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กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท แอดเทค ฮับ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ จึงมีบทบาท
ส าคญัต่อการสรา้งมลูค่าใหก้ิจการรวมทัง้สรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหก้บัผูถื้อหุน้ ซึ่งโดยทั่วไปคณะกรรมการบริษัท
จะมอบหมายใหฝ่้ายจดัการเป็นผูป้ฏิบตัิ ดงันัน้ หนา้ที่หลกัของคณะกรรมการบรษิัท จึงแบ่งเป็น 2 ดา้น ดงันี ้

1. การก าหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทจะด าเนินงานไปใน
ทิศทางที่เป็นประโยชนส์งูสดุของบรษิัท และผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

2. การติดตามการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลและรบัผิดชอบผลการด าเนินงานของ
บรษิัทต่อผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทยังมีอ านาจและความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและมติ           
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดที่ส  าคัญ โดยแสดงไวใ้นขอ้ 5 เรื่อง ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบ (ปรากฏ
ดา้นล่างของกฎบตัรนี)้ 

2. องคป์ระกอบ 

1. คณะกรรมการบรษิัทไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท 
2. ผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการบรษิัท 
3. คณะกรรมการบริษัทให้มีจ านวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดและประกอบดว้ยประธานกรรมการ       

รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นมีจ านวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัทและการ
ปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพของบรษิัท โดยเมื่อรวมแลว้มีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 ท่าน 

4. คณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการบรษิัทไม่นอ้ยกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจ ากฝ่ายบริหารและ
ปราศจากความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือความสมัพนัธอ์ื่นใดอนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจอย่างเป็น
อิสระ จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดและตอ้งไม่ต ่ากว่า 3 คน 

5. ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการอิสระคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบรษิัท ในกรณีที่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ
บรษิัทก็ได ้

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

1. กรรมการบริษัทตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถ มีความซื่อสตัย ์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอทุิศความรู ้ความสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษิัทได ้

2. กรรมการบริษัทมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง  รวมทั้งตอ้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึง 
การขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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3. กรรมการบริษัทสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทอื่นได้ แต่ทัง้นี ้ในการเป็นกรรมการดงักล่าวตอ้ง
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทและตอ้งเป็นไปตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) 

4. กรรมการบริษัทจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บรษิัท หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการ
ของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนต์นหรือเพื่อประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 

5. กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนด และตอ้งสามารถดูแลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทียมกันและไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์นอกจากนัน้ ยงัตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยใหค้วามเห็นอย่าง
เป็นอิสระได ้

6. กรรมการบริษัทแต่ละท่านสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได ้โดยเมื่อนบัรวมการ

ด ารงต าแหน่งในบรษิัทแลว้จะตอ้งไม่เกิน 5 บรษิัทจดทะเบียน  

4. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและวาระการด ารงต าแหน่ง 

1. การแต่งตัง้กรรมการบรษิัทใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทและขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  ทัง้นี ้
จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน  โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์            
การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบรษิัทและผูถื้อหุน้ 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูท้  าการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามที่ระบุไวใ้นกฎบตัรนี ้เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะน าเสนอชื่อบุคคลดงักล่าวต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้
ต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

3. ใหก้รรมการบริษัท ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบก าหนดออกตามวาระ อาจไดร้บัพิจารณา
เลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษิัทต่อไปได ้

4. ในกรณีที่เป็นการแต่งตัง้กรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิครบถว้นตามที่ระบไุว้
ในกฎบัตรนี ้และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และน าเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนในการประชมุคณะกรรมการคราว
ถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน ทัง้นี ้บคุคลซึ่งเขา้รบัต าแหน่งเป็นกรรมการ
ในกรณีดงักล่าวใหอ้ยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการบรษิัทซึ่งพน้จากต าแหน่ง 

5. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปีทุกครัง้  ใหก้รรมการบริษัทออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวน
ใกลท้ี่สดุกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการบริษัทซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่ง
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ได ้ทั้งนี ้กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง  ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจ้ับ
สลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

6. กรรมการอิสระจะมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระเป็นครัง้แรก เวน้แต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแลว้ถึงความสมเหตุสมผลของความ
จ าเป็น คณะกรรมการบรษิัทอาจใหบ้คุคลดงักล่าวด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบรษิัทต่อไป 

7. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้ กรรมการบรษิัทอาจพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการบรษิัท หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชน

จ ากัดหรือ มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการ
กิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง 

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง  (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน          
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุน้ที่
ถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง) 

5. ศาลมีค าสั่งใหอ้อก  

  กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผล   
นบัแต่วนัท่ีระบใุหม้ีผลในหนงัสือลาออก 

5. ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบรษิัทในฐานะผูแ้ทนของผูถื้อหุน้มีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ดงัต่อไปนี  ้

1. ปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตยส์ุจริต โดยค านึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ  รวมทั้งตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท 
ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้  

2. ก าหนดและพิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน ์กลยุทธ์ ทิศทางในการด าเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย 
แผนงานการด าเนินธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบริหารจดัการ อ านาจอนุมตัิของบริษัท การก าหนด
นโยบายการลงทุน การขยายกิจการ การประชาสัมพันธ์ ก าหนดแผนการเงิน รายงานประจ าปี 
งบประมาณรวมทั้งงบประมาณประจ าปี การบริหารทรัพยากรบุคคล และการลงทุนดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศตามที่คณะกรรมการบรหิารน าเสนอ รวมทัง้ควบคมุก ากบัดแูล (Monitoring and Supervision) 
การบริหาร การจดัการและติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารของทัง้บริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 
แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายทางธุรกิจเพื่อเพิ่ม
มลูค่าสงูสดุใหแ้ก่บรษิัทและผูถื้อหุน้ 
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3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่องและ
สม ่าเสมอเพื่อใหบ้รรลกุลยทุธแ์ละเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ  

4. พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มที่ก าหนดในพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั 
และ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ในกรณีที่เป็นการแต่งตัง้กรรมการแทนต าแหน่ง
กรรมการท่ีว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีคุณสมบัติ ตามที่ก าหนดในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
รวมถึงประกาศขอ้บงัคบัและ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทและ/หรือ
บุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร  พรอ้มทั้งก าหนด
ขอบเขต อ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการบรหิาร 

7. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอื่น พรอ้มทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบ  
เพื่อช่วยเหลือและสนบัสนนุการปฏิบตัิงานตามความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 

8. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการผูจ้ดัการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นไปตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ
กรรมการผูจ้ัดการ พรอ้มทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบ และก าหนดกรอบและ
นโยบายส าหรับการก าหนดเงินเดือน การปรับขึ ้นเงินเดือน กา รก าหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน                
และบ าเหน็จรางวลัของกรรมการผูจ้ดัการ 

9. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทพร้อมทั้งก าหนดขอบเขต  อ านาจ  หน้าที่และความรับผิดชอบ               
เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิงานต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทเ ป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

10. พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทได  ้
11. พิจารณาอนุมตัิการท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ และ/หรือการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน 

เวน้แต่รายการดังกล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้  ทั้งนี ้ในการพิจารณาอนุมตัิดงักล่าวจะ
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

12. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะท า
เช่นนัน้และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

13. จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงินรวม รวมทัง้งบการเงินเฉพาะกิจการของ
บรษิัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบรษิัท ซึ่งผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ เพื่อแสดงถึงฐานะการเงนิ
และผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

14. พิจารณาคดัเลือกและใหค้วามเห็นชอบการเสนอรายชื่อผูส้อบบัญชีของบริษัท  รวมทัง้พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการ
ประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 
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15. ด าเนินการใหบ้ริษัทน าระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้จดัใหม้ีระบบควบคมุ
ภายในและระบบตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

16. พิจารณาก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร        
และก ากับดูแลใหม้ีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียง โดยมีมาตรการรองรบัและวิธี
ควบคมุเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัทอย่างเหมาะสม 

17. จดัใหม้ีนโยบายเก่ียวกบัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี และนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ
ของบริษัทตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อยตามแนวทางที่ตลาดหลักทรพัยฯ์   
และ/หรือส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด และมีการปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้ชื่อมั่น
ไดว้่าบรษิัทมีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทกุกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 

18. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งนี ้ ในกรณีที่
กรรมการรายใดมีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมใดที่ท  ากับบริษัท หรือมีสัดส่วนการถือหุน้ในบริษัทเพิ่มขึน้หรือ
ลดลง ใหก้รรมการรายดงักล่าวแจง้ใหบ้รษิัททราบโดยไม่ชกัชา้ 

19. ดูแลใหม้ีการเปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้
ของการประชุม และจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ 

20. ส่งเสริมใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัท เขา้ร่วมหลกัสตูรสมัมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิัทไทย ในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการและผูบ้รหิารนัน้ 

21. ติดตามและก ากับดูแลการบริหารจัดการและการด าเนินงานต่างๆ ของบริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่
บริษัทก าหนด กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย       
โดยอนโุลมเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายอื่น 

22. มอบหมายหรือแต่งตัง้บคุคลอื่นใดใหด้  าเนินกิจการของบรษิัท ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการบรษิทั
หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจ  และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการบรษิัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได ้

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะ
เป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) 
อาจมีส่วนไดเ้สียหรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบั
บริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุม          
ผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิไว ้

6. การประชุม 

1. ก าหนดใหม้ีการประชุมอย่างนอ้ย 6 ครัง้ต่อปี โดยอาจก าหนดวนัประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดทัง้ปีและอาจมี
การประชมุวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น 

2. ประธานกรรมการบรษิัทและกรรมการผูจ้ดัการจะเป็นผูด้แูลใหค้วามเห็นชอบก าหนดวาระการประชมุ 
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3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหป้ระธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสือ    
นดัประชุม พรอ้มระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการทุกท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า   
7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมการไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูอย่างเพียงพอ เวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน       
เพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัท ใหส้ามารถแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นหรือก าหนดวนัประชมุให้
เรว็กว่านัน้ก็ได ้

4. ประธานกรรมการบริษัทท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม  มีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่าง
เพียงพอส าหรบักรรมการท่ีจะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่ส  าคญั 

5. กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และใหก้รรมการที่มีส่วนไดเ้สีย
ออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนัน้ ๆ เพื่อเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดอ้ภิปรายแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นอิสระ 

7. องคป์ระชุมและการลงคะแนน 

1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการบริษัททัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ ใหร้องประธานกรรมการบริษัทเป็น
ประธานที่ประชุม แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการบรษิัทซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการบรษิัทคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ  

2. การลงมติใหใ้ชเ้สียงขา้งมากและหากมีกรรมการคัดคา้นมติดังกล่าว  ใหบ้ันทึกค าคัดคา้นไวใ้นรายงาน  
การประชมุ 

3. ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  เว้นแต่
กรรมการบรษิัทซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั
ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเพื่อเป็นเสียงชีข้าด 

กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัทนีใ้หม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัท่ี 28 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

 

 

     ..................................................... 
          นายจิรพนัธ ์ สินธุนาวา 
                            ประธานกรรมการ 
                  บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 


