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F 24-1 
แบบแจงรายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี่ยง 

 

 ดวยท่ีประชมุคณะกรรมการ   บริษัท  ลากูนา  รีสอรท  แอนด  โฮเท็ล  จํากัด  (มหาชน)   คร้ังท่ี  4/2554   เมื่อวันท่ี  

8 พฤศจิกายน 2554 ไดมีมติดังตอไปน้ี 

  ตอวาระ  

   ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง        

              กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

  คือ (1)  ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน 

   (2)  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  นายอุดม วิชยาภัย  

   (3)  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ 

  โดยการตอวาระให มีผล ณ วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2554 

   
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบดวย 

ตําแหนง ชื่อ วาระการดํารงตําแหนงคงเหลือ 
1.   ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน 2 ป 

2.   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง นายอุดม วิชยาภัย 2 ป 

3.   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ 2 ป 

พรอมน้ีไดแนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจํานวน  3   ทานมาดวย  โดย

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงลําดับท่ี  1  มคีวามรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในการ

สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน  

 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง 

โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 
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3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัท และ

เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกบัผูสอบบัญชีภายนอก โดยไมมีฝายจัดการเขารวม

ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

4. รับผิดชอบแกไขปญหาความขัดแยงระหวางฝายจัดการและผูสอบบญัชีภายนอกเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน

ของบริษัท 

5. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และกฏหมายที่เก่ียวของกับธรุกิจของบริษัท 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย 

และ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังน้ี เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ

เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

7. สอบทานหรือหารือนโยบายท่ีเก่ียวกับการประเมินและบริหารความเส่ียง ตลอดจนขั้นตอนวิธีการท่ีฝาย

จัดการจะตองปฏิบัติเพื่อกํากับดูแล และควบคุมความเส่ียงดังกลาว ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและ

บริหารความเสี่ยงจะเห็นควร 

8. กํากับดูแลใหมกีระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางตอเน่ือง และรายงานประเด็นปญหาท่ีนาเปนหวงท้ังหมด

แกคณะกรรมการบริษัท 

9. สอบทานและประเมินความเพียงพอของกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทุกป รวมท้ัง

เสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหมีการปรับปรุงแกไขตามความจําเปน 

10. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงเพื่อเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัท 

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงเปนผูลงนามในรายงานดังกลาว ท้ังน้ี  โดยมี

เน้ือหาซึ่งประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี  

ก. ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

ข. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ         
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

ง. ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญช ี
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จ. ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และการเขารวมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแตละทาน 

ช. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไดรับจากการ

ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร (charter) และ 

ซ. รายการอื่นท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

11. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการ
หรือการกระทําดังตอไปน้ี ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ

บริษัท 

ก. รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

ข. การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน 

ค. การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

ใหคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุง

แกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงเห็นสมควร   หากคณะกรรมการของ

บริษัทหรือฝายจัดการไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาดังกลาว กรรมการตรวจสอบและ

บริหารความเส่ียงรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําดังกลาวตอสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

12. ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องตนใหแก   สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูสอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูสอบบัญชี 

ขอเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของบริษัท ไดกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 

13. ดําเนินการอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
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บริษัทขอรับรองตอตลาดหลักทรัพยดังนี้ 

1. กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด  

2. ขอบเขต หนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงขางตนเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด 

    

   ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ 

                                                              (นายสุรพล สุปรัชญา) 

    

 

   ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ 

                                                                 (นายสจวต เรดด้ิง)     


