บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) (บริษัท) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2520 ในนาม
“บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด” โดยคุณสุวิทย โอสถานุเคราะห ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท ในระยะแรก
บริษัทอยูภายใตการบริหารของ “บริษัท กลุมสุวิทยดําริห จํากัด” ดําเนินธุรกิจดานการตลาด สงเสริมการขาย และจัด
จําหนายสินคาประเภทขนมขบเคี้ยว สินคาอุปโภคบริโภค
ในป 2522 และป 2528 บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเปน 4 ลานบาท และ 10 ลานบาท
ตามลําดับ เพื่อขยายธุรกิจ และบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนเมื่อป 2533 โดยมีบริษัท พรีเมียร เอ็นเตอร
ไพรซ จํากัด (มหาชน) (PE) เขาถือหุนในบริษัทรอยละ 37.50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของบริษัทใน
ขณะนั้น
ในป 2539 PE ไดเพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัทเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 99.99 และบริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียน
และทุนเรียกชําระแลวเปน 500 ลานบาท นอกจากนี้ในปเดียวกันนี้บริษัทไดลงทุนในธุรกิจอุปโภคบริโภคตามแผนการ
ปรับโครงสรางการลงทุนของ PE ซึ่งเปนบริษัทแมในขณะนั้น โดยลงทุนในบริษัท พรีเมียร โฟรเซน โพรดักส จํากัด
บริษัท พรีเมียร แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จํากัด บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด และบริษัท พรีเมียร เพ็ท โพรดักส จํากัด (เดิมชื่อ
บริษัท พรีเมียร ฟดส จํากัด) ในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของแตละบริษัท
ในป 2544 บริษัทไดปรับปรุงโครงสรางการลงทุนในธุรกิจอุปโภคและบริโภคอีกครั้งหนึ่ง โดยบริษัทได
จําหนายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท พรีเมียร โฟรเซน โพรดักส จํากัด บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด และจําหนายเงินลงทุน
ในสัดสวนรอยละ 78.50 ในบริษัท พรีเมียร แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จํากัด ใหแกบริษัท พรีเมียร เพ็ท โพรดักส จํากัด
ปจจุบันบริษัทอยูภายใตการบริหารของกลุมบริษัทพรีเมียร และทีมงานผูบริหารโดยอาชีพ บริษัทมีทุนจด
ทะเบียน 650 ลานบาท และมีทุนเรียกชําระแลว 500 ลานบาท ดําเนินธุรกิจเปนผูจัดจําหนายและตัวแทนจําหนายสินคา
อุปโภคบริโภค ไดแก ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลิตภัณฑอาหาร/เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑยา/บํารุงสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑของใชสวนตัวและของใชในครัวเรือน เปนตน
พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอย สรุปไดดังนี้
ป 2546 - วันที่ 8 สิงหาคม 2546 บริษัท พรีเมียร เพ็ท โพรดักส จํากัด (PPP) เขาถือหุนในบริษัทจํานวน 375,000
หุน คิดเปนรอยละ 7.50 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัท
ป 2548 - วันที่ 22 สิงหาคม 2548 PPP เขาถือหุนในบริษัทเพิ่มเติมอีกจํานวน 375,000 หุน รวมเปนการถือหุนใน
บริษัททั้งสิ้น 750,000 หุน คิดเปนรอยละ 15 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัท
- วันที่ 31 ตุลาคม 2548 PE ซึ่งเปนบริษัทแมของบริษัทในขณะนั้นไดมีการปรับโครงสรางธุรกิจและ
โครงสรางทางการเงินของตนเอง เพื่อใหฐานะการเงินมีความเขมแข็งและมีผลการดําเนินงานที่ดี โดยจะ
เนนการประกอบธุรกิจบริการทางการเงินเทานั้น PE จึงไดโอนขายทรัพยสินที่ไมใชธุรกิจหลัก ไดแก
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม เงินลงทุนและทรัพยสินอื่นๆ ทั้งหมดที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจหลัก
ใหแ ก บ ริษัท พรี เ มีย ร ฟชชั่ น แคปปตอล จํา กัด (PFC) ตามแผนฟนฟู กิจ การของ PE ที่ ไดรับ ความ
เห็นชอบจากที่ประชุมเจาหนี้และศาลลมละลายกลาง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 สงผลให PFC เขาถือ
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หุนของบริษัทตามแผนฟนฟูกิจการของ PE ในสัดสวนรอยละ 85 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว
ของบริษัท
ป 2549 - บริษัทไดปรับโครงสรางทางธุรกิจโดยการจําหนายเงินลงทุนในบริษัท พรีเมียร เพ็ท โพรดักส จํากัด
(PPP) ซึ่งเปนบริษัทที่ถือหุนทั้งหมดในบริษัท พรีเมียร แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จํากัด (PCI) บริษัท พรีเมียร
โฟรเซน โพรดักส จํากัด (PFP) และบริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด (PMF) ใหแก PFC ในมูลคารวม 313.30
ลานบาท พรอมกับการซื้อเงินลงทุนใน PCI และ PFP กลับคืนมาจาก PPP ในมูลคารวม 295 ลานบาท
การปรับโครงสรางธุรกิจของบริษัทดังกลาว เปนไปเพื่อใหบริษัทมีฐานะการเงินที่เขมแข็งขึ้น โดยได
ลดการถือหุนในบริษัทยอย 2 บริษัท ไดแก PPP และ PMF เนื่องจาก PPP ไมมีรายไดและไมไดดําเนิน
ธุรกิจใดๆแลว และ PMF อยูระหวางการปรับโครงสรางหนี้และมีภาระหนี้สูง
ป 2550 - ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2550 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2550 มีมติใหบริษัทแปรสภาพบริษัทเปน
บริษัทมหาชนจํากัด โดยใชชื่อวา “บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)” และมีมติใหเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 500 ลานบาท เปน 650 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 150 ลานหุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายประชาชนเปนครั้งแรก
- วันที่ 31 สิงหาคม 2550 บริษัทไดซื้อเงินลงทุนทั้งหมดใน PMF จาก PPP ในมูลคารวม 60 ลานบาท
เนื่องจาก PMF มีโครงสรางทางการเงินและผลประกอบการที่ดีขึ้น ทั้งยังเปนผูผลิตสินคารายสําคัญของ
บริษัท เพื่อใหโครงสรางธุรกิจบริษัทมั่นคง เขมแข็งยิ่งขึ้น และลดโอกาสในการสรางความขัดแยงดาน
ผลประโยชน
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคาอุปโภค
และบริโ ภค ซึ่ง แบง ได เป น 5 กลุ ม ผลิต ภัณ ฑ ไดแ ก ผลิ ตภั ณ ฑข นมขบเคี้ย ว ผลิต ภัณ ฑ อ าหาร/เครื่ อ งดื่ ม ลู ก อม
ผลิตภัณฑยาและอาหารเสริม และผลิตภัณฑของใชสวนตัวและของใชในครัวเรือน โดยสินคาที่บริษัทจัดจําหนายเปน
การจําหนายในประเทศทั้งหมด ผานชองทางการจัดจําหนายตางๆ ทั้งชองทางการจําหนายแบบรานคาสมัยใหมหรือ
โมเดิรนเทรด (Modern Trade) ชองทางจําหนายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และรถขายเงินสด (Cash Van) ซึ่งมี
เครือขายรานคาครอบคลุมกวา 30,000 แหงทั่วประเทศ โดยในป 2550 บริษัทมีสัดสวนการจําหนายในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลรอยละ 63 และในตางจังหวัดรอยละ 37
สินคาที่บริษัท จัดหามาจําหนายเปนลักษณะการซื้อโดยตรงจากผูผลิตสินคาและนํามาจําหนายตอใหแ ก
ผูบริโภคสุดทาย โดยเปนสินคาที่มาจากการผลิตของบริษัทในกลุม และผูผลิตสินคาภายนอกอื่นๆ รวม 10 ราย ที่เปน
บริษัทผูผลิตสินคาที่มีชื่อเสียง ผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายของประเภทสินคา โดยการจัดจําหนาย
สินคาของผูผลิตภายในกลุม และผูผลิตภายนอก คิดเปนรอยละ 83 : รอยละ 17 ของรายไดจากการขายของบริษัทในป
2550 ทั้งนี้บริษัทจะคัดเลือกผูผลิตโดยพิจารณาจากความสามารถและศักยภาพของผูผลิต คุณภาพ ความนิยมของสินคา
และความตองการของตลาด ตลอดจนพิจารณานโยบายการสนับสนุนการขาย และการทําตลาดของผูผลิต
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โครงสรางกลุมบริษัท
1. โครงสรางกลุมบริษัทกอนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุน

2. โครงสรางกลุมบริษัทหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุน

ในป 2549 บริษัทมีการจัดโครงสรางองคกรภายในกลุมบริษัทใหม โดยบริษัทไดขายเงินลงทุนทั้งหมดใน
บริษัทยอยที่บริษัทถือหุนทางตรง คือ บริษัท พรีเมียร เพ็ท โพรดักส จํากัด (PPP) ใหแกบริษัทแมของบริษัท คือ บริษัท
พรีเมียร ฟชชั่น แคปปตอล จํากัด และไดมีการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 3 แหง ที่บริษัทเคยถือหุนทางออมผาน PPP
คือ บริษัท พรีเมียร แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จํากัด (PCI) และ บริษัท พรีเมียร โฟรเซน โพรดักส จํากัด (PFP) และบริษัท
พี.เอม.ฟูด จํากัด (PMF) กลับคืนมาจาก PPP สงผลใหภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุน บริษัทไดถือหุน
ทางตรงในบริษัทยอยทั้ง 3 แหงดังกลาว
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ในอดีต PPP ดําเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว ไดแก อาหารกุง อาหารสุนัข ประเภทอาหารแหง และจําหนาย
สูตลาดในประเทศเปนสวนใหญ มีลักษณะการประกอบธุรกิจคลายคลึงกับบริษัทยอยของบริษัท คือ PCI ซึ่งผลิตและ
จําหนายอาหารสัตว ประเภทอาหารเปยก อยางไรก็ตามนับตั้งแตป 2549 PPP ไดหยุดประกอบธุรกิจลงเนื่องจากธุรกิจ
ประสบผลขาดทุนอยางตอเนื่องนับจากป 2543 โดยไดเปลี่ยนแปลงการดําเนินธุร กิจเปนการใหเชาพื้ นที่โรงงาน
เครื่องจักรและอุปกรณใหแกบุคคลภายนอกซึ่งไมมีความเกี่ยวของกับ PPP เพื่อใชในการผลิตสินคา ทั้งนี้ในอนาคต
PPP จะไมมีการประกอบธุรกิจใดๆ ที่มีลักษณะกอใหเกิดการแขงขันกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย
รายละเอียดโดยสรุปของบริษัทยอย
บริษัทยอย
2.2.1 บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด หรือ PMF จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2525 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
7 ลานบาท ปจจุบันมีทุนชําระแลว 140 ลานบาท มีโรงงานตั้งอยูที่ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายสินคาประเภทปลาเสนและปลาแผนหรือเปนที่รูจักกันในชื่อ
“ปลาสวรรคทาโร” ซึ่งเปนสินคาภายใต brand ของ PMF เอง โดยผลิตภัณฑของ PMF มีการจําหนายใน
ประเทศทั้งหมด และมีบริษัทเปนผูจัดจําหนายใหแตเพียงผูเดียว โดยปลาสวรรคทาโรถือเปนสินคาที่ทํา
รายไดหลักอยางหนึ่งของบริษัทที่มีสัดสวนของยอดขายคิดเปนประมาณรอยละ 60 ตอยอดขายรวมของ
บริษัทในป 2549 และรอยละ 53 ในป 2550
2.2.2 บริษัท พรีเมียร แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จํากัด หรือ PCI จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2528 ดวยทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรก 3 ลานบาท ปจจุบันมีทุนชําระแลว 93 ลานบาท มีโรงงานตั้งอยูที่ตําบลบางบอ อําเภอบาง
บอ จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปลาทูนา ไดแก ผลิตภัณฑ
ปลาทูนาสําเร็จรูปบรรจุถุง (Pouch) และผลิตภัณฑปลาทูนาทําเปนอาหารสําหรับสัตวเลี้ยง (Pet Food)
บรรจุถุงและบรรจุกระปอง โดยนําปลาทูนาที่ไดจากทั้งในประเทศ และนําเขาจากตางประเทศ มาผาน
กระบวนการแปรรูป ปรุงรสชาติตามคําสั่งซื้อของลูกคา ภายใตตราสินคาของลูกคา ซึ่งผลิตภัณฑปลาทูนา
ทั้งหมดจะสงออกไปจําหนายในตางประเทศ โดยมีตลาดหลัก คือ ประเทศญี่ปุน นอกจากนี้ PCI ยัง
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ภายใตเครื่องหมายการคา คิงส คิทเชน ซึ่ง
ผลิตภัณฑซอสจะจําหนายในประเทศเปนหลัก โดยมีบริษัทเปนตัวแทนจําหนายสินคาประเภทซอสใหแก
PCI
2.2.3 บริษัท พรีเมียร โฟรเซน โพรดักส จํากัด หรือ PFP จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2531 ดวยทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรก 35 ลานบาท ปจจุบันมีทุนชําระแลว 230 ลานบาท มีโรงงานตั้งอยูที่ถนนบางนา-ตราด
กม.13 ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในเริ่มแรกของการประกอบธุรกิจ PFP
ดําเนินการผลิตและจําหนายอาหารทะเลแชแข็ง เชน กุง เนื้อปลาบดแชแข็ง (ซูริมิ) เปนหลัก และมีการขยาย
สายธุรกิจเพิ่มไปยังการผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง และในป 2547 PFP ไดมีการยกเลิกสายการผลิตกุง และ
เนื้อปลาบดแชแข็ง ทําใหปจจุบัน PFP มีสายการผลิตหลักเพียงอยางเดียว คือ การผลิตอาหารสําเร็จรูปแช
แข็ง ซึ่งเปนการแปรรูปวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มจากเดิม (VAP :
Value Added Product) อาทิ VAP หนาตมยําซีฟูด (Topping หนาพิซซา) และผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแช
แข็งพรอมปรุงและพรอมรับประทาน ไดแก ขาวผัดหนําเลี๊ยบ ขาวอบเผือก ตมยํากุง ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นเปด
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เปนตน โดยเปนการผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกคา ผลิตภัณฑจําหนายในประเทศทั้งหมด โดยมีลูกคาหลัก
ไดแก ผูประกอบการเครือขายฟาสฟูด และซุปเปอรมารเก็ต เปนตน นอกจากนี้ PFP ยังอยูระหวางการหา
ธุรกิจใหมเพื่อทดแทนสายการผลิตเดิมที่ไดยกเลิกไปดังกลาว ในระหวางนี้ PFP จึงไดนําสินทรัพยสวนที่
เหลือจากการใชงานใหเชาแกบุคคลอื่น โดยเปนการใหเชาพื้นที่ในการผลิตและบรรจุสินคา รวมทั้งการ
ใหบริการรับจางแชเยือกแข็งผลิตภัณฑตางๆ และรับฝากแชสินคาในหองเย็น
2.3 โครงสรางรายได
ประเภทของรายได
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1/
2/

จัดจําหนายสินคา
ผลิตภัณฑปลาทูนา
ซอสพริกและซอสมะเขือเทศ
ปลาเสนและปลาแผน1/
อาหารแชแข็ง
อาหารสุนัข2/
คาเชาและบริการ2/
รายไดอนื่ ๆ ไดแก ดอกเบี้ยรับ กําไร
จากการซื้อหนี้คืน กําไรจากการขาย
เงินลงทุนในบริษทั รวม

ดําเนิน
การโดย
บริษัท
PCI
PCI
PMF
PFP
PPP
บริษัท, PFP, PPP

ป 2548
ป 2549
ป 2550
ลานบาท
%
ลานบาท
%
ลานบาท
%
1,248 57.51
1,415 57.54
1,611 57.66
786 36.22
955 38.84
995 35.61
5
0.23
6
0.24
7
0.25
10
0.46
9
0.37
12
0.43
12
0.55
11
0.45
10
0.36
8
0.37
3
0.12
29
1.34
37
1.50
33
1.18

72

3.32

23

0.94

126

4.51

รายไดรวม
2,170 100.00
2,459 100.0
2,794 100.00
รายไดจากการจําหนายปลาเสนและปลาแผนเปนสวนที่ PMF จําหนายใหแกบุคคลภายนอก
กอนการปรับโครงสรางการถือหุนในวันที่ 29 ธันวาคม 2549 PPP มีสถานะเปนบริษัทยอยที่บริษัทเปนผูถือหุนทางตรง ดังนั้น
ผลการดําเนินงานของ PPP ในสวนที่เปนการขายสินคาใหบุคคลภายนอกในป 2548 - 2549 ไดนํามารวมเปนรายไดของบริษัท
ในงบการเงินรวม อยางไรก็ตามตั้งแตป 2550 เปนตนไป ผลการดําเนินงานของ PPP ไมไดรับรูในงบการเงินรวมของบริษัท

2.4 เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ
บริษัทมีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจในระยะเวลา 2-3 ปขางหนา ดังนี้
1) บริษัทจะมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวประเภทอื่นเพิ่มขึ้น โดยจะเนนผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑดานอาหารตางๆ มากขึ้น เชน ขนมปงบิสกิต หรือพัฒนาสินคาตอยอดจากสินคาที่มีอยูเดิมทั้งคาลบี้
และปลาสวรรคทาโร ซึ่งปจจุบันเปนสินคาที่นําตลาดดานขนมขบเคี้ยวประเภทปลา (Fish snack) เปนตน
เพื่อเปนการกระจายความเสี่ยงในผลิตภัณฑตางๆ ที่มีอยู ตลอดจนการขยายการเปนตัวแทนการจัดจําหนาย
สินคาใหมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มความหลากหลายในชองทางการจัดจําหนาย เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยมุงหวังที่จะเปนหนึ่งในผูนํา
ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวที่ผลิตสินคาที่ดี มีคุณภาพ สามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค ตลอดจน
มุงเนนการลดตนทุนทั้งการผลิตและการจัดจําหนายใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
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2) บริษัท จะใหความสํา คัญ กับ การแขงขันในตลาดและความหลากหลายของผลิตภัณ ฑ โดยมุง เนนที่ จ ะมี
ความสัมพันธที่ดีกับผูผลิตอาหารตางๆ และถาหากมีความเปนไปไดก็อาจมีการรวมลงทุนในบริษัทตางๆ เพื่อ
การควบคุมคุณภาพและเพิ่มความรวมมือในการทําการตลาด อันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดดวยกันทั้งสอง
ฝาย
3) บริษัทมีความเชื่อมั่นวาในอนาคตบริษัทจะสามารถเพิ่มยอดขายและผลกําไรไดมากยิ่งขึ้นดวยการปรับปรุง
คุณภาพการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัทยอย การวางแผนการตลาด การจัดวางสินคา ความสัมพันธที่
ดีและตอเนื่องยาวนานกับผูผลิตตางๆ ที่นอกจากจะมีความสม่ําเสมอในการผลิตสินคาและใหบริษัทเปนผูจัด
จํ า หน า ยแล ว ยั ง เสริ ม ด ว ยความร ว มมื อ ในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและเสริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ อ ย า งต อ เนื่ อ ง ใน
ขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทเพื่อใหมีศักยภาพและความรอบรูที่จะแขงขัน
กับการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไดทันทวงที นอกจากนี้บริษัทยังจะใหความสําคัญกับหวงโซ
อุปทาน (Supply Chain) ที่บริษัทไดมีการพัฒนาในระดับหนึ่งแลว มาชวยเสริมสรางใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพและแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น
4) บริษัทจะพัฒนาระบบคอมพิวเตอรใหรองรับการขาย การสงสินคา การโฆษณาประชาสัมพันธ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน และการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูเพื่อทําใหบริษัทสามารถแขงขันกับ
คูแขงได
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