บริษ ัท ปุร ิ จําก ัด
PURI COMPANY LIMITED
ได้ร ับรางว ัล Bai Po Business Awards by Sasin ครงที
ัQ 3 13 ในมิต ิ
1) Customer-Focused Product and Service
2) Branding and Marketing
คุณวรวิทย์ ศิรพ
ิ ากย์
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ปุร ิ จํากัด เป็ นบริษัททีให ้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพและความงามทัง$ ภายในจิตใจและร่างกายด ้วยการ
นํ าเสนอผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและออร์แกนิคภายใต ้แบรนด์ ปัญ ญ์ปุร ิ (PAÑPURI) ก่อตัง$ ในปี พ.ศ. 2546 โดย
คุณวรวิทย์ ศิรพ
ิ ากย ์ ทีมองเห็นโอกาสในตลาดไทยทีในขณะนั น
$ ยังไม่ม ผ
ี ลิตภัณฑ์ สกินแคร์และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
$ นําในโรงแรมห ้าดาวในประเทศไทยทีใช ้แต่ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ
กายคุณภาพดี และสปาชัน
ต่อมามีการขยายธุร กิจ ในรูป แบบการให ้บริก ารสปา PAÑPURI Organic Spa ซึงเป็ นสปาออร์แกนิครายแรกใน
ประเทศไทย ให ้บริการในรูปแบบทีแตกต่าง โดยผลิตภัณฑ์ทุกอย่างทีใช ้มีความเป็ นออร์แ กนิคทั ง$ หมด ไม่ว่าจะเป็ น
$ คลุมอาบนํ$า ผ ้าปูเตียง และชาทีเสิรฟ
นํ$ ามันนวด สครับ ผ ้าขนหนูทใช
ี ้อาบนํ$า เสือ
์ ลูกค ้า
บริษั ท ปุ ร ิ จํ า หน่ า ยผลิต ภั ณ ฑ์
สกิน แคร์ ผลิต ภั ณ ฑ์ ดูแ ลผิว กาย และ
เครื องหอม ภายใต แ้ บรนด์ PAÑPURI
และแบรนด์ลู ก YUTHIKA รวมถึง การ
ให ้บริการผ่า น PAÑPURI Organic Spa
จํานวน 3 สาขา โดยผลิตภัณฑ์สกินแคร์
เป็ นกลุ่ม ผลิต ภัณ ฑ์ทีมีแ ผนมุ่งเน น
้ ให ้เติบโตเป็ นหมวดทีใหญ่ทีสุดของ PAÑPURI ในอนาคต และยั ง มี Gifting เซ็ ต
ของขวัญทีจัดทําขึน
$ เพือเป็ นของขวัญและของฝากสําหรับลูกค ้าต่างชาติ
ปั จจุบน
ั บริษัท ปุร ิ มีสว่ นแบ่งของรายได ้จากการจําหน่ายสินค ้าในประเทศ 70% ส่งออกต่างประเทศ 20% และ
การบริการ 10% โดยการจําหน่ายสินค ้าในประเทศ มีร ้านทีบริหารเอง 10 สาขา และร ้านทีฝากขาย อีก 30 สาขา เช่น
Central, The Mall และ King Power ส่วนด ้านการส่ง ออกนั น
$ มีตลาดและคู่ค ้าอยู่ม ากกว่า 20 ประเทศทั วโลก ทั ง$ ใน
อเมริกา ยุโรป และเอเชีย อาทิ ห ้างสรรพสิน ค ้า Madinat Jumeirah ในดูไบ ห ้าง Lotte ประเทศเกาหลี ห ้างอิเซตัน
ห ้างทาคาชิมายะ ห ้างมิซ โู กชิ ในประเทศญีปุ่ น และล่าสุดกับปั ญญ์ปรุ ิ ซิกเนเจอร์ สโตร์ ทีห ้างสรรพสินค ้า กินซ่า ซิกส์
กรุงโตเกียว ห ้างทีหรูทสุ
ี ดทีญีปุ่ นขณะนี$ รวมไปถึงในกลุม
่ ของสปาและโรงแรมระดับ 5 ดาว ในประเทศไทยและทัวโลก
เช่น Park Hyatt Bangkok, Centara และ Shangri-La
บริษัท ปุร ิ โดดเด่นด ้านการสร ้างแบรนด์และการทําการตลาด โดยมีจุดยืนเรืองความเป็ นธรรมชาติและออร์แกนิค
100% จนได ้รั บ รางวั ล มากมายจากทั วโลก และสร ้างความสัม พั น ธ์ทีดีกับ ลูก ค ้าผ่ า นโปรแกรม PAÑPURI FIRST
Member และพนักงานหน ้าร ้าน PAÑPURI จะทําหน ้าทีเป็ น Beauty
Advisor เพื อแนะนํ า ผลิต ภั ณ ฑ์ และทราบถึง ความต อ้ งการหรื อ
ปั ญหาของลูกค ้าโดยตรง นอกจากนี$ยังมีการทํ าวิจัยตลาด เพือเก็บ
ข ้อมูลความคิดเห็นของลูกค ้าและนํ าไปพัฒนาต่อ ทัง$ ยังใช ้ช่องทาง
ออนไลน์ ที เข า้ ถึง กลุ่ ม ลู ก ค า้ โดยผ่ า น TripAdvisor, Facebook,
Instagram และ Weibo พร ้อมมุ่ง เน ้นการดําเนิน ธุรกิจโดยคํ า นึง ถึง
สิงแวดล ้อมและผู ้บริโภค รวมถึงมีความชัดเจนเรืองการนําเอาวัตถุดบ
ิ
ทีมีค วามเป็ นเกษตรอิน ทรีย ์ม าใช ้ในผลิต ภัณ ฑ์ และทํ า งานอย่ า ง
ใกล ้ชิดกับโรงงานผลิตสินค ้า ตัง$ แต่การคิดค ้น พัฒนา จนถึงการผลิต
จนได ้รั บ การรั บ รองสิน ค ้าออร์แ กนิ ค จากสถาบัน ระดั บ โลกอย่ า ง
NATRUE และ Bio-Agricert
ทัง$ หมดนี$ทําให ้บริษัท ปุร ิ จํากัด ได ้รับรางวัล Bai Po
Business Awards by Sasin ครัง$ ที 13 ในมิตก
ิ ารบริหารจ ัดการด้านสินค้าและบริการทีส
3 ร้างความพึงพอใจให้ก ับ
ลูกค้า (Customer-Focused Product and Service) และมิตก
ิ ารบริหารจ ัดการด้านการสร้างตราสินค้าและ
การตลาด (Branding and Marketing)

