
ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระท่ี 4) 
 
1. ประวตัิของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 
 

1. นายสาธิต   ชาญเชาวน์กุล   อาย ุ74 ปี 

 
ตําแหน่งในบริษัท -   กรรมการอิสระ 
   -   กรรมการตรวจสอบ 
   -   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
ได้รับแต่งตั้งเป็น -   23 ธนัวาคม 2552       (จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง : 12 ปี) 
กรรมการตั้งแต่ 

 
การศึกษา -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - ปริญญาโท M.Sc. (Textile Technology), University of Leeds, U.K. 
 - วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (อุตสาหการโรงงาน)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมกบัเอกชน (วปรอ.) รุ่นท่ี 14 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 - หลกัสูตรวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 5 
 -   หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นท่ี 7 ปี 2558 - IOD 
 - หลกัสูตร International Advanced Management Program, MIT, USA. 
 - ทุน Hubert Humphrey Fellowship ดา้น Planning & Resource Management ท่ี Massachusetts Institute of 

technology (MIT), USA. 
 - ทุน APO ดา้น Effective Problem Solving for Decision Makers ท่ีประเทศญ่ีปุ่น 
 - ทุนรัฐบาลเนเธอร์แลนด ์ ดา้น Industrial Quality Control ท่ีสถาบนั Bouwcentrum, Rotterdam 

 
การอบรมบทบาท -   ผา่นหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 83 - IOD 
หน้าท่ีกรรมการ  
 
ประวตัิการทํางาน -   2547 - 2551 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมฯ   สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
   -   2546 - 2547 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมฯ   สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
   -   2544 - 2546 รองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
คุณสมบัตต้ิองห้าม -   ไม่มีประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
   -   ไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
 
การเข้าร่วมประชุม -   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 5/5 คร้ัง 
ในรอบปีท่ีผ่านมา -   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 
   -   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2/2 คร้ัง 

-   เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 
 
สัดส่วนการถือหุ้น -   การถือหุน้ทางตรง ไม่มี 

- ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 - 



   -   การถือหุน้ทางออ้ม ไม่มี 
 

การดาํรงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา  
บริษทัจดทะเบียน 

- ประธานกรรมการ  บมจ.เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ 
- กรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  บมจ.ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่
- กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ฝาจีบ   

บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
- เป็นกรรมการ ในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ซ่ึงไม่ใช่กิจการท่ีแข่งขนั หรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ จาํนวน 2 แห่ง   

 
 

2. นายชูรัชฏ์   ชาครกุล   อาย ุ44 ปี 

 
ตําแหน่งในบริษัท -   กรรมการ 
   -   กรรมการบริหาร 
   -   กรรมการบริหารความเส่ียง 
   -   กรรมการกาํกบัดูแลกิจการและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
   -   กรรมการผูจ้ดัการ 
 
ได้รับแต่งตั้งเป็น -   25 เมษายน 2555       (จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง : 10 ปี) 
กรรมการตั้งแต่ 

 
การศึกษา  -   M.B.A American University U.S.A. (2547) 

- M.S. (Economic) University of Illinois – Urbana Champaign U.S.A. (2545) 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วศบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2542) 
- หลกัสูตร “ผูน้าํยคุใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป) รุ่น 3  - สถาบนัพระปกเกลา้ฯ (ปนป) 

 
การอบรมบทบาท -   ผา่นหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 161 - IOD 
หน้าท่ีกรรมการ  
 
ประวตัิการทํางาน -   2563 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ   บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี 

-   2557 - 2563 รองกรรมการผูจ้ดัการ   บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี 
   -   2555 - 2557 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ   บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี 
   -   2553 - 2555 ผูอ้าํนวยการ SBU2 และผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด   บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี  
   -   2552 - 2553 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด   บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี    
   -   2551 - 2552 Assistance Vice President   บมจ.บรุ๊คเกอร์ กรุ๊ป  
   -   2549 - 2551 Analyst   บล.พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  
 -   2548 - 2549 Analyst   บล.ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

 
คุณสมบัตต้ิองห้าม -   ไม่มีประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
   -   ไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 



 
การเข้าร่วมประชุม -   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 5/5 คร้ัง 
ในรอบปีท่ีผ่านมา -   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2/2 คร้ัง 
   -   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการดูแลกิจการและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 1/1 คร้ัง 

-   เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 
 
สัดส่วนการถือหุ้น -   การถือหุน้ทางตรง จาํนวน 58,863,636 หุน้  (ร้อยละ 6.36) 
   -   การถือหุน้ทางออ้ม   ไม่มี 

   -   รวมการถือหุน้ทางตรงและออ้ม จาํนวน 58,863,636 หุน้  (ร้อยละ 6.36) 
 

การดาํรงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา  
บริษทัจดทะเบียน 
 ไม่มี 
บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- กรรมการ  บริษทั พรอสเปอร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (บริษทัยอ่ย ซ่ึง บมจ.ลลิลพร็อพเพอร์ต้ี ถือหุน้ร้อยละ 99.98) 
 

 

3. นายณัฐ สง่าสงเคราะห์    อาย ุ61 ปี 

 
ตําแหน่งในบริษัท -   กรรมการ 
   -   กรรมการบริหาร 
   -   กรรมการกาํกบัดูแลกิจการและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
   -   รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
ได้รับแต่งตั้งเป็น -   30 สิงหาคม 2545       (จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง : 19 ปี) 
กรรมการตั้งแต่ 
 
การศึกษา  -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) มหาวทิยาลยัรังสิต 
    -   ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รุ่นท่ี 11 

 
การอบรมบทบาท -   ผา่นหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 67 - IOD 
หน้าท่ีกรรมการ 
 
ประวตัิการทํางาน -   2555 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ   บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี 

-   2546 - 2555 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ   บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี 
   -   2543 - 2545 ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายบริหารงานโครงการ    บจก.ลลิลแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ 
   -   2532 - 2543 ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารงานโครงการ   บจก.ลลิลแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ 
 
คุณสมบัตต้ิองห้าม -   ไม่มีประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
   -   ไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
 



การเข้าร่วมประชุม -   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 5/5 คร้ัง 
ในรอบปีท่ีผ่านมา -   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการดูแลกิจการและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 1/1 คร้ัง 

-   เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 
 
สัดส่วนการถือหุ้น -   การถือหุน้ทางตรง จาํนวน 364,393 หุน้  (ร้อยละ 0.04) 
   -   การถือหุน้ทางออ้ม   ไม่มี 

   -   รวมการถือหุน้ทางตรงและออ้ม จาํนวน 364,393 หุน้  (ร้อยละ 0.04) 
 
การดาํรงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา  

บริษทัจดทะเบียน 
 ไม่มี 
บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- กรรมการ  บริษทั พรอสเปอร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (บริษทัยอ่ย ซ่ึง บมจ.ลลิลพร็อพเพอร์ต้ี ถือหุน้ร้อยละ 99.98) 
 
2. หลักเกณฑ์และวธีิการสรรหา 
 
 คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จาํนวน 3 ท่าน เพือ่พิจารณาสรรหากรรมการ โดย
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ โดยมีหลกัเกณฑก์าร
พิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ ทั้งความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวชิาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานใน
ฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัท่ีเป็นประโยชน์และเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งรอบดา้น 
และโปร่งใส ดงัน้ี 

- เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ย เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
- มีคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจากดั ขอ้บงัคบัของบริษทั และหลกัการ

กากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
- ใหค้วามสาํคญัต่อผูท่ี้มีทกัษะ ประสบการณ์ วชิาชีพ ความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ

ธุรกิจ โดยไม่จาํกดัหรือแบ่งแยกเพศและเช้ือชาติ หรือความแตกต่างใดๆ เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 
- ความจาํเป็นต่อองคป์ระกอบของโครงสร้างกรรมการท่ียงัขาดอยู ่ โดยพิจารณาทกัษะความเช่ียวชาญ (Skill Matrix) เพื่อผสานความรู้

ความสามารถท่ีเป็นประโยชนแ์ก่การดาํเนินงานของบริษทัฯ 
- การมีส่วนไดเ้สียหรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) ท่ีอาจมีกบับริษทั 

 
ทั้งน้ีบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ี ไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบริษทั แลว้วา่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม  ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้  ซ่ึงเม่ือครบระยะเวลาท่ีกาํหนดไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเขา้มาเพื่อพจิารณา 
 
3. ข้อมูลการถือหุ้น 
 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ จํานวนหุ้น คดิเป็น %  ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
1. นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ 0 0.00% 
2. นายชูรัชฏ ์ชาครกลุ 58,863,636 6.36% 
3. นายณฐั สง่าสงเคราะห์ 364,393 0.04% 

 



 
4. ข้อมูลการดาํรงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอ่ืน 
 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน  
(ท่ีไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน) 

การดาํรง
ตําแหน่งเป็น
กรรมการ/
ผู้บริหาร ใน
กิจการอ่ืน 

จํานวน ประเภทกรรมการ 

1. นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ 3 - ประธานกรรมการ  บมจ.เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ 
- กรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง  บมจ.ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่

- กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ฝาจีบ   

 

1 แห่ง ไม่มี 

2. นายชูรัชฏ ์ชาครกลุ ไม่มี - 1 แห่ง เป็นกรรมการ
ในบริษทัยอ่ย ท่ี
บริษทัฯ ถือหุน้ 

99.98% 
3. นายณฐั สง่าสงเคราะห์ ไม่มี - 1 แห่ง เป็นกรรมการ

ในบริษทัยอ่ย ท่ี
บริษทัฯ ถือหุน้ 

99.98% 
 
 ทั้งน้ีบุคคลทั้ง 3 ท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ  ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน ท่ี
อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั  
 
6. ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับเสนอช่ือ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
 
 บริษทัไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั วา่ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบติัความเป็นอิสระตามท่ีกาํหนดไวใ้น
คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยผูท่ี้จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ รายช่ือกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ 

 นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ 
การถือหุน้ในบริษทั 

- จาํนวนหุน้ 
- สดัส่วนของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 
ไม่มี 

0.00% 
เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั / บริษทัยอ่ย ไม่เป็น 
การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี กบั บริษทั/บริษทัใหญ่/ บริษทัยอ่ย/ บริษทัร่วม หรือนิติบุคคล
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

 
 



(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน
ประจาํ 

(2) เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย) 
(3) มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขาย วตัถุดิบ/ สินคา้/ บริการ การใหกู้ย้มืเงิน หรือการกูย้มื

เงิน) โดยใหร้ะบุขนาดรายการดว้ย 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 
ไม่เป็น 

 

 


