
 

 
  

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
และเสนอชื่อบุคคลเพือ่รับการพจิารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ   

บริษัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) 
 

1) คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้ 
 การเสนอระเบยีบวาระการประชมุ  
 ผูถื้อหุน้ท่ีสามารถใชส้ทิธิเสนอเรือ่งได ้ตอ้งประกอบดว้ย 2 คณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท แอดวานซ ์ อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) (บรษัิท) ณ วนัที่เสนอวาระ    
1.2 เป็นผูถื้อหุน้คนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด

ของบรษัิท  
การเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิัท 

 ผูถื้อหุน้ที่สามารถใชส้ิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการได ้ตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท แอดวานซ ์ อินโฟร ์
เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) (บรษัิท) ณ วนัที่เสนอช่ือบคุคล   

2) หลักเกณฑใ์นการเสนอ 
 การเสนอระเบียบวาระการประชมุ 

 ผูถื้อหุน้สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ไดโ้ดย
กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุ (แบบฟอรม์ 1) ซึง่สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก https://investor-th.ais.co.th/shareholder_meeting.html 
และน าสง่เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ   

บรษัิทจะไมบ่รรจเุรือ่งดงัตอ่ไปนีเ้ขา้เป็นระเบียบวาระการประชมุ 
2.1 เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการ หรือหน่วยงานที่ก ากบัดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไป

ตามวตัถปุระสงคข์องบรษัิท มติประชมุผูถื้อหุน้ หรอืหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
2.2 เรือ่งที่ไมเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนินงานของบรษัิท หรอืเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
2.3 เรือ่งที่เป็นอ านาจการบรหิารจดัการของบรษัิท เวน้แตเ่ป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเสยีหายอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 
2.4 เรือ่งที่บรษัิทไดด้  าเนินการแลว้  
2.5 เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บรษัิทจะด าเนินการได ้ 
2.6 เรือ่งที่ผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมาและไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ยคะแนนเสยีงที่นอ้ย

กวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท โดยที่ขอ้เท็จจรงิในเรือ่งนัน้ยงัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 
2.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน  หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑท์ี่บรษัิทก าหนด 
2.8 เรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอ้เท็จจริงที่กล่าวอา้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตุอนัควรสงสยัเก่ียวกับ

ความไมป่กติของเรือ่งดงักลา่ว 
2.9 เรือ่งที่ผูถื้อหุน้เสนอ แตภ่ายหลงัพบวา่ ณ วนั record date ผูถื้อหุน้ดงักลา่วมิไดถื้อหุน้บรษัิทหรอืถือหุน้นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของ

จ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท  



 

 การเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท 
ผูถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็น

กรรมการ โดยกรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ (แบบฟอรม์ 2)  และแบบแจง้ประวตัิของบุคคลที่ไดร้บัการ
เส น อ ช่ื อ เพื่ อ เข้ า รับ ก า รคั ด เลื อ ก เป็ น ก รรม ก า ร  (แบ บ ฟ อ ร์ม  3)  ซึ่ ง ส าม า รถ ด าวน์ โห ลด ได้ จ า ก  https://investor-
th.ais.co.th/shareholder_meeting.html พรอ้มทัง้น าสง่เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ทัง้นี ้การเสนอ
ดงักลา่วตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือ 

3) ช่องทางในการเสนอ 
1. โทรสาร  หมายเลข  (662) 029 5108  หรือ  E-mail : companysecretary@ais.co.th (ไม่เป็นทางการ) และตอ้งน าส่งตน้ฉบบั

จรงิใหบ้รษัิททางไปรษณีย ์ ภายในวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2564 
2. ไปรษณียล์งทะเบียนถึง 

 สว่นงานเลขานกุารบรษัิท 
 บรษัิท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) 
 เลขที่ 414  อาคารเอไอเอส 1  ชัน้  28 
 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
 กรุงเทพมหานคร 10400 

4) หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 รายละเอียดเอกสาร/หลกัฐานประกอบการพิจารณาส าหรบัการเสนอระเบียบวาระการประชมุและการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบั
การคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท  สามารถศกึษาเพิ่มเติมไดจ้ากทา้ยแบบฟอรม์ 1,  2 และ 3  

5) ขั้นตอนการพิจารณา 

การเสนอระเบยีบวาระการประชมุ 
1. เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอ รวมทัง้ตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐานประกอบในเบือ้งตน้ ก่อนน าเสนอต่อ

คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการเพื่อพิจารณาเป็นล าดบัตอ่ไป 
2. คณะกรรมการสรรหาและก ากับดแูลกิจการจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอ 

ก่อนการบรรจเุขา้เป็นวาระเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการบรษัิท 
3. คณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาเรือ่งที่ผูถื้อหุน้เสนอ และหากเห็นวา่มีความส าคญัหรอืนา่สนใจ คณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุ

เป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รบัเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอ  คณะกรรมการบริษัทจะชีแ้จง
เหตผุลใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ  

การเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท 
1. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสาร/หลกัฐานประกอบของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเขา้รบัการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก่อน

น าเสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการเพื่อพิจารณาเป็นล าดบัตอ่ไป 
2. คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการจะเป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในดา้นต่างๆ 

ประกอบกับทักษะและความเช่ียวชาญในด้านที่ต้องการ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมถึงความเป็น            
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท  ก่อนการ เสนอให้
คณะกรรมการบรษัิทพิจารณา 



 

3. หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการแลว้เห็นสมควรเสนอช่ือบคุคล
ดงักล่าวใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะบรรจุช่ือของบคุคลดงักล่าว ในวาระ
การเลอืกตัง้กรรมการในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป   

6) ระยะเวลาทีเ่ปิดให้ผู้ถอืหุน้สามารถใช้สิทธิได ้
ตัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  2564  -  31  ธนัวาคม  2564 


