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นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

 (Corporate Governance Policy) 

บริษัท แอดเทค ฮับ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงความส าคญัในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาล    
ในการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายให้ปฏิบตัิตามหลกัปฏิบตัิและแนวปฏิบตัิ ซึ่งสอดคล้องกบั
หลักการก ากับกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 
2017)   ออกโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งน ามาจากหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ส าหรับ

บริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และครอบคลมุหลกัการของ OECD ทัง้ 5 หมวดในเร่ือง
สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสีย บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส

และหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยน าเสนอในรูปแบบของหลกัปฏิบตัิ 8 หลกัของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้น าหรือ
ผู้ รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร ในการก ากับดูแลกิจการเพื่อการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ลงทุน และสร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอยา่งยัง่ยืน (ตอ่ไปนีเ้รียกว่า CG Code) 

คณะกรรมการ บริษัท แอดเทค ฮับ จ ากัด (มหาชน) จะได้มีการทบทวนการปรับใช้ CG Code ตามบริบทของ
บริษัทเป็นประจ าทกุปี และหากพบว่า CG Code ข้อใดยงัไม่เหมาะสมกบับริบทของบริษัท จะพิจารณาเพื่อน ามาตรการ
ทดแทน (ถ้ามี) มาปรับใช้ โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทราบในหวัข้อหลกัปฏิบตัิที่ยงัไม่ได้น าไปปรับใช้ใน
รายงานประจ าปี และแบบ 56 - 1 

 ทัง้นี  ้การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีนี  ้สะท้อนในจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทัง้กฎบัตร
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายในเร่ืองต่างๆ และการบรรจุวาระการประชุม
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยลว่งหน้าตลอดปี เพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการครบถ้วน 
โดยรายละเอียดการปฏิบตัิของบริษัทจะระบใุนรายงานการก ากบัดแูล โดยบริษัทจะสื่อสารและเผยแพร่เอกสารที่เก่ียวกบั
การก ากบัดแูลกิจการในเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้มีสว่นได้เสยีสามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทในสว่น
ของนกัลงทนุสมัพนัธ์ (http://www.addtechhub.com) 

หลักปฏิบัติ และหลักปฏิบตัิย่อย 

1. คณะกรรมการตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคณุคา่ให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน 

1.1 คณะกรรมการร่วมกบัฝ่ายบริหารในการก าหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมาย กลยทุธ์ นโยบายการด าเนินงาน

และการจัดสรรทรัพยากรที่ส าคญัเพื่อให้บรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมาย  โดยมีการติดตามประเมินผล  

และดแูล 

1.2 คณะกรรมการร่วมกบัฝ่ายบริหารในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน กลา่วคือ สามารถแข่งขนัได้

และมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ

และมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบ

ด้านลบตอ่สิง่แวดล้อม อีกทัง้ท าให้บริษัทสามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลีย่นแปลง  

1.3 คณะกรรมการดแูลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริต

ตอ่องค์กร และดแูลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.4 คณะกรรมการก าหนดขอบเขต การมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

และฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจนและติดตามให้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2. คณะกรรมการก าหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

2.1 คณะกรรมการก าหนดให้วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน อนัสอดคล้อง

กบัการสร้างคณุคา่ให้ทัง้กิจการ ผู้มีสว่นได้เสยี และสงัคมโดยรวม 

2.2 คณะกรรมการก ากบัดแูลให้กลยทุธ์ประจ าปี และ/หรือระยะปานกลาง สอดคล้องกบัการบรรลวุตัถปุระสงค์

และเปา้หมายหลกัของกิจการ และมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อยา่งเหมาะสม ปลอดภยั 

3. การเสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล 

3.1 คณะกรรมการมีการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ              
และสดัสว่นของกรรมการอิสระท่ีเหมาะสมกบัองค์กร 

3.2 คณะกรรมการเลือกบคุคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดแูลให้การด าเนินงานของคณะกรรมการ
เอือ้เฟือ้ตอ่การใช้ดลุยพินิจในการตดัสนิใจอยา่งมีอิสระ 

3.3 คณะกรรมการดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้
คณะกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ 

3.4 คณะกรรมการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนที่
มีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจงูใจทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

3.5 คณะกรรมการดแูลให้กรรมการทกุคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่และจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ 

3.6 คณะกรรมการดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อย          

และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ในระดบัที่เหมาะสมและกิจการนัน้ๆ มีความเข้าใจถกูต้อง
ตรงกนั 

3.7 คณะกรรมการจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการรายบคุคล โดยน าผลประเมินไปใช้ในการพฒันาการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการตอ่ไป 

3.8 คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ และได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส าหรับ      

การปฏิบตัิหน้าที่กรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 

3.9 คณะกรรมการดูแลให้การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมลู      
ที่จ าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุน            

การด าเนินงานของคณะกรรมการ 

4. คณะกรรมการกบัการสรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

4.1 คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ และคณุลกัษณะที่จ าเป็นตอ่การขบัเคลือ่นองค์กรไปสูเ่ปา้หมาย 

4.2 คณะกรรมการก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

4.3 คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ ถือหุ้ นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหาร                   

และการด าเนินงานของกิจการ 

4.4 คณะกรรมการดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์  และแรงจูงใจ                

ที่เหมาะสม 
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5. คณะกรรมการกบัการสง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 

5.1 คณะกรรมการให้ความส าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับ      

การสร้างคณุประโยชน์ตอ่ลกูค้าหรือผู้ที่เก่ียวข้อง และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

5.2 คณะกรรมการดแูลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ใน

แผนด าเนินการ เพื่อให้มัน่ใจว่าทุกฝ่ายขององค์กรด าเนินการสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั  

และแผนกลยทุธ์ของกิจการ 

5.3 คณะกรรมการดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรทรัพยากรให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยค านึงถึง

ผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสายหว่งโซแ่หง่คุณคา่ เพื่อการด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 

5.4 คณะกรรมการจดัให้มีการก ากบัดแูลและบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร ท่ีสอดคล้องกบั

ความต้องการของกิจการ รวมทัง้ดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 

และพฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเสีย่งเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการ 

6. คณะกรรมการดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีย่งและการความคมุภายในท่ีเหมาะสม 

6.1 คณะกรรมการดูแลว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท าให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์อยา่งมีประสทิธิผล และมีการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

6.2 คณะกรรมการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและอิสระ 

6.3 คณะกรรมการดูแลการจัดการความขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ได้ระหว่างบริษัทกบัฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น รวมถึงการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สิน ข้อมลูและโอกาสของ

บริษัท และการท าธุรกรรมกบัผู้ที่มีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัทในลกัษณะที่ไมส่มควร 

6.4 คณะกรรมการดแูลให้มีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการตอ่ต้านคอร์รัปชันท่ีชดัเจน และสือ่สารใน

ทกุระดบัขององค์กรและตอ่บคุคลภายนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบตัิได้จริง 

6.5 คณะกรรมการดแูลให้มีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและด าเนินการ กรณีมีการชีเ้บาะแส 

7. คณะกรรมการกบัการรักษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

7.1 คณะกรรมการดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าคัญต่างๆ ถูกต้อง 

เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง 

7.2 คณะกรรมการดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี  ้

7.3 ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะดแูลให้กิจการ

มีการวางแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทัง้นีภ้ายใต้การ

ค านงึถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี 

7.4 คณะกรรมการจะพิจารณาจดัท ารายงานความยัง่ยืนตามความเหมาะสม 

7.5 คณะกรรมการดแูลให้ฝ่ายจดัการมีหนว่ยงานหรือผู้ รับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ที่ท าหน้าที่ในการสื่อสาร

กับผู้ ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน         

และทนัเวลา 

7.6 คณะกรรมการสง่เสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 
 



 

4 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

8. คณะกรรมการกบัการสนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น 

8.1 คณะกรรมการดแูลให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท 

8.2 คณะกรรมการดูแลให้การด าเนินการในวนัประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

และเอือ้ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิของตน 

8.3 คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่าง

ถกูต้องและครบถ้วน 

ก าหนดผู้รับผิดชอบตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

เร่ือง ผู้รับผิดชอบ 

การทบทวนหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีทกุปี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะท างานก ากบัดแูลกิจการและรับผิดชอบต่อสงัคม 

การประชมุกรรมการและการประชมุผู้ถือหุ้น และจดัเก็บเอกสารการประชมุ เลขานกุารบริษัท 
การเก็บรักษาและปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร เลขานกุารบริษัท 
กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมาย กรรมการและผู้บริหาร 

เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ เก็บเอกสาร 
การเผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์บริษัท เลขานกุารบริษัท 
การให้ข้อมลูแก่ผู้ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง (นกัลงทนุสมัพนัธ์) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/คณะกรรมการบริษัท 
การดูแลรายการท่ีเกี่ยวโยงและรายการท่ีเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 

การตรวจสอบระบบควบคมุภายใน บริษัทตรวจสอบภายใน (บคุคลภายนอก) 
การจดัท ารายงานทางการเงิน ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
การจดัท ารายงานประจ าปี ผู้จดัการฝ่ายบญัชี และเลขานกุารบริษัท 
การติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์และส่งข้อมลูผ่านระบบ SET 
Portal 

เลขานกุารบริษัท 
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