
          ธุรกิจท่ีตองมีการจำหนายปลีกสินคาใหผูบริโภคโดยตรง สวนใหญในปจจุบันหนีไมพนจะตองกระจายพ้ืนท่ีขายไปตามสาขา หางสรรพสินคา

หรือ เปด SHOP ขึ้นเอง ซึ่งการวางขายก็จำเปนตองมีพนักงานชวยขายในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน PC, BA หรือ PG เปนสวนหนึ่งของการเพิ่ม

ยอดขาย ซึ่งที่พบมากที่สุดคือ กิจการทางดานแฟชั่นและเครื่องสำอาง ที่ตองใช PC และ BA  ซึ่งพนักงานเหลานี้มีสวนสำคัญในการสรางยอดขาย

ใหกิจการ สำหรับพนักงานประจำจุดขาย (PC) ถือวาเปนดานหนาในการพบลูกคาอยางใกลชิดที่สุด  ซึ่งเปนภาพลักษณขององคกรกระจายอยูทั่วไป

โดยอาจจะมีสำนักงานใหญที่เปนศูนยกลางของการทำงานเงินเดือน  โดยรอรับขอมูลบัตรตอกเวลาหรือขอมูลเวลาทำงานจากพนักงาน  เพื่อจัดการ

คิดเงินเดือน หักมาสาย ขาดงาน คิดคาคอมมิชชั่น คาแรงจูงใจ เปนตน ซึ่งทั้งหมดนี้ตองใชมีปริมาณขอมูลจำนวนมากแตตองทำใหเสร็จภายในเวลา

ที่จำกัดเปนอยางมาก เพื่อออกเงินเดือนใหทันตามรอบ

          สำหรับ บริษัท อี–บิซิเนส พลัส จำกัด เราเปนบริษัทผูพัฒนาซอฟตแวรทางดานบัญชีและบริหารงานบุคคล มานานมากกวา 30 ป ระบบ

ของเราจะชวยใหการทำงานดานนี้ มีความคลองตัวและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พรอมกับประมวลผลใหขอมูลที่ถูกตอง เพื่อชวยใหมีขอมูลที่แมนยำ

ไวสำหรับประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับงานดานบุคลากร  ซึ่งจากประสบการณที่พบมา  การคำนวณของประเภทธุรกิจประเภทนี้ตองการที่จะนำ

ขอมูลพนักงานเขามาคำนวณท่ีสำนักงานใหญ โดยจะตองนำขอมูลเวลาทำงานของพนักงานแตละจุดเขามาคำนวณใหงายและสะดวกมากท่ีสุด และ

ทางฝายบุคคลยังสามารถทำการคำนวณตนทุนคาแรง ไปเปรียบเทียบกับผลประกอบการในแตละเดือนท่ีเกิดข้ึน หรือการสรุปขาดลา มาสาย ประจำป

ของพนักงาน เพื่อใหสามารถนำขอมูลไปวิเคราะหในการใหผลตอบแทนกับพนักงานประจำป 

          การพัฒนาบุคลากรภายในองคกรก็เปนเรื่องสำคัญที่จะตองพัฒนาควบคูกันกับการพัฒนาในดานอื่นๆ  ซึ่งในปจจุบันไดมีการนำเทคโนโลยี

มาใชภายในองคกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการทำงานดานการบริหารงานบุคคลกันมากข้ึน เพราะนอกจากจะชวยอำนวยความสะดวกใหกับผูใชงาน

แลว ยังชวยใหการทำงานภายในองคกรมีประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการทำงานใหนอยลง เพื่อจะไดมีเวลาไปพัฒนาในสวนอื่นๆ ไดเพิ่มมากขึ้น

โดยระบบที่จะนำมาชวยงานในดานของการงานบริหารงานบุคคลไดดีนั้น จะตองเปนระบบที่มีความถูกตอง แมนยำ นาเชื่อถือและสามารถนำไปใช

งานไดอยางมีประโยชนสูงสุด

                ดังนั้นงาน  HR  จึงเปนสวนหนึ่งที่สำคัญขององคกร  หากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี

      มีระบบหรือเครื่องมือที่ใชงานไดเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจองคกร ชวยในการทำงานไดรวดเร็ว

    มีความถูกตองแมนยำ ลดความเสี่ยงจากการทุจริต ตรวจสอบได ควบคุมได วิเคราะหไดทันเวลา

   ผลสัมฤทธิ์ที่ได คือ จะทำใหประหยัดเวลาทำงานและคาใชจายในการดำเนินงาน  ประหยัดจำนวน

  บุคลากรและลดการขาดแคลนบุคลากร ลดคาใชจายซอนเรนที่สิ้นเปลืองลงได และยังมีเวลาในการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานใหองคกรได

สุดยอดโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป
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* กรณีพนักงานไมไดบันทึกเวลาเขาออกงาน โดยเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่เชื่อมตอกับระบบ Lan ที่สำนักงานใหญ ผูจัดการแตละสาขา (Shop)
  จะสงขอมูลเวลาเขาอออกของพนักงานที่ทำงานอยูที่หางสรรพสินคา หรือสาขา (Shop) ใหฝายบุคคลที่สำนักงานใหญเพื่อคำนวณเงินเดือน 

คุณสมบัติเดนของโปรแกรมเงินเดือนที่สามารถนำมาใชกับธุรกิจ PC

สวนงานของกิจการประเภทธุรกิจ PC

ประเภทธุรกิจ PC แบงพนักงานในองคกรเปน 2 กลุมใหญๆ ไดแก

ลักษณะเงื่อนไขของกิจการประเภทธุรกิจ PC

1.  รองรับการสรางผังองคกรไดตามลักษณะของสาขา แผนก หรือ แผนกยอย ไดเพื่อใหสามารถตรวจสอบขอมูลของพนักงานตามสาขาไดถูกตอง

 และครบถวน

2.  สำหรับสาขาหรือตาม Shop ที่ไมมีเครื่องบันทึกเวลา โปรแกรมลดงานฝายบุคคลที่สำนักงาน โดยรองรับการบันทึกเงินเพิ่มเงินหักของพนักงานใน

 กลุมงานปฏิบัติการแยกตามสาขาในรูปแบบไฟล Excel โดยผูจัดการตาม Shop สามารถบันทึกขอมูลพนักงานและสง E-mail กลับมายังสำนักงาน

  เพื่อใหฝายบุคคลสามารถอานขอมูลเงินเพิ่มเงินหักจากไฟล Excel เขาสูโปรแกรมไดทันที ซึ่งสามารถชวยลดงานซ้ำซอน

3.  โปรแกรมสามารถคำนวณคาแรง และเงินเพิ่มเงินหักตางๆ ของพนักงาน โดยแยกเปนคาใชจายของแตละสาขาที่พนักงานไปทำงาน

 เพื่อนำไปใชสำหรับงานบัญชีตนทุนของโครงการ

4.  สามารถกำหนดสูตรการคำนวณเงินไดพิเศษของพนักงานที่ตรงกับเงื่อนไขของธุรกิจ PC ได เชน คาแทน, คานั่งเครื่อง เปนตน

5.  โปรแกรมสามารถรองรับการคำนวณคาแรงของพนักงานโดยการคำนวณจะขึ้นอยูกับสาขาหรือ Shop ที่พนักงานไปทำงานได

6.  สามารถพิมพรายงานสรุปยอดเงินเดือนพนักงานตามแผนกสังกัด โดยแยกชุดรายเดือน และรายวัน เพื่อใชสำหรับจายคาแรงใหกับพนักงานได

กิจการประเภทธุรกิจ PC เปนธุรกิจที่มีการเปดรานหรือสาขา (Shop) กระจายอยูตามหางสรรพสินคา หรือสถานที่ตางๆ  โดยมีพนักงานของบริษัทไป

ประจำทำงานในแตละรานหรือสาขา เพื่อจำหนายสินคาหรือผลิตภัณฑของบริษัท เชน กิจการจำหนายเสื้อผา, รองเทา, กระเปา, เครื่องประดับ เปนตน 

1.  พนักงานที่ทำงานประจำอยูในสำนักงาน รับผิดชอบงานในสวนของการบริหาร และงานสำนักงาน

2.  พนักงานที่ทำงานอยูที่หางสรรพสินคา หรือสาขา (Shop) ตางๆ ของบริษัท รับผิดชอบในสวนของการจำหนายสินคา

1.  พนักงานในแผนกปฏิบัติการขาย (สาขา) จะทำงานประจำอยูที่หางสรรพสินคา หรือสาขา (Shop) ที่บริษัทเปดดำเนินการตามสถานที่ตางๆ

 ซึ่งจะมีการบันทึกเวลาทำงานเพียงเวลาเขางาน และเวลาเลิกงานเทานั้น โดยพนักงานที่ทำงานประจำอยูที่หางสรรพสินคา หรือสาขา (Shop) จะมี

 การบันทึกเวลาเขาออกงานหลายแบบดังนี้

  • บางกิจการ พนักงานจะบันทึกเวลาเขางาน และออกงาน โดยบันทึกลงในใบลงเวลาทำงาน

  • บางกิจการ พนักงานจะบันทึกเวลาเขางาน และเวลาออกงาน โดยเครื่องตอกบัตร

  • บางกิจการ พนักงานจะบันทึกเวลาเขางาน และออกงาน โดยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2.  ผูจัดการแตละสาขา (Shop) จะสงขอมูลการลา และขอมูลอนุมัติคาลวงเวลาของพนักงานมาใหฝายบุคคลบันทึกเขาโปรแกรมเพื่อคำนวณเงินเดือน

3.  เงินไดของพนักงานที่ทำงานประจำอยูที่หางสรรพสินคา หรือสาขา (Shop)

  3.1 คาพื้นที่ บริษัทจะจายคาพื้นที่ใหกับพนักงานรายเดือนในสวนพนักงานที่ทำงานประจำอยูที่หางสรรพสินคา หรือสาขา (Shop) เทากัน

   ทุกเดือน แตจะจายใหพนักงานแตละสาขาไมเทากัน เชน ถาทำงานที่สาขาชิดลม จะไดคาพื้นที่ 1,500 บาท, ทำงานที่สาขาแจงวัฒนะจะได

   คาพื้นที่ 500 บาท  ซึ่งขึ้นอยูกับขอตกลงวาบริษัทจะใหเทาไร  และถาพนักงานเริ่มงานหรือลาออกระหวางเดือน  บริษัทจะเฉลี่ยคาพื้นที่

   เปนตอวัน โดยหารดวย 30 วัน และจายใหพนักงานตามจำนวนวันที่ทำงานในเดือนนั้น

     3.2 คาเดินทาง บริษัทจะจายคาเดินทางใหกับพนักงานปฏิบัติการขายรายเดือนที่ทำงานประจำอยูที่หางสรรพสินคา หรือสาขา (Shop) เทากัน

   ทุกเดือน แตจะจายใหพนักงานที่ทำงานในแตละสาขาไมเทากัน ซึ่งขึ้นอยูกับขอตกลงวาบริษัทจะจายใหเทาไร เชน ถาทำงานที่สาขาชิดลม

    จะไดคาเดินทาง 1,500 บาท, ทำงานที่สาขาแจงวัฒนะจะไดคาเดินทาง 500 บาท เปนตน แตถาพนักงานเริ่มงานหรือลาออกระหวางเดือน

   บริษัทจะเฉลี่ยคาเดินทางเปนตอวัน โดยหารดวย 30 วัน และจายใหพนักงานตามจำนวนวันที่ทำงานในเดือนนั้น
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หมายเหตุ : พนักงาน Part time ทำงานเปนวัน แตจะแจงหัวหนางานวาจะเขาทำงานในแตละเดือนกี่วัน
 โดยวันที่ไมมาทำงานจะไมไดรับเงินและไมเก็บสถิติขาดงาน และวันลา

 3.3 คาชำนาญการ บริษัทจะจายคาชำนาญการใหกับพนักงานตำแหนงหัวหนาอาวุโสท่ีทำงานประจำอยูท่ีหางสรรพสินคา หรือสาขา (Shop) เทากัน

  ทุกเดือน แตจะจายใหพนักงานในแตละสาขาไมเทากัน ซึ่งขึ้นอยูกับขอตกลงวาจะบริษัทจะจายใหเทาไร เชน ถาทำงานที่สาขาแจงวัฒนะ

  ไดคาชำนาญการ 1,000 บาท, ทำงานที่สาขาชิดลม ไดคาชำนาญการ 500 บาท เปนตน

      3.4 คาอาหาร บริษัทจะจายคาอาหารใหกับพนักงานแคชเชียรที่ทำงานประจำอยูที่หางสรรพสินคา หรือสาขา (Shop) เปนอัตราตอวันเฉพาะวัน

  ท่ีมาทำงานเทาน้ัน โดยจายใหพนักงานท่ีทำงานในแตละสาขาไมเทากัน ซ่ึงข้ึนอยูกับขอตกลงวาจะบริษัทจะจายใหเทาไร เชน ถาทำงานท่ีสาขา

  ชิดลม จะไดคาอาหารวันละ 25 บาท, ทำงานที่สาขาแจงวัฒนะ จะไดคาอาหารวันละ 30 บาท เปนตน

      3.5 คาตำแหนงแคชเชียร จายเปนอัตราประจำใหกับพนักงานแคชเชียรที่ทำงานประจำอยูที่หางสรรพสินคา หรือสาขา (Shop) 

  กรณีที่ลาหรือขาดงาน ก็จะหักออกตามคาตำแหนงตอวัน

      3.6 เงินพิเศษจากยอดขาย (คา Incentive, คาคอมมิชชั่น, คาเชียรสินคาและคาเปา) บริษัทจะจายเงินพิเศษจากยอดขายใหกับพนักงานทุกคน

  ที่ทำงานประจำอยูที่หางสรรพสินคา หรือสาขา (Shop) นั้นๆ เมื่อสาขา (Shop) นั้นๆ มียอดขายตามเปาที่ตั้งไว โดยจะทำการคำนวณเงิน

  พิเศษจากยอดขายไวในไฟล Excel โดยมีการจายคาคอมมิชชั่น มี 2 รูปแบบดังนี้

   • คาคอมชิ้นงาน จายตามอัตรา % จะใชสำหรับกรณีที่สินคาขายยากซึ่งจะจายคาคอมตามสินคาแตละชิ้น

    เชน ใหคาคอมชิ้นละ 10% เปนตน

   • คาคอมตามยอดขาย จายเปนอัตรา % ตัวอยางเชน บริษัทต้ังเปาวาตองทำยอดขายใหได 100,000 บาท/เดือน โดยจายคอมมิชช่ัน

    ตามขั้น ดังนี้ 10,000-50,000 ให 3% / 50,001-70,000 ให 5% / 70,001-100,000 ให 8% และถาไดยอดเกินเปาที่ตั้งไว จะได

    คาเปาเพิ่มอีก

      3.7 คาแทน บริษัทจะจายคาแทนใหกับพนักงานที่ทำงานประจำอยูที่หางสรรพสินคา หรือสาขา (Shop) โดยจะเปนกรณีที่ไปทำงานแทนสาขาอื่น

  ซึ่งจะจายตามอัตราคาแรงตอสาขาและตำแหนงงานที่จะไปทำในสาขานั้นๆ กรณีทำแทนตางสาขา มี 2 กรณี ดังนี้

   • แทนชั่วคราว กรณีพนักงานในสาขาที่ถูกแทนมีการลาระยะหนึ่ง เชน ลาคลอด, ลาทหาร เปนตน

   • แทนถาวร ในกรณีที่พนักงานลาออก หรือ ยายไปที่สาขาใหม

 3.8 คาแรงเหมา (Extra Job) กรณีพนักงานมาทำงานในวันหยุดและตองการทำงานพิเศษ จะตองทำตางสาขา โดยใหคาแรงเหมา (Extra Job)

  โดยจายตามอัตราคาแรงตอสาขาและตำแหนงงานที่จะไปทำในสาขานั้นๆ

4.  กะการทำงานวันปกติของพนักงานที่ทำงานประจำอยูที่หางสรรพสินคา หรือสาขา (Shop)

 4.1 กะทำงานวันปกติของพนักงานประจำท้ังรายเดือนและรายวันมีหลายชวงเวลา โดยกะแรกจะเร่ิมจากเวลา 05.00 น. – 14.00 น. และกะถัดไป

  จะหางกัน 15 นาที และกะสุดทายจะเริ่มเวลา 13.30 น. – 22.30 น. โดยมีเงื่อนไขของขอตกลงเงินเพิ่มเงินหักของแตละกะทำงานดังนี้ 

   • ไมมาทำงาน เก็บสถิติขาดงาน 8 ชม. และหักเงิน

   • ไมบันทึกเวลาเขา เก็บสถิติไมบันทึกเวลาเขา แตไมหักเงิน

   • ไมบันทึกเวลาออก เก็บสถิติไมบันทึกเวลาออก แตไมหักเงิน

   • มาสายไมเกิน 30 นาที เก็บสถิติมาสายเปนหนวยชั่วโมงตามจริง แตไมหักเงิน

   • มาสายเกิน 30 นาที เก็บสถิติมาสายเปนหนวยชั่วโมงตามจริง และหักเงิน

   • มาสายตั้งแตเวลาพักเปนตนไป เก็บสถิติขาดงานเปนหนวยชั่วโมง และหักเงิน

   • กลับกอนเวลา เก็บสถิติกลับกอนเวลาเปนหนวยชั่วโมงตามจริง และหักเงิน

   • ทำลวงเวลาหลังเลิกงาน บริษัทจะจายคาลวงเวลา 1.5 เทา ตามจริง โดยตองผานการอนุมัติกอน

      4.2 กะทำงานวันปกติของพนักงาน Part time จะเหมือนกับกะทำงานของพนักงานประจำ แตมีเงื่อนไขของขอตกลงเงินเพิ่มเงินหักของแตละกะ

  ทำงานดังนี้ 

   • ไมมาทำงาน ตัดจำนวนวันทำงาน โดยไมเก็บสถิติขาดงาน 

   • ไมบันทึกเวลาเขา เก็บสถิติไมบันทึกเวลาเขา แตไมหักเงิน

   • ไมบันทึกเวลาออก เก็บสถิติไมบันทึกเวลาออก แตไมหักเงิน

   • มาสาย เก็บสถิติมาสายเปนหนวยชั่วโมงตามจริง แตไมหักเงิน

   • กลับกอนเวลา เก็บสถิติกลับกอนเวลาเปนหนวยชั่วโมงตามจริง และหักเงิน

   • ทำลวงเวลาหลังเลิกงาน บริษัทจะจายคาลวงเวลา 1.5 เทา ตามจริง โดยตองผานการอนุมัติกอน
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 5. กะการทำงานวันหยุดประจำสัปดาหของพนักงานที่ทำงานประจำอยูที่หางสรรพสินคา หรือสาขา (Shop)

  5.1 กะทำงานวันหยุดประจำสัปดาหของพนักงานรายเดือน จะเหมือนกับกะทำงานของวันปกติ โดยมีเงื่อนไขของขอตกลงเงินเพิ่ม

   ของแตละกะทำงาน ดังนี้ 

    • ทำงานในชวงเวลาทำงานปกติ บริษัทจายคาลวงเวลา 1 เทา ตามจริง โดยตองผานการอนุมัติกอน

    • ทำลวงเวลาหลังเลิกงาน บริษัทจะจายคาลวงเวลา 3 เทา ตามจริง โดยตองผานการอนุมัติกอน

  5.2 กะทำงานวันหยุดประจำสัปดาหของพนักงานรายวัน จะเหมือนกับกะทำงานของวันปกติ โดยมีเงื่อนไขของขอตกลงเงินเพิ่ม

   ของแตละกะทำงาน ดังนี้ 

    • ทำงานในชวงเวลาทำงานปกติ บริษัทจายคาลวงเวลา 2 เทา ตามจริง โดยตองผานการอนุมัติกอน

    • ทำลวงเวลาหลังเลิกงาน บริษัทจะจายคาลวงเวลา 3 เทา ตามจริง โดยตองผานการอนุมัติกอน

 6. วันหยุดประจำสัปดาห พนักงานที่ทำงานประจำอยูที่หางสรรพสินคา หรือสาขา (Shop) แตละคนจะมีวันหยุดประจำสัปดาหไมคงที่และตายตัว

 เชน ใน 1 สัปดาห อาจจะทำงานทั้ง 7 วันเลยก็ได แลวอาจจะไปหยุดสัปดาหถัดไป 2 วัน ขึ้นอยูกับงานและอัตรากำลังพลในแตละสาขา

 ซึ่งผูจัดการสาขา (Shop) ของ+แตละสาขาจะเปนคนกำหนดวันหยุดประจำสัปดาหของพนักงานเอง

 7. วันหยุดประเพณี พนักงานที่ทำงานประจำอยูที่หางสรรพสินคา หรือสาขา (Shop) แตละคนจะมีวันหยุดประเพณีไมเหมือนกัน

 ขึ้นอยูกับผูจัดการสาขา (Shop) แตละสาขาเปนคนกำหนดวันหยุดประเพณี

 8. บริษัทใหสิทธิวันลากับพนักงานทั้งรายเดือน และรายวันที่ทำงานประจำอยูที่หางสรรพสินคา หรือสาขา (Shop) ตามกฎหมายเหมือนกับธุรกิจทั่วไป

 โดยจะบันทึกการลาเปนหนวยวัน ยกเวนลากิจและปวย จะบันทึกเปนหนวยชั่วโมง

 9. การตัดรอบการจายเงินเดือน เปนแบบจายเดือนละครั้ง แตการตัดรอบการจายเงินระหวางพนักงานที่ทำงานในสำนักงาน

 และพนักงานที่ทำงานอยูที่หางสรรพสินคา หรือสาขา (Shop) จะแตกตางกันคือ 

  • ตัดรอบตั้งแต วันที่ 1 – 31 และจายเงินสิ้นเดือน (สำหรับพนักงานที่ทำงานประจำที่สำนักงาน)

  • ตัดรอบตั้งแต วันที่ 21 – 20 และจายเงินทุกวันที่ 25 ของเดือน (สำหรับพนักงานที่ทำงานประจำอยูที่หางสรรพสินคา หรือสาขา (Shop))

10. คาแรง, เงินไดตางๆ, เงินหักตางๆ, ภาษี และประกันสังคม ของพนักงานที่ทำงานประจำอยูที่หางสรรพสินคา หรือสาขา (Shop)

 จะบันทึกเปนคาใชจายของแผนกและสาขาที่พนักงานสังกัดเทานั้น

11. การคำนวณ, ยื่นภาษี และประกันสังคม บริษัทจะหักภาษี และประกันสังคมของพนักงานที่ทำงานประจำอยูที่หางสรรพสินคา

 หรือสาขา (Shop) ตางๆ และยื่นรวมทั้งบริษัท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • เงินเพิ่มเงินหักที่เปนฐานในการคำนวณเงินหักประกันสังคม ไดแก เงินเดือน/คาแรง, คาพื้นที่, คาเดินทาง, คาชำนาญการ, หักขาดงาน

   และหักลาทุกประเภท

  • เงินเพิ่มเงินหักที่เปนฐานในการคำนวณภาษี ไดแก เงินเดือน/คาแรง, เงินไดอื่นทุกประเภท, หักขาดงาน, หักลาทุกประเภท, หักมาสาย,

   หักกลับกอนเวลา

12. ตองการรายงานที่แสดงคาแรงของพนักงาน โดยสามารถแสดงคาแรงของพนักงานที่ทำงานประจำอยูที่หางสรรพสินคา หรือสาขา (Shop) ตางๆ ได  

• บริษัท จินตนา อินเตอรเทรด จำกัด

• บริษัท แฟชั่น พีเพิล จำกัด

• บริษัท สตาร 360 (ประเทศไทย) จำกัด

• บริษัท ยัสปาล จำกัด

• บริษัท แอลเอ็มอี จำกัด

• บริษัท วีน อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

• บริษัท ซาบีนา จำกัด (มหาชน)

• บริษัท เอส ดีไซน เทรดดิ้ง จำกัด

• บริษัท บอนนี่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

• บริษัท แคสสเทค อินเตอรเทรด จำกัด

• บริษัท แอคเซอร สปอรต จำกัด

• บริษัท ธีซิซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

• บริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด

• บริษัท เชลเทอร จำกัด

• บริษัท สยามเอ็นพี อินเตอรเทรด จำกัด

• บริษัท เอส.ซี.เอส. สปอรตสแวร จำกัด

• บริษัท บลูพิน อินเตอรเทรด จำกัด

• บริษัท เอส.เค.วี. คอมเมอรเชียล จำกัด

• บริษัท หอแวน กรุป จำกัด

• บริษัท สวารอฟสกี้ (ประเทศไทย) จำกัด

• บริษัท เอฟบีที สปอรตคอมเพล็กซ จำกัด

• บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด

• บริษัท เลเธอร แกลเลอรี่ จำกัด

• บริษัท ซีซั่น ชูส จำกัด

• บริษัท กีโต (ประเทศไทย) จำกัด

• บริษัท รองเทา เอส.ซี.เอส. จำกัด

• บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด

• บริษัท หลุยส วิตตอง (ไทยแลนด) จำกัด

• บริษัท ไมเคิล แอนเจโล อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

• บริษัท ธีซิซ ดัลมาติเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

• บริษัท เมืองทอง นาิกา แวนตา จำกัด

• บริษัท เอิรธแคร จำกัด

• บริษัท จีดีพี แฟชั่นสตรีท จำกัด

• บริษัท เอฌ็องซ จำกัด

• บริษัท จันทรสวาง เฮิรบเบิล ไลท จำกัด

• บริษัท นิธิตา จำกัด

• บริษัท สุภารา จำกัด

• บริษัท พี.เอ็น.แอล. จำกัด

ลูกคาอางอิง

ลักษณะเงื่อนไขของกิจการประเภทธุรกิจ PC
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