
 
 
 

   
 
  

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี ���� 

ของ 

บริษัท โรงพมิพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 
 

วนัพธุที- �� เมษายน ����  เวลา �0.00 น. 

ณ ห้องชนกนันท์  ชั3น � 

โรงแรมเอบีน่า เฮ้าท์ 

ซอยวภิาวด ี�9  ถนนวภิาวดรัีงสิต  กรุงเทพมหานคร 

 
 

เปิดรับลงทะเบียน เวลา �.�� น. 
เพื�อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียน 
ซึ-งพมิพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจา้หนา้ที�ลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 
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ประวตัิโดยสังเขปของกรรมการที-ออกตามวาระ 

และได้รับการเสนอให้กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งอกีวาระหนึ-ง 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื-อให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึ-ง 

 
 

นายชัยวฒัน์  อศัวนิทรางกรู 

 

ตาํแหน่ง 

 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

อายุ 65 ปี 

การศึกษา 

และการอบรม 

-    ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  Master of Education (Curriculum in Teaching Methodology)                     

      Beijing Languages and Cultural University 

- เนติบณัฑิตไทย สาํนกัเนติบณัฑิตสภา 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

 DAP รุ่น 24/2004, DCP รุ่น 81/2006, ACP รุ่น 12/2006 

ตาํแหน่งอื-น 

ในปัจจุบัน 

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบนั     บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป 

                                     บลจ. เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จาํกดั 

พ.ศ. 2550 - ปัจจุบนั     บมจ. หลกัทรัพยเ์มอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ 

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั     บมจ. ย ูซิตีJ  

พ.ศ. 2547 - ปัจจุบนั     บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์ แอนด ์ลีส 

                                     บมจ. ซินเทค็ คอนสตคัชั�น 

กรรมการ 

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั    บจก. โบ๊ทเฮา้ส์ หวัหิน 

พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั    บจก. อนัดามนั ลองบีช รีสอร์ท 

พ.ศ. 2546 – ปัจจุบนั    บจก. เชียงใหม่ ฮ็อทสปริง               
 

Executive Partner 

 พ.ศ.2540 - ปัจจุบนั    บจก. พรอสเพค คอนซลัติJง 

 

การดํารงตําแหน่ง 

กรรมการในบริษัท วนัที� 14 มีนาคม 2549  – ปัจจุบนั 

 

การถือหุ้นในบริษัท 

 

ไม่มี 
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การเข้าร่วมประชุม   ในรอบปีที�ผา่นมา 
 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2560  

จาํนวน 9/10 ครัJ ง 
 2.   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560    
       จาํนวน 6/6 ครัJ ง 

 3.   เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในปี 2560 จาํนวน 1/1 ครัJ ง  

 4.   เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น ในปี 2560 จาํนวน 1/1 ครัJ ง 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื-อให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึ-ง 
 

นายอารักษ์  ราษฏร์บริหาร 
 

 

ตําแหน่ง กรรมการ 
บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

อายุ 53  ปี 

การศึกษา 

การอบรม 

- ปริญญาโท คณะบญัชี สาขาบญัชีและการเงิน 

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี คณะบญัชี สาขาบญัชีตน้ทุน 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Director Certification Program (DCP) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

ตําแหน่งอื-นในปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

บริษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 

กรรมการ และรักษาการประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

      บริษทั อควา คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 

กรรมการ 

      บริษทั สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 

บริษทั ซิงค ์เทคโนโลยี จาํกดั  

บริษทั ร่วมมือร่วมใจ จาํกดั 

บริษทั สปริงนิวส์ เทเลวิชั�น จาํกดั 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนทอลโซลชูั�น อินทิเกรเตอร์ จาํกดั  

บริษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค มลัติมีเดีย จาํกดั  

บริษทั ฐานเศรษฐกิจ มลัติมีเดีย 

บริษทั หอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั                  

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม                        ในรอบปีที�ผา่นมา 

1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2560 จาํนวน 9/10 ครัJ ง 

2.   เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2560 จาํนวน 1/1 ครัJ ง 

                                                  3.   เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2560 จาํนวน 1/1 ครัJ ง 
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 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที�ผา่น 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2560 จาํนวน X/Y ครัJ ง 

2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 จาํนวน �/5 ครัJ ง 

 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื-อให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึ-ง 

 

Mr. Hester  Chew 
 

 

ตําแหน่ง 

 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

(เขา้ดาํรงตาํแหน่งเมื�อวนัที� 27 เมษายน 2560) 

 

อายุ 56 ปี  

 

การศึกษา 

และการอบรม 

-  University of  Michigan (USA)  

-  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

  DAP รุ่น 146/2018 (English Program) 

ตําแหน่งอื-น 

ในปัจจุบัน 

ปัจจุบนั          ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

                     บริษทั แมคไทย จาํกดั 

 

การดํารงตําแหน่ง

กรรมการในบริษัท 

 

วนัที�  27  เมษายน  2560 – ปัจจุบนั 

 

การถือหุ้นในบริษัท 

 

ไม่มี 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 4 
ข้อบงัคบั 

ของ 

บริษัท โรงพมิพ์ตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
 

หมวดที- 5. การประชุมผู้ถือหุ้น   (หน้า 7 ถึง 10 ของข้อบังคบับริษทั) 
 

 ขอ้ �Y. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน [ เดือนนบัแต่วนั

สิJนสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

  การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ให้เรียกวา่ “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการเรียก

ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื�อผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจาํนวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ย

กวา่ \ ใน ] ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ัJงหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ X] คน ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ \ ใน \� 

ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดห้มดไดเ้ขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือ โดยระบุเหตุผล และวตัถุประสงคใ์นการที�ขอให้เรียกประชุมไว้

โดยชดัเจนขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นร้องขอ คณะกรรมการตอ้ง

จดัประชุมภายใน \ เดือน นบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 ขอ้ �_. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื�องที�จะ

เสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมติั หรือเพื�อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัJงความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และจดัส่ง

ใหผู้ถื้อหุน้ที�มีชื�อปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัและนายทะเบียนหุน้ทราบไม่นอ้ยกวา่ _ วนัก่อนวนัประชุม 

และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั � วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ � วนั 

  ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายเป็นผูก้าํหนด วนั เวลา และสถานที�ที�ประชุมผูถื้อ

หุ้น  ซึ� งสถานที�ที�จะใชเ้ป็นที�ประชุมผูถื้อหุ้นนัJน   ตอ้งอยู่ในทอ้งที�อนัเป็นที�ตัJงของสํานกังานใหญ่ หรือสํานักงานสาขา 

หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัที�ตัJงสํานักงานใหญ่ หรือสาํนกังานสาขา หรือจงัหวดัอื�น หรือสถานที�ที�อื�นตามที�คณะกรรมการ

เห็นวา่เหมาะสม 

 ขอ้ ��. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ X] 

คน หรือไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุ้นทัJงหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวม กนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ \ ใน � ของจาํนวนหุ้นที�

จาํหน่ายไดท้ัJงหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ครัJ งใดเมื�อล่วงเลยเวลานดัไปแลว้ถึง  1  ชั�วโมงจาํนวน   ผูถื้อหุ้นซึ� งมาเขา้

ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้  หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนัJนไดเ้รียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ  ให้

การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครัJ งนัJ นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้

คณะกรรมการนดัประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ _ วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุม

ครัJ งหลงันีJไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนั�งเป็นประธานที�ประชุม ในกรณี ประธานกรรมการไม่

สามารถเขา้ร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรม การให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 

ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ เขา้ร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ก็ใหที้�ประชุมเลือกผูถื้อ

หุน้คนหนึ�งซึ�งไดเ้ขา้ร่วมประชุมขึJนเป็นประธานในที�ประชุม  

ขอ้ �k. ในการประชุมผูถื้อหุ้น  ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเขา้ประชุม และออกเสียงแทนตนในที�

ประชุมได ้หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัที�และลงลายมือชื�อของผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามที�นาย

ทะเบียนกาํหนด 
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 หนงัสือมอบฉันทะนีJ จะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผูที้�ประธานกรรม การกาํหนดในที�ประชุมก่อน

ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 ขอ้ [�. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ�งหุน้มีเสียงหนึ�งเสียง การออกเสียงลงคะแนน ใหก้ระทาํ

โดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ ] คนร้องขอ และที�ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบั    ก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีการ

ออกเสียงลงคะแนนลบันัJนใหเ้ป็นไปตามที�ประธานในที�ประชุมกาํหนด และมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้นนัJนให้ประกอบดว้ย

คะแนนเสียงดงัต่อไปนีJ   

(\) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึJนอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชีJขาด 

(X)  ในกรณีดงัต่อไปนีJ  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ � ใน [ ของจาํนวนเสียงทัJงหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทัJงหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัใหบุ้คคล  และ/หรือนิติบุคคลอื�น 

(ข) การซืJอหรือรับโอนกิจการของบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอื�นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทัJงหมดหรือบางส่วนที�สาํคญั 

(ง) การมอบหมายใหบุ้คคล และ/หรือ นิติบุคคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 

(จ) การรวมกิจการ กบับุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอื�น โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ฉ) การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบั 

(ช) การเพิ�ม การลดทุน ของบริษทั หรือการออกหุน้กู ้

(ฎ) การควบ หรือเลิกบริษทั 

 ขอ้ [\. ห้ามมิให้บริษทัให้กูย้ืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ อนัจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ระหวา่งบริษทั หรือบริษทัยอ่ยกบับริษทัใหญ่ บริษทัร่วม หรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้กบับริษทั  เวน้แต่จะ

ไดรั้บความเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ � ใน [ ของจาํนวนเสียงทัJงหมดของผูถื้อหุ้นที�มา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  ภายใตข้อ้บงัคบันีJ  คาํวา่ “บริษทัยอ่ย” “บริษทัใหญ่” “บริษทัร่วม”และ “บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้”   ให้

มีความหมายเช่นเดียวกนักบับทนิยามของคาํกล่าวที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�บงัคบั

ใชอ้ยูใ่นขณะนัJน 

ขอ้ [X. กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันีJ  

 (\)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัใน

รอบปีที�ผา่นมา 

(X)  พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิJนสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

(�)   พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 

([)  เลือกตัJงกรรมการ แทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

(])   แต่งตัJงผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนค่าตรวจสอบบญัชี 

(Y)  กิจการอื�นๆ 

 ขอ้ [�. ในการประชุมใหญ่ครัJ งใด เฉพาะผูถื้อหุน้ที�ไดรั้บการจดทะเบียนแลว้โดยถูกตอ้งและไดรั้บชาํระเงินค่า

หุน้ที�ไดเ้รียกเก็บเรียบร้อยแลว้เท่านัJนที�จะมีสิทธิออกเสียงในปัญหาใด ๆ  ดว้ยตนเองหรือโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 
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ข้อปฏิบัติสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท โรงพมิพ์ตะวนัออก จํากดั(มหาชน) 

 

เพื�อให้สอดคลอ้งกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื� อง ขอ้พึงปฏิบัติ

สาํหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน  ประธานกรรมการจึงไดจ้ดัทาํขอ้ปฏิบติัสาํหรับใชใ้นการประชุมผู ้

ถือหุน้ในปี X]]� และการประชุมผูถื้อหุ้นในปีต่อ ๆ ไป เพื�อให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โปร่งใส 

และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

ขอ้ปฏิบัติฉบับนีJ เป็นเพียงแนวทางให้ผูถื้อหุ้นได้ปฏิบัติตามได้ถูกตอ้งเท่านัJน ขอ้ปฏิบัติฉบับนีJ จึงไม่มี

ผลกระทบต่อการดาํเนินการใด ๆ ซึ�งไดก้ระทาํตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้ \ ในขอ้ปฏิบติัฉบบันีJ  เวน้แต่ขอ้ความจะแสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอื�น 

 “ผูถื้อหุ้น” หมายความถึง ผูถื้อหุ้นของบริษทัและให้หมายความรวมถึงผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นที�เป็นนิติ

บุคคล และผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ดว้ย 

 “ประธาน” หมายความถึง ประธานที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

 “ที�ประชุม” หรือ “ประชุม” หมายความถึง ที�ประชุมผูถื้อหุน้ หรือประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

 “วนัปิดสมุดทะเบียน” หมายความถึง วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื�อกาํหนดสิทธิของผูถื้อหุ้น

ในการเขา้ประชุม 
 

ขอ้ X ภายใตบ้งัคบัของขอ้ � ขอ้ [ และ ขอ้ Y ผูถื้อหุน้ทุกรายที�มีชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัปิด

สมุดทะเบียนมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม แมว้า่จะมีส่วนไดเ้สียในวาระที�จะพิจารณาโดยที�ประชุมก็ตาม 
 

ขอ้ � ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงหลกัฐานตามที�ระบุไวใ้นเอกสารแนบต่อประธานหรือผูที้�ประธาน

มอบหมายก่อนเขา้ประชุม 

ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดเขา้ประชุมและออกเสียงในที�ประชุมแทนตนก็ได ้ โดยกรอก

ขอ้ความและลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�ส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญ

ประชุมพร้อมแนบเอกสารอื�นตามที�ระบุในเอกสารแนบแลว้มอบใหป้ระธานหรือผูที้�ประธานมอบหมายก่อนเขา้ประชุม 
 

ขอ้ [ ก่อนกาํหนดเวลาประชุมไม่นอ้ยกวา่ \ ชั�วโมง บริษทัจะจดัใหมี้การตรวจสอบเอกสารและการ

ลงทะเบียน ณ สถานที�ประชุม เพื�อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งของหลกัฐานหรือเอกสารตามขอ้ � 
 

ขอ้ ] องคป์ระชุมของที�ประชุมจะตอ้งประกอบไปดว้ยผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ X] คน

หรือไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัJงหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ \ ใน � ของจาํนวนหุน้ที�

จาํหน่ายไดท้ัJงหมด 

 ก่อนเริ�มประชุม ประธานจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงจาํนวนผูถื้อหุน้ที�เขา้ประชุมและจาํนวนหุน้ที�ถือ

โดยผูถื้อหุน้ที�เขา้ประชุม รวมทัJงไดอ่้านสาระสาํคญัของขอ้ปฏิบติัสาํหรับการประชุมใหที้�ประชุมทราบแลว้ 
 

ขอ้ Y การลงมติในที�ประชุมใหห้นึ�งหุน้มีคะแนนเสียงหนึ�งเสียง แตผู่ถื้อหุน้ซึ�งมีส่วนไดเ้สียเป็นพเิศษใน

วาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนัJน นอกจากการออกเสียงเพื�อเลือกตัJงกรรมการ 
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 ก่อนการลงมติ ประธานจะแจง้ใหที้�ประชุมรับทราบวา่ผูถื้อหุน้คนใดเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน

วาระนัJน ๆ (ถา้มี) และจาํนวนหุน้ซึ�งถือโดยผูถื้อหุน้ดงักล่าว และขอใหผู้ถื้อหุน้ดงักล่าวงดออกเสียงในวาระนัJน หากวา่

คณะกรรมการไดท้ราบถึงความมีส่วนไดเ้สียในขอ้นีJ  

 ใหน้าํความในวรรคสองมาใชโ้ดยอนุโลมกบัผูถื้อหุน้ซึ�งตามขอ้บงัคบัหรือประกาศของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถือวา่มีส่วนไดเ้สียในวาระนัJนดว้ย 
 

ขอ้ _ มติของที�ประชุมผูถื้อหุน้นัJนใหถื้อตามเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและสิทธิออกเสียง เวน้แต่

กฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทัจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น 

 ก่อนการลงมติ ประธานจะแจง้ใหที้�ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที�การลงมติในวาระใดที�ตามกฎหมาย 

หรือขอ้บงัคบัของบริษทัตอ้งการคะแนนเสียงมากกวา่กึ�งหนึ�งของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ความในวรรคสองใหน้าํมาใชโ้ดยอนุโลมกบัมติซึ�งตอ้งการคะแนนเสียงเป็นพิเศษตามขอ้บงัคบัหรือ

ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ขอ้ � ในการลงมติในที�ประชุม ประธานจะแจง้ต่อที�ประชุมวา่ใหล้งมติโดยวธีิเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย

กวา่หา้คนร้องขอใหใ้ชว้ธีิการลงคะแนนลบัในวาระใด ใหป้ระธานจดัใหมี้การลงคะแนนโดยบตัรลงคะแนนตามแบบที�

บริษทัฯ กาํหนด 

 ในการลงคะแนนโดยบตัรลงคะแนน ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจะไดรั้บบตัรลงคะแนน โดยก่อน

ลงคะแนนใหป้ระธานอธิบายใหที้�ประชุมทราบถึงวธีิการลงคะแนน เมื�อผูถื้อหุน้ไดล้งคะแนนแลว้ ประธานหรือผูที้�

ประธานมอบหมายจะรวบรวมบตัรลงคะแนนและนบัคะแนนเสียง เมื�อทราบผลการลงคะแนนแลว้ ใหป้ระธานประกาศ

ผลการลงคะแนนโดยระบุถึงจาํนวนรายจาํนวนหุน้ที�ลงมติเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง หากมีบตัรลงคะแนนที�

เป็นโมฆะ ใหป้ระธานชีJแจงใหที้�ประชุมทราบ 

 

 ขอ้ปฏิบติัฉบบันีJ ใหใ้ชใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ตัJงแต่ปี X]]� เป็นตน้ไป และอาจมีการแกไ้ขปรับปรุงใน

ภายหลงัเพื�อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนไปและเพื�อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสูดกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ 

 

    นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 

  ประธานกรรมการบริหาร 

  \X เมษายน X]]� 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 5 
 
 

 

หลกัฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม 
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปนีJแลว้แต่กรณีก่อนเขา้ร่วมประชุม 
 

1. ผูถื้อหุน้ที�เป็นบุคคลธรรมดา 

 \.\ กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ เอกสารที�ส่วนราชการออกใหซึ้�งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุ้นและ

ไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจาํตวัประชาชน ใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง 

 1.2  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บฉนัทะเขา้ประชุม 

  (ก)  หนังสือมอบอาํนาจตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ� งได้กรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะและผูรั้บฉนัทะ 

  (ข) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม \.\ ขา้งตน้ และผู ้

มอบฉนัทะไดล้งชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

  (ค) เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม \.\ ขา้งตน้ 
 

X.  ผูถื้อหุน้ที�เป็นนิติบุคคล 

 X.\  กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เวน้แต่จะเป็นกรณีตามข้อ X.X ต้องแสดงหลักฐาน 

ดงัต่อไปนีJ  

  (ก) เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ \.\ ขา้งตน้ 

  (ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซึ� งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทน 

 X.X  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บฉนัทะเขา้ประชุม 

  (ก) หนังสือมอบอาํนาจตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ� งได้กรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือชื�อผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ 

  (ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซึ� งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซึ�งลงนามในหนงัสือมอบอาํนาจมี

อาํนาจกระทาํการเช่นนัJน 

  (ค) เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ \.\ ขา้งตน้ 
 

�. ผูถื้อหุน้ซึ�งมิไดมี้สญัชาติไทยหรือซึ�งเป็นนิติบุคคลที�จดัตัJงขึJนตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ใหน้าํความในขอ้ \ และขอ้ X มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมซึ�งมิไดมี้สัญชาติ

ไทยหรือซึ�งเป็นนิติบุคคลที�จดัตัJงขึJนตามกฎหมายต่างประเทศแลว้แต่กรณี ทัJงนีJ  ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปนีJ  

  (ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนัJนอาจจะเป็นเอกสารที�ออกโดยส่วนราชการของประเทศที�นิติ

บุคคลนัJนตัJงอยู ่หรือโดยเจา้หนา้ที�ของนิติบุคคลนัJนก็ได ้ทัJงนีJ  จะตอ้งมีรายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อนิติ

บุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อผกูพนันิติบุคคลและเงื�อนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือชื�อ 

ที�ตัJงสาํนกังานใหญ่ 

  (ข) เอกสารที�มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และ

ใหผู้แ้ทนนิติบุคคลนัJนรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 
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ข้อมูลกรรมการอสิระ  

ที-เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 

 

นายชัยวฒัน์  อศัวนิทรางกรู 

 

ตาํแหน่ง 

 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

อายุ 65 ปี 

การศึกษา 

และการอบรม 

-    ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  Master of Education (Curriculum in Teaching Methodology)                     

      Beijing Languages and Cultural University 

- เนติบณัฑิตไทย สาํนกัเนติบณัฑิตสภา 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

 DAP รุ่น 24/2004, DCP รุ่น 81/2006, ACP รุ่น 12/2006 

ตาํแหน่งอื-น 

ในปัจจุบัน 

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบนั     บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป 

                                     บลจ. เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จาํกดั 

พ.ศ. 2550 - ปัจจุบนั     บมจ. หลกัทรัพยเ์มอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ 

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั     บมจ. ยู ซิตีJ  

พ.ศ. 2547 - ปัจจุบนั     บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์ แอนด ์ลีส 

                                     บมจ. ซินเทค็ คอนสตคัชั�น 

กรรมการ 

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั    บจก. โบ๊ทเฮา้ส์ หวัหิน 

พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั    บจก. อนัดามนั ลองบีช รีสอร์ท 

พ.ศ. 2546 – ปัจจุบนั    บจก. เชียงใหม่ ฮ็อทสปริง               
 

Executive Partner 

 พ.ศ.2540 - ปัจจุบนั    บจก. พรอสเพค คอนซลัติJง 

 

การดํารงตําแหน่ง 

กรรมการในบริษัท วนัที� 14 มีนาคม 2549  – ปัจจุบนั 

 

การถือหุ้นในบริษัท 

 

ไม่มี 
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การเข้าร่วมประชุม   ในรอบปีที�ผา่นมา 
 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2560  

จาํนวน 9/10 ครัJ ง 
 2.   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560    
       จาํนวน 6/6 ครัJ ง 

 3.   เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในปี 2560 จาํนวน 1/1 ครัJ ง  

 4.   เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น ในปี 2560 จาํนวน 1/1 ครัJ ง 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

 

นายชาล ี ดิษฐลกัษณ 
 

ตําแหน่ง 

 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 

อายุ 57 ปี  

 

การศึกษา 

และการอบรม 

 

 

 

- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์  

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์  

    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา 

-  กฎหมายปกครอง สาํนกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา 

ตําแหน่งอื-น 

ในปัจจุบัน 

ปัจจุบนั           ทนายความและที�ปรึกษากฎหมายอิสระ 

                     ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

                     บริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

การดํารงตําแหน่ง

กรรมการในบริษัท 

 

วนัที�  24  เมษายน  2557 – ปัจจุบนั 

 

การถือหุ้นในบริษัท 

 

ไม่มี 

 

 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที�ผา่น 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2560 จาํนวน 8/10 ครัJ ง 

2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 จาํนวน 6/6 ครัJ ง 

3. เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2560 จาํนวน 1/1 ครัJ ง 

 

 

 

 

 

 
สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 6 

45



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)
EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้าพเจ้า

อยู่บ้านเลขที�

สัญชาติ

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

I/We

Address

Nationality

Shareholder's Registration No.

เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ของ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้น/หน่วยลงทุน จํานวนทั-งสิ-นรวม

หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น/หน่วย
holding the total amount of

ordinary share

preferred share

shares/units

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้น/หน่วย
shares/units

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

กําหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)
EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

วันพุธที� 25 เมษายน 2561 เวลา 10:00 น.
Wednesday, April 25, 2018 at 10:00 hrs.

โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ห้องชนกนันท์ เลขที� 73/39 ถนนวิภาวดีรังสิต 64 เขตบางเขน กรุงเทพฯ                                    

The EBINA HOUSE HOTELS, Chanoknan Room, NO. 73/39 Vipavadee Rangsit Road 64 Bangkhen, Bangkok                           

ข้าพเจ้า................................................................................. เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหลักทรัพย์
 I/We shareholder or proxy holder of

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)
EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

attend the above mentioned meetingof which the identification number
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน..................................................ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

ลงชื�อ..............................................................ผู้เข้าประชุม
Sign

(..............................................................)
Meeting Attendant

For your convenience, shareholders or proxy holders who will attend the meeting, please bring this set of document for your registration. The

Company reserves the right not to register if uncompleted document, uncorrected document, or unqualified condition.

เพื!อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที!จะมาประชุม โปรดนําเอกสารชุดนี.มาด้วย บริษัทขอสงวนสิทธิ1ไม่รับ
ลงทะเบียน กรณีที!เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื!อนไข
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
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 หนา้ที� 1 ของ 8 หนา้ 

 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉนัทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั) 
 

หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY FROM 

( Form B. <with specific details> ) 

 

       เขียนที� (Made at)………………………… 

       วนัที� (Dated)……………………………… 
 

(\)  ขา้พเจา้ ........................................................... สญัชาติ ............................... อยูบ่า้นเลขที� .................................  

       I/We                                                                 nationality                           residing/located at NO 

ถนน.......................................... ตาํบล/แขวง .......................................... อาํเภอ/เขต ............................................... 

Road                                           Tambol/Kwaeng                                    Amphur/Khet  

จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย ์...................... 

Province                                           Postal Code 
 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

       Being a shareholder of  Eastern Printing Public Company Limited 

โดยถือหุน้จาํนวนทัJงสิJนรวม.............................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..............................เสียง ดงันีJ  

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 ; 
 

(�)  ขอมอบฉนัทะให ้

       I/We wish to appoint 

       (1)  ……………………………………..……………….อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขที�................................. 

                                                                                                  Age          Years, residing/located at NO 

ถนน........................................ ตาํบล/แขวง.......................................... อาํเภอ/เขต.................................................. 

Road                                         Tambol/Kwaeng                                   Amphur/Khet 

จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์........................ หรือ 

Province                                   Postal Code                             or 

       (2)  ……………………………………..……………….อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขที�................................. 

                                                                                                  Age          Years, residing/located at NO 

ถนน........................................ ตาํบล/แขวง.......................................... อาํเภอ/เขต.................................................. 

Road                                         Tambol/Kwaeng                                   Amphur/Khet 

จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์........................ หรือ 

Province                                   Postal Code                             or 

       (3)  ……………………………………..……………….อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขที�................................. 

                                                                                                  Age          Years, residing/located at NO 

ถนน........................................ ตาํบล/แขวง.......................................... อาํเภอ/เขต.................................................. 

Road                                         Tambol/Kwaeng                                   Amphur/Khet 

จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์......................      

Province                                   Postal Code           

          

 

Duty Stamp 
Baht 20 

ติดอากรแสตมป์ 
X� บาท 
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คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561  ในวนัที�  25 เมษายน 2561  เวลา 10.00 น.  ณ  โรงแรมเอบีน่า เฮา้ส์  หอ้งชนกนนัท ์เลขที� 

73/39 ซอยวภิาวดี  64  ถนนวภิาวดีรังสิต  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา   และสถานที�

อื�นดว้ย 
As/my/our proxy to attend and vote for me annual meeting of shareholders/general meeting of shareholders for the 
year 2018 to be held on April 25, 2018 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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัJ งนีJ  ดงันีJ  

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 ครั3งที- 1/2560  เมื-อวนัที- 28 กนัยายน 2560 

1st Agenda Re : To acknowledge the Minutes of the Extra-ordinary General Meeting of shareholders 

No.1/2017, held on September 28, 2017. 
 

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

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีJ  
        (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 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

2nd Agenda    Re : To acknowledge the Company’s performance for the year 2017. 
 

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

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีJ  
        (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 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี สิ3นสุดวนัที-  31 ธันวาคม  2560 

3rd Agenda    Re : To consider and approve the Financial Statements of the Company for the year ended 

December 31, 2017. 
 

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

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีJ  
        (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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วาระที-  4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไร  และจ่ายเงนิปันผล จากผลการดาํเนินงาน ปี 2560 

4th Agenda Re : To consider and approve the appropriation of annual profit and dividend payment from 

the Company’s business performance ended December 31,2017. 
 

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

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีJ  
        (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  พจิารณาอนุมตัลิดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 3,112 บาท ที-เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล 

5th Agenda Re :  To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital by Baht 3,112 

from the stock dividend. 
 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีJ  

        (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 พิจารณาอนุมัติยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิ EPCO-W2 ที-เหลือจากการใช้สิทธิ จํานวน 95,680,681 

หน่วย  และพิจารณาอนุมัติการลดทุนจะทะเบียนของบริษัท จํานวน 101,682,401 บาท ที-เหลือจาก

การใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ EPCO-W2 

6th Agenda Re : To consider and approve the capital decreases for 101,682,401 common shares and 

 cancelled of warrants (EPCO-W2) 95,680,681 units. 
 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีJ  

        (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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วาระที-  7 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิ-มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื-อให้สอดคล้องกบัการลดทุน

จดทะเบียน 

7th Agenda Re : To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of 

Association so as to reflect the decrease of registered capital. 
 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีJ  

        (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-  8 พจิารณาแต่งตั3งกรรมการแทนกรรมการที-ครบกาํหนดออกตามวาระ 

8th Agenda Re : To elect directors to the board and add new directors. 
 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีJ  

        (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 

 
                  

   การแต่งตัJงกรรมการทัJงชุด 
                The appointment of all directors. 
 

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

   การแต่งตัJงกรรมการเป็นรายบุคคล 
                The appointment of certain directors. 

 
1.  ชื�อกรรมการ   นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู  

                     Name of the director  Mr. Chaiwat  Atsawintarangkun 
 

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

 
2.  ชื�อกรรมการ   นายอารักษ ์ ราษฎร์บริหาร 

                     Name of the director  Mr. Arak  Ratborihan 
 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง……..……………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
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�.  ชื�อกรรมการ   นายเฮสเตอร์ ไฮ เชียน ชิว เฮสเตอร์ 
                     Name of the director  Mr. Hester Chew 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง……..……………..เสียง                    

          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
 

วาระที-  9  พจิารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 

9th Agenda  Re : To consider and approve the remuneration of directors. 
 

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

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีJ  
        (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 พจิารณาอนุมตับิําเหน็จกรรมการ 

10th  Agenda  Re : To consider and approve Directors’ Bonus. 
 

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

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีJ  
        (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-  11 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั3งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตรวจสอบบญัชี ประจาํปี  2561 

11st Agenda Re : To appoint the Company Auditor and set the audit fee budget for the year 2018. 
 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีJ  

        (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 พจิารณาแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัฯ 

12nd Agenda Re : To approve the amendment of the Company’s Articles of Association 
 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีJ  

        (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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วาระที-  13 เรื-องอื-นๆ (ถ้าม)ี 

13rd Agenda To consider other matters (if any) 
 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีJ  

        (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) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีJใหถื้อวา่การ

ลงคะแนนเสียงนัJนไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

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) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน  หรือ

ในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้    รวมถึงกรณีที�มีการ

แกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้

ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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. 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้

ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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. 
 
 
 
 

    ลงชื�อ/Signed        ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

          (        ) 
 
 

    ลงชื�อ/Signed         ผูรั้บมอบฉนัทะ/Grantee 

          (        ) 

 

 ลงชื�อ/Signed                                                             ผูรั้บมอบฉนัทะ/Grantee 

          (         ) 

 

 ลงชื�อ/Signed          ผูรั้บมอบฉนัทะ/Grantee 

          (          ) 
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หมายเหต ุ

Remarks: 

 

1. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

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. วาระเลือกตัJงกรรมการสามารถเลือกตัJงกรรมการทัJงชุด หรือเลือกตัJงกรรมการเป็นรายบุคคล 

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

3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุ 

เพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Attachment to Proxy Form (Form B.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of Eastern Printing Public Company Limited 
 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ในวนัที�  25 เมษายน 2561   เวลา 10.00 น.  ณ  โรงแรมเอบีน่า เฮา้ส์  

หอ้งชนกนนัท ์ เลขที� 73/39 ซอยวภิาวดี   64   ถนนวภิาวดีรังสิต  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร    หรือจะพึงเลื�อนไปใน

วนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

  For  the  Annual General Meeting  of  Shareholders  for  the year 2018  to held  on  April 25, 2018 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. 
 

วาระที�....................................เรื�อง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

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

วาระที�....................................เรื�อง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

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

วาระที�....................................เรื�อง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

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

วาระที�....................................เรื�อง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

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

วาระที�....................................เรื�อง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

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

วาระที�....................................เรื�อง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

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

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

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

 
 

  ลงชื�อ / Signed         ผูม้อบฉนัทะ / Grantor  

                             (          )  

วนัที� / Date  
 

  ลงชื�อ / Signed          ผูรั้บมอบฉนัทะ / Grantee  

                             (          )  

วนัที� / Date  
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