
การเสนอช่ือบุคคลท่ีมคุีณสมบัตเิหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
 
ขั้นตอนและวธีิการ 
 

1. คุณสมบัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการ  
 

1.1 ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  มีความซ่ือสตัยสุ์จริต มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน และพร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหก้บับริษทั
อยา่งเตม็ท่ี 

1.2 ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฏหมายของบริษทัมหาชนจาํกดั กฏหมายหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์  ประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ตลอดจนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 

 
2. ขั้นตอนในการพจิารณา 

 

2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีบริษทักาํหนด ตอ้งกรอกขอ้ความใน “แบบหนงัสือขอเสนอ
ช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั” ตามเอกสารแนบ  พร้อมแนบ
เอกสารหลกัฐานการถือหุน้ครบถว้น ดงัต่อไปน้ี 
2.1.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์ หรือ หลกัฐานอ่ืนจาก

บริษทัศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2.1.2 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวั

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

2.1.3 หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
2.1.4 เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ หลกัฐานการศึกษา  ประวติัการทาํงาน 

ผลงานในอดีตถึงปัจจุบนั  เป็นตน้ 



2.1.5 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมตวักนัเพ่ือเสนอช่ือบุคคล ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอก “แบบ
หนงัสือขอเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั” และ
ลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกนั 

2.2 นาํส่งเอกสารทั้งหมดตามขอ้ 2.1  มายงัฝ่ายเลขานุการบริษทั บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี  เลขท่ี 222/2 
อาคารลลิล พร็อพเพอร์ต้ี  ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10240 

2.3 ฝ่ายเลขานุการบริษทั จะเป็นผูพ้จิารณาแบบหนงัสือขอเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือ
รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  และเอกสารประกอบต่างๆ ในเบ้ืองตน้ เพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณาต่อไป 

2.4 บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน จะถูกนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป   ในส่วนของบุคคลท่ีไม่ไดรั้บความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ พร้อมช้ีแจงเหตุผลทาง Website ของบริษทั 
หรือช่องทางท่ีเหมาะสมต่อไป 

 
 

  



แบบหนังสือขอเสนอช่ือบุคคลท่ีมคีุณสมบัตเิหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 

 
 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................................... 
เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนหุน้เลขท่ี.................................................... 
รวมจาํนวน ......................................... หุน้  อยูบ่า้นเลขท่ี ...................... หมู่บา้น ...............................................
ซอย .............................................ถนน .............................................. ตาํบล/แขวง ............................................ 
อาํเภอ/เขต ..................................... จงัหวดั ................................. หมายเลขโทรศพัท ์........................................ 
E-mail (ถา้มี)................................................................................ 
 

มีความประสงคข์อเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565  ดงัน้ี 

 

1. ช่ือ - สกลุ .............................................................................................................................................. 
เหตุผลท่ีเสนอ ......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
 

โดยมีประวติัโดยยอ่ ดงัน้ี 
วนั/เดือน/ปี เกิด .....................................................  
ถือหุน้ในบริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี 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.......................................... 



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

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั 
1. บริษทั ......................................................................... 

ประเภท  (  ) กรรมการบริษทั (  ) กรรมการบริหาร (  ) กรรมการตรวจสอบ (  ) อ่ืนๆ ............................ 
2. บริษทั ......................................................................... 

ประเภท  (  ) กรรมการบริษทั (  ) กรรมการบริหาร (  ) กรรมการตรวจสอบ (  ) อ่ืนๆ ............................ 
3. บริษทั ......................................................................... 

ประเภท  (  ) กรรมการบริษทั (  ) กรรมการบริหาร (  ) กรรมการตรวจสอบ (  ) อ่ืนๆ ............................ 
 

โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) จาํนวน..............หนา้ ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือฉบบัน้ี 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในเอกสารน้ีและเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกตอ้งทุกประการ 

 
      ลงช่ือ .............................................................................. 

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

        วนัท่ี .......................................  
 
แบบยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 

ขา้พเจา้ .......................................................................................... บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัตามหนงัสือน้ี  ยนิยอมและรับรองวา่มีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามหลกัเกณฑข์องบริษทั  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญั 

 
      ลงช่ือ .............................................................................. 

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

        วนัท่ี ....................................... 


