
หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือกรรมการ 
เป็นการล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 

 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเขา้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั เป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทักาํหนด ดงัน้ี 
 
หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น 

1     คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
 ผูถื้อหุ้นท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัรายเดียวหรือหลายรายท่ีมีสัดส่วนการถือหุน้ และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั และตอ้งถือหุ้นในบริษทัในสัดส่วนท่ีกาํหนด
ต่อเน่ืองมาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และยงัคงสถานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัในวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือ
เสนอช่ือกรรมการ รวมถึงตอ้งมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
2) ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้นดังกล่าวตามข้อ 1) ได้อย่างครบถ้วน เช่น หนังสือรับรองจากบริษัท
หลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั 

 
2     หลกัเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

2.1     ขั้นตอนในการพจิารณา 
1) ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1. ตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอวาระการประชุม” (แบบ ก.) ให้
ครบถว้น พร้อมลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และหากเป็นการเสนอวาระโดยผูถื้อหุน้มากกวา่หน่ึงราย ใหผู้ถื้อ
หุน้ทุกคนกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ก. พร้อมลงลายมือช่ือและรวมเป็นชุดเดียวกนั 
2) จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีจะตอ้งส่งใหก้บับริษทัพร้อมกบัแบบ ก. ดงัน้ี 

(ก) หลกัฐานการถือครองหุ้น ไดแ้ก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นท่ีออกโดยบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ
หลกัฐานอ่ืนจากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เป็นตน้ 
(ข) เอกสารแสดงตนของผูถื้อหุน้ 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 
- สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือ

เดินทาง หรือใบต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 
- สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้

อาํนาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั (ถา้มี) 



- สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือ
เดินทาง หรือใบต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอายขุองผูมี้อาํนาจลงนามลงลายมือช่ือดงักล่าว พร้อม
ทั้งลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3) นาํส่งแบบ ก. พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษทักาํหนด โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนมายงั เลขานุการบริษทั 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวง
ตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยฝ่ายจดัการของบริษทัจะ
เป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และบริษทัจะแจง้ผล
การพิจารณาใหผู้ถื้อหุน้ทราบทาง website ของบริษทั หรือช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลอ่ืนท่ีเหมาะสม 

 

2.2 การสงวนสิทธ์ิเร่ืองทีจ่ะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชุม 

1) เร่ือง ท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น หรือใหข้อ้มูลเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ 
และไม่สามารถติดต่อผูถื้อหุน้ท่ีเสนอได ้หรือเสนอมาไม่ทนัภายในเวลาท่ีกาํหนด 

2) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เทจ็จริงท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตุอนั
ควรสงสัยเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 

3) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจท่ีบริษทัจะดาํเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์หรือเร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม 

4) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และเร่ือง
ดงักล่าวไดรั้บมติสนับสนุนดว้ยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัเวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการนาํเสนอคร้ังใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัสําคญัจากขอ้เท็จจริงใน
ขณะท่ีนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังก่อน 

5) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
กาํกบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

6) เร่ืองซ่ึงตามปกติกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บพิจารณาจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและบริษทัไดด้าํเนินการ
กาํหนดเป็นวาระการประชุมทุกคร้ัง 

7) เร่ืองท่ีบริษทัไดด้าํเนินการแลว้ 
8) เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ 
9) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 
3     หลกัเกณฑ์ในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือกรรมการ 

3.1     ขั้นตอนในการพจิารณา 
1)  ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1. สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ไดโ้ดยตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (แบบ ข.) ให้
ครบถว้น พร้อมทั้งลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และหากเป็นการเสนอช่ือโดยผูถื้อหุ้นมากกว่าหน่ึงราย 
ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ข. พร้อมลงลายมือช่ือและรวมเป็นชุดเดียวกนั 

2) ดาํเนินการใหบุ้คคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือกรอกขอ้มูลใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้า
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ” (แบบ ค.) ใหค้รบถว้น พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ 



3) จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานการถือครองหุ้นตามท่ีระบุในขอ้ 2.1 (2) ก. และเอกสารแสดงตนของผูถื้อหุ้น
ตามท่ีระบุในขอ้ 2.1 (2) ข. พร้อมทั้งหลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในแบบ 
ค. และเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ หลกัฐานการศึกษา และประวติัการทาํงานของ
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

4) นาํส่งแบบ ข. และ แบบ ค. พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษทักาํหนด โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนมายงั
เลขานุการบริษทั บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 
(สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยฝ่าย
จดัการของบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
และบริษทัจะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ถื้อหุน้ทราบทาง website ของบริษทั หรือช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูล
อ่ืนท่ีเหมาะสมต่อไป 

 

3.2 คณุสมบัติของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
1) มีคุณสมบติัถูกตอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั พรบ. หลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทกัษะ และประสบการณ์ในการทาํงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ธุรกิจของบริษทั 
3) มีภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

และผูถื้อหุน้โดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(แบบ ก.) 
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

Proposed Agenda for 2019 Shareholders’ Annual General Meeting 

รายละเอยีดผู้ถือหุ้น ................................................................................................................................................ 
General Information of Shareholder 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั) …………………………………………………………………………………… 
Name (Mr./Mrs./Ms./Company) 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีสามารถติดต่อได)้ …………………………………………………………………………………… 
Current Address 
โทรศพัท ์ ............................................................................ โทรสาร  ................................................................................. 
Telephone      Fax 

จํานวนหลกัทรัพย์ทีถื่อครอง ...............................  หุน้ ถือครองตั้งแต่วนัท่ี .................................................................. 
Numbers of Shares Held   Shares Since 

หลกัฐานการเป็นผู้ถือหุ้นทีแ่นบมา   หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์
Attached Shareholding Document   Broker’s Confirmation Letter 
      สาํเนาใบหุน้ 
      Shareholding Certificate 
      อ่ืน ๆ ....................................................................................... 
      Others 
 
วตัถุประสงค์เสนอวาระการประชุม ................................................................................................................................ 
Objective of Agenda 
   เพ่ือพิจารณา   เพ่ือทราบ 
   For Consideration   For Acknowledgement 
 
เร่ืองทีเ่สนอ ………………………………………………………………………………………………………... 
Proposed Agenda 
รายละเอยีดทีเ่กีย่วกบัเร่ืองทีเ่สนอ (ข้อเทจ็จริง/เหตุผล/ประเดน็การพจิารณา) 
Details (Fact/ Reason/ Consider of issue) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
   มีเอกสารประกอบ   ไม่มีเอกสารประกอบ 
   With Attachments   Without Attachments 



ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้และเอกสารประกอบท่ีแนบมาน้ีถูกตอ้งครบถว้นทุกประการ โดยยินยอมให้บริษทั
เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดข้อลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญั 
I hereby represent and warrant that all information and supplementary documents provided and attached hereto are true 
and complete and I hereby give my permission to the company to disclose such information and supplementary 
documents 
 

ลงช่ือ  ............................................................................  ผูถื้อหุน้ 
Signature      Shareholder 
 ( …………………………………………………) 
      วนัท่ี .............................................................................. 
      Date 
 

หมายเหตุ  ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงัน้ี 
1) หลกัฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นท่ีออกโดยบริษทัหลกัทรัพย  ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษทั ศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 
2) ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือ

เดินทาง หรือใบต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
3) ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอายไุม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้

อาํนาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั (ถา้มี) และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวั
ขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอายขุองผูมี้อาํนาจลงนามลงลายมือช่ือดงักล่าว พร้อมทั้งลง
นามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระดงักล่าวขา้งตน้ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอก แบบ ก. พร้อมลงลายมือช่ือ โดยรวมเป็นชุด
เดียวกนัเพื่อจดัส่งใหบ้ริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(แบบ ข.) 
แบบเสนอช่ือเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

Proposed Person for consideration elections as director for 2019 Shareholders’ Annual General Meeting 

รายละเอยีดผู้ถือหุ้น ................................................................................................................................................ 
General Information of Shareholder 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั) …………………………………………………………………………………… 
Name (Mr./Mrs./Ms./Company) 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีสามารถติดต่อได)้ …………………………………………………………………………………… 
Current Address 
โทรศพัท ์ ............................................................................ โทรสาร  ................................................................................. 
Telephone      Fax 

จํานวนหลกัทรัพย์ทีถื่อครอง ...............................  หุน้ ถือครองตั้งแต่วนัท่ี .................................................................. 
Numbers of Shares Held   Shares Since 

ขา้พเจา้มีความประสงคเ์สนอช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)    ........................................................................................................ 
I would like to purpose (Mr./Mrs./Ms.) 
เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าวไดรั้บความ
ยินยอมและรับรองว่าขอ้ความท่ีแจง้ไวใ้นแบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และ
เอกสารประกอบท่ียืน่มาพร้อมกนัน้ีถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
To enter the consideration election as a director of Eastern Printing Public Company Limited by such person has 
consented and I hereby represent and warrant that all information and supplementary documents provided and attached 
hereto are true and complete 

ลงช่ือ  ............................................................................  ผูถื้อหุน้ 
Signature      Shareholder 
 ( …………………………………………………) 
      วนัท่ี .............................................................................. 
      Date 

หมายเหตุ  ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงัน้ี 
1) หลกัฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นท่ีออกโดยบริษทัหลกัทรัพย  ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษทั ศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 
2) ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือ

เดินทาง หรือใบต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
3) ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอายไุม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้

อาํนาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั (ถา้มี) และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวั
ขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอายขุองผูมี้อาํนาจลงนามลงลายมือช่ือดงักล่าว พร้อมทั้งลง
นามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระดงักล่าวขา้งตน้ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอก แบบ ก. พร้อมลงลายมือช่ือ โดยรวมเป็นชุด
เดียวกนัเพื่อจดัส่งใหบ้ริษทั 

 



(แบบ ค.) 
แบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

Information on purposed person for consideration election as a director 
 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)   ................................................................................................................................................ 
Name (Mr./Mrs./Ms.) 
 

ท่ีอยู ่   ................................................................................................................................................ 
Address 
 

วนัเดือนปีเกิด  ............................................  อาย ุ ......................................................................................... 
Date of Birth     Age 
 

สัญชาติ   ................................................................................................................................................ 
Nationality 
 

ฐานะการสมรส   โสด  แต่งงาน  หมา้ย  หยา่ 
Marital Status   Single  Married  Widowed  Divorced 

ช่ือคู่สมรส  ……………………………………………………………………………………………… 
Spouse’s Name 
จาํนวนบุตร  ................................................................................................................................................ 
Numbers of Children 
 

ช่ือสถานประกอบธุรกิจปัจจุบนั …………………………………………………………………………………… 
Name of current working company 

ท่ีอยูส่ถานประกอบธุรกิจปัจจุบนั ................................................................................................................................ 
Address of current working company 

วฒิุการศึกษา (โปรดแนบสาํเนาหลกัฐานการศึกษา) 
Education (Please attached supporting documents) 
   ปี           สถาบนัการศึกษา             วฒิุการศึกษา  
 Year         Institution Name    Degree   
………………………….. ………………………………………………. ………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Work Experience (Please attaches supporting documents) 
   ปี             บริษทั/องคก์ร               ตาํแหน่ง  
 Year   Company/ Institution Name    Position 
………………………….. ………………………………………………. ………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



ถือหุน้ในบริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) หรือไม่ 
Do you hold any shares in Eastern Printing Public Company Limited? 

   ไม่มี  มี ถืออยูจ่าํนวน  ....................................................... หุน้ 
    No  Yes amount of    Shares 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือไม่ 
Currently, do you hold any director position in any company listed on the SET? 

   ไม่เป็น  เป็น โปรดระบุช่ือบริษทั  ................................................................ 
    NO  Yes Please specify name 

ขา้พเจา้ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................................................ 
I (Mr./Mrs./Ms.) 
เป็นผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ขอให้การยินยอมในการเขา้รับการเสนอช่ือของ
ขา้พเจา้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีแจง้ไวข้า้งตน้
และเอกสารประกอบท่ียืน่มาพร้อมกนัน้ีถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
Has been nominated to consideration for election as a director of Eastern Printing Public Company Limited and I 
hereby consent, represent and warrant that all information and supplementary documents provided and attached hereto 
are true and complete 
 

ลงช่ือ ...................................................................  ผูใ้หค้วามยนิยอม 
Signature                 Consent Person 
             ( ……………………………..……………... ) 

    วนัท่ี  ..................................................................... 
          Date 


