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9.! การจัดการ
9.1! โครงสรางการจัดการ
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คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)

แผนกตรวจสอบภายใน

ฝายเรงรัดหนี้สิน ฝายควบคุมสินเชื่อ ฝายลูกคาสัมพันธ ฝายการตลาด ฝายสารสนเทศ ฝายการเงิน ฝายการจัดการทั่วไป

เชาซื้อลูกคาปกติ

เชาซื้อลูกคาคางชํ าระ

บัตรเครดิต

เงินกูและสนับสนุน
งานเรงรัดหนี้สิน
สาขา

บริหารบริษัท
ติดตามหนี้

สินเชื่อเชาซื้อ

สินเชื่อบัตรเครดิต

สินเชื่อสวนบุคคล

อนุมัติการใช
บัตรเครดิต

วิเคราะหและกํ ากับ
ธุรกิจบัตรเครดิต

แฟคตอริ่ง

สนับสนุนงาน
ควบคุมสินเชื่อ

บริการสอบ
ถามขอมูล เชาซื้อ

บัตรเครดิต

สงเสริมการตลาด

พัฒนาธุรกิจ

บริหารสํ านักงาน
สาขา

พัฒนาระบบ

System
Admin

IT & CRM

บัญชี

การเงิน

ควบคุมการชํ าระเงิน

บุคคล

ธุรการ

สนับสนุนงาน
การจัดการ

สาขาในกรุงเทพฯ

สาขาตางจังหวัด

บริการหักบัญชี
อัตโนมัติ
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โครงสรางกรรมการบริษัทฯ
โครงสรางกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ    

ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที ่23 สิงหาคม 2544 ประกอบดวยกรรมการท้ังส้ินจํ านวน 13 ทาน ดังมีรายช่ือตอไปน้ี

              ชื่อ-นามสกุล                    ตํ าแหนง
1.    นายโยชิกิ โมริ ประธานกรรมการ
2.    นายมาซาโอะ มิซูโน รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
3.    นายมิคิโอะ ซูเอดะ กรรมการ
4.    นายมิตซูฮิโกะ ยาชิโร กรรมการ
5.    นางสพุร วัธนเวคิน กรรมการ
6.    นายขวัญชัย โหมดประดิษฐ กรรมการ
7.    นายอภิชาต นันทเทิม กรรมการ
8.    นายชชัวาลย เจียรวนนท กรรมการ
9.    นายฮิโรยูกิ อาซาอิ กรรมการ
10.   นายคาซูฮิเดะ คามิตานิ กรรมการ
11.   นายนพพันธ เมอืงโคตร กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ
12.   นายเดช บุลสุข กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ
13.   นายชุนอิจิ โคบายาชิ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ - กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายโยชิกิ โมริ หรือนายมาซาโอะ มิซูโน หรือนายมิคิโอะ ซูเอดะ 

พรอมประทับตราสํ าคัญของบริษัทฯ
- รายละเอียดของกรรมการปรากฎในเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอํ านาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ
1.! กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุม       

ผูถือหุน
2.! กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีลักษณะอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเปนหุนสวน

ในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํ ากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํ ากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทจํ ากัดหรือบริษัทมหาชน
จํ ากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ เวนแตจะไดแจงใหท่ีประชุมผูถือหุน
ทราบกอนท่ีจะมีมติแตงต้ังกรรมการผูน้ัน

3.! กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา ในกรณีท่ีกรรมการมีสวนไดเสียในสัญญาใดท่ีบริษัทฯ ทํ าข้ึน หรือในกรณี
ที่จํ านวนหุนกรรมการถือหุนหรือหุนกูของกรรมการท่ีมีอยูในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเพ่ิมข้ึนหรือลดลง

4.! คณะกรรมการตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง
5.! กรรมการที่มีสวนไดเสียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน
6.! ในกรณีท่ีที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงเทากันใหประธานคณะกรรมการมีเสียงช้ีขาดเพ่ิมข้ึนอีกหน่ีงเสียง
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท คร้ังที่ 3/2544 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2544 ไดมีมติใหแตงต้ังคณะกรรมการ   

ตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการตรวจสอบจํ านวน 3 ทาน ดังมีรายช่ือตอไปน้ี

            ชื่อ-นามสกุล                                                 ตํ าแหนง
1.! นายนพพันธ เมอืงโคตร ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.! นายเดช บุลสุข กรรมการตรวจสอบ
3.! นายชุนอิจิ โคบายาชิ กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.! สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2.! สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3.! สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกํ าหนดของตลาด   

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4.! พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
5.! พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผล

ประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
6.! จัดทํ ารายงานการกํ ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจํ าปของบริษัทฯ ซ่ึงรายงาน

ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7.! ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบ

ผูบริหาร
ณ วันที ่9 พฤศจิกายน 2544 บริษัทฯ มีผูบริหารจํ านวนท้ังส้ิน 13 ทาน ดังมรีายช่ือตอไปน้ี

             ชื่อ-นามสกุล                                   ตํ าแหนง
1.    นายมาซาโอะ มิซูโน กรรมการผูจัดการ
2.    นายมิคิโอะ ซูเอดะ(1) กรรมการ
3.    นายมิตซูฮิโกะ ยาชิโร(1) กรรมการ
4.    นางสุพร วัธนเวคิน(1) กรรมการ
5.    นายขวัญชัย โหมดประดิษฐ(1) กรรมการ
6.    นายอภิชาต นันทเทิม(1) กรรมการ
7.    นายคิโยยาสุ อาซานูมะ รองกรรมการผูจัดการ – ฝายเรงรัดหน้ีสิน ฝายควบคุมสินเช่ือ

และฝายลูกคาสัมพันธ
8.    นายโทโยฟูมิ โฮริอูชิ รองกรรมการผูจัดการ – ฝายบริหาร
9.    นายพันธุชัย พันธุวนิชกุล รองกรรมการผูจัดการ – แผนกตรวจสอบภายใน
10.  นายสมศักด์ิ เหมเปยม ผูอํ านวยการ – ฝายสารสนเทศ
11.  นางสาวกัณณิกา เก้ือศิริกุล ผูอํ านวยการ – ฝายการเงิน
12.  นายธีระวัฒน เฉลิมวันเพ็ญ ผูอํ านวยการ – ฝายควบคุมสินเช่ือและฝายลูกคาสัมพันธ
13.  นายธวัชชัย พีชะพัฒน ผูอํ านวยการ – ฝายสารสนเทศ
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             ชื่อ-นามสกุล                                   ตํ าแหนง
14.  นายสุรสิงห ถาวร(2) ผูอํ านวยการ – ฝายบริหาร
15.  นายพรชัย ฐิติวุฒิวงศ(3) ผูอํ านวยการ – ฝายการเงิน
หมายเหตุ
- รายละเอียดของผูบริหารปรากฎในเอกสารแนบ 1
(1)! เปนกรรมการทีบ่ริหารงานประจํ าของบริษัทฯ
(2)! เร่ิมงานท่ีบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544
(3)! เร่ิมงานท่ีบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2544

ขอบเขตอํ านาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการมีอํ านาจและหนาท่ีในการจัดการงานของบริษัทฯ ตามท่ีไดรับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ และ

ปฏิบัติตามแผนงานของบริษัทฯ ซ่ึงรวมทั้งการดํ าเนินการและ/หรือจัดการงานประจํ าตามปกติของบริษัทฯ และดํ าเนินธุรกิจตาม
นโยบาย แผนทางธุรกิจ และงบประมาณตามท่ีไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการ ทั้งนี้ ใหกรรมการผูจัดการสามารถมอบอํ านาจหนาท่ี
ของตนใหบุคคลอ่ืนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีแทนตนได

กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบอ ํานาจจากกรรมการผูจัดการจะไมอนุมัติ หรือมีสวนเก่ียวของ หรือเขารวมดํ าเนิน
ธุรกิจ ในธุรกิจที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ

9.2! การสรรหากรรมการ
การคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ จะดํ าเนินการโดยท่ีประชุมใหญผูถือหุนโดยไมไดผานข้ันตอน

ของคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเปนผูดํ าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการควบคุมของท่ีประชุมใหญผูถือหุน และ
ตามขอบังคับของบริษัทฯ  วิธีการในการแตงต้ังกรรมการของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังน้ี

1.! ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง ตามจํ านวนหุนท่ีถืออยู
2.! ในการเลือกกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลาย

คน ตามแตท่ีประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละคร้ังผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนเสียงท่ีมีตาม 1. ทั้งหมด จะแบง
คะแนนเสียงแกคนใดมากนอยเพียงใดไมได

3.! การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากัน ใหผูที่เปนประธานที่
ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด

9.3! คาตอบแทนผูบริหาร
9.3.1! คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

ในปบัญชี 2543 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจํ านวน 8 ทาน และผูบริหารจํ านวนท้ังส้ิน 14 ทาน คาตอบแทนที่
เปนตัวเงินของกรรมการและผูบริหารสํ าหรับปบัญช ี 2543 เร่ิมตนต้ังแตวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2543 และส้ินสุดวันท่ี 20 กุมภาพันธ 
2544 สามารถสรุปไดดังน้ี
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ประเภทของคาตอบแทน คาตอบแทนของกรรมการ
(ลานบาท)

คาตอบแทนของผูบริหาร
(ลานบาท)

เบี้ยประชุม 1.44 -
เงินเดือน - 31.67
โบนัส 1.15 2.59
เงินสมทบเขากองทุนส ํารองเลี้ยงชีพสวนของบริษัทฯ - 0.17
     รวม 2.59 34.43
หมายเหต ุ: บรษิทัฯ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผูบริหารภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีป 2543

9.3.2! คาตอบแทนอื่น
-ไมมี-

9.4! การกํ ากับดูแลกิจการ
ในชวงระยะเวลาที่ผานมา คณะกรรมการของบริษัทฯ ไมไดมีการวางแนวทางเก่ียวกับขอพึงปฏิบัติท่ีดีสํ าหรับกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ที่เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เน่ืองจากบริษัทฯ มีฐานะ
เปนบริษัทจํ ากัด อยางไรก็ตาม หลังจากที่บริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํ ากัดแลว คณะกรรมการไดมีการกํ าหนดแนวทาง
การกํ ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามขอพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดของผูถือหุน

9.5! การดแูลเร่ืองการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีการกํ าหนดมาตรการปองกันการทีก่รรมการและผูบริหารจะนํ าขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพ่ือประโยชน

สวนตน ดังน้ี
1.! หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงคูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ใชขอมูลภายในเพื่อทํ าการซ้ือ ขาย 

โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทฯ  กอนท่ีขอมูลน้ันจะถูกเผยแพรใหประชาชนท่ัวไปทราบโดยท่ัวถึงกัน โดย
เฉพาะอยางย่ิงในชวง 1 เดือน กอนท่ีงบการเงินจะถูกเปดเผยตอสาธารณชน นอกจากน้ี ภายหลังจากท่ีขอมูลได 
ถูกเผยแพรแลว บุคคลขางตนควรละเวนการซ้ือหรือขายหลักทรัพย จนกระท่ังประชาชนท่ีไดรับขอมูลดังกลาวได
มีเวลาประเมินขอมูลที่ไดรับในระยะเวลาพอสมควรแลว

2.! ใหความรูแกกรรมการรวมท้ังผูบริหารท่ีมีหนาท่ีท่ีจะตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เก่ียวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ หากกรรมการหรือผูบริหาร รวม
ถึงคูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะท่ีเขาขาย มีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทฯ ตามที่
กํ าหนดไวในประกาศสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 14/2540 เร่ืองการจัด
ทํ าและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย  บทกํ าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 และตามขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

9.6! บุคลากร
ณ วันที ่20 สิงหาคม 2544 บริษัทมีจํ านวนพนักงานรวมท้ังส้ิน 1,567 คน แบงเปนพนักงานประจํ าจํ านวน 776 คน และ

พนักงานชั่วคราวจํ านวน 791 คน โดยสามารถแบงแยกตามสาขา ดังน้ี
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จํ านวน (คน)
พนักงานประจํ า พนักงานช่ัวคราว

จํ านวนรวม
(คน)

สํ านักงานใหญ 403 470 873
สาขาในกรุงเทพมหานคร 76 28 104
สาขาตางจังหวัด 228 201 429
จุดใหบรกิาร – กรุงเทพฯ 52 54 106
จุดใหบรกิาร – ตางจังหวัด 17 38 55
   รวมทั้งสิ้น 776 791 1,567

จํ านวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ส ํานักงานใหญของบริษัทฯ สามารถแบงแยกตามสายงานหลักไดดังน้ี

จํ านวน (คน)
พนักงานประจํ า พนักงานช่ัวคราว

จํ านวนรวม
(คน)

1. ฝายการตลาด ฝายควบคุมสินเชื่อ ฝายเรงรัดหนี้สิน 
และฝายลูกคาสัมพันธ

310 441 751

2. ฝายบัญชีและการเงิน ฝายสารสนเทศ ฝายบรหิาร 
และฝายตรวจสอบภายใน

93 29 122

      รวมทั้งสิ้น 403 470 873

ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานท่ีสํ าคัญ ส ําหรับคาตอบแทนพนักงานท้ังหมดในปบัญชี 
2543 มีจํ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 167.35 ลานบาท ประกอบดวยเงินเดือน คาลวงเวลา เงินโบนัส และคาตอบแทนอื่น นอกจากน้ี บริษัทฯ 
ไดสมทบเงินเขากองทุนสํ ารองเล้ียงชีพของพนักงานจํ านวน 1.75 ลานบาท

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ จัดใหมีการอบรมและสัมมนาใหแกพนักงานอยางสมํ่ าเสมอ  โดยบริษัทฯ จะจัดการอบรมใหแกพนักงานใหม

ทุกคนเพ่ือใหเขาใจถึงขัน้ตอนการปฏิบัติงานในสวนงานท่ีรับผิดชอบสวนใหญเปนอยางดีกอนท่ีจะเร่ิมปฏิบัติงานจริง นอกจากน้ี เพ่ือ
เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและทักษะในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานทุกคน บริษัทฯ ยังจัดใหมีการจัดอบรมประจํ าป และ
ยังเปดโอกาสใหแกพนักงานในการท่ีจะไปเขารับการอบรมจากสถาบันตางๆ เปนการเพ่ิมเติม
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