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วันที่   25   มีนาคม   2554 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที ่ 1/2554 

เรียน ทานผูถือหุนบริษัทโรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 

สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน ครั้งที่  1/2553 

2. รายงานประจําป 2553 ในรูปแบบ CD-ROM  

3. ขอมูลของบคุคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ 

4. คาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 

5.         ขอบงัคับเกี่ยวกับการประชมุผูถือหุน 

6. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ 

7. หลักฐานประกอบการเขารวมประชุม 

8.        หนังสอืมอบฉนัทะ 

9.        แบบฟอรมการลงทะเบียน   

10.       แผนที่แสดงสถานทีป่ระชุม 

 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด  (มหาชน)  ครั้งที ่ 1/2554      
มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถอืหุน  ประจําป  2554  ในวันที่  25  เมษายน   2554  เวลา  14.30 น.    ณ  หอง
โลตัส 1-4 ชั้น22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอนด บางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร เซน็ทรัลเวิลด  เลขที่ 999/99 
ถนนพระรามหนึ่ง แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร เพือ่พิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระ  
ดังตอไปนี ้

วาระที่ 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน ครั้งที่ 1/2553  ซึง่ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 

 2553 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 การประชุมสามัญผูถอืหุนครัง้ที่ 1/2553 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที ่26  เมษายน  2553 โดยมีสําเนา 

 รายงานการประชุมตามปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกไวถูกตองตามที่ประชุมกันเหน็สมควรใหการ
รับรอง 
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วาระที่ 2. รับทราบผลการดําเนินงานของบรษัิทในรอบป 2553 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปบัญชสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหผูถือหุน 
 รับทราบ ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการเหน็สมควรใหผูถอืหุนไดรบัทราบและรับรองผลการดําเนินงานของบรษัิทในรอบปทีผ่าน
มา 

 
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด วันที ่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผูสอบบัญชีได

ตรวจสอบรับรองแลว 
 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 พรอมทั้งรายงานของผูสอบ 
บัญชี ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2553 ซึง่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนญุาตและ 
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว  
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรอนมุัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทนุที่ไดรับการตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชรีับอนุญาตแหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญช ี จํากัดซึ่งไดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปและถูกตองตรงกับความเปนจริงและผานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว  
 

 วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2553 
 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ กาํหนดไววา มีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 
60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได เวนแตหากมีการขยายกิจการก็อาจพิจารณางดจายเงินปนผล 
หรือจายเงนิปนผลต่ํากวารอยละ 60 ของกาํไรสุทธิ  ผลการดําเนินงานประจําป 2553  บริษัทฯ มีกําไร
สุทธิตามงบการเงินเฉพาะบรษัิทฯ 263,222,450 บาท และ ขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม 
(51,105,291) บาท  คณะกรรมการบริษัทพจิารณาแลวเหน็วา งบเดี่ยวมีกําไรดีถึงแมงบการเงินรวมจะ
ขาดทุน แต EBITDA ยังมีการเติบโตและยังมีกําไรสะสมมากพอ จึงเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควร
พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถอืหุนซึ่งม ี1,350 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.05  บาท รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 67.5  ลานบาท (หกสิบเจ็ดลานหาแสนบาทถวน) หรือคิดเปนรอยละ 25.6 ของกําไรสุทธิ
จากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกบันโยบายเงนิปนผลที่กําหนดไว โดยมีขอมูลเปรียบเทยีบ
กับอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมาดังนี ้
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รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2552 ป 2553 

1.กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากงบการเงินรวม     53,094,378 บาท      ( 51,105,291) บาท   
2. จํานวนหุน 1,350,000,000 หุน 1,350,000,000 หุน 
3. เงินปนผลจายตอหุน (บาท:หุน) 0.05 บาท  0.05 บาท  
4. รวมเปนเงนิปนผลจายทั้งสิ้น 67,500,000 บาท 67,500,000 บาท 
5. สัดสวนการจายเงินปนผล 127.1 % (1 ) -132.1 % (1 ) 
(1) สัดสวนการจายเงินปนผลเมื่อเทียบกับกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทในป 2553 เทากับ 25.6 % 
 
อนึ่งบริษัทฯ ไดจัดสรรทุนสาํรองตามกฎหมายไวครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนตามมาตรา 116 แหง
พระราชบัญญติั บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 และขอบงัคับของบริษัทแลว ดังนั้นบรษัิทฯจึงไมตองจัดสรรกําไร
สุทธิไวเปนสํารองตามกฎหมาย 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา  ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการจดัสรรกําไรสุทธิประจําป 2553 
ดังนี ้

             4.1 พิจารณาอนุมัติใหจัดสรรกําไร เปนเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.05 บาท เปนจํานวนเงินปนผลทั้งสิ้น 
67,500,000 บาท (หกสิบเจ็ดลานหาแสนบาทถวน) แกผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผูถือ
หุน ณ วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2554 โดยวนัดังกลาวคือวันกําหนดรายชือ่ผูถือหุน (Record Date) 
ที่มีสิทธิรับเงินปนผลและกําหนดใหวันศุกรที ่ 6 พฤษภาคม 2554 เปนวันปดสมุดทะเบียนผูถอืหุน
เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯและกําหนดจายเงินปนผลในวัน
อังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554 

4.2  พิจารณาโอนกําไรสุทธิสวนที่เหลือเขาเปนกําไรที่ยังมไิดจัดสรร 
 

วาระที่  5. พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 ตามขอบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด ไดกําหนดใหกรรมการออกจาก

ตําแหนงหนึ่งในสาม โดยกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูพนจากตําแหนง และ

กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกใหเขามาดํารงตําแหนงตามวาระใหมก็ได จํานวนกรรมการ 
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ของบริษัทมีทั้งสิ้น 12 ทาน จํานวนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระมีครั้งละหนึ่งในสาม โดย

กรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดและตองออกจากตําแหนงในปนี้คือ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน,        

นางละเอียด วองวงศภพ, นาย ชาญวิทย สุวรรณะบุณย, Mr. Gerd Steeb  

(ประวัติกรรมการแตละทานปรากฏตามเอกสารที่สงมาดวยลําดับ ที่ 3) 

         

 ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณารายชื่อบุคคล รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และเปนประโยชนตอบริษัท 
ตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวนแลว ไดเสนอใหเลือกตั้งกรรมการใหม ตามรายชือ่ตอไปนี ้

1. นาย สุทธิชัย  จิราธิวัฒน 
2. นาย ชาญวิทย สุวรรณะบุณย 
3. Mr. Gerd Steeb 
4. นาย วิเชฐ ตันติวานิช 

 
              (ประวัติกรรมการแตละทานปรากฏตามเอกสารที่สงมาดวยลําดับ ที่ 3) 

 

วาระที่ 6. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554  
 

     ขอเท็จจริงและเหตุผล   

  เพื่อใหที่ประชมุพิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ  และกรรมการเฉพาะเรื่องชุดตางๆ 
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4 

 
  ความเห็นของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากลั่นกรองคาตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะ

เรื่องชุดตางๆ โดยคํานึงถงึความเหมาะสมตางๆ อยางครบถวนแลว จึงเห็นสมควรอนมุัติ 
  กําหนดคาตอบแทนและคาตอบแทนเฉพาะเรื่องชุดตางๆ ตามรายละเอียดที่เสนอ ในวงเงินไมเกนิ 

7.0 ลานบาท           
 

วาระที่ 7. พิจารณาแตงต้ังผูตรวจสอบบญัชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554.  
  

 
    ขอเท็จจริงและเหตุผล   
เพื่อใหที่ประชมุพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญช ี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทประจาํป 
2553  ตามพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรแตงต้ัง
ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากดั (“KPMG”)  เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ
บริษัทยอย  ประจําป 2554 ตามรายชื่อดังตอไปนี ้

1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล  ผูสอบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่  3183 หรือ 
2. นายวินิจ ศิลามงคล                           ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที ่  3378 หรือ 
3. นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ  ผูสอบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่  3731 หรือ 
4. นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชรีับอนุญาตเลขที่   4098  
 

ทั้งนี้บุคคลดังกลาวมีความเปนอิสระ และไมมีผลประโยชนสวนไดสวนเสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทยอย/
ผูบริหาร/ผูถือหุนใหญ หรอื ผูที่เกี่ยวของกบับุคคลดังกลาวแตอยางใด  
ปจจุบันผูสอบบัญชีของบริษัท คือ นายวิเชยีร ธรรมตระกลู ผูสอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที ่ 3183  ซึง่เริม่
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2553  
คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็ควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2554 จํานวน 1,515,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนหนึ่ง
หมื่นหาพันบาทถวน) เทากับปกอน 
ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญช ีจํากัด เปนผูสอบบัญชีบริษัทและบริษัทยอย 24 บริษัท และ
กองทุนรวม 2 กองทุน สําหรับคาบริการอืน่ในรอบปบัญชีที่ผานมา บรษัิทฯ และบริษัทยอยไมมีการรับ
บริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบญัชีสังกัด บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชแีละ
สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบญัชีสังกัด 

 
 
วาระที่ 8. พจิารณาเรื่องอืน่ๆ (ถามี) 

   
อนึ่ง บริษัทไดกําหนดใหวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554 เปนวันใหสทิธิผูถือหุน (Record Date) เขา

รวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2554 และกําหนดวันปดสมุดทะเบียนผู
ถือหุนเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯในวันศุกรที่ 1 เมษายน 2554 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน อนึ่งผู

ถือหุนทานใดไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ทานอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรอืกรรมการอิสระของ
บริษัทเขาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมหนังสือฉบบันี ้
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    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
   
           (นายสุทธิเกียรติ  จริาธิวัฒน) 
             ประธานคณะกรรมการ   
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ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 : พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ               สิ่งท่ีสงมาดวย 3 
ประวัติกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการ 

ช่ือ – นามสกุล นายชาญวิทย  สุวรรณะบุณย 
ตําแหนงใน บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ● กรรมการ 
  ● กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
  ● ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
วัน/เดือน/ปเกิด 13 สิงหาคม 2495 
อายุ 58 ป 
วันเริ่มตนตําแหนงกรรมการ 27 เมษายน  2548 
วาระการดํารงตาํแหนง วาระที่ 1 :  27 เมษายน 2548 – 24 เมษายน 2551 
  วาระที่ 2 :  24 เมษายน 2551 – การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
การถือหุนในบริษัท -ไมมี-    
การศกึษา ● นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

● ประกาศนียบัตรทางกฎหมายอเมริกัน มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน (เมดิสัน) 
สหรัฐอเมริกา 

 ● นิติศาสตรดุษฎบีัณฑิต กฎหมายเอกชน มหาวิทยาลัยเมืองกอง ประเทศฝรั่งเศส 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ● ป 2548 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
  ● ป 2548 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
ประสบการณการทํางาน (5 ป ยอนหลัง) ● ทนายความ สํานักงาน ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน 
  ● ทนายความและกรรมการผูจดัการ บจ. คูแดร บราเฑอรส 
  ● ทนายความและกรรมการ บจ. ดแีอลเอ ไปเปอร ประเทศไทย 
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 
  กิจการที่เปนบรษิัทจดทะเบียน -ไมมี- 
  กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ● ทนายความและกรรมการ บจ. ดแีอลเอ ไปเปอร ประเทศไทย 
  กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ -ไมมี- 

ขัดแยงทางผลประโยชนตอ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
สัดสวนการเขารวมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชมุยอยในรอบป 2553 
 ● การเขารวมประชุมคณะกรรมการ  4/5 คร้ัง 
 ● การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 คร้ัง 

● การเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 4/4 คร้ัง 

ขอมูลประกอบการพิจารณาแตงตั้งกรรมการอสิระ: การมสีวนไดเสียกับบริษัท บริษทัยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงในชวง 2 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

 - ไมเปนกรรมการที่มีสวนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่
 ไดรับเงินเดือนประจาํ 

 - ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
 - ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่

 ไดอยางอิสระ (เชน การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/บริการ การยืม/ใหกูเงิน) 
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ช่ือ – นามสกุล นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน 

ตําแหนงในบมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ● รองประธานกรรมการและกรรมการ 

วัน/เดือน/ปเกิด 18 กันยายน  2483 

อายุ 70 ป 

วันเริ่มตนตําแหนงกรรมการ 12 ธันวาคม 2536 

วาระการดํารงตาํแหนง วาระที่ 1 :  12 ธันวาคม 2536 – 29 เมษายน 2537 
  วาระที่ 2 :  29 เมษายน 2537 – 24 เมษายน 2540 
  วาระที่ 3 :  24 เมษายน 2540 – 27 เมษายน 2543 
  วาระที่ 4 :  27 เมษายน 2543 – 24 เมษายน 2546 
  วาระที่ 5 :  24 เมษายน 2546 – 27 เมษายน 2548 
  วาระที่ 6 : 27 เมษายน 2548 – 24 เมษายน 2551 
  วาระที่ 7 : 24 เมษายน 2551 – การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 

การถือหุนในบริษัท  50,154,973 หุน หรือ 3.72% 

การศกึษา ● ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

● ปริญญาบัตร สาขาวศิวกรรมโยธา Kingston College of Technology ประเทศ
อังกฤษ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ● ป 2549 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

● ป 2543 หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) 

ประสบการณการทํางาน (5 ป ยอนหลัง) ● ประธานกรรมการบริหาร   

  ● บริษัท เตียงจิราธิวัฒน จํากัด 

  ● บริษัท หางเซ็นทรัลดีพาทเมนทสโตร จํากดั 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 

  กิจการที่เปนบรษิัทจดทะเบียน ● กรรมการ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 

  กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ● ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุมเซ็นทรลั จํากดั 

  กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ -ไมมี- 

ขัดแยงทางผลประโยชนตอ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 

สัดสวนการเขารวมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชมุยอยในรอบป 2553 
 ● การเขารวมประชุมคณะกรรมการ  5/5 คร้ัง  
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ช่ือ – นามสกุล Mr. GERD KURT STEEB 

ตําแหนงใน บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ● กรรมการผูจดัการใหญ 

วัน/เดือน/ปเกิด 7 กันยายน 2486 

อายุ 67 ป 

วันเริ่มตนตําแหนงกรรมการ 3 พฤศจกิายน 2548 

วาระการดํารงตาํแหนง วาระที่ 1 : 3 พฤศจกิายน 2548 – 24 เมษายน  2551 

  วาระที่ 2 : 24 เมษายน 2551 – การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 

การถือหุนในบริษัท 998,700 หุน หรือ 0.07% 

การศกึษา ● Hotel and Catering School Bad Ueberkinger, Germany 

 ● Senior Hotel Management Institute Heidelberg, Germany 

 ● Diploma/Bachelor of Business Administration (equivalent) 

 ● Vice President Students Organisation 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -ไมมี- 

ประสบการณการทํางาน (5 ป ยอนหลัง) ● กรรมการผูจดัการใหญกลุมโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา 

● รองประธานบริหารกลุมโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา 

● รองประธานฝายปฏิบัติการกลุมโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา 

● ผูจดัการทั่วไปกลุมแอคคอร 

● ผูจดัการทั่วไปและผูจัดการภาคพื้นดินกลุมแอคคอร 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน  

  กิจการที่เปนบรษิัทจดทะเบียน   -ไมมี- 

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   -ไมมี 

 กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ   -ไมมี- 
ขัดแยงทางผลประโยชนตอ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 

สัดสวนการเขารวมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชมุยอยในรอบป 2553 

 ● การเขารวมประชุมคณะกรรมการ  5/5 คร้ัง 
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ช่ือ – นามสกุล นายวิเชฐ ตันติวานิช  

ตําแหนงใน บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา -ไมมี- 

วัน/เดือน/ปเกิด 13 มิถุนายน 2504 

อายุ 49 ป 

วันเริ่มตนตําแหนงกรรมการ -ไมมี- 

วาระการดํารงตาํแหนง -ไมมี- 

การถือหุนในบริษัท -ไมมี- 

การศกึษา ● หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและพาณิชย (TEPCoT) รุนที่ 3 
 ● Certified Financial Planner (CFP) 
 ● หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
 ● Executive Leadership Program, Nida - Wharton, Pennsylvania, U.S.A. 
 ● MBA, Finance & Marketing, University of Hartford Connecticut, U.S.A. 
 ● เศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินและการคลงั 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -ไมมี- 

ประสบการณการทํางาน (5 ป ยอนหลัง) ● นายก สมาคมเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ● กรรมการ สถาบันพัฒนาผูประกอบการเพื่อเศรษฐกิจสรางสรรค  
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  ● อนุกรรมการดานสงเสริมและสนับสนุนรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
   สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
  ● ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยสินของการรถไฟแหงประเทศไทย 
  ● กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม 
   ขนาดยอม (บสย.) 
  ● ประธานจาหนาที่บริหาร บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จํากัด ในเครือตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 
  ● ผูจัดการ ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI: Market for Alternative Investment) 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 

  กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ● กรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 

   ● ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจตลาดทุน บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

  กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   -ไมมี- 

  กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ   -ไมมี- 
ขัดแยงทางผลประโยชนตอ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
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ขอมูลประกอบการพิจารณาแตงตั้งกรรมการอสิระ: การมสีวนไดเสียกับบริษัท บริษทัยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงในชวง 2 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

 - ไมเปนกรรมการที่มีสวนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่
 ไดรับเงินเดือนประจํา 

 - ไมเปนผูใหบริการทางวชิาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
 - ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่

 ไดอยางอิสระ (เชน การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/บริการ การยืม/ใหกูเงิน) 



สิ่งที่สงมาดวย 4

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 : พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554

I คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

ป 2553 ป 2554
คาตอบแทนกรรมการที่เปนตัวเงิน
 1.  คาตอบแทนประจําไตรมาส (บาท/ไตรมาส)

 -  ประธานกรรมการ 50,000           50,000           
 -  กรรมการ 37,500           37,500           

 2.  คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)

 -  ประธานกรรมการ 25,000           25,000           
 -  กรรมการ 20,000           20,000           

 3.  คาเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร (บาท/ครั้ง)
 -  ประธานกรรมการ 25,000           -                 
 -  กรรมการ 20,000           -                 

 4.  คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)
 -  ประธานกรรมการ 25,000           25,000           
 -  กรรมการ 24,000           24,000           

 5.  คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (บาท/ครั้ง)
 -  ประธานกรรมการ 17,000           17,000           
 -  กรรมการ 16,000           16,000           

วงเงินท่ีเสนอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ 7,000,000     7,000,000     

II คาตอบแทนอื่น
บริษัทไดใหสิทธิมาใชบริการหองอาหารที่โรงแรมแกกรรมการทานละ 40,000 บาท                                                          

คาตอบแทน (บาท)
ประเภทคาตอบแทน
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ขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
1. การเรียกประชุม 

ขอ 33.   คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 
เดือน นับแตวนัสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวา “การประชุมวิสามัญ” 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปน “การประชุมวิสามัญ” เม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุน
รวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 
25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดไดเขาชื่อกันทํา
หนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเหตุผลใน
การที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย คณะกรรมการตองจัดประชุมภายใน 1 เดือน 
นับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 
ขอ 34.    ในการเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ 

วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดย
ระบุใหชัดเจน วาเปนเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพ่ืออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแลวแตกร ณีรวมท้ังความเห็น
ของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบดวยไมนอยกวา 7 วัน กอน
วันประชุมและโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวนัประชุมไมนอยกวา 3 
วัน 

สถานที่ท่ีจะใหเปนท่ีประชุมตามวรรคหนึ่ง ตองอยูในทองท่ีอันเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญ
ของบริษัทหรือทองท่ีในจังหวัดใกลเคียง เวนแตคณะกรรมการจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในหนังสือบอก
กลาวนัดประชุม 

 
2. องคประชุม 

ขอ 35.  ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุม
ไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองนับจํานวนหุนรวมกันไดไม
นอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งช่ัวโมง 
จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขามารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนได
เรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุม
เพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวัน
ประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาตองครบองคประชุม 

1/2 
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3. คะแนนเสียง 

ขอ 36. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ไมวาดวยวิธีการใดใหนับหน่ึงหุนเปนหนึ่ง
เสียง มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณแีกไขขอความในขอบังคับของบริษัทใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
(3) การเลือกตั้งกรรมการมีหลักเกณฑและวิธกีารตามขอบังคับบริษัทขอ 15 ดังนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้ง บุคคลคน

เดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปน
กรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคล
ซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือพึงเลือกในครั้งนั้นให ผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
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รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการอิสระ 
Name list and Details of Independent Directors 

 

1. ดร. ชาญวิทย  สุวรรณะบุณย 

(กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) 

อายุ 58 ป  อยูบานเลขที่ 49/10  ซอยโชคสมบัติ  ถนนพุทธมณฑล สาย 1  แขวงบางระมาด  เขตตลิ่งชัน  

กรุงเทพมหานคร 

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้  :    มีสวนไดเสียในวาระที่  5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

แทนกรรมการที่ออกตามวาระ  เน่ืองจากเปนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ 
Mr. Chanvitaya  Suvarnapunya 

(Independent   Director,  Member of Audit Committee and Chairman of Nomination & 

Compensation Committee) 

Age 58, residing at 49/10 Soi Choksombat Budthamonthol Road, sai 1 Kwang Bangramad 

Khet Talingchan, Bangkok 

        Interest in the proposed agenda in the 2011 AGM :   Conflict to agenda 5- To consider and  

        Elect directors to succeed those completing their terms. 

2. นายพิสิฐ  กุศลาไสยานนท 
(กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) 

อายุ 70 ป  อยูบานเลขที่ 24/2 ซอย ลาดพราว 44  แขวงสามเสนนอก  เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้  :    ไมมี 
Mr. Bhisit  Kuslasayanon 

((Independent   Director,  Member of Audit Committee , Member of Nomination & 

Compensation Committee) 

Age 70 , residing at 24/2  Soi Ladprao 44  Kwang Samsennok, Khet Huangkuang Bangkok 

Interest in the proposed agenda in the 2011 AGM :   None 
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เอกสารแนบ 

หลักฐานประกอบการเขารวมประชุม 
ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้แลวแตกรณกีอนเขารวมประชุม 
1. ผูถือหุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง ไดแก เอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุนและ
ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับฉันทะเขาประชุม 
(ก) หนังสือมอบอํานาจตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน 

และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถอืหุนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และผูมอบ

ฉันทะไดลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน 

2. ผูถือหุนท่ีเปนนติิบุคคล 
2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง เวนแตจะเปนกรณีตามขอ 2.2 ตองแสดงหลักฐาน 

ดังตอไปนี้ 
(ก) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย

ผูแทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทน 
2.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับฉันทะเขาประชุม 

(ก) หนังสือมอบอํานาจตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน 
และลงลายมือซึ่งผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทน
นิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมองอํานาจมีอํานาจ
กระทําการเชนนั้น 

(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
3. ผูถือหุนซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยหรือซ่ึงเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 

ใหนําความในขอ 1 และขอ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขารวมประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติไทย
หรือซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศแลวแตกรณี ท้ังนี้ ภายใตบังคับดังตอไปนี้ 

(ก) หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้นอาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนัน้
ต้ังอยูหรือโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได ท้ังนี้ จะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือนิติบุคคลผูมอีํานาจลง
ลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ  ท่ีต้ังสํานักงานใหญ 

(ข) เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และให
ผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 



 
 
 
 

           เขียนที่                     
 Written at  

          วันท่ี   เดือน          พ.ศ      
        Date   Month                    Year 
 

1.  ขาพเจา          สัญชาติ             
 I/We              Nationality 
 อยูบานเลขที่               ถนน           ตําบล/แขวง       
 Residing at No  Road Sub district 
 อําเภอ/เขต      จังหวัด           รหัสไปรษณีย       
 District    Province     Postal Code 
 
2. เปนผูถือหุนของ บรษิัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จํากัด (มหาชน) 
 being a shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited 
 โดยถือหุนจํานวนทัง้สิ้นรวม…………………………..……….หุน         และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………….………..….เสียง  ดังนี้ 
 Holding the share in the amount of       shares   and the voting right equals to                                               votes as follows  

หุนสามญั                 หุน         ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………..…………..………เสียง 
ordinary share      shares   equal to voting right           votes 

3. ขอมอบฉันทะให       
Hereby appoint     
(1) นาย / นาง / นางสาว                                            อาย ุ                            ป 

Mr. / Mrs. / Miss                                         Age                          Years 
 อยูบานเลขที่       ถนน                   ตําบล/แขวง      
 Residing at No                   Road                   Sub-district 
 อําเภอ/เขต               จังหวัด            รหัสไปรษณีย                หรือ 
 District     Province       Postal Code  

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

 อยูบานเลขที่             ถนน             ตําบล/แขวง     
 Residing at No                 Road                 Sub-district 
 อําเภอ/เขต      จังหวัด        รหัสไปรษณีย                   หรือ 
 District     Province      Postal Code 
 

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

 อยูบานเลขที่             ถนน             ตําบล/แขวง     
 Residing at No                 Road                 Sub-district 
 อําเภอ/เขต      จังหวัด        รหัสไปรษณีย                            
 District     Province      Postal Code 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2554 ในวันจันทรที่  
25 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ หองโลตัส 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอนด บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด  เลขที่ 999/99 ถนน
พระรามหน่ึง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย  
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2011 General Shareholders’ Meeting to be held on Monday 25 April  2011 
at 14.30 hours at the Lotus 1 – 4 room Floor 22nd, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World at 999/99 Rama I Road, 
Pathumwan Bangkok or on the date  and at the place as may be postponed or changed.  

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 I/We Shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 

 
      ลงช่ือ            ผูมอบฉันทะ 

             Signature   (      )   Proxy Grantor 
       

      ลงช่ือ            ผูรับมอบฉันทะ 
             Signature   (      )   Proxy Holder 
 

      ลงช่ือ            ผูรับมอบฉันทะ 
             Signature   (     )   Proxy Holder 
 

      ลงช่ือ            ผูรับมอบฉันทะ 
             Signature   (     )   Proxy Holder 

หมายเหต ุ
Remarks; 
ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบ
ฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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. 

อากรแสตมป 20 บาท 

Duty Stamp Baht 20  

ส่ิงท่ีสงมาดวย 8 
Attachment No. 8 
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        เขียนที่                    
 Written at  

         วันที่   เดือน               พ.ศ              
        Date   Month           Year 
 

1. ขาพเจา         สัญชาติ             
 I/We              Nationality 
 อยูบานเลขที่             ถนน          ตําบล/แขวง      
 Residing at No  Road Sub district 
 อําเภอ/เขต      จังหวัด       รหัสไปรษณีย              
 District    Province     Postal Code 
 
2. เปนผูถือหุนของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 
 being a shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited 
 โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม…………………………หุน        และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………………………… เสียง ดังนี้ 
 Holding the share in the amount of            shares    and the voting right equals to                                       votes as 
follows  

หุนสามัญ                หุน              ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………..…………เสียง 
ordinary share     shares          equal to voting right                     votes 

 
3. ขอมอบฉันทะให (สามารถมอบใหกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 6)   

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

Mr. / Mrs. / Miss                                         Age                          Years 
 อยูบานเลขที ่             ถนน             ตําบล/แขวง     
 Residing at No                  Road                 Sub-district 
 อําเภอ/เขต      จังหวัด        รหัสไปรษณีย                       หรือ 
 District     Province       Postal Code 
 

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

 อยูบานเลขที ่             ถนน             ตําบล/แขวง     
 Residing at No                  Road                 Sub-district 
 อําเภอ/เขต      จังหวัด        รหัสไปรษณีย                       หรือ 
 District     Province       Postal Code 
 

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

 อยูบานเลขที ่             ถนน             ตําบล/แขวง     
 Residing at No                  Road                 Sub-district 
 อําเภอ/เขต      จังหวัด        รหัสไปรษณีย                         
 District     Province       Postal Code 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําป 2554 ในวันจันทรที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น.ณ หองโลตัส 1-4 ชั้น 22โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอนด บางกอกคอน
เวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด เลขที่ 999/99 ถนนพระรามหนึ่ง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อ่ืน  

หนังสือมอบฉนัทะ  แบบ ข. 
PROXY Form B. 

อากรแสตมป 20 บาท 

Duty Stamp Baht 20  

ส่ิงท่ีสงมาดวย 8 
Attachment No. 8 
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anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2011 General Shareholders’ Meeting to be held on Monday 
25 April 2011 at 14.30 hours at the Lotus 1-4 room Floor 22, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World, 
999/99 Rama I Road, Pathumwan, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

 
 

4. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 

รายการ 
Agenda Items เห็นดวย 

(เสียง) 
For (Votes) 

ไมเห็นดวย 
(เสียง) 
Against 
(Votes) 

งดออกเสียง 
(เสียง) 

Abstain 
(Votes) 

ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 
Agenda Item 1: To consider and Adoption of the Minutes of the Annual Meeting of 
Shareholders No. 1/2010 (held on April 26, 2010). 

(1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

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

(2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as 

follows. 
 

   

ระเบียบวาระที่ 2: รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553  
Agenda Item 2: To acknowledge directors’ report on the company’s performance 
for the year 2010. 

(1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

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

(2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as 

follows. 
 

   

ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับป สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2553 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบรับรองแลว 
Agenda Item 3: To consider and approve the balance sheet and statement of income 
for the year ended December 31, 2010. 

(1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

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

(2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as 
follows. 
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รายการ 
Agenda Items เห็นดวย 

(เสียง) 
For (Votes) 

ไมเห็นดวย 
(เสียง) 
Against 
(Votes) 

งดออกเสียง 
(เสียง) 

Abstain 
(Votes) 

ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงาน ประจําป 2553. 
Agenda Item 4: To consider the appropriation of profit and declaration of dividend 
for 2010’s operational results. 
 
 

(1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

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

(2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as 

follows. 
 

   

ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
Agenda Item 5: To consider and elect directors to succeed the directors who have to
retire  by rotation. 

(1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

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

(2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as 
follows. 
        เลือกกรรมการทั้งชุด 
        Vote for all the nominated candidates as a whole. 
 
        เลือกกรรมการตามรายบุคคล 
        Vote for an individual nominee. 

      
 (5.1)  นายสุทธิชัย              จิราธิวัฒน 
 Mr. Suthichai            Chirathivat 
 
 (5.2)  ดร.ชาญวิทย              สุวรรณะบุณย 
 Dr. Charnvitaya         Suvarnnapunya 
          
 (5.3)  นายเกิรด เคิรก สตีบ 
 Mr. Gerd Kurt Steeb 
 
 (5.4)  นายวิเชฐ ตันติวานิช 
 Mr. Vichate Tantiwanich 
  

   

ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554. 
Agenda Item 6: To consider and fix directors’ remuneration for the year 2011.  
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รายการ 
Agenda Items เห็นดวย 

(เสียง) 
For (Votes) 

ไมเห็นดวย 
(เสียง) 
Against 
(Votes) 

งดออกเสียง 
(เสียง) 

Abstain 
(Votes) 

(1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

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

(2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as 
follows. 

 
ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 
2554 
Agenda Item 7: The consider and appoint an auditor for the year 2011 and fix the 
remuneration. 

(1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

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

(2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as 
follows. 
 

   

ระเบียบวาระที่ 8: เร่ืองอ่ืนๆ 
Agenda Item 8: Other Businesses. (If Any) 

(1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

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

(2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 

   

5. การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม
ถูกตอง และไมใชการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
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. ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว, หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการ
ใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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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กิจการใดทีผู่รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 

 
 

 ลงชื่อ        ผูมอบฉันทะ 
 Signature (     ) Proxy Grantor 

 
 ลงชื่อ        ผูรับมอบฉันทะ 
 Signature (     ) Proxy Holder 
 
 ลงชื่อ        ผูรับมอบฉันทะ 
 Signature (     ) Proxy Holder 
 
 ลงชื่อ        ผูรับมอบฉันทะ 
 Signature (     ) Proxy Holder 
 
 
หมายเหต ุ
Remarks; 
 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B.  
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 
The proxy of  the shareholder of  Central Plaza Hotel Public Company Limited. 
 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น.ณ หองโลตัส 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็น

ทารา  แกรนด แอนด บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร  เซ็นทรัลเวิลด เลขที่ 999/99 ถนนพระรามหนึ่ง เขตปทุมัน กรุงเทพฯ หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 

In the Meeting of the 2011 General Shareholders’ Meeting to be held on Monday April 25, 2011 at 14.30 hours at the 
Lotus 1-4 room  Floor 22, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World , 999/99 Rama I Road, Pathumwan, 
Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.  
ระเบียบวาระที่   
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Agenda Item:                              Subject: 

(1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:  
         ο    เห็นดวย          ο    ไมเห็นดวย                ο  งดออกเสียง 
                 For                                      Against                           Abstain 

 
ระเบียบวาระที่
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Agenda Item:                              Subject: 

(1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:  
         ο    เห็นดวย          ο    ไมเห็นดวย                ο  งดออกเสียง 
                 For                                      Against                           Abstain 
 

ระเบียบวาระที่
เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Agenda Item:                              Subject: 

(1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

                       เลือกกรรมการทั้งชุด 
        Vote for all the propose nominees as a whole. 
        เลือกกรรมการตามรายบุคคล 
        Vote for an individual nominee. 
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ชื่อ 
Name 

เห็นดวย (เสียง) 
For (Votes) 

ไมเห็นดวย 
(เสียง) 

Against (Votes) 

งดออกเสียง 
(เสียง) 

Abstain 
(Votes) 

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

 
 

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

 ลงชื่อ        ผูมอบฉันทะ 
 Signature (     ) Proxy Grantor 

 
 ลงชื่อ        ผูรับมอบฉันทะ 
 Signature (     ) Proxy Holder 
 
 ลงชื่อ        ผูรับมอบฉันทะ 
 Signature (     ) Proxy Holder 
 
 ลงชื่อ        ผูรับมอบฉันทะ 
 Signature (     ) Proxy Holder 
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เขียนที่                   
 Written at  

          วันที่   เดือน               พ.ศ         
        Date   Month           Year 
 

1  ขาพเจา         สัญชาต ิ             
 I/We              Nationality 
 อยูบานเลขที ่             ถนน          ตําบล/แขวง      
 Residing at No  Road Sub district 
 อําเภอ/เขต      จังหวัด       รหัสไปรษณีย              
 District    Province     Postal Code  
2 เปนผูถือหุนของ  บริษัท  โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
 being a shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited 
 โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม…………………………..….หุน          และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………………….เสียง  ดงันี้ 
 Holding the share in the amount of      shares     and the voting right equals to                                               votes as follows  

หุนสามัญ                หุน          ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………..…………..…เสียง 
ordinary share      shares     equal to voting right             votes 

 
3. ขอมอบฉันทะให      (สามารถมอบใหกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งทีส่งมาดวย 6)   

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

Mr. / Mrs. / Miss                                         Age                          Years 
 อยูบานเลขที ่             ถนน             ตําบล/แขวง     
 Residing at No                 Road                 Sub-district 
 อําเภอ/เขต      จังหวัด        รหัสไปรษณีย                       หรือ 
 District     Province      Postal Code  

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

 อยูบานเลขที ่             ถนน             ตําบล/แขวง     
 Residing at No                 Road                 Sub-district 
 อําเภอ/เขต      จังหวัด        รหัสไปรษณีย                       หรือ 
 District     Province     Postal Code  

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

 อยูบานเลขที ่             ถนน             ตําบล/แขวง     
 Residing at No                 Road                 Sub-district 
 อําเภอ/เขต      จังหวัด        รหัสไปรษณีย                         
 District     Province     Postal Code 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 
2554 ในวันจันทรที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ หองโลตสั 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอนด บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร 
เซ็นทรัลเวิลด เลขที่ 999/99  ถนนพระรามหนึ่ง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืน  
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2009 General Shareholders’ Meeting to be held on Monday 25 April 
2011  at 14.30 hours at the Lotus 1- 4 room Floor 22 , Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World  , 999/99 Rama I 
Road, Pathumwan , Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.  

4 ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows: 
 
 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดทีถ่ือ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได 
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
 
 มอบฉันทะบางสวน คือ  หุนสามัญ      หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได     เสียง 

หนังสือมอบฉนัทะ  แบบ ค. (สําหรบัผูถือหุนตางประเทศที่แตงตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเทานั้น 
PROXY Form C.             (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.) อากรแสตมป 20 บาท 

Duty Stamp Baht 20  

สิ่งที่แนบมาดวย 8 

Attachment No. 8 
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 Grant partial shares of   Ordinary share    Shares, Entitled to voting right      votes 
 

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

 
รายการ 

Agenda Items 

เห็นดวย 
(เสียง) 

For (Votes) 

  ไมเห็นดวย 
(เสียง) 

Against 
(Votes) 

 งดออกเสียง 
(เสียง) 

Abstain 
(Votes) 

ระเบียบวาระที่  1:   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครัง้ที่ 1/2553 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 26  เมษายน  2553 
Agenda Item    1:   To consider and Adoption of the Minutes of the Annual Meeting of  
Shareholders No. 1/2010 (held on April  26, 2010). 

(1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่
เห็นสมควร 

 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

   

ระเบียบวาระที่   2:   รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553            
Agenda Item    2:   To acknowledge directors’ report on the company’s performance 
for the year 2010. 

(1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่
เห็นสมควร 

 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

   

ระเบียบวาระที่  3:   พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2553 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบรับรองแลว 
Agenda Item   3:   To consider and approve the balance sheet and statement of income 
for  the year ended December 31, 2010. 

(1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่
เห็นสมควร 

 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

   

ระเบียบวาระที่  4:   พิจารณาอนุมัติการจดัสรรกาํไรและจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงาน  ประจําป 2553 
Agenda Item   4:   To consider the appropriation of profit and declaration of dividend 
for 2010’s operational results. 

(1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่
เห็นสมควร 

 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

   

ระเบียบวาระที่  5:   พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
Agenda Item   5:   To consider and elect the directors to succeed the directors who 
have to retire by rotation. 

(1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่
เห็นสมควร 

              The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
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รายการ 

Agenda Items 

เห็นดวย 
(เสียง) 

For (Votes) 

  ไมเห็นดวย 
(เสียง) 

Against 
(Votes) 

 งดออกเสียง 
(เสียง) 

Abstain 
(Votes) 

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

 
        เลือกกรรมการทั้งชุด 
        Vote for all the nominated candidates as a whole. 
 
        เลือกกรรมการตามรายบุคคล 
        Vote for an individual nominee. 

      
 (5.1)  นายสุทธิชัย              จิราธิวัฒน 
 Mr. Suthichai            Chirathivat 
 
 (5.2)  ดร.ชาญวิทย              สุวรรณะบุณย 
 Dr.Charnvitaya         Suvarnnapunya 
          
 (5.3)  นายเกิรด เคิรก สตีบ 
 Mr. Gerd Kurt Steeb 
 
 (5.4) นายวิเชฐ ตันติวานิช  
 Mr. Vichate Tantiwanich 

 
ระเบียบวาระที่  6:   พิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 
Agenda Item   6:   To consider and fix directors’  remuneration for the year 2011.  

(1) รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่
เห็นสมควร 

 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(2) รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

   

ระเบียบวาระที่  7:   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญช ีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2554 
Agenda Item   7:   The consider and appoint an auditor for the year 2011 and  
 fix the remuneration. 

(1) รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่
เห็นสมควร 

 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

   

ระเบียบวาระที่  8:   เรื่องอื่นๆ 
Agenda Item   8:   Other Businesses. (If Any) 

(1)รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่
เห็นสมควร 

 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(2)ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

   

 
6.  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม

ถูกตอง และไมใชการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
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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. 
 
 
 
 

7. ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีทีม่ีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการ
ใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

 
 
กิจการใดทีผู่รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
I/We Shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 

 
 
      ลงชื่อ            ผูมอบฉันทะ 

             Signature   (     )   Proxy Grantor 
 
       

      ลงชื่อ            ผูรับมอบฉันทะ 
             Signature   (     )   Proxy Holder 
 
 

      ลงชื่อ            ผูรับมอบฉันทะ 
             Signature   (     )   Proxy Holder 
 

  
      ลงชื่อ            ผูรับมอบฉันทะ 

             Signature   (     )   Proxy Holder 
 
หมายเหต ุ
Remarks; 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทย เปนผูรับฝาก และดูแลหุนใหเทานั้น 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
Evidences to be enclosed with the proxy form are: 
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดาํเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  

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

3. ผูถือหุนที่มอบฉนัทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
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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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ 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. 
 
 
 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Allonge of Proxy Form C.  

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of  Central Plaza Hotel Public Company Limited  
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันจันทรที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น.ณ หองโลตัส 1- 4 ชั้น 22  โรงแรม

เซ็นทารา แกรนด แอนด บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด เลขที่ 999/99 ถนนพระรามหนึ่ง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 

In the Meeting of the 2011  General  Shareholders’ Meeting to be held on Monday 25 April 2011 at 14.30 hours at the Lotus 
1-4 room Floor 22, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World, 999/99 Rama I  Road, Pathumwan, Bangkok or on the 
date and at the place as may be postponed or changed. 

 
ระเบียบวาระที่ 
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Agenda Item:                              Subject: 

(1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:  
         ο    เห็นดวย          ο    ไมเห็นดวย                ο  งดออกเสียง 
                 For                                      Against                           Abstain  

ระเบียบวาระที่ 
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Agenda Item:                              Subject: 

(1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

       (2)    ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:  
         ο    เห็นดวย          ο    ไมเห็นดวย                ο  งดออกเสียง 
                 For                                      Against                           Abstain  

ระเบียบวาระที่ …………………..   เรื่อง                       
Agenda Item:                              Subject:                

(1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เหน็สมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

       (2)    ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:                           

                       เลือกกรรมการทั้งชุด 
        Vote for all the propose nominees as a whole. 
        เลือกกรรมการตามรายบุคคล 
        Vote for an individual nominee. 
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ชือ 
Name 

เห็นดวย (เสียง) 
For (Votes) 

  ไมเห็นดวย 
(เสียง) 

Against (Votes) 

 งดออกเสียง 
(เสียง) 

Abstain 
(Votes) 

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

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

      ลงชื่อ            ผูมอบฉันทะ 
             Signature   (     )   Proxy Grantor         

      ลงชื่อ            ผูรับมอบฉันทะ 
             Signature   (     )   Proxy Holder  

  
      ลงชื่อ            ผูรับมอบฉันทะ 

             Signature   (     )   Proxy Holder 
 
 
 

      ลงชื่อ            ผูรับมอบฉันทะ 
             Signature   (     )   Proxy Holder 
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                                                                              แบบฟอรมลงทะเบียน 

      Registration Form 
 
ขาพเจา               สัญชาติ     
I/We        Nationality           
อยูบานเลขที ่       
Address       เลขทะเบียนผูถือหุน           
        Shareholders’ Registration No.                                           
  

 
  
 
  

เปนผูถือหุนของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  
  being a shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited 

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม       หุน 
holding the total amount of      shares  
หุนสามัญ        หุน 
ordinary share         shares  

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
The Annual General Shareholders’ Meeting of Shareholders for 2011 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  
Central Plaza Hotel Public Company Limited 

 

วันจันทรท่ี 25  เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 14.30 น. 
Monday, 25th  April 2011 at 14.30 hrs. 

 
ณ หองโลตัส 1-4 ช้ัน 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอนด บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร 

At Lotus 1-4 room ,22 th Floor  ,Centara Grand Hotel and Bangkok Convention Center, Central World 
 

  
  ขาพเจา_________________________________เปนผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 
   I                    shareholder or proxy holder of 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน__________________________ 
Central Plaza Hotel Public Company Limited of which the identification number 

ไดมาเขารวมการประชุมดังกลาวขางตน 
attend the above mentioned meeting 
 

                                                                                    ลงช่ือ_______________________ผูเขาประชุม 
                                                                                                          Sign                              Meeting Attendant 

                                                      (_______________________) 

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนําเอกสารชุดนี้มาดวย 
For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting,  

kindly bring this set of documents for registration 
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