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เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง
Charter of the Audit and Risk Committee
โดยที่คณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate Governance) เพื่ อ การด าเนิ น กิ จ การอย่ า งยั่ ง ยื น จึ ง ได้พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากั บ ความเสี่ ย งขึ น้ (Audit and Risk Committee) เพื่ อ ให้เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ของ
คณะกรรมการบริษัท ในการก ากับ ดูแ ลการด าเนิ น งาน ระบบการบริห ารความเสี่ย ง ระบบความคุม ภายใน และการ
บริหารงานให้มีมาตรฐานเป็ นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โปร่งใส ตลอดจนมีระบบรายงานการเงินที่น่าเชื่อถือ อันจะเป็ น
ประโยชน์แก่ผูล้ งทุนและทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฎิบัติท่ีดีและเป็ นไปตามกฎระเบียบของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงแนวปฏิบตั ิท่ีเป็ นสากล คณะกรรมการบริษัท
จึงเห็นสมควรตรากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงฉบับนีข้ นึ ้ ไว้ดงั ต่อไปนี ้
บทที่ 1
องค์ประกอบและวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง
ข้อ 1. คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็ นกรรมการอิสระจานวนไม่
น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบและกากับความ
เสี่ยงทั้งนี ้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
ข้อ 2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง เลือกกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงคนหนึ่ง เพื่อ
ทาหน้าที่เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง
ข้อ 3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง แต่งตัง้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท เป็ น
เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบและก ากั บ ความเสี่ ย ง เพื่ อให้มี ห น้าที่ เตรีย มและจัด การประชุม คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับความเสี่ยง ตลอดจนเป็ นผูป้ ระสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกากับ ความเสี่ยง มีห น้าที่ เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีสิ ทธิ ออกเสีย งใน
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง
ข้อ 4. กรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงมีวาระเท่าเพียงจานวนที่ยงั คงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการ
ที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รบั เลือกกลับเข้ามาใหม่ได้
ข้อ 5. กรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องยื่นหนังสือลาออกต่อ
ประธานกรรมการบริษัท โดยการลาออกมีผลตัง้ แต่วันที่ใบลาออกมาถึงที่บริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณ สมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ล าออก โดยให้ดารงตาแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
ปรับปรุงแก้ไข: พฤศจิกายน 2564

กรรมการซึ่งตนแทน คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงให้ครบถ้วนภายใน 90
วัน นับแต่วนั ที่กรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงคนนัน้ ลาออก
ในกรณี ท่ี ก รรมการตรวจสอบและก ากั บ ความเสี่ ย งพ้น จากตาแหน่ งทั้งคณะ เพราะเหตุอ่ืน นอกจากขาด
คุณสมบัติ หรือ มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง ที่พน้ จากตาแหน่ง
ยังคงต้องอยู่รกั ษาการในตาแหน่งเพียงเท่าที่จาเป็ นจนกว่า คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง ชุดใหม่จะเข้า
รับหน้าที่
บทที่ 2
ขอบเขต และอานาจหน้าที่
ข้อ 6. ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง มีหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงานของบริษัท ระบบการบริหาร
ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ให้เกิดความชัดเจนในด้านการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารหรือผูบ้ ริหาร อันจะพึงมีต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ตลอดจนดาเนินการ
ให้เป็ นที่ม่ นั ใจว่ากรรมการบริหาร และผูบ้ ริหารของบริษัทได้บริหารกิจการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และมีมาตรฐาน
ข้อ 7. ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รบั มอบหมายจาก
กรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้
7.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่กฎหมายกาหนด และมีการเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
7.2 พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็ นอิสระ และผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี รวมถึงการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี
พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติการแต่งตัง้ เลือกกลับมาใหม่ เลิกจ้าง และ
กาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษัท จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงพิจารณาตัดสินใจในกรณีท่ีฝ่าย
จัดการและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน หรือมีขอ้ จากัดในการปฏิบัติงาน
สอบบัญชี
7.3 ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
7.4 พิจารณานโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชีจากสานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
7.5 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึง ประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วม เพื่อสอบทานถึงข้อจากัดในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่อาจมีผลกระทบต่อความ
เป็ นอิสระ

7.6 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายในประจาปี ซ่ึงรวมถึง
งบประมาณ และทรัพยากรด้านการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนความ
ร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี
7.7 จัดให้มีการสอบทานคุณภาพของระบบการตรวจสอบภายในโดยผูป้ ระเมินอิสระจากภายนอกองค์กรอย่าง
น้อยทุก 5 ปี (Independent Quality Assessment Review)
7.8 สอบทานให้บ ริษั ท มี ร ะบบบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management) ที่ เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และ
สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกากับดูแลความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวม โดยดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก) กลั่น กรองกรอบโครงสร้า งการบริห ารความเสี่ ย งขององค์ก ร (Enterprise Risk Management
Framework) ที่สาคัญได้แก่ นโยบาย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความสามารถ
ในการรับความเสี่ยง (Risk Capacity) และช่วงความเบี่ยงเบนของผลการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้
(Tolerance) รวมถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของ
นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง ก าหนดโดยคณ ะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk
Management Committee) ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัท
(ข) กลั่นกรองและให้คาปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษัทในการกากับดูแลความเสี่ยงในภาพรวม ให้มีการ
ประเมิน ติดตาม และรายงานความเสี่ยง รวมทัง้ ให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็ นอิสระ
(ค) ประเมินความเพี ยงพอ เหมาะสม ของการนาความเสี่ย งไปบริห ารในเชิ งกลยุท ธ์ เพื่ อให้บ ริษั ท
พัฒ นาไปสู่ค วามยั่งยื น ถาวร โดยการก ากับ ดูแ ลให้ก ารด าเนิ น งานและความเสี่ ย งของบริษั ท
สอดคล้องกัน รวมทัง้ ให้พิจารณาความเสี่ยงต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียและผูเ้ กี่ยวข้องให้ครบถ้วน
7.9 สอบทานให้บ ริษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7.10 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล ทั้งนี ้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
7.11 สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามนโยบายการให้ขอ้ มูลการทุจริต การกระทาผิด และ การคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล และ
พิจารณาข้อร้องเรียนรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนของบริษัททุกไตรมาส อีกทัง้ เป็ นช่องทางหนึ่งของบริษัท
ในการรับแจ้งข้อร้องเรียนตามนโยบายการให้ข้อมูล การทุจริต การกระทาผิด และ การคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล
รวมถึงพิจารณาให้ความเห็ นชอบต่อการจัดทาและปรับ ปรุ งแก้ไขแนวปฏิบัติการให้ข้อมู ลการทุจริต การ
กระทาผิดและการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล
7.12 กากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รปั ชั่น เพื่อให้ม่ นั ใจว่า บริษัทได้
ปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ต ามกฎหมายและจริยธรรมที่กาหนดไว้ รวมถึงสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ

มาตรการต่อต้านคอร์รปั ชั่นในการเข้าสูก่ ระบวนการรับรองของแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชั่นของภาคเอกชนไทย
แบบสมัครใจ
7.13 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และประสิทธิผลของการบริหารความ
เสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับ ความเสี่ยงได้รับจากการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7.14 ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี เกี่ยวกับพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ
ผูจ้ ัดการ หรือ บุคคล ซึ่งรับผิ ดชอบในการดาเนินงานของบริษัทได้กระทาความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงรายงานผลการ
ตรวจสอบในเบือ้ งต้นให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผูส้ อบบัญชี
ทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
7.15 รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง และเสนอข้อเสนอแนะที่จาเป็ น
ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ โดยในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับความเสี่ยง
หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะ
การเงิน และผลการดาเนิ น งานของบริษัท ให้ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ความเสี่ ย ง รายงานต่ อ
คณะกรรมการของบริษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความ
เสี่ยงเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน

(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบ้ ริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ ยงรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทานั้นต่ อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.16 ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอานาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง มีอานาจเชิญ
ให้ฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่
เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น
7.17 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต อานาจ หน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง มีอานาจ
ว่าจ้างที่ปรึกษา หรือเชิญบุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถ เพื่อให้ความเห็น หรือคาแนะนา เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานตามความจาเป็ น
7.18 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ย ง ด้วยตนเองทั้งใน
ภาพรวมเป็ นรายคณะและรายบุคคลเป็ นประจาทุกปี
7.19 พิ จ ารณาสอบทานกฎบั ต รนี ้เป็ นประจ าทุ ก ปี และเสนอต่ อ คณะกรรมการบริษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ
เปลี่ยนแปลงหากมีความจาเป็ น
7.20 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับความเสี่ยง
บทที่ 3
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสีย่ ง
ข้อ 8. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง อย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ ในการเรียกประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ความเสี่ย ง ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับ ความเสี่ ยงหรือเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง โดยคาสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับ ความเสี่ ยงอาจเรีย กประชุมโดยไม่ตอ้ งมีห นั งสื อนัดประชุมเพื่อพิ จารณาเรื่อง
เร่งด่วนดังกล่าว
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง
อาจกาหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิของบริษัทและกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง
ข้อ 9. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบและกากับ
ความเสี่ยง มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงทัง้ หมดที่คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตัง้ จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบและกากับ
ความเสี่ยงคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 10. การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
ข้อ 11. กรรมการตรวจสอบและกากับ ความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการตรวจสอบ
และกากับความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสีย ง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
ทัง้ นี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เป็ นต้นไป

( นายกานต์ ตระกูลฮุน )
ประธานกรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

