
หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือกรรมการ 
เป็นการล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 
วตัถุประสงค์ 

 บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) ตระหนกัถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุ้นตำมหลกักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จึงเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวำระกำรประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจำรณำเขำ้รับกำร
เลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั เป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก ำหนด ดงัน้ี 
 
หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น 

1     คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
 ผูถื้อหุ้นท่ีจะมีสิทธิในกำรเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับ
กำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัรำยเดียวหรือหลำยรำยท่ีมีสดัส่วนกำรถือหุน้ และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั และตอ้งถือหุ้นในบริษทัในสัดส่วนท่ีก ำหนด
ต่อเน่ืองมำไม่นอ้ยกวำ่ 1 ปี และยงัคงสถำนะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัในวนัท่ีเสนอระเบียบวำระกำรประชุม หรือ
เสนอช่ือกรรมกำร รวมถึงตอ้งมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
2) ต้องแสดงหลักฐำนกำรถือหุ้นดังกล่ำวตำมข้อ 1) ได้อย่ำงครบถ้วน เช่น หนังสือรับรองจำกบริษัท
หลกัทรัพย ์หรือหลกัฐำนอ่ืนจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

 
2     หลกัเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

2.1     ขั้นตอนในการพจิารณา 
1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 1. ตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอวาระการประชุม” (แบบ ก.) ให้
ครบถว้น พร้อมลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน และหำกเป็นกำรเสนอวำระโดยผูถื้อหุ้นมำกกวำ่หน่ึงรำย ให้ผูถื้อ
หุน้ทุกคนกรอกรำยละเอียดของตนลงในแบบ ก. พร้อมลงลำยมือช่ือและรวมเป็นชุดเดียวกนั 
2) จดัเตรียมเอกสำรหลกัฐำนท่ีจะตอ้งส่งใหก้บับริษทัพร้อมกบัแบบ ก. ดงัน้ี 

(ก) หลกัฐำนกำรถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองกำรถือหุ้นท่ีออกโดยบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ
หลกัฐำนอ่ืนจำกบริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เป็นตน้ 
(ข) เอกสำรแสดงตนของผูถื้อหุน้ 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดำ 
- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือ

เดินทำง หรือใบต่ำงดำ้วท่ียงัไม่หมดอำยขุองผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 
- ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลอำยุไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองควำมถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้

อ ำนำจลงลำยมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษทั (ถำ้มี) 



- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือ
เดินทำง หรือใบต่ำงดำ้วท่ียงัไม่หมดอำยขุองผูมี้อ  ำนำจลงนำมลงลำยมือช่ือดงักล่ำว พร้อม
ทั้งลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

3) น ำส่งแบบ ก. พร้อมเอกสำรหลกัฐำนท่ีบริษทัก ำหนด โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนมำยงั เลขำนุกำรบริษทั 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 51/29, 51/61 ซอยวภิำวดีรังสิต 66 (สยำมสำมคัคี) แขวง
ตลำดบำงเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยฝ่ำยจดักำรของบริษทัจะ
เป็นผูพิ้จำรณำกลัน่กรองเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั และบริษทัจะแจง้ผล
กำรพิจำรณำใหผู้ถื้อหุน้ทรำบทำง website ของบริษทั หรือช่องทำงกำรเผยแพร่ขอ้มูลอ่ืนท่ีเหมำะสม 

 

2.2 การสงวนสิทธ์ิเร่ืองทีจ่ะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชุม 

1) เร่ือง ท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น หรือใหข้อ้มูลเอกสำรหลกัฐำนไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ 
และไม่สำมำรถติดต่อผูถื้อหุน้ท่ีเสนอได ้หรือเสนอมำไม่ทนัภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

2) เร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เท็จจริงท่ีกล่ำวอำ้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตุอนั
ควรสงสยัเก่ียวกบัควำมไม่ปกติของเร่ืองดงักล่ำว 

3) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ ำนำจท่ีบริษทัจะด ำเนินกำรใหเ้กิดผลตำมท่ีประสงค ์หรือเร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม 

4) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำแลว้ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ และเร่ือง
ดงักล่ำวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัเวน้แต่ขอ้เท็จจริงในกำรน ำเสนอคร้ังใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยำ่งมีนยัส ำคญัจำกขอ้เท็จจริงใน
ขณะท่ีน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังก่อน 

5) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำน
ก ำกบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และหลกักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัฯ 

6) เร่ืองซ่ึงตำมปกติกฎหมำยก ำหนดให้ตอ้งไดรั้บพิจำรณำจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและบริษทัไดด้ ำเนินกำร
ก ำหนดเป็นวำระกำรประชุมทุกคร้ัง 

7) เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ ำเนินกำรแลว้ 
8) เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพำะ 
9) กรณีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

 
3     หลกัเกณฑ์ในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือกรรมการ 

3.1     ขั้นตอนในการพจิารณา 
1)  ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 1. สำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร

ไดโ้ดยตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (แบบ ข.) ให้
ครบถว้น พร้อมทั้งลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน และหำกเป็นกำรเสนอช่ือโดยผูถื้อหุ้นมำกกวำ่หน่ึงรำย 
ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนกรอกรำยละเอียดของตนลงในแบบ ข. พร้อมลงลำยมือช่ือและรวมเป็นชุดเดียวกนั 

2) ด ำเนินกำรใหบุ้คคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือกรอกขอ้มูลใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการ” (แบบ ค.) ใหค้รบถว้น พร้อมทั้งลงลำยมือช่ือ 



3) จดัเตรียมเอกสำรหลกัฐำนกำรถือครองหุ้นตำมท่ีระบุในขอ้ 2.1 (2) ก. และเอกสำรแสดงตนของผูถื้อหุ้น
ตำมท่ีระบุในขอ้ 2.1 (2) ข. พร้อมทั้งหลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือในแบบ 
ค. และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ หลกัฐำนกำรศึกษำ และประวติักำรท ำงำนของ
บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ 

4) น ำส่งแบบ ข. และ แบบ ค. พร้อมเอกสำรหลกัฐำนท่ีบริษทัก ำหนด โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนมำยงั
เลขำนุกำรบริษทั บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 51/29, 51/61 ซอยวิภำวดีรังสิต 66 
(สยำมสำมคัคี) แขวงตลำดบำงเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยฝ่ำย
จดักำรของบริษทัจะเป็นผูพิ้จำรณำกลัน่กรองเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
และบริษทัจะแจง้ผลกำรพิจำรณำใหผู้ถื้อหุน้ทรำบทำง website ของบริษทั หรือช่องทำงกำรเผยแพร่ขอ้มูล
อ่ืนท่ีเหมำะสมต่อไป 

 

3.2 คณุสมบัติของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
1) มีคุณสมบติัถูกตอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั พรบ. หลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย ์และกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมหลำกหลำยของทกัษะ และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ธุรกิจของบริษทั 
3) มีภำวะผูน้ ำ วิสัยทศัน์ จริยธรรม และมีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

และผูถื้อหุน้โดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(แบบ ก.) 
แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

Proposed Agenda for 2018 Shareholders’ Annual General Meeting 

รายละเอยีดผู้ถือหุ้น ................................................................................................................................................ 
General Information of Shareholder 
ช่ือ (นำย/นำง/นำงสำว/บริษทั) …………………………………………………………………………………… 
Name (Mr./Mrs./Ms./Company) 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีสำมำรถติดต่อได)้ …………………………………………………………………………………… 
Current Address 
โทรศพัท ์ ............................................................................ โทรสำร  ................................................................................. 
Telephone      Fax 

จ านวนหลกัทรัพย์ทีถื่อครอง ...............................  หุน้ ถือครองตั้งแต่วนัท่ี .................................................................. 
Numbers of Shares Held   Shares Since 

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

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

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

 
   มีเอกสำรประกอบ   ไม่มีเอกสำรประกอบ 
   With Attachments   Without Attachments 



ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขอ้ควำมขำ้งตน้และเอกสำรประกอบท่ีแนบมำน้ีถูกตอ้งครบถว้นทุกประกำร โดยยินยอมให้บริษทั
เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสำรหลกัฐำนดงักล่ำวได ้และเพ่ือเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดข้อลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 
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  ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐำนดงัน้ี 
1) หลักฐำนกำรถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองกำรถือหุ้นท่ีออกโดยบริษทัหลักทรัพย ์หรือหลกัฐำนอ่ืนจำกบริษทั ศูนยรั์บฝำก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 
2) ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ จะตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือ

เดินทำง หรือใบต่ำงดำ้วท่ียงัไม่หมดอำยขุองผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
3) ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอำยไุม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองควำมถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้

อ  ำนำจลงลำยมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมประทับตรำส ำคญัของบริษทั (ถำ้มี) และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวั
ขำ้รำชกำร หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทำง หรือใบต่ำงดำ้วท่ียงัไม่หมดอำยุของผูมี้อ  ำนำจลงนำมลงลำยมือช่ือดงักล่ำว พร้อมทั้งลง
นำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

4) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอวำระดงักล่ำวขำ้งตน้ ผูถื้อหุ้นทุกรำยตอ้งกรอก แบบ ก. พร้อมลงลำยมือช่ือ โดยรวมเป็นชุด
เดียวกนัเพ่ือจดัส่งให้บริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(แบบ ข.) 
แบบเสนอช่ือเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

Proposed Person for consideration elections as director for 2018 Shareholders’ Annual General Meeting 

รายละเอยีดผู้ถือหุ้น ................................................................................................................................................ 
General Information of Shareholder 
ช่ือ (นำย/นำง/นำงสำว/บริษทั) …………………………………………………………………………………… 
Name (Mr./Mrs./Ms./Company) 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีสำมำรถติดต่อได)้ …………………………………………………………………………………… 
Current Address 
โทรศพัท ์ ............................................................................ โทรสำร  ................................................................................. 
Telephone      Fax 

จ านวนหลกัทรัพย์ทีถื่อครอง ...............................  หุน้ ถือครองตั้งแต่วนัท่ี .................................................................. 
Numbers of Shares Held   Shares Since 

ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคเ์สนอช่ือ (นำย/นำง/นำงสำว)    ........................................................................................................ 
I would like to purpose (Mr./Mrs./Ms.) 
เขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั โรงพิมพ์ตะวนัออก จ ำกัด (มหำชน) โดยบุคคลดงักล่ำวไดรั้บควำม
ยนิยอมและรับรองวำ่ขอ้ควำมท่ีแจง้ไวใ้นแบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือให้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และ
เอกสำรประกอบท่ียืน่มำพร้อมกนัน้ีถูกตอ้งและเป็นควำมจริงทุกประกำร 
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  ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐำนดงัน้ี 
1) หลักฐำนกำรถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองกำรถือหุ้นท่ีออกโดยบริษทัหลักทรัพย ์หรือหลกัฐำนอ่ืนจำกบริษทั ศูนยรั์บฝำก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 
2) ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ จะตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือ

เดินทำง หรือใบต่ำงดำ้วท่ียงัไม่หมดอำยขุองผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
3) ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอำยไุม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองควำมถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้

อ  ำนำจลงลำยมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษทั (ถำ้มี) และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวั
ขำ้รำชกำร หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทำง หรือใบต่ำงดำ้วท่ียงัไม่หมดอำยุของผูมี้อ  ำนำจลงนำมลงลำยมือช่ือดงักล่ำว พร้อมทั้งลง
นำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

4) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอวำระดงักล่ำวขำ้งตน้ ผูถื้อหุ้นทุกรำยตอ้งกรอก แบบ ก. พร้อมลงลำยมือช่ือ โดยรวมเป็นชุด
เดียวกนัเพ่ือจดัส่งให้บริษทั 

 



(แบบ ค.) 
แบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

Information on purposed person for consideration election as a director 
 
ช่ือ (นำย/นำง/นำงสำว)   ................................................................................................................................................ 
Name (Mr./Mrs./Ms.) 
 

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

วนัเดือนปีเกิด  ............................................  อำย ุ ......................................................................................... 
Date of Birth     Age 
 

สญัชำติ   ................................................................................................................................................ 
Nationality 
 

ฐำนะกำรสมรส   โสด  แต่งงำน  หมำ้ย  หยำ่ 
Marital Status   Single  Married  Widowed  Divorced 

ช่ือคู่สมรส  ……………………………………………………………………………………………… 
Spouse’s Name 
จ ำนวนบุตร  ................................................................................................................................................ 
Numbers of Children 
 

ช่ือสถำนประกอบธุรกิจปัจจุบนั …………………………………………………………………………………… 
Name of current working company 

ท่ีอยูส่ถำนประกอบธุรกิจปัจจุบนั ................................................................................................................................ 
Address of current working company 

วฒิุกำรศึกษำ (โปรดแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรศึกษำ) 
Education (Please attached supporting documents) 
   ปี           สถำบนักำรศึกษำ             วฒิุกำรศึกษำ  
 Year         Institution Name    Degree   
………………………….. ………………………………………………. ………………………………………….. 

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

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



ถือหุน้ในบริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) หรือไม่ 
Do you hold any shares in Eastern Printing Public Company Limited? 

   ไม่มี  มี ถืออยูจ่  ำนวน  ....................................................... หุน้ 
    No  Yes amount of    Shares 

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

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

ขำ้พเจำ้ช่ือ (นำย/นำง/นำงสำว) ................................................................................................................................ 
I (Mr./Mrs./Ms.) 
เป็นผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ขอให้กำรยินยอมในกำรเขำ้รับกำรเสนอช่ือของ
ขำ้พเจำ้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) และขอรับรองวำ่ขอ้ควำมท่ีแจง้ไวข้ำ้งตน้
และเอกสำรประกอบท่ียืน่มำพร้อมกนัน้ีถูกตอ้งและเป็นควำมจริงทุกประกำร 
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 ...................................................................  ผูใ้หค้วำมยนิยอม 
Signature                 Consent Person 
             ( ……………………………..……………... ) 

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


