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9 การจัดการ

กรรมการผูจัดการคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

คณะกรรมการบริษัท

คณะอนุกรรมการพิจารณาหนี้ที่มีปญหา

คณะกรรมการจัดการ

ฝายบัญชีและการเงิน

ฝายเก็บเงิน

ฝายกฎหมายและเรงรัดหนี้สิน

สํ านักกรรมการผูจัดการ

ฝายทรัพยากรบุคคล

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ฝายตลาดเชาซื้อ

ฝายตลาดลีสซิ่ง
ฝายเครดิต

ฝายคอมพิวเตอร

ฝายพิธีการสินเชื่อ

ฝายบริการประกันภัย

ฝายบริการงานทะเบียนรถยนตและโอนสิทธิ์

ฝายธุรการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการรองกรรมการผูจัดการ

ฝายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายบริหารเงิน
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9.1 โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท
โครงสรางกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ มี 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

จดัการ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันท่ี  26 ตลุาคม 2544   คณะกรรมการบริษัทมีจํ านวนท้ังส้ิน 11 ทาน ประกอบดวย
  1. นางเนื้อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
  2. นายพรชิต  ปยวัฒนเมธา รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
  3. นางธัญพร หมายบุญ กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ
  4. นางเพ็ญแข อังวัฒนพานิช กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการ
  5. นายจุติ  ตันติวิท กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการ
  6. นายนพวงศ รามโกมุท กรรมการ
  7. นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี กรรมการ
  8. นายอนุชา สิหนาทกถากุล กรรมการ
  9. นายสมศักดิ์ ภูติวรนาถ ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นางสาวพณิตา   ตูจินดา กรรมการตรวจสอบ
11. นายณรงค จารุวจนะ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผูมีอํ านาจลงนาม เพ่ือมีผลผูกพันแทนบริษัทได คือ  กรรมการลํ าดับท่ี 1 ถึง 8 สองในแปดทานลง

ลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสํ าคัญของบริษัท

ขอบเขตอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการ
1. การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัท ไดปฏิบัติหนาท่ีโดยใชความรู ความสามารถ และประสบการณใหเปน

ประโยชนตอการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทและไดปฏิบัติหนาท่ีตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท     และมติท่ีประชุม
ผูถอืหุนของบริษัท ดวยความระมัดระวังเพ่ือรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และรับผิดชอบตอผูถือหุน

2. การทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบายท่ีเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางการดํ าเนิน

งานของบริษัทท่ีเสนอโดยคณะกรรมการจดัการ
3. การก ํากับดูแลคณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการบริษทั กํ ากับดูแลใหคณะกรรมการจัดการดํ าเนินการตามนโยบายท่ีกํ าหนดไวอยางมี

ประสิทธภิาพ และแจงใหคณะกรรมการจัดการนํ าเสนอเร่ืองท่ีมีสาระสํ าคัญตอการดํ าเนินงานของบริษัท รายการ
ระหวางบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันอ่ืนๆ ใหพิจารณาโดยเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับของสํ านักงาน ก.ล.ต. และ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย

หากจํ าเปน คณะกรรมการจะไดกํ าหนดใหมีการวาจางท่ีปรึกษาภายนอก เพ่ือใหคํ าปรึกษาหรือใหความเห็น
ทางวชิาชพีประกอบการตัดสินใจในเร่ืองท่ีมีผลตอการดํ าเนินธุรกิจอยางมีสาระสํ าคัญของบริษัท
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4. การจดัใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการไดกํ ากับใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผลโดยจัด

ใหมฝีายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน เปนผูติดตามและดํ าเนินการรวมและประสานงานกับคณะ
กรรมการตรวจสอบ

5. จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
คณะกรรมการจะจดัใหมี Compliance Manual ของบริษัท เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

จริยธรรมของผูบริหารและพนักงาน เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร

คณะกรรมการจัดการ
ณ วันท่ี  26 ตลุาคม 2544   คณะกรรมการฝายจัดการมีจํ านวนท้ังส้ิน 4 ทาน ประกอบดวย
1. นายพรชิต          ปยวัฒนเมธา กรรมการผูจัดการ
2. นางธัญพร          หมายบุญ รองกรรมการผูจัดการ
3. นางเพ็ญแข        อังวัฒนพานิช ผูชวยกรรมการผูจัดการ
4. นายจุติ               ตันติวิท ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ขอบเขตอ ํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจัดการ
1. มอํี านาจส่ังการ วางแผน และดํ าเนินกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท
กํ าหนด

2. มอํี านาจแตงตั้ง และบริหารงานคณะอนุกรรมการตางๆ เพ่ือประโยชนและประสิทธิภาพของการจัดการ
ท่ีดแีละโปรงใส เชน คณะอนุกรรมการพิจารณาหน้ีท่ีมีปญหา (เดิมคณะกรรมการพิจารณาหน้ีท่ีมี
ปญหา) คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (เดิมคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ) คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสวสัดกิารเงินกูพนักงาน (เดิมคณะกรรมการพิจารณาสวัสดิการเงินกูพนักงาน) คณะ
อนุกรรมการควบคุมการประมูลขายรถยึด เปนตน

3. ใหกรรมการสองคน ของคณะกรรมการจัดการลงนามรวมกัน พรอมประทับตราบริษัท มีอํ านาจมอบ
อํ านาจชวงในหนังสือมอบอํ านาจของบริษัท เพ่ือใหผูรับมอบอํ านาจชวงสามารถดํ าเนินการอันเปน
ประโยชนเกีย่วเน่ืองกับกิจการงานตางๆ ในนามแทนบริษัทไดอยางเปนทางการ

4. มอํี านาจพิจารณากํ าหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสถานการณ ประเพณีปฏิบัติและสอด
คลองกับกฎหมายท่ีบังคับใชอยู

แตท้ังน้ีการมอบอํ านาจใหคณะกรรมการจัดการดังกลาวขางตนจะไมรวมถึงการมอบอํ านาจท่ีทํ าใหคณะ
กรรมการจดัการสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย รวมท้ังกํ าหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํ า
รายการท่ีเกีย่วโยงกันและการไดมาหรือจํ าหนายไปซึ่งสินทรัพยท่ีสํ าคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย เพ่ือใหสอดคลองกับ
ขอก ําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเร่ืองดังกลาว
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั ไดมีมติแตงตั้งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2544 โดยคณะกรรมการตรวจ

สอบจะประกอบดวย
1. นายสมศักดิ์ ภูติวรนาถ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวพณิตา ตูจินดา กรรมการตรวจสอบ
3. นายณรงค จารุวจนะ กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษทั มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสาน
งานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทํ ารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประ
จํ าป

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล
3. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชี

4. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอ
ก ําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีท่ีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน

6. จดัทํ ารายงานการกํ ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจํ าปของ
บริษัท

ผูบริหาร
ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2544  มผูีบริหารจํ านวน 12 ทาน ประกอบดวย
  1. นายพรชิต ปยวัฒนเมธา กรรมการผูจัดการ
  2. นางธัญพร หมายบุญ รองกรรมการผูจัดการ
  3. นางเพ็ญแข อังวัฒนพานิช ผูชวยกรรมการผูจัดการ
  4. นายจุติ ตันติวิท ผูชวยกรรมการผูจัดการ
  5. นายอนันตศิลป ชวงประยูร ผูอํ านวยการฝายกฎหมายและเรงรัดหน้ีสิน
  6. นางสมพร หิรัณยัษฐิติ ผูอํ านวยการฝายธุรการ
  7. นางสาวนิภา ลิมปนดุษฎี ผูอํ านวยการฝายทรัพยากรบุคคล
  8. นางสาววิยะดา มะโนประเสริฐกุล ผูอํ านวยการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน
  9. นายวิศิษฎ เล่ืองลือยศ ผูอํ านวยการฝายการตลาดเชาซื้อ
10. นางศิริเพชร สุนทรวิภาต ผูอํ านวยการฝายตรวจสอบภายใน
11. นายสัณฐิติ ธีรธนิตนันท ผูอํ านวยการฝายกฎหมายและเรงรัดหน้ีสิน
12.  นางสาวฤดีพร ศริภานิวงศ ผูอํ านวยการฝายการตลาดลีสซิ่ง

(รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทุกทาน ปรากฏในเอกสารแนบ 1)
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ขอบเขตอํ านาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
ตามรายละเอียดเร่ืองการมอบอํ านาจการบริหารงานแกคณะกรรมการจัดการ และกรรมการผูจัดการ ได

ก ําหนดอํ านาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ สรุปประเด็นท่ีสํ าคัญไวดังน้ี
1. เปนผูตดัสินใจในเร่ืองท่ีสํ าคัญของบริษัท กํ าหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของบริษัท รวม
ถงึการก ํากบัดูแลการดํ าเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธกับลูกคา และตองรับผิดชอบตอคณะ
กรรมการบริษัท

2. มอํี านาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กํ าหนดอัตราคาจาง ใหบํ าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน
คาตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนแตงตั้งตัวแทนฝายนายจางในคณะกรรมการกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพ
ของบริษัท เกี่ยวกับการพนักงานท้ังหมดของบริษัท

3. มอํี านาจอนุมตั ิและมอบอํ านาจชวงอนุมัติการเบิกจายเพ่ือการจัดซื้อจัดจางซึ่งทรัพยสินและบริการเพ่ือ
ประโยชนของบริษัท

4. มอํี านาจออกคํ าส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนตามนโยบายและผลประโยชน
ของบริษทั และเพ่ือรักษาระเบียบวินัยการทํ างานภายในองคกร

5. มอํี านาจกระทํ าการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัท ตอบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเกี่ยวของและเปน
ประโยชนตอบริษัท

6. อนุมตักิารแตงตั้งท่ีปรึกษาดานตางๆท่ีจํ าเปนตอการดํ าเนินงาน
7. ด ําเนินกจิการท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัท
แตท้ังน้ีการมอบอํ านาจใหกรรมการผูจัดการดังกลาวขางตนจะไมรวมถึงการมอบอํ านาจท่ีทํ าให

กรรมการผูจดัการสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย รวมท้ังกํ าหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํ า
รายการท่ีเกีย่วโยงกันและการไดมาหรือจํ าหนายไปซึ่งสินทรัพยท่ีสํ าคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย เพ่ือใหสอดคลองกับ
ขอก ําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเร่ืองดังกลาว

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท ไมไดผานข้ันตอนของคณะกรรมการสรรหา

(Nominating Committee) อยางไรกต็าม บริษัทไดกํ าหนดแนวทางในการแตงตั้งกรรมการบริษัท ดังน้ี
1. คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ ประสบการณ ปริทรรศน ความสามารถและ
อุปนิสัยและนํ าเสนอตอผูถือหุน

2. ในการประชมุสามัญประจํ าปทุกคร้ัง ขอบังคับของบริษัท กํ าหนดใหกรรมการตองลาออกจาก
ต ําแหนงอยางนอยจํ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา และในกรณีท่ีตองการเลือกกรรมการที่พน
ต ําแหนงเขาเปนกรรมการอีก ตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนซึ่งในการเสนอช่ือกรรมการ
เพ่ือเลือกตัง้ บริษัทจะจัดใหมีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบ เพ่ือผูถือหุนสามารถตัด
สินใจจากสารสนเทศท่ีไดรับ
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ท้ังน้ี ขอบังคบัของบริษัท กํ าหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอ
ไปน้ี

(1) ผูถอืหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง
(2) ผูถอืหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลํ าดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จ ํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งใน
ลํ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ัง
น้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

ณ  30  กนัยายน  2544  มีจํ านวนกรรมการของบริษัทท่ีเปนตัวแทนจากกลุมผูถือหุนดังน้ี
- ธนาคารทหารไทย จํ ากัด (มหาชน) 1 ทาน
- ธนาคารไทยธนาคาร จํ ากัด (มหาชน) 2 ทาน
- คณุมนตรี  สิหนาทกถากุล 1 ทาน

9.3 คาตอบแทนผูบริหาร
1. คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน
คาตอบแทนรวมท่ีบริษัทจายใหแกคณะกรรมการบริษัทจํ านวน 8 คน ในป 2543 มีจํ านวน

รวมเทากับ 1.50 ลานบาท (โดยจายเปนคาเบ้ียประชุมและคาบํ าเหน็จ)
สวนคาตอบแทนรวมที่ผูบริหารจํ านวน 12 คน ในป 2543 มีรายละเอียดดังน้ี
1.1 เงินเดือนและโบนัส 17.40 ลานบาท
1.2 เงนิสมทบกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพพนักงาน 1.09 ลานบาท
1.3 เบ้ียประชุมและคาบํ าเหน็จกรรมการ 0.76 ลานบาท

(เฉพาะผูบริหารท่ีเปนกรรมการ)
2. คาตอบแทนอ่ืนๆ

- ไมมี -

9.4 การปฏิบตัติามขอพึงปฏิบัติที่ดีสํ าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices)
บริษทัมนีโยบายท่ีจะพึงปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดี เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผู

ถอืหุน และเพ่ิมประสิทธิภาพในแงการควบคุมภายในควบคูกันไป อยางไรก็ตาม สํ าหรับดานท่ีบริษัทยังมิได
ปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติ มีดังน้ี

การแตงตัง้คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง เน่ืองจาก บริษัทเห็นวาในปจจุบันการพิจารณาและตัดสินใจ
ในเร่ืองตางๆ สามารถทํ าไดอยางมีประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการจัดการและผูบริหารในสวนงานท่ีเกี่ยว
ของน้ันๆ  อยางไรกต็าม ในอนาคตเมื่อบริษัทมีขนาดของธุรกิจและโครงสรางองคกรท่ีใหญขึ้น และข้ันตอน
การบริหารท่ีซบัซอนขึ้น  บริษัทอาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองตามความเหมาะสมตอไปได
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9.5 นโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนํ าขอมูลภายในของบริษัทไปใช
บริษทัมนีโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนํ าขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน ดังน้ี
- ใหความรูแกกรรมการรวมท้ังผูบริหารฝายตางๆ  เกีย่วกบัหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือครองหลักทรัพย
ของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกํ าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

- บริษัทจะกํ าหนดใหผู บริหารายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํ านักงานคณะ
กรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และจัดสงสํ าเนารายงานน้ีใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันท่ีสงรายงานตอ
สํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

- บริษทัจะด ําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารท่ีไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปน
สาระสํ าคญั ซึ่งมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
ในชวง 1 เดอืน กอนท่ีงบการเงินหรือขอมูลภายในน้ันจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามไมใหเปดเผย
ขอมูลท่ีเปนสาระสํ าคัญน้ันตอบุคคลอ่ืน

9.6 บุคลากร
ณ วันท่ี  30 กนัยายน  2544 บริษัทมีพนักงานท้ังหมด 90 คน  จํ าแนกเปนผูบริหาร 11 คน

และพนักงานระดับอ่ืน 79 คน  ดงัน้ี
ฝาย จํ านวนคน ฝาย จํ านวนคน
ผูบริหาร 11 ฝายบริการประกันภัย 5
สํ านักกรรมการผูจัดการ 4 ฝายบริการงานทะเบียนรถยนตและโอนสิทธิ 5
ฝายการตลาดเชาซ้ือและลีสซ่ิง 7 ฝายเก็บเงิน 9
ฝายเครดิต 6 ฝายกฎหมายและเรงรัดหนี้สิน 9
ฝายคอมพิวเตอร 3 ฝายบัญชีและการเงิน 16
ฝายบริหารเงิน 2 ฝายทรัพยากรบุคคล 1
ฝายพิธีการสินเช่ือ 4 ฝายธุรการ 8

ในป 2543 บริษัทไดจายคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินใหแกพนักงานท่ีไมใชผูบริหาร คือ เงินเดือน/
โบนัส และเงินสบทบกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพพนักงานรวม จํ านวน  16.28  ลานบาท  และ  1.06  ลานบาท ตาม
ลํ าดับ

บริษัทถือเปนนโยบายท่ีสํ าคัญยิ่งในการใหมีการอบรมและพัฒนาความรูความสามารถของ
พนักงานติดตอกันตลอดท้ังปและทุกป  โดยไดก ําหนดเปนยุทธศาสตรตามระดับความสํ าคัญของฝายงานตาง ๆ
ดังน้ี
ระดับท่ี 1 ฝายงานดานติดตอและบริการลูกคา  เชน  ฝายการตลาด  ฝายบริการประกันภัย  ฝายบริการ

งานทะเบียนรถยนตและโอนสิทธิ  ฝายเครดิต ฝายเก็บเงิน  ฝายกฎหมายและเรงรัดหน้ีสิน โดย
จดัการอบรมสัมมนาแลกเปล่ียนความเห็นเปนประจํ าทุกเดือน ๆ ละ 1 คร้ัง  เพ่ือประมวลปญหา
ท่ีอาจม ีและสภาพทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลง  พรอมชี้แนะกลยุทธในการดํ าเนินการ
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ระดับท่ี 2 ฝายงานดานสนับสนุน  เชน  ฝายบัญชีและการเงิน  ฝายทรัพยากรบุคคล  ฝายบริหารเงิน    
ฝายคอมพิวเตอร  ฝายตรวจสอบภายใน  บริษัทจะสนับสนุนใหเขารวมอบรมสัมมนากับองคกร
ภายนอกท่ีไดจัดขึ้น และมีประเด็นท่ีเปนประโยชนตอการบริหารงานของบริษัท

ระดับท่ี 3 เปนการอบรมสัมมนาเชิงสรางกํ าลังใจและการทํ างานรวมกัน  โดยเปนการก ําหนดใหพนักงาน
ท้ังหมดเขารวม   ซึ่งจะจัดขึ้นปละ  1 � 2 คร้ัง ทุกป

นอกจากน้ี  บริษทัยงัใหความสํ าคัญดานการศึกษาตอเน่ืองใหสูงข้ึนของพนักงาน  โดยจัดใหมีสวัสดิการเงิน
กูเพ่ือการศกึษาแกพนักงานท่ีขาดแคลนทุนทรัพยในการศึกษาตอเน่ือง   ท้ังน้ี เพ่ือเปดโอกาสใหพนักงานมีโอกาส
พัฒนาและเพ่ิมขดีความสามารถของตนเอง  ซึ่งจะเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพของบริษัทตอไปในอนาคต


