
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
ของบริษัท ลากูน่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ ากัด (มหาชน)  

 

 
1. วัตถุประสงค ์
 

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูข้บัเคลื่อนองคก์ร มีบทบาทและหนา้ที่ในการกาํหนดกลยทุธแ์ละนโยบายในการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษัท ("บริษัท")  โดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบ ระมัดระวังและ
รอบคอบ มีความซื่อสตัยส์จุริตเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัท และเป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวขอ้งภายใตห้ลกัการกาํกับ
ดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) นอกจากนัน้ยงัมีบทบาทหนา้ที่ในการกาํกบัดแูลฝ่ายจดัการหรือ
ผูบ้รหิารในการบรหิารกิจการของบรษัิทใหส้าํเรจ็ตามแผนงานท่ีไดก้าํหนดไว ้ดงันัน้ คณะกรรมการบรษัิทจึงไดม้ีมติ
กาํหนดกฎบตัรคณะกรรมการบรษัิทฉบบันีข้ึน้ เพื่อใหก้รรมการบริษัททกุคนตระหนกัถึงหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งถกูตอ้งสมบรูณ ์
 

2. หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
 

2.1 กาํกบัดแูลใหบ้ริษัทมีการบริหารจดัการท่ีดี เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้ โดยยึดหลกัการสาํคญั 4 ประการ 
ดงันี ้

 

2.1.1. ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ มีความระมดัระวงั  (Duty of Care) 
 

2.1.2. ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) 
 

2.1.3. ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการของกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษัิท รวมทัง้มติของ
คณะกรรมการบรษัิท และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience)  

 

2.1.4. ปฏิบตัิตามหลกัการเปิดเผยขอ้มลู โดยเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น 
ตรวจสอบได ้และทนัเวลา (Duty of Disclosure) 

 

2.2 กําหนดและดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทเป็นไปเพื่อความยั่ งยืน  โดยเป็น
วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่สอดคลอ้งกบัการสรา้งคณุค่าให้กบับรษัิท ลกูคา้ ผูม้ีสว่นไดเ้สยี และสงัคม
โดยรวม 

 

2.3 กาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบาย และกลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบริษัท และทบทวนให ้  
มีความสอดคลอ้งกบัการปลีย่นแปลงทางธุรกิจ 

 

2.4 กาํกับดูแลและอนุมตัิการริเริ่มการดาํเนินงานหลกัของบริษัท งบประมาณประจาํปี การลงทุนที่สาํคญั 
และการตดัสนิใจดา้นเงินทนุ 

 

2.5 กาํหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้ในเรือ่งขนาด องคป์ระกอบ สดัสว่นกรรมการที่เป็นอิสระ
ที่เหมาะสมและจาํเป็นตอ่การนาํพาองคก์รสูว่ตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัที่กาํหนดไว ้
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2.6 กํากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่ โปร่งใสและชัดเจนเพื่ อให้ได้
คณะกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่กาํหนดไว ้

 

2.7 กาํกบัดแูลใหก้รรมการทกุคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่และจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ 
 

2.8 กาํกับดูแลให้กรรมการมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ลกัษณะการประกอบธุรกิจและ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนใหไ้ดร้บัการเสริมสรา้งทกัษะและความรู้
สาํหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งสมํ่าเสมอ 

 

2.9 กาํกบัดแูลใหม้ีการกาํหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนกรรมการและการประเมินผลที่เหมาะสม 
 
2.10 พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน และดาํเนินการประเมินผลการปฏิบตัิงานและกาํหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร 

 

2.11 ดแูลการบรหิารและพฒันาบคุลากรใหม้ีจาํนวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และแรงจงูใจที่เหมาะสม 
 

2.12 ให้ความสาํคัญและสนับสนุนการสรา้งนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสรา้ง
คณุประโยชนต์อ่ลกูคา้หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 

2.13 ดแูลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และสะทอ้นอยูใ่นแผน
ดาํเนินการ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าทกุฝ่ายขององคก์รไดด้าํเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั 
และแผนกลยทุธข์องกิจการ 

 

2.14 จดัใหม้ีกรอบการกาํกบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์รที่สอดคลอ้งกับ
ความตอ้งการของกิจการ รวมทัง้ดแูลใหม้ีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
และพฒันาการดาํเนินงาน  การบริหารความเสี ่ยง  เพื ่อใหก้ิจการสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละ
เป้าหมายหลกัของกิจการ 

 

2.15 กาํกับดูแลใหบ้ริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในที่จะทาํใหบ้รรลวุตัถุประสงค์
อยา่งมีประสทิธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.16 ดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ  
คณะกรรมการ หรอืผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการปอ้งกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์ิน ขอ้มลู และโอกาส
ของบรษัิท และการทาํธุรกรรมกบัผูท้ี่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษัิทในลกัษณะที่ไมส่มควร 
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2.17 กาํกบัดแูลใหม้ีการจดัทาํนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั และนโนบายอื่นที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้แนวปฏิบตัิดา้น
การตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัท่ีชดัเจนและสือ่สารตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีของบรษัิท เพื่อใหเ้กิดการนาํไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 

 

2.18 กาํกบัดแูลใหบ้รษัิทมีกลไกในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและการดาํเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 
 

2.19 ใหค้วามสาํคญัและดแูลใหบ้รษัิทมีระบบการจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัตา่ง ๆ 
ทีถ่กูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 

 

2.20 ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี ้ ทัง้นีห้าก
บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการควรดูแลใหม้ั่นใจว่า 
บรษัิทมีแผนในการแกปั้ญหา โดยคาํนงึถึงสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

 
3. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

 

ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้าํของคณะกรรมการบรษัิท โดยมีหนา้ที่ดงัตอ่ไปนี ้
 

3.1 เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทาํหนา้ที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ตอ้งมีการ
วินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสยีงชีข้าด 

 

3.2 กาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผูจ้ัดการและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง และดแูลใหก้รรมการบรษัิทไดร้บัขอ้มลูที่ถกูตอ้งครบถว้น ทนัเวลาและ
ชดัเจนก่อนการประชมุ เพื่อใหก้รรมการบรษัิทสามารถตดัสนิใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

3.3 ดาํเนินการประชมุคณะกรรมการบรษัิทตามระเบียบวาระการประชมุ กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และการกาํกบั
ดูแลกิจการที่ดี จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและส่งเสริมใหก้รรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการอภิปราย        
ใชด้ลุยพินิจอยา่งรอบคอบและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

 

3.4 กาํกบัดแูลใหม้ั่นใจวา่การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพและบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการ 

 

3.5 เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารและกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และระหวา่ง
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

 

3.6 ดแูลใหม้ั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนรว่มในการสง่เสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่มีจรยิธรรม  และการ
กาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 
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4. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิท มีดงัตอ่ไปนี ้
 

4.1 คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการไมน่อ้ยกวา่ 5 คน ซึ่งแตง่ตัง้และถอดถอนโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้  
และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 

4.2 คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหนึ่งในสามของจาํนวนกรรมการทัง้หมดและ
มีจาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 

 

4.3 ใหค้ณะกรรมการบรษัิทเลอืกกรรมการบรษัิทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

 
5. วาระการด ารงต าแหน่ง 

 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทกุครัง้ใหก้รรมการออกจากตาํแหนง่หนึง่ในสามของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 
ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
กรรมการที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งไปนัน้อาจไดร้บั
เลอืกตัง้เขา้มาเป็นกรรมการใหมไ่ด ้
 

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

วนัและเวลาของการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถกูกาํหนดและแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในช่วงไตรมาสที่ 4       
ก่อนเริ่มงวดปีบญัชีใหม่  สาํหรบัการประชมุพิเศษจะจดัขึน้ตามความจาํเป็น 
 

7. อ านาจของคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการมีอาํนาจอนุมตัิในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ตามที่กาํหนดโดยกฎหมาย กฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบรษัิท กฎบตัรคณะกรรมการบรษัิท และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 

8. ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณากลั่นกรองนโยบาย
และหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนาํเสนอให ้   
ที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิ โดยอตัราค่าตอบแทนจะพิจารณากาํหนดตามความเหมาะสมกับหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบ สภาวะของตลาดโดยทั่วไปเป็นปัจจัยประกอบ รวมทัง้เป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงไดก้ับ
อตุสาหกรรมในประเภทและขนาดใกลเ้คียงกนั   
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9. การพัฒนากรรมการ 
 

9.1 เมื่อบุคคลใดไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อ
แนะนาํภาพรวมขององค์กร การดาํเนินงานของบริษัท กลยุทธ์และแผนงานของบริษัท นอกจากนี ้
กรรมการใหมจ่ะไดร้บัทราบกฎบตัรคณะกรรมการบรษัิทและขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งตา่งๆ เพื่อกรรมการใหมจ่ะ
ไดร้บัทราบบทบาทหนา้ที่ในฐานะกรรมการของบรษัิท 
 

9.2 ส่งเสริมให้กรรมการไดร้บัการอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรมสมัมนา การบรรยาย 
รวมทัง้และการดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ทนัสมยัสอดคลอ้งกับ
สถานการณท์ี่มีการเปลีย่นแปลงเพื่อเป็นประโยชนต์อ่การดาํเนินงานของบรษัิท 

 
10. การทบทวนกฎบัตร 

 
คณะกรรมการบรษัิทจะทบทวนและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของกฎบตัรเป็นประจาํทกุปี 

 
 

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทนี ้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  4/2564 เมื่อวันที่  12 
พฤศจิกายน 2564  
 
 
 
(นายโฮ กวงปิง) 
ประธานกรรมการบริษัท 


