
 
 
 

   
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
ของ 

บริษัท โรงพมิพ์ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 

วนัพฤหัสบด ีที่ 27 เมษายน 2560  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องชนกนันท์  ช้ัน 2 
โรงแรมเอบีน่า เฮ้าท์ 

ซอยวภิาวด ี64  ถนนวภิาวดรัีงสิต  กรุงเทพมหานคร 
 
 

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 8.30 น. 
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน 
ซ่ึงพมิพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 
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เอกสารประกอบ 
การประชุม 
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ประวตัิโดยสังเขปของกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

และได้รับการเสนอให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 3 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง 
 

นายยุทธ  ชินสุภัคกลุ 
 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 

อายุ 73  ปี 

การศึกษา 
การอบรม 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า  
  GEORGE WASHINGTON   UNIVERSITY 
- ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ UNIVERSITY OF OREGON 
- Director Accreditation Program (DAP)   ปี 2547 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

ต าแหน่งอื่นในปัจจุบัน พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ 
 บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป 
                                           (เดิมช่ือ บจก.บ่อพลอยโซล่าร์) 
 บจก.เจเคอาร์ พลงังาน 
 บจก.อาร์พีวี พลงังาน 
 บจก.เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั 
 บจก.อะควาติส เอน็เนอร์จี 
 บจก.ลพบุรี โซล่า 
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั         กรรมการ - บจก.เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี่ 
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั         กรรมการ - บจก.ปราจีน โซล่า 
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั         กรรมการ – บจก.เอป็โก ้เอน็จิเนียร่ิง 

 
ประวตัิการท างาน 
ทีผ่่านมา 

 
พ.ศ. 2557 – 2558     กรรมการ – บจก.โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) 
พ.ศ. 2537 – 2555     ประธานกรรมการบริหาร - บมจ. เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ. 2540 – 2555           ประธานกรรมการ - บจก. สหกิจบรรจุภณัฑ ์

การถือหุ้นในบริษัท 45,910,704 หุน้    

การเข้าร่วมประชุม                        ในรอบปีท่ีผา่นมา 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2559 จ านวน 9/9 คร้ัง 
2.   เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ านวน 1/1 คร้ัง 
3.   เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ านวน 2/2 คร้ัง 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 3 
 

 
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง 

 
 

นายวรีะ เหล่าวทิวสั 
 

ต าแหน่ง กรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

อายุ 62  ปี 

การศึกษา 
การอบรม 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ภาพถ่ายและการพิมพ ์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ต าแหน่งอื่นในปัจจุบัน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ 
                                    บจก.โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) 
                               (เดิมช่ือ: บริษทั อลัเทอร์เนทีฟ พาวเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั) 

                                         บจก.โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ฮ่องกง) 
 

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ 
                                    บจก.เจเคอาร์ พลงังาน 
                                    บจก.อาร์พีว ีพลงังาน 
                               บจก.อะควาติส เอน็เนอร์จี  
                                    บจก.ลพบุรี โซล่า                               
 
 

ประวตัิการท างาน 
ทีผ่่านมา 

พ.ศ. 2555 - 2557 กรรมการ 
                               บจก. เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั 
พ.ศ. 2537 - 2554 กรรมการ 
                               บมจ. เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์

การถือหุ้นในบริษัท 1,070 หุน้ 

การเข้าร่วมประชุม                        ในรอบปีท่ีผา่นมา 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2559 จ านวน 9/9 คร้ัง 
2.   เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ านวน 1/1 คร้ัง 

                                                  3.   เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ านวน 2/2 คร้ัง 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 3 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง 
 
 

นายวรีะ เหล่าวทิวสั 
 

ต าแหน่ง กรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

อายุ 62  ปี 

การศึกษา 
การอบรม 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ภาพถ่ายและการพิมพ ์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ต าแหน่งอื่นในปัจจุบัน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ 
                                    บจก.โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) 
                               (เดิมช่ือ: บริษทั อลัเทอร์เนทีฟ พาวเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั) 

                                         บจก.โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเมน้ท ์(ฮ่องกง) 
 

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ 
                                    บจก.เจเคอาร์ พลงังาน 
                                    บจก.อาร์พีว ีพลงังาน 
                               บจก.อะควาติส เอน็เนอร์จี  
                                    บจก.ลพบุรี โซล่า                               
 
 

ประวตัิการท างาน 
ทีผ่่านมา 

พ.ศ. 2555 - 2557 กรรมการ 
                               บจก. เอป็โก ้กรีน พาวเวอร์ พลสั 
พ.ศ. 2537 - 2554 กรรมการ 
                               บมจ. เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์

การถือหุ้นในบริษัท 1,070 หุน้ 

การเข้าร่วมประชุม                        ในรอบปีท่ีผา่นมา 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2559 จ านวน 9/9 คร้ัง 
2.   เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ านวน 1/1 คร้ัง 

                                                  3.   เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ านวน 2/2 คร้ัง 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 3 



34

 
 
 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง 
 
 
นายประสงค์   หาญปิยวฒันสกลุ 
 

ต าแหน่ง กรรมการ 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

อายุ 62  ปี 

การศึกษา 
การอบรม 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงิน 
  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- Director Certification Program (DCP) ปี 2559  รุ่น 215/2016 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ต าแหน่งอื่นในปัจจุบัน พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
                                    บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป 
                               (เดิมช่ือ: บจก.บ่อพลอย โซล่าร์ ) 

ปัจจุบนั                                 กรรมการ 
                                         บจก.เอสเอสยทีู 
                                    บจก.ทศัน์ศิริ 
 

ประวตัิการท างาน 
ทีผ่่านมา 

พ.ศ. 2542 - 2558 ผูอ้  านวยการฝ่ายบรรษทัธนกิจ 
                               ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัท 114,400 หุน้ 

การเข้าร่วมประชุม                        ในรอบปีท่ีผา่นมา (ไดรั้บการแต่งตั้ง วนัท่ี 10 ก.พ. 59) 
1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2559 จ านวน 7/9 คร้ัง 
2.   เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ านวน 1/1 คร้ัง 

                                                  3.   เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ านวน 2/2 คร้ัง 
 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 3 

 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 4 

 
 

ข้อบงัคบั 
ของ 

บริษัท โรงพมิพ์ตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) 
 

หมวดที ่5. กำรประชุมผู้ถือหุ้น   (หน้ำ 7 ถึง 10 ของข้อบังคบับริษทั) 
 

 ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
  การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ให้เรียกวา่ “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดห้มดไดเ้ขา้ช่ือกนัท าหนงัสือ โดยระบุเหตุผล และวตัถุประสงคใ์นการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้
โดยชดัเจนขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นร้องขอ คณะกรรมการตอ้ง
จดัประชุมภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 ขอ้ 37. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัและนายทะเบียนหุน้ทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม 
และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 
  ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูก้  าหนด วนั เวลา และสถานท่ีท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น  ซ่ึงสถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น   ตอ้งอยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ หรือส านักงานสาขา 
หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งส านักงานใหญ่ หรือส านกังานสาขา หรือจงัหวดัอ่ืน หรือสถานท่ีท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นวา่เหมาะสม 
 ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 
คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวม กนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใดเม่ือล่วงเลยเวลานดัไปแลว้ถึง  1  ชัว่โมงจ านวน   ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้  หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ  ให้
การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังนั้ นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้
คณะกรรมการนดัประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุม
คร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม ในกรณี ประธานกรรมการไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรม การให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ เขา้ร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อ
หุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุม  

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้น  ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุม และออกเสียงแทนตนในท่ี
ประชุมได ้หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลงลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามท่ีนาย
ทะเบียนก าหนด 
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หมวดที ่5. กำรประชุมผู้ถือหุ้น   (หน้ำ 7 ถึง 10 ของข้อบังคบับริษทั) 
 

 ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
  การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ให้เรียกวา่ “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดห้มดไดเ้ขา้ช่ือกนัท าหนงัสือ โดยระบุเหตุผล และวตัถุประสงคใ์นการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้
โดยชดัเจนขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นร้องขอ คณะกรรมการตอ้ง
จดัประชุมภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 ขอ้ 37. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัและนายทะเบียนหุน้ทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม 
และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 
  ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูก้  าหนด วนั เวลา และสถานท่ีท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น  ซ่ึงสถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น   ตอ้งอยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ หรือส านักงานสาขา 
หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งส านักงานใหญ่ หรือส านกังานสาขา หรือจงัหวดัอ่ืน หรือสถานท่ีท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นวา่เหมาะสม 
 ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 
คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวม กนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใดเม่ือล่วงเลยเวลานดัไปแลว้ถึง  1  ชัว่โมงจ านวน   ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้  หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ  ให้
การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังนั้ นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้
คณะกรรมการนดัประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุม
คร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม ในกรณี ประธานกรรมการไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรม การให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ เขา้ร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อ
หุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุม  

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้น  ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุม และออกเสียงแทนตนในท่ี
ประชุมได ้หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลงลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามท่ีนาย
ทะเบียนก าหนด 
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หมวดที ่5. กำรประชุมผู้ถือหุ้น   (หน้ำ 7 ถึง 10 ของข้อบังคบับริษทั) 
 

 ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
  การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ให้เรียกวา่ “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดห้มดไดเ้ขา้ช่ือกนัท าหนงัสือ โดยระบุเหตุผล และวตัถุประสงคใ์นการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้
โดยชดัเจนขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นร้องขอ คณะกรรมการตอ้ง
จดัประชุมภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 ขอ้ 37. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัและนายทะเบียนหุน้ทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม 
และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 
  ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูก้  าหนด วนั เวลา และสถานท่ีท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น  ซ่ึงสถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น   ตอ้งอยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ หรือส านักงานสาขา 
หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งส านักงานใหญ่ หรือส านกังานสาขา หรือจงัหวดัอ่ืน หรือสถานท่ีท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นวา่เหมาะสม 
 ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 
คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวม กนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใดเม่ือล่วงเลยเวลานดัไปแลว้ถึง  1  ชัว่โมงจ านวน   ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้  หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ  ให้
การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังนั้ นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้
คณะกรรมการนดัประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุม
คร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม ในกรณี ประธานกรรมการไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรม การให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ เขา้ร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อ
หุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุม  

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้น  ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุม และออกเสียงแทนตนในท่ี
ประชุมได ้หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลงลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามท่ีนาย
ทะเบียนก าหนด 
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ข้อบงัคบั 
ของ 

บริษัท โรงพมิพ์ตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) 
 

หมวดที ่5. กำรประชุมผู้ถือหุ้น   (หน้ำ 7 ถึง 10 ของข้อบังคบับริษทั) 
 

 ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
  การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ให้เรียกวา่ “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดห้มดไดเ้ขา้ช่ือกนัท าหนงัสือ โดยระบุเหตุผล และวตัถุประสงคใ์นการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้
โดยชดัเจนขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นร้องขอ คณะกรรมการตอ้ง
จดัประชุมภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 ขอ้ 37. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัและนายทะเบียนหุน้ทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม 
และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 
  ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูก้  าหนด วนั เวลา และสถานท่ีท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น  ซ่ึงสถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น   ตอ้งอยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ หรือส านักงานสาขา 
หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งส านักงานใหญ่ หรือส านกังานสาขา หรือจงัหวดัอ่ืน หรือสถานท่ีท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นวา่เหมาะสม 
 ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 
คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวม กนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใดเม่ือล่วงเลยเวลานดัไปแลว้ถึง  1  ชัว่โมงจ านวน   ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้  หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ  ให้
การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังนั้ นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้
คณะกรรมการนดัประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุม
คร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม ในกรณี ประธานกรรมการไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรม การให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ เขา้ร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อ
หุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุม  

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้น  ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุม และออกเสียงแทนตนในท่ี
ประชุมได ้หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลงลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามท่ีนาย
ทะเบียนก าหนด 
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 หนงัสือมอบฉันทะน้ีจะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรม การก าหนดในท่ีประชุมก่อน
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
 ขอ้ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง การออกเสียงลงคะแนน ใหก้ระท า
โดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบั    ก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนลบันั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้ประกอบดว้ย
คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหบุ้คคล  และ/หรือนิติบุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอ่ืนของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
(ง) การมอบหมายใหบุ้คคล และ/หรือ นิติบุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 
(จ) การรวมกิจการ กบับุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(ฉ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบั 
(ช) การเพ่ิม การลดทุน ของบริษทั หรือการออกหุน้กู ้
(ฎ) การควบ หรือเลิกบริษทั 

 ขอ้ 41. ห้ามมิให้บริษทัให้กูย้ืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ อนัจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ระหวา่งบริษทั หรือบริษทัยอ่ยกบับริษทัใหญ่ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กบับริษทั  เวน้แต่จะ
ไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  ภายใตข้อ้บงัคบัน้ี ค าวา่ “บริษทัยอ่ย” “บริษทัใหญ่” “บริษทัร่วม”และ “บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้”   ให้
มีความหมายเช่นเดียวกนักบับทนิยามของค ากล่าวท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์บงัคบั
ใชอ้ยูใ่นขณะนั้น 

ขอ้ 42. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
 (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษทัใน

รอบปีท่ีผา่นมา 
(2)  พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
(3)   พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4)  เลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5)   แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนค่าตรวจสอบบญัชี 
(6)  กิจการอ่ืนๆ 

 ขอ้ 43. ในการประชุมใหญ่คร้ังใด เฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บการจดทะเบียนแลว้โดยถูกตอ้งและไดรั้บช าระเงินค่า
หุน้ท่ีไดเ้รียกเก็บเรียบร้อยแลว้เท่านั้นท่ีจะมีสิทธิออกเสียงในปัญหาใด ๆ  ดว้ยตนเองหรือโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 
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ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัท โรงพมิพ์ตะวนัออก จ ำกดั(มหำชน) 

 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฏิบัติ

ส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน  ประธานกรรมการจึงไดจ้ดัท าขอ้ปฏิบติัส าหรับใชใ้นการประชุมผู ้
ถือหุน้ในปี 2550 และการประชุมผูถื้อหุ้นในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โปร่งใส 
และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

ขอ้ปฏิบัติฉบับน้ีเป็นเพียงแนวทางให้ผูถื้อหุ้นได้ปฏิบัติตามได้ถูกตอ้งเท่านั้น ขอ้ปฏิบัติฉบับน้ีจึงไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินการใด ๆ ซ่ึงไดก้ระท าตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 1 ในขอ้ปฏิบติัฉบบัน้ี เวน้แต่ขอ้ความจะแสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
 “ผูถื้อหุ้น” หมายความถึง ผูถื้อหุ้นของบริษทัและให้หมายความรวมถึงผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติ

บุคคล และผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ดว้ย 
 “ประธาน” หมายความถึง ประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 “ท่ีประชุม” หรือ “ประชุม” หมายความถึง ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 
 “วนัปิดสมุดทะเบียน” หมายความถึง วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือก าหนดสิทธิของผูถื้อหุ้น

ในการเขา้ประชุม 
 

ขอ้ 2 ภายใตบ้งัคบัของขอ้ 3 ขอ้ 4 และ ขอ้ 6 ผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีมีช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัปิด
สมุดทะเบียนมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม แมว้า่จะมีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีจะพิจารณาโดยท่ีประชุมก็ตาม 

 

ขอ้ 3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงหลกัฐานตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารแนบต่อประธานหรือผูท่ี้ประธาน
มอบหมายก่อนเขา้ประชุม 

ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดเขา้ประชุมและออกเสียงในท่ีประชุมแทนตนก็ได ้ โดยกรอก
ขอ้ความและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมพร้อมแนบเอกสารอ่ืนตามท่ีระบุในเอกสารแนบแลว้มอบใหป้ระธานหรือผูท่ี้ประธานมอบหมายก่อนเขา้ประชุม 

 

ขอ้ 4 ก่อนก าหนดเวลาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง บริษทัจะจดัใหมี้การตรวจสอบเอกสารและการ
ลงทะเบียน ณ สถานท่ีประชุม เพือ่ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งของหลกัฐานหรือเอกสารตามขอ้ 3 

 

ขอ้ 5 องคป์ระชุมของท่ีประชุมจะตอ้งประกอบไปดว้ยผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 25 คน
หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

 ก่อนเร่ิมประชุม ประธานจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและจ านวนหุน้ท่ีถือ
โดยผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุม รวมทั้งไดอ่้านสาระส าคญัของขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมใหท่ี้ประชุมทราบแลว้ 

 

ขอ้ 6 การลงมติในท่ีประชุมใหห้น่ึงหุน้มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง แตผู่ถื้อหุน้ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียเป็นพเิศษใน
วาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ 

 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 4 

 
 

 
    
 หนงัสือมอบฉันทะน้ีจะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรม การก าหนดในท่ีประชุมก่อน
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
 ขอ้ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง การออกเสียงลงคะแนน ใหก้ระท า
โดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบั    ก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนลบันั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้ประกอบดว้ย
คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหบุ้คคล  และ/หรือนิติบุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอ่ืนของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
(ง) การมอบหมายใหบุ้คคล และ/หรือ นิติบุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 
(จ) การรวมกิจการ กบับุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(ฉ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบั 
(ช) การเพ่ิม การลดทุน ของบริษทั หรือการออกหุน้กู ้
(ฎ) การควบ หรือเลิกบริษทั 

 ขอ้ 41. ห้ามมิให้บริษทัให้กูย้ืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ อนัจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ระหวา่งบริษทั หรือบริษทัยอ่ยกบับริษทัใหญ่ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กบับริษทั  เวน้แต่จะ
ไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  ภายใตข้อ้บงัคบัน้ี ค าวา่ “บริษทัยอ่ย” “บริษทัใหญ่” “บริษทัร่วม”และ “บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้”   ให้
มีความหมายเช่นเดียวกนักบับทนิยามของค ากล่าวท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์บงัคบั
ใชอ้ยูใ่นขณะนั้น 

ขอ้ 42. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
 (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษทัใน

รอบปีท่ีผา่นมา 
(2)  พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
(3)   พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4)  เลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5)   แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนค่าตรวจสอบบญัชี 
(6)  กิจการอ่ืนๆ 

 ขอ้ 43. ในการประชุมใหญ่คร้ังใด เฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บการจดทะเบียนแลว้โดยถูกตอ้งและไดรั้บช าระเงินค่า
หุน้ท่ีไดเ้รียกเก็บเรียบร้อยแลว้เท่านั้นท่ีจะมีสิทธิออกเสียงในปัญหาใด ๆ  ดว้ยตนเองหรือโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 
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ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัท โรงพมิพ์ตะวนัออก จ ำกดั(มหำชน) 

 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฏิบัติ

ส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน  ประธานกรรมการจึงไดจ้ดัท าขอ้ปฏิบติัส าหรับใชใ้นการประชุมผู ้
ถือหุน้ในปี 2550 และการประชุมผูถื้อหุ้นในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โปร่งใส 
และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

ขอ้ปฏิบัติฉบับน้ีเป็นเพียงแนวทางให้ผูถื้อหุ้นได้ปฏิบัติตามได้ถูกตอ้งเท่านั้น ขอ้ปฏิบัติฉบับน้ีจึงไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินการใด ๆ ซ่ึงไดก้ระท าตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 1 ในขอ้ปฏิบติัฉบบัน้ี เวน้แต่ขอ้ความจะแสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
 “ผูถื้อหุ้น” หมายความถึง ผูถื้อหุ้นของบริษทัและให้หมายความรวมถึงผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติ

บุคคล และผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ดว้ย 
 “ประธาน” หมายความถึง ประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 “ท่ีประชุม” หรือ “ประชุม” หมายความถึง ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 
 “วนัปิดสมุดทะเบียน” หมายความถึง วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือก าหนดสิทธิของผูถื้อหุ้น

ในการเขา้ประชุม 
 

ขอ้ 2 ภายใตบ้งัคบัของขอ้ 3 ขอ้ 4 และ ขอ้ 6 ผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีมีช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัปิด
สมุดทะเบียนมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม แมว้า่จะมีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีจะพิจารณาโดยท่ีประชุมก็ตาม 

 

ขอ้ 3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงหลกัฐานตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารแนบต่อประธานหรือผูท่ี้ประธาน
มอบหมายก่อนเขา้ประชุม 

ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดเขา้ประชุมและออกเสียงในท่ีประชุมแทนตนก็ได ้ โดยกรอก
ขอ้ความและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมพร้อมแนบเอกสารอ่ืนตามท่ีระบุในเอกสารแนบแลว้มอบใหป้ระธานหรือผูท่ี้ประธานมอบหมายก่อนเขา้ประชุม 

 

ขอ้ 4 ก่อนก าหนดเวลาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง บริษทัจะจดัใหมี้การตรวจสอบเอกสารและการ
ลงทะเบียน ณ สถานท่ีประชุม เพือ่ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งของหลกัฐานหรือเอกสารตามขอ้ 3 

 

ขอ้ 5 องคป์ระชุมของท่ีประชุมจะตอ้งประกอบไปดว้ยผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 25 คน
หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

 ก่อนเร่ิมประชุม ประธานจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและจ านวนหุน้ท่ีถือ
โดยผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุม รวมทั้งไดอ่้านสาระส าคญัของขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมใหท่ี้ประชุมทราบแลว้ 

 

ขอ้ 6 การลงมติในท่ีประชุมใหห้น่ึงหุน้มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง แตผู่ถื้อหุน้ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียเป็นพเิศษใน
วาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ 



38

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 5 
 
 

  
 ก่อนการลงมติ ประธานจะแจง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบวา่ผูถื้อหุน้คนใดเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน

วาระนั้น ๆ (ถา้มี) และจ านวนหุน้ซ่ึงถือโดยผูถื้อหุน้ดงักล่าว และขอใหผู้ถื้อหุน้ดงักล่าวงดออกเสียงในวาระนั้น หากวา่
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 ขอ้ปฏิบติัฉบบัน้ีใหใ้ชใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้ไป และอาจมีการแกไ้ขปรับปรุงใน

ภายหลงัเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปและเพ่ือใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสูดกบัการด าเนินกิจการของบริษทัฯ 
 
    นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 
  ประธานกรรมการบริหาร 
  12 เมษายน 2550 
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หลกัฐำนประกอบกำรเข้ำร่วมประชุม 
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ีแลว้แต่กรณีก่อนเขา้ร่วมประชุม 
 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
 1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุ้นและ

ไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 
 1.2  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บฉนัทะเขา้ประชุม 
  (ก)  หนังสือมอบอ านาจตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงได้กรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บฉนัทะ 
  (ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผู ้

มอบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
  (ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
 

2.  ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 
 2.1  กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เวน้แต่จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐาน 

ดงัต่อไปน้ี 
  (ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
  (ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทน 
 2.2  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บฉนัทะเขา้ประชุม 
  (ก) หนังสือมอบอ านาจตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงได้กรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ 
  (ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบอ านาจมี
อ านาจกระท าการเช่นนั้น 

  (ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
 

3. ผูถื้อหุน้ซ่ึงมิไดมี้สญัชาติไทยหรือซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 
 ใหน้ าความในขอ้ 1 และขอ้ 2 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมซ่ึงมิไดมี้สัญชาติ

ไทยหรือซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปน้ี 
  (ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติ

บุคคลนั้นตั้งอยู ่หรือโดยเจา้หนา้ท่ีของนิติบุคคลนั้นก็ได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติ
บุคคลผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบุคคลและเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 

  (ข) เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และ
ใหผู้แ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 
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                                     บลจ. เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในบริษัท วนัท่ี 14 มีนาคม 2549  – ปัจจุบนั 
 
การถือหุ้นในบริษัท 
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อายุ 
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การศึกษา 
และการอบรม 

-  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  Master of Education (Curriculum in Teaching Methodology)                    

Beijing Languages and Cultural University 
- เนติบณัฑิตไทย ส านกัเนติบณัฑิตสภา 
-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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การเข้าร่วมประชุม   ในรอบปีท่ีผา่นมา 
 

 1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2559 จ านวน 9/9 คร้ัง 
 2.   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2559    
       จ านวน 6/6 คร้ัง 
 3.   เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในปี 2559 จ านวน 1/1 คร้ัง  
 4.   เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น ในปี 2558 จ านวน 2/2 คร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 6 

 
 

ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 
 

นายชาล ี ดิษฐลกัษณ 
 

ต าแหน่ง 
 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
 

อายุ 56 ปี  
 

การศึกษา 
และการอบรม 
 
 
 

- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์  
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา 
-  กฎหมายปกครอง ส านกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา 

ต าแหน่งอืน่ 
ในปัจจุบัน 

ปัจจุบนั           ทนายความและท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ 
                     ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
                     บริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

การด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษัท วนัท่ี 15 มิถุนายน 2555  – ปัจจุบนั 

 
วนัท่ี  24  เมษายน  2557 – ปัจจุบนั 

 
การถือหุ้นในบริษทั 

 
ไม่มี 

 
 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีท่ีผา่น 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2559 จ านวน 8/9 คร้ัง 
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2559 จ านวน 6/6 คร้ัง 
3. เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ านวน 1/1 คร้ัง 
4. เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ านวน 2/2 คร้ัง 
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การด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษัท วนัท่ี 15 มิถุนายน 2555  – ปัจจุบนั 

 
วนัท่ี  24  เมษายน  2557 – ปัจจุบนั 

 
การถือหุ้นในบริษทั 

 
ไม่มี 

 
 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีท่ีผา่น 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2559 จ านวน 8/9 คร้ัง 
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2559 จ านวน 6/6 คร้ัง 
3. เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ านวน 1/1 คร้ัง 
4. เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จ านวน 2/2 คร้ัง 
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แบบฟอร์มลงทะเบียนของ บริษทั โรงพมิพ์ตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) 
Registration Form of Eastern Printing Public Company Limited                     

 
ขา้พเจา้          สัญชาติ     
I/We         Nationality  
อยูบ่า้นเลขท่ี         เลขทะเบียนผูถื้อหุน้          
Address         Shareholder Registration No.   

 
 
 
 

เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
is/are a shareholder(s) of Eastern Printing Public Company Limited  

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม หุน้ 
holding the total registered amount of  shares    
หุน้สามญั หุน้ 
Ordinary share of shares   

 
  

 
 
 
                                     

 
   
 

 

* ผู้เข้ำประชุมโปรดน ำเอกสำรฉบับนี้ พร้อมบัตรประชำชนของผู้เข้ำประชุม  
( หรือหนังสือเดินทำงส ำหรับชำวต่ำงชำติ )  มำแสดงเพือ่ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม* 

* Please present this document and attendant’s identification card  
( or passport for non-Thai attendant )  to the meeting registrars.* 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 7 
Attachment 7  

 

แบบฟอร์มลงทะเบียน Registration Form 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 
The 2017 Annual General Meeting of Shareholders 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
Eastern Printing Public Company Limited 

วนัพฤหสับดี ท่ี 27 เมษายน  2560 เวลา 10.00 น. 
Thursday 27th April 2017 at 10.00 a.m. 
ณ โรงแรมเอบีน่า เฮา้ส์  หอ้งชนกนนัท ์  

เลขท่ี 73/39 ซอยวภิาวดี 64 ถนนวภิาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
At  the  EBINA HOUSE HOTEL ,  Chanoknan  Room 

No. 73/39  Vipawadee  Rangsit  Road , Bangkhen, Bangkok 
 

ขา้พเจา้   เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้  
 I, (name)     am either a shareholder or a proxy of  

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน)   หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน (หรือหนงัสือเดินทาง)                                        
Eastern Printing Public Company Limited.  My identification number (or passport number) is 
 
ขา้พเจา้ไดม้าเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
I am hereby attend the mentioned meeting above. 

 

ลงช่ือ _______________________________ ผูเ้ขา้ประชุม 
               Signature                             The meeting attendant 
           (_______________________________) 

            Name of the attendant (please print) 

บริษัท โรงพมิพ์ตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) 
Eastern Printing Public Company Limited 

 
 
 
 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
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 หนา้ท่ี 1 ของ 8 หนา้ 

 
แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

 
หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY FROM 
( Form B. <with specific details> ) 

 
       เขียนท่ี (Made at)………………………… 
       วนัท่ี (Dated)……………………………… 
 
(1)  ขา้พเจา้ ........................................................... สญัชาติ ............................... อยูบ่า้นเลขท่ี .................................  
       I/We                                                                 nationality                           residing/located at NO 
ถนน.......................................... ต าบล/แขวง .......................................... อ าเภอ/เขต ............................................... 
Road                                           Tambol/Kwaeng                                    Amphur/Khet  
จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย ์...................... 
Province                                           Postal Code 
 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
       Being a shareholder of  Eastern Printing Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม.............................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..............................เสียง ดงัน้ี 
holding                                                              shares in total which are entitled to cast                votes as follows  
       หุน้สามญั....................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................เสียง 
        Ordinary shares                                         shares in total which are entitled to cast                         votes ; 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
       I/We wish to appoint 
       (1)  ……………………………………..……………….อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี................................. 
                                                                                                  Age          Years, residing/located at NO 
ถนน........................................ ต าบล/แขวง.......................................... อ าเภอ/เขต.................................................. 
Road                                         Tambol/Kwaeng                                   Amphur/Khet 
จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์........................ หรือ 
Province                                   Postal Code                             or 
       (2)  ……………………………………..……………….อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี................................. 
                                                                                                  Age          Years, residing/located at NO 
ถนน........................................ ต าบล/แขวง.......................................... อ าเภอ/เขต.................................................. 
Road                                         Tambol/Kwaeng                                   Amphur/Khet 
จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์........................ หรือ 
Province                                   Postal Code                             or 
       (3)  ……………………………………..……………….อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขที่................................. 
                                                                                                  Age          Years, residing/located at NO 
ถนน........................................ ต าบล/แขวง.......................................... อ าเภอ/เขต.................................................. 
Road                                         Tambol/Kwaeng                                   Amphur/Khet 
จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์......................      
Province                                   Postal Code           
          

 

Duty Stamp 
Baht 20 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

 หนา้ท่ี 2 ของ 8 หนา้ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560  ในวนัท่ี  27 เมษายน 2560  เวลา 10.00 น.  ณ  โรงแรมเอบีน่า เฮา้ส์    หอ้งชนกนนัท ์เลขท่ี 
73/39 ซอยวภิาวดี  64  ถนนวภิาวดีรังสิต  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา   และสถานท่ี
อ่ืนดว้ย 
As/my/our proxy to attend and vote for me annual meeting of shareholders/general meeting of shareholders for the 
year 2017 to be held on April 27, 2017 time 10:00 a.m. At the  EBINA HOUSE HOTEL, Chanoknan  Room, NO. 
73/39 Vipawadee  Rangsit  Road , Bangkhen, Bangkok such other date, time and place as may be adjourned. 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following 
manners. 
 

วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2559  เมือ่วนัที ่20 ตุลาคม 2559 
1st Agenda Re : To acknowledge the Minutes of the Extra-ordinary General Meeting of shareholders 

No.2/2016, held on October 20, 2016. 
 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 
          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง       งดออกเสียง………….……..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                     votes              Abstain                                 votes 
 
วาระที ่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 
2nd Agenda    Re : To acknowledge the Company’s performance for the year 2016. 
 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 
          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง       งดออกเสียง………………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                     votes              Abstain                                votes 
 
วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม  2559 
3rd Agenda    Re : To consider and approve the Financial Statements of the Company for the year ended 

December 31, 2016. 
 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 
          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง       งดออกเสียง………………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                     votes              Abstain                                votes 
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          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง       งดออกเสียง………………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                     votes              Abstain                                votes 
 



 หนา้ท่ี 3 ของ 8 หนา้ 

 
วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไร และจ่ายเงนิปันผล จากผลการด าเนินงาน ปี 2559 
4th Agenda Re : To consider and approve the appropriation of annual profit and dividend payment from 

the Company’s business performance ended December 31,2016. 
 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 
          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง       งดออกเสียง………………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                     votes              Abstain                                votes 
 
วาระที ่ 5  พจิารณาอนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
5th Agenda Re :  To consider and approve the increase of the Company’s registered capital to  be 

allocated to stock dividend. 
 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 
          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง       งดออกเสียง………………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                     votes              Abstain                                votes 

 
วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่

ทุนจดทะเบียน 
6th Agenda Re : To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of 
 Association so as to reflect the increase of registered capital 
 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 
          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง………..…………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 

 
วาระที ่ 7 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน  
7th Agenda Re : To consider and approve the allocation of the Company’s newly issued ordinary shares. 

 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
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          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง………..…………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
 
วาระที ่ 8 พจิารณาอนุมตักิารปรับสิทธิและเพิม่ทุนจดทะเบียน  เพือ่รองรับการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะ

ซื้อหุ้นสามญัของบริษัท คร้ังที ่2 (EPCO-W2)  
8th Agenda Re : To consider and approve the increase of the Company’s registered capital reserving for 

the warrant exercising. 
 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 
          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง………..…………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
 
วาระที ่ 9 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่

ทุนจดทะเบียน 
9th Agenda Re : To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of 
 Association so as to reflect the increase of registered capital 
 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 
          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง………..…………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
 
วาระที ่ 10  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
10th Agenda Re : To elect directors to the board and add new directors. 
 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 
          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง………..…………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
 
 
 
 



 หนา้ท่ี 4 ของ 8 หนา้ 

 
          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง………..…………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
 
วาระที ่ 8 พจิารณาอนุมตักิารปรับสิทธิและเพิม่ทุนจดทะเบียน  เพือ่รองรับการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะ

ซื้อหุ้นสามญัของบริษัท คร้ังที ่2 (EPCO-W2)  
8th Agenda Re : To consider and approve the increase of the Company’s registered capital reserving for 

the warrant exercising. 
 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 
          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง………..…………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
 
วาระที ่ 9 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่

ทุนจดทะเบียน 
9th Agenda Re : To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of 
 Association so as to reflect the increase of registered capital 
 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 
          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง………..…………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
 
วาระที ่ 10  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
10th Agenda Re : To elect directors to the board and add new directors. 
 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 
          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง………..…………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
 
 
 
 



50 หนา้ท่ี 5 ของ 8 หนา้ 

                   

   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
                The appointment of all directors. 
 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง       งดออกเสียง………………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                     votes              Abstain                                votes 
 

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                The appointment of certain directors. 
 

1.  ช่ือกรรมการ   นายยทุธ  ชินสุภคักลุ  
                     Name of the director  Mr. Yuth  Chinsupakul 

 
          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง…………..………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                      votes            Abstain                                       votes 
 

2.  ช่ือกรรมการ   นายวรีะ  เหล่าวทิวสั 
                     Name of the director  Mr. Weera  Louwitwas 

 
          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง……..……………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
 

3.  ช่ือกรรมการ   นายประสงค ์ หาญปิยวฒันสกลุ 
                     Name of the director  Mr. Prasong  Hanpiyavatanasakul 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง……..……………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
 
วาระที ่ 11  พจิารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 
11st Agenda  Re : To consider and approve the remuneration of directors. 
 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 
          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง…………..………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
 
วาระที ่ 12 พจิารณาอนุมตับิ าเหน็จกรรมการ 
12nd  Agenda  Re : To consider and approve Directors’ Bonus. 
 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 
          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง…………..………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
  

 หนา้ท่ี 6 ของ 8 หนา้ 

 
วาระที ่ 13 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตรวจสอบบญัชี ประจ าปี  2560 
13rd Agenda Re : To appoint the Company Auditor and set the audit fee budget for the year 2017. 
 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 
          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง…………..………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
 
วาระที ่ 14 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
14th Agenda To consider other matters (if any) 
 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 
          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง………..…………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
 

(1) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
The  proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be 
deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder. 
 

(2) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน  หรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้    รวมถึงกรณีท่ีมีการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้
ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
If  I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda 
considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any 
fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems 
appropriate. 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy’s voting that is not consistent with my 
intention as specified under this proxy, shall be deemed to have been done by me/us in all respects. 
    



51 หนา้ท่ี 6 ของ 8 หนา้ 

 
วาระที ่ 13 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตรวจสอบบญัชี ประจ าปี  2560 
13rd Agenda Re : To appoint the Company Auditor and set the audit fee budget for the year 2017. 
 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 
          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง…………..………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
 
วาระที ่ 14 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
14th Agenda To consider other matters (if any) 
 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 
          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง………..…………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
 

(1) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
The  proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be 
deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder. 
 

(2) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน  หรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้    รวมถึงกรณีท่ีมีการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้
ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
If  I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda 
considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any 
fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems 
appropriate. 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy’s voting that is not consistent with my 
intention as specified under this proxy, shall be deemed to have been done by me/us in all respects. 
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    ลงช่ือ/Signed        ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
          (        ) 
  
    ลงช่ือ/Signed         ผูรั้บมอบฉนัทะ/Grantee 
          (        ) 
 
 ลงช่ือ/Signed                                                             ผูรั้บมอบฉนัทะ/Grantee 
          (         ) 
 
 ลงช่ือ/Signed          ผูรั้บมอบฉนัทะ/Grantee 
          (          ) 
 
หมายเหต ุ
Remarks: 
 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may  
not be divided into several portions  and  granted to more than one proxy in order to divide the votes. 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed 
directors. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุ 
เพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบ 
If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the 
Annex to Proxy Form B as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form (Form B.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Eastern Printing Public Company Limited 

 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี  27 เมษายน 2560   เวลา 10.00 น.  ณ  โรงแรมเอบีน่า เฮา้ส์  
หอ้งชนกนนัท ์ เลขท่ี 73/39 ซอยวภิาวดี   64   ถนนวภิาวดีรังสิต  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร    หรือจะพึงเล่ือนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
  For  the  Annual General Meeting  of  Shareholders  for  the year 2017  to held  on  April 27, 2017 time 10:00 
a.m. At the EBINA HOUSE HOTEL, Chanoknan room, No. 73/39 Vipawadee  Rangsit  Road 64, Bangkhen, 
Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned. 
 

วาระท่ี....................................เร่ือง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย..............................เสียง   ไม่เห็นดว้ย............................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง 
      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 
วาระท่ี....................................เร่ือง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย..............................เสียง   ไม่เห็นดว้ย............................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง 
      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 
วาระท่ี....................................เร่ือง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย..............................เสียง   ไม่เห็นดว้ย............................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง 
      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 
วาระท่ี....................................เร่ือง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย..............................เสียง   ไม่เห็นดว้ย............................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง 
      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 
วาระท่ี....................................เร่ือง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย..............................เสียง   ไม่เห็นดว้ย............................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง 
      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 
วาระท่ี....................................เร่ือง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย..............................เสียง   ไม่เห็นดว้ย............................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง 
      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 
 

  ลงช่ือ / Signed         ผูม้อบฉนัทะ / Grantor  
                             (          )  

วนัท่ี / Date  
 

  ลงช่ือ / Signed          ผูรั้บมอบฉนัทะ / Grantee  
                             (          )  

วนัท่ี / Date  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form (Form B.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Eastern Printing Public Company Limited 

 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี  27 เมษายน 2560   เวลา 10.00 น.  ณ  โรงแรมเอบีน่า เฮา้ส์  
หอ้งชนกนนัท ์ เลขท่ี 73/39 ซอยวภิาวดี   64   ถนนวภิาวดีรังสิต  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร    หรือจะพึงเล่ือนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
  For  the  Annual General Meeting  of  Shareholders  for  the year 2017  to held  on  April 27, 2017 time 10:00 
a.m. At the EBINA HOUSE HOTEL, Chanoknan room, No. 73/39 Vipawadee  Rangsit  Road 64, Bangkhen, 
Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned. 
 

วาระท่ี....................................เร่ือง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย..............................เสียง   ไม่เห็นดว้ย............................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง 
      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 
วาระท่ี....................................เร่ือง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย..............................เสียง   ไม่เห็นดว้ย............................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง 
      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 
วาระท่ี....................................เร่ือง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย..............................เสียง   ไม่เห็นดว้ย............................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง 
      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 
วาระท่ี....................................เร่ือง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย..............................เสียง   ไม่เห็นดว้ย............................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง 
      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 
วาระท่ี....................................เร่ือง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย..............................เสียง   ไม่เห็นดว้ย............................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง 
      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 
วาระท่ี....................................เร่ือง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย..............................เสียง   ไม่เห็นดว้ย............................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง 
      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 
 

  ลงช่ือ / Signed         ผูม้อบฉนัทะ / Grantor  
                             (          )  

วนัท่ี / Date  
 

  ลงช่ือ / Signed          ผูรั้บมอบฉนัทะ / Grantee  
                             (          )  

วนัท่ี / Date  
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