
หลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชมุผูถือหุนและเสนอชื่อกรรมการลวงหนา 
1. วัตถุประสงค 

บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) มีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลอยางตอเนื่อง โดยปฏิบติัตอผู
ถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน 
 
การใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการลวงหนา เปน
สวนหนึ่งของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการปฏบิัติตอผูถือหุนทกุรายอยางเทาเทียมกัน  บริษทัฯ จึงไดกําหนด
หลักเกณฑใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน และเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ
ลวงหนา เพื่อชวยกล่ันกรองเรื่องที่จะเสนอใหเปนประโยชนตอบริษัทฯ อยางแทจริง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
สอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทนไดพิจารณาคัดเลือก และให
ความเห็นตอคณะกรรมการบริษทั และเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนตอไป 
 

2. คุณสมบัติของผูถือหุน 
ผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการตองมีคุณสมบัต ิ
ดังนี้ 

• เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งตองถือหุนอยางนอย 100,000 หุน (หนึง่แสนหุน) โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียว หรือหลายราย
รวมกันได 

• ตองถือหุนในบรษิัทฯ ตามสัดสวนขางตนตอเนื่องมาไมนอยกวา 1 ป และยังถือหุนตามสัดสวนดังกลาวในวันที่เสนอระเบียบ
วาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 

• สามารถแสดงหลักฐานการถือหุน เชน หนังสอืรับรองจากบริษทัหลักทรพัย หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรพัย (ประเทศไทย) จาํกัด 

 
3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

เรื่องที่จะไมบรรจเุปนระเบียบวาระการประชุม มีดังนี้ 
1. เรื่งอที่ขัดกับกฏหมาย กฏระเบียบ หลักเกณฑของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานทีกํ่ากับดูแลบริษทัฯ หรือ 

ไมเปนไปตามขอบังคับ มติทีป่ระชุมผูถือหุน การกาํกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
2. เรื่องที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบคุคลใด โดยเฉพาะ 
3. เรื่องที่เปนอํานาจการบรหิารจัดการของคณะกรรมการ ทั้งนี้ จะไมจํากดัการนําเสนอขอแนะนาํที่เปนประโยชนจากผูถือหุน 
4. เรื่องที่เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ เวนแตเปนเรื่องที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงความผิดปกติ 
5. เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจทีบ่ริษทัฯ จะดําเนินการใด 
6. เรื่องที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง 
7. เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนทีม่ีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 2 
8. เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ไมมีความจําเปนที่จะตองบรรจุเปนวาระ 

4. การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท 
 ผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มคุีณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษทั เพื่อใหทีป่ระชุม
คณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาโดยจัดทําเปนหนังสือระบุ ประวัตสิวนตวั ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รายช่ือบริษัทที่บคุคลดังกลาวเปนผูบรหิารหรือกรรมการ จํานวนหุนที่ถืออยูในบริษัทฯ สวนได
เสียกับบรษิัท และบริษทัยอย/บริษทัรวมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ที่อยูที่ติดตอได และขอมูลอ่ืนๆ ที่เห็นสมควร



เสนอใหคณะกรรมการบริษทัพิจารณา รวมถึงหนังสอืยินยอมของบุคคลทีไดรับการเสนอชื่อที่จะเปนกรรมการบริษทัหากไดรับการ
คัดเลือก 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ ซึ่งจะตองมีคุณสมบัติ
ถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฏหมายบรษิัทมหาชน จํากัด กฏหมายหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย และการกาํกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ 
5. ข้ันตอบในการพิจารณา 

1. ผูถือหุนทีม่ีคุณสมบัติครบถวนตามขอ (2) สามารถเสนอเรื่องโดย ดําเนินการ ดังนี้ 

• กรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจาํป 2554” หรือ “แบบเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการของบริษัท” ตามแบบฟอรมแนบ 

• จัดสงเอกสารตนฉบับพรอมหลักฐานทีบ่ริษัทฯ กาํหนดมาทีบ่ริษทัฯ ภายในวนัที่ 10 กุมภาพันธ  2554 
  เพื่อใหคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม หรือ รายช่ือบุคคลที่เสนอเขารับ

พิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ ทั้งนี้ สามารถสงบเอกสารอยางไมเปนทางการทางโทรสาร หมายเลข 02-1006231 
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส (email) ronnachitma @ chr.co.th  กอนก็ได 

 
 
 
 
 
 
  

•  กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการ 
ผูถือหุนทุกรายตองกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถือหุน ประจําป 2554 ” 
หรือ “ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการของบรษิัท ” แลวแตกรณ ี และลงชื่อไวเปน
หลักฐาน แลวรวมสงเปนชุดเดียวกัน 

• กรณีผูถือหุนรายเดียวหรือหลายราย เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกวา 1 ระเบียบวาระ ผูถือหุนตองกรอก 
“แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน”1แบบฟอรม ตอ 1 ระเบียบวาระ พรอมลง
ลายมือช่ือใหครบถวน 

 
2. คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมทีผู่ถือหุนเสนอซึ่งจะตองไมมีลักษณะเขาขาย

ขอ 3 
 
3.  เรื่องที่ผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะไดรับบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนของ

คณะกรรมการ สําหรับเรื่องที่ไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯจะแจงใหผูถือหุนทราบพรอมทั้งช้ีแจง
เหตุผลเปนลายลักษณอักษร     ทั้งนี ้ ใหคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการถือเปนที่สุด 

  
4.  บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการและมีเอกสารครบถวนจะถูกเสนอใหคณะกรรมการสรรหาและ กําหนด

คาตอบแทนพิจารณาตอไป บุคคลทีไ่มผานความเห็นชอบ บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบพรอมทั้งช้ีแจงเหตุผลเปนลาย
ลักษณอักษร ทั้งนี้ใหคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการถือเปนที่สุด 

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



แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 
 
      วันที่       
ช่ือ – นามสกุลของผูถือหุน :           
ที่อยู             
             
             
โทรศัพท :        
โทรสาร :        
E-mail :        
 
จํานวนหุนที่ถือครอง :       
เรื่องที่เสนอ :            
วัตถุประสงค :  [   ]  เพื่อพิจารณา  [   ] เพื่อทราบ 
รายละเอียด :            
             
             
เอกสารประกอบ [   ] ไมมีเอกสารประกอบ [   ] มีเอกสารประกอบจํานวน ____ แผน 
 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอมุลและเอกสารหลักฐานทีแ่นบเพิม่เติม ถูกตองครบถวน และยินยอมใหบรษิัทฯ เปดเผยขอมูลหรือเอกสาร
หลักฐานดังกลาวได 
 
      ลงช่ือ        ผูถือหุน 
               (                                                                           ) 
หมายเหตุ 
เอกสารหลักฐานที่ผูถือหุนตองแนบพรอมแบบขอเสนอเรื่อง เพ่ือบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม 
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. ในกรณทีี่ผูถือหุนหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม ผูถือหุนทุกรายจะตองกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เปนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ” และลงชื่อไวเปนหลักฐานแลวรวบรวมเปนชุดเดียวกัน 

4. กรณีผูถือหุนรายเดียวหรือหลายราย เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกวา 1 ระเบียบวาระ ผูถือหุนตองกรอก “แบบขอเสนอ
เรื่องเพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน”1แบบฟอรม ตอ 1 ระเบียบวาระ พรอมลงลายมือช่ือใหครบถวน 

 



แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพจิารณาคัดเลือกเปนกรรมการในการประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป  2554 
 
      วันที่       
 
ช่ือ – นามสกุลของผูถือหุน :           
ที่อยู             
             
โทรศัพท :        
โทรสาร :        
E-mail :        
 
จํานวนหุนที่ถือครอง :       
 
ขาพเจามีความประสงคจะขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/…………..)       
เขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของ บรษิัท โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จํากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกลาวใหความยินยอม
และรับรองวาเอกสารประกอบที่ย่ืนมาพรอมนี้ถูกตองและเปนจริงทุกประการ และยินยอมใหบริษทัฯ เปดเผยขอมูลหรือเอกสาร
หลักฐานดังกลาวได 
 
      ลงช่ือ        ผูถือหุน 
                 (                                                                                 ) 
หมายเหตุ 
 
เอกสารหลักฐานที่ผูถือหุนตองแนบพรอมแบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือกเปนกรรมการ 
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. เอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก ประวัตสิวนตวั ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน ความสามารถ 

และความเชี่ยวชาญ รายช่ือบริษัทที่บุคคลดังกลาวเปนผูบริหารหรือกรรมการ จํานวนหุนที่ถืออยูในบริษัทฯ สวนไดเสียกับ
บริษัท และบรษิทัยอย/บริษัทรวมของบริษัทหรือนติิบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ที่อยูทีต่ิดตอได และขอมูลอ่ืนๆ ที่เห็นสมควร
เสนอใหคณะกรรมการบริษทัพิจารณา รวมถึงหนังสือยินยอมของบคุคลทีไดรับการเสนอชื่อที่จะเปนกรรมการบริษทัหาก
ไดรับการคัดเลือก 

4. ในกรณทีี่ผูถือหุนหลายรายรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการ ผูถือหุนทุกรายจะตองกรอก “ แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพือ่
รับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ” และลงช่ือไวเปนหลักฐานแลวรวบรวม
เปนชุดเดียวกัน 


