacturing  ISO9000  ISO14000
 ISOI8000  SA8000
 QCC
 Kaizen/Suggestion
 5-S
 HACCP
 GMP
HA
 Balanced Scorecard  Customer Relationship Management  Corporate Social Responsibility
 อื่นๆ โปรดระบุ……………………………………………………………
ความตองการและความคาดหวังจาก บริษัท ทีคิวเอ็ม เบสท จํากัด
 การพัฒนาระบบบริหารแบบ TQM เรื่อง  Hoshin Kanri  QC Story
 Top Management Diagnosis
 Cross Functional Management
 Daily Management
 การพัฒนาระบบบริหารตามเกณฑ Thailand Quality Award (TQA) เรื่อง
 กระบวนการนําองคกร เรื่อง : ………………..……………………………………………………………………...…...
 การบริหารแผนยุทธศาสตร เรื่อง : …………………………......................……………………………………...….....
 การตลาดและการสรางสัมพันธกับลูกคา เรื่อง : ………....……………………………………………………………...
 การพัฒนาซอฟทแวรและระบบสารสนเทศ เรื่อง : ………....…………………………………………………………...
 การบริหารทรัพยากรมนุษย เรื่อง : ……………..………………………………………………..................................
 การบริหารกระบวนการสรางคุณคา เรื่อง : ……………………………………..…………........................................
 การปรับปรุงผลการดําเนินงาน เรื่อง : ..……..………………………………………………..…………………..……..
 Toyota Production System เรื่อง
 Muda Tori
 Kamban
 Heijunka & Cell Manufacturing
 Poka Yoke
 Jidouka
 Standardization of Work
 อื่นๆ : …………………………………..…………………………………………………………………………………..……..

……………………………………..
(………………………………….…)
ตําแหนง…………………………………….ผูใหขอมูล
วันที่…………………………………….
\\Tqmserver\server\TQM Best\6 Product & Process\1 Consulting\0 Procedure\2 Organizational profile FORM1.doc

หนา 4 ของ 4

