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นับจากวนัเร่ิมตน้..จนถงึปจัจุบันกวา่ 30 ปี
ท่ีทางบรษัิทฯ ก้าวข้ึนสู่ความเปน็ผู้เช่ียวชาญ

ด้านธุรกิจเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์
โดยครองความเปน็อันดบัหนึง่มายาวนานกวา่ 24 ปี

ได้รับความไวว้างใจจากลกูค้า และผู้ใช้บริการตลอดมา
เราจึงมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะสร้างความพึงพอใจ
และประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า
ตลอดจนสัญญาท่ีจะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคตลอดไป
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ดร.ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ

Dr. Chumpol Phornprapha
Chairman

สารจากประธานกรรมการ
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