
การเสนอชื
อบุคคลที
มคีุณสมบัติเหมาะสมเพื
อรับเลือกตั�งเป็นกรรมการบริษทั 
 
ขั�นตอนและวธีิการ 
 

1. คุณสมบัติของบุคคลที
ถูกเสนอชื
อเป็นกรรมการ  
 

1.1 ตอ้งเป็นบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  มีความซื�อสัตยสุ์จริต มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน และพร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ที�ให้กบับริษทั
อยา่งเตม็ที� 

1.2 ตอ้งเป็นบุคคลที�มีคุณสมบตัิครบถว้นตามกฏหมายของบริษทัมหาชนจาํกดั กฏหมายหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์  ประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ตลอดจนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัจดทะเบียน 

 
2. ขั�นตอนในการพิจารณา 

 

2.1 ผูถื้อหุน้ที�มีคุณสมบตัิครบถว้นตามที�บริษทักาํหนด ตอ้งกรอกขอ้ความใน “แบบหนงัสือขอเสนอ
ชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื�อรับเลือกตั4งเป็นกรรมการบริษทั” ตามเอกสารแนบ  พร้อมแนบ
เอกสารหลกัฐานการถือหุ้นครบถว้น ดงัต่อไปนี4  
2.1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์ หรือ หลกัฐานอื�นจาก

บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2.1.2 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
และกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสาํเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง ( กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจ
ลงนาม พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2.1.3 หลกัฐานการให้ความยนิยอมของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อ 
2.1.4 เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ หลกัฐานการศึกษา  ประวติัการทาํงาน 

ผลงานในอดีตถึงปัจจุบนั  เป็นตน้ 



2.1.5 กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมตวักนัเพื�อเสนอชื�อบุคคล ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอก “แบบ
หนงัสือขอเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื�อรับเลือกตั4งเป็นกรรมการบริษทั” และ
ลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกนั 

2.2 นาํส่งเอกสารทั4งหมดตามขอ้ 2.1  มายงัฝ่ายเลขานุการบริษทั บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี4   เลขที� 222/2 
อาคารลลิล พร็อพเพอร์ตี4   ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10240 

2.3 ฝ่ายเลขานุการบริษทั จะเป็นผูพิ้จารณาแบบหนงัสือขอเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื�อ
รับเลือกตั4งเป็นกรรมการบริษทั  และเอกสารประกอบต่างๆ ในเบื4องตน้ เพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุม
คณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาต่อไป 

2.4 บุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมที�ผา่นความเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั จะบรรจุเป็น
วาระการประชุมเลือกตั4งกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นต่อไป   ในส่วนของบุคคลที�ไม่ได้
รับความเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ พร้อมชี4แจง
เหตุผลทาง Website ของบริษทั หรือช่องทางที�เหมาะสมต่อไป 

 
 

  



แบบหนังสือขอเสนอชื
อบุคคลที
มคีุณสมบัติเหมาะสมเพื
อรับเลือกตั�งเป็นกรรมการบริษัท 
บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ตี� จํากัด (มหาชน) 

 
 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................................... 
เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ตี4  จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขที�.................................................... 
รวมจาํนวน ......................................... หุน้  อยูบ่า้นเลขที� ...................... หมู่บา้น ...............................................
ซอย .............................................ถนน .............................................. ตาํบล/แขวง ............................................ 
อาํเภอ/เขต ..................................... จงัหวดั ................................. หมายเลขโทรศพัท์ ........................................ 
E-mail (ถา้มี)................................................................................ 
 

มีความประสงคข์อเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื�อเขา้รับเลือกตั4งเป็นกรรมการบริษทั ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561  ดงันี4  

 

1. ชื�อ - สกลุ .............................................................................................................................................. 
เหตุผลที�เสนอ ......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
 

โดยมีประวติัโดยยอ่ ดงันี4  
วนั/เดือน/ปี เกิด .....................................................  
ถือหุ้นในบริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ตี4  จาํกดั (มหาชน) จาํนวน ...................................................หุน้ 
 

ประวติัการศึกษา : 
สถาบนั ................................................... วฒิุการศึกษา .......................................... สาขา...................................... 
สถาบนั ................................................... วฒิุการศึกษา .......................................... สาขา...................................... 
สถาบนั ................................................... วฒิุการศึกษา .......................................... สาขา...................................... 
ประสบการณ์การทาํงาน : 
บริษทั ................................................... ตาํแหน่ง .......................................... ช่วงเวลา.......................................... 
บริษทั ................................................... ตาํแหน่ง .......................................... ช่วงเวลา.......................................... 
บริษทั ................................................... ตาํแหน่ง .......................................... ช่วงเวลา.......................................... 
บริษทั ................................................... ตาํแหน่ง .......................................... ช่วงเวลา.......................................... 



กิจกรรมทางสังคม ในอดีต – ปัจจุบนั (ถา้มี) 
1. .................................................................................. ช่วงเวลา.......................................... 
2. .................................................................................. ช่วงเวลา.......................................... 
3. .................................................................................. ช่วงเวลา.......................................... 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื�นในปัจจุบนั 
1. บริษทั ......................................................................... 

ประเภท  (  ) กรรมการบริษทั (  ) กรรมการบริหาร (  ) กรรมการตรวจสอบ (  ) อื�นๆ ............................ 
2. บริษทั ......................................................................... 

ประเภท  (  ) กรรมการบริษทั (  ) กรรมการบริหาร (  ) กรรมการตรวจสอบ (  ) อื�นๆ ............................ 
3. บริษทั ......................................................................... 

ประเภท  (  ) กรรมการบริษทั (  ) กรรมการบริหาร (  ) กรรมการตรวจสอบ (  ) อื�นๆ ............................ 
 

โดยมีเอกสารประกอบเพิ�มเติม (ถา้มี) จาํนวน..............หนา้ ที�แนบมาพร้อมหนงัสือฉบบันี4  
 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความในเอกสารนี4และเอกสารประกอบเพิ�มเติมถูกตอ้งทุกประการ 

 
      ลงชื�อ .............................................................................. 

       (.....................................................................) 

        วนัที� .......................................  
 
แบบยนิยอมของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั4งเป็นกรรมการ 
 

ขา้พเจา้ .......................................................................................... บุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อรับการ
เลือกตั4งเป็นกรรมการบริษทัตามหนงัสือนี4   ยนิยอมและรับรองวา่มีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามหลกัเกณฑ์ของบริษทั  จึงลงลายมือชื�อไวเ้ป็นสาํคญั 

 
      ลงชื�อ .............................................................................. 

       (.....................................................................) 

        วนัที� ....................................... 


