ฉบับปรับปรุ ง
ปรุ ง

เรื่ อง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
Charter of the Audit committee
คณะกรรมการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของผู้ถือหุ้น ผู้ที่มี
เกี่ยวข้ องทางธุรกิจทุกท่าน และที่สาคัญที่สดุ คือลูกค้ าที่ให้ ความเชื่อถือและไว้ วางใจบริ ษัทฯ ด้ วยดีต ลอดมา เพื่อให้
บรรลุถึงเจตนารมณ์ ของบริ ษัทฯ ด้ านบรรษัทภิบาล จึงมุ่งส่งเสริ มให้ มีการสร้ างมาตรฐานการทางานดังกล่าวอย่าง
เป็ นระบบที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
แนวทางหนึ่งของการกากับดูแลที่ดีก็คือ การจัดให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee )
ขึน้ มาช่วยคณะกรรมการ ในการกากับ ติดตาม และสอบทานให้ บริ ษัท มีมาตรฐานการทางานที่ ถูกต้ อง โปร่ งใส
ตลอดจนมีระบบการรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ อันจะเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผู้ลงทุนและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง และ
เพื่อให้ สอดคล้ องตามนโยบายของตลอดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ จึงเห็นควรให้ ตราเป็ นกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี ้ขึ ้น เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานต่อไป ซึง่ มีเนื ้อหาดังต่อไปนี ้

บทที่ 1
นิยาม
“บริ ษัท”

หมายความว่า บริ ษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน

“คณะกรรมการ”

หมายความว่า คณะกรรมการ บริ ษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)

“กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ ที่มีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
(1) เป็ นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริ
้
ษัท บริ ษัทในเครื อ
หรื อบริ ษัทร่ วม
(2) ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อ
ไม่ได้ เป็ นผู้ให้ บริ การด้ านวิชาชีพผู้สอบบัญชี ทนายความ หรื อวิชาชีพที่ทาให้ มีข้อจากัดในการ
แสดงความเห็นที่เป็ นอิสระแก่บริ ษัท บริ ษัทในเครื อ หรื อบริ ษัทร่ วม หรื อไม่เป็ นผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ หรื อบริ ษัทร่ วม หรื อไม่เป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
และต้ องพ้ นจากสถานะหรื อตาแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้ งดังกล่าวแล้ วเป็ นเวลา 2 ปี ขึ ้นไป
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(3) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จ ในลักษณะที่ เป็ นการจากัดความเป็ นอิสระในการปฏิ บัติหน้ าที่
ตาแหน่งกรรมการ ซึ่งมีจานวนเงินหรื อมีมูลค่าที่มีนัยสาคัญเป็ นสัดส่วนกับรายได้ บริ ษัท ตาม
เกณฑ์ ที่กาหนด และไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสีย ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม ทัง้ ในด้ าน
การเงิน และการบริ หารงานของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ หรื อบริ ษัทร่ วม หรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทาให้ ขาดความเป็ นอิสระ
(4) ไม่เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ และไม่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนเพื่อรั กษา
ผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(5) ไม่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
(6) สามารถปฎิ บัติห น้ าที่ แ ละแสดงความเห็ นหรื อรายงานผลการปฏิ บัติงานตามหน้ าที่ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษัทได้ โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้บริ หาร
หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ ความเป็ นอิสระ ” หมายความว่า การแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกระทาได้ อย่างอิสระเสรี ภายใต้
ขอบเขตภารกิ จที่ ได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยปราศจากบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลใดๆที่ มีอิท ธิ พ ลเหนื อการปฏิ บัติภ ารกิ จ นัน้ หรื อมีส ถานการณ์ บ างอย่ างบี บ บังคับ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิภารกิจของตนได้ หรื อ การแสดงความเห็นหรื อรายงานตามที่พึง
จะเป็ น
“ ผู้บริ หาร ”

หมายความว่า กรรมการบริ ห าร ผู้จัดการ พนัก งานระดับ ผู้จัดการฝ่ ายขึน้ ไป หรื อผู้ด ารง
ตาแหน่งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีอานาจจัดการของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมถึงบุคคล
ที่บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ทาสัญญาให้ มีอานาจทังหมด
้
หรื อบางส่วนให้ ในการบริ หารงานของ
บริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย

“ผู้ที่เกี่ยวข้ อง”

หมายความว่า บุ คคลหรื อห้ า งหุ้ น ส่ว นตามมาตรา 258(1) ถึง (7) แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พศ.2535
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“ญาติสนิท”

หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตทางการสมรส และโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้ า อา รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุคคล
ดังกล่าว
บทที่ 2
การแต่ งตัง้

ข้ อ1.

คณะกรรมการเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
(Audit Committee) ประกอบด้ วย กรรมการบริ ษัท
อย่างน้ อย 3 คน

ข้ อ2.

คณะกรรมการตรวจสอบเลื อกกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบด้ วยกัน 1 ท่าน เพื่ อท าหน้ าที่ เป็ น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้ อ3.

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตังผู
้ ้ จัดการสานักตรวจสอบภายในของบริ ษัท เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้ มีหน้ าที่เตรี ยมและจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจ สอบ ตลอดจนเป็ นผู้ประสานงานให้
มีก ารรายงานต่ อคณะกรรมการ ผู้ ล งทุน ผู้ถื อหุ้ น และตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในคณะกรรมการตรวจสอบ

บทที่ 3
คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ าม
ข้ อ1.

ให้ คณะกรรมการ พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
้
จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่
เป็ นกรรมการที่ไม่มีสว่ นในการบริ หารกิจการ หรื อมีความเป็ นอิสระจากการบริ หารงานของบริ ษัทกล่าวคือ
1.1 เป็ นกรรมการอิสระ
1.2 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.3 มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์

ข้ อ 2. ให้ คณะกรรมการตรวจสอบที่แต่งตังขึ
้ น้ ทุกคราวนันจะต้
้
องมีกรรมการอย่างน้ อย 1 ท่าน เป็ นกรรมการผู้มี
ความรู้ หรื อมีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรื อการเงิน
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บทที่ 4
ขอบเขต หน้ าที่และความรั บผิดชอบ
ข้ อ 1. ให้ คณะกรรมการตรวจสอบกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัท ให้ เกิดความชัดเจนในด้ านการบริ หารงาน
ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และความรับผิดชอบของกรรมการบริ หาร หรื อผู้บริ หาร อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท ตลอดจนดาเนินการให้ เป็ นที่มนั่ ใจว่ากรรมการบริ หาร และผู้บริ หารของบริ ษัทได้ บริ หารกิจการตาม
นโยบายของคณะกรรมการ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน และมีมาตรฐาน
ข้ อ 2. ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในภาระกิจที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ดังต่อไปนี ้
2.1 สอบทานให้ บริ ษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2.2 สอบทานให้ บริ ษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิผล
2.3 สอบทานการปฏิ บัติของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
2.4 ให้ ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
2.5 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี
2.6 พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณี ที่เกิ ดรายการเกี่ ยวโยงหรื อรายการที่ อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
2.7 พิจารณาและสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน และอนุมตั ิแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปี
2.8 กากับดูแลให้ ผ้ สู อบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระในการทางาน
2.9 จัดให้ มีการประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
2.10 พิจารณาความเสี่ยงที่สาคัญของบริ ษัท พร้ อมเสนอแนะวิธีป้องกันหรื อแจ้ งให้ คณะกรรมการหา
มาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงนัน้
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2.11 จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท
ซึง่ รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
2.12 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้ วย

บทที่ 5
การประชุม
ข้ อ 1. กาหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
ข้ อ 2. การเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดให้ ประธานกรรมการตรวจสอบหรื อ เลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบโดยค าสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบส่ งหนัง สื อ นัด ประชุ มไปยัง
กรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วน จะแจ้ งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้

บทที่ 6
การรายงาน
ข้ อ1.

คณะกรรมการตรวจสอบต้ องรายงานผลการประชุม หรื อรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการควรทราบต่อ
คณะกรรมการเป็ นประจา

ข้ อ2.

ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีข้อสงสัย
ว่ามีรายการ หรื อการกระทาดังต่อไปนี ้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงิน หรื อผลการ
ดาเนิ นงานของบริ ษัท เพื่ อดาเนิ นการปรั บปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ตัวอย่าง เช่น
(1)

รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

(2)

การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน

(3)

การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
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แต่หากคณะกรรมการ หรื อผู้บริ หาร ไม่ดาเนินการให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลา ให้ กรรมการ
ตรวจสอบคนใดคนหนึ่งรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทาต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์ตอ่ ไป
ข้ อ3.

ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื อ้ งต้ น ให้ แก่ สานัก งานคณะกรรมการกากับ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และผู้สอบบัญชี ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบ
บัญชี กรณี ที่ได้ รับแจ้ งข้ อเท็จจริ งจากผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับเรื่ องการตรวจพบพฤติการณ์ อันควรสงสัยว่า
กรรมการ ผู้จดั การหรื อบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการดาเนินการของนิติบุคคล ได้ กระทาความผิดตามมาตราที่
กฎหมายกาหนดไว้

บทที่ 7
วาระและค่ าตอบแทน
ข้ อ 1. ให้ กรรมการตรวจสอบมีวาระการปฏิบตั ิงานตามวาระของการเป็ นกรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบ
ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังใหม่
้ ให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกได้
ข้ อ2.

นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว กรรมการตรวจสอบจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
2.1 เสียชีวิต
2.2 ลาออก
2.3 คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
2.4 ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามข้ อบังคับนี ้หรื อตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้ อ 3. กรรมการตรวจสอบท่านใดจะลาออกจากตาแหน่งก่อนหมดวาระย่อมทาได้ แต่ให้ ยื่นใบลาออกล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่ า 30 วั น ต่ อ ประธานกรรมการบริ ษั ท ฯ และกรรมการบริ ษั ท ฯเป็ นผู้ อนุ มัติ หลั ง จากนั น้ ให้
คณะกรรมการแต่งตังกรรมการตรวจสอบให้
้
ครบถ้ วนภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่กรรมการตรวจสอบคนนัน้
ลาออก
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ข้ อ 4. ในกรณี ที่ กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตาแหน่ งทัง้ คณะ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบที่ พ้น จากตาแหน่ ง
ดังกล่าวต้ องอยู่รักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุด
ใหม่จะเข้ ารับหน้ าที่
ข้ อ 5. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ แต่งตังบุ
้ คคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนขึ ้นเป็ นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้ กรรมการตรวจสอบมี
จานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด โดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาแหน่ง
ได้ เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบท่านเดิมซึง่ ตนเข้ าแทน
ข้ อ6.

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ หากจะพึงมีนอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจาปี เป็ นผู้พิจารณากาหนดแต่ ละปี และบริ ษัท ต้ องเปิ ดเผยค่าตอบแทนไว้ ใน
รายงานประจาปี ของบริ ษัทด้ วย

บทที่ 8
องค์ ประชุม
ข้ อ 1. กาหนดให้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้ องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการตรวจสอบทังหมดที
้
่กรรมการบริ ษัทฯ แต่งตังจึ
้ งจะเป็ นองค์ประชุมที่สมบูรณ์
ข้ อ 2. ในกรณี ป ระธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ใ นในที่ ป ระชุ มหรื อไม่ส ามารถปฏิ บัติห น้ าที่ ไ ด้ ใ ห้ ก รรมการ
ตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่ คนใดขึ ้นมาเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 3. การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก เป็ นข้ อยุติในการพิจารณา
ข้ อ 4. กาหนดให้ กรรมการตรวจสอบคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียงในการลงคะแนน แต่หากกรรมการตรวจสอบคนใดมี
ส่วนได้ เสียในเรื่ องใด ให้ ละเว้ น การออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
ข้ อ 5. กาหนดให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึง่ เสียง ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันในการขอมติออกเสียง
ในที่ประชุม เพื่อเป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 6. การลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบอาจกระทาได้ โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์สมือนหนึง่ ว่า
ได้ มีการประชุมลงมติแล้ ว เมื่อมตินนๆกรรมการตรวจสอบได้
ั้
ลงลายมือชื่อรับรองไว้ ทกุ คน
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บทที่ 9
เบ็ดเตล็ด
ข้ อ 1. ข้ อ ก าหนด หรื อ ข้ ออัน พึ ง ปฏิ บั ติ หรื อ งดเว้ น การปฏิ บั ติ ใ ดที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกฎบั ต รฉบั บ นี ้ อยู่ ภ ายใต้ ข้ อ
บังคับของบริ ษัทและกฎหมายอื่น ๆ
ข้ อ 2. การแก้ ไขกฎบัตรจะกระทาได้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ

ให้ ยกเลิกกฎบัตรฉบับเดิมที่ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 โดยให้ ใช้ กฏบัตรฉบับปรับปรุ งใหม่ที่ได้
ผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1 ปี 2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

กฏบัตรฉบับนี ้ให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เป็ นต้ นไป
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