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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 และ 5)

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออก 
 จากต�าแหน่งตามวาระ

 1.1  นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์  อายุ 74 ปี

 ต�าแหน่งในบริษัท -  ประธานกรรมการบริษัท

 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่ -  30 สิงหาคม 2545 (จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง : 18 ปี)

 การศึกษา -  ประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กว่า 30 ปี

 การอบรมบทบาท หน้าที่กรรมการ -  ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

 ประวัติการท�างาน -  2546 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้

  -  2531 - 2545  ประธานกรรมการ บจก.ลลิลแลนด์แอนด์เฮ้าส์

 คุณสมบัติต้องห้าม -  ไม่มีประวัติการกระท�าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�าโดยทุจริต

  -  ไม่มปีระวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา

 การเข้าร่วมประชุม -  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

 ในรอบปีที่ผ่านมา -  เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

 สัดส่วนการถือหุ้น -  การถือหุ้นทางตรง จ�านวน 261,806,113 หุ้น (ร้อยละ 28.30)

  -  การถือหุ้นทางอ้อม (ถือโดยภรรยา) จ�านวน 5,606,060 หุ้น (ร้อยละ 0.61)

  -  รวมการถือหุ้นทางตรงและอ้อม จ�านวน 267,412,173 หุ้น (ร้อยละ 28.91)

 การด�ารงต�าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 

  บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี

  บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน เป็นกรรมการ ในบรษิทัท่ีไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน ซึง่ไม่ใช่กิจการทีแ่ข่งขัน หรอืเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ 
  จ�านวน 1 แห่ง 

 1.2  นายสุวรรณ แทนสถิตย์  อายุ 76 ปี

 ต�าแหน่งในบริษัท -  กรรมการอิสระ

  -  ประธานกรรมการตรวจสอบ

 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่ -  30 สิงหาคม 2545 (จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง : 18 ปี)

    หากได้รับการแต่งตั้งรอบนี้อีกวาระ จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระรวมทั้งสิ้น 21 ปี 

 การศึกษา -  ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas, Philippines

  - ปริญญาตรี (BBA) ทางด้านบริหารการจัดการ – University of East – Philippines

  - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 355 

 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ -  ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 63 - IOD

   

 ประวัติการท�างาน -  2549 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ 

      ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

  -  2539 - 2549  รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

  -  2516 - 2539  ผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

 คุณสมบัติต้องห้าม -  ไม่มีประวัติการกระท�าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�าโดยทุจริต
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  -  ไม่มปีระวัตกิารท�ารายการทีอ่าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา

 การเข้าร่วมประชมุในรอบปีท่ีผ่านมา -  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

  -  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

  -  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

  -  เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

 สัดส่วนการถือหุ้น -  การถือหุ้นทางตรง ไม่มี

  -  การถือหุ้นทางอ้อม ไม่มี

 การด�ารงต�าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 

 บริษัทจดทะเบียน  กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

    กรรมการอิสระ และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. กรุงเทพประกันภัย

 บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  เป็นกรรมการ ในบรษิทัท่ีไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน ซึง่ไม่ใช่กิจการทีแ่ข่งขัน หรอืเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ  
    จ�านวน 2 แห่ง 

2.  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการใหม่

 2.1.  นายเสรี สินธุอัสว์  อายุ 43 ปี

 ต�าแหน่งในบริษัท -  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  -  เลขานุการบริษัท

 การศึกษา -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - Certificate in Real Estate Management University of California, Riverside Extension U.S.A.

  - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 50 - IOD 

 ประวัติการท�างาน -  2563 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้

  -  2562 - 2563  ผูอ้�านวยการอาวุโส ฝ่ายการเงนิและจดัซือ้ บมจ.ลลลิ พรอ็พเพอร์ตี้

  -  2558 - 2562  ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้

  -  2551 - 2558  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้

  -  2549 - 2550  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ 

  -  2546 - 2548  Trader บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 

  -  2542 - 2544  Internal Auditor ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

 การเข้าร่วมประชมุในรอบปีท่ีผ่านมา -  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง

  -  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2/2 ครั้ง

  -  เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

 สัดส่วนการถือหุ้น -  การถือหุ้นทางตรง ไม่มี

   - การถือหุ้นทางอ้อม ไม่มี

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  ไม่มี

 การด�ารงต�าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 

  บริษัทจดทะเบียน     ไม่มี

  บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท พรอสเปอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (บริษัทย่อย ซึ่ง บมจ.ลลิลพร็อพเพอร์ตี้  
       ถือหุ้นร้อยละ 99.98)
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3.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จ�านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีหน้าท่ีสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณสมบัติในด้านต่างๆ ท้ังความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนเป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกจิของบริษัทฯ อย่างรอบด้าน 
และโปร่งใส ดังนี้

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

• มีคุณสมบัติท่ีสอดคล้องตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เก่ียวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด ข้อบังคับของบริษัท และหลัก
การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

• ให้ความส�าคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจ โดยไม่จ�ากัดหรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติ หรือความแตกต่างใดๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

• ความจ�าเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการท่ียังขาดอยู่ โดยพิจารณาทักษะความเชีย่วชาญ (Skill Matrix) เพ่ือผสานความ
รู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การด�าเนินงานของบริษัทฯ

• การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีกับบริษัท

 ท้ังน้ีบคุคลท่ีได้รับการเสนอชือ่ในครัง้นี ้ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรษิทั 
แล้วว่ามคีณุสมบตัท่ีิเหมาะสม ท้ังนีบ้รษิทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอชือ่บคุคลเพ่ือเข้ารบัการคัดเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัเป็นการล่วง
หน้า ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาที่ก�าหนดไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเพื่อพิจารณา

4.  ข้อมูลการถือหุ้น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ�านวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

1. นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ 261,806,113 28.30%

2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ 0 0.00%

3. นายเสรี สินธุอัสว์ 0 0.00%

5. ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่
ไม่ใช่บริษัทจด

ทะเบียน)

การด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการ/

ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
จ�านวน ประเภทกรรมการ

1. นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ ไม่มี - 1 แห่ง ไม่มี

2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ 2 • กรรมการและกรรมการบริหาร  
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

• กรรมการอิสระ และกรรมการก�าหนดค่า
ตอบแทนและสรรหา  
บมจ. กรุงเทพประกันภัย

1 แห่ง ไม่มี

3. นายเสรี สินธุอัสว์ ไม่มี - 1 แห่ง ไม่มี / เป็นกรรมการใน
บริษัทย่อย ที่บริษัทฯ  

ถือหุ้น 99.98%

 ทั้งนี้บุคคลท้ัง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่มีการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจ
ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
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6.  ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

 บรษิทัได้ก�าหนดนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั ว่าต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ และมคีณุสมบตัคิวามเป็นอสิระตามท่ีก�าหนดไว้ในคูม่อืการ
ก�ากับดแูลกิจการทีดี่และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบรษิทั ซึง่เป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

นายสุวรรณ แทนสถิตย์

การถือหุ้นในบริษัท
• จ�านวนหุ้น
• สัดส่วนของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่มี
0.00%

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย ไม่เป็น

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/ 
บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง 

หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา
กฎหมาย)

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/ สินค้า/ 
บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุขนาด
รายการด้วย

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการรอง
ผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่ง ณ สิ้นงวด
บัญชีปี 2563 บริษัทมีวงเงินกู้ซึ่งยังไม่ได้เบิกใช้อยู่ทั้งสิ้นประมาณ 

1,275 ล้านบาท

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 19


