
หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื�อกรรมการ 

เป็นการล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 

วตัถุประสงค์ 

 บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุ้นตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเขา้

รับการเลือกตั�งเป็นกรรมการบริษทั เป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ตามหลกัเกณฑที์�บริษทักาํหนด ดงันี�  

 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น 

�     คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

 ผูถื้อหุ้นที�จะมีสิทธิในการเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับ

การพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการบริษทั จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี�  

1) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัรายเดียวหรือหลายรายที�มีสดัส่วนการถือหุน้ และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทั และตอ้งถือหุ้นในบริษทัในสัดส่วนที�กาํหนด

ต่อเนื�องมาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และยงัคงสถานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัในวนัที�เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือ

เสนอชื�อกรรมการ รวมถึงตอ้งมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

2) ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้นดังกล่าวตามข้อ 1) ได้อย่างครบถ้วน เช่น หนังสือรับรองจากบริษัท

หลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอื�นจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

 

�     หลกัเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

�.�     ขั�นตอนในการพจิารณา 

1) ผูถื้อหุน้ที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1. ตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอวาระการประชุม” (แบบ ก.) ให้

ครบถว้น พร้อมลงลายมือชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน และหากเป็นการเสนอวาระโดยผูถื้อหุ้นมากกวา่หนึ�งราย ให้ผูถื้อ

หุน้ทุกคนกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ก. พร้อมลงลายมือชื�อและรวมเป็นชุดเดียวกนั 

2) จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานที�จะตอ้งส่งใหก้บับริษทัพร้อมกบัแบบ ก. ดงันี�  

(ก) หลกัฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นที�ออกโดยบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ

หลกัฐานอื�นจากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย เป็นตน้ 

(ข) เอกสารแสดงตนของผูถื้อหุน้ 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนังสือ

เดินทาง หรือใบต่างดา้วที�ยงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ พร้อมทั�งลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 

- สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ� งรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้

อาํนาจลงลายมือชื�อของนิติบุคคล พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั (ถา้มี) 



- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนังสือ

เดินทาง หรือใบต่างดา้วที�ยงัไม่หมดอายขุองผูมี้อาํนาจลงนามลงลายมือชื�อดงักล่าว พร้อม

ทั�งลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3) นาํส่งแบบ ก. พร้อมเอกสารหลกัฐานที�บริษทักาํหนด โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนมายงั เลขานุการบริษทั 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เลขที� 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามคัคี) 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี�  กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันที� 14 กุมภาพันธ์ 2564 โดยฝ่ายจดัการของ

บริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณากลั�นกรองเรื�องที�ผูถื้อหุ้นเสนอก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และบริษทั

จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผูถื้อหุ้นทราบทาง website ของบริษทั หรือช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลอื�นที�

เหมาะสม 
 

2.2 การสงวนสิทธิ�เรื�องที�จะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชุม 

1) เรื�อง ที�เสนอโดยผูถื้อหุน้ที�มีคุณสมบติัไม่ครบถว้น หรือใหข้อ้มูลเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ 

และไม่สามารถติดต่อผูถื้อหุน้ที�เสนอได ้หรือเสนอมาไม่ทนัภายในเวลาที�กาํหนด 

2) เรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เท็จจริงที�กล่าวอา้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตุอนั

ควรสงสยัเกี�ยวกบัความไม่ปกติของเรื�องดงักล่าว 

3) เรื�องที�อยูน่อกเหนืออาํนาจที�บริษทัจะดาํเนินการใหเ้กิดผลตามที�ประสงค ์หรือเรื�องที�ไม่เป็นประโยชน์ต่อ

บริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม 

4) เรื� องที�ผูถื้อหุ้นได้เคยเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนที�ผ่านมา และเรื� อง

ดงักล่าวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ

บริษทัเวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการนาํเสนอครั� งใหม่จะไดเ้ปลี�ยนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญัจากขอ้เท็จจริงใน

ขณะที�นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ในครั� งก่อน 

5) เรื�องที�ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน

กาํกบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติที�ประชุมผูถื้อหุ้น และหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ 

6) เรื�องซึ� งตามปกติกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บพิจารณาจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นและบริษทัไดด้าํเนินการ

กาํหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั� ง 

7) เรื�องที�บริษทัไดด้าํเนินการแลว้ 

8) เรื�องที�เป็นไปเพื�อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ 

9) กรณีอื�นใดตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 

�     หลกัเกณฑ์ในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื�อกรรมการ 

�.�     ขั�นตอนในการพจิารณา 

�)  ผูถื้อหุน้ที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1. สามารถเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ

ไดโ้ดยตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ” (แบบ ข.) ให้

ครบถว้น พร้อมทั�งลงลายมือชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน และหากเป็นการเสนอชื�อโดยผูถื้อหุ้นมากกวา่หนึ�งราย 

ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ข. พร้อมลงลายมือชื�อและรวมเป็นชุดเดียวกนั 



2) ดาํเนินการใหบุ้คคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อกรอกขอ้มูลใน “แบบข้อมูลของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้า

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ” (แบบ ค.) ใหค้รบถว้น พร้อมทั�งลงลายมือชื�อ 

3) จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานการถือครองหุ้นตามที�ระบุในขอ้ 2.1 (2) ก. และเอกสารแสดงตนของผูถื้อหุ้น

ตามที�ระบุในขอ้ 2.1 (2) ข. พร้อมทั�งหลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อในแบบ 

ค. และเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ หลกัฐานการศึกษา และประวติัการทาํงานของ

บุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อ 

4) นาํส่งแบบ ข. และ แบบ ค. พร้อมเอกสารหลกัฐานที�บริษทักาํหนด โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนมายงั

เลขานุการบริษทั บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เลขที� 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 

66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันที� 14 กุมภาพันธ์ 2564 โดย

ฝ่ายจัดการของบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณากลั�นกรองเรื�องที�ผูถื้อหุ้นเสนอก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทั และบริษทัจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผูถื้อหุ้นทราบทาง website ของบริษทั หรือช่องทางการ

เผยแพร่ขอ้มูลอื�นที�เหมาะสมต่อไป 
 

3.2 คณุสมบัติของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ 

1) มีคุณสมบติัถูกตอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั พรบ. หลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทกัษะ และประสบการณ์ในการทาํงานที�เป็นประโยชน์ต่อ

ธุรกิจของบริษทั 

3) มีภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

และผูถื้อหุน้โดยรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(แบบ ก.) 

แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 

Proposed Agenda for 2021 Shareholders’ Annual General Meeting 

รายละเอยีดผู้ถือหุ้น ................................................................................................................................................ 

General Information of Shareholder 

ชื�อ (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั) …………………………………………………………………………………… 

Name (Mr./Mrs./Ms./Company) 

ที�อยูปั่จจุบนั (ที�สามารถติดต่อได)้ …………………………………………………………………………………… 

Current Address 

โทรศพัท ์ ............................................................................ โทรสาร  ................................................................................. 

Telephone      Fax 

จาํนวนหลกัทรัพย์ที�ถือครอง ...............................  หุน้ ถือครองตั�งแต่วนัที� .................................................................. 

Numbers of Shares Held   Shares Since 

หลกัฐานการเป็นผู้ถือหุ้นที�แนบมา   หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์

Attached Shareholding Document   Broker’s Confirmation Letter 

      สาํเนาใบหุน้ 

      Shareholding Certificate 

      อื�น ๆ ....................................................................................... 

      Others 

 

วตัถุประสงค์เสนอวาระการประชุม ................................................................................................................................ 

Objective of Agenda 

   เพื�อพิจารณา   เพื�อทราบ 

   For Consideration   For Acknowledgement 

 

เรื�องที�เสนอ ………………………………………………………………………………………………………... 

Proposed Agenda 

รายละเอยีดที�เกี�ยวกบัเรื�องที�เสนอ (ข้อเทจ็จริง/เหตุผล/ประเดน็การพจิารณา) 

Details (Fact/ Reason/ Consider of issue) 

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

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

 

   มีเอกสารประกอบ   ไม่มีเอกสารประกอบ 

   With Attachments   Without Attachments 



ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้และเอกสารประกอบที�แนบมานี�ถูกตอ้งครบถว้นทุกประการ โดยยินยอมให้บริษทั

เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้และเพื�อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดข้อลงลายมือชื�อไวเ้ป็นสาํคญั 

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 

 

ลงชื�อ  ............................................................................  ผูถื้อหุน้ 

Signature      Shareholder 

 ( …………………………………………………) 

      วนัที� .............................................................................. 

      Date 

 
หมายเหตุ  ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานดงันี�  

1) หลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นที�ออกโดยบริษทัหลักทรัพย ์หรือหลกัฐานอื�นจากบริษทั ศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

2) ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนงัสือ

เดินทาง หรือใบต่างดา้วที�ยงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุ้น พร้อมทั�งลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3) ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอายไุม่เกิน � เดือน ซึ� งรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้

อาํนาจลงลายมือชื�อของนิติบุคคล พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั (ถา้มี) และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวั

ขา้ราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างดา้วที�ยงัไม่หมดอายุของผูมี้อาํนาจลงนามลงลายมือชื�อดงักล่าว พร้อมทั�งลง

นามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4) ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระดงักล่าวขา้งตน้ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอก แบบ ก. พร้อมลงลายมือชื�อ โดยรวมเป็นชุด

เดียวกนัเพื�อจดัส่งให้บริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(แบบ ข.) 

แบบเสนอชื�อเพื�อรับการพจิารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ 

Proposed Person for consideration elections as director for 2021 Shareholders’ Annual General Meeting 

รายละเอยีดผู้ถือหุ้น ................................................................................................................................................ 

General Information of Shareholder 

ชื�อ (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั) …………………………………………………………………………………… 

Name (Mr./Mrs./Ms./Company) 

ที�อยูปั่จจุบนั (ที�สามารถติดต่อได)้ …………………………………………………………………………………… 

Current Address 

โทรศพัท ์ ............................................................................ โทรสาร  ................................................................................. 

Telephone      Fax 

จาํนวนหลกัทรัพย์ที�ถือครอง ...............................  หุน้ ถือครองตั�งแต่วนัที� .................................................................. 

Numbers of Shares Held   Shares Since 

ขา้พเจา้มีความประสงคเ์สนอชื�อ (นาย/นาง/นางสาว)    ........................................................................................................ 

I would like to purpose (Mr./Mrs./Ms.) 

เขา้รับการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการบริษทั โรงพิมพ์ตะวนัออก จาํกัด (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าวไดรั้บความ

ยนิยอมและรับรองวา่ขอ้ความที�แจง้ไวใ้นแบบขอ้มูลของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และ

เอกสารประกอบที�ยื�นมาพร้อมกนันี�ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 

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 

ลงชื�อ  ............................................................................  ผูถื้อหุน้ 

Signature      Shareholder 

 ( …………………………………………………) 

      วนัที� .............................................................................. 

      Date 
หมายเหตุ  ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานดงันี�  

1) หลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นที�ออกโดยบริษทัหลักทรัพย ์หรือหลกัฐานอื�นจากบริษทั ศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

2) ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนงัสือ

เดินทาง หรือใบต่างดา้วที�ยงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุ้น พร้อมทั�งลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3) ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอายไุม่เกิน � เดือน ซึ� งรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้

อาํนาจลงลายมือชื�อของนิติบุคคล พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั (ถา้มี) และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวั

ขา้ราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างดา้วที�ยงัไม่หมดอายุของผูมี้อาํนาจลงนามลงลายมือชื�อดงักล่าว พร้อมทั�งลง

นามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4) ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระดงักล่าวขา้งตน้ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอก แบบ ก. พร้อมลงลายมือชื�อ โดยรวมเป็นชุด

เดียวกนัเพื�อจดัส่งให้บริษทั 

 



(แบบ ค.) 

แบบข้อมูลของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

Information on purposed person for consideration election as a director 

 

ชื�อ (นาย/นาง/นางสาว)   ................................................................................................................................................ 
Name (Mr./Mrs./Ms.) 
 

ที�อยู ่   ................................................................................................................................................ 
Address 
 

วนัเดือนปีเกิด  ............................................  อาย ุ ......................................................................................... 

Date of Birth     Age 
 

สญัชาติ   ................................................................................................................................................ 
Nationality 
 

ฐานะการสมรส   โสด  แต่งงาน  หมา้ย  หยา่ 

Marital Status   Single  Married  Widowed  Divorced 

ชื�อคู่สมรส  ……………………………………………………………………………………………… 

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

ชื�อสถานประกอบธุรกิจปัจจุบนั …………………………………………………………………………………… 

Name of current working company 

ที�อยูส่ถานประกอบธุรกิจปัจจุบนั ................................................................................................................................ 

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 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัอื�นที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือไม่ 

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

   ไม่เป็น  เป็น โปรดระบุชื�อบริษทั  ................................................................ 

    NO  Yes Please specify name 

ขา้พเจา้ชื�อ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................................................ 

I (Mr./Mrs./Ms.) 

เป็นผูไ้ดรั้บการเสนอชื�อเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ ขอให้การยินยอมในการเขา้รับการเสนอชื�อของ

ขา้พเจา้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และขอรับรองวา่ขอ้ความที�แจง้ไวข้า้งตน้

และเอกสารประกอบที�ยื�นมาพร้อมกนันี�ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 

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 

 
ลงชื�อ ...................................................................  ผูใ้หค้วามยนิยอม 
Signature                 Consent Person 

             ( ……………………………..……………... ) 

    วนัที�  ..................................................................... 

          Date 


