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การกำกับดูแลกิจการ 


	 โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จึงนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท	 ซึ่งจะเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน	 ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง					

ทุกฝ่าย	คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น

และได้มีการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอมา	 ส่งผลให้ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัท													

จดทะเบียน	ประจำปี	2559	ในระดับ	“ดี”	(3	ดาว)	โดยสำรวจจากการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน	601	บริษัท	จาก

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ร่วมกับ	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 บริษัทได้ปลูกฝังให้พนักงานทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญและนำหลักการกำกับดูแลไปปฏิบัติ	 โดยมีคณะกรรมการ

บริหาร	 และหน่วยงานภายนอก	บริษัท	 ดี	 ไอ	 เอ	 แอนด์	 แอสโซซิเอทส์	 จำกัด	 โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบ	 คือ	 นายอภินันท์											

ศรีปราโมช	 เพื่อทำการตรวจสอบภายในภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ	 และรายงานผลให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ	

	 การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ครอบคลุมเนื้อหา	แบ่งออกเป็น	 5	หมวด	

ดังนี้	

1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น	

2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	

3.	 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	

4.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	

5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	



1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
	 	 นอกจากที่บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทซึ่งมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว	 บริษัท

ยังมีนโยบายที่จะปฏิบัติและดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย	 เช่น	 การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบัน	 การไม่						

ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท	และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	 เป็นต้น	 โดยได้กำหนดสิทธิของ				

ผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้	

1.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 บริษัท	 ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง	 ภายในเวลาไม่เกิน	 4	 เดือน	นับแต่วัน					

สิ้นสุดรอบปีบัญชีของ	 บริษัท	 โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนผู้ถือหุ้น	ณ	 วันที่คณะกรรมการกำหนด	 (Record	Date)	 และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น	ณ	วันเดียวกันนั้น	 (Record	Date)	ซึ่งวันที่คณะ

กรรมการกำหนด	 (Record	Date)	ต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน	 2	 เดือน	แต่ต้องไม่ก่อน

วันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น	 และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อ						

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม	(Record	Date)	แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้	

 	 ปี	2559	บริษัทได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้ง	ที่1/2559	ในวันที่	8	เมษายน	2559	เวลา	10.00	น.

ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	ชั้น	3	โรงแรมโกลเด้น	ทิวลิป	ซอฟเฟอริน	(ชื่อเดิม	โรงแรมเรดิสัน)	กรุงเทพ	92	ซอยแสงแจ่ม

ถนนพระราม	9	แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพ	10320	โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม

ครบทุกท่าน	เพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้น	โดยมี	นางสาวมณี	รัตนบรรณกิจ	และ	น.ส.กมลกานต์	พงษ์พานิช	ผู้สอบ

บัญชีจากบริษัท	สำนักงาน	อีวาย	จำกัด	และนายนิพัธ	ปิ่นแสง	จาก	บริษัท	สำนักกฎหมาย	นิพัธ	ปิ่นแสง	จำกัด	



�0� รายงานประจำปี 2559 

เป็นผู้สังเกตการณ์ดำเนินงานและนับคะแนนในการประชุม	 ซึ่งประธานได้ดำเนินการประชุมครบถ้วนตามที่

กฎหมายกำหนด	โดยมีมติอนุมัติในทุกวาระ	



1.2 การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

	 	 บริษัทได้มอบหมายให้	 บริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จำกัด	 ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลัก

ทรัพย์เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดข้อมูล	 วัน	 เวลา	สถานที่	 วาระการประชุมโดยมี

คำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ	 เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจ	 ความเห็นของ												

คณะกรรมการ	บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน	 รายงานประจำปี	 พร้อมทั้ง

เอกสารประกอบการประชุม	เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ	และระบุวิธีการมอบฉันทะไว้ชัดเจน	โดยกำหนด

จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	มากกว่า	 14	 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	 และประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน	 ก่อนวัน

ประชุม	 3	 วันเพื่อเป็นการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอสำหรับการเตรียมตัว	

ก่อนการเข้าร่วมประชุม	และได้นำข้อมูลเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท	(http://www.ait.co.th)

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	



1.3 การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

	 	 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง	 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ

ฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท	 ท่านใดท่านหนึ่งเข้าร่วมประชุม	 โดยบริษัทได้ระบุรายชื่อไว้ใน

หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน						

ผู้ถือหุ้น	 โดยบริษัทยังได้เผยแพร่แบบหนังสือแบบหนังสือมอบฉันทะ	 พร้อมรายละเอียดและขั้นตอนการ						

มอบฉันทะต่างๆ	บนเว็บไซต์ของบริษัท	http://www.ait.co.th	ก่อนวันประชุมล่วงหน้า	



1.4 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

	 	 บริษัท	มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น	รวมถึงนักลงทุนสถาบัน	ในการเข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือ

หุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก	และในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทได้อำนวยความสะดวก

ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย	 ในด้านการจัดสถานที่ประชุมและเวลาที่เหมาะสมต่อการประชุมผู้ถือ

หุ้นรวมถึงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับให้ความสะดวกเปิดรับการลงทะเบียนก่อนกำหนดเวลาประชุม	

1	ชั่วโมง	พร้อมจัดเลี้ยงอาหารว่างรับรองแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม	



1.5 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 ก่อนเริ่มการประชุม	ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกคะแนนเสียง	 และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือ

หุ้นซึ่งต้องลงมติในแต่ละวาระประชุม	ตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละวาระอย่างชัดเจน	พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้า

ร่วมประชุมสอบถาม	 หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นในแต่ละวาระโดยผู้บริหารจะตอบคำถามอย่างชัดเจนในทุก

คำถาม	ทั้งนี้ประธานดำเนินการประชุม	ตามลำดับวาระการประชุม	และจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้ง					

ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายกงานการประชุมอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และ

สรุปผลการลงคะแนนเสียงไว้อย่างชัดเจน	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี	 2559	บริษัทได้นำระบบ	E-Voting	

และการลงทะเบียนโดยใช้	 Barcode	 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นโดยมุ่งเน้นให้มีการประชุม

อย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับกิจการที่ดี	 นอกจากนี้	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละ

รายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ	เช่น	วาระการแต่งตั้งกรรมการ	



�0�บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

	 	 ในการนับคะแนนเสียง	บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ	 เช่น	ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเป็น

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น	 และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อม

บันทึกไว้ในรายงานการประชุม	



1.6 การปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์

	 	 บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรา	89/14	แห่ง	พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	 2535	ซึ่งแก้ไขเพิ่ม

เติมโดย	พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ฉบับที่	 4)	 พ.ศ.	 2551	 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของ

บริษัทต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน	 หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ	กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่	ทจ.2/2552	ลงวันที่	26	มกราคม	2552	เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร	และบุคคลที่

เกี่ยวข้อง	ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และการปฏิบัติตามหลักกำกับกิจการที่ดี	

คณะกรรมการฝ่ายบริหารจึงพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์	และวิธีการรายงานมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร	

และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องดังนี้	

1.	 ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียครั้งแรกของการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร

และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน	7	วัน	ตามแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ	และ

ส่งให้เลขานุการบริษัทเพื่อดำเนินการและจัดเก็บ	

2.	 ให้เลขานุการจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

ทราบภายใน	7	 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น	จากนั้นจึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อผ่าน

ความเห็นชอบ	 โดยการดำเนินการดังกล่าว	บริษัทได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทในครั้ง

ที่	 3/2552	 เมื่อวันที่	 12	พฤษภาคม	2552	 ไปแล้ว	 โดยใช้หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการรายงานการมี

ส่วนได้เสียของกรรมการ	ผู้บริหาร	และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2552	เป็นต้นไป

	 	 อย่างไรก็ตามในการประชุมผู้ถือหุ้นหากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย	หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใน

วาระใด	กรรมการท่านนั้นจะงดออกเสียงในวาระนั้นๆ	



1.7 การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 บริษัทจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละวาระอย่างละเอียด						

ซึ่งรวมถึง	 บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน	 และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนิน									

การประชุม	 รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น	 หรือซักถาม	นอกจากนี้	 ยังได้คำถาม	 คำตอบ	และ						

ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย	คัดค้าน	และงดออกเสียงเป็นอย่างไร	รวมถึงบันทึกรายชื่อ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม	 โดยจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนด	 14	 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท								

http://www.ait.co.th		ให้ผู้ลงทุนรับทราบ	



2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
	 	 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆ	ดังนี้	

2.1การแสดงวาระการประชุมและเอกสารที่ใช้ในการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

	 	 บริษัทได้แจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีและเอกสารประกอบต่างๆ	 ของบริษัทประกาศ

ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และเว็บไซต์ของบริษัท	 http://www.ait.co.th							

ไม่น้อยกว่า	 30	 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้สนใจอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว	

และเนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ	 บริษัทจึงได้จัดทำเว็บไซต์	 2	 ภาษา	 ได้แก่	
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ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารสำหรับผู้ลงทุนทุกกลุ่มและเพื่ออำนวยความสะดวก					

ให้แก่ผู้ลงทุนต่างชาติ	 พร้อมทั้งส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์					

ของบริษัทฯ	หรือทางอีเมล	ir@ait.co.th	



2.2 การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทการแจ้งข้อร้องเรียนและการเข้าถึงข้อมูล

	 	 ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน	ซึ่งบริษัท

มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลดังนี้	ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ	ขอรับทราบข้อมูล	การ

แจ้งข่าว/เบาะแส	 โดยผ่าน	ช่องทางเว็บไซต์	 โทรศัพท์	 หนังสือแจ้ง	 และอีเมล์แจ้งหน่วยงาน	 เลขานุการบริษัท	

ดังนี้	

	 โทรศัพท์		 	 :		0-2275-9400	

	 เว็บไซต์		 	 :		http://www.ait.co.th			

	 อีเมล์		 	 	 :		ir@ait.co.th	

 

	 	 ซึ่งข้อคำถาม	 ข้อติชม	 และข้อเสนอแนะต่างๆ	 จะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข

ปรับปรุง	 โดยมีการติดตามความคืบหน้า	 หากแล้วเสร็จหน่วยงานที่รับผิดชอบจะแจ้งผลการดำเนินงานให้									

ผู้ติดต่อทราบ	



2.3 กำหนดนโยบายกำกับดูแลในการป้องกันผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัท

ไปใช้

	 	 เพื่อประโยชน์ส่วนตน	หรือผู้อื่นโดยมิชอบ	และกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์

ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง	(ตามแบบฟอร์ม	59-2)	ไปยังคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ตามระเบียบการดูแลการใช้ข้อมูลภายในนอกจากมาตรการที่เป็นข้อกำหนดของกฎหมาย

แล้ว	 นอกจากนี้เรื่องการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท(ตามแบบฟอร์ม	 59-2)	 จะ					

ถูกนำเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ	ไตรมาส	

	 	 ยิ่งไปกว่านี้บริษัทมีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรมความซื่อสัตย์และความสุจริตในการดำเนินธุรกิจต่อ

ลูกค้า	 คู่ค้า	 ผู้ลงทุน	 และผู้ถือหุ้น	 โดยกำหนดแนวทางไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทให้กรรมการผู้บริหารและ

พนักงานทุกระดับยึดถือ	 และนำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย	 มีการเข้าถึง

แหล่งข้อมูลข่าวสารโดยพลการ	หรือโดยมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์	 โดยหากฝ่าฝืนเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจ

ถูกลงโทษทางวินัย	

	 	 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	

ดังนี้	

1.		 กรรมการ	 ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของ

บริษัท	

2.		 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลของบริษัท						

ไปเปิดเผย	หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม	และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม	

3.	 กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย	 โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์

ของบริษัทโดยใช้ความลับ	 และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใด	 โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของ

บริษัท	 อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	 ข้อกำหนดนี้ให้รวม		
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ความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ	 ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัท

ด้วย	ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ	ดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำผิดอย่างร้ายแรง	

4.	 ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารระดับต่างๆ	 เกี่ยวกับหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์

ของตนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

5.	 บริษัทจะกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา	 59	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

6.	 บริษัทเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	ครบถ้วน	ถูกต้อง	ไว้ในรายงานประจำปีตาม

ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด	

7.	 บริษัทดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งผู้บริหารเพื่อทราบว่า	 ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น

สาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์	 ต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใน

ช่วงก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะชนและห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็น

สาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น	นอกจากนี้	 เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับการใช้

ข้อมูลภายในองค์กร	บริษัทได้ระบบแนวทางดังกล่าวเพิ่มเติมในคู่มือพนักงาน	



3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
	 	 บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	 และมีนโยบายที่จะดูแลให้ความมั่นใจ	 โดยจัดให้ลำดับความ

สำคัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งแก่ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้า	 คู่แข่ง	 ตลอดจนสาธารณชนและสังคมโดยรวมอย่าง

เหมาะสม	 และจะให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ	 ตามบทบาทและหน้าที่เพื่อให้กิจการของ

บริษัทดำเนินไปด้วยดี	มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	ดังนั้น	คณะกรรมการจึงได้จัดให้

มีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ	ประกอบด้วยจรรยาบรรณของผู้บริหารต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	และจรรยาบรรณพนักงาน

ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร	พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติโดยทั่วกันและ

กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่กำกับดูแลส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ	 เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มี

ส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติเป็นไปได้ด้วยดี	บริษัทได้ให้ข้อแนะนำปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ	ดังนี้	

	 	 “เนื่องจากไม่มีคู่มือจริยธรรมใดๆ	 ในโลกนี้ที่จะบรรยายความประพฤติที่ควรกระทำหรือควรละเว้นไว้ได้โดย

ครอบคลุมครบถ้วนในทุกสถานการณ์	 และคู่มือจรรยาบรรณก็ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะลงลึกในรายละเอียดเช่นนั้น	 ดังนั้น

บริษัทฯ	จึงพึ่งวิจารณญาณของพนักงานทุกคนในการใคร่ครวญว่าสิ่งใดการใดเป็นเรื่องควรประพฤติหรือควรละเว้นเสีย

ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวพนักงานเอง	

	 	 ถ้าหากพนักงานคนใดมีความขัดข้องสงสัยในการใช้วิจารณญาณของตนว่าควรจะกระทำการใดหรือไม่	บริษัทมี

ข้อแนะนำเบื้องต้นว่าพนักงานควรตั้งคำถามต่อไปนี้แก่ตนเองเพื่อประกอบการใช้วิจารณญาณของตน	

•	 การกระทำของท่านชอบด้วยกฎหมายหรือไม่?	สอดคล้องกับกฎระเบียบของบริษัทหรือไม่?	

•	 ท่าน	 “รู้สึก”	 ว่าการกระทำของท่านสมควรหรือไม่?	 ท่านคิดว่าท่านสามารถอธิบายเหตุผลให้พนักงานคนอื่นๆ	

ของบริษัทฯ	หรือผู้มีอำนาจกำกับดูแลยอมรับการกระทำของท่านได้หรือไม่?	

•	 ท่านจะอธิบายชี้แจงการกระทำของท่านต่อสารธารณะชนได้หรือไม่ถ้าการกระทำของท่านกลายเป็นข่าว

หนังสือพิมพ์?”	
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	 	 จรรยาบรรณ:	 กำหนดเพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	 พนักงาน	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 เจ้าหนี้	 คู่แข่งทางการค้า	 และ

สังคมส่วนรวม	ดังนี้	

ผู้ถือหุ้น:

1.	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	โปร่งใส	เป็นธรรม	เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าในการตัดสินใจและกระทำการใดๆ

มีการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวมแล้ว	

2.	 ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพด้วยความรู้	 ความชำนาญ	ความมุ่งมั่น	 และด้วยความระมัดระวัง	 ตลอดจนการ

ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ	

3.	 รายงานสถานภาพขององค์กรสม่ำเสมอ	ครบถ้วนตามความเป็นจริง	

4.	 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง	และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ	ขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	

5.	 ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก	โดยเฉพาะคู่แข่งทางการค้า	

6.	 ไม่ดำเนินการใดๆ	ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร	



พนักงาน:

1.	 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน	โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้	ความสามารถ	และความเหมาะสมของ

พนักงาน	ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ	ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด	

2.	 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้	 ความสามารถของพนักงาน	 โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึงและ

สม่ำเสมอ	

3.	 หลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ	ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจคุกคาม	และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน	

หรืออาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน	

4.	 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต	 ร่างกาย	สุขภาพอนามัย	และทรัพย์สินของ

พนักงานอยู่เสมอ	

5.	 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน	



ลูกค้า:

1.	 จำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	ตลอดจนรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา	

2.	 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง	

3.	 ให้รับประกันบริการ	ภายใต้เงื่อนไขและเวลาอันเหมาะสม	

4.	 ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าโดยทราบว่าสินค้าและบริการนั้นมีข้อบกพร่องเสียหาย	

5.	 จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถมาแจ้งเกี่ยวกับสินค้าและบริการ	และสามารถตอบสนองอย่างรวดเร็ว	

7.	 รักษาความลับของลูกค้า	รวมถึงไม่นำมาใช้ประโยชน์แก่ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ	

8.	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด	 กรณีที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขจะต้องรีบดำเนิน

การแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า	เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา	



คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้:

	 	 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้	 บริษัทฯ	 ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย	 เพื่อ

สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้	โดยบริษัทฯ	ได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้		

1.	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	 ที่มีต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด	 กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข	 จะ

ต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข	และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย	

2.	 ไม่เรียก	หรือไม่รับ	หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า	ลูกหนี้และ/หรือเจ้าหนี้	

3.	 รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	ตามความเป็นจริง	





���บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

คู่แข่งทางการค้า:

1.	 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี		

2.	 ไม่ทำลายชื่อเสียงและกล่าวหาคู่แข่งทางการค้า	หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทคู่แข่งด้วยความไม่สุจริต	และปราศ

จากข้อมูลความจริง	

3.	 ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต	หรือไม่เหมาะสม	



สังคมส่วนรวม:

1.	 ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน	และสังคมส่วนรวม	

2.	 คืนผลกำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ	

3.	 ไม่กระทำการใดๆ	ที่มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ	และสภาพแวดล้อม	

4.	 ปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน	และสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	

5.	 ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วย

งานกำกับดูแล	



4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
4.1 กำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงิน

  รวมถึงข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 โปร่งใส	 เชื่อถือได้	 และทันเวลา	

โดยมีคำอธิบายอย่างมีเหตุผล	พร้อมตัวเลข	 สนับสนุนทั้งในด้านผลการดำเนินงาน	 นโยบาย	และแนวโน้มใน

อนาคต	ตลอดจนผลสำเร็จและอุปสรรคของกิจการเปิดเผยในรายงานประจำปี	 ในแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจำปี	 (แบบ	56-1)	 และใน	Website	 ของบริษัท	 http://www.ait.co.th	 	ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษา

อังกฤษ	เพื่อเผยแพร่	แก่ผู้ลงทุน	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

ตามกฎหมาย	 ข้อกำหนดตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	 	 โดยรายงานทางการเงินทุกฉบับจะ

ได้รับการสอบทาน	หรือตรวจสอบ	จากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจ

สอบ	และคณะกรรมการบริษัท	



4.2 กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างเพียงพอ

  ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการกำหนดราคาระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นกรณีการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน	 เงินให้กู้

ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลูกหนี้	และเจ้าหนี้การค้าในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	

การลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 การค้ำประกัน	 และการให้หลักประกันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 เพื่อให้ผู้

ลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับทราบข้อมูลและความโปร่งใสโดยละเอียด	 ภายใต้มาตรการอนุมัติการทำ

รายการระหว่างกัน	 โดยบริษัทและบริษัทย่อย	 จะมีการดำเนินธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่มีผล

ประโยชน์ร่วมกัน	ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	

เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก	 ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันที่เข้าเงื่อนไขรายการที่เกี่ยวโยงกันของ

บริษัทจดทะเบียนกับบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้มีอำนาจควบคุม	 หรือผู้บริหาร	 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้

พิจารณา	และดำเนินการตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทโดยครบถ้วน	และ

เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 	 โครงสร้างการจัดการบริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น	 4	คณะ	 ได้แก่	 คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ

ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบริหาร	ทั้งนี้	เพื่อการแบ่งอำนาจ

หน้าที่ให้ชัดเจน	 ซึ่งจะทำให้การกำหนดทิศทางและการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด	 คณะ

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดเป้าหมายของบริษัทและกำหนดบทบาทและมอบหมายอำนาจหน้าที่

ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 คณะกรรมการบริหาร	 และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 สำหรับคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดนโยบายทิศทาง	 และกลยุทธ์ในการ

ดำเนินธุรกิจ	 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท	 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้

สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ขณะที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน	พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท	 กรรมการย่อยชุดต่างๆ	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 หรือ

บุคคลอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท	นอกจากนั้นยังรวมถึงการพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหาร

และพนักงานในรูปของโบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจำปีโดยรวม	 แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบ	นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	การ

ตรวจสอบภายใน	 	ทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัททุกครั้ง	 โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท	ดี	 ไอ	 เอ	แอนด์	 แอสโซซิเอทส์	 จำกัด	 ซึ่งเป็นหน่วยงานจากภายนอก	

โดยมีนายอภินันท์	 ศรีปราโมช	 เป็นหัวหน้าทีม	ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นประจำทุกไตรมาส	และมีคุณวรวิทย์	 วัฒนกุลจรัส	ตำแหน่ง	 เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานภายในและผู้ตรวจสอบภายใน	 โดยผู้ตรวจสอบภายในได้สอบทานประสิทธิภาพของการ

ควบคุมภายในและรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยคณะกรรมการได้ประเมินระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทาง/									

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการควบคุมภายในแล้วสรุปได้ว่า	 จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทในด้านต่างๆ	 5	 องค์ประกอบ	คือ	 การควบคุมภายในองค์กร	 การประเมินความเสี่ยง	 การควบคุมการ

ปฏิบัติงาน	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	 และระบบการติดตาม	 คณะกรรมการเห็นว่า	 ระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม	 โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนิน

การตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	



5.2 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

	 	 โครงสร้างของคณะกรรมการ	กำหนดตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ	 14	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่าง

น้อย	5	ท่าน	ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีประสบการณ์ในหลายสาขา	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	คณะกรรมการของ

บริษัทมีจำนวน	 11	 ท่าน	 ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 4	 ท่าน	 และเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร										

7	ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	36	ในจำนวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการอิสระจำนวน	4	ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	36	ของ

จำนวนกรรมการทั้งหมด	 โดยมีจำนวนกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	



5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 	 บริษัทจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุก

สิ้นปี	 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 เป็นผู้ประเมินและนำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ	

เพื่อขอความเห็นชอบ	 ทั้งนี้	 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ								

ผู้จัดการใหญ่ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล	 ไม่สามารถเปิดเผยได้	 การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



���บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

และกรรมการผู้จัดการใหญ่	มีเกณฑ์การประเมินเป็น	3	ส่วนดังนี้	 การประเมินผลจากตัวชี้วัดจากผลการดำเนิน

งาน,	 การประเมินด้านความเป็นผู้นำ,	 การประเมินด้านการบริหารงบประมาณและโครงการต่างๆ	 ผลการ

ประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่	และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	



5.4 แผนการสืบทอดงาน

	 	 คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจาก	พนักงานผู้ปฏิบัติงาน	ความเจริญ

เติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท	 ขึ้นอยู่กับการสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่งต่อภารกิจ	 และสืบทอด

เจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง	 รวมถึงวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กรต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น	 จึงได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหาร

ให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	อย่างมีประสิทธิภาพ	มีทิศทาง	 เพื่อบรรลุเป้าหมาย

ตามวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และค่านิยมองค์กร	

	 	 บริษัทมีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไป

อย่างเหมาะสมและโปร่งใส	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ	มีความเป็นกลางไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการเมือง	มีความเข้าใจในวัฒนธรรม	และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท	 เป็นอย่างดีทั้งนี้	

บริษัทมีการกำหนดแผนสืบทอดงาน	ดังนี้	

1.	 ประธานกรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการ	

	 	 เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการว่างลง	 หรือ	 ผู้ที่อยู่ใน

ตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้	 บริษัทมีระบบให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง	หรือระดับ

รองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง	 จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลัก

เกณฑ์ที่บริษัทกำหนด	และต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์	ความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์	ความเหมาะสม

กับวัฒนธรรมองค์กร	 โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาทั้งคณะ	 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ

บริษัทเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

2.	 ผู้อำนวยการ	

	 	 เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง	 หรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถ

ปฏิบัติ	 หน้าที่ในตำแหน่งได้	บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง	ดังนี้	

1.	 วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัท	 ด้านกลยุทธ์	 นโยบาย	แผนลงทุน	แผนการ

ขยายตัว	

2.	 ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว	

3.	 กำหนดแผนการสร้างความพร้อมของกำลังคน	 โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหา	 เพื่อเตรียม							

ทดแทนคนที่ลาออก	

4.	 สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมไว้ล่วงหน้า	 ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือลาออก

ก่อนเวลา	

5.	 กำหนดความสามารถ	 ซึ่งหมายถึง	 ความรู้	 ทักษะ	บุคลิกภาพ	และทัศนคติที่พึงปราถนาของ				

พนักงานในตำแหน่งนั้นๆ	และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล	

6.	 คัดเลือก	ประเมินผลงาน	และประเมินศักยภาพของพนักงานเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม	

7.	 ให้เครื่องมือ	KPI	ในการทดสอบและประเมินบุคลากร	เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน	





��� รายงานประจำปี 2559 

5.5 คณะกรรมการชุดย่อย

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	กำกับดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องและ

เพียงพอ	และกำกับดูแลให้บริษัท	มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม	และมีประสิทธิภาพ	สอบทานรายงานการ

เงินให้ถูกต้องเพียงพอ	สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพโดยพิจารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 เห็นชอบการแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลิกจ้าง	หัวหน้าหน่วยงานตรวจ

สอบภายใน	คัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	พิจารณาความเป็นอิสระ	ประชุมกับผู้สอบบัญชีมากกว่า	1	ครั้งต่อ

ปี	 โดยไม่มีฝ่ายจัดการ	พิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งให้เป็นไปตามเกณฑ์	จัดทำ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปี	 ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจ

สอบ	คณะกรรมการตวจสอบมีการประชุมตามวาระจำนวน	4	ครั้ง	 โดยมีสถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

แต่ละท่านตามตารางดังนี้	

 รายชื่อคณะกรรมการ จำนวนครั้งการประชุม

 2557 2558 2559

	 1	 นายโชคชัย	ตั้งพูลสินธนา	 6/6	 5/5	 4/4	 	

	 2.	 นายพงษ์เทพ	ผลอนันต์	 6/6	 5/5	 3/4	 	

	 3.	 นายศรีภพ	สารสาส	 5/6	 5/5	 4/4	 	



	 	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทน	และนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 หากผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมโดย

คำนึงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากคณะกรรมการฯ	และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับของอุตสาหกรรม

เดียวกัน	 จะอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ	บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการใน

ระดับเดียวกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 เพื่อจูงใจและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบ

ต่อกรรมการ	 โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับงวดปี	 2559	 แสดงไว้ในตารางเรื่องโครงสร้างการ

จัดการ		

	 	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี	 2559	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทนมีการประชุมตามวาระจำนวน	2	ครั้ง	โดยมีสถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้	

 รายชื่อคณะกรรมการ จำนวนครั้งการประชุม

 2557 2558 2559

	 1.	 นายพงษ์เทพ	ผลอนันต์	 2/2	 2/2	 2/2	 	

	 2.	 นายศิริพงษ์	อุ่นทรพันธุ์	 2/2	 2/2	 2/2	 	

	 3.	 นายกิตติศักดิ์	สพโชคชัย	 2/2	 2/2	 2/2	 	

	 4.	 นายสุรพร	รักตประจิต	 2/2	 2/2	 2/2	 	

	 5.	 นายศรีภพ	สารสาส	 2/2	 2/2	 2/2	 	



5.6 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ

	 	 การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการจะพิจารณาจากปัจจัยหลายประการเช่น	ความรู้	 ความ

สามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	 ในการคัดเลือกกรรมการ	คณะกรรมการฯ	มุ่งเน้นความโปร่งใส

ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทมีคณะกรรมการสรรหา	 เพื่อช่วย

พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครหรือกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือลาออก	



���บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ	 จากนั้นจะนำเสนอ			

รายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการดังกล่าว	

 

5.7 คุณสมบัติของกรรมการ

	 	 บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	 เป็นผู้ซึ่งมีความรู้	 ความสามารถและมีความพร้อมในการ

ทำงานในหน้าที่ของตนเองและมีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้	

1.	 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด	 รวมทั้ง

ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ	

จากผู้ถือหุ้น	ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด	

2.	 มีความรู้	 ทักษะ	หรือประสบการณ์ในอุตสาหกรรมทางด้านไอที	 หรือด้านการเงินการบัญชี	 การบริหาร	

หรืออื่นๆ	ที่คณะกรรมการเห็นสมควร		

3.	 สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่	 โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญๆ	 และในการทำหน้าที่เพื่อผล

ประโยชน์ของบริษัท	และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง	ยกเว้นกรณีจำเป็น

หรือมีเหตุสุดวิสัย	

4.	 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม	จริยธรรม	และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีการกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตาม

ความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ	



5.8 การประชุมคณะกรรมการ

	 	 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวนอย่างน้อย	5	ครั้งต่อปี	 โดยกำหนด

วันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี	 และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ	การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยปีละ	 5	 ครั้ง	 ในกรณีพิเศษประธานจะพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุม

เพิ่มเติมตามความจำเป็น	 โดยในแต่ละครั้งกำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกว่าร้อยละ	 50	ของจำนวน

กรรมการทั้งหมด	กรณีมีเหตุจำเป็นที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	 จะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า

ก่อนการประชุมประมาณ	1-2	 วัน	การกำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ	ณ	ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่

ประชุม	ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจำนวนกรรมการทั้งหมด	ทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงความสะดวก

ในการเข้าร่วมประชุมโดยจัดการประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท	มีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าที่

ชัดเจนเป็นระเบียบวาระ	 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่เพียงพอ	 แนบกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่

กรรมการทุกท่านก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า	 7	 วัน	 เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม	

เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน	 นอกจากนี้บริษัทยังมีการบันทึกรายงานการประชุม	 และจัดเก็บรวบรวม

เอกสารรายงานที่รับรองแล้ว	เพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้	

	 	 ในการประชุมประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอ	 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของ

บริษัทภายหลังจากผู้สอบบัญชีของบริษัทได้สอบทานงบการเงิน	หรือตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทเสร็จ

แล้ว	 และเพื่อให้กรรมการได้อภิปราย	 ซักถาม	และชี้แนะในประเด็นสำคัญแก่ฝ่ายบริหาร	 กรรมการทุกท่านมี

ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง	ทุกประการ	

	 	 ในปี	2559	คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระจำนวน	7	ครั้ง	โดยมีสถิติการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการแต่ละท่านในปี	2557-2559	ดังนี้	



��� รายงานประจำปี 2559 

 รายชื่อคณะกรรมการ จำนวนครั้งการเข้าประชุม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด

 การประชุมคณะกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 2557 2558 2559 ประจำปี2559

	 1.	 นายธนา	ไชยประสิทธิ์	 6/6	 6/6	 5/7	 เข้าร่วมประชุม	 	

	 2.	 นายโชคชัย	ตั้งพูลสินธนา	 6/6	 6/6	 7/7	 เข้าร่วมประชุม	 	

	 3.	 นายพงษ์เทพ	ผลอนันต์	 6/6	 6/6	 6/7	 เข้าร่วมประชุม	 	

	 4.	 นายศิริพงษ์	อุ่นทรพันธุ์	 6/6	 6/6	 5/7	 เข้าร่วมประชุม	 	

	 5.	 นายกิตติศักดิ์	สพโชคชัย	 5/6	 6/6	 7/7	 -	 	 	

	 6.	 นายสุรพร	รักตประจิต	 6/6	 6/6	 6/7	 เข้าร่วมประชุม	 	

	 7.	 นายศรีภพ	สารสาส	 6/6	 6/6	 7/7	 เข้าร่วมประชุม	 	

	 8.	 นายกิจจา	เหล่าบุญชัย	 6/6	 5/6	 6/7	 เข้าร่วมประชุม	 	

	 9.	 นายภิสัก	จารุดิลก	 6/6	 6/6	 7/7	 เข้าร่วมประชุม	 	

	 10.	 นายโชดิวัต	ดั่นธนสาร	 6/6	 5/6	 7/7	 เข้าร่วมประชุม	 	

	 11.	 นายธนารักษ์	พงษ์เภตรา		 5/6	 6/6	 7/7	 เข้าร่วมประชุม	 	

เลขานุการบริษัท	:	นายวรวิทย์		วัฒนกุลจรัส	



	 	 ทั้งนี้	 ในปี	 2559	 ได้มีการนำเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาโดยเป็นระเบียบวาระที่สำคัญ	 เช่น	

พิจารณางบการเงินบริษัท	 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี	 กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ

บริษัทประจำปี	 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจัดสรรกำไร	 กำหนดการจ่ายเงินปันผล	 วันประชุมใหญ่

สามัญผู้ถือหุ้น	 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม	 ประเมินการปฏิบัติตาม							

หลักการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี	 2559	 แผนงบประมาณประจำปี	 2559	 กำหนด							

วันประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี	 2559	ทั้งนี้มีเลขานุการบริษัทเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง	 โดยเป็น				

ผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บข้อมูล	หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน	 รวมทั้งให้

คำแนะนำในด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องด้วย	 ทั้งนี้รายงานการประชุมครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ									

อย่างครบถ้วนและเป็นมติเอกฉันท์ทั้งหมด	 โดยมีการตอบข้อซักถามและคำชี้แจงเพิ่มเติมของฝ่ายจัดการ						

รวมถึงข้อคิดเห็นของกรรมการไว้อย่างชัดเจนและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ	



5.9 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

	 	 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการเพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนิน

งานของคณะกรรมการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อมุ่งเน้นนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการ

ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	7/2559	เมื่อวันที่	13	ธันวาคม	2559	

เห็นชอบแบบประเมินผลตนเอง	และให้คณะกรมการบริษัทดำเนินการประเมินตนเองประจำปี	 2559	 โดยมี

เกณฑ์ในการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะประกอบด้วย	 6	 หัวข้อคือ	 โครงสร้างและคุณสมบัติของ				

คณะกรรมการ/บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ/การประชุมคณะกรรมการ/การทำหน้าที่

ของกรรมการ/ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ/การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	ซึ่งผลการ

ประเมินสรุปได้ว่า	 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท					

มีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบาย	 วิสัยทัศน์	 และแผนธุรกิจ	 โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการมี

ความเหมาะสมโดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	91	โดยผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี	



���บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

	 	 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี	 เพื่อ

ช่วยให้คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน	ประเด็นและอุปสรรคในระหว่างปีที่ผ่านมา	และ

เพิ่มประสิทธิภาพผลการทำงาน	 โดยคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	 ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดจะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแล

กิจการและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ

งานของตนเองปีละ	1	ครั้ง	โดยในปี	2559	เลขานุการได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ให้แก่กรรมการ	 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ	และประเมินผลการปฏิบัติงาน

โดยตนเองของกรรมการรายบุคคล	



5.10 ค่าตอบแทน

	 	 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี	 2559	 ของบริษัทกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการในระดับที่เหมาะสม

ภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน	 เพื่อจูงใจ	 และให้เกิดความเหมาะสมต่อความรู้ความ

สามารถ	 และความรับผิดชอบในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน	 สำหรับค่าตอบแทนแก่									

คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเช่นกัน	 สำหรับ

กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยด้วย	 ซึ่งมีราย

ละเอียดค่าตอบแทนเป็นอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่	 1/2558	 โดยมิได้มีการ

เปลี่ยนแปลงตามตารางแสดงค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท	เรื่องค่าตอบแทนผู้บริหาร	



5.11 กรรมการใหม่และการปฐมนิเทศกรรมการใหม่

	 	 คณะกรรมการได้จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆเพื่อกำหนดขอบเขต	 แนวทาง	 รวมทั้งกฎ	

ระเบียบ	 ข้อบังคับของบริษัทต่างๆ	 สำหรับกรรมการใหม่ได้รับทราบแนวนโยบายธุรกิจของบริษัท	 ข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง	 กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	พร้อมส่งมอบเพื่อเป็นคู่มือกรรมการ	 สำหรับปี	 2559	 	บริษัทไม่มีการ

แต่งตั้งกรรมการบริษัทท่านใหม่	แต่ถ้าเมื่อมีกรรมการใหม่	จะมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่	 โดยคณะกรรมการ	

บริษัท	ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ	และกรรมการ	ผู้จัดการ	สรุปข้อมูลต่างๆ	ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ	

พร้อมทั้งมอบข้อมูลต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงบันทึกการประชุมต่างๆ	 ที่ผ่านมา	กำหนดให้กรรมการใหม่

เข้าเยี่ยมชมกิจการ	 เพื่อให้เข้าใจถึงอุตสาหกรรมและการดำเนินธุรกิจของบริษัท	 รวมถึงการชี้แจงลักษณะธุรกิจ	

กลยุทธ์ในการดำเนินงานจากกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร	 ทั้งนี้ปี	 2559	บริษัท	ยังไม่มีกรรมการใหม่

เข้ามา	



5.12 การพัฒนากรรมการและการฝึกอบรมคณะกรรมการ

	 	 คณะกรรมการมีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่

กรรมการ	 เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทั้งหลักสูตรการอบรมภายใน	และภายนอก

บริษัท	 โดยกรรมการทุกท่านต้องได้รับการฝึกอบรม	 เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ	 คณะ

กรรมการให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ	 หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ	

โดยกรรมการได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (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)	(ตามรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารบริษัทหน้า	11-17)	




