
หลักเกณฑ์การเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และการเสนอช่ือบุคคล

เพ่ือรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

วัตถุประสงค์ 

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสาํคญัและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น

ทกุราย และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้น

เห็นว่าสําคญั และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพ่ือพิจาณาบรรจุเป็นวาระการประชุม พร้อมทัง้ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือ

บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีบริษัทฯ กําหนด  

หลักเกณฑ์ 

ข้อ 1. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นบริษัทฯ ทัง้หมด โดยอาจเป็นผู้

ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ือง

เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชมุ หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ เป็น

เวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดือน 

ข้อ 2. การเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 

2.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชุม 

โดยกรอกข้อความใน “แบบเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 

2563” (แบบ ก.) พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานดงันี ้ 

• หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษัท 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

• หลกัฐานการแสดงตน ได้แก่ (ก) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา แนบสําเนาบตัรประจําตวั

ประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรอง  (ข) 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : กรณีจดทะเบียนในประเทศ แนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล

ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยผู้ มีอํานาจและ

ประทับตรา และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผู้มีอํานาจท่ีได้ลงนามในแบบขอเสนอนี ้พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง   

: กรณีจดทะเบียนตา่งประเทศ แนบสําเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคลออกโดยหน่วยราชการตาม

กฎหมายของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ โดยผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary 

Public) และหน่วยราชการท่ีมีอํานาจ อายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง

โดยผู้มีอํานาจพร้อมประทบัตรา และแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือหนงัสอืเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอํานาจท่ีได้ลงนามในแบบขอเสนอนี ้พร้อมรับรองสําเนา

ถกูต้อง  



• เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา (ถ้ามี)  

สง่ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีอยูด่งันี ้

เลขานุการบริษัท  

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 

อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต  

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 รวมกันเสนอเร่ืองเพ่ือ

พิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชุม ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายลงลายมือช่ือพร้อมทัง้แสดงหลกัฐานการถือหุ้นทกุราย รวมสง่

เป็นชุดเดียวกนั และให้กรอกช่ือซึ่งผู้ ถือหุ้นร่วมกนัทกุรายมอบหมายให้เป็นผู้ รับการติดต่อแทน 1 ช่ือ และให้ถือว่า 

การท่ีบริษัทฯ ติดตอ่กบัผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายท่ีลงลายมือช่ือ  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ ถือหุ้นต้อง

จดัทําแบบเสนอเร่ืองฯ (แบบ ก.) 1 แบบ ตอ่ 1 วาระ พร้อมลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน 

2.2 เพ่ือให้การดําเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่บรรจุเร่ือง

ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นวาระการประชมุ 

• เร่ืองท่ีขดักบักฏหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฏและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ  หรือ

หน่วยงานท่ีกํากับดูแลบริษัทฯ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  

ข้อบงัคบับริษัทฯ หรือหลกัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ 

• เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจหน้าท่ีท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการได้ 

• เร่ืองท่ีไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ  

• เร่ืองท่ีอยู่ในอํานาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อน

เสยีหายอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

• เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ  

• เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วน  

• เร่ืองท่ีให้ข้อมูลหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความท่ีไม่ตรงตามความเป็นจริง 

หรือมีข้อความคลมุเครือ หรือเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

• เร่ืองท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้ว 

• เร่ืองท่ีกฏหมายกําหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นและบริษัทฯ ได้

ดําเนินการกําหนดเป็นวาระการประชมุแล้ว 

2.3 กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะเป็นผู้ พิจารณากลั่นกรองเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้ นเสนอก่อนนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ  โดยเร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจเุป็นวาระการประชมุในการ

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 สําหรับวาระท่ีไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ 

จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมชีแ้จงเหตผุลทาง web site ของบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพร่อ่ืนท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

 



2.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมเ่สนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม กรณีผู้ ถือหุ้นไม่

กรอกข้อมลูในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หรือไมไ่ด้แนบเอกสารหลกัฐานของผู้ ถือหุ้นให้ครบถ้วนตามท่ีบริษัทฯ กําหนด

ไว้ หรือผู้ ถือหุ้นมีคณุสมบตัิไมต่รงตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

ข้อ 3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

3.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการบริษัทฯ  โดยกรอกข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการใน

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2563” (แบบ ข.) พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานดงันี ้

• หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษัท 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

• หลกัฐานการแสดงตน ได้แก่ (ก) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา แนบสําเนาบตัรประจําตวั

ประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรอง (ข) 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : กรณีจดทะเบียนในประเทศ แนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล

ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยผู้ มีอํานาจและ

ประทับตรา และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผู้มีอํานาจท่ีได้ลงนามในแบบขอเสนอนี ้พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง   

: กรณีจดทะเบียนตา่งประเทศ แนบสําเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคลออกโดยหน่วยราชการตาม

กฎหมายของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ โดยผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary 

Public) และหน่วยราชการท่ีมีอํานาจ อายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง

โดยผู้มีอํานาจพร้อมประทบัตรา และแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือหนงัสอืเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอํานาจท่ีได้ลงนามในแบบขอเสนอนี ้พร้อมรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

• “แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” 

(แบบ ค.) ท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วน ลงนามรับรองและยินยอมโดยบุคคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือ 

พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานของบคุคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือ  ได้แก่ สาํเนาบตัรประชาชน,สาํเนา

ทะเบียนบ้าน, สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี), สาํเนาหลกัฐานวฒุิการศกึษาและการอบรม และ

รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิว้ หรือ 2 นิว้ 

สง่ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีอยูด่งันี ้

เลขานุการบริษัท  

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 

อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต  

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 รวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพ่ือ

รับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายลงลายมือช่ือพร้อมทัง้แสดงหลกัฐานการถือหุ้นทกุราย รวม



สง่เป็นชดุเดียวกนั และให้กรอกช่ือซึง่ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัทกุรายมอบหมายให้เป็นผู้ รับการติดตอ่แทน 1 ช่ือ และให้ถือว่า

การท่ีบริษัทฯ ติดตอ่กบัผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายท่ีลงลายมือช่ือ  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ ถือหุ้น

ต้องจดัทําแบบเสนอช่ือบคุคลฯ (แบบ ข.) 1 แบบ ต่อ 1 คน  พร้อมแนบ “แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อ

เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” (แบบ ค.) พร้อมลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน 

3.2 บุคคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะ

ต้องห้าม ดงันี ้

• มีคณุสมบตัิครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฏหมายบริษัทมหาชนจํากดั  กฏหมาย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฏหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ

ท่ีดีของบริษัท 

• ต้องไม่มีผลประโยชน์ขดัแย้ง ต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่

จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ี

ประกอบกิจการอนัมีสภาพการอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่จะ

ทําเพ่ือประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้ อ่ืน  

3.3 คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือกบุคคลท่ีผู้ ถือหุ้ นเสนอท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสม พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องครบถ้วน ถูกต้องและเพียงพอ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

บคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจช่ืุอในวาระการเลือกตัง้กรรมการบริษัทใน

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 สาํหรับบคุคลท่ีไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ 

จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมชีแ้จงเหตผุลทาง web site ของบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพร่อ่ืนท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

3.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมเ่สนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ กรณีผู้ ถือ

หุ้นและบคุคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ไม่กรอกข้อมลูในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หรือ

ไม่ได้แนบเอกสารหลกัฐานของผู้ ถือหุ้นและของบุคคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการให้

ครบถ้วนตามท่ีบริษัทฯ กําหนด หรือผู้ ถือหุ้นและบุคคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการมี

คณุสมบตัิไมต่รงตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  

 


