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หลักเกณฑส์ ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรน ำเสนอวำระ 
และกำรเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทฯ 

ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
 

บรษิัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ” หรือ “PSTC”) ไดใ้หค้วามส าคญั ดา้นการใชสิ้ทธิของผูถื้อ

หุน้เพื่อใหเ้กิดเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาคต่อผูถื้อหุน้ทุกราย จึงเปิดโอกาส และอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ ใน

การน าเสนอวาระ และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ก่อนการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ที่เป็นประโยชนต์่อบรษิัทฯ อย่างแทจ้รงิ ในการนี ้บรษิัทฯ จึงไดก้ าหนด หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบตัิ 

ส าหรบัพิจารณา ดงันี ้

หลักเกณฑส์ ำหรับผู้ถือหุน้ในกำรน ำเสนอวำระส ำหรับกำรประชุมฯ และ/หรือเสนอชื่อบคุคลทีมี่คุณสมบตัิเหมำะสม
เพื่อรับกำรเลอืกตั้งเป็นกรรมกำร : คุณสมบัตดิังนี ้ 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเสนอฯ ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของ

จ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด หรือจ านวน 592,987,395 หุน้ (โปรดแสดงหลกัฐานการถือหุน้) โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้ราย

เดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้รวมทัง้เป็นผูถื้อหุน้ในวนัท่ีเสนอฯ และในวนัปิดสมดุทะเบยีนผูถื้อหุน้เพื่อก าหนดสิทธิเขา้

รว่มประชมุฯ ของผูถื้อหุน้ 

2. ตอ้งแสดงหลกัฐานการถือหุน้พรอ้มแบบฟอรม์เสนอฯ ของบรษิัท เช่น หนงัสือรบัรองการถือหุน้จากบรษิัท หลกัทรพัยห์รือ

หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) หรือบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จ ากดั (TSD)  

- ผูถื้อหุน้ที่เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างชาติ) ท่ียงัไม่หมดอายุ และลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ออกไม่เกิน 3 เดือน) หรือหน่วยงานอื่นที่มี

อ  านาจกระท าการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้วที่ยังไม่

หมดอายขุองผูม้ีอ  านาจลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

3. บคุคลที่ถกูเสนอชื่อเพื่อรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัทฯ ตอ้งมีคณุสมบตัดิงันี ้ 

(1) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน จ ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ  

(2) มีความรูค้วามสามารถ มีความเป็นอิสระ มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถเข้าประชุม

คณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ  

(3) มีความรูค้วามสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งดา้นที่ส  าคญั ที่สรา้งคุณประโยชนต์่อธุรกิจของบริษัทฯ ไดแ้ก่  

ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม ( Power & Energy 

Management) หรือธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน หรือธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตเลียมเหลว และ/หรือการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
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(4) ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 4 บริษัท และไม่ไดด้  ารงต าแหน่งใดๆ ในบริษัทฯคู่แข่งทาง

ธุรกิจของบรษิัทฯ 

(5) ในกรณีที่ตอ้งการเสนอบคุคลเขา้เลือกตัง้ เป็นกรรมการอิสระ ตอ้งมีคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคลอ้ง

กบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตให้

เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ขั้นตอนกำรพิจำรณำ :  

1. ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติครบถว้นตามหลักเกณฑข์า้งตน้ สามารถส่งแบบการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ และ/หรือ 

แบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท กรอกแบบฟอรม์ และรายละเอียดลงนามรบัรองส าเนา

ถูกตอ้งไวท้กุหนา้และเอกสารประกอบต่างๆ มายงัที่ เลขานุการบริษัท ทาง E-mail :info@pst.co.th และส่งตน้ฉบบัที่ลงนาม

แลว้ พรอ้มเอกสารหลกัฐานที่บริษัทฯ ก าหนด ภายใน วนัที่ 15 มกราคม 2563 (ยึดจากวนัประทบัรบั ณ ที่ท  าการไปรษณีย์

ปลายทางเป็นหลกั)ตามที่อยู่ดงันี ้
เลขำนุกำรบริษทั  

บรษิัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่  

อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220   

 2. คณะกรรมการบรษิัทสงวนสิทธิไม่รบัพิจารณาและไม่บรรจเุป็นวาระการประชมุฯ ส าหรบัเรื่องดงัต่อไปนี ้

  (1) เรื่องที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่แกไ้ข 

เพิ่มเติม 

  (2) เรื่องที่เป็นประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ  

(3) เรื่องที่บรษิัทฯ ด าเนินการแลว้  

(4) เรื่องที่เป็นอ านาจการบรหิารจดัการของบรษิัทฯ เวน้แต่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูถื้อหุน้โดยรวม  

3. เรื่องที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท จะถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ โดย

คณะกรรมการจะใหค้วามเห็นในวาระดงักล่าวว่าเป็นวาระท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้  

4. เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกแจง้เป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มเหตุผลการ

ปฏิเสธซึ่งการตดัสินของบรษิัทฯ ใหถื้อเป็นท่ีสิน้สดุ 
 

รำยกำรเอกสำรทีย่ื่นประกอบกำรพิจำรณำ: 
 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน /หนงัสือเดินทาง (รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

- ส าเนาทะเบียนบา้น (รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

- ส าเนาหลกัฐานคณุวฒุิทางการศกึษา (รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

- รูปถ่ายหนา้ตรง (ขนาด 1 นิว้ หรือ 2 นิว้ ) 

- เอกสารเพิม่เติมอื่นๆ (ถา้ม)ี .......................................................................... 
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กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำรับเร่ือง 
 

บริษัทจะแจง้ผลการพิจารณาการเสนอฯ ใหท้ราบภายหลงัการประชมุคณะกรรมการบรษิัท โดยในกรณีที่คณะกรรมการ
บริษัทมีมติเห็นชอบการเสนอฯ บริษัทจะบรรจุค าถามวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ หรือชื่อบุคคลที่ถูกเสนอเขา้รบัเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
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แบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระ 
 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
 

วนัท่ี __________________________________  
 

ชื่อ-สกลุของผูเ้สนอ (ผูถื้อหุน้ )________________________________________________________________________________ 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได_้_____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________  
เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน /เลขท่ีหนงัสือเดินทาง_________________________________วนัท่ีหมดอาย ุ__________________ 
โทรศพัท ์__________________________โทรศพัทม์ือถือ ________________________ Email _____________________________  
จ านวนหุน้ PSTC ที่ถือครอง ณ วนัท่ีเสนอ จ านวน_____________________หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ____________ของจ านวน
หุน้ทัง้หมดของบรษิัทฯ  
 วตัถปุระสงค ์  เพื่อทราบ   เพื่อพิจารณา       เพื่ออนมุตัิ  
วาระท่ีขอเสนอ ____________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
รายละเอียด_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________  
เอกสารประกอบ   ไม่มีเอกสารประกอบ   มีเอกสารประกอบจ านวน_____แผ่น  
 

ขา้พเจา้ ขอรบัรองว่า ขอ้ความในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ รวมทัง้หลกัฐานการถือ
หุน้และเอกสารประกอบต่างๆ ถูกตอ้งทุกประการ และยินยอมใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าว เพื่อเป็น
หลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญั  

 
 

ลงชื่อ _____________________________________ผูถื้อหุน้ 
(                                                           ) 
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทฯ 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
 

วนัท่ี __________________________________  

ชื่อ-สกลุของผูเ้สนอ (ผูถื้อหุน้ )________________________________________________________________________________ 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได_้_____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________  
เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน /เลขท่ีหนงัสือเดินทาง_________________________________วนัท่ีหมดอาย ุ__________________ 
โทรศพัท ์__________________________โทรศพัทม์ือถือ ________________________ Email _____________________________  
จ านวนหุน้ PSTC ที่ถือครอง ณ วนัท่ีเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัทฯ จ านวน______________หุน้ คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ____________ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของบรษิัทฯ   
ขา้พเจา้ประสงคจ์ะเสนอ (นาย/นาง/นางสาว)____________________________________________ อาย_ุ_____ปี 
 

พิจารณาเลือกตัง้เป็น   กรรมการ   กรรมการอิสระ ของบรษิัท 
 

1. เพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบุคคลที่ขา้พเจา้เสนอชื่อ 

พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ไดแ้ก่ ประวัติการศึกษาและประวัติการท างาน และเอกสารประกอบ

เพิ่มเติม ซึ่งบุคคลดงักล่าว มีคุณสมบตัิถูกตอ้งครบถว้น และไม่มีคุณลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑ ์ โดยเอกสารทุก

ฉบบัไดล้งนามชื่อรบัรองความถกูตอ้งครบถว้นทกุหนา้ จ านวน __________ แผ่น 

 

2. ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้ความ, ขอ้มลู พรอ้มทัง้หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทุกฉบบัเป็นความจริง

และถูกตอ้งทุกประการ พรอ้มยินยอมใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยขอ้มูลหรือหลักฐานดังกล่าวได ้เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี ้

ขา้พเจา้ไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญั 

ลงชื่อ ____________________________________ผูถื้อหุน้ 

(____________________________________) 

วนัท่ี_________________________________ 

 



 
 

 

ทะเบียนเลขที่  0107557000039  l  Registration No.  0107557000039 

ส ำนกังำนใหญ่ อำคำรพเีอสที เลขท่ี 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพฯ 10220  โทร.+662 993 8982 แฟกซ.์+662 993 8983 
Head Office PST Building, 325/1 Phaholyothin Road, Saimai District, Bangkok 10220  Tel : +662 993 8982  Fax : +662 993 8983 

3. ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)____________________________________________ เป็นบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบั

การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ข้าพเจ้ายินยอม และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถว้น และไม่มีลักษณะ

ตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑเ์พื่อรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัทฯ 

 

4. ขา้พเจา้เขา้ใจบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของการเป็นผูบ้รหิารตามที่ก าหนดไวใ้นเอกสารเผยแพรข่องส านกังาน

เรื่องกฎบตัรคณะกรรมการบรษิัทและพรอ้มจะปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าว 

 

 

5. ขอ้มลูในแบบรบัรองประวตัิฉบบันีร้วมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติมมีความถกูตอ้ง ครบถว้น และเป็นความจรงิโดยลงลายมือ
ชื่อรบัรองความถูกตอ้งทุกหนา้ และขา้พเจา้ทราบดีว่า หากขา้พเจา้ใหข้อ้มูลที่เป็นเท็จ  ขา้พเจา้ตอ้งรบัผิดชอบต่อการ
กระท าดงักล่าว 

                           ลงชื่อ _____________________________________บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 

(___________________________________) 

วนัท่ี _____________________________ 


