
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลกจิการ 
ของบริษัท ลากูน่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ ากัด (มหาชน)  

 

 
1. วัตถุประสงค ์
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยจัดตั้งโดย
คณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมาย ท าหนา้ที่
อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการบริหาร
กิจการด าเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล บรรลวุตัถปุระสงคต์ามที่ก าหนดไว ้ 

 
2. องคป์ระกอบและคุณสมบัติ 
 

2.1 องคป์ระกอบ 
 

2.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ มีจ านวนอย่างนอ้ย 3 
ทา่น ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 1 ทา่น และกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และ
ก ากับดูแลกิจการอย่างน้อย 2 ท่าน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ และ  ไม่เป็น
กรรมการบริหาร  นอกจากนี ้ตอ้งมีกรรมการอย่างนอ้ย 1 ท่านที่มีความรูค้วามเขา้ใจและ
ประสบการณด์า้นบญัชีหรอืการเงินเพียงพอ เพื่อสอบทานความนา่เช่ือถือของ งบการเงิน 

2.1.2 คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระของบรษัิท เพื่อท าหนา้ที่กรรมการ
ตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ   

2.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ  คัดเลือกกรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ  1 ท่านให้ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ 

2.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ แต่งตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมท าหนา้ที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ
ก ากบัดแูลกิจการ 1 ทา่น 

 
2.2 คุณสมบัติ 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ ตอ้งมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดใน
กฏหมายมหาชน กฏหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบรษัิท (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย) 

 
3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจจะไดร้บัการ
แตง่ตัง้ใหมอ่ีกได ้
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ในกรณีที่ต  าแหนง่กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการว่างลง เพราะเหตอุื่นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ บริหาร
ความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการมีจ านวน
ครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับ
ดูแลกิจการ  ใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ
ก ากบัดแูลกิจการซึง่ตนแทน 

 
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทใหม้ี
ขอบเขตหนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

 
4.1 สอบทานใหบ้รษัิทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 

4.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน  และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบ
ในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง หวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน  

4.3 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจา้ง บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชี
ภายนอกของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้รว่มประชุมกับผูส้อบบญัชี
ภายนอก โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

4.4 สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

4.5 พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักลา่ว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

4.6 รายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ ต่อ
คณะกรรมการบรษัิท 

4.7 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ โดยเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ ทัง้นี ้โดยมีเนือ้หาซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 

ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
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ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ฉ. จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ และการเขา้
รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ แตล่ะทา่น 

ช. ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแล
กิจการ ไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร (charter) และ 

ซ. รายการอื่นที่เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

 

4.8 สอบทานใหบ้ริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความ
เสีย่งที่เหมาะสม มีประสทิธิภาพ และก ากบัดแูลคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของกลุม่บรษัิท 

4.9  ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ  หากพบ
หรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบรษัิท 

ก. รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ข. การทจุรติหรอืมีสิง่ผิดปกติหรอืมคีวามบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 

ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

 

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ รายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท 
เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ง และก ากบัดแูล
กิจการเห็นสมควร  หากคณะกรรมการของบริษัทหรือฝ่ายจดัการไม่ด าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ข
ภายในเวลาดงักลา่ว กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ รายใดรายหนึง่อาจ
รายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดงักลา่วต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั -หลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

4.10  ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่ส  านกังานคณะกรรมการก ากับ -
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบ
บญัชี ขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัพฤติการณอ์นัควรสงสยัวา่กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบคุคล ซึง่รบัผิดชอบในการ
ด าเนินงานของบรษัิท ไดก้ระท าความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ ตลาดหลกัทรพัย ์

4.11  จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี และพิจารณาทบทวนการปฏิบตัิงาน และรายงานผล
การประเมินตอ่คณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ าทกุปี 
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4.12  ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท 

4.13  ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างนอ้ยปีละ 
1 ครัง้ 

4.14  ก ากบัดแูลใหม้ีนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นท่ีเหมาะสมเพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจ 

4.15 ก ากบัดแูลใหค้  าปรกึษาในการด าเนินงานดา้นการพฒันาอยา่งยั่งยืนของบรษัิท 

4.16  ทบทวนกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการทกุปี รวมทัง้เสนอต่อ
คณะกรรมการบรษัิทใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขตามความจ าเป็น 

4.17   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ 

 

5. อ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ 
 
เพื่อใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการบรรลเุปา้หมาย ให้
คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการมีอ านาจดงันี ้
 

5.1 อ านาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ 
 

5.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการมีอ านาจรอ้งขอให ้
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของกลุม่บรษัิท ฝ่ายจดัการระดบัอาวโุส ผูต้รวจสอบภายใน 
และพนกังานอื่นของบรษัิทมาชีแ้จง ใหค้วามเห็น รายงาน ทบทวน และรว่มประชมุ ตลอดจน
สง่เอกสารตามที่เห็นวา่เก่ียวขอ้งและจ าเป็น 

 

5.2 อ านาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบภายใน 
 

5.2.1 ประสานวัตถุประสงคแ์ละความเขา้ใจที่เก่ียวขอ้งกับการควบคุมภายในใหอ้ยู่ในแนวทาง
เดียวกันระหว่าง ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอก คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของกลุม่บรษัิท  
 

5.2.2 ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  
 

5.2.3 ใหห้ลกัประกนัในความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน 
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5.3 อ านาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีภายนอก 
 

5.3.1 สอบทาน และประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชีภายนอก 
 

5.3.2 เสนอช่ือผู้สอบบัญ ชีภายนอก  พร้อมทั้งค่าตอบแทนในการสอบบัญ ชีประจ าปีต่อ
คณะกรรมการบรษัิท เพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
 

5.3.3 ก าหนดอตัราคา่จา้งในงานบรกิาร และงานท่ีปรกึษาอื่นท่ีผูส้อบบญัชีภายนอกเป็นผูใ้หบ้รกิาร 
 

5.4 อ านาจในส่วนอื่นๆ  
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ มีอ านาจในการตรวจสอบผู้ที่
เก่ียวขอ้ง และเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งภายในขอบเขตอ านาจและหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ และดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทรวมทัง้มี
อ านาจในการว่าจ้าง หรือเชิญผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้ค าแนะน าและความเห็นได้ ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการพิจารณาวา่เหมาะสม 
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บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ
ก ากับดูแลกิจการ 
 
ถือเป็นสว่นหนึง่ของกฏบตัรนีว้่า ความมีประสิทธิผลของการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง 
และก ากบัดแูลกิจการ ทัง้หมดขึน้อยูก่บับทบาทและการปฏิบตัิหนา้ที่ของฝ่ายตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ ดงันี ้
 
1. หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
 

1.1 อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการเพื่อระบุขอบเขต 
หนา้ที่ และความรบัผิดชอบใหช้ดัเจน 

1.2 จดัใหม้ีขึน้ซึง่หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและก าหนดบทบาทท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการบรษัิท 

1.3 จัดใหม้ีขึน้ซึ่งหน่วยงานการตรวจสอบภายใน เพื่อสรา้งความมั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมและมีประสทิธิผล 

1.4 ดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัท าทะเบียนกรรมการ พรอ้มทัง้รายการอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 
 
2. หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท 
 

2.1 น ากรอบแผนงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทมาด าเนินการใหบ้รรลุผล และก ากับดูแลการสรา้ง
จิตส านกึและวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งใหเ้กิดทั่วทัง้กลุม่บรษัิท 

2.2 ก าหนดการด าเนินการในเรือ่งของการลงทะเบียนความเสี่ยง เพื่อใหม้ีการทบทวนและมีกรอบเวลาใน
การปฏิบตัิใหแ้ลว้เสรจ็ 

2.3 ทบทวนการลงทะเบียนความเสีย่งทัง้หมด รวมถึงการอนมุตัิแผนปฏิบตัิการ 

2.4 ก ากบัดแูลความครบถว้นของการปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิการ 

2.5 ด าเนินการทบทวนความเสีย่งในแตล่ะหนว่ยงานอยา่งเต็มรูปแบบทกุ 3 ปี โดยใหค้รอบคลมุถึงการระบุ
ความเสีย่ง การจดัอนัดบัและการประเมินความเสีย่งรวมทัง้การจดัการความเสีย่งนัน้ๆ  

2.6 ทบทวนความเสี่ยงดา้นกลยทุธข์องบริษัททกุปี โดยใหค้รอบคลมุถึงการระบคุวามเสี่ยงดา้นกลยทุธ ์
การจดัอนัดบัและการประเมินความเสี่ยงดา้นกลยทุธ์ รวมทัง้ทบทวนแผนปฏิบตัิการของความเสี่ยง
ดา้นกลยทุธ์นัน้ๆ  

2.7 ทบทวนประเด็นของแผนปฏิบตัิการของความเสีย่งดา้นกลยทุธท์กุ 12 เดือน 

2.8 ทบทวนประเด็นของแผนปฏิบตัิการในการทบทวนความเสีย่งที่มีอยูใ่นแตล่ะหนว่ยงานทกุ 6 เดือน 

2.9 ก ากบัดแูลใหแ้ผนการตรวจสอบภายในของบรษัิททีจ่ดัท าขึน้มีเนือ้หาครอบคลมุขัน้ตอนวิธีการควบคมุ
ความเสีย่งที่มีนยัส าคญัตา่งๆ ทัง้หมด ตามที่คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของกลุม่บรษัิทไดร้ะบไุว ้
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เพื่อสรา้งความมั่นใจว่า ขัน้ตอนดงักลา่วไดถ้กูน ามาปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดัและด าเนินงานอย่างมี
ประสทิธิภาพ  

2.10 สอบทานขอ้ตรวจพบจากรายงานตรวจสอบภายใน เพื่อสรา้งความมั่นใจวา่ ขอ้แนะน าทัง้หลายตามที่
ไดต้กลงกนัไวไ้ดถ้กูน ามาปฏิบตัิโดยฝ่ายจดัการ 

2.11 มีการจัดประชุมกันอย่างนอ้ยทกุไตรมาสก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง 
และก ากับดูแลกิจการ โดยการประชุมทุกครัง้ตอ้งมีการจัดท ารายงานการประชุม และจัดส่งให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการก่อนการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ 

2.12 รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ โดยจดัท ารายงานสรุป
เก่ียวกบัปัจจยัความเสีย่งที่มีนยัส าคญัทัง้ปวง และรายงานความคืบหนา้เก่ียวกบัแผนปฏิบตัิการตามที่
ไดร้ะบไุวเ้พื่อปรบัปรุงวิธีการบรหิารความเสีย่งที่มีนยัส าคญัของกลุม่บรษัิท 

 
3. หน้าที่ของฝ่ายกฎหมาย 
 

3.1 จัดท าสรุปประเด็นทางกฎหมายและคดีความที่มีผลกระทบต่อบริษัทพรอ้มความเห็น เพื่อให้กับ
คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการเป็นขอ้มลู 

3.2 ที่ปรกึษากฎหมายจะรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการทกุ
ไตรมาส โดยจดัท าเป็นรายงาน และเขา้รว่มประชมุกบัคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และ
ก ากบัดแูลกิจการ พรอ้มกบัที่ปรกึษาทางกฎหมายจากภายนอก ในกรณีที่มรีายการท่ีมีผลกระทบกบังบ
การเงินหรอืในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการเห็นสมควร 

 
4. หน้าที่ของฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
 

4.1 จัดท างบการเงินใหแ้ลว้เสร็จโดยรวดเร็วตามก าหนดเวลาการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ ทัง้นีไ้มเ่กิน 30 วนั นบัจากวนัสิน้สดุไตรมาส 

4.2 ติดตามมาตรฐานการบญัชีใหมแ่ละแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ เมื่อมีการประกาศใชม้าตรฐาน
ฉบบัใหม ่ที่มีผลกระทบตอ่งบการเงินของบรษัิท 

4.3 แจง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการทราบหากมีการเปลีย่นแปลง
นโยบายทางการบญัชี  

4.4 ติดตาม และตรวจสอบรายการที่เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือกรณีที่นา่จะมีการขดัแยง้ ทาง
ผลประโยชน์ และพิจารณาและรายงานรายการดังกล่าวต่อผู้บริหารที่เก่ียวข้องซึ่งมีอ านาจใน
คณะกรรมการบรษัิทและรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ
โดยทนัทีเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการท่ีถกูตอ้ง 

 



 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ                                                      หน้า 8/12 
ของบริษัท ลากูน่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 

 

5. หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

5.1 เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ 
แผนการตรวจสอบประจ าปีควรท่ีจะสะทอ้นถึงขอ้ตรวจพบและขอ้เสนอแนะของ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของกลุม่บริษัททัง้หมด และควรมุ่งเนน้การควบคมุภายในที่ส  าคญั ซึง่บริษัทสามารถน าไป
ปรบัใชเ้พื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงดา้นกลยทุธแ์ละดา้นการด าเนินงานที่บรษัิทประสบอยู่ได ้โดย
ใหถื้อรายการดงัตอ่ไปนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของแผนการตรวจสอบ 

• การตรวจสอบการประมวลผลทางอิเลค็ทรอนิค 

• การตรวจสอบรายการที่เก่ียวโยงกนั 

• การสอบทานการลงทะเบียนความเสี่ยงทัง้หมด หลงัจากที่การลงทะเบียนดงักลา่วไดร้บัการอนมุตัิ/
ลงนามรบัรองจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อสรา้ง
ความมั่นใจวา่ การควบคมุความเสีย่งทีม่ีนยัส าคญัไดถ้กูด าเนินการอยา่งมีประสทิธิผล ซึง่จะรวมถึง
การทบทวนการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่แลว้และที่ได้รบัการเสนอเพิ่มเติม ส าหรบักรณีหลัง            
ผูต้รวจสอบภายในตอ้งไดร้บัความพึงพอใจในเรื่องของกรอบเวลาของการด าเนินการเพื่อควบคุม
ความเสีย่งดงักลา่วซึง่ไดค้รอบคลมุถึงการควบคมุความเสีย่งทีม่ีนยัส าคญัในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 

 

5.2 สอบทาน ใหข้อ้มูล และพิจารณารว่มกนัถึงขอบเขตของแผนการตรวจสอบประจ าปีของผูต้รวจสอบ
ภายในร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการและผูส้อบบัญชี
ภายนอกเพื่อใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั  และใหม้ีความสอดคลอ้งกนักบัการตรวจสอบดา้นการเงิน 
เพื่อลดความซ ้าซ้อนของงานตรวจสอบ  และก่อให้เกิดประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรทั้งของ                 
ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีภายนอก 

 

5.3 รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการเก่ียวกบัเรือ่งดงันี ้
 

5.3.1 ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ซึ่งรวมถึงระบบการควบคมุภายในใดๆ โดยใช้
คอมพิวเตอร ์ 

5.3.2 ขอ้บกพรอ่งในระบบการควบคมุภายในที่ไดม้ีการพบในระหว่างการตรวจสอบภายใน โดย
มุง่เนน้รายการท่ีผูต้รวจสอบภายในเห็นวา่มีความส าคญั และ 

5.3.3 ประเด็นส าคญัทัง้หมดที่พบจากการสอบทานการลงทะเบียนความเสี่ยงทัง้หมด หลงัจากที่
ไดม้ีการประสานอยา่งเป็นทางการกบัฝ่ายจดัการที่เก่ียวขอ้งและคณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยงของกลุ่มบริษัท โดยรายงานตรวจสอบภายในควรจัดส่งถึงคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่งของกลุม่บรษัิท ก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบั
ดแูลกิจการ (ฝ่ายจดัการมีหนา้ที่รบัผิดชอบต่อการปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิการ ซึ่งหลงัจากนัน้
ฝ่ายจดัการจะรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ
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ทราบถึงสถานะของแผนปฏิบัติการต่างๆ  โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะสอบทาน
แผนปฏิบตัิการตอ่เมื่อไดร้บัการปฏิบตัิอยา่งเสรจ็สมบรูณแ์ลว้) 

 

5.4 รายงานกบัฝ่ายจดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการในหวัขอ้
ตอ่ไปนี ้

 

5.4.1 ขอ้บกพรอ่งหรอืขอ้ผิดพลาดในระบบการควบคมุภายในที่ตรวจพบระหวา่งปี และ 

5.4.2 ความยุ่งยากที่เกิดขึน้ในระหว่างการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในและการบนัทึกบญัชี
ของบริษัทซึ่งรวมถึงขอ้จ ากัดในขอบเขตการปฏิบตัิงาน หรืออุปสรรคในการเขา้ถึงขอ้มูลที่
จ  าเป็นส าหรบัการตรวจสอบ 
 

5.5 รายงานผลการตรวจสอบโดยเฉพาะในสว่นของการตรวจสอบทางการเงินและในการปฏิบตัิใหเ้ป็นไป
ตามกฏระเบียบ ใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการภายใน 30 วนั 
นบัตัง้แตว่นัสิน้สดุไตรมาส 

 
6. หน้าที่ของผู้สอบบัญชีภายนอก 
 

6.1 เขา้รว่มการประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการทุกปีในการ
วางแผนการตรวจสอบ และก่อนที่ผูส้อบบญัชีจะรบัรองงบการเงินประจ าปี 

6.2 จดัสง่งบการเงินในแต่ละไตรมาสอย่างนอ้ย 5 วนัท าการก่อนการจดัส่งงบการเงินใหต้ลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

6.3 รายงานถึงระดบัความเสีย่งที่ส  าคญั ตลอดจนวิธีบรรเทาความเสีย่ง 

6.4 รายงานถึงงานบรกิาร และงานท่ีปรกึษาอื่นท่ีผูส้อบบญัชีเป็นผูใ้หบ้รกิาร 

6.5 รายงานถึงฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการใน
ประเด็น ดงัตอ่ไปนี ้

6.5.1 งบการเงินประจ าปี และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

6.5.2 รายงานของผูส้อบบญัชี 

6.5.3 จดหมายจากผูส้อบบญัชีถึงฝ่ายจัดการและขอ้สงัเกตหรือขอ้เสนอแนะอื่นๆ ที่เกิดจากการ
ท างานของผูส้อบบญัชี 

6.5.4 ระบบการควบคมุภายในของบรษัิท 

6.5.5 ความยุง่ยาก หรือขอ้ขดัแยง้ที่มีนยัส าคญักบัฝ่ายจดัการในระหวา่งที่ผูส้อบบญัชีปฏิบตัิงานอยู่ 
และ 

6.5.6 สาระส าคญัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับมาตรฐานการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหาร
ความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการควรท าความเขา้ใจ หรอืหารอืกบัผูส้อบบญัชี 
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6.6 รายงานถึงคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ ถึงขอ้เท็จจริงเก่ียวกับ
พฤติการณอ์นัควรสงสยัว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบคุคลซึง่รบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทได้
กระท าความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

รายงานใหส้  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ ไม่ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบในเบือ้งตน้ตามขอ้เท็จจรงิดงักลา่วใหแ้ก่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยแ์ละผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้จาก ผูส้อบบญัชี  

 
7. หน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ 

 
7.1 จดัท ารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ โดย

บนัทกึการสนทนาและผลสรุปของที่ประชมุอยา่งถกูตอ้ง 

7.2 ประสานงานกับเจา้หนา้ที่ฝ่ายงานต่างๆ ในกลุ่มเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ 

7.3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแล
กิจการใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบเพื่อเป็นขอ้มลูและใชป้ระกอบการพิจารณาในแตล่ะไตรมาส 

7.4 ยกรา่งรายงานประจ าปีที่คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการตอ้งจดัท า 
 
 
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดูแลกิจการนีไ้ดร้บัการพิจารณาทบทวนโดยที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 18 กมุภาพนัธ ์2563 และไดร้บั
การอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2563   
 
 
 
(นายวุฒพิล สุริยาภวิัฒน)์ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ 
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เอกสารแนบท้าย 
 

คุณสมบัตกิรรมการอิสระของบริษัท 
 

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม     
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนัน้ๆ ดว้ย 

 
(2)  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรอืผูม้ีอ  านาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัการ
แต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่
ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็น ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

 
(3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา    

คูส่มรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย  

 
(4)  ไมม่ีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจ

ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคย
เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่  บรษัิทยอ่ย บรษัิท
รว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ย
กวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

 
ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รือรบัความช่วยเหลอืทางการเงิน 
ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่ง
เป็นผลใหบ้รษัิท หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ
ของบริษัท หรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไป
ตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ใน
ระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

 
(5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ

ควบคมุของผูบ้รษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบ
บญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู ่เวน้
แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 
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(6)  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการ
เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทาง
วิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ให้
เป็นกรรมการอิสระ 

 
(7)  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็น

ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 
(8)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั
เงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย  

 
(9)  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 
 
ภายหลงัไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระ อาจไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บรษัิท
ย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได ้
 
 
 
อ้างอิง 
1) พรบ. บรษิัทมหชาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 / มาตรา 86 
2) คณุสมบตักิรรมการอิสระของบรษิัท ตามคูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
3) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ท.จ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ ท่ีออกใหม่   

ขอ้ 17 (2) คณุสมบตักิรรมการอิสระ / คณุสมบตัเิพิ่มเตมิของกรรมการตรวจสอบ ตามขอ้ 17 (3) (ข) 
 


