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คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ ์และวิธีการ เสนอวาระการประชุม เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท และส่งค าถามลว่งหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑส์ าหรับการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

➢ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

(1) ตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั 

(2) ตอ้งถือหุน้ของบรษิัทรวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุน้ทัง้หมดของบรษิัท 

(3) ตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้ตามจ านวนในขอ้ (2) ในวนัที่เสนอวาระการประชุมและในวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ 
(Record Date) 

(4) ตอ้งแสดงหลกัฐานการถือหุน้ เช่น หนงัสือรบัรองการถือหุน้จากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากบริษัท 
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้ 

➢ หลักเกณฑใ์นการเสนอวาระการประชุม 

(1) คณะกรรมการบรษิัทขอสงวนสิทธิไม่รบับรรจวุาระการประชมุส าหรบัเรื่องดงัต่อไปนี ้

(ก) เรื่องที่ก าหนดในมาตรา 89/28 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551 (และที่

แกไ้ขเพิ่มเติม)1 

(ข) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ ์ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดีของบรษิัท 

(ค) เรื่องบรษิัทไดด้ าเนินการแลว้ 

 
1
 (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดในวรรคหนึ่ง  (ผูถ้ือหุน้ที่เสนอชื่อวาระมีจ านวนหุน้นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียง

ทัง้หมด) 

(2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทและขอ้เท็จจริงที่กล่าวอา้งโดยผูถ้ือหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตุอนัควรสงสยัเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่อง
ดงักล่าว 

(3) เป็นเร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการใหเ้กิดผลตามที่ประสงค ์

(4) เป็นเรื่องที่ผูถ้ือหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดงักล่าวไดร้บัมติสนับสนุนดว้ยคะแนน
เสียงน้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นยัส าคญัจากขอ้เท็จจริงในขณะที่น  าเสนอต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้ในครัง้ก่อน 

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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(ง) เรื่องที่เป็นประโยชนข์องบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

(2) เรื่องที่ผ่านหลกัเกณฑด์งักลา่วขา้งตน้และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท จะถกูบรรจเุป็นวาระ
การประชมุผูถื้อหุน้และคณะกรรมการจะระบวุ่าวาระดงักลา่วเป็นวาระที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ 

(3) ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอมานัน้ไม่ตรงตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดขา้งตน้
หรือไม่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะแจง้เป็นเหตผุลในการพิจารณาในการ
ประชมุใหท้ราบ 

(4) ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดขา้งตน้ โปรดกรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565” ตามที่แนบและน าส่งใหก้ับฝ่ายเลขานุการบริษัทตาม
ช่องทางที่ระบดุา้นลา่ง 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑส์ าหรับการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ
บริษัท 

➢ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

(1) ตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั 

(2) ตอ้งถือหุน้ของบรษิัทรวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุน้ทัง้หมดของบรษิัท 

(3) ตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้ตามจ านวนในขอ้ (2) ในวนัที่เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและ ณ วนัก าหนด
รายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date)  

(4) ตอ้งแสดงหลกัฐานการถือหุน้ เช่น หนงัสือรบัรองการถือหุน้จากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากบริษัท 
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้ 

➢ หลักเกณฑใ์นการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

(1) คณะกรรมการบรษิัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาบุคคลที่มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง โดยตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนดและมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งตามที่ก าหนดในนโยบายก ากับดแูลกิจการของ
บริษัท และบุคคลดังกล่าวจะตอ้งเป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
เชี่ยวชาญในการท างานตามประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทและมีความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบรษิัท 

(2) บริษัทจะพิจารณาและกลั่นกรองชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้น  ก่อนจะน าเสนอให ้
ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาต่อไป โดยการพิจารณาและการตัดสินของบริษัทในการ
เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทใหถื้อเป็นที่สดุ 
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(3) ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดขา้งตน้ โปรดน าส่งชื่อ-นามสกุล รวมถึงประวัติการ
ท างานของบุคคลที่ประสงคจ์ะใหเ้สนอชื่อเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และน าส่งใหก้ับฝ่าย
เลขานกุารบรษิัทตามช่องทางที่ระบดุา้นลา่ง 

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑส์ าหรับการส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 

➢ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

(1) ตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้ในวนัที่สง่ค าถามและ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date)  

(2) ตอ้งแสดงหลกัฐานการถือหุน้ เช่น หนงัสือรบัรองการถือหุน้จากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากบริษัท 
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้ 

➢ หลักเกณฑใ์นการส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

(1) คณะกรรมการบรษิัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาค าถามและการเลือกตอบค าถามในที่ประชมุสามญัผูถื้อ

หุน้ประจ าปี 2565 

(2) คณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบค าถามเฉพาะค าถามที่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เท่านัน้ 

4. ช่องทางส าหรับผู้ถือหุ้นในการส่งแบบเสนอวาระการประชุม/ช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็น
กรรมการบริษัท/ส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ผูถื้อหุน้สามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุม/ชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท/ส่งค าถาม
ล่วงหนา้ส าหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พรอ้มหลกัฐานประกอบตามที่ระบุในหลกัเกณฑข์า้งตน้มายงั
ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท ภายในวนัที่ 20 มกราคม 2564 ตามรายละเอียดดา้นลา่งนี ้

➢ ทางไปรษณีย ์

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บรษิัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนนวิภาวดีรงัสิต 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

➢ ทางอีเมล ์

phatcha@pst.co.th 
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ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีขอ้สอบถามเก่ียวกบัคณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ หลกัเกณฑ ์และวิธีการ เสนอวาระการประชมุ เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และส่งค าถามล่วงหนา้ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  
2565 ประการใด สามารถติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ที่อีเมล์ phatcha@pst.co.th หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข  
02-529-9999 ต่อ 8100 

  

mailto:phatcha@pst.co.th%20หรือ
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แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

วนัที่     

1. ขอ้มลูผูถื้อหุน้ 

ชื่อ-นามสกลุผูถื้อหุน้             

ที่อยู่              

              

              

อีเมล ์      เบอรโ์ทรศพัท ์     

2. ขอ้มลูการถือหุน้ของบรษิัท 

ถือหุน้ของบรษิัท ณ วนัที่เสนอวาระจ านวน    หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ    ของหุน้ทัง้หมด 

3. รายละเอียดวาระการประชมุ 

ประเภทวาระ   รบัทราบ   อนมุตัิ 

รายละเอียดวาระการประชมุ            

              

เหตผุลในการเสนอวาระการประชมุ           

              

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 รวมถึง
หลกัฐานประกอบการถือหุน้ของขา้พเจา้ถูกตอ้งทุกประการ และยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลูและเอกสารดงักล่าว
ส าหรบัการพิจารณาวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้ไดล้งลายมือชื่อไว้
เป็นส าคญั 

 

ลงชื่อ       ผูถื้อหุน้ 

(     ) 


