
2. การเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ขั้นตอนและวธีิการ  
                             2.1 ผูท่ี้ถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายบริษทั 
มหาชนจาํกดั กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มีความรู้ความสามารถ ซ่ือสตัยสุ์จริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
บริหารงาน  
                             2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑน้ี์ ตอ้งกรอกขอ้ความใน “แบบขอเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที.่............” พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน
การถือหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น ดงัน้ี 
                             - หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอ่ืนจากบริษทั
ศูนยรั์บฝาก หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
                             - หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และกรณีผูถื้อหุน้
เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง 
( กรณีเป็นชาว ต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งช่ือในแบบขอเสนอน้ี พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
                             - หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ เอกสารประกอบการพิจารณา
ดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษา และประวติัการทาํงาน รวมทั้งเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณา (ถา้มี) ส่งถึงบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 ถึงวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2561  ตามท่ีอยูด่งัน้ี  
 

เลขานุการคณะกรรมการ บมจ. แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ 
เลขที ่1 อาคารควิเฮ้าส์ ลุมพนีิ ช้ัน 38 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 
                             1.3 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา ผูถื้อหุน้ทุกราย 
ตอ้งกรอกขอ้ความใน “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ัง
ท่ี.............” และลงช่ือร่วมกนัไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการ และหาก 
ผูถื้อหุน้เสนอบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกวา่ 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํ “แบบขอเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี........”  1 แบบต่อ 1 คน   
                             1.4 กรรมการสรรหาของบริษทัฯ จะพิจารณา กลัน่กรอง คดัเลือก รายช่ือบุคคลท่ีมีผูถื้อหุน้
เสนอท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีครบถว้น ถูกตอ้งและมีขอ้มูลเพียงพอ ก่อน



นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ จะไดรั้บการ
บรรจุช่ือในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษทัในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้  สาํหรับบุคคลท่ีไม่ไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัฯจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ พร้อมช้ีแจงเหตุผลทาง web site ของ
บริษทัหรือช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลอ่ืนท่ีเหมาะสมต่อไป 



บริษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) 
แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที.่.......... 

  
  

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................................  
เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนหุน้เลขท่ี....... ................................ 
รวมจาํนวน ......................................... หุน้  
อยูบ่า้นเลขท่ี .................... ถนน .............................................. ตาํบล/แขวง ..........................................  
อาํเภอ/เขต ................................... จงัหวดั ................................... หมายเลขโทรศพัท ์...........................  
E-mail (ถา้มี)................................ 
มีความประสงคข์อเสนอช่ือเขา้เป็นกรรมการบริษทัในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี......... ดงัน้ี  
1. ช่ือ ......................................................................................................................................................  
เหตุผลทีเ่สนอ : .......................................................................................................................................  
โดยมีประวติัโดยยอ่ ดงัน้ี  
วนั/เดือน/ปีเกิด ................................................................ อาย ุ........................ ปี เพศ ..............................  
ถือหุน้ บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน ........................................................ หุน้  
การศึกษา :  
สถาบนั .................................................................................. วฒิุการศึกษา .............................................  
สถาบนั .................................................................................. วฒิุการศึกษา .............................................  
สถาบนั .................................................................................. วฒิุการศึกษา .............................................  
ประสบการณ์ทาํงาน :  
บริษทั .............................................................. ตาํแหน่ง .................................... ช่วงเวลา ......................  
บริษทั .............................................................. ตาํแหน่ง .................................... ช่วงเวลา ......................  
บริษทั .............................................................. ตาํแหน่ง .................................... ช่วงเวลา ......................  
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบัน :  
บริษทั ..........................................................................................  
โปรดระบุประเภทของกรรมการ  
( ) กรรมการบริษทั ( ) กรรมการบริหาร  
( ) กรรมการตรวจสอบ ( ) อ่ืนๆ ..................................  



บริษทั ..........................................................................................  
โปรดระบุประเภทของกรรมการ  
( ) กรรมการบริษทั ( ) กรรมการบริหาร  
( ) กรรมการตรวจสอบ ( ) อ่ืนๆ ..................................
บริษทั ..........................................................................................  
โปรดระบุประเภทของกรรมการ  
( ) กรรมการบริษทั ( ) กรรมการบริหาร  
( ) กรรมการตรวจสอบ ( ) อ่ืนๆ ..................................  
บริษทั ..........................................................................................  
โปรดระบุประเภทของกรรมการ  
( ) กรรมการบริษทั ( ) กรรมการบริหาร  
( ) กรรมการตรวจสอบ ( ) อ่ืนๆ .................................. 
 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในเอกสารน้ีและเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกตอ้งทุกประการ 
  

ลงช่ือ ..........................................................  
(..........................................................) 

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

แบบยนิยอมการได้รับเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 
ขา้พเจา้.....................................................................................................บุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ
ตามหนงัสือน้ี ยนิยอมและรับรองวา่มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ 
รวมทั้งยอมรับการปฏิบติัตามการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญั 
 

ลงช่ือ ..........................................................  
(..........................................................) 

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


