
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่ L002/2561 
  

 

วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

เร่ือง การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 การจ่ายเงนิปันผล และการเลือกตัง้กรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่ถงึก าหนดออกตามวาระกลับ
เข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่ง

ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติอนัเป็นสาระส าคญัดงันี ้

 
1. เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 รับทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2560 

และอนุมัติงบการเงินของบริษัท  ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก         
ผู้สอบบญัชี พร้อมรายงานของผู้สอบบญัชี  

 
2.   เห็นสมควรน าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 จดัสรรเงินก าไรสะสม ส าหรับงวดปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ดงันี ้
 

ก. เงินปันผลประจ าปีจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.38 บาทต่อหุ้น ส าหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผล
จ่ายทัง้สิน้ 63,339,427 บาท 

ข. เงินก าไรสะสมที่เหลอื ให้เป็นเงินก าไรสะสมตอ่ไป 

 

ทัง้นี ้บริษัทได้ก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัที่ 9 พฤษภำคม 2561 และจ่ำยเงินปันผลใน
วนัท่ี 25 พฤษภำคม 2561 
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3. เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เลือกตัง้กรรมการซึ่งถึงก าหนดออกตามวาระใน   
คราวนีท้ัง้ 4 ท่าน (นายโฮ กวงปิง  นายเอเรียล พี  วีร่า  นางสาวศรินธร อนุยโกวิท และนายธงชยั อานนัโทไทย) 
กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการส รรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

 
4.    อนมุตัิให้คงอตัราและรูปแบบของคา่ตอบแทน ประจ าปี 2561 ส าหรับกรรมการซึง่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ

บริษัท กรรมการซึง่ด ารงแหนง่ในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง และกรรมการซึง่ด ารงต าแหนง่ใน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อ
วนัที่ 20 เมษายน 2560  โดยอตัราค่าตอบแทนตามมติของที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ดงักล่าวจะ
ยงัคงมีผล ส าหรับปี 2561 และเป็นเช่นนีต้ลอดไปในแตล่ะปี จนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่าง
อื่น  ทัง้นี ้จะน าเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เพื่อรับทราบ 

 

คณะกรรมการบริษัท 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน/  

ครัง้การประชุม/ท่าน  
(บาท) 

บัตรก านัลสปา 
และแกลเลอร่ี/ปี/ท่าน 

ประธานกรรมการบริษัท 256,000 - 

กรรมการอิสระ 171,000 2,000 เหรียญสหรัฐ  
(ประมาณ 66,000 บาท) 

กรรมการท่ีมใิช่ผู้บริหาร 171,000 
2,000 เหรียญสหรัฐ  
(ประมาณ 66,000 บาท) 

กรรมการ 112,000 - 

 
คณะกรรมการตรวสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน/  
ครัง้การประชุม/ท่าน  

(บาท) 
ประธานกรรมการ 85,000 

สมาชิก 44,000 

 

ทัง้นี ้คา่ตอบแทนมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนีต้ลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุม-  
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอยา่งอื่น  

 
5.  เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 แต่งตัง้ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้ สอบบัญชี          

รับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3516 และ/หรือ 
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5872 ของบริษัท     
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับปี 2561 โดยก าหนดค่าสอบบญัชีทัง้ปีเป็นจ านวนเงิน
ทัง้สิน้ไมเ่กิน 850,000 บาท  

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90&sa=X&biw=1244&bih=670&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=ODzYVJHsMoPl8AXu5IHABw&ved=0CBsQsAQ
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6.  เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 

ประจ าปี 2560  
 
7.   เห็นสมควรน าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 อนมุตัิแก้ไขข้อที่ 29 ของข้อบงัคบับริษัท เป็นดงันี ้
 

“ข้อ 29 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีภายในสี่เดือนนับแต่วัน

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร   หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ   

หลายคนซึง่ถือหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด ได้เข้าช่ือกนัท าหนงัสือ

ขอให้กรรมการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้

ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวนันบั

แตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนัหรือ  

ผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวนันบัแต่วนัครบ

ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย

บริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดขึน้จากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 

ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 31 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้

คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท” 

 
8. อนมุตัิก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัศกุร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น.  ณ ห้องบนัยนั

บอลรูม ชัน้ 10 โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ ตัง้อยู่เลขที่ 21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ        
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120   
 
ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัที่ 13 มีนาคม 
2561  
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9.    อนมุตัิวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ดงันี ้ 

 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
2. พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท ส าหรับปี 2560 และอนมุตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี พร้อมรายงานผู้สอบบญัชี 

3. พิจารณาอนมุตัิการจา่ยเงินปันผล 

4. เร่ืองเก่ียวกบักรรมการของบริษัท 

4.1 พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีถงึก าหนดออกตามวาระ 

 4.2 พิจารณารับทราบคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการ
ที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่ด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   

5.  พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และการก าหนดคา่สอบบญัชี ส าหรับปี 2561 

6.  พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อ 29 ของข้อบงัคบับริษัท 

7.  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ ท่ีเหมาะสม ถ้ามี 
 

10. อนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัททัง้ 3 ท่านที่ถึงก าหนดออกตามวาระกลบั
เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่เป็นเวลา 2 ปี มีผลตัง้แต่
วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นต้นไป ดงันี ้
1)   นายวฒุิพล สริุยาภิวฒัน์   ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 

2)   ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 

3)   นายธงชยั อานนัโทไทย   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
เหมือนเดิมทกุประการ 

 

11. อนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัททัง้ 3 ท่านที่ถึงก าหนดออกตามวาระกลบั
เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นเวลา 2 ปี มีผลตัง้แต่
วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นต้นไป ดงันี ้
1)   ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

2)   นายวฒุิพล สริุยาภิวฒัน์   กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

3)   นายธงชยั อานนัโทไทย   กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
เหมือนเดิมทกุประการ 



 

หน้า 5 /5 
 

 

 

 
 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ        

       

                    
                 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

                                           (นายควน เชท) 

                            ผู้อ านวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร 
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F 24-1 
 

                                                        และบริหารความเสี่ยง 
 

             มคณ ก  มกา         ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) ค        1/2561  ม          22 กุมภาพนัธ์ 
2561 ได้มีมติดงัตอ่ไปนี ้

  ต่อวาระ 

   ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง        
              กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 

  คือ (1)  ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง         นายวฒุิพล สริุยาภิวฒัน์ 
   (2)  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง          ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์ 
   (3)  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง          นายธงชยั อานนัโทไทย 
 

  โดยการ ตอ่วาระให้ม    ณ           22 กมุภาพนัธ์ 2561        . 
  

 ก าหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

.............................………………...........................………………………………………................................…………………… 

…………….............................………………...........................………………………………………................................……… 

  โดยการก าหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดงักลา่วให้ม    ณ                -             . 
  
                 และบริหารความเสี่ยง                    
 
ต าแหน่ง ชื่อ                             
1.   ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง นายวฒุิพล สริุยาภิวฒัน์ 2 ปี 
2.   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์ 2 ปี 
3.   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง นายธงชยั อานนัโทไทย 2 ปี 

 
    ม                                ก  มกา        และบริหารความเสีย่ง  า    3   า มา     โดยกรรมการ

ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงล าดบัที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการ  สอบทานความ
นา่เช่ือถือของงบการเงิน  
 
                 และบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่  และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัท ดังต่อไปนี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย 
เลกิจ้าง หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

 

 

ไมม่ีการเปลี่ยนแปลง 
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3. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัท และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4. รับผิดชอบแก้ไขปัญหาความขดัแย้งระหว่างฝ่ายจดัการและผู้สอบบญัชีภายนอกเก่ียวกบัการรายงานทางการเงินของ
บริษัท 

5. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฏหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัท 

7. สอบทานหรือหารือนโยบายที่เก่ียวกบัการประเมินและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนขัน้ตอนวิธีการที่ ฝ่ายจดัการจะต้อง
ปฏิบตัิเพื่อก ากบัดแูล และควบคมุความเสีย่งดงักลา่ว ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งจะเห็นควร 

8. ก ากับดูแลให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และรายงานประเด็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงทัง้หมดแก่
คณะกรรมการบริษัท 

9. สอบทานและประเมินความเพียงพอของกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทุกปี รวมทัง้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความจ าเป็น 

10. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัท โดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ ลงนามในรายงานดังกล่าว  ทัง้นี ้โดยมีเนือ้หาซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ฉ. จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบ
แตล่ะทา่น 

ช. ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตาม
กฎบตัร (charter) และ 

ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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11. ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการ
กระท าดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท 

ก. รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ข. การทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 

ค. การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร  หากคณะกรรมการของบริษัทหรือฝ่ายจดัการไม่
ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาดงักลา่ว กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายใดรายหนึ่งอาจ
รายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

12. ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่  ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ สอบบัญชี ข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
พฤติการณ์อนัควรสงสยัวา่กรรมการ ผู้จดัการ หรือบคุคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท ได้กระท าความผิด
ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

13. ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสีย่ง 

 

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี ้

1. กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด  

2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงข้างต้นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

    

 

          ………………………………………………… ก  มกา  
                                                              (นายชานคราร์ ชานดราน) 
    
 
          ………………………………………………… ก  มกา  
                                                                     (นายโฮ กวงจิง)     


