การก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จึงน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดีเป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งจะเสริมสร้างให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้
เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานความพอเพียง ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล เป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงการด�ำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้
ความส�ำคัญกับการส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรที่ยั่งยืน
ในปี 2563 บริษทั ฯได้เปิดเผยข้อมูลการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 (CG Code) นอกจาก
นี้บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ก�ำหนดไว้ 5 หมวด ได้แก่
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปรงใส่
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ส�ำหรับปี 2563 นี้ บริษทั ฯได้รบั ผลการประเมินด้านการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนประจ�ำปี 2563 ในระดับ
“ดีมาก” (4 ดาว) โดยส�ำรวจจากการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียน 692 บริษทั จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อีกทั้ง บริษัทฯได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
บริษัทฯได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 91 สะท้อนให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ได้มีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันเสมอมา
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทซึ่งมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด อีกทั้ง บริษัทฯยังมี
นโยบายที่จะปฏิบัติและดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมูลส�ำคัญที่เป็นปัจจุบัน การไม่ริดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยได้ก�ำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นส�ำหรับ
การประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯได้ก�ำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ปีบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่
คณะกรรมการก�ำหนด (Record Date) และจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่
ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วัน Record Date นั้นๆ ซึ่งวัน Record Date ต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่
เกิน 2 เดือน แต่ตอ้ งไม่กอ่ นวันทีค่ ณะกรรมการอนุมตั ใิ ห้มกี ารเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ และเมือ่ คณะกรรมการก�ำหนดวัน Record
Date แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
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ในปี 2563 บริษัทฯได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ใน
รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 สํานักงานใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์
เมชั่นเทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบค�ำถามผู้ถือหุ้น โดยมี น.ส.มณี รัตนบรรณกิจ และ
น.ส.กมลกานต์ พงษ์พานิช ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กุดั่น แอนด์
พาร์ทเนอร์ส จ�ำกัด เป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจนับคะแนนเสียง รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนในที่ประชุม
ซึ่งประธานได้ด�ำเนินการประชุมครบถ้วนตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยมีมติอนุมัติในทุกวาระ
1.2 การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า
บริษัทฯได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
เป็นผู้ด�ำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุมโดยมีค�ำชี้แจงและ
เหตุผลประกอบในแต่ละวาระ เพือ่ เป็นข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับการตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ บริษทั ฯได้สง่ รายงาน
การประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจ�ำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ใน
การมอบฉันทะ และระบุวธิ กี ารมอบฉันทะไว้ชดั เจน โดยก�ำหนดจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ และ
ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ก่อนวันประชุม 3 วันเพื่อเป็นการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียง
พอ ส�ำหรับการเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วมประชุม และได้นำ� ข้อมูลเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (https://
investor-th.ait.co.th/shareholder_meeting.html) ก่อนวันประชุมล่วงหน้า ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมผูถ้ อื หุน้
ทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1.3 การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น
หรือกรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯได้ระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่
กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯยังได้เผยแพร่แบบ
หนังสือ มอบฉันทะ พร้อมรายละเอียดและขัน้ ตอนการมอบฉันทะต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษทั (https://investor-th.ait.co.th
/shareholder_meeting.html) ก่อนวันประชุมล่วงหน้า
1.4 การอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯมีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
เดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก และในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้อ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกันทุกราย ในด้านการจัดสถานที่ประชุมและเวลาที่เหมาะสมต่อการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่
คอยดูแลต้อนรับให้ความสะดวกเปิดรับการลงทะเบียนก่อนก�ำหนดเวลาประชุม 1 ชั่วโมง พร้อมจัดเตรียมอาหารว่างรับรอง
แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม
1.5 การด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งต้อง
ลงมติในแต่ละวาระการประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯแต่ละวาระอย่างชัดเจน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม
สอบถาม หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นในแต่ละวาระ โดยมีกรรมการและผู้บริหารให้การตอบค�ำถามอย่างชัดเจนในทุกค�ำถาม
ทัง้ นีป้ ระธานด�ำเนินการประชุมตามล�ำดับวาระการประชุม และจะไม่เพิม่ วาระการประชุมโดยไม่แจ้งผูถ้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า
ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสรุปผลการลงคะแนนเสียงไว้
อย่างชัดเจน ในสถานการณ์ปกติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีนั้น บริษัทฯได้จัดเตรียมระบบ E- Voting และ
การลงทะเบียนโดยใช้ Barcode เพื่อมุ่งเน้นให้มีการประชุมอย่างโปร่งใสตามหลักการก�ำกับกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ
จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ เป็นต้น
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ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ เช่น ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเป็นผู้ตรวจ
สอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงาน
การประชุม
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีความ
ห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นกับสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพียงรูปแบบเดียว (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องสัมมนา ชัน้ 1 สาํ นักงานใหญ่ บริษทั แอ็ดวานซ์อนิ ฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี
จ�ำกัด (มหาชน) และใช้ระบบของบริษทั โคโนวานซ์ จ�ำกัด ซึง่ เป็นผูใ้ ห้บริการทีส่ อดคล้องตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้
1.6 การปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์
บริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรา 89/14 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯต้องรายงานให้
บริษทั ทราบถึงการมีสว่ นได้เสียของตน หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เป็นส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ กิจการของ
บริษัทฯ และประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 ลงวันที่ 26 มกราคม 2552 เรื่องการรายงานการ
มีสว่ นได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เป็นรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
การปฏิบตั ติ ามหลักก�ำกับกิจการทีด่ ี โดยคณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์ และวิธกี ารรายงานการมีสว่ นได้เสียของ
กรรมการผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องดังนี้
1. ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียครั้งแรกของการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร
		 และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 7 วัน ตามแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
		 ผู้บริหาร และส่งให้เลขานุการบริษัทเพื่อด�ำเนินการและจัดเก็บรักษาแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย
		 ของกรรมการและผู้บริหาร
2. ให้เลขานุการบริษทั จัดส่งส�ำเนาแบบแจ้งรายงานการมีสว่ นได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
		 ตรวจสอบ รับทราบภายใน 7 วันท�ำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้นและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
		 รับทราบในการประชุมครั้งถัดไป
3. ทุกสิ้นปีให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทจัดท�ำแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย ส่งให้กรรมการและผู้บริหาร
		 เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ส�ำหรับใช้เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�ำปี แบบ 56-1
		 และรายงานประจ�ำปี แบบ 56-2 (Annual Report)
อย่างไรก็ตามในการประชุมผูถ้ อื หุน้ หากกรรมการท่านใดมีสว่ นได้เสีย หรือมีสว่ นเกีย่ วข้องในวาระใด กรรมการท่านนัน้
จะงดออกเสียงในวาระนั้นๆ
1.7 การด�ำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละวาระอย่างละเอียด ซึ่ง
รวมถึง บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนด�ำเนินการประชุม
รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ ควรบันทึกค�ำถาม ค�ำตอบ และผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
และกรรมการที่ลาประชุม โดยจะจัดส่งเพื่อเป็นข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ait.co.th ให้ผู้ลงทุนรับทราบ
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการได้ก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆ ดังนี้
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2.1 การแสดงวาระการประชุมและเอกสารที่ใช้ในการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
บริษทั ฯได้แจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญประจ�ำปีและเอกสารประกอบต่างๆ ของบริษทั ฯ ประกาศผ่านช่องทาง
เผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั https://investor-th.ait.co.th/shareholder_meeting.
html อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้สนใจอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว และ
เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเป็นทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ บริษัทฯจึงได้จัดท�ำเว็บไซต์ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารส�ำหรับผู้ลงทุนทุกกลุ่ม พร้อมทั้งสามารถส่งค�ำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯหรือทางอีเมล companysecretary@ait.co.th
2.2 การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯทุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษทั ฯ ผ่านช่องทางต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน ซึง่ บริษทั ฯมีชอ่ ง
ทางในการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่สามารถใช้เป็นกลไกในการติดต่อขอรับทราบข้อมูล โดยผ่านช่อง
ทางเว็บไซต์ โทรศัพท์ และอีเมลแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ดังนี้
1. โทรศัพท์ :
0-2275-9400
2. เว็บไซต์ :
www.ait.co.th
3. อีเมล : 		
companysecretary@ait.co.th
ซึ่งข้อค�ำถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยมี
การติดตามความคืบหน้า หากแล้วเสร็จหน่วยงานที่รับผิดชอบจะแจ้งผลการด�ำเนินงานให้ผู้ติดต่อทราบ
2.3 การก�ำกับดูแลในการป้องกันกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องน�ำข้อมูลภายในของบริษทั ฯไปใช้
การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์
ก�ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์มหี น้าทีต่ อ้ งเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์และ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของตนและของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ เพือ่ ให้ผลู้ งทุนสามารถติดตามความเคลือ่ นไหว
การถือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวซึ่งอยู่ในต�ำแหน่งหรือฐานะที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัท
และอาจหาประโยชน์จากข้อมูลนั้นก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยเป็นการทั่วไป นอกจากมาตรการที่เป็นข้อก�ำหนดของกฎหมาย
แล้วนัน้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร ข้อมูลดังกล่าวจะถูกน�ำเป็นวาระเพือ่ รายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ ไตรมาส
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ มีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรมความซื่อสัตย์และความสุจริตในการด�ำเนินธุรกิจต่อลูกค้า
คู่ค้า ผู้ลงทุน และผู้ถือหุ้น โดยก�ำหนดแนวทางไว้ในคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” ของบริษัทฯ ในเรื่อง “การใช้ข้อมูลภายในและ
การซื้อขายหลักทรัพย์” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและน�ำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลและ
ข่าวสารทีส่ ำ� คัญถูกเปิดเผย มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารโดยพลการ หรือโดยมีเจตนาทีไ่ ม่บริสทุ ธิ์ หากฝ่าฝืนเป็นความผิด
อย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”
อีกทั้งยังได้มีการเผยแพร่คู่มือดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และมีนโยบายที่จะดูแลให้ความมั่นใจ โดยให้ความส�ำคัญแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ตลอดจนสาธารณชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่าง
เหมาะสม และจะให้ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ
ด�ำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีคู่มือ
“จริยธรรมธุรกิจ” โดยได้ก�ำหนดเรื่องของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ แจ้งให้ทราบโดยทัว่ กันเพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนได้ปฏิบตั โิ ดยทัว่ กัน โดยก�ำหนดให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับชัน้ มีหน้าทีก่ ำ� กับดูแลส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั ิ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูม้ สี ว่ นได้เสียได้รบั
การคุ้มครองและปฏิบัติเป็นไปได้ด้วยดี ดังนี้
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ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

ลูกค้า

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อท�ำให้มั่นใจได้ว่าในการ
ตัดสินใจและกระท�ำการใดๆ มีการค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยรวมแล้ว
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพด้วยความรู้ ความช�ำนาญ ความมุ่งมั่น และด้วยความ
ระมัดระวัง ตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการบริษัท
อย่างเต็มความสามารถ
3. รายงานสถานภาพขององค์กรสม�่ำเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริง
4. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กร
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
5. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งทางการค้า
6. ไม่ดำ� เนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ องค์กร
1. ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมแก่พนักงาน โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความรู้ ความสามารถ
และความเหมาะสมของพนักงาน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่า
ที่กฎหมายก�ำหนด
2. ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสกับ
พนักงานอย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอ
3. หลีกเลี่ยงการด�ำเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจคุกคาม และสร้างความกดดัน
ต่อสภาพจิตใจของพนักงาน หรืออาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงาน
ของพนักงาน
4. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ ร่างกาย สุขภาพ
อนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
5. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
1. จ�ำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
ตลอดเวลา
2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิ เบือน
ข้อเท็จจริง
3. ให้รับประกันบริการ ภายใต้เงื่อนไขและเวลาอันเหมาะสม
4. ไม่สง่ มอบสินค้าและบริการให้แก่ลกู ค้าโดยทราบว่าสินค้าและบริการนัน้ มีขอ้ บกพร่อง
เสียหาย
5. จัดระบบเพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถแจ้งเกีย่ วกับสินค้าและบริการ และสามารถตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว
6. รักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่น�ำมาใช้ประโยชน์แก่ตนเองและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
โดยมิชอบ
7. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่อาจสามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขจะต้องรีบด�ำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณา
หาแนวทางแก้ไขปัญหา
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คู่ค้า และ/
หรือเจ้าหนี้

คู่แข่ง
ทางการค้า

สังคม ชุมชน
สิ่งแวดล้อม

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไข จะต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหาย
2. ไม่เรียก หรือไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้ ลูกหนีแ้ ละ/
หรือเจ้าหนี้
3. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง
1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงและกล่าวหาคู่แข่งทางการค้า หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทคู่แข่ง
ด้วยความไม่สุจริต และปราศจากข้อมูลความจริง
3. ไม่เข้าถึงสารสนเทศทีเ่ ป็นความลับของลูกค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม
1. ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมส่วนรวม
2. คืนผลก�ำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่าง
สม�่ำเสมอ
3. ไม่กระท�ำการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม
4. ปลูกฝังจิตส�ำนึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบตั หิ รือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานก�ำกับดูแล

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1 ก�ำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลทั่วไปต่อ
ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชือ่ ถือได้ และทันเวลา โดยมีคำ� อธิบายอย่างมีเหตุผล พร้อมตัวเลข
สนับสนุนทัง้ ในด้านผลการด�ำเนินงาน นโยบาย และแนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลส�ำเร็จและอุปสรรคของกิจการเปิดเผยใน
รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2), แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ait.co.th)
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับทราบสารสนเทศ
อย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดตามเกณฑ์ของส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยรายงานทางการเงินทุกฉบับ
จะได้รับการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท
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4.2 ก�ำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการก�ำหนดราคา
ระหว่างกันหรือกรณีการซือ้ ขายสินค้าระหว่างกัน เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน เงินกูย้ มื จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ลูกหนี้
และเจ้าหนีก้ ารค้าในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน การลงทุนในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน การค�ำ้ ประกัน และการให้หลักประกันแก่กจิ การ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนของบริษทั ฯได้รบั ทราบข้อมูลและความโปร่งใสโดยละเอียด ภายใต้มาตรการ
อนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน โดยบริษัทฯจะมีการด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ต้องด�ำเนินการภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เสมือนท�ำรายการกับบุคคล
ภายนอก ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันที่เข้าเงื่อนไขรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ส�ำคัญของบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทร่วม
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯโดยครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯได้ตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อดูแลและเป็นสื่อกลางส�ำคัญในการเผยแพร่ข้อมูล
และตอบค�ำถาม รวมถึงการรับฟังและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน
และสถาบันต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ จัดท�ำ IR Webpage ส�ำหรับการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทีส่ ำ� คัญให้แก่นกั ลงทุนได้รบั ทราบ
ทั้งนี้ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1. โทรศัพท์ :
0-2275-9400
2. เว็บไซต์ :
http://investor-th.ait.co.th/
3. อีเมล :
ir@ait.co.th
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
ในปี 2563 บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน เข้าถึงข้อมูลผล
การด�ำเนินงาน แนวทางการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์ส�ำคัญต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นในรอบปี พร้อมด้วยการตอบข้อซักถาม
โดยในปีที่ผ่านมา มีการด�ำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. การจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) จ�ำนวน 2 ครั้ง จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
		 แห่งประเทศไทย
2. การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพือ่ ให้ขอ้ มูลผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯรายไตรมาส (Analyst Meeting)
		 จ�ำนวน 4 ครั้ง
3. จัดท�ำจดหมายข่าวแจ้งผลการด�ำเนินงาน (Earning Release) ของบริษัทฯทุกไตรมาส จ�ำนวน 4 ครั้ง
4. อื่นๆ ได้แก่ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ทันหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
โครงสร้างการจัดการบริษทั ฯประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อการแบ่งอ�ำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน
ซึ่งจะท�ำให้การก�ำหนดทิศทางและการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯมีประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก�ำหนดเป้าหมายของบริษัทฯและก�ำหนดบทบาทและมอบหมายอ�ำนาจ
หน้าที่ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร ส�ำหรับคณะ
กรรมการบริหารจะเป็นผูก้ ำ� หนดนโยบายทิศทาง และกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทีก่ ำ� หนด โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้ อบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ในขณะทีค่ ณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการย่อยชุดต่างๆ กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารและพนักงานใน
รูปของโบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจ�ำปีโดยรวม แล้วน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยให้มีการตรวจสอบภายใน
และมีการติดตามการด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอและรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
โดยบริษัทฯได้ว่าจ้างบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ�ำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานจากภายนอก โดยมีนายอภินันท์ ศรีปราโมช เป็นหัวหน้า
ทีมท�ำหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อน�ำเสนอรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
5.2 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
โครงสร้างของคณะกรรมการ ก�ำหนดตามข้อบังคับของบริษทั ในข้อ 14 ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน
ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีประสบการณ์ในหลายสาขา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทมีจ�ำนวน 11 ท่าน
ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 64 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36 ของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีจ�ำนวน
กรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.3 บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทฯได้ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานและด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมายโดยอยู่ภายใต้
		 วัตถุประสงค์กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้มีการก�ำหนดวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการอย่างชัดเจนโดยมี
		 วงเงินสูงสุดไม่เกินวงเงินทีก่ ำ� หนดไว้ตามระเบียบอ�ำนาจอนุมตั แิ ละด�ำเนินการของบริษทั ฯซึง่ ผ่านการพิจารณา
		 จากคณะกรรมการบริษทั แล้วอย่างไรก็ดวี งเงินดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้ อยูก่ บั
		 ดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นีก้ ารมอบอ�ำนาจดังกล่าวจะต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจทีท่ ำ� ให้
		 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสียหรืออาจมีความ
		 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใด (ตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ หรือส�ำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศ
		 ก�ำหนด) กับบริษัททั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและ
		 การเปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั จดทะเบียนยกเว้นรายการระหว่างกันทีเ่ ป็นรายการปกติธรุ กิจและ
		 มีการก�ำหนดราคาและเงื่อนไขที่เป็นราคาตลาดหรือไม่ต่างจากบุคคลภายนอก
2. จัดท�ำแผนธุรกิจแผนกลยุทธ์งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร
3. ด� ำ เนิ น การตามแผนทางธุ ร กิ จ กลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ และงบประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
		 คณะกรรมการบริหาร
4. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารโดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือกการฝึกอบรมการ
		 ว่าจ้างและการเลิกจ้างของพนักงานบริษัท
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5. มีอ�ำนาจถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในต�ำแหน่งที่ต�่ำกว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่
6. ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
5.4 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆ เพื่อก�ำหนดขอบเขต แนวทาง รวมทั้งกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทต่างๆ ส�ำหรับกรรมการใหม่ต้องได้รับทราบแนวนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่างๆ และเมื่อมีกรรมการใหม่ จะมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และเลขานุการบริษทั สรุปข้อมูลต่างๆ ให้กรรมการใหม่ได้รบั ทราบพร้อมทัง้ จัดท�ำข้อมูลและเอกสาร
ต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์รวมไปถึงบันทึกการประชุมต่างๆ ประกอบกับก�ำหนดให้กรรมการใหม่เข้าเยีย่ มชมกิจการเพือ่ ให้เข้าใจ
ถึงอุตสาหกรรมและการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการชี้แจงลักษณะธุรกิจ กลยุทธ์ในการด�ำเนินงานจากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร
5.5 การพัฒนากรรมการและการฝึกอบรม
คณะกรรมการมีนโยบายในการส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ
เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยกรรมการ
ทุกท่านต้องได้รบั การฝึกอบรม เพือ่ ให้เข้าใจการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการ คณะกรรมการให้ความส�ำคัญในการเข้าร่วม
อบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยกรรมการได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) หลักสูตร Monitoring
the Quality of Financial Reporting (MFR)
การเข้ารับพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทในปี 2563
รายชื่อกรรมการ

1. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์

2. นายโชดิวัต ดั่นธนสาร

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

รายละเอียด

- เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Digital Transformation for
CEO รุ่นที่ 2 จัดโดย กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจและ
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ�ำกัด (มหาชน)
- เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
การค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 13 (TEPCoT13)
จัดโดย สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
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5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
1. การประเมินกรรมการ
บริษัทฯได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งช่วย
ให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคในระหว่างปีที่ผ่านมา พร้อมกับน�ำผลประเมินไป
ใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะและ
รายบุคคล ครอบคลุม 6 หัวข้อ ประกอบด้วย โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, บทบาทหน้าที่และความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ, การท�ำหน้าทีข่ องกรรมการ, ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ และการพัฒนา
ตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
โดยในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เลขานุการบริษัทได้จัดส่ง
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย แบบประเมินคณะกรรมการบริษัท
แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ และ แบบประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยนั้นสรุปได้ ดังนี้
คณะกรรมการ/
คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทั้งคณะ
(ร้อยละ)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการรายบุคคล
(ร้อยละ)

90%
95%
88%

95%
94%
88%

2. การประเมินการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษทั ฯจัดท�ำการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทกุ สิน้ ปี
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินและน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ
ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ถือเป็นข้อมูลลับ
เฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ การปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีเกณฑ์
การประเมินเป็น 3 ส่วน ดังนี้ การประเมินผลจากตัวชีว้ ดั จากผลการด�ำเนินงาน, การประเมินด้านความเป็นผูน้ ำ� , การประเมิน
ด้านการบริหารงบประมาณและโครงการต่างๆ ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกน�ำไปพิจารณาก�ำหนดอัตราการปรับขึน้ เงินเดือน
ของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
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คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อด�ำเนินการเฉพาะเรื่องและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
หรือรับทราบ โดยมีกฎบัตรส�ำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าว
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ก�ำกับดูแลกระบวนการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัทฯให้ถูกต้องและเพียงพอ และ
ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานรายงานการเงินให้ถูกต้องเพียงพอ
สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน เห็นชอบการแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คัดเลือกและแต่งตั้ง/เลิกจ้าง
ผู้สอบบัญชี พิจารณาความเป็นอิสระ พิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งให้เป็นไปตามเกณฑ์
จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจ�ำปี ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระจ�ำนวน 4 ครั้ง โดยมีสถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
แต่ละท่าน แสดงไว้ในหัวข้อ “ตารางการประชุมคณะกรรมการบริษทั ” และยังมีการประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการ
อีกจ�ำนวน 4 ครั้ง รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
ชื่อ - นามสกุล

1. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
2. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
3. นายศรีภพ สารสาส

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

เลขานุการ : นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์
* กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. อ�ำนาจ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ� นาจในการด�ำเนินการต่างๆ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบทีก่ ำ� หนดไว้ในหัวข้อ
หน้าที่และความรับผิดชอบและมีอ�ำนาจในการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(1) มีอ�ำนาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสาร
		 ที่ร้องขอ ตามความจ�ำเป็น
(2) พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่
		 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
		 ตรวจสอบบัญชี
(3) พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
(4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็น
		 ไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(5) พิจารณารายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน และหารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการ
		 บริหารความเสี่ยง
(6) จัดหาทีป่ รึกษาจากภายนอกหรือผูเ้ ชีย่ วชาญทางวิชาชีพในการให้คำ� แนะน�ำ ปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตามที่
		 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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(7) ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายบริหารจัดการร่วมด้วย
2. หน้าที่
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้
(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานงบการเงินส�ำหรับงวดไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี อย่างถูกต้องและ
		 เพียงพอ
(2) สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal audit)
		 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
		 ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
		 อื่นใดที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
		 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ หรือเลิกจ้างบุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
		 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม
		 ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(5) พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
		 ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
		 ต่อบริษัท
(6) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
		 ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
		 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทความเห็น
			 เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
		 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
			 ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
		 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 (จ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมการประชุมกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
		 (ฉ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (charter)
		 (ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้
			 รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาการก�ำหนดค่าตอบแทน และน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รบั จากคณะกรรมการ และอยูใ่ นระดับทีเ่ ทียบเคียงได้กบั ของอุตสาหกรรมเดียวกัน จะอนุมตั ติ ามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั เสนอ บริษทั ฯ มีนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการในระดับเดียวกับบริษทั อืน่ ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
เพือ่ จูงใจและเหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถและความรับผิดชอบต่อกรรมการ และมีการจัดท�ำรายงานของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปิดเผยในรายงานประจ�ำปีและลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาฯ โดยค่า
ตอบแทนของคณะกรรมการส�ำหรับงวดปี 2563 แสดงไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท” และมีการประชุมใน
ปีนี้จ�ำนวน 2 ครั้ง โดยมีสถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน แสดงไว้ในหัวข้อ “ตารางการประชุมคณะกรรมร
การบริษัท” รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีดังนี้
ชื่อ - นามสกุล

1. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
2. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
3. นายศรีภพ สารสาส
4. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย
5. นายสุรพร รักตประจิต

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เลขานุการ : นางสาวศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. อ�ำนาจ
(1) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดสรร การประเมินผล รวมทัง้ พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชือ่ ผูท้ มี่ คี วามเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ ในกรณี
		 ต�ำแหน่งกรรมการว่างลง
(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อแต่งตั้ง
		 เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
(4) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชือ่ บุคคลอืน่ ใดทีค่ ณะกรรมการบริษทั อาจมอบหมายให้ปฏิบตั งิ านใดๆ
		 ให้กับบริษัท
2. หน้าที่
(1)
(2)
		
		
(3)
		
(4)
		

จัดท�ำหลักเกณฑ์ วิธีการคัดสรร การประเมินผล รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
สรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งในกรณีต�ำแหน่งกรรมการ
ว่างลงจากเหตุอื่นที่ไม่ใช่การพ้นต�ำแหน่งตามวาระ หรือการเพิ่มจ�ำนวนกรรมการตามมติของคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
สรรหาและเสนอชือ่ ผูท้ มี่ คี วามเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเพือ่ เสนอต่อผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในกรณีต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระ
สรรหาและเสนอชือ่ ผูท้ มี่ คี วามเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา เพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ทีต่ อ้ งพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษทั ตามระเบียบข้อบังคับในการปฏิบตั งิ านทีม่ ผี ลบังคับใช้ในปัจจุบนั
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(5)
(6)
		
(7)
		
(8)
		
		

สรรหาและเสนอชื่อบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ปฏิบัติงานใดๆ ให้กับบริษัท
เสนอแนะแนวทาง และก�ำหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
แล้วน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เสนอแนะแนวทางการจ่ายเงินโบนัสและการขึ้นเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานให้คณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีความเห็น
ต่างๆ ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อคณะกรรมการบริหารมีดังนี้
ชื่อ - นามสกุล

1. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
2. นายสุรพร รักตประจิต
3. นายโชดิวัต ดั่นธนสาร
4. นางศศิเนตร พหลโยธิน

ตำ�แหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เลขานุการ : นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. อ�ำนาจ
(1) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือปลด ผู้บริหารบริษัท ที่ปฏิบัติหน้าที่ในทุกต�ำแหน่ง
		 ยกเว้นกรรมการผู้จัดการใหญ่
(2) พิจารณาเห็นชอบในโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ ๆ ของผูบ้ ริหารและพนักงาน แล้วน�ำเสนอ
		 ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงและเปลีย่ นแปลง โครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบปฏิบตั ิ และขัน้ ตอน
		 การท�ำงานของแต่ละสายงาน
(4) พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน ตลอดจนการเข้าไป
		 ค�้ำประกัน หรือการช�ำระหรือจ่ายเงิน เพื่อธุระกรรมตามการค้าปกติของบริษัท โดยมีการก�ำหนดวงเงินส�ำหรับ
		 แต่ละรายการอย่างชัดเจน โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ และอ�ำนาจอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณา
		 จากคณะกรรมการบริษทั แล้ว อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้ อยู่
		 กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
(5) พิจารณาท�ำสัญญาการค้าในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
(6) ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอำ� นาจในการพิจารณาอนุมตั ใิ ห้บริษทั เข้าลงทุน
		 โดยตรงทั้ ง หมดหรื อ เข้ า ร่ ว มลงทุ น กั บ นิ ติ บุ ค คล คณะบุ ค คลอื่ น ๆ ในรู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ ด� ำ เนิ น กิ จ การ
		 ตามวัตถุประสงค์ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อโครงการแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี รวมถึงการเข้าลงทุน
		 ในลักษณะอื่นๆ เช่น การเข้าถือหุ้น ตลอดจนถึงการท�ำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ โดยมี
		 เงื่อนไขของการเข้าลงทุนโครงการใหม่ เช่น
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บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

		 1. โครงการทีล่ งทุนต้องเป็นธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจไอซีทขี อง บมจ.แอ็ดวานซ์อนิ ฟอร์เมชัน่
			 เทคโนโลยี
		 2. โครงการทีล่ งทุนต้องศึกษาความเป็นไปได้ของการด�ำเนินธุรกิจ โดยให้จดั ท�ำ Feasibility Study ทีช่ ดั เจน
		 3. โครงการทีล่ งทุนต้องลงทุนในลักษณะการร่วมทุน ไม่เป็นการให้เงินกูห้ รือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
		 4. โครงการที่ลงทุนต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังจากมีการลงทุนในโครงการนั้นๆ
		 5. โครงการที่ลงทุนต้องไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกันกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ
			 ตามกฎเกณฑ์ ข องและตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ หรื อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
			 ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
		 * หากไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น ให้น�ำกลับมาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อขออนุมัติโครงการก่อนทุกครั้ง
2. หน้าที่
(1)
		
(2)
		
(3)
		
(4)
(5)

พิจารณากลั่นกรอง แผนธุรกิจ แผนงบประมาณใช้จ่ายประจ�ำปี และแผนการลงทุนของบริษัท เพื่อน�ำเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
ก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ รวมทัง้ การปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�ำกับดูแลให้บริษัทมีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม และเป็นไปตามข้อเสนอแนะและ
ท้วงติงของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในทุกๆ ไตรมาส

ทั้งนี้ อ�ำนาจในการด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถใช้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และไม่รวมถึงการด�ำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการได้มาจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจะ
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อ�ำนาจดังกล่าวข้าง
ต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับบริษัทก�ำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
1. กรรมการอิสระ
ชื่อ-นามสกุล

1. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
2. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
3. นายศรีภพ สารสาส
4. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่ง

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
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นิยามของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหาร
และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และไม่มธี รุ กิจกับบริษทั ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษทั และ/หรือผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระแต่ละคนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
		 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
		 อิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มี
		 อ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
		 ของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้
		 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ
		 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
		 มารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตรรวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือ
		 บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
		 อ�ำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่
		 เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
		 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
		 ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
		 ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่ง
		 มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั
		 สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
		 ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
		 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
		 ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
		 ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือ
		 ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
		 ที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
		 ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
บริษัท ได้ก�ำหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการ
ถือหุน้ ของบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษทั ต้องถือหุน้ ในบริษทั ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
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2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
2.1 แนวทางในการสรรหาและคุณสมบัติของกรรมการ
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
การสรรหาบุคคลเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงจะพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ส�ำหรับการพิจารณาสรรหาผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริหารจะเป็น
ผู้พิจารณาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
ส�ำหรับการคัดเลือกกรรมการนัน้ คณะกรรมการบริษทั ตระหนักดีถงึ ประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการ
บริษัท มุ่งเน้นความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการซึ่งความหลากหลายนั้นไม่ได้
จ�ำกัดเฉพาะเพศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอายุ การศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ต่างๆ โดยบริษัทฯมีคณะ
กรรมการสรรหาฯ ช่วยพิจารณาถึงคุณสมบัตแิ ละความเหมาะสมทีค่ ำ� นึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายของผูส้ มัครหรือ
กรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระหรือลาออก อีกทั้งยังพิจารณาถึงทักษะที่จ�ำเป็นที่บริษัทฯยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ
จากนั้นจะน�ำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการต่อไป
คุณสมบัติของกรรมการ
บุคคลทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั เป็นผูซ้ งึ่ มีความรู้ ความสามารถและมีความพร้อมในการท�ำงานในหน้าที่
ของตนเองและมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัด รวมทัง้ ต้องไม่มี
		 ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัท จากผู้ถือหุ้น
		 ตามที่คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�ำหนด
2. มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ในอุตสาหกรรมทางด้านไอที หรือด้านการเงินการบัญชี การบริหาร หรือ
		 อื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
3. สามารถอุทศิ ตนให้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจทีส่ ำ� คัญๆ และในการท�ำหน้าทีเ่ พือ่ ผลประโยชน์ของ
		 บริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจ�ำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย
4. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีการก�ำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตาม
		 ความเหมาะสมของคณะกรรมการ
2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกบุคคลทีแ่ ต่งตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั นัน้ ได้กำ� หนดให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูเ้ ลือก
ตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนที่ตนมีอยู่ตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
		 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนกรรมการ
		 ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับคัดเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
		 เท่ากันเกินจ�ำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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2.3 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอด
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจาก พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ความเจริญ
เติบโตทีย่ งั่ ยืนของบริษทั ขึน้ อยูก่ บั การสร้างบุคลากรทีม่ คี วามสามารถเพือ่ ส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์ของผูก้ อ่ ตัง้
รวมถึงวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กรต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหารให้ความส�ำคัญกับการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
บริษัทฯมีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�ำแหน่งงานบริหารที่ส�ำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลางไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การเมือง มีความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร และมีจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ
มีการก�ำหนดแผนสืบทอดงานดังนี้
(1) ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
		 เมือ่ ต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่วา่ งลง หรือ ผูท้ อี่ ยูใ่ นต�ำแหน่ง
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งได้ บริษัทฯจะมีระบบให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการใน
ต�ำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯก�ำหนด และต้องเป็นผู้มี
วิสยั ทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหาทั้งคณะ
(2) ผู้จัดการฝ่าย
		 เมื่อต�ำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในต�ำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน
ต�ำแหน่งได้ บริษัทฯมีการวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่งดังนี้
		 1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนลงทุน แผนการขยายตัว
		 2. ประเมินความพร้อมของก�ำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
		 3. ก�ำหนดแผนการสร้างความพร้อมของก�ำลังคน โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหาเพื่อเตรียมทดแทนคนที่
			 ลาออก
		 4. สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมไว้ลว่ งหน้าก่อนพนักงานจะเกษียณหรือลาออกก่อนเวลา
		 5. ก�ำหนดความสามารถ ซึง่ หมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติทพี่ งึ ปรารถนาของพนักงานใน
			 ต�ำแหน่งนั้นๆ และจัดท�ำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
		 6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
		 7. ให้เครื่องมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
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