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ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท	(ณ	วันที่	20	กุมภาพันธ์	2559	และ	วันที่	29	กุมภาพันธ์	2559)

ชื่อบริษัท บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน)

วันก่อตั้งบริษัท 18 กันยำยน 2535

ที่ตั้ง 388 ชั้น 27 อำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว หุ้นสำมัญ 250,000,000 บำท

กรรมกำรผู้จัดกำร รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
นำย ยำซูฮิโกะ  คอนโดะ

จ�ำนวนพนักงำน

ณ วนัที ่20 กุมภำพันธ์ 2559 4,106 คน

ณ วนัที ่29 กุมภำพันธ์ 2559 4,064 คน

วัตถุประสงค์ของบริษัท ให้บรกิำรสนิเชือ่รำยย่อย (Retail Finance) แก่ลกูค้ำในหลำกหลำยรปูแบบทัง้สนิเชือ่ 
บตัรเครดติ สนิเช่ือเช่ำซือ้ สนิเชือ่ส่วนบคุคล และอ่ืนๆ

สัดส่วนของผู้ถือหุ้น หุ้นสำมัญ 250,000,000 หุ้น

บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จ�ำกัด 87,800,000 หุ้น (35.12%)

บรษิทั เอซเีอส แคปปิตอล คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกดั 48,000,000 หุ้น (19.20%)

บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด 22,000,000 หุ้น (8.80%)

บริษัทจดทะเบียน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



นายยาซูฮิโกะ	คอนโดะ
รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
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 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน) เป็น
สถำบนักำรเงนิทีใ่ห้บรกิำรสนิเชือ่รำยย่อยแก่ลกูค้ำด้วยควำมเป็นธรรม 
มกีำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่ ปฏิบตังิำนด้วยควำมโปร่งใส ให้ควำมส�ำคัญ
และควำมรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่ำงเท่ำเทยีมกนั ตระหนกั
ถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในหลักปฏิบัติของบริษัทที่ว่ำ 
“ทุกสิ่งเพื่อลูกค้ำ” นั่นจึงท�ำให้เรำมุ่งมั่นในกำรให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงมี
คุณภำพ และเป็นส่วนหนึง่ในกำรพฒันำสงัคมอย่ำงจรงิจงัและต่อเนือ่ง

 ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้รับกำรจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีมูลค่ำ
องค์กรสงูสดุ ในกลุม่ธรุกจิเงนิทนุและหลกัทรพัย์ จำกกำรประเมนิโดย
คณะพำณชิยศำสตร์และกำรบญัช ีจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั อนัแสดง
ให้เหน็ถงึผลทีเ่กดิจำกควำมมุง่มัน่ด�ำเนนิกจิกำรอย่ำงมีคุณค่ำ เพือ่ให้
องค์กรเกดิควำมมัน่คงและเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื และพร้อมส่งต่อควำมมี
คุณค่ำนี้ไปยังลูกค้ำ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

 ในด้ำนกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและให้ควำมช่วยเหลือสังคม 
มูลนิธิอิออนประเทศไทยยังคงด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง เรำได้เปิด
โอกำสให้พนักงำนเข้ำร่วมเป็นอำสำสมัครในกิจกรรมปลูกต้นไม้
ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ สร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้ให้กับเด็กในโรงเรียน
ที่ห่ำงไกล ด้วยกำรฟื้นฟูห้องสมุดและส่งมอบหนังสือที่ทรงคุณค่ำ 
รวมทั้งให้ควำมร่วมมือกับองค์กรอื่นในกำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

 ในนำมของบรษิทั ผมมคีวำมยนิดเีป็นอย่ำงยิง่ ทีบ่รษัิทมส่ีวนร่วม
ในกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ผ่ำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัท 
รวมท้ังเปิดโอกำสให้พนกังำนทกุคน ลกูค้ำ สงัคม และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
อืน่ๆ ได้ร่วมแสดงควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เพือ่ท�ำให้
เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนตลอดไป

สารจากกรรมการผู้จัดการ
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ความสงบสุข

เขตพื้นที่มนุษย์

ออิอนยดึหลกัปฏบิตั ิ“ลกูค้ำ คอื หัวใจส�ำคญั” โดยมีพ้ืนฐำนมำจำก ควำมสงบสุข มนษุย์ และสงัคมในพ้ืนที่

“ค�ำมั่นสัญญำของอิออน” เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บรรลุเป้ำหมำย และก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติงำนของเรำ 
ภำยใต้ปรัชญำที่ว่ำ “ลูกค้ำมำก่อน”

“ควำมสงบสุข”
อิออนเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใฝ่หำควำมสงบสุขอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้ควำมเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจ

“มนุษย์”
อิออนเป็นกลุ่มธุรกิจที่เคำรพในควำมเป็นมนุษย์ และให้ควำมส�ำคัญกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพื่อนมนุษย์

“เขตพื้นที่”
อิออนเป็นกลุ่มธุรกิจที่เข้ำถึงกำรด�ำรงชีวิตในแต่ละเขตพื้นที่และอุทิศตนให้กับสังคมในพื้นที่

ลูกค้า

หลักการพื้นฐานของอิออน
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การสร้างความเข้มแข็ง
ของการก�ากับดูแลกิจการ
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การก�ากับดูแลกิจการ

[ให้ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในรำยงำนประจ�ำปี 2558/2559]
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คณะกรรมกำรบริษัท 

กรรมกำรผู้จัดกำร 

ฝ่ายสินเชื่อ	 ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน	

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ	

ฝ่ายควบคุมและ
จัดการองค์กร

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	

ฝ่ายก�ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน

Affiliate 
Management 
and Finance 

Dept.

ฝ่ายการตลาด	

ฝ่ายกฎหมาย	
ฝ่ายบริหาร

กลยุทธ์องค์กร

ตรวจสอบภายใน	

คณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน และ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เลขำนุกำรบริษัท 

โครงสร้างบริษัท
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ระบบบริหารความเส่ียง

 บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์และสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบัน อันน�ำมำซึ่งปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ ที่อำจ
ส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนทำงธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้

1. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 บริษัทฯ ได้มีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งขึน้ 
ประกอบด้วย กรรมกำรผูจ้ดักำร กรรมกำรบรหิำร และผูบ้รหิำร
ระดบัสงู โดยจดัให้มกีำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
ทุกเดือนร่วมกับบริษัท อิออน ไฟแนลเชียล เซอร์วิส จ�ำกัด 
พร้อมกนักบับริษัทในเครอืทกุบรษิทั ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
โดยใช้วธิกีำรประชุมทำงไกลผ่ำนระบบทวีคีอนเฟอร์เรนซ์
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีบทบำทหน้ำที่ในกำร
ก�ำหนดและประเมินวิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ และ
เฝ้ำติดตำมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ 
ตลอดจนมีกำรทบทวนและปรบัปรงุ เครือ่งมอืและกระบวนกำร
ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อท�ำให้ม่ันใจ
ว่ำกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล และช่วยลดควำมสูญเสียที่ เกิดขึ้นจำกกำร
ด�ำเนินธุรกิจ

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง หัวข้อ
และเนื้อหำที่บริษัทฯ ก�ำหนดให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงเพื่อตัดสินใจ ได้แก่

• กำรหำรือในนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง นโยบำยส�ำหรบั
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และกำรด�ำเนนิกำรใดๆ ภำยใต้
ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ
• กำรจัดท�ำและกำรยกเลิก ในเรื่องระเบียบ หลักเกณฑ์
หลักๆ ตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง

• กำรลงมติในแผนกำรเฉพำะเรื่องตำมแผนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง โครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำม
นโยบำยกำรบรหิำรควำมเส่ียง  กำรลงมตริบัและกำรแก้ไขตำม
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
• กำรหำรอืและอนมุตัใินประเด็นทีเ่กีย่วข้องกบัควำมเสีย่ง
ของบรษิทัฯ

2. ส่วนงำนบริหำรควำมเสี่ยง

 บรษิทัฯ ได้มกีำรจดัตัง้ส่วนงำนบรหิำรควำมเสีย่ง เพือ่ให้กำร
สนบัสนนุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง ในกำรก�ำหนด ทบทวน 
และตดิตำมกำรด�ำเนนิกำรใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งของบริษทัฯ

3. ควำมเสี่ยง

 บรษิทัฯ ได้แบ่งควำมเสีย่งหลกั ๆ  ออกเป็น 4 ประเภท ดงันี้

 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต หมำยถึง ควำมเส่ียงจำกกำร
ที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตำมภำระผูกพันตำมสัญญำ อันเป็นผลมำ
จำกควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์และสภำพเศรษฐกิจ 
นอกจำกนี้ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตรวมถึงโอกำสหรือควำมน่ำ
จะเป็นทีบ่รษิทัฯ จะเกดิกำรสญูเสยีจำกกำรลดลงหรอืกำรก�ำจดั
มลูค่ำสนิทรพัย์ รวมถงึรำยกำรสนิทรพัย์ทีอ่ยูน่อกงบดลุ เช่น ส่วน
ทีเ่ป็นภำระผกูพนั อนัเนือ่งมำจำกสภำพทำงกำรเงนิท่ีลดต�ำ่ลง
ของลกูค้ำทีบ่รษิทัฯ ได้ให้สนิเช่ือ



9รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558 / 2559

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบำยด้ำนเครดิต และกระบวนกำร
ในกำรอนุมัติสินเชื่อ และมีกำรทบทวนและติดตำมปริมำณ
กำรให้สินเชื่อทั้งหมด จ�ำนวนสินเชื่อทีอ่นุมติัและปฏเิสธอย่ำง
สม�ำ่เสมอ นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ยังได้ตดิตำมตัวขบัเคลือ่นท่ีก่อให้
เกิดควำมเปลี่ยนแปลงในยอดสินเชื่อทั้งหมด และจ�ำนวนหรือ
ผลกระทบต่อกำรสญูเสยีในกำรให้สนิเชือ่อย่ำงทีไ่ม่เคยเกดิขึน้
มำก่อน ควำมสมดุลของหลักประกันสินเชื่อ และเรื่องอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต

 ควำมเสีย่งด้ำนตลำด หมำยถงึ โอกำสหรอืควำมน่ำจะ
เป็นทีบ่รษิทัฯ สญูเสยีจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำสนิทรพัย์ ซึง่
รวมทั้งสินทรัพย์ที่อยู่นอกงบดุล ท่ีเกิดจำกควำมผันผวนของ
ปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำงๆ เช่น อัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยน 
มลูค่ำหุน้ และโอกำสหรอืควำมน่ำจะเป็น ในกำรสญูเสียทีเ่กดิ
จำกกำรเปลีย่นแปลงในรำยได้ทีเ่กดิจำกสนิทรพัย์และหนีสิ้น และ
ตรำสำร ฯลฯ
 เพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้จำกอตัรำแลกเปลีย่น 
บรษิทัฯ ได้ท�ำสญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศส�ำหรบัเงนิ
กู้ยืมระยะยำว และสัดส่วนปัจจุบันของเงินกู้ยืมระยะยำวทั้ง
จ�ำนวน นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังได้ติดตำมสถำนะของกำรลงทุน
ในตรำสำรที่เพิ่มขึ้นเป็นประจ�ำทุกเดือน อีกทั้งยังก�ำหนดให้มี
กำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยธนำคำรและ
อัตรำกำรให้สินเชื่อเป็นประจ�ำ

 ควำมเสีย่งด้ำนสภำพคล่อง หมำยถงึ โอกำสหรอืควำม
น่ำจะเป็นที่บริษัทฯ เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอที่จะช�ำระค่ำ
ใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้น หรือมีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรกู้ยืมเงินเพิ่มสูงข้ึน 
หรือกำรไหลออกของเงินทุนหมุนเวียนที่อยู่นอกเหนือควำม
คำดหมำย (อ้ำงองิควำมเสีย่งด้ำนสภำพคล่องทำงด้ำนเงนิทนุ)

 ปัจจบุนั บรษัิทฯ ได้กระจำยควำมเส่ียงในกำรจดัหำแหล่ง
เงนิทนุจำกธนำคำรต่ำงๆ จ�ำนวนทัง้สิน้ 16 แห่ง นอกจำกนี้ 
บรษิทัฯ ยงัได้เฝ้ำตดิตำมผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงในหลกั
ปฏบิตัทิำงด้ำนกำรเงนิ และกำรบริหำรเงนิ ตวัขบัเคลือ่นทีก่่อให้
เกดิควำมเปลีย่นแปลงต่อระดบักำรลงทนุ เป็นประจ�ำทกุเดอืน

 ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่จะ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำย โดยเกิดขึ้นจำกควำมล้มเหลว ควำม
ไม่เพยีงพอของกระบวนกำรปฏบิตังิำนภำยใน บคุลำกร ระบบ
งำนสำรสนเทศ หรอืปัจจยัภำยนอก รวมถงึควำมเสีย่งด้ำนกำร
ด�ำเนินงำน ควำมเส่ียงด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ ควำมเส่ียงด้ำน
บุคลำกร ควำมเส่ียงด้ำนสินทรัพย์ที่มีตัวตน ควำมเส่ียงด้ำน
กำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบข้อบงัคบัและกฎหมำย และควำมเสีย่ง
ด้ำนชือ่เสยีง

 บริษัทฯ ได้มีกำรทบทวนติดตำมและรำยงำนเหตุกำรณ์
ต่ำงๆ ทั้งที่เกิดจำกบุคคล และที่เกิดจำกระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งรำยงำนสถำนะต่ำงๆ 
ที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ควำมเสียหำยของ
สินทรัพย์ หรือเหตุกำรณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง
ของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกเดือน 
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 บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ำยกำรก�ำกับและปฏิบัติตำม
กฎระเบียบ และคณะกรรมกำรก�ำกับและปฏิบัติตำม
กฎระเบียบ (“คณะกรรมกำรฯ”) พร้อมท้ังได้จัดท�ำ
นโยบำยว่ำด้วยกำรก�ำกับและปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 
และนโยบำยว่ำด้วยคณะกรรมกำรก�ำกับและปฏิบัติตำม
กฎระเบียบ โดยก�ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบไว้ใน
นโยบำยอย่ำงชัดเจน

 ฝ่ำยกำรก�ำกับและปฏิบัติตำมกฎระเบียบ มีสำย
บังคับบัญชำโดยรำยงำนตรงต่อกรรมกำรฝ่ำยก�ำกับและ
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ หน้ำที่รับผิดชอบที่ส�ำคัญคือ ท�ำ
หน้ำทีฝึ่กอบรมให้กบัพนักงำนทุกคนเกีย่วกับจรรยำบรรณ
ของบริษทัฯ กฎระเบยีบส�ำคญัทีเ่กีย่วข้องกบักำรประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ และให้ค�ำแนะน�ำ ตลอดจนด�ำเนินกำร
เฝ้ำระวังและติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและ
นโยบำยที่เก่ียวข้องอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ 
พนกังำนทกุคนมีควำมเข้ำใจและตระหนกัถงึควำมส�ำคัญ
ของกำรปฎิบัติตำมกฎระเบียบ และเพื่อให้มั่นใจว่ำทุก
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ได้รับกำรปฏิบัติตำม
อย่ำงถูกต้องและสอดคล้องกับกฏระเบียบและนโยบำย
ของบริษัทฯ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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 คณะกรรมกำรฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริหำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูของบริษัทฯ โดยกรรมกำรฝ่ำย
ก�ำกับและปฏบัิตติำมกฎระเบยีบเป็นประธำน หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบทีส่�ำคญัของคณะกรรมกำรฯ คอื จดัประชมุ
คณะกรรมกำรฯ เพ่ืออภิปรำยเก่ียวกับกำรก�ำหนด และกำรอนุมัติคู่มือและระเบียบปฏิบัติกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
รำยงำนกำรตดิตำมผลกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบ เป็นต้น ในกรณทีีพ่บปัญหำทีเ่กีย่วกับกำรปฏบิตัทิีไ่ม่สอดคล้อง
กับกฎระเบียบ คณะกรรมกำรฯ มีหน้ำที่พิจำรณำถึงมำตรกำรป้องกันกำรแก้ไข และรำยงำนหรือให้ควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ

 นอกจำกนีบ้รษิทัฯ ได้มีกำรก�ำหนดช่องทำง เพือ่ให้พนกังำนแจ้งข้อมูลทีพ่บเหน็พฤตกิรรมหรอืกำรกระท�ำใดๆ 
ทีส่งสยัว่ำจะเป็นกำรกระท�ำทีข่ดัแย้งกับกฏระเบียบและนโยบำยต่ำงๆ โดยสำมำรถรำยงำนได้ที่

สำยด่วน AEONTHAI 191: รำยงำนต่อ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
 • ช่องทำงที่ 1 – เว็บไซต์
 • ช่องทำงที่ 2 – โทรศัพท์ 

สำยด่วน AEON 110: รำยงำนต่อบริษัท อิออน (ญี่ปุ่น)
 • ช่องทำง - เว็บไซต์

 ช่องทำงดังกล่ำวจะไม่ปรำกฎข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ช่ือ ต�ำแหน่ง อำยุ เพศ ฯลฯ เพื่อควำมปลอดภัย
ของพนักงำนที่แจ้งให้บริษัทฯ ทรำบถึงพฤติกรรมหรือกำรกระท�ำใดๆ ที่สงสัยว่ำจะเป็นกำรกระท�ำที่
ขัดแย้งกับกฏระเบียบและนโยบำยต่ำงๆ ที่ได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้เมื่อได้รับข้อมูลดังกล่ำวแล้ว บริษัทฯ จะท�ำกำรหำ
สำเหตุ แก้ไขปัญหำอย่ำงรวดเร็ว และก�ำหนดมำตรกำรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหำขึ้นอีกในอนำคต และเพื่อป้องกันกำร
ขัดแย้งหรือกำรแสวงหำผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และหลักปฏิบัติ ในกำรรับของขวัญและกำร
รับรองลูกค้ำเพื่อกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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 บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในแยกเป็น
หน่วยงำนอสิระ และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน มหีน้ำทีต่รวจสอบประเมนิควำม
เพียงพอ และควำมมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภำยใน 
ทั้งในระดับองค์กรและกระบวนกำรปฎิบัติงำน กำรบริหำร
ควำมเสีย่ง และกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย 
และบริษัทร่วมในกลุ่มของบริษัทฯ ตลอดจนท�ำหน้ำที่ให้ค�ำ
ปรึกษำแก่ฝ่ำยงำน แนะน�ำแนวทำงที่มุ่งกำรเพ่ิมคุณค่ำและ
กำรปรับปรุงกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีกำรประชุมเพื่อรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบและแนวทำงแก้ไขปัญหำต่อคณะกรรมกำร
บริหำรทุกเดือน และต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ
ทุกไตรมำส

 ในปี 2558 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้ท�ำกำรตรวจสอบ
และประเมินกำรควบคุมภำยในด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ โดย
ตรวจสอบกระบวนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยงำนต่ำงๆ ใน
ส�ำนักงำนใหญ่ สำขำ ศูนย์ปฏิบัติกำรในแต่ละภูมิภำค บริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องและอำจ
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

ระบบการควบคุมภายใน	-	บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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ความสัมพันธ์กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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 บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรให้บริกำรลูกค้ำเพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจสูงสุด ตำมหลักปฏิบัติของอิออนที่กล่ำวว่ำ 
“ทกุสิง่ คอื เพือ่ลกูค้ำ” บรษิทัฯ จงึได้น�ำระบบบรหิำรจดักำรคณุภำพ ISO9001 มำเป็นข้อก�ำหนดในกำรบรหิำรจดักำรกระบวนกำร
ท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพ และระบบบริหำรจัดกำรควำมม่ันคงของข้อมูล ISO27001 มำเป็นข้อก�ำหนดในกำรดูแลและปกป้อง
ข้อมูลของลูกค้ำ นอกจำกนี้ ยังมีกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อน�ำมำปรับปรุงกระบวนกำร
ท�ำงำน เปิดโอกำสให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรทบทวนกระบวนกำรท�ำงำน และเสนอควำมคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกำรท�ำงำนให้
มีประสิทธิภำพอย่ำงสม�่ำเสมอ

ระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ตลอดระยะเวลำเกือบ 10 ปีที่บริษัทฯ ได้น�ำระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพมำประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังของลูกค้ำและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก จนน�ำไปสู่กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินในรูปแบบใหม่ 
กำรจดัโปรโมชั่นที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลกูค้ำ กำรปรบัปรงุขัน้ตอนกำรท�ำงำน และกำรพฒันำระบบสำรสนเทศ เพือ่
ให้มีกำรบริกำรที่ทันสมัยถูกต้องและรวดเร็ว

 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินงำนสอดคล้องกับมำตรฐำน ISO 9001:2015 ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและได้รับกำรประกำศใช้
อย่ำงเป็นทำงกำรไปเมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2558 นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้ขยำยขอบเขตกำรรับรองให้ครอบคลุมทั้งส�ำนักงำนใหญ่ 
ศูนย์ปฏิบัติงำนภูมิภำค และสำขำทั่วประเทศ จึงส่งผลให้ธุรกิจของบริษัท ได้แก่ กำรให้บริกำรบัตรเครดิต กำรให้บริกำรสิน
เชื่อเช่ำซื้อ กำรให้บริกำรสินเชื่อส่วนบุคคล และบริกำรอื่น ได้รับกำรควบคุมให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล

ค�ามั่นสัญญาต่อลูกค้า
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 จำกกำรเปล่ียนแปลงข้อก�ำหนดดังกล่ำว บรษิทัฯ 
ได้พิจำรณำหัวข้อที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

• ควำมเข้ำใจควำมจ�ำเป็นและควำมคำดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 บริ ษั ทฯ  ค� ำนึ ง ถึ ง ควำมคำดหวั ง ของผู ้
มีส ่วนได้ส ่วนเสีย ได้แก่ ลูกค้ำ ผู ้ขำยและผู ้รับ
จ้ำงภำยนอก พนักงำนและผู้บริหำร ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ตลำดหลักทรพัย์และคณะกรรมกำรก�ำกบั
ตลำดหลกัทรพัย์ เป็นต้น เนือ่งจำกควำมคำดหวงัของ
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอำจกระทบต่อกำรสร้ำงและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัท

• กำรระบุควำมเสี่ยงและโอกำส
 บริษัทฯ ได้ท�ำกำรประเมินควำมเสี่ยงตำม 
Risk Management Framework ด้ำนปฎิบัติกำร 
เพื่อก�ำหนดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น ประเมิน
ระดับควำมเสี่ยง และท�ำกำรแก้ไขป้องกัน เพื่อลด
ผลกระทบทำงธุรกิจและเป็นหลักประกันทำงด้ำน
คุณภำพขององค์กรอย่ำงต่อเนื่อง



16 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558 / 2559

 บริษัทฯ ได้จัดท�ำโครงกำรปรับปรุงคุณภำพกำร
ให้บริกำรของพนักงำน เพื่อเพิ่มควำมพึงพอใจให้แก่
ลูกค้ำ ภำยใต้ช่ือ “โครงกำรกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจ
ของลกูค้ำ” โดยจดัให้มแีบบฟอร์มกำรรบัฟังควำมคิดเหน็ 
และกล่องรับฟังควำมคิดเห็น ไว้ ณ ที่ท�ำกำรสำขำทั่ว
ประเทศรวมทั้งสิ้น 118 สำขำ ลูกค้ำจะได้รบัแบบฟอร์มฯ 
เพือ่ประเมนิกำรให้บรกิำรของสำขำ ภำยหลงัจำกเสรจ็ส้ิน
กำรใช้บริกำรธรุกรรม โดยสำมำรถจัดส่งแบบฟอร์มฯ ได้ท่ี
กล่องรับฟังควำมคิดเห็น ทั้งนี้ หัวข้อหลักในกำรส�ำรวจ
ควำมคิดเห็นประกอบด้วย 2 หัวข้อ คือ “กำรให้บริกำร
ของพนักงำน” และ “สถำนที่และควำมสะดวกสบำยใน
กำรใช้บริกำร” 

การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

 หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง จะด�ำเนินกำรเก็บรวบรวม
แบบฟอร์มฯ ทุกๆ 3 เดือน และรำยงำนข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ไปยังผู้บริหำร เพื่อพิจำรณำถึงแนวทำง
กำรพัฒนำกำรให้บริกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับเสียงตอบรับของลูกค้ำ 
และมุ่งเน้นให้มีกำรพัฒนำกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเน่ือง 
เพื่อสนับสนุนและรองรับกำรเจริญเติบโตของบริษัทฯ 
ตลอดจนรักษำไว้ซึ่งมำตรฐำนในกำรให้บริกำร 
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 บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรด�ำเนินธุรกิจที่ดีนั้น 
มิใช่มุ่งเน้นเพียงแต่กำรเพ่ิมผลก�ำไรเพียงอย่ำงเดียว 
จึงมีกำรปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งข้ึนอย่ำงสม�่ำเสมอ ไม่ว ่ำจะเป็นกำรลด
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนภำยในที่ซับซ้อน กำรลด
ค่ำใช้จ่ำยสิ้นเปลือง เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้ำได้รับควำม
พงึพอใจสงูสดุ และเกดิควำมเชือ่มัน่ในด้ำนกำรรกัษำ
ควำมปลอดภยัของข้อมลู บรษิทัฯ ได้น�ำหลกั “ไคเซน็” 
เข้ำมำปรับใช้ในกำรบริหำรงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยให้
เป็นส่วนหนึง่ในกำรพฒันำกำรด�ำเนนิงำนของบริษทัฯ

 ในปีที่ผ่ำนมำ แผนกไคเซ็นได้จัดอบรมและ
สนบัสนนุกำรปฏบัิตงิำนของพนกังำน และผลกัดนัให้
พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรเสนอข้อเสนอแนะด้ำนไคเซน็ 
ท�ำให้ได้รับข้อเสนอแนะเป็นจ�ำนวนทัง้สิน้ 278 เรือ่ง

ไคเซ็น

 “ระบบกำรทดสอบออนไลน์” เป็นหนี่งในข้อ
เสนอแนะท่ีพนักงำนได้น�ำเสนอขึ้นมำ เพื่อเปลี่ยน
วิธีกำรทดสอบประจ�ำปีของบริษัทฯ จำกกำรใช้
กระดำษเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อเสนอแนะน้ี
ท�ำให้ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรถ่ำยเอกสำร ลดปริมำณกำร
ใช้กระดำษภำยในองค์กร และยังรักษำส่ิงแวดล้อม
ได้อีกด้วย

 เพื่อเป็นกำรยกย่อง ช่ืนชม และสนับสนุน
กิจกรรมไคเซ็น บริษัทฯ จึงได้มอบรำงวัลให้แก่ผู้ได้
รับรำงวัลยอดเยี่ยม จำกกำรประกวดข้อเสนอแนะ
ด้ำนไคเซ็นประจ�ำปี 2558 เม่ือวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2559
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 บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจสอดคล้องตำมมำตรฐำนในกำรบริหำรจัดกำร
ควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลฉบับปัจจุบัน (ISO27001:2013) โดยได้รับ
กำรรบัรองทัง้ส�ำนักงำนใหญ่ ศนูย์ปฏบิตักิำรภมูภิำคทกุแห่ง รวมทัง้สำขำทัว่
ประเทศ จงึท�ำให้บริษทัฯ สำมำรถลดปัจจยัเสีย่งทำงด้ำนข้อมลูทีอ่ำจเกิดขึน้ 
และส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินกำรทำงธุรกิจได้อย่ำงมีมำตรฐำน บริษัทฯ 
มุง่เน้นกำรปกป้องข้อมูลทัง้ทำงด้ำนควำมลบั ควำมถกูต้อง และควำมพร้อม
ใช้งำน ในข้อมูลทุกประเภท

 นอกจำกนีบ้รษิทัฯ ยงัค�ำนึงถงึควำมสอดคล้องและตอบสนองต่อสภำพ
แวดล้อมทำงธุรกิจ ด้วยกำรศึกษำปัจจัยต่ำงๆ ทั้งภำยนอกและภำยใน เพื่อ
น�ำมำใช้ประโยชน์ในกำรเพ่ิมควำมสำมำรถต่อภำวะแข่งขันในปัจจุบัน โดย
ปัจจัยภำยนอกที่น�ำมำพิจำรณำ ได้แก่ สภำพแวดล้อม (เศรษฐกิจสภำวะ
ปัจจุบัน) กำรตอบสนองต่อลูกค้ำ คู่แข่ง เทคโนโลยี กฏหมำย และผู้ส่งมอบ 
เป็นต้น ส่วนปัจจยัภำยใน ได้แก่ กำรตลำดและกำรขำย บรหิำรจัดกำรองค์กร 
บริหำรงำนบุคคล เป็นต้น ปัจจัยเหล่ำนี้จะถูกน�ำมำประกอบกำรพิจำรณำ
ควำมเสี่ยงและกำรป้องกันต่อไป

 และเพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและมุ่งเน้นควำม
ปลอดภัยของข้อมูลเป็นหลัก บริษัทฯได้น�ำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ำมำทวน
สอบกำรใช้งำนข้อมูลผ่ำนระบบสำรสนเทศทั้งบริษัทฯ เพื่อลดควำมเส่ียงที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่

ระบบบริหารจัดการความมั่นคงของข้อมูล
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• กำรใช้ระบบ Finger Vein Scan
เป็นกำรน�ำเทคโนโลยกีำรสแกนเส้นเลอืดด�ำท่ี
นิ้วมือมำใช้ เพื่อให้สำมำรถระบุตัวตนของ
ผู้ใช้งำนระบบได้อย่ำงชัดเจน จุดเด่นที่ส�ำคัญ
ของระบบนี้ คือ กำรสแกนเส้นเลือดด�ำ ซึ่ง
เป็นกำรระบุตัวตนโดยใช้ข้อมูลเฉพำะที่อยู่
ภำยในร่ำงกำยของผู ้ใช้งำนเท่ำนั้น ท�ำให้
ปลอมแปลงได้ยำก

 นอกเหนอืจำกกำรใช้ระบบ Finger Vein 
Scan แล้ว กำรเข้ำถงึระบบด้วย ชื่อผู้ใช้ และ 
รหัสผ่ำน ซึ่งเป็นกำรควบคุมรูปแบบเดิม ยัง
คงถกูน�ำมำใช้ร่วมกนัอกีขัน้ตอน ก่อนเข้ำใช้งำน
ระบบสำรสนเทศของบรษิทัฯ เพือ่ให้แน่ใจว่ำ
ข้อมูลได้รับกำรปกป้องอย่ำงดียิ่ง

 นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ยงัให้ควำมส�ำคญักบั
กำรด�ำเนนิธุรกจิให้เป็นไปอย่ำงต่อเนือ่งรองรบั
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น จึงก�ำหนด
ให้มีกำรส�ำรองข้อมูลด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม 
ตำมระดับควำมส�ำคัญของข้อมูล พร้อมทั้ง
จดัให้มกีำรทดสอบแผนกำรด�ำเนนิธรุกจิอย่ำง
ต่อเนื่อง ครอบคลุมระบบสำรสนเทศและ
กระบวนกำรหลกัของบรษิทัฯ อย่ำงสม�ำ่เสมอ 
รวมท้ังกำรพัฒนำกำรจัดกำร กำรประเมิน
ควำมเสี่ยงทำงด้ำนปฏิบัติกำร และกำร
ควบคุมภำยใน เพื่อสร้ำงควำมตระหนักใน
กำรปกป้องข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับลูกค้ำตลอดจน
ผูถ้อืหุน้และผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ
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 เรำในฐำนะท่ีเป็นประชำกรซ่ึงมุ่งเน้นควำมเป็นธุรกิจที่เป็นตัวแทน
ซึ่งอุทิศตนเพื่อกำรพัฒนำสังคมในเขตพื้นที่ กับวัฒนธรรมกำรด�ำรงชีวิต
ร่วมกับประชำกรในเขตพื้นที่นั้นๆ

สังคมในเขตพื้นที่กับอิออน

กิจกรรมมูลนิธิอิออนประเทศไทย

 บริษทัให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำสงัคมในเขตพ้ืนที ่รวมทัง้วฒันธรรม
กำรด�ำเนินชีวิตร่วมกับประชำชนในเขตพื้นที่ควบคู่ไปกับกำรด�ำเนินธุรกิจ
เสมอ ดังที่ได้กล่ำวไว้ในหลักปฏิบัติของอิออน มูลนิธิอิออนประเทศไทยจึง
ได้รับกำรจัดตั้งขึ้นมำต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อสังคม 
ตำมวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิฯ และตำมควำมต้องกำรของคนในพื้นที่

 ในปีทีผ่่ำนมำ มลูนธิอิอิอนประเทศไทยได้จัดกจิกรรมสำธำรณประโยชน์
โดยแบ่งตำมวัตถุประสงค์หลักทั้ง 4 ประกำรดังนี้

Support Forest 
Preservation

Support 
Education

Develop Thai 
Society

Coordinate 
with other 

organizations
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29 สิงหำคม 2558 โครงกำร “ปลูกป่ำ สร้ำงฝำย ถวำยแม่ของ
แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรม
รำชินีนำถ” ณ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำสลักพระ จ.กำญจนบุรี

22 สิงหำคม 2558 โครงกำร “พลิกฟ้ืนคนืธรรมชำตสิูส่ิง่แวดล้อม 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558” ณ 
อุทยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิรินธร จ.เพชรบุรี

25 กรกฎำคม 2558 โครงกำร “ปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินีนำถ เนื่องในโอกำสเฉลิม
พระชนมพรรษำ ๘๓ พรรษำ” ณ อุทยำนแห่งชำติน�้ำพอง 
จ.ขอนแก่น

11 กรกฎำคม 2558 โครงกำร “ปลูกป่ำ เฉลิมพระเกียรติ 88 
พรรษำ ประชำร่วมใจ ถวำยพ่อของแผ่นดิน” ณ อทุยำนแห่งชำติ
ศรีลำนนำ จ.เชียงใหม่

กิจกรรมปลูกป่า	ฟื้นฟูแหล่งน�้า	คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน

 ในปีพ.ศ. 2558 มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมขึ้น 4 ครั้ง ปลูกต้นไม้ไปทั้งส้ิน 114,500 ต้น มีอำสำสมัครจำกกลุ่มบริษัทอิออน
ในประเทศไทยเข้ำร่วมกิจกรรม 448 คน ประชำชนในพื้นที่เข้ำร่วม 1,430 คน

ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้
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พิธีมอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา	ประจ�าปี	2558

มูลนิธิฯ ร่วมกับ บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จ�ำกัด และ AEON 1% Club Foundation จัดพิธีมอบทุนอิออนเพื่อกำรศึกษำประจ�ำ
ปี 2558 จ�ำนวน 32 ทุน จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 2,240,000 บำท ให้แก่นิสิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และนักศึกษำมหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์ โดยจดัต่อเนือ่งมำเป็นปีท่ี 6 เป็นกำรมอบโอกำสทำงกำรศกึษำให้นสิติ นกัศกึษำ ทีม่ผีลเรยีนดเียีย่ม ควำมประพฤตดีิ 
และขำดแคลนทุนทรัพย์ 

ส่งเสริมการศึกษา
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เปิดห้องสมุดอิออนแห่งที่	6	ณ	โรงเรียนบ้านหนองเงือก	จ.ล�าพูน

มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้ำนหนองเงือก จังหวัดล�ำพูน ปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดเดิมที่ทรุดโทรม และบริจำคหนังสือพร้อม
ตู้จัดเก็บ สื่อกำรเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬำ และตู้กดน�้ำด่ืมมอบให้โรงเรียน

นอกจำกนี้ยังได้มอบหนังสือ และอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นให้กับโรงเรียนอีก 2 แห่ง ในจังหวัดล�ำพูน พร้อมกันนั้น ยังได้ติดตำมผล
พร้อมบริจำคหนังสือเพิ่มเติมให้กับห้องสมุดอิออนท่ีจังหวัดสงขลำ อันเป็นโครงกำรต่อเนื่องปีที่ 2
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27 พฤศจิกำยน 2558 สถำบันวิทยำศำสตร์ทำงทะเล
มหำวิทยำลัยบูรพำ จ.ชลบุรี

27 พฤศจิกำยน 2558 พพิธิภณัฑ์สรินิธร จ.กำฬสินธุ์

27 พฤศจิกำยน 2558 สวนพฤษศำสตร์สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ จ.เชียงใหม่

26 พฤศจิกำยน 2558 นำนมีบุ๊คส์ เลิร์นน่ิงเซ็นเตอร์ 
กรุงเทพฯ

25 พฤศจิกำยน 2558 พิพิธภัณฑสถำนธรรมชำติวิทยำ 
50 พรรษำ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยสงขลำ
นครินทร์ จ.สงขลำ

กิจกรรมอิออนพาน้องเที่ยว

มลูนธิฯิ ให้ควำมส�ำคญักบักำรส่งเสรมิกำรศกึษำ และเพือ่
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กๆ ที่ไม่ได้จ�ำกัดเฉพำะใน
ห้องเรยีน จงึได้จดักจิกรรม “ออิอนพำน้องเทีย่ว” ข้ึนเป็น
ปีที่ 3 โดยในปีนี้ได้จัดทัศนศึกษำในหัวข้อ “วทิยำศำสตร์
และสิง่แวดล้อม” และพำน้องๆนกัเรยีน จำกโรงเรยีนทีด้่อย
โอกำส ไปทัศนศึกษำยังสถำนที่ต่ำงๆ ที่น่ำสนใจ ดังนี้
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5	ตุลาคม	2558

มอบของบริ จ าค ให ้ แก ่ ส� านั กงาน

บรรเทาทุกข์	 และประชานามัยพิทักษ์	

สภากาชาดไทย

คณุสพุร วธันเวคนิ รองประธำนมลูนธิฯิ มอบ
อปุกรณ์กฬีำ คอมพวิเตอร์ และตูก้ดน�ำ้เยน็ เพือ่
บริจำคให้กบัผู้ทีข่ำดแคลน และผู้ประสบภยัท่ัว
ประเทศ ผ่ำนส�ำนกังำนบรรเทำทกุข์และประชำ
นำมัยพทิกัษ์ สภำกำชำดไทย

มกราคม	2559

กิจกรรมวันเด็ก

มูลนิธิฯ ได้มอบควำมสุขให้กับเด็กๆ ด้วย
กำรจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชำติ 2559” โดย
ได้รับควำมร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำศูนย์
ปฏิบัติกำรของอิออนทั้ง 5 แห่ง เจ้ำหน้ำที่
ส�ำนักงำนใหญ่ และอำสำสมัครอิออนฯ 
ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น โดยในงำนมีกำรเลี้ยง
อำหำรกลำงวัน ร่วมเล่นเกม พร้อมทั้งมอบ
หนงัสือ กระเป๋ำ และส่ิงของจ�ำเป็นให้กบัเดก็ๆ

ร่วมพัฒนาสังคมไทย
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มลูนธิฯิ	ร่วมกบัสภากาชาดไทย	จดักจิกรรม

บริจาคโลหิตเป็นประจ�าทุก	3	เดือน	

จัดขึ้นที่ ศูนย์ปฏิบัติกำรกรุงเทพฯ เชียงใหม่ 
หำดใหญ่ และขอนแก่น ในปีที่ผ่ำนมำ ได้รับ
บริจำคโลหิตถึง 1,300 ยูนิต ซึ่งมำกกว่ำปีก่อน
หน้ำนี้ 20%

ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์

15	พฤษภาคม	2558

บรจิาคเงนิช่วยเหลือผูป้ระสบภยัแผ่นดนิ

ไหวที่ประเทศเนปาลผ่านสภากาชาดไทย

คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธำนมูลนิธิอิออน
ประเทศไทย มอบเงนิจ�ำนวน 1,000,000 บำท 
ให้กับส�ำนักงำนจัดหำรำยได้ เพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบภยัแผ่นดินไหวทีป่ระเทศเนปำล โดยมี
นำยแผน วรรณเมธ ีเลขำธกิำรสภำกำชำดไทย 
เป็นผู้รับมอบ
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15	พฤษภาคม	2558

บริจาคเงินสนับสนุนโครงการจัดซื้อ

อุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์

คุ ณ สุ พ ร  วั ธ น เ ว คิ น  ร อ ง ป ร ะ ธ ำ น
มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินจ�ำนวน 
300,000 บำท เพื่อสนับสนุน “โครงกำร
จัดซื้ออุปกรณ์กำรแพทย์ให้กับโรงพยำบำล
จฬุำลงกรณ์” โดยม ีม.ร.ว.ปรยีำงค์ศร ีวฒันคณุ 
ผู ้ช่วยเลขำธิกำรฯ (ฝ่ำยกำรจัดหำรำยได้) 
และผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนจัดหำรำยได้เป็น
ผู้รับมอบ โครงกำรนี้เป็นกำรเพิ่มโอกำสใน
กำรรักษำคนไข้ให้ได้มำกขึ้น

12	ตุลาคม	2558

ร่วมสร้างรอยยิ้มให้เด็กที่มีภาวะปาก

แหว่งเพดานโหว่

คุณยำซู ฮิ โกะ คอนโดะ และคุณสุพร 
วัธนเวคิน ประธำนและรองประธำน
มูลนิธิอิออนประเทศไทย บริจำคเงินมูลค่ำ 
1,000,000 บำท ให้กับมูลนิธิสร้ำงรอยย้ิม 
เป็นปีที่ 2 ในโครงกำร Bright Smiles & 
Happy Hearts เพือ่ช่วยเพิม่รอยยิม้ให้เดก็ทีม่ี
ภำวะปำกแหว่งเพดำนโหว่ทั่วประเทศ โดย
มีคุณเควิน เจ บเูว่ส์ ประธำนกรรมกำรมลูนธิิ
สร้ำงรอยยิ้ม เป็นผู้รับมอบ
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15	ธันวาคม	2558

กิจกรรมบรรเทาภัยหนาว	เฉลิมพระเกียรติ	

5	ธันวามหาราช	ครั้งที่	14	ณ	จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิฯ เข้ำร่วมกิจกรรม ภำยใต้แนวคดิ “หนำวนีท้�ำดี
เพือ่พ่อ” เป็นกำรช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัหนำวในจังหวดั
เชยีงใหม่ นอกจำกบรจิำคอุปกรณ์กนัหนำวแล้ว มูลนิธิฯ 
ยังได้มอบคอมพิวเตอร์ ตู้กดน�้ำดื่มและอุปกรณ์กีฬำ
ให้กับโรงเรียนที่ขำดแคลน

กจิกรรมนีจั้ดขึน้โดยส�ำนกังำนบรรเทำทกุข์และประชำ
นำมยัพทิกัษ์ สภำกำชำดไทยทกุปี เพือ่ถวำยเป็นพระ
รำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ 

1	กุมภาพันธ์	2559

มอบเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ	

1,800	ราย

มูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนมูลค่ำ 500,000 บำท 
ให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เพื่อสนับสนุนโครงกำร
ผ่ำตัดเด็กโรคหัวใจ 1,800 รำย เฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั ในโอกำสทีจ่ะทรงเจรญิ
พระชนมพรรษำครบ 90 พรรษำ โครงกำรนี้เป็นกำร
ผ่ำตัดช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กท่ีเป็นโรคหัวใจพิกำรแต่
ก�ำเนิด ในแต่ละปีประเทศไทย มทีำรกทีเ่ป็นโรคหวัใจ
พิกำรแต่ก�ำเนิดมำกถึง 8,000 คน และปัจจุบันยังมี
ผู้ป่วยเด็กรอรับกำรผ่ำตัดอยู่เป็นจ�ำนวนมำก
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บริษัทคู่ค้ากับอิออน

 เรำให้ควำมส�ำคญักบับรษิทัคูค้่ำท่ีมกีำรท้ำทำยสูก่ำรบรหิำรในเชงิปฏริปูเพือ่ควำมส�ำเรจ็ในด้ำน 
“ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ” นอกจำกนี้ พวกเรำมุ่งมั่นสร้ำงควำมเจริญรุ่งเรืองร่วมกับบริษัทคู่ค้ำใน
ฐำนะที่เป็นหุ้นส่วนที่เท่ำเทียมกันด้วยกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเที่ยงธรรม

กำรด�ำเนินธุรกิจบนหลักควำมเสมอภำค

 กำรด�ำเนินธุรกิจบนหลักควำมเสมอภำคบริษัทฯ ค�ำนึงถึงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับ
ร้ำนค้ำตัวแทนจ�ำหน่ำย คู่ค้ำ และบริษัทผู้ให้บริกำรภำยนอก โดยตระหนักและให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรด�ำเนนิงำนบนหลกัควำมเสมอภำค ยตุธิรรม และโปร่งใสตำมหลกัธรรมำภบิำล และเพือ่ให้เป็นไป
ตำมหลักกำรดังกล่ำว บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

• กำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมเท่ำเทียมและเป็นธรรม
• กำรคัดเลือกที่เป็นธรรมบนหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่ยอมรับร่วมกัน
• กำรเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรโดยผู้บริหำรระดับสูงอย่ำงสม�่ำเสมอ
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การประชุมผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิของ
ผูถ้อืหุ้นของบริษัทฯ ซึง่รวมถงึกำรมส่ีวนแบ่งในก�ำไรของกจิกำร กำรซือ้ขำย
หรอืโอนหุน้ กำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำ
ร่วมประชมุเพือ่ใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในกจิกำรต่ำงๆ ทีส่�ำคญัในที่
ประชมุผู้ถอืหุน้ เป็นต้น และให้ควำมส�ำคญักบักำรเปิดเผยข้อมลูข่ำวสำร
ทีถ่กูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ และโปร่งใสแก่ผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัฯ ก�ำหนด
ให้มีกำรประชมุสำมญัผู้ถอืหุน้ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 4 เดอืนนบัจำกวนั
สิน้สดุรอบบญัช ีในปี 2558 บริษัทฯ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2558 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ 
มลิเลนเนียม สขุมุวทิ เลขที ่30 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื 
เขตวฒันำ กรงุเทพฯ ซึง่มกีำรคมนำคมทีส่ะดวกต่อกำรเดนิทำงของผูเ้ข้ำ
ร่วมประชมุ และในระหว่ำงปีไม่มกีำรเรยีกประชมุวสิำมญัผูถ้อืหุน้ 

งานนักลงทุนสัมพันธ์

 บริษัทฯ ได ้จัดตั้ งหน ่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ ์  ( Investor 
Relations Section) เพื่อท�ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรให้บริกำรและ
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรควำมเคลือ่นไหวของบรษิทัทีเ่ป็นประโยชน์ ให้แก่
นักลงทุนรำยย่อย และสถำบันนักวิเครำะห์ ผู้ถือหุ้น และบุคคลอื่นๆ ซึ่ง
นักลงทุนหรือผู้สนใจสำมำรถติดต่อสอบถำมข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทฯ 
เช่น ข้อมูลงบกำรเงิน รำยงำนประจ�ำปี และข่ำวแจ้งตลำดหลักทรัพย์ฯ 
หรือ ก.ล.ต. ฯลฯ ได้โดยตรงจำกหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ 
 นอกจำกนี ้บรษิทัฯ จดัให้หน่วยงำนนกัลงทุนสัมพันธ์มกีำรน�ำเสนอ
ข้อมูลแก่นักวิเครำะห์และนักลงทุน ทั้งจำกในประเทศและต่ำงประเทศ 
(Company Visit) อย่ำงต่อเนื่อง และได้เดินทำงไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุน
สถำบันต่ำงประเทศ และในประเทศเป็นประจ�ำทุกปี

ผู้ถือหุ้น
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 บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำพนักงำนเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำร
ขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบควำมส�ำเร็จ บริษัทฯ จึงให้ควำม
ส�ำคัญในกำรดูแลพนักงำนอย่ำงใกล้ชิด สนับสนุนให้มีกำร
เรียนรู้อย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อเพ่ิมศักยภำพและโอกำสในกำร
ก้ำวหน้ำให้กับพนักงำนเอง จัดสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน
ที่เหมำะสม เพื่อให้พนักงำนเกิดทัศนคติเชิงบวกและท�ำงำน
ร่วมกนัอย่ำงมนี�ำ้ใจ อนัส่งผลให้ท�ำงำนได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
และตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงดีที่สุด

การบริหารทรัพยากรบุคคล
 ณ วนัที ่20 กมุภำพนัธ์ 2559 บรษิทัมีพนกังำนทัง้สิน้ 4,106 คน 
โดยแบ่งเป็นพนกังำนประจ�ำ 3,484 คน และพนกังำนชัว่ครำว 622 คน

 และบริษัทยังคงมีกำรจ้ำงงำนอย่ำงต่อเนื่องในทุกภูมิภำค 
โดยให้ควำมส�ำคญัในกำรสรรหำพนกังำนทีม่ปีระสบกำรณ์ มคีวำมรู้ 
ควำมสำมำรถ รวมทั้งมีกำรปรับเพิ่มสวัสดิกำรต่ำงๆ ของบริษัทให้
มีควำมจูงใจมำกขึ้น

 จึงท�ำให้บรษิทัสำมำรถลดอตัรำกำรลำออกของพนกังำนเฉลีย่
ต่อเดอืน 4.1% แบ่งเป็นพนกังำนประจ�ำ 3.1% และพนกังำนชัว่ครำว 
8.6% โดยลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ 1%

หมำยเหต ุ: ณ วนัท่ี 29 กมุภำพันธ์ 2559 บรษัิทมพีนกังำนทัง้ส้ิน 
4,064 คน แบ่งเป็นพนกังำนประจ�ำ 3,464 คน และพนักงำนชัว่ครำว 
600 คน

พนักงาน

การพัฒนาบุคลากร
 บรษัิทฯ ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรพฒันำบคุลำกร จงึได้จดั
กจิกรรมทำงกำรพัฒนำบุคลำกรและจดัอบรมบคุลำกรในองค์กรอย่ำง
สม�ำ่เสมอและต่อเนือ่ง โดยมุง่เน้นให้พนกังำนทกุระดบัมคีวำมรูแ้ละ
ขดีควำมสำมำรถท่ีสงูขึน้ บรษิทัฯได้จดัท�ำหลกัสตูรอบรมต่ำงๆ ให้กบั
พนกังำน ซึง่เรยีกว่ำ Education plan โดยให้ควำมส�ำคญักบัพนกังำน
ทกุระดบัอย่ำงเท่ำเทยีม เพือ่สร้ำงควำมรกัควำมผกูพนัในองค์กรและ
สร้ำงบรรยำกำศในกำรท�ำงำนทีด่ยีิง่ขึน้ โดยในปี 2015 บรษิทัได้มกีำร
จดัอบรมพนกังำนได้ครบทกุต�ำแหน่งครบ 100 % โดยแบ่งหลกัสตูรเป็น

• หลักสูตร กำรบริหำรจัดกำร 
 ทั้งหมด 5 หลักสูตร 19 รุ่น จ�ำนวน 114 ชั่วโมง
• หลักสูตร กำรพัฒนำในงำนและทัศนคติ 
 ทั้งหมด 8 หลักสูตร 187 รุ่น จ�ำนวน 372 ชั่วโมง
• หลักสูตร ส�ำหรับพนักงำนใหม่ 
 ทั้งหมด 2 หลักสูตร 362 รุ ่น จ�ำนวน 728 ชั่วโมง
• หลักสูตร กำรอบรมจำกสถำบันภำยนอกที่มีควำม  
 เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 38 หลักสูตร จ�ำนวน 503 ชั่วโมง
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การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม

 บริษทัฯ ให้ค�ำม่ันสญัญำท่ีจะปฏบิตัต่ิอพนกังำนให้มคีวำม
เท่ำเทียมกัน และเพื่อที่จะส่งเสริมควำมเสมอภำคและลดกำร
ปฏิบัติที่ไม่เท่ำเทียมนั้นบริษัทจึงด�ำเนินกำรเพื่อให้เกิดผลดังนี้

• พนักงำนทุกคนได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเสมอภำคและด้วย
ควำมเคำรพ

• พนักงำนทุกคนต้องได้รับสิทธิ์ในกำรท�ำงำนในสภำพ
แวดล้อมที่ปรำศจำกกำรแบ่งแยก, กำรคุกคำม, กำร
ถูกเอำเปรียบ หรือจะเป็นกำรกระท�ำใดๆก็ตำมที่ไม่พึง
ประสงค์

• กำรตัดสินใจต ่ ำงๆที่ เ ก่ียวข ้อง กับ กำรสรรหำ, 
กำรคัดเลือก, กำรพัฒนำ และกำรปรับเลื่อนต�ำแหน่ง 
จะต้องได้รับกำรพิจำรณำจำก ควำมสำมำรถและอยู่บน
พื้นฐำนของคุณธรรม

• พนักงำนทุกคนมีโอกำสที่เท่ำเทียมกันในกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำนและบรรลุควำมส�ำเร็จด้วยควำมสำมำรถของ
ตนเอง

• พนักงำนทุกคนจะได้รับข้อมูลและกำรฝึกอบรมที่จ�ำเป็นเพื่อ

ใช้ในกำรท�ำงำน

สภาพแวดล้อมในการท�างาน

 บริษัทฯ มีกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีดีในที่ท�ำงำน ด้วย
กำรส�ำรวจและลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุในงำนอย่ำง
สม�่ำเสมอ จึงจัดเตรียมสถำนที่ท�ำงำนอย่ำงรอบคอบและมี
ควำมรับผิดชอบ เช่น จัดพื้นที่ท�ำงำนในส�ำนักงำนใหญ่และ
ศูนย์ปฏิบัติกำร โดยใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดพื้นที่
หย่อนใจส�ำหรบัพนกังำนในทกุศนูย์ปฏบิตักิำร เพือ่ให้พนักงำน
ได้ผ่อนคลำย จดัให้มีจดัห้องน�ำ้นมแม่ทั้งที่ส�ำนักงำนใหญ่และ
ศนูย์ปฏบิตักิำร ซ่ึงได้เริม่ใช้งำนเมือ่ต้นปี 2558 มีกำรเข้ำใช้งำน
และได้รับควำมพึงพอใจจำกพนักงำนเป็นอย่ำงมำก

 และเพื่อเป็นกำรก�ำหนดมำตรฐำนในกำรสร้ำงสภำพ
แวดล้อมในส�ำนักงำนให้มีคุณภำพเท่ำกันทุกศูนย์ปฏิบัติกำร 
จึงได้จัดริเริ่มจัดท�ำ ”คู่มือกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่และสภำพ
แวดล้อมในส�ำนักงำน” ให้เป็นมำตรฐำนในเรื่องกำรจัดวำง
พื้นที่ กำรออกแบบ ภำพลักษณ์ รูปแบบกำรใช้งำนต่ำงๆของ
ส�ำนักงำนใหญ ่ศนูย์ปฏบิตักิำร และบริษทัในกลุม่ คูมื่อนีจ้ะน�ำ
ไปใช้จริงภำยในปี 2559
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รายงานการรักษา
สิ่ งแวดล ้อม
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 ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหำระดับโลก มีกำร
รณรงค์ และขอควำมร่วมมือทุกประเทศให้ช่วยกันลดกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติ หรือใช้อย่ำงคุ้มค่ำ ช่วยกันคิดค้น และใช้
เทคโนโลยีต่ำงๆ ให้สำมำรถอยูร่่วมกนักบัธรรมชำต ิลดผลกระ
ทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมกันอย่ำงจริงจัง

 ในฐำนะทีบ่รษัิทฯ เป็นส่วนหนึง่ของสงัคมโลก ทีใ่ห้ควำม
ส�ำคัญและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อปัญหำสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้น จึงได้น�ำระบบมำตรฐำน ISO 14001 มำประยุกต์
ใช้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยได้รับกำรรับรองต้ังแต่ปี 2553 
ทีส่�ำนกังำนใหญ่ และขยำยไปทกุศนูย์ปฏบิตัภิมูภิำคในปีต่อๆ 
มำแสดงถงึควำมมุง่มัน่ขององค์กรทีจ่ะเป็นส่วนหนึง่ในกำรช่วย
ลดปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง

 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดท�ำและสำนต่อโครงกำร
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นโครงกำรที่จัดท�ำภำยใน และ
ภำยนอกบริษัทฯ

รายงานการรักษาส่ิงแวดล้อม

 โครงกำรภำยในบรษัิทฯ ได้แก่ โครงกำรคดัแยกขยะท่ัวไป 
ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรำย และมำตรกำรกำรลดกำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำ เพือ่สร้ำงจติส�ำนึกในกำรรกัษำสิง่แวดล้อมให้กบัพนักงำน
อย่ำงต่อเนื่อง และมุ่งหวังให้พนักงำนน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันได้อีกด้วย

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงำนส่งข้อเสนอแนะ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงำนและบริษัทฯ ผ่ำนโครงกำรไคเซ็น 
ชื่อ “โครงกำร ระบบกำรทดสอบแบบออนไลน์” ของพนักงำน
ฝ่ำยเร่งรัดหนี้สิน ร่วมมือกับฝ่ำย IT เปำ้หมำยของโครงกำร 
คือ เพิ่มประสิทธิภำพและควำมรวดเร็วในกำรทดสอบ
ควำมรู ้ส�ำหรับพนักงำน ลดกำรใช้กระดำษในกำรทดสอบ 
ด้วยกำรทดสอบผ่ำนออนไลน์ จึงสำมำรถลดปริมำณและค่ำ
ใช้จ่ำยส�ำหรับกระดำษในกำรทดสอบได้ อีกทั้ง ลดปัญหำใน
กำรจดัเกบ็เอกสำรอกีด้วย โครงกำรนีเ้ป็นโครงกำรน�ำร่อง และ
ขยำยต่อไปในอนำคต



2013

19.41 Tons 8.21 Tons 3,733 m3

Paper = 74.66 Tons  

CO2
Coal
H2O

Reduce

2014

29.80 Tons 12.61 Tons 5,731 m3

Paper = 114.61 Tons  
2015

33.54 Tons 14.19 Tons 6,449 m3

Paper = 129.00 Tons  
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 นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ได้เป็นสมำชกิกบัองค์กรภำยนอก ในโครงกำรด้ำนสิง่แวดล้อม คอื “Shred 2 Share Project” 
“เปลี่ยนควำมลับให้เป็นควำมรัก” ร่วมกบับรษิทั ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริน้ติง้ จ�ำกดั (มหำชน) อย่ำงต่อเนื่อง ตัง้แต่
ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน เป็นกำรจัดกำรกระดำษที่ไม่ได้ใช้งำนแล้วอย่ำงปลอดภัย ป้องกันกำรรั่วไหลข้อมูลแล้ว 
ยงัสำมำรถน�ำกระดำษทีถ่กูท�ำลำยกลบัมำใช้ได้ใหม่ จ�ำนวนของกระดำษทีส่่งเข้ำร่วมโครงกำรถกูเปลีย่นเป็นเงนิบรจิำค
เพือ่ใช้สนบัสนนุกจิกรรมพฒันำสงัคมตำมวตัถปุระสงค์ของโครงกำร

ในปี 2558 บริษัทฯได้ส่งกระดำษเพื่อท�ำลำย ร่วมกับ โครงกำร Shred 2 Share Project 
ทั้งหมด 129 ตัน ซึ่งจะสำมำรถช่วยลดมลพิษ จำกก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ และกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติ ทั้งจำก ถ่ำนหิน และน�้ำได้ดังกรำฟ

อ้ำงอิง : กระดำษ 1 ตัน = 1,000 กิโลกรัม   กระดำษ 1 กิโลกรัม ลด คำร์บอนไดออกไซด์ 0.26 กิโลกรัม   ถ่ำนหิน 0.11 กิโลกรัม   น�้ำ 0.05 ลูกบำศก์เมตร
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นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายการตอบแทนสังคม

 เพื่อเน้นย�้ำว่ำ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน) 
มีส่วนสนับสนุนสังคม เรำจึงตอบแทนสังคมผ่ำนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ต่ำงๆ 
ดังรำยละเอียดใน รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี 2558 / 2559

รายละเอียด

องค์กร
• บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหำชน)

รอบของรำยงำน
• รำยงำนนี้เป็นรอบของรำยงำน 
 วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2558 ถึง 20 กุมภำพันธ์ 2559 
 และ 21 กุมภำพันธ์ 2559 ถึง 29 กุมภำพันธ์ 2559

กำรเปลี่ยนภำยในบริษัทที่มีนัยยะส�ำคัญ
• มีกำรเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีของบริษัท

Publication Information
• วันที่ออก: พฤษภำคม 2559
• วันที่ประกำศ ถัดไป: พฤษภำคม 2560
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