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ประกาศ 
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เร่ือง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง 
Charter of the Audit and Risk Committee 

 

 โดยที่คณะกรรมการบริษัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance) เพื่ อการด าเนินกิจการอย่างยั่ งยืน  จึงได้พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงขึน้ (Audit and Risk Committee) เพื่อให้เป็นเครื่องมือส าคัญของ
คณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแลการด าเนินงาน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบความคุมภายใน และการ
บริหารงานใหม้ีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางที่ถูกตอ้ง โปร่งใส ตลอดจนมีระบบรายงานการเงินที่น่าเชื่อถือ อันจะเป็น
ประโยชนแ์ก่ผูล้งทุนและทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวทางปฎิบัติที่ดีและเป็นไปตามกฎระเบียบของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงแนวปฏิบตัิที่เป็นสากล คณะกรรมการบรษิัท
จึงเห็นสมควรตรากฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงฉบบันีข้ึน้ไวด้งัต่อไปนี ้
 

บทที ่1 
องคป์ระกอบและวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง 

ขอ้ 1. คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจ านวนไม่
นอ้ยกว่า 3 คน ซึ่งมีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบและก ากับความ
เสี่ยงทั้งนี ้ตอ้งมีกรรมการอย่างนอ้ย 1 คนที่มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้ 

 

ขอ้ 2. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง เลือกกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงคนหนึ่ง เพื่อ
ท าหนา้ที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 

 

ขอ้ 3. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง แต่งตัง้หัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง เพื่อให้มีหน้าที่ เตรียมและจัดการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง ตลอดจนเป็นผูป้ระสานงานใหม้ีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ 
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงใน
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 
 

ขอ้ 4. กรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงมีวาระเท่าเพียงจ านวนที่ยงัคงมีอยู่ในคณะกรรมการบรษิัท กรรมการ
ที่พน้จากต าแหน่งตามวาระมีสิทธิไดร้บัเลือกกลบัเขา้มาใหม่ได ้ 

 

ขอ้ 5. กรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงท่านใดประสงคจ์ะลาออกก่อนครบวาระตอ้งยื่นหนังสือลาออกต่อ
ประธานกรรมการบริษัท โดยการลาออกมีผลตัง้แต่วันที่ใบลาออกมาถึงที่บริษัทเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยใหด้ ารงต าแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ



 

กรรมการซึ่งตนแทน คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงใหค้รบถว้นภายใน 90 
วนั นบัแต่วนัที่กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงคนนัน้ลาออก 
 

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ เพราะเหตุอื่นนอกจากขาด
คุณสมบัติ หรือ มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง ที่พน้จากต าแหน่ง
ยงัคงตอ้งอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพียงเท่าที่จ  าเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง ชุดใหม่จะเขา้
รบัหนา้ที่ 
 
 

บทที ่2 
ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ 

ขอ้ 6. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง มีหนา้ที่ก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิัท ระบบการบรหิาร
ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ใหเ้กิดความชดัเจนในดา้นการบริหารงานดว้ยความ
ซื่อสตัยส์จุรติ และความรบัผิดชอบของกรรมการบรหิารหรือผูบ้รหิาร อนัจะพงึมีต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัท ตลอดจนด าเนินการ
ใหเ้ป็นที่มั่นใจว่ากรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษัทไดบ้ริหารกิจการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท อย่าง
ถกูตอ้งครบถว้น และมีมาตรฐาน 

 

ขอ้ 7. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในภารกิจที่ไดร้บัมอบหมายจาก
กรรมการบรษิัท ดงัต่อไปนี ้

7.1 สอบทานใหบ้ริษัทมีรายงานทางการเงินถูกตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่กฎหมายก าหนด และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

7.2 พิจารณาคณุสมบตัิ ความเป็นอิสระ และผลการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชี รวมถึงการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี 
พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติการแต่งตัง้ เลือกกลบัมาใหม่ เลิกจา้ง และ
ก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษัทจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงพิจารณาตดัสินใจในกรณีที่ฝ่าย
จดัการและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเก่ียวกับรายงานทางการเงิน หรือมีขอ้จ ากัดในการปฏิบัติงาน
สอบบญัชี 
 

7.3 ประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
 

7.4 พิจารณานโยบายของบรษิัทเก่ียวกบัการใชบ้รกิารอื่นที่มิใช่การสอบบญัชีจากส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั 
 

7.5 สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้ง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของ
หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึง ประชมุกับหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจดัการ
เขา้รว่ม เพื่อสอบทานถึงขอ้จ ากดัในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่อาจมีผลกระทบต่อความ
เป็นอิสระ 



 

7.6 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายในประจ าปีซึ่งรวมถึง
งบประมาณ และทรพัยากรดา้นการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนความ
รว่มมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี  

 

7.7 จดัใหม้ีการสอบทานคุณภาพของระบบการตรวจสอบภายในโดยผูป้ระเมินอิสระจากภายนอกองคก์รอย่าง
นอ้ยทกุ 5 ปี (Independent Quality Assessment Review)  

7.8 สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่ เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
สนบัสนนุคณะกรรมการบรษิัทในการก ากบัดแูลความเสี่ยงของบรษิัทในภาพรวม โดยด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(ก) กลั่นกรองกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management 
Framework) ที่ส  าคญัไดแ้ก่ นโยบาย  ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) ความสามารถ
ในการรบัความเสี่ยง (Risk Capacity) และช่วงความเบี่ยงเบนของผลการปฏิบัติงานที่ยอมรบัได ้
(Tolerance)  รวมถึงแนวทางการบรหิารความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของ
นโยบายการบริหารความเสี่ ยง  ซึ่ งก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง  (Risk 
Management Committee) ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษิัท 

(ข) กลั่นกรองและใหค้ าปรกึษาต่อคณะกรรมการบริษัทในการก ากบัดแูลความเสี่ยงในภาพรวม ใหม้ีการ
ประเมิน ติดตาม และรายงานความเสี่ยง รวมทัง้ใหม้ีการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยให้
ความเห็นและขอ้เสนอแนะอย่างเป็นอิสระ 

 (ค) ประเมินความเพียงพอ เหมาะสม ของการน าความเสี่ยงไปบริหารในเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้บริษัท
พัฒนาไปสู่ความยั่ งยืนถาวร โดยการก ากับดูแลให้การด าเนินงานและความเสี่ยงของบริษัท
สอดคลอ้งกนั  รวมทัง้ใหพ้ิจารณาความเสี่ยงต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียและผูเ้ก่ียวขอ้งใหค้รบถว้น 

7.9 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

 

7.10 พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล ทั้งนี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิัท 

7.11 สอบทานใหบ้รษิัทปฏิบตัิตามนโยบายการใหข้อ้มลูการทจุรติ การกระท าผิด และ การคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู และ
พิจารณาขอ้รอ้งเรียนรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนของบรษิัททกุไตรมาส อีกทัง้เป็นช่องทางหนึ่งของบรษิัท
ในการรบัแจง้ขอ้รอ้งเรียนตามนโยบายการใหข้้อมูลการทุจริต การกระท าผิด และ การคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล  
รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการจัดท าและปรบัปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติการใหข้้อมูลการทุจริต การ
กระท าผิดและการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู  

7.12 ก ากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อตา้นการใหห้รือรบัสินบนและการคอรร์ปัชั่น  เพื่อใหม้ั่นใจว่า บริษัทได้
ปฏิบตัิตามภาระหนา้ที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่ก าหนดไว้ รวมถึงสอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกับ



 

มาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นในการเขา้สูก่ระบวนการรบัรองของแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชั่นของภาคเอกชนไทย
แบบสมคัรใจ 

 

7.13 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท 
ซึ่งรายงานดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงและตอ้งประกอบดว้ย
ขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน และประสิทธิผลของการบรหิารความ

เสี่ยงโดยภาพรวมของบรษิัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรือ กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงไดร้ับจากการ

ปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
 

7.14 ด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี เก่ียวกับพฤติการณอ์นัควรสงสยัว่ากรรมการ 
ผูจ้ัดการ หรือ บุคคล ซึ่งรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทไดก้ระท าความผิดตามที่กฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงรายงานผลการ
ตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และผูส้อบบญัชี
ทราบ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี  

 

7.15 รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง และเสนอขอ้เสนอแนะที่จ  าเป็น
ใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ โดยในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัความเสี่ยง  

        หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส  าคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง รายงานต่อ
คณะกรรมการของบรษิัทเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความ
เสี่ยงเห็นสมควร   

(1) รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(2) การทจุรติหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 



 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัยห์รือ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง 
กรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท านั้นต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

7.16 ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง มีอ านาจเชิญ
ใหฝ่้ายจดัการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษัทที่เก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่
เห็นว่าเก่ียวขอ้งจ าเป็น 

 

7.17 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต อ านาจ หน้าที่  ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง มีอ านาจ
ว่าจา้งที่ปรกึษา หรือเชิญบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถ เพื่อใหค้วามเห็น หรือค าแนะน า เพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบตัิงานตามความจ าเป็น 

       

7.18 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง ด้วยตนเองทั้งใน
ภาพรวมเป็นรายคณะและรายบคุคลเป็นประจ าทกุปี 

 

7.19 พิจารณาสอบทานกฎบัตรนี ้เป็นประจ าทุกปีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงหากมีความจ าเป็น 

 

7.20 ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัความเสี่ยง 

 

บทที ่3 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสีย่ง 

 ขอ้ 8. ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง อย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ ในการเรียกประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงหรือเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง โดยค าสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงส่งหนงัสือ
นดัประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน 
ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงอาจเรียกประชุมโดยไม่ตอ้งมีหนังสือนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง
เรง่ด่วนดงักลา่ว 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง   ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง 
อาจก าหนดใหม้ีการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้ โดยปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิของบรษิัทและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  

 

  ขอ้ 9. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง  ตอ้งมีคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ
ความเสี่ยง มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงทัง้หมดที่คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตัง้ จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือ ไม่



 

สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ให้กรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบและก ากับ
ความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

 

 ขอ้ 10. การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก 
 

 ขอ้ 11. กรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการตรวจสอบ
และก ากับความเสี่ยงซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

 
 

ทัง้นี ้ต้ังแตว่ันที ่14 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 

 
 
 
                            ( นายกานต ์ตระกลูฮนุ ) 
                   ประธานกรรมการ 
      บรษิัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน)   


