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COMAN ปลื�ม! ควา้รางวลั Prime
Minister's Export Award 2017 ประเภท

บรกิารยอดเยี�ยมสาขา ดจิติอลคอนเทนท ์และซอฟตแ์วร ์สง่
ซกิผลงานครึ�งปีหลงัสดใส อานสิงสเ์ขา้สูช่ว่งไฮซซี ั�น

 
ขา่วเทคโนโลย ีThaiPR.net -- พธุที� 30 สงิหาคม 2560 13:57:34 น.

ดรูปูทั�งหมด
กรงุเทพฯ--30 ส.ค.--IR network

บิ�กบอส COMAN "สมบรูณ ์ศขุวีริยิะ" ยิ�มแกม้ปร!ิ หลงัไดรั้บรางวลั "Prime Minister's Export
Award 2017" ประเภทบรกิารยอดเยี�ยม (Best Service Enterprise Award) สาขา ดจิติอลคอนเท
นท ์และซอฟตแ์วร ์จากกรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์ประกาศเดนิหนา้ขยาย
ธรุกจิเต็มเหนี�ยว พรอ้มเกบ็เกี�ยวผลกําไรจากการลงทนุใน "ซนิเนเจอร ์เทคโนโลย"ี เขา้มาแบบเต็ม
เม็ดเต็มหน่วย มั�นใจแนวโนม้ผลงานครึ�งหลงัสดใส อานสิงสเ์ขา้สูช่ว่งไฮซซีั�น
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นายสมบรูณ ์ศขุวีริยิะ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท โคแมนชี� อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากดั(มหาชน)
(COMAN) ผูผ้ลติและพัฒนาโปรแกรมเพื�อใชใ้นโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์เปิดเผยวา่ บรษัิทฯ
ไดรั้บรางวลั "Prime Minister's Export Award 2017"หรอื PM Award ประเภทบรกิารยอดเยี�ยม
(Best Service Enterprise Award) สาขา ดจิติอลคอนเทนท ์และซอฟตแ์วร์

จากสํานักงานสง่เสรมินวตักรรมและสรา้งมลูคา่เพิ�มเพื�อการคา้ กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ
กระทรวงพาณชิย์

"เรารูส้กึดใีจและภาคภมูใิจกบัรางวลั Prime Minister Export Award 2017ประเภทบรกิารยอดเยี�ยม
(Best Service Enterprise Award) สาขา ดจิติอลคอนเทนท ์และซอฟตแ์วร ์และครั�งนี�รับรางวลัจาก
พลเอก ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีเราจะมุง่มั�นเป็นผูนํ้าดา้นการพัฒนาและบรกิาร
เทคโนโลยดีา้นการทอ่งเที�ยวและโรงแรมตอ่ไปเพราะถอืเป็นการกระตุน้ใหเ้รามคีวามมุง่มั�นพัฒนา
สนิคา้และบรกิารของตนเองมคีณุภาพไดม้าตรฐาน และเป็นที�ยอมรับในระดบัสากล อกีทั�งยงัเป็นการ
สนับสนุนใหผู้ป้ระกอบการสง่ออกไทยสามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดการคา้โลกดว้ยคณุภาพสนิคา้และ
บรกิารมาตรฐานสากลที�ไดรั้บการรับรองจากรัฐบาลไทย ดงันั�นรางวลั PM AWARD จงึเป็นรางวลัหนึ�ง
เดยีวแหง่เกยีรตยิศและความภาคภมูใิจของผูส้ง่ออก" นายสมบรูณ ์กลา่ว

นายสมบรูณ ์กลา่ววา่ ปัจจบุนั COMAN เดนิหนา้ขยายการลงทนุตามแผนธรุกจิ ที�วางไว ้เพื�อสรา้งผล
ตอบแทนที�ดใีหก้บัผูถ้อืหุน้อยา่งตอ่เนื�อง ทั�งการสรา้งรายไดใ้นประเทศ คอืขยายกลุม่ลกูคา้ใหบ้รกิาร
เชา่โปรแกรมในการจัดการจองที�พักโรงแรมระดบัลา่ง หรอื 1-2 ดาว ซึ�งคาดวา่ในไตรมาส 3/2560
จะเริ�มดําเนนิการขยายตลาดออกไปยงักลุม่เป้าหมายดงักลา่วได ้

ขณะที�ตา่งประเทศ มกีารขยายตวัแทนจําหน่าย (ดลีเลอร)์ รวมถงึการเขา้ซื�อกจิการหรอืรว่มลงทนุกบั
ผูป้ระกอบธรุกจิที�เกี�ยวเนื�องดา้นซอฟตแ์วรด์า้นการทอ่งเที�ยวและโรงแรม ซึ�งที�ผา่นมาไดรั้บความเห็น
ชอบและอนุมตัใิหล้งทนุเกี�ยวกบัเรื�องดงักลา่วจากคณะกรรมการบรษัิทฯ แลว้ โดยขณะนี�อยูร่ะหวา่ง
การเจรจากบัพันธมติรทางธรุกจิอยา่งตอ่เนื�อง

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท โคแมนชี� อนิเตอรเ์นชั�นแนล จํากดั(มหาชน) (COMAN) กลา่วถงึ
แนวโนม้ผลการดําเนนิงานในชว่งครึ�งปีหลงั 2560 วา่ คาดวา่รายไดแ้ละกําไรจะเตบิโตอยา่งมนัีย
สําคญั เนื�องจากเป็นชว่งไฮซซีั�นของธรุกจิ อกีทั�งจะมกีารรับรูร้ายไดจ้ากบรษัิท ซนิเนเจอร์
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สําคญั เนื�องจากเป็นชว่งไฮซซีั�นของธรุกจิ อกีทั�งจะมกีารรับรูร้ายไดจ้ากบรษัิท ซนิเนเจอร์
เทคโนโลย ีจํากดั ผูป้ระกอบธรุกจิพัฒนา เพื�อจําหน่าย ตดิตั�ง โปรแกรมสําเร็จรปูระบบนายหนา้รา้น
อาหารและเครื�องดื�ม ตามสดัสว่นการลงทนุ 51% ผนวกกบัมกีารเปิดโรงแรมใหมเ่พิ�มมากขึ�น ทําให ้
ธรุกจิของบรษัิทฯเตบิโตอยา่งแข็งแกรง่ สรา้งผลตอบแทนที�ดใีหก้บันักลงทนุ

ADVERTISEMENT

ถกูใจ สมคัรใชง้าน เพื�อดสู ิ�งที�เพื�อนของคณุถกูใจ

เร ื�องยอ่ละครลา่สดุ

ตะวนัยอแสง บว่งหงส ์กามเทพหรรษา นักบญุทรงกลด คูซ่า่ รสแซบ่ เพลงิพระนาง บลัลงักด์อกไม ้
เพชรกลางไฟ คลื�นชวีติ หกัลิ�นชา้ง ชงิรัก รษิยา พอ่ครัวหวัป่าก ์สาปดอกสรอ้ย รษิยา กหุลาบตดั
เพชร ดาวหลงฟ้า ภผูาสเีงนิ เจา้จอม คนละขอบฟ้า รักสลบัหนา้ เพชรตดัเพชร
ขา่วเทคโนโลยลีา่สดุ

รปูแบบการผลติซอฟตแ์วรส์มยัใหมนํ่าธรุกจิพรอ้มรับมอืทกุการเปลี�ยนแปลง
HyperX ยกทพัเกมมิ�งเกยีร ์เป็นผูส้นับสนุน Thailand Pro League 2017 อยา่งเป็นทางการ
เชญิชวนใหป้ระชาชนใชส้ทิธิ�แลกรับกลอ่งรับสญัญาณโทรทศันภ์าคพื�นดนิในระบบดจิติอล ผา่น
สื�อออนไลน์
ทรอูอนไลน ์จัดเต็มทกุความคุม้คา่ ดว้ยแพ็กเกจใหม ่“ซเูปอรค์ุม้” คุม้สดุ ครบสดุ 7 บรกิาร เน็ต
แรงสะใจ ไมอ่ั�น ทั�งไฟเบอร ์และมอืถอื 4G/3G เดอืนละ 799บาท

สั�งซื�อนําเขา้สนิคา้จนี
บรกิารสั�งซื�อนํ�าเขา้สนิคา้ ไดรั้บของเร็ว  
เรทราคาถกูกวา่
alibabaeasy.com
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