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เร่ือง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

Charter of the Audit committee 

 
คณะกรรมการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ได้ตระหนกัถงึความส าคญัของผู้ ถือหุ้น ผู้ ท่ีมี

เก่ียวข้องทางธุรกิจทุกท่าน และท่ีส าคญัท่ีสดุคือลกูค้าท่ีให้ความเช่ือถือและไว้วางใจบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา เพ่ือให้

บรรลุถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ด้านบรรษัทภิบาล จึงมุ่งส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานการท างานดงักล่าวอย่าง

เป็นระบบท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)  

แนวทางหนึ่งของการก ากับดแูลท่ีดีก็คือ การจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee ) 

ขึน้มาช่วยคณะกรรมการ ในการก ากับ ติดตาม และสอบทานให้บริษัท มีมาตรฐานการท างานท่ีถูกต้อง โปร่งใส 

ตลอดจนมีระบบการรายงานทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือ อนัจะเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ลงทนุและทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และ

เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายของตลอดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ จึงเห็นควรให้ตราเป็นกฎบตัร

ของคณะกรรมการตรวจสอบฉบบันีข้ึน้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานตอ่ไป ซึง่มีเนือ้หาดงัตอ่ไปนี  ้

 
บทที่ 1 

นิยาม 

“บริษัท”  หมายความวา่ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา่ คณะกรรมการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

 “กรรมการอิสระ”  หมายความวา่ กรรมการ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ท่ีมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นบคุคลท่ีถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท บริษัทในเครือ 

หรือบริษัทร่วม  

(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือ

ไม่ได้เป็นผู้ ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพท่ีท าให้มีข้อจ ากดัในการ

แสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระแก่บริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือไมเ่ป็นผู้มีอ านาจควบคมุ

ของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือไมเ่ป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

และต้องพ้นจากสถานะหรือต าแหน่งท่ีอาจเกิดความขดัแย้งดงักลา่วแล้วเป็นเวลา 2 ปีขึน้ไป 

ฉบบัปรับปรุง
ปรุง 
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(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะท่ีเป็นการจ ากัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี

ต าแหน่งกรรมการ ซึ่งมีจ านวนเงินหรือมีมูลค่าท่ีมีนัยส าคญัเป็นสดัส่วนกับรายได้บริษัท ตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด และไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้าน

การเงิน และการบริหารงานของบริษัท  บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะท่ีจะท าให้ขาดความเป็นอิสระ 

(4) ไมเ่ป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารระดบัสงู ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษา

ผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(5) ไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(6) สามารถปฎิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รั บ

มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหาร

หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

“ตลาดหลกัทรัพย์” หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

“ ความเป็นอิสระ ”  หมายความวา่  การแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกระท าได้อย่างอิสระเสรีภายใต้

ขอบเขตภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยปราศจากบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลใดๆท่ีมีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติภารกิจนัน้ หรือมีสถานการณ์บางอย่างบีบบังคับให้

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิภารกิจของตนได้ หรือการแสดงความเห็นหรือรายงานตามท่ีพึง

จะเป็น 

“ ผู้บริหาร ” หมายความว่า   กรรมการบริหาร ผู้ จัดการ พนักงานระดับผู้ จัดการฝ่ายขึน้ไป หรือผู้ ด ารง

ต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีอ านาจจดัการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงบุคคล

ท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ท าสัญญาให้มีอ านาจทัง้หมด หรือบางส่วนให้ในการบริหารงานของ

บริษัท หรือบริษัทย่อย 

“ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง”  หมายความว่า   บุคคลหรือห้างหุ้ นส่วนตามมาตรา 258(1) ถึง (7)  แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พศ.2535 
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“ญาติสนิท” หมายความวา่   บคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตทางการสมรส และโดยการจดทะเบียน

ตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คูส่มรส บตุร พ่ีน้อง ลงุ ป้า น้า อา รวมทัง้คูส่มรสของบคุคล

ดงักลา่ว 

บทที่ 2 

การแต่งตัง้ 

ข้อ1. คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วย กรรมการบริษัท

อย่างน้อย 3 คน  

ข้อ2. คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบด้วยกัน 1 ท่าน เพ่ือท าหน้าท่ีเป็น

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ข้อ3. คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้ผู้จัดการส านกัตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือให้มีหน้าท่ีเตรียมและจดัการประชมุคณะกรรมการตรวจ สอบ ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้

มีการรายงานต่อคณะกรรมการ ผู้ ลงทุน ผู้ ถือหุ้ น และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชมุแตไ่มม่ีสิทธิออกเสียงในคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

บทที่ 3 

คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้าม 

ข้อ1.    ให้คณะกรรมการ พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการ จ านวนไมน้่อยกว่า 3 คน ซึง่

เป็นกรรมการท่ีไมม่ีสว่นในการบริหารกิจการ หรือมีความเป็นอิสระจากการบริหารงานของบริษัทกลา่วคือ 

1.1 เป็นกรรมการอิสระ 

1.2 สามารถอทิุศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.3 มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อ 2.   ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีแต่งตัง้ขึน้ทุกคราวนัน้จะต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นกรรมการผู้มี

ความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านการบญัชี หรือการเงิน 
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บทที่ 4 

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ข้อ 1.  ให้คณะกรรมการตรวจสอบก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัท  ให้เกิดความชดัเจนในด้านการบริหารงาน

ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร หรือผู้บริหาร อนัจะพึงมีต่อผู้ ถือหุ้นของ

บริษัท  ตลอดจนด าเนินการให้เป็นท่ีมัน่ใจวา่กรรมการบริหาร  และผู้บริหารของบริษัทได้บริหารกิจการตาม

นโยบายของคณะกรรมการ อย่างถกูต้องครบถ้วน และมีมาตรฐาน 

ข้อ 2.   ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในภาระกิจท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  

ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

2.2 สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสม  และมี

ประสิทธิผล 

2.3 สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

2.4 ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

2.5 พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ

ผู้สอบบญัชี 

2.6 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องครบถ้วน ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

2.7 พิจารณาและสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน  และอนุมตัิแผนการ

ตรวจสอบภายในประจ าปี 

2.8 ก ากบัดแูลให้ผู้สอบบญัชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการท างาน 

2.9 จดัให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2.10 พิจารณาความเสี่ยงท่ีส าคญัของบริษัท พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกันหรือแจ้งให้คณะกรรมการหา

มาตรการป้องกนัเพ่ือลดความเสี่ยงนัน้ 



 5 

2.11 จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

ซึง่รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.12 ปฏิบตัิการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 

 

บทที่ 5 

การประชุม 

ข้อ 1.   ก าหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ 

ข้อ 2.   การเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยค าสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง

กรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน จะแจ้งการนัด

ประชมุโดยวิธีอื่น หรือก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

 

บทที่ 6 

การรายงาน 

ข้อ1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการประชมุ หรือรายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการควรทราบต่อ

คณะกรรมการเป็นประจ า 

ข้อ2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยั

ว่ามีรายการ หรือการกระท าดงัต่อไปนี  ้ ซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงิน หรือผลการ

ด าเนินงานของบริษัท เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

ตวัอย่าง เช่น  

(1) รายการที่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

(2) การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกต ิหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคมุภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 



 6 

แตห่ากคณะกรรมการ หรือผู้บริหาร ไมด่ าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา ให้กรรมการ

ตรวจสอบคนใดคนหนึ่งรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป 

ข้อ3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้ สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบ

บัญชี กรณีท่ีได้รับแจ้งข้อเท็จจริงจากผู้ สอบบัญชีเก่ียวกับเร่ืองการตรวจพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า

กรรมการ ผู้จดัการหรือบคุคลซึง่รับผิดชอบในการด าเนินการของนิติบุคคล ได้กระท าความผิดตามมาตราท่ี

กฎหมายก าหนดไว้  

 

บทที่ 7 

วาระและค่าตอบแทน 

ข้อ 1. ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการปฏิบตัิงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

ท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมใ่ห้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกได้ 

ข้อ2.   นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วข้างต้นแล้ว กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

2.1 เสียชีวิต 

2.2 ลาออก 

2.3 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

2.4 ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบงัคบันีห้รือตามหลกัเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ข้อ 3.  กรรมการตรวจสอบท่านใดจะลาออกจากต าแหน่งก่อนหมดวาระย่อมท าได้ แต่ให้ย่ืนใบลาออกล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 30 วันต่อประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทฯเป็นผู้ อนุมัติ  หลังจากนัน้ให้

คณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีกรรมการตรวจสอบคนนัน้

ลาออก 
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ข้อ 4.  ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากต าแหน่ง

ดงักล่าวต้องอยู่รักษาการในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุด

ใหมจ่ะเข้ารับหน้าท่ี 

ข้อ 5.  ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ

บริษัทฯ แต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมี

จ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่ง

ได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบท่านเดิมซึง่ตนเข้าแทน 

ข้อ6. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ หากจะพึงมีนอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญประจ าปีเป็นผู้ พิจารณาก าหนดแต่ ละปี  และบริษัทต้องเปิดเผยค่าตอบแทนไว้ใน

รายงานประจ าปีของบริษัทด้วย  

 

บทที่ 8 

องค์ประชุม 

ข้อ  1.  ก าหนดให้การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดท่ีกรรมการบริษัทฯ แตง่ตัง้จงึจะเป็นองค์ประชมุท่ีสมบรูณ์  

ข้อ  2.  ในกรณีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้กรรมการ

ตรวจสอบท่ีมาประชมุเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่คนใดขึน้มาเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ  3.  การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมาก เป็นข้อยตุิในการพิจารณา 

ข้อ  4.  ก าหนดให้กรรมการตรวจสอบคนหนึง่มีเสียงหนึง่เสียงในการลงคะแนน  แตห่ากกรรมการตรวจสอบคนใดมี

สว่นได้เสียในเร่ืองใด ให้ละเว้น การออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

ข้อ  5.   ก าหนดให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัในการขอมติออกเสียง

ในท่ีประชมุ เพ่ือเป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ  6.  การลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบอาจกระท าได้โดยไมต้่องมีการประชมุและมีผลสมบรูณ์สมือนหนึง่วา่

ได้มีการประชมุลงมติแล้ว  เม่ือมตินัน้ๆกรรมการตรวจสอบได้ลงลายมือช่ือรับรองไว้ทกุคน 
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บทที่ 9 

เบด็เตล็ด 

ข้อ 1.  ข้อก าหนด หรือข้ออันพึงปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใดท่ีระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี ้ อยู่ภายใต้ข้อ             

บงัคบัของบริษัทและกฎหมายอ่ืน ๆ 

ข้อ  2.  การแก้ไขกฎบตัรจะกระท าได้โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

ให้ยกเลิกกฎบตัรฉบบัเดิมท่ีประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2551 โดยให้ใช้กฏบตัรฉบบัปรับปรุงใหมท่ี่ได้

ผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการ ในการประชมุคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 1 ปี 2557 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2557 

 

กฏบตัรฉบบันีใ้ห้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2557 เป็นต้นไป 

 
 


