กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั
บริ ษทั ออลล์ อิ นสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษทั ออลล์อนิ สไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษทั ”) ถือเป็ นตัวแทนของ
ผูถ้ อื หุน้ และเป็ นผูท้ ม่ี บี ทบาทสาคัญต่อการสร้างมูลค่าให้กจิ การรวมทัง้ สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กบั ผูถ้ อื
หุ้น ซึ่งโดยทัวไปคณะกรรมการจะมอบหมายให้
่
ฝ่ายจัดการเป็ นผู้ปฏิบตั ิ ดังนัน้ หน้ าที่หลักของคณะกรรมการ
บริษทั จึงแบ่งเป็ น 2 ด้าน
1. การกาหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั จะดาเนินงานไปใน
ทิศทางทีเ่ ป็ นประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
2. ดาเนินกิจการของบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณในการบริหารงาน รวมทัง้ กากับดูแลการดาเนินงานของฝ่ายจัดการ
เพื่อให้เป็ นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่กาหนดไว้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทและผูถ้ ือ
หุน้
2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษทั
2.1. กรรมการบริษัท ต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู้และความสามารถโดยเฉพาะด้านที่คุณประโยชน์ ต่อบริษัท มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอทีจ่ ะปฏิบ ตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่บริษทั ได้
2.2. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทัง้ ต้องไม่มลี กั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี
มหาชนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2.3. ประธานกรรมการบริษทั และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มกี ารแบ่งแยกอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการกาหนดนโยบาย และการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
กรรมการอิสระจะต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และหรือกฎหมายอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกรรมการอิสระต้องสามารถให้ความเห็น เกีย่ วกับการทางานและสอบทานการบริหารงานของฝ่ายจัดการได้
อย่างอิสระ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั และมีวาระการดารงตาแหน่ งเท่ากับ วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
บริษทั
ให้แต่งตัง้ กรรมการอิสระท่านหนึ่ง ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริษทั
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4. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษั ท มี ห น้ า ที่ ส าคัญ ในการก าหนดนโยบายของบริษั ท การก ากับ ดู แ ลให้ บ ริษั ท มี
กระบวนการทางาน และทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบตั ติ ามนโยบายได้ รวมทัง้ มีหน้าที่ดูแลให้
บริษทั มีระบบการตรวจสอบ การติดตามผล และการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าหนดไว้
นอกเหนือจากหน้าทีโ่ ดยทัวไปดั
่ งกล่าวแล้วคณะกรรมการบริษทั ยังต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย
รวมทัง้ หลักธรรมาภิบาลและการกากับดูแลกิจการที่ ดี จึงกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
ดังต่อไปนี้
4.1 กรรมการบริษทั ต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ตามหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับของบริษทั และมติคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมั ดระวัง และ
ความซื่อสัตย์สจุ ริต
4.2 กาหนดโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั มีการดาเนินการทีเ่ ป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวข้างต้น
4.3

พิจารณาอนุมตั กิ ารดาเนินธุรกิจของบริษทั ในภาพรวม

4.4 กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ผู้มอี านาจในการจัดการ ผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการตาม
ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
4.5 แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมและจาเป็ น รวมทัง้ กาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว
4.6 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ก รรมการ ผู้บ ริห ารหรือ บุ ค คลหนึ่ งบุ ค คลใดหรือ หลายคน
ปฏิบ ัติก ารอย่ างหนึ่ งอย่ างใดแทนคณะกรรมการ ทัง้ นี้ การมอบหมายให้ป ฏิบ ัติก ารแทนดังกล่ าวต้อ งท าเป็ น มติข อง
คณะกรรมการบริษทั ระบุไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรรมการบริษทั และการมอบหมายดังกล่าวต้องไม่มลี กั ษณะทีท่ าให้
ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุ มตั ริ ายการทีม่ สี ่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่
เป็ นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักการทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ไิ ว้แล้ว
4.7 จัดให้มกี ารจัดทางบการเงินทีแ่ สดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี
และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินก่อนเสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลให้มกี ารเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่
เกีย่ วข้อง เพื่อเปิ ดเผยให้ผถู้ อื หุน้ และประชาชนได้รบั ทราบและสามารถตรวจสอบได้
4.8 พิจารณาอนุมตั นิ โยบายต่อต้านคอร์รปั ชันและสิ
่
นบน รวมถึงการจัดให้มรี ะบบควบคุมภายในและ
การบริหารความเสีย่ งจากการดาเนินธุรกิจและการดาเนินการใดๆ ของบริษทั ทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อการคอร์รปั ชัน่
และสินบน โดยมีการกากับ ติดตามและดูแลอย่างต่อเนื่อง
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5. การประชุมคณะกรรมการบริษทั
5.1. วาระการประชุม
เลขานุ การคณะกรรมการ จัดทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ โดยการประชุมแต่ ละครัง้ มีการกาหนดวัน เวลา
สถานทีแ่ ละวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมเป็ นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระ
5.2. องค์ประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวน กรรมการทัง้ หมดจึงจะ
ครบองค์ประชุม โดยประธานกรรมการ บริษทั เป็ นประธานในทีป่ ระชุม หากกรณีท่ปี ระธานกรรมการบริษัทไม่
อาจร่วมประชุมในครัง้ ใด ให้กรรมการเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็ นประธานทีป่ ระชุมแทน
5.3. จานวนครัง้ การประชุม
5.3.1. คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ เว้นแต่สถานการณ์และความจาเป็ น
5.3.2. ประธานกรรมการ บริษัท อาจเรียกประชุม คณะกรรมการเป็ น พิเศษได้ หากมีก ารร้องขอจากกรรมการ
ั หาที่
ตรวจสอบ ผู้ต รวจสอบภายใน ผู้ส อบบัญ ชี หรือประธานกรรมการบริษัท ให้พิจารณาประเด็น ป ญ
จาเป็ นต้องหารือร่วมกัน
5.4. การลงคะแนนเสียง
ใช้ระบบคะแนนเสียงข้างมากของผูเ้ ข้าร่วมประชุม เป็ นมติทป่ี ระชุม
5.5. การบันทึกรายงานการประชุม
เลขานุ การคณะกรรมการหรือผู้ทไ่ี ด้รบั มอบหมายเป็ นผู้จดรายงานการประชุม โดยรายงานการประชุมดังกล่าว
ต้องนาส่งคณะกรรมการบริษทั ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ารประชุมคณะกรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ของบริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด(มหาชน) ฉบับนี้ ได้รบั การอนุมตั ิ
จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 แล้ว
ทัง้ นี้ ให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป

ลงชื่อ...................................................
นายปณิธาน เศรษฐบุตร
ประธานกรรมการบริษทั
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