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บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
18 กันยายน 2535
388 ชั้น 27 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
หุ้นสามัญ 250,000,000 บาท
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
นาย ยาซูฮิโกะ คอนโดะ
4,106 คน
4,064 คน
ให้บริการสินเชือ่ รายย่อย (Retail Finance) แก่ลกู ค้าในหลากหลายรูปแบบทัง้ สินเชือ่
บัตรเครดิต สินเชือ่ เช่าซือ้ สินเชือ่ ส่วนบุคคล และอืน่ ๆ
หุ้นสามัญ 250,000,000 หุ้น
บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จ�ำกัด 87,800,000 หุ้น (35.12%)
บริษทั เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด 48,000,000 หุ้น (19.20%)
บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด 22,000,000 หุ้น (8.80%)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สารจากกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
สถาบันการเงินทีใ่ ห้บริการสินเชือ่ รายย่อยแก่ลกู ค้าด้วยความเป็นธรรม
มีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ปฏิบตั งิ านด้วยความโปร่งใส ให้ความส�ำคัญ
และความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างเท่าเทียมกัน ตระหนัก
ถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในหลักปฏิบัติของบริษัทที่ว่า
“ทุกสิ่งเพื่อลูกค้า” นั่นจึงท�ำให้เรามุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าอย่างมี
คุณภาพ และเป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาสังคมอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง
ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีมูลค่า
องค์กรสูงสุด ในกลุม่ ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ จากการประเมินโดย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันแสดง
ให้เห็นถึงผลทีเ่ กิดจากความมุง่ มัน่ ด�ำเนินกิจการอย่างมีคณ
ุ ค่า เพือ่ ให้
องค์กรเกิดความมัน่ คงและเติบโตอย่างยัง่ ยืน และพร้อมส่งต่อความมี
คุณค่านี้ไปยังลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
ในด้ า นการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ สั ง คม
มูลนิธิอิออนประเทศไทยยังคงด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง เราได้เปิด
โอกาสให้พนักงานเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมปลูกต้นไม้
ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กในโรงเรียน
ที่ห่างไกล ด้วยการฟื้นฟูห้องสมุดและส่งมอบหนังสือที่ทรงคุณค่า
รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
ในนามของบริษทั ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีบ่ ริษทั มีสว่ นร่วม
ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการด�ำเนินงานของบริษัท
รวมทัง้ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ลูกค้า สังคม และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
อืน่ ๆ ได้รว่ มแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ท�ำให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
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หลักการพื้นฐานของอิออน
ความสงบสุข

ลูกค้า
มนุษย์

เขตพื้นที่

อิออนยึดหลักปฏิบตั ิ “ลูกค้า คือ หัวใจส�ำคัญ” โดยมีพนื้ ฐานมาจาก ความสงบสุข มนุษย์ และสังคมในพืน้ ที่
“ค�ำมั่นสัญญาของอิออน” เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย และก�ำหนดแนวทางปฏิบัติงานของเรา
ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “ลูกค้ามาก่อน”
“ความสงบสุข”
อิออนเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใฝ่หาความสงบสุขอย่างต่อเนื่องภายใต้ความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจ
“มนุษย์”
อิออนเป็นกลุ่มธุรกิจที่เคารพในความเป็นมนุษย์ และให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์
“เขตพื้นที่”
อิออนเป็นกลุ่มธุรกิจที่เข้าถึงการด�ำรงชีวิตในแต่ละเขตพื้นที่และอุทิศตนให้กับสังคมในพื้นที่
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ก
ารสร้างความเข้มแข็ง
ของการก�ำกับดูแลกิจการ
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การก�ำกับดูแลกิจการ

[

]

ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจ�ำปี 2558/2559
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โครงสร้างบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายสินเชื่อ

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน

Affiliate
Management
and Finance
Dept.

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน

ฝ่ายควบคุมและ
จัดการองค์กร

ฝ่ายบริหาร
กลยุทธ์องค์กร

ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายกฎหมาย
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ระบบบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน อันน�ำมาซึ่งปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งขึน้
ประกอบด้วย กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการบริหาร และผูบ้ ริหาร
ระดับสูง โดยจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ทุกเดือนร่วมกับบริษัท อิออน ไฟแนลเชียล เซอร์วิส จ�ำกัด
พร้อมกันกับบริษทั ในเครือทุกบริษทั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
โดยใช้วธิ กี ารประชุมทางไกลผ่านระบบทีวคี อนเฟอร์เรนซ์
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทหน้าที่ในการ
ก�ำหนดและประเมินวิธีการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และ
เฝ้ าติดตามความเสี่ยงให้อ ยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้
ตลอดจนมีการทบทวนและปรับปรุง เครือ่ งมือและกระบวนการ
ในการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ท� ำ ให้ มั่ น ใจ
ว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิ ท ธิ ผ ล และช่ ว ยลดความสู ญ เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
ด�ำเนินธุรกิจ
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ
และเนื้อหาที่บริษัทฯ ก�ำหนดให้รายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อตัดสินใจ ได้แก่
• การหารือในนโยบายการบริหารความเสีย่ ง นโยบายส�ำหรับ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และการด�ำเนินการใดๆ ภายใต้
ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
• การจัดท�ำและการยกเลิก ในเรื่องระเบียบ หลักเกณฑ์
หลักๆ ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง
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• การลงมติในแผนการเฉพาะเรื่องตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยง โครงสร้างและระบบการบริหารความเสี่ยง ตาม
นโยบายการบริหารความเสีย่ ง การลงมติรบั และการแก้ไขตาม
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
• การหารือและอนุมตั ใิ นประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ ง
ของบริษทั ฯ
2.

ส่วนงานบริหารความเสี่ยง

3.

ความเสี่ยง

บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดตัง้ ส่วนงานบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้การ
สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ในการก�ำหนด ทบทวน
และติดตามการด�ำเนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการบริหาร
ความเสีย่ งของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้แบ่งความเสีย่ งหลัก ๆ ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงจากการ
ที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา อันเป็นผลมา
จากความไม่ แ น่ น อนของสถานการณ์ แ ละสภาพเศรษฐกิ จ
นอกจากนี้ความเสี่ยงด้านเครดิตรวมถึงโอกาสหรือความน่า
จะเป็นทีบ่ ริษทั ฯ จะเกิดการสูญเสียจากการลดลงหรือการก�ำจัด
มูลค่าสินทรัพย์ รวมถึงรายการสินทรัพย์ทอี่ ยูน่ อกงบดุล เช่น ส่วน
ทีเ่ ป็นภาระผูกพัน อันเนือ่ งมาจากสภาพทางการเงินทีล่ ดต�ำ่ ลง
ของลูกค้าทีบ่ ริษทั ฯ ได้ให้สนิ เชือ่

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายด้านเครดิต และกระบวนการ
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง หมายถึง โอกาสหรือความ
ในการอนุมัติสินเชื่อ และมีการทบทวนและติดตามปริมาณ น่าจะเป็นที่บริษัทฯ เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอที่จะช�ำระค่า
การให้สินเชื่อทั้งหมด จ�ำนวนสินเชื่อทีอ่ นุมตั แิ ละปฏิเสธอย่าง ใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น หรือมีค่าใช้จ่ายจากการกู้ยืมเงินเพิ่มสูงขึ้น
สม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ตดิ ตามตัวขับเคลือ่ นทีก่ อ่ ให้ หรือการไหลออกของเงินทุนหมุนเวียนที่อยู่นอกเหนือความ
เกิดความเปลี่ยนแปลงในยอดสินเชื่อทั้งหมด และจ�ำนวนหรือ คาดหมาย (อ้างอิงความเสีย่ งด้านสภาพคล่องทางด้านเงินทุน)
ผลกระทบต่อการสูญเสียในการให้สนิ เชือ่ อย่างทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้
ปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้กระจายความเสีย่ งในการจัดหาแหล่ง
มาก่อน ความสมดุลของหลักประกันสินเชื่อ และเรื่องอื่นๆ ที่
เงินทุนจากธนาคารต่างๆ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 16 แห่ง นอกจากนี้
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
บริษทั ฯ ยังได้เฝ้าติดตามผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงในหลัก
ความเสีย่ งด้านตลาด หมายถึง โอกาสหรือความน่าจะ ปฏิบตั ทิ างด้านการเงิน และการบริหารเงิน ตัวขับเคลือ่ นทีก่ อ่ ให้
เป็นทีบ่ ริษทั ฯ สูญเสียจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าสินทรัพย์ ซึง่ เกิดความเปลีย่ นแปลงต่อระดับการลงทุน เป็นประจ�ำทุกเดือน
รวมทั้งสินทรัพย์ที่อยู่นอกงบดุล ที่เกิดจากความผันผวนของ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะ
ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยเกิดขึ้นจากความล้มเหลว ความ
มูลค่าหุน้ และโอกาสหรือความน่าจะเป็น ในการสูญเสียทีเ่ กิด
ไม่เพียงพอของกระบวนการปฏิบตั งิ านภายใน บุคลากร ระบบ
จากการเปลีย่ นแปลงในรายได้ทเี่ กิดจากสินทรัพย์และหนีส้ นิ และ
งานสารสนเทศ หรือปัจจัยภายนอก รวมถึงความเสีย่ งด้านการ
ตราสาร ฯลฯ
ด�ำเนินงาน ความเสี่ยงด้านข้อมูลสารสนเทศ ความเสี่ยงด้าน
เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากอัตราแลกเปลีย่ น
บุคลากร ความเสี่ยงด้านสินทรัพย์ที่มีตัวตน ความเสี่ยงด้าน
บริษทั ฯ ได้ทำ� สัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศส�ำหรับเงิน
การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย และความเสีย่ ง
กู้ยืมระยะยาว และสัดส่วนปัจจุบันของเงินกู้ยืมระยะยาวทั้ง
ด้านชือ่ เสียง
จ�ำนวน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ติดตามสถานะของการลงทุน
บริษัทฯ ได้มีการทบทวนติดตามและรายงานเหตุการณ์
ในตราสารที่เพิ่มขึ้นเป็นประจ�ำทุกเดือน อีกทั้งยังก�ำหนดให้มี
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยธนาคารและ ต่างๆ ทั้งที่เกิดจากบุคคล และที่เกิดจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง รายงานสถานะต่ า งๆ
อัตราการให้สินเชื่อเป็นประจ�ำ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ความเสียหายของ
สินทรัพย์ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง
ของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกเดือน
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558 / 2559
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การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายการก�ำกับและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และคณะกรรมการก�ำกับและปฏิบัติตาม
กฎระเบี ย บ (“คณะกรรมการฯ”) พร้ อ มทั้ ง ได้ จั ด ท� ำ
นโยบายว่าด้วยการก�ำกับและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และนโยบายว่าด้วยคณะกรรมการก�ำกับและปฏิบัติตาม
กฎระเบี ย บ โดยก�ำหนดหน้าที่ค วามรับ ผิดชอบไว้ ใน
นโยบายอย่างชัดเจน
ฝ่ายการก�ำกับและปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีสาย
บังคับบัญชาโดยรายงานตรงต่อกรรมการฝ่ายก�ำกับและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หน้าที่รับผิดชอบที่ส�ำคัญคือ ท�ำ
หน้าทีฝ่ กึ อบรมให้กบั พนักงานทุกคนเกีย่ วกับจรรยาบรรณ
ของบริษทั ฯ กฎระเบียบส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ และให้ค�ำแนะน�ำ ตลอดจนด�ำเนินการ
เฝ้าระวังและติดตามผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
พนักงานทุกคนมีความเข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการปฎิบัติตามกฎระเบียบ และเพื่อให้มั่นใจว่าทุก
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้รับการปฏิบัติตาม
อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฏระเบียบและนโยบาย
ของบริษัทฯ
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คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยกรรมการฝ่าย
ก�ำกับและปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบเป็นประธาน หน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีส่ ำ� คัญของคณะกรรมการฯ คือ จัดประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับการก�ำหนด และการอนุมัติคู่มือและระเบียบปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการ
รายงานการติดตามผลการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ เป็นต้น ในกรณีทพี่ บปัญหาทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่สอดคล้อง
กับกฎระเบียบ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณาถึงมาตรการป้องกันการแก้ไข และรายงานหรือให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้มกี ารก�ำหนดช่องทาง เพือ่ ให้พนักงานแจ้งข้อมูลทีพ่ บเห็นพฤติกรรมหรือการกระท�ำใดๆ
ทีส่ งสัยว่าจะเป็นการกระท�ำทีข่ ดั แย้งกับกฏระเบียบและนโยบายต่างๆ โดยสามารถรายงานได้ที่
สายด่วน AEONTHAI 191: รายงานต่อ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• ช่องทางที่ 1 – เว็บไซต์
• ช่องทางที่ 2 – โทรศัพท์
สายด่วน AEON 110: รายงานต่อบริษัท อิออน (ญี่ปุ่น)
• ช่องทาง - เว็บไซต์
ช่องทางดังกล่าวจะไม่ปรากฎข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ต�ำแหน่ง อายุ เพศ ฯลฯ เพื่อความปลอดภัย
ของพนั ก งานที่ แจ้ ง ให้ บ ริ ษั ท ฯ ทราบถึ ง พฤติ ก รรมหรื อ การกระท� ำ ใดๆ ที่ ส งสั ย ว่ า จะเป็ น การกระท� ำ ที่
ขัดแย้งกับกฏระเบียบและนโยบายต่างๆ ที่ได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้เมื่อได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะท�ำการหา
สาเหตุ แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และก�ำหนดมาตรการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต และเพื่อป้องกันการ
ขัดแย้งหรือการแสวงหาผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และหลักปฏิบัติ ในการรับของขวัญและการ
รับรองลูกค้าเพื่อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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ระบบการควบคุมภายใน - บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ฝ ่ า ยตรวจสอบภายในแยกเป็ น
หน่วยงานอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าทีต่ รวจสอบประเมินความ
เพียงพอ และความมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน
ทั้งในระดับองค์กรและกระบวนการปฎิบัติงาน การบริหาร
ความเสีย่ ง และการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย
และบริษัทร่วมในกลุ่มของบริษัทฯ ตลอดจนท�ำหน้าที่ให้ค�ำ
ปรึกษาแก่ฝ่ายงาน แนะน�ำแนวทางที่มุ่งการเพิ่มคุณค่าและ
การปรับปรุงการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการประชุมเพื่อรายงาน
ผลการตรวจสอบและแนวทางแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการ
บริ ห ารทุ ก เดื อ น และต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ทุกไตรมาส
ในปี 2558 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ท�ำการตรวจสอบ
และประเมินการควบคุมภายในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ โดย
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ใน
ส�ำนักงานใหญ่ สาขา ศูนย์ปฏิบัติการในแต่ละภูมิภาค บริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและอาจ
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
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คผู้มีวามสั
มพันธ์กับ
ส่วนได้ส่วนเสีย

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558 / 2559

13

ค�ำมั่นสัญญาต่อลูกค้า
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ตามหลักปฏิบัติของอิออนที่กล่าวว่า
“ทุกสิง่ คือ เพือ่ ลูกค้า” บริษทั ฯ จึงได้นำ� ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001 มาเป็นข้อก�ำหนดในการบริหารจัดการกระบวนการ
ท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ และระบบบริหารจัดการความมั่นคงของข้อมูล ISO27001 มาเป็นข้อก�ำหนดในการดูแลและปกป้อง
ข้ อ มู ล ของลู ก ค้ า นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารส� ำ รวจความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ น� ำ มาปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
ท� ำ งาน เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทบทวนกระบวนการท�ำงาน และเสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการท�ำงานให้
มีประสิทธิภาพอย่างสม�่ำเสมอ

ระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่บริษัทฯ ได้น�ำระบบบริหารจัดการคุณภาพมาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก จนน�ำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบใหม่
การจัดโปรโมชั่นที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การปรับปรุงขัน้ ตอนการท�ำงาน และการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพือ่
ให้มีการบริการที่ทันสมัยถูกต้องและรวดเร็ว
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่มีการเปลี่ยนแปลงและได้รับการประกาศใช้
อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการรับรองให้ครอบคลุมทั้งส�ำนักงานใหญ่
ศูนย์ปฏิบัติงานภูมิภาค และสาขาทั่วประเทศ จึงส่งผลให้ธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การให้บริการบัตรเครดิต การให้บริการสิน
เชื่อเช่าซื้อ การให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และบริการอื่น ได้รับการควบคุมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
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จากการเปลีย่ นแปลงข้อก�ำหนดดังกล่าว บริษทั ฯ
ได้พิจารณาหัวข้อที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
• ความเข้าใจความจ�ำเป็นและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บ ริ ษั ท ฯ ค� ำ นึ ง ถึ ง ค ว า ม ค า ด ห วั ง ข อ ง ผู ้
มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ได้ แ ก่ ลู ก ค้ า ผู ้ ข ายและผู ้ รั บ
จ้างภายนอก พนักงานและผู้บริหาร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น เนือ่ งจากความคาดหวังของ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอาจกระทบต่อการสร้างและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
•

การระบุความเสี่ยงและโอกาส
บริ ษั ท ฯ ได้ ท� ำ การประเมิ น ความเสี่ ย งตาม
Risk Management Framework ด้ า นปฎิ บั ติ ก าร
เพื่ อ ก� ำ หนดความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ประเมิ น
ระดับความเสี่ยง และท�ำการแก้ไขป้องกัน เพื่อลด
ผลกระทบทางธุ ร กิ จ และเป็ น หลั ก ประกั น ทางด้ า น
คุณภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
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การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
บริษัทฯ ได้จัดท�ำโครงการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการของพนักงาน เพื่ อ เพิ่ ม ความพึ ง พอใจให้ แ ก่
ลูกค้า ภายใต้ชื่อ “โครงการการส�ำรวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า” โดยจัดให้มแี บบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็น
และกล่องรับฟังความคิดเห็น ไว้ ณ ที่ท�ำการสาขาทั่ว
ประเทศรวมทั้งสิ้น 118 สาขา ลูกค้าจะได้รบั แบบฟอร์มฯ
เพือ่ ประเมินการให้บริการของสาขา ภายหลังจากเสร็จสิน้
การใช้บริการธุรกรรม โดยสามารถจัดส่งแบบฟอร์มฯ ได้ที่
กล่องรับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้ หัวข้อหลักในการส�ำรวจ
ความคิดเห็นประกอบด้วย 2 หัวข้อ คือ “การให้บริการ
ของพนักงาน” และ “สถานที่และความสะดวกสบายใน
การใช้บริการ”
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะด�ำเนินการเก็บรวบรวม
แบบฟอร์มฯ ทุกๆ 3 เดือน และรายงานข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ไปยังผู้บริหาร เพื่อพิจารณาถึงแนวทาง
การพัฒนาการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้า
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับเสียงตอบรับของลูกค้า
และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสนับสนุนและรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ
ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานในการให้บริการ
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ไคเซ็น
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการด�ำเนินธุรกิจที่ดีนั้น
มิใช่มุ่งเน้นเพียงแต่การเพิ่มผลก�ำไรเพียงอย่างเดียว
จึงมีการปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่ ง ขึ้ น อย่ า งสม�่ ำ เสมอ ไม่ ว ่ า จะเป็ น การลด
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านภายในที่ ซั บ ซ้ อ น การลด
ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับความ
พึงพอใจสูงสุด และเกิดความเชือ่ มัน่ ในด้านการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล บริษทั ฯ ได้นำ� หลัก “ไคเซ็น”
เข้ามาปรับใช้ในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้
เป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
ในปีที่ผ่านมา แผนกไคเซ็นได้จัดอบรมและ
สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของพนักงาน และผลักดันให้
พนักงานมีสว่ นร่วมในการเสนอข้อเสนอแนะด้านไคเซ็น
ท�ำให้ได้รบั ข้อเสนอแนะเป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 278 เรือ่ ง

“ระบบการทดสอบออนไลน์” เป็นหนี่งในข้อ
เสนอแนะที่พนักงานได้น�ำเสนอขึ้นมา เพื่อเปลี่ยน
วิ ธี ก ารทดสอบประจ� ำ ปี ข องบริ ษั ท ฯ จากการใช้
กระดาษเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อเสนอแนะนี้
ท�ำให้ลดค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ลดปริมาณการ
ใช้กระดาษภายในองค์กร และยังรักษาสิ่งแวดล้อม
ได้อีกด้วย
เพื่ อ เป็ น การยกย่ อ ง ชื่ น ชม และสนั บ สนุ น
กิจกรรมไคเซ็น บริษัทฯ จึงได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ได้
รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการประกวดข้อเสนอแนะ
ด้านไคเซ็นประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2559
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ระบบบริหารจัดการความมั่นคงของข้อมูล
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจสอดคล้องตามมาตรฐานในการบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลฉบับปัจจุบัน (ISO27001:2013) โดยได้รับ
การรับรองทัง้ ส�ำนักงานใหญ่ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภูมภิ าคทุกแห่ง รวมทัง้ สาขาทัว่
ประเทศ จึงท�ำให้บริษทั ฯ สามารถลดปัจจัยเสีย่ งทางด้านข้อมูลทีอ่ าจเกิดขึน้
และส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินการทางธุรกิจได้อย่างมีมาตรฐาน บริษัทฯ
มุง่ เน้นการปกป้องข้อมูลทัง้ ทางด้านความลับ ความถูกต้อง และความพร้อม
ใช้งาน ในข้อมูลทุกประเภท
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังค�ำนึงถึงความสอดคล้องและตอบสนองต่อสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจ ด้วยการศึกษาปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน เพื่อ
น�ำมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มความสามารถต่อภาวะแข่งขันในปัจจุบัน โดย
ปัจจัยภายนอกที่น�ำมาพิจารณา ได้แก่ สภาพแวดล้อม (เศรษฐกิจสภาวะ
ปัจจุบัน) การตอบสนองต่อลูกค้า คู่แข่ง เทคโนโลยี กฏหมาย และผู้ส่งมอบ
เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ การตลาดและการขาย บริหารจัดการองค์กร
บริหารงานบุคคล เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จะถูกน�ำมาประกอบการพิจารณา
ความเสี่ยงและการป้องกันต่อไป
และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมุ่งเน้นความ
ปลอดภัยของข้อมูลเป็นหลัก บริษัทฯได้น�ำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาทวน
สอบการใช้งานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศทั้งบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่
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• การใช้ระบบ Finger Vein Scan
เป็นการน�ำเทคโนโลยีการสแกนเส้นเลือดด�ำที่
นิ้วมือมาใช้ เพื่อให้สามารถระบุตัวตนของ
ผู้ใช้งานระบบได้อย่างชัดเจน จุดเด่นที่ส�ำคัญ
ของระบบนี้ คือ การสแกนเส้นเลือดด�ำ ซึ่ง
เป็นการระบุตัวตนโดยใช้ข้อมูลเฉพาะที่อยู่
ภายในร่ า งกายของผู้ใช้ง านเท่านั้น ท�ำให้
ปลอมแปลงได้ยาก

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญกับ
การด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ งรองรับ
สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น จึงก�ำหนด
ให้มีการส�ำรองข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ตามระดับความส�ำคัญของข้อมูล พร้อมทั้ง
จัดให้มกี ารทดสอบแผนการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง ครอบคลุมระบบสารสนเทศและ
กระบวนการหลักของบริษทั ฯ อย่างสม�ำ่ เสมอ
รวมทั้งการพัฒนาการจัดการ การประเมิน
ความเสี่ ย งทางด้ า นปฏิ บั ติ ก าร และการ
ควบคุมภายใน เพื่อสร้างความตระหนักใน
การปกป้องข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าตลอดจน
ผูถ้ อื หุน้ และผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ

นอกเหนือจากการใช้ระบบ Finger Vein
Scan แล้ว การเข้าถึงระบบด้วย ชื่อผู้ใช้ และ
รหัสผ่าน ซึ่งเป็นการควบคุมรูปแบบเดิม ยัง
คงถูกน�ำมาใช้รว่ มกันอีกขัน้ ตอน ก่อนเข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศของบริษทั ฯ เพือ่ ให้แน่ใจว่า
ข้อมูลได้รับการปกป้องอย่างดียิ่ง
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558 / 2559
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สังคมในเขตพื้นที่กับอิออน
เราในฐานะที่เป็นประชากรซึ่งมุ่งเน้นความเป็นธุรกิจที่เป็นตัวแทน
ซึ่งอุทิศตนเพื่อการพัฒนาสังคมในเขตพื้นที่ กับวัฒนธรรมการด�ำรงชีวิต
ร่วมกับประชากรในเขตพื้นที่นั้นๆ

กิจกรรมมูลนิธิอิออนประเทศไทย
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาสังคมในเขตพืน้ ที่ รวมทัง้ วัฒนธรรม
การด�ำเนินชีวิตร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจ
เสมอ ดังที่ได้กล่าวไว้ในหลักปฏิบัติของอิออน มูลนิธิอิออนประเทศไทยจึง
ได้ รั บ การจั ด ตั้ ง ขึ้ น มาตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2550 เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม
ตามวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิฯ และตามความต้องการของคนในพื้นที่

Coordinate
with other
organizations

ในปีทผี่ า่ นมา มูลนิธอิ อิ อนประเทศไทยได้จดั กิจกรรมสาธารณประโยชน์
โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์หลักทั้ง 4 ประการดังนี้
Develop Thai
Society

Support
Education

Support Forest
Preservation
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ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้
กิจกรรมปลูกป่า ฟื้นฟูแหล่งน�้ำ คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน
ในปีพ.ศ. 2558 มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมขึ้น 4 ครั้ง ปลูกต้นไม้ไปทั้งสิ้น 114,500 ต้น มีอาสาสมัครจากกลุ่มบริษัทอิออน
ในประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม 448 คน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม 1,430 คน

11 กรกฎาคม 2558 โครงการ “ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ 88
พรรษา ประชาร่วมใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน” ณ อุทยานแห่งชาติ
ศรีลานนา จ.เชียงใหม่

25 กรกฎาคม 2558 โครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา” ณ อุทยานแห่งชาติน�้ำพอง
จ.ขอนแก่น

22 สิงหาคม 2558 โครงการ “พลิกฟืน้ คืนธรรมชาติสสู่ งิ่ แวดล้อม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ณ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

29 สิงหาคม 2558 โครงการ “ปลูกป่า สร้างฝาย ถวายแม่ของ
แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี
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ส่งเสริมการศึกษา
พิธีมอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา ประจ�ำปี 2558
มูลนิธิฯ ร่วมกับ บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จ�ำกัด และ AEON 1% Club Foundation จัดพิธีมอบทุนอิออนเพื่อการศึกษาประจ�ำ
ปี 2558 จ�ำนวน 32 ทุน จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 2,240,000 บาท ให้แก่นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยจัดต่อเนือ่ งมาเป็นปีที่ 6 เป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้นสิ ติ นักศึกษา ทีม่ ผี ลเรียนดีเยีย่ ม ความประพฤติดี
และขาดแคลนทุนทรัพย์
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เปิดห้องสมุดอิออนแห่งที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านหนองเงือก จ.ล�ำพูน
มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านหนองเงือก จังหวัดล�ำพูน ปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดเดิมที่ทรุดโทรม และบริจาคหนังสือพร้อม
ตู้จัดเก็บ สื่อการเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา และตู้กดน�้ำดื่มมอบให้โรงเรียน
นอกจากนี้ยังได้มอบหนังสือ และอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นให้กับโรงเรียนอีก 2 แห่ง ในจังหวัดล�ำพูน พร้อมกันนั้น ยังได้ติดตามผล
พร้อมบริจาคหนังสือเพิ่มเติมให้กับห้องสมุดอิออนที่จังหวัดสงขลา อันเป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 2
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กิจกรรมอิออนพาน้องเที่ยว
มูลนิธฯิ ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมการศึกษา และเพือ่
การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆ ที่ไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะใน
ห้องเรียน จึงได้จดั กิจกรรม “อิออนพาน้องเทีย่ ว” ขึน้ เป็น
ปีที่ 3 โดยในปีนี้ได้จัดทัศนศึกษาในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์
และสิง่ แวดล้อม” และพาน้องๆนักเรียน จากโรงเรียนทีด่ อ้ ย
โอกาส ไปทัศนศึกษายังสถานที่ต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

25 พฤศจิกายน 2558 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา
50 พรรษา สยามบรมราชกุ ม ารี มหาวิ ท ยาลั ย สงขลา
นครินทร์ จ.สงขลา
26 พฤศจิกายน 2558 นานมีบุ๊คส์ เลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์
กรุงเทพฯ
27 พฤศจิกายน 2558 สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ จ.เชียงใหม่
27 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
27 พฤศจิกายน 2558 พิพธิ ภัณฑ์สริ นิ ธร จ.กาฬสินธุ์
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ร่วมพัฒนาสังคมไทย
5 ตุลาคม 2558
ม อ บ ข อ ง บ ริ จ า ค ใ ห ้ แ ก ่ ส� ำ นั ก ง า น
บรรเทาทุ ก ข์ และประชานามั ย พิ ทั ก ษ์
สภากาชาดไทย
คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานมูลนิธฯิ มอบ
อุปกรณ์กฬี า คอมพิวเตอร์ และตูก้ ดน�ำ้ เย็น เพือ่
บริจาคให้กบั ผูท้ ขี่ าดแคลน และผูป้ ระสบภัยทัว่
ประเทศ ผ่านส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชา
นามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย

มกราคม 2559
กิจกรรมวันเด็ก
มูลนิธิฯ ได้มอบความสุขให้กับเด็กๆ ด้วย
การจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 2559” โดย
ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์
ปฏิบัติการของอิออนทั้ง 5 แห่ง เจ้าหน้าที่
ส� ำ นั ก งานใหญ่ และอาสาสมั ค รอิ อ อนฯ
ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น โดยในงานมีการเลี้ยง
อาหารกลางวัน ร่วมเล่นเกม พร้อมทั้งมอบ
หนังสือ กระเป๋า และสิง่ ของจ�ำเป็นให้กบั เด็กๆ
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ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์
มูลนิธฯิ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม
บริจาคโลหิตเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน
จั ด ขึ้ น ที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารกรุ ง เทพฯ เชี ย งใหม่
หาดใหญ่ และขอนแก่น ในปีที่ผ่านมา ได้รับ
บริจาคโลหิตถึง 1,300 ยูนิต ซึ่งมากกว่าปีก่อน
หน้านี้ 20%

15 พฤษภาคม 2558
บริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแผ่นดิน
ไหวที่ประเทศเนปาลผ่านสภากาชาดไทย
คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานมูลนิธิอิออน
ประเทศไทย มอบเงินจ�ำนวน 1,000,000 บาท
ให้กับส�ำนักงานจัดหารายได้ เพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบภัยแผ่นดินไหวทีป่ ระเทศเนปาล โดยมี
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย
เป็นผู้รับมอบ

26

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558 / 2559

15 พฤษภาคม 2558
บริ จ าคเงิ น สนั บ สนุ น โครงการจั ด ซื้ อ
อุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
คุ ณ สุ พ ร วั ธ น เ ว คิ น ร อ ง ป ร ะ ธ า น
มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินจ�ำนวน
300,000 บาท เพื่ อ สนั บ สนุ น “โครงการ
จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์” โดยมี ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ
ผู ้ ช ่ ว ยเลขาธิ ก ารฯ (ฝ่ า ยการจั ด หารายได้ )
และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานจัดหารายได้เป็น
ผู้รับมอบ โครงการนี้เป็นการเพิ่มโอกาสใน
การรักษาคนไข้ให้ได้มากขึ้น

12 ตุลาคม 2558
ร่ ว มสร้ า งรอยยิ้ ม ให้ เ ด็ ก ที่ มี ภ าวะปาก
แหว่งเพดานโหว่
คุ ณ ยาซู ฮิ โ กะ คอนโดะ และคุ ณ สุ พ ร
วั ธ นเวคิ น ป ร ะ ธ า น แ ล ะ ร อ ง ป ร ะ ธ า น
มูลนิธิอิออนประเทศไทย บริจาคเงินมูลค่า
1,000,000 บาท ให้ กั บมู ลนิ ธิ สร้ า งรอยยิ้ ม
เป็ น ปี ที่ 2 ในโครงการ Bright Smiles &
Happy Hearts เพือ่ ช่วยเพิม่ รอยยิม้ ให้เด็กทีม่ ี
ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ทั่ ว ประเทศ โดย
มี คุ ณ เควิ น เจ บูเว่ส์ ประธานกรรมการมูลนิธิ
สร้างรอยยิ้ม เป็นผู้รับมอบ
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15 ธันวาคม 2558
กิจกรรมบรรเทาภัยหนาว เฉลิมพระเกียรติ
5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดเชียงใหม่

1 กุมภาพันธ์ 2559
มอบเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ
1,800 ราย

มูลนิธิฯ เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “หนาวนีท้ ำ� ดี
เพือ่ พ่อ” เป็นการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยหนาวในจังหวัด
เชียงใหม่ นอกจากบริจาคอุปกรณ์กนั หนาวแล้ว มูลนิธิฯ
ยังได้มอบคอมพิวเตอร์ ตู้กดน�้ำดื่มและอุปกรณ์กีฬา
ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

มูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนมูลค่า 500,000 บาท
ให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ
ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 1,800 ราย เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในโอกาสทีจ่ ะทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา โครงการนี้เป็นการ
ผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่
ก�ำเนิด ในแต่ละปีประเทศไทย มีทารกทีเ่ ป็นโรคหัวใจ
พิการแต่ก�ำเนิดมากถึง 8,000 คน และปัจจุบันยังมี
ผู้ป่วยเด็กรอรับการผ่าตัดอยู่เป็นจ�ำนวนมาก

กิจกรรมนีจ้ ดั ขึน้ โดยส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชา
นามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทยทุกปี เพือ่ ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
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บริษัทคู่ค้ากับอิออน

เราให้ความส�ำคัญกับบริษทั คูค่ า้ ทีม่ กี ารท้าทายสูก่ ารบริหารในเชิงปฏิรปู เพือ่ ความส�ำเร็จในด้าน
“ความพึงพอใจของลูกค้า” นอกจากนี้ พวกเรามุ่งมั่นสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกับบริษัทคู่ค้าใน
ฐานะที่เป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกันด้วยการด�ำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม

การด�ำเนินธุรกิจบนหลักความเสมอภาค
การด�ำเนินธุรกิจบนหลักความเสมอภาคบริษัทฯ ค�ำนึงถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ร้านค้าตัวแทนจ�ำหน่าย คู่ค้า และบริษัทผู้ให้บริการภายนอก โดยตระหนักและให้ความส�ำคัญกับ
การด�ำเนินงานบนหลักความเสมอภาค ยุตธิ รรม และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และเพือ่ ให้เป็นไป
ตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
• การด�ำเนินธุรกิจด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม
• การคัดเลือกที่เป็นธรรมบนหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่ยอมรับร่วมกัน
• การเข้าเยี่ยมชมกิจการโดยผู้บริหารระดับสูงอย่างสม�่ำเสมอ
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ผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับสิทธิของ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงการมีสว่ นแบ่งในก�ำไรของกิจการ การซือ้ ขาย
หรือโอนหุน้ การได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้า
ร่วมประชุมเพือ่ ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ทีส่ ำ� คัญในที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นต้น และให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผถู้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ ก�ำหนด
ให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับจากวัน
สิน้ สุดรอบบัญชี ในปี 2558 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์
มิลเลนเนียม สุขมุ วิท เลขที่ 30 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ซึง่ มีการคมนาคมทีส่ ะดวกต่อการเดินทางของผูเ้ ข้า
ร่วมประชุม และในระหว่างปีไม่มกี ารเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้

งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ (Investor
Relations Section) เพื่อท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารความเคลือ่ นไหวของบริษทั ทีเ่ ป็นประโยชน์ ให้แก่
นักลงทุนรายย่อย และสถาบันนักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และบุคคลอื่นๆ ซึ่ง
นักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
เช่น ข้อมูลงบการเงิน รายงานประจ�ำปี และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือ ก.ล.ต. ฯลฯ ได้โดยตรงจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จัดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มกี ารน�ำเสนอ
ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
(Company Visit) อย่างต่อเนื่อง และได้เดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุน
สถาบันต่างประเทศ และในประเทศเป็นประจ�ำทุกปี
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พนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความส�ำเร็จ บริษัทฯ จึงให้ความ
ส�ำคัญในการดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิด สนับสนุนให้มีการ
เรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการ
ก้าวหน้าให้กับพนักงานเอง จัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานเกิดทัศนคติเชิงบวกและท�ำงาน
ร่วมกันอย่างมีนำ�้ ใจ อันส่งผลให้ทำ� งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 บริษทั มีพนักงานทัง้ สิน้ 4,106 คน
โดยแบ่งเป็นพนักงานประจ�ำ 3,484 คน และพนักงานชัว่ คราว 622 คน
และบริษัทยังคงมีการจ้างงานอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค
โดยให้ความส�ำคัญในการสรรหาพนักงานทีม่ ปี ระสบการณ์ มีความรู้
ความสามารถ รวมทั้งมีการปรับเพิ่มสวัสดิการต่างๆ ของบริษัทให้
มีความจูงใจมากขึ้น
จึงท�ำให้บริษทั สามารถลดอัตราการลาออกของพนักงานเฉลีย่
ต่อเดือน 4.1% แบ่งเป็นพนักงานประจ�ำ 3.1% และพนักงานชัว่ คราว
8.6% โดยลดลงจากปีที่ผ่านมา 1%
หมายเหตุ : ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 บริษทั มีพนักงานทัง้ สิน้
4,064 คน แบ่งเป็นพนักงานประจ�ำ 3,464 คน และพนักงานชัว่ คราว
600 คน

การพัฒนาบุคลากร

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงได้จดั
กิจกรรมทางการพัฒนาบุคลากรและจัดอบรมบุคลากรในองค์กรอย่าง
สม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ ง โดยมุง่ เน้นให้พนักงานทุกระดับมีความรูแ้ ละ
ขีดความสามารถทีส่ งู ขึน้ บริษทั ฯได้จดั ท�ำหลักสูตรอบรมต่างๆ ให้กบั
พนักงาน ซึง่ เรียกว่า Education plan โดยให้ความส�ำคัญกับพนักงาน
ทุกระดับอย่างเท่าเทียม เพือ่ สร้างความรักความผูกพันในองค์กรและ
สร้างบรรยากาศในการท�ำงานทีด่ ยี งิ่ ขึน้ โดยในปี 2015 บริษทั ได้มกี าร
จัดอบรมพนักงานได้ครบทุกต�ำแหน่งครบ 100 % โดยแบ่งหลักสูตรเป็น
•
•
•
•

หลักสูตร การบริหารจัดการ
ทั้งหมด 5 หลักสูตร 19 รุ่น จ�ำนวน 114 ชั่วโมง
หลักสูตร การพัฒนาในงานและทัศนคติ
ทั้งหมด 8 หลักสูตร 187 รุ่น จ�ำนวน 372 ชั่วโมง
หลั ก สู ต ร ส� ำ หรั บ พนั ก งานใหม่
ทั้ ง หมด 2 หลั ก สู ต ร 362 รุ ่ น จ�ำนวน 728 ชั่วโมง
หลักสูตร การอบรมจากสถาบันภายนอกที่มีความ		
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 38 หลักสูตร จ�ำนวน 503 ชั่วโมง
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558 / 2559
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การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม

สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

บริษทั ฯ ให้คำ� มัน่ สัญญาทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ พนักงานให้มคี วาม
บริษัทฯ มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ท�ำงาน ด้วย
เท่าเทียมกัน และเพื่อที่จะส่งเสริมความเสมอภาคและลดการ การส�ำรวจและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในงานอย่าง
ปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมนั้นบริษัทจึงด�ำเนินการเพื่อให้เกิดผลดังนี้ สม�่ำเสมอ จึงจัดเตรียมสถานที่ท�ำงานอย่างรอบคอบและมี
• พนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและด้วย ความรับผิดชอบ เช่น จัดพื้นที่ท�ำงานในส�ำนักงานใหญ่และ
ศูนย์ปฏิบัติการ โดยใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดพื้นที่
ความเคารพ
• พนักงานทุกคนต้องได้รับสิทธิ์ในการท�ำงานในสภาพ หย่อนใจส�ำหรับพนักงานในทุกศูนย์ปฏิบตั กิ าร เพือ่ ให้พนักงาน
แวดล้อมที่ปราศจากการแบ่งแยก, การคุกคาม, การ ได้ผอ่ นคลาย จัดให้มีจดั ห้องน�ำ้ นมแม่ทั้งที่ส�ำนักงานใหญ่และ
ถูกเอาเปรียบ หรือจะเป็นการกระท�ำใดๆก็ตามที่ไม่พึง ศูนย์ปฏิบตั กิ าร ซึง่ ได้เริม่ ใช้งานเมือ่ ต้นปี 2558 มีการเข้าใช้งาน
และได้รับความพึงพอใจจากพนักงานเป็นอย่างมาก
ประสงค์
• การตั ด สิ น ใจต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสรรหา,
การคัดเลือก, การพัฒนา และการปรับเลื่อนต�ำแหน่ง
จะต้องได้รับการพิจารณาจาก ความสามารถและอยู่บน
พื้นฐานของคุณธรรม
• พนักงานทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการสร้างสรรค์
ผลงานและบรรลุค วามส�ำเร็จด้วยความสามารถของ
ตนเอง
• พนักงานทุกคนจะได้รับข้อมูลและการฝึกอบรมที่จ�ำเป็นเพื่อ
ใช้ในการท�ำงาน
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และเพื่อเป็นการก�ำหนดมาตรฐานในการสร้างสภาพ
แวดล้อมในส�ำนักงานให้มีคุณภาพเท่ากันทุกศูนย์ปฏิบัติการ
จึงได้จัดริเริ่มจัดท�ำ ”คู่มือการบริหารจัดการพื้นที่และสภาพ
แวดล้อมในส�ำนักงาน” ให้เป็นมาตรฐานในเรื่องการจัดวาง
พื้นที่ การออกแบบ ภาพลักษณ์ รูปแบบการใช้งานต่างๆของ
ส�ำนักงานใหญ่ ศูนย์ปฏิบตั กิ าร และบริษทั ในกลุม่ คูม่ อื นีจ้ ะน�ำ
ไปใช้จริงภายในปี 2559

รายงานการรั
กษา
สิ่ ง แวดล้ อ ม
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รายงานการรักษาสิ่งแวดล้อม

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาระดับโลก มีการ
รณรงค์ และขอความร่วมมือทุกประเทศให้ช่วยกันลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือใช้อย่างคุ้มค่า ช่วยกันคิดค้น และใช้
เทคโนโลยีตา่ งๆ ให้สามารถอยูร่ ว่ มกันกับธรรมชาติ ลดผลกระ
ทบทางด้านสิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจัง

โครงการภายในบริษทั ฯ ได้แก่ โครงการคัดแยกขยะทัว่ ไป
ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และมาตรการการลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า เพือ่ สร้างจิตส�ำนึกในการรักษาสิง่ แวดล้อมให้กบั พนักงาน
อย่างต่อเนื่อง และมุ่งหวังให้พนักงานน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันได้อีกด้วย

ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานส่ ง ข้ อ เสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและบริษัทฯ ผ่านโครงการไคเซ็น
ชื่อ “โครงการ ระบบการทดสอบแบบออนไลน์” ของพนักงาน
ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ร่วมมือกับฝ่าย IT เป้าหมายของโครงการ
คื อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและความรวดเร็ ว ในการทดสอบ
ความรู ้ ส� ำ หรั บ พนั ก งาน ลดการใช้ ก ระดาษในการทดสอบ
ด้วยการทดสอบผ่านออนไลน์ จึงสามารถลดปริมาณและค่า
ใช้จ่ายส�ำหรับกระดาษในการทดสอบได้ อีกทั้ง ลดปัญหาใน
ในปี 2558 บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ท� ำ และสานต่ อ โครงการ
การจัดเก็บเอกสารอีกด้วย โครงการนีเ้ ป็นโครงการน�ำร่อง และ
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ง ที่เ ป็น โครงการที่จัดท�ำภายใน และ
ขยายต่อไปในอนาคต
ภายนอกบริ ษั ท ฯ
ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ เป็นส่วนหนึง่ ของสังคมโลก ทีใ่ ห้ความ
ส�ำคัญและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้น จึงได้น�ำระบบมาตรฐาน ISO 14001 มาประยุกต์
ใช้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2553
ทีส่ ำ� นักงานใหญ่ และขยายไปทุกศูนย์ปฏิบตั ภิ มู ภิ าคในปีตอ่ ๆ
มาแสดงถึงความมุง่ มัน่ ขององค์กรทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ในการช่วย
ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เป็นสมาชิกกับองค์กรภายนอก ในโครงการด้านสิง่ แวดล้อม คือ “Shred 2 Share Project”
“เปลี่ยนความลับให้เป็นความรัก” ร่วมกับบริษทั ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริน้ ติง้ จ�ำกัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่
ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน เป็นการจัดการกระดาษที่ไม่ได้ใช้งานแล้วอย่างปลอดภัย ป้องกันการรั่วไหลข้อมูลแล้ว
ยังสามารถน�ำกระดาษทีถ่ กู ท�ำลายกลับมาใช้ได้ใหม่ จ�ำนวนของกระดาษทีส่ ง่ เข้าร่วมโครงการถูกเปลีย่ นเป็นเงินบริจาค
เพือ่ ใช้สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ในปี 2558 บริษัทฯได้ส่งกระดาษเพื่อท�ำลาย ร่วมกับ โครงการ Shred 2 Share Project
ทั้งหมด 129 ตัน ซึ่งจะสามารถช่วยลดมลพิษ จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งจาก ถ่านหิน และน�้ำได้ดังกราฟ

Reduce
CO2
Coal
H2O

19.41 Tons 8.21 Tons

2013

3,733 m3

Paper = 74.66 Tons

29.80 Tons 12.61 Tons 5,731 m3

2014

Paper = 114.61 Tons

33.54 Tons 14.19 Tons 6,449 m3

2015

Paper = 129.00 Tons

อ้างอิง : กระดาษ 1 ตัน = 1,000 กิโลกรัม กระดาษ 1 กิโลกรัม ลด คาร์บอนไดออกไซด์ 0.26 กิโลกรัม ถ่านหิน 0.11 กิโลกรัม น�้ำ 0.05 ลูกบาศก์เมตร
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นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายการตอบแทนสังคม

เพื่อ เน้น ย�้ำว่า บริษั ท อิ ออน ธนสิ น ทรั พ ย์ (ไทยแลนด์ ) จ� ำ กั ด (มหาชน)
มีส่วนสนับสนุนสังคม เราจึงตอบแทนสังคมผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ
ดังรายละเอียดใน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี 2558 / 2559

รายละเอียด

องค์กร
• บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
รอบของรายงาน
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