บริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
วัตถุประสงค์
บริ ษัทฯ สนับสนุนและมุ่งมัน่ ดาเนินงานภายใต้ การกากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษัทฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี ล่วงหน้ า ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีปฏิบตั ิ ดังนี ้
หลักเกณฑ์การให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
1.

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้
1.2 มีสดั ส่วนการถือหุ้นขันต
้ ่าไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 5 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
1.3 ถือหุ้นบริ ษัทในสัดส่วนที่กาหนด ตามข้ อ 1.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้ องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบ
วาระการประชุม

2.

การเสนอระเบียบวาระการประชุม
2.1 โดยปกติแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ กาหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ไว้ ดังนี ้
2.1.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ก่อนหน้ า
2.1.2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
2.1.3 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
2.1.4 พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
2.1.5 พิจารณาอนุมตั จิ ่ายเงินปันผล
2.1.6 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
2.1.7 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
2.2 เรื่ องที่จะไม่พจิ ารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
2.2.1 เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงาน
ที่ก ากับดูแ ลบริ ษั ท ฯ หรื อไม่เป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ ข้ อ บังคับ มติที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น การก ากับดูแ ล
กิจการของบริ ษัทฯ
2.2.2 เรื่ องทีเ่ ป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
2.2.3 เรื่ อ งที่ เป็ น อ านาจการบริ ห ารจัด การของคณะกรรมการ เว้ น แต่ เป็ น กรณี ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสีย หาย
อย่างมีนยั สาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
2.2.4 เรื่ องที่บริษัทฯ ได้ ดาเนินการแล้ ว

2.2.5 เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษัทฯ จะดาเนินการได้
2.2.6 เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถูกต้ อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้ หรื อเสนอมาไม่ทัน ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2.2.7 เรื่ องทีเ่ สนอโดยผู้ถือหุ้นทีม่ ีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 1
2.3 การเสนอรายชื่อกรรมการ บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
2.3.1 ไม่เป็ นผู้มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
2.3.2 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรื อไม่ก็ได้
2.3.3 ส าเร็ จ การศึ ก ษาตัง้ แต่ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี ขึ น้ ไป หรื อ สาเร็ จ การศึ ก ษาต่ า กว่า ระดับ ปริ ญ ญาตรี แ ละ
มีประสบการณ์ด้านธุรกิจพาณิชย์นาวี หรื อการจัดการขนส่งระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี
2.3.4 เป็ นผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ ที่ ได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า มี ทั ก ษะ ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ สูง ใน
อุตสาหกรรมขนส่ง การค้ าระหว่างประเทศ การเงิ นและการบัญ ชี กฎหมาย หรื อในสาขาวิ ชาชี พที่เป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารจัด การองค์ ก ร โดยประสบความส าเร็ จ ในต าแหน่ งระดับ บริ ห ารในองค์ ก ร
ที่มีขนาดใหญ่
2.3.5 มี ภาวะผู้น า มี วิสยั ทัศน์ ก ว้ างไกล มี ความเป็ นอิสระในการตัดสิน ใจและมุ่งมั่นที่ จะนาพาองค์ กรไปสู่
ความสาเร็ จ
2.3.6 เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใส
2.3.7 สามารถอุทศิ เวลาทางานเพื่อประโยชน์สงู สุดขององค์กร
3.

ขันตอนในการพิ
้
จารณา
3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1 จะต้ องจัดทาหนังสือเสนอระเบียบวาระต่อคณะกรรมการตามแบบ ก.
“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ” หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่ อเป็ นกรรมการ ตามแบบ ข.
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ” แนบท้ ายหลักเกณฑ์นี ้ หรื ออาจแจ้ งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารที่
02-2961098 หรื อทาง email address: company.secretary@rclgroup.com
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ” และ / หรื อ “แบบ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ” พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน (รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) กับแนบหลักฐาน
การถื อ หุ้น ได้ แก่ หนังสือ รั บ รองจากบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ หรื อ หลัก ฐานอื่ น จากบริ ษั ท ศูน ย์ รับ ฝากหลัก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์
ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ ในกรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการจะต้ องแนบหลักฐานการให้ ความ
ยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษา และ
ประวัติการทางาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อ ให้ ถึงบริ ษัทภายในระยะเวลา
ที่กาหนดตามที่อยูด่ งั นี ้

ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
บริ ษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน)
127 / 35 อาคารปั ญจธานีทาวเวอร์ ชัน้ 30
ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี ยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
3.2 เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการ
สาหรับเรื่ องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบพร้ อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์
ของบริ ษัทฯ ที่ http://www.rclgroup.com และแจ้ งที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุม

แบบ ก.
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี
(1) ข้ าพเจ้ า นาย /นาง /นางสาว ...................................................................................................................
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) จานวน .................................................................................... หุ้น
อยูบ่ ้ านเลขที่ .......................................ถนน ............................................... ตาบล /แขวง ............................................
อาเภอ/เขต ............................................จังหวัด ..................................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................................
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน ........................................... E-mail (ถ้ ามี) .................................................................
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ..........................................
เรื่ อง ............................................................................................................................................................................
(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาดังนี ้
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ซึง่ มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จานวน ............................ แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี หลักฐานการถือหุ้น และ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้ องทุกประการ
........................................................ผู้ถือหุ้น
(.......................................................)
วันที่ ....... เดือน ............ พ.ศ. ..........
หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจาก
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล ต้ องแนบสาเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ ลงชื่อในแบบเสนอนี ้ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ” และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุกรายแล้ วรวบรวมพร้ อมเอกสารหลักฐาน
เป็ นชุดเดียวกันส่งบริ ษัทฯ
4. ต้ นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ” จะต้ องส่งถึงบริ ษัทฯ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด (บริ ษัทฯ จะแจ้ งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแต่ละปี )

แบบ ข.
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
(1) ข้ าพเจ้ า นาย /นาง /นางสาว ...................................................................................................................
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) จานวน .................................................................................... หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ..........................................ถนน ........................................... ตาบล /แขวง .............................................
อาเภอ/เขต .....................................จังหวัด ......................................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ....................................
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน .............................................. E-mail (ถ้ ามี) ..............................................................
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย /นาง /นางสาว ..............................................................................
อายุ ................... ปี เป็ นกรรมการ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทฯ และมีหลักฐานการให้ ความยินยอม
ของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษา และประวัติการทางาน
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จานวน .............................. แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้
ความยินยอม และเอกสารประกอบทังหมดถู
้
กต้ องทุกประการ
.........................................................ผู้ถือหุ้น
(.......................................................)
วันที่ ....... เดือน .............. พ.ศ. ..........
(3) ข้ าพเจ้ านาย /นาง /นางสาว ................................................. บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการตาม
(2) ยินยอมและรับรองว่ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทฯ และเอกสารประกอบทังหมดถู
้
กต้ องทุกประการ
.........................................................บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(........................................................)
วันที่ ....... เดือน .............. พ.ศ. ..........
หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจาก
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล ต้ องแนบสาเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ ลงชื่อในแบบเสนอนี ้ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ” และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุกรายแล้ วรวบรวมพร้ อมเอกสารหลักฐาน
เป็ นชุดเดียวกันส่งบริ ษัทฯ
4. ต้ นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ” จะต้ องส่งถึงบริ ษัทฯ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด (บริ ษัทฯ จะแจ้ งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแต่ละปี )

