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บริ ษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บทที่ 1
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษัท มีความมุงมั่นในการประกอบธุรกิจตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการหรือ “คณะกรรมการ ก.ก.ก.” เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัท โดยจัด ทํากฎบัตรคณะกรรมการกํ ากั บดูแ ลกิ จการ เพื่ อกํ าหนดบทบาท ขอบเขต อํานาจหนาที่ แ ละความ
รับผิดชอบ ในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานดานตางๆ เพื่อใหบริษัทมี
จรรยาบรรณหรือธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจที่ดีและเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ทุกระดับของ
บริษัท ไดยึดถือเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงานอยางรัดกุมและเหมาะสม เพื่อใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสรางความนาเชื่อถือใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย

บทที่ 2
นโยบายการกํากับดูแลกิ จการ
บริษัทมีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีศักยภาพในการแขงขันและมีผล
ประกอบการที่ดี ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และมีจรรยาบรรณหรือธรรมาภิบาลในการ
ดําเนินธุรกิจตลอดจน ดูแลผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม กอใหเกิดประโยชนตอ
สังคม ชุมชน และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไมละเมิดสิทธิมนุษยชน เปนกลางทางการเมือง และตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น เพื่อการสรางคุณคาใหกิจการอยางมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

บทที่ 3
ข้อความเบือ้ งต้น
ขอ (1) กฎบัตรนี้เรียกวา “กฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน)”
ขอ (2) ในกฎบัตรนี้
(2.1) “บริษัท” หมายถึง บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน)
(2.2) “ก.ก.ก.” หมายถึง กรรมการกํากับดูแลกิจการ
(2.3) “ผูบริหาร” หมายถึง ประธานเจาหนาที่บริหาร ผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจาก
ประธานเจาหนาที่บริหารลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุก
ราย และผูบริหารในหนวยงานบัญชีการเงิน
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บทที่ 4
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
ขอ (3) คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการ ก.ก.ก. ซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัทและผูบริหารจํานวน อยาง
นอย 3 (สาม) คน
เมื่อกรรมการ ก.ก.ก. ครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุใดที่ไมสามารถอยูไดจนครบวาระ มีผลใหจํานวน
สมาชิกนอยกวาที่กําหนด คณะกรรมการบริษัท จะตองแตงตั้งกรรมการ ก.ก.ก. คนใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยาง
ชาภายใน 3 (สาม) เดือนนับตั้งแตวันที่มีจํานวนสมาชิกนอยกวาที่กําหนด เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการ ก.ก.ก.
ขอ (4) กรรมการ ก.ก.ก. ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(4.1) เปนผูที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ และมีความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท อํานาจหนาที่ และความ
รับผิดชอบในฐานะกรรมการ ก.ก.ก. รวมทั้งตองมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ มีวุฒิภาวะและยึดมั่นในการ
ทํางานอยางมีระบบและหลักการ ตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระไม
อยูภายใตการครอบงําของผูหนึ่งผูใด
(4.2) เปนผูที่สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการ ก.ก.ก. และควรไดรับการอบรม
และเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ก.ก.ก. ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ก.ก.ก.
ขอ (5) คณะกรรมการ ก.ก.ก. เปนผูพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการ ก.ก.ก. 1 (หนึ่ง) คนที่เห็นวาเหมาะสมและเปนผูที่
ไดรับความเชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไปใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการ ก.ก.ก.
ขอ (6) คณะกรรมการ ก.ก.ก. เปนผูพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรและเหมาะสมใหดํารงตําแหนงเลขานุการ
และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ ก.ก.ก. เพื่อใหมีหนาที่ในการจัดประชุมและกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ก.ก.ก. ตลอดจนประสานงานใหมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเปนระยะๆ อยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
ขอ (7) กรรมการก.ก.ก. รวมทั้งประธานกรรมการ ก.ก.ก. มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 (สาม) ป โดยกรรมการ
ก.ก.ก. ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้งใหมก็ได
นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการ ก.ก.ก. จะพนจากตําแหนงเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
ในกรณีที่กรรมการ ก.ก.ก. ลาออกกอนครบวาระ กรรมการตรวจสอบจะตองแจงตอบริษัทลวงหนา
อยางนอย 1 (หนึ่ง) เดือนพรอมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัท จะไดพิจารณาแตงตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก
(ค) พนจากตําแหนงกรรมการบริษัทหรือผูบริหารของบริษัท
(ง) คณะกรรมการบริษัทลงมติใหออกหรือถูกถอดถอน
(จ) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการ ก.ก.ก.วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท
จะพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการ ก.ก.ก. โดยบุคคลที่เขาเปน
กรรมการ ก.ก.ก. จะอยูในตําแหนงไดเทากับวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการ ก.ก.ก. ที่ตนดํารงตําแหนงแทน
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บทที่ 5
ขอบเขต อํานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ขอ (8) คณะกรรมการ ก.ก.ก. มีบทบาท ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตยสุจริต ดังตอไปนี้
(8.1) พิจารณาและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติที่ดีในดานตางๆ ให
เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Principles)
(8.2) จัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) และจรรยาบรรณหรือธรรมาภิบาลใน
การดําเนินธุรกิจ เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยถือ
เปนภาระหนาที่ที่สําคัญที่ทุกคนตองไมละเลยในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(8.3) ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแกไขการกํากับดูแลกิจการและขอกําหนดหรือแนวทางปฏิบัติงาน ใหเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงาน ก.ล.ต., ต.ล.ท. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ (ถามี)
(8.4) สนับสนุนใหมีการเผยแพรการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายในองคกรใหเปนที่เขาใจของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ทุกคนทุกระดับและใหมีผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองคกร
(8.5) พิจารณารูปแบบและสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุด
ยอย (Self Assessment of the Board of Directors’ Performance) ใหมีความเหมาะสมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
รวมทั้งเสนอความเห็นผลการประเมิน การปฏิบั ติงานของคณะกรรมการชุด ยอ ยตอ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่ อ
พิจารณาเปนแตละป ๆ ไป
(8.6) จัดทําแบบประเมินผลปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ ก.ก.ก. ทั้งรายคณะและรายบุคคล อยางนอยปละ 1 ครั้ง
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในลําดับตอไป
(8.7) จัดทํารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ก.ก. อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาโดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ซึ่งรายงาน
ดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการ ก.ก.ก. ทั้งนี้จะตองระบุจํานวนครั้งในการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการ
ก.ก.ก. แตละคนเขารวมประชุมดวย
(8.8) คณะกรรมการ ก.ก.ก. กําหนดนโยบายพรอมทั้งสนับสนุนใหมีการประเมินระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการ
ภายในองคกรเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหทราบปญหาอุปสรรคที่เปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค แลวรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาในลําดับตอไป
(8.9) คณะกรรมการ ก.ก.ก. มีอํานาจวาจางที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่มีความอิสระหรือไมมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนมาใหคําปรึกษาหารือ หรือใหความเห็นไดตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้นตามแผนงานและงบประมาณประจําปที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว
(8.10) สงเสริม และสนับสนุน ใหกรรมการ ก.ก.ก. ไดเขารับการอบรมพัฒนาความรูที่จําเปน และเสริมสรางทักษะในการ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการ ก.ก.ก. อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ และใหเปดเผยขอมูลการฝกอบรมและการพัฒนาความรูของ
กรรมการ ก.ก.ก. ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ดวย
(8.11) มีอํานาจเชิญผูบริหารและหรือผูเกี่ยวของทุกระดับใหเขารวมประชุมชี้แจงและหรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของไดทุก
อยางทุกประการ
(8.12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายเปนแตละเรื่องแตละกรณีไป
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บทที่ 6
การประชุม
ขอ (9) กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการ ก.ก.ก. ตามที่ประธานกรรมการ ก.ก.ก. เห็นสมควรและเหมาะสม
นอกจากนี้ ประธานกรรมการ ก.ก.ก. อาจเรียกประชุมคณะกรรมการ ก.ก.ก. เปนกรณีพิเศษได หากมีการรองขอ
จากกรรมการ ก.ก.ก. หรือคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการบริษัทที่ขอใหพิจารณาเปนครั้งคราว
ขอ (10) ใหเลขานุการคณะกรรมการ ก.ก.ก. นําสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการ ก.ก.ก. และ
ผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาอยางนอย 7 (เจ็ด) วันกอนวันประชุมและหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด เพื่อให
มีเวลาในการศึกษาและพิจารณาเรื่องตางๆ หรือเรียกขอเอกสารขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ขอ (11) ในการประชุมคณะกรรมการ ก.ก.ก. แตละครั้ง จะตองมีกรรมการ ก.ก.ก. มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการ ก.ก.ก. ทั้งหมดจึงจะครบองคประชุมโดยใหประธานกรรมการ ก.ก.ก. เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
ก.ก.ก.
ในกรณีที่ประธานกรรมการ ก.ก.ก.ไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการ ก.ก.ก. ที่มา
ประชุมเลือกกรรมการ ก.ก.ก. คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ก.ก. แทน
ขอ (12) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ก.ก. ใหถือเสียงขางมาก กรรมการ ก.ก.ก. หนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
หากกรรมการ ก.ก.ก. มีสว นไดสวนเสียในเรื่องที่พิจารณาจะตองงดแสดงความเห็นหรืองดออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้นๆ
ขอ (13) การประชุมคณะกรรมการ ก.ก.ก. อาจจะจัดใหมีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยปฏิบตั ิใหเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด

บทที่ 7
เบ็ดเตล็ด
ขอ (14) ใหยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการ ก.ก.ก. กอนหนานี้ทุกฉบับและใหใชกฎบัตรฉบับนี้แทน ทั้งนี้ขอกําหนดในกฎบัตรนี้
จะตองอยูภายใตขอบังคับของบริษัทและบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ขอกําหนดในกฎบัตรนี้ขัดหรือ
แยงกับขอบังคับของบริษัทและบทบัญญัติของกฎหมายจะไมมีผลใชบังคับอีกตอไป
ขอ (15) การปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรนี้ในทุกกรณีจะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ก.ก.
และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเทานั้น
ขอ (16) กฎบัตรนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เปนตนไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเปนลายลักษณ
อักษรเปนอยางอื่น
อนุมตั ิโดยมติคณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561

(นายสมเกียรติ ลิมทรง)
ประธานกรรมการบริษัท

( นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย )
ประธานกรรมการ ก.ก.ก.
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