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การเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และเสนอชื�อบคุคลเพื�อรบัการพิจารณาเลือกตั  ง 
เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565 

 
1. วตัถปุระสงค ์
 บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จาํกดั (มหาชน) มคีวามมุ่งมั  นในการดําเนินธุรกจิตามหลกัธรรมาภบิาล
อย่างต่อเนื อง โดยปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั การให้สทิธแิก่ผู้ถอืหุ้นในการเสนอวาระการ
ประชุม และเสนอชื อบุคคลเพื อพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ งของหลกัการกํากบัดแูล
กิจการที ดี ซึ งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  บรษิัทฯ จึงได้กําหนด
หลกัเกณฑ์ให้ผู้ถอืหุ้นเสนอระเบยีบวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น และเสนอชื อบุคคลเพื อพจิารณาคดัเลอืกเป็น
กรรมการล่วงหน้า เพื อช่วยกลั  นกรองเรื องที จะเสนอใหเ้ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ อย่างแทจ้รงิ และคดัเลอืก
บุคคลที มคีุณสมบตัเิหมาะสม สอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบยีบที เกี ยวขอ้ง เพื อใหค้ณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาคดัเลอืก และใหค้วามเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั และเสนอต่อที ประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ต่อไป 
 
2. คณุสมบติัของผูถื้อหุ้น 
 ผู้ถอืหุ้นที จะเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นหรอืเสนอชื อบุคคลเพื อพจิารณาเลอืกตั 9งเป็น
กรรมการตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี9 

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ คนหนึ งหรอืหลายคนซึ งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของจํานวนหุ้น
ทั 9งหมด โดยต้องถอืหุ้นในบรษิทัฯ ตามสดัส่วนขา้งต้นต่อเนื องมาไม่น้อยกว่า = ปี จนถงึวนัที เสนอ
ระเบยีบวาระการประชุมหรอืเสนอชื อบุคคลเพื อพจิารณาเลอืกตั 9งเป็นกรรมการ  และถอืหุน้ต่อเนื อง
จนถึงวนักําหนดรายชื อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื อกําหนดสทิธใินการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นในปี
นั 9น  

2. สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เช่น หนังสอืรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานอื นจาก
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 
3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
 เรื องที จะไมบ่รรจเุป็นระเบยีบวาระการประชุม มดีงันี9 

1. เรื องที ขดักบักฎหมาย กฎระเบยีบ หลกัเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานที กํากบัดูแล
บรษิทัฯ หรอืไมเ่ป็นไปตามขอ้บงัคบั มตทิี ประชุมผูถ้อืหุน้ การกํากบัดแูลกจิการที ดขีองบรษิทัฯ 

2. เรื องที เป็นไปเพื อผลประโยชน์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรอืเรื องที อาจก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัผูท้ี เกี ยวขอ้งกลุ่มใดกลุ่มหนึ งของบรษิทั 
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3. เรื องที เป็นอํานาจการบรหิารจดัการของคณะกรรมการ ทั 9งนี9 จะไม่จาํกดัการนําเสนอขอ้แนะนําที เป็น
ประโยชน์จากผูถ้อืหุน้ 

4. เรื องที เกี ยวกบัการดาํเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ เวน้แต่เป็นเรื องที แสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนถงึความ
ผดิปกต ิ

5. เรื องที อยูน่อกเหนืออํานาจที บรษิทัฯ จะดาํเนินการ 
6. เรื องที ผูถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืไมถู่กตอ้ง 
7. เรื องที เสนอโดยผูถ้อืหุน้ที มคีุณสมบตัไิมค่รบถว้นตามที ระบุไว ้
8. เรื องอื นที คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่า ไมม่คีวามจาํเป็นที จะตอ้งบรรจเุป็นวาระ 

 
4. การเสนอชื�อบคุคลเพื�อรบัการพิจารณาเลือกตั  งเป็นกรรมการ 
 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื อบุคคลที มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื อเข้ารบัการคัดเลือกเป็นกรรมการบรษิัท 
เพื อให้ที ประชุมคณะกรรมการและที ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยระบุ ประวตัิส่วนตัว ประวตัิการศึกษา 
ประสบการณ์การทํางาน ความสามารถ และความเชี ยวชาญ รายชื อบรษิทัที บุคคลดงักล่าวเป็นผูบ้รหิารหรอื
กรรมการ จํานวนหุ้นที ถืออยู่ในบรษิัทฯ ส่วนได้เสยีกบับรษิัท และบรษิัทย่อย/บรษิัทร่วมของบรษิัทหรอื 
นิตบุิคคลที อาจมคีวามขดัแยง้ ที อยู่ที ตดิต่อได้ และขอ้มูลอื นๆ ที เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบรษิัท
พิจารณา รวมถึงหนังสือยนิยอมของบุคคลทีได้รบัการเสนอชื อที จะเป็นกรรมการบรษิัทหากได้รบัการ
คดัเลอืก 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณาบุคคลที ได้รบัการเสนอชื อเป็นกรรมการ 
ซึ งจะต้องมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายบรษิทัมหาชน จาํกดั กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิัทและการกํากบัดูแลกจิการที ดขีองบรษิทัฯ และหน่วยงาน
กํากบัดแูลที เกี ยวขอ้ง 
 

5. ขั  นตอนในการพิจารณา 
 การเสนอระเบยีบวาระการประชุม 

1. ผูถ้อืหุน้ที มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ (2) สามารถเสนอเรื องโดยดาํเนินการ ดงันี9 
- กรอก “แบบขอเสนอเรื องเพื อบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจาํปี 2565” 

ตามแบบฟอรม์แนบ 
- จดัส่งเอกสารต้นฉบบัพรอ้มทั 9งเอกสารประกอบการพจิารณาต่างๆที ครบถ้วนและถูกต้องมายงั

เลขานุการบรษิทัภายในวนัที  1 กุมภาพนัธ์ 2565 เพื อให้คณะกรรมการมเีวลาเพยีงพอในการ
พจิารณาระเบยีบวาระการประชุม ตามที อยูด่งันี9 

 

 เลขานุการบรษิทั 
 บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จาํกดั (มหาชน) 
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 999/99 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวนั 
 เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330 
 ทั 9งนี9 ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้อย่างไมเ่ป็นทางการไดท้ี   
 E-mail: ronnachitma@chr.co.th หรอืโทรสาร หมายเลข 02-100-6231 

2. เลขานุการบรษิัทจะเป็นผู้พิจารณาเบื9องต้นก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท ซึ งจะต้องไม่มี
ลกัษณะเขา้ข่ายตามเรื องที จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม ตามขอ้ 3. และหากผู้ถอืหุ้นไม่สามารถ
จดัส่งเอกสารที ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที กําหนด บรษิัทฯจะถอืว่าผู้ถอืหุ้นไม่ใช้สทิธใิน
การเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ 

3. เรื องที ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ จะได้รบับรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุมในหนังสอื
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ สําหรบัเรื องที ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บรษิทัฯจะแจง้ให้ผูถ้อืหุ้นทราบพรอ้มทั 9งชี9แจงเหตุผลเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั 9งนี9 ให้คําวนิิจฉัยของ
คณะกรรมการถอืเป็นที สุด 

 
การเสนอชื อบุคคลเพื อรบัการพจิารณาเลอืกตั 9งเป็นกรรมการ 
1. ผูถ้อืหุน้ที มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ (2) สามารถเสนอชื อผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกโดยดาํเนินการ ดงันี9 

- กรอก “แบบขอเสนอชื อบุคคลเพื อรบัการพจิารณาเลอืกตั 9งเป็นกรรมการในการประชุมสามญั 
ผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2565” ตามแบบฟอรม์แนบ 

- จดัส่งเอกสารต้นฉบบัพรอ้มทั 9งเอกสารประกอบการพจิารณาต่างๆที ครบถ้วนและถูกต้องมายงั
เลขานุการบรษิทัภายในวนัที  1 กุมภาพนัธ์ 2565 เพื อให้คณะกรรมการมเีวลาเพยีงพอในการ
พจิารณา ตามที อยูด่งันี9 

 

 เลขานุการบรษิทั 
 บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จาํกดั (มหาชน) 
 999/99 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวนั 
 เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330 
 ทั 9งนี9 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื อบุคคลเพื อรบัการพิจารณาเลอืกตั 9งเป็นกรรมการอย่างไม่เป็น

ทางการไดท้ี  E-mail: ronnachitma@chr.co.th หรอืโทรสาร หมายเลข 02-100-6231 
 

2. เลขานุการบรษิัทจะเป็นผู้พิจารณาเบื9องต้นก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาต่อไป และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจดัส่งเอกสารที ครบถ้วนและถูกต้องได้
ภายในเวลาที กําหนด บรษิทัฯจะถอืว่าผูถ้อืหุน้ไม่ใชส้ทิธเิสนอชื อบุคคลเพื อรบัการพจิารณาเลอืกตั 9ง
เป็นกรรมการ 
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3. บุคคลที ได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท จะได้รบัการบรรจุชื อในวาระการเลือกตั 9ง
กรรมการ สําหรบับุคคลที ไม่ผ่านความเห็นชอบ บรษิัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั 9งชี9แจง
เหตุผลเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั 9งนี9ใหค้าํวนิิจฉยัของคณะกรรมการบรษิทัถอืเป็นที สุด 
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แบบขอเสนอเรื
องเพื
อบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565 
 
 วนัที�  
(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อื�นๆ   
ที�อยูป่จัจบุนั/ที�ตดิต่อได ้  
  
โทรศพัท ์  
โทรสาร   
E-mail   
เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จาํกดั (มหาชน) จาํนวน   หุน้ 
 
(2) ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเพิ�มวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ โดยมรีายละเอยีดดงันี: 
เรื�องที�เสนอ   
วตัถุประสงค ์ [   ]  เพื�อพจิารณา  [   ]  เพื�อทราบ [   ]  เพื�ออนุมตั ิ
รายละเอยีด   
  
  
เอกสารประกอบ [   ]  ไมม่เีอกสารประกอบ [   ]  มเีอกสารประกอบจาํนวน ____ แผ่น 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มุลและเอกสารหลกัฐานที�แนบเพิ�มเตมิ ถูกตอ้งครบถ้วนทุกประการ และ
ยนิยอมใหบ้รษิทัฯ เปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้
 

               ลงชื�อ   ผูถ้อืหุน้ 
 ( ) 
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เอกสารหลกัฐานที
ผูถื้อหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื
อง 
เพื
อบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชุม 

 
1. หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานอื�นจากตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย หรอื บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรอื ผูร้บัฝากหลกัทรพัย ์
2. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ 

2.1 ในกรณีที�ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอื สําเนา
หนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2.2 ในกรณีที�ผูถ้อืหุ้นเป็นนิตบุิคคล ต้องแนบสําเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคล ซึ�ง
รบัรองสําเนาถูกต้องโดยมผีู้มอีํานาจลงนาม พรอ้มทั :งประทบัตราสําคญั (ถ้าม)ี พรอ้มแนบ
สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ 
ผูม้อีํานาจลงนามที�ไดล้งชื�อในแบบขอเสนอนี: พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3. กรณทีี�ผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบยีบวาระการประชุม ใหต้วัแทนผูถ้อืหุน้ 1 ราย เป็นผูก้รอก 
“แบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจเุป็นระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2565” และลงชื�อไว้
เป็นหลกัฐาน ส่วนผูถ้อืหุ้นรายอื�นใหก้รอกขอ้มลูในส่วนที� (1) ใหค้รบถ้วน และลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน
พรอ้มทั :งรวบรวมหลกัฐานแสดงการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นชุดเดยีวกนั 

4. กรณีผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายราย เสนอระเบยีบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบยีบวาระ ผูถ้อืหุน้
ต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2565”  
1 แบบฟอรม์ ต่อ 1 ระเบยีบวาระ พรอ้มลงลายมอืชื�อใหค้รบถว้น 
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แบบขอเสนอชื
อบคุคลเพื
อรบัการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565 

 

 วนัที�  
(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อื�นๆ   
ที�อยูป่จัจบุนั/ที�ตดิต่อได ้  
  
โทรศพัท ์  
โทรสาร   
E-mail   
เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โรงแรมเซน็ทรลั พลาซา จาํกดั (มหาชน) จาํนวน   หุน้ 
 
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตั ;งเป็นกรรมการของบรษิัท 
โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จาํกดั (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าวใหค้วามยนิยอมและรบัรองว่าเอกสารประกอบการ
พจิารณาที�ไดย้ื�นพรอ้มกนันี; ถูกต้องและเป็นจรงิทุกประการ และยนิยอมใหบ้รษิทัฯ เปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสาร
หลกัฐานดงักล่าวได ้
 

               ลงชื�อ   ผูถ้อืหุน้ 
       (      ) 
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ข้อมลูและคณุสมบติัของผูไ้ด้รบัการเสนอชื
อโดยผูถื้อหุ้น มีดงันี�  
ส่วนที
 1: ข้อมลูทั 
วไป 
1.1 ชื�อ    นามสกุล    
 เชื;อชาต ิ    สญัชาต ิ    วนั/เดอืน/ปี เกดิ   อาย ุ   ปี 
 ประเภทบตัร 
 [   ] บตัรประจาํตวัประชาชน เลขที�บตัร   วนัที�หมดอาย ุ  
 [   ] หนงัสอืเดนิทาง (เฉพาะบุคคลที�มไิดม้สีญัชาตไิทยและไมม่/ีไมท่ราบเลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน) 
 เลขที�บตัร   วนัที�หมดอาย ุ  
1.2 ชื�อ/นามสกุลของคู่สมรส 
 ชื�อ    นามสกุล    อาย ุ   ปี 
1.3 ชื�อ/นามสกุลของบุตร 
 ชื�อ    นามสกุล     อาย ุ   ปี 
 ชื�อ    นามสกุล     อาย ุ   ปี 
 ชื�อ    นามสกุล     อาย ุ   ปี 
1.4 ที�อยูป่จัจบุนั/ที�ตดิต่อได ้
   
   
โทรศพัท ์  
โทรสาร   
E-mail   
1.5 ประวตักิารศกึษา 

สถาบนัการศกึษา วุฒกิาศกึษา/สาขาวชิา ปีที�สาํเรจ็การศกึษา 
   
   
   
   
1.6 ประสบการณ์การทาํงานช่วงเวลา K ปีที�ผ่านมาจนถงึปจัจบุนั 

สถานที�ทํางาน ตําแหน่ง ช่วงเวลา 
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1.7 การผ่านการอบรมที�เกี�ยวขอ้งที�จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
ชื�อหลกัสตูร ปีที�เขา้รบัการฝึกอบรม 

[   ]  Director Certification Program (DCP)  
[   ]  Director Accreditation Program (DAP)  
[   ]  Audit Committee Program (ACP)  
[   ]  The Role of Chairman (RCM)  
[   ]  Finance for Non-Finance Director (FN)  
[   ]  อื�นๆ โปรดระบุ  
[   ]    
 
ส่วนที
 2: ลกัษณะต้องห้าม 
2.1 เป็นบุคคลที�ถูกศาลสั �งพทิกัษ์ทรพัย ์บุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ [   ]  ใช่  [   ]  ไมใ่ช่ 
 หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ  
2.2 เป็นบุคคลที�มชีื�ออยูใ่นบญัชรีายชื�อที�ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเหน็ว่า  [   ]  ใช่  [   ]  ไมใ่ช่ 
 ไมส่มควรเป็นผูบ้รหิารตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
2.3 อยูร่ะหว่างถูกกล่าวโทษหรอืถูกดาํเนินคดอีาญาโดยหน่วยงานที�มอีํานาจตาม  [   ]  ใช่  [   ]  ไมใ่ช่ 
 กฎหมาย ในความผดิเกี�ยวกบัการกระทาํอนัไมเ่ป็นธรรมเกี�ยวกบัการซื;อขาย 
 หลกัทรพัย ์สญัญาซื;อขายล่วงหน้า หรอืการบรหิารงานที�มลีกัษณะเป็นการ 
 หลอกลวง ฉ้อฉล หรอืทุจรติ  
2.4 อยูร่ะหว่างระยะเวลาที�กําหนดตามคาํสั �งขององคก์รที�มอีํานาจตามกฎหมาย    [   ]  ใช่  [   ]  ไมใ่ช่ 
 ต่างประเทศ หา้มมใิหเ้ป็นผูบ้รหิารของบรษิทั  
2.5 เคยตอ้งคาํพพิากษาถงึที�สุดว่าการกระทาํความผดิตามขอ้ 2.3 หรอืเคยถูก     [   ]  ใช่  [   ]  ไมใ่ช่ 
 เปรยีบเทยีบปรบัเนื�องจากการกระทาํความผดิตามขอ้ 2.3  
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ส่วนที
 4: คณุสมบติัความป็นอิสระ 
3.1 การถอืหุน้ในบรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

การถอืหุน้ จาํนวนหุน้ (หุน้) 
f ขา้พเจา้  
g คู่สมรส  
h บุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ (ชื�อ-สกุล)  
  
  
  
  
i นิตบุิคคลที�บุคคลตามขอ้ f g h ถอืหุน้รวมกนัเกนิ 
30% 

 

  
  
  
  
 
3.2 ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน* พนักงาน ลูกจา้ง หรอืที�ปรกึษาที�
ไดร้บัเงนิเดอืนประจาํ ในกจิการอื�นที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
 [   ]  ม ี [   ]  ไมม่ ี
 กรณตีอบว่า ม ีกรณุาระบุรายละเอยีด 

ชื�อบรษิทั ตําแหน่ง ช่วงเวลา 
   
   
   
   
   
 *กรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน หมายถงึ กรรมการที�ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บรหิาร กรรมการที�ทําหน้าที�
รบัผดิชอบเยี�ยงผู้บรหิาร และกรรมการที�มอีํานาจลงนามผูกพนั เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพนัตาม
รายการที�คณะกรรมการมมีตอินุมตัไิวแ้ลว้ และเป็นการลงนามรว่มกบักรรมการรายอื�น 
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3.3 ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืที�ปรกึษาที�
ไดร้บัเงนิเดอืนประจาํ ในกจิการอื�นที�เป็นไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 

 [   ]  ม ี [   ]  ไมม่ ี
 กรณตีอบว่า ม ีกรณุาระบุรายละเอยีด 

ชื�อบรษิทั ตําแหน่ง ช่วงเวลา 
   
   
   
   
   
3.4 ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืที�ปรกึษาที�

ไดร้บัเงนิเดอืนประจาํ ในกจิการอื�นที�แขง่ขนัหรอือาจมคีวามขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิทัฯหรอืบรษิทัยอ่ย 
 [   ]  ม ี [   ]  ไมม่ ี
 กรณตีอบว่า ม ีกรณุาระบุรายละเอยีด 

ชื�อบรษิทั ตําแหน่ง ช่วงเวลา 
   
   
   
   
   
3.5 ความสมัพนัธ์เป็นญาตสินิท (บดิา มารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั ;งคู่สมรสของบุตร) กบัผูบ้รหิาร ผู้

ถอืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลที�จะไดร้บัการเสนอชื�อเป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคุมของ
บรษิทัฯหรอืบรษิทัยอ่ย 

 [   ]  ม ี [   ]  ไมม่ ี
 กรณตีอบว่า ม ีกรณุาระบุรายละเอยีด 

ชื�อบรษิทั ตําแหน่ง ช่วงเวลา 
   
   
   
   
   



- หน้า 6 - 

3.6 ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย 
 3.6.1 ความสมัพนัธใ์นลกัษณะการใหบ้รกิารทางวชิาชพีในปจัจบุนั และช่วง g ปี ก่อนหน้านี; 
  ขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีในกรณเีป็นผูส้อบบญัช ี               
 [   ]  ม ี [   ]  ไมม่ ี
 
  ขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีอื�นที�มมีลูค่ารายการเกนิ 2 ลา้นบาทต่อปี เช่น ที�ปรกึษา

กฎหมาย ที�ปรกึษาทางการเงนิ ผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ เป็นตน้ 
 [   ]  ม ี [   ]  ไมม่ ี
 3.6.2 ความสมัพนัธท์างการคา้/ธุรกจิ 
  ในช่วงระยะเวลา 6 เดอืน ก่อนหน้านี; ขา้พเจา้ไมไ่ดท้าํรายการทางธุรกจิทุกประเภท  
  ที�มมีลูค่ารายการ ≥ 20 ลา้นบาท หรอื ≥ 3% ของ NTA ของบรษิทั แลว้แต่จาํนวนใด 
  จะตํ�ากว่า 
 [   ]  ม ี [   ]  ไมม่ ี
 
(3) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อื�นๆ   เป็นบุคคลที�ไดร้บัการเสนอ
ชื�อให้เข้ารบัการพิจารณาเลอืกตั ;งเป็นกรรมการบรษิัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จํากดั (มหาชน) ซึ�งข้าพเจ้า
ยนิยอมและรบัทราบการเสนอชื�อในครั ;งนี; และขอรบัรองว่า 
 (ก) ขา้พเจา้ไดใ้หข้อ้มลูประวตัแิละคุณสมบตัขิองขา้พเจา้ รวมทั ;งหลกัฐานเอกสารต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน 

ไมเ่ป็นเทจ็ หรอืไมข่าดขอ้ความที�ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 
 (ข) ขา้พเจา้ยนิยอมให้นําขอ้มูลที�เปิดเผยไวใ้นเอกสารฉบบันี;และเอกสารประกอบเพื�อใช้พจิารณาสรรหา

กรรมการของบรษิัท และยนิยอมให้บรษิัทเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจา้เกี�ยวกบัการมหีรอืไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้มต่อบรษิทั และบุคคลที�ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทั 

 
 ลงชื�อ   ผูไ้ดร้บัการเสนอชื�อ 
 ( ) 
 

 
 
 
 
 

 



- หน้า 7 - 

เอกสารหลกัฐานที
ผูถื้อหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื
อบคุคลเพื
อรบั 
การพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 

 
1. หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐานอื�นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรอื บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรอื ผูร้บัฝากหลกัทรพัย ์
2. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ 

2.1 ในกรณีที�ผูถ้อืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอื สําเนาหนังสอื
เดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2.2 ในกรณีที�ผู้ถอืหุน้เป็นนิตบุิคคล ต้องแนบสําเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคล ซึ�งรบัรอง
สําเนาถูกต้องโดยมผีู้มอีํานาจลงนาม พร้อมทั ;งประทบัตราสําคญั (ถ้าม)ี พรอ้มแนบสําเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อีํานาจลงนามที�
ไดล้งชื�อในแบบขอเสนอนี; พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3. กรณีที�ผู้ถอืหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอเสนอชื�อบุคคลเพื�อเลอืกตั ;งเป็นกรรมการ ให้ตวัแทนผู้ถอืหุ้น 1 ราย 
เป็นผูก้รอก “แบบขอเสนอชื�อบุคคลเพื�อรบัการพจิารณาเลอืกตั ;งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น 
ประจาํปี 2565” และลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน ส่วนผูถ้อืหุน้รายอื�นใหก้รอกขอ้มลูในส่วนที� (1) ใหค้รบถว้น และ
ลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐานพรอ้มทั ;งรวบรวมหลกัฐานแสดงการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นชุดเดยีวกนั 

4. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง (สําหรบัชาวต่างชาต)ิ ของผู้ได้รบัการเสนอชื�อ 
พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

5. เอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตั ิไดแ้ก่ ประวตักิารศกึษา ประวตักิารทาํงาน ความสามารถและ
ความเชี�ยวชาญของผูไ้ดร้บัการเสนอชื�อ 

 


