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 การกาํกบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ครอบคลุมเน้ือหา แบง่ออกเป็น 5 
หมวด ดงัน้ี 
 1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
 2. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 
 3. การคาํนึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
 5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

1. สิทธิของผูถื้อหุ้น 
นอกจากทีบ่รษิทัจะปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ในฐานะเจา้ของบรษิทัซึง่มสีทิธพิืน้ฐานตามทีก่ฎหมายกาํหนดแลว้ บรษิทัยงั

มนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัแิละดแูลผูถ้อืหุน้มากกวา่สทิธติามกฎหมาย เชน่ การใหข้อ้มลูสาํคญัทีเ่ป็นปัจจุบนั  การไมล่ดิรอนสทิธิ
ของผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทั และการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นตน้ โดยไดก้าํหนดสทิธขิองผูถ้อืหุน้สาํหรบั
การประชุมผูถ้อืหุน้ดงัน้ี 
 1.1 การจดัประชุมผูถ้อืหุน้ 
 บรษิทัฯ ไดก้าํหนดใหม้กีารประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ปีละครัง้ ภายในเวลาไมเ่กนิ 4 เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปี
บญัชขีองบรษิทั โดยใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ประชุมและออกเสยีงตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที่
คณะกรรมการกาํหนด (Record Date) และจาํนวนหุน้ทีถ่อืหุน้แต่ละรายจะมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนใหเ้ป็นไปตามทีป่รากฏ
ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัเดยีวกนันัน้ (Record Date) ซึง่วนัทีค่ณะกรรมการกาํหนด (Record Date) ตอ้งเป็นวนัทีล่ว่งหน้า
ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ไมเ่กนิ 2 เดอืน แต่ตอ้งไมก่่อนวนัทีค่ณะกรรมการอนุมตัใิหม้กีารเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ และเมือ่
คณะกรรมการกาํหนดวนัเพือ่กาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ประชุม (Record Date) แลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้
 และในกรณีจาํเป็นเรง่ดว่นบรษิทัจะเรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้เป็นกรณีไป ทัง้น้ีในปี 2557 บรษิทัไดจ้ดัการ
ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ ที1่/2557 ในวนัที ่8 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมู ชัน้ 3 โรงแรม
โกลเดน้ ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ (ชื่อเดมิ โรงแรมเรดสินั) กรงุเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ย
ขวาง กรงุเทพ 10320 โดยกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้รว่มประชุมครบทุกทา่น เพือ่ตอบคาํถามผูถ้อืหุน้ และมผีูส้อบ
บญัช ีจากบรษิทัสาํนกังาน อวีายจาํกดั(เดมิชื่อบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั  เป็นผูส้งัเกตการณ์ดาํเนินงานและนบัคะแนน
ในการประชุม ซึง่ประธานไดด้าํเนินการประชุมครบถว้นตามทีก่ฎหมายกาํหนด โดยมมีตอินุมตัใินทุกวาระ 

1.2 การสง่หนงัสอืเชญิประชุมล่วงหน้า 
 บรษิทัฯไดม้อบหมายให ้บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยเ์ป็น
ผูด้าํเนินการจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมทีม่รีายละเอยีดขอ้มลู วนั เวลา สถานที ่วาระการประชุมโดยมคีาํชีแ้จงและเหตุผล
ประกอบในแต่ละวาระ เพือ่เป็นขอ้มลูสาํคญัสาํหรบัการตดัสนิใจ ความเหน็ของคณะกรรมการ บรษิทัไดส้ง่รายงานการ
ประชุมทีผ่า่นมาซึง่มรีายละเอยีดครบถว้น รายงานประจาํปี พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชุม เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการ
มอบฉนัทะ และระบุวธิกีารมอบฉนัทะไวช้ดัเจน โดยกาํหนดจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหน้า มากกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
และประกาศลงหนงัสอืพมิพร์ายวนั ก่อนวนัประชุม 3 วนัเพือ่เป็นการบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการลว่งหน้าอยา่ง



เพยีงพอสาํหรบัการเตรยีมตวั ก่อนการเขา้รว่มประชุม และไดนํ้าขอ้มลูเชญิประชุมผูถ้อืหุน้เปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบรษิทั( 
http://www.ait.co.th) ก่อนวนัประชุมลว่งหน้า ทัง้น้ีเพือ่เป็นการสนบัสนุนหรอืสง่เสรมิผูถ้อืหุน้ทุกกลุม่รวมถงึผูถ้อืหุน้
ประเภทสถาบนัใหเ้ขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 
 1.3 การมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชุมแทน 
 เพือ่เป็นการรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ะดวกเขา้รว่มการประชุมดว้ยตนเอง ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่น
หรอืกรรมการอสิระของบรษิทั ทา่นใดทา่นหน่ึงเขา้รว่มประชุม โดยบรษิทัไดร้ะบุรายชื่อไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่
กระทรวงพาณิชยก์าํหนดเพือ่ใหเ้ป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงมตแิทนผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัยงัไดเ้ผยแพรแ่บบหนงัสอื
แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ พรอ้มรายละเอยีดและขัน้ตอนการมอบฉนัทะต่างๆบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั http://www.ait.co.th ก่อน
วนัประชุมลว่งหน้า 

1.4 การอาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ 
ในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯไดอ้าํนวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนัทุกราย ในดา้นการจดั

สถานทีป่ระชุมและเวลาทีเ่หมาะสมต่อการประชุมผูถ้อืหุน้รวมถงึการจดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยดแูลตอ้นรบัใหค้วามสะดวก
เปิดรบัการลงทะเบยีนก่อนกาํหนดเวลาประชุม 1 ชัว่โมง พรอ้มจดัเลีย้งรบัรองแก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มการประชุม 

1.5 การดาํเนินการประชุมผูถ้อืหุน้ 
ก่อนเริม่การประชุม ประธานทีป่ระชุมไดช้ีแ้จงวธิกีารออกคะแนนเสยีง และวธินีบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่ตอ้ง

ลงมตใินแต่ละวาระประชุม ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัน็แต่ละวาระอยา่งชดัเจน พรอ้มเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมสอบถาม 
หรอืเสนอแนะขอ้คดิเหน็ในแต่ละวาระโดยผูบ้รหิารจะตอบคาํถามอยา่งชดัเจนในทุกคาํถาม ทัง้น้ีประธานดาํเนินการประชุม 
ตามลาํดบัวาระการประชุม และจะไมเ่พิม่วาระการประชุมโดยไมแ่จง้ผูถ้อืหุน้ทราบลว่งหน้าในการประชุมทุกครัง้จะมกีารจด
บนัทกึรายกงานการประชุมอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และสรปุผลการลงคะแนนเสยีงไวอ้ยา่งชดัเจน ในการประชมุผูถ้อืหุน้
ประจาํปี 2557 บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมระบบ Electronic Voting และการลงทะเบยีนโดยใช้ Barcode เพือ่เป็นการอาํนวยความ
สะดวกแก่ผูถ้อืหุน้โดยมุง่เน้นใหม้กีารประชุมอยา่งโปรง่ใสตามหลกัการกาํกบักจิการทีด่ ีนอกจากน้ี ในการประชุมผูถ้อืหุน้
บรษิทัจดัใหม้กีารลงมตเิป็นแต่ละรายการในกรณีทีว่าระนัน้มหีลายรายการ เชน่ วาระการแต่งตัง้กรรมการ 

ในการนบัคะแนนเสยีง บรษิทัจดัใหม้บุีคคลทีเ่ป็นอสิระ เชน่ ผูส้อบบญัชแีละทีป่รกึษากฎหมายเพือ่สงัเกตการณ์นบั
คะแนนเสยีงในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

1.6 การปฏบิตัเิกีย่วกบัการรายงานความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 
 บรษิทัไดป้ฏบิตัติามมาตรา 89/14 แหง่ พรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย 
พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2551 กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัตอ้งรายงานให้
บรษิทัทราบถงึการมสีว่นไดเ้สยีของตน หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เป็นสว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการ กจิการ
ของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย และประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ่ทจ.2/2552 ลงวนัที ่26 มกราคม 2552 เรือ่งการ
รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เป็นรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และการปฏบิตัติามหลกักาํกบักจิการทีด่ ีคณะกรรมการฝ่ายบรหิารจงึพจิารณากําหนดหลกัเกณฑ ์และวธิกีาร
รายงานมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการผูบ้รหิาร และบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งดงัน้ี 

1. ใหก้รรมการและผูบ้รหิารรายงานการมสีว่นไดเ้สยีครัง้แรกของการดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารและทุก

ครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงภายใน 7 วนั ตามแบบแจง้รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการ และสง่ให้

เลขานุการบรษิทัเพือ่ดาํเนินการและจดัเกบ็ 



2. ใหเ้ลขานุการจดัสง่สาํเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีใหป้ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานนัน้ เพือ่ใหค้ณะกรรมการทาํการตรวจสอบโดยผ่านความ

เหน็ชอบโดยคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2552 เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2552 โดยใหห้ลกัเกณฑแ์ละ

แบบฟอรม์การรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ตัง้แต่วนัที ่1 

กรกฎาคม 2552 เป็นตน้ไป 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้หากกรรมการทา่นใดมสีว่นไดเ้สยี หรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งในวาระใด กรรมการ ทา่นนัน้จะ
งดออกเสยีงในวาระนัน้ๆ 

       1.7 การดาํเนินการหลงัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 บรษิทัจะจดัสง่รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่จดบนัทกึรายงานการประชุมในแต่ละวาระอยา่งละเอยีด ซึง่รวมถงึ 
บนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวธิกีารแสดงผลคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนดาํเนินการประชุม รวมทัง้การเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ประเดน็ หรอืซกัถาม นอกจากน้ี ควรบนัทกึคาํถาม คาํตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระวา่มผีูถ้อื
หุน้เหน็ดว้ย คดัคา้น และงดออกเสยีงเป็นอยา่งไร รวมถงึบนัทกึรายชื่อกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุมและกรรมการทีล่าประชุม 
โดยจะจดัสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยภ์ายในกาํหนด 14 วนันบัจากวนัทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
และเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั http://www.ait.co.th  ใหผู้ล้งทุนรบัทราบ 
 

2.  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนัในเรือ่งต่างๆดงัน้ี 
     2.1  การแสดงวาระการประชุมและเอกสารทีใ่ชใ้นการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
 บรษิทัไดแ้จง้ระเบยีบวาระการประชุมสามญัประจาํปีและเอกสารประกอบต่างๆของบรษิทัประกาศผา่นชอ่งทาง
เผยแพรข่องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทั   http://www.ait.co.th  อยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนันดั
ประชุมผูถ้อืหุน้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้รายยอ่ยและผูส้นใจอื่นไดร้บัทราบขอ้มลูดงักลา่ว และเน่ืองจากผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป็นทัง้คน
ไทยและชาวต่างชาต ิบรษิทัจงึไดจ้ดัทาํเวบ็ไซต ์2 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพือ่ประโยชน์ในการสือ่สาร
สาํหรบัผูล้งทุนทุกกลุม่และเพือ่อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุนต่างชาต ิ 
 
 2.2 การเขา้ถงึขอ้มลูของบรษิทั 
 ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกทา่นสามารถเขา้ถงึขอ้มลูของบรษิทัผา่นชอ่งทางต่างๆอยา่งเทา่เทยีมกนั ซึง่บรษิทัมชีอ่งทาง
ในการเผยแพรข่อ้มลูดงัน้ี 
 โทรศพัท ์ : 02-2759400 
 Web Site  : http://www.ait.co.th   
 อเีมล ์  : ir@ait.co.th 
     2.3  กาํหนดนโยบายกาํกบัดแูลในการป้องกนัผูบ้รหิารและพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งนําขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใช ้ 

เพือ่ประโยชน์สว่นตน หรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ และกาํหนดใหผู้บ้รหิารตอ้งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั 
ทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถอืครอง (ตามแบบฟอรม์ 59-2) ไปยงัคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์าม
ระเบยีบ 



การดแูลการใชข้อ้มลูภายในนอกจากมาตรการทีเ่ป็นขอ้กาํหนดของกฎหมายแลว้ นอกจากน้ีเรือ่งการเปลีย่นเปลีย่นการถอื
ครองหลกัทรพัยข์องกรรมการบรษิทั(ตามแบบฟอรม์ 59-2)จะถกูนําเป็นวาระเพือ่ทราบในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั
ในทุกๆไตรมาส 

ยิง่ไปกวา่น้ีบรษิทัมนีโยบายและยดึมัน่ในจรยิธรรมความซื่อสตัยแ์ละความสจุรติในการดาํเนินธุรกจิต่อลกูคา้ คูค่า้ 
ผูล้งทุน และผูถ้อืหุน้โดย กาํหนดแนวทางไวใ้นจรรยาบรรณของบรษิทัใหก้รรมการผูบ้รหิารและ พนกังานทุกระดบัยดึถอื 
และนําไปปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัมใิหข้อ้มลูและขา่วสารทีส่าํคญัถกูเปิดเผย มกีารเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูขา่วสารโดยพลการ หรอืโดย
มเีจตนาทีไ่มบ่รสิทุธิ ์โดยหากฝ่าฝืนเป็นความผดิอยา่งรา้ยแรงและอาจถกูลงโทษทางวนิยั 
 บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลผูบ้รหิารในการนําขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตน ดงัน้ี 
1.  กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทัจะตอ้งรกัษาความลบัและ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทั 
2.  กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทัจะตอ้งไมนํ่าความลบัและ/หรอืขอ้มลูของบรษิทัไป 

เปิดเผย  หรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพือ่ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม และไมว่า่
จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไมก่ต็าม 

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทัจะตอ้งไมท่าํการซือ้ขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยใช้
ความลบั และ/หรอืเขา้ทาํนิตกิรรมอื่นใด โดยใชค้วามลบัและ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทั อนัอาจก่อใหเ้กดิความ 
เสยีหายต่อบรษิทัไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม ขอ้กาํหนดน้ีใหร้วมความถงึคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะของ
กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทัดว้ย ผูใ้ดทีฝ่่าฝืนระเบยีบขอ้บงัคบั ดงักล่าวจะถอืวา่ไดก้ระทาํผดิ
อยา่งรา้ยแรง 

4. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการรวมทัง้ผูบ้รหิารระดบัต่างๆเกีย่วกบัหน้าทีต่อ้งรายงานการถอืครองทรพัยข์องตนคูส่มรส 
และบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ และบทกาํหนดโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 และ
ตามขอ้กาํหนดขอตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

1. บรษิทัจะกาํหนดใหผู้บ้รหิารรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยต่์อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั   

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกั ทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ .ศ. 2535 และ

จดัสง่สาํเนารายงานน้ีใหแ้ก่บรษิทัในวนัเดยีวกบัวนัทีส่ง่รายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์

2. บรษิทัเปิดเผยการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร ครบถว้น ถกูตอ้ง ไวใ้นรายงานประจาํปี ตามทสีาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

3. บรษิทัจะดาํเนินการสง่หนงัสอืเวยีนแจง้ผูบ้รหิารเพือ่ทราบวา่ ผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระสาํคญัซึง่มี

ผลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในชว่ง ก่อนทีง่บการเงนิหรอืขอ้มลู

ภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณะชนและหา้มไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระสาํคญั  นัน้ต่อบุคคลอื่นนอกจากน้ี เพือ่ให้

พนกังานทุกคนปฏบิตัใินแนวทางเดยีวกนัเกีย่วกบัการใชข้อ้มลูภายในองคก์ร บรษิทัไดร้ะบบแนวทางดงักลา่วเพิม่เตมิ

ในคูม่อืพนกังาน 

3.การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆ และมนีโยบายทีจ่ะดแูลใหค้วามมัน่ใจ โดยจดัใหล้าํดบั
ความสาํคญัแก่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้แก่ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คูค่า้ คูแ่ขง่ ตลอดจนสาธารณชนและสงัคมโดยรวมอยา่ง



เหมาะสม และจะใหม้กีารรว่มมอืกนัระหวา่งผูม้สีว่นไดเ้สยีในกลุม่ต่างๆตามบทบาทและหน้าทีเ่พือ่ใหก้จิการของบรษิทั
ดาํเนินไปดว้ยด ีมคีวามมัน่คงและตอบสนองผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดงันัน้ คณะกรรมการจงึไดจ้ดัใหม้คีูม่อื
จรรยาบรรณธุรกจิ ประกอบดว้ยจรรยาบรรณของผูบ้รหิารต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่างๆและจรรยาบรรณพนกังานขึน้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร พรอ้มทัง้แจง้ใหท้ราบโดยทัว่กนัเพือ่ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทุกคนไดป้ฏบิตัโิดยทัว่กนัและกาํหนดให้
ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชัน้มหีน้าทีก่าํกบัดแูลสง่เสรมิใหม้กีารปฏบิตั ิเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่สทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บั
การคุม้ครองและปฏบิตัเิป็นไปไดด้ว้ยด ีดงัน้ี 
 
จรรยาบรรณ: กาํหนดเพ่ือให้ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น พนักงาน ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหน้ี คู่แข่งทางการค้า และสงัคม
ส่วนรวม ดงัน้ี 
ผูถื้อหุ้น : 

1. ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ โปรง่ใส เป็นธรรม เพือ่ทาํใหม้ ัน่ใจไดว้า่ในการตดัสนิใจและกระทาํการ

ใดๆมกีารคาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของกลุม่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยรวมแลว้ 

2. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งมอือาชพีดว้ยความรู ้ความชาํนาญ ความมุง่มัน่ และดว้ยความระมดัระวงั ตลอดจนการ

ประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละทกัษะในการบรหิารจดัการบรษิทัอยา่งเตม็ความสามารถ 

3. รายงานสถานภาพขององคก์รสมํ่าเสมอ ครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

4. ไมแ่สวงหาประโยชน์ใหต้นเอง และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยใชข้อ้มลูใดๆขององคก์รซึง่ยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อ

สาธารณชน 

5. ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูลบัขององคก์รต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แขง่ทางการคา้ 

6. ไมด่าํเนินการใดๆในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อองคก์ร 

พนักงาน : 
1. ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่พนกังาน โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม

ของพนกังาน 

2. ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาสกบัพนกังานอยา่งทัว่ถงึและ

สมํ่าเสมอ 

3. หลกีเลีย่งการดาํเนินการใดๆทีไ่มเ่ป็นธรรมซึง่อาจคุกคาม และสรา้งความกดดนัต่อสภาพจติใจของพนกังาน 

หรอือาจมผีลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าทีก่ารงานของพนกังาน 

4. ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติ รา่งกาย สขุภาพอนามยั และทรพัยส์นิของ

พนกังานอยูเ่สมอ 

5. ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังาน 

ลกูค้า : 
1. จาํหน่ายสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพ ตลอดจนรกัษาคุณภาพใหไ้ดม้าตรฐานตลอดเวลา 

2. เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และไมบ่ดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 

3. ใหร้บัประกนับรกิาร ภายใตเ้งือ่นไขและเวลาอนัเหมาะสม 



4. ไมส่ง่มอบสนิคา้และบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้โดยทราบวา่สนิคา้และบรกิารนัน้มขีอ้บกพรอ่งเสยีหาย 

5. จดัระบบเพือ่ใหล้กูคา้มาสามารถแจง้เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร และสามารถตอบสนองอยา่งรวดเรว็ 

6. รกัษาความลบัของลกูคา้ รวมถงึไมนํ่ามาใชป้ระโยชน์แก่ตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

7. ปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีม่ต่ีอลกูคา้อยา่งเครง่ครดั กรณีทีอ่าจไมสามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขจะตอ้งรบี

ดาํเนินการแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหน้า เพือ่รว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

คู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้ี : 
1. ปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีม่ต่ีอคูค่า้และ/หรอืเจา้หน้ี กรณีทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไข จะตอ้งรบีแจง้ให้

ทราบล่วงหน้าเพือ่รว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข และป้องกนัไมใ่หเ้กดิความเสยีหาย 

2. ไมเ่รยีก หรอืไมร่บั หรอืจา่ยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่มส่จุรติในการคา้กบัคูค่า้ ลกูหน้ีและ/หรอืเจา้หน้ี 

3. รายงานขอ้มลูทางการเงนิทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น ตามความเป็นจรงิ 

คู่แข่งทางการค้า : 
1. ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี

2. ไมท่าํลายชื่อเสยีงและกลา่วหาคูแ่ขง่ทางการคา้ หรอืผลติภณัฑข์องบรษิทัคูแ่ขง่ดว้ยความไมส่จุรติ และ

ปราศจากขอ้มลูความจรงิ 

3. ไมเ่ขา้ถงึสารสนเทศทีเ่ป็นความลบัของลกูคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่มส่จุรติ หรอืไมเ่หมาะสม 

สงัคมส่วนรวม : 
1. ใหก้ารสนบัสนุนกจิการอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสงัคมสว่นรวม 

2. คนืผลกาํไรสว่นหน่ึงขององคก์รใหแ้ก่กจิกรรมทีจ่ะมสีว่นสรา้งสรรคส์งัคมอยา่งสมํ่าเสมอ 

3. ไมก่ระทาํการใดๆ ทีม่ผีลเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาต ิและสภาพแวดลอ้ม 

4. ปลกูฝังจติสาํนึกของความรบัผดิชอบต่อชุมชน และสงัคมใหเ้กดิขึน้ในหมูพ่นกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง 

5. ปฏบิตัหิรอืควบคุมใหม้กีารปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดัตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบยีบทีอ่อกโดย

หน่วยงานกาํกบัดแูล 

 
4.การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

4.1 กาํหนดใหค้ณะกรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบต่อการรายงานขอ้มลูทางการเงนิ รวมถงึขอ้มลูทัว่ไปต่อผูถ้อืหุน้
และผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส เชื่อถอืได ้และทนัเวลา โดยมคีาํอธบิายอยา่งมเีหตุผล พรอ้มตวัเลข 
สนบัสนุนทัง้ในดา้นผลการดาํเนินงาน นโยบาย และแนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสาํเรจ็และอุปสรรคของกจิการเปิดเผย
ในรายงานประจาํปี ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และใน Website ของบรษิทั  http://www.ait.co.th  ทัง้
ภาคภาษาไทยและภาคภาษาองักฤษ เพือ่เผยแพรแ่ก่ผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัไดร้บัทราบสารสนเทศ
อยา่งเทา่เทยีมกนัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดตามเกณฑข์องสาํนกังานกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป  โดยรายงานทางการเงนิทุกฉบบัจะไดร้บั
การสอบทานหรอืตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรษิทั 



4.2 กาํหนดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูรายการระหวา่งกนัอยา่งเพยีงพอ ไมว่า่จะเป็นนโยบายการกาํหนดราคาระหวา่ง
กนัไมว่า่จะเป็นกรณีการซือ้ขายสนิคา้ระหวา่งกนั เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ลกูหน้ี และเจา้หน้ีการคา้ในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั การลงทุนในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั การคํ้าประกนั และการใหห้ลกัประกนั
แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เพือ่ใหผู้ล้งทุนและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดร้บัทราบขอ้มลูและความโปรง่ใสโดยละเอยีด ภายใต้
มาตรการอนุมตักิารทาํรายการระหวา่งกนั โดยบรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะมกีารดาํเนินธุรกจิกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งหรอืบุคคลทีม่ี
ผลประโยชน์รว่มกนั ตอ้งดาํเนินการภายใตเ้งือ่นไขปฏบิตัใินการดาํเนินธุรกจิตามปกตแิละเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป เสมอืน
ทาํรายการกบับุคคลภายนอก ทัง้น้ีหากมรีายการระหวา่งกนัทีเ่ขา้เงือ่นไขรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีนกบั
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืผูบ้รหิาร คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณา และดาํเนินการตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัโดยครบถว้น และเป็นไปตามระเบยีบของสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
5.ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
 5.1 โครงสรา้งคณะกรรมการ บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

โครงสรา้งการจดัการบรษิทัมคีณะกรรมการทัง้สิน้ 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมกาตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร ทัง้น้ี เพือ่การแบ่งอาํนาจหน้าทีใ่หช้ดัเจน ซึง่จะ
ทาํใหก้ารกาํหนดทศิทางและการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัมปีระสทิธภิาพสงูสดุ คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณากาํหนด
เป้าหมายของบรษิทัและกาํหนดบทบาทและมอบหมายอาํนาจหน้าทีใ่หแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สาํหรบัคณะกรรมการบรหิารจะเป็นผูก้าํหนด
นโยบายทศิทาง และกลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกจิ ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ขณะทีค่ณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน พจิารณาคา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทั กรรมการยอ่ยชุดต่างๆกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั นอกจากนัน้ยงัรวมถงึการพจิารณาผลตอบแทนผูบ้รหิารและ
พนกังานในรปูของโบนสัและการขึน้เงนิเดอืนประจาํปีโดยรวมแลว้นําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัหิรอื
เหน็ชอบ นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัยงัไดจ้ดัใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการ
บรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิลรวมทัง้มกีารตดิตามการดาํเนินการในเรือ่งดงักลา่วอยา่งสมํ่าเสมอในการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ โดยบรษิทัไดว้า่จา้งบรษิทั ด ีไอ เอ แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั ซึง่เป็นหน่วยงานจากภายนอก 
โดยมนีายอภนินัท ์ศรปีราโมช เป็นหวัหน้าทมี ทาํหน้าทีต่รวจสอบภายในเพือ่นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํ
ทุกไตรมาส และมนีายวรวทิย ์วฒันกุลจรสั ตาํแหน่ง เลขานุการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน
โดยตรง 

 
 
5.2 การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 

 โครงสรา้งของคณะกรรมการ กาํหนดตามขอ้บงัคบัของบรษิทัในขอ้ 14 ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 5 
ทา่น ซึง่เป็นบุคคลผูม้ปีระสบการณ์ในหลายสาขา โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการของบรษิทัมจีาํนวน 11 
ทา่น ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 4 ทา่น และเป็นกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 7 ทา่น คดิเป็นรอ้ยละ 36 ในจาํนวน



กรรมการทัง้หมดและกรรมการอสิระจาํนวน 4 ทา่น คดิเป็นรอ้ยละ 36 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด โดยมจีาํนวนกรรมการ
อสิระเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
 

5.3 การประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 บรษิทัฯ จดัทาํการประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทุกสิน้ปี โดย
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เป็นผูป้ระเมนิและนําเสนอคณะกรรมการบรหิารฯ เพือ่ขอความเหน็ชอบ 
ทัง้น้ี สรปุผลการประเมนิการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ถอืเป็นขอ้มลูลบัเฉพาะ
บุคคล ไมส่ามารถเปิดเผยได ้การปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มเีกณฑก์ารประเมนิ
เป็น 3 สว่นดงัน้ี การประเมนิผลจากตวัชีว้ดัจากผลการดาํเนินงาน, การประเมนิดา้นความเป็นผูนํ้า, การประเมนิดา้นการ
บรหิารงบประมาณและโครงการต่างๆ ผลการประเมนิดงักลา่วจะถกูนําไปพจิารณากาํหนดอตัราการปรบัขึน้เงนิเดอืนของ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่พจิารณาอนุมตัต่ิอไป 
 

5.4 แผนการสบืทอดงาน 
คณะกรรมการตระหนกัวา่คุณภาพขององคก์รจะสะทอ้นออกมาจาก พนกังานผูป้ฏบิตังิาน ความเจรญิเตบิโต ที่

ย ัง่ยนืของบรษิทั ขึน้อยูก่บัการสรา้งบุคคลากรทีม่คีวามสามารถเพือ่สง่ต่อภารกจิ และสบืทอดเจตนารมณ์ของผูก้่อตัง้ 
รวมถงึวฒันธรรมทีด่งีามขององคก์ร ต่อไปจากรุน่สูรุ่น่ จงึไดม้อบนโยบายใหฝ่้ายบรหิารใหค้วามสาํคญักบัการบรหิารและ
พฒันาทรพัยากรบคุคล อยา่งมปีระสทิธภิาพ มทีศิทาง เพือ่บรรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และคา่นิยมองคก์ร 

บรษิทัฯ มกีารคดัเลอืกบุคลากรทีจ่ะเขา้มารบัผดิชอบในตาํแหน่งงานบรหิารทีส่าํคญัทุกระดบัใหเ้ป็นไปอยา่ง
เหมาะสมและโปรง่ใส เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่บรษิทัฯ ไดผู้บ้รหิารทีม่คีวามเป็นมอือาชพี มคีวามเป็นกลางไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบั
การเมอืง มคีวามเขา้ใจในวฒันธรรม และจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั เป็นอยา่งดทีัง้น้ี บรษิทัฯ มกีารกาํหนด
แผนสบืทอดงานดงัน้ี 

1. ประธานกรรมการ/กรรมการผูอ้าํนวยการ 
เมือ่ตาํแหน่งผูบ้รหิารระดบัประธานกรรมการบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการวา่งลง หรอื ผูท้ีอ่ยูใ่นตําแหน่งไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นตาํแหน่งได ้บรษิทัฯ จะมรีะบบใหผู้บ้รหิารในระดบัใกลเ้คยีง หรอืระดบัรองเป็นผู้
รกัษาการในตาํแหน่ง จนกวา่จะมกีารสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรทีม่คีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ 
กาํหนด และตอ้งเป็นผูม้วีสิยัทศัน์ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัวฒันธรรม
องคก์ร โดนการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาทัง้คณะ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูเ้สนอ
รายชื่อบุคคลทีส่มควรเป็นกรรมการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2. ผูอ้าํนวยการ 
เมือ่ตาํแหน่งระดบัผูบ้รหิารตัง้แต่ผูอ้าํนวยการขึน้ไปวา่งลง หรอืผูท้ีอ่ยูใ่นตาํแหน่งไมส่ามารถปฏบิตัิ

หน้าทีใ่นตาํแหน่งได ้บรษิทัฯ มกีารวางแผนการสบืทอดตาํแหน่งดงัน้ี 
1. วเิคราะหส์ถานการณ์การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ดา้นกลยุทธ ์นโยบาย แผนลงทุน แผนการ 
    ขยายตวั 
2. ประเมนิความพรอ้มของกาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์องบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะ 
    ยาว 
3. กาํหนดแผนการสรา้งความพรอ้มของกาํลงัคน โดยพฒันาพนกังานหรอืสรรหา เพือ่เตรยีม 



    ทดแทนคนที ่ลาออก 
4. สรา้งแผนสรรหาพนกังานและพฒันาฝึกอบรมไวล้ว่งหน้า ก่อนพนกังานจะเกษยีณหรอืลาออก 
    ก่อนเวลา 
5. กาํหนดความสามารถ ซึง่หมายถงึ ความรู ้ทกัษะ บุคลกิภาพ และทศันคตทิีพ่งึปราถนาของ 
    พนกังานในตาํแหน่งนัน้ๆ และจดัทาํแผนพฒันาเป็นรายบุคคล 
6. คดัเลอืก ประเมนิผลงาน และประเมนิศกัยภาพของพนกังานเพือ่พจิารณาความเหมาะสม 
7. ใหเ้ครือ่งมอื KPI ในการทดสอบและประเมนิบุคลากร เพื่อวเิคราะหศ์กัยภาพของพนกังาน 
 

5.5 คณะกรรมการชุดยอ่ย 
คณะกรรมการตรวจสอบ กาํกบัดแูลกระบวนการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษิทัใหถ้กูตอ้งและเพยีงพอ และ

กาํกบัดแูลใหบ้รษิทั มรีะบบควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธภิาพ สอบทานรายงานการเงนิใหถ้กูตอ้งเพยีงพอ สอบ
ทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหม้ปีระสทิธภิาพโดยพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เหน็ชอบการแต่งตัง้/โยกยา้ย/เลกิจา้ง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คดัเลอืกและแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีพจิารณา
ความเป็นอสิระ ประชุมกบัผูส้อบบญัชมีากกวา่ 1 ครัง้ต่อปี โดยไมม่ฝ่ีายจดัการ พจิารณารายการเกีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจ
มคีวามขดัแยง้ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจาํปี ลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตวจสอบมกีารประชุมตามวาระจาํนวน 6 ครัง้ โดยมสีถติกิารเขา้รว่ม
ประชุมของกรรมการแต่ละทา่นตามตารางดงัน้ี 

 

รายชื่อคณะกรรมการ 
จาํนวนครัง้การประชุม 

2555 2556 2557 

1.นายโชคชยั          ตัง้พลูสนิธนา 4/4 7/7* 6/6 
2.นายพงษ์เทพ       ผลอนนัต ์ 4/4 7/7* 6/6 
3.นายศรภีพ           สารสาส 4/4 6/7* 5/6 

 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาการกาํหนดคา่ตอบแทน และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หากผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้วา่มคีวามเหมาะสมโดยคาํนึงถงึ
ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บัจากคณะกรรมการฯ และอยูใ่นระดบัทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัของอุตสาหกรรมเดยีวกนั จะอนุมตัติามที่
คณะกรรมการบรษิทัเสนอ บรษิทัมนีโยบายในการกาํหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการในระดบัเดยีวกบัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
เพือ่จงูใจและเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถและความรบัผดิชอบต่อกรรมการ โดยคา่ตอบแทนของคณะกรรมการสาํหรบั
งวดปี 2557 แสดงไวใ้นตารางเรือ่งโครงสรา้งการจดัการ  

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนมกีาร
ประชุมตามวาระจาํนวน 2 ครัง้ โดยมสีถติกิารเขา้รว่มประชุมของกรรมการแต่ละทา่นดงัน้ี 

รายชื่อคณะกรรมการ 
จาํนวนครัง้การประชุม 

2555 2556 2557 

1.นายพงษ์เทพ         ผลอนนัต ์ 2/2* 4/4 2/2 



2.นายศริพิงษ์          อุ่นทรพนัธุ ์ 2/2* 4/4 2/2 
3.นายกติตศิกัดิ ์      สพโชคชยั 2/2* 4/4 2/2 
4.นายสรุพร           รกัตประจติ 2/2* 4/4 2/2 
5.นายศรภีพ          สารสาส 2/2* 3/4 2/2 

 * หมายเหต ุ ในการประชุมครัง้ที ่2/2555 เป็นการประชุมวาระพเิศษเพื่อพจิารณามาตราการชว่ยเหลอืพนกังาน
ทีป่ระสบภยัน้ําทว่ม คณะกรรมการสรรหาฯไมข่อรบัเบีย้ประชุมดงักลา่ว 

 
5.6 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและกรรมการอสิระ 
การสรรหาบุคคลเพื่อดาํรงตําแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูจะพจิารณาจากปัจจยัหลายประการเช่น ความรู ้

ความสามารถและประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ สาํหรบัการพจิารณาสรรหาผูบ้รหิารนัน้ คณะกรรมการบรหิารจะเป็นผู้
พจิารณาผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ ในการคดัเลอืกกรรมการ คณะกรรมการฯ มุง่เน้นความโปรง่ใสในการ
สรรหาและคดัเลอืกบุคคลที่เขา้มาดํารงตําแหน่งกรรมการ บรษิทัฯ มคีณะกรรมการสรรหา เพื่อช่วยพจิารณาถงึคุณสมบตัิ
และความเหมาะสมของผูส้มคัรหรอืกรรมการทีค่รบกําหนดออกตามวาระหรอืลาออก และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ
บรษิทัฯ เพื่อขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการฯ จากนัน้จะนําเสนอรายชื่อกรรมการดงักล่าวต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผู้
เลอืกตัง้กรรมการดงักลา่ว 
 5.7 คุณสมบตัขิองกรรมการ 

บุคคลที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัฯ เป็นผู้ซึ่งมคีวามรู้ ความสามารถและมคีวามพร้อมในการทํางานใน
หน้าทีข่องตนเองและมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปน้ี 

1. มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดั รวมทัง้
ตอ้งไม่มลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการบรษิทัฯ จากผูถ้อืหุน้ 
ตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด 

2. มคีวามรู ้ทกัษะ หรอืประสบการณ์ในอุตสาหกรรมทางดา้นไอท ีหรอืดา้นการเงนิการบญัช ีการบรหิาร 
หรอือื่นๆ ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร  

3. สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สําคัญๆ และในการทําหน้าที่เพื่อ
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถ้อืหุน้ไดทุ้กครัง้ ยกเวน้กรณีจาํเป็นหรอืมี
เหตุสดุวสิยั 

4. เป็นผูท้ีม่คีุณธรรม จรยิธรรม และคุณสมบตัอิื่นใดทีอ่าจจะมกีารกําหนดเพิม่เตมิตามกฎหมายหรอืตาม
ความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ 

 
 5.8 การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการจาํนวนอยา่งน้อย 5 ครัง้ต่อปี โดยกาํหนดวนัประชุม
ไวเ้ป็นการลว่งหน้าตลอดทัง้ปี และแจง้ใหค้ณะกรรมการแต่ละทา่นทราบ การประชุมคณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดไว้
ลว่งหน้าอยา่งน้อยปีละ 5 ครัง้ ในกรณีพเิศษประธานจะพจิารณาเหน็สมควรเรยีกประชุมเพิม่เตมิตามความจาํเป็น โดยในแต่
ละครัง้กาํหนดใหม้กีรรมการเขา้รว่มประชุมเกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด กรณีมเีหตุจาํเป็นทีก่รรมการไม่
สามารถเขา้รว่มประชุมได ้จะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1-2 วนั การกาํหนดจาํนวนองค์
ประชุมขัน้ตํ่า ณ ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมตใินทีป่ระชุม ตอ้งมกีรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ



ทัง้หมด ทัง้น้ีบรษิทัไดค้าํนึงถงึความสะดวกในการเขา้รว่มประชุมโดยจดัการประชุมทีส่าํนกังานใหญ่ของบรษิทั มกีาร
กาํหนดวาระการประชุมลว่งหน้าทีช่ดัเจนเป็นระเบยีบวาระ พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมทีเ่พยีงพอ แนบกบัหนงัสอื
เชญิประชุมใหแ้ก่กรรมการทุกท่านก่อนการประชุมไมน้่อยกวา่ 7 วนั เพือ่ใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูก่อนการ
ประชุม เวน้แต่กรณีมเีหตุจาํเป็นเรง่ดว่น นอกจากน้ีบรษิทัยงัมกีารบนัทกึรายงานการประชุม และจดัเกบ็รวบรวม
เอกสารรายงานทีร่บัรองแลว้ เพื่อใชใ้นการอา้งองิและสามารถตรวจสอบได ้
 ในการประชุมประธานกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเพยีงพอ เพือ่พจิารณาผลการดาํเนินงานของบรษิทัภาย
หลงัจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดส้อบทานงบการเงนิ หรอืตรวจสอบรบัรองงบการเงนิของบรษิทัเสรจ็แลว้ และเพือ่ให้
กรรมการไดอ้ภปิราย ซกัถาม และชีแ้นะในประเดน็สาํคญัแก่ฝ่ายบรหิาร กรรมการทุกทา่นมคีวามเป็นอสิระในการแสดง
ความคดิเหน็อยา่งกวา้งขวาง ทุกประการ 
 ในปี 2557 คณะกรรมการบรษิทัมกีารประชุมตามวาระจาํนวน 6 ครัง้ โดยมสีถติกิารเขา้รว่มประชุมของกรรมการ
แต่ละทา่นในปี 2555-2557 ดงัน้ี 
 

รายชื่อคณะกรรมการ 
จาํนวนครัง้การเขา้ประชุม/จาํนวนครัง้การประชุมทัง้หมด 

การประชุมคณะกรรมการ การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจาํปี 2557 2555 2556 2557 

1.นายธนา               ไชยประสทิธิ*์ 2/5 5/8 6/6 เขา้รว่มประชุม 
2.นายโชคชยั           ตัง้พลูสนิธนา 4/5 8/8 6/6 เขา้รว่มประชุม 
3.นายพงษ์เทพ        ผลอนนัต ์ 5/5 8/8 6/6 เขา้รว่มประชุม 
4.นายศริพิงษ์          อุ่นทรพนัธุ ์ 4/5 8/8 6/6 เขา้รว่มประชุม 
5.นายกติตศิกัดิ ์      สพโชคชยั 5/5 8/8 5/6 เขา้รว่มประชุม 
6.นายสรุพร            รกัตประจติ 5/5 8/8 6/6 เขา้รว่มประชุม 
7.นายศรภีพ           สารสาส 5/5 7/8 6/6 เขา้รว่มประชุม 
8.นายกจิจา           เหลา่บุญชยั 3/5 7/8 6/6 เขา้รว่มประชุม 
9.นายภสิกั         จารดุลิก 5/5 8/8 6/6 เขา้รว่มประชุม 
10.นายโชดวิตั      ดัน่ธนสาร 5/5 8/8 6/6 ไมเ่ขา้รว่มประชมุ 
11.นายธนารกัษ์  พงษ์เภตรา*  4/5 7/8 5/6 เขา้รว่มประชุม 

เลขานุการบรษิทั : นายวรวทิย ์ วฒันกุลจรสั 
หมายเหต ุ * นายธนารกัษ์  พงษ์เภตรา เริม่เป็นกรรมการบรษิทัตัง้แต่ การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1/2555 เดอืนเมษายน 
 

ทัง้น้ี ในปี 2557 ไดม้กีารนําเสนอระเบยีบวาระเพือ่พจิารณาโดยเป็นระเบยีบวาระทีส่าํคญั เช่น พจิารณางบ
การเงนิบรษิทักําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี กาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจาํปี จดัสรรเงนิ
สาํรองตามกฎหมายและจดัสรรกาํไร กาํหนดการจา่ยเงนิปันผล วนัประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการ
โอนหุน้เพือ่สทิธใินการเขา้รว่มประชุม ประเมนิการปฏบิตัติามหลกัการปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ปีระจาํปี 
2557 แผนงบประมาณประจาํปี 2557 กาํหนดวนัประชุมคณะกรรมการบรษิทัประจาํปี 2557 ทัง้น้ีมเีลขานุการบรษิทัเขา้รว่ม
การประชุมดว้ยทุกครัง้ โดยเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุมและจดัเกบ็ขอ้มลู หรอืเอกสารเกีย่วกบัการประชุมอยา่งถกูตอ้ง
ครบถว้น รวมทัง้ใหค้าํแนะนําในดา้นกฎเกณฑต่์างๆทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย ทัง้น้ีรายงานการประชุมครอบคลุมสาระสาํคญัต่างๆ



อยา่งครบถว้นและเป็นมตเิอกฉนัทท์ัง้หมด โดยมกีารตอบขอ้ซกัถามและคาํชีแ้จงเพิม่เตมิของฝ่ายจดัการ รวมถงึขอ้คดิเหน็
ของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบ 

 
5.9  การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิตนเองของคณะกรรมการเพือ่เป็นการประเมนิประสทิธภิาพในการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการตามแนวทางการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่มุง่เน้นนําผลประเมนิไปใชป้ระโยชน์เพือ่การปรบัปรงุการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องคณะกรรมการ ทีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที ่6/2557 เมือ่วนัที ่18 ธนัวาคม 2557 เหน็ชอบแบบประเมนิผล
ตนเอง และใหค้ณะกรมการบรษิทัดาํเนินการประเมนิตนเองประจาํปี 2557 โดยมเีกณฑใ์นการประเมนิคณะกรรมการบรษิทั
ทัง้คณะประกอบดว้ย 6 หวัขอ้คอื โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ/บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการ/การประชุมคณะกรรมการ/การทาํหน้าทีข่องกรรมการ/ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ/การพฒันาตนเองของ
กรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร ซึง่ผลการประเมนิสรปุไดว้า่ คณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีต่ามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี
และจรรยาบรรณของบรษิทั มสีว่นสาํคญัในการกาํหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ และแผนธุรกจิ โครงสรา้งและองคป์ระกอบ
คณะกรรมการมคีวามเหมาะสมโดยมคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 97  โดยผลการประเมนิอยูใ่นเกณฑด์ ี
 บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยตนเองของคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจาํทุกปี เพือ่ชว่ยให้
คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารพจิารณาทบทวนผลงาน ประเดน็และอุปสรรคในระหวา่งปีทีผ่า่นมา และเพิม่ประสทิธภิาพผล
การทาํงาน โดยคณะกรรมการบรษิทัไดร้ว่มกนักาํหนดหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ซึง่แบบ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานทีก่าํหนดจะสอดคลอ้งกบัหลกัการกํากบัดแูลกจิการและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
บรษิทั คณะกรรมการดาํเนินการประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2557 เลขานุการไดจ้ดัสง่แบบ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการใหแ้ก่กรรมการ เพือ่ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ 
และประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยตนเองของกรรมการรายบุคคล 
 

5.10 คา่ตอบแทน 
ทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2557 ของบรษิทักาํหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการในระดบัทีเ่หมาะสมภายใน

อุตสาหกรรมเดยีวกนัและขนาดใกลเ้คยีงกนั เพื่อจงูใจ และใหเ้กดิความเหมาะสมต่อความรูค้วามสามารถ และความ
รบัผดิชอบในรปูของเบีย้ประชุมและคา่ตอบแทนรายเดอืน สาํหรบัคา่ตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบจะไดร้บั
คา่ตอบแทนเป็นคา่เบีย้ประชุมและคา่ตอบแทนรายเดอืนเชน่กนั สาํหรบักรรมการซึง่ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการชุดยอ่ยจะ
ไดร้บัคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยดว้ย ซึง่มรีายละเอยีดคา่ตอบแทนเป็นอตัราคา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2552 โดยมไิดม้กีารเปลีย่นแปลงตามตารางแสดงคา่ตอบแทนรวมของกรรมการบรษิทั เรือ่ง
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 

 
5.11 กรรมการใหมแ่ละการปฐมนิเทศกรรมการใหม ่

 คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีฎบตัรของคณะกรรมการต่างๆเพื่อกาํหนดขอบเขต แนวทาง รวมทัง้กฎ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบัของบรษิทัต่างๆ สาํหรบักรรมการใหมไ่ดร้บัทราบแนวนโยบายธุรกจิของบรษิทั ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง กฎหมายและ
กฎเกณฑต่์างๆ พรอ้มสง่มอบเพือ่เป็นคูม่อืกรรมการ สาํหรบัปี 2557  บรษิทัไมม่กีารแต่งตัง้กรรมการบรษิทัทา่นใหม ่แต่ถา้
เมือ่มกีรรมการใหม ่จะมกีารปฐมนิเทศกรรมการใหม ่โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ และ
กรรมการ ผูจ้ดัการ สรปุขอ้มลูต่างๆ ใหก้รรมการใหมไ่ดร้บัทราบ พรอ้มทัง้มอบขอ้มลูต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์รวมไปถงึบนัทกึ



การประชุมต่างๆทีผ่า่นมา กาํหนดใหก้รรมการใหมเ่ขา้เยีย่มชมกจิการ เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึอุตสาหกรรมและการดาํเนินธุรกจิ
ของบรษิทั รวมถงึการชีแ้จงลกัษณะธุรกจิ กลยุทธใ์นการดาํเนินงานจากกรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบรหิาร ทัง้น้ีปี 
2557 บรษิทัฯ ยงัไมม่กีรรมการใหมเ่ขา้มา 
 

5.12 การพฒันากรรมการและการฝึกอบรมคณะกรรมการ  
คณะกรรมการมนีโยบายในการส่งเสรมิและอํานวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ 

เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงและการปฏบิตังิานอย่างต่อเน่ืองทัง้หลกัสตูรการอบรมภายใน และภายนอกบรษิทั โดยกรรมการทุก
ท่านต้องไดร้บัการฝึกอบรม เพื่อใหเ้ขา้ใจการปฏบิตัหิน้าที่ในฐานะกรรมการ คณะกรรมการใหค้วามสาํคญัในการเขา้ร่วม
อบรมหรอืสมัมนาในหลกัสูตรต่างๆหรอืพฒันาความรูค้วามสามารถ โดยกรรมการได้ผ่านการอบรมหลกัสูตรกบัสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ หลักสูตร Director Certificate Program (DCP)  หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) หลกัสตูร Monitoring the Quality 
of Financial Reporting (MFR) (ตามรายละเอยีดเกีย่วกบัผูบ้รหิารบรษิทัหน้า 11-17) 

 
 
การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
หลงัการเขา้ลงทุนในบรษิทั เคริซ์ จาํกดั (บรษิทัยอ่ย) และบรษิทั ลอ็กซเลย่ ์แอนด ์เอไอท ีโฮลดิง้ จาํกดั (บรษิทั
รว่ม) 

บรษิทัไดส้ง่เจา้หน้าทีร่ะดบัผูบ้รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นตวัแทนในการทาํหน้าทีก่าํกบัดแูลเพื่อใหส้ามารถควบคุมและ 
จดัการและรบัผดิชอบการดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม เพือ่ดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทั ดงัน้ี 
 

 
 บจ. เคริซ์ 

(บรษิทั ยอ่ย) 
บจ. ลอ็กซเลย่ ์แอนด ์

เอไอท ีโฮลดิง้ 
1. นายศริพิงษ์ อุ่นทรพนัธุ ์ - กรรมการ 
2. นายสรุพร รกัประจติ ประธานกรรมการบรษิทั - 
3. นายอศัวนิ กงัวลกจิ กรรมการ กรรมการ 
4. นายเกรยีงไกร นิศยนัต ์ กรรมการ - 
5. นางสาวสรุรีตัน์ ปราชญานุกุล - กรรรมการ 
6. นายบุญเลศิ ปัญจา (ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี
บมจ.แอด็วานซอ์นิฟอรเ์มชัน่เทคโนโลย)ี 

รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่สายงานบญัช ี

และการเงนิ 

- 

 
ในเดอืนสงิหาคม 2555 บรษิทัยอ่ยถกูฟ้องรอ้งในคดแีพง่จากบรษิทัคูส่ญัญาใหช้าํระหน้ีคา่บรกิารเชื่อมต่อโครงขา่ย 

Inter Connection Charge จาํนวน 16.0 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้จาํนวน 1.2 ลา้นบาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 17.2 ลา้นบาท 
และใหช้าํระดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี จากเงนิตน้ 14.9 ลา้นบาท นบัแต่วนัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระ
เสรจ็สิน้ 



เน่ืองจากบรษิทัยอ่ยคา้งชาํระคา่บรกิารตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2553 - พฤษภาคม 2554 ปัจจุบนัคดดีงักลา่วอยูร่ะหวา่งการ
เรยีกไกลเ่กลีย่ ใหก้ารและสบืพยาน และยงัไมท่ราบผล อยา่งไรกต็าม บรษิทัยอ่ยไดบ้นัทกึประมาณการหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ 
จากคดคีวามจาํนวน 17 ลา้นบาท ในงบการเงนิปีปัจจุบนัตามความเหน็ของฝ่ายบรหิารของบรษิทัยอ่ย 

อยา่งไรกต็าม บรษิทัไดเ้ขา้ตกลงทาํรายการซือ้ขายหุน้กบั บรษิทั เคริซ์ จาํกดั เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2556 
ภายหลงัจากการที ่บรษิทั เคริซ์ จาํกดั จะถกูฟ้องรอ้งในเดอืนสงิหาคม โดยมขีอ้ตกลงวา่ ขอ้พพิาท คดคีวามทีเ่กดิขึน้ก่อน
การเขา้ทาํรายการซือ้ขายหุน้ระหวา่ง บรษิทั แอด็วานซอ์นิฟอรเ์มชัน่เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และ บรษิทั เคริซ์ จาํกดั 
จะอยูภ่ายใตค้วามรบัผดิชอบของกลุม่ผูถ้อืหุน้เดมิ บรษิทั เคริซ์ จาํกดั 
 


