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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5: พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการ มีดังนี้ 
 
1. นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน   
 ตําแหนง • ประธานกรรมการ 
     วัน เดือน ปเกิด • 22 มีนาคม 2485 
 อายุ • 74 ป 
     วันเร่ิมตนตําแหนงกรรมการ • 12 ธันวาคม 2536 
     วาระการดํารงตําแหนง • วาระท่ี 1:  12 ธันวาคม 2536 – 24 เมษายน 2538 
 • วาระท่ี 2:  24 เมษายน 2538 – 27 เมษายน 2541 
 • วาระท่ี 3:  27 เมษายน 2541 – 26 เมษายน 2544 
 • วาระท่ี 4:  26 เมษายน 2544 – 22 เมษายน 2547 
 • วาระท่ี 5:  22 เมษายน 2547 – 26 เมษายน 2550 
 • วาระท่ี 6:  26 เมษายน 2550 – 26 เมษายน 2553 
 • วาระท่ี 7:  26 เมษายน 2553 – 25 เมษายน 2556 
 • วาระท่ี 8:  25 เมษายน 2556 – การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 
 การถือหุนในบริษัท • 32,133,176 หุน (คิดเปน รอยละ 2.38 ของทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว)  
 คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติกิตตมิศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย 
 • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติกิตตมิศักดิ์ สาขาธุรกิจการโรงแรมและการ

ทองเท่ียว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ 
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะมนษุยศาสตร 

มหาวิทยลัยรามคําแหง 
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 • ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล South West Essex Technical College 

ประเทศอังกฤษ 
 • วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐรวมเอกชน รุนท่ี 1 
  • วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรการจัดการสมัยใหม รุนท่ี 1 
 การอบรมหลักสตูรท่ีจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• ป 2551 หลักสูตร Director  Accreditation Program (DAP) 

 ประสบการณ • ผูชวยผูจัดการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิง้ จํากัด 
 • ผูชวยผูจัดการใหญ บริษัท หางเซ็นทรัลดีพารทเมนทสโตร จํากัด 
 • นายกสมาคมศิษยเการัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง และ กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 • ผูกอตั้ง, นายกสมาคม สมาคมผูคาปลกีหางสรรพสินคา 
 • ท่ีปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
 • เปนหนึ่งในผูริเร่ิมโครงการ ผูนําเขา และเปนเจาของคนแรกท่ีนําบารโคดมาใชใน

ประเทศไทยท่ีศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว 
 ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน  
 - กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน • ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โพสต พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) 
 • กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) 
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 - กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน • รองประธานกรรมการ บริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด 
 • กรรมการ บริษัท โพสต อินเตอรเนช่ันแนล มีเดีย จํากัด 
 • กรรมการ บริษัท โพสต-เอซีพี จํากัด 
 • กรรมการ บริษัท โพสต-ไอเอ็ม พลสั จํากัด 
 • กรรมการ สมาคมการคาไทย อุตสาหกรรม เพื่อการทองเท่ียว 
 - กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนตอ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
 

• -ไมม-ี 

 สัดสวนการเขารวมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมยอยในรอบป 2558 
 - การเขารวมประชุมคณะกรรมการ • 3/4 คร้ัง 
 

2. นายสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน  
 ตําแหนง • กรรมการ 
     วัน เดือน ปเกิด • 8 กันยายน 2488 
 อายุ • 70 ป 
 วันเร่ิมตนตําแหนงกรรมการ • 24 เมษายน 2546 
 วาระการดํารงตําแหนง • วาระท่ี 1:  24 เมษายน 2546 – 22 เมษายน 2547 
 • วาระท่ี 2:  22 เมษายน 2547 – 26 เมษายน 2550 
 • วาระท่ี 3:  26 เมษายน 2550 – 26 เมษายน 2553 
 • วาระท่ี 4:  26 เมษายน 2553 – 25 เมษายน 2556 
 • วาระท่ี 5:  25 เมษายน 2556 – การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 
 การถือหุนในบริษัท • 16,205,095 หุน (คิดเปน รอยละ 1.63 ของทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว) 
 คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร St. John Fisher College ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 การอบรมหลักสตูรท่ีจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• ป 2550 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสตูร Director 

Certification Program (DCP) 
 ประสบการณ • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัลมารเก็ตติง้กรุป จํากัด 
 • กรรมการผูจัดการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนทแฟคทอร่ี จํากัด 
 • กรรมการผูจัดการ บริษัท ปริญญอินเตอรเทรด จํากัด 
 ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน  
 - กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน • ประธานกรรมการ บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน) 
 • กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) 
 - กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน • กรรมการ บริษัท กลุมเซน็ทรัล จํากัด 
 • กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนทแฟคทอร่ี จํากัด 
 • กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด 
 • กรรมการ บริษัท หางสรรพสนิคาเชียงใหม จํากัด 
 • กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จํากัด 
 - กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนตอ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
• -ไมม-ี 

 สัดสวนการเขารวมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมยอยในรอบป 2558 
 - การเขารวมประชุมคณะกรรมการ • 4/4 คร้ัง 
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3. นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน  
 ตําแหนง • กรรมการ 
 • กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแล 
     วัน เดือน ปเกิด • 30 ตุลาคม 2490 
 อายุ • 68 ป 
 วันเร่ิมตนตําแหนงกรรมการ • 24 เมษายน 2546 
 วาระการดํารงตําแหนง • วาระท่ี 1:  24 เมษายน 2546 – 22 เมษายน 2547 
 • วาระท่ี 2:  22 เมษายน 2547 – 26 เมษายน 2550 
 • วาระท่ี 3:  26 เมษายน 2550 – 26 เมษายน 2553 
 • วาระท่ี 4:  26 เมษายน 2553 – 25 เมษายน 2556 
 • วาระท่ี 5:  25 เมษายน 2556 – การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 
 การถือหุนในบริษัท • 16,016,654 หุน (คิดเปน รอยละ 1.19 ของทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว) 
 คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University สหรัฐอเมริกา 
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา) University of Maryland (College Park) 

สหรัฐอเมริกา 
  • วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน รุนท่ี 13 
 การอบรมหลักสตูรท่ีจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• ป 2546 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

 ประสบการณ • กรรมการ สภาหอการคาไทย 
  • นายกสโมสร สโมสรโรตาร่ี บางเขน 
 • ประธานกรรมการ บริษัท คอฟฟพารทเนอรส จํากัด (Starbucks ประเทศไทย) 
 • นายกและผูกอตั้งสมาคมศูนยการคาไทย 
 • กรรมการผูจัดการใหญ, ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด 

(มหาชน) 
 • ท่ีปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย 
 ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน  

 - กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน • กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) 
 • กรรมการ บริษัท หางสรรพสนิคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน) 
 • ประธานกรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
 - กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด 
 • ประธานกรรมการ บริษัท เอิรธแคร (ประเทศไทย) จํากัด 
 • กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลับ จํากัด 
 - กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนตอ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
• -ไมม-ี 

 สัดสวนการเขารวมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมยอยในรอบป 2558 
 - การเขารวมประชุมคณะกรรมการ • 4/4 คร้ัง 
 - การเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา

 และกําหนดคาตอบแทน 
• 2/2 คร้ัง 

 - การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการกํากับดูแล 

• 4/4 คร้ัง 
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4. นาย เกริด เคิรก สตีป  
 ตําแหนง • กรรมการอิสระ 
     วัน เดือน ปเกิด • 7 กันยายน 2486 
 อายุ • 72 ป 
 วันเร่ิมตนตําแหนงกรรมการ • 14 พฤศจิกายน 2557 
 วาระการดํารงตําแหนง • วาระท่ี 1:  14 พฤศจิกายน 2557 – การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 
 การถือหุนในบริษัท • -ไมม-ี 
    คุณวุฒิทางการศึกษา • Hotel and Catering School Bad Ueberkinger, Germany 
 • Senior Hotel Management Institute Heidelberg, Germany 
 • Diploma/Bachelor of Business Administration (equivalent) 
 • Vice President Students Organisation 
    การอบรมหลักสูตรท่ีจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• -ไมม-ี 

    ประสบการณ • ประธานเจาหนาท่ีบริหารกลุมโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา 
• กรรมการผูจัดการใหญกลุมโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา 
• รองประธานบริหารกลุมโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา 
• รองประธานฝายปฏิบัติการกลุมโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา 
• ผูจัดการท่ัวไปกลุมแอคคอร 
• ผูจัดการท่ัวไปและผูจัดการภาคพื้นดนิกลุมแอคคอร 

    ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน  
- กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน • -ไมม-ี 
- กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน • -ไมม-ี 
- กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนตอบมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
• -ไมม-ี 

สัดสวนการเขารวมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมยอยในรอบป 2558 
 - การเขารวมประชุมคณะกรรมการ • 4/4 คร้ัง 
ขอมูลประกอบการพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระ: 
การมีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนติิบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในชวง 2 ปท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน 
-ไมเปนกรรมการท่ีมสีวนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา 
-ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
-ไมมีความสมัพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางอิสระ (เชน การซื้อ/ขาย วัตถุดบิ/บริการ การยืม/ใหกูเงิน) 
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6:  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559

I คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน

ป 2558 เสนอป 2559 เพิ่มขึ้น

 1.  คาตอบแทนประจําไตรมาส (บาท/ไตรมาส)
 -  ประธานกรรมการ 55,000           57,800           2,800          
 -  กรรมการ 42,000           44,100           2,100          

 2.  คาเบ้ียประชุมกรรมการบริษัท (บาท/คร้ัง)
 -  ประธานกรรมการ 27,500           28,900           1,400          
 -  กรรมการ 23,500           24,700           1,200          

 3.  คาเบ้ียประชุมกรรมการบริหาร (บาท/คร้ัง)
 -  ประธานกรรมการ 25,000           26,300           1,300          
 -  กรรมการ 25,000           26,300           1,300          

 4.  คาเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/คร้ัง)
 -  ประธานกรรมการ 27,500           28,900           1,400          
 -  กรรมการ 25,000           26,300           1,300          

 5.  คาเบ้ียประชุมกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (บาท/คร้ัง)

 -  ประธานกรรมการ 25,000           26,300           1,300          
 -  กรรมการ 20,000           21,000           1,000          

 -  ประธานกรรมการ 25,000           26,300           1,300          
 -  กรรมการ 20,000           21,000           1,000          

วงเงินท่ีขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 7,000,000        7,000,000        -            

II คาตอบแทนอื่น
บริษัทไดใหสิทธิมาใชบริการหองอาหารท่ีโรงแรมแกกรรมการทานละ 80,000 บาท

ประเภทคาตอบแทน

 6.  คาเบ้ียประชุมกรรมการบริหารความเส่ียงและการกํากับดูแลกิจการ 
(บาท/คร้ัง)

คาตอบแทน (บาท)
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ขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
 
1. การเรียกประชุม 

ขอ 33. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน 
นับแตวันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู ถือ หุนคราวอื่นนอกจากท่ีกล าวแลวให เรียกวา “การประชุมวิสามัญ” 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปน “การประชุมวิสามัญ” เมื่อใดก็ไดสุดแตจะ
เห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนท่ีจําหนาย
ไดท้ังหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ
จํานวนหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมดไดเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน
เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนใน
หนังสือดังกลาวดวย คณะกรรมการตองจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือ
จากผูถือหุน 

 
ขอ 34. ในการเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน 

เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม พรอมดวยรายละเอียดตาม
สมควรโดยระบุใหชัดเจน วาเปนเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติหรือเพ่ือพิจารณาแลวแตกร 
ณีรวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียน
ทราบดวยไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุมและโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพ
ติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

 สถานท่ีที่จะใหเปนท่ีประชุมตามวรรคหนึ่ง ตองอยูในทองท่ีอันเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญของบริษัท
หรือทองท่ีในจังหวัดใกลเคียง เวนแตคณะกรรมการจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในหนังสือบอก
กลาวนัดประชุม 
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2. องคประชุม 

ขอ 35.  ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอย
กวา 25 คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองนับจํานวนหุนรวมกัน
ไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งช่ัวโมง จํานวนผูถือ
หุนซึ่งมาเขามารวมประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนได
เรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการ
เรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไม
นอยกวา 7 วันกอนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาตองครบองคประชุม 

 
3. คะแนนเสียง 

ขอ 36. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน ไมวาดวยวิธีการใดใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง มติ
ของท่ีประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีแกไขขอความในขอบังคับของบริษัทใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(3) การเลือกต้ังกรรมการมีหลักเกณฑและวิธีการตามขอบังคับบริษัทขอ 15 ดังนี้ 
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ัง บุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ

เทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการ
เลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึง
เลือกในครั้งนั้นให ผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด  
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รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระ 

 
1. นายพิสิฐ  กุศลาไสยานนท 

(กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) 
อายุ 74 ป  
บานเลขท่ี 24/2 ซอย ลาดพราว 44  แขวงสามเสนนอก  เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
สวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งนี้:  ไมม ี

 
2. ดร. ชาญวิทย  สุวรรณะบุณย 

(กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ) 
อายุ 63 ป  
บานเลขท่ี 49/10 ซอยโชคสมบัติ ถนนพุทธมณฑล สาย 1 แขวงบางระมาด  
เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 
สวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งนี:้  ไมม ี

 
3. นายวิเชียร เตชะไพบูลย 

(กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) 
อายุ 76 ป  
บานเลขท่ี 135 หมูที่ 1 ซอยอุเทน 1 ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
สวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งนี:้  ไมม ี
 

4. นาย เกริด เคิรก สตีป 
(กรรมการอิสระ) 
อายุ 72 ป  
บานเลขท่ี 136/79 ทาวนเอเวนิว พระราม 2 ซอย 30 ถนน พระราม 2 บางมด 
จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 
สวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งนี:้  มีสวนไดเสียในวาระท่ี 5 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ 
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หลักฐานประกอบการเขารวมประชุม 

 
ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้แลวแตกรณี กอนเขารวมประชุม 
1. ผูถือหุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง ไดแก เอกสารท่ีสวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุนและยังไม
หมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 

1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับฉันทะเขาประชุม 
(ก) หนังสือมอบอํานาจตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลง

ลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และผูมอบฉันทะได

ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
(ค) เอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน 

 
2. ผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง เวนแตจะเปนกรณีตามขอ 2.2 ตองแสดงหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
(ก) เอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล 

และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทน 
2.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับฉันทะเขาประชุม 

(ก) หนังสือมอบอํานาจตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลง
ลายมือซึ่งผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล 
และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมองอํานาจมีอํานาจกระทําการเชนนั้น 

(ค) เอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
 

3. ผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือซึ่งเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ 
ใหนําความในขอ 1 และขอ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขารวมประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือซึ่งเปน
นิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศแลวแตกรณี ท้ังนี้ ภายใตบังคับดังตอไปนี้ 
(ก) หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้นอาจจะเปนเอกสารท่ีออกโดยสวนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นต้ังอยูหรือ

โดยเจาหนาท่ีของนิติบุคคลนั้นก็ได ท้ังนี้ จะตองมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติ
บุคคลและเง่ือนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ  ท่ีต้ังสํานักงานใหญ 

(ข) เอกสารท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทนนิติบุคคล
นั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 



 

 

 

 

           เขียนที�                     
 Written at  

          วนัที�   เดือน          พ.ศ      
        Date   Month                    Year 
 

1.  ข้าพเจ้า          สญัชาต ิ             
 I/We              Nationality 
 อยูบ้่านเลขที�               ถนน           ตําบล/แขวง       
 Residing at No  Road Sub district 
 อําเภอ/เขต      จงัหวดั           รหสัไปรษณีย์       
 District    Province     Postal Code 
 
2. เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
 being a shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited 
 โดยถือหุ้นจํานวนทั Vงสิ Vนรวม…………………………..……….หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………….………..….เสียง  ดงันี V 
 Holding the share in the amount of       shares   and the voting right equals to                                               votes as follows  

หุ้นสามญั                 หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………..…………..………เสียง 
ordinary share      shares   equal to voting right           votes 

3. ขอมอบฉันทะให้       
Hereby appoint     
(1) นาย / นาง / นางสาว                                            อาย ุ                            ปี 

Mr. / Mrs. / Miss                                         Age                          Years 
 อยูบ้่านเลขที�       ถนน                   ตําบล/แขวง      
 Residing at No                   Road                   Sub-district 
 อําเภอ/เขต               จงัหวดั            รหสัไปรษณีย์                หรือ 
 District     Province       Postal Code  

(2) นาย / นาง / นางสาว                                          อาย ุ                           ปี 
Mr. / Mrs. / Miss                                         Age                          Years 

 อยูบ้่านเลขที�             ถนน             ตําบล/แขวง     
 Residing at No                  Road                   Sub-district 
 อําเภอ/เขต      จงัหวดั        รหสัไปรษณีย์                   หรือ 
 District     Province       Postal Code   

(3) นาย / นาง / นางสาว                                          อาย ุ                            ปี 
Mr. / Mrs. / Miss                                         Age                          Years 

 อยูบ้่านเลขที�             ถนน             ตําบล/แขวง     
 Residing at No                 Road                 Sub-district 
 อําเภอ/เขต      จงัหวดั        รหสัไปรษณีย์                            
 District     Province      Postal Code 
 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2559 ในวนัพฤหสับดี
ที� 28 เมษายน  2559  เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Lotus Suite 5-7 ชั Vน 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
เลขที�  999/99  ถนน พระราม 1 แขวงปทมุวนั  เขตปทมุวนั   กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย  
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2016 General Shareholders’ Meeting to be held on Thursday 28  April  2016 
at 14.30 hours at the Lotus Suite 5-7 room, 22nd Floor, Centara Grand  and Bangkok Convention Centre at Centralworld,  999/99  Rama 1 Road, 
Pathumwan , Bangkok  or on the date  and at the place as may be postponed or changed.  
กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชมุนั Vน ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
I/We Shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 

 
      ลงชื�อ            ผู้มอบฉันทะ 

             Signature   (      )   Proxy Grantor 
       

      ลงชื�อ            ผู้ รับมอบฉันทะ 
             Signature   (      )   Proxy Holder 
 

      ลงชื�อ            ผู้ รับมอบฉันทะ 
             Signature   (     )   Proxy Holder 
 

      ลงชื�อ            ผู้ รับมอบฉันทะ 
             Signature   (     )   Proxy Holder 

หมายเหตุ 
Remarks; 
ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ
ฉันทะหลายคน เพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, 
each with the voting right in respect of a certain portion of shares.  

หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก 
PROXY Form A 

 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp Baht 20  

สิ�งที�สง่มาด้วย s 
Attachment No. 8 
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        เขียนที�                    
Written at  

         วนัที�   เดือน               พ.ศ              
       Date   Month                         Year 
 

1. ข้าพเจ้า         สญัชาติ             
 I/We              Nationality 
 อยูบ้่านเลขที�             ถนน          ตําบล/แขวง      
 Residing at No  Road Sub district 
 อําเภอ/เขต      จงัหวดั       รหสัไปรษณีย์              
 District    Province    Postal Code 
2. เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
 being a shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited 
 โดยถือหุ้นจํานวนทั Wงสิ Wนรวม…………………………หุ้น        และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………………………… เสยีง ดงันี W 
 Holding the share in the amount of       shares    and the voting right equals to                    votes as follows  
 

หุ้นสามญั                หุ้น         ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………..……… เสยีง 
ordinary share      shares   equal to voting right          votes 

3. ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วย 6)   
Hereby appoint (May grant proxy to independent Director of which details as in Attachment 6) 
 
(1) นาย / นาง / นางสาว                                          อาย ุ                       ปี 

Mr. / Mrs. / Miss                                          Age                Years 
 อยูบ้่านเลขที�             ถนน             ตําบล/แขวง     
 Residing at No                  Road                 Sub-district 
 อําเภอ/เขต      จงัหวดั        รหสัไปรษณีย์                       หรือ 
 District     Province       Postal Code 

(2) นาย / นาง / นางสาว                                          อาย ุ                        ปี 
Mr. / Mrs. / Miss                                         Age                          Years 

 อยูบ้่านเลขที�             ถนน             ตําบล/แขวง     
 Residing at No                  Road                 Sub-district 
 อําเภอ/เขต      จงัหวดั        รหสัไปรษณีย์                       หรือ 
 District     Province       Postal Code 

(3) นาย / นาง / นางสาว                                          อาย ุ                        ปี 
Mr. / Mrs. / Miss                                         Age                          Years 

 อยูบ้่านเลขที�             ถนน             ตําบล/แขวง     
 Residing at No                  Road                 Sub-district 
 อําเภอ/เขต      จงัหวดั        รหสัไปรษณีย์                         
 District     Province       Postal Code 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2559 ในวนั
พฤหสับดีที� 28 เมษายน  2559  เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Lotus Suite 5-7 ชั Wน 22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ กรุงเทพฯ เลขที�  999/99  ถนน พระราม 1 แขวงปทมุวนั  เขตปทมุวนั   กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย  
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2016 General Shareholders’ Meeting to be held on Thursday 28  April  
2016 at 14.30 hours at the Lotus Suite 5-7 room, 22nd Floor, Centara Grand  and Bangkok Convention Centre at Centralworld,  999/99  Rama 1 
Road, Pathumwan , Bangkok  or on the date  and at the place as may be postponed or changed. 

 

หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข 
PROXY Form B 

 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp Baht 20  

สิ�งที�สง่มาด้วย s 
Attachment No. 8 
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4. ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั Wงนี W ดงันี W 

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 

รายการ 
Agenda Items เห็นด้วย 

(เสยีง) 
For (Votes) 

ไมเ่ห็นด้วย 
(เสยีง) 
Against 
(Votes) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

Abstain 
(Votes) 

ระเบียบวาระที� 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัครั Wงที� 1/2558 ซึ�ง
ประชมุเมื�อวนัที� 23 เมษายน 2558 
Agenda Item 1: To ratify minute of the Annual General Meeting of 
Shareholders No.1/2015 held on April 23, 2015 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที�เห็นสมควร 

 The proxy holder shall vote independently as to his/her 
consideration 

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี W 
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 

requirement as follows 
 

   

ระเบียบวาระที� 2: รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 
Agenda Item 2: To acknowledge the Company’s performance for the Year 
2015 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที�เห็นสมควร 

 The proxy holder shall vote independently as to his/her 
consideration 

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี W 
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 

requirement as follows 
 

   

ระเบียบวาระที� 3: พิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสิ Wนสดุ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2558 ซึ�งผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว 
Agenda Item 3: To approve the audited financial statements for the year 
ended December 31, 2015 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที�เห็นสมควร 

 The proxy holder shall vote independently as to his/her 
consideration 

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี W 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 
requirement as follows 
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รายการ 
Agenda Items เห็นด้วย 

(เสยีง) 
For (Votes) 

ไมเ่ห็นด้วย 
(เสยีง) 
Against 
(Votes) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

Abstain 
(Votes) 

ระเบียบวาระที� 4: พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2558 
Agenda Item 4: To approve the dividend payment from performance for the 
year 2015 
 
 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที�เห็นสมควร 

 The proxy holder shall vote independently as to his/her 
consideration 

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี W 
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 

requirement as follows 
 

   

ระเบียบวาระที� 5: พิจารณาแตง่ตั Wงกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 
Agenda Item 5: To approve the appointment of re-election directors whose 
tenures have ended for the year 2016 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที�เห็นสมควร 

 The proxy holder shall vote independently as to his/her 
consideration 

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี W 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 
requirement as follows 
        เลอืกกรรมการทั Wงชดุ 
        Vote for all the nominated candidates as a whole 
 
        เลอืกกรรมการตามรายบคุคล 
        Vote for an individual nominee 

      
 (5.1)  นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ 
 Mr. Suthikiati  Chirathivat 
 
 (5.2)  นายสทุธิศกัดิx   จิราธิวฒัน์ 
  Mr. Sudhisak Chirathivat 
          
 (5.3) นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน์ 
  Mr. Sudhitham Chirathivat 
 
        (5.4)  นายเกริด เคิร์ก  สตีป 
                 Mr. Gerd Kurt Steeb 
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รายการ 
Agenda Items เห็นด้วย 

(เสยีง) 
For (Votes) 

ไมเ่ห็นด้วย 
(เสยีง) 
Against 
(Votes) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

Abstain 
(Votes) 

ระเบียบวาระที� 6: พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 
Agenda Item 6: To approve and fix directors’ remuneration for the year 2016  

(1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที�เห็นสมควร 

 The proxy holder shall vote independently as to his/her 
consideration 

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี W 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 
requirement as follows 

 

   

ระเบียบวาระที� 7: พิจารณาแต่งตั Wงผู้ ตรวจสอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2559 
Agenda Item 7: To approve the appointment of the Auditors and to approve 
the audit fees for the year 2016 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที�เห็นสมควร 

 The proxy holder shall vote independently as to his/her 
consideration 

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี W 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 
requirement as follows 
 

   

ระเบียบวาระที� 8: พิจารณาอนมุตัิการขยายวงเงินในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving 
Basis) เพื�อการออกและเสนอขายหุ้นกู้  จาก 5,000 ล้านบาท เป็น 15,000 ล้านบาท 
Agenda Item 8: To approve the extending of credit limit by revolving basis 
for issuing and offering debentures from Baht 5,000 million to 15,000 million 
baht. 

(3) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที�เห็นสมควร 

 The proxy holder shall vote independently as to his/her 
consideration 

(4) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี W 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 
requirement as follows 
 

   

ระเบียบวาระที� 9: พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 9: To consider other business (if any) 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
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รายการ 
Agenda Items เห็นด้วย 

(เสยีง) 
For (Votes) 

ไมเ่ห็นด้วย 
(เสยีง) 
Against 
(Votes) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

Abstain 
(Votes) 

ตามที�เห็นสมควร 
 The proxy holder shall vote independently as to his/her 

consideration 

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี W 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as 
follows 
 

5. การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี W ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั Wนไม่
ถกูต้อง และไมใ่ช่การลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my 
voting as a shareholder. 

6. ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้, หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there 
is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her 
consideration. 

 
 
กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั Wน ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 

 
 

 ลงชื�อ        ผู้มอบฉนัทะ 
 Signature (     ) Proxy Grantor 

 
 ลงชื�อ        ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signature (     ) Proxy Holder 
 
 ลงชื�อ        ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signature (     ) Proxy Holder 
 
 ลงชื�อ        ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signature (     ) Proxy Holder 
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หมายเหตุ 
Remarks; 
 
1. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยก

จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint 
more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares. 

 
2. วาระเลอืกตั Wงกรรมการสามารถเลอืกตั Wงกรรมการทั Wงชดุหรือเลอืกตั Wงกรรมการเป็นรายบคุคล 

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a 
whole or for an individual nominee. 
 

3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบ
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy 
holder may use the Attachment to Proxy Form B. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

Attachment to Proxy Form B  
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
The proxy of the shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited 

 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที� 28 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Lotus Suite 5-7 ชั Wน 22  โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เลขที�  999/99  ถนน พระราม 1 แขวงปทมุวนั  เขตปทมุ
วนั   กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย  
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2016 General Shareholders’ Meeting to be held on 
Thursday 28 April 2016 at 14.30 hours at the Lotus Suite 5-7 room, 22nd Floor, Centara Grand and Bangkok Convention 
Centre at Centralworld, 999/99  Rama 1 Road, Pathumwan , Bangkok  or on the date  and at the place as may be postponed 
or changed.  
ระเบียบวาระที�   
เรื�อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Agenda Item:                              Subject: 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration 

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี W 
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:  
                 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 
                   For                                      Against                              Abstain 

 
 
ระเบียบวาระที�
เรื�อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Agenda Item:                              Subject: 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration 

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี W 
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:  
                 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 
                   For                                      Against                              Abstain 

 
ระเบียบวาระที�
เรื�อง………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Agenda Item:                              Subject: 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration 

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี W 
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

                       เลอืกกรรมการทั Wงชดุ 
        Vote for all the propose nominees as a whole 
        เลอืกกรรมการตามรายบคุคล 
        Vote for an individual nominee 
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ชื�อ 
Name 

เห็นด้วย (เสยีง) 
For (Votes) 

ไมเ่ห็นด้วย 
(เสยีง) 
Against 
(Votes) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

Abstain 
(Votes) 

(2.1)    
(2.2)    
(2.3)    
(2.4)    

 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 
 

 ลงชื�อ        ผู้มอบฉนัทะ 
 Signature (     ) Proxy Grantor 

 
 ลงชื�อ        ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signature (     ) Proxy Holder 
 
 ลงชื�อ        ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signature (     ) Proxy Holder 
 
 ลงชื�อ        ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signature (     ) Proxy Holder 
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          เขียนที�                             
 Written  at  

          วนัที�   เดือน               พ.ศ         
         Date    Month                           Year 

1  ข้าพเจ้า         สญัชาต ิ             
 I/We              Nationality 
 อยูบ้่านเลขที�             ถนน          ตําบล/แขวง      
 Residing at No  Road Sub district 
 อําเภอ/เขต      จงัหวดั       รหสัไปรษณีย์              
 District    Province     Postal Code  
2 เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท  โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
 being a shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited 
 โดยถือหุ้นจํานวนทั Wงสิ Wนรวม…………………………..….หุ้น          และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………….เสยีง  ดงันี W 
 Holding the share in the amount of             shares       and the voting right equals to                                 votes as follows  

หุ้นสามญั                       หุ้น        ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………..…………..…เสยีง 
ordinary share           shares        equal to voting right                   votes 

 
3. ขอมอบฉนัทะให้      (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วย 6)   

Hereby appoint    (May grant proxy to independent Director of which details as in Attachment 6)    
(1) นาย / นาง / นางสาว                                          อาย ุ                           ปี 

Mr. / Mrs. / Miss                                         Age                          Years 
 อยูบ้่านเลขที�             ถนน             ตําบล/แขวง     
 Residing at No                 Road                 Sub-district 
 อําเภอ/เขต      จงัหวดั        รหสัไปรษณีย์                       หรือ 
 District     Province      Postal Code 

(2) นาย / นาง / นางสาว                                          อาย ุ                           ปี 
Mr. / Mrs. / Miss                                         Age                          Years 

 อยูบ้่านเลขที�             ถนน             ตําบล/แขวง     
 Residing at No                 Road                 Sub-district 
 อําเภอ/เขต      จงัหวดั        รหสัไปรษณีย์                       หรือ 
 District     Province     Postal Code 

(3) นาย / นาง / นางสาว                                          อาย ุ                           ปี 
Mr. / Mrs. / Miss                                         Age                          Years 

 อยูบ้่านเลขที�             ถนน             ตําบล/แขวง     
 Residing at No                 Road                 Sub-district 
 อําเภอ/เขต      จงัหวดั        รหสัไปรษณีย์                         
 District     Province     Postal Code 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2559 ในวนัพฤหสับดทีี� 
28 เมษายน  2559  เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Lotus Suite 5-7 ชั Wน 22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เลขที�  
999/99  ถนน พระราม 1 แขวงปทมุวนั  เขตปทมุวนั   กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย  
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2016 General Shareholders’ Meeting to be held on Thursday 28 April 2016 at 
14.30 hours at the Lotus Suite 5-7 room, 22nd Floor, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Centralworld, 999/99  Rama 1 Road, 
Pathumwan, Bangkok  or on the date  and at the place as may be postponed or changed. 
 
ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครั Wงนี W ดงันี W 
I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows: 
 
 มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั Wงหมดที�ถือ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
 
 มอบฉนัทะบางสว่น คือ  หุ้นสามญั      หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้     เสยีง 
 Grant partial shares of   Ordinary share    Shares, Entitled to voting right      votes 

หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค (สําหรับผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศที�แตง่ตั Wงคสัโตเดียนในประเทศไทยเทา่นั Wน) 
       PROXY Form C      (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

 
อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp Baht 20  

สิ�งที�แนบมาด้วย w 
Attachment No. 8 
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4 ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั Wงนี W ดงันี W 

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 

 
รายการ 

Agenda Items 

เห็นด้วย 
(เสยีง) 

For (Votes) 

  ไมเ่ห็นด้วย 
(เสยีง) 

Against 
(Votes) 

 งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

Abstain 
(Votes) 

ระเบียบวาระที� 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัครั Wงที� 1/2558 ซึ�งประชุม
เมื�อวนัที� 23 เมษายน 2558 
Agenda Item 1: To ratify minute of the Annual General Meeting of 
Shareholders No.1/2015 held on April 23, 2015 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�
เห็นสมควร 

 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration 

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี W 
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 

requirement as follows 
 

   

ระเบียบวาระที� 2: รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 
Agenda Item 2: To acknowledge the Company’s performance for the Year 
2015 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�
เห็นสมควร 

 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration 

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี W 
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 

requirement as follows 
 

   

ระเบียบวาระที� 3: พิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสิ Wนสดุ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2558 ซึ�งผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว 
Agenda Item 3: To approve the audited financial statements for the year 
ended December 31, 2015 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�
เห็นสมควร 

 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration 

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี W 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 
requirement as follows 
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รายการ 

Agenda Items 

เห็นด้วย 
(เสยีง) 

For (Votes) 

  ไมเ่ห็นด้วย 
(เสยีง) 

Against 
(Votes) 

 งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

Abstain 
(Votes) 

ระเบียบวาระที� 4: พิจารณาอนมุตัิการจัดสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2558 
Agenda Item 4: To approve the dividend payment from performance for the 
year 2015 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�
เห็นสมควร 

 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration 

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี W 
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 

requirement as follows 
 

   

ระเบียบวาระที� 5: พิจารณาแตง่ตั Wงกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 
Agenda Item 5: To approve the appointment of re-election directors whose 
tenures have ended for the year 2016 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�
เห็นสมควร 

 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration 

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี W 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 
requirement as follows 
        เลอืกกรรมการทั Wงชดุ 
        Vote for all the nominated candidates as a whole 
 
        เลอืกกรรมการตามรายบคุคล 
        Vote for an individual nominee 

      
 (5.1)  นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ 
 Mr. Suthikiati  Chirathivat 
 
 (5.2)  นายสทุธิศกัดิz   จิราธิวฒัน์ 
  Mr. Sudhisak Chirathivat 
          
 (5.3) นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน์ 
  Mr. Sudhitham Chirathivat 
 
        (5.4)  นายเกริด เคิร์ก  สตีป 
                 Mr. Gerd Kurt Steeb 
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รายการ 

Agenda Items 

เห็นด้วย 
(เสยีง) 

For (Votes) 

  ไมเ่ห็นด้วย 
(เสยีง) 

Against 
(Votes) 

 งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

Abstain 
(Votes) 

ระเบียบวาระที� 6: พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 
Agenda Item 6: To approve and fix directors’ remuneration for the year 2016  

(1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�
เห็นสมควร 

 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration 

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี W 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 
requirement as follows 

 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 
requirement as follows. 

   

ระเบียบวาระที� 7: พิจารณาแตง่ตั Wงผู้ตรวจสอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 
2559 
Agenda Item 7: To approve the appointment of the Auditors and to approve 
the audit fees for the year 2016 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�
เห็นสมควร 

 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration 

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี W 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 
requirement as follows 

   

ระเบียบวาระที� 8: พิจารณาอนมุตัิการขยายวงเงินในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving 
Basis) เพื�อการออกและเสนอขายหุ้นกู้  จาก 5,000 ล้านบาท เป็น 15,000 ล้านบาท 
Agenda Item 8: To approve the extending of credit limit by revolving basis for 
issuing and offering debentures from Baht 5,000 million to 15,000 million baht. 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�
เห็นสมควร 

 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration 

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี W 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 
requirement as follows 

 

   

ระเบียบวาระที� 9: พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 9: To consider other business (if any) 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�
เห็นสมควร 

 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration 
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รายการ 

Agenda Items 

เห็นด้วย 
(เสยีง) 

For (Votes) 

  ไมเ่ห็นด้วย 
(เสยีง) 

Against 
(Votes) 

 งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

Abstain 
(Votes) 

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี W 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as 
follows 
 
 
5.  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี W ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนั Wนไม่

ถกูต้อง และไมใ่ชก่ารลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting 
as a shareholder. 
 

6. ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there 
is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her 
consideration. 

 
กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั Wน ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting 

 
 
      ลงชื�อ            ผู้มอบฉนัทะ 

             Signature   (     )   Proxy Grantor 
 
       

      ลงชื�อ            ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             Signature   (     )   Proxy Holder 
 
 

      ลงชื�อ            ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             Signature   (     )   Proxy Holder 
 

  
      ลงชื�อ            ผู้ รับมอบฉนัทะ 

             Signature   (     )   Proxy Holder 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ
Remarks; 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี W ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ปรากฎชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั Wงให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝาก และดแูลหุ้นให้เทา่นั Wน 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 
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2. หลกัฐานที�ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.  
 

3. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยก
จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more 
than one   proxy   holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares. 

 
4. วาระเลอืกตั Wงกรรมการสามารถเลอืกตั Wงกรรมการทั Wงชดุหรือเลอืกตั Wงกรรมการเป็นรายบคุคล 

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole 
or for an individual nominee. 
 

5. ในกรณีที�มวีาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสอื
มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแบบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder 
may use the Attachment to Proxy Form C. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 

 

Attachment of Proxy Form C 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
The proxy of  the shareholder of  Central Plaza Hotel Public Company Limited  

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดยีว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2559 
ในวนัพฤหสับดีที� 28 เมษายน  2559  เวลา 14.30 น. ณ ห้อง ห้อง Lotus Suite 5-7 ชั Wน 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชนัเซ็น
เตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เลขที�  999/99  ถนน พระราม 1 แขวงปทมุวนั  เขตปทมุวนั   กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา 
และสถานที�อื�นด้วย  
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2016 General Shareholders’ Meeting to be held on Thursday 
28 April 2016 at 14.30 hours at the Lotus Suite 5-7 room, 22nd Floor, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at 
Centralworld,  999/99  Rama 1 Road, Pathumwan , Bangkok  or on the date  and at the place as may be postponed or changed.  
ระเบียบวาระที�   
เรื�อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Agenda Item:                              Subject: 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration 

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี W 
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:  
                 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 
                   For                                      Against                              Abstain 

ระเบียบวาระที�
เรื�อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Agenda Item:                              Subject: 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration 

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี W 
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:  
                 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 
                   For                                      Against                              Abstain 

ระเบียบวาระที�
เรื�อง………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Agenda Item:                              Subject: 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration 

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี W 
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

                       เลอืกกรรมการทั Wงชดุ 
        Vote for all the propose nominees as a whole 
        เลอืกกรรมการตามรายบคุคล 
        Vote for an individual nominee 
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ชื�อ 
Name 

เห็นด้วย (เสยีง) 
For (Votes) 

ไมเ่ห็นด้วย 
(เสยีง) 
Against 
(Votes) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

Abstain 
(Votes) 

(2.1)    
(2.2)    
(2.3)    
(2.4)    

 
  
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true 
 
 
 
 

      ลงชื�อ            ผู้มอบฉนัทะ 
             Signature   (     )   Proxy Grantor         

      ลงชื�อ            ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             Signature   (     )   Proxy Holder  

  
      ลงชื�อ            ผู้ รับมอบฉนัทะ 

             Signature   (     )   Proxy Holder 
   

      ลงชื�อ            ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             Signature   (     )   Proxy Holder 



 

 
 
                                                                              แบบฟอร์มลงทะเบียน 

      Registration Form 
 

ข้าพเจ้า                         สัญชาติ                       

I/We    Nationality  

ที(อยู่                                                                                                                                             
Address        

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น       

Shareholders’ Registration No.                                                                                             
 

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน)  
being a shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจาํนวนทั>งสิ>นรวม            หุ้น 
holding the total amount of                                                      shares 
 

หุ้นสามญั              หุ้น 
ordinary share                                     shares 

 
การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี  2559 

The 2016 Annual General Meeting of Shareholders 

 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน)  
Central Plaza Hotel Public Company Limited 

 

วนัพฤหัสบดีทีG  HI  เมษายน  พ.ศ. HLLM  เวลา NO.PQ น. 
Thursday, 28th April 2016 at 14.30 hrs. 

 

ณ ห้อง Lotus Suite 5-7  ชั>น HH  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอนด ์บางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด ์
At Lotus Suite 5-7  room Floor 22, Centara Grand  Hotel and Bangkok Convention Centre at Central World 

 
  

  ขา้พเจา้_________________________________เป็นผูถ้ือหุน้ หรือผูรั้บมอบฉันทะของผูถ้ือหุ้น 
   I                    shareholder or proxy holder of 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน__________________________ 
Central Plaza Hotel Public Company Limited of which the identification number 

ไดม้าเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
attend the above mentioned meeting 

 
                                                                                    ลงชืGอ_______________________ผูเ้ขา้ประชุม 

                                                                                                                  Sign                        Meeting Attendant 

                                                        (_______________________) 

เพื(อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที(จะมาประชุมโปรดนําเอกสารชุดนีCมาด้วย 
For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting,  

kindly bring this set of documents for registration 

สิGงทีGแนบมาดว้ยลาํดบัทีG M 
Attachment No.9 




