หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระการประชุ ม และเสนอชื่ อกรรมการ
เป็ นการล่ วงหน้ าสํ าหรับการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
วัตถุประสงค์
บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงสิ ทธิ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ ้นตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กําหนด ดังนี้
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ถู ือหุ้น
1 คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุ ้นที่จะมีสิทธิ ในการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรั บ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั จะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั รายเดียวหรื อหลายรายที่มีสัดส่ วนการถือหุ น้ และมีสิทธิ ออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั และต้องถือหุ ้นในบริ ษทั ในสัดส่ วนที่กาํ หนด
ต่อเนื่องมาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และยังคงสถานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรื อ
เสนอชื่อกรรมการ รวมถึงต้องมีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
2) ต้อ งแสดงหลัก ฐานการถื อ หุ ้น ดัง กล่ า วตามข้อ 1) ได้อ ย่า งครบถ้ว น เช่ น หนัง สื อ รั บ รองจากบริ ษ ัท
หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด
2 หลักเกณฑ์ การเสนอระเบียบวาระการประชุม
2.1 ขั้นตอนในการพิจารณา
1) ผูถ้ ือหุ ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุ ม” (แบบ ก.) ให้
ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และหากเป็ นการเสนอวาระโดยผูถ้ ือหุ น้ มากกว่าหนึ่ งราย ให้ผถู ้ ือ
หุน้ ทุกคนกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ก. พร้อมลงลายมือชื่อและรวมเป็ นชุดเดียวกัน
2) จัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานที่จะต้องส่ งให้กบั บริ ษทั พร้อมกับแบบ ก. ดังนี้
(ก) หลักฐานการถือครองหุ ้น ได้แก่ หนังสื อรั บรองการถื อหุ ้นที่ ออกโดยบริ ษทั หลักทรั พย์ หรื อ
หลักฐานอื่นจากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย เป็ นต้น
(ข) เอกสารแสดงตนของผูถ้ ือหุน้
กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อ
เดินทาง หรื อใบต่างด้าวที่ยงั ไม่หมดอายุของผูถ้ ือหุ น้ พร้อมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
กรณี ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นนิติบุคคล
- สําเนาหนังสื อรั บรองนิ ติบุคคลอายุไม่เกิ น 3 เดื อน ซึ่ งรั บรองความถูกต้องโดยบุ คคลผูม้ ี
อํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสําคัญของบริ ษทั (ถ้ามี)

-

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อ
เดินทาง หรื อใบต่างด้าวที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ ีอาํ นาจลงนามลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อม
ทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
3) นําส่ งแบบ ก. พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริ ษทั กําหนด โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนมายัง เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิ ต 66 (สยามสามัคคี) แขวง
ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยฝ่ ายจัดการของบริ ษทั จะ
เป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่ผูถ้ ือหุ ้นเสนอก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และบริ ษทั จะแจ้งผล
การพิจารณาให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบทาง website ของบริ ษทั หรื อช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลอื่นที่เหมาะสม
2.2 การสงวนสิทธิ์เรื่องทีจ่ ะไม่ บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
1) เรื่ อง ที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรื อให้ขอ้ มูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ
และไม่สามารถติดต่อผูถ้ ือหุ น้ ที่เสนอได้ หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในเวลาที่กาํ หนด
2) เรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั และข้อเท็จจริ งที่กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุ น้ มิได้แสดงถึงเหตุอนั
ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
3) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริ ษทั จะดําเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ หรื อเรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
4) เรื่ อ งที่ ผูถ้ ื อหุ ้นได้เคยเสนอต่อ ที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดื อ นที่ ผ่านมา และเรื่ อ ง
ดังกล่าวได้รับมติสนับสนุ นด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั เว้นแต่ขอ้ เท็จจริ งในการนําเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญจากข้อเท็จจริ งใน
ขณะที่นาํ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งก่อน
5) เรื่ องที่ ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบี ยบต่างๆ ของหน่ วยงานราชการหรื อหน่ วยงาน
กํากับดูแลบริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ และหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
6) เรื่ องซึ่ งตามปกติกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับพิจารณาจากที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการ
กําหนดเป็ นวาระการประชุมทุกครั้ง
7) เรื่ องที่บริ ษทั ได้ดาํ เนินการแล้ว
8) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ
9) กรณี อื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
3 หลักเกณฑ์ ในการให้ ผ้ถู ือหุ้นเสนอชื่ อกรรมการ
3.1 ขั้นตอนในการพิจารณา
1) ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ได้โดยต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ” (แบบ ข.) ให้
ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และหากเป็ นการเสนอชื่อโดยผูถ้ ือหุ ้นมากกว่าหนึ่ งราย
ให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกคนกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ข. พร้อมลงลายมือชื่อและรวมเป็ นชุดเดียวกัน
2) ดําเนิ นการให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลใน “แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อให้ เข้ า
ดํารงตําแหน่ งกรรมการ” (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ

3) จัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานการถือครองหุ ้นตามที่ระบุในข้อ 2.1 (2) ก. และเอกสารแสดงตนของผูถ้ ือหุ ้น
ตามที่ระบุในข้อ 2.1 (2) ข. พร้อมทั้งหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบ
ค. และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา และประวัติการทํางานของ
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
4) นําส่ งแบบ ข. และ แบบ ค. พร้ อมเอกสารหลักฐานที่บริ ษทั กําหนด โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนมายัง
เลขานุ การบริ ษทั บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิ ต 66
(สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยฝ่ าย
จัดการของบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่ผูถ้ ือหุ ้นเสนอก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
และบริ ษทั จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบทาง website ของบริ ษทั หรื อช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูล
อื่นที่เหมาะสมต่อไป
3.2 คุณสมบัติของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด พรบ. หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) มีความรู ้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทํางานที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจของบริ ษทั
3) มีภาวะผูน้ าํ วิสัยทัศน์ จริ ยธรรม และมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
และผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม

(แบบ ก.)
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
Proposed Agenda for 2020 Shareholders’ Annual General Meeting
รายละเอียดผู้ถือหุ้น
................................................................................................................................................
General Information of Shareholder
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/บริ ษทั )
……………………………………………………………………………………
Name (Mr./Mrs./Ms./Company)
ที่อยูป่ ัจจุบนั (ที่สามารถติดต่อได้) ……………………………………………………………………………………
Current Address
โทรศัพท์ ............................................................................ โทรสาร .................................................................................
Telephone
Fax
จํานวนหลักทรัพย์ทถี่ ือครอง ............................... หุน้
ถือครองตั้งแต่วนั ที่ ..................................................................
Numbers of Shares Held
Shares Since
หลักฐานการเป็ นผู้ถือหุ้นทีแ่ นบมา
Attached Shareholding Document

หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์
Broker’s Confirmation Letter
สําเนาใบหุน้
Shareholding Certificate
อื่น ๆ .......................................................................................
Others

วัตถุประสงค์ เสนอวาระการประชุม ................................................................................................................................
Objective of Agenda
เพื่อพิจารณา
เพื่อทราบ
For Consideration
For Acknowledgement
เรื่ องทีเ่ สนอ
………………………………………………………………………………………………………...
Proposed Agenda
รายละเอียดทีเ่ กีย่ วกับเรื่ องทีเ่ สนอ (ข้ อเท็จจริง/เหตุผล/ประเด็นการพิจารณา)
Details (Fact/ Reason/ Consider of issue)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
มีเอกสารประกอบ
With Attachments

ไม่มีเอกสารประกอบ
Without Attachments

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นและเอกสารประกอบที่แนบมานี้ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ โดยยินยอมให้บริ ษทั
เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ขอลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ
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
ลงชื่อ ............................................................................ ผูถ้ ือหุน้
Signature
Shareholder
( …………………………………………………)
วันที่ ..............................................................................
Date
หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐานดังนี้
1) หลักฐานการถื อครองหุ ้น ได้แก่ หนังสื อ รับรองการถื อ หุ ้นที่ ออกโดยบริ ษทั หลักทรั พย์ หรื อ หลักฐานอื่ นจากบริ ษทั ศู นย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
2) ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อ
เดินทาง หรื อใบต่างด้าวที่ยงั ไม่หมดอายุของผูถ้ ือหุน้ พร้อมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
3) ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นนิ ติบุคคล จะต้องแนบสําเนาหนังสื อรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่ งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผูม้ ี
อํานาจลงลายมือชื่ อของนิ ติบุคคล พร้อมประทับตราสําคัญของบริ ษทั (ถ้ามี) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัว
ข้าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง หรื อใบต่างด้าวที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ ีอาํ นาจลงนามลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลง
นามรับรองสําเนาถูกต้อง
4) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระดังกล่าวข้างต้น ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายต้องกรอก แบบ ก. พร้อมลงลายมือชื่ อ โดยรวมเป็ นชุ ด
เดียวกันเพื่อจัดส่ งให้บริ ษทั

(แบบ ข.)
แบบเสนอชื่ อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
Proposed Person for consideration elections as director for 2020 Shareholders’ Annual General Meeting
รายละเอียดผู้ถือหุ้น
................................................................................................................................................
General Information of Shareholder
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/บริ ษทั )
……………………………………………………………………………………
Name (Mr./Mrs./Ms./Company)
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่สามารถติดต่อได้) ……………………………………………………………………………………
Current Address
โทรศัพท์ ............................................................................ โทรสาร .................................................................................
Telephone
Fax
จํานวนหลักทรัพย์ทถี่ ือครอง ............................... หุน้
ถือครองตั้งแต่วนั ที่ ..................................................................
Numbers of Shares Held
Shares Since
ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................
I would like to purpose (Mr./Mrs./Ms.)
เข้ารั บการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยบุ คคลดังกล่าวได้รับความ
ยินยอมและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และ
เอกสารประกอบที่ยนื่ มาพร้อมกันนี้ถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ
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
ลงชื่อ ............................................................................ ผูถ้ ือหุน้
Signature
Shareholder
( …………………………………………………)
วันที่ ..............................................................................
Date
หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐานดังนี้
1) หลักฐานการถื อครองหุ ้น ได้แก่ หนังสื อ รับรองการถื อ หุ ้นที่ ออกโดยบริ ษทั หลักทรั พย์ หรื อ หลักฐานอื่ นจากบริ ษทั ศู นย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
2) ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อ
เดินทาง หรื อใบต่างด้าวที่ยงั ไม่หมดอายุของผูถ้ ือหุน้ พร้อมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
3) ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นนิ ติบุคคล จะต้องแนบสําเนาหนังสื อรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่ งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผูม้ ี
อํานาจลงลายมือชื่ อของนิ ติบุคคล พร้อมประทับตราสําคัญของบริ ษทั (ถ้ามี) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัว
ข้าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง หรื อใบต่างด้าวที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ ีอาํ นาจลงนามลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลง
นามรับรองสําเนาถูกต้อง

4) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระดังกล่าวข้างต้น ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายต้องกรอก แบบ ก. พร้อมลงลายมือชื่ อ โดยรวมเป็ นชุด
เดียวกันเพื่อจัดส่ งให้บริ ษทั

(แบบ ค.)
แบบข้ อมูลของบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
Information on purposed person for consideration election as a director
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
Name (Mr./Mrs./Ms.)

................................................................................................................................................

ที่อยู่
Address

................................................................................................................................................

วันเดือนปี เกิด
Date of Birth

............................................ อายุ .........................................................................................
Age

สัญชาติ
Nationality

................................................................................................................................................

ฐานะการสมรส
Marital Status
ชื่อคู่สมรส
Spouse’s Name
จํานวนบุตร
Numbers of Children

โสด
Single

แต่งงาน
Married

หม้าย
Widowed

หย่า
Divorced

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

ชื่อสถานประกอบธุรกิจปัจจุบนั
Name of current working company

……………………………………………………………………………………

ที่อยูส่ ถานประกอบธุรกิจปัจจุบนั
................................................................................................................................
Address of current working company
วุฒิการศึกษา (โปรดแนบสําเนาหลักฐานการศึกษา)
Education (Please attached supporting documents)
ปี
สถาบันการศึกษา
วุฒิการศึกษา
Year
Institution Name
Degree
………………………….. ………………………………………………. …………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Work Experience (Please attaches supporting documents)
ปี
บริ ษทั /องค์กร
ตําแหน่ง
Year
Company/ Institution Name
Position
………………………….. ………………………………………………. …………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

ถือหุ น้ ในบริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) หรื อไม่
Do you hold any shares in Eastern Printing Public Company Limited?
ไม่มี
No

มี
Yes

ถืออยูจ่ าํ นวน ....................................................... หุน้
amount of
Shares

ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อไม่
Currently, do you hold any director position in any company listed on the SET?
ไม่เป็ น
NO

เป็ น
Yes

โปรดระบุชื่อบริ ษทั ................................................................
Please specify name

ข้าพเจ้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
................................................................................................................................
I (Mr./Mrs./Ms.)
เป็ นผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อเพื่อรั บการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ขอให้การยินยอมในการเข้ารั บการเสนอชื่ อของ
ข้าพเจ้าเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) และขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ขา้ งต้น
และเอกสารประกอบที่ยนื่ มาพร้อมกันนี้ถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ
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
ลงชื่อ ................................................................... ผูใ้ ห้ความยินยอม
Signature
Consent Person
( ……………………………..……………... )
วันที่ .....................................................................
Date

