บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)
หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการ
วัตถุประสงค
บริษัท สนับสนุนและมุงมั่นดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติ
ตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัท จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระประชุมสามัญผูถือหุนประจําปลวงหนา ตาม
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ ดังนี้
หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปน
กรรมการ
1.

คุณสมบัติของผูถือหุน
ผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 เปนผูถือหุนของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได
1.2 มีสัดสวนการถือหุนขั้นต่ําไมนอยกวา รอยละ 5 ของจํานวนหุนทั้งหมด
1.3 ถือหุนบริษัทในสัดสวนที่กําหนด ตามขอ 1.2 ตอเนื่องมาไมนอยกวา 1 ป และตองถือหุนในวันที่
เสนอระเบียบวาระการประชุม

2.

การเสนอระเบียบวาระการประชุม
2.1 โดยปกติแลว บริษัท ไดกําหนดวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปไว ดังนี้
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งกอนหนา
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท
รับทราบคาตอบแทนกรรมการ
พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี

1

2.2

เรื่องที่จะไมพิจารณาบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม

2.2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรือ
หนวยงานที่กํากับดูแลบริษัท หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน
การกํากับดูแลกิจการของบริษัท
2.2.2 เรื่องที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคล หรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ
2.2.3 เรื่องที่เปนอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เวนแตเปนกรณีที่กอใหเกิดความเสียหาย
อยางมีนัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม
2.2.4 เรื่องที่บริษัทไดดําเนินการแลว
2.2.5 เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการได
2.2.6 เรื่องที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได หรือเสนอมาไมทัน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
2.2.7 เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 1
2.3

การเสนอรายชื่อกรรมการ บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.3.1 ไมเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จํากัด
2.3.2 เปนผูถือหุนของบริษัท หรือไมก็ได
2.3.3 สําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือสําเร็จการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรีและมี
ประสบการณดานธุรกิจพาณิชยนาวี หรือการจัดการขนสงระหวางประเทศไมนอยกวา 10 ป
2.3.4 เปนผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการยอมรับวามีทักษะ ความรู ความชํานาญ และประสบการณสูงใน
อุตสาหกรรมขนสง การคาระหวางประเทศ การเงินและการบัญชี กฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพที่
เปนประโยชนตอการบริหารจัดการองคกร โดยประสบความสําเร็จในตําแหนงระดับบริหารใน
องคกรที่มีขนาดใหญ
2.3.5 มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความเปนอิสระในการตัดสินใจและมุงมั่นที่จะนําพาองคกรไปสู
ความสําเร็จ
2.3.6 เปนผูมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใส
2.3.7 สามารถอุทิศเวลาทํางานเพื่อประโยชนสูงสุดขององคกร
3.

ขั้นตอนในการพิจารณา
3.1 ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1 จะตองจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระตอคณะกรรมการ
ตามแบบ ก. “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป” หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการ
ตามแบบ ข. “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการ” แนบทายหลักเกณฑนี้ หรืออาจแจงเรื่องอยางไมเปน
ทางการทางโทรสารที่ 02-2961098 หรือทาง email address : company.secretary@rclgroup.com
ทั้งนี้ ผูถือหุนตองสงตนฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป”
และ / หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการ” พรอมลงชื่อไวเปนหลักฐาน (รายเดียว หรือหลายราย
รวมกัน) กับแนบหลักฐานการถือหุน ไดแกหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติม
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ที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ ในกรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการ จะตองแนบ
หลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ
ไดแก การศึกษา และประวัติการทํางาน ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ ใหถึงบริษัท
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ตามที่อยูดังนี้
ฝายเลขานุการบริษัท
บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)
127 / 35 อาคารปญจธานี ชั้น 30
ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี ยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
3.2 เรื่องที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมใน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พรอมความเห็นของคณะกรรมการ
สําหรับเรื่องที่ไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจงใหผูถือหุนทราบพรอม
เหตุผลผานเว็บไซตของบริษัทที่ http://www.rclgroup.com และแจงที่ประชุมผูถือหุนในวันประชุม
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แบบ ก.
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป

(1) ขาพเจา นาย /นาง /นางสาว .......................................................................................
เปนผูถือหุนของบริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) จํานวน ................................................... หุน
อยูบานเลขที่ .................................ถนน ................................. ตําบล /แขวง ....................................
อําเภอ/เขต .....................................จังหวัด ............................. หมายเลขโทรศัพทมือถือ....................
หมายเลขโทรศัพทบาน/ที่ทํางาน ................................... E-mail (ถามี) ......................................
(2) ขาพเจามีความประสงคขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ...........
เรื่อง ......................................................................................................................................................
(3) โดยมีขอเสนอเพื่อพิจารณา ..............................................................................................
..............................................................................................................................................................
และมีขอมูลประกอบที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาดังนี้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดลงชื่อรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน .................. แผน
ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป หลักฐานการถือ
หุน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกตองทุกประการ

........................................... ผูถือหุน
( ........................................................)
วันที่ ....... เดือน .............. พ.ศ. ..........
หมายเหตุ 1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุน ไดแกหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่น
จากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเปนชาวตางประเทศ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง กรณีผูถือหุนเปนนิติบคุ คล ตองแนบสําเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของ
กรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงชื่อในแบบเสนอนี้ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
3. กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผูถือหุนทุกรายตองกรอก “แบบเสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป” และลงชื่อไวเปนหลักฐานทุกรายแลวรวบรวมพรอมเอกสารหลักฐานเปน
ชุดเดียวกันสงบริษัท
4. ตนฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป” จะตองสงถึงบริษัท
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ( บริษัทจะแจงผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในแตละป )
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แบบ ข.
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการ

(1) ขาพเจา นาย /นาง /นางสาว .......................................................................................
เปนผูถือหุนของบริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) จํานวน ................................................... หุน
อยูบานเลขที่ .................................ถนน ................................. ตําบล /แขวง ....................................
อําเภอ/เขต .....................................จังหวัด ............................. หมายเลขโทรศัพทมือถือ....................
หมายเลขโทรศัพทบาน/ที่ทํางาน ................................... E-mail (ถามี) ......................................
(2) ขาพเจามีความประสงคขอเสนอชื่อนาย /นาง /นางสาว .....................................................
อายุ ........... ป เปนกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑของบริษัทและมีหลักฐานการใหความยินยอม
ของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติไดแก การศึกษา และประวัติการ
ทํางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดลงชื่อรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน ............. แผน
ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการ หลักฐานการถือหุน หลักฐาน
การใหความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตองทุกประการ

........................................... ผูถือหุน
( ........................................................)
วันที่ ....... เดือน .............. พ.ศ. ..........
(3) ขาพเจานาย /นาง /นางสาว ................................................. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ
ตาม (2) ยินยอมและรับรองวามีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑของบริษัท และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอง
ทุกประการ
........................................... บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
( ........................................................)
วันที่ ....... เดือน .............. พ.ศ. ..........

หมายเหตุ 1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุน ไดแกหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่น
จากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเปนชาวตางประเทศ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง กรณีผูถือหุนเปนนิติบคุ คล ตองแนบสําเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของ
กรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงชื่อในแบบเสนอนี้ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
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3. กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการ ผูถือหุนทุกรายตองกรอก “แบบ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการ” และลงชื่อไวเปนหลักฐานทุกรายแลวรวบรวมพรอมเอกสารหลักฐานเปนชุด
เดียวกันสงบริษัท
4. ตนฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการ” จะตองสงถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่
กําหนด (บริษัทจะแจงผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในแตละป )
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