
 

 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 
 

ในวนัศุกร์ที 28 เมษายน 2560 เวลา 14:30 น. 

ณ หอ้ง Lotus Suite 1 - 4 ชั-น 22 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอนด ์บางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์  

แอท เซ็นทรัลเวลิด ์

เลขที  999/99  ถนน พระราม 1 แขวงปทุมวนั  

เขตปทุมวนั   กรุงเทพมหานคร 

เปิดรับลงทะเบียน , ชั-วโมงก่อนเวลาประชุม 

เพือความสะดวกในการลงทะเบียน  

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดนําฟอร์มลงทะเบียน Barcode มาด้วย 

งดแจกของทีระลึก 
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กรรมการ โดยพิจารณาจากหน้าที�ความรับผิดชอบ ความสําเร็จในการปฏิบติังานที�เชื�อมโยงกับผลประกอบการ และ
ปัจจยัแวดลอ้มอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนของบริษทัอื�นที�อยูใ่นอุตสาหกรรม
เดียวกันหรือใกลเ้คียงกับบริษทั ท ั/งนี/ หน้าที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ปรากฏในรายงานประจาํปี 
2559 หนา้ 230 (รายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 2) 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควร

เสนอให้ผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท 
เพิ�มขึ/น 1,000,000 บาท จากปี 2559 โดยอตัราค่าตอบแทนใหม่มีผลตั/งแต่วนัที�ผูถื้อหุ้นอนุมติัเป็นตน้ไป (รายละเอียด
ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 4) 

 

วาระที� 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมติัการแต่งตั/งผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทั

ยอ่ยประจาํปี 2560 และอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560 
 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรแต่งตั/งผูส้อบบญัชีจาก

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั (KPMG) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจาํปี 2560 ตามรายชื�อ
ดงัต่อไปนี/  

 1. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก        ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�   4795 หรือ  
 2. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�   8420 หรือ 
 3. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ ์        ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�   3757 หรือ 
 I. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล        ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�    5752 หรือ 
  
 ทั/งนี/ บุคคลดงักล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดส่้วนเสียใดๆ กับบริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อ

หุ้นใหญ่ หรือ ผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  
 ปัจจุบนับริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั (KPMG)  เป็นผูส้อบบญัชีให้กบับริษทัและบริษทัย่อย 36 บริษทั และ

กองทุนรวม 1 กองทุน  โดยผูส้อบบญัชีของบริษทั คือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4795 
ซึ�งเริ�มเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2559 รวมเวลาเป็นผูส้อบบญัชีทั/งสิ/น 1 ปี  

 คณะกรรมการบริษทั โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติั
ค่าสอบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2560 เป็นจาํนวนเงิน 2,100,000 บาท (สองลา้นหนึ�งแสนบาทถว้น) เพิ�มขึ/นร้อยละ LL 
เนื�องจากขอบเขตงานที�เพิ�มขึ/นจากการขยายธุรกิจ  

  
 ปี 255M เสนอปี 2560 เพิ�มขึ/น 

1. ค่าสอบบญัชี L,NNO,PPP Q,LPP,PPP QLO,PPP (LL.I%) 
2. ค่าบริการอื�น - - - 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที� �: พจิารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 

ข้อมูลของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั�งเป็นกรรมการ มีดังนี� 

 

ชื�อ – นามสกุล นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน์ 
ตาํแหน่งใน บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา รองประธานกรรมการ 
วนั/เดือน/ปีเกิด 18 กนัยายน  2483 
อาย ุ 77 ปี 
วนัเริ�มตน้ตาํแหน่งกรรมการ 12 ธนัวาคม 2536 
วาระการดาํรงตาํแหน่ง วาระที� 1:  12 ธนัวาคม 2536 – 29 เมษายน 2537 
  วาระที� 2:  29 เมษายน 2537 – 24 เมษายน 2540 
  วาระที� 3:  24 เมษายน 2540 – 27 เมษายน 2543 
  วาระที� 4 : 27 เมษายน 2543 – 24 เมษายน 2546 
  วาระที� 5 : 24 เมษายน 2546 – 27 เมษายน 2548 
  วาระที� 6 : 27 เมษายน 2548 – 24 เมษายน 2551 
  วาระที� 7 : 24 เมษายน 2551 – 25 เมษายน 2554 
  วาระที� 8 : 25 เมษายน 2554 – 24 เมษายน 2557 
  วาระที� 9 : 24 เมษายน 2557 - การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560  
      (28 เมษายน 2560) 
การถือหุน้ในบริษทั 17,824,473 หุน้ หรือ 1.32 % 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิG  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย 
 - ปริญญาบตัร สาขาวศิวกรรมโยธา Kingston College of Technology  
  ประเทศองักฤษ 
การอบรมหลกัสูตรที�จดัโดย - ปี 2549 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั - ปี 2543 หลกัสูตร Role of Chairman Program (RCP) 
กรรมการบริษทัไทย (IOD)  
ประสบการณ์ - ประธานกรรมการบริหาร, ประธานอาํนวยการฝ่ายการเงินและบญัชี 
   บริษทั กลุ่มเซ็นทรัล จาํกดั 
  - ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนทส์โตร์ จาํกดั 
  - ผูจ้ดัการสาขา ห้างเซ็นทรัล สาขาสีลม 
  - ผูช่้วยจดัการสาขา หา้งเซ็นทรัล สาขาสีลม 
ตาํแหน่งอื�นในปัจจุบนั 
  กิจการที�เป็นบริษทัจดทะเบียน - ประธานกรรมการ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 
  กิจการที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ประธานกรรมการ บริษทั กลุ่มเซ็นทรัล จาํกดั 
  กิจการอื�นที�อาจทาํให้เกิดความ -ไม่มี- 

ขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
สดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมยอ่ยในรอบปี 2559 
 การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ 5/5 ครั! ง 
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ชื�อ – นามสกุล ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์ 
ตาํแหน่งในบมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 กรรมการตรวจสอบ 
วนั/เดือน/ปีเกิด 13 สิงหาคม 2495 
อาย ุ 65 ปี 
วนัเริ�มตน้ตาํแหน่งกรรมการ 27 เมษายน 2548 
วาระการดาํรงตาํแหน่ง วาระที� 1:  27 เมษายน 2548 - 24 เมษายน 2551 
  วาระที� 2:  24 เมษายน 2551 - 25 เมษายน 2554 
  วาระที� 3 : 25 เมษายน 2554 - 24 เมษายน 2557 
  วาระที� 4 : 24 เมษายน 2557 - การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560  
      (28 เมษายน 2560) 
การถือหุน้ในบริษทั  -ไม่มี- 
คุณวุฒิทางการศึกษา - นิติศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต กฎหมายเอกชน จากมหาวทิยาลยั 
  เมืองกอง ประเทศฝรั�งเศส 
 - ประกาศนียบตัรทางกฏหมายอเมริกนัจากมหาวิทยาลยัวิสคอนซิน     
  (เมดิสนั) สหรัฐอเมริกา 
 - นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
การอบรมหลกัสูตรที�จดัโดย  - ปี 2548 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั - ปี 2548 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
กรรมการบริษทัไทย (IOD)  
ประสบการณ์ - ทนายความและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คูแดร์ บราเทอร์ส จาํกดั 
  - ทนายความ สาํนกังาน ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน 
   - กรรมการ บริษทั เคนทอ็ป (ประเทศไทย) จาํกดั 
   - กรรมการ บริษทั ฮุนได เมอร์ชานมารีน (ประเทศไทย) จาํกดั 
ตาํแหน่งอื�นในปัจจุบนั 
  กิจการที�เป็นบริษทัจดทะเบียน -ไม่มี- 
  กิจการที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - กรรมการ บริษทั ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
   - กรรมการ บริษทั เฟรเกรนท ์พร็อพเพอร์ตี!  จาํกดั 
   -   ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรนิติศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
    (วิทยาคารพญาไท) 
  กิจการอื�นที�อาจทาํให้เกิดความ -ไม่มี- 

ขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อ  
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
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สดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมยอ่ยในรอบปี 2559 
 -  การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ     5/5 ครั! ง  
 -  การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  2/2 ครั! ง 
 -  การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    8/8 ครั! ง 
 
ดร.ชาญวิทย ์สุวรรณะบุณย ์ไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลา lm ปี เนื�องจากดร.ชาญวทิย ์เป็นกรรมการอิสระที�มีความรู้
ในธุรกิจโรงแรมเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง รวมทั!งเป็นกรรรมการที�ได้
นาํประสบการณ์ ความรู้ ความเชี�ยวชาญมาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการกาํหนดกลยทุธ์และการดาํเนินธุรกิจของบริษทัได้
เป็นอยา่งดี 
 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาแต่งตั!งกรรมการอิสระ: การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความ
ขดัแยง้ในช่วง m ปีที�ผ่านมาจนถึงปัจจุบนั 

 - ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�
ไดร้ับเงินเดือนประจาํ 

 - ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย) 
 - ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าที�

ไดอ้ยา่งอิสระ (เช่น การซื!อ/ขาย วตัถุดิบ/บริการ การยมื/ใหกู้เ้งิน) 
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ชื�อ – นามสกุล นายธีระยุทธ  จิราธิวฒัน์ 
ตาํแหน่งใน บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา กรรมการ 
 กรรมการบริหารความเสี�ยงและการกาํกบัดูแล 
 ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
วนั/เดือน/ปีเกิด 14 สิงหาคม 2508 
อาย ุ 52 ปี 
วนัเริ�มตน้ตาํแหน่งกรรมการ 2 เมษายน 2555 
วาระการดาํรงตาํแหน่ง วาระที� 1:    2 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2557 
  วาระที� 2 : 24 เมษายน 2557 - การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560  
      (28 เมษายน 2560) 
การถือหุน้ในบริษทั 16,725,000 หุน้ หรือ 1.24% 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขา Food, Hotel and Tourism Management, Rochester Institute of 

Technology, Rochester, USA 
 - ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - ปี 2554 หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที� 15 
 - ปี 2551 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที� 1 
 - ปี 2546 Program for Management Development, Executive Education Harvard 

Business School 
 - ปี 2540 หลกัสูตรการเงินเพื�อการบริหาร ภาควชิาการธนาคารและการเงิน คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - ปี 2539 หลกัสูตร Mini MBA Program คณะพาณิชศาสตร์และการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - ปี 2536 หลกัสูตรจิตวิทยาความมั�นคง สถาบนัจิตวิทยาความมั�นคง วิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร 
 - ปี 2559 หลกัสูตรวทิยาลยัปัองกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที� 58 
 
การอบรมหลกัสูตรที�จดัโดย  - ปี 2545 Directors Certification of Program (DCP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั  
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 
ประสบการณ์ - รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการ 
  - รองประธานฝ่ายบริหารโครงการ 
  - ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารโครงการและจดัซื!อ 
  - ผูจ้ดัการแผนกส่งเสริมการขายและพฒันาโครงการ 
  - ผูป้ระสานงานแผนกอาหารและเครื�องดื�มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
  - ผูช่้วยผูจ้ดัการหอ้งอาหาร Marriott Hotel & Resort, Park Ridge, NJ, USA 
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ตาํแหน่งอื�นในปัจจุบนั  
  กิจการที�เป็นบริษทัจดทะเบียน -ไม่มี- 
  กิจการที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - กรรมการบริษทัยอ่ย โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
 กิจการอื�นที�อาจทาํให้เกิดความ -ไม่มี- 

ขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
สดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมยอ่ยในรอบปี 2559 
 -  การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ      5/5 ครั! ง 
 -  การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงและการกาํกบัดูแล  1/4 ครั! ง 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที� 6:  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560

I ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงนิ

ปี 2559 เสนอปี 2560 เพิ�มขึ(น

 1.  ค่าตอบแทนประจาํไตรมาส (บาท/ไตรมาส)
 -  ประธานกรรมการ 57,800               100,000             42,200               
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ 44,100               70,000               25,900               
 -  กรรมการ 44,100               60,000               15,900               

 2.  ค่าเบี/ยประชุมกรรมการบริษทั (บาท/ครั/ง)
 -  ประธานกรรมการ 28,900               35,000               6,100                 
 -  กรรมการ 24,700               30,000               5,300                 

 3.  ค่าเบี/ยประชุมกรรมการบริหาร (บาท/ครั/ง)
 -  ประธานกรรมการ 26,300               35,000               8,700                 
 -  กรรมการ 26,300               30,000               3,700                 

 4.  ค่าเบี/ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั/ง)
 -  ประธานกรรมการ 28,900               40,000               11,100               
 -  กรรมการ 26,300               30,000               3,700                 

 -  ประธานกรรมการ 26,300               35,000               8,700                 
 -  กรรมการ 21,000               30,000               9,000                 

 -  ประธานกรรมการ 26,300               35,000               8,700                 
 -  กรรมการ 21,000               30,000               9,000                 

วงเงินที�ขออนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น 7,000,000          8,000,000          1,000,000          

II ค่าตอบแทนอื�น
บริษทัไดใ้ห้สิทธิมาใชบ้ริการห้องอาหารที�โรงแรมแก่กรรมการท่านละ 80,000 บาท

ปี 2559 เสนอปี 2560 เพิ�มขึ(น

วงเงินที�ขออนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น (คน/ต่อปี) 80,000               80,000               -                    

ประเภทค่าตอบแทน

 6.  ค่าเบี/ยประชุมกรรมการบริหารความเสี�ยงและการกาํกบัดูแลกิจการ 

(บาท/ครั/ง)

ค่าตอบแทน (บาท)

ค่าอาหาร

 5.  ค่าเบี/ยประชุมกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั/ง)
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ขอ้บงัคบับริษทัเกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ หนา้ 1/2 

ข้อบังคบับริษทัเกี�ยวกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
1. การเรียกประชุม 

ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิ3นสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทั 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็น “การประชุมวิสามญั” เมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ือหุ้นรวมกันนับจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ย
กว่าหนึ�งในหา้ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั3งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 25 คน ซึ� งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่าหนึ�งในสิบของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั3งหมดไดเ้ขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั3น ให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหช้ดัเจน ว่าเป็นเรื�องที�จะ
เสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมติัหรือเพื�อพิจารณาแลว้แต่กร ณีรวมทั3งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และ
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบดว้ยไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุมและโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุม
ในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

 สถานที�ที�จะใหเ้ป็นที�ประชุมตามวรรคหนึ� ง ตอ้งอยูใ่นทอ้งที�อนัเป็นที�ตั3งสาํนกังานใหญ่ของบริษทัหรือทอ้งที�ใน
จงัหวดัใกลเ้คียง เวน้แต่คณะกรรมการจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�นในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม 

 
2. องค์ประชุม 

ขอ้ 35.  ในการประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่
นอ้ยกวา่กึ� งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั3งหมด และตอ้งนบัจาํนวนหุ้นรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสามของจาํนวน
หุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั3งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นครั3 งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ� งชั�วโมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาเข้า
มาร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอการ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั3นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นัดประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุมในการประชุมครั3 งหลงันี3 ไม่
บงัคบัวา่ตอ้งครบองคป์ระชุม 
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3. คะแนนเสียง 

ขอ้ 36. การออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผูถื้อหุน้ ไม่ว่าดว้ยวิธีการใดให้นบัหนึ� งหุ้นเป็นหนึ�งเสียง มติของที�ประชุมผู้
ถือหุน้นั3น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี3  

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ3นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี3ขาด 

(2) ในกรณีแกไ้ขขอ้ความในขอ้บงัคบัของบริษทัให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั3งหมด
ของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(3) การเลือกตั3งกรรมการมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 15 ดงันี3  
(1) ผูถื้อหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูท่ ั3งหมดตาม (1) เลือกตั3ง บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึ� งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั3งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการที�จะพึงมีหรือพึงเลือกตั3งในครั3 งนั3น ในกรณีที�บุคคลซึ� งไดรั้บการเลือกตั3งในลาํดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือพึงเลือกในครั3 งนั3นให้ ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก
เสียงชี3ขาด  
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รายชื�อกรรมการอิสระที�บริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 1/1 

รายชื�อกรรมการอสิระที�บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

1. นายพสิิฐ  กุศลาไสยานนท์ 
(กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน) 
อาย ุ/0 ปี   
ที�อยู:่บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

 555/55 ถนนพระราม 7 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม. 7:;;: 
ส่วนไดเ้สียในวาระที�เสนอในการประชุมครั= งนี= :  ไม่มี 

 
 

2. ดร. ชาญวิทย์  สุวรรณะบุณย์ 
         (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ 
         กรรมการตรวจสอบ) 
         อาย ุ>5 ปี  
         ที�อยู่: บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 
    555/55 ถนนพระราม 7 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม. 7:;;: 
         ส่วนไดเ้สียในวาระที�เสนอในการประชุมครั= งนี= :  มีส่วนไดเ้สียในวาระที� 0 

                       พิจารณาแต่งตั=งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
 

3. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ 
         (กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ 
         กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน) 
         อาย ุ// ปี  
         ที�อยู่: บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 
    555/55 ถนนพระราม 7 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม. 7:;;: 
         ส่วนไดเ้สียในวาระที�เสนอในการประชุมครั= งนี= :  ไม่มี 

 
 
 

4. นาย เกริด เคิร์ก สตีป 
         (กรรมการอิสระ) 
         อาย ุ74 ปี  
         ที�อยู่: บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 
    555/55 ถนนพระราม 7 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม. 7:;;: 
         ส่วนไดเ้สียในวาระที�เสนอในการประชุมครั= งนี= :  ไม่มี 
 



 
สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 7 

หลกัฐานประกอบการเขา้ร่วมประชุม หนา้ 1/1 

 

หลกัฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)  

1. ผู้ถือหุ้นที)เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ เอกสารที�ส่วนราชการออกใหซึ้� งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุ้นและยงัไม่หมดอาย ุ

เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน ใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง 
1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะให้ผูรั้บฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนงัสือมอบอาํนาจตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมซึ�งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือ
ชื�อผูม้อบฉนัทะและผูรั้บฉนัทะ 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูม้อบฉนัทะไดล้งชื�อ
รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(ค) เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
 

2. ผู้ถือหุ้นที)เป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง เวน้แต่จะเป็นกรณีตามขอ้ 2.2 ตอ้งแสดงหลกัฐาน ดงัต่อไปนี:  

(ก) เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหุ้นซึ� งรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูแ้ทนผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทน 
2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะให้ผูรั้บฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนงัสือมอบอาํนาจตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมซึ�งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือ
ซึ�งผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซึ�งรับรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และ
มีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ�งลงนามในหนงัสือมองอาํนาจมีอาํนาจกระทาํการเช่นนั:น 

(ค) เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
 

3. ผู้ถือหุ้นซึ)งมิได้มสัีญชาติไทยหรือซึ)งเป็นนิติบุคคลที)จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 
ให้นาํความในขอ้ 1 และขอ้ 2 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมซึ� งมิไดมี้สัญชาติไทยหรือซึ� งเป็นนิติ
บุคคลที�จดัตั:งขึ:นตามกฎหมายต่างประเทศแลว้แต่กรณี ทั:งนี:  ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปนี:  
(ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั:นอาจจะเป็นเอกสารที�ออกโดยส่วนราชการของประเทศที�นิติบุคคลนั:นตั:งอยู่หรือโดย

เจา้หน้าที�ของนิติบุคคลนั:นก็ได ้ทั:งนี:  จะตอ้งมีรายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อนิติบุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อผกูพนันิติบุคคลและ
เงื�อนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือชื�อ  ที�ตั:งสาํนกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารที�มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และให้ผูแ้ทนนิติบุคคลนั:น
รับรองความถกูตอ้งของคาํแปล พร้อมทั:งประทบัตราสาํคญั (ถา้มี) 



 

 

 

 

           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 2560 ในวนัศกุร์ที� 28 
เมษายน  2560  เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Lotus Suite 1-4 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 2017 General Shareholders’ Meeting to be held on Friday 28  April  2017 
at 14.30 hours at the Lotus Suite 1-4 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 เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 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 q 
Attachment No. 8 
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        เขียนที�                  
Written at  

         วนัที�   เดือน               พ.ศ              
       Date   Month                         Year 
 

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

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

3. ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอสิระ โดยมีรายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 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 

 อยู่บ้านเลขที�             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 

 อยู่บ้านเลขที�             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 

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

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี 2560 ในวนั
ศุกร์ที� 28 เมษายน  2560  เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Lotus Suite 1-4 ชั Wน 22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ กรุงเทพฯ เลขที�  999/99  ถนน พระราม 1 แขวงปทมุวนั  เขตปทุมวนั   กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย  
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2017 General Shareholders’ Meeting to be held on Friday 28  April  
2017 at 14.30 hours at the Lotus Suite 1-4 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�ส่งมาด้วย q 
Attachment No. 8 
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4. ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั Wงนี W ดงันี W 
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 

รายการ 
Agenda Items เห็นด้วย 

(เสียง) 
For (Votes) 

ไม่เห็นด้วย 
(เสียง) 
Against 
(Votes) 

งดออกเสียง 
(เสียง) 

Abstain 
(Votes) 

ระเบียบวาระที�  1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั Wงที�  1/2559 ซึ�ง
ประชุมเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2559 
Agenda Item 1: To ratify minute of the Annual General Meeting of 
Shareholders No.1/2016 held on April 28, 2016 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที�เห็นสมควร 

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

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

requirement as follows 
 

   

ระเบียบวาระที� 2: รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 
Agenda Item 2: To acknowledge the Company’s performance for the Year 
2016 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที�เห็นสมควร 

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

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

requirement as follows 
 

   

ระเบียบวาระที� 3: พิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ Wนสุด วนัที� 31 
ธนัวาคม 2559 ซึ�งผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว 
Agenda Item 3: To approve the audited financial statements for the year 
ended December 31, 2016 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที�เห็นสมควร 

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

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

   

ระเบียบวาระที� 4: พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2559 
Agenda Item 4: To approve the dividend payment from performance for the 
year 2016 
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รายการ 
Agenda Items เห็นด้วย 

(เสียง) 
For (Votes) 

ไม่เห็นด้วย 
(เสียง) 
Against 
(Votes) 

งดออกเสียง 
(เสียง) 

Abstain 
(Votes) 

 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที�เห็นสมควร 

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

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

requirement as follows 
 
ระเบียบวาระที� 5: พิจารณาแต่งตั Wงกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 
Agenda Item 5: To approve the appointment of re-election directors whose 
tenures have ended for the year 2017 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที�เห็นสมควร 

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

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

      
 (5.1)  นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์ 
 Mr. Suthichai      Chirathivat 
 
 (5.2)  ดร.ชาญวิทย์  สวุรรณะบณุย์ 
  Dr. Chanvitaya   Suvarnapunya 
          
 (5.3) นายธีระยทุธ จิราธิวฒัน์ 
  Mr. Thirayuth     Chirathivat 

 
 

   

ระเบียบวาระที� 6: พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 
Agenda Item 6: To approve and fix directors’ remuneration for the year 2017  

(1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที�เห็นสมควร 

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

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

(เสียง) 
For (Votes) 

ไม่เห็นด้วย 
(เสียง) 
Against 
(Votes) 

งดออกเสียง 
(เสียง) 

Abstain 
(Votes) 

ระเบียบวาระที�  7: พิจารณาแต่งตั Wงผู้ ตรวจสอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2560 
Agenda Item 7: To approve the appointment of the Auditors and to approve 
the audit fees for the year 2017 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที�เห็นสมควร 

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

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

   

 
ระเบียบวาระที� 8: พิจารณายกเลิกตราประทบัของ บมจ.โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา 
Agenda Item 8: To approve for cancellation the seal of Central Plaza Hotel 
Public Company Limited 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที�เห็นสมควร 

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

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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
ตามที�เห็นสมควร 

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

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

   

5. การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี W ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั Wน
ไม่ถกูต้อง และไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ 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�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้, หรือระบไุว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
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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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
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 
 
 
หมายเหตุ 
Remarks; 
 
1. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�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. 

 
2. วาระเลือกตั Wงกรรมการสามารถเลือกตั Wงกรรมการทั Wงชดุหรือเลือกตั 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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อ
แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 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 โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
The proxy of the shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited 

 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2560 ในวนัศกุร์ที� 28 เมษายน 25yz เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Lotus Suite 1-4 ชั Wน 22  โรงแรม
เซน็ทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์ แอท เซน็ทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เลขที�  999/99  ถนน พระราม 1 แขวงปทมุวนั  เขต
ปทมุวนั   กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย  
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 201{ General Shareholders’ Meeting to be held on 
Friday 28 April 2017 at 14.30 hours at the Lotus Suite 1-4 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 รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration 

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

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

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

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

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

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

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

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

เห็นด้วย (เสียง) 
For (Votes) 

ไม่เห็นด้วย 
(เสียง) 
Against 
(Votes) 

งดออกเสียง 
(เสียง) 

Abstain 
(Votes) 

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

 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 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 
 อยู่บ้านเลขที�             ถนน          ตําบล/แขวง      
 Residing at No  Road Sub district 
 อําเภอ/เขต      จงัหวดั       รหสัไปรษณีย์              
 District    Province     Postal Code  
2 เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
 being a shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited 
 โดยถือหุ้นจํานวนทั Wงสิ Wนรวม…………………………..….หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั……………………………….เสียง  ดงันี W 
 Holding the share in the amount of             shares   and the voting right equals to                           votes as follows  

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

 
3. ขอมอบฉนัทะให้      (สามารถมอบให้กรรมการอสิระ โดยมีรายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 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 
 อยู่บ้านเลขที�             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 

 อยู่บ้านเลขที�             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 

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

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี 2560 ในวนัศุกร์ที� 
28 เมษายน  2560  เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Lotus Suite 1-4 ชั Wน 22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
เลขที�  999/99  ถนน พระราม 1 แขวงปทมุวนั  เขตปทุมวนั   กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย  
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2017 General Shareholders’ Meeting to be held on Friday 28 April 2017 at 
14.30 hours at the Lotus Suite 1-4 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 รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั Wงนี W ดงันี W 
I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows: 
 
 มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั Wงหมดที�ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ  หุ้นสามญั      หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้     เสียง 
 Grant partial shares of   Ordinary share    Shares, Entitled to voting right   votes 
 

4 ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั Wงนี W ดงันี W 
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 

หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค (สําหรับผู้ ถือหุ้นต่างประเทศที�แต่งตั Wงคสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านั Wน) 
       PROXY Form C      (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

 
อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp Baht 20  

สิ�งที�แนบมาด้วย v 
Attachment No. 8 
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รายการ 

Agenda Items 

เห็นด้วย 
(เสียง) 

For (Votes) 

  ไม่เห็นด้วย 
(เสียง) 

Against 
(Votes) 

 งดออกเสียง 
(เสียง) 

Abstain 
(Votes) 

ระเบียบวาระที� 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัครั Wงที� 1/2559 ซึ�งประชุม
เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2559 
Agenda Item 1: To ratify minute of the Annual General Meeting of 
Shareholders No.1/2016 held on April 28, 2016 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�
เห็นสมควร 

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

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

requirement as follows 

   

ระเบียบวาระที� 2: รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 
Agenda Item 2: To acknowledge the Company’s performance for the Year 
2016 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�
เห็นสมควร 

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

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

requirement as follows 

   

ระเบียบวาระที� 3: พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ Wนสุด วันที� 31 
ธันวาคม 2559 ซึ�งผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว 
Agenda Item 3: To approve the audited financial statements for the year 
ended December 31, 2016 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�
เห็นสมควร 

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

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

 

   

ระเบียบวาระที� 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2559 
Agenda Item 4: To approve the dividend payment from performance for the 
year 2016 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�
เห็นสมควร 

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

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

requirement as follows 
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รายการ 

Agenda Items 

เห็นด้วย 
(เสียง) 

For (Votes) 

  ไม่เห็นด้วย 
(เสียง) 

Against 
(Votes) 

 งดออกเสียง 
(เสียง) 

Abstain 
(Votes) 

ระเบียบวาระที� 5: พิจารณาแต่งตั Wงกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 
Agenda Item 5: To approve the appointment of re-election directors whose 
tenures have ended for the year 2017 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�
เห็นสมควร 

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

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

      
 (5.1)  นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์ 
 Mr. Suthichai      Chirathivat 
 
 (5.2)  ดร.ชาญวิทย์  สวุรรณะบณุย์ 
 Dr. Chanvitaya   Suvarnapunya 
          
 (5.3) นายธีระยทุธ จิราธิวฒัน์ 
  Mr. Thirayuth     Chirathivat 

 

   

ระเบียบวาระที� 6: พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 
Agenda Item 6: To approve and fix directors’ remuneration for the year 2017  

(1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�
เห็นสมควร 

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

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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: พิจารณาแต่งตั Wงผู้ตรวจสอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 
2560 
Agenda Item 7: To approve the appointment of the Auditors and to approve 
the audit fees for the year 2017 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�
เห็นสมควร 

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

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

Agenda Items 

เห็นด้วย 
(เสียง) 

For (Votes) 

  ไม่เห็นด้วย 
(เสียง) 

Against 
(Votes) 

 งดออกเสียง 
(เสียง) 

Abstain 
(Votes) 

 
ระเบียบวาระที� 8: พิจารณายกเลิกตราประทบัของ บมจ.โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา 
Agenda Item 8: To approve for cancellation the seal of Central Plaza Hotel 
Public Company Limited 

(1) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�
เห็นสมควร 

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

(2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�
เห็นสมควร 

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

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

   

 
5.  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี W ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั Wนไม่

ถกูต้อง และไมใ่ชก่ารลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ 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�มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�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. 
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กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั Wน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี W ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ปรากฎชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั Wงให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝาก และดแูลหุ้นให้เท่านั Wน 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form 
C. 

2. หลกัฐานที�ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

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

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (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 เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยก
จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื�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. 

 
4. วาระเลือกตั Wงกรรมการสามารถเลือกตั Wงกรรมการทั Wงชดุหรือเลือกตั 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�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
The proxy of  the shareholder of  Central Plaza Hotel Public Company Limited  

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี 
2560 ในวนัศกุร์ที� 28 เมษายน  2560  เวลา 14.30 น. ณ ห้อง ห้อง Lotus Suite 1-4 ชั Wน 22 โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวน
ชนัเซน็เตอร์ แอท เซน็ทรัลเวลิด์ กรุงเทพฯ เลขที�  999/99  ถนน พระราม 1 แขวงปทุมวนั  เขตปทุมวนั   กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเลื�อนไปใน
วนั 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 Friday 
28 April 2017 at 14.30 hours at the Lotus Suite 1-4 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 รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration 

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

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

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

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

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

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

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

                       เลือกกรรมการทั Wงชดุ 
        Vote for all the propose nominees as a whole 
        เลือกกรรมการตามรายบคุคล 
        Vote for an individual nominee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7/7 
 

 
 
 

ชื�อ 
Name 

เห็นด้วย (เสียง) 
For (Votes) 

ไม่เห็นด้วย 
(เสียง) 
Against 
(Votes) 

งดออกเสียง 
(เสียง) 

Abstain 
(Votes) 

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

 
  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 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                                             สัญชาต ิ                                   

I/We    Nationality  

ที.อยู่                                                                                                                                             

Address        

เลขทะเบียนผู้ถอืหุ้น       

Shareholders’ Registration No.                                                                                             
เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน)  
being a shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited 
โดยถือหุน้จาํนวนทั>งสิ>นรวม                                หุน้ 
holding the total amount of                                                      shares 
หุน้สามญั              หุน้ 
ordinary share                                     shares 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี  2560 
The 2017 Annual General Meeting of Shareholders 

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

 
วนัศุกร์ทีM  NO  เมษายน  พ.ศ. NQRS  เวลา TU.VS น. 

Friday, 28th April 2017 at 14.30 hrs. 
 

ณ หอ้ง Lotus Suite 1-4  ชั>น NN  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอนด ์บางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด ์
At Lotus Suite 1-4 room Floor 22, Centara Grand  Hotel and Bangkok Convention Centre at Central World 

 
 

  ขา้พเจา้_________________________________________________เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ 
   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 
 

                                                                                    ลงชืMอ____________________________________ผูเ้ขา้ประชุม 
                                                                                                                 Sign                                       Meeting Attendant 

                                                                           (_____________________________________) 

เพื.อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที.จะมาประชุมโปรดนําเอกสารชุดนีIมาด้วย 

For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting,  
kindly bring this set of documents for registration 

เปิดรับลงทะเบียน J ชั.วโมง ก่อนเวลาประชุม 
Registration will start 1 hour before the commencement of the meeting 

สิMงทีMแนบมาดว้ยลาํดบัทีM m 
Attachment No.9 








