
การเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพอืรับเลือกตังเป็นกรรมการบริษัท 

 

ขันตอนและวิธีการ 

 

1. คุณสมบัติของบุคคลทีถูกเสนอชือเป็นกรรมการ  
 

1.1 ตอ้งเป็นบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  มีความซือสัตยสุ์จริต มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน และพร้อมอทุิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ทีใหก้บับริษทั

อยา่งเต็มที 

1.2 ตอ้งเป็นบุคคลทีมีคุณสมบตัิครบถว้นตามกฏหมายของบริษทัมหาชนจาํกดั กฏหมายหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์  ประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ตลอดจนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัจดทะเบียน 

 

2. ขันตอนในการพจิารณา 
 

2.1 ผูถื้อหุน้ทีมีคุณสมบตัิครบถว้นตามทีบริษทักาํหนด ตอ้งกรอกขอ้ความใน “แบบหนงัสือขอเสนอ

ชือบุคคลทีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพือรับเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั” ตามเอกสารแนบ  พร้อมแนบ

เอกสารหลกัฐานการถือหุ้นครบถว้น ดงัต่อไปนี 

2.1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์ หรือ หลกัฐานอืนจาก

บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.1.2 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสําเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

และกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสาํเนาบตัร

ประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง ( กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ีอาํนาจ

ลงนาม พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2.1.3 หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลทีไดรั้บการเสนอชือ 

2.1.4 เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ หลกัฐานการศึกษา  ประวติัการทาํงาน 

ผลงานในอดีตถึงปัจจุบนั  เป็นตน้ 



2.1.5 กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมตวักนัเพือเสนอชือบุคคล ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอก “แบบ

หนงัสือขอเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพือรับเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั” และ

ลงชือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกนั 

2.2 นาํส่งเอกสารทงัหมดตามขอ้ 2.1  มายงัฝ่ายเลขานุการบริษทั บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี  เลขที 222/2 

อาคารลลิล พร็อพเพอร์ตี  ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10240 

2.3 ฝ่ายเลขานุการบริษทั จะเป็นผูพ้ิจารณาแบบหนงัสือขอเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพือ

รับเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั  และเอกสารประกอบต่างๆ ในเบืองตน้ เพือนาํเสนอต่อทีประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพือพิจารณาต่อไป 

2.4 บุคคลทีมีคุณสมบตัิเหมาะสมทีผา่นความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน จะถูกนาํเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ

ประชุมเลือกตงักรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป   ในส่วนของบุคคลทีไม่ไดรั้บความ

เห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือจากทีประชุม

คณะกรรมการบริษทั บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นรับทราบ พร้อมชีแจงเหตุผลทาง Website ของบริษทั 

หรือช่องทางทีเหมาะสมต่อไป 

 

 

  



แบบหนังสือขอเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพือรับเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัท 

บริษัท ลลลิ พร็อพเพอร์ตี จํากดั (มหาชน) 

 

 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................................... 

เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขที.................................................... 

รวมจาํนวน ......................................... หุน้  อยูบ่า้นเลขที ...................... หมู่บา้น ...............................................

ซอย .............................................ถนน .............................................. ตาํบล/แขวง ............................................ 

อาํเภอ/เขต ..................................... จงัหวดั ................................. หมายเลขโทรศพัท์ ........................................ 

E-mail (ถา้มี)................................................................................ 
 

มีความประสงคข์อเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบตัิเหมาะสม เพือเขา้รับเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566  ดงันี 
 

1. ชือ - สกุล .............................................................................................................................................. 

เหตุผลทีเสนอ ......................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 
 

โดยมีประวติัโดยย่อ ดงันี 

วนั/เดือน/ปี เกิด .....................................................  

ถือหุน้ในบริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) จาํนวน ...................................................หุน้ 
 

ประวตัิการศึกษา : 

สถาบนั ................................................... วุฒิการศึกษา .......................................... สาขา...................................... 

สถาบนั ................................................... วุฒิการศึกษา .......................................... สาขา...................................... 

สถาบนั ................................................... วุฒิการศึกษา .......................................... สาขา...................................... 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

บริษทั ................................................... ตาํแหน่ง .......................................... ช่วงเวลา.......................................... 

บริษทั ................................................... ตาํแหน่ง .......................................... ช่วงเวลา.......................................... 

บริษทั ................................................... ตาํแหน่ง .......................................... ช่วงเวลา.......................................... 

บริษทั ................................................... ตาํแหน่ง .......................................... ช่วงเวลา.......................................... 



กิจกรรมทางสังคม ในอดีต – ปัจจุบนั (ถา้มี) 

1. .................................................................................. ช่วงเวลา.......................................... 

2. .................................................................................. ช่วงเวลา.......................................... 

3. .................................................................................. ช่วงเวลา.......................................... 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั 

1. บริษทั ......................................................................... 

ประเภท  (  ) กรรมการบริษทั (  ) กรรมการบริหาร (  ) กรรมการตรวจสอบ (  ) อืนๆ ............................ 

2. บริษทั ......................................................................... 

ประเภท  (  ) กรรมการบริษทั (  ) กรรมการบริหาร (  ) กรรมการตรวจสอบ (  ) อืนๆ ............................ 

3. บริษทั ......................................................................... 

ประเภท  (  ) กรรมการบริษทั (  ) กรรมการบริหาร (  ) กรรมการตรวจสอบ (  ) อืนๆ ............................ 
 

โดยมีเอกสารประกอบเพิมเติม (ถา้มี) จาํนวน..............หนา้ ทีแนบมาพร้อมหนงัสือฉบบันี 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความในเอกสารนีและเอกสารประกอบเพิมเติมถูกตอ้งทุกประการ 

 

      ลงชือ .............................................................................. 

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

        วนัที .......................................  

 

แบบยนิยอมของบุคคลทีไดรั้บการเสนอชือเพือเลือกตงัเป็นกรรมการ 
 

ขา้พเจา้ .......................................................................................... บุคคลทีไดรั้บการเสนอชือเพือรับการ

เลือกตงัเป็นกรรมการบริษทัตามหนงัสือนี  ยินยอมและรับรองวา่มีคุณสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม

ตามหลกัเกณฑข์องบริษทั  จึงลงลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญั 

 

      ลงชือ .............................................................................. 

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

        วนัที ....................................... 


