
The Criteria for Minority Shareholders to propose the Agenda for the Annual General Meeting and to Nominate 
Director in Advance 
 

1. Objective 
Central Plaza Hotel Co.,Ltd. (“the Company”) has operated its business under Good Corporate 
Governance.  The Company therefore would like to ensure that all shareholders are equitably treated. 
Allowing  minority shareholders to propose agenda in the Shareholders General Meeting and to nominate 
director in advance is part of the principles of good governance.  It demonstrates fair and equitable 
treatment toward all shareholders and clear guidelines in ensuring that all agenda items are related to the 
company’s operations and is genuinely beneficial to the Company.  This procedure is consistent with 
related laws and regulations that require for the Nomination and Remuneration Committee to consider 
and advise the Board of Directors as well as to make necessary proposals in the Shareholders General 
Meeting.  

 
2. The Qualification of Shareholder 

The shareholder who wishes to propose agenda or nominate director the Shareholders General Meeting 
must possess the following qualifications: 

o Be the Company’s shareholder holding a minimum of 100,000 shares ( one hundred thousand 
share) which can be either owned by one shareholder or combined 

o Has owned the shares as stipulated above continuously for at least 1 year by the date that 
shareholder proposes the agenda or director nomination. 

o Show proof of share ownership, such as certified letter from securities company or other 
evidence from the Stock Exchange of Thailand (SET) or Thailand Securities Depository 
Co.,Ltd. or custodian. 

 
3. Proposal of the Agenda and nomination of director  

3.1 Criteria for the Agenda Proposals that will not be accepted 
    1.  Agenda proposals that violates the law, rules regulations of government agencies or agendies , the 

objectives, the Articles of Association, the shareholders, resolution, Company governance 
practices 

    2.  Agenda proposals that is beneficial only to  specific person or group  
           3.  Agenda proposals touching on mattes that are within the authority of the Board But this discourages 

shareholders from offering construcitive suggestions 
    4.  Agenda proposals that concern normal business practices of the Company, unless there is indication 

of irregularity. 
     5. Agenda proposals for the Company to take action which is beyond the power or control 
     6.  Agenda proposals that contain incorrect or incomplete information. 
     7.  Agenda proposals from shareholders not fully qualified according to criteria No.2 
     8.  Agenda proposals that the Board deems irresponsible or unconstructive.  
3.2 Consideration Procedure 
       1. Shareholders that possess the qualifications as specified in (2) can propose the subjects by the     

following process. 
- Fill out the “Agenda Proposal Form of the 2008  Annual General Meeting” or “ Director 

Nomination Proposal Form for 2008 Annual General Meeting”  
- Deliver all the documents to the company by 15 February 2008 to the address below: 

Secretary to the Board of Directors  
          Central Plaza Hotel Public Company Limited 
                        999/99 Rama I  Road, Prathumwan Bangkok 
   



2. The Board will consider the agenda proposals as per criteria defined in 3.1 
                             3. The Agenda proposals approved by the Board along with the Board opinions will be included  
                                 Agenda of the AGM Notice.  For the agenda proposals not approved by the Board, the  

Company will communicate to the shareholders via official letter for the reasons of the 
Board’s refusal. 

               4. The nominated directors which have the completed evidence will be proposed to the Board of   
                                 Nomination Directors for further consideration.  

 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Director Nominating Form for 2008 Annual General Shareholders Meeting 
 
    Date _______________________ 
 
First – Last Name of the Shareholder:____________________________________________________ 
Address:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Telephone:__________________________________________________________________________ 
Fax.:_____________________________________________ 
E-mail:___________________________________________ 
 
Number of Shares Owned :_____________________________________________________________ 
 
I hereby propose that (Mr./Mrs./Ms/.............................) ________________________________be a 
director nominee of Central Plaza Hotel Public Co.,Ltd.  The nominee agrees and certifies that 
attacheed supporting document are accurate and truthful and the Company has the nominee’s 
permission to disclose the information or supporting documents. 
 
 
    Sing___________________________Shareholder 
 
Notes: 
Required supporting documents that must be submitted along with the Director 
Nominating Form 
 
1. Proof of share ownership such as certified letter from the securities company other evidence from 

the Stock Exchange of Thailand (SET) of Thailand Securities Depository Co.,Ltd. (TSD) or 
custodian. 

 
2. Proof of Identity 

- Individual shareholder must submit a certified copy of the identification card or passport 
(for foreigner). 

- Juristic shareholder must submit certified copies of the corporate affidavit and 
identification card or passport (for foreigner)of the director who signed the form on behalf 
of the company. 

-  
3. If  many shareholders have unified to nominate a director, all of them must complete the “Director 

Nominating Form for 2008 Annual General Shareholders Meeting”, sign their names as evidence 
and consolidate all the forms into one set. 

 
4. Information of Director Nominee ie education and work experience background (Curriculum 

Vitae).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Agenda Proposal From for 2008  Annual General Shareholders Meeting 
 
    
       Date__________________________________ 
 

First – Last Name of the Shareholder:____________________________________________________ 
Address:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Telephone:__________________________________________________________________________ 
Fax.:_____________________________________________ 
E-mail:___________________________________________ 
 
Number of Shares Owned :_____________________________________________________________ 

 
  Agenda Proposed :___________________________________________________________________ 
                                Objective:          [   ]  For Consideration   [   ] For Information 
   Details :             [   ]  Have Supporting Documents  [   ] No Supporting Documents 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
  
I hereby certify that the information and the attached supporting ducuments are accurate, complete and  
 that the Company has my permission to disclose the information or the said supporting documents. 
 
     
      Sign_____________________Shareholder 
              
             (..........................................) 
 
Notes: 
Required supporting documents that must be submitted along with the Agenda Proposal 
Form 
 
1. Prooif of share ownership such as certified letter from securities company, other evidence from the 

Stock Exchange of Thailand (SET) or Thailand Securities Depository Co.,Ltd. (TSD) or custodian. 
 
2. Proof of I dentity 

- Individual shareholder must submit a certified copy of the identification card or 
passport(for foreigner). 

- Juristic shareholder must submit certified copies of the corporate affidavit and 
identification card or passport (for foreigner) of the director who signed the form on behalf 
of the company. 

 
3.     If many shareholders have unified to propose the agenda(s), all of them must complete the forms,  
        Sing their names as evidence and consolidate all the forms into one set.  



หลกัเกณฑการใหผูถอืหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอชื่อกรรมการลวงหนา 
1. วัตถุประสงค 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) มีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลอยาง
ตอเนื่อง โดยปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน 
 
การใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเปน
กรรมการลวงหนา เปนสวนหนึ่งของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย
อยางเทาเทียมกัน  บริษัทฯ จึงไดกําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน 
และเสนอชื่อบุคคลเพือ่พิจารณาคัดเลอืกเปนกรรมการลวงหนา เพื่อชวยกลั่นกรองเร่ืองที่จะเสนอใหเปนประโยชน
ตอบริษัทฯ อยางแทจริง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม สอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ เพ่ือใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาคัดเลอืก และใหความเห็นตอ
คณะกรรมการบริษัท และเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนตอไป 
 

2. คุณสมบัติของผูถือหุน 
ผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

• เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งตองถอืหุนอยางนอย 100,000 หุน (หนึ่งแสนหุน) โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียว 
หรือหลายรายรวมกันได 

• ตองถือหุนในบริษัทฯ ตามสัดสวนขางตนตอเนื่องมาไมนอยกวา 1 ป และยังถือหุนตามสัดสวนดังกลาวใน
วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพือ่พจิารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ 

• สามารถแสดงหลักฐานการถือหุน เชน หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

 
3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ (2) สามารถเสนอเรื่องโดย ดําเนินการ ดังนี้ 

• กรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพือ่บรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552” หรือ “แบบ
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการของบริษัท” ตามแบบฟอรมแนบ 

• จัดสงเอกสารพรอมหลักฐานที่บริษัทฯ กําหนดมาท่ีบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2552 
 
 

 
 
 

 เลขานกุารคณะกรรมการ 
 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 
 999/99 ถนน พระรามหนึ่ง แขวงปทุมวนั  
              เขตปทุมวัน    กรุงเทพมหานคร 



แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 
 
      วันที่       
 
ชื่อ – นามสกลุของผูถือหุน :           
ที่อยู             
             
             
โทรศัพท :        
โทรสาร :        
E-mail :        
 
จํานวนหุนที่ถือครอง :       
 
ขาพเจามีความประสงคจะขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/…………..)       
เขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) โดยบุคคลดังกลาวใหความ
ยินยอมและรับรองวาเอกสารประกอบที่ยื่นมาพรอมนี้ถูกตองและเปนจริงทุกประการ และยินยอมใหบริษัทฯ เปดเผย
ขอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได 
 
      ลงชื่อ        ผูถือหุน 
               (                                                                           ) 
หมายเหตุ 
 

เอกสารหลักฐานที่ผูถือหุนตองแนบพรอมแบบขอเสนอเรื่อง 
1. หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษทัหลักทรัพย หรือ หลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรพัย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ผูรับฝากหลักทรัพย 
2. หลักฐานแสดงตน ไดแก 

- ในกรณทีี่ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือ สําเนาหนังสอืเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) พรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตอง 

- ในกรณทีี่ผูถือหุนเปนนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือ สําเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามทีไ่ดลงช่ือในแบบขอเสนอนี้ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

3. ในกรณทีี่ผูถือหุนหลายรายรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการ ผูถือหุนทุกรายจะตองกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552” และลงชื่อไวเปนหลักฐานแลวรวบรวมเปน
ชุดเดียวกัน 

4. เอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก ประวัติการศึกษา และประวัตกิารทํางานของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือ 
คัดเลือกเปนกรรมการ 



แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 
 

       วันที่      
 

ชื่อ – นามสกลุของผูถือหุน :           
ที่อยู             
             
             

โทรศัพท :        
โทรสาร :        
E-mail :        
 

จํานวนหุนที่ถือครอง :       
 

เรื่องที่เสนอ :             
วัตถุประสงค :  [   ]   เพื่อพิจารณา  [   ]   เพื่อทราบ 
รายละเอียด :   [   ]   มีเอกสารประกอบ [   ]   ไมมีเอกสารประกอบ 
             
             
             

             

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกตองครบถวน และยินยอมใหบริษัทฯ เปดเผยขอมูลหรือ 
เอกสารหลกัฐานดังกลาวได 
 

      ลงชื่อ        ผูถือหุน 
               (                                                                           ) 
หมายเหตุ 
 

เอกสารหลักฐานที่ผูถือหุนตองแนบพรอมแบบขอเสนอเรื่อง 
1. หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษทัหลักทรัพย หรือ หลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรพัย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ผูรับฝากหลักทรัพย 
2. หลักฐานแสดงตน ไดแก 

- ในกรณทีี่ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือ สําเนาหนังสอืเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) พรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตอง 

- ในกรณทีี่ผูถือหุนเปนนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือ สําเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามทีไ่ดลงช่ือในแบบขอเสนอนี้ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

3. ในกรณทีี่ผูถือหุนหลายรายรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการ ผูถือหุนทุกรายจะตองกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552” และลงชื่อไวเปนหลักฐานแลวรวบรวมเปน
ชุดเดียวกัน 


