
บริษัท อาร ์ซี แอล จ ากัด (มหาชน) 
 

หลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  
และเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ 

 
วัตถุประสงค ์
 บรษิัทฯ สนบัสนนุและมุ่งมั่นด าเนินงานภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยใหค้วามส าคญักับการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้
อย่างเท่าเทียมกนั 
 บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีปฏิบตัิ ดงันี ้
 
หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการ 
 
1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุน้ 
 ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้
1.2 มีสดัส่วนการถือหุน้ขัน้ต ่าไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 
1.3 ถือหุน้บรษิัทในสดัส่วนที่ก าหนด ตามขอ้ 1.2 ต่อเนื่องมาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี และตอ้งถือหุน้ในวนัท่ีเสนอระเบียบ

วาระการประชมุ 
 

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม  
2.1 โดยปกติแลว้ บรษิัทฯ ไดก้ าหนดวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีไว ้ดงันี ้

   2.1.1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีครัง้ก่อนหนา้ 
   2.1.2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ  
   2.1.3 รบัทราบคา่ตอบแทนกรรมการ 
   2.1.4 พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
   2.1.5 พิจารณาอนมุตัิจา่ยเงินปันผล 
   2.1.6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
   2.1.7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 
 

2.2 เรื่องที่จะไม่พจิารณาบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 
2.2.1 เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบตา่ง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ

หน่วยงานที่ก ากบัดแูลบรษิัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
การก ากบัดแูลกจิการของบรษิัทฯ 

2.2.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคล หรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 
2.2.3 เรื่องที่เป็นอ านาจการบรหิารจดัการของคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย

อย่างมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 



2.2.4 เรื่องที่บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการแลว้ 
2.2.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิัทฯ จะด าเนินการได ้
2.2.6 เรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถตดิต่อได ้หรือเสนอมาไม่ทนั

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
2.2.7 เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมคีณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 1 

 
2.3 การเสนอรายชื่อกรรมการ 
 บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการตอ้งมคีณุสมบตัิ ดงันี ้

2.3.1 ไม่เป็นผูม้ีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั 
2.3.2 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ หรือไม่ก็ได ้
2.3.3 ส าเรจ็การศกึษาตัง้แต่ระดบัปรญิญาตรีขึน้ไป หรือส าเรจ็การศกึษาต ่ากวา่ระดบัปรญิญาตรีและ

มีประสบการณด์า้นธุรกิจพาณิชยน์าวี หรือการจดัการขนส่งระหวา่งประเทศไม่นอ้ยกว่า 10 ปี 
2.3.4 เป็นผูท้รงคณุวฒุิที่ไดร้บัการยอมรบัว่ามีทกัษะ ความรู ้ความช านาญ และประสบการณส์งูใน

อตุสาหกรรมขนส่ง การคา้ระหว่างประเทศ การเงินและการบญัชี กฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพที่
เป็นประโยชนต์่อการบรหิารจดัการองคก์ร โดยประสบความส าเรจ็ในต าแหน่งระดบับรหิารใน
องคก์รที่มขีนาดใหญ่ 

2.3.5 มีภาวะผูน้  า มวีิสยัทศันก์วา้งไกล มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจและมุง่มั่นท่ีจะน าพาองคก์ร
ไปสู่ความส าเรจ็ 

2.3.6 เป็นผูม้ีคณุธรรมและจรยิธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปรง่ใส 
2.3.7 สามารถอทุิศเวลาท างานเพื่อประโยชนส์งูสดุขององคก์ร 

 
3. ขั้นตอนในการพิจารณา 

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 จะต้องจัดท าหนังสือเสนอระเบียบวาระต่อคณะกรรมการตาม 
แบบ ก. “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี” หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 
ตามแบบ ข. “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” แนบทา้ยหลักเกณฑน์ี ้ หรืออาจแจง้เรื่องอย่างไม่เป็น
ทางการทางโทรสารท่ี 02-2961098 หรือทาง email address: company.secretary@rclgroup.com 

 

ทั้งนี ้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ” และ/หรือ  
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน (รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) กับแนบ
หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท  ศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ ในกรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการจะตอ้งแนบหลักฐาน 
การใหค้วามยินยอมของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบัติ ไดแ้ก่ 
การศึกษา และประวตัิการท างาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหถ้ึงบรษิัทภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดตามที่อยู่ดงันี ้ 

mailto:company.secretary@rclgroup.com


                   ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท   
                                  บรษิัท อาร ์ซี แอล จ ากดั (มหาชน) 
                                            127/35 อาคารปัญจธานีทาวเวอร ์ชัน้ 30  
                                            ถนนนนทรี  แขวงช่องนนทรี  ยานนาวา 
                                            กรุงเทพมหานคร 10120 
   

3.2 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีพรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ 

 
 ส าหรบัเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพรอ้มเหตุผลผ่าน

เว็บไซตข์องบรษิัทฯ ที่  http://www.rclgroup.com  และแจง้ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในวนัประชมุ 

http://www.rclgroup.com/


 
แบบ ก. 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
 
 (1) ขา้พเจา้ นาย /นาง /นางสาว  ...................................................................................................................
เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท อาร ์ซี  แอล จ ากดั (มหาชน)  จ านวน   .................................................................................... หุน้ 
อยู่บา้นเลขท่ี  .......................................ถนน ............................................... ต าบล /แขวง ............................................
อ าเภอ/เขต ............................................จงัหวดั ..................................... หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ.................................
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท  างาน  ...........................................  E-mail (ถา้ม)ี ................................................................. 
 (2) ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี..........................................
เรื่อง ............................................................................................................................................................................ 
 (3) โดยมีขอ้เสนอเพื่อพจิารณา ...................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
และมีขอ้มลูประกอบที่จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาดงันี ้
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
ซึ่งมเีอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งชื่อรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จ านวน  ............................ แผ่น 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี  หลกัฐานการถือหุน้ และ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมถกูตอ้งทกุประการ 
 

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

 
หมายเหต ุ 1.   ผู้ถือหุ้นตอ้งแนบหลักฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่  หนังสือรบัรองจากบริษัทหลักทรพัย์ หรือหลักฐานอื่นจาก

บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
  2.   กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือ
รบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งชื่อในแบบเสนอนี ้พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3.   กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุน้ทุกรายตอ้งกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี” และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทกุรายแลว้รวบรวมพรอ้มเอกสารหลกัฐานเป็น
ชดุเดียวกนัส่งบรษิัทฯ 

4.   ตน้ฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี” จะตอ้งส่งถึงบริษัทฯ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด (บรษิัทฯ จะแจง้ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในแต่ละปี) 



 
แบบ ข. 

 
แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ 

 
 (1) ขา้พเจา้ นาย /นาง /นางสาว  ...................................................................................................................
เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท อาร ์ซี  แอล จ ากดั (มหาชน)  จ านวน   .................................................................................... หุน้
อยู่บา้นเลขที่  ..........................................ถนน ........................................... ต าบล /แขวง .............................................
อ าเภอ/เขต .....................................จงัหวดั ......................................... หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ.................................... 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท  างาน  ..............................................  E-mail (ถา้มี) .............................................................. 
 (2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอชื่อนาย /นาง /นางสาว .............................................................................. 
อายุ ................... ปี  เป็นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑข์องบรษิัทฯ และมีหลกัฐานการใหค้วามยินยอม
ของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศึกษา และประวตัิการท างาน
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งชื่อรบัรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน ..............................  แผ่น 
  ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ  หลกัฐานการถือหุน้  หลักฐานการให้
ความยินยอม และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูตอ้งทกุประการ 
 

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

 
 (3) ขา้พเจา้นาย /นาง /นางสาว ................................................. บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการตาม 
(2) ยินยอมและรบัรองว่ามีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑข์องบรษิัทฯ และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูตอ้งทกุประการ 

 
             .........................................................บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 

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

หมายเหต ุ 1.   ผู้ถือหุ้นตอ้งแนบหลักฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่  หนังสือรบัรองจากบริษัทหลักทรพัย ์หรือหลักฐานอื่นจาก
        บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
  2.   กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง กรณีผู้ถือหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือ
รบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งชื่อในแบบเสนอนี ้พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง   

  3.   กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี” และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทกุรายแลว้รวบรวมพรอ้มเอกสารหลกัฐานเป็น
ชดุเดียวกนัส่งบรษิัทฯ 

4.    ตน้ฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี” จะตอ้งส่งถึงบริษัทฯ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด (บรษิัทฯ จะแจง้ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในแต่ละปี) 


