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คณะกรรมการบริษัท

1. รศ.ดร. ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา
ต าแหน่ง ประธานกรรมการ/

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส
ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร/

กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง

3. นายเทพทยั ศิลา
ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ/รองประธานกรรมการ/

กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง
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คณะกรรมการบริษัท

4. นายสมพงษ์ ศิริกายน
ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร

5. นายวรัญญู  ศิลา
ต าแหน่ง กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ/ 

กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง
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กรรมการตรวจสอบ

1. รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ/

รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

2. รศ.ดร. มนตรี  โสคตยิานุรักษ์
ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ/

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

3. นายศราวุธ จารุจนิดา
ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ
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ข้อมูลของกรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะ

นายศราวุธ จารุจนิดา

ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ

อายุ 56 ปี

จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไมม่ี

คณุวฒุิการศกึษา ปริญญาตรี (บญัชีบณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบั 2) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปริญญาโท MBA -Finance , University of Mississippi, USA

ผ่านหลกัสตูรอบรมกรรมการ หลกัสตูร DCP : Director Certification Program รุ่น 31/2003

เป็นผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่
อาจท าให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์

ไมม่ี

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ไมมี่

ประวตัิการท าผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา

ไมม่ี
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

ความเหน็คณะกรรมการ เหน็ควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2557 ซึง่คณะกรรมการเหน็วา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่ง
ถกูต้องแล้ว ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักล่าว

• มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนการลงมติ
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ผลการด าเนินงานโดยสรุป
โครงสร้างรายได้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ าปี 2557

ปี 2556 ปี 2557 %

เปล่ียนแปลงรายได้ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการประมูล

- รถยนต์

- รถจักรยานยนต์
- ค่าขนย้าย

350.02

57.75
58.90

73.72

12.16
12.41

561.89

60.04
87.94

77.88

8.32
12.19

60.53

3.97

49.30

รายได้อ่ืนๆ 8.10 1.71 11.61 1.61 43.38

รวม 474.77 100.00 721.48 100.00 51.96
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กราฟเปรียบเทยีบก าไรปี 2556 และ ปี 2557

ปี 2556 ปี 2557 YoY

รายได้รวม 474.77 721.48 51.96%

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 387.42 467.71 20.72%

ก าไรขัน้ต้น 188.64 361.49 91.64%

ก าไรสุทธิ 69.57 202.43 190.99%
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หน่วย : ลา้นบาท



9

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการ  
ด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2557 ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2557

• วาระนีเ้พื่อเป็นวาระรับทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียงการลงมติ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ าปี 2557
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วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเหน็คณะกรรมการ เหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิและรับรอง
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบก าไรขาดทนุประจ าปีของบริษัท สิน้สดุวนัท่ี 31

ธนัวาคม 2557 ซึง่ผา่นการพิจารณาและเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี แล้ว ดงัรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2557
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สรุปฐานะการเงนิของบริษัท
หน่วย : ลา้นบาท

รายการ ปี 2556 ปี 2557 
เพิ่มขึน้

(ลดลง)
ร้อยละ

สินทรัพย์รวม 695.20 712.93 17.73 2.55

หนีส้ินรวม 306.27 253.57 (52.70) (17.21)

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 388.92 459.36 70.44 18.11

รายได้รวม 474.77 721.48 246.71 51.96

ก าไรสุทธิส าหรับปี 69.57 202.44 132.87 190.99

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.15 0.37 0.22 146.67

• มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนการลงมติ
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2557

และการจ่ายเงนิปันผล

ความเหน็คณะกรรมการ เหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรร
ก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557  ดงันี ้
• อนมุตัิการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายอีกจ านวน 3,767,672 บาท ซึง่ท าให้บริษัทมีทนุ

ส ารองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จ านวนรวม 13,750,000 บาท
• อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.34 บาท จ านวน 550 ล้านหุ้น 

เป็นเงินรวม 187 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสะสม หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 92.37 ของ
ก าไรสทุธิปี 2557

ซึง่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท 
คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอตัราหุ้นละ 0.19 บาท
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วาระที่ 4
• ขอให้ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล  ซึ่งท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5 /2557  เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนมุตัิจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินรวม 82.50 ล้านบาท โดยบริษัทได้
จ่ายไปแล้วเม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2557
• เงินปันผลท่ีจะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอตัราหุ้นละ 0.19 บาท
ได้ก าหนดวนับนัทกึรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2558 
และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน
ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 (XD วนัท่ี 9 มีนาคม 2558)
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 เมษายน 2558

• มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนการลงมติ
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วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ

ความเหน็คณะกรรมการ ปี 2558 มีกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน 
ดงันี ้
1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์              ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
2. นายสวุิทย์ ยอดจรัส ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ
3. นายสมพงษ์ ศิริกายน กรรมการ
เน่ืองจากนายสมพงษ์ ศิริกายน แจ้งวา่ไมป่ระสงค์จะด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ 
คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้แตง่ตัง้กรรมการ 2 ทา่น ได้แก่ 
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ และนายสวุิทย์ ยอดจรัส กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ 
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จงึขอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการ 2 ทา่น  
ได้แก่ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ และนายสวุิทย์ ยอดจรัส  
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติเลือกตัง้
กรรมการเป็นรายบคุคลตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 5

• มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนการลงมติ
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ข้อมูลของกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอช่ือให้กลับมารับต าแหน่งใหม่

รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

อายุ 56 ปี

จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท ไม่มี

คณุวฒุิการศกึษา ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ Washington State University USA

ปริญญาโท สาขาพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ผา่นหลกัสตูรอบรม
กรรมการ

หลกัสตูร DCP : Director Certification Program รุ่น 21/2002

เป็นผู้บริหารในกิจการอื่นท่ี
อาจท าให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์

ไม่มี

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่งกรรมการ

ไม่มี

ประวตัิการท าผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา

ไม่มี

5.1 รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์      กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
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5.2  นายสวุิทย์ ยอดจรัส        กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

นายสุวิทย์ ยอดจรัส

อายุ 59 ปี

จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท 6,388,800 หุ้น

คณุวฒุิการศกึษา ปริญญาโท (การบริหารจดัการส่ือสารการตลาด) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต

ผ่านหลกัสตูรอบรมกรรมการ หลกัสตูร DAP : Director Accreditation Program รุ่น 109/2014
หลกัสตูร RMP รุ่นท่ี 3/2014 : Risk Management Committee Program

เป็นผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ี
อาจท าให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์

ไม่มี

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ไม่มี

ประวตัิการท าผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา

ไม่มี
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1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา           ประธานกรรมการ
2. นายสวุิทย์ ยอดจรัส               ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นายเทพทยั ศิลา                     รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จดัการ
4. นายวรัญญู ศิลา                     กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ
5. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์           ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์       กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายศราวธุ จารุจินดา              กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทชดุปัจจบุนัจงึมีจ านวน 7 คน ตามรายช่ือดงันี ้

วาระที่ 5
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วาระที่ 6 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  ได้พิจารณาแล้วเหน็สมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัท เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 
ดงันี ้
• คา่ตอบแทนรายเดือนในอตัราเทา่กบัปี 2557  โดยรวมแล้วไมเ่กิน 2.31 ล้านบาท
• คา่บ าเหน็จรายปี จากผลการด าเนินงานปี 2557 ให้ได้รับเป็นเงินรวม 2.60 ล้านบาท

ทัง้นีค้่าตอบแทนและคา่บ าเหน็จที่เสนอข้างต้นนี ้เป็นคา่ตอบแทนของกรรมการที่ไมใ่ช่ผู้บริหาร
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วาระที่ 6 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ความเหน็คณะกรรมการ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจาณาอนุมัติ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ตามท่ีเสนอ

• มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมการลงมติ
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและ
ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดิม คือ
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2558 ตามรายช่ือ 
ดงันี ้
1.  นายไพบลู ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298 หรือ
2.  นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  3445 หรือ
3.  นายพิสิฐ  ทางธนกลุ                    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4095
และเสนอพิจารณาอนมุตัิคา่สอบบญัชีประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 1,250,000 บาท โดยคา่สอบ
บญัชีดงักลา่วเพ่ิมขึน้จากค่าสอบบญัชีปี 2557 เป็นเงิน 200,000 บาท หรือเท่ากบัร้อยละ 19.05
เน่ืองจากบริษัทมีรายการธรุกรรมการค้าเพ่ิมขึน้กว่าปีก่อนมาก
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2558
ความเหน็คณะกรรมการ เหน็ควรเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตามความเหน็
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
• พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้น จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์

คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2558

• ก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 1,250,000 บาท ซึง่ไมร่วม
คา่บริการอ่ืน ที่บริษัทจะพิจารณาจ่ายตามจริง

• มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนการลงมติ
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วาระที่ 8 อนุมัตกิารก าหนดกรอบวงเงนิการอนุมัตเิครดติแก่ลูกค้า

ความเหน็คณะกรรมการ เน่ืองจากบริษัทมีการขยายงาน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
บริษัทสามารถท าธุรกิจได้คล่องตวั และเพิ่มศกัยภาพในการประกอบธุรกิจ รวมทัง้เป็น
การเพิ่มก าลงัซือ้ให้กบัลกูค้า คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณา
อนมุตัิก าหนดวงเงินการให้เครดิตแก่ลกูค้าของบริษัทรวมกนัทกุรายแล้วไม่เกิน 300 ล้าน
บาท  ส าหรับการอนุมัติให้เครดิตแก่ลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ 
เร่ืองอ านาจการอนมุตัิเครดิตให้แก่ลกูค้า

• มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนการลงมติ
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วาระที่ 9 เร่ืองอ่ืนๆ 
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Q & A
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ขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้น
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ผลการด าเนินงานปี 2557
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ผลการด าเนินงานเปรียบเทยีบรายไตรมาส

0

50

100

150

200

Q1/56 Q2/56 Q3/56 Q4/56 Q1/57 Q2/57 Q3/57 Q4/57
รายได้จากการประมลูและบริการ 98.09 97.86 124.11 147.20 162.31 160.96 189.59 197.01

ต้นทนุประมลู,ให้บริการและค่าใช้จ่ายรวม 87.01 88.17 103.12 108.41 107.48 110.19 123.38 126.17

ก าไรสทุธิส าหรับงวด 8.41 8.84 17.57 34.75 46.45 42.43 54.13 59.43

ก าไรต่อหุ้น(บาท/หุ้น)

ล้านบาท

0.110.02 0.02 0.04 0.06 0.08 0.08 0.10
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อัตราก าไรขัน้ต้น และอัตราก าไรสุทธิ
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อัตราส่วนทางการเงนิ

ปี 2555 ปี 2556   ปี 2557

อัตราก าไรขัน้ต้น (%) 37.98 40.37 50.92

อัตราก าไรสุทธิ   (%) 9.69 14.65 28.06

ROA (%) 13.54 17.18 36.11

ROE (%) 25.35 26.66 47.73

BV (บาท) 0.30 0.71 0.84

EPS (บาท) 0.08 0.15 0.37
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อัตราส่วนทางการเงนิ

ปี 2555 ปี 2556   ปี 2557

อตัราหนีส้ินรวม
ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น

เทา่ 1.48 0.79 0.55

อัตราหนีส้ินที่มีดอกเบีย้
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า 0.10 0.02 0.01
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเตบิโตของผลการด าเนินงาน

1. เพิ่มวนัประมลูในทกุสาขา

จ านวนครัง้การประมูล
ปี 2556 ปี 2557

509 877
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                                                      CAR  สาขาเชยีงใหม ่(สามแยกพชืสวนโลก)

28 มนีาคม 2558

                                                      CAR + MCC ส านักงานใหญ่

                                                      CAR  สาขารังสติคลอง 8

                                                      CAR  สาขาพุทธมณฑล สาย 2

CAR

MCC
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                                            CAR  ธนาคารกรงุไทย ส านักงานใหญ ่ถ.สขุมุวทิ ซ.3

                                            CAR  สาขานครราชสมีา (ตรงขา้มศนูยพั์ฒนาหมอ่นไหม)

29 มนีาคม 2558

                                            CAR  ส านักงานใหญ่

                                            MCC + CAR  สาขารังสติคลอง 8

                                            CAR  สาขาพุทธมณฑล สาย 2

                                            CAR  สาขาสรุาษฎรธ์านี (สีแ่ยกบางใหญ)่

CAR

MCC
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเตบิโตของผลการด าเนินงาน

ค่าธรรมเนียมรถยนต์ 7,000 บาท 8,000 บาท

3. เพิ่มคา่ธรรมเนียมประมลูรถยนต์เร่ิม 1 พ.ย. 2556

ปี 2556 ปี 2557

รถยนต์  (คนั) 43,519 63,995

รถจกัรยานยนต์  (คนั) 32,978 33,484

2. จ านวนรถจบประมลูเพิ่มขึน้
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พัฒนาการของปี 2558
1. เพิ่มวนัประมลูในทกุสาขา

2. ขยายสาขา และพฒันาคลงัสนิค้าให้เป็นสาขาเพื่อการประมลู                                                                         
ได้แก่ อบุลราชธานี  อดุรธานี  สรุาษฏร์ธานี  ภเูก็ต  และสงขลา

3. พฒันาท่ีจอดรถเพ่ือรองรับรถยนต์จากสถาบนัการเงินทัว่ประเทศ

4. เพิ่มการประมลูสนิค้าอื่นๆ และประมลูงานของภาครัฐ

5. เพิ่มกลุม่ลกูค้าใหม ่ขยายฐานลกูค้าสูก่ลุม่ผู้ใช้งานจริง (End user )

6. เพิ่มรายได้จากธุรกิจตอ่เน่ือง

7. พฒันาระบบโปรแกรมสารสนเทศ เพ่ือเพิ่มศกัยภาพของธุรกิจ


