
 

(อา้งถึงจดหมายแจ้ง SET ที ่AIS-CP 012/2560) 
  

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  
และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ   

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 

1) คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้ 
 การเสนอระเบียบวาระการประชมุ  
 ผู้ ถือหุ้นท่ีสามารถใช้สทิธิเสนอเร่ืองได้ ต้องประกอบด้วย 2 คณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ณ วนัที่เสนอเร่ือง    
1.2 เป็นผู้ ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษัท 
การเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีสามารถใช้สทิธิเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการได้ ต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์  อิน
โฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ณ วนัที่เสนอช่ือบคุคล   

2) หลักเกณฑ์ในการเสนอ 
 การเสนอระเบียบวาระการประชมุ 

 ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นได้โดย
กรอกแบบเสนอ ระ เบี ยบวา ระกา รปร ะชุ ม  ( แบบฟอ ร์ม  1)  ซึ่ ง ส ามา รถดา ว น์ โหลด ไ ด้ จ าก  http://advanc-
th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html และน าส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ   

บริษัทจะไมบ่รรจเุร่ืองดงัตอ่ไปนีเ้ข้าเป็นระเบียบวาระการประชมุ 
2.1 เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการ  หรือหน่วยงานที่ก ากบัดแูลบริษัท หรือไม่

เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของบริษัท มติประชมุผู้ ถือหุ้น หรือหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
2.2 เร่ืองที่ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
2.3 เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ ถือหุ้น

โดยรวม 
2.4 เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว  
2.5 เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้  
2.6 เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเคยเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมาและได้รับมติสนบัสนนุด้วยคะแนนเสยีง

ที่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมี
นยัส าคญั 

2.7 เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือมีข้อความคลมุเครือ หรือไมถ่กูต้อง  

 การเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 
ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อเข้ารับการ

คดัเลอืกเป็นกรรมการ โดยกรอกแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม 2)  และแบบแจ้งประวตัิของ
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บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม 3) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://advanc-
th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html พร้อมทัง้น าส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ ทัง้นี ้การเสนอดงักลา่วต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 

3) ช่องทางในการเสนอ 
3.1 โทรสาร  หมายเลข  (662) 029 5108  หรือ  E-mail : companysecretary@ais.co.th (ไม่เป็นทางการ) และต้องน าสง่

ต้นฉบบัจริงให้บริษัททางไปรษณีย์  ภายในวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560 
3.2 ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง 

 สว่นงานเลขานกุารบริษัท 
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
 เลขที่ 414  อาคารเอไอเอส 1  ชัน้  28 
 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
 กรุงเทพมหานคร 10400 

4) หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 รายละเอียดเอกสาร/หลกัฐานประกอบการพิจารณาส าหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอ  ช่ือบคุคล
เพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท  สามารถดไูด้จากท้ายแบบฟอร์ม 1,  2 และ 3  

5) ขัน้ตอนการพิจารณา 

5.1   การเสนอระเบยีบวาระการประชมุ 
1. เลขานกุารบริษัทจะกลัน่กรองเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ รวมทัง้ตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐานประกอบในเบือ้งต้น ก่อนน าเสนอ

ตอ่คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการเพือ่พิจารณาเป็นล าดบัตอ่ไป 
2. คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตสุมผลของเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้น

เสนอ ก่อนการบรรจเุข้าเป็นวาระเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
3. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้ นเสนอ และหากเห็นว่ามีความส าคัญหรือน่าสนใจ คณะกรรมการจะ

พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้ น ทัง้นี  ้หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้ นเสนอ  
คณะกรรมการบริษัทจะชีแ้จงเหตผุลให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ  

5.2    การเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 
1. เลขานกุารบริษัทจะรวบรวมเอกสาร/หลกัฐานประกอบของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการ 

ก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการเพื่อพิจารณาเป็นล าดบัตอ่ไป 
2. คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้าน

ต่างๆ ประกอบกับทกัษะและความเช่ียวชาญในด้านที่ต้องการ เพื่อส่งเสริมการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ รวมถึง
ความเป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรมของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท  ก่อนการ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

3. หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการแล้วเห็นสมควรเสนอช่ือ
บุคคลดงักล่าวให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะบรรจุช่ือของบุคคล
ดงักลา่ว ในวาระการแตง่ตัง้กรรมการในการประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป   

6) ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถอืหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอเร่ืองได้ 
ตัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  2560  -  31  ธนัวาคม  2560  
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