
 
บริษัท อาร์ ซี แอล จ ากัด (มหาชน) 

 

หลกัเกณฑ์การให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  
และเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ 

 

วตัถปุระสงค์ 
 บริษัทฯ สนบัสนนุและมุ่งมัน่ด าเนินงานภายใต้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น
อยา่งเทา่เทียมกนั 
 บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีล่วงหน้า ตามหลกัเกณฑ์และ       
วิธีปฏิบตัิ ดงันี ้
  
หลกัเกณฑ์การให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ 
 

1. คณุสมบตัิของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้  

           1.1  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ 
           1.2  มีสดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต ่าไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด   

1.3  ถือหุ้นบริษัทในสดัส่วนที่ก าหนด ตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวนัที่เสนอระเบียบ
วาระการประชมุ 

 

2. การเสนอระเบยีบวาระการประชมุ  
 

 2.1     โดยปกติแล้ว บริษัทฯ ได้ก าหนดวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีไว้ ดงันี ้
  2.1.1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้ก่อนหน้า 
  2.1.2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
  2.1.3  รับทราบคา่ตอบแทนกรรมการ 
  2.1.4  พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
  2.1.5  พิจารณาอนมุตัจิ่ายเงินปันผล 
  2.1.6  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  2.1.7  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี 
 

2.2 เร่ืองที่จะไมพ่จิารณาบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 
2.2.1  เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน          

ที่ก ากับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคบั มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น การก ากับดูแล          
กิจการของบริษัทฯ 

 2.2.2  เร่ืองทีเ่ป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคล หรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
2.2.3  เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย   

อยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
 2.2.4  เร่ืองที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 



 
 2.2.5  เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้ 

 2.2.6  เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ หรือเสนอมาไมท่นั   
              ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

 2.2.7  เร่ืองทีเ่สนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามข้อ 1 
  

 2.3   การเสนอรายช่ือกรรมการ บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมคีณุสมบตัิ ดงันี ้
  2.3.1  ไมเ่ป็นผู้มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัท มหาชน จ ากดั 
  2.3.2  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไมก็่ได้ 

2.3.3  ส าเร็จการศึกษาตัง้แต่ระดับปริญญาตรีขึน้ไป หรือส าเร็จการศึกษาต ่ากว่าระดับปริญญาตรีและ                                
มีประสบการณ์ด้านธุรกิจพาณิชย์นาวี หรือการจดัการขนสง่ระหวา่งประเทศไมน้่อยกวา่ 10 ปี 

2.3.4   เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับว่ามีทักษะ ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์สูงใน                                
อุตสาหกรรมขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ การเงินและการบัญชี กฎหมาย หรือในสาขาวิ ชาชีพที่                                
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการองค์กร โดยประสบความส าเร็จในต าแหน่งระดบับริหารในองค์กร                                
ที่มีขนาดใหญ่ 

2.3.5  มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์กว้างไกล มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจและมุ่งมั่นที่จะน าพาองค์กรไปสู ่                               
ความส าเร็จ 

  2.3.6   เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม มปีระวตัิการท างานท่ีโปร่งใส 
  2.3.7   สามารถอทุศิเวลาท างานเพื่อประโยชน์สงูสดุขององค์กร 
 

3. ขัน้ตอนในการพิจารณา 
 3.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 จะต้องจดัท าหนงัสอืเสนอระเบียบวาระตอ่คณะกรรมการตามแบบ ก. 

“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี” หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตามแบบ ข.  
“แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” แนบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้หรืออาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการทาง
โทรสารท่ี 02-2961098 หรือทาง email address: company.secretary@rclgroup.com   

 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบัของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี” และ / หรือ 
“แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ” พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน (รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) กบัแนบ
หลักฐานการถือหุ้ น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ ในกรณีเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการจะต้องแนบหลกัฐาน
การให้ความยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ 
การศึกษา และประวัติการท างาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ถึงบริษัท
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามที่อยูด่งันี ้ 

    
 
 
 
 

mailto:company.secretary@rclgroup.com


 
 
                   ฝ่ายเลขานกุารบริษัท   
                                  บริษัท อาร์ ซี แอล จ ากดั  (มหาชน) 
                                            127 / 35  อาคารปัญจธานีทาวเวอร์  ชัน้ 30  
                                            ถนนนนทรี  แขวงช่องนนทรี  ยานนาวา 
                                            กรุงเทพมหานคร  10120 
   
 3.2 เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือ          

เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ   
 
ส าหรับเร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที ่ http://www.rclgroup.com  และแจ้งที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในวนัประชมุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.rclgroup.com/


แบบ  ก. 
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 

 
 (1) ข้าพเจ้า นาย /นาง /นางสาว  .......................................................................................................... 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อาร์ ซี  แอล จ ากดั (มหาชน)  จ านวน   .......................................................................... หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี  ....................................ถนน .......................................... ต าบล /แขวง ........................................... 
อ าเภอ/เขต .....................................จงัหวดั ................................. หมายเลขโทรศพัท์มือถือ.................................... 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน  ..............................................  E-mail (ถ้ามี) ..................................................... 
 (2) ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ................................ 
เร่ือง ................................................................................................................................................................... 
 (3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา ............................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
และมีข้อมลูประกอบที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาดงันี ้
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ซึง่มเีอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทุกหน้า จ านวน  ....................... แผน่ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  หลกัฐานการถือหุ้น  
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถกูต้องทกุประการ 
 

            ........................................................ผู้ ถือหุ้น 
 (.......................................................) 
วนัท่ี .......  เดือน ............ พ.ศ. .......... 

 
หมายเหต ุ 1.   ผู้ ถือหุ้ นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้ น ได้แก่  หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจาก      

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  2.   กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (ก รณีเป็น      

ชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนงัสือ                           
รับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)                          
ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงช่ือในแบบเสนอนี ้พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง   

3.   กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการ                           
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุรายแล้วรวบรวมพร้อมเอกสารหลกัฐานเป็น                           
ชดุเดียวกนัสง่บริษัท 

4.   ต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี” จะต้องส่งถึงบริษัทภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด (บริษัทจะแจ้งผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในแตล่ะปี) 

 
 
 



แบบ  ข. 
 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 
 
 (1) ข้าพเจ้า นาย /นาง /นางสาว  .......................................................................................................... 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อาร์ ซี  แอล จ ากดั (มหาชน)  จ านวน   .......................................................................... หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี  ....................................ถนน .......................................... ต าบล /แขวง ........................................... 
อ าเภอ/เขต .....................................จงัหวดั ................................. หมายเลขโทรศพัท์มือถือ.................................... 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ท างาน  ..............................................  E-mail (ถ้ามี) ..................................................... 
 (2) ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอช่ือนาย /นาง /นางสาว ..................................................................... 
อาย ุ........... ปี  เป็นกรรมการ ซึ่งมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทและมีหลกัฐานการให้ความยินยอม
ของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ  ได้แก่ การศึกษา และประวตัิการ
ท างานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน ..............................  แผน่ 
  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ  หลกัฐานการถือหุ้น  หลกัฐานการ 
ให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูต้องทกุประการ 
 

             .........................................................ผู้ ถือหุ้น 
 (.......................................................) 
วนัท่ี .......  เดือน .............. พ.ศ. .......... 

 
 (3) ข้าพเจ้านาย /นาง /นางสาว ................................................. บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการตาม  
(2) ยินยอมและรับรองวา่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูต้องทกุประการ 

 
             .........................................................บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

 (........................................................) 
วนัท่ี .......  เดือน .............. พ.ศ. .......... 

 
หมายเหต ุ 1.   ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่  หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจาก
        บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  2.   กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น      

ชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบส าเนาหนงัสือ                           
รับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)                           
ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงช่ือในแบบเสนอนี ้พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง   

  3.   กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการ                           
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุรายแล้วรวบรวมพร้อมเอกสารหลกัฐานเป็น                           
ชดุเดียวกนัสง่บริษัท 

4.    ต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี” จะต้องส่งถึงบริษัทภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด (บริษัทจะแจ้งผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในแตล่ะปี) 


