
 

 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
 

ในวนัจนัทร์ท่ี 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14:30 น. 

ณ หอ้ง World Ballroom ชั้น 23 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอนดบ์างกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์  

แอท เซ็นทรัลเวิลด ์

เลขท่ี  999/99  ถนน พระราม 1 แขวงปทุมวนั  

เขตปทุมวนั   กรุงเทพมหานคร 

เปิดรับลงทะเบียน 1 ช่ัวโมงก่อนเวลาประชุม 

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน  

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดน าฟอร์มลงทะเบียน Barcode มาด้วย 

งดแจกของท่ีระลึก 
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แนวทางปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 

กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) 
 

บริษทัฯ ไดติ้ดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส Covid-19 มาโดยตลอด
และมีความห่วงใยในความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษทัฯ จะจดั
เตรียมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภยัดา้นสุขอนามยั 
ตลอดจนด าเนินการตามแนวทางและค าแนะน าท่ีส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด
เก่ียวกบัการจดัประชุม 

 
ทั้งน้ีบริษทัฯ ใคร่ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเขา้ประชุมให้แก่กรรมการ

อิสระของบริษทัฯ ตามแบบหนงัสือมอบฉันทะท่ีท่านสามารถแจง้ความประสงคใ์นการลงคะแนน
เสียงในทุกวาระล่วงหน้าไดโ้ดยท่านสามารถส่งเอกสารการมอบฉันทะมาท่ีส านกังานเลขานุการ
ของบริษทั  

ไปรษณีย:์ ส านกัเลขานุการบริษทั  
บริษทัโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั  
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท:์ (02) 769-1234 ต่อ 6606  
 

กรณีท่ีผูถื้อหุ้นยงัคงประสงค์จะเขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเอง บริษทัมีแนวทางในการจดั
ประชุม ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ จะจดัตั้งจุดคดักรอง พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณทางเขา้ของโรงแรม กรณีท่ี
ตรวจพบผูมี้ความเส่ียง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม โดยท่าน
สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมแทนได ้

2. การต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเวน้ระยะห่าง 1.5 เมตร 
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3. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นัง่โดยมีระยะห่างระหว่างเกา้อ้ีอยา่งนอ้ย 2 เมตร ซ่ึงจะท า
ใหจ้ านวนท่ีนัง่ในห้องประชุมมีจ ากดั เม่ือท่ีนัง่เตม็แลว้จะไม่สามารถเขา้พื้นท่ีเพิ่มเติมได ้
จึงขอความร่วมมือผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองในการมอบฉนัทะกรรมการอิสระของ
บริษทัฯ แทนการเขา้ร่วมประชุม 

4. เพื่อลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด บริษทัฯ จึงไม่จดัเตรียมไมโครโฟนส าหรับการ
สอบถาม โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีประสงคจ์ะสอบถามในท่ีประชุม ขอให้ส่งค าถามให้แก่
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ เพื่อจดัส่งค าถามแก่ประธานกรรมการบริษทัฯ ต่อไป 

5. งดบริการอาหาร งดเสิร์ฟชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจดัการประชุม
เด็ดขาด เพื่อลดความเส่ียงของการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส  
ทั้ งน้ี งดแจกรายงานประจ าปี 2562 ในแบบรูปเล่มในวนัประชุม เพื่อลดการสัมผสั
ส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้น และเพื่อความปลอดภยั สุขอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมงานทุกท่าน 

6. ขอความร่วมมือผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอด
ระยะเวลาท่ีเขา้ร่วมการประชุม  

 
ทั้งน้ี หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีจ านวนมากหรือมาพร้อมกนัหลายท่าน อาจท าให้เกิดความ

ล่าช้าในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ทางบริษทัฯ ต้องขออภยัในความไม่
สะดวกมา ณ โอกาสน้ีดว้ย  

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด 
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การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลด รายงานประจ าปี 2562  
 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัศูนย์รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียน
หลกัทรัพยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื่อใหบ้ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุน้และรายงานประจ าปี
ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นรหสัคิวอาร์ (QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรียกดูขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 
ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผา่น QR Code ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

 
ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 
2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ท่ี QR Code 
3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification)ขึ้นมาดา้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ความนั้น เพื่อดูขอ้มูลประกอบการประชุม 
หมายเหตุ : กรณี ท่ีไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู ้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน 
(Application) อ่ืนๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้ 

 
ส าหรับระบบ Android 

1. เปิดแอปพลิเคชนั QR CODE READER, Facebook หรือ Line 
ขั้้นตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 
→ เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้มูลประกอบการประชุม 
 

 
รายงานประจ าปี 2562 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3 

1/4 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5: พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ มีดงัน้ี 
 
ช่ือ – นามสกลุ นายสุทธิชยั  จิราธิวฒัน์ 
ต ำแหน่งใน บมจ.โรงแรมเซน็ทรลัพลำซำ รองประธำนกรรมกำร 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ 18 กนัยำยน  2483 
อำย ุ 79 ปี 
วนัเริม่ตน้ต ำแหน่งกรรมกำร 12 ธนัวำคม 2536 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง วำระที ่1:  12 ธนัวำคม 2536 - 29 เมษำยน 2537 
  วำระที ่2:  29 เมษำยน 2537 - 24 เมษำยน 2540 
  วำระที ่3:  24 เมษำยน 2540 - 27 เมษำยน 2543 
  วำระที ่4 : 27 เมษำยน 2543 - 24 เมษำยน 2546 
  วำระที ่5 : 24 เมษำยน 2546 - 27 เมษำยน 2548 
  วำระที ่6 : 27 เมษำยน 2548 - 24 เมษำยน 2551 
  วำระที ่7 : 24 เมษำยน 2551 - 25 เมษำยน 2554 
  วำระที ่8 : 25 เมษำยน 2554 - 24 เมษำยน 2557 
  วำระที ่9 : 24 เมษำยน 2557 - 28 เมษำยน 2560 
  วำระที ่10: 28 เมษำยน 2560 - กำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563  
      (23 เมษำยน 2563) 
กำรถอืหุน้ในบรษิทั 18,021,373 หุน้ หรอื 1.34 % 
คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ ● ปรญิญำดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สำขำบรหิำรธุรกจิ มหำวทิยำลยัรำชภฎั 
   เชยีงรำย   
 ● ปรญิญำบตัร สำขำวศิวกรรมโยธำ Kingston College of Technology  
  ประเทศองักฤษ 
กำรอบรมหลกัสตูรทีจ่ดัโดย ● ปี 2549 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
สมำคมส่งเสรมิสถำบนั ● ปี 2543 หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) 
กรรมกำรบรษิทัไทย (IOD)  
ประสบกำรณ์ ● ประธำนกรรมกำรบรหิำร, ประธำนอ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิและบญัช ี
   บรษิทั กลุ่มเซน็ทรลั จ ำกดั 
  ● ผูช้่วยผูจ้ดักำรใหญ่ บรษิทั หำ้งเซน็ทรลัดพีำรท์เมนทส์โตร ์จ ำกดั 
  ● ผูจ้ดักำรสำขำ หำ้งเซน็ทรลั สำขำสสีม 
  ● ผูช้่วยจดักำรสำขำ หำ้งเซน็ทรลั สำขำสลีม 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  
  กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ● ประธำนกรรมกำร บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 
  กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน ● ประธำนกรรมกำร บรษิทั กลุม่เซน็ทรลั จ ำกดั 
  กจิกำรอื่นทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำม -ไม่ม-ี 

ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซน็ทรลัพลำซำ 
สดัส่วนกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร/คณะกรรมกำรประชุมย่อยในรอบปี 2562 
 กำรเขำ้ร่วมประชมุคณะกรรมกำร  4/4 ครัง้ 
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ช่ือ – นามสกลุ นายนรชิต สิงหเสนี  
ต ำแหน่งใน บมจ.โรงแรมเซน็ทรลัพลำซำ กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ / 
 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ 7 พฤศจกิำยน 2497 
อำย ุ 65 ปี 
วนัเริม่ตน้ต ำแหน่งกรรมกำร 8 พฤศจกิำยน 2562 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง วำระที ่1:  8 พฤศจกิำยน 2562 - กำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563  
     (23 เมษำยน 2563) 
กำรถอืหุน้ในบรษิทั 0 หุน้ (คดิเป็น รอ้ยละ 0.00 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้) 
คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ ● ศลิปศำสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ดำ้นรฐัประศำสนศำสตรส์ำขำ

ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศ มหำวทิยำลยัเกษมบณัฑติ  
   ● ปรญิญำโท จำก The Fletcher School of Law and Diplomacy 

สหรฐัอเมรกิำ โดย ทุนพรีวิฟอยด์ 
   ● ปรญิญำตร ีนติศิำสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิิยม) จฬุำลงกรณมหำวทิยำลยั 
   ● หลกัสตูร Leaders in Development จำก The Kennedy School of 

Government Harvard University สหรฐัอเมรกิำ 
   ● หลกัสตูรวทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร (วปอ.) รุ่นที ่4313 
   ● หลกัสตูรนักบรหิำรระดบัสงู (นบส.) รุ่น 20 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ขำ้รำชกำรพลเรอืน (กพ.) 
   ● หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู ของสถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นที ่20 
กำรอบรมหลกัสตูรทีจ่ดั ● ปี 2552 Director Certification Program (DCP) 
โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนั 
กรรมกำรบรษิทัไทย (IOD)            
ประสบกำรณ์ ● ปลดักระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
   ● กรรมกำรร่ำงรฐัธรรมนูญ 
   ● ประธำนกรรมกำรมลูนิธไิทย 
   ● กรรมกำร รำงวลัสมเดจ็เจำ้ฟ้ำมหดิล 
   ● กรรมกำรบรหิำร สถำบนัพระปกเกลำ้ 
   ● กรรมกำร กำรท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย 
ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน -ไม่ม-ี 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ● กรรมกำรกฤษฎกีำ 

กจิกำรอื่นทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำม -ไม่ม-ี 
 ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซน็ทรลัพลำซำ 
สดัส่วนกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร/คณะกรรมกำรประชุมย่อยในรอบปี 2562 
 กำรเขำ้ร่วมประชมุคณะกรรมกำร n/a 
ขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรอสิระ: 
กำรมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในชว่ง 2 ปีทีผ่่ำนมำจนถงึปัจจุบนั 
- ไม่เป็นกรรมกำรทีม่สีว่นในกำรบรหิำรงำน พนักงำน ลูกจำ้ง หรอืทีป่รกึษำทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ ำ 
- ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษำกฎหมำย) 
- ไม่มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิทีม่นียัส ำคญัอนัอำจมผีลท ำใหไ้มส่ำมำรถท ำหน้ำทีไ่ดอ้ย่ำงอสิระ (เช่น กำรซื้อ/ขำย วตัถุดบิ/บรกิำร กำรยืม/ใหกู้เ้งนิ) 
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ช่ือ – นามสกลุ นายธีระยทุธ  จิราธิวฒัน์ 
ต ำแหน่งใน บมจ.โรงแรมเซน็ทรลัพลำซำ กรรมกำร 
 กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรก ำกบัดแูล 
 ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ 14 สงิหำคม 2508 
อำย ุ 54 ปี 
วนัเริม่ตน้ต ำแหน่งกรรมกำร 2 เมษำยน 2555 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง วำระที ่1:  2 เมษำยน 2555 - 24 เมษำยน 2557 
  วำระที ่2 : 24 เมษำยน 2557 - 28 เมษำยน 2560 
  วำระที ่3:  28 เมษำยน 2560 - กำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563  
      (23 เมษำยน 2563) 
กำรถอืหุน้ในบรษิทั 16,725,000 หุน้ หรอื 1.24% 
คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ ● ปรญิญำโท สำขำ Food, Hotel and Tourism Management, Rochester 

Institute of Technology, Rochester, USA 
 ● ปรญิญำตร ีคณะรฐัศำสตร ์จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 ● ปี 2554 หลกัสตูรผูบ้รหิำรกระบวนกำรยุตธิรรมระดบัสงู (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 หลกัสตูรกำรเงนิเพื่อกำรบรหิำร ภำควชิำกำรธนำคำรและกำรเงนิ 
คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัช ีจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

 ● ปี 2539 หลกัสตูร Mini MBA Program คณะพำณิชศำสตรแ์ละกำรบญัช ี
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

 ● ปี 2536 หลกัสตูรจติวทิยำควำมมัน่คง สถำบนัจติวทิยำควำมมัน่คง 
วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร 

 ● ปี 2559 หลกัสตูรวทิยำลยัปัองกนัรำชอำณำจกัร (วปอ.) รุ่นที ่58 
กำรอบรมหลกัสตูรทีจ่ดัโดย  ● ปี 2545 Directors Certification of Program (DCP) 
สมำคมส่งเสรมิสถำบนั  
กรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
ประสบกำรณ์ ● รองประธำนอำวโุสฝ่ำยบรหิำรโครงกำร 
  ● รองประธำนฝ่ำยบรหิำรโครงกำร 
  ● ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบรหิำรโครงกำรและจดัซื้อ 
  ● ผูจ้ดักำรแผนกส่งเสรมิกำรขำยและพฒันำโครงกำร 
  ● ผูป้ระสำนงำนแผนกอำหำรและเครื่องดื่มโรงแรมและรสีอรท์ในเครอืเซน็ทำรำ 
  ● ผูช้่วยผูจ้ดักำรหอ้งอำหำร Marriott Hotel & Resort, Park Ridge, NJ, USA 
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ต ำแหน่งอื่นในปัจจุบนั  
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน -ไม่ม-ี 
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน ● กรรมกำรบรษิทัย่อย โรงแรมและรสีอรท์ในเครอืเซน็ทำรำ 
 กจิกำรอื่นทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำม -ไม่ม-ี 

ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซน็ทรลัพลำซำ 
 
สดัส่วนกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร/คณะกรรมกำรประชุมย่อยในรอบปี 2562 
 กำรเขำ้ร่วมประชมุคณะกรรมกำร      4/4 ครัง้ 
 กำรเขำ้ร่วมประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรก ำกบัดแูล 4/4 ครัง้ 
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5: พิจารณาแต่งตัง้กรรมการเพ่ิม 
ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ มีดงัน้ี 
 
 
 
ช่ือ – นามสกลุ   นางจินตนา บุญรตัน์ 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ 2 พฤษภาคม 2495 
อายุ 67 ปี 
การถอืหุน้ในบรษิทั   -ไม่ม-ี 
คุณวุฒทิางการศกึษา  ●  ป ริ ญ ญ า ต รี  บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ  Menlo School Of Business 

Administration, USA  
การอบรมหลกัสตูรทีจ่ดัโดย   ●  Directors Certification of Program (DCP 5/2000) 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนั  ●  หลกัสตูร Role Of Chairman Program (RCP 15/2011) 
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
ประสบการณ์   ●  กรรมการ หอการคา้ไทย 
     ●  กรรมการ สภาหอการคา้ไทย 
     ●  นากยสมาคมนกัเรยีนเก่ามาแตรเ์ดอวีทิยาลยั 
     ●  กรรมการสตรภีาคพืน้แปซฟิิกและเอเชยีอาคเนยแ์ห่งประเทศไทย 
ต าแหน่งอื่นในปัจจุบนั  
 กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ●  ประธานกรรมการ บมจ.มาลกีรุ๊ป 
     ●  ประธานกรรมการ บมจ.เอบโิก ้โฮลดิง้ส ์
 กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน ●  กรรมการ บจ.เซน็ทรลักาเมนทแ์ฟคทอรี ่
     ●  กรรมการ บจ.เซน็ทรลัเทรดดิง้ 
     ●  กรรมการ บจ.เซน็ทรลัมาเกต็ติง้กรุ๊ป 
     ●  กรรมการ บจ.แมทเทอรด์ ี
     ●  กรรมการ ซเีทรคสากล 
 กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความ -ไม่ม-ี 
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา 
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ช่ือ – นามสกลุ   นางสิริเกศ จิรกิติ 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ 12 มถิุนายน 2499 
อายุ 64 ปี 
การถอืหุน้ในบรษิทั  - ไม่ม ี- 
คุณวุฒทิางการศกึษา  ●  โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา 

●  ปรญิญาตร ีเคม,ี George Washington University  
●  ปรญิญาโท Business Administration International Business 

Education and Research, University of Southern California 
การอบรมหลกัสตูรทีจ่ดัโดย   - ไม่ม ี- 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนั   
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
ประสบการณ์   ●  ปี 2525 ผูอ้ านวยการฝ่ายจดัซื้อ (ผลติภณัฑ์เกี่ยวกบับา้น) ส านักงาน
ใหญ่ 

     ●  ปี 2526 ผูช้่วยผูจ้ดัการสาขา สาขาชดิลม และผูอ้ านวยการฝ่ายจดัซือ้  
  (ผลติภณัฑเ์กีย่วกบับา้น) ส านกังานใหญ่  

     ●  ปี 2531 ผูจ้ดัการสาขา สาขาหวัหมาก และผูอ้ านวยการฝ่ายจดัซือ้  
  (ผลติภณัฑเ์กีย่วกบับา้น) สาขาหวัหมาก  
●  ปี 2535 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายจดัซือ้  
●  ปี 2541 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรหิารสาขา  
●  ปี 2556 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ร่วม  
●  ปี 2561 Executive Director – Central Retail  

ต าแหน่งอื่นในปัจจุบนั  
 กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  - ไม่ม ี- 
 กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน  - ไม่ม ี- 
 กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความ  - ไม่ม ี- 
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา 
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6:  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563

I ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 - ค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบีย้ประชุม

ปี 2562 เสนอปี 2563 เพิ่มขึน้

 1.  ค่าตอบแทนประจ าไตรมาส (บาท/ไตรมาส)
 -  ประธานกรรมการ 100,000             100,000             -                    
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ 70,000              70,000              -                    
 -  กรรมการ 60,000              60,000              -                    

 2.  ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริษทั (บาท/คร้ัง)
 -  ประธานกรรมการ 35,000              35,000              -                    
 -  กรรมการ 30,000              30,000              -                    

 3.  ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริหาร (บาท/คร้ัง)
 -  ประธานกรรมการ 35,000              35,000              -                    
 -  กรรมการ 30,000              30,000              -                    

 4.  ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/คร้ัง)
 -  ประธานกรรมการ 40,000              40,000              -                    
 -  กรรมการ 30,000              30,000              -                    

 -  ประธานกรรมการ 35,000              35,000              -                    
 -  กรรมการ 30,000              30,000              -                    

 -  ประธานกรรมการ 35,000              35,000              -                    
 -  กรรมการ 30,000              30,000              -                    

วงเงินท่ีขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 8,000,000          8,000,000          -                    

 - โบนัส
บริษทัจะจ่ายเงินโบนสักรรมการโดยให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาก าหนดเง่ือนไข รายละเอียด รูปแบบ และ 
อตัราการจ่ายโบนสัตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเงินโบนสัจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฎิบติังานและการมีส่วนร่วม
ในการประชุม ซ่ึงบริษทัจะจดัสรรจากงบประมาณค่าตอบแทนท่ีคงเหลืออยู ่ณ ส้ินปีให้กบักรรมการแต่ละคนโดย
พิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั ผลการปฎิบติังาน และการมีส่วนร่วมในการประชุมของกรรมการ โดยกรรมการ
ท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั (Executive Director) จะไม่ไดรั้บเงินโบนสักรรมการ

II ค่าตอบแทนอ่ืน
บริษทัไดใ้ห้สิทธิมาใชบ้ริการห้องอาหารท่ีโรงแรมแก่กรรมการท่านละ 80,000 บาท

ปี 2562 เสนอปี 2563 เพิ่มขึน้
วงเงินท่ีขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (คน/ต่อปี) 80,000              80,000              -                    

ประเภทค่าตอบแทน

 6.  ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริหารความเส่ียงและการก ากบัดูแลกิจการ 

ค่าตอบแทน (บาท)

ค่าอาหาร

 5.  ค่าเบ้ียประชุมกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (บาท/คร้ัง)
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ขอ้บงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถ้ือหุ้น หนา้ 1/2 

ข้อบงัคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
1. การเรียกประชุม 

ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทั 

 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้
ถือหุ้นเป็น “การประชุมวิสามญั” เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นไดไ้ม่น้อย
กว่าหน่ึงในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดไดเ้ขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได ้แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

 
ขอ้ 34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดัเจน ว่าเป็นเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กร ณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และ
จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบดว้ยไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุมและโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุม
ในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

 สถานท่ีท่ีจะให้เป็นท่ีประชุมตามวรรคหน่ึง ตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือทอ้งท่ีใน
จงัหวดัใกลเ้คียง เวน้แต่คณะกรรมการจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่นในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม 

 
2. องค์ประชุม 

ขอ้ 35.  ในการประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่
นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งนบัจ านวนหุ้นรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึงชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเข้า
มาร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอการ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นัดประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุมในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่
บงัคบัว่าตอ้งครบองคป์ระชุม 
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3. คะแนนเสียง 

ขอ้ 36. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ไม่ว่าดว้ยวิธีการใดให้นบัหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง มติของท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั ให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีแกไ้ขขอ้ความในขอ้บงัคบัของบริษทัให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(3) การเลือกตั้งกรรมการมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 15 ดงัน้ี 
(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้ง บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกในคร้ังนั้นให้ ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก
เสียงช้ีขาด  
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รายช่ือกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 1/1 

รายช่ือกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

1. นายพสิิฐ  กุศลาไสยานนท์ 
(กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) 
อาย ุ78 ปี   
ท่ีอยู:่บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

  999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทุมวนั กทม. 10330 
ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8  

 
 

2. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ 
(กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) 
อาย ุ80 ปี  
ท่ีอยู:่ บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

  999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทุมวนั กทม. 10330 
ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8  
  

 
3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย 

(กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ) 
อาย ุ66 ปี  
ท่ีอยู:่ บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

  999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทุมวนั กทม. 10330 
ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8  

  
 
 

4. นาย เกริด เคิร์ก สตีป 
(กรรมการอิสระ) 
อาย ุ76 ปี  
ท่ีอยู:่ บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

  999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทุมวนั กทม. 10330 
ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8  
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หลกัฐานประกอบการเขา้ร่วมประชุม หนา้ 1/1 

 
หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีก่้อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)  
1. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุ้นและยงัไม่หมดอาย ุ
เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง 

1.2 กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้ผูรั้บฉนัทะเขา้ประชุม 
(ก) หนงัสือมอบอ านาจตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือ

ช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บฉนัทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูถื้อหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือ

รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

 
2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง เวน้แต่จะเป็นกรณีตามขอ้ 2.2 ตอ้งแสดงหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 
(ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทน 
2.2 กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้ผูรั้บฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนงัสือมอบอ านาจตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือ
ซ่ึงผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และ
มีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมองอ านาจมีอ านาจกระท าการเช่นนั้น 

(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
 

3. ผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
ให้น าความในขอ้ 1 และขอ้ 2 มาใช้บงัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมซ่ึงมิไดมี้สัญชาติไทยหรือซ่ึงเป็นนิติ
บุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปน้ี 
(ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดย

เจา้หนา้ท่ีของนิติบคุคลนั้นก็ได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบุคคลผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบุคคลและ
เง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ  ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และให้ผูแ้ทนนิติบุคคลนั้น
รับรองความถูกตอ้งของค าแปล พร้อมทั้งประทบัตราส าคญั (ถา้มี) 



 
 
 
 

           เขียนที่                     
 Written at  

          วนัที่   เดือน          พ.ศ      
        Date   Month                    Year 
 

1.  ขา้พเจา้          สญัชาต ิ             
 I/We              Nationality 
 อยู่บา้นเลขที ่               ถนน           ต าบล/แขวง       
 Residing at No  Road Sub district 
 อ าเภอ/เขต      จงัหวดั           รหสัไปรษณีย ์       
 District    Province     Postal Code 
 
2. เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
 being a shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม…………………………..……….หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………….………..….เสียง  ดงันี ้
 Holding the share in the amount of       shares   and the voting right equals to                                               votes as follows  

หุน้สามญั                 หุน้         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………..…………..………เสียง 
ordinary share      shares   equal to voting right           votes 

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

Mr. / Mrs. / Miss                                         Age                          Years 
 อยู่บา้นเลขที ่       ถนน                   ต าบล/แขวง      
 Residing at No                   Road                   Sub-district 
 อ าเภอ/เขต               จงัหวดั            รหสัไปรษณีย ์                หรือ 
 District     Province       Postal Code  

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

 อยู่บา้นเลขที ่             ถนน             ต าบล/แขวง     
 Residing at No                  Road                   Sub-district 
 อ าเภอ/เขต      จงัหวดั        รหสัไปรษณีย ์                   หรือ 
 District     Province       Postal Code   

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

 อยู่บา้นเลขที ่             ถนน             ต าบล/แขวง     
 Residing at No                 Road                 Sub-district 
 อ าเภอ/เขต      จงัหวดั        รหสัไปรษณีย ์                            
 District     Province      Postal Code 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของขา้พเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้า ในการประชุมผูถ้ือหุ้นสามัญประจ าปี 2563 ในวันที่  
29 มิถนุายน 2563 เวลา 14.30 น.  ณ หอ้ง World Ballroom ชัน้ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอนดบ์างกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ์แอท เซ็นทรลัเวิลด  ์เลขที่  999/99  
ถนน พระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั   กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย  
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2020 General Shareholders’ Meeting to be held on June 29, 2020 at 2.30 
p.m. at World Ballroom, 23nd floor, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at CentralWorld 999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok, 
10330, Thailand, or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
I/We Shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 

      ลงช่ือ            ผูม้อบฉนัทะ 
             Signature   (      )   Proxy Grantor 
       

      ลงช่ือ            ผูร้บัมอบฉนัทะ 
             Signature   (      )   Proxy Holder 
 

      ลงช่ือ            ผูร้บัมอบฉนัทะ 
             Signature   (     )   Proxy Holder 
 

      ลงช่ือ            ผูร้บัมอบฉนัทะ 
             Signature   (     )   Proxy Holder 

หมายเหตุ 
Remarks; 
ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคน เพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียงได ้
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  

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 8 
Attachment No. 8 
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        เขียนที่                  
Written at  

         วนัท่ี   เดือน               พ.ศ              
       Date   Month                         Year 
 

1. ขา้พเจา้         สญัชาติ             
 I/We              Nationality 
 อยู่บา้นเลขท่ี             ถนน          ต าบล/แขวง      
 Residing at No  Road Sub district 
 อ าเภอ/เขต      จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์              
 District    Province    Postal Code 
2. เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
 being a shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม…………………………หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………………… เสียง ดงันี ้
 Holding the share in the amount of       shares and the voting right equals to               votes as follows  
 

หุน้สามญั                หุน้         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………..……… เสียง 
ordinary share      shares   equal to voting right          votes 

3. ขอมอบฉนัทะให ้(สามารถมอบใหก้รรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 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 

 อยู่บา้นเลขท่ี             ถนน             ต าบล/แขวง     
 Residing at No                  Road                 Sub-district 
 อ าเภอ/เขต      จงัหวดั        รหสัไปรษณีย ์                       หรือ 
 District     Province       Postal Code 

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

 อยู่บา้นเลขท่ี             ถนน             ต าบล/แขวง     
 Residing at No                  Road                 Sub-district 
 อ าเภอ/เขต      จงัหวดั        รหสัไปรษณีย ์                       หรือ 
 District     Province       Postal Code 

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

 อยู่บา้นเลขท่ี             ถนน             ต าบล/แขวง     
 Residing at No                  Road                 Sub-district 
 อ าเภอ/เขต      จงัหวดั        รหสัไปรษณีย ์                         
 District     Province       Postal Code 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจ าปี 2563 ในวนัที่ 29 
มิถนุายน 2563 เวลา 14.30 น.  ณ หอ้ง World Ballroom ชัน้ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอนดบ์างกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร ์แอท เซ็นทรลัเวิลด ์เลขที่  999/99  
ถนน พระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานครหรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย  

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2020 General Shareholders’ Meeting to be held on June 29, 2020 at 2.30 
p.m. at World Ballroom, 23nd floor, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at CentralWorld 999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok, 
10330, Thailand, 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  

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 8 
Attachment No. 8 
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4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี  ้ดงันี ้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 

รายการ 
Agenda Items เห็นดว้ย 

(เสียง) 
For (Votes) 

ไม่เห็นดว้ย 
(เสียง) 
Against 
(Votes) 

งดออกเสียง 
(เสียง) 

Abstain 
(Votes) 

ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2562 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 
Agenda Item 1: To ratify minute of the Annual General Meeting of 
Shareholders 2019 held on April 25, 2019 

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

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

(2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 

requirement as follows 
 

   

ระเบียบวาระท่ี 2: รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2562 
Agenda Item 2: To acknowledge the Company’s performance for the Year 
2019 

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

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

(2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 

requirement as follows 
 

   

ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณาอนมุตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 ซึ่งผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบรบัรองแลว้ 
Agenda Item 3: To approve the audited financial statements for the year 
ended December 31, 2019 

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

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

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

   

ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2562 
Agenda Item 4: To consider and approve no dividend payment for the year 
2019 
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รายการ 
Agenda Items เห็นดว้ย 

(เสียง) 
For (Votes) 

ไม่เห็นดว้ย 
(เสียง) 
Against 
(Votes) 

งดออกเสียง 
(เสียง) 

Abstain 
(Votes) 

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

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

(2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 

requirement as follows 
 
ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ และ
แต่งตัง้กรรมการเพิ่ม 
Agenda Item 5: To approve the appointment of re-election directors whose 
tenures have ended for the year 2020 and the appointment of additional 
directors.  

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

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

(2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 
requirement as follows 
        เลือกกรรมการทัง้ชดุ 
        Vote for all the nominated candidates as a whole 
 
        เลือกกรรมการตามรายบคุคล 
        Vote for an individual nominee 
  
 (5.1)  นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน ์
  Mr. Suthichai Chirathivat 

 
 (5.2)  นายนรชติ สิงหเสนี 
 Mr. Norachit  Sinhaseni 
           
 (5.3)  นายธีระยทุธ จิราธิวฒัน ์
  Mr. Thirayuth Chirathivat 
 
 (5.4)  นางจินตนา บญุรตัน ์
 Mrs. Chintana  Boonyarat 
           
 (5.5)  นางสิรเิกศ จิรกติ ิ
 Mrs. Sirikate Chirakiti 
 

   

ระเบียบวาระท่ี 6: พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
Agenda Item 6: To approve and fix directors’ remuneration for the year 2020  

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 
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รายการ 
Agenda Items เห็นดว้ย 

(เสียง) 
For (Votes) 

ไม่เห็นดว้ย 
(เสียง) 
Against 
(Votes) 

งดออกเสียง 
(เสียง) 

Abstain 
(Votes) 

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

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

ระเบียบวาระที่  7: พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2563 
Agenda Item 7: To approve the appointment of the Auditors and to approve 
the audit fees for the year 2020 

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

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

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

   

ระเบียบวาระท่ี 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 
Agenda Item 8: To consider other business (if any) 

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

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

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

   

 

5. การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

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. ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้, หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 

 ลงชื่อ        ผูม้อบฉนัทะ 
 Signature (     ) Proxy Grantor 

 
 ลงชื่อ        ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signature (     ) Proxy Holder 
 
 ลงชื่อ        ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signature (     ) Proxy Holder 
 
 ลงชื่อ        ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signature (     ) Proxy Holder 
 
หมายเหต ุ
Remarks; 
 
1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
Attachment to Proxy Form B  

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
The proxy of the shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited 

 
ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 29 มิถนุายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ หอ้ง World Ballroom ชัน้ 23 โรงแรม 
เซ็นทาราแกรนด ์ แอนดบ์างกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร ์ แอท เซ็นทรลัเวิลด ์ เลขที่ 999/99 ถนน พระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั   
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2020 General Shareholders’ Meeting to be held on 
June 29, 2020 at 2.30 p.m. at World Ballroom 23nd floor, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at CentralWorld 
999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand, or on the date  and at the place as may be postponed or 
changed. 
ระเบียบวาระท่ี   
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Agenda Item:                              Subject: 

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

(2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:  
                 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
                   For                                      Against                              Abstain 

 
 
ระเบียบวาระท่ี
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Agenda Item:                              Subject: 

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

(2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:  
                 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
                   For                                      Against                              Abstain 

 
ระเบียบวาระท่ี
เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Agenda Item:                              Subject: 

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

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

                       เลือกกรรมการทัง้ชดุ 
        Vote for all the propose nominees as a whole 
        เลือกกรรมการตามรายบคุคล 
        Vote for an individual nominee 
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ชื่อ 
Name 

เห็นดว้ย (เสียง) 
For (Votes) 

ไม่เห็นดว้ย 
(เสียง) 
Against 
(Votes) 

งดออกเสียง 
(เสียง) 

Abstain 
(Votes) 

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

 
 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
 
 I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 
 

 ลงชื่อ        ผูม้อบฉนัทะ 
 Signature (     ) Proxy Grantor 

 
 ลงชื่อ        ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signature (     ) Proxy Holder 
 
 ลงชื่อ        ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signature (     ) Proxy Holder 
 
 ลงชื่อ        ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signature (     ) Proxy Holder 
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          เขียนที่                             

 Written  at  
          วนัท่ี   เดือน               พ.ศ         

         Date    Month                           Year 
1  ขา้พเจา้         สญัชาต ิ             
 I/We              Nationality 
 อยู่บา้นเลขที ่             ถนน          ต าบล/แขวง      
 Residing at No  Road Sub district 
 อ าเภอ/เขต      จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์              
 District    Province     Postal Code  
2 เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท  โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
 being a shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม…………………………..….หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………………….เสียง  ดงันี ้
 Holding the share in the amount of             shares   and the voting right equals to                           votes as follows  

หุน้สามญั                       หุน้        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……………………..…………..…เสียง 
ordinary share           shares        equal to voting right                   votes 

 
3. ขอมอบฉนัทะให ้     (สามารถมอบใหก้รรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 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 
 อยู่บา้นเลขท่ี             ถนน             ต าบล/แขวง     
 Residing at No                 Road                 Sub-district 
 อ าเภอ/เขต      จงัหวดั        รหสัไปรษณีย ์                       หรือ 
 District     Province      Postal Code 

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

 อยู่บา้นเลขท่ี             ถนน             ต าบล/แขวง     
 Residing at No                 Road                 Sub-district 
 อ าเภอ/เขต      จงัหวดั        รหสัไปรษณีย ์                       หรือ 
 District     Province     Postal Code 

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

 อยู่บา้นเลขท่ี             ถนน             ต าบล/แขวง     
 Residing at No                 Road                 Sub-district 
 อ าเภอ/เขต      จงัหวดั        รหสัไปรษณีย ์                         
 District     Province     Postal Code 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุผูถ้ือหุน้สามญัประจ าปี 2563 ในวนัที่ 29 
มิถนุายน 2563 เวลา 14.30 น.  ณ หอ้ง World Ballroom ชัน้ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอนดบ์างกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร ์แอท เซ็นทรลัเวิลด ์เลขที่  999/99  
ถนน พระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย  
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2020 General Shareholders’ Meeting to be held on June 29, 2020 at 2.30 
p.m. at World Ballroom, 23nd floor, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at CentralWorld 999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok, 
10330, Thailand, or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 
ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows: 
 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ  หุน้สามญั      หุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
 Grant partial shares of   Ordinary share    Shares, Entitled to voting right   votes 
 
 

หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค (ส าหรบัผูถ้ือหุน้ตา่งประเทศที่แต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเทา่นัน้) 
       PROXY Form C      (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

 
อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp Baht 20  

สิ่งที่แนบมาดว้ย 8 
Attachment No. 8 
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4 ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 

 
รายการ 

Agenda Items 

เห็นดว้ย 
(เสียง) 

For (Votes) 

  ไม่เห็นดว้ย 
(เสียง) 

Against 
(Votes) 

 งดออกเสียง 
(เสียง) 

Abstain 
(Votes) 

ระเบียบวาระท่ี 1: พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2562 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 
Agenda Item 1: To ratify minute of the Annual General Meeting of 
Shareholders 2019 held on April 25, 2019 

(1) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่
เห็นสมควร 

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

(2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 

requirement as follows 
 

   

ระเบียบวาระที่ 2: รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2562 
Agenda Item 2: To acknowledge the Company’s performance for the Year 
2019 

(1) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่
เห็นสมควร 

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

(2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 

requirement as follows 
 

   

ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิน้สุด วนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 ซึ่งผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบรบัรองแลว้ 
Agenda Item 3: To approve the audited financial statements for the year 
ended December 31, 2019 

(1) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่
เห็นสมควร 

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

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

Agenda Items 

เห็นดว้ย 
(เสียง) 

For (Votes) 

  ไม่เห็นดว้ย 
(เสียง) 

Against 
(Votes) 

 งดออกเสียง 
(เสียง) 

Abstain 
(Votes) 

ระเบียบวาระที่  4: พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2562 
Agenda Item 4: To consider and approve no dividend payment for the year 
2019 
 

(1) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่
เห็นสมควร 

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

(2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 

requirement as follows 
 

   

ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ  และ
แต่งตัง้กรรมการเพิ่ม 
Agenda Item 5: To approve the appointment of re-election directors whose 
tenures have ended for the year 2020 and the appointment of additional 
directors.  

(1) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่
เห็นสมควร 

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

(2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s 
requirement as follows 
        เลือกกรรมการทัง้ชดุ 
        Vote for all the nominated candidates as a whole 
 
        เลือกกรรมการตามรายบคุคล 
        Vote for an individual nominee 
  
 (5.1)  นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน ์
  Mr. Suthichai Chirathivat 

 
 (5.2)  นายนรชติ สิงหเสนี 
 Mr. Norachit  Sinhaseni 
           
 (5.3)  นายธีระยทุธ จิราธิวฒัน ์
  Mr. Thirayuth Chirathivat 
 
 (5.4)  นางจินตนา บญุรตัน ์
 Mrs. Chintana  Boonyarat 
           
 (5.5)  นางสิรเิกศ จิรกติ ิ
 Mrs. Sirikate Chirakiti 
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รายการ 

Agenda Items 

เห็นดว้ย 
(เสียง) 

For (Votes) 

  ไม่เห็นดว้ย 
(เสียง) 

Against 
(Votes) 

 งดออกเสียง 
(เสียง) 

Abstain 
(Votes) 

ระเบียบวาระท่ี 6: พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
Agenda Item 6: To approve and fix directors’ remuneration for the year 2020 

(1) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่
เห็นสมควร 

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

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

 

   

ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณาแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2563 
Agenda Item 7: To approve the appointment of the Auditors and to approve 
the audit fees for the year 2020 

(1) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่
เห็นสมควร 

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

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

   

ระเบียบวาระท่ี 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 
Agenda Item 8: To consider other business (if any) 

(1) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่
เห็นสมควร 

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

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

   

 
 
5.  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูตอ้ง และไม่ใชก่ารลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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. ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิ
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting 
 
     ลงชื่อ            ผูม้อบฉนัทะ 
 

                        Signature   (     )  Proxy Grantor 
       

     ลงชื่อ            ผูร้บัมอบฉนัทะ 
          
                                                                Signature   (     )   Proxy Holder 
       

     ลงชื่อ            ผูร้บัมอบฉนัทะ 
          
                                                                Signature   (     )   Proxy Holder 
       

     ลงชื่อ            ผูร้บัมอบฉนัทะ 
          
                                                                Signature   (     )   Proxy Holder 

หมายเหต ุ
Remarks; 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย 
เป็นผูร้บัฝาก และดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

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

3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
 

Attachment of Proxy Form C 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
The proxy of  the shareholder of  Central Plaza Hotel Public Company Limited  

ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 29 มถินุายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ หอ้ง World Ballroom ชัน้ 23 โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด ์ แอนดบ์างกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร ์ แอท เซ็นทรลัเวิลด ์ เลขที่ 999/99 ถนน พระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2020 General Shareholders’ Meeting to be held on June 
29, 2020 at 2.30 p.m. at World Ballroom 23nd floor, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at CentralWorld 999/99 
Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand, or on the date  and at the place as may be postponed or changed. 
  
ระเบียบวาระท่ี   
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Agenda Item:                              Subject: 

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

(2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:  
                 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
                   For                                      Against                              Abstain 

ระเบียบวาระท่ี
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Agenda Item:                              Subject: 

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

(2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:  
                 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
                   For                                      Against                              Abstain 

ระเบียบวาระท่ี
เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Agenda Item:                              Subject: 

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

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

                       เลือกกรรมการทัง้ชดุ 
        Vote for all the propose nominees as a whole 
        เลือกกรรมการตามรายบคุคล 
        Vote for an individual nominee 
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ชื่อ 
Name 

เห็นดว้ย (เสียง) 
For (Votes) 

ไม่เห็นดว้ย 
(เสียง) 
Against 
(Votes) 

งดออกเสียง 
(เสียง) 

Abstain 
(Votes) 

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

 
  
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
 I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true 
 
 
 
 

 
     ลงชื่อ            ผูม้อบฉนัทะ 
 

                        Signature   (     )  Proxy Grantor 
 
       

     ลงชื่อ            ผูร้บัมอบฉนัทะ 
          
                                                                Signature   (     )   Proxy Holder 
 
       

     ลงชื่อ            ผูร้บัมอบฉนัทะ 
          
                                                                Signature   (     )   Proxy Holder 
 
       

     ลงชื่อ            ผูร้บัมอบฉนัทะ 
          
                                                                Signature   (     )   Proxy Holder 



 

 
 

แบบฟอร์มลงทะเบียน 
Registration Form 

 
ข้าพเจ้า                                             สัญชาติ                                    
I/We    Nationality  
ที่อยู่                                                                                                                                                              
Address        
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น       
Shareholders’ Registration No.                                                                                             
เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน)  
being a shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม                                หุ้น 
holding the total amount of                                                      shares 
หุ้นสามญั              หุ้น 
ordinary share                                     shares 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563 
The 2020 Annual General Meeting of Shareholders 

 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน)  
Central Plaza Hotel Public Company Limited 

 
วนัจนัทร์ท่ี 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14:30 น. 

Manday, June 29, 2020  2:30 PM. 
 

ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอนดบ์างกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

At World Ballroom 23nd floor, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at CentralWorld 
 
 

  ขา้พเจา้_________________________________________________เป็นผูถ้ือหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะของผูถ้ือหุ้น 
   I                        shareholder or proxy holder of 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน________________________________________ 
Central Plaza Hotel Public Company Limited of which the identification number 
ไดม้าเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
attend the above mentioned meeting 
 

                                                                                    ลงช่ือ____________________________________ผูเ้ขา้ประชุม 
                                                                                                                 Sign                                       Meeting Attendant 

                                                                           (_____________________________________) 

เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดน าเอกสารชุดนี้มาด้วย 
For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting,  

kindly bring this set of documents for registration 
เปิดรับลงทะเบียน 1 ช่ัวโมง ก่อนเวลาประชุม 

Registration will start 1 hour before the commencement of the meeting 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ยล าดบัท่ี 9 
Attachment No.9 



Nationnal
Stadium

Siam

Ratchathewi

Phaya Thai

Ratchadamri

Sala Daeng

Chit Lom

Ploen Chit

Rat
ch

ad
am

ri 
Rd.

Sukhumvit Rd.

Rama I Rd.

Ratchaprasong Intersection

Rama IV Rd.

Sarasin Rd.
Soi Patpong

Khlong Sanseab

W
ir
el

es
s 

R
d.

La
ng

 S
ua

n 
Rd

.

Ch
it 

Lo
m

 R
d.

Henri D
unant  R

d.

Si
lo

m
  R

d.

Sa
th

on
  R

d.

New Petchaburi Rd.

Sri Ayutthaya Rd

The Royal Bangkok
Sport Club

Police Genral Hospital
Royal Thai Police H.Q.

MBK

Pratunam Pier

MRT Subway

BTS Sukhumvit Line

BTS Silom Line

Central
Chit Lom

Siam Square

Siam
Ocean World

Lumpini Park

MRT
Lumphini

Station

MRT
Silom
Station

Airport Link


