
 

 

ท่ี L018/2562 

 

 

       วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 

 

เรื่อง อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 3 ประจ  าปี 2562 การเปล่ียนช่ือคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร

ความเสี่ยง เป็น คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดูแลกิจการ และการแต่งตั้ง

กรรมการอิสระใหม่ 

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

    

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย แบบแจง้รายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และ 

ก ากบัดูแลกิจการ (F24-1) 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ลากูน่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งท่ี 4/2562 

ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 ไดม้ีมติดงัน้ี 

 

1. อนุมัติงบการเงิน ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ของบริษัท ซ่ึงผ่านการ

สอบทานจากผูส้อบบญัชี พรอ้มรายงานของผูส้อบบญัชี 

 

2. อนุมติัการเปล่ียนช่ือ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริหารความเส่ียง และก ากบัดูแลกิจการ” และขยายขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบใหค้รอบคลุม

หลกัการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท 

 

3. อนุมัติการแต่งตั้ง นายสุรพล สุปรัชญา ซ่ึงปัจจุบันด ารงต าแหน่ง กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร เป็น 

กรรมการอิสระของบริษัท 

 

4. เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 อนุมติั (1) การเพิ่มจ านวนกรรมการของ

บริษัทจากเดิม 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน และ (2) การแต่งตั้งนางโฮ เรน ยุง เป็น กรรมการท่ีมิใช่

ผูบ้ริหาร ของบริษัทท่านใหม่ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                            (นายควน เชท) 

                            ผูอ้ านวยการ      
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F 24-1 
 

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ 

(เดมิ คือ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง) 
 

 ด้วยท ี่ประช ุมคณะกรรมการ บริษ ัท  ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล  จ ากัด (มหาชน) ครั้งท ี่ 4/2562  เม ื่อว ันที่           
12 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติดังต่อไปนี้ 

  แต่งตั้ง / ต่อวาระ 

   ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

  คือ  (1)............................................................................................................................ 
   (2)............................................................................................................................ 
   (3)............................................................................................................................ 
   (4)............................................................................................................................ 

  โดยการ แต่งตั้ง/ต่อวาระ ใหม้ีผล ณ วันท่ี........................................................... 
  

 เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ
ก ากับดูแลกิจการ โดยเพิ่มขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้  

 

 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงาน และรายงานผล           
การประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี 

 ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

 ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

 ก ากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และ 

 ก ากับดูแลให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท 
 

โดยการเปล่ียนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าว ใหมี้ผล ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 
  

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ ของบริษทัประกอบด้วย 
 

ต าแหน่ง ชื่อ วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 
1.   ประธาน นายวฒุิพล สุริยาภิวัฒน ์ 3 เดือน 
2.   กรรมการ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ ์ 3 เดือน 
3.   กรรมการ นายธงชัย อานันโทไทย 3 เดือน 
 
โดยกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ ล าดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถ

ท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน  
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คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี ่ยง และก ากับดูแลกิจการของบริษ ัทมีขอบเขต หน้าที ่ และความ

รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ 

1. สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน  และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 
เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มี ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท 

6. รายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัท 

7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ 
ทั้งนี้ โดยมีเนื้อหาซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ แต่ละท่าน 

ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ ได้รับจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) และ 

ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท 
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8. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม      
มีประสิทธิภาพ และก ากับดูแลคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัท 

9.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ  หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามี
รายการหรือการกระท าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัท 

ก. รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ข. การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 

ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการเห็นสมควร   หาก
คณะกรรมการของบริษัทหรือฝ่ายจัดการไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาดังกล่าว กรรมการตรวจสอบ 
บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดังกล่าวต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

10.  ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับ
พฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทได้กระท าความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ 

11. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงาน และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี 

12. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

13. ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

14. ก ากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ 

15. ก ากับดูแลให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท 

16.  ทบทวนกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการทุกปี รวมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความจ าเป็น 

17.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความ
เส่ียง และก ากับดูแลกิจการ 
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บริษัทขอรับรองตอ่ตลาดหลักทรัพย์ดังนี้ 
 

1. กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด  

2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกิจการข้างต้นเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

    

   ลงชือ่ ………………………………………………… กรรมการ 
                                                              (นายชานคราร์ ชานดราน) 
    
 
   ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ 
                                                               (นายสจ๊วต เดวิด เรดดิ้ง)     


