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MAJOR GROUP COMPANIES
PURE HOLDING COMPANY
†   AEON CO., LTD.

GENERAL MERCHANDISE STORE (GMS) 
BUSINESS
†   AEON Retail Co., Ltd.
†  * The Daiei, Inc.
†  * AEON Hokkaido Corporation
†  * SUNDAY CO., LTD.
†  * AEON KYUSHU CO., LTD.
†   AEONBIKE CO., LTD.
†   AEON Bakery Co., Ltd.
†   AEON LIQUOR CO., LTD.
†   AEON RYUKYU CO., LTD.
†   JOY Co., Ltd.
†   TOPVALU COLLECTION CO., LTD.
†   Bon Belta Co., Ltd.

SUPERMARKET (SM) BUSINESS
†  * Maxvalu Chubu Co., Ltd.
†  * Maxvalu Nishinihon Co., Ltd.
†  * Maxvalu Tohoku Co., Ltd.
†  * Maxvalu Tokai Co., Ltd.
†  * Maxvalu Hokkaido Co, Ltd.
†  * Maxvalu Kyushu Co., Ltd.
†   AEON MARKET CO., LTD.
†   KOHYO CO., LTD.
†   SANYO MARUNAKA CO., LTD.
†   MAXVALU KANTO CO., LTD.
†   MAXVALU KITA TOHOKU CO., LTD.
†   MAXVALU NAGANO CO., LTD.
†   MAXVALU HOKURIKU CO., LTD.
†   MAXVALU MINAMI TOHOKU CO., LTD.
†   marunaka CO., LTD.
†  *  The Maruetsu, Inc.
†  *  Inageya Co., Ltd.
†  *  KASUMI CO., LTD.
†  *  Belc CO., LTD.
†   Aeon Every Co., Ltd.

DISCOUNT STORE (DS) BUSINESS
†   AEON SUPERCENTER Co., Ltd.
†   AEON BIG CO., LTD.

STRATEGIC SMALL SIZE STORE BUSINESS
†  * MINISTOP CO., LTD.
†   ORIGIN TOSHU CO., LTD.
†   My Basket CO., LTD.
†   RECODS. Co., Ltd.

DRUGSTORE & PHARMACY BUSINESS
†  * CFS Corporation
†   SHIMIZU YAKUHIN CO., LTD.
†   TAKIYA Co., Ltd.
†  *  WELCIA HOLDINGS CO.,LTD.
†  *  Medical Ikkou Co., Ltd.
†   Welpark Co., Ltd.
†   ZAG ZAG Co., Ltd.
†   TSURUHA HOLDINGS Inc.
†   KUSURI NO AOKI CO., LTD.

FINANCIAL SERVICES BUSINESS
†  * AEON Financial Service Co.,Ltd.
†  * AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO., LTD.
†  * AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC.
†  * AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD
†   AEON BANK, LTD.
†   AEON CREDIT SERVICE CO., LTD.
†   AEON HOUSING LOAN SERVICE CO., LTD.
†   AEON INSURANCE SERVICE CO., LTD.
†   Aeon Reit Management Co., Ltd.

SHOPPING CENTER DEVELOPMENT BUSINESS
†  * AEON Mall Co., Ltd.
†   AEON TOWN Co., Ltd.

SERVICE BUSINESS
†  * AEON DELIGHT CO., LTD.
†  * AEON Fantasy Co., Ltd.
†  * ZWEI CO., LTD.
†   AEON Eaheart Co., LTD.
†   AEON COMPASS CO., LTD.
†   AEON CINEMAS CO., LTD.
†   KAJITAKU Co., Ltd.
†   Reform Studio Co., Ltd.
†   Warner Mycal Corporation

SPECIALTY STORE BUSINESS
†  * GFOOT CO., LTD.
†  * COX CO., LTD.
†   Abilities JUSCO CO., Ltd.
†   AEON FOREST CO., LTD.
†   AEON PET CO., LTD.
†   AEON BODY Co., Ltd.
†   Claire’s Nippon Co., Ltd.
†   Cosmeme CO.,LTD.
†   Talbots Japan Co., Ltd.
†   Branshes Co., Ltd
†   MIRAIYA SHOTEN CO., LTD.

†   Mega Sports Co., Ltd.
†   MEGA PETRO Co., Ltd.
†   LAURA ASHLEY JAPAN CO., LTD.
†   AT Japan Co., Ltd.
†  * Taka: Q Co., Ltd.
†   E-commerce Business
†   Aeon Direct CO.,LTD.
†   Aeon Link Co., Ltd.

ASEAN BUSINESS
†   AEON ASIA SDN.BHD.
†  * AEON Co., (M) Bhd.
†   AEON BIG(M) SDN.BHD.
†   AEON (CAMBODIA) Co., Ltd.
†   AEON (Thailand) CO., LTD.
†   AEON VIETNAM CO., LTD
†   PT.AEON INDONESIA

CHINA BUSINESS
†   AEON (CHINA) CO., LTD.
†  * AEON Stores (Hong Kong) Co., Ltd.
†   AEON South China Co., Ltd.
†   Beijing AEON Co., Ltd.
†   Guangdong AEON Teem Co., Ltd.
†   Qingdao AEON Dongtai Co., Ltd.

SHARED FUNCTION COMPANIES
†   Aeon Integrated Business Service Co., Ltd.
†   AEON AGRI CREATE Co., Ltd.
†   AEON GLOBAL SCM CO., LTD.
†   AEON GLOBAL MERCHANDISING CO., LTD.
†   AEON TOPVALU CO., LTD.
†   AEON FOOD SUPPLY Co., Ltd.
†   AEON MARKETING CO., LTD.
†   Cordon Vert CO., LTD.
†   Research Institute For Quality Living Co., Ltd.
†   Tasmania Feedlot Pty. Ltd.
†  * YAMAYA CORPORATION
†   Aeon Demonstration Service Inc.
 
* Listed companies 
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ปีบัญชี	 FISCAL YEAR 2554 2555 2556
    2011 2012 2013

ฐานะการเงิน	(ล้านบาท)	 FINANCIAL	STATUS	(MILLION	BAHT)

สินทรัพย์รวม Total assets 43,985 51,013 60,637

	 ลูกหนี้การค้า  Accounts receivable 38,751 45,394 54,929

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  Allowance for doubtful accounts 2,494 1,620 1,912

หนี้สินรวม Total liabilities 37,604 43,755 51,729

	 เงินกู้ยืมและหุ้นกู ้  Borrowings and debentures 35,578 39,979 48,256

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม Total shareholders’ equity 6,382 7,258 8,907

ผลการดำาเนินงาน	(ล้านบาท) FINANCIAL	RESULTS	(MILLION	BAHT)   

รายได้รวม Total revenues 10,899 12,232 15,235

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและการบริหาร Operating and administrative expenses 4,064 4,877 6,086

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร Directors and managements’ 

   remuneration 76 91 108

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ Bad debts and doubtful accounts 4,530 3,129 3,843

ต้นทุนทางการเงิน Finance cost 1,658 1,781 2,061

กำาไรจากการดำาเนินงาน Operating income 571 2,355 3,137

กำาไรสุทธ ิ Net income 161 1,688 2,501

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม Non-controlling interest 77 68 0.03

อัตราส่วนทางการเงิน FINANCIAL RATIOS   

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท) Book value per share (Baht) 25.5 29.0 35.6

กำาไรต่อหุ้น	(บาท) Net income per share (Baht) 0.64 6.75 10.01

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม Return on assets 0.38% 3.55% 4.48%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น Return on equity 2.60% 25.20% 30.95%

อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำาไรสุทธ ิ Dividend payment ratio 325.9% 44.4% 34.5%

ฐานลูกค้า   CUSTOMER	BASE

p บัตรเครดิต	 2.20		ล้านบัตร	 Credit card 2.20 million cards

p บัตรสมาชิก	 4.83	 ล้านบัตร	 Member card 4.83 million cards

p จำานวนบัตรรวม	 7.03	 ล้านบัตร	 Total card 7.03 million cards

(สิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557)

เครือข่ายสาขาและร้านคู่ค้า   MEMBER	AND	BRANCH	NETWORKS

p สาขา	116	แห่งทั่วประเทศ	 	 	 116 branches nationwide

p เครื่องเบิกและชำาระเงินสดอัตโนมัติ	423	เครื่อง 423 ATMs

p ร้านคู่ค้ากว่า	16,218	แห่ง	 	 	 More than 16,218 dealer shops

จุดเด่นในรอบปีบัญชี 2556

รายงานประจําปี 2556/2557 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)2
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การด�าเนินงานที่ส�าคัญในรอบปี
MILESTONES	OVER	THE	YEAR

2556 q 2013

†	บริษัทฯ	ได้ร่วมมือกับบริษัท	วุฒิศักด์ิ	คลินิก	
อินเตอร์กรุ๊ป	จำากัด	ผู้นำาด้านความงามและ
ผิวพรรณ	ในการเปิดตัว	“บัตรเครดิต	อิออน
วุฒิศักด์ิ	วีซ่า”	เพื่อขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มบริโภค
ในตลาดสุขภาพและความงาม	และเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์ให้แก่ลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต	อิออน	
วุฒิศักด์ิ	วีซ่า	เมื่อมาใช้บริการที่วุฒิศักด์ิ	

† The Company joined with Wuttisak 
Clinic Inter Group Company Limited, 
Thailand’s leading beauty and skin care 
clinic and launched a new cobranded    
card aimed to expand consumers base in 
health and beauty market which offering 
attracting promotion at Wuttisak clinic.

†	บริษัทฯ	ได้เพิ่มเงินลงทุนใน	บริษัท	อิออน	
ไมโครไฟแนนซ์	(ประเทศกัมพูชา)	จำากัด	จำานวน	3	
ล้านเหรียญสหรัฐฯ	หรือประมาณ	89.4	ล้านบาท

† The Company increased capital 
investment in AEON Microfinance 
(Cambodia) Co., Ltd. with the capital 
injection of USD 3 million or approximately 
89.4 million baht.

มีนาคม	p MARCH

เมษายน	p APRIL

พฤษภาคม	p MAY

กรกฎาคม	p JULY

† AEON Credit Service Co., Ltd. in Japan 
(AEON Credit Service) who is one of the 
major shareholders of AEON Thana Sinsap 
(Thailand) Company Limited has resolved 
the transition to a holding company and 
changed its name to AEON Financial 
Service Co., Ltd. (AEON Financial Service) 
effective from April 1, 2013 onwards. 
That the aforesaid change does not result 
in any change in shareholding of AEON 
Financial Service in AEON Thana Sinsap 
(Thailand) Company Limited or the 
business operation of AEONTS. 

†	บริษัทฯ	ได้เปิดตัวบริษัท	อิออน	อินชัวรันส์	
เซอร์วิส	(ประเทศไทย)	จำากัด	อย่างเป็นทางการ	 
ซึ่งเป็นบริษัทใหม่ที่หลังจากการควบรวมบริษัท 
ย่อย	2	บริษัท	คือบริษัท	เอซีเอส	อินชัวรันส์	 
โบรคเกอร์	(ประเทศไทย)	จำากัด	และบริษัท	 
เอซีเอส	ไลฟ์อินชัวรันส์	โบรคเกอร์	(ประเทศไทย)	
จำากัด	โดยแบ่งเป็น	2	บริการหลัก	ได้แก่	การ 
ให้บริการในส่วนของนายหน้าประกันวินาศภัย	 
และนายหน้าประกันชีวิต	

† The Company established a new  
subsidiary, namely AEON Insurance  
Service (Thailand) Co., Ltd., which were 
amalgamated from two insurance  
subsidiaries, ACS Insurance Broker  
(Thailand) Co., Ltd. and ACS Life Insurance 
Broker (Thailand) Co., Ltd. There are 2 
main services, non-life insurance  
brokerage services and life insurance 
brokerage services.

†	บริษัทฯ	ได้เปิดตัวห้องพักรับรองพิเศษ	
“AEON	Lounge”	ที่เป็นห้องพักรับรองลูก
ค้าอิออนแห่งแรกในประเทศไทย	ซึ่งตั้งอยู่	ณ	
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	เพื่อรองรับลูกค้าผู้ถือ
บัตรอิออน	รอยัล	ออร์คิด	พลัส	แพลทินัม	และ
บัตรเครดิตอิออน	โกลด์	ในประเทศไทย	รวมทั้ง

†	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	
จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทในเครือ	ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล	(ISO27001:2005)	จาก	
บริษัท	บูโร	เวอริทัส	เซอทิฟิเคชั่น	(ประเทศไทย)	
จำากัด	ซึ่งการรับรองนี้เป็นมาตรฐานการปกป้อง
คุ้มครองข้อมูลด้วยวิธีการที่ดีที่สุดในระดับสากล	

† AEON Thana Sinsap (Thailand) 
Company Limited and subsidiaries obtain 
ISO27001: 2005 certification from Bureau 
Veritas Certification (Thailand) Limited 
which is to certify that the company has 
obtained the best Information Security 
Management Systems at an international 
standard.

ลูกค้าผู้ถือบัตรอิออนจากญี่ปุ่นและประเทศใน
เอเชียที่มีธุรกิจของอิออนดำาเนินการอยู่	

† The Company announced the first 
“AEON Lounge” in Thailand, at Central 
World department store. This lounge is 
available for complimentary use by gold 
card and platinum card members in 
Thailand. Including AEON card members 
from Japan and Asian countries.

†	บริษัทฯ	ได้ระดมทุนในประเทศญี่ปุ่น	โดยการ
เสนอขายหุ้นกู้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์	ผ่านบริษัท	อีเทอนอล	6	นิติบุคคล	
เฉพาะกิจ	จำากัด	(“บริษัทนิติบุคคลเฉพาะกิจ
จำากัด”)	มูลค่าเงินรวมไม่เกิน	3,000	ล้านบาท	
โดยมีระยะเวลาในการกู้ยืม	3-5	ปี

† The Company raised cross-border 
funding from Japan by issuance and 
offering of newly-issued debentures under 
a securitization scheme through Eternal 6 
Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (“SPC”) 
with the amount up to 3,000 million baht 
with a 3-5 years tenor.

†	บริษัท	อิออน	เครดิต	เซอร์วิส	จำากัด	ประเทศ 
ญี่ปุ่น	ได้มีการจัดโครงสร้างใหม่เป็น	Holding	
Company	และเปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	อิออน	 
ไฟแนนเชียล	เซอร์วิส	จำากัด	(“อิออน	ไฟแนนเชียล 
เซอร์วิส”)	เมื่อวันที่	1	เมษายน	2556	อย่างไร
ก็ตาม	ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน	และสัดส่วนการ
ลงทุนใน	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	
จำากัด	(มหาชน)	ยังคงเหมือนเดิม

รายงานประจําปี 2556/2557 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)4
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†	บริษัทฯ	ได้เพิ่มเงินลงทุนใน	บริษัท	อิออน	
ไมโครไฟแนนซ์	(ประเทศพม่า)	จำากัด	จำานวน	1	
ล้านเหรียญสหรัฐฯ	หรือประมาณ	32.0	ล้านบาท

† The Company increased capital  
investment in AEON Microfinance  
(Myanmar) Co., Ltd. with the capital  
injection of USD 1 million or  
approximately 32.0 million baht.

สิงหาคม	p AUGUST ตุลาคม	p OCTOBER

ธันวาคม	p DECEMBER

กันยายน	p SEPTEMBER

†	บริษัทฯ	ได้เพิ่มเงินลงทุนใน	บริษัท	อิออน	
ไมโครไฟแนนซ์	(ประเทศพม่า)	จำากัด	จำานวน	1	 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ	หรือประมาณ	32.7	ล้านบาท

† The Company increased capital  
investment in AEON Microfinance  
(Myanmar) Co., Ltd. with the capital 
injection of USD 1 million or approximately 
32.7 million baht.

มกราคม p JANUARY

†	บริษัทฯ	ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการแห่งใหม่ที่
อำาเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	เพื่ออำานวยความ
สะดวกสบายและรองรับการขยายตัวของลูกค้าใน
ต่างจังหวัดที่มียอดขายที่สูงข้ึน

† The Company set up a new operation 
center at Sriracha Center in Chonburi 
province to increase workforce and  
support customer growth in provinces.

†	บริษัทฯ	ได้ร่วมมือกับ	บริษัท	เอช.ไอ.เอส.	
ทัวร์ส์	จำากัด	เปิดตัว	บัตรเครดิต	อิออน	เอช.
ไอ.เอส.	คอร์ปอเรท	การ์ด	โดยเป็นบัตรเครดิต 
เพื่อผู้บริหาร	และพนักงานในองค์กร	ซึ่งอำานวย
ความสะดวกในการใช้จ่ายเพื่อการเดินทางติดต่อ
ธุรกิจขององค์กร	

† The Company joined with H.I.S. Tours 
Company Limited and launched AEON 
H.I.S. Corporate Card – a premium credit 
card targets on corporate executives and 
employees, to ensure extra convenience 
for business travelling.

†	บริษัทฯ	ได้เปิดสาขาใหม่	“สาขาจังซีลอน	
จังหวัดภูเก็ต”	ที่มีการปรับปรุงลักษณ์ของสาขา
ให้ต่างไปจากเดิม	เพื่ออำานวยความสะดวกสบาย
ด้วยการมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า	พร้อมทั้ง
มีแผนในการการปรับปรุงภาพลักษณ์และยกระดับ
คุณภาพบริการของสาขาทั่วประเทศ	

†	บริษัทฯ	ได้ร่วมมือกับบริษัท	สยามฟิวเจอร์	 
ดีเวลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)	เปิดตัวแคมเปญ	
“Season	of	Happiness”	เพื่อตอบแทนลูกค้า
ด้วยการมอบสิทธิพิเศษมากมายให้แก่ผู้ถือบัตร
เครดิตอิออน	และส่งมอบความสุขตลอดช่วง
เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง	

† The Company joined with Siam Future 
Development Public Company Limited  
and launched campaign “Season of  
Happiness” to reward customers by  
offering special benefits for AEON card 
members and deliver happiness through-
out the season of celebration.

†	บริษัทฯ	ได้จับมือกับ	2	บริษัทยักษ์ใหญ่	คือ	 
บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จำากัด	(มหาชน)	
ผู้นำากลุ่มธุรกิจเอนเตอร์เทนเม้นท์และบริษัท	แมค
ไทย	จำากัด	ผู้นำากลุ่มธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน
ของประเทศไทย	เปิดตัวแคมเปญ	“สุขได้ทุกวัน
กับบัตรเครดิตอิออน”	โดยมอบสิทธิประโยชน์
มากมายแก่	ผู้ถือบัตรเครดิตอิออนโกลด์และ
คลาสสิค	

† The Company launched the privilege 
campaign for Gold and Classic cardholders 
with 2 major partners, Major Cineplex 
Group Plc, the largest entertainment    
network and McThai Co.,Ltd., the largest 
fast food restaurant network in Thailand 
under a theme “Everyday Happiness with 
AEON Credit Card”. 

สามารถใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมกับการชำาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์	เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการ
จับจ่ายใช้สอยให้กับผู้ถือบัตรเครดิตทั่วประเทศ

† The Company launched “AEON Easy 
Pay”, a new payment service that AEON 
Dealers can use Smartphone connect 
with electronic payments. This payment 
function will facilitate credit cardholders 
nationwide.

† The Company opened a new branch at 
Jungcelon Phuket which was renovated to 
facilitate customers with the best services. 
The Company has planed to renovate our 
all branches to increase quality of branch 
services and our brand awareness for our 
customers.

†	บริษัทฯ	ได้เปิดตัวบริการรับชำาระเงิน	AEON	
Easy	Pay	เพื่อให้ร้านค้าสมาชิกของอิออน
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สารถึงผู้ถือหุ้น

	 สภาพเศรษฐกิจไทยปี	 2556	 ในช่วงคร่ึงปีหลัง	 มีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเน่ือง	 เป็นผลจากอุปสงค์ในประเทศและภาค 
การส่งออกท่ีชะลอตัวลง	โดยดัชนีการบริโภคภาคเอกชน	สะท้อนให้เห็นว่าภาคครัวเรือนเร่ิมชะลอการใช้จ่าย	หลังจากท่ีรัฐบาลยุติโครงการ
คืนภาษีรถยนต์คันแรก	 ประกอบกับภาระหน้ีสินครัวเรือนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน	 และความเช่ือม่ันของผู้บริโภคท่ีปรับตัวลดลงตามความไม่แน่นอน
ของสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ	 ซ่ึงทำาให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากข้ึน	ขณะท่ีดัชนีการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว
ลง	เน่ืองจากความล่าช้าของการดำาเนินการตามแผนการลงทุนท่ีสำาคัญของภาครัฐ	
	 ในปีบัญชี	2556	 ส้ินสุดวันท่ี	20	กุมภาพันธ์	2557	น้ี	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)	จึงได้มุ่ง
เน้นท่ีจะให้บริการท่ีสะดวกสบายแก่ลูกค้าผ่านการให้บริการสินเช่ือในรูปแบบต่างๆ	ของบริษัทฯ	ด้วยบริการท่ีสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ 
ลูกค้าและร้านคู่ค้า	 ซ่ึงจากการดำาเนินธุรกิจภายใต้นโยบายดังกล่าว	 ส่งผลให้ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 เติบโตและมีกำาไรท่ีโดดเด่น 
จากความสำาเร็จในการเพ่ิมจำานวนบัตรท่ีมากข้ึนท้ังในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด	 นอกจากน้ีเรายังใช้กลยุทธ์การขยายธุรกิจไปยังประเทศ
กัมพูชา,	พม่า,	ลาว	และเวียดนาม	โดยลงทุนใน	บริษัท	อิออน	ไมโครไฟแนนซ์	(ประเทศกัมพูชา)	จำากัด,	บริษัท	อิออน	ไมโครไฟแนนซ์	
(เมียนมาร์)	จำากัด,	บริษัท	อิออน	ลิสซ่ิง	เซอร์วิส	(ลาว)	จำากัด	และ	บริษัท	เอซีเอส	เทรดด้ิง	เวียดนาม	จำากัด	อีกท้ังยังส่งผลให้บริษัทฯ	
ก้าวสู่การเป็นผู้นำาตลาดสินเช่ือรายย่อยในแถบประเทศอาเซียนอีกด้วย	
	 เพ่ือเพ่ิมจำานวนสมาชิกใหม่ของธุรกิจบัตรเครดิต	 และธุรกิจสินเช่ือเงินกู้ท้ังในกรุงเทพฯ	 และต่างจังหวัด	 รวมท้ังอำานวย 
ความสะดวกสบายด้วยการมอบบริการท่ีดีท่ีสุดให้แก่ลูกค้า	 โดยเราได้มีการปรับปรุงภาพลักษณ์และยกระดับคุณภาพบริการของสาขา 
ซ่ึงเป็นอีกกลยุทธ์หน่ึงท่ีทางบริษัทได้ให้ความสำาคัญอย่างต่อเน่ือง	 และยังมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการแห่งใหม่ท่ีอำาเภอศรีราชา	 จังหวัด 
ชลบุรี	 เพ่ือรองรับการขยายตัวของลูกค้าในต่างจังหวัดท่ีมียอดขายท่ีสูงข้ึน	 นอกจากน้ียังมีการจัดทำาโปรโมช่ันกับคู่ค้าช้ันนำาทาง 
ธุรกิจท่ีมีศักยภาพ	 อาทิเช่น	 วุฒิศักด์ิคลีนิค	 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 บริษัท	 เอช.ไอ.เอส.ทัวร์ส์	 จำากัด	 บริษัท	 แมคไทย	 จำากัด 
และ	 บริษัท	 เมเจอร์	 ซีนีเพล็กซ์	 กรุ๊ป	 จำากัด	 (มหาชน)	 รวมท้ังได้มีการขยายช่องทางการเบิกถอนเงินสดให้แก่ลูกค้า	 โดยลูกค้า 
ไม่เพียงสามารถเบิกถอนเงินสดได้ท่ีตู้	 ATM	 ของอิออนเท่าน้ัน	 แต่ยังสามารถเบิกถอนเงินสดได้จากตู้	 ATM	 ของธนาคารหลักๆ 
ท่ีมีเครือข่ายเช่ือมโยงกับอิออน	 รวมท้ังสามารถเบิกถอนเงินสดได้ท่ี	 บริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	 จำากัด	 และเคาน์เตอร์เซอร์วิส	 ท่ีเซเว่น 
อีเลฟเว่น	รวมท้ังส้ินกว่า	30,000	แห่ง
	 จากความมุ่งม่ันและพยายามของเราในการทำาโปรโมช่ันร่วมกับคู่ค้าช้ันนำาทางธุรกิจท่ีมีศักยภาพ	 ส่งผลให้จำานวนฐานลูกค้า 
ของเราเพ่ิมข้ึน	 328,000	 บัตรจากปีก่อน	 โดยเพ่ิมเป็น	 7.03	 ล้านบัตร	 และจำานวนสมาชิกท่ีใช้บริการสินเช่ือเพ่ิมข้ึนร้อยละ	 8	 จาก 
ปีก่อน	 เป็นจำานวน	 2.24	 ล้านราย	 โดยเป็นผลมาจากการใช้บัตรเครดิตท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ	 27	 และยอดสินเช่ือเงินกู้ท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ	 18 
จากปีก่อน	ซ่ึงส่งผลให้บริษัทฯ	มีรายได้	จำานวน	15,235	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนร้อยละ	25	จากปีก่อนและมีกำาไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่	
2,501	ล้านบาท	คิดเป็นการเติบโตร้อยละ	48	จากปีก่อน	ซ่ึงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต้ังแต่การจัดต้ังบริษัทฯ	ข้ึนในปี	2535
	 บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)	ยังคงเดินหน้ามุ่งสู่เป้าหมายของการเป็นผู้นำาตลาดสินเช่ือรายย่อย 
ในประเทศ	 บริษัทฯ	 มีเป้าหมายท่ีจะขยายการรวมกลุ่มธุรกิจ	 และเพ่ิมมูลค่าองค์กรผ่านการบริหารแบบองค์รวม	 อีกท้ังยังเพ่ิมความ 
พึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า	ผ่านการบริการท่ีสะดวก	ปลอดภัยและเต็มไปด้วยสิทธิประโยชน์	ซ่ึงมีความมุ่งม่ันท่ีจะทำาให้บริษัทมีการเติบโต
อย่างต่อเน่ือง	 และเตรียมพร้อมท่ีจะขยายธุรกิจไปยังแถบประเทศอาเซียน	 ในขณะเดียวกัน	 บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของ 

รายงานประจําปี 2556/2557 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)6



MESSAGE	TO	SHAREHOLDERS

 The Thai economy in the second half of 2013 has continued to slow down, due to decelerate private domestic 
demand and export growth. The private consumption index reflected a significant drop in household spending, which 
was a result of the fading out effects of the government’s first-time car buyer tax rebate program, increased household 
debt and declining consumer confidence due to the Thai economic and political uncertainty causing consumers to be 
more cautious about spending. The private investment index also showed a slow down due to the slow progress in the 
government’s mega project investments.
  The fiscal year 2013 that ended February 20, 2014. AEON Thana Sinsap (Thailand) Plc. (AEONTS) has aimed 
to provide financial service with more convenience and satisfaction to customers and member stores. Directed by these 
strategies, remarkable growth and profitability with the achievement of number of cards expansion in Bangkok and 
provinces. We also strategies company’s position as a hub for expansion in Cambodia, Myanmar, Lao and Vietnam by 
major shareholders investment in AEON Microfinance (Cambodia) Co., Ltd. AEON Microfinance (Myanmar) Co., Ltd. 
AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd and ACS Trading Vietnam Co., Ltd. This will consequently lead the company to be 
a leading retail finance company in ASEAN countries.
  Regarding credit card and loan businesses, in order to attract new customers in Bangkok and the provinces 
as well as facilitate our customers with the best service, we have renovated our branches and increased the quality of 
branch services to increase our brand awareness for our customers. We also continue to improve collection performance 
by setting up a new operation center at Sriracha Center in Chonburi province, which will increase our workforce in order 
to support customer growth in the provinces. In addition, we continued a joint promotion with valued business partners 
(i.e. Wuttisak Clinic, The Expressway Authority of Thailand, H.I.S. Tours, McDonald’s and Major Group) and expanded 
cash withdrawal channels, not only through our ATMs but also major bank alliance networks, Thailand Post Office, and 
Counter Service at 7-11 shops now totaling more than 30,000 service channels.
  With our efforts through joint promotions with business alliances, our customer base has increased by 328,000 
cards from the previous year to approximately 7.03 million cards, and the number of ID base has increased by 8% from 
last year to 2.24 million IDs driven by credit card usage, which is up by 27% and loan growth of 18% year on year. As 
a result, revenue of 15,235 million baht increased by 25% from last year and net profit attributable to owners of the 
parent of 2,501 million baht increased by 48% from last year – top record of profitability since establishment in 1992. 
  AEON Thana Sinsap (Thailand) Plc. (AEONTS) is now one of the leading retail finance companies in Thailand. 
The company aims to maximize the group synergy and enhance corporate value through management integration 
and maximizing customers’ satisfaction through the provision of services that are convenient, safe and beneficial to 
customers. We are committed to the company’s sustainable growth and readiness to expand in ASEAN countries. In 
the same period, in order to create good corporate governance, we have set up a Risk Management Committee and 
a Compliance Committee, which covers subsidiary companies in domestic areas and overseas. In addition, we have 

ANNUAL REPORT 2013/2014 AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 7



นายมาซาโนริ	โคซากะ	
ประธานกรรมการ

MR.	MASANORI	KOSAKA
Chairman of the Board

การกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 เราได้จัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการกำากับดูแลการปฏิบัติงานข้ึน	 ซ่ึงครอบคลุมท้ัง
บริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศ	 นอกจากน้ีบริษัทฯ	 ได้เล็งเห็นถึงการดูแลและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรโดยมีการปรับปรุงศูนย์
ปฏิบัติงาน	และสนับสนุนให้พนักงานได้รับโอกาสท่ีดีในสายงานของตนเอง	รวมท้ังยังส่งเสริมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางานให้
ดีย่ิงข้ึน	อาทิเช่น	การเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียน	เม่ือพบการกระทำาท่ีเส่ียงต่อการเกิดการทุจริตภายในองค์กร	ซ่ึงจากนโยบาย
ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานเกิดทัศนคติและความพึงพอใจในการทำางาน	เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ	บริษัทฯ	ร่วมกัน	โดยปรัชญา
การบริหารจัดการของเราคือ	การสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกค้ามีโอกาสในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

แผนการดำาเนินงานในปีบัญชี	2557
	 จากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยในช่วงไตรมาสแรกยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวลง	 เน่ืองจากยังคงได้รับแรงกดดันอย่าง 
หนักจากปัญหาความขัดแย้งด้านการเมืองในประเทศ	 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความเช่ือม่ันด้านการลงทุนและการบริโภคในประเทศให้ปรับตัว
ลดลง	 อย่างไรก็ตามเรายังคงมุ่งเน้นไปยังธุรกิจบัตรเครดิต	 และสินเช่ือส่วนบุคคล	 ซ่ึงเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ	 โดยเน้นการเพ่ิมยอด
การให้สินเช่ือจากการเพ่ิมจำานวนสมาชิกรวมท้ังการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ต่างๆ	และความสะดวกสบายในการใช้บัตรเครดิตแก่ลูกค้า	นอกจาก
น้ีบริษัทฯได้ออกมาตรการเพ่ือรับมือกับผลกระทบดังกล่าว	เช่น	การทบทวนมาตรฐานการพิจารณาสินเช่ือ	การนำาเสนอกิจกรรมทางการ
ตลาดท่ีเหมาะสม	และ	ปรับปรุงการติดตามหน้ีให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน	
	 ในปีน้ี	 บริษัทฯ	 จะเพ่ิมสิทธิประโยชน์บัตรให้มากข้ึนกว่าปีท่ีผ่านมา	 จะเน้นสิทธิประโยชน์ท่ีใช้ได้ในชีวิตประจำาวัน	 อีกท้ังเรา 
ยังวางแผนท่ีจะออกบัตรร่วม	(Co-Branded	Card)	เพ่ิมข้ึน	เพ่ือยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทฯ	และให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่มากย่ิงข้ึน	
รวมท้ังเพ่ิมรายการส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรช้ันนำาทางธุรกิจต่างๆ	 ในประเทศไทยด้วย	 ในปัจจุบันแนวโน้มการใช้สมาร์ทโฟนและ
อินเตอร์เน็ตเพ่ิมมากข้ึน	 ดังน้ันเราจึงได้พัฒนาโปรแกรมการทำาธุรกิจผ่านส่ือออนไลน์ให้มากย่ิงข้ึน	นอกจากน้ีบริษัทฯ	 ได้ริเร่ิมธุรกิจใหม่
เพ่ือเป็นการเพ่ิมแหล่งรายได้ให้กับบริษัท	 อาทิเช่น	 ระบบชำาระเงินออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต	 และระบบชำาระเงินออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน	
อีกท้ังแนวโน้มท่ีเอเชียจะกลายเป็นภูมิภาคท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจโลก	ดังน้ัน	เราจึงได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน	
	 ห้างสรรพสินค้าอิออน	ซ่ึงเป็นหน่ึงในร้านค้าปลีกท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น	โดยจะเปิดให้บริการเป็นคร้ังแรก	ในเดือนมกราคม	2557	
ท่ีนครโฮจิมินห์	ประเทศเวียดนาม	และคาดว่าจะเปิด	 ห้างสรรพสินค้าอิออน	 ท่ีประเทศกัมพูชา	 ในเดือนมิถุนายน	2557	 เพ่ือรองรับการ
เติบโตของบริษัทย่อยของเราในประเทศน้ันๆ
	 ถึงแม้ว่าการแข่งขันของธุรกิจสินเช่ือรายย่อยจะมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน	เรายังคงมีความเช่ือม่ันในศักยภาพและการพัฒนาตนเอง
เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับภาพลักษณ์ของบริษัทฯ	และเพ่ือดำารงไว้ซ่ึงผลประกอบการท่ีน่าพึงพอใจและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย
	 นอกจากการดำาเนินธุรกิจทางด้านสินเช่ือรายย่อย	บริษัทฯ	ได้ให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการ
ท่ีดี	รวมถึงการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือรักษาและปกป้องข้อมูลของลูกค้า	ตลอดจนตระหนักถึงหน้าท่ี
และความรับผิดชอบต่อสังคมส่ิงแวดล้อมเสมอมา	 ซ่ึงในปีท่ีผ่านมามูลนิธิอิออนประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง	 เช่น	 การ
สนับสนุนและส่งเสริมการการอนุรักษ์ป่าไม้โดยการจัดกิจกรรมปลูกป่า	การส่งเสริมการศึกษาโดยการมอบทุนการศึกษาและบริจาคส่ิงของ
ให้กับโรงเรียน	รวมท้ังการเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเน่ืองกับสภากาชาดไทย
	 สุดท้ายน้ี	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)	ขอส่งความจริงใจไปยังผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	ลูกค้า	และคู่ค้า
ทางธุรกิจ	ทุกท่าน	สำาหรับการให้การสนับสนุนและร่วมธุรกิจกับบริษัทฯ	อย่างต่อเน่ืองเสมอมา	และขอแสดงความขอบคุณไปยังผู้บริหาร
ทุกท่าน	และพนักงานท้ังหมดของเราสำาหรับความร่วมมือ	ซ่ึงเรายังคงต้องการการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเน่ืองในปีต่อๆ	ไปเช่นกัน
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นายยาซูฮิโกะ	คอนโดะ
รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

MR.	YASUHIKO	KONDO
Vice Chairman of the Board and Managing Director

renovated operation centers, developed career opportunities, and promoted the culture of a good working environment 
implementing a whistle blowing policy for properly addressing any situations where a staff raises a concern about a 
risk, malpractice or wrongdoing in the workplace. These will encourage employee’s values, attitudes and behaviors 
to achieve the Company’s outcomes and in line with our management philosophy which is to “support customers’ 
lifestyles and enable each individual to maximize future opportunities through effective use of credit”.

PLANS	FOR	FISCAL	YEAR	2014
 In the first quarter of 2014, the Thai economy continues to be impacted by political unrest driving declines 
in investor confidence and domestic consumption. We continue focusing on our core businesses, the credit card and 
personal loan business, and to improve transaction volume by increasing card-member recruitment and enhancing 
the convenience of credit card usage. We are also reviewing judgment standards, marketing methods and enhanced 
collection activity.
  This year we would like to strengthen the credit card business and enhance the card functions and privileges, 
which are relevant for daily life more than in the last year. In addition, we plan to proceed issuing a new co-branded 
card to increase our brand image and reach more customer segmentation aiming to launch joint promotion campaigns 
with other top business alliances in Thailand. With our usage trend of smart phone and internet has increased so we 
need to focus on developing the applications for the services related to Digital online in smart phone and internet. 
Additionally, we have launched Payment Gateway and smart phone settlement service as new revenue sources. Asia’s 
commitment to growth will drive the global economy so we need to expand our business in neighboring countries where 
the economies are growing rapidly. 
 AEON Mall, one of Japan’s largest retailers, opened its first shopping mall location in Ho Chi Minh City, Vietnam 
in January 2014, and AEON Mall Cambodia is expected to be opened in June 2014. These locations will sustain growth 
for our subsidiaries in Vietnam and Cambodia.
  Although the competition in the retail finance business has become more aggressive, we believe in our ability 
to develop ourselves and strengthen our corporate image in order to maintain a good operating result and deliver value 
for our subsidiaries shareholders.
 In addition to focusing on our retail finance business, we continue to adhere to the principle of good corporate 
governance and Information Security Management System (ISMS) in order to promote secure management of personal 
information and protect customer information as well as maintain corporate social responsibility. As a part of society, 
AEON Thailand foundation has continued several activities in the past year to support and promote forest preservation 
with forest plantation activities and enhancing education by providing scholarships and donation to schools, as well as 
supporting blood donation activities along with the Thai Red Cross Society.
 We, AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited would like to take this opportunity to express 
our sincere appreciation to our shareholders, investors, customers and business partners for their continuous support 
and interest in the Company, and we would also like to extend our thanks to the management and all staff for their 
cooperation.
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คณะกรรมการบริษัทฯ
BOARD	OF	DIRECTORS

นายมาซาโนริ	โคซากะ	
ประธานกรรมการ

MR.	MASANORI	KOSAKA
Chairman of the Board

นายยาซูฮิโกะ	คอนโดะ
รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

MR.	YASUHIKO	KONDO
Vice Chairman of the Board and Managing Director

นางสุพร	วัธนเวคิน	
กรรมการ

MRS.	SUPORN	WATTANAVEKIN	
Director
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นางสาวกัณณิกา	เกื้อศิริกุล
กรรมการ

MS.	KANNIKA	KURSIRIKUL	
Director

นางจิราพร	คงเจริญวานิช	
กรรมการ

MRS.	JIRAPORN	KONGCHAROENWANICH	
Director

นายจุน	ซูซูกิ
กรรมการ

MR.	JUN	SUZUKI
Director
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นายชิโร	อิชิดะ
กรรมการ

MR.	SHIRO	ISHIDA
Director

นายชัชวาลย์	เจียรวนนท์	
กรรมการ

MR.	CHATCHAVAL	JIARAVANON	
Director

นายนพพันธป์	เมืองโคตร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

MR.	NOPPUN	MUANGKOTE
Independent Director and Chairman of Audit Committee
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นายเดช	บุลสุข
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

MR.	DEJ	BULSUK
Independent Director and Audit Committee Member

นายชุนอิจิ	โคบายาซิ	
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

MR.	SHUNICHI	KOBAYASHI
Independent Director and Audit Committee Member

ดร.	สุจริต	คูณธนกุลวงค์
กรรมการอิสระ

DR.	SUCHARIT	KOONTANAKULVONG
Independent Director

กรรมการบริหาร
Executive Director

กรรมการ
Director

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and Audit Committee

กรรมการอิสระ
Independent Director
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความเป็นมา
	 บริษัท	 อิออน	 ธนสินทรัพย์	 (ไทยแลนด์)	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 (“บริษัทฯ”)	 จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด	 เมื่อวันที่	 18	
กันยำยน	2535	โดยบริษัท	อิออน	เครดิต	เซอร์วิส	จ�ำกัด	ประเทศญี่ปุ่น	(“อิออน	เครดิต	เซอร์วิส”)	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียน
ทีเ่รียกช�ำระแล้วทัง้สิน้	250	ล้ำนบำท	ออิอน	เครดิต	เซอร์วสิ	ผู้ถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัทฯ	ได้เร่ิมก่อตัง้ข้ึนคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุน่	โดย
ประกอบธุรกิจให้บรกิำรทำงด้ำนกำรเงินต่ำงๆ	รวมถงึบรกิำรบตัรเครดิต	บรกิำรสินเชื่อเช่ำซื้อ	บริกำรสินเชื่อส่วนบคุคล	และบรกิำรอื่นๆ	

	 บริษัท	 อิออน	 เครดิต	 เซอร์วิส	 จ�ำกัด	 ประเทศญี่ปุ่น	 ได้มีกำรจัดโครงสร้ำงใหม่เป็น	 Holding	 Company	 และเปลี่ยนชื่อ 
เป็น	บริษัท	อิออน	ไฟแนนเชียล	เซอร์วิส	จ�ำกัด	(“อิออน	ไฟแนนเชียล	เซอร์วิส”)	เมื่อวันที่	1	เมษำยน	2556	อย่ำงไรก็ตำม	ที่อยู่ตำม
ที่จดทะเบียน	และสัดส่วนกำรลงทุนใน	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	 (ไทยแลนด์)	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	ยังคงเหมือนเดิม	ปัจจุบัน	บริษัท 
อิออน	 ไฟแนนเชียล	 เซอร์วิส	 ได้มีกำรขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจไปยังประเทศต่ำงๆ	 ในภูมิภำคเอเชีย	
ได้แก่	ฮ่องกง	ไทย	มำเลเซีย	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	จีน	ไต้หวัน	เวียดนำม	กัมพูชำ	อินเดีย	ลำว	และพม่ำ	ตำมล�ำดับ	

	 ทั้งน้ี	 กำรด�ำเนินธุรกิจทำงด้ำนกำรเงินในแต่ละภูมิภำคจะมุ่งเน้นกำรให้บริกำรทำงกำรเงินแก่ประชำกรในภูมิภำคน้ันๆ	 ซึ่ง 
กำรด�ำเนินธุรกิจดังกล่ำวไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันแต่อย่ำงใด

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
	 บริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจหลักในกำรให้บริกำรสินเช่ือรำยย่อย	 (Retail	 Finance)	 แก่ลูกค้ำในหลำกหลำยรูปแบบทั้งสินเช่ือ 
บัตรเครดิต	สินเชื่อเช่ำซื้อ	สินเชื่อส่วนบุคคล	และ	อื่นๆ	โดยธุรกิจที่สร้ำงรำยได้หลักให้แก่บริษัทฯ	ในปีที่ผ่ำนมำคือ	ธุรกิจบัตรเครดิต	
และธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล	ซึ่งมีสัดส่วนรำยได้คิดเป็นร้อยละ	36	และ	ร้อยละ	54	ของรำยได้รวม	ตำมล�ำดับ	และธุรกิจสินเชื่อเช่ำซื้อ	
มีสัดส่วนร้อยละ	2	ของรำยได้รวม
	 ณ	วันที่	20	กุมภำพันธ์	2557	บริษัทฯ	มีสมำชิกที่ใช้บริกำรสินเช่ือรวม	3.48	ล้ำนบัญชี	ในขณะที่สมำชิกที่ใช้บริกำรสินเชื่อ
มีจ�ำนวน	2.24	ล้ำนรำย	และมีจ�ำนวนลูกค้ำสมำชิกบัตรเครดิตและสินเชื่ออื่นๆ	ถึง	7.03	ล้ำนบัตร	เพิ่มขึ้น	328,000	บัตรแบ่งเป็นบัตร
เครดิต	2.20	ล้ำนบัตร	และบัตรสมำชิก	4.83	ล้ำนบัตร	มีสำขำรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน	116	แห่ง	แบ่งเป็นสำขำในเขตกรุงเทพฯ	จ�ำนวน 
40	 แห่งและสำขำในต่ำงจังหวัดจ�ำนวน	 76	 แห่ง	 นอกจำกน้ี	 บริษัทฯ	 ยังมีกำรติดตั้งเคร่ืองอนุมัติวงเงินสินเช่ืออัตโนมัติผ่ำนบัตร 
(EDC)	อีกกว่ำ	2,000	เครื่อง	ตำมห้ำงสรรพสินค้ำ	และร้ำนดิสเคำนท์สโตร์	ต่ำงๆ	อำทิ	เดอะมอลล์,	แม็กซ์แวลู,	จัสโก้,	เทสโก้	โลตัส,	
แม็คโคร,	คำร์ฟูร์,	บิ๊กซี,	 ไอที	 ซิตี้,	 เพำเวอร์บำย	และอื่นๆ	ตลอดจนร้ำนค้ำชั้นน�ำต่ำงๆ	รวมทั้งมีเครื่องเบิกและช�ำระเงินสดอัตโนมัติ
จ�ำนวน	423	เครื่องติดตั้งในเขตกรุงเทพฯ	และต่ำงจังหวัด	เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 ปีบัญชี 2554 2555 2556
 ประเภทธุรกิจ จำานวน ร้อยละ อัตราเติบโต จำานวน ร้อยละ อัตราเติบโต  จำานวน ร้อยละ อัตราเติบโต
  (ล้านบาท)  ร้อยละ (ล้านบาท)  ร้อยละ (ล้านบาท)  ร้อยละ

	 1.	 บัตรเครดิต	 4,256	 39	 6	 4,633	 38	 9	 5,497	 36	 19

	 2.	 สินเชื่อเช่ำซื้อ	 558	 5	 (59)	 236	 2	 (58)	 307	 2	 30

	 3.	 สินเชื่อส่วนบุคคล	 4,677	 43	 24	 6,119	 50	 31	 8,157	 54	 33

	 4.	 อื่นๆ	 1,409	 13	 53	 1,244	 10	 (12)	 1,273	 8	 2

	 	 รวม	 10,899	 100	 8	 12,232	 100	 12	 15,235	 100	 25

หมายเหตุ 	-	ธุรกิจทุกประเภทด�ำเนินกำรโดยบริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	
		 -	รอบระยะเวลำบัญชีของบริษัทฯ	สิ้นสุดวันที่	20	กุมภำพันธ์ของทุกปี	
	 -	สินค้ำผ่อนช�ำระรำยกำรใหม่	(ยกเว้นจักรยำนยนต์)	ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่	21	มกรำคม	2554	บริษัทฯ	จะให้บริกำรสินเชื่อเงินกู้แบบมีวัตถุประสงค์แทน 
	 	 สัญญำเช่ำซื้อ
	 -	รำยได้อื่นๆ	ได้แก่	รำยได้ค่ำนำยหน้ำ	และรำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตำมหนี้
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เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ
	 นโยบำยหลักในกำรด�ำเนินธุรกิจตลอดมำ	คือกำรบริกำรทีใ่ห้ประโยชน์กับผู้ถือบัตรออิอนผ่ำนบริกำรสนิเช่ือ	กำรเงนิต่ำงๆ	และ
ปรัชญำในกำรด�ำเนินธุรกิจร่วมกันของกลุ่มผู้บริหำรบริษัทฯ	 ทั้งในญี่ปุ่นและทั่วทั้งเอเชียคือกำรให้โอกำสทำงกำรเงินแก่ลูกค้ำผู้ถือบัตร
เพื่อใช้จ่ำยในชีวิตประจ�ำวันผ่ำนบริกำรทำงกำรเงินที่ให้สิทธิประโยชน์สูงสุด	 อิออนได้ให้ควำมใส่ใจกับควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นหลัก
และพยำยำมเพิ่มมำตรฐำนกำรบริกำรทำงกำรเงินของบริษัทฯ	เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในกำรใช้บริกำรให้กับลูกค้ำบริษัทฯ	ตลอดจนมุ่งมั่น
ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม	และส่งเสริมกำรรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯ	มีเป้ำหมำยที่จะให้บริกำรที่สะดวกสบำยแก่ลูกค้ำผ่ำนกำรใช้บริกำรสินเชื่อในรูปแบบต่ำงๆ	ของ	บริษัทฯ	ด้วยบริกำร
ทีส่ร้ำงควำมพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้ำและร้ำนคูค้่ำ	ซึง่จะยงัผลให้บริษัทฯ	ก้ำวข้ึนสูก่ำรเป็นผู้น�ำตลำดสนิเช่ือรำยย่อยทัง้ในประเทศไทย	และ
ประเทศเพือ่นบ้ำนในอนำคต	ทัง้น้ี	บริษัทฯ	มแีผนทีจ่ะขยำยฐำนลูกค้ำและเครือข่ำยกำรให้บริกำรให้ครอบคลมุทัว่ทกุพืน้ที	่เพือ่ให้สำมำรถ
บรรลุได้ตำมเป้ำหมำยดังกล่ำว

	 ส�ำหรับธุรกิจนำยหน้ำประกันวินำศภัยและประกันชีวิต	บริษัทฯ	มีเป้ำหมำยในกำรให้ค�ำแนะน�ำประกันภัยเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ลูกค้ำ	 ด้วยกำรให้บริกำรประกันภัยช้ันน�ำหลำกหลำยประเภท	 และในส่วนของธุรกิจบริกำรติดตำมเร่งรัดหน้ีสินน้ัน	 บริษัทฯ	 
มีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ำด้วยกำรให้บริกำรที่ได้มำตฐำนและมีประสิทธิภำพ	พร้อมกับกำรขยำยฐำนลูกค้ำ
ให้เพิ่มมำกขึ้น	เพื่อก้ำวสู่กำรเป็นผู้น�ำธุรกิจบริกำรติดตำมเร่งรัดหนี้สินในอนำคต	

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
ธุรกิจบัตรเครดิต
	 บริษัทฯ	ได้ออกบริกำรบัตรเครดิตซึ่งลูกค้ำสำมำรถใช้บริกำรได้	2	ลักษณะดังนี้
	 (ก)	 บริกำรซื้อสินค้ำผ่ำนบัตรเครดิต	 (Credit	 Purchase)	 ที่ผู้ถือบัตรเครดิตของบริษัทฯ	 สำมำรถใช้บัตรเครดิตดังกล่ำว 
ในกำรซื้อสินค้ำจำกร้ำนค้ำที่เข้ำร่วมโครงกำร	โดยบริษัทฯ	จะเป็นผู้ช�ำระค่ำสินค้ำดังกล่ำวให้กับร้ำนค้ำนั้นๆ	
	 (ข)	 บริกำรเบิกเงินสดล่วงหน้ำ	 (Cash	 Advance)	 ที่ผู้ถือบัตรเครดิตของบริษัทฯ	 สำมำรถใช้บัตรดังกล่ำวเบิกเงินสด 
ล่วงหน้ำที่เครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ	(ATM)	ของบริษัทฯ	

 บัตรเครดิตของบริษัทฯ มี 2 ประเภท คือ
 (1) บัตรเครดิตสากลที่ออกโดยบริษัท (AEON International Card) 
	 	 บัตรเครดิตที่ใช้ในประเทศและต่ำงประเทศของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	บัตรอิออนมำสเตอร์กำร์ด	บัตรอิออน	วีซ่ำกำร์ด	
และบัตรอิออนเจซีบีกำร์ด	ซึ่งเป็นบัตรที่บริษัทฯ	ออกร่วมกับ	มำสเตอร์กำร์ด	 เวิลด์ไวด์	 (MasterCard	Worldwide)	วีซ่ำ	 เวิลด์ไวด์	
(VISA	Worldwide)	และ	บริษัท	เจซีบี	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ำกัด	(JCB	International	Company	Limited)	ตำมล�ำดับ	โดยผู้ถือบัตร
ประเภทน้ีสำมำรถน�ำบัตรดังกล่ำวไปใช้ซื้อสินค้ำและบริกำรได้จำกร้ำนค้ำที่มีสัญลักษณ์มำสเตอร์กำร์ด	 วีซ่ำ	 และเจซีบี	 ที่มีอยู่ทั่วโลก 
นอกเหนือจำกกำรที่ผู้ถือบัตรเครดิตประเภทน้ีจะสำมำรถใช้บริกำรเบิกเงินสดล่วงหน้ำได้จำกเคร่ืองเบิกเงินสดอัตโนมัติของบริษัทฯ	 
แล้ว	ผู้ถือบัตรเครดิตยงัสำมำรถท�ำรำยกำรดังกล่ำวได้จำกเคร่ืองเบิกเงนิสดอตัโนมตัใินเครือข่ำย	CIRRUS	และ	PLUS	ซึง่มทีัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศ
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	 (2)	บัตรเครดิตสากลและบัตรเครดิตร่วมที่ออกร่วมกับบริษัทอื่น	 (International	 Co-	 branded	 Card 
and	Affinity	Card)
	 	 บัตรเครดิตประเภทน้ีเป็นบัตรที่บริษัทฯ	 ออกร่วมกับธุรกิจประเภทต่ำงๆ	 ซึ่งผู้ถือบัตรเครดิตจะได้รับสิทธิประโยชน์ 
พิเศษเพิ่มเติมจำกธุรกิจดังกล่ำว	 เช่น	 บัตรเครดิตอิออน	 รอยัล	 ออร์คิด	 พลัส	 แพลทินัม	 บัตรเครดิตอิออน	 วุฒิศักด์ิ	 บัตรเครดิต 
อิออน	 เอช.ไอ.เอส.	 คอร์ปอเรท	 กำร์ด	 บัตรเครดิตโฟโต้	 ฮัท	 บัตรเครดิตกิฟฟำรีน	 บัตรเครดิตอิออน	 คลับไทยแลนด์	 บัตรเครดิต 
บี	ควิก	บัตรเครดิตแม็คกำร์ด	บัตรเครดิตไทย	ดีพำสเมนต์สโตร์	ฯ	ลฯ	

	 	 นอกจำกน้ี	บริษัทฯ	ได้ออกบัตรเครดิตออิอนโกลด์	(AEON	Gold	Card)	ทีใ่ห้สทิธิประโยชน์มำกมำย	อำท	ิคะแนนสะสม
แฮปปี้พอยท์	 1	 คะแนนทุกกำรใช้จ่ำย	 20	 บำท	 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด	 5%	 เมื่อมียอดใช้จ่ำยสะสมผ่ำนบัตรเครดิต	 อิออน	 โกลด์ 
จำกร้ำนค้ำทั่วโลกครบตำมที่ก�ำหนดต่อรอบบัญชี	และซื้อ	1	ที่นั่ง	ฟรี	1	ที่นั่ง	ตั๋วชมภำพยนต์ส�ำหรับที่นั่งปกติและฮันนีมูน	ในโรงภำพ
ยนตร์ระบบฟิลม์,	ระบบดิจิตอล,	ระบบดิจิตอล	3	มิติ	และ	4	มิติ	(4DX)	ณ	โรงภำพยนต์ในเครือเมเจอร์	กรุ๊ป	และได้ออกบัตรเครดิต
องค์กร	 (Corporate	 Card)	 ซึ่งเป็นบัตรที่ออกให้แก่องค์กร	 เพ่ือใช้บริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยของพนักงำน	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยที ่
เก่ียวกับกำรเดินทำง	 และด้ำนบันเทิงที่เป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือองค์กรน้ันๆ	 โดยจะช่วยลดกำรใช้จ่ำยในทำงที่ผิดประเภท	 และกำรทุจริตที ่
อำจเกิดข้ึน	และยงัช่วยให้องค์กรน้ันๆ	บริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพมำกข้ึน	โดยในเบ้ืองต้น	บริษัทฯ	ได้ออกบัตรองค์กร
ให้แก่	บริษัทที่เป็นพันธมิตรทำงธุรกิจ

	 	 ส�ำหรับรำยได้ที่บริษัทฯ	ได้รับจำกธุรกิจบัตรเครดิต	ประกอบด้วย	ดอกเบี้ย	ค่ำติดตำมทวงถำมหนี้	และค่ำธรรมเนียม
อื่น	ได้แก่	ค่ำธรรมเนียมรำยปี	ค่ำธรรมเนียมกำรเบิกเงินสดล่วงหน้ำ	ค่ำตอบแทนที่ได้จำกส่วนลดร้ำนค้ำที่ร่วมโครงกำร	เป็นต้น	

ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยายนต์
	 สินเช่ือเช่ำซื้อเป็นกำรให้บริกำรสินเช่ือแก่ลูกค้ำในรูปแบบของกำรให้เช่ำสินค้ำ	 โดยมีเงื่อนไขกำรช�ำระค่ำสินค้ำที่แน่นอน 
โดยลูกค้ำสำมำรถผ่อนช�ำระค่ำสินค้ำได้ตั้งแต่	6	เดือน	ถึง	48	เดือน	ในช่วงระยะเวลำที่ลูกค้ำผ่อนช�ำระค่ำสินค้ำกับบริษัทฯ	กรรมสิทธิ์
ในสินค้ำจะยงัเป็นของบริษัทฯ	และเมือ่ลูกค้ำช�ำระค่ำสนิค้ำรวมทัง้ปฏบัิตติำมเงือ่นไขทีร่ะบุไว้ในสญัญำเช่ำซือ้โดยครบถ้วนแล้ว	กรรมสิทธ์ิ
ในสนิค้ำดังกล่ำวจึงจะตกเป็นของลกูค้ำอย่ำงสมบูรณ์	ทัง้น้ี	รำยได้ทีบ่ริษัทฯ	ได้รับจำกธุรกิจสนิเช่ือเช่ำซือ้	ประกอบด้วย	ดอกเบ้ียรับจำก
กำรผ่อนช�ำระค่ำสินค้ำ	 และค่ำติดตำมทวงถำมหน้ี	 โดยหลังจำกที่สินค้ำได้ถูกส่งมอบให้แก่ลูกค้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 ร้ำนคู่ค้ำก็จะส่ง 
ใบเรียกเก็บเงินให้แก่บริษัทฯ	เพื่อรับช�ำระเงินค่ำสินค้ำต่อไป

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที	21	มกรำคม	2554	บริษัทฯ	ได้ให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซื้อ	เฉพำะรถจักรยำนยนต์	โดยสินค้ำผ่อนช�ำระรำยกำร 
อื่นๆ	บริษัทฯ	จะให้บริกำรสินเชื่อเงินกู้แบบมีวัตถุประสงค์แทนสัญญำเช่ำซื้อ
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ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
	 บริกำรสนิเช่ือส่วนบุคคลเป็นรูปแบบกำรให้กู้ยมืเงนิแก่ลกูค้ำ	ซึง่ประกอบไปด้วยสินเช่ือเงนิสด	และสนิเช่ือแบบมวีตัถุประสงค์	
เช่นสินเช่ือเพื่อซื้อเคร่ืองใช้ ไฟฟ้ำ	 เคร่ืองตกแต่งบ้ำน	 เคร่ืองใช้ส�ำนักงำน	 โทรศัพท์มือถือ	 สินค้ำไอที	 และอื่นๆ	 เป็นต้น 
ผ่ำนร้ำนคู่ค้ำกว่ำ	16,200	แห่งทัว่ประเทศ	ซึง่ร้ำนคู่ค้ำดังกล่ำว	ได้แก่	ห้ำงสรรพสนิค้ำเดอะมอลล์	ห้ำงสรรพสนิค้ำในเครือออิอน	ประเทศ
ญี่ปุ่น	(จัสโก้	และ	Max	Value)	ห้ำงเทสโก้	โลตัส	ห้ำงแม็คโคร	ห้ำงบิ๊กซี	ห้ำงเพำเวอร์บำย	ห้ำงโฮมโปร	และอื่นๆ	เป็นต้น	โดยผู้ขอใช้
บริกำรสินเช่ือส่วนบุคคลของบริษัทฯ	 สำมำรถมำติดต่อยื่นใบค�ำขอสินเช่ือที่ส�ำนักงำนของบริษัทฯ	 ทั้ง	 116	 แห่ง	 และยังสำมำรถส่ง 
ใบค�ำขอสินเชื่อพร้อมทั้งเอกสำรประกอบต่ำงๆ	มำทำงไปรษณีย์	หรือสมัครผ่ำนอินเทอร์เน็ต	ทั้งนี้	รำยได้ของบริษัทฯ	จำกธุรกิจสินเชื่อ
ส่วนบุคคล	 ประกอบด้วย	 ดอกเบี้ยรับจำกเงินกู้ยืม	 ค่ำธรรมเนียมกำรช�ำระขั้นต�่ำ	 ค่ำธรรมเนียมกำรท�ำสัญญำ	 ค่ำปรับจำกกำรผิดนัด 
ช�ำระเงิน	 อย่ำงไรก็ตำม	 ตั้งแต่วันที่	 1	 กรกฎำคม	 2548	 สินเช่ือเช่ำซื้อและสินเช่ือบุคคลได้ถูกก�ำหนดภำยใต้ข้อบังคับของกระทรวง 
กำรคลงั	และให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยออกข้อก�ำหนดเก่ียวกับอตัรำเพดำนดอกเบ้ียค้ำงช�ำระ	ค่ำธรรมเนียม	และค่ำบริกำรต่ำงๆ	ส�ำหรับ
ธุรกิจสินเชื่อบุคคล	ไม่ให้เกินกว่ำร้อยละ	28	ต่อปี	

	 ในกรณีลูกค้ำที่มีประวัติกำรช�ำระเงินดี	บริษัทฯ	จะออกบัตรสมำชิก	(Member	Card)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร
สนิเช่ือ	โดยลกูค้ำสมำชิกสำมำรถใช้บัตรสมำชิกในกำรขอเงนิกู้ได้อย่ำงรวดเร็ว	เน่ืองจำกบัตรสมำชิกจะมข้ีอมลูประวตักิำรกู้เงนิ	และกำร
ช�ำระเงินของลูกค้ำ	ท�ำให้กำรอนุมัติสินเชื่อเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ	

	 บริษัทฯ	ได้ให้บริกำรเงินกู้หมุนเวียน	“Your	Cash”	หรือ	วงเงินกู้หมุนเวียน	ส�ำหรับลูกค้ำชั้นดี	ซึ่งลูกค้ำจะได้วงเงินกู้พร้อม
ใช้ที่สำมำรถเบิกจำกตู้เบิกเงินสดอัตโนมัติของบริษัทฯ	 และธนำคำรต่ำงๆ	 เคำน์เตอร์	 เซอร์วิสที่	 7-eleven	 และไปรษณีย์ไทย 
ทั่วประเทศ	และผ่อนช�ำระคืนได้ตำมควำมต้องกำรตลอดเวลำ

ธุรกิจในต่างประเทศ
	 บริษัทฯ	 ด�ำเนินกลยุทธ์โดยกำรขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศ	 ซ่ึงบริษัทฯ	 ได้มองเห็นว่ำเอเชียจะกลำยเป็นภูมิภำค 
ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก	 ดังน้ัน	 เรำจึงได้ขยำยธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนที่มีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบัน 
โดยเริ่มธุรกิจที่ประเทศเวียดนำม	 เมื่อปี	2551	 โดยเรำถือสัดส่วนร้อยละ	20	 เริ่มธุรกิจในประเทศกัมพูชำ	 ในปี	2554	และเริ่มธุรกิจ 
ที่ประเทศพม่ำและลำว	 ในปี	2555	และปี	2556	ตำมล�ำดับ	 โดยเรำถือสัดส่วนร้อยละ	100	 ในประเทศกัมพูชำและประเทศพม่ำ	และ 
ถือสัดส่วนร้อยละ	 69	 ในประเทศลำว*	 ซึ่งธุรกิจในต่ำงประเทศประกอบธุรกิจสินเช่ือเช่ำซื้อ	 ได้แก่	 เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ	 โทรศัพท์มือถือ 
รถจักรยำนยนต์	และสินเช่ือเงนิกู้	โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรจำกประเทศไทย	และมกีำรปรับแนววธีิกำรปฏบัิตติำมประเพณแีละวฒันธรรม
ของแต่ละประเทศนั้นๆ	ซึ่งอัตรำกำรเติบโตธุรกิจในต่ำงประเทศนั้นสูงกว่ำในประเทศไทย	อีกด้วย

ธุรกิจบนอินเตอร์เนต
	 บริษัทออิอน	ธนสนิทรัพย์ให้บริกำรลกูค้ำผู้ถือบัตร	ในกำรท�ำธุรกรรม	ผ่ำนช่องทำงเวบ็ไซด์	www.aeon.co.th	ลกูค้ำสำมำรถ
ค้นหำข้อมูลบริษัทและผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ	พร้อมทั้งสำมำรถสมัครเป็นสมำชิกบัตรผ่ำนทำงเว็บไซด์ได้	และยังน�ำเสนอโปรแกรมสะสมแต้ม
พิเศษร่วมกับร้ำนค้ำพันธมิตรผ่ำนช่องทำงเว็บไซด์	www.aeonpointsup.com	

	 นอกจำกน้ียงัให้บริกำรครอบคลุมในส่วนของกำรให้บริกำรช่องทำงช�ำระเงนิผ่ำนอนิเทอร์เน็ตทีเ่รียกว่ำ	“Payment	Gateway”	
ส�ำหรับร ้ำนค้ำที่ขำยสินค้ำ	 และบริกำรผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์	 เช ่น	 บริกำรสมัครบัตรผ่ำนช่องทำงออนไลน์	 กำร 
ตรวจสอบยอดเงิน	 บริกำรข้อมูลใบแจ้งช�ำระออนไลน์	 บริกำรระบบช�ำระเงินส�ำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ	 กำรสะสมคะแนนออนไลน	์
(AEONpointsup.com)	เป็นต้น

	 บริษัทฯ	จะได้รับรำยได้จำกกำรให้บริกำรช่องทำงกำรช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์จำกร้ำนค้ำออนไลน์พันธมิตร	 โดยคิดเป็นอัตรำ
ร้อยละจำกยอดขำยรวมของสินค้ำและบริกำรทุกๆ	 รำยกำร	 ที่มีกำรช�ำระเงินด้วยบัตรเครดิตอิออนและ/หรือบัตรของสถำบัน 
กำรเงินอื่นผ่ำนระบบช่องทำงกำรช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ	 และรำยได้จำกกำรให้บริกำร	 AEONpointsup.com	 จำก 
ร้ำนค้ำออนไลน์ที่เข้ำร่วมเป็นพันธมิตรกับเว็บไซต์	 โดยร้ำนค้ำฯ	 จะต้องช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจัดกำรคะแนนสะสมให้แก่บริษัท 
เป็นรำยเดือน	 โดยค�ำนวณจำกยอดรวมรำคำสินค้ำและ/หรือค่ำบริกำรของลูกค้ำ	 เฉพำะรำยกำรที่ได้รับคะแนนสะสมตำมอัตรำร้อยละ 
ที่ได้ตกลงกันไว้	

*	 บริษัทฯ	ถือหุ้นโดยอ้อมผ่ำนบริษัท	เอซีเอส	เซอร์วิสซิ่ง	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	และบริษัท	อิออน	อินชัวรันส์	เซอร์วิส	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	ในอัตรำสัดส่วน	
ร้อยละ	13	และร้อยละ	13	ตำมล�ำดับ
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ธุรกิจติดตามเร่งรัดหนี้สิน 
	 ธุรกิจกำรให้บริกำรติดตำมเร่งรัดหนี้สิน	เป็นธุรกิจที่ด�ำเนินงำนภำยใต้	บริษัท	เอซีเอส	เซอร์วิสซิ่ง	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อย	โดยให้บริกำรตดิตำมเร่งรัดหน้ีสนิทำงโทรศพัท์และภำคสนำม	พร้อมให้ค�ำปรึกษำทำงด้ำนกฏหมำย	กำรบอกกล่ำวทวงถำม
ตลอดจนกำรบังคับคดี	 ทั้งน้ีกำรให้บริกำรดังกล่ำวจะครอบคลุมกำรติดตำมหน้ีสินทุกประเภท	 ทั้งหน้ีสินลักษณะบุคคลธรรมดำ	 เช่น				
สินเช่ือส่วนบุคคล	 สินเช่ือบัตรเครดิต	 และสินเช่ือเช่ำซ้ือ	 เป็นต้น	 และหน้ีสินลักษณะนิติบุคคล	 ซ่ึงผู้ว่ำจ้ำงจะมีทั้งกลุ่มบริษัทฯ	 
ในเครือ	กลุ่มธนำคำร	กลุ่มธุรกิจเช่ำซื้อรถยนต์และรถจักรยำนยนต์	ตลอดจนกลุ่มผู้ให้บริกำรสินเชื่อรำยย่อยที่มิใช่ธนำคำร

	 รำยได้หลักของธุรกิจมำจำกกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรให้บริกำรติดตำมเร่งรัดหน้ีสิน	 และค่ำธรรมเนียมในกำรให้ 
ค�ำปรึกษำทำงด้ำนกฎหมำยตลอดจนกระบวนกำรที่เก่ียวข้อง	 โดยวัดผลจำกควำมส�ำเร็จของงำนเป็นส�ำคัญ	 บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจ
ให้เป็นผู้ให้บริกำรติดตำมเร่งรัดหน้ีสินจำกผู้ว่ำจ้ำงทั้งรำยใหม่และรำยปัจจุบัน	 ทั้งน้ีในรอบปีที่ผ่ำนมำ	 บริษัทได้รับมอบหมำยงำน 
จ�ำนวนมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกผู้ว่ำจ้ำงภำยนอก	ส่งผลให้สัดส่วนของรำยได้ที่มำผู้ว่ำจ้ำงกลุ่มดังกล่ำวเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

	 เพื่อให้เกิดกำรจัดกำรและกำรควบคุมที่มีประสิทธิภำพในองค์กร	 ทำงบริษัทฯ	 จึงได้ท�ำกำรติดตั้งระบบบันทึกเสียง 
กำรสนทนำระหว่ำงปฏิบัติงำน	ระบบกำรจัดกำรข้อมูลที่มีประสิทธิภำพในกำรติดตำมเร่งรัดหนี้สิน	ระบบกำรออกเอกสำรในกำรติดตำม
ทวงถำมแบบอัตโนมัติ	 ตลอดจนก�ำหนดขั้นตอนกำรตรวจสอบกำรปฎิบัติงำนของพนักงำนให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของบริษัทฯ	 อย่ำง
เคร่งครัด	

ธุรกิจนายหน้าประกันภัย
	 ธุรกิจนำยหน้ำประกันภัย	เป็นธุรกิจที่ด�ำเนินงำนโดยบริษัท	อิออน	อินชัวรันส์	 เซอร์วิส	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	ซึ่งเป็นบริษัท
ใหม่ที่เกิดจำกกำรควบรวมบริษัทย่อย	 2	 บริษัท	 คือ	 บริษัท	 เอซีเอส	 อินชัวรันส์	 โบรคเกอร์	 (ประเทศไทย)	 จ�ำกัด	 และบริษัท 
เอซีเอส	ไลฟ์อินชวัรนัส์	โบรคเกอร์	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	ตำมมตคิณะกรรมกำรบริษทัฯ	เมือ่เดอืนมนีำคม	2556	โดยแบ่งเปน็	2	บริกำร
หลัก	ได้แก่	กำรให้บริกำรในส่วนของนำยหน้ำประกันวนิำศภยั	และนำยหน้ำประกันชีวติ	โดยช่องทำงกำรขำยประกันภยัฯ	มทีัง้ทำงโทรศัพท์	
และ	ณ	จุดขำย	นอกจำกนี้บริษัทฯ	ยังให้บริกำรในกำรให้ค�ำปรึกษำและแนะน�ำลูกค้ำที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดำ	ในกำรรับประกัน
วนิำศภยั	และประกันชีวติ	รวมไปถึงบริกำรดูแลและเรียกร้องสนิไหมทดแทน	ในนำมผู้เอำประกัน	ซึง่ผลติภณัฑ์กรมธรรม์ประกันฯ	ต่ำงๆ	
ที่ให้บริกำรมีหลำกหลำยรูปแบบ	ได้แก่
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 ประเภทกรมธรรม์ ความคุ้มครอง

 1.	ประกันภัยรถยนต์	 คุ้มครองควำมสูญเสียหรือเสียหำยของรถยนต์ผู้เอำประกันภัย	และ
	 	 	 ควำมบำดเจ็บ,	เสียชีวิต,	ทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก	(คู่กรณี)	รวมถึง
	 	 	 ควำมคุ้มครองอื่นๆ	ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

	 2.	ประกันภัยรถยนต์ภำคบังคับ	(พ.ร.บ.)	 กำรประกันภัยที่กฏหมำยบังคับให้รถทุกคัน	ทุกประเภท	ต้องท�ำประกันภัย
	 	 	 เพื่อให้ควำมคุ้มครองและให้ควำมช่วยเหลือแก่ประชำชนผู้ประสบภัยจำกรถ

	 3.	ประกันกอล์ฟ	 คุ้มครองควำมสูญเสีย	หรือควำมเสียหำยเนื่องมำจำกอุบัติเหตุจำกกำร
	 	 	 เล่นกอล์ฟ

	 4.	ประกันสุขภำพ	 ให้ควำมคุ้มครองเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยทั่วไปในกำรรักษำพยำบำล	
	 	 	 รวมทั้งผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำลต่ำงๆ	

	 5.	ประกันกำรเดินทำง		 คุ้มครองอุบัติเหตุจำกกำรเดินทำง

	 6.	ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	 คุ้มครองควำมสูญเสีย	หรือควำมเสียหำยอันเกิดจำกอุบัติเหตุตลอด	
	 	 	 24	ชั่วโมง	

	 7.	ประกันอัคคีภัย		 คุ้มครองควำมเสียหำยของทรัพย์สินที่เอำประกันภัย	ได้แก่	
	 	 	 สิ่งปลูกสร้ำง	เฟอร์นิเจอร์	หรือทรัพย์สินอื่นๆ	อันเกิดจำกภัยที่คุ้มครอง

	 8.	SME	Insurance		 คุ้มครองควำมเสียหำยต่ออำคำรและทรัพย์สินของธุรกิจ	SME	ต่ำงๆ	
	 	 	 เช่น	ร้ำนอำหำรภัตตำคำร	ห้องอำหำรในโรงแรม	Coffee	Shop	
	 	 	 ร้ำน	Internet	สถำนเสริมควำมงำม	สปำ	

	 9.	ประกันภัยกลุ่มสวัสดิกำรพนักงำน		 คุ้มครองพนักงำนของลูกค้ำองค์กร	ในกำรประกันชีวิตและสุขภำพกลุ่ม
	 	 	 เพื่อเป็นสวัสดิกำรที่เพิ่มเติมจำกกฏหมำยกองทุนเงินทดแทน	
	 	 	 และประกันสังคม

	 10.	ประกันชีวิตรำยบุคคล		 คุ้มครองกำรเสียชีวิต	และจ่ำยเงินผลประโยชน์ให้กับผู้รับผลประโยชน์
	 	 	 ตำมที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

	 11.	ประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำ		 ให้ควำมคุ้มครองควำมสูญเสีย	หรือควำมเสียหำยของสินค้ำจำก
	 	 	 อุบัติเหตุต่ำงๆ	ส�ำหรับผู้ส่งออกและผู้น�ำเข้ำในธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
	 	 	 หรือกลุ่มธุรกิจกำรขนส่งสินค้ำภำยในประเทศ

	 12.	ประกันภัยเบ็ดเตล็ด		 ได้แก่	กรมธรรม์คุ้มครองควำมเสียหำยจำกอุบัติเหตุจำกปัจจัยภำยนอก
	 	 	 ทุกชนิด	ประกันภัยส�ำหรับควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก	ประกันภัย
	 	 	 ควำมรับผิดต่อวิชำชีพ	ฯ	ลฯ	

	 ทั้งนี้	รำยได้ที่บริษัทฯ	ได้รับจำกธุรกิจนำยหน้ำประกันวินำศภัย	และนำยหน้ำประกันชีวิต	ประกอบด้วย	รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำก
กำรขำยกรมธรรม์ให้กับบริษัทประกันต่ำงๆ	ซึ่งคิดเป็นร้อยละของยอดขำยเบี้ยประกันภัยสุทธิ	ซึ่งเป็นรำยได้หลัก	และรำยได้อื่นๆ	ได้แก่	
รำยได้จำกกำรออกกรมธรรม์	กำรรับต่อภำษีรถยนต์	กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์	และกำรสนับสนุนทำงกำรตลำด	
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน

	 บริษัทฯ	 ประกอบกิจกำรสินเช่ือรำยย่อยในกลุ่มสถำบันที่ไม่ใช่ธนำคำร	 (Non-Bank)	 ซ่ึงเป็นกลุ่มสถำบันกำรเงินที่ให้ 
ประโยชน์ในกำรบริกำรทำงกำรเงินที่หลำกหลำยให้กับกลุ่มลูกค้ำทั่วไป	 โดยได้ก�ำหนดคุณสมบัติเบ้ืองต้นของลูกค้ำสินเช่ือรำยย่อย 
ของบรษิทัฯไว้	กล่ำวคือมีอำยุตั้งแต่	20	ปีขึน้ไป	มีรำยได้ประจ�ำ	และมีอำชพีกำรงำนที่มั่นคง	เป็นต้น	ทั้งนี้	จำกผลส�ำรวจภำวะกำรท�ำงำน
ของประชำกร	เดือนธันวำคม	พ.ศ.	2556	โดยส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	พบว่ำ	ผู้ที่มีอำยุ
ตั้งแต่	 15	 ปีข้ึนไปหรือวัยท�ำงำนมีจ�ำนวน	 55.25	 ล้ำนคน	 ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในก�ำลังแรงงำน	 (ผู้ที่พร้อมท�ำงำน)	 39.81	 ล้ำนคนหรือ 
คิดเป็นร้อยละ	72.1	ของประชำกรวัยท�ำงำน	ประกอบไปด้วย	ผู้มีงำนท�ำ	39.49	ล้ำนคน	ผู้รอฤดูกำล	7.42	หมื่นคน	และผู้ว่ำงงำน	2.5	
แสนคน	 คิดเป็นร้อยละ	 0.5	 ของประชำกรวัยท�ำงำน	 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำจ�ำนวนผู้มีงำนท�ำมี 
จ�ำนวนลดลงประมำณ	 6	 หมื่นคน	 และผู้มีงำนท�ำกระจำยอยู่ในภำคเกษตรกรรมและนอกภำคเกษตรกรรมในสัดส่วนร้อยละ	 42 
และ	58	ตำมล�ำดับ	

	 นอกจำกน้ี	 จำกกำรส�ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	 ในปี	 2556	 โดยส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	 ได้ท�ำกำรเก็บ
รวบรวมข้อมลูจำกจ�ำนวนครัวเรือนตวัอย่ำงประมำณ	52,000	ครัวเรือน	พบว่ำครัวเรือนทัว่ประเทศมรีำยได้เฉลีย่เดือนละ	25,194	บำท	
โดยส่วนใหญ่เป็นรำยได้จำกกำรท�ำงำน	 ซึ่งได้แก่ค่ำจ้ำงเงินเดือนเป็นหลัก	 และในส่วนของหน้ีสิน	 ภำวะหน้ีสินต่อครัวเรือนเฉล่ียเท่ำกับ	
163,087	บำทต่อครัวเรือน	โดยหน้ีสำธำรณะต่อ	GDP	คดิเป็นอตัรำประมำณร้อยละ	45	จำกข้อมลูดังกล่ำว	จะเหน็ได้ว่ำ	ผู้ทีม่คีณุสมบัติ
เบื้องต้นที่จะเป็นลูกค้ำของบริษัทฯ	ยังคงมีอยู่มำกเมื่อเทียบกับจ�ำนวนผู้ใช้บริกำรสินเชื่อในปัจจุบัน	ซึ่งหมำยถึงโอกำสและช่องทำงของ 
บริษัทฯ	ในกำรขยำยธุรกิจต่อไปในอนำคต

ภาวะการแข่งขัน
ธุรกิจบัตรเครดิต
	 คู่แข่งที่ส�ำคัญในธุรกิจบัตรเครดิต	คือ	ธนำคำรพำณิชย์	และบริษัทประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถำบันกำรเงินต่ำงๆ

บริษัทประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิ ใช่สถาบันการเงิน (แกนซ้าย)

10.9

(พันล้านบาท)

171

ธนาคารพาณิชย์ (แกนซ้าย)

แผนภูมิแสดงจำานวนบัญชีบัตรเครดิตและยอดสินเชื่อคงค้าง

ยอดสินเชื่อคงค้าง (แกนขวา)
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ที่มา :  ธนำคำรแห่งประเทศไทย
หมายเหต ุ : -	จ�ำนวนบัญชีหมำยถึงจ�ำนวนบัญชีผู้ใช้บริกำรบัตรเครดิตที่มียอดสินเชื่อคงค้ำง	ณ	สิ้นงวด
	 	 -	ยอดสินเชื่อคงค้ำงบัตรเครดิตเป็นยอดสินเชื่อคงค้ำง	ณ	สิ้นงวด
	 	 -	จ�ำนวนบัญชีบัตรเครดิตของสำขำธนำคำรพำณิชย์ต่ำงประเทศ	ในประเทศไทยได้รวมอยู่ในกลุ่มของธนำคำรพำณิชย์

รายงานประจําปี 2556/2557 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)28



	 ธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศไทยมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยในช่วงปี	 2549-2551	 จ�ำนวนบัญชีบัตรเครดิตมีอัตรำกำร
ขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ	9	ต่อปี	หรือเพิ่มขึ้นประมำณ	1	ล้ำนบัญชีต่อปี	โดยอัตรำกำรขยำยตัวดังกล่ำวได้ลดลงเหลือร้อยละ	4	ในปี	2552	
เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจถดถอย	และขยำยตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	5	ร้อยละ	8	และร้อยละ	10	ในปี	2553,	2554	
และ	2555	ตำมล�ำดับ	จำกกำรฟื้นตัวของภำวะเศรษฐกิจ	

	 ในปี	 2556	 จ�ำนวนบัญชีบัตรเครดิตมีอัตรำกำรขยำยตัวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ	 10	 หรือเพ่ิมข้ึนประมำณ	 1.7ล้ำนบัญชีจำก 
ปีก่อน	โดย	ณ	สิ้นปี	2556	มีจ�ำนวนบัญชีบัตรเครดิตทั้งสิ้น	18.5	ล้ำนบัญชี	แบ่งเป็นบัญชีบัตรเครดิตที่ออกโดยบริษัทประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตที่มิใช่สถำบันกำรเงิน	9.5	ล้ำนบัญชี	 (เติบโตร้อยละ	11)	และธนำคำรพำณิชย์จ�ำนวน	9.0	ล้ำนบัญชี	 (เติบโตร้อยละ	9) 
ขณะเดียวกันยอดสินเชื่อคงค้ำง	ณ	สิ้นปี	2556	มีจ�ำนวน	290	พันล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	11	จำกปีก่อน	โดยแบ่งเป็นยอดสินเชื่อ 
คงค้ำงจำกบริษัทประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถำบันกำรเงินจ�ำนวน	 115	 พันล้ำนบำท	 เพ่ิมข้ึนร้อยละ	 9	 และธนำคำรพำณิชย์ 
จ�ำนวน	 175	 พันล้ำนบำท	 เพิ่มข้ึนร้อยละ	 12	 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน	 ถึงแม้ว่ำบริษัทประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่ 
สถำบันกำรเงินจะมีสัดส่วนของจ�ำนวนบัญชีสูงสุดถึงร้อยละ	 51	 และมีกำรเติบโตของสินเช่ือคงค้ำงในอัตรำที่ต�่ำกว่ำธนำคำรพำณิชย ์
และยอดสินเช่ือคงค้ำงของธนำคำรพำณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทยยังคงมีสัดส่วนที่สูงกว่ำ	 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 60	 ของ 
ยอดสินเชื่อคงค้ำงในปี	2556	

	 ในปัจจุบัน	แม้ว่ำธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศไทยเริ่มเข้ำสู่ภำวะอิ่มตัว	โดยเฉพำะในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	แต่ยังคงมี
แนวโน้มขยำยตัวค่อนข้ำงด	ีโดยกำรเติบโตของจ�ำนวนบตัรเครดติมีแรงหนนุมำจำกกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรบตัรเครดติ	และยังคง
ได้รับผลบวกจำกกำรยกฐำนเงนิเดือนผู้จบปริญญำตรีของตลำดแรงงำนไทยข้ึนมำที	่15,000	บำท	ทัง้น้ี	ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่	จะเน้น
ในเรื่องกำรขยำยฐำนบัตรเครดิต	โดยมีกำรท�ำกำรตลำดเชิงรุกมำกขึ้น	ซึ่งจะออกแคมเปญที่สำมำรถตอบโจทย์กำรใช้จ่ำยในชิวิตประจ�ำ
วันของลูกค้ำ	และมีกำรจัดท�ำกำรส่งเสริมกำรขำยร่วมกับร้ำนค้ำชั้นน�ำอย่ำงต่อเนื่อง	รวมถึงกำรขยำยช่องทำงรับสมัครบัตรเครดิตผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์	ควบคู่ไปกับกำรอนุมตับัิตรภำยในระยะเวลำอนัสัน้	เพือ่เป็นกำรกระตุน้ปริมำณกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิตและขยำยฐำน
ลูกค้ำกลุ่มใหม่อีกด้วย

ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ
	 ธุรกิจสนิเช่ือเช่ำซือ้	จัดเป็นบริกำรทำงกำรเงนิในรูปแบบหน่ึงของกำรให้สนิเช่ือซึง่ไม่ได้อยูภ่ำยใต้กำรก�ำกับดูแลของ	ธปท.	เช่น
เดียวกับ	ธนำคำรและบริษัทเงนิทนุ	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ได้มกีำรมุง่เน้นกำรให้บริกำรสนิเช่ือเช่ำซือ้รถจักรยำนยนต์	โดยกลุม่ลูกค้ำเป้ำหมำย
คือบุคคลธรรมดำรำยย่อยทั่วไป	 ที่มีระดับรำยได้น้อยถึงปำนกลำงโดยใช้รถจักรยำนยนต์เป็นพำหนะ	 โดยเน้นกำรปล่อยสินเช่ือเช่ำซื้อ 
รถจักรยำนยนต์ที่ได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภค	ซึ่งได้แก่	ฮอนด้ำ	ยำมำฮ่ำ	ซูซูกิ	และ	คำวำซำกิ	ซึ่งนอกเหนือจำกบริษัทฯ	ยังมีผู้ประกอบ
กำรรำยอื่นๆ	ซึ่งถือว่ำเป็นคู่แข่งของบริษัทฯ	ได้แก่	บริษัท	ฐิติกร	จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษัทไฮเวย์	จ�ำกัด	และ	บริษัท	ธนบรรณ	จ�ำกัด

	 จำกข้อมูลทำงสถิติของกรมกำรขนส่งทำงบก	 จ�ำนวนรถจักรยำนยนต์จดทะเบียนใหม่	 มีอัตรำกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองโดย 
มีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นที่	2.0	ล้ำนคัน	และเพิ่มขึ้น	2.3	ล้ำนคันในปี	2554	และ	2555	ตำมล�ำดับ	และในปี	2556	มีกำรปรับตัวลดลงที่	
2.1	ล้ำนคัน	ซึ่งคิดเป็นอัตรำกำรเติบโต	ร้อยละ	15	ในปี	2555	ซึ่งในปี	2556	จ�ำนวนรถจักรยำนยนต์จดทะเบียนใหม่ได้ชะลอตัวลง 
ในอัตรำร้อยละ	6	ซึ่งที่ผ่ำนมำภำพรวมตลำดรถจักรยำนยนต์ไทยได้รับผลกระทบโดยตรงจำกภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว	เนื่องจำกมีปัจจัย
จำกภำคกำรส่งออกที่ซบเซำในช่วงต้นปีสืบเน่ืองมำจำกภำวะแข็งตัวของค่ำเงินบำท	 ก่อนจะประสบกับปัญหำควำมไม่สงบทำงกำรเมือง
และควำมไม่แน่นอนของรำคำสินค้ำเกษตร

	 อย่ำงไรก็ตำม	 ในปี	 2557	สถำนกำรณ์ตลำดรถจักรยำนยนต์คำดว่ำจะเริ่มกลับสู่ปกติ	 เนื่องจำกบริษัทผู้ผลิต	จะมีกำรเดิน
หน้ำท�ำกำรตลำดไม่ว่ำจะเป็นกำรเปิดตัวรถรุ่นใหม่ทั้งรถในกลุ่มแมสและรถบิ๊กไบค์	และกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดอย่ำงเข้มข้นอย่ำง
ต่อเนื่อง

สินเชื่อส่วนบุคคล  
	 คู่แข่งหลักของบริษัทฯ	 ในธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล	 ได้แก่	 ธนำคำรพำณิชย์	 และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถำบันกำรเงินต่ำงๆ	
อำทิ	บริษัท	อยุธยำ	แคปปิตอล	เซอร์วิสเซส	จ�ำกัด	บริษัท	อีซี่บำย	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัท	พรอมิส	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	
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 จ�ำนวนบัญชีสินเช่ือส่วนบุคคลภำยใต้กำรก�ำกับในประเทศไทยเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองตั้งแต่ปี	 2549-2550	 และเร่ิมลดลง 
ตั้งแต่ปี	 2551	 เป็นต้นมำ	 เน่ืองจำกผลกระทบทำงวิกฤตเศรษฐกิจ	 ท�ำให้สถำบันกำรเงินทุกแห่งมีควำมระมัดระวังในกำรพิจำรณำ 
สินเชื่อมำกขึ้น	และยังคงปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่องถึงปี	2553	ถึงแม้ว่ำภำวะเศรษฐกิจจะปรับตัวในทิศทำงที่ดีขึ้น	ผลจำกกำรกระตุ้น 
ภำคเศรษฐกิจของรัฐบำลส่งผลให้	สินเชื่อส่วนบุคคลสำมำรถขยำยตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	4	และร้อยละ	11	ในปี	2554	และปี	2555	
ตำมล�ำดับ	

	 ในปี	2556	สินเชื่อส่วนบุคคลยังคงมีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น	โดยจ�ำนวนบัญชีเพิ่มขึ้นร้อยละ	16	จำก	9.9	ล้ำนบัญชี	ณ	สิ้นปี
ก่อนเป็น	 11.5	 ล้ำนบัญชี	 โดยจ�ำนวนบัญชีของธนำคำรพำณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย	 และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถำบันกำรเงิน 
เพิ่มข้ึนร้อยละ	 34	 และร้อยละ	 13	 ตำมล�ำดับ	 ในขณะที่จ�ำนวนบัญชีของสำขำธนำคำรพำณิชย์ในต่ำงประเทศในประเทศไทยลดลง 
ร้อยละ	5	นอกจำกนี้ยอดสินเชื่อคงค้ำง	ณ	สิ้นปี	2556	ขยำยตัวร้อยละ	19	จำกปลำยปีก่อน	คิดเป็นมูลค่ำรวม	299	พันล้ำนบำท 
โดยสินเช่ือคงค้ำงของธนำคำรพำณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทยมีกำรเติบโตสูงสุดถึงร้อยละ	 23	 เป็น	 141	 พันล้ำนบำท	 ผู้ประกอบ
ธุรกิจที่มิใช่สถำบันกำรเงินเติบโตร้อยละ	 17	 เป็น	 141	พันล้ำนบำท	 ในขณะที่สำขำธนำคำรพำณิชย์ต่ำงประเทศในประเทศไทยลดลง
ร้อยละ	7	เป็น	17	พันล้ำนบำท	

			 สินเช่ือส่วนบุคคล	 มีทิศทำงที่ดีหลังจำกกำรปรับเกณฑ์ให้เข้มงวดมำกข้ึน	 ท�ำให้คุณภำพสินเช่ือดีข้ึนและ	 กำรขยำยสินเช่ือ 
จะสำมำรถรับควำมเสี่ยงได้มำกข้ึน	 ทั้งน้ีปัจจัยบวกที่สนับสนุนให้สินเช่ือส่วนบุคคลเติบโตเป็นผลมำจำก	 กำรจับจ่ำยใช้สอยในชีวิต 
ประจ�ำวันของครัวเรือนเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน	และได้รับแรงหนุนหลักจำกแนวโน้มของกำรขยำยตัวภำคส่งออกไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้นซึ่งได้รับ
อำนิสงส์จำกกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก	 รวมทั้งรำยได้ของลูกค้ำที่เพิ่มข้ึนและมีสัดส่วนหน้ีต่อรำยได้ปรับตัวดีข้ึน	 อย่ำงไรก็ตำม 
กำรพิจำรณำอนุมัติสินเช่ือของผู้ประกอบกำรยังคงอยู่บนพื้นฐำนของควำมระมัดระวัง	 โดยผู้ประกอบกำรจะให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพ

ผู้ประกอบธุรกิจที่มิ ใช่สถาบันการเงิน (แกนซ้าย)

9.9

(พันล้านบาท)

188

ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย (แกนขวา)

แผนภูมิแสดงจำานวนบัญชี และยอดสินเชื่อคงค้างของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ

ยอดสินเชื่อคงค้าง (แกนขวา)
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11.5

(ล้านบัญชี)

 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

ที่มา :  ธนำคำรแห่งประเทศไทย
หมายเหต ุ : -	สินเช่ือส่วนบุคคลเฉพำะที่ไม่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน	 โดยให้รวมถึงสินเช่ือที่เกิดจำกกำรให้เช่ำซื้อและกำรให้เช่ำ 

แบบลิสซิ่ง	 ในสินค้ำที่ผู้ประกอบธุรกิจมิได้จ�ำหน่ำยเป็นทำงกำรค้ำปกติ	 ทั้งนี้	 ไม่รวมสินเชื่อที่เกิดจำกกำรให้เช่ำซื้อและกำรให้เช่ำ 
แบบลิสซิ่งในสินค้ำที่เป็นรถยนต์	 และรถจักรยำนยนต์	 สินเช่ือเพื่อกำรศึกษำ	 สินเช่ือเพื่อกำรเดินทำงไปท�ำงำนในต่ำงประเทศ 
สินเชื่อเพื่อรักษำพยำบำล	และสินเชื่อเพื่อสวัสดิกำรพนักงำน	ที่หน่วยงำนต้นสังกัด	ได้มีกำรท�ำสัญญำกับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
ส่วนบุคคล

	 	 -	จ�ำนวนบัญชีหมำยถึงจ�ำนวนบัญชีผู้บริโภคสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก�ำกับเฉพำะที่มียอดสินเชื่อคงค้ำง	ณ	สิ้นงวด
	 	 -	ยอดสินเชื่อคงค้ำงเป็นยอดเฉพำะต้นเงิน	(หลังหักรำยได้รอกำรตัดบัญชี)	ณ	วันสิ้นงวด
	 	 -	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน	 2553	 ธนำคำรพำณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทยบำงแห่งปรับกำรจัดกลุ่มสินเช่ือส่วนบุคคลใหม่ 

ท�ำให้สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก�ำกับลดลง
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ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในประเทศไทย (แกนซ้าย)
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ของลูกค้ำเป็นหลัก	นอกจำกนี้	ผู้ประกอบกำรทั้งธนำคำรพำณิชย์	และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถำบันกำรเงิน	ต่ำงให้ควำมส�ำคัญกับกำร
ให้สินเชื่อส่วนบุคคลมำกขึ้น	เนื่องจำกเป็นตลำดที่มีขนำดใหญ่	โดยมีกำรแข่งขันกันทั้งในด้ำนรำคำ	กำรให้บริกำร	และกำรเข้ำถึงลูกค้ำ	
ฯลฯ	เพื่อให้ได้มำซึ่งส่วนแบ่งตลำดที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจบนอินเทอร์เนต (Web Business)
	 ในปัจจุบัน	 จ�ำนวนผู้ใช้บริกำรออนไลน์ต่ำงๆ	 ผ่ำนอินเตอร์เนต	 มีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองและรวดเร็ว	 ส่งผลให้หลำยๆ	
ธุรกิจ	 เร่ิมให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำระบบ	 และช่องทำงกำรให้บริกำรกับลูกค้ำของตนเอง	 ผ่ำนทำงออนไลน์ทั้งเว็บไซต์ส�ำหรับพีซ ี
และสมำร์ทโฟน	รวมถึงพฒันำบริกำรในรูปแบบของโมบำยล์แอพพลเิคช่ัน	ให้ผู้ใช้บริกำรดำวน์โหลดและตดิตัง้ลงบนเคร่ืองได้ด้วยตนเอง	
โดยบริกำรออนไลน์ในปัจจุบันน้ัน	 สำมำรถอ�ำนวยควำมสะดวกตั้งแต่กำรสมัครเป็นสมำชิก	 สมัครใช้บัตรเครดิต	 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
รวมไปถึง	 มีระบบกำรช�ำระเงินออนไลน์ที่ช่วยให้ลูกค้ำตัดสินใจซ้ือหรือช�ำระเงินผ่ำนช่องทำงดังกล่ำว	 ได้อย่ำงสะดวกและปลอดภัย 
มำกขึ้น

		 ด้วยภำวะตลำดที่กล่ำวมำข้ำงต้น	 ทำงบริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะเป็น	 “ผู้ให้บริกำรเครดิต	 ด้วยบริกำรดิจิตอลโซลูช่ันครบ 
วงจร”	โดยมุง่เน้นไปยงักำรปรับปรุงช่องทำงในกำรรับสมคัรบัตร	เพิม่ควำมสะดวกในกำรน�ำส่งเอกสำรกำรสมคัร	และใช้ระบบกำรจัดกำร
แคมเปญ	เพื่อน�ำเสนอสิทธิประโยชน์	และบริกำรต่ำงๆ	ให้ถูกต้องตรงใจลูกค้ำ	นอกจำกนี้	 เรำยังมีแผนที่จะขยำยช่องทำงกำรช�ำระเงิน 
ให้หลำกหลำยขึ้น	พร้อมทั้งน�ำเอำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำปรับใช้	เพื่อสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ	ในตลำดพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจติดตามเร่งรัดหนี้สิน
	 ธุรกิจกำรให้บริกำรติดตำมเร่งรัดหน้ีสินมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่ำงต่อเน่ือเน่ืองจำกกำรเพ่ิมข้ึนของสินเช่ือหลำยประเภท 
ในตลำด	อีกทั้งกำรติดตำมหนี้สินที่ค้ำงช�ำระส่วนใหญ่หลำยบริษัทฯเปลี่ยนมำท�ำกำรว่ำจ้ำงหน่วยงำนภำยนอกในกำรติดตำม	เนื่องจำก
กำรติดตำมเร่งรัดหน้ีสินจ�ำเป็นต้องอำศัยควำมช�ำนำญเฉพำะทำง	 รวมทั้งต้องมีระบบและวิธีกำรจัดกำรข้อมูลที่ดี	 ซึ่งบริษัทฯ	 ถือได้ว่ำ 
มีควำมได้เปรียบในเชิงธุรกิจทำงด้ำนน้ีโดยตรง	 เน่ืองจำกบริษัทฯ	 ได้ส่ังสมประสบกำรณ์จำกกำรติดตำมหน้ี	 โดยเร่ิมจำกรำยย่อยของ
กลุ่มภำยในบริษัทฯ	 และได้ขยำยกำรให้บริกำรไปยังกลุ่มผู้ว่ำจ้ำงจำกภำยนอก	 ท�ำให้มีควำมเช่ียวชำญในด้ำนน้ีเป็นพิเศษ	ณ	 ปัจจุบัน	
บริษัทฯ	มีพนักงำนมำกกว่ำ	1,100	คน	โดยมีส�ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ	และมี	3	สำขำในต่ำงจังหวัด	คือ	สำขำขอนแก่น	สำขำ
หำดใหญ่	 และสำขำศรีรำชำ	 โดยกำรตั้งสำขำ	 และขยำยพื้นที่กำรปฏิบัติงำนไปในต่ำงจังหวัดท�ำให้สำมำรถรองรับงำนจำกผู้ว่ำจ้ำง 
ได้มำกขึ้น	ถือเป็นกำรสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันทำงธุรกิจอีกด้วย

ธุรกิจนายหน้าประกันภัย
	 ธุรกิจประกันวนิำศภยัน้ันมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตได้อย่ำงต่อเน่ือง	ซึง่สดัส่วนกำรเตบิโตทีส่�ำคญัน้ันจะเป็นกำรประกันภยัรถยนต์	
โดยเป็นกำรเติบโตบนฐำนปริมำณรถยนต์ที่เพิ่มมำกขึ้นในปัจจุบัน	และจำกเหตุกำรณ์อุทกภัยในปี	2554	รวมไปถึงภัยธรรมชำติต่ำงๆ	
ที่เกิดบ่อยคร้ังข้ึน	 ท�ำให้ประชำชนให้ควำมสนใจในกำรท�ำประกันวินำศภัยมำกยิ่งข้ึน	 ในส่วนของธุรกิจประกันชีวิตยังสำมำรถขยำยตัว 
ได้ดีอย่ำงต่อเน่ืองจำกควำมต้องกำรตำมก�ำลงัซือ้ของประชำชนทีเ่พิม่ข้ึนจำกนโยบำยกำรเพ่ิมรำยได้ของรัฐบำล	โดยกำรปรับข้ึนเงนิเดือน
และค่ำตอบแทนของข้ำรำชกำรรวมทั้งกำรเพิ่มค่ำแรงข้ันต�่ำ	 ท�ำให้ประชำชนมีรำยได้และก�ำลังซื้อเพ่ิมข้ึน	 อีกทั้งกำรซ้ือประกันชีวิต 
ยังสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรลดหย่อนภำษีตำมที่รัฐบำลก�ำหนดไว้ได้อีกด้วย	 ดังน้ันฐำนลูกค้ำที่มีศักยภำพจึงขยำยตัวกว้ำงข้ึนและ 
ควำมต้องกำรท�ำประกันชีวิตจึงเพิ่มขึ้นตำมไปด้วย	โดยบริษัทฯ	ได้ใช้กลยุทธ์ที่เหมำะสมกับธุรกิจ	คือ	กำรปรับกลยุทธ์กำรขำยประกันฯ	
ผ่ำนตวัแทน	และช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยผ่ำนทำงโทรศพัท์	ซึง่สอดคล้องกับช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยประกันฯ	ทีไ่ด้รับควำมนิยม	เพือ่ให้สอดคล้อง
กับภำวะกำรแข่งขนัในปัจจบุนัและกำรเปิดเขตกำรค้ำเสรอีำเซียนในอนำคต	อีกทั้งให้ค�ำปรกึษำและแนะน�ำกำรรบัประกันฯ	รวมถึงบรกิำร
ดูแลและเรียกร้องสินไหมทดแทนให้แก่ลูกค้ำอีกด้วย

กลยุทธ์การแข่งขัน
	 กลยุทธ์ในกำรแข่งขันของบริษัทฯ	ประกอบด้วย

 p การใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลลูกค้า
	 	 บริษัทฯ	จะสร้ำงฐำนข้อมูลลูกค้ำโดยแบ่งแยกตำมลักษณะของลูกค้ำ	ได้แก่	อำยุ	เพศ	และ	อำชีพ	เป็นต้น	และบริษัทฯ	

จะใช้ฐำนข้อมูลดังกล่ำวในกำรเตรียมแผนกำรตลำดเพื่อเสนอบริกำรและข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ให้แก่ลูกค้ำ 
มำกยิ่งขึ้น
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 p การให้บริการที่รวดเร็ว
	 	 บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคญักับควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำรทำงกำรเงนิแก่ลูกค้ำ	โดยกำรใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั	ซึง่ปัจจุบัน	

บริษทัฯ	ได้น�ำกระบวนกำรในกำรพิจำรณำสินเชื่อผ่ำนเครือ่งอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ	(Electronic	Data	Capture:	EDC)	
ที่สำมำรถพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อให้แก่ลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็วมำใช้	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังให้บริกำรเบิกเงินสดล่วงหน้ำ
ผ่ำนเคร่ืองเบิกเงนิสดอตัโนมตั	ิและบริกำรสนิเช่ือบุคคลภำยใน	30	นำท	ีรวมทัง้กำรขออนุมตัสินิเช่ือและสอบถำมข้อมลู
เกี่ยวกับกำรช�ำระเงินผ่ำนอินเทอร์เน็ตจำกโฮมเพจของบริษัทฯ	www.aeon.co.th	และ	www.aeonthailand.com

 p ความหลากหลายของสินค้าและบริการ
	 	 กำรเพิ่มประเภทสินค้ำหรือบริกำรใหม่ๆ	 ของบริษัทฯ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ได้มำก

ทีส่ดุ	บัตรเครดิตของ	บริษัทฯ	สำมำรถให้บริกำรสนิเช่ือได้	3	วงเงนิในบัตรเดียว	โดยลูกค้ำสำมำรถใช้บริกำรสนิเช่ือบัตร
เครดิต	สินเชื่อเช่ำซ้ือ	และสินเชื่อส่วนบุคคล	ได้อย่ำงสะดวก	รวดเร็วผ่ำนร้ำนค้ำสมำชิก	และร้ำนคู่ค้ำต่ำงๆ	โดยบริษัทฯ	
ได้พัฒนำคุณสมบัติของบัตรให้สำมำรถใช้งำนได้มำกข้ึน	 โดยมุ่งเน้นกำรเพิ่มควำมสะดวกสบำยในกำรใช้บัตรดังกล่ำว
เพื่อกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของลูกค้ำ

 p การเพิ่มจำานวนร้านคู่ค้า
	 	 กำรเพิ่มจ�ำนวนร้ำนคู่ค้ำของบริษัทฯ	มุ่งเน้นไปที่ร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่อย่ำงซุปเปอร์มำเก็ต	 หรือ	 ห้ำงสรรพสินค้ำ	 ซึ่ง

จ�ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคที่จ�ำเป็นส�ำหรับชีวิตประจ�ำวันของลูกค้ำ	 นอกจำกน้ี	 บริษัทฯ	 ได้เพิ่มสัดส่วนบัตรเครดิตสำกล 
มำกขึ้นเพื่อให้ผู้ถือบัตรเครดิตของบริษัทฯ	สำมำรถใช้บริกำรได้อย่ำงกว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น

 p การรวมศูนย์ปฏิบัติการและการสร้างเครือข่ายในการให้บริการที่ครอบคลุม
	 	 บริษัทฯ	 มีสำขำและจุดให้บริกำรกระจำยอยู่ทั่วประเทศ	 และมีระบบควบคุมและบริหำรงำนแบบรวมศูนย์ปฏิบัติกำร 

ในแต่ละภูมิภำค	ทั้งภำคเหนือ	ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภำคกลำง	และภำคใต้	เพื่อกำรบริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
ทัง้ประเทศ	ทัง้น้ี	กำรรวมศนูย์ปฏบัิตกิำรสำมำรถลดเวลำในกำรปฏบัิตงิำน	ลดต้นทนุกำรด�ำเนินงำน	และเพิม่ประสทิธิภำพ
ในกำรให้บริกำรได้อย่ำงครบวงจร	 นอกจำกน้ี	 บริษัทฯ	 ยังเพ่ิมควำมสะดวกในกำรใช้บัตรเครดิตของบริษัทฯ	 โดยกำร 
ติดตั้งเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติทั่วประเทศ

ช่องทางการจำาหน่าย
	 บริษัทฯ	ด�ำเนินกำรเพิ่มช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยทำงกำรตลำด	ดังนี้
 p กำรรับสมัครบัตรเครดิต
 p ร้ำนคู่ค้ำและร้ำนค้ำที่ร่วมโครงกำรกว่ำ	16,200	แห่ง
 p เครือข่ำยบริกำรทัง้	116	สำขำ	เคร่ืองอนุมตัวิงเงนิสินเช่ืออตัโนมตัผ่ิำนบัตร	(EDC)	ตำมห้ำงสรรพสนิค้ำและร้ำนค้ำกว่ำ	 
	 	 2,000	เครื่อง	และเครื่องเบิกและช�ำระเงินสดอัตโนมัติ	423	เครื่องทั่วประเทศ
 p กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์	 ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย	 เพ่ือประชำสัมพันธ์และแนะน�ำบริกำรของบริษัทฯ 
	 	 ให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้ำงมำกขึ้น

การให้สินเชื่อ
	 บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดกระบวนกำรท�ำงำนของสนิเช่ือ	โดยครอบคลมุถึงนโยบำยกำรให้สนิเช่ือ	กำรเผยแพร่นโยบำยไปสูพ่นักงำน
ปฏิบัติกำร	 กำรจัดระดับควำมเสี่ยงของสินเช่ือในแต่ละประเภท	 กำรก�ำหนดเงื่อนไขในกำรพิจำรณำสินเช่ือ	 กำรทบทวนกำรให้สินเช่ือ	
ตลอดจนอ�ำนำจในกำรอนุมตัสินิเช่ือ	เพือ่ให้เกิดมำตรฐำนในกำรให้สนิเช่ืออย่ำงต่อเน่ือง	ทัง้น้ี	กำรอนุมตัสินิเช่ือส�ำหรับธุรกิจบัตรเครดิต	
บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์	วิธีกำร	และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจบัตรเครดิต	ส่วนกำรอนุมัติสินเชื่อส�ำหรับสินค้ำเช่ำซื้อ	และ
สินเช่ือเงนิกู้	บริษัทฯ	ได้ปฏบัิตติำมหลกัเกณฑ์	วธีิกำร	และเงือ่นไขในกำรประกอบธุรกิจสนิเช่ือส่วนบุคลภำยใต้กำรก�ำกับส�ำหรับผู้ประกอบ
ธุรกิจที่มิใช่สถำบันกำรเงิน	ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
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การติดตามหนี้
	 ปัจจัยที่ส�ำคัญประกำรหนึ่งในกำรด�ำเนินธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อ	คือ	 กำรบริหำรติดตำมหนี้	 โดยบริษัทฯ	มีระบบและขั้นตอน 
ในกำรติดตำมและจัดกำรหนี้ที่มีประสิทธิภำพ	ซึ่งสำมำรถแบ่งได้เป็น	3	ส่วน	ดังนี้

 p ระบบเทคโนโลยี	ซึ่งเทคโนโลยีในกำรติดตำมหนี้และจัดชั้นหนี้ของบริษัทฯ	ถือว่ำเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดระบบหนึ่งโดย
เป็นระบบ	On-line	ทีท่�ำให้พนักงำนตดิตำมหน้ีทกุคนสำมำรถเข้ำสูฐ่ำนข้อมลูของลูกค้ำได้โดยตรง	และผู้บริหำรสำมำรถ
ตรวจสอบผลกำรติดตำมหนี้ของพนักงำนจำกสำขำทั่วประเทศได้

 p ระบบกำรติดตำมดูแลและติดตำมหนี้	เป็นระบบที่มีประสิทธิภำพรวดเร็วและมีกำรดูแลอย่ำงใกล้ชิดต่อเนื่อง	โดยมีศูนย์
กรงุเทพฯ	เป็นศูนย์กลำงฐำนข้อมูลกำรติดตำมหนี้จำกแต่ละศูนย์ปฏิบัติกำรภูมิภำค	และครอบคลุมทุกสำขำทั่วประเทศ	
ผู้บริหำรสำมำรถตัดสินใจและสั่งกำรในกำรปรับปรุงและแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที	นอกจำกนี้	ศูนย์ปฏิบัติงำนทั้ง	5	
ภูมิภำคจะท�ำหน้ำที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนทดแทนของแต่ละศูนย์พร้อมทั้งยังมีระบบจัดเก็บข้อมูลส�ำรองเพ่ือเป็นกำร
ประกันว่ำหำกเกิดเหตุกำรณ์อันไม่คำดหมำยธุรกิจยังคงด�ำเนินกำรต่อไปได้อย่ำงต่อเนื่อง

 p ข้ันตอนกำรตดิตำมหน้ี	เมือ่ลูกหน้ีเร่ิมผิดนัดช�ำระหน้ี	พนักงำนตดิตำมหน้ีของบริษัทฯ	จะเร่ิมด�ำเนินกำรตดิตำมหน้ีทนัที	
โดยใช้หลักของกำรติดตำมหนี้อย่ำงใกล้ชิดและทันต่อเหตุกำรณ์

	 นอกจำกนี้	 กำรติดตำมหนี้ได้ปฏิบัติด้วยควำมระมัดระวัง	 โดยบริษัทฯ	 ได้ยึดแนวปฏิบัติในกำรติดตำมทวงถำมหนี้ที่ก�ำหนด
โดยธนำคำรแห่งประเทศไทยซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่	4	สิงหำคม	2551

การชำาระหนี้
	 บริษัทฯ	 ใช้วิธีค�ำนวณยอดเงินที่ลูกค้ำต้องช�ำระให้แก่บริษัทฯ	 โดยลูกค้ำจะต้องช�ำระเงินจ�ำนวนน้ันภำยในวันที่	 2	 ของเดือน 
ถัดไป	โดยสำมำรถช�ำระเงนิต้นและดอกเบ้ียได้หลำยวธีิ	อำท	ิช�ำระเป็นเงนิสดทีเ่คร่ืองรับช�ำระเงนิอตัโนมตัขิองบริษัทฯ,	สำขำของธนำคำร
ต่ำงๆ,	เคำน์เตอร์เซอร์วิส,	ศูนย์บริกำรลูกค้ำ	ทีโอที,	เจมำร์ท	เพย์พ้อยท์,	เอ็มเปย์	สเตชั่น,	ศูนย์บริกำรลูกค้ำ	ทรู	พำร์ทเนอร์,	เทสโก้	
โลตัส	และที่ท�ำกำรไปรษณีย์กว่ำ	20,000	แห่งทั่วประเทศ	นอกจำกนี้ยังสำมำรถช�ำระเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำหรือช�ำระโดยกำรหักบัญชี
เงินฝำกของแต่ละธนำคำร	 ส�ำหรับสินเช่ือเงินกู้เอนกประสงค์	 บริษัทฯจะก�ำหนดให้ลูกค้ำช�ำระเป็นรำยงวดซึ่งระยะเวลำกำรผ่อนช�ำระ 
อยูร่ะหวำ่ง	6	เดอืน	ถงึ	36	เดอืน	ทั้งนีจ้ะข้ึนอยูก่บัมลูค่ำของสนิค้ำหรือบริกำรนัน้ๆ	โดยระยะเวลำกำรผ่อนช�ำระเฉลีย่ประมำณ	12	เดอืน	
ในส่วนของสินเช่ือรถจักรยำนยนต์	 จะมีระยะเวลำกำรผ่อนช�ำระเฉลี่ยประมำณ	 6	 เดือน	 ถึง	 48	 เดือน	 และส�ำหรับสินเช่ือส่วนบุคคล 
สินเช่ือบัตรเครดิต	 ลูกค้ำอำจช�ำระคืนคร้ังเดียวเต็มจ�ำนวนหรือช�ำระคืนเพียงบำงส่วนซึ่งอย่ำงน้อยจะต้องช�ำระเท่ำกับจ�ำนวนเงินข้ันต�่ำ 
ที่บริษัทฯ	ก�ำหนดและเป็นไปตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ประกำศก�ำหนดไว้	

นโยบายการตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีนโยบำยในกำรจัดชั้นลูกหนี้ตำมจ�ำนวนงวดที่ลูกหนี้ค้ำงช�ำระ	 โดยลูกหนี้ที่ช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย
ครบถ้วนตำมก�ำหนดเวลำจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มลูกหน้ีปกติ	 (Current)	 ส่วนลูกหน้ีที่มียอดค้ำงช�ำระ	 1	 งวดจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม	 D1	
(Delinquent	1)	ลูกหนี้ที่มียอดค้ำงช�ำระ	2	งวดจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม	D2	เรื่อยไป

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะท�ำกำรตั้งส�ำรองค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจ�ำนวน	 ส�ำหรับลูกหน้ีที่มียอดค้ำงช�ำระตั้งแต่	 3	 งวด 
หรือ	D3	ขึ้นไป	โดยบริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะพิจำรณำตั้งส�ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำกยอดคงค้ำงตำมสัญญำบวกด้วยดอกเบี้ยที่
ลูกหน้ีค้ำงช�ำระ	 นอกจำกน้ี	 บริษัทฯ	 อำจพิจำรณำตั้งส�ำรองค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมเติมเกินกว่ำปกติ	 ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ซึ่งอำจ 
ส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช�ำระหน้ีของลูกหน้ีของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยโดยรวม	 (ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้จำกหมำยเหต ุ
ข้อ	8.4	ในงบกำรเงินของบริษัทฯ)
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คำาอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน

	 ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	20	กุมภำพันธ์	2557	
ซึ่งได้รวมรำยกำรของบริษัทย่อยทั้งหมด	เข้ำเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินรวมแล้ว	สรุปได้ดังนี้

ภาพรวม 
	 จำกข้อมูลของธนำคำรแห่งประเทศไทย	 เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี	 2556	 ขยำยตัวในอัตรำร้อยละ	 2.9	 ชะลอตัวลง 
เมื่อเทียบกับกำรเติบโตที่ร้อยละ	6.5	ในปี	2555	เป็นผลเนื่องมำจำกอุปสงค์ในประเทศทั้งกำรบริโภคและภำค

	 กำรส่งออกได้ชะลอตัวลง	 ทั้งในส่วนของควำมต้องกำรซื้อสินค้ำคงทน	 ที่ลดลงหลังจำกผลของมำตรกำรรถยนต์คันแรก 
หมดลง	 ประกอบกับภำระหน้ีสินครัวเรือนที่เพิ่มสูงข้ึน	 และควำมเช่ือมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงตำมควำมไม่แน่นอนของสภำวะ 
ทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองในประเทศ	 ซึ่งท�ำให้ผู้บริโภคระมัดระวังกำรใช้จ่ำยมำกข้ึน	 ขณะที่ดัชนีกำรลงทุนภำคเอกชนชะลอตัวลง 
เน่ืองจำกควำมล่ำช้ำของกำรด�ำเนินกำรตำมแผนกำรลงทุนที่ส�ำคัญของภำครัฐ	 อย่ำงไรก็ตำม	 ภำวะเศรษฐกิจในปี	 2557	 มีแนวโน้ม 
ขยำยตัวดีข้ึนจำกปีก่อน	 เน่ืองจำกกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก	 ภำคกำรส่งออกปรับตัวดีข้ึน	 รวมทั้งสถำนกำรณ์กำรจ้ำงงำนยังอยู ่
ในเกณฑ์ที่ดี	 และภำวะทำงกำรเงินที่ผ่อนคลำยจำกอัตรำดอกเบ้ียที่อยู่ในระดับต�่ำซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้กำรบริโภคและกำรลงทุน 
ภำคเอกชนสำมำรถขยำยตัวได้	

	 ณ	วันที่	20	กุมภำพันธ์	2557	บริษัทฯ	มีจ�ำนวนลูกค้ำสมำชิกบัตรเครดิตและสินเชื่ออื่นๆ	ถึง	7.03	ล้ำนบัตร	ในส่วนของ
กำรขยำยเครือข่ำย	บริษัทฯ	มีสำขำรวมทั้งสิ้น	116	สำขำ	และเครื่องเบิกและช�ำระเงินสดอัตโนมัติ	(ATMs)	423	เครื่อง	ตลอดจนม ี
ร้ำนค้ำสมำชิกรวมกว่ำ	 16,200	 แห่ง	 เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ลูกค้ำครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ	 นอกจำกน้ี	 บริษัทฯ	 ได้มีกำรท�ำ 
โปรโมช่ันร่วมกับคู่ค้ำต่ำงๆ	 และยังมีแผนกำรปรับปรุงสำขำเดิมเพี่อสร้ำงภำพลักษณ์ในกำรรองรับกำรเติบโตของลูกค้ำบัตรเครดิต 
ที่มีรำยได้สูงขึ้น	 และในปีนี้	 บริษัทฯ	 ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติงำน	 ศรีรำชำ	 จังหวัดชลบุรี	 เพิ่มอีก	 1	 แห่ง	 เพื่อรองรับกำรเติบโตของลูกค้ำ 
ในต่ำงจังหวัดพร้อมกับยอดขำยที่เพิ่มมำกขึ้นอีกด้วย

ผลการดำาเนินงาน 
p รายได้ 
	 ในปีบัญชี	2556	บริษัทฯ	มีรำยได้จำกงบกำรเงินรวมทั้งสิ้น	15,235	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น	3,002	ล้ำนบำท	หรือร้อยละ	25 
จำก	 12,232	 ล้ำนบำท	 ในปีบัญชี	 2555	 ทั้งน้ีเน่ืองมำจำกบริษัทฯ	 ได้มีกำรจัดกำรส่งเสริมกำรขำยอย่ำงต่อเน่ืองตลอดทั้งปี	 โดย 
ณ	สิ้นปีบัญชี	2556	บริษัทฯ	มีจ�ำนวนสมำชิกที่ใช้บริกำรสินเชื่ออยู่ที่	3.48	ล้ำนรำย	เพิ่มขึ้นร้อยละ	13	จำกปีก่อน	และมีจ�ำนวนสมำชิก
อยู่ที่	 2.24	 ล้ำนคน	 เพิ่มข้ึนร้อยละ	 8	 จำกปีก่อน	 ซึ่งประกอบไปด้วยลูกค้ำในเขตกรุงเทพฯ	 ร้อยละ	 37	 และลูกค้ำในต่ำงจังหวัด 
ร้อยละ	63	โดยรำยละเอียดของแต่ละธุรกิจหลักมีดังนี้

 p บัตรเครดิต 
	 	 ยอดกำรให้สินเช่ือบัตรเครดิตในปีบัญชี	 2556	 เพิ่มข้ึนร้อยละ	 27	 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 43	 ของยอดกำรให้ 
สนิเช่ือรวม	ในขณะทีร่ำยได้จำกบัตรเครดิตมจี�ำนวน	5,497	ล้ำนบำท	เพิม่ข้ึนร้อยละ	19	จำกปีบัญชีก่อน	ทัง้น้ี	เป็นผลจำกกำรทีบ่ริษัทฯ	
ได้เพิม่รำยกำรส่งเสริมกำรขำยผ่ำนบัตรเครดิตทัง้กับคู่ค้ำหลกัและห้ำงสรรพสนิค้ำช้ันน�ำ	และออกเคมเปญกำรตลำดทีห่ลำกหลำยอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี	โดยในไตรมำสแรก	บริษัทฯ	ได้ออกบัตรร่วม	“อิออน	วุฒิศักดิ์	วีซ่ำ	กำร์ด”	โดยจับมือกับบริษัท	วุฒิศักดิ์	คลินิก	
อินเตอร์กรุ๊ป	จ�ำกัด	เพื่อขยำยฐำนลูกค้ำโดยเฉพำะในกลุ่มธุรกิจเสริมควำมงำม	และเพื่อยกระดับภำพลักษณ์ของอิออน	บริษัทได้เปิดให้
บริกำรห้องพักรับรองอิออน	ที่ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัล	สำขำเซ็นทรัลเวิร์ล	 เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำผู้ถือบัตรเครดิตอิออน
โกลด์	และแพลทินัม	อีกทั้งบริษัทฯ	ได้จับมือกับ	2	บริษัทยักษ์ใหญ่	คือ	บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	ผู้น�ำกลุ่ม
ธุรกิจเอนเตอร์เทนเม้นท์และบริษัท	 แมคไทย	 จ�ำกัด	 ผู้น�ำกลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำรบริกำรด่วนของประเทศไทย	 เปิดตัวแคมเปญ	 “สุขได้ 
ทุกวันกับบัตรเครดิตอิออน”	 โดยมอบสิทธิประโยชน์มำกมำยแก่ผู้ถือบัตรเครดิตอิออนโกลด์และคลำสสิค	 และบริษัทฯ	 ได้เปิดตัว 
บริกำรใหม่ล่ำสุดส�ำหรับกำรช�ำระเงินอย่ำง	AEON	Easy	Pay	 เพื่อให้ร้ำนค้ำสมำชิกของอิออนสำมำรถใช้สมำร์ทโฟนเชื่อมกับกำรช�ำระ
เงนิแบบอเิลก็ทรอนิกส์	เพือ่เพิม่ควำมสะดวกสบำยในกำรจับจ่ำยใช้สอยให้กับผู้ถือบัตรเครดิตทัว่ประเทศ	ในไตรมำสทีส่อง	และในไตรมำส
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ที่สำม	บริษัทฯ	 ได้ร่วมมือกับ	บริษัท	 เอช.ไอ.เอส.ทัวร์ส์	 จ�ำกัด	 เปิดตัว	บัตรเครดิตอิออน	 เอช.ไอ.เอส.	คอร์ปอเรท	บัตรเครดิตเพื่อ 
ผู้บริหำร	และพนักงำนในองค์กร	ซึ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรเดินทำงติดต่อธุรกิจขององค์กร	และบริษัทฯ	 ได้เปิดกำร 
ให้บริกำรเติมเงินค่ำผ่ำนทำงพิเศษอัตโนมัติ	 Easy	Pass	ส�ำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออน	วีซ่ำ	 ซึ่งเป็นกำรเพิ่มควำมสะดวกสบำยให้กับ
ลูกค้ำ	 รวมทั้งมีกำรส่งเสริมกำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์	 เพื่อเพิ่มยอดกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรให้มำกขึ้น	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรจัดกิจกรรมรับสมัครบัตรใหม่	 โดยพัฒนำช่องทำงกำรรับสมัครบัตรที่หลำกหลำยยิ่งข้ึน	 ซ่ึงรวมทั้งกำรออกบูธตำม 
พื้นที่ชุมชน	กำรสมัครบัตรผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และเพิ่มพื้นที่ในกำรวำงใบสมัครบัตรตำมร้ำนค้ำสมำชิกที่มีอยู่ทั่วประเทศ	ซึ่งท�ำให้
มีฐำนลูกค้ำกลุ่มใหม่ๆ	 มำกยิ่งข้ึน	 เป็นผลให้	 ณ	 วันที่	 20	 กุมภำพันธ์	 2557	 บริษัทฯ	 มีจ�ำนวนลูกค้ำบัตรเครดิตใหม่	 เพ่ิมข้ึนกว่ำ	
200,000	บัตร	หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ	30	จำกปีก่อน	

 p สินเชื่อเงินกู้ 
	 	 ในปีบัญชี	 2556	 ยอดสินเชื่อเงินกู้ของบริษัทฯ	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 49	 ของยอดกำรให้สินเชื่อรวม	 (โดยประกอบ 
ไปด้วยสินเช่ือส่วนบุคคลหรือสินเช่ือเงินสดร้อยละ	 24	 และสินเช่ือแบบมีวัตถุประสงค์ร้อยละ	 25	 ซึ่งได้แก่สินเช่ือเพื่อซื้อโทรศัพท์ 
มือถือ	 สินค้ำไอที	 เครื่องใช้ไฟฟ้ำ	 และอื่นๆ	 ผ่ำนห้ำงสรรพสินค้ำและคู่ค้ำกว่ำ	 16,200	 แห่งทั่วประเทศ)	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 มีรำยได้จำก 
สินเช่ือเงินกู้รวม	 8,157	 ล้ำนบำท	 โดยเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ	 33	 จำกงวดเดียวกันของปีก่อน	 เน่ืองจำกกำรเติบโตของรำยได้จำกสินเช่ือ
เงินสดหมุนเวียน	 และบริษัทฯ	 ได้ออกโปรแกรมส่งเสริมกำรขำยที่ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ	 นอกจำกน้ี	 บริษัทฯ	 ได้เพิ่ม 
ช่องทำงกำรเบิกถอนเงินสดซึ่งเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำมำกข้ึนและยังเป็นกำรลดต้นทุนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 ซึ่ง
สมำชิกบัตรอิออนสำมำรถเบิกเงินสดสินเช่ือเงินสดหมุนเวียนได้หลำกหลำยช่องทำง	 มำกกว่ำ	 30,000	 แห่ง	 โดยนอกจำกกำร 
เบิกถอนเงินสดผ่ำนตู้เบิกเงินสดอัตโนมัติของบริษทัฯ	 และตู้เบิกเงินสดอัตโนมัติของธนำคำรต่ำงๆ	 เช่น	 กสิกรไทย	 ธนชำต	 กรุงเทพ	
กรุงศรี	 และผ่ำนทำงเคำน์เตอร์เซอร์วิสของ	 เซเว่น	 อีเลฟเว่น	 ทั่วประเทศแล้ว	 สมำชิกบัตรอิออนสำมำรถใช้บริกำรโอนเงินและรับเงิน 
ผ่ำนทำงที่ท�ำกำรไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศอีกด้วย

 p สินเชื่อเช่าซื้อ 
	 	 ยอดสินเช่ือเช่ำซื้อรถจักรยำนยนต์และสินเช่ือเช่ำซ้ือจำกบริษัทลูกในต่ำงประเทศ	 ได้แก่	 กัมพูชำ	 และลำว	 ส�ำหรับ 
ปีบัญชี	 2556	 มีสัดส่วนร้อยละ	 1	 ของยอดกำรให้สินเชื่อรวม	 โดยมีรำยได้รวม	 307	 ล้ำนบำท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 30	 จำกยอดสินเชื่อ 
เช่ำซือ้งวดเดียวกันของปีก่อน	ส่วนใหญ่เป็นกำรเพิม่จำกผลกำรด�ำเนินงำนในประเทศกัมพชูำ	ซึง่เตบิโตกว่ำ	5	เท่ำจำกปีก่อน	นอกจำกน้ี 
บริษัทฯ	 มีกำรจัดรำยกำรส่งเสริมกำรขำยอย่ำงต่อเน่ืองกับผู้ผลิตมอเตอร์ไซด์ช้ันน�ำ	 อำทิ	 มอเตอร์ไซด์	 ฮอนด้ำ	 และซูซูกิ	 รวมถึง 
กำรเพิ่มช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย	มอเตอร์ไซด์	ที่สำขำของบริษัท

 p รายได้อื่น 
	 	 ในปีบัญชี	2556	บริษัทฯ	มีรำยได้อื่นจ�ำนวน	1,273	ล้ำนบำท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	8	ของรำยได้รวม	ซึ่งรำยได้อื่น
ประกอบไปด้วย	รำยได้จำกหนี้สูญรับคืน	และรำยได้จำกบริษัทในเครือ	อำทิ	รำยได้ค่ำนำยหน้ำ	รำยได้จำกกำรติดตำมหนี้	และอื่นๆ	โดย	
โดยส่วนใหญ่เป็นรำยได้จำกหนี้สูญรับคืนจ�ำนวน	678	ล้ำนบำท	และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	4	ของรำยได้รวม	และหลังจำกกำรเข้ำซื้อ
บริษัทย่อยในเดือนกันยำยน	2555	บริษัทฯ	มีรำยได้ค่ำนำยหน้ำประกันภัยจ�ำนวน	217	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	21	จำกปีก่อน	จำก 
บริษัทอิออน	อินชัวรันส์	เซอร์วิส	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	และรำยได้จำกกำรติดตำมหนี้	จ�ำนวน	155	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	22	จำก 
ปีก่อน	จำกบริษัท	 เอซีเอส	 เซอร์วิสซิ่ง	 (ประเทศไทย)	จ�ำกัด	และอื่นๆ	ซึ่งบริษัทฯ	มีแผนที่จะเพิ่มรำยได้ค่ำธรรมเนียมให้เพิ่มมำกขึ้น 
ในอนำคต

p ค่าใช้จ่าย 
	 ค่ำใช้จ่ำยหลักของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนและกำรบริหำร	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	ดอกเบี้ยจ่ำย	
และต้นทุนทำงกำรเงิน	โดยในปีบัญชี	2556	บริษัทฯ	มีค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน	12,098	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ	22	จำก 
ปีก่อน	โดยรำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ	มีดังนี้	

 p ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและบริหาร 
ในปีบัญชี	 2556	 บริษัทฯ	 มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนและบริหำรจ�ำนวน	 6,194	 ล้ำนบำท	 เพิ่มข้ึนร้อยละ	 25	 จำกปีบัญชีก่อน 
สืบเนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรตลำดที่เพิ่มมำกขึ้น	เพื่อกระตุ้นยอดขำยและเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน	เมื่อเทียบเป็นสัดส่วน
ของรำยได้รวม	ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนมีสัดส่วนร้อยละ	41	ทั้งนี้สืบเนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรตลำดและจ�ำนวนพนักงำน
ที่เพิ่มขึ้น	เพื่อรองรับกำรเติบโตของบริษัทฯ	และเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน	

รายงานประจําปี 2556/2557 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)42



 p หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 
	 	 ในปีบัญชี	2556	บริษัทฯ	มียอดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน	3,843	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	23	จำกปีก่อน	ซึ่ง
กำรเพิ่มขึ้นของหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	สืบเนื่องจำกกำรเติบโตของลูกค้ำใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว	ท�ำให้บริษัทฯ	ตั้งส�ำรองหนี้สูญ
และหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึนภำยใต้นโยบำยบริหำรควำมเส่ียงที่รัดกุม	 และเพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนจำกสภำวะเศรษฐกิจที่อำจเกิดข้ึน 
ในอนำคต	อำทิเช่น	ภัยธรรมชำติ	จำกน�้ำท่วม	ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง	และภำระหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน	

 p ต้นทุนทางการเงิน
	 	 ส�ำหรับปีบัญชี	 2556	บริษัทฯ	มีต้นทุนทำงกำรเงินจ�ำนวน	2,061	ล้ำนบำท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	16	 เมื่อเทียบกับปีก่อน	
เน่ืองจำกกำรกู้ยืมที่เพิ่มข้ึนเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของสินเช่ือ	 อย่ำงไรก็ตำมสัดส่วนของต้นทุนทำงกำรเงินคิดเป็นร้อยละ	 14	 ของ 
รำยได้รวม	 ซ่ึงเป็นสัดส่วนใกล้เคียงกันกับสัดส่วนในปีก่อน	 ทั้งน้ี	 เป็นผลจำกกำรที่บริษัทฯ	 มีนโยบำยที่จะบริหำรควำมเส่ียงในด้ำน 
สภำพคล่อง	 และควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย	 โดยกำรรักษำสัดส่วนกำรกู้ยืมระยะยำว	 ซึ่ง	ณ	 สิ้นปีบัญชี	
2556	 กำรกู้ยืมระยะยำวมีสัดส่วนร้อยละ	 75	 ของเงินกู้ยืมรวม	 และมีอัตรำดอกเบี้ยต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	 4.39	 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ	
0.04	จำกปีบัญชี	2555

p กำาไรสุทธิ 
	 ในปีบัญชี	 2556	 บริษัทฯ	 มีก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนรวม	 3,137	 ล้ำนบำท	 เพิ่มข้ึนจำก	 2,355	 ล้ำนบำทในปีบัญชีก่อน 
และบริษัทฯ	มีก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	จ�ำนวน	2,501	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	48	จำกปีก่อน	หรือคิดเป็น	10.01	บำท 
ต่อหุ้น	ซึ่งเป็นผลประกอบกำรที่ดีที่สุดตั้งแต่บริษัทฯ	ได้จัดตั้งขึ้น

ฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 
p สินทรัพย์รวม 
	 ณ	วันที่	20	กุมภำพันธ์	2557	สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	มีจ�ำนวน	60,637	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น	9,623	ล้ำนบำทหรือร้อยละ	
19	จำก	51,013	ล้ำนบำท	ณ	วันที่	 20	กุมภำพันธ์	 2556	ทั้งนี้	 โดยส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อลูกหนี้กำรค้ำสุทธิ	 ซึ่งมีสัดส่วนประมำณ 
ร้อยละ	87	ของสินทรัพย์รวม

 p ลูกหนี้การค้า 
	 	 ณ	สิน้ปีบัญชี	2556	บริษัทฯ	มลีกูหน้ีกำรค้ำจำกงบกำรเงนิรวมรวมทัง้ทีเ่ป็นสนิทรัพย์หมนุเวยีนและไม่หมนุเวยีนทัง้สิน้
จ�ำนวน	54,929	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	21	จำกจ�ำนวน	45,394	ล้ำนบำท	ณ	สิ้นปีบัญชี	2555	ซึ่งประกอบด้วยในเขตกรุงเทพฯ 
ร้อยละ	42	และในต่ำงจังหวัดร้อยละ	58	โดยแบ่งตำมประเภทธุรกิจได้เป็น	ลูกหนี้บัตรเครดิตจ�ำนวน	19,553	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	
26	ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมกู้จ�ำนวน	33,904	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	18	และลูกหนี้เช่ำซื้อจ�ำนวน	1,351	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	47	และ
ลูกหน้ีอื่นๆ	 จ�ำนวน	 121	 ล้ำนบำท	 เพิ่มข้ึนร้อยละ	 57	 อย่ำงไรก็ตำม	 เมื่อรวมลูกหน้ีบัตรเครดิตภำยใต้โครงกำรแปลงสินทรัพย์เป็น 
หลักทรัพย์จ�ำนวน	4,359	ล้ำนบำท	ซึ่งเป็นรำยกำรนอกงบดุล	(Off-Balance	Sheet)	ด้วยแล้ว	ลูกหนี้กำรค้ำจะมีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น	
59,288	ล้ำนบำท	ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ	19	จำกสิ้นปีบัญชี	2555

	 	 ในปี	2556	บริษัทฯ	ได้มีกำรปรับเงื่อนไขกำรรับสมัครบัตรและกำรอนุมัติสินเชื่อใหม่ให้เข้มงวดมำกขึ้น	ตลอดจนเพิ่ม
พนักงำนในกำรจัดเก็บหน้ีให้รองรับจ�ำนวนบัญชีลูกค้ำที่เพ่ิมข้ึน	 ทั้งน้ี	 เพื่อควบคุมคุณภำพของสินทรัพย์ให้มีแนวโน้มดีข้ึนตำมล�ำดับ 
ส่งผลให้	ณ	วันที่	20	กุมภำพันธ์	2557	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้มีกำรส�ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้นจ�ำนวน	1,912	ล้ำนบำท	
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	3.48	ของยอดลูกหนี้กำรค้ำรวม	 เพิ่มขึ้นจำกจ�ำนวน	1,620	ล้ำนบำท	หรือสัดส่วนร้อยละ	3.57	ของยอด 
ลูกหนี้กำรค้ำรวม	ณ	สิ้นปีบัญชีก่อน	ท�ำให้ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิมีจ�ำนวน	53,017	ล้ำนบำท	

p หนี้สิน 
	 ณ	วันที่	20	กุมภำพันธ์	2557	บริษัทฯ	มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น	51,729	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	18	จำกสิ้นปีบัญชี	2555	ซึ่ง
สำเหตุหลักมำจำกจ�ำนวนเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ	21	โดย	ณ	สิ้นปีบัญชี	2556	บริษัทฯ	มีเงินกู้ยืมทั้งระยะยำวและระยะสั้นจ�ำนวนรวม
ทั้งสิ้น	48,256	ล้ำนบำท	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีเงินกู้ยืมระยะยำวจ�ำนวน	36,314	ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	75	ของเงินกู้ยืมรวม	
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	 ในเดือนกรกฎำคม	 2556	 บริษัทฯ	 ได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ให้แก่ธนำคำรแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น	 เป็นจ�ำนวน	 17 
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ	ซึ่งจะครบก�ำหนดช�ำระในเดือนกรกฎำคม	ปี	2561	และได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ให้แก่ธนำคำรแห่งหนึ่งในประเทศ
ญี่ปุ่น	เป็นจ�ำนวน	30	ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ	ในเดือนพฤศจิกำยน	2556	ซึ่งจะครบก�ำหนดช�ำระในเดือนพฤศจิกำยน	ปี	2561	

	 ทั้งน้ี	 เพ่ือเป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบ้ีย 
ของหุ้นกู้ระยะยำวที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ	 บริษัทได้ท�ำสัญญำแลกเปล่ียนอัตรำดอกเบ้ียในสกุลเงินเพื่อป้องกันควำมเส่ียงใน 
หนี้สิน

p ส่วนของผู้ถือหุ้น 
	 ณ	วันที่	20	กุมภำพันธ์	2557	ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจ�ำนวน	8,907	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น	1,649	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นใน 
อัตรำร้อยละ	23	จำก	ณ	วันที่	20	กุมภำพันธ์	2556	ส่งผลให้มูลค่ำทำงบัญชี	ณ	วันที่	20	กุมภำพันธ์	2557	เท่ำกับ	35.63	บำท 
ต่อหุ้น	เพิ่มขึ้นจำก	29.03	บำท	ณ	สิ้นปีบัญชีก่อนหน้ำ	

	 อัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปีบัญชี	 2556	 ลดลงเล็กน้อยเป็น	 5.8	 เท่ำจำก	 6.0	 เท่ำในปีบัญชี	 2555	 โดยมี 
อัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและอัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อยละ	30.9	และร้อยละ	4.5	 เมื่อเทียบกับปีบัญชีก่อนหน้ำ	
ที่อัตรำร้อยละ	25.2	และร้อยละ	3.6	ตำมล�ำดับ	

	 นอกจำกน้ี	 บริษัทฯ	 ได้ประกำศจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยในอัตรำ	 1.85	 บำทต่อหุ้น	 ซึ่งจะจ่ำยภำยหลังจำกที่ได้รับอนุมัต ิ
จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่	 12	 มิถุนำยน	 2557	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วในอัตรำ	 1.60	 บำทต่อหุ้น 
เมื่อวันที่	24	ตุลำคม	2556	ดังนั้น	เงินปันผลจ่ำยส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนในปีบัญชี	2556	รวมทั้งสิ้นเป็น	3.45	บำทต่อหุ้น	หรือ 
คิดเป็นอัตรำเงินปันผลจ่ำยร้อยละ	34.48

สภาพคล่อง 
	 ณ	วันที่	20	กุมภำพันธ์	2557	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีเงินสดจ�ำนวน	2,435	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น	248	ล้ำนบำทจำกปีก่อน	
กำรได้มำและใช้ไปในกิจกรรมของเงินสดในระหว่ำงปีแบ่งตำมกิจกรรมได้ดังนี้	

 p	 เงินสดใช้ไปในกำรด�ำเนินงำน	5,958	ล้ำนบำท	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจำกลูกหนี้กำรค้ำที่เพิ่มขึ้น	

 p	 เงนิสดใช้ไปในกำรลงทนุ	865	ล้ำนบำท	ส่วนใหญ่เป็นกำรซือ้เงนิลงทนุช่ัวครำว	และลงทนุในบริษัทย่อย	และซือ้สนิทรัพย์
	 	 ถำวรกับซอฟแวร์

 p	 เงินสดได้มำจำกกำรจัดหำเงิน	5,331	ล้ำนบำท	สวนใหญ่เป็นเงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำก 
	 	 สถำบันกำรเงิน	

	 เมื่อน�ำยอดเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสุทธิที่เพ่ิมข้ึนจ�ำนวน	 248	 ล้ำนบำท	 รวมกับเงินสดต้นงวดจ�ำนวน	 2,187 
ล้ำนบำท	บริษัทฯ	จึงมีเงินสดคงเหลือ	ณ	สิ้นปีบัญชี	2556	จ�ำนวน	2,435	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ
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ปัจจัยความเสี่ยง

	 บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำงๆ	 ที่อำจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินกำรทำงธุรกิจ	 จึงได้มีกำร 
ก�ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยง	ตลอดจนกำรทบทวน	กำรปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อเสริมสร้ำงมำตรฐำน
และควำมพร้อมในกำรรองรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนได้ในอนำคต	 ทั้งน้ี	 ปัจจัยควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดข้ึน	 และมีผลกระทบต่อกำร 
ด�ำเนินงำนของบริษัท	สำมำรถสรุปได้ดังนี้

1) ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
	 ควำมผันผวนของอัตรำดอกเบ้ียในตลำดกำรเงินอำจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 กล่ำวคือ 
หำกอัตรำดอกเบ้ียในตลำดเพิ่มสูงข้ึน	 จะส่งผลให้ต้นทุนในกำรจัดหำเงินทุนของบริษัทฯ	 สูงข้ึนด้วยเช่นกัน	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึง
ควำมเสีย่งน้ี	ดังน้ัน	บริษัทฯ	จึงมนีโยบำยป้องกันควำมเสีย่งจำกกำรผันผวนของอตัรำดอกเบ้ีย	โดยจัดหำเงนิกู้ยมืระยะยำวสกุลเงนิบำท
ที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ตลอดอำยุสัญญำ	หรือในกรณีที่เป็นเงินกู้ระยะยำวสกุลเงินบำท	และอัตรำดอกเบี้ยลอยตัว	บริษัทฯ	จะท�ำสัญญำ
แลกเปลี่ยนดอกเบี้ยให้เป็นอัตรำดอกเบี้ยคงที่	และหำกว่ำเป็นเงินกู้ยืมระยะยำวสกุลเงินต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบี้ยลอยตัว	บริษัทฯ	
จะท�ำสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำให้เป็นสกุลเงินบำททั้งสิ้น	 พร้อมทั้งให้เป็นอัตรำดอกเบ้ียคงที่	 (รำยละเอียดได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ	 22	 และข้อ	 23)	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 ไม่มีนโยบำยที่จะท�ำสัญญำแลกเปล่ียนดังกล่ำว	 เพ่ือกำรค้ำหรือเก็งก�ำไรทั้ง 
ในปัจจุบันและอนำคต	

2) ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
	 ณ	วันที่	20	กุมภำพันธ์	2557	บริษัทฯ	มีภำระเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ระยะยำว	เป็นสกุลเงินเยนจ�ำนวน	35,220	ล้ำนเยน	หรือ
เทียบเท่ำ	11,327	ล้ำนบำท	 เป็นสกุลดอลล่ำร์จ�ำนวน	511	ล้ำนดอลล่ำร์	หรือเทียบเท่ำ	16,725	ล้ำนบำท	รวมทั้งเงินกู้ยืมระยะสั้น 
เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ระยะยำวที่จะถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน	1	ปี	 เป็นสกุลเงินเยนจ�ำนวน	 5,500	 ล้ำนเยน	หรือเทียบเท่ำ	 1,769	 ล้ำนบำท 
เป็นสกุลดอลล่ำร์	จ�ำนวน	241	ล้ำนดอลล่ำร์	หรือเทียบเท่ำ	7,904	ล้ำนบำท

	 เพือ่เป็นกำรป้องกันควำมเสีย่งทีอ่ำจเกิดข้ึนจำกควำมผันผวนของอตัรำแลกเปลีย่น	บริษัทฯ	ได้ท�ำสญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำ
ต่ำงประเทศส�ำหรับเงนิกู้ยมืและหุน้กู้ระยะยำวรวมทัง้เงนิกู้ยมืและหุน้กู้ระยะยำวทีจ่ะถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน	1	ปี	ทีเ่ป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศ
ทั้งหมดให้เป็นสกุลเงินบำท	(รำยละเอียดได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ	22	และข้อ	23)	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ไม่มีนโยบำย 
ที่จะท�ำสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพ่ือกำรค้ำหรือเก็งก�ำไรทั้งในปัจจุบัน 
และอนำคต

3) ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
	 บริษัทฯ	 ใช้แหล่งเงินทุนในกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำของบริษัทฯ	 จำกเงินกู้ยืม	ณ	 วันที่	 20	กุมภำพันธ์	 2557	บริษัทฯ	 และ 
บริษัทย่อย	 มียอดลูกหน้ีกำรค้ำสุทธิจ�ำนวน	 53,017	 ล้ำนบำท	 และได้ใช้แหล่งเงินทุนจำกเงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน	 และออกหุ้นกู ้
จ�ำนวน	48,256	ล้ำนบำท

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงแหล่งเงินทุนแหล่งใดแหล่งหนึ่งมำกเกินไป	บริษัทฯ	จึงกระจำยควำม
เสี่ยงในกำรจัดหำเงินทุนโดยกำรกู้ยืมเงินโดยตรงจำกธนำคำรจ�ำนวนทั้งสิ้น	18	แห่ง	แบ่งเป็นสำขำของธนำคำรต่ำงประเทศจ�ำนวน	12	
แห่ง	ธนำคำรในประเทศจ�ำนวน	5	แห่ง	และธนำคำรในต่ำงประเทศ	1	แห่ง	โดยในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ	บริษัทฯ	มิได้พึ่งพิงเงินกู้ยืม
จำกธนำคำรแห่งใดแห่งหนึ่งในสัดส่วนที่เกินกว่ำร้อยละ	 30	 ของเงินกู้ยืมรวม	 นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 ยังจัดหำเงินทุนหมุนเวียนโดยกำร
ระดมทนุจำกนักลงทนุโดยตรงได้แก่	กำรออกหุน้กู้เพือ่เพิม่ควำมเพยีงพอของแหล่งเงนิทนุ	และได้ท�ำสัญญำกับสถำบันกำรเงนิ	แห่งหน่ึง
ในลักษณะวงเงินกู้ยืมผูกพัน	(Commitment	Line)	วงเงินจ�ำนวน	400	ล้ำนบำท	และยังมีนโยบำยที่จะจัดหำเงินทุนให้เพียงพอกับกำร
ขยำยตัวของกำรให้สินเช่ือ	 โดยกำรเพิ่มวงเงินสินเช่ือกับสถำบันกำรเงิน	 กำรเพ่ิมควำมหลำกหลำยในกำรจัดหำเงินทุนในระยะยำวด้วย
กำรออกหุ้นกู้	และกำรแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์	
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	 บริษัทฯ	 ได้ระดมทุนจำกโครงกำรแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์	 โดยจัดตั้งบริษัทนิติบุคคลเฉพำะกิจ	 ภำยใต้กฎหมำยว่ำ
ด้วยนิติบุคคลเฉพำะกิจเพื่อกำรแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์	 โดยบริษัทฯ	 ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	 26	 ในบริษัทดังกล่ำว	 และใช้บริษัท
นิตบุิคคลเฉพำะกิจระดมทนุโดยออกหุน้กู้ซึง่มกีระแสเงนิสดจำกสนิทรัพย์ลกูหน้ีบัตรเครดิตของบริษัทฯ	ทีข่ำยให้กับนิตบุิคคลเฉพำะกิจ
ดังกล่ำวรองรับ	

4) ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
	 หมำยถึง	 ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ของลูกค้ำไม่เป็นไปตำมภำระผูกพันตำมสัญญำ	 อันเนื่องมำจำก
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นในสภำวะกำรณ์ในปัจจุบัน	เช่น

 p	 กำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจภำยในและภำยนอกประเทศ	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช�ำระหน้ีคืนของลูกค้ำ
โดยตรง

 p	 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผู้ขอสินเช่ือใช้บริกำรสินเช่ือไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์ของบริษัท	 เช่น	 กำรขอสินเช่ือเพื่อกำรเช่ำซื้อ
สินค้ำแต่มีกำรแปลงสภำพสินค้ำเป็นเงินสดเพื่อให้เกิดสภำพคล่องทำงกำรเงิน	 ซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯ	
ที่ต้องกำรน�ำเสนอสินเชื่อประเภทสินค้ำและ/หรือบริกำรส�ำหรับลูกค้ำเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน

 p	 ควำมเสี่ยงจำกกำรเลิกจ้ำงแรงงำนในบำงพื้นที่	กำรหยุดด�ำเนินธรุกจิชัว่ครำวในอุตสำหกรรมบำงประเภท	ตลอดจนกำร
ลดค่ำจ้ำงแรงงำนบำงส่วน	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ของลูกค้ำโดยตรง	

 p	 ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดภัยพิบัติธรรมชำติ	เช่น	อุทกภัย	ภัยแล้ง	ฯลฯ	ซึ่งส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้
คืนของลูกค้ำ

	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดกระบวนกำรท�ำงำนของสินเช่ือ	 โดยครอบคลุมถึงนโยบำยกำรให้สินเช่ือ	 กำรเผยแพร่นโยบำยไปสู่
พนักงำนปฏิบัติกำร	 กำรจัดระดับควำมเสี่ยงของสินเช่ือในแต่ละประเภท	 กำรก�ำหนดเงื่อนไขในกำรพิจำรณำสินเช่ือ	 กำรทบทวนกำร 
ให้สินเชื่อ	ตลอดจนอ�ำนำจในกำรอนุมัติสินเชื่อ	เพื่อให้เกิดมำตรฐำนในกำรให้สินเชื่ออย่ำงต่อเนื่อง

5) ความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต
	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงควำมเส่ียงที่เกิดจำกกำรที่ผู้ขอสินเช่ือหรือร้ำนคู่ค้ำแจ้งข้อมูลเท็จในกำรขอสินเช่ือซึ่งอำจท�ำให้บริษัทฯ 
ได้รับควำมเสียหำย	เนื่องจำกบริษัทฯ	จะไม่สำมำรถติดตำมหนี้จำกผู้ขอสินเชื่อรำยดังกล่ำวได้	และบริษัทฯ	ก็จะต้องท�ำกำรตัดจ�ำหน่ำย
หน้ีดังกล่ำวเป็นหน้ีสูญในที่สุด	 ดังน้ันเพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดข้ึนจำกกรณีดังกล่ำว	 บริษัทฯ	 จึงมีกระบวนกำร 
ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่รัดกุม	 โดยพนักงำนอนุมัติสินเช่ือจะตรวจสอบจำกฐำนข้อมูลของบริษัทฯ	 ตรวจสอบจำก 
ช่ือผู้จดทะเบียนขอใช้โทรศัพท์ตำมหมำยเลขโทรศัพท์ที่ผู้ขอสินเช่ือแจ้งไว้ในใบค�ำขอสินเช่ือ	 รวมทั้งกำรยืนยันควำมถูกต้องโดยกำร
โทรศัพท์สอบถำมทั้งที่บ้ำนและที่ท�ำงำน	หำกยังมีข้อสงสัยก็จะส่งพนักงำนตรวจสอบไปตรวจสอบบ้ำนและที่ท�ำงำนเป็นกำรเพิ่มเติม

	 นอกจำกน้ี	 บริษัทฯ	 ยังมีควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตของพนักงำนอนุมัติสินเช่ือ	 เช่น	 กำรอนุมัติเกินวงเงินที่ผู้ขอสินเช่ือควร 
จะได้รับหรือกำรอนุมัติสินเช่ือให้แก่ผู้ขอสินเช่ือที่มีคุณสมบัติไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่บริษัทฯ	 ก�ำหนด	 บริษัทฯ	 ได้ป้องกันควำมเสียหำยที่อำจ 
เกิดข้ึนจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวโดยก�ำหนดให้ผู้บริหำรและพนักงำนระดับหัวหน้ำของฝ่ำยควบคุมสินเช่ือสุ่มตรวจสอบกำรอนุมัติสินเช่ือ
ว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ	ก�ำหนดไว้หรือไม่	นอกจำกนั้น	ฝ่ำยเร่งรัดหนี้สินจะส่งรำยงำนให้แก่ผู้บริหำรฝ่ำยควบคุมสินเชื่อเพื่อ
ท�ำกำรวิเครำะห์และตรวจสอบรำยละเอียดของลูกหน้ีค้ำงช�ำระเพื่อหำสำเหตุว่ำเกิดจำกควำมไม่ถูกต้องในกำรอนุมัติสินเช่ือหรือไม่ 
ทั้งนี้เพื่อพิจำรณำด�ำเนินกำรต่อไป

6) ความเสี่ยงจากการเก็บรักษาข้อมูล
	 กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	มีกำรใช้ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บรักษำข้อมูลของลูกค้ำเป็นจ�ำนวนมำก	ซึ่งหำกระบบ
คอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือเกิดเหตุกำรณ์ใดๆ	ที่ท�ำให้ข้อมูลสูญหำยหรือรั่วไหล	จะส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และจำก
กำรปรับเปลี่ยนกำรใช้งำนผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์แบบเดิม	มำใช้ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์	“THIN	CLIENT”	ที่สำมำรถใช้โปรแกรม
และข้อมูลที่จ�ำเป็นร่วมกันได้มำใช้งำน	 ท�ำให้บริษัทฯสำมำรถรองรับควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรใช้งำนข้อมูล	 ซึ่งหำกเกิดเหตุใดๆ	 ที่มี																			
ผลกระทบต่อข้อมูล	 จะสำมำรถใช้งำนข้อมูลที่ส�ำรองไว้จำกระบบดังกล่ำวได้	 และเพ่ือบริษัทฯสำมำรถเตรียมกำรเพ่ือรองรับควำมเสี่ยง 
ให้มีควำมพร้อมใช้งำนของข้อมูลน้ัน	 บริษัทฯ	 ยังจัดให้มีส�ำรองข้อมูลที่ส�ำคัญอย่ำงเป็นระบบโดยกำรส�ำรองข้อมูลด้วยเทปบันทึก 
ข้อมูล	(Magnetic	Tape)	ซึ่งได้มีกำรก�ำหนดระยะเวลำในกำรบันทึกข้อมูลตำมควำมเหมำะสม	รวมถึงได้จัดส่งเทปดังกล่ำวไปจัดเก็บไว้

รายงานประจําปี 2556/2557 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)50



ภำยนอกบริษัทฯ	 โดยสถำนที่จัดเก็บมีมำตรฐำนกำรจัดเก็บและรักษำควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล	 และบริษัทฯ	 ยังได้ทวนสอบ 
วธีิกำรกู้คืนกระบวนกำรต่ำงๆ	เพือ่ให้กระบวนกำรส�ำคญั	หรือกระบวนกำรหลกัของบริษัทฯสำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเน่ือง	หำกเกิด
เหตุกำรณ์ใดๆ	ที่กระทบต่อบริษัทฯ	ทั้งนี้ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรป้องกันข้อมูลควำมลับ	หรือข้อมูลส�ำคัญ	ให้มีกำรใช้งำนเท่ำที่จ�ำเป็น	
โดยบริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดให้มีกำรจัดสรรกำรเข้ำใช้งำนระบบต่ำงๆ	ตำมควำมเหมำะสมของต�ำแหน่ง	และหน้ำที่งำน	ซึ่งจะควบคุมด้วยวิธี
กำรแสดงตวัตน	และกำรใช้รหสัประจ�ำตวัในกำรเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศของบริษัทฯ	ทีท่�ำให้บริษัทฯสำมำรถลดควำมเสีย่ง	และโอกำส
ในกำรรั่วไหลของข้อมูลจำกภำยในได้	

	 นอกจำกน้ี	 บริษัทฯ	 ได้พิจำรณำแนวทำงในกำรป้องกันและแก้ไขควำมเส่ียงที่เกิดข้ึน	 โดยได้ขยำยกำรรับรองระบบกำร 
บริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรในแต่ละภูมิภำค	 ได้แก่	 ศูนย์ปฏิบัติกำรเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติกำร
ขอนแก่น	 ศูนย์ปฏิบัติกำรหำดใหญ่	 และศูนย์ปฏิบัติกำรศรีรำชำ	 รวมถึงสำขำต่ำงๆ	 ที่ให้บริกำรกับลูกค้ำ	 เพ่ือให้ทุกศูนย์ปฏิบัติกำร 
และสำขำได้ท�ำกำรปกป้องและรักษำข้อมูลไว้ซึ่งควำมลับ	 ควำมถูกต้อง	 และควำมพร้อมใช้งำนให้แก่ทรัพย์สินด้ำนข้อมูลทั้งหมดของ 
บริษัทฯ	 อย่ำงเป็นมำตรฐำนเดียวกัน	 อีกทั้งยังได้เตรียมกำรเพ่ือยกระดับควำมมั่นคงปลอดภัยให้มีควำมเคร่งครัดมำกยิ่งข้ึนตำม 
มำตรฐำนสำกล	 ISO27001:2013	 ในปีต่อๆ	 ไป	 เพื่อให้กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของบริษัทมีกำรด�ำเนินกำร	 และ 
พัตนำอย่ำงต่อเนื่องเทียบเท่ำมำตรฐำนที่ดีที่สุด	เช่นองค์กรชั้นน�ำทั่วโลก

7) ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมของภาครัฐ
	 กระทรวงกำรคลังได้ประกำศให้ธุรกิจบัตรเครดิต	 เป็นกิจกำรที่ต้องขออนุญำต	 ตำมประกำศคณะปฏิวัติฉบับที่	 58	 และ 
มอบอ�ำนำจให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมดูแล	 โดยได้ออกประกำศเก่ียวกับข้อก�ำหนดและกฎเกณฑ์ในกำรประกอบธุรกิจ 
ดังกล่ำว	 รวมทั้งมีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบ้ียและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ	 ที่สำมำรถเรียกเก็บจำกลูกค้ำ	 คุณสมบัติของผู้ถือบัตรเครดิต 
และลูกค้ำสินเช่ือบุคคล	 ซึ่งบริษัทได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต	 และสินเช่ือส่วนบุคคลภำยใต้กำรก�ำกับแล้ว	 รวมถึงได้รับ
อนุญำตให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจบริกำรกำรช�ำระเงินทำงอิเล็คทรอนิกส์	 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรควบคุมดูแลธุรกิจบริกำร												
กำรช�ำระเงินทำงอิเล็คทรอนิกส์	พ.ศ.	2551	ซึ่งคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็คทรอนิกส์	และธนำคำรแห่งประเทศไทยในฐำนะหน่วย
งำนก�ำกับดูแลได้ออกประกำศเกี่ยวกับข้อก�ำหนดและกฎเกณฑ์ในกำรประกอบธุรกิจดังกล่ำว	

	 ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 ได้ก�ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ	 ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 และ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	เพือ่ป้องกันประเทศ	ประชำชน	สถำบันกำรเงนิต่ำงๆ	ระบบเศรษฐกิจ
และประชำคมโลกจำกกำรฟอกเงิน	 กำรก่อกำรร้ำย	 กำรทุจริต	 รวมทั้งอำชญำกรรม	 จึงได้ออกพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2542	(แก้ไขเพิ่มเติม)	และพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อ 
กำรร้ำย	พ.ศ.	2556	รวมถึงกฎกระทรวงกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ	พ.ศ.	2556	เพื่อบังคับใช้กับสถำบันกำรเงิน	
และผู้ประกอบอำชีพที่มิใช่สถำบันกำรเงิน	 ตำมที่มำตรำ	 16	 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 (ฉบับที่	 4) 
ได้บัญญัติไว้	 โดยบริษัทฯ	 ในฐำนะผู้ประกอบอำชีพที่มิใช่สถำบันกำรเงินตำมมำตรำ	 16	 มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำม	 ได้จัดให้มีนโยบำย 
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและประกำศใช้ภำยในบริษัทฯ	 และ 
มีกำรก�ำหนดข้ันตอนกำรรับลูกค้ำ	 กำรระบุตัวตนลูกค้ำ	 กำรตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำ	 กำรประเมินและบริหำร 
ควำมเสี่ยง	และกำรรำยงำนธุรกรรมตำมเงื่อนไขที่กฎหมำยก�ำหนด

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค	 ได้ออกประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ	 เร่ือง	 ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็น 
ธุรกิจที่ควบสัญญำ	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2556	อำศัยอ�ำนำจตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2541	โดยประกำศ
ฉบับน้ีได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรท�ำสัญญำระหว่ำงบริษัทในฐำนะผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค	 โดยมีสำระส�ำคัญคือ 
สัญญำต้องมีข้อควำมภำษำไทยที่สำมำรถเห็นและอ่ำนได้ชัดเจน	 ขนำดตัวอักษรไม่เล็กกว่ำสองมิลลิเมตร	 โดยมีจ�ำนวนไม่เกิน	 11 
ตัวอักษรในหน่ึงน้ิว	 กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรใช้บัตรเครดิต	 อัตรำดอกเบ้ีย	 เบ้ียปรับ	 อัตรำค่ำธรรมเนียม	 อัตรำค่ำบริกำรต่ำงๆ 
รวมทั้งหลักเกณฑ์กำรใช้บัตรเครดิตหรือข้อสัญญำใดๆ	 เก่ียวกับบัตรเครดิต	 บริษัทต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร 
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ	 30	 วัน	 ก่อนมีผลใช้บังคับ	 หำกเป็นกรณีเร่งด่วนแจ้งทำงจดหมำยหรือประกำศหนังสือพิมพ์รำยวันภำษำไทย 
ล่วงหน้ำเป็นระยะเวลำ	 ไม่น้อยกว่ำ	 7	 วันก่อนมีผลใช้บังคับ	 และกำรแจ้งโดยประกำศทำงหนังสือพิมพ์	 ให้แจ้งกำรเปล่ียนแปลงเป็น 
ลำยลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง	เป็นต้น
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	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้ถือปฏิบัติตำมกฎหมำย	 ประกำศ	 กฎเกณฑ์ที่ได้ออกมำบังคับใช้ทุกประกำร	 และหำกในอนำคตมีกำรออก 
ข้อก�ำหนดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทฯ	ก็จะปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด

8) ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
	 ควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติ	 เช่น	จำกเหตุกำรณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปลำยปี	2554	ซึ่งมีแนวโน้มที่อำจเกิดขึ้น
อีกในอนำคตและสร้ำงควำมเสียหำยเป็นอย่ำงมำก	 ซึ่งภัยเหล่ำน้ีได้ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และลูกค้ำของบริษัท 
ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย	 ทำงบริษัทฯ	 ได้มีมำตรกำรในกำรด�ำเนินงำนเพื่อรองรับผลกระทบดังกล่ำวที่อำจเกิดขึ้น	 โดยได้มีแผนกำร
โอนย้ำยหน่วยปฎิบัติงำนบำงส่วน	ได้แก่	ฝ่ำยจัดเก็บหนี้	อนุมัติสินเชื่อ	และลูกค้ำสัมพันธ์	จำกจังหวัดกรุงเทพฯ	ไปยังศูนย์ปฏิบัติงำน 
ในต่ำงจังหวัด	 เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อควำมสะดวกสบำยของลูกค้ำ	นอกจำกนี้	 เพื่อ
ป้องกันควำมเสี่ยงต่อทรัพย์สินที่อำจอยู่ในเขตพื้นที่ภัยพิบัติ	บริษัทฯ	ได้มีกำรท�ำประกันภัยทรัพย์สินที่อยู่	ณ	ส�ำนักงำนใหญ่	และสำขำ
ทั่วประเทศ	ซึ่งเพียงพอต่อควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น

9) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการรับซื้อคืนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้จากบริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำากัด 
 ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ 
	 เมื่อวันที่	 20	 พฤษภำคม	 2556	 บริษัทฯ	 ได้จ�ำหน่ำยสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้บัตรเครดิต	 จ�ำนวน	 4,500	 ล้ำนบำท	 ให้กับ 
บริษัท	อีเทอนอล	6	นิติบุคคล	เฉพำะกิจ	จ�ำกัด	(Eternal	6)	ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภำยใต้ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์เพื่อ
ประกอบกำรเป็นนิติบุคคลเฉพำะกิจภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยนิติบุคคลเฉพำะกิจเพื่อโครงกำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	ตำมที่ได้รับ
อนุมัติโครงกำรจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีสิทธิซื้อคืนหรือไม่ก็ได้	ส�ำหรับสิทธิเรียกร้องที่เป็นหนี้เสียส่วนเกินทั้งหมดคืนจำก	บริษัท	นิติบุคคลเฉพำะกิจ	
จ�ำกัด	 หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนดในสัญญำ	 (รำยละเอียดตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน	 ข้อ	 37.2)	 อย่ำงไรก็ตำม 
หำกบริษัทฯ	 ไม่ใช้สิทธิที่จะซื้อคืนสิทธิเรียกร้องดังกล่ำว	 อำจจะท�ำให้เกิดเหตุกำรณ์ที่ท�ำให้ต้องมีกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกโดย	 บริษัท 
อีเทอนอล	 6	 นิติบุคคลเฉพำะกิจ	 จ�ำกัด	 ก่อนก�ำหนด	 หรือท�ำให้ล�ำดับกำรช�ำระหนี้ต้องเปลี่ยนแปลงไป	 ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวข้ำงต้น 
จะไม่เกิดขึ้นตรำบเท่ำที่บริษัทฯ	ยังมีกำรบริหำรกำรจัดเก็บหนี้ได้ดี

10) ความเสี่ยงกรณีบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินร้อยละ 50
	 ปัจจุบัน	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ	 คือ	 กลุ่มอิออน	 ซึ่งถือหุ้นรวมกันจ�ำนวน	 157,800,000	 หุ้น	 คิดเป็นร้อยละ 
63.12	 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	 ซึ่งจะท�ำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่ำวสำมำรถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ 
เกือบทั้งหมด	 ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองกำรแต่งตั้งกรรมกำรหรือกำรขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ยกเว้นเร่ือง 
ที่กฎหมำยหรือข้อบังคับบริษัทฯ	 ก�ำหนดให้ต้องได้รับเสียง	 3	 ใน	 4	 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ดังน้ัน	 ผู้ถือหุ้นรำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถ 
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีกำรติดตำมและประเมินควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ	 เป็นประจ�ำ	 โดยมีกำรจัดประชุมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	และ
กำรประชุมของหน่วยงำนต่ำงๆ	 ทุกเดือน	 ซึ่งกำรประชุมในแต่ละคร้ังจะมีกรรมกำรบริหำร	 และผู้บริหำรที่เก่ียวข้องเข้ำร่วมประชุมด้วย	
เพื่อส�ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม	และประเมินว่ำจะมีผลกระทบเพียงใด	และจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และหรือเป้ำหมำย
หรือไม่	และบริษัทฯ	ยังติดตำมควำมเสี่ยงด้วยกำรประเมินปัจจัยต่ำงๆ	ที่คำดว่ำจะมีผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริษัทฯ	
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

	 บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียน	250	ล้ำนบำท	เรียกช�ำระแล้ว	250	ล้ำนบำท	แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน	250	ล้ำนหุ้น	มูลค่ำที่ตรำ
ไว้หุ้นละ	1	บำท	

	 รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	10	รำยแรก	ของบริษัทฯ	ณ	วันที่	20	กุมภำพันธ์	2557	

   รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

	 1.	 บริษัท	อิออน	ไฟแนนเชียล	เซอร์วิส	จ�ำกัด	ประเทศญี่ปุ่น*	 87,800,000	 35.12

	 2.	 บริษัท	เอซีเอส	แคปปิตอล	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	 48,000,000	 19.20

	 3.	 บริษัท	อิออน	โฮลดิ้งส์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	 22,000,000	 8.80

	 4.	 จ�ำกัด	บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอำร์	จ�ำกัด	 21,725,406	 8.69

	 5.	 นำยชัชวำลย์		เจียรวนนท์	 15,000,000	 6.00

	 6.	 BNP	Paribas	Securities	Services	Luxembourg	 10,511,900	 4.20

	 7.	 BNP	Paribas	Securities	Services	London	Branch	 6,182,700	 2.47

	 8.	 The	Hong	Kong	and	Shanghai	Banking	Corporation	Limited.	

	 	 Fund	Services	Department	 4,367,400	 1.75

	 9.	 กองทุนเปิด	อเบอร์ดีนหุ้นระยะยำว	 3,233,500	 1.29

	10.	 กองทุนเปิด	อเบอร์ดีนโกรท	 2,976,300	 1.19

ที่มา : บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	

	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มอิออน	ที่ถือหุ้นในบริษัทฯ	ประกอบด้วย

 ผู้ถือหุ้น / ที่ตั้ง ความสัมพันธ์ จำานวนหุ้น ร้อยละ

	 1.	 บริษัท	อิออน	ไฟแนนเชียล	 มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่คือ	บริษัท	อิออน	จ�ำกัด	 87,800,000	 35.12

	 	 เซอร์วิส	จ�ำกัด	/	ประเทศญี่ปุ่น*	 ประเทศญี่ปุ่น

	 2.	 บริษัท	เอซีเอส	แคปปิตอล		 มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	คือ	บริษัท	อิออน	ไฟแนนเชียล	 48,000,000	 19.20

	 	 คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	/	ประเทศไทย	 เซอร์วิส	จ�ำกัด	ประเทศญี่ปุ่น

	 3.	 บริษัท	อิออน	โฮลดิ้งส์		 มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	คือ	บริษัท	อิออน	จ�ำกัด	 22,000,000	 8.80

	 	 (ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	/ประเทศไทย	 ประเทศญี่ปุ่น

	 	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มอิออน	ถือหุ้นในบริษัทฯ	รวมทั้งสิ้น	 157,800,000	 63.12

หมายเหตุ *	บริษัท	 อิออน	 เครดิต	 เซอร์วิส	 จ�ำกัดได้เปลี่ยนช่ือเป็น	 บริษัท	 อิออน	 ไฟแนนเชียล	 เซอร์วิส	 จ�ำกัด	 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ 

บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	และได้มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงใหม่เป็น	Holding	Company	เมื่อ 

วันที่	1	เมษำยน	2556	โดยสัดส่วนกำรลงทุนในบริษัทไม่เปลี่ยนแปลง	
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การจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ 
	 โครงสร้ำงกรรมกำรของบรษิทัฯ	ประกอบด้วยคณะกรรมกำร	2	ชุด	คือ	คณะกรรมกำรบริษทัฯ	และคณะกรรมกำรตรวจสอบ	
ซึ่งมีรำยละเอียด	ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ 
	 ณ	วันที่	20	กุมภำพันธ์	2557	คณะกรรมกำรของบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งสิ้นจ�ำนวน	12	ท่ำน	และจ�ำนวนครั้ง 
ที่เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรในปีบัญชี	2556	มีดังนี้

 ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง จำานวนคร้ังท่ีเข้าร่วมปรชุม

	 1.	 นำยมำซำโนริ	โคซำกะ	1,	2	 ประธำนกรรมกำร	 2/6

	 2.	 นำยยำซูฮิโกะ	คอนโดะ	1	 รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร	 8/8

	 3.	 นำงสุพร	วัธนเวคิน		 กรรมกำร	 8/8

	 4.	 นำงสำวกัณณิกำ	เกื้อศิริกุล	 กรรมกำร	 8/8

	 5.	 นำงจิรำพร	คงเจริญวำนิช	 กรรมกำร	 8/8

	 6.	 นำยจุน	ซูซูกิ		 กรรมกำร	 7/8

	 7.	 นำยชิโร	อิชิดะ		 กรรมกำร	 6/8

	 8.	 นำยชัชวำลย์	เจียรวนนท์	 กรรมกำร	 4/8

	 9.	 นำยนพพันธป์	เมืองโคตร	 กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 8/8

	10.	 นำยเดช	บุลสุข	 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ	 6/8

 11.	 นำยชุนอิจิ	โคบำยำซิ	 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ	 8/8

	12.	ดร.สุจริต	คูณธนกุลวงศ์		 กรรมกำรอิสระ	 7/8	

หมายเหตุ : 1	 กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ	คือ	นำยมำซำโนริ	โคซำกะ	หรือ	นำยยำซูฮิโกะ	คอนโดะ	พร้อมประทับตรำส�ำคัญของ
	 	 	 บริษัทฯ	
	 	 2	 นำยมำซำโนริ	โคซำกะได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรบริษัทฯ	เมื่อวันที่	18	มิถุนำยน	2556	

	 โดยมี	 เลขำนุกำรบริษัท	 คือ	 นำงสำวสุพรรณี	 อัศวสุวรรณ์	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	 ฝ่ำยบริหำรกลยุทธ์องค์กร 
(รำยละเอียดของเลขำนุกำรบริษัทอยู่ในหัวข้อประวัติผู้บริหำร)

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
	 1.	 กรรมกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย	 วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับของบริษัทฯ	 ตลอดจนมติของที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น
	 2.	 กรรมกำรจะต้องไม่ประกอบกิจกำรอนัมลัีกษณะอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ	หรือเป็นหุน้ส่วน 

ในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ	หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ำกัดควำมรบัผดิในห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด	หรือเป็นกรรมกำรของบริษทัจ�ำกัดหรอื
บริษัทมหำชนจ�ำกัดอืน่ใดทีป่ระกอบกิจกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ	เว้นแต่จะ
ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมกำรผู้นั้น

	 3.	 กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัทฯ	ทรำบโดยไม่ชักช้ำ	 ในกรณีที่กรรมกำรมีส่วนได้เสียในสัญญำใดที่บริษัทฯ	ท�ำขึ้น	หรือใน
กรณีที่จ�ำนวนหุ้นกรรมกำรถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมกำรที่มีอยู่ในบริษัทฯ	หรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง

	 4.	 คณะกรรมกำรต้องประชุมอย่ำงน้อย	3	เดือนต่อครั้ง
	 5.	 กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
	 6.	 ในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรลงคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนคณะกรรมกำรมีเสียงชี้ขำดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
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 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ 
	 1.		 จัดท�ำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
	 	 ก.	ทะเบียนกรรมกำร
	 	 ข.	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร	รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร	และรำยงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำร
	 	 ค.	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
	 2.		 เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร
	 3.		 ด�ำเนินกำรอื่นๆ	ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ	มอบหมำย

	 ณ	วันที่	 20	กุมภำพันธ์	2557	คณะกรรมกำรตรวจสอบมีจ�ำนวน	3	ท่ำน	และจ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบในปีบัญชี	2556	มีดังนี้

 ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง จำานวนคร้ังท่ีเข้าร่วมปรชุม

 1.	 นำยนพพันธป์	เมืองโคตร	 กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 7/7

	 2.	 นำยเดช	บุลสุข	 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ	 5/7

	 3.	 นำยชุนอิจิ	โคบำยำซิ	 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ	 7/7

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ได้พิจำรณำอนุมัติหลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ซึ่งรำยละเอียดของ
หลักเกณฑ์ดังกล่ำวสอดคล้องกับประกำศตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	เร่ืองคณุสมบัตแิละขอบเขตกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ	พ.ศ.	2551	ดังนี้

	 1.	 สอบทำนให้บริษัทฯ	มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
	 2.	 สอบทำนให้บริษัทฯ	มีระบบกำรควบคุมภำยใน	(Internal	Control)	และระบบกำรตรวจสอบภำยใน	(Internal	Audit)	

ที่เหมำะสม	และมีประสิทธิผล	และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	
	 3.	 สอบทำนให้บริษัทฯ	ปฏบัิตติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ	ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ	และ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	
	 4.	 พจิำรณำ	คดัเลือก	เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระเพือ่ท�ำหน้ำทีเ่ป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และเสนอค่ำตอบแทน

ของบุคคลดังกล่ำว	รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 5.	 พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนด

ของตลำดหลักทรัพย์ฯ	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	
	 6.	 จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ	ซึง่รำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำม

โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้	
	 	 6.1	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ	
	 	 6.2	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ	
	 	 6.3	 ควำมเหน็เก่ียวกับกำรปฏบัิตติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์	ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ	

หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	
	 	 6.4	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
	 	 6.5	 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
	 	 6.6	 จ�ำนวนกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
	 	 6.7	 ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร	(Charter)
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	 	 6.8	 รำยกำรอืน่ทีเ่หน็ว่ำผู้ถือหุน้และผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบทีไ่ด้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัท

	 7.	 ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ	

นิยามกรรมการอิสระ
	 บริษัทก�ำหนดคุณสมบัตขิอง	“กรรมกำรอสิระ”	ตำมหลักเกณฑ์ทีก่�ำหนดโดยส�ำนักงำนก�ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย	สรุปได้ดังนี้

	 1.		 เป็นกรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมบริหำรงำนในบริษัท	 บริษัทในเครือ	 บริษัทร่วม	 บริษัทที่เก่ียวข้อง	 หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
ของบริษัท

	 2.		 เป็นกรรมกำรที่ไม่เป็นลูกจ้ำง	พนักงำน	ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ�ำจำกบริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท

	 3.	 เป็นกรรมกำรที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม	 ทั้งในด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรงำนของ
บริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท

	 4.	 เป็นกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญำติสนิทของผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท	
	 5.	 เป็นกรรมกำรที่ไม่ได้รับกำรแต่งตั้งข้ึนเป็นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือ 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
	 6.	 สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่	 แสดงควำมเห็น	 หรือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร

บริษัทโดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท	 รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องหรือญำติสนิท 
ของบุคคลดังกล่ำว

	 7.		 คุณสมบัติกรรมกำรอิสระให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ตัวอย่ำงเช่น	

	 	 (1)	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท	บริษัทย่อย	หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
	 	 (2)	 ไม่มีควำมสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เก่ียวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสียหรือได้ผลประโยชน์ในด้ำนกำรเงิน 

หรือกำรบริหำรงำนเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ	2	ปี	โดยลักษณะควำมสัมพันธ์ดังกล่ำว	มีตัวอย่ำงเช่น
   p	 มส่ีวนร่วมในกำรบริหำรงำน	ลกูจ้ำง	พนักงำน	ทีป่รึกษำทีรั่บเงนิเดือนประจ�ำ	หรือผู้มอี�ำนำจควบคุมของบริษัท	

หรือบริษัทย่อย	หรือเป็นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
   p	 มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ	 มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม	 ทั้งในด้ำนกำรเงิน	 และ

กำรบริหำรงำนของบริษัท	บริษัทย่อย	หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ในลักษณะที่จะท�ำให้ขำดควำมเป็นอิสระ
   p	 เป็นผู้ให้บริกำรทำงวชิำชีพ	เช่น	เป็นผู้สอบบัญชี	ทีป่รึกษำกฎหมำย	ทีป่รึกษำทำงกำรเงนิ	หรือผู้ประเมนิรำคำ

ทรัพย์สิน
   p	 เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท	บริษัทย่อย	หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	หรือเป็นผู้ที่ได้รับ

กำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
   p	 ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยส�ำคัญกับกิจกำรของบริษัท	 บริษัทย่อย	

หรือเป็นหุน้ส่วนทีม่นัียในห้ำงหุน้ส่วน	หรือเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบริหำรงำนของบริษัทอืน่ทีม่สีภำพอย่ำง
เดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับบริษัท	หรือบริษัทย่อย

   p	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
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	 บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดให้มกีำรประชุมกรรมกำรอสิระและคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละ	4	คร้ัง	เพือ่ส่งเสริมให้กรรมกำร
อิสระได้มีโอกำสประชุมระหว่ำงกันเอง	เพื่อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพ	กำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทตำมหลักกำรก�ำกับ
ดูแลที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ผู้บริหาร
	 ณ	วันที่	20	กุมภำพันธ์	2557	บริษัทฯ	มีผู้บริหำรจ�ำนวนทั้งสิ้น	15	ท่ำน	ดังมีรำยชื่อต่อไปนี้

 ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

	 1.	 นำยยำซูฮิโกะ	คอนโดะ	 รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร*

	 2.	 นำงสุพร	วัธนเวคิน	 กรรมกำร*

	 3.	 นำงสำวกัณณิกำ	เกื้อศิริกุล	 กรรมกำร*

	 4.	 นำงจิรำพร	คงเจริญวำนิช	 กรรมกำร*

	 5.	 นำยจุน	ซูซูกิ	 กรรมกำร

	 6.	 นำยชิโร	อิชิดะ	 กรรมกำร

	 7.	 นำยธวัชชัย	พีชะพัฒน์	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	–	ฝ่ำยสำรสนเทศ

	 8.	 นำยนันทวัฒน์	โชติวิจิตร	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	–	ฝ่ำยกำรตลำด

	 9.	 นำงสุพัตรำ	รักขุมแก้ว	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	–	ฝ่ำยบริหำรสำขำ

	10.	 นำงสำวสุพรรณี	อัศวสุวรรณ์	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	–	ฝ่ำยบริหำรกลยุทธ์องค์กร

	11.	 นำงสำวสุริพร	ธรรมวำทิตย์	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	–	ฝ่ำยเร่งรัดหนี้สิน

	12.	 นำงสำวเรียวโกะ	ยำโออิ	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	–	ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์

	13.	 นำยซึโยชิ	วำดะ	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	–	ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ

	14.	 นำยวิชชศร	สุวรรณนำคินทร์	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	-	ฝ่ำยบริหำรและจัดกำรองค์กร

	15.	 นำยมนะวุฒิ	มิ่งวำนิช	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	-	ฝ่ำยซิสเต็ม	ดีเวลลอปเม้นท์

*	กรรมกำรที่บริหำรงำนประจ�ำของบริษัทฯ	
หมายเหตุ : -	 เมื่อวันที่	1	มีนำคม	2556	บริษัทฯ	ได้แต่งตั้งนำยวิชชศร	สุวรรณนำคินทร์	เป็นรองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	–	ฝ่ำยบริหำรและ 

	 จัดกำรองค์กร
   - เม่ือวันท่ี	21	สิงหำคม	2556	บริษัทฯ	ได้แต่งต้ังนำยมนะวุฒิ	ม่ิงวำนิช	เป็นรองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	–	ฝ่ำยซิสเต็ม	ดีเวลลอปเม้นท์

	 	 -	รำยละเอียดของผู้บริหำรปรำกฎในหน้ำประวัติกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
	 กรรมกำรผู้จัดกำรมอี�ำนำจและหน้ำทีใ่นกำรจัดกำรงำนของบริษัทฯ	ตำมทีไ่ด้รับมอบหมำยโดยคณะกรรมกำรของบริษัทฯ	และ
ปฏบัิตติำมแผนงำนของบริษัทฯ	ซึง่รวมทัง้กำรด�ำเนินกำรและ/หรือจัดกำรงำนประจ�ำตำมปกตขิองบริษัทฯ	และด�ำเนินธุรกิจตำมนโยบำย	
แผนทำงธุรกิจ	 และงบประมำณตำมที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมกำร	 ทั้งน้ี	 ให้กรรมกำรผู้จัดกำรสำมำรถมอบอ�ำนำจหน้ำที่ของตนให้
บุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติหน้ำที่แทนตนได้

	 กรรมกำรผู้จัดกำร	หรือบุคคลซึง่ได้รับมอบอ�ำนำจจำกกรรมกำรผู้จัดกำรจะไม่อนุมตั	ิหรือมส่ีวนเก่ียวข้อง	หรือเข้ำร่วมด�ำเนิน
ธุรกิจ	 ในธุรกิจที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสีย	 หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ	
หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ	

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำงๆ	 ที่อำจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินกำรทำงธุรกิจ	 จึงได้มีกำรจัดตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงขึ้นเมื่อวันที่	22	พฤศจิกำยน	2556	ประกอบด้วยผู้บริหำรทั้งสิ้นจ�ำนวน	15	ท่ำน	ดังมีรำยชื่อต่อไปนี้
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 ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

 1.	 นำยยำซูฮิโกะ	คอนโดะ	 กรรมกำรผู้จัดกำร

	 2.	 นำงสุพร	วัธนเวคิน	 กรรมกำร

	 3.	 นำงสำวกัณณิกำ	เกื้อศิริกุล	 กรรมกำร

	 4.	 นำงจิรำพร	คงเจริญวำนิช	 กรรมกำร

	 5.	 นำยวิชชศร	สุวรรณนำคินทร์	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส

	 6.	 นำงสำวสุริพร	ธรรมวำทิตย์	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส

	 7.	 นำยนันทวัฒน์	โชติวิจิตร	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	

	 8.	 นำงสุพัตรำ	รักขุมแก้ว	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	

	 9.	 นำงสำวเรียวโกะ	ยำโออิ	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส

	10.	 นำยซึโยชิ	วำดะ	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส

	11.	 นำยธวัชชัย	พีชะพัฒน์	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส

	12.	 นำยมนะวุฒิ	มิ่งวำนิช	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส

	13.	 นำงสำวสุพรรณี	อัศวสุวรรณ์	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส

	14.	 นำยทำกำนำโอะ	อิวำอิ	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส

	15.	 นำยคำซุมำสะ	โอชิมะ	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร

	 โดยมีนำยอลงกรณ์	สัตตบุศย์	รองกรรมกำรผู้จัดกำร	และนำงสำวโคซูเอะ	โมริโอคะ	ผู้จัดกำร	เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง	 บริษัทจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นประจ�ำทุกเดือนโดยประชุมร่วมกับบริษัท	 อิออน 
ไฟแนลเชียล	 เซอร์วิส	 จ�ำกัด	 ที่ประเทศญ่ีปุ่น	 พร้อมกันกับบริษัทในเครือทุกบริษัททั้งในประเทศและต่ำงประเทศโดยใช้วิธีกำรประชุม 
ทำงไกลผ่ำนระบบวีดีโอ	คอนเฟอร์เรนซ์	(Video	Conference)	คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีหน้ำที่ในกำรก�ำหนดแนวทำงในกำร
บริหำรควำมเส่ียง	 ควบคุมควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับที่รับได้	 ตลอดจนกำรทบทวน	 กำรปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเน่ือง 
เพื่อเสริมสร้ำงมำตรฐำนและควำมพร้อมในกำรป้องกัน	และรองรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นได้ในอนำคต	

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
	 กระบวนกำรคัดเลือกผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทไม่ได้ผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำ	เนื่องจำกปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ	 อย่ำงไรก็ตำม	 คณะกรรมกำรบริษัทได้ร่วมกันพิจำรณำคุณสมบัติในด้ำนต่ำงๆ	 จำกควำมเหมำะสมด้ำน
คณุวฒิุ	ประสบกำรณ์	และควำมเช่ียวชำญจำกหลำกหลำยวชิำชีพ	โดยกำรคัดเลอืกบุคคลทีจ่ะแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทฯ	จะด�ำเนิน
กำรโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	คณะกรรมกำรจะเป็นผู้ด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ	ภำยใต้กำรควบคุมของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น	และ
ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ	วิธีกำรในกำรแต่งตั้งกรรมกำรของบริษัทฯ	สำมำรถสรุปได้ดังนี้

	 1.	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับ	1	หุ้นต่อ	1	เสียง	ตำมจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่
	 2.	 ในกำรเลือกกรรมกำร	 อำจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคลครำวละคน	 หรือครำวละหลำยคน 

ตำมแต่ที่ประชมุผู้ถอืหุ้นจะเห็นสมควร	แต่ในกำรลงมติแต่ละคร้ังผู้ถอืหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตำม	ข้อ	1.	
ทั้งหมด	จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

	 3.	 กำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรให้ใช้เสียงข้ำงมำก	หำกมีคะแนนเสียงเท่ำกัน	ให้ผู้ที่เป็นประธำนที่ประชุมเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขำด

	 ประธำนกรรมกำรเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่จำกกลุ่ม	 อิออน	 ไฟแนนเชียล	 เซอร์วิส	 ประเทศญ่ีปุ่น	 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ	
54.32	ของหุน้ทัง้หมด	โดยไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมกำรผู้จัดกำร	แต่ทัง้สองท่ำนเป็นตวัแทนจำกกลุม่ผู้ถือหุน้รำยใหญ่กลุม่เดียวกัน	
อย่ำงไรก็ตำม	เพือ่ให้เกิดกำรถ่วงดุลย์และกำรสอบทำนกำรบริหำรงำน	โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ยงัประกอบด้วยกรรมกำรทีเ่ป็น
อิสระ	4	ท่ำน	ซึ่งไม่น้อยกว่ำ	1	ใน	3	ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทฯ	 ไม่ได้ผ่ำนคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทฯ	 เน่ืองจำกปัจจุบัน
บริษัทยงัไม่มคีณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน	อย่ำงไรก็ตำม	ในกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร	ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรได้พจิำรณำ
ทบทวนอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ�ำปีเพื่อให้มั่นใจว่ำอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรมีควำมเหมำะสมกับขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิด
ชอบของกรรมกำร	และเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
	 ณ	สิ้นปีบัญชี	2556	บริษัทฯ	มีกรรมกำรทั้งสิ้นจ�ำนวน	12	ท่ำน	และผู้บริหำรจ�ำนวนทั้งสิ้น	15	ท่ำน	โดยที่ผู้บริหำร	6	ท่ำน
เป็นกรรมกำรของบริษัทฯ	ด้วย	ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิของกรรมกำรและผู้บริหำรส�ำหรับปีบัญชี	2556	เร่ิมต้นตัง้แต่วนัที	่21	กุมภำพนัธ์	
2556	และสิ้นสุดวันที่	20	กุมภำพันธ์	2557	สำมำรถสรุปได้	ดังนี้

 
รายการค่าตอบแทน

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (ล้านบาท)

  ปีบัญชี 2555 ปีบัญชี 2556

จ�ำนวนกรรมกำร	1	(คน)		 12	 12

จ�ำนวนผู้บริหำร	1,	2	(คน)		 14	 15

เงินเดือน	และ	ค่ำตอบแทนอื่นส�ำหรับผู้บริหำร	 59.87	 61.65

ค่ำตอบแทนกรรมกำร	 8.23	 11.78

เงินสมทบเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส่วนของบริษัทฯ		 0.76	 2.59

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรระยะยำว	3	 1.52	 3.48

รวม	 70.38	 79.50

หมายเหตุ : 1	 ไม่นับรวมกรรมกำรและผู้บริหำรที่ลำออกระหว่ำงปี
  2	 ผู้บริหำรตำมค�ำจ�ำกัดควำมของส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	นับรวมต�ำแหน่งตั้งแต่รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโสขึ้นไป
	 	 3	 คำ่ตอบแทนผู้บริหำรระยะยำว	คือ	กำรประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์ของผู้บริหำร	โดยประมำณกำรจำกมลูค่ำปจัจุบันของกระแส 

	 เงนิสดของผลประโยชน์ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยในอนำคต	ตำมมำตรฐำนบัญชี	ฉบับที	่19	เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงำน	ทัง้น้ี	บริษัทฯ	 

	 รับรู้ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน	ในงบก�ำไรขำดทุน
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  จำานวน (คน) 
จำานวนรวม (คน)

  พนักงานประจำา พนักงานชั่วคราว

ส�ำนักงำนใหญ	่ 3,191	 2	 3,193
สำขำในกรุงเทพมหำนคร	 131	 323	 454
สำขำต่ำงจังหวัด	 560	 748	 1,308
จุดให้บริกำร	–	กรุงเทพฯ		 333	 -	 333
จุดให้บริกำร	–	ต่ำงจังหวัด	 607	 -	 607	

รวมทั้งสิ้น 4,822 1,073 5,895

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
 p การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	 	 บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรพฒันำบุคลำกรเป็นอย่ำงยิง่	โดยจัดให้มกีำรอบรมและสัมมนำในหวัข้อทีห่ลำกหลำยอย่ำง
สม�่ำเสมอแก่พนักงำนทุกระดับ	รวมถึงระดับผู้บริหำร	โดยมีทั้งกำรจัดฝึกอบรมภำยใน	และส่งไปฝึกอบรมกับสถำบันต่ำงๆ	ในหลักสูตร
ต่ำงๆ	ทั้งทำงด้ำนเทคนิคและวิชำชีพ	เทคโนโลยีสำรสนเทศ	กำรบริหำร	กำรจัดกำรฯ	ลฯ	

	 	 บริษัทฯ	 ยังได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงำนใหม่เพ่ือให้เข้ำใจถึงข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนในส่วนงำนที่รับผิดชอบเป็นอย่ำงดี
ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงำนจริง	นอกจำกนี้	 เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพและเสริมทักษะในกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน	
บริษัทฯ	ยังจัดให้มีกำรจัดอบรมประจ�ำปี	และเปิดโอกำสให้แก่พนักงำนในกำรที่จะไปเข้ำรับกำรอบรมจำกสถำบันต่ำงๆ	

	 	 เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะขององค์กรและบุคลำกรของบริษัทฯ	 บริษัทฯ	 ได้ให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกร
อย่ำงเต็มที่	ในกำรหำหลักสูตรที่ดีมีคุณภำพและเหมำะสมส�ำหรับพนักงำน	อีกทั้งได้วำงแผนที่จะเพิ่มงบประมำณในกำรพัฒนำพนักงำน
ของบริษัทฯ	ในทุกๆ	ปี

 p ปรับปรุงกระบวนการทำางาน (Kaizen)
	 	 บริษัทอิออน	 ได้มีนโยบำย	 และสนับสนุนกิจกรรมไคเซ็นเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพของบุคคลำกรทุกระดับในองค์กร 
“ไคเซน็”	เป็นเป็นเคร่ืองมอืในกำรบริหำรงำนแบบญ่ีปุน่	แปลว่ำ	กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง	ซึง่เป็นกำรน�ำเสนอแนวคิดในกำรปรับปรุงงำน 
อย่ำงต่อเน่ือง	โดยดึงควำมสำมำรถของบุคคลำกรทกุระดับช้ัน	เพือ่ให้มคีวำมสำมำรถในกำรปรับปรุงงำนในหน้ำทีรั่บผิดชอบของตนเอง 
อย่ำงต่อเน่ือง	ข้ึนอยูกั่บว่ำบุคคลำกรแต่ละคนจะสำมำรถแสดงพลงัควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์	และกำรปรับปรุงออกมำได้มำกน้อยเพยีงใด	

	 	 เน่ืองจำกกิจกรรมไคเซน็เป็นเทคนิคของกำรปรับปรุงวธีิกำรท�ำงำนของตนเอง	เพือ่ให้งำนน้ันบรรลเุป้ำหมำยได้สบำยกว่ำ
เดิม	ดังนั้น	จึงต้องเริ่มจำกกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในกำรท�ำงำน	เพื่อให้เอื้ออ�ำนวยต่อผู้ปฏิบัติงำน

 p การสื่อสารภายในองค์กร
	 	 บริษัทฯ	มีระบบกำรสื่อสำรกับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง	และรวดเร็ว	โดยบริษัทฯ	ได้เปิดช่องทำงในกำรร้องเรียนเรื่องรำว
ผ่ำนทำง	 AEON	 191	 เพื่อควำมสะดวกแก่พนักงำนที่ประสงค์จะน�ำเรื่องรำวแจ้งต่อผู้บริหำรของบริษัทฯ	 ซึ่งพนักงำนสำมำรถยื่นเรื่อง
ร้องเรียน	ได้ตำมช่องทำงกำรติดต่อ	3	ช่องทำง	ดังต่อไปนี้	

  p ร้องเรียนผ่ำน	E-mail
  p ร้องเรียนผ่ำนทำงโทรศัพท์
  p ร้องเรียนผ่ำน	Web	site

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสกับทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องทั้งผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 นักวิเครำะห ์
หลักทรัพย์	ตลอดจนบุคคลทัว่ไป	โดยบริษัทฯ	มกีำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรทีก่รรมกำรและผู้บริหำรจะน�ำข้อมลูภำยในของบริษัทฯ	
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	(ดังรำยละเอียดในหัวข้อกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันภำยใต้กำรก�ำกับดูแลกิจกำร)	

	 นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังก�ำหนดให้	ผู้บริหำร	และพนักงำน	ลงนำมในสัญญำรักษำควำมลับ	และ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท	
โดยมีกำรก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับผู้ฝ่ำฝืนไว้อย่ำงชัดเจน
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การควบคุมภายใน
	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในและตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพ	 มีกำรพิจำรณำองค์ประกอบ 
กำรควบคุมภำยในทั้ง	5	ด้ำนตำม	COSO	Internal	Control	Framework	ดังนี้

 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม :	 บริษัทฯ	 มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรที่เหมำะสมกับกำรด�ำเนินงำน	 มีระบบควบคุม
ภำยในครอบคลมุทัง้ด้ำนบัญชีกำรเงนิ	กำรปฎบัิตงิำน	และกำรบริหำรองค์กรและบุคลำกร	รวมทัง้กำรปฎบัิตติำมกฎหมำย	
ข้อก�ำหนดและระเบียบปฎบัิตต่ิำงๆ	ของบริษัทฯ	อกีทัง้มกีำรก�ำหนดอ�ำนำจด�ำเนินกำรหน้ำทีแ่ละอนุมตัทิำงกำรเงนิ	(Table	
of	Authority	Level)	ที่ชัดเจน

 2. การประเมินความเสี่ยง :	 บริษัทฯ	 จัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
มีกำรประเมินและติดตำมภำวะควำมเสี่ยงในทุกๆ	ด้ำน	และรำยงำนต่อผู้บริหำรเป็นประจ�ำทุกเดือน	

 3. กจิกรรมการควบคุม : บริษัทฯ	มคีูม่อืปฎบัิตงิำนครอบคลมุกระบวนกำรหลกัของบริษัท	เพือ่ควบคุมกำรปฏบัิตงิำน
ทั้งในด้ำนควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลรำยงำน	กำรดูแลรักษำทรัพย์สิน	และกำรควบคุมระบบสำรสนเทศของบริษัทฯ	

 4. สารสนเทศและการสือ่สาร : บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญต่อระบบสำรสนเทศและข้อมลูรำยงำนทีเ่พยีงพอกำรกำรด�ำเนิน
งำนและกำรตัดสินใจของผู้บริหำร	 มีกำรพัฒนำปรับปรุงระบบสำรสนเทศเพ่ือควำมถูกต้องแม่นย�ำและตอบสนองกำร
ด�ำเนินงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ

 5. การติดตามและประเมินผล : ผู้บริหำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเป็น
ประจ�ำทุกเดือน	และรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ทรำบเป็นประจ�ำทุกไตรมำส

	 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ	เมื่อวันที่	17	เมษำยน	2557	โดยมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมทั้งหมดจ�ำนวน	8	ท่ำน	
และคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในโดยกำรซักถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร	 ฝ่ำยงำนที่
เกีย่วข้องและรำยงำนจำกฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	แล้วสรปุได้ว่ำ	บริษทัฯ	มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม	มีกำรควบคุม
ของฝ่ำยบริหำรในกำรควบคุมกำรใช้ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย	เพื่อป้องกันควำมเสียหำยจำกกำรน�ำทรัพย์สินไปใช้อย่ำงมิชอบ	
รำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือ	 กำรท�ำธุรกรรมต่ำงๆ	 ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ�ำนำจอนุมัติอย่ำงถูกต้อง	 มีกำรสอบทำน
อย่ำงเป็นอิสระจำกฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	

	 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในรวมทั้ง	 บริษัท	 ดีลอยท์	 ทูช	 มัสสุ	 ไชยยศ	 สอบบัญชี	 จ�ำกัด	 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิน 
ของบริษัทฯ	ประจ�ำปี	2556	ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสำระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของบริษัทแต่อย่ำงใด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยที่จะจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ	 30	 ของก�ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินรวม	 ทั้งน้ี	 กำรจ่ำยปันผล 
จะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นภำยหลังจำกได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 แล้ว	 ยกเว้นมติกำรจ่ำยเงินปันผล 
ระหว่ำงกำล	 ซ่ึงเมื่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ได้มีมติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแล้ว	 จะต้องได้รับกำรรับรองจำกที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป	

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	จะจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ	2	ครั้ง	 โดยเงินปันผลที่จ่ำยจำกผลกำรด�ำเนินงำนครึ่งปีแรกของปีจะจ่ำย
เป็นเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด�ำเนินงำนในรอบ	6	เดือนแรก	ส่วนเงินปันผลที่จ่ำยจำกผลกำรด�ำเนินงำนครึ่งปีหลังของปีจะจ่ำย
เป็นเงินปันผลประจ�ำปี	

	 ส�ำหรับปีบัญชี	 2556	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 เมื่อวันที่	 21	 กันยำยน	 2556	 ได้มีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 
ในอัตรำหุ้นละ	1.60	บำท	และได้ก�ำหนดจ่ำยเมื่อวันที่	 24	ตุลำคม	2556	นอกจำกนี้	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 เมื่อวันที่	 23	
เมษำยน	 2557	 ได้มีมติให้จ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยอีกในอัตรำ	 1.85	 บำทต่อหุ้น	 ซึ่งบริษัทฯ	 จะจ่ำยภำยหลังจำกที่ได้รับอนุมัติจำก 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่	 12	 มิถุนำยน	 2557	 รวมเงินปันผลจ่ำยส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปีบัญชี	 2556	 ทั้งสิ้น	 3.45	 บำท 
ต่อหุ้น	รวมเป็นเงิน	862.5	ล้ำนบำท
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	 บริษัทฯ	จ่ำยเงินปันผลเปรียบเทียบกับอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลในปีที่ผ่ำนมำ	ได้ดังนี้
		 	(บำทต่อหุ้น)

  ปีบัญชี 2555 ปีบัญชี 2556

เงินปันผล	ระหว่ำงกำล	 1.15	 1.60

เงินปันผล	งวดสุดท้ำย	 1.85	 1.85

รวม 3.00 3.45

อัตราการจ่ายปันผล 44.41% 34.48%

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
	 ส�ำหรับปีบัญชี	2556	สิ้นสุดวันที่	20	กุมภำพันธ์	2557	บริษัทฯ	ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	ของบริษัทฯ	รวม	3	ท่ำน	จำกบริษัท	
ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ำกัด	ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้งสำมท่ำนไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	
ผู้บริหำร	 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 และ/หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระแต่
อย่ำงใด	ทั้งนี้	บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ำกัด	ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย	(ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย)	ของ 
บริษัทฯ	ได้แก่	บริษัท	อีเทอนอล	4	นิติบุคคลเฉพำะกิจ	จ�ำกัด	บริษัท	อีเทอนอล	5	นิติบุคคลเฉพำะกิจ	จ�ำกัด	บริษัท	อีเทอนอล	6	
นิติบุคคลเฉพำะกิจ	จ�ำกัด	บริษัท	อิออน	อินชัวรันส์	เซอร์วิส	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	และบริษัท	เอซีเอส	เซอร์วิสซิ่ง	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	
โดยผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีดังนี้	

	 1.	 ดร.	ศุภมิตร	เตชะมนตรีกุล	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน	3356
	 2.	 นำยเพิ่มศักดิ์	วงศ์พัชรปกรณ์	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน	3427
	 3.	 นำยชวำลำ	เทียนประเสริฐกิจ	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน	4301	

	 ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีส�ำหรับปีบัญชี	2556	สิ้นสุดวันที่	20	กุมภำพันธ์	2557	มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

  บริษัทฯ บริษัทย่อย

ค่ำสอบบัญชี	 5,300,000	 บำท	 3,331,046	 บำท

ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่ไม่ใช่ค่ำสอบบัญชี	(ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด*)	 136,000	 บำท	 37,198	 บำท

รวม 5,436,000 บาท 3,368,244 บาท

หมายเหตุ : *	ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี	เช่น	ค่ำถ่ำยเอกสำร	ค่ำไปรษณียำกร	ค่ำเดินทำง	ฯลฯ	ที่บริษัทฯ	ได้จ่ำยให้กับ	

	 	 	 บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ำกัด
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การกำากับดูแลกิจการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ตระหนักและใหค้วำมส�ำคญัถึงสทิธิของผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ	ซึง่รวมถึงกำรมส่ีวนแบ่งในก�ำไรของกิจกำร	
กำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น	กำรได้รับข่ำวสำร	ข้อมูลของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ	กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจกำร
ต่ำงๆ	ที่ส�ำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เป็นต้น	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ส่งเสริมกำรปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ	โดย
ให้ควำมส�ำคัญในกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลำ	และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น	โดยในปี	2556	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	
ได้ด�ำเนินกำรเพื่อเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวก	และ	ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

	 1.	 บริษัทฯ	มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	1	ครั้ง	เมื่อวันที่	18	มิถุนำยน	2556	ณ	ห้องบอลรูม	1	โรงแรมโซฟิเทล	กรุงเทพ	
สุขุมวิท	เลขที่	189	ถนนสุขุมวิท	ซอย	13-15	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนำ	กรุงเทพฯ	และในระหว่ำงปีไม่มีกำร
เรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น	โดยบริษัทฯ	ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ	
พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร	รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น	หนังสือมอบฉันทะ	รำยชื่อของ
กรรมกำรอิสระทั้งหมด	 รวมทั้งแผนที่แสดงสถำนที่ประชุม	 และรำยละเอียดของเอกสำรที่ผู้ถือหุ้นจะต้องน�ำมำแสดงใน 
วันประชุมและขั้นตอนเกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น	 ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม	 15	 วัน	 นอกจำกนี้	 
ผู้ถือหุ้นยังสำมำรถเข้ำดูข้อมูลต่ำงๆ	 เก่ียวกับระเบียบวำระกำรประชุมของแต่ละคร้ังได้ทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 เป็น 
กำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย	 30	 วันส�ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	 และอย่ำงน้อย	 15	 วันส�ำหรับกำร 
ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น	และได้ประกำศลงในหนังสือพิมพ์รำยวันฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ	อย่ำงละ	1	ฉบับ	ตำม 
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด	พ.ศ.	2535

	 2.	 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 เปิดให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมได้ล่วงหน้ำก่อนเวลำประชุมอย่ำงน้อย 
1	 ช่ัวโมง	 โดยมีกำรน�ำระบบ	 Barcode	 มำใช้ในกำรลงทะเบียนเพื่อให้กำรลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 
แต่ละรำยที่เข้ำร่วมประชุม	เป็นไปอย่ำงสะดวกรวดเร็ว	พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวำระให้แก่ผู้ถือหุ้น

	 3.	 ก่อนเร่ิมกำรประชุมผู้ถือหุ้น	 เลขำนุกำรบริษัทฯ	 ได้ช้ีแจงวิธีกำรลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนนอย่ำงชัดเจน	 โดยกำร
ออกเสียงลงคะแนนจะนับ	1	หุ้น	 เป็น	1	 เสียง	 โดยบริษัทฯ	 ได้จัดให้มีตัวแทนจำกส�ำนักกฎหมำยและอำสำสมัครจำก 
ผู้ถือหุน้มำเปน็พยำนในกำรนับคะแนนด้วยเพือ่ควำมโปร่งใสและจัดแยกกำรลงคะแนนเสยีงส�ำหรับแตล่ะเร่ืองอยำ่งชัดเจน	
เพื่อรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วย	นอกจำกนี้	กำรนับคะแนนจะถือเสียงข้ำงมำกเป็นมติ	ยกเว้นกรณีกำรลงมติที่ก�ำหนด
ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

	 4.	 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	เมื่อวันที่	18	มิถุนำยน	2556	บริษัทฯ	มีรองประธำนกรรมกำรบริษัทฯ	เป็นประธำนในที่
ประชุมเนื่องจำก	ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ	ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้	โดยมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมทั้งหมดจ�ำนวน	
10	ท่ำน	ตำมล�ำดับ	อีกทั้งมีผู้ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทฯ	เข้ำร่วมประชุมด้วย	โดยประธำนในที่
ประชุมจัดสรรเวลำกำรประชุมอย่ำงเหมำะสม	 และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมในกำรแสดงควำมคิดเห็น
และซักถำมในที่ประชุม	รวมทั้งได้บันทึกประเด็นค�ำถำมและข้อคิดเห็นไว้ในรำยงำนกำรประชุม	นอกจำกนี้	ยังเปิดโอกำส
ให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำมเกี่ยวกับกำรประชุมถึงบริษัทฯ	ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย	15	วัน

	 5.	 บริษัทฯ	 เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่ำงสม่�ำเสมอผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ	สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ	
รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และจัดให้มีช่องทำงที่ผู้ถือหุ้นรำยย่อยสำมำรถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงผ่ำนทำง	E-mail	
Address	ของหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 บริษัทฯ	ใหค้วำมส�ำคัญและดูแลใหม้กีำรปฏบัิตติอ่ผู้ถือหุน้ทกุรำยอยำ่งเทำ่เทยีมกันและเปน็ธรรม	โดยจัดท�ำเอกสำรประกอบ
กำรประชุมผู้ถือหุ้น	 และด�ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็น	 2	 ภำษำ	 คือ	 ภำษำไทย	 และภำษำอังกฤษ	 ส�ำหรับผู้ถือหุ้นชำวไทย	 และชำว 
ต่ำงชำติ	และได้ด�ำเนินกำรต่ำงๆ	ดังต่อไปนี้
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	 1.		 ประธำนในที่ประชุมด�ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมล�ำดับระเบียบวำระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ	 และมี 
นโยบำยที่จะไม่เพิ่มระเบียบวำระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกำสศึกษำ 
ข้อมูลประกอบระเบียบวำระก่อนตัดสินใจ

	 2.		 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรที่เป็นอิสระคนใดคนหน่ึงเข้ำประชุม 
และลงคะแนนเสียงแทนได้โดยมีกำรเสนอรำยช่ือของกรรมกำรอิสระทั้งหมดในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สำมำรถ
ก�ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น	เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถก�ำหนดกำรลงคะแนนเสียงได้เอง

	 3.		 บริษัทฯ	 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกระเบียบวำระ	 โดยจัดท�ำบัตรลงคะแนนแยกตำมเร่ืองที่ 
ส�ำคัญๆ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงคะแนนได้ตำมที่เห็นสมควร	 ซึ่งจะมีกำรเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่ำวในห้องประชุม	
เพ่ือน�ำผลคะแนนมำรวมค�ำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้ำในหนังสือมอบฉันทะก่อนที่จะประกำศแจ้งมติของ
คะแนนเสียงในห้องประชุม

	 4.		 บริษัทฯ	 จัดส่งรำยงำนสรุปผลกำรลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ	 ภำยใน	 1	 วันหลังจำกเสร็จสิ้นกำร
ประชุม	 และมีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกต้อง	 ครบถ้วน	 โดยได้จัดส่งรำยงำนกำรประชุมให้แก่ตลำดหลัก
ทรัพย์ฯ	และ	ก.ล.ต.	ภำยในระยะเวลำ	14	วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น	และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

	 5.		 บริษัทฯ	 มีกำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรที่กรรมกำรและผู้บริหำรจะน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทฯ	 ไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตน	ดังนี้

  p	 ห้ำมมิให้กรรมกำร	ผูบ้รหิำร	รวมถงึคู่สมรส	และบตุรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ	ใชข้อ้มูลภำยในเพื่อท�ำกำรซื้อ	ขำย	โอน	
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชำชนทั่วไปทรำบโดยทั่วถึงกัน	โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในช่วง	1	เดือน	ก่อนที่งบกำรเงินจะถูกเปิดเผยต่อสำธำรณชน	นอกจำกนี้	ภำยหลังจำกที่ข้อมูลได้ถูกเผย
แพร่แล้ว	 บุคคลข้ำงต้นควรละเว้นกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์จนกระทั่งประชำชนที่ได้รับข้อมูลดังกล่ำวได้มีเวลำ
ประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลำพอสมควรแล้ว

  p	 ให้ควำมรูแ้ก่กรรมกำรรวมทั้งผูบ้รหิำรที่มีหน้ำที่ที่จะต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน	คู่สมรส	และบุตร
ทีย่งัไมบ่รรลนิุตภิำวะ	เก่ียวกับกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษัทฯ	หำกกรรมกำรหรือผู้บริหำร	รวมถึง
คู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะที่เข้ำข่ำย	มีกำรซื้อ	ขำย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ตำมหลัก
เกณฑ์	เงื่อนไข	และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนประกำศก�ำหนด

	 6.		 บริษัทฯ	ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อเลขำนุกำรบริษัท	
เพ่ือส�ำเนำรำยงำนเสนอต่อประธำนกรรมกำร	 และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	 ตำมหลักเกณฑ์ที่พระรำชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด	และรำยงำนทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลง	

	 อย่ำงไรก็ตำม	 บริษัทฯ	 ก�ำลังศึกษำกระบวนกำรในกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอเพิ่มระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือ
หุ้น	และกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอชื่อบุคคล	ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อสรุปคุณสมบัติกรรมกำรเพื่อเข้ำรับเลือกเสนอ
ชื่อเป็นกรรมกำร	ได้ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม	

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทฯ	ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ซึ่งประกอบด้วย	ผู้ถือหุ้น	พนักงำน	ลูกค้ำ	คู่แข่ง	คู่ค้ำ	เจ้ำหนี้	
ตลอดจนสังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยมีแนวทำงกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังนี้	
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 ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ	 มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	 โดยมุ่งเน้นในด้ำนกำรเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ	 เพ่ือ
สร้ำงผลตอบแทนระยะยำว	 ซึ่งเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้แก่ผู้ถือหุ้น	 โดยหลังจำกเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์	 เมื่อปี	2544	บริษัทฯ	 ได้จ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี	 รวม
ทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใส	เป็นธรรม	และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น	

 พนักงาน	 บริษัทฯ	 ถือว่ำพนักงำนเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในควำมส�ำเร็จของบริษัทฯ	 จึงสรรหำและว่ำจ้ำง
บุคลำกรทีม่คีวำมสำมำรถและประสบกำรณเ์ข้ำมำปฏบัิตงิำน	พร้อมทัง้สนับสนุนคณุภำพชีวติที่
ดแีละสภำพแวดล้อมที่ดใีนกำรท�ำงำน	สนบัสนนุกำรพัฒนำทักษะและกำรศึกษำอบรมเพื่อสรำ้ง
มำตรฐำนในด้ำนกำรบริกำรลูกค้ำ	 โดยพนักงำนได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสมและได้รับรำงวัล 
ในผลกำรท�ำงำนเป็นประจ�ำทุกปี	

 ลูกค้า บริษัทฯ	ใหค้วำมส�ำคัญตอ่ควำมพงึพอใจของลูกค้ำเปน็ล�ำดับแรก	โดยมกีำรน�ำเสนอผลติภณัฑ์
ที่หลำกหลำยและตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ	 รวมถึงยึดมั่นในกำรส่งเสริมควำมปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคล	 จึงได้จัดให้มีระบบกำรบริหำรควบคุมควำมปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้ำและปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	จัดให้มีฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์
เพือ่รับผิดชอบงำนบริกำรลกูค้ำ	ในด้ำนกำรรับฟงัปญัหำ	ข้อร้องเรียน	และแก้ไขอยำ่งระมดัระวงั 
บนพื้นฐำนในกำรตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ	 โดยมีกำรประเมินผลและ 
รำยงำนผลแก่ผู้บริหำรเป็นรำยเดือน

 คู่แข่ง	 บริษัทฯ	ท�ำธุรกิจภำยใต้กำรแข่งขันท่ีเป็นธรรมและมีจริยธรรม	และไม่เอำเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีท่ีไม่
ชอบทำงกฎหมำย	โดยในปีท่ีผ่ำนมำบริษัทไม่มีข้อพิพำทใดๆ	ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับคู่แข่งทำงกำรค้ำ

 คู่ค้า  บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขและสัญญำทำงธุรกิจต่ำงๆ	 อย่ำงเคร่งครัดเพ่ือมุ่งสร้ำงควำม
สัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้ำในระยะยำว

 เจ้าหนี้ บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรกู้ยืมเงินตำมข้อตกลง	และหน้ำที่ที่พึงมีต่อเจ้ำหนี้	เช่นเจ้ำหนี้
ทำงธุรกิจ	ผู้ถือหุ้นกู้	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรรับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำม
ข้อผูกพัน	ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยนิติบุคคลเฉพำะกิจเพื่อกำรแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์	
ตำมที่บริษัทฯ	ได้จัดตั้งและใช้บริษัทนิติบุคคลเฉพำะกิจระดมทุนโดยออกหุ้นกู้

 สังคมและสิ่งแวดล้อม	 บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยให้กำรสนับสนุนกิจกรรม
ต่ำงๆ	ที่มุ่งรักษำสิ่งแวดล้อมและให้ประโยชน์ต่อสังคม	(รำยละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อควำม
รับผิดชอบต่อสังคม)	

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 4.1 การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำาหนดของการเป็นบริษัทจำากัด 
	 	 กำรเปิดเผยสำรสนเทศเป็นหน่ึงในหลักกำรที่มีควำมส�ำคัญต่อกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 โดยบริษัทฯ	 มีกำรก�ำหนด
นโยบำยทีชั่ดเจนซึง่ได้รับอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรเก่ียวกับกำรเปดิเผยข้อมลูใหแ้ก่บุคคลภำยนอก	เพือ่ใหก้ำรเปดิเผยข้อมลูข่ำวสำร	ทัง้
ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงินเป็นไปอย่ำงถูกต้อง	เพียงพอ	รวดเร็ว	และมีควำมเท่ำเทียมกัน	ของกำรให้ข้อมูลแก่
ทุกกลุ่ม	รวมทั้งเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้อง	โดยนอกจำกจะเปิดเผยข้อมูลผ่ำนแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	
(แบบ	56-1)	และรำยงำนประจ�ำปี	(แบบ	56-2)	แล้ว	ข้อมูลส่วนใหญ่ได้น�ำเสนอทำงเว็บไซต์ของธนำคำรทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ	
ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น	ลูกค้ำ	และผู้ที่สนใจสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย	มีควำมเท่ำเทียมกันและเชื่อถือได้

	 	 นอกจำกน้ี	 บริษัทฯ	 ยังได้ท�ำกำรเผยแพร่ธุรกรรมทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ	 อำทิ	 กำรท�ำสัญญำเงินกู้ระหว่ำงประเทศ 
(Cross-border	Syndicate	Loan)	แก่นักวเิครำะห	์และนักลงทนุ	รวมทัง้ได้เผยแพร่ข่ำวประชำสมัพนัธ์ผ่ำนทำงเวบ็ไซต	์(http://www.
aeon.co.th)	ตลอดจนให้ข้อมูลและตอบข้อซักถำมนักลงทุนและสื่อมวลชนผ่ำนทำงโทรศัพท์	และทำงอีเมลเป็นประจ�ำ	
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	 	 ข้อมลูทำงกำรเงนิ	โดยเฉพำะในส่วนของงบกำรเงนิน้ัน	ได้ผ่ำนกำรสอบทำน/ตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีตำมมำตรฐำน
กำรสอบบัญชีทีรั่บรองทัว่ไป	และได้ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ/คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ก่อนเปดิเผยตอ่สำธำรณชน	
โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ได้รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินในรำยงำนประจ�ำปีด้วย	ส�ำหรับข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำร
เงนิ	ซึง่ได้แก่รำยกำรระหวำ่งกัน	ค�ำอธิบำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร	กำรบริหำรควำมเสีย่ง	และกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	บริษัทฯ	ได้
เปดิเผยรำยกำรดังกลำ่วไว้ในรำยงำนประจ�ำป	ีและแบบ	56-1	เพือ่เปน็ประโยชน์ตอ่ผู้ถือหุน้	นักลงทนุ	และนักวเิครำะห	์พร้อมทัง้เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ	และได้มีกำรประเมินประสิทธิภำพของกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงสม่�ำเสมอ

	 	 นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ได้เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอื่นๆ	อำทิ	ประวัติกรรมกำร	บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำร	และ
จ�ำนวนคร้ังที่กรรมกำรแต่ละคนเข้ำร่วมกำรประชุมพร้อมทั้งค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงฯลฯ	 ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีและ
แบบ	56-1	ด้วย

 4.2 งานนักลงทุนสัมพันธ์
	 	 บริษัทฯ	 ได้จัดตั้งหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์	 (Investor	 Relations	 Section)	 เพ่ือท�ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรให้
บริกำรและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวของบริษัทที่เป็นประโยชน์	 ให้แก่นักลงทุนรำยย่อย	และสถำบันนักวิเครำะห์	ผู้ถือหุ้น	
และบุคคลอื่นๆ	ซึ่งนักลงทุนหรือผู้สนใจสำมำรถติดต่อสอบถำมข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทฯ	เช่น	ข้อมูลงบกำรเงิน	รำยงำนประจ�ำปี	และ
ข่ำวแจ้งตลำดหลักทรัพย์ฯ	หรือ	ก.ล.ต.ฯลฯ	ได้โดยตรงจำกหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์	

  ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
	 	 โทรศัพท์	 :		 0-2689-7008-9	 	 	
	 	 โทรสำร		 :	 0-2689-7007
	 	 E-mail	 :	 ir@aeon.co.th	
	 	 ที่อยู่		 :	 บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	
	 	 	 	 เลขที่	388	ชั้น	27	อำคำรเอ็กเชน	ทำวเวอร์	ถนนสุขุมวิท
	 	 	 	 แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110		
	 	 เว็บไซต์	 :	 http://www.aeon.co.th	เลือกเมนู	“นักลงทุนสัมพันธ์”

	 	 บริษัทฯ	 จัดให้หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์มีกำรน�ำเสนอข้อมูลแก่นักวิเครำะห์และนักลงทุน	 ทั้งจำกในประเทศและ 
ต่ำงประเทศ	 (Company	 Visit)	 อย่ำงต่อเน่ือง	 และได้เดินทำงไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนสถำบันต่ำงประเทศ	 และในประเทศเป็นประจ�ำ 
ทุกปี	โดยในปีบัญชี	2556	ได้จัดให้มีกำรน�ำเสนอข้อมูล	ดังนี้

 รูปแบบการเข้าพบ จำานวนครั้ง

กำรเดินทำงพบนักวิเครำะห์และนักลงทุนต่ำงประเทศ	(Road	Show)	 7

กำรเข้ำพบโดยนักลงทุนสถำบันในประเทศ	 	 4

กำรเข้ำพบโดยนักวิเครำะห์และนักลงทุน	(Company	visit)	 57

นักวิเครำะห์หลักทรัพย์โดยกำรจัดประชุมแถลงผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี	(Analyst	Meeting)	 1

 รวม 69

5. การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุจริตการคอร์รัปชั่น
	 บริษัทก�ำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	 โดยบริษัทห้ำมกรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และพนักงำนของ
บริษัทด�ำเนินกำรหรือยอมรับกำรคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม	 และห้ำมมิให้พนักงำนทุกต�ำแหน่ง	 หรือบุคคลใน
ครอบครัวของพนักงำน	เรียกร้องทรัพย์สิน	เงินทอง	ของขวัญ	หรือ	ประโยชน์อื่นใดจำกผู้ค้ำ	ผู้ขำย	ผู้รับเหมำ	ผู้รับเหมำช่วง	คู่ค้ำ	ผู้ร่วม
ทนุ	หรือผู้ทีม่สีว่นเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไมว่ำ่ในกรณใีดโดยเด็ดขำด	รวมถึง	กำรรับของขวญั	หรือสิง่ของ	จำกผู้ทีม่สีว่นเก่ียวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ	 เน่ืองจำกกำรเรียกร้องเงินทอง	 ของขวัญ	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใดของพนักงำนหรือบุคคลในครอบครัว 
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ของพนักงำน	 อำจส่งผลต่อกำรตัดสินใจของพนักงำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงที่ไม่เป็นไปโดยสุจริตและชอบธรรม	 อันน�ำมำ 
สู่ช่องทำงกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	หรืออำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	แล้วแต่กรณี	

	 บริษัทมกีำรด�ำเนินกำรเพือ่ปอ้งกันกำรมส่ีวนเก่ียวข้องกับกำรทจุริตและคอร์รัปช่ัน	โดยได้ส่ือสำรไปทัง้ระดับกรรมกำร	ผู้บริหำร
และพนักงำน	ก�ำหนดให้กำรด�ำเนินกำรทุกกระบวนกำรอยู่ในขอบข่ำยกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด	หำกเกิดข้อผิดพลำดในกระบวนกำรของ
กำรด�ำเนินงำน	อนัเน่ืองมำจำกควำมประมำท	รู้เทำ่ไมถึ่งกำรณ	์ก็ให้ได้รับโทษตำมกฎหมำยโดยไมม่กีำรวิง่เตน้ใหพ้น้ควำมผิด	และบริษัท
จัดใหม้ช่ีองทำงในกำรรำยงำนหำกมกีำรพบเหน็กำรฝ่ำฝืนหรือพบเหน็กำรทจุริตคอร์รัปช่ัน	และมมีำตรกำรคุม้ครองใหกั้บผู้รำยงำนหรือ
ผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 โครงสร้างคณะกรรมการ 
	 ณ	วันที่	20	กุมภำพันธ์	2557	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน	12	คน

 p กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร	4	คน
 p กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร	4	คน
	 	 (กรรมกำรตัวแทนจำกบริษัท	อิออน	ไฟแนนเชียล	เซอร์วิส	จ�ำกัด	(ญี่ปุ่น)	3	คน	และกรรมกำรจำกภำยนอก	1	คน)
 p กรรมกำรที่เป็นอิสระ	4	คน

	 โดยมีกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ	 คือนำยมำซำโนริ	 โคซำกะ	 หรือ	 นำยยำซูฮิโกะ	 คอนโดะ	 พร้อมประทับตรำ
ส�ำคัญของบริษัทฯ	

	 สัดส่วนกรรมกำรอิสระคิดเป็น	 1	 ใน	 3	 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด	 โดย	 บริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระของ
บริษทัให้สอดคล้องกบัข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรพัย์	และ	ส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	(รำยชือ่คณะกรรมกำรพรอ้มหนำ้ที่ควำมรบัผดิชอบ	และ 
รำยละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติกรรมกำรอิสระอยู่ภำยใต้หัวข้อกำรจัดกำร)

	 ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ	มำจำกบริษัท	อิออน	ไฟแนนเชียล	เซอร์วิส	จ�ำกัด	(ญี่ปุ่น)	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	และ
ประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมกำรผู้จัดกำร	 โดยกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัทฯ	ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	มวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งตำมข้อบังคบัของบริษัทฯ	ทีก่�ำหนดไวว้ำ่ในกำรประชุมผู้ถือหุน้สำมญัประจ�ำปี
ทกุคร้ัง	ใหก้รรมกำรหน่ึงในสำม	(1/3)	ของจ�ำนวนกรรมกำรในขณะน้ันพน้จำกต�ำแหน่ง	ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพน้จำกต�ำแหน่งไมอ่ำจ
แบ่งออกได้พอดีหน่ึงในสำม	(1/3)	ก็ให้ใช้จ�ำนวนทีใ่กลเ้คยีงกันกับหน่ึงในสำม	(1/3)	แต่ไมเ่กินหน่ึงในสำม	(1/3)	ของจ�ำนวนกรรมกำร
ที่จะลำออกทั้งหมด	ทั้งนี้	กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่ง	อำจได้รับเลือกให้กลับมำรับต�ำแหน่งอีกก็ได้

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทฯ	เพื่อให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ	ที่คณะกรรมกำรต้อง 
รับทรำบและปฏิบัติ	 ดูแลกิจกรรมต่ำงๆ	 ของคณะกรรมกำร	 รวมถึงกำรประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ

 คณะกรรมการชุดย่อย
	 ปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 มีคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมกำรอิสระจ�ำนวน	 3	 คน	 (รำยละเอียดคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบอยู่ภำยใต้หัวข้อกำรจัดกำร)

	 นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 ยังมีคณะกรรมกำรบริหำรซึ่งประกอบไปด้วยกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร	 4	 คน	 เพื่อช่วยศึกษำกลั่นกรอง
งำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 โดยเฉพำะในกรณีที่ต้องอำศัยควำมเป็นกลำงในกำรวินิจฉัยรวมถึงดูแลระบบกำรด�ำเนินงำนในแต่ละ
ฝ่ำยของบริษัทฯ	 ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	 เพื่อให้ควำมเช่ือมั่นได้ว่ำกำรบริหำรและกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 เป็นไป 
อยำ่งมปีระสทิธิภำพและด�ำเนินไปในลกัษณะทีถู่กตอ้งตำมกฎหมำยและมจีริยธรรม	โดยคณะกรรมกำรบริหำรจะมกีำรจัดประชุม	2	คร้ัง
ใน	1	เดือน
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	 ปัจจุบัน	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ก�ำลังอยู่ในช่วงพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ	 อำทิ	 คณะกรรมกำรสรรหำ 
คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนฯลฯ	เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ	

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ท�ำหน้ำที่พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในเรื่องที่ส�ำคัญเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	เช่น	กลยุทธ์	
เป้ำหมำยทำงกำรเงิน	งบประมำณ	เป็นต้น	รวมทั้งก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมี
ประสทิธิภำพและประสทิธิผล	รวมถึงจัดใหม้รีะบบกำรตดิตำม	ปรับปรุง	และประเมนิผลกำรด�ำเนินงำน	เพือ่เพิม่มลูค่ำสูงสดุใหกั้บบริษัทฯ	

	 เมื่อบริษัทฯ	 ได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัดและได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี	 2544	 แล้ว 
คณะกรรมกำรได้มีกำรก�ำหนดแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ	 (Code	 of	 Best	 Practices)	 ให้เป็นไปตำมข้อพึงปฏิบัติ 
ที่ดีตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น	 โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ได้อนุมัติ 
หลักกำรและนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ	

	 ทัง้น้ี	คณะกรรมกำรบริหำร	ร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ทบทวน	และอนุมตัหิลกักำรในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท
ดังนี้

 p กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย
 p ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส	และสำมำรถตรวจสอบได้	เปิดเผยสำรสนเทศอย่ำงครบถ้วน	และเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้อง
 p จัดใหม้คีวำมรับผิดชอบทีชั่ดเจนของกรรมกำรและผู้บริหำรในแตล่ะสว่นงำนภำยใตร้ะบบควบคุมและตรวจสอบเพือ่สร้ำง 
	 	 สมดุลซึ่งกันและกัน
 p ปฏิบัติตำมระเบียบ	ข้อบังคับ	และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
 p มุ่งมั่นในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่กิจกำรในระยะยำว	 เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	 และดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำง 
	 	 ผลประโยชน์
 p มุ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม	และส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 p จัดประชุมอย่ำงสม่�ำเสมอโดยแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนเวลำกำรประชุมตำมข้อบังคับ	 และปฏิบัติตำมระเบียบ	 อีกทั้ง 
	 	 จัดให้มีรำยงำนกำรประชุมที่ครบถ้วน

	 บริษัทฯ	จัดใหม้	ีออิอน	จรรยำบรรณธุรกิจ	(AEON	Code	of	Conduct)	เพือ่ใหก้รรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัทฯ	
ยดึเปน็แนวทำงในกำรปฏบัิตเิพือ่ใหบ้รรลุเปำ้หมำยของบริษัทฯ	โดยมกีำรก�ำหนดเก่ียวกับจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ	จรรยำบรรณ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ	และมีกำรจัดอบรมทบทวนจำกบริษัท	อิออน	จ�ำกัด	 (ญี่ปุ่น)	 ให้กับผู้บริหำรของบริษัทฯ	 เป็นประจ�ำทุกปี	
นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ได้แจกคู่มือหลักปฏิบัติพื้นฐำนทำงธุรกิจ	(Business	Manner	Handbook)	ให้แก่พนักงำนทุกคนในวันปฐมนิเทศ
พนักงำนใหม่	 เพื่อส�ำหรับใช้เป็นแนวทำงและแนะน�ำพนักงำนให้รู้ถึงพื้นฐำนหลักปฏิบัติทำงธุรกิจของบริษัทฯ	 นอกจำกน้ีบริษัทฯ	 ได้มี 
กำรจัดช่องทำงกำรสื่อสำรเกี่ยวกับ	AEON	Code	of	Conduct	ผ่ำนทำง	ระบบอินทรำเน็ต	ที่พนักงำนสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงสะดวก 
และทั่วถึง	เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนให้ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ	

	 บริษัทฯ	มข้ัีนตอนทีชั่ดเจนในกำรดูแลรำยกำรทีอ่ำจก่อใหเ้กิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์	โดยก�ำหนดใหก้รรมกำร	ผู้บริหำร	
และพนักงำนยึดถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	 และตลำดหลักทรัพย์ฯ	 ก�ำหนดอย่ำง
เคร่งครัด	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเกี่ยวกับกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่งทีค่รอบคลมุกำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทัง้องคก์ร	และจัดตัง้หน่วย
งำนบริหำรควำมเสีย่ง	เพือ่รับผิดชอบงำนในด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ง	และรำยงำนตอ่ผู้บริหำรเปน็รำยเดือน	นอกจำกน้ี	บริษัทฯ	มสีว่น
งำนตรวจสอบภำยในเพือ่ประเมนิประสิทธิภำพของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท	ซึง่รวมถึง	กำรตรวจสอบ	ประเมนิ	ใหข้้อเสนอแนะ	
รวมทั้งสนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง	กำรควบคุม	และกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

รายงานประจําปี 2556/2557 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)90



	 นอกจำกน้ี	 บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงำน	 Internal	 Control	 Office	 เพื่อพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในตั้งแต่ต้นจนจบของ 
บริษัทฯ	 ระบบกำรควบคุมภำยในนี้เป็นกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำย	 Sarbanes	 Oxley	 ฉบับประเทศญี่ปุ่น	 (J-SOX) 
ซึง่	Financial	Service	Agency	(FSA)	เปน็ผู้ออกกฎหมำยเพือ่น�ำมำบังคับใช้กับทกุบริษัททีจ่ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยข์องประเทศ
ญ่ีปุ่น	 ภำระกิจหลักของหน่วยงำนน้ีคือ	 เพื่อจัดตั้งกำรควบคุมภำยในระดับองค์กร	 วิเครำะห์และท�ำให้เห็นภำพของกระบวนกำรหลัก
ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	 เป็นต้น	 เพื่อให้บรรลุถึงควำมน่ำเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน	 กำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพและ
เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	 โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ได้พิจำรณำอนุมัติหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรแต่งตั้งกรรมกำร	
อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร	 และคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่ำวน้ันสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับตลำด
หลักทรัพย์ฯ	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนเป็นไปตำมนโยบำยของ	
J-SOX	ตั้งแต่ปี	2551

 การประชุมคณะกรรมการ
	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ได้มีกำรก�ำหนดตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำเป็นรำยปี	 เพ่ือให้กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำและเข้ำร่วม
ประชุมได้โดยคณะกรรมกำรจะต้องประชุมกันอย่ำงน้อยสำมเดือนต่อครั้ง	(รำยละเอียดจ�ำนวนกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรอยู่ภำย
ใต้หัวข้อกำรจัดกำร)	โดยเอกสำรประกอบกำรประชุมได้ถูกส่งให้กรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ	7	วันก่อนกำรประชุม	โดยเฉพำะ
วำระส�ำคัญที่มีเอกสำรข้อมูลที่ต้องใช้เวลำศึกษำล่วงหน้ำจะส่งเอกสำรในวำระน้ันๆ	 ก่อนเพ่ือให้มีระยะเวลำพิจำรณำอย่ำงเพียงพอโดย 
คณะกรรมกำรสำมำรถเชิญผู้บริหำร	หรือ	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่ำงๆ	เข้ำมำสอบถำมรำยละเอียดได้โดยตรง	ในระหว่ำงกำรประชุม

	 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรแตล่ะคร้ัง	เปดิโอกำสใหก้รรมกำรแตล่ะทำ่นแสดงควำมคดิเหน็อยำ่งกวำ้งขวำงและเปน็อสิระ	ท�ำใหก้ำร
พจิำรณำตดัสนิใจเปน็ไปด้วยเหตแุละผลอยำ่งรอบคอบ	ท�ำใหก้ำรประชุมคณะกรรมกำรแตล่ะคร้ังด�ำเนินกำรไปด้วยระยะเวลำทีเ่หมำะสม
ตำมแต่วำระกำรประชุมในแต่ละครั้ง

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
	 บริษัทฯ	จัดใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบัิตงิำนของคณะกรรมกำรเปน็ประจ�ำทกุปเีพ่ือช่วยใหค้ณะกรรมกำรได้พจิำรณำทบทวน
ผลงำน	อุปสรรคต่ำงๆ	และก�ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงกำรท�ำงำน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรต่อไป

 ค่าตอบแทน
	 บริษัทฯ	 มีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยในอัตรำที่เหมำะสม	 โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำ
อนุมัติกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนดังกล่ำว	(รำยละเอียดค่ำตอบแทนอยู่ภำยใต้หัวข้อกำรจัดกำร)

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารและแผนการสืบทอดงาน
	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 มีกำรพัฒนำตนเองอยู่เสมอ	 โดยได้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ/อบรม	 ทั้งในและต่ำงประเทศ	 และเข้ำร่วม
ประชุมกับสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์	และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรใหม่	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีกำรแนะน�ำลักษณะธุรกิจ	และหน้ำที่ของกรรมกำร	พร้อม
ทั้งแนะน�ำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่	เพื่อให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์ฯ	

	 บริษัทฯ	 มีกำรพัฒนำผู้บริหำรให้พร้อมส�ำหรับกำรโยกย้ำยต�ำแหน่งภำยใน	 ส�ำหรับกำรสืบทอดงำนของต�ำแหน่งกรรมกำร 
ผู้จัดกำรนั้น	เป็นไปตำมนโยบำยของผู้ถือหุ้นใหญ่

รายงานประจําปี 2556/2557 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)92



ประวัติคณะกรรมการบริษัทฯ

นายมาซาโนริ โคซากะ

ตำาแหน่ง ประธำนกรรมกำร	

อายุ (ปี) 57	

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญำตรี	สำขำกฎหมำย	Kyoto	Sangyo	University,	ประเทศญี่ปุ่น	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (20/02/57) 0.0400	

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
	 2545	-	2554	 กรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	อิออน	เครดิต	เซอร์วิส	(เอเชีย)	จ�ำกัด	/	สินเชื่อรำยย่อย

	 2554	-	2555	 กรรมกำร	บริษัท	อิออน	ไฟแนนเชียล	เซอร์วิส	จ�ำกัด	/	สินเชื่อรำยย่อย**

	 2555	-	2556	 ประธำนกรรมกำร	บริษัท	อิออน	อินชัวรันส์	เซอร์วิส	จ�ำกัด	/	นำยหน้ำประกันภัย

	 2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	AEON	Micro	Finance	(Shenyang)	Co.,	Ltd.	/	Microfinance

	 2556	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	

	 	 สินเชื่อรำยย่อย

	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บริษัท	อิออน	เครดิต	เซอร์วิส	จ�ำกัด	/	สินเชื่อรำยย่อย****

	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรผู้จัดกำร	AEON	Financial	Service	(Hong	Kong)	Co.,	Ltd.	/	

	 	 Holding	Company

	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร,	ประธำนกรรมกำร,	กรรมกำรตรวจสอบ,	ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด

	 	 ค่ำตอบแทน	บริษัท	อิออน	เครดิต	เซอร์วิส	(เอเชีย)	จ�ำกัด	/	สินเชื่อรำยย่อย

	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บริษัท	อิออน	เครดิต	เซอร์วิส	(ไต้หวัน)	จ�ำกัด	/	สินเชื่อรำยย่อย

	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	AEON	Credit	Service	(M)	Berhad	/	Retail	Finance

	 2556	-	มิ.ย.	2557	 กรรมกำร	AEON	Credit	Service	(Philippines)	Inc.	/	Hire-Purchase

นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ

ตำาแหน่ง รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร

อายุ (ปี) 53	

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญำตรี	สำขำจิตวิทยำ	Chukyo	University,	ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (20/02/57) 0.0400	

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
	 2542	-	2554	 กรรมกำร	บริษัท	อิออน	ไฟแนนเชียล	เซอร์วิส	จ�ำกัด	/	สินเชื่อรำยย่อย**

	 2554	-	ปัจจุบัน	 รองประธำนและกรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	

	 	 /	สินเชื่อรำยย่อย

	 2554	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	บริษัท	เอซีเอส	แคปปิตอล	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	/	ลิสซิ่ง

	 2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บริษัท	อิออน	อินชัวรันส์	เซอร์วิส	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	/	นำยหน้ำประกันภัย***

	 2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บริษัท	เอซีเอส	เซอร์วิสซิ่ง	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	/	บริกำรจัดเก็บหนี้

	 2555	-	ปัจจุบัน	 ประธำน	มูลนิธิอิออนประเทศไทย	/	มูลนิธิ

	 2555	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	บริษัท	อิออน	ไมโครไฟแนนซ์	(เมียนมำร์)	จ�ำกัด	/	เช่ำซื้อ

	 2556	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	บริษัท	อิออน	ลิสซิ่ง	เซอร์วิส	(ลำว)	จ�ำกัด	/	สินเชื่อรำยย่อย

	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บริษัท	อิออน(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	

	 2556	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	บริษัท	อิออน	ไมโครไฟแนนซ์	(ประเทศกัมพูชำ)	จ�ำกัด  

รายงานประจําปี 2556/2557 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)94



นางสุพร วัธนเวคิน

ตำาแหน่ง กรรมกำร

อายุ (ปี) 50	

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญำโท	สำขำบริหำรธุรกิจ	สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

	 	 Director	Diploma	สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (20/02/57) 0.0800

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
	 2543	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำร	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	สินเชื่อรำยย่อย	

	 2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บริษัท	อิออน	อินชัวรันส์	เซอร์วิส	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	/	นำยหน้ำประกันภัย***

	 2550	-	ปัจจุบัน	 รองประธำนกรรมกำร	มูลนิธิอิออนประเทศไทย	/	มูลนิธิ

นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล 

ตำาแหน่ง กรรมกำร

อายุ (ปี) 60	

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญำตรี	สำขำบัญชี	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	

	 	 Director	Certificate	สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (20/02/57) 0.0200	

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
	 2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	สินเชื่อรำยย่อย

	 2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บริษัทเอซีเอส	แคปปิตอล	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	/	ลิสซิ่ง 

นางจิราพร คงเจริญวานิช 

ตำาแหน่ง กรรมกำร

อายุ (ปี) 45	

คุณวุฒิทางการศึกษา กำรจัดกำรภำครัฐและภำคเอกชนมหำบัณฑิต	สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์	

	 	 Director	Accreditation	Program	สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (20/02/57) 0.0005	

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
	 2547	-	2549	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	

	 	 สินเชื่อรำยย่อย

	 2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	สินเชื่อรำยย่อย

รายงานประจําปี 2556/2557 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)96



นายจุน ซูซูกิ 

ตำาแหน่ง กรรมกำร	

อายุ (ปี) 44	

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญำตรี	สำขำบัญชี	Sapporo	Gakuin	University	ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (20/02/57) - 

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
	 2547	-	2555	 ผู้จัดกำรสำขำ	บริษัท	อิออน	ไฟแนนเชียล	เซอร์วิส	จ�ำกัด	/	สินเชื่อรำยย่อย**

	 เม.ย.	-	มิ.ย.	2555		 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	

	 	 สินเชื่อรำยย่อย

	 2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	สินเชื่อรำยย่อย

	 2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บริษัท	เอซีเอส	แคปปิตอล	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	/	ลิสซิ่ง

	 2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	AEON	Credit	Service	(M)	Berhad	/	สินเชื่อรำยย่อย

	 2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	AEON	Credit	Service	Systems	(Philippines)	INC.	/

	 	 System	Development

	 2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	AEON	Credit	Service	India	Private	Limited	/	Retail	Finance

	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	AEON	Financial	Service(Hong	Kong)Co.,	Ltd.	/	Holding	Company

	 2556	-	มิ.ย.	2557	 ผู้จัดกำรสำขำ	บริษัท	อิออน	ไฟแนนเชียล	เซอร์วิส	จ�ำกัด	/	สินเชื่อรำยย่อย**

นายชิโร อิชิดะ 

ตำาแหน่ง กรรมกำร	

อายุ (ปี) 41	

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญำตรี	สำขำกำรศึกษำทั่วไป	Edmonds	Community	College	ประเทศสหรัฐอเมริกำ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (20/02/57) 0.0050	

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
	 2547	-	2555	 ผู้จัดกำรสำขำ	บริษัท	อิออน	ไฟแนนเชียล	เซอร์วิส	จ�ำกัด	/	สินเชื่อรำยย่อย**

	 ก.พ.	-	มิ.ย.	2555		 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	

	 	 สินเชื่อรำยย่อย

	 2555	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	บริษัท	เอซีเอส	เซอร์วิสซิ่ง	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	/	บริกำรจัดเก็บหนี้

	 ก.ค.	-	ต.ค.	2556	 กรรมกำร	บริษัท	เอซีเอส	เซอร์วิสซิ่ง	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	/	บริกำรจัดเก็บหนี้

	 มิ.ย.	2555	-	มิ.ย.	2557	 กรรมกำร	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	สินเชื่อรำยย่อย

รายงานประจําปี 2556/2557 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)98



นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 

ตำาแหน่ง กรรมกำร

อายุ (ปี) 52	

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญำตรี	สำขำบริหำรธุรกิจ	University	of	Southern	California	ประเทศสหรัฐอเมริกำ

	 	 Director	Accreditation	Program	สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (20/02/57) 6.0000	

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
	 2536	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรและผู้อ�ำนวยกำรบริหำร	บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	สื่อสำร

	 2543	-	ปัจจุบัน	 บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	สินเชื่อรำยย่อย

	 2543	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และประธำนคณะผู้บริหำร	บริษัท	เทเลคอม	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	(มหำชน)	

	 	 /	โฮลดิ้ง

	 2545	–	2550	 กรรมกำร	บริษัทหลักทรัพย์	ไซรัส	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	หลักทรัพย์

	 2548	-	2553	 ประธำนกรรมกำร	บริษัท	นวลิสซิ่ง	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์

	 2550	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร	บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จ�ำกัด	

	 	 (มหำชน)	/	หลักทรัพย์

	 2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	มูลนิธิอิออนประเทศไทย	/	มูลนิธิ

นายนพพันธป์ เมืองโคตร

ตำาแหน่ง กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	

อายุ (ปี) 66	

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญำโท	สำขำกฎหมำย	New	York	University	ประเทศสหรัฐอเมริกำ

	 	 Director	Accreditation	Program	สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (20/02/57) 0.0520	

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
	 2524	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	บิสซิเนส	ลอว์เยอร์ส	จ�ำกัด	/	

	 	 ที่ปรึกษำกฎหมำย

	 2533	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรและรองประธำนกรรมกำร	บริษัท	สหกลอิควิปเมนท์	จ�ำกัด	/	

	 	 ก่อสร้ำงและพลังงำน

	 2537	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บริษัท	อิออน	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด/	ค้ำปลีก

	 2544	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	

	 	 จ�ำกัด	(มหำชน)	/	สินเชื่อรำยย่อย

	 2544	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ	 บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	

	 	 นิคมอุตสำหกรรม

	 2548	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บริษัท	อิออน	โฮลดิ้ง	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	/	โฮลดิ้ง

	 2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	มูลนิธิอิออนประเทศไทย	/	มูลนิธิ

	 2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บริษัท	พีเอฟ	คอนโทรลส์	กรุ๊ป	จ�ำกัด/บ�ำบัดน�้ำเสีย

	 2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	บริษัท	เจริญสินพรอพเพอร์ตี้	จ�ำกัด	/

	 	 พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

รายงานประจําปี 2556/2557 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)100



นายเดช บุลสุข

ตำาแหน่ง กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

อายุ (ปี) 64	

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญำตรี	คณะพำณิชย์ศำสตร์และกำรบัญชี	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	

	 	 Director	Accreditation	Program	สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (20/02/57) 0.0198	

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
	 2544	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	

	 	 (มหำชน)	/	สินเชื่อรำยย่อย

	 2545	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ	บริษัท	เจมำร์ท	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	ธุรกิจจ�ำหน่ำย

	 	 เครื่องมือสื่อสำร

	 2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ	บริษัท	สยำม	ฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	อสังหำฯ

	 2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ	บริษัท	ดิ	เอรำวัณ	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	โรงแรม

	 2547	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำรบริหำร	บริษัท	ซีซีซี	บิซิเนส	ดีเวลล็อปเมนท์	จ�ำกัด	/	กำรอบรม

	 2545	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	บันเทิง

	 2545	-	2552	 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ		บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	มีเดีย	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	บันเทิง

	 2549	-	2552	 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร	บริษัท	เพรซิเดนท์	เบเกอรี่	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	อำหำร

	 2550	-	2552	 กรรมกำรและประธำน	ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร	(สสปน)	/	

	 	 (องค์กำรมหำชน)	

	 	 คณะอนุกรรมกำรธรรมำภิบำลสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

	 2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรตรวจสอบ	บริษัท	สยำม	ฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	อสังหำฯ

	 2554	-	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จ�ำกัด	(มหำชน)	

	 	 /	บันเทิง

	 2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ	บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนำรี	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	อุตสำหรรมกำรเกษตร

นายชุนอิจิ โคบายาซิ 

ตำาแหน่ง กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ	

อายุ (ปี) 71	

คุณวุฒิทางการศึกษา อนุปริญญำ	สำขำภำษำศำสตร์	Kanda	Foreign	Language	Institute	ประเทศญี่ปุ่น	

	 	 Director	Certificate	สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (20/02/57) 0.0400	

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
	 2537	-	ปัจจุบัน		 ประธำนกรรมกำร	บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	แอดมินิสเตรชั่น	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	/	

	 	 ให้ค�ำปรึกษำด้ำนบัญชีและกฎหมำย

	 2544	-	ปัจจุบัน		 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	

	 	 (มหำชน)	/	สินเชื่อรำยย่อย

รายงานประจําปี 2556/2557 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)102



ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 

ตำาแหน่ง กรรมกำรอิสระ	

อายุ (ปี) 58	

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญำตรี	สำขำวิศวกรรมเคมี	ปริญญำโท	สำขำวิศวกรรมเกษตร	

	 	 ปริญญำเอก	สำขำวิศวกรรมเกษตร	KYOTO	University,	ประเทศญี่ปุ่น

	 	 Director	Certificate	สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (20/02/57) - 

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
	 2539	-	ปัจจุบัน	 รองศำสตรำจำรย์	คณะวิศวกรรมศำสตร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	/	มหำวิทยำลัย

	 2546	-	2550	 รองคณบดี	คณะวิศวกรรมศำสตร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	/	มหำวิทยำลัย

	 2552	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ	บริษัท	ศูนย์บริกำรเหลก็สยำม	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	เหล็ก	

	 2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	สินเช่ือรำยย่อย

รายงานประจําปี 2556/2557 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)104



ประวัติผู้บริหารบริษัทฯ

นางสาวสุพรรณี อัศวสุวรรณ์ 

ตำาแหน่ง รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส,	(เลขำนุกำรบริษัท)

อายุ (ปี) 46	

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญำโท	สำขำบริหำรธุรกิจ	Eastern	Michigan	University	ประเทศสหรัฐอเมริกำ	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (20/02/57) 0.0011	

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
	 2548	-	2552	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	

	 	 สินเชื่อรำยย่อย

	 2552	-	ปัจจุบัน		 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	

	 	 สินเชื่อรำยย่อย

นายธวัชชัย พีชะพัฒน์

ตำาแหน่ง รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	

อายุ (ปี) 44	

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญำตรี	สถิติประยุกต์	สถำบันเทคโนโลยี	พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (20/02/57) 0.0004	

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
	 2547	-	2549	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	

	 	 สินเชื่อรำยย่อย

	 2549	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	

	 	 สินเชื่อรำยย่อย

นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์

ตำาแหน่ง รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส

อายุ (ปี) 45	

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญำโท	สำขำกำรจัดกำร	มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (20/02/57) - 

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
	 2547	-	2549	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	

	 	 สินเชื่อรำยย่อย

	 2549	-	2550	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)/	

	 	 สินเชื่อรำยย่อย

	 2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บริษัท	เอซีเอส	เซอร์วิสซิ่ง	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	/	บริกำรจัดเก็บหนี้

	 2553	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)/	

	 	 สินเชื่อรำยย่อย

รายงานประจําปี 2556/2557 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)106



นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร 

ตำาแหน่ง รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	

อายุ (ปี) 44	

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญำโท	สำขำบริหำรธุรกิจ	Griffith	University	ประเทศออสเตรเลีย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (20/02/57) - 

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
	 2546	-	2548	 รองผู้จัดกำรทั่วไป	บริษัท	ไทยสมำร์ท	คำร์ด	จ�ำกัด	/	ธุรกิจบัตรเงินอิเล็คทรอนิคส์

	 2548	-	2549	 รองผู้จัดกำรทั่วไป	บริษัท	เพยเม้นท์	โซลูชั่น	จ�ำกัด	/	ธุรกิจบัตรเงินอิเล็คทรอนิคส์

	 2549	-	2552	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	

	 	 สินเชื่อรำยย่อย

	 2552	-	2553	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	

	 	 สินเชื่อรำยย่อย

	 2553	-	2554	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด	บริษัท	โฟกัสมีเดีย	คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด/ธุรกิจกล้องวงจรปิด

	 2554	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	

	 	 สินเชื่อรำยย่อย

นางสุพัตรา รักขุมแก้ว 

ตำาแหน่ง รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	

อายุ (ปี) 53	

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญำตรี	บริหำรธุรกิจกำรบัญชี	มหำวิทยำลัยพำยัพ	เชียงใหม่

	 	 MINI	MBA	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (20/02/57) 0.0008	

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
	 2549	-	2554	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	

	 	 สินเชื่อรำยย่อย

	 2554	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	

	 	 สินเชื่อรำยย่อย

นางสาวเรียวโกะ ยาโออิ 

ตำาแหน่ง รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	

อายุ (ปี) 39	

คุณวุฒิทางการศึกษา Diploma	/	คณะอักษรศำสตร์	St.Agnes	College	ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (20/02/57) - 

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
	 2548	-	2552	 ผู้ช่วยรองกรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	

	 	 สินเชื่อรำยย่อย

	 2552	-	2555	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	

	 	 สินเชื่อรำยย่อย

	 2555	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	

	 	 สินเชื่อรำยย่อย

รายงานประจําปี 2556/2557 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)108



นายซึโยชิ วาดะ

ตำาแหน่ง รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	
อายุ (ปี) 36	
คุณวุฒิทางการศึกษา Diploma	/	คณะบริหำรธุรกิจ	Ritsumeikan	University	ประเทศญี่ปุ่น	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (20/02/57) - 
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
	 2550	-	2555	 ผู้จัดกำรอำวุโส	บริษัท	อิออน	ไฟแนนเชียล	เซอร์วิส	จ�ำกัด	/	สินเชื่อรำยย่อย**
	 2555	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	
	 	 สินเชื่อรำยย่อย

นายมนะวุฒิ มิ่งวานิช

ตำาแหน่ง รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	
อายุ (ปี) 46	
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญำตรี	/	คณะวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (20/02/57) - 
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
	 2547	-	2553	 ผู้ช่วยรองกรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	
	 	 สินเชื่อรำยย่อย
	 2553	-	2556	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	
	 	 สินเชื่อรำยย่อย
	 2556	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	
	 	 สินเชื่อรำยย่อย

นายวิชชศร สุวรรณนาคินทร์ 

ตำาแหน่ง รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	
อายุ (ปี) 50	
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญำโท	สำขำ	Public	Administration	University	of	New	Haven	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (20/02/57) 0.00008	 	
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
	 2552-2554	 ผู้อ�ำนวยกำร	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)
	 2554-2556	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)
	 2556	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)

นายทากานาโอะ อิวาวิ

ตำาแหน่ง รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	
อายุ (ปี) 60	
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญำตรี	/	สำขำนิติศำสตร์	Aoyama	Gakuin	University,	Japan	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (20/02/57) - 
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
	 มี.ค.	2550	-	ก.ค.	2553	 หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน	ธนำคำร	อิออน	จ�ำกัด	/	ธนำคำรเพื่อรำยย่อย
	 ส.ค.	2553	-	ต.ค.	2556	 หัวหน้ำฝ่ำยควบคุมภำยใน	ธนำคำร	อิออน	จ�ำกัด	/	ธนำคำรเพื่อรำยย่อย
	 พ.ย.	2556	-	ม.ค.	2557	 ผู้จัดกำรทั่วไป	บริษัท	อิออน	ไฟแนนเชียล	เซอร์วิส	จ�ำกัด	/	สินเชื่อรำยย่อย**
	 ก.พ.	2557	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	/	
	 	 สินเชื่อรำยย่อย

หมายเหตุ **	 บริษัท	อิออน	เครดิต	เซอร์วิส	จ�ำกัด	เปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	อิออน	ไฟแนนเชียล	เซอร์วิส	จ�ำกัด	(“อิออน	ไฟแนนเชียล	เซอร์วิส”)
	 	 เมื่อวันที่	1	เมษำยน	2556
	 ***	 เมื่อวันที่	1	กรกฎำคม	2556	ได้มีกำรควบรวม	2	บริษัทย่อย	ได้แก่	บริษัท	เอซีเอส	อินชัวรันซ์	โบรคเกอร์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	และ	 
	 	 บริษัท	เอซีเอส	ไลฟ์อินชัวรันซ์	โบรคเกอร์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	โดยเปล่ียนช่ือเป็น	บริษัท	อิออน	อินชัวรันซ์	เซอร์วิส	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด
	 ****	บริษัท	อิออน	เครดิต	เซอร์วิส	จ�ำกัด	ก่อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี	29	พฤศจิกำยน	2555	และเป็นบริษัทย่อย	(100%)	ของบริษัท	อิออน	ไฟแนนเชียล
	 	 เซอร์วิส	จ�ำกัด	เมื่อวันที่	1	เมษำยน	2556

รายงานประจําปี 2556/2557 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)110



 บุคคลที่อาจมี ความสัมพันธ์ ลักษณะ/ขนาดรายการ ความจำาเป็นและ
 ความขัดแย้ง   ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกัน

	 ในระหว่ำงรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่	20	กุมภำพันธ์	2557	บริษัทฯ	มีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	ดังนี้	

บริษัท	เอซเีอส		 p	เป็นผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ	 1.	บริษัทฯ	ให้บริกำรในด้ำนกำร	 บริษัทฯ	ให้บริกำรด้ำนกำรสนับสนุน
แคปปิตอล	 	 โดยถือหุน้	19.20%	 	 ด�ำเนินงำนต่ำงๆ		แก่	เอซเีอส	 ระบบคอมพวิเตอร์	และกำรตลำด
คอร์ปอเรช่ัน	จ�ำกัด		 p	มกีรรมกำรและผู้บริหำร	 	 โดยได้รับค่ำธรรมเนียมดังน้ี	 ทัง้น้ีรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร
(“เอซเีอส”)	 	 ร่วมกันคอื	 	 p	 ค่ำบริกำรคอมพวิเตอร์	 สนับสนุนธุรกิจปกต	ิทีม่เีงือ่นไขกำรค้ำ
ประกอบธุรกิจลสิซิง่	 		 นำยยำซฮูโิกะ	คอนโดะ	 	 	 1,000,000	บำทต่อเดือน	 โดยทัว่ไป	ในกลุม่ธุรกิจในเครือ
	 	 นำงสำวกัณณกิำ	เก้ือศิริกุล			 p	 ค่ำสนับสนุนกำรตลำด	 โดยกำรก�ำหนดรำคำพจิำรณำจำก
	 	 นำยจุน	ซซูกิู	 	 	 200,000	บำทต่อเดือน	 ต้นทนุกำรด�ำเนินงำน	เช่น
	 	 	 ในปีบัญชี	2556	บริษัทฯ		 ค่ำบุคลำกร	ค่ำพฒันำระบบ
	 	 	 มรีำยได้รวมจำกกำรให้บริกำรในกำร	 ระยะเวลำให้บริกำร	กำรจัดรำยกำร
	 	 	 บริหำรและจัดกำรดังกล่ำวจ�ำนวน		 ส่งเสริมกำรขำยผ่ำนเครือข่ำย
	 	 	 14,594,404	บำท	ณ	วนัที	่20		 บริษัทฯ	และกำรวจัิยกำรตลำด
	 	 	 กุมภำพนัธ์	2557	บริษัทฯ	มยีอด	 เป็นต้น	โดยบวกก�ำไรส่วนเพิม่
	 	 	 ลกูหน้ีเอซเีอสคงค้ำงจ�ำนวน		 (ได้รับอนุมติัจำกทีป่ระชุม
	 	 	 294,030	บำท		 คณะกรรมกำรบริษัทเมือ่วนัที	่14 
	 	 	 	 	 	 กุมภำพนัธ์	2556)

   2.	บริษัทฯ	เช่ำรถยนต์ส�ำหรับผู้บริหำร	 บริษัทฯ	ใช้บริกำรเช่ำรถยนต์
	 	 	 	 ผู้จัดกำรสำขำ	และเช่ำเพือ่ใช้ใน	 ประจ�ำต�ำแหน่งส�ำหรับผู้บริหำรของ
	 	 	 	 กำรด�ำเนินงำน	จำกเอซเีอส		 บริษัทฯ	ตลอดจนผู้จัดกำรสำขำใน
	 	 	 ในปีบัญชี	2556	บริษัทฯ	มค่ีำเช่ำจ่ำย	 บำงพืน้ที	่รวมถึงบริกำรเช่ำรถยนต์
	 	 	 ทัง้สิน้	26,389,198	บำท	ณ	วนัที	่	 ระยะสัน้เพือ่ใช้ในกำรด�ำเนินงำน	จำก
	 	 	 20	กุมภำพนัธ์	2557	บริษัทฯ	ไม่ม	ี เอซเีอส	ซึง่เป็นบริษัทฯ	ในเครือของ
	 	 	 ยอดเจ้ำหน้ีเอซเีอสคงค้ำงอยู	่ บริษัทแม่	(บริษัท	ออิอน	ไฟแนนเชียล	
	 	 	 	 	 	 เซอร์วสิ	จ�ำกัด	ประเทศญ่ีปุน่)	โดย
	 	 	 	 	 	 นโยบำยรำคำทีใ่ช้	เป็นไปตำมเงือ่นไข
	 	 	 	 	 	 กำรค้ำของกำรให้เช่ำรถยนต์โดยทัว่ไป	
	 	 	 	 	 	 ซึง่ผ่ำนข้ันตอนกำรอนุมตัติำม
	 	 	 	 	 	 กฎระเบียบของบริษัทฯ	

รายงานประจําปี 2556/2557 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)112



 บุคคลที่อาจมี ความสัมพันธ์ ลักษณะ/ขนาดรายการ ความจำาเป็นและ
 ความขัดแย้ง   ความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัท	ออิอน		 p	บริษัทย่อย	 1.	บริษัทฯ	ให้บริกำรในด้ำนกำร	 บริษัทฯ	ให้บริกำรด้ำนกำรสนับสนุน
อนิชัวรันส์	เซอร์วสิ		 p	มกีรรมกำรร่วมกันคอื	 	 ด�ำเนินงำนต่ำงๆ	แก่	ออิอน	 ระบบคอมพวิเตอร์
(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	 	 นำยยำซฮูโิกะ	คอนโดะ	 	 อนิชัวรันส์	โดยได้รับค่ำธรรมเนียม	 ทัง้น้ี	รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร
(“เอซเีอส		 	 นำงสพุร	วธันเวคนิ	 	 ดังน้ี	 สนับสนุนธุรกิจปกต	ิทีม่เีงือ่นไขกำรค้ำ
อนิชัวรันส์”)	 	 	 	 p	 ค่ำบริกำรคอมพวิเตอร์	 โดยทัว่ไปในกลุม่ธุรกิจในเครือ
ประกอบธุรกิจ	 	 	 	 	 200,000	บำทต่อเดือน	 โดยกำรก�ำหนดรำคำพจิำรณำจำก
นำยหน้ำประกัน	 	 	 นอกจำกน้ีในปีบัญชี	2556	บริษัทฯ	 ต้นทนุกำรด�ำเนินงำน	เช่น	ค่ำบุคลำกร
วนิำศภยั	และ	 	 	 มรีำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรจัดเก็บค่ำ	 ค่ำพฒันำระบบ	ระยะเวลำให้บริกำร
นำยหน้ำประกันชีวติ	 	 	 เบ้ียประกันภยัจำกลกูค้ำเช่ำซือ้รถ	 โดยบวกก�ำไรส่วนเพิม่
*ได้จัดต้ังข้ึนโดยกำร	 	 	 จักรยำนยนต์ของบริษัทฯ	ให้กับ	
ควบรวมกิจกำรของ	 	 	 ออิอน	อนิชัวรันส์	โดยรวมรำยได้	
บริษัท	เอซเีอส		 	 	 จำกกำรให้บริกำรทัง้สิน้	
อนิชัวรันส์	โบรคเกอร์		 	 	 27,554,549.31	บำท
(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	

และบริษัท	เอซเีอส		 	 	 2.	ณ	วนัที	่20	กุมภำพนัธ์	2557	 นอกจำกน้ี	บริษัทฯ	มกีำรรับช�ำระ
ไลฟ์อนิชัวรันส์		 	 	 	 บริษัทฯ	และ	ออิอน	อนิชัวรันส์	 ค่ำเบ้ียประกันภยัจำกลกูค้ำเช่ำซือ้
โบรคเกอร์	(ประเทศไทย)     มยีอดลกูหน้ีค้ำงรับ	จ�ำนวน	 รถจักรยำนยนต์	ผ่ำนช่องทำงของ
จ�ำกัด	มีผลเม่ือวนัที	่	 	 	 	 415,743	บำท	และเจ้ำหน้ีกำรค้ำ	 บริษัทฯ	ท�ำให้บริษัทฯ	มค่ีำธรรมเนียม
1	กรกฎำคม	2556   	 ค้ำงจ่ำย	จ�ำนวน	106,984,953	บำท		ทีเ่รียกเก็บจำกออิอน	อนิชัวรันส์
	 	 	 	 หน้ีสนิอืน่อกี	8,702,594	บำท	 ในกำรจัดเก็บค่ำเบ้ียประกันภยัดังกล่ำว	
	 	 	 	 	 	 ซึง่เป็นไปตำมธุรกิจปกตภิำยใต้เงือ่นไข
	 	 	 	 	 	 ทำงกำรค้ำ	และเป็นอตัรำเดียวกันกับ
	 	 	 	 	 	 อตัรำโดยทัว่ไปตำมท้องตลำด

บริษัท	เอซเีอส		 p	บริษัทย่อย	 1.	บริษัทฯ	ให้บริกำรในด้ำนกำร	 บริษัทฯ	ให้บริกำรด้ำนกำรสนับสนุน
เซอร์วสิซิง่		 p	มกีรรมกำรร่วมกันคอื	 	 ด�ำเนินงำนต่ำงๆ		แก่	เอซเีอส	 ระบบคอมพวิเตอร์
(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	 	 นำยยำซฮูโิกะ	คอนโดะ	 	 เซอร์วสิซิง่	โดยได้รับค่ำธรรมเนียม	 ทัง้น้ี	รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร
(“เอซเีอส		 	 นำงจิรำพร	คงเจริญวำนิช	 	 ดังน้ี	 สนับสนุนธุรกิจปกต	ิทีม่เีงือ่นไขกำรค้ำ
เซอร์วสิซิง่”)	 	 	 	 p	 ค่ำบริกำรคอมพวิเตอร์	 โดยทัว่ไปในกลุม่ธุรกิจในเครือ
ประกอบธุรกิจ	ให้	 	 	 	 	 200,000	บำทต่อเดือน	 โดยกำรก�ำหนดรำคำพจิำรณำจำก
บริกำรตดิตำมหน้ีสนิ	 	 	 ในปีบัญชี	2556	บริษัทฯ		 ต้นทนุกำรด�ำเนินงำน	เช่น	ค่ำบุคลำกร
	 	 	 มรีำยได้จำกกำรให้บริกำรทัง้ส้ิน		 ค่ำพฒันำระบบ	ระยะเวลำให้บริกำร
	 	 	 3,044,580	บำท		 เป็นต้น	โดยบวกก�ำไรส่วนเพิม่
	 	 	 ณ	วนัที	่20	กุมภำพนัธ์	2557		
	 	 	 บริษัทฯ	และ	เอซเีอส	เซอร์วสิซิง่ม	ี
	 	 	 ยอดลกูหน้ีกำรค้ำค้ำงจ่ำย	จ�ำนวน	
	 	 	 1,561,059	บำท	

รายงานประจําปี 2556/2557 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)114



 บุคคลที่อาจมี ความสัมพันธ์ ลักษณะ/ขนาดรายการ ความจำาเป็นและ
 ความขัดแย้ง   ความสมเหตุสมผลของรายการ

	 	 	 2.	บริษัทฯ	ได้ใช้บริกำรจัดเก็บหน้ี		 บริษัทฯ	ใช้บริกำรเก็บหน้ีจำก	เอซเีอส
	 	 	 	 จำกเอซเีอส	เซอร์วสิซิง่	โดยใน	 เซอร์วสิซิง่	โดยค่ำบริกำรเก็บหน้ีทีจ่่ำย
	 	 	 	 ปีบัญชี	2556	บริษัทฯ	มค่ีำใช้จ่ำย	 ให้กับเอซเีอส	เซอร์วสิซิง่	เป็นไปตำม
	 	 	 	 ในส่วนของค่ำบริกำรเก็บหน้ีทัง้สิน้		 รำคำตลำดและเป็นเงือ่นไขปกตขิอง
	 	 	 	 312,549,920	บำท	 กำรท�ำธุรกิจปกตขิองบริษัท
	 	 	 ณ	วนัที	่20	กุมภำพนัธ์	2557		 บริษัทฯ	ได้กู้ยมืเงนิระยะสัน้จำก
	 	 	 บริษัทฯ	และ	เอซเีอส	เซอร์วสิซิง่ม	ี เอซเีอส	เซอร์วสิซิง่	โดยเงือ่นไขของ
	 	 	 ยอดเจ้ำหน้ีกำรค้ำค้ำงจ่ำย	จ�ำนวน		 เงนิกู้ยมื	และอตัรำดอกเบ้ียเป็นไป
	 	 	 30,506,917	บำท	และเงนิกู้ยมื	 ตำมตลำด
	 	 	 ระยะสัน้	จ�ำนวน	50,000,000	บำท	

บริษัท	ออิอน		 p	บริษัทฯ	ถือหุน้	8.50%	 ในปีบัญชี	2556	บริษัทฯ	มค่ีำใช้จ่ำย	 กำรท�ำธุรกิจบัตรเครดิตผ่ำนออิอน
(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	 p	มกีรรมกำรร่วมกันคอื	 กับออิอนทัง้ส้ิน	14,019,708	บำท	 ถือเป็นกำรด�ำเนินธุรกิจตำมปกตขิอง
(“ออิอน”)	 	 นำยยำซฮูโิกะ	คอนโดะ	 และ	ณ	วนัที	่20	กุมภำพนัธ์	2557	 บริษัทฯ	ส�ำหรับกำรท�ำธุรกิจบัตรเครดิต
ประกอบธุรกิจ	 	 นำยนพพนัธป์	เมอืงโคตร	 บริษัทฯ	มเีจ้ำหน้ีอืน่	จ�ำนวน	 อตัรำค่ำธรรมเนียมทีบ่ริษัทฯ
ค้ำปลกี	 	 	 32,100	บำท	อย่ำงไรก็ตำมไม่มยีอด	 เรียกเก็บจำกออิอนเป็นอตัรำทีใ่กล้
	 	 	 เจ้ำหน้ีกำรค้ำค้ำงจ่ำยคงค้ำงอยู	่ เคียงกับอตัรำทีเ่รียกเก็บจำกห้ำง
	 	 	 	 	 	 สรรพสนิค้ำอืน่	นอกจำกน้ีบริษัทฯ	
	 	 	 	 	 	 ได้เช่ำพืน้ทีส่�ำหรับวำงตูเ้อทเีอม็กับ
	 	 	 	 	 	 ทำงออิอน	โดยค่ำเช่ำพืน้ทีดั่งกล่ำว
	 	 	 	 	 	 เป็นไปตำมธุรกิจปกตภิำยใต้เงือ่นไข
	 	 	 	 	 	 ทำงกำรค้ำ	และเป็นอตัรำเดียวกันกับ
	 	 	 	 	 	 อตัรำโดยทัว่ไปตำมท้องตลำด

บริษัท	ออิอน		 p	เป็นผู้ถือหุน้รำยใหญ่	 ในปีบัญชี	2556	บริษัทฯ	ช�ำระค่ำ	 บริษัทฯ	ได้รับควำมช่วยเหลอืในกำร
ไฟแนนเชียล		 	 ของบริษัทฯ	โดยถือหุน้	 ทีป่รึกษำให้กับบริษัท	ออิอน	 บริหำรจัดกำรจำกออิอน	ไฟแนนเชียล
เซอร์วสิ	จ�ำกัด*	 	 35.12%	 ไฟแนนเชียล	เซอร์วสิ	จ�ำกัด	 เซอร์วสิ	เน่ืองจำกบริษัท	ออิอน
(“ออิอน	ไฟแนนเชียล	 	 	 จ�ำนวน	57,741,438	บำท	 ไฟแนนเชียล	เซอร์วสิ	จ�ำกัด	ต้องให้
เซอร์วสิ”)		 	 	 	 	 	 ทศิทำงกำรบริหำรกลุ่มบริษัทไปใน
ประกอบธุรกิจ		 	 	 ณ	วนัที	่20	กุมภำพนัธ์	2557	 ทศิทำงเดียวกัน	จึงได้สนับสนุน
สนิเช่ือรำยย่อย	 	 	 บริษัทฯ	มยีอดลกูหน้ีอืน่จ�ำนวน	 กำรบริหำร	บุคลำกร	และเทคนิคและ
(เดิมช่ือ	ออิอน		 	 	 343,829	บำท	และมยีอดเจ้ำหน้ีอืน่	 กลยทุธ์ทำงกำรตลำด	และระบบ
เครดิต	เซอร์วสิ		 	 	 ค้ำงจ่ำยจ�ำนวน	57,798,539	บำท	 คอมพวิเตอร์	และยงัเป็นกำรบริหำร
จ�ำกัด)	 	 	 	 	 	 ต้นทนุกำรด�ำเนินงำนให้มปีระสทิธิภำพ
	 	 	 	 	 	 มำกข้ึน
      โดยออิอน	ไฟแนนเชียล	เซอร์วสิ	
	 	 	 	 	 	 คดิค่ำทีป่รึกษำดังกล่ำวจำกบริษัท
	 	 	 	 	 	 จดทะเบียนในต่ำงประเทศทัง้หมดทีอ่ยู่
	 	 	 	 	 	 ในเครือ	ออิอน	ไฟแนนเชียล	เซอร์วสิ	
      ค่ำบริกำรทีป่รึกษำระหว่ำงบริษัทฯ	
	 	 	 	 	 	 กับ	ออิอน	ไฟแนนเชียล	เซอร์วสิ	

รายงานประจําปี 2556/2557 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)116



 บุคคลที่อาจมี ความสัมพันธ์ ลักษณะ/ขนาดรายการ ความจำาเป็นและ
 ความขัดแย้ง   ความสมเหตุสมผลของรายการ

	 	 	 	 	 	 เป็นตำมทีร่ะบุในสญัญำ	ทัง้น้ี	ค่ำบริกำร 
	 	 	 	 	 	 ดังกล่ำวไม่สำมำรถหำมลูค่ำอ้ำงองิได้
	 	 	 	 	 	 ในตลำด	จึงใช้เกณฑ์ตำมสดัส่วนของ
	 	 	 	 	 	 เวลำทีใ่ช้จริงในกำรบริกำรตำมสญัญำ
	 	 	 	 	 	 ของบริษัทจดทะเบียนในต่ำงประเทศที่
	 	 	 	 	 	 อยู่ในเครือออิอน	ไฟแนนเชียล	เซอร์วสิ	
	 	 	 	 	 	 ทัง้หมด	โดยก�ำหนดเป็นรำคำทนุบวก
	 	 	 	 	 	 ก�ำไรส่วนเพิม่
     	 (ได้รับอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำร 
	 	 	 	 	 	 บริษัทเมือ่วนัที	่26	กันยำยน	2556)

บริษัท	ออิอน	เครดิต	 p	บริษัทฯ	ถือหุน้	10.00%		 ในปีบัญชี	2556	บริษัทฯ	ช�ำระค่ำ	 บริษัทฯ	ใช้บริกำรพฒันำระบบ	จำก	
เซอร์วสิ	ซสิเตม็ส์	 p	มกีรรมกำรร่วมกันคอื		 ทีป่รึกษำ	แผนกำรเก่ียวกับเทคโนโลย	ี ออิอน	เครดิต	เซอร์วสิ	ซสิเตม็ส์
(ฟิลปิปินส์)	จ�ำกัด		 	 นำยจุน	ซซูกิู	 ต่ำงๆ	ให้กับ	ออิอน	เครดิต	เซอร์วสิ	 (ฟิลปิปินส์)	เพือ่ให้ระบบต่ำงๆ		
ประกอบธุรกิจ		 	 	 ซสิเตม็ส์	(ฟิลปิปินส์)	และมค่ีำตดั	 เป็นมำตรฐำนเดียวกันทัง้กลุม่บริษัท
พฒันำระบบ	 	 	 จ�ำหน่ำยต้นทนุซอฟท์แวร์	ของ	ออิอน		 ในเครือ	ออิอน	ไฟแนนเชียล	เซอร์วสิ
	 	 	 เครดิต	เซอร์วสิ	ซสิเตม็ส์	จ�ำนวนรวม		 โดยสญัญำรับบริกำรและพฒันำระบบ
	 	 	 10,591,696	บำท		 ระหว่ำง	บริษัทฯ	กับ	ออิอน	เครดิต
	 	 	 	 	 	 เซอร์วสิ	ซสิเตม็ส์	(ฟิลปิปินส์)	ถือเป็น
	 	 	 ณ	วนัที	่20	กุมภำพนัธ์	2557		 ธุรกิจปกตขิองบริษัทฯ	และเป็นไปตำม
	 	 	 บริษัทฯ	ไม่มยีอดเจ้ำหน้ีอืน่ค้ำงจ่ำย		 เงือ่นไขกำรค้ำปกตทิีม่กีำรก�ำหนดรำคำ
	 	 	 คงค้ำงอยู	่ ทีย่ตุธิรรมและสำมำรถเปรียบเทยีบได้	
	 	 	 	 	 	 ใกล้เคียงกับผู้บริกำรรำยอืน่ทีใ่ห้บริกำร	
	 	 	 	 	 	 ในลกัษณะเดียวกัน	
      (ได้รับอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำร 
	 	 	 	 	 	 บริษัทเมือ่วนัที	่26	กันยำยน	2556)

หมายเหตุ -	รำยได้ที่เก่ียวข้องกับโครงกำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ถูกก�ำหนดโดยบริษัทฯ	 และบริษัทที่เก่ียวข้องกัน	 ตำมโครงกำรแปลง 
	 	 สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	(ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ	8.5	และข้อ	34)
	 *	บริษัท	อิออน	เครดิต	เซอร์วิส	จ�ำกัด	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ	บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	(มหำชน)	ได้มีกำร 
	 	 เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงใหม่เป็น	Holding	Company	จึงได้มีกำรเปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	อิออน	ไฟแนนเชียล	เซอร์วิส	จ�ำกัด	เมื่อวันที่ 
	 	 1	เมษำยน	2556	โดยสัดส่วนกำรลงทุนในบริษัทไม่เปลี่ยนแปลง
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ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ว่ำรำยกำรดังกล่ำวมคีวำมสมเหตสุมผล	โดยมลูค่ำและเงือ่นไขของรำยกำรมคีวำมยตุธิรรม	และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ	ที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป	มิได้มุ่งหมำยที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่
ผู้ใดหรือกลุ่มใดเป็นพิเศษ	ทั้งนี้	กำรก�ำหนดรำคำและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ		เป็นกำรก�ำหนดตำมรำคำตลำด	(ถ้ำมี)	หรือหำกไม่มีรำคำ
ตลำด	บริษัทฯ	และบริษัทที่เกี่ยวข้องจะก�ำหนดรำคำร่วมกันโดยพิจำรณำจำกต้นทุนที่ใช้ด�ำเนินงำนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม	

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
	 บริษัทฯ	มีกำรก�ำหนดมำตรกำรในกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ	และ	บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งว่ำ	ผู้บริหำรหรือผู้ที่
มีส่วนได้เสียจะไม่สำมำรถเข้ำมำมีส่วนในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวได้	 นอกจำกน้ี	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำมำ
พิจำรณำและให้ควำมเห็นต่อรำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ	และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งดังกล่ำว

นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยที่จะท�ำกำรเช่ำพื้นที่และท�ำธุรกิจสินเช่ือเงินกู้และบัตรเครดิตกับอิออน	 และเจมำร์ท	 และให้บริกำรในกำร
บริหำรและจัดกำรแก่เอซเีอส	แคปปิตอล	ออิอน	อนิชัวรันส์	และเอซเีอส	เซอร์วสิซิง่	รวมถึงรับบริกำรควำมช่วยเหลอืในกำรบริหำรจัดกำร
จำกอิออน	 ไฟแนนเชียล	 เซอร์วิส	 ตลอดจนรับบริกำรควำมช่วยเหลือในกำรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์จำก	 อิออน	 เครดิต	 เทคโนโลยี 
ต่อไปในอนำคต	ในกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว	บริษัทฯ	จะก�ำหนดเงือ่นไขต่ำงๆ		ให้เป็นไปตำมเงือ่นไขกำรค้ำโดยทัว่ไป	และเป็นไป 
ตำมรำคำตลำด	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 จะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 หรือผู้สอบบัญชี	 หรือผู้เช่ียวชำญอิสระ	 พิจำรณำตรวจสอบและให ้
ควำมเห็นถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร	รวมทั้งควำมเหมำะสมของรำคำ

	 รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตนั้น	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผย
ข้อมูลกำรท�ำรำยกำรเกี่ยวโยงและกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

	 ทั้งนี้	 หำกบริษัทฯ	 มีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งเกิดขึน้ในอนำคต	 บริษทัจะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจ
สอบเป็นผู้ให้ควำมเหน็เก่ียวกับควำมเหมำะสมของรำยกำรดังกล่ำวหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช�ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำร
ระหว่ำงกันทีเ่กิดข้ึน	บริษัทฯ	จะจัดให้มบุีคคลทีม่คีวำมรู้ควำมช�ำนำญพเิศษ	เช่น	ผู้สอบบัญชี	หรือผู้ประเมนิรำคำทรัพย์สนิ	หรือ	ส�ำนักงำน
กฎหมำย	เป็นต้น	ที่เป็นอิสระจำกบริษัทฯ	และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ	รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว	ควำม
เห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือบุคคลที่มีควำมรู้ควำมช�ำนำญพิเศษจะถูกน�ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรหรือผู้
ถือหุ้นแล้วแต่กรณี	
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ�ำนวน	 3	 ท่ำน	 ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด 
ในประกำศของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และได้ปฏิบัติหน้ำที่ส�ำคัญๆ	 และควำม
รบัผิดชอบครบถ้วนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ	 ได้แก่	 กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน	 กำรควบคุมภำยใน	
กำรตรวจสอบภำยใน	กำรบริหำรควำมเสีย่ง	และกำรปฎบัิตติำมกฎหมำย	ตำมทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 และประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	

	 ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	20	กุมภำพันธ์	2557	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมกับผู้ตรวจสอบบัญชีรวม	4	ครั้ง	
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้เข้ำร่วมประชุมครบทั้ง	3	ท่ำนจ�ำนวน	1	ครัง้	และเข้ำร่วมประชุม	2	ท่ำนจ�ำนวน	3	ครัง้	โดยในกำรประชุม
ได้มีกำรพิจำรณำและสอบทำนควำมถูกต้อง	 ควำมเช่ือถือได้	 ควำมครบถ้วนของกำรจัดท�ำงบกำรเงิน	 และกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำร
เงินรำยไตรมำส	งบกำรเงินประจ�ำปี	และงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	รวมทั้งพิจำรณำและแลกเปลี่ยนควำมเห็นเกี่ยวกับ
มำตรฐำนกำรบัญชีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิ	ตลอดจนพจิำรณำถึงควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชีและค่ำตอบแทนส�ำหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่	20	กุมภำพันธ์	2558	

	 นอกจำกน้ีในปี	2556	ได้มกีำรประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบจ�ำนวน	7	คร้ัง	โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้เข้ำร่วม
ประชุมครบทั้ง	3	ท่ำน	จ�ำนวน	5	ครั้ง	และเข้ำร่วมประชุม	2	ท่ำน	จ�ำนวน	2	ครั้ง	โดยกำรประชุมได้พิจำรณำและแสดงควำมเห็นต่อกำร
ท�ำรำยกำรและกำรเปดิเผยข้อมลูของรำยกำรที่เกีย่วโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์	พจิำรณำและสอบทำนกำร
ปฏบัิตงิำนของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดหรือกฎหมำยอืน่ๆ	ทีอ่ำจเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	พจิำรณำกำรจัดท�ำและ
สอบทำนควำมถูกต้อง	ควำมเชื่อถือได้	และควำมครบถ้วนของกำรจัดท�ำงบกำรเงิน	รวมทั้งกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินรำยไตรมำส	
งบกำรเงินประจ�ำปี	 และงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 พิจำรณำควำมเหมำะสมและอนุมัติแผนงำนกำรตรวจสอบประจ�ำปี
ของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	รวมทั้งพิจำรณำคัดเลือกแต่งตั้งและค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ	ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	20	กุมภำพันธ์	2557	บริษัทฯได้จัดให้มีระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพียงพอ	กำรจัดท�ำงบกำรเงินและเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ	ในงบกำรเงินของบริษัทฯ	และงบกำรเงินรวม
ของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยเป็นไปอย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีซึ่งสอดคล้องกับควำมเห็นของผู้สอบบัญชี	 ตลอดจน
บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติงำนสอดคล้องกับข้อก�ำหนดหรือกฎหมำยอื่นๆ	 ที่อำจเก่ียวข้อง	 นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ 
คัดเลือก	 แต่งตั้งและค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	 โดยพิจำรณำจำกควำมรู้ทำงด้ำนธุรกิจ	 ควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทน	 และควำม 
เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี	 ทั้งน้ีส�ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	 20	 กุมภำพันธ์	 2558	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้คัดเลือกและเสนอ 
ชื่อ	 ดร.	 ศุภมิตร	 เตชะมนตรีกุล	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต	 เลขทะเบียน	 3356	 นำยเพิ่มศักดิ์	 วงศ์พัชรปกรณ์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
เลขทะเบียน	3427	และนำยชวำลำ	เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต	เลขทะเบียน	4301	เป็นผู้สอบบัญชีของ	บริษัทฯ	โดยจะ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ	เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2557	ต่อไป

 

(นายนพพันธป์ เมืองโคตร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

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

ประเภทธุรกิจ	 บริกำรสินเชื่อบัตรเครดิต	สินเชื่อส่วนบุคคล	และสินเชื่อเช่ำซื้อ	

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 เลขที่	388	ชั้น	27	อำคำรเอ็กเชน	ทำวเวอร์	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย

	 กรุงเทพฯ	10110

เลขทะเบียนบริษัทเลขที่	 0107544000078

Home Page	 http://www.aeon.co.th	

โทรศัพท	์ 0-2689-7197	(Call	Center	0-2665-0123)	

โทรสาร	 0-2689-7007

ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสำมัญ	250,000,000	บำท

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว	 หุ้นสำมัญ	250,000,000	บำท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 1	บำท

 

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (ประเทศกัมพูชา) จำากัด*** (สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ	100)
ประเภทธุรกิจ	 สินเชื่อรำยย่อย

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 Moov	Business	Center	No	320,	Preah	Monivong	Blvd	corner	Street	252,

	 Sangkat	Chaktomuk,	Khan	Daun	Penh,	Phnom	Penh,	Cambodia

โทรศัพท	์ 85-5-23988701

โทรสาร	 85-5-23988711

ทุนจดทะเบียน	 4,000,000	เหรียญสหรัฐ	

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว	 4,000,000	เหรียญสหรัฐ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 1	เหรียญสหรัฐ

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำากัด*** (สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ	100)
ประเภทธุรกิจ	 นำยหน้ำประกันวินำศภัยและประกันภัย

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 159/22	อำคำรเสริมมิตร	ทำวเวอร์	ชั้น	14	ถนนสุขุมวิท	21	(อโศก)

	 แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนำ	กรุงเทพฯ	10110

โทรศัพท	์ 0-2689-7111

โทรสาร	 0-2689-7141

ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสำมัญ	100,000,000	บำท

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว	 หุ้นสำมัญ	100,000,000	บำท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 10	บำท

ข้อมูลองค์กร
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บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด*** (สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ	100)
ประเภทธุรกิจ	 บริกำรจัดเก็บหนี้สิน

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 699	อำคำรโมเดอร์นฟอร์มทำวเวอร์	ชั้น	12	ถนนศรีนครินทร์

	 แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250

โทรศัพท	์ 0-2769-1700

โทรสาร	 0-2722-8262

ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสำมัญ	148,000,000	บำท

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว	 หุ้นสำมัญ	148,000,000	บำท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 10	บำท

บริษัท อิออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำากัด**** (สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ	69)
ประเภทธุรกิจ	 ธุรกิจลิสซิ่ง

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 Asean	Road,Unit	16,	Sibounheuang	Village,	Chanthabouly	District,

	 Vientiane	Capital,	Lao	PDR	

โทรศัพท	์ 856-21-261010

โทรสาร	 856-21-261030

ทุนจดทะเบียน	 8,000,000,000	กีบ	 	

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว	 8,000,000,000	กีบ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 10,000	กีบ	

บริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำากัด*** (สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ	100)
ประเภทธุรกิจ	 สินเชื่อรำยย่อย

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 G1-18,	Mezzanine	Floor,	Building	(D),	Pearl	Condo,	Kabaraye	Pagoda	Road	

	 Bahan	Township,	Yangon,	Myanmar

โทรศัพท	์ 95-1-8604201-4

โทรสาร	 95-1-430653

ทุนจดทะเบียน	 2,859,600,000	จ๊ำด

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว	 2,859,600,000	จ๊ำด

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 1,000	จ๊ำด

บริษัท อีเทอนอล 4 นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำากัด** (สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ	26)

บริษัท อีเทอนอล 5 นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำากัด** (สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ	26)

บริษัท อีเทอนอล 6 นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำากัด*** (สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ	26)
ประเภทธุรกิจ	 แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยนิติบุคคลเฉพำะกิจเพื่อกำรแปลง	 	

	 สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 388	อำคำรเอ็กเชน	ทำวเวอร์	ชั้น	27	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย		 	

	 กรุงเทพฯ	10110

โทรศัพท	์ 0-2689-7039

ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสำมัญ	10,400	บำท	หุ้นบุริมสิทธิ์	29,600	บำท

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว	 หุ้นสำมัญ	10,400	บำท	หุ้นบุริมสิทธิ์	29,600	บำท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 100	บำท
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บริษัท เอซีเอส เทรดดิ้ง เวียดนาม จำากัด (สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ	20)
ประเภทธุรกิจ	 บริกำรสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้ำโดยกำรผ่อนช�ำระ	ในประเทศเวียดนำม

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 2F,	456	Xo	Viet	Nghe	Tinh,	Ward	25,	District	Binh	Thanh,	

	 Ho	Chi	Minh	City,	Vietnam

โทรศัพท	์ 84-8-54453800

โทรสาร	 84-8-54453801

ทุนจดทะเบียน	 50,000,000,000	ดอง	

ทุนชำาระแล้ว	 50,000,000,000	ดอง	

บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำากัด (สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ	10)
ประเภทธุรกิจ	 บริกำรระบบสำรสนเทศในประเทศฟิลิปปินส์

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 Unit	802,	8th	Floor,	Philiplans	Corporate	Center	1012	Triangle	Drive	corner		

	 10th	and	11th	Avenue	Bonifacio	Global	City	1634	Taguig,	Philippines

โทรศัพท	์ 63-2-755-2277

โทรสาร	 63-2-755-2276

ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสำมัญ	100,000,000	เปโซ	

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว	 หุ้นสำมัญ	100,000,000	เปโซ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 100	เปโซ

**		 อยู่ในระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรเพื่อเลิกกิจกำร
***	 บริษัทย่อยของบริษัทฯ
****	 บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผ่ำนบริษัท	เอซีเอส	เซอร์วิสซิ่ง	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	และ	บริษัท	อิออน	อินชัวรันส์	เซอร์วิส	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	 
	 ในอัตรำส่วนร้อยละ	13	และร้อยละ	13	ตำมล�ำดับ

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 	 บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

	 62	อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 ถนนรัชดำภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

	 โทรศัพท์	0-2229-2800	โทรสำร	0-2359-1259

ผู้สอบบัญชี	 บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ำกัด

	 อำคำรรัจนำกำร	ชั้น	25	183	ถนนสำทรใต้	แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพฯ	10120

	 โทรศัพท์	0-2676-5700		โทรสำร	0-2676-5757-8
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สาขา

กรุงเทพและปริมณฑล / BANgKOK ANd VICINIty

	 1.	 เทอมินอล	21	 เลขที่	88	ชั้นใต้ดิน	ห้อง	014	ซอยสุขุมวิท	19	(วัฒนำ)	 02-108-0942-3	 02-108-0944
	 	 Terminal	21	 ถ.สุขุมวิท	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

	 2.	 เซ็นทรัลพลำซำ	 เลขที่	9/9	ห้อง	510	ชั้น	5	ถ.พระรำม	9	ห้วยขวำง	 02-160-2453-4	 02-160-2455
	 	 แกรนด์	พระรำม	9	 กรุงเทพฯ	10310	 	
	 	 CentralPlaza	Grand	
	 	 Rama	9	

	 3.	 เซ็นทรัล	พำวเวอร์	 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล	เพำเวอร์	เซ็นเตอร์	หัวหมำก	177	 02-314-7341-2	 02-314-7343
	 	 เซ็นเตอร์	หัวหมำก	 ห้อง	G-02-1,	ชั้น	G
	 	 Central	Power	 ถ.รำมค�ำแหง	แขวงหัวหมำก	เขตบำงกะปิ	กรุงเทพฯ	10240
	 	 Center	Huamark

	 4	 เดอะมอลล์	ท่ำพระ	 3S-C2-A1,	3S-C2-B1	ชั้น	3	เลขที่	99	ถ.รัชดำภิเษก	 02-477-7220	 02-477-9950
	 	 The	Mall	Thaphra	 แขวงบุคคโล	เขตธนบุรี	กรุงเทพฯ	10600	 02-477-7221

	 5	 เทสโก้	โลตัส	บำงกะปิ	 3109	ถ.ลำดพร้ำว	แขวงคลองจั่น	 0-2374-2823	 02-374-2836
	 	 Tesco	Lotus	Bangkapi	 เขตบำงกะปิ	กรุงเทพฯ	10240

	 6	 เดอะมอลส์	บำงกะปิ	 3522	ชั้น	1	ห้อง	1S-L23	ถ.ลำดพร้ำว	 02-374-5165	 02-374-5175
	 	 The	Mall	Bangkapi	 แขวงคลองจั่น	เขตบำงกะปิ	กรุงเทพฯ	10240	 02-704-7640

	 7	 ยูเนี่ยน	มอลล์	 เลขที่	54	ชั้น	F2	เลขที่	ห้อง	2L-20-21	ซอยลำดพร้ำว	1	 02-939-3201-2	 02-939-3881	
	 	 Union	Mall	 ถ.ลำดพร้ำว	แขวงจอมพล	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ			

	 8	 แม็กซ์แวลู		 เลขที่	1448/20	อำคำร	แอล	5	ซ.ลำดพร้ำว	87	(จันทรำสุข)	 02-515-0601	 02-515-0602
	 	 เอกมัย-รำมอินทรำ	(ซีดีซี)	 แขวงคลองจั่น	เขตบำงกะปิ	กรุงเทพฯ	10240
	 	 MaxValu	Ekkamai	 			
	 	 Raminthra	(CDC)

	 9	 เซ็นทรัล	รัตนำธิเบศน์	 เซ็นทรัล	รัตนำธิเบศน์	ชั้น	2	68/100	หมู่	8	 02-	526-8031-2	 02-526-8030
	 	 Central	Rattanathibet	 ถ.รัตนำธิเบศน์	ต.บำงกระสอ	อ.เมือง	จ.นนทบุรี	11000

	 10	 ฟิวเจอร์พำร์ค	รังสิต	 94	โครงกำรฟิวเจอร์	พำร์ค	รังสิต	ห้อง	PLZ.2.SHP	020	 02-	958-6204-8	 02-	958-6209
	 	 Future	Park	Rangsit	 ขั้น	2	ต.ประชำธิปัตย์	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธำนี	12110

	 11	 แฟชั่นไอส์แลนด์	 587,	589,	589/7-9	ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์	 02-508-7200-5	 02-	947-5089
	 	 Fashion	Island	 ห้อง	อีดียู	01	ชั้น	บี	ถ.รำมอินทรำ	แขวงคันนำยำว	
	 	 	 เขตคันนำยำว	กรุงเทพฯ	10230

	 12	 เทสโก้	โลตัส	รังสิต	 ที่ตั้ง	801	หมู่	2	ถ.พหลโยธิน	ต.ประชำธิปัตย์	 02-567-0359	 02-567-4962
	 	 Tesco	Lotus	Rangsit	 อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธำนี	12130	 02-567-6698

	 13	 เทสโก้	โลตัส	หลักสี่	 559	ชั้น	2	หมู่ที่	3	ถ.พหลโยธิน	แขวงอนุสำวรีย์	เขตบำงเขน	 02-955-7213-4	 02-955-7215
	 	 Tesco	Lotus	Laksi	 กรุงเทพฯ	10220

	 14	 เทสโก้	โลตัส	จรัญสนิทวงศ์	 244	ถ.จรัญสนิทวงศ์	แขวงบำงพลัด	เขตบำงพลัด	 02-424-9275-6	 02-424-9408
	 	 Tesco	Lotus	 กรุงเทพฯ	10700
	 	 Charansanitwong

	 15	 บิ๊กซี	สะพำนควำย	 618/1	บิ๊กซี	สะพำนควำย	ชั้น	BF	ถ.พหลโยธิน	 02-615-4527-8	 02-615-4529
	 	 Big	C	Saphan	Khwai	 แขวงสำมเสนใน	เขตพญำไท	กรุงเทพฯ	10400

	 16	 เดอะมอลล์	งำมวงศ์วำน	 เลขที่	30/39-50,	639	หมู่ที่	2	ห้องเลขที่	3S-C4A,	 02-951-9092	 02-951-9497
	 	 The	Mall	 3S-C5A	ชั้น	3	ถ.งำมวงศ์วำน	ต.บำงเขน	อ.เมืองนนทบุรี	 02-951-9268	 	 	
	 	 Ngamwongwan	 จ.นนทบุรี	11000

	 17	 เทสโก้	โลตัส	ปทุมธำนี	 21/49	ถ.ปทุมสำมโคก	ต.บำงปรอก	อ.เมือง	 02-581-8453	 02-581-8454
  Tesco	Lotus	Pathumthani	 จ.ปทุมธำนี	12000

 ภาค / สาขา ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
 REgION / BRANCh AddREss tElEphONE NO. FAx NO.
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 ภาค / สาขา ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
 REgION / BRANCh AddREss tElEphONE NO. FAx NO.

	 40	 แม็กซ์แวลู	นวมินทร์	 700	แม็กซ์แวลู	นวมินทร์	ชั้น	1	หมู่	10	ถ.นวมินทร์	 02-944-8053-4	 02-944-8055
	 	 MaxValu	Navamin	 แขวงคลองกุ่ม	เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ	10240

ภาคเหนือ / NORthERN

 41	 เชียงใหม่	บิสซิเนท	 อำคำร	Airport	Business	Park	ห้อง	308	เลขที่	90	 (053)	403-124-6	 (053)	403-224
	 	 โอเปอร์เรชั่น	 ถ.มหิดล	ต.หำยยำ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50100
	 	 Chiangmai	Business	
	 	 Operation	

	 42	 เซ็นทรัล	แอร์พอร์ต	 เซ็นทรัล	แอร์พอร์ต	พลำซ่ำ	ห้อง	359/1	ชั้น	3	 (053)	202-031-2	 (053)	202-033
	 	 พลำซ่ำ	เชียงใหม่	 เลขที่	2	ถ.มหิดล	ต.หำยยำ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50100
	 	 Central	Airport	Plaza	
	 	 Chiangmai	

	 43	 เทสโก้	โลตัส	หำงดง	 132	หมู่	1	ต.ป่ำแดด	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50100	 (053)	807-524	 (053)	807-517
	 	 Tesco	Lotus	Hangdong	 	 (053)	807-526

	 44	 เทสโก้	โลตัส	ค�ำเที่ยง	 19	ถ.ตลำดค�ำเที่ยง	ต.ป่ำตัน	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50300	 (053)	872-845	 (053)	842-846
	 	 Tesco	Lotus	Kamthiang	 	 (053)	222-488

	 45	 อำคำรรำชพัสดุเชียงรำย	 อำคำรรำชพัสดุ	เลขที่	393/34	ถ.บรรพปรำกำร	ต.เวียง	 (053)	633-123	 (053)	633-191-4
	 	 Ratchapatsadu	Building	 อ.เมือง	จ.เชียงรำย
	 	 Chiangrai

	 46	 เซ็นทรัลพลำซำ	เชียงรำย	 เซ็นทรัลพลำซำ	เชียงรำย	99/9	หมู่ที่	13	ชั้น	2	 (053)	755-022-3	 (053)	755-024
	 	 CentralPlaza	Chiangrai	 ห้อง	229-3,	229-4	ต.รอบเวียง	อ.เมืองเชียงรำย	จ.เชียงรำย

	 47	 บิ๊กซี	ล�ำปำง	 เลขที่65	ห้อง	2CR206/2	ถ.ไฮเวย์ล�ำปำง-งำว	ต.สบตุ๋ย	 (054)	377-123	 (054)	377-	191-2
	 	 Big	C	Lampang	 อ.เมือง	ล�ำปำง	52100	

	 48	 เทสโก้	โลตัส	พิษณุโลก	 909	เทสโก้	โลตัส	พิษณุโลก	ชั้น	1	หมู่	10	 (055)	220-704-5	 (055)	220-710
	 	 Tesco	Lotus	Phitsanulok	 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก	ต.อรัญญิก	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	65000

	 49	 เซ็นทรัลพลำซำ	พิษณุโลก	 เลขที่	9/99	หมู่5	ชั้น	3	ห้อง	334	ต.พลำยชุมพล	 (055)	282-687-8	 (055)	282-689	
  CentralPlaza	Phisanulok	 อ.เมืองพิษณุโลก	จ.พิษณุโลก	65000

	 50	 วี-สแควร์	นครสวรรค์	 ศูนย์กำรค้ำวีสแควร์	320/11	ห้องเลขที่	208	และ	209/1	 (056)	321-123	 (056)	321-191-3
	 	 V-Square	Nakhonsawan	 ชั้น	2	ถ.สวรรค์วิถี	ต.ปำกน�้ำโพ	อ.เมือง	จ.นครสวรรค์	60000

	 51	 เทสโก้	โลตัส	ตำก	 18	ชั้น	G	ห้อง	101	ถ.พหลโยธิน		ต.หนองหลวง	 (055)	522-123	 (055)	522-191
	 	 Tesco	Lotus	Tak	 อ.เมืองตำก	จ.ตำก	63000

	 52	 เซ็นทรัลพลำซ่ำ	ล�ำปำง	 319	เซ็นทรัล	พลำซ่ำ	ล�ำปำง	ห้อง	226	ชั้น	2	ถ.ไฮเวย์	 (054)	341-913-4	 (054)	341-915
	 	 Central	Plaza	Lumpang	 ล�ำปำง-งำว	ต.สวนดอก	อ.เมืองล�ำปำง	จ.ล�ำปำง	52100

	 53	 บิ๊กซี	เพชรบูรณ์	 939	บิ๊กซี	เพชรบูรณ์	ห้อง	GCR107	ชั้น	1	หมู่	2	ต.สะเดียง	 (056)	742-123	 (056)	742-191-2
	 	 Big	C	Phetchabun	 อ.เมือง	จ.เพชรบูรณ์	67000

	 54	 บิ๊กซี	แพร่	 600	บิ๊กซี	แพร่	หมู่	9	ถ.เจริญเมือง	ต.จักร	อ.เมือง	 (054)	629-123	 (054)	629-191-2
	 	 Big	C	Phrae	 จ.แพร่	54000	

	 55	 เดอะฮำร์โมนี่	พิษณุโลก	 268/24-25	เดอะฮำร์โมนี่	ถ.พิชัยสงครำม	ต.ในเมือง	 (055)	229-123	 (055)	229-191-2
	 	 (ส�ำนักงำนสำขำภูมิภำค)	 อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	65000
	 	 The	Harmony	Phitsanulok 
	 	 (Regional	Office)

	 56	 เซ็นทรัลเฟสติวัล	เชียงใหม่	 99,	99/1	และ	99/2	เซ็นทรัลเฟสติวัล	เชียงใหม่	 (053)	288-875-6	 (053)	288-876
	 	 CentralFestival	 ห้อง	335	ชั้น	3	หมู่	4	ต.ฟ้ำฮ่ำม	อ.เมืองเชียงใหม่	
	 	 Chiangmai	 จ.เชียงใหม่	50000

	 57	 บิ๊กซี	พิษณุโลก	 939	บิ๊กซี	พิษณุโลก	ห้อง	2CR207	ชั้น	2	ถ.พิชัยสงครำม	 (055)	220-039-42	 (055)	220-043
	 	 Big	C	Phitsanulok	 ต.ในเมือง	อ.เมืองพิษณุโลก	จ.พิษณุโลก	65000

ภาคกลาง / CENtRAl

	 58	 สุขอนันต์	ปำร์ค	สระบุรี	 179/5	ถ.สุดบรรทัด	ต.ปำกเพรียว	อ.เมือง	จ.สระบุรี	18000	 (036)	328-123	 (036)	328-191-2
	 	 SukAnan	Park	Saraburi	
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 ภาค / สาขา ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
 REgION / BRANCh AddREss tElEphONE NO. FAx NO.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / NORth-EAstERN

	 80	 ยูดี	ทำวน์	อุดรธำนี	 ยูดี	ทำวน์	พลำซ่ำ	เลขที่	88	ถ.ทองใหญ่	ต.หมำกแข้ง	 (042)	308-123	 (042)	308-191
	 	 UD	Town	Udonthani	 อ.เมืองอุดรธำนี	จ.อุดรธำนี	41000
	 	 ยูดีทำวน์	อุดรธำนี	 88	ศูนย์กำรค้ำ	ยูดีทำวน์	ห้อง	301-302	ชั้น	3	 (042)	308-123	 (042)	308-192
	 	 (ส�ำนักงำนสำขำภูมิภำค)	 ถ.ทองใหญ่	ต.หมำกแข้ง	อ.เมือง	จ.อุดรธำนี	41000
	 	 UD	Town	Udonthani	
	 	 (Regional	Office)	

	 81	 เซ็นทรัลพลำซ่ำ	ขอนแก่น	 ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัล	พลำซำ	ขอนแก่น	99	ห้อง	269-271	 (043)	334-527-30	 (043)	334-531
	 	 CentralPlaza	Khonkaen	 ถ.ศรีจันทร์	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000	 (043)	334-532-33

	 82	 ร้อยเอ็ด	 320	บิ๊กซี	ร้อยเอ็ด	ห้อง	2CR204	หมู่	10	ต.เหนือเมือง	 (043)	619-123	 (043)	619-191-2
	 	 Roi	Et	 อ.เมือง	จ.ร้อยเอ็ด	45000

	 83	 เนวำด้ำ	สกลนคร	 เนวำด้ำ	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	จ�ำกัด	เลขที่	1594/17	 (042)	700-123	 (042)	700-191
	 	 Nevada	Sakonnakhon	 ห้อง	เอ-01	ถ.รอบเมือง	ต.ธำตุเชิงชุม	อ.สกลนคร	จ.สกลนคร

	 84	 เทสโก้	โลตัส	สว่ำงแดนดิน	 โลตัส	สว่ำงแดนดิน	ชั้น	1	เลขที่	501	หมู่ที่	2	ต.สว่ำงแดนดิน	 (042)	737-746	 (042)	737-747
	 	 Tesco	Lotus	 อ.สว่ำงแดนดิน	จ.สกลนคร	47110
	 	 Sawangdaendin

	 85	 เสริมไทย	มหำสำรคำม	1	 103	ห้ำงเสริมไทยพลำซ่ำ	ชั้น	1	ถ.ริมคลองสมถวิล	ต.ตลำด	 (043)	748-123	 (043)	748-191
  Sermthai	Mahasarakham	 อ.เมืองมหำสำรคำม	จ.มหำสำรคำม	44000

	 86	 เทสโก้	โลตัส	ธำตุพนม	 212	หมู่ที่	4	5	ถ.ชยำงกูร	ต.ธำตุพนมเหนือ	อ.ธำตุพนม	 (042)	529-123	 (042)	529-191
 	 Tesco	Lotus	Thatphanom	 จ.นครพนม	48110	

	 87	 สุนีย์	ทำวเวอร์	อุบลรำชธำนี	 สุนีย์	ทำวเวอร์	เลขที่	512/8	ห้องเลขที่	104	ถ.ชยำงกูร	 (045)	208-123	 (045)	208-191
	 	 Sunee	Tower	 ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.อุบลรำชธำนี	34000
	 	 Ubonratchathani

	 88	 เดอะมอล์	นครรำชสีมำ	 ห้ำงสรรพสินค้ำ	เดอะมอลล์	1242/2	ห้อง	2P-52	ชั้น	2	 (044)	709-123	 (044)	288-303-4
	 	 The	Mall	 ถ.มิตรภำพ	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.นครรำชสีมำ	30000
	 	 Nakhonratchasima

	 89	 บิ๊กซี	สุรินทร์	 เลขที่	8		ชั้น	1	ศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี	ซุเปอร์เซ็นเตอร์	 (044)	522-123	 (044)	522-191
	 	 Big	C	Surin	 ถ.หลักเมือง	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.สุรินทร์	32000

	 90	 เทสโก้	โลตัส	ชัยภูมิ	 171	ถ.สนำมบิน	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ชัยภูมิ	36000	 (044)	804-123	 (044)	804-191
  Tesco	Lotus	Chaiyaphum	

	 91	 บิ๊กซี	บุรีรัมย์	 บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	บุรีรัมย์	เลขที่	150	หมู่	7	ต.อิสำณ	 (044)	604-123	 (044)	604-191
	 	 Big	C	Buriram	 อ.เมือง	บุรีรัมย์	จ.บุรีรัมย์	31000

	 92	 เทสโก้	โลตัส	ศรีสะเกษ	 95	หมู่	6	ต.โพธิ์	ฮ.เมืองศรีสะเกษ	จ.ศรีสะเกษ	33000	 (045)	621-123	 (045)	621-191
	 	 Tesco	Lotus	Sisaket	

	 93	 หนองคำย	 304	ศูนย์กำรอัศวรรณชอปปิ้ง	คอมเพล็กซ์	1	ห้อง	A-03	 (042)	415-123	 (042)	415-191
	 	 Nongkhai	 หมู่	10	ถ.มิตรภำพ	ต.โพธิ์ชัย	อ.เมืองหนองคำย	
	 	 	 จ.หนองคำย	43000

	 94	 เสริมไทย	มหำสำรคำม	2	 76/1-7	ถ.นครสวรรค์	ต.ตลำด	อ.เมืองมหำสำรคำม	 (043)	743-604-5	 (043)	743-606
	 	 Sermthai	 จ.มหำสำรคำม	44000
	 	 Mahasarakham	2

	 95	 เซ็นทรัลพลำซ่ำ	อุดรธำนี	 277/1-3,	271/5	ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัล	พลำซ่ำ	อุดรธำนี	 (042)	343-205	 (042)	343-206
	 	 CentralPlaza	Udonthani	 ห้อง	เค	307	ชั้น	3	ถ.ประจักษ์ศิลปำคม	ต.หมำกแข้ง	
	 	 	 อ.เมือง	จ.อุดรธำนี	41000

	 96	 บิ๊กซี	มุกดำหำร	 77/11	บิ๊กซี	มุกดำหำร	ชั้น	2	ถ.ชยำงกูร	ต.มุกดำหำร	 (042)	634-123	 (042)	634-191-2
	 	 Big	C	Mukdahan	 อ.เมืองมุกดำหำร	จ.มุกดำหำร	49000

	 97	 บิ๊กซี	เลย	 114	หมู่	9	ถ.มลิวรรณ	ต.นำอำน	อ.เมือง	จ.เลย	42000	 (042)	855-123	 (042)	855-191-2
	 	 Big	C	Loei	
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MAJOR GROUP COMPANIES
PURE HOLDING COMPANY
†   AEON CO., LTD.

GENERAL MERCHANDISE STORE (GMS) 
BUSINESS
†   AEON Retail Co., Ltd.
†  * The Daiei, Inc.
†  * AEON Hokkaido Corporation
†  * SUNDAY CO., LTD.
†  * AEON KYUSHU CO., LTD.
†   AEONBIKE CO., LTD.
†   AEON Bakery Co., Ltd.
†   AEON LIQUOR CO., LTD.
†   AEON RYUKYU CO., LTD.
†   JOY Co., Ltd.
†   TOPVALU COLLECTION CO., LTD.
†   Bon Belta Co., Ltd.

SUPERMARKET (SM) BUSINESS
†  * Maxvalu Chubu Co., Ltd.
†  * Maxvalu Nishinihon Co., Ltd.
†  * Maxvalu Tohoku Co., Ltd.
†  * Maxvalu Tokai Co., Ltd.
†  * Maxvalu Hokkaido Co, Ltd.
†  * Maxvalu Kyushu Co., Ltd.
†   AEON MARKET CO., LTD.
†   KOHYO CO., LTD.
†   SANYO MARUNAKA CO., LTD.
†   MAXVALU KANTO CO., LTD.
†   MAXVALU KITA TOHOKU CO., LTD.
†   MAXVALU NAGANO CO., LTD.
†   MAXVALU HOKURIKU CO., LTD.
†   MAXVALU MINAMI TOHOKU CO., LTD.
†   marunaka CO., LTD.
†  *  The Maruetsu, Inc.
†  *  Inageya Co., Ltd.
†  *  KASUMI CO., LTD.
†  *  Belc CO., LTD.
†   Aeon Every Co., Ltd.

DISCOUNT STORE (DS) BUSINESS
†   AEON SUPERCENTER Co., Ltd.
†   AEON BIG CO., LTD.

STRATEGIC SMALL SIZE STORE BUSINESS
†  * MINISTOP CO., LTD.
†   ORIGIN TOSHU CO., LTD.
†   My Basket CO., LTD.
†   RECODS. Co., Ltd.

DRUGSTORE & PHARMACY BUSINESS
†  * CFS Corporation
†   SHIMIZU YAKUHIN CO., LTD.
†   TAKIYA Co., Ltd.
†  *  WELCIA HOLDINGS CO.,LTD.
†  *  Medical Ikkou Co., Ltd.
†   Welpark Co., Ltd.
†   ZAG ZAG Co., Ltd.
†   TSURUHA HOLDINGS Inc.
†   KUSURI NO AOKI CO., LTD.

FINANCIAL SERVICES BUSINESS
†  * AEON Financial Service Co.,Ltd.
†  * AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO., LTD.
†  * AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC.
†  * AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD
†   AEON BANK, LTD.
†   AEON CREDIT SERVICE CO., LTD.
†   AEON HOUSING LOAN SERVICE CO., LTD.
†   AEON INSURANCE SERVICE CO., LTD.
†   Aeon Reit Management Co., Ltd.

SHOPPING CENTER DEVELOPMENT BUSINESS
†  * AEON Mall Co., Ltd.
†   AEON TOWN Co., Ltd.

SERVICE BUSINESS
†  * AEON DELIGHT CO., LTD.
†  * AEON Fantasy Co., Ltd.
†  * ZWEI CO., LTD.
†   AEON Eaheart Co., LTD.
†   AEON COMPASS CO., LTD.
†   AEON CINEMAS CO., LTD.
†   KAJITAKU Co., Ltd.
†   Reform Studio Co., Ltd.
†   Warner Mycal Corporation

SPECIALTY STORE BUSINESS
†  * GFOOT CO., LTD.
†  * COX CO., LTD.
†   Abilities JUSCO CO., Ltd.
†   AEON FOREST CO., LTD.
†   AEON PET CO., LTD.
†   AEON BODY Co., Ltd.
†   Claire’s Nippon Co., Ltd.
†   Cosmeme CO.,LTD.
†   Talbots Japan Co., Ltd.
†   Branshes Co., Ltd
†   MIRAIYA SHOTEN CO., LTD.

†   Mega Sports Co., Ltd.
†   MEGA PETRO Co., Ltd.
†   LAURA ASHLEY JAPAN CO., LTD.
†   AT Japan Co., Ltd.
†  * Taka: Q Co., Ltd.
†   E-commerce Business
†   Aeon Direct CO.,LTD.
†   Aeon Link Co., Ltd.

ASEAN BUSINESS
†   AEON ASIA SDN.BHD.
†  * AEON Co., (M) Bhd.
†   AEON BIG(M) SDN.BHD.
†   AEON (CAMBODIA) Co., Ltd.
†   AEON (Thailand) CO., LTD.
†   AEON VIETNAM CO., LTD
†   PT.AEON INDONESIA

CHINA BUSINESS
†   AEON (CHINA) CO., LTD.
†  * AEON Stores (Hong Kong) Co., Ltd.
†   AEON South China Co., Ltd.
†   Beijing AEON Co., Ltd.
†   Guangdong AEON Teem Co., Ltd.
†   Qingdao AEON Dongtai Co., Ltd.

SHARED FUNCTION COMPANIES
†   Aeon Integrated Business Service Co., Ltd.
†   AEON AGRI CREATE Co., Ltd.
†   AEON GLOBAL SCM CO., LTD.
†   AEON GLOBAL MERCHANDISING CO., LTD.
†   AEON TOPVALU CO., LTD.
†   AEON FOOD SUPPLY Co., Ltd.
†   AEON MARKETING CO., LTD.
†   Cordon Vert CO., LTD.
†   Research Institute For Quality Living Co., Ltd.
†   Tasmania Feedlot Pty. Ltd.
†  * YAMAYA CORPORATION
†   Aeon Demonstration Service Inc.
 
* Listed companies 
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Investor may additionally obtain the information of the issuing company from its annual filing (Form 56-1) 
showing in www.set.or.th or in the website of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited www.aeon.co.th
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