
 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จึงน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ี

ดีเป็นเครื่องมือเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างย่ังยืนของธุรกิจ ซึ่งจะเสริมสร้างให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้

เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 บริษัทฯยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง บนพ้ืนฐานความพอเพียง ยึดหลัก  

ธรรมาภิบาล เป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงการด�าเนินธุรกิจที่ใส่ใจสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้

ความส�าคัญกับการส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างาน เพ่ือมุ่งสู่การเป็น

องค์กรที่ยั่งยืน

 ในปี 2563 บรษิทัฯได้เปิดเผยข้อมลูการก�ากับดแูลกิจการท่ีดสี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 (CG Code) นอกจาก

น้ีบริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยที่ก�าหนดไว้ 5 หมวด ได้แก่

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 4. การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปรงใส่

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 ส�าหรบัปี 2563 นี ้บรษิทัฯได้รบัผลการประเมนิด้านการก�ากับดแูลกิจการบรษิทัจดทะเบยีนประจ�าปี 2563 ในระดบั 

“ดมีาก” (4 ดาว) โดยส�ารวจจากการก�ากับดูแลกิจการของบรษิทัจดทะเบยีน 692 บรษิทั จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

อีกท้ัง บริษัทฯได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

บริษัทฯได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 91 สะท้อนให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ

ได้มีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันเสมอมา

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทซึ่งมีสิทธิพ้ืนฐานตามท่ีกฎหมายก�าหนด อีกทั้ง บริษัทฯยังมี 

นโยบายที่จะปฏิบัติและดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมูลส�าคัญที่เป็นปัจจุบัน การไม่ริดรอนสิทธิ

ของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยได้ก�าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นส�าหรับ

การประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

  1.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯได้ก�าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบ

ปีบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงต้องเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที ่

คณะกรรมการก�าหนด (Record Date) และจ�านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามท่ี

ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วัน Record Date นั้นๆ ซึ่งวัน Record Date ต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่

เกิน 2 เดอืน แต่ต้องไม่ก่อนวันทีค่ณะกรรมการอนมุตัใิห้มกีารเรยีกประชมุผู้ถือหุน้ และเมือ่คณะกรรมการก�าหนดวัน Record 

Date แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

การก�ากับดูแลกิจการ
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 ในปี 2563 บริษัทฯได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ใน

รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 ส�านักงานใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร ์

เมชั่นเทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบค�าถามผู้ถือหุ ้น โดยมี น.ส.มณี รัตนบรรณกิจ และ 

น.ส.กมลกานต์ พงษ์พานิช ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด และที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กุดั่น แอนด์ 

พาร์ทเนอร์ส จ�ากัด เป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจนับคะแนนเสียง รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนในท่ีประชุม  

ซึ่งประธานได้ด�าเนินการประชุมครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนด โดยมีมติอนุมัติในทุกวาระ

  1.2 การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

 บริษัทฯได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ 

เป็นผู้ด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุมโดยมีค�าชี้แจงและ 

เหตผุลประกอบในแต่ละวาระ เพ่ือเป็นข้อมลูส�าคญัส�าหรบัการตดัสนิใจ ความเห็นของคณะกรรมการ บรษิทัฯได้ส่งรายงาน

การประชุมท่ีผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจ�าปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ใน

การมอบฉนัทะ และระบวุธีิการมอบฉนัทะไว้ชดัเจน โดยก�าหนดจดัส่งให้ผูถื้อหุน้ล่วงหน้า 21 วนัก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุ้น และ

ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ก่อนวันประชุม 3 วันเพื่อเป็นการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียง

พอ ส�าหรบัการเตรียมตวัก่อนการเข้าร่วมประชมุ และได้น�าข้อมลูเชญิประชมุผูถื้อหุ้นเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษทัฯ (https://

investor-th.ait.co.th/shareholder_meeting.html) ก่อนวนัประชมุล่วงหน้า ทัง้น้ีเพ่ือเป็นการสนบัสนุนหรอืส่งเสรมิผูถื้อหุน้

ทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

 1.3 การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

 เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น

หรือกรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯได้ระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที ่

กระทรวงพาณิชย์ก�าหนดเพ่ือให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯยังได้เผยแพร่แบบ

หนงัสอื มอบฉนัทะ พร้อมรายละเอยีดและขัน้ตอนการมอบฉนัทะต่างๆ บนเว็บไซต์ของบรษิทั (https://investor-th.ait.co.th 

/shareholder_meeting.html) ก่อนวันประชุมล่วงหน้า

 1.4 การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯมีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถ 

เดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก และในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่าง 

เท่าเทียมกันทุกราย ในด้านการจัดสถานท่ีประชุมและเวลาที่เหมาะสมต่อการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี

คอยดูแลต้อนรับให้ความสะดวกเปิดรับการลงทะเบียนก่อนก�าหนดเวลาประชุม 1 ชั่วโมง พร้อมจัดเตรียมอาหารว่างรับรอง

แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม

 1.5 การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

 ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งต้อง

ลงมติในแต่ละวาระการประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯแต่ละวาระอย่างชัดเจน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม

สอบถาม หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นในแต่ละวาระ โดยมีกรรมการและผู้บริหารให้การตอบค�าถามอย่างชัดเจนในทุกค�าถาม 

ท้ังน้ีประธานด�าเนินการประชมุตามล�าดบัวาระการประชมุ และจะไม่เพ่ิมวาระการประชมุโดยไม่แจ้งผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า 

ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสรุปผลการลงคะแนนเสียงไว ้

อย่างชัดเจน ในสถานการณ์ปกติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีนั้น บริษัทฯได้จัดเตรียมระบบ E- Voting และ 

การลงทะเบียนโดยใช้ Barcode เพื่อมุ่งเน้นให้มีการประชุมอย่างโปร่งใสตามหลักการก�ากับกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ

จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ เป็นต้น

รายงานประจำ ปี 2020 บริษัท แอ็ดวานซ�อินฟอร�เมชั่นเทคโนโลยี จำ กัด (มหาชน)
142



 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯจัดให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระ เช่น ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายเพ่ือเป็นผู้ตรวจ

สอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงาน

การประชุม

 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯมีความ

ห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นกับสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพียงรปูแบบเดยีว (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องสมัมนา ชัน้ 1 ส�านกังานใหญ่ บรษิทั แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี 

จ�ากัด (มหาชน) และใช้ระบบของบรษิทั โคโนวานซ์ จ�ากดั ซึง่เป็นผู้ให้บรกิารท่ีสอดคล้องตามข้อก�าหนดของส�านกังานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ส�าหรับการจัดประชุมในครั้งนี้

 1.6 การปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์

 บริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรา 89/14 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 

พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯต้องรายงานให้

บรษิทัทราบถึงการมส่ีวนได้เสยีของตน หรอืบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง ซึง่เป็นส่วนได้เสยีทีเ่ก่ียวข้องกับการบรหิารจดัการ กิจการของ 

บริษัทฯ และประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 ลงวันที่ 26 มกราคม 2552 เร่ืองการรายงานการ 

มส่ีวนได้เสยีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง ซึง่เป็นรายการทีอ่าจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และ 

การปฏบัิตติามหลกัก�ากับกิจการทีดี่ โดยคณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการรายงานการมส่ีวนได้เสยีของ

กรรมการผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องดังนี้

 1. ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียครั้งแรกของการด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร  

  และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 7 วัน ตามแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ 

  ผู้บริหาร และส่งให้เลขานุการบริษัทเพ่ือด�าเนินการและจัดเก็บรักษาแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย 

  ของกรรมการและผู้บริหาร

 2. ให้เลขานุการบรษิทัจดัส่งส�าเนาแบบแจ้งรายงานการมส่ีวนได้เสยีให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ 

  ตรวจสอบ รับทราบภายใน 7 วันท�าการ นับแต่วันท่ีได้รับรายงานน้ันและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท 

  รับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

 3. ทุกสิ้นปีให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทจัดท�าแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย ส่งให้กรรมการและผู้บริหาร 

  เพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ส�าหรับใช้เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี แบบ 56-1  

  และรายงานประจ�าปี แบบ 56-2 (Annual Report)   

 อย่างไรก็ตามในการประชมุผูถื้อหุน้หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรอืมีส่วนเกีย่วข้องในวาระใด กรรมการท่านนัน้ 

จะงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

 1.7 การด�าเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯจัดส่งรายงานการประชุมผู ้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละวาระอย่างละเอียด ซึ่ง 

รวมถึง บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบก่อนด�าเนินการประชุม  

รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากน้ี ควรบันทึกค�าถาม ค�าตอบ และผลการลงคะแนน 

ในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

และกรรมการที่ลาประชุม โดยจะจัดส่งเพื่อเป็นข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ait.co.th ให้ผู้ลงทุนรับทราบ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆ ดังนี้
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 2.2 การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ

 ผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯทกุท่านสามารถเข้าถึงข้อมลูของบรษิทัฯ ผ่านช่องทางต่างๆอย่างเท่าเทยีมกัน ซึง่บรษิทัฯมช่ีอง

ทางในการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่ีสามารถใช้เป็นกลไกในการติดต่อขอรับทราบข้อมูล โดยผ่านช่อง

ทางเว็บไซต์ โทรศัพท์ และอีเมลแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ดังนี้

           1. โทรศัพท์ :  0-2275-9400

           2. เว็บไซต์ :  www.ait.co.th   

           3. อีเมล :   companysecretary@ait.co.th 

 ซึ่งข้อค�าถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยมี

การติดตามความคืบหน้า หากแล้วเสร็จหน่วยงานที่รับผิดชอบจะแจ้งผลการด�าเนินงานให้ผู้ติดต่อทราบ

 2.3  การก�ากับดแูลในการป้องกันกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานท่ีเก่ียวข้องน�าข้อมลูภายในของบริษัทฯไปใช้ 

 การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์   

ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์มหีน้าทีต้่องเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรพัย์และ

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของตนและของคู่สมรสและบตุรทียั่งไม่บรรลุนิตภิาวะ เพ่ือให้ผูล้งทุนสามารถตดิตามความเคล่ือนไหว

การถือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวซึ่งอยู่ในต�าแหน่งหรือฐานะที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัท

และอาจหาประโยชน์จากข้อมูลน้ันก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยเป็นการทั่วไป นอกจากมาตรการที่เป็นข้อก�าหนดของกฎหมาย

แล้วนัน้  เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการ ผูบ้รหิาร ข้อมลูดงักล่าวจะถูกน�าเป็นวาระเพ่ือรายงาน

ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ ไตรมาส

 ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ มีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรมความซื่อสัตย์และความสุจริตในการด�าเนินธุรกิจต่อลูกค้า 

คู่ค้า ผู้ลงทุน และผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดแนวทางไว้ในคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” ของบริษัทฯ ในเรื่อง “การใช้ข้อมูลภายในและ

การซื้อขายหลักทรัพย์” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและน�าไปปฏิบัติเพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลและ

ข่าวสารท่ีส�าคญัถูกเปิดเผย มกีารเข้าถึงแหล่งข้อมลูข่าวสารโดยพลการ หรอืโดยมเีจตนาท่ีไม่บริสุทธ์ิ หากฝ่าฝืนเป็นความผดิ 

อย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย ทั้งน้ีสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” 

อีกทั้งยังได้มีการเผยแพร่คู่มือดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และมีนโยบายที่จะดูแลให้ความมั่นใจ โดยให้ความส�าคัญแก่ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ตลอดจนสาธารณชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่าง

เหมาะสม และจะให้ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่เพ่ือให้กิจการของบริษัทฯ 

ด�าเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีคู่มือ 

“จริยธรรมธุรกิจ” โดยได้ก�าหนดเรื่องของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติกับหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้แจ้งให้ทราบโดยทัว่กันเพ่ือให้กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนได้ปฏิบตัโิดยทัว่กัน โดยก�าหนดให้

ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัชัน้มหีน้าท่ีก�ากับดแูลส่งเสริมให้มกีารปฏบิตั ิเพ่ือให้มัน่ใจว่าสทิธิข้ันพ้ืนฐานของผูม้ส่ีวนได้เสยีได้รบั

การคุ้มครองและปฏิบัติเป็นไปได้ด้วยดี ดังนี้

 2.1 การแสดงวาระการประชุมและเอกสารที่ใช้ในการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

 บรษิทัฯได้แจ้งระเบยีบวาระการประชมุสามญัประจ�าปีและเอกสารประกอบต่างๆ ของบริษทัฯ ประกาศผ่านช่องทาง

เผยแพร่ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั https://investor-th.ait.co.th/shareholder_meeting.

html อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้สนใจอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว และ

เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเป็นทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ บริษัทฯจึงได้จัดท�าเว็บไซต์ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารส�าหรับผู้ลงทุนทุกกลุ่ม พร้อมทั้งสามารถส่งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อน

วันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯหรือทางอีเมล companysecretary@ait.co.th  
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ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

ลูกค้า

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อท�าให้มั่นใจได้ว่าในการ

 ตัดสินใจและกระท�าการใดๆ มีการค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 โดยรวมแล้ว

2. ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมืออาชีพด้วยความรู้ ความช�านาญ ความมุ่งมั่น และด้วยความ 

 ระมัดระวัง ตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการบริษัท 

 อย่างเต็มความสามารถ

3. รายงานสถานภาพขององค์กรสม�่าเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริง

4. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เก่ียวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กร 

 ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

5. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งทางการค้า

6. ไม่ด�าเนนิการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร

1. ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักงาน โดยตัง้อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ 

 และความเหมาะสมของพนักงาน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่า 

 ที่กฎหมายก�าหนด

2. ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสกับ 

 พนักงานอย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ

3. หลีกเลี่ยงการด�าเนินการใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซึ่งอาจคุกคาม และสร้างความกดดัน 

 ต่อสภาพจิตใจของพนักงาน หรืออาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงในหน้าที่การงาน 

 ของพนักงาน

4. ดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวิีต ร่างกาย สขุภาพ 

 อนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

5. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

1. จ�าหน่ายสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน 

 ตลอดเวลา

2. เปิดเผยข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัสนิค้าและบรกิารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิเบอืน 

 ข้อเท็จจริง

3. ให้รับประกันบริการ ภายใต้เง่ือนไขและเวลาอันเหมาะสม

4. ไม่ส่งมอบสนิค้าและบรกิารให้แก่ลกูค้าโดยทราบว่าสนิค้าและบรกิารนัน้มข้ีอบกพร่อง 

 เสียหาย

5. จดัระบบเพ่ือให้ลกูค้าสามารถแจ้งเก่ียวกับสนิค้าและบรกิาร และสามารถตอบสนอง 

 อย่างรวดเร็ว

6. รักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่น�ามาใช้ประโยชน์แก่ตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง 

 โดยมิชอบ

7. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่อาจสามารถปฏิบัติ 

 ตามเงื่อนไขจะต้องรีบด�าเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณา 

 หาแนวทางแก้ไขปัญหา
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คู่ค้า และ/

หรือเจ้าหนี้

คู่แข่ง

ทางการค้า

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 

 เงื่อนไข จะต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกัน 

 ไม่ให้เกิดความเสียหาย

2. ไม่เรยีก หรอืไม่รับ หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุริตในการค้ากับคู่ค้า ลกูหนีแ้ละ/ 

 หรือเจ้าหนี้

3. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

2. ไม่ท�าลายชื่อเสียงและกล่าวหาคู่แข่งทางการค้า หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทคู่แข่ง 

 ด้วยความไม่สุจริต และปราศจากข้อมูลความจริง

3. ไม่เข้าถึงสารสนเทศทีเ่ป็นความลบัของลกูค้าด้วยวธีิการทีไ่ม่สจุริต หรือไม่เหมาะสม

สังคม ชุมชน 

สิ่งแวดล้อม

1. ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมส่วนรวม

2. คืนผลก�าไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่าง 

 สม�่าเสมอ

3. ไม่กระท�าการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม

4. ปลูกฝังจิตส�านึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน 

 ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

5. ปฏบิตัหิรอืควบคมุให้มกีารปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ 

 กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานก�ากับดูแล

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 4.1 ก�าหนดให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลทั่วไปต่อ 

ผู้ถือหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชือ่ถือได้ และทนัเวลา โดยมคี�าอธิบายอย่างมเีหตผุล พร้อมตวัเลข 

สนับสนนุท้ังในด้านผลการด�าเนนิงาน นโยบาย และแนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลส�าเร็จและอปุสรรคของกิจการเปิดเผยใน 

รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2), แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ait.co.th)  

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับทราบสารสนเทศ

อย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ข้อก�าหนดตามเกณฑ์ของส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป  โดยรายงานทางการเงินทุกฉบับ 

จะได้รับการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัท 
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 4.2   ก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการก�าหนดราคา

ระหว่างกันหรอืกรณีการซือ้ขายสนิค้าระหว่างกัน เงนิให้กู้ยืมแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน เงนิกู้ยืมจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน ลกูหน้ี 

และเจ้าหนีก้ารค้าในกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน การลงทนุในกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน การค�า้ประกัน และการให้หลกัประกันแก่กิจการ 

ท่ีเก่ียวข้องกัน ท้ังนี ้เพ่ือให้ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนของบริษทัฯได้รบัทราบข้อมลูและความโปร่งใสโดยละเอยีด ภายใต้มาตรการ

อนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน โดยบริษัทฯจะมีการด�าเนินธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

ต้องด�าเนินการภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เสมือนท�ารายการกับบุคคล

ภายนอก ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันท่ีเข้าเงื่อนไขรายการที่เก่ียวโยงกันท่ีส�าคัญของบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทร่วม  

ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯโดยครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

 บริษัทฯได้ตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อดูแลและเป็นสื่อกลางส�าคัญในการเผยแพร่ข้อมูล 

และตอบค�าถาม รวมถึงการรบัฟังและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กับผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ นักวิเคราะห์หลกัทรพัย์ นกัลงทุนสถาบนั 

และสถาบนัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จดัท�า IR Webpage ส�าหรบัการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ทีส่�าคญัให้แก่นักลงทุนได้รบัทราบ 

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�าเนนิงาน แนวทางการเตบิโตของธรุกจิ รวมถงึเหตกุารณ์ส�าคญัต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นในรอบป ีพรอ้มด้วยการตอบข้อซักถาม 

โดยในปีที่ผ่านมา มีการด�าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้

 1. การจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) จ�านวน 2 คร้ัง จัดโดยตลาดหลักทรัพย ์

  แห่งประเทศไทย

 2. การจดัประชมุนกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์เพ่ือให้ข้อมลูผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯรายไตรมาส (Analyst Meeting)  

  จ�านวน 4 ครั้ง

 3. จัดท�าจดหมายข่าวแจ้งผลการด�าเนินงาน (Earning Release) ของบริษัทฯทุกไตรมาส จ�านวน 4 ครั้ง

 4. อื่นๆ ได้แก่ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ทันหุ้น จ�านวน 1 ครั้ง
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

 โครงสร้างการจดัการบรษิทัฯประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ี เพ่ือการแบ่งอ�านาจหน้าท่ีให้ชัดเจน  

ซึ่งจะท�าให้การก�าหนดทิศทางและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก�าหนดเป้าหมายของบริษัทฯและก�าหนดบทบาทและมอบหมายอ�านาจ

หน้าที่ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร ส�าหรับคณะ

กรรมการบรหิารจะเป็นผูก้�าหนดนโยบายทศิทาง และกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทีก่�าหนด โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทานการปฏิบัติงานของบรษิทัฯให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง ในขณะท่ีคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการย่อยชุดต่างๆ กรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ หรือบุคคลอื่นท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารและพนักงานใน

รูปของโบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจ�าปีโดยรวม แล้วน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบ

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี โดยให้มีการตรวจสอบภายใน

และมีการติดตามการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอและรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง 

โดยบริษัทฯได้ว่าจ้างบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ�ากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานจากภายนอก โดยมีนายอภินันท์ ศรีปราโมช เป็นหัวหน้า 

ทีมท�าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อน�าเสนอรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกไตรมาส

 5.2 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 โครงสร้างของคณะกรรมการ ก�าหนดตามข้อบงัคบัของบรษิทัในข้อ 14 ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน 

ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีประสบการณ์ในหลายสาขา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทมีจ�านวน 11 ท่าน 

ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 64 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36 ของ

จ�านวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด โดยมีจ�านวน

กรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 5.3 บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 บริษัทฯได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนี้

 1.  ปฏิบัติงานและด�าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมายโดยอยู่ภายใต้ 

  วัตถุประสงค์กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ท้ังน้ีมีการก�าหนดวงเงินส�าหรับแต่ละรายการอย่างชัดเจนโดยมี 

  วงเงนิสงูสดุไม่เกินวงเงินทีก่�าหนดไว้ตามระเบยีบอ�านาจอนมุตัแิละด�าเนนิการของบรษิทัฯซึง่ผ่านการพิจารณา 

  จากคณะกรรมการบรษิทัแล้วอย่างไรก็ดวีงเงนิดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมโดยข้ึนอยู่กับ 

  ดลุยพินจิของคณะกรรมการบรษิทัท้ังน้ีการมอบอ�านาจดงักล่าวจะต้องไม่มลัีกษณะเป็นการมอบอ�านาจท่ีท�าให้ 

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สามารถอนมุติัรายการทีต่นหรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งมส่ีวนได้เสยีหรอือาจมคีวาม 

  ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใด (ตามทีค่ณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ หรอืส�านกังาน ก.ล.ต.ประกาศ 

  ก�าหนด) กับบริษัทท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและ 

  การเปิดเผยรายการทีเ่ก่ียวโยงกันของบริษทัจดทะเบยีนยกเว้นรายการระหว่างกันท่ีเป็นรายการปกตธุิรกิจและ 

  มีการก�าหนดราคาและเงื่อนไขที่เป็นราคาตลาดหรือไม่ต่างจากบุคคลภายนอก

 2.  จัดท�าแผนธุรกิจแผนกลยุทธ์งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร

 3.  ด�าเนินการตามแผนทางธุรกิจกลยุทธ์ธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีท่ีได้รับการอนุมัติจาก 

  คณะกรรมการบริหาร

 4. ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารโดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือกการฝึกอบรมการ 

  ว่าจ้างและการเลิกจ้างของพนักงานบริษัท
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 5. มีอ�านาจถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในต�าแหน่งที่ต�่ากว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่

 6. ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

 5.4 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆ เพื่อก�าหนดขอบเขต แนวทาง รวมทั้งกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับของบริษัทต่างๆ ส�าหรับกรรมการใหม่ต้องได้รับทราบแนวนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง กฎหมาย

และกฎเกณฑ์ต่างๆ และเมื่อมีกรรมการใหม่ จะมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานกุารบรษิทั สรปุข้อมลูต่างๆ ให้กรรมการใหม่ได้รบัทราบพร้อมทัง้จดัท�าข้อมลูและเอกสาร

ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์รวมไปถึงบนัทกึการประชมุต่างๆ ประกอบกับก�าหนดให้กรรมการใหม่เข้าเย่ียมชมกิจการเพ่ือให้เข้าใจ

ถึงอุตสาหกรรมและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการชี้แจงลักษณะธุรกิจ กลยุทธ์ในการด�าเนินงานจากกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร

 5.5 การพัฒนากรรมการและการฝึกอบรม

 คณะกรรมการมีนโยบายในการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ 

เพ่ือให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยกรรมการ 

ทกุท่านต้องได้รบัการฝึกอบรม เพ่ือให้เข้าใจการปฏบิตัหิน้าท่ีในฐานะกรรมการ คณะกรรมการให้ความส�าคญัในการเข้าร่วม

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 รายละเอียด

1. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์

2. นายโชดิวัต ดั่นธนสาร

-   เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Digital Transformation for 

    CEO รุ่นที่ 2 จัดโดย กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจและ 

    บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ�ากัด (มหาชน)

-   เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน 

    การค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 13  (TEPCoT13) 

    จัดโดย สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัย

    หอการค้าไทย  
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  5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

 1. การประเมินกรรมการ

 บริษัทฯได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 ครั้ง 

เพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี อีกท้ังช่วย

ให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคในระหว่างปีท่ีผ่านมา พร้อมกับน�าผลประเมินไป

ใช้ประโยชน์เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินคณะกรรมการท้ังคณะและ 

รายบุคคล ครอบคลุม 6 หัวข้อ ประกอบด้วย โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, บทบาทหน้าที่และความรับผิด

ชอบของคณะกรรมการ, การประชมุคณะกรรมการ, การท�าหน้าทีข่องกรรมการ, ความสมัพันธ์กับฝ่ายจดัการ และการพัฒนา

ตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

 โดยในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เลขานุการบริษัทได้จัดส่ง 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย แบบประเมินคณะกรรมการบริษัท  

แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ และ แบบประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อประเมินผล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติ

งานของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยนั้นสรุปได้ ดังนี้

 2. การประเมินการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 บรษิทัฯจดัท�าการประเมนิผลการปฏิบตังิานของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทกุสิน้ปี 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินและน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ 

ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ถือเป็นข้อมูลลับ

เฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ การปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีเกณฑ ์

การประเมนิเป็น 3 ส่วน ดังน้ี การประเมนิผลจากตัวชีวั้ดจากผลการด�าเนินงาน, การประเมนิด้านความเป็นผูน้�า, การประเมนิ

ด้านการบรหิารงบประมาณและโครงการต่างๆ ผลการประเมนิดงักล่าวจะถูกน�าไปพิจารณาก�าหนดอตัราการปรับข้ึนเงนิเดือน

ของประธานคณะกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนมุตัต่ิอไป

	

คณะกรรมการ/
คณะกรรมการชุดย่อย

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทั้งคณะ	

(ร้อยละ)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการรายบุคคล	

(ร้อยละ)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

90%

95%

88%

95%

94%

88%
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คณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพ่ือด�าเนินการเฉพาะเรื่องและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

หรือรับทราบ โดยมีกฎบัตรส�าหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อก�าหนดขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าว

ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ก�ากับดูแลกระบวนการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทฯให้ถูกต้องและเพียงพอ และ

ก�ากับดูแลให้บริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานรายงานการเงินให้ถูกต้องเพียงพอ 

สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน เห็นชอบการแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คัดเลือกและแต่งต้ัง/เลิกจ้าง

ผู้สอบบัญชี พิจารณาความเป็นอิสระ พิจารณารายการเก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งให้เป็นไปตามเกณฑ์  

จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจ�าปี ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระจ�านวน 4 ครั้ง โดยมีสถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 

แต่ละท่าน แสดงไว้ในหัวข้อ “ตารางการประชมุคณะกรรมการบรษิทั” และยังมกีารประชมุกับผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการ

อีกจ�านวน 4 ครั้ง รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. อ�านาจ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมอี�านาจในการด�าเนินการต่างๆ ทีอ่ยู่ภายใต้ขอบเขตความรบัผดิชอบทีก่�าหนดไว้ในหวัข้อ

หน้าที่และความรับผิดชอบและมีอ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้

 (1) มีอ�านาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสาร 

  ที่ร้องขอ ตามความจ�าเป็น

 (2) พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือขอรับการแต่งตั้งจากที ่

  ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงาน 

  ตรวจสอบบัญชี

 (3) พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน

 (4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็น 

  ไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 (5) พิจารณารายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน และหารือกับฝ่ายบริหารเก่ียวกับนโยบายการประเมินและการ 

  บริหารความเสี่ยง 

 (6) จดัหาท่ีปรกึษาจากภายนอกหรอืผูเ้ชีย่วชาญทางวชิาชพีในการให้ค�าแนะน�า ปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตามท่ี 

  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม 

ชื่อ	-	นามสกุล ตำ	แหน่ง

1.  นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

2.  นายพงษ์เทพ ผลอนันต์

3.  นายศรีภพ สารสาส

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ  :  นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์

* กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
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 (7) ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายบริหารจัดการร่วมด้วย

2. หน้าที่

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

 (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานงบการเงินส�าหรับงวดไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี อย่างถูกต้องและ 

  เพียงพอ

 (2) สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal audit)  

  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให ้

  ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ังโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน 

  อื่นใดที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน

 (3) สอบทานให้บรษิทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์  

  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 (4) พิจารณา คัดเลอืก เสนอแต่งต้ังหรอืเลกิจ้างบคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพ่ือท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  

  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม 

  ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 (5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 

  ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด 

  ต่อบริษัท

 (6) จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว 

  ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  (ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทความเห็น 

   เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

  (ข) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ 

   ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  (ค) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (จ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมการประชุมกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  (ฉ) ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (charter) 

  (ช)  รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ 

   รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาการก�าหนดค่าตอบแทน และน�าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัทเพ่ือน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมโดยค�านึงถึงประโยชน์ที่

คาดว่าจะได้รบัจากคณะกรรมการ และอยู่ในระดับทีเ่ทียบเคยีงได้กับของอตุสาหกรรมเดยีวกัน จะอนุมตัติามทีค่ณะกรรมการ

บรษิทัเสนอ บรษิทัฯ มนีโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการในระดบัเดยีวกับบรษิทัอืน่ๆ ในอตุสาหกรรมเดยีวกัน 

เพ่ือจงูใจและเหมาะสมกับความรูค้วามสามารถและความรบัผดิชอบต่อกรรมการ และมกีารจดัท�ารายงานของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปิดเผยในรายงานประจ�าปีและลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาฯ โดยค่า

ตอบแทนของคณะกรรมการส�าหรับงวดปี 2563 แสดงไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท” และมีการประชุมใน

ปีนี้จ�านวน 2 ครั้ง โดยมีสถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน แสดงไว้ในหัวข้อ “ตารางการประชุมคณะกรรมร

การบริษัท” รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีดังนี้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    

1. อ�านาจ

 (1)  พิจารณาให้ความเหน็ชอบในการคดัสรร การประเมนิผล รวมทัง้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอช่ือผู้ทีม่คีวามเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตัง้ในกรณ ี

  ต�าแหน่งกรรมการว่างลง 

 (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อผู้ท่ีมีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพ่ือแต่งตั้ง 

  เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 (4) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชือ่บคุคลอืน่ใดท่ีคณะกรรมการบริษทัอาจมอบหมายให้ปฏิบตังิานใดๆ  

  ให้กับบริษัท 

2. หน้าที่

 (1) จัดท�าหลักเกณฑ์ วิธีการคัดสรร การประเมินผล รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่

 (2) สรรหาและเสนอชื่อผู้ท่ีมีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งในกรณีต�าแหน่งกรรมการ 

  ว่างลงจากเหตุอื่นที่ไม่ใช่การพ้นต�าแหน่งตามวาระ หรือการเพิ่มจ�านวนกรรมการตามมติของคณะกรรมการ 

  บริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

 (3) สรรหาและเสนอชือ่ผูท้ีม่คีวามเหมาะสมให้คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาเพือ่เสนอต่อผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตั ิ

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในกรณีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระ

 (4) สรรหาและเสนอชือ่ผูท้ีม่คีวามเหมาะสมให้คณะกรรมการบรษิทัพิจารณา เพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

  ทีต้่องพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานบริษทัตามระเบยีบข้อบงัคบัในการปฏิบตังิานทีม่ผีลบงัคบัใช้ในปัจจบุนั 

ชื่อ	-	นามสกุล ตำ	แหน่ง

1. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์

2. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์

3. นายศรีภพ สารสาส

4. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย

5. นายสุรพร รักตประจิต

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ  :  นางสาวศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. อ�านาจ

 (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือปลด ผู้บริหารบริษัท ท่ีปฏิบัติหน้าที่ในทุกต�าแหน่ง  

  ยกเว้นกรรมการผู้จัดการใหญ่

 (2)  พิจารณาเหน็ชอบในโครงสร้างเงนิเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ๆ ของผูบ้รหิารและพนกังาน แล้วน�าเสนอ 

  ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

 (3) พิจารณาให้ความเหน็ชอบในการปรบัปรงุและเปลีย่นแปลง โครงสร้างการบรหิารงาน ระเบยีบปฏบิตั ิและข้ันตอน 

  การท�างานของแต่ละสายงาน

 (4) พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน ตลอดจนการเข้าไป 

  ค�้าประกัน หรือการช�าระหรือจ่ายเงิน เพื่อธุระกรรมตามการค้าปกติของบริษัท โดยมีการก�าหนดวงเงินส�าหรับ 

  แต่ละรายการอย่างชัดเจน โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ และอ�านาจอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณา 

  จากคณะกรรมการบรษิทัแล้ว อย่างไรก็ด ีวงเงนิดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้อยู่ 

  กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

 (5) พิจารณาท�าสัญญาการค้าในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

 (6) ศกึษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมอี�านาจในการพิจารณาอนุมติัให้บรษิทัเข้าลงทุน 

  โดยตรงทั้งหมดหรือเข้าร่วมลงทุนกับนิติบุคคล คณะบุคคลอื่นๆ ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือด�าเนินกิจการ 

  ตามวัตถุประสงค์ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อโครงการแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี รวมถึงการเข้าลงทุน 

  ในลักษณะอื่นๆ เช่น การเข้าถือหุ้น ตลอดจนถึงการท�านิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ โดยม ี

  เงื่อนไขของการเข้าลงทุนโครงการใหม่ เช่น

 (5) สรรหาและเสนอชื่อบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ปฏิบัติงานใดๆ ให้กับบริษัท

 (6) เสนอแนะแนวทาง และก�าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมของคณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการชดุย่อย  

  แล้วน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

 (7) เสนอแนะแนวทางการจ่ายเงินโบนัสและการข้ึนเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานให้คณะกรรมการบริษัท 

  เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 (8)  จดัท�ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั 

  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีความเห็น 

  ต่างๆ ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ชื่อ	-	นามสกุล ตำ	แหน่ง

1. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์

2. นายสุรพร  รักตประจิต

3. นายโชดิวัต ดั่นธนสาร

4. นางศศิเนตร พหลโยธิน

ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ  :  นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์

3. คณะกรรมการบริหาร 

     รายชื่อคณะกรรมการบริหารมีดังนี้
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  1.  โครงการท่ีลงทนุต้องเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจหลกัหรอืธุรกิจไอซทีขีอง บมจ.แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชัน่ 

   เทคโนโลยี

  2.  โครงการท่ีลงทนุต้องศกึษาความเป็นไปได้ของการด�าเนนิธุรกิจ โดยให้จดัท�า Feasibility Study ท่ีชดัเจน

  3.  โครงการทีล่งทนุต้องลงทนุในลกัษณะการร่วมทุน ไม่เป็นการให้เงนิกู้หรอืการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิ 

  4.  โครงการที่ลงทุนต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังจากมีการลงทุนในโครงการนั้นๆ

  5.  โครงการท่ีลงทุนต้องไม่เป็นรายการท่ีเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกันกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ 

   ตามกฎเกณฑ์ของและตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 

   ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

  * หากไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น ให้น�ากลับมาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อขออนุมัติโครงการก่อนทุกครั้ง

2. หน้าที่

 (1) พิจารณากลั่นกรอง แผนธุรกิจ แผนงบประมาณใช้จ่ายประจ�าปี และแผนการลงทุนของบริษัท เพื่อน�าเสนอ 

  ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

 (2) ก�ากับดูแลการปฏิบติังานของบรษิทัให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ รวมท้ังการปฏบิติังานให้เป็นไปตามกฎหมาย   

  กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 (3) ก�ากับดูแลให้บริษัทมีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม และเป็นไปตามข้อเสนอแนะและ 

  ท้วงติงของคณะกรรมการตรวจสอบ

 (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 (5) จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในทุกๆ ไตรมาส

 ทั้งนี้ อ�านาจในการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถใช้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และไม่รวมถึงการด�าเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

และรายการได้มาจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจะ

ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อ�านาจดังกล่าวข้าง

ต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับบริษัทก�าหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
1. กรรมการอิสระ

ชื่อ-นามสกุล ตำ	แหน่ง

1. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์

2. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

3. นายศรีภพ สารสาส

4. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ
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 นิยามของกรรมการอิสระ

 กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหาร

และผูถื้อหุน้รายใหญ่ และไม่มธุีรกิจกับบรษิทั ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบรษิทั และ/หรอืผลประโยชน์

ของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระแต่ละคนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ 

  อิสระรายนั้นๆ ด้วย

 2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้ม ี

  อ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

  ของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ท้ังนี้  

  ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ 

  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

 3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา 

  มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุรรวมท้ังคูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอื 

  บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ม ี

  อ�านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม ่

  เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัยหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่  

  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 

  ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ 

  ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่ง 

  มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบริษทั 

  สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา 

  ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน 

  ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น 

  ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 8.  ไม่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมนัียกับกิจการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอื 

  ไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา 

  ที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  

  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

 บริษัท ได้ก�าหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อก�าหนดข้ันต�่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเร่ืองการ 

ถือหุน้ของบรษิทั คอื กรรมการอสิระของบรษิทัต้องถือหุ้นในบรษิทัไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงท้ังหมด
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2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

2.1 แนวทางในการสรรหาและคุณสมบัติของกรรมการ

 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

  การสรรหาบคุคลเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงจะพิจารณาจากปัจจยัหลายประการ เช่น ความรู ้

ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ ส�าหรับการพิจารณาสรรหาผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริหารจะเป็น 

ผู้พิจารณาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์  

  ส�าหรบัการคัดเลอืกกรรมการนัน้ คณะกรรมการบริษทัตระหนกัดถึีงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการ

บริษัท มุ่งเน้นความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการซึ่งความหลากหลายน้ันไม่ได้

จ�ากัดเฉพาะเพศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอายุ การศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ต่างๆ โดยบริษัทฯมีคณะ

กรรมการสรรหาฯ ช่วยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมทีค่�านงึถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายของผูส้มคัรหรือ

กรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระหรือลาออก อีกทั้งยังพิจารณาถึงทักษะที่จ�าเป็นที่บริษัทฯยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ

เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ 

จากนั้นจะน�าเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการต่อไป

 คุณสมบัติของกรรมการ

 บคุคลท่ีจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั เป็นผูซ้ึง่มคีวามรู ้ความสามารถและมคีวามพร้อมในการท�างานในหน้าท่ี

ของตนเองและมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1.  มคีณุสมบติัและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ�ากัด รวมท้ังต้องไม่มี 

  ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัท จากผู้ถือหุ้น  

  ตามที่คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�าหนด

 2.  มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ในอุตสาหกรรมทางด้านไอที หรือด้านการเงินการบัญชี การบริหาร หรือ 

  อื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

 3.  สามารถอทุศิตนให้อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะในการตดัสนิใจท่ีส�าคญัๆ และในการท�าหน้าทีเ่พ่ือผลประโยชน์ของ 

  บริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจ�าเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย

 4.  เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดท่ีอาจจะมีการก�าหนดเพ่ิมเติมตามกฎหมายหรือตาม 

  ความเหมาะสมของคณะกรรมการ

2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ

 หลกัเกณฑ์และวิธีการคัดเลอืกบคุคลท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทันัน้ ได้ก�าหนดให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นเป็นผูเ้ลอืก

ตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

 (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนท่ีตนมีอยู่ตาม (1) เพ่ือเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  

  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆไม่ได้

 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับจะได้รับเลือกต้ังให้เป็นกรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการ 

  ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับคัดเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง 

  เท่ากันเกินจ�านวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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2.3 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอด 

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจาก พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ความเจริญ

เตบิโตทีย่ั่งยืนของบรษิทั ขึน้อยู่กับการสร้างบคุลากรท่ีมคีวามสามารถเพ่ือส่งต่อภารกจิ และสบืทอดเจตนารมณ์ของผูก่้อตัง้ 

รวมถึงวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กรต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหารให้ความส�าคัญกับการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

  บริษัทฯมีการคัดเลือกบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่าง 

เหมาะสมและโปร่งใส เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯได้ผู้บริหารท่ีมีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลางไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับ

การเมือง มีความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร และมีจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี ท้ังนี้ บริษัทฯ 

มีการก�าหนดแผนสืบทอดงานดังนี้

 (1) ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่

  เมือ่ต�าแหน่งผูบ้รหิารระดับประธานคณะกรรมการบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ว่างลง หรอื ผูท่ี้อยู่ในต�าแหน่ง 

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งได้ บริษัทฯจะมีระบบให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการใน

ต�าแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯก�าหนด และต้องเป็นผู้ม ี

วิสัยทัศน์ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการ

สรรหาทั้งคณะ 

 (2) ผู้จัดการฝ่าย

  เมื่อต�าแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในต�าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน

ต�าแหน่งได้ บริษัทฯมีการวางแผนการสืบทอดต�าแหน่งดังนี้

  1.  วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนลงทุน แผนการขยายตัว

  2.  ประเมินความพร้อมของก�าลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

  3.  ก�าหนดแผนการสร้างความพร้อมของก�าลังคน โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหาเพ่ือเตรียมทดแทนคนท่ี 

   ลาออก

  4.  สร้างแผนสรรหาพนกังานและพัฒนาฝึกอบรมไว้ล่วงหน้าก่อนพนกังานจะเกษยีณหรอืลาออกก่อนเวลา

  5.  ก�าหนดความสามารถ ซึง่หมายถึง ความรู้ ทกัษะ บคุลกิภาพ และทศันคตทิีพึ่งปรารถนาของพนกังานใน

   ต�าแหน่งนั้นๆ และจัดท�าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล

  6.  คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

  7.  ให้เครื่องมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
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