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ประวตัิโดยสังเขปของกรรมการที,ออกตามวาระ 

และได้รับการเสนอให้กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งอกีวาระหนึ,ง 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื,อให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึ,ง 
 

นายแดน ชินสุภัคกลุ 

 

ตาํแหน่ง 
 

 

กรรมการ 

ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
 

อายุ 71 ปี 

การศึกษา 

และการอบรม 
-  ปริญญาตรี  (B.Sc.) University of Oregon  

    ประเทศสหรัฐฯ ปี ค.ศ.1969 

-  Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2549 

-  Director Accreditation Program (DAP 143/2017) ปี 2560 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

ตาํแหน่งอื,น 
ในปัจจุบัน 

พ.ศ. 2530-ปัจจุบนั ที�ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร  

                             (Advisor to Chairman of The Board) 

 บริษทัโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2549–ปัจจุบนั กรรมการ  

                                      ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

                                      บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2557–เม.ย.2560    กรรมการ 

                                    บริษทั เอป็โก ้เอน็เนอร์ยี� จาํกดั 

พ.ศ. 2554-2555 กรรมการ 

                                     บริษทั เอส.แพค็ แอนด ์พริFนท ์จาํกดั (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่ง 
กรรมการในบริษัท วนัที� 22 กมุภาพนัธ์ 2549  – ปัจจุบนั 
 

การถือหุ้นในบริษัท 
 

ไม่มี 

 

การเข้าร่วมประชุม   ในรอบปีที�ผา่นมา 
 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2561 จาํนวน 13/13 ครัF ง 
 2.    เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2561 จาํนวน 1/1 ครัF ง  

 3.    เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2561 จาํนวน 1/1 ครัF ง 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื,อให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึ,ง 
 

นายชาล ี  ดิษฐลกัษณ 
 
 

ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
อายุ 59  ปี 

การศึกษา 
การอบรม 

- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์  

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์  

    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา 

-  กฎหมายปกครอง สาํนกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา 
 

 

 

ตําแหน่งอื,นในปัจจุบัน ปัจจุบนั        ทนายความและที�ปรึกษากฎหมายอิสระ             

การดํารงตําแหน่ง 
กรรมการในบริษัท วนัที�  24  เมษายน  2557 – ปัจจุบนั 

 
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

 
การเข้าร่วมประชุม                        ในรอบปีที�ผา่นมา 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2561 จาํนวน 11/13 ครัF ง 
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561 จาํนวน 5/5 ครัF ง 
3. เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้   ในปี 2561 จาํนวน 1/1 ครัF ง  

4. เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2561 จาํนวน 1/1 ครัF ง 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 2 

 การเข้าร่วมประชุม    ในรอบปีที�ผา่น 

1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2561 จาํนวน 12/13 ครัF ง 
2.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้     ในปี 2561 จาํนวน    -/1   ครัF ง 
3.  เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้   ในปี 2561 จาํนวน   1/1   ครัF ง 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื,อให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึ,ง 
 

นางสาวรุ่งระว ีเอี,ยมพงษ์ไพฑูรย์ 
 

ตําแหน่ง กรรมการ 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
 

อายุ 51 ปี  
 

การศึกษา 

 
 

และการอบรม 

-   ปริญญาโท  บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-   ประกาศนียบตัรชัFนสูงทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-   ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-   หลกัสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 143/2017 

-  หลกัสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น  16/2004 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

ตําแหน่งอื,น 
ในปัจจุบัน 

 

กรรมการ 

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั    บจก.ไมดา้ ฮอสพิทาลิตีF  กรุ๊ป 

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั    บจก. บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพจรัญ 

                                     บจก. เอม็ดี มีเดีย โกลบอล 

                                     บจก. บริหารสินทรัพย ์ไมดา้ 

                                     บจก. ไมดา้ ดิเวลลอปเมน้ท ์

                                     บจก. ไมดา้ แอด 

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั    บจก. ทรอปปิคอล เบฟ เวอร์เรจ คอร์ปอเรชั�น 

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั    บจก. ไมดา้ เอเจนซี� แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท์ 

                                     บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป 

                                     บจก. เจเคอาร์ พลงังาน 

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั    บจก. ไมดา้ โฮเทล แอนดรี์สอร์ท 

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั    บมจ. ไมดา้ แอสเซ็ท 

พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั    บมจ. ไมดา้ ลิสซิ�ง 

การดํารงตําแหน่ง
กรรมการในบริษัท 

 

วนัที�  27  เมษายน  2554 – ปัจจุบนั 
 

การถือหุ้นในบริษัท 
 

ไม่มี 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 3 
ข้อบงัคบั 

ของ 
บริษัท โรงพมิพ์ตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 

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

 ขอ้ VW. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในกาํหนดสี�เดือนนบั

แต่วนัสิFนสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

  การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ให้เรียกวา่ “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื�อผูถื้อหุน้คนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งถือหุ้นนบั

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (XY) ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ัF งหมดอาจร้องขอเป็นหนงัสือให้คณะกรรมการเรียก

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเมื�อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื�องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว

ดว้ย ในกรณีเช่นนีF ใหค้ณะกรรมการจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นภายในสี�สิบห้า (Z[) วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อ

หุน้ 

  ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้นทัFงหลาย

ซึ�งเขา้ชื�อกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื�นๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุ้นตามที�บงัคบัไวน้ัFน จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี�สิบห้า (45) วนั 

นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนีF ให้ถือวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุ้นที�คณะกรรมการเรียกประชุม 

โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นที�เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

  ในกรณีที�ปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามครัF งใด 

จาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 38 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกนั

รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายที�เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในครัF งนัFนใหแ้ก่บริษทั 

 ขอ้ V]. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาํหนงัสือนัดประชุมระบุสถานที� วนัเวลาระเบียบ

วาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเรื�องที�จะเสนอ

เพื�อทราบ เพื�ออนุมติั หรือเพื�อพิจารณา  แลว้ต่อกรณี รวมทัFงความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อ

หุ้นที�มีชื�อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และ

โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ V วนั 

  ใหค้ณะกรรมการหรือกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายเป็นผูก้าํหนด วนั เวลา และสถานที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

ซึ� งสถานที�ที�จะใชเ้ป็นที�ประชุมผูถื้อหุ้นนัFนตอ้งอยู่ในท้องที�อนัเป็นที�ตัF งของสํานักงานใหญ่ หรือสํานักงานสาขา หรือ

จงัหวดัใกลเ้คียงกบัที�ตัFงสาํนกังานใหญ่ หรือสาํนกังานสาขา หรือจงัหวดัอื�น หรือสถานที�ที�อื�นตามที�คณะกรรมการเห็นวา่

เหมาะสม 

 ขอ้ V`. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผถืูอหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี�สิบ

หา้คน หรือไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัFงหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสามของจาํนวน

หุน้ที�จาํหน่ายไดท้ัFงหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นครัF งใดเมื�อล่วงเลยเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ�งชั�วโมงจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาเขา้

ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นัFนไดเ้รียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้การ

ประชุมเป็นอนัระงบัไป หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ครัF งนัFนมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหค้ณะกรรมการ

นดัประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัF งหลงันีF ไม่

บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 3 
  ในการประชุมผูถื้อหุ้นให้ประธานกรรมการนั�งเป็นประธานที�ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่

สามารถเขา้ร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 

ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ก็ให้ที�ประชุมเลือกผูถื้อ

หุน้คนหนึ�งซึ�งไดเ้ขา้ร่วมประชุมขึFนเป็นประธานในที�ประชุม   

ขอ้ Vj. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเขา้ประชุม และออกเสียงแทนตนในที�

ประชุมได ้หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัที�และลงลายมือชื�อของผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามที�นาย

ทะเบียนกาํหนด  

 หนงัสือมอบฉนัทะนี�จะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการ หรือผูที้�ประธานกรรมการกาํหนดในที�ประชุมก่อนเขา้

ประชุม 

 ขอ้ ZY. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ� งหุ้นมีเสียงหนึ� งเสียง การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทาํโดย

เปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ห้าคนร้องขอ และที�ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบั ก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธิการออก

เสียงลงคะแนนลบันัFนใหเ้ป็นไปตามที�ประธานในที�ประชุมกาํหนด 

 มติของที�ประชุมผูถื้อหุน้นัFนใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนีF  

(X) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึFนอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชีFขาด 

(k)  ในกรณีดงัต่อไปนีF  ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทัFงหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทัFงหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัใหบุ้คคล  และ/หรือนิติบุคคลอื�น 

(ข) การซืFอหรือรับโอนกิจการของบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอื�นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทัFงหมดหรือบางส่วนที�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 ZX. ห้ามมิให้บริษทัให้กูย้ืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ อนัจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ระหวา่งบริษทั หรือบริษทัยอ่ยกบับริษทัใหญ่ บริษทัร่วม หรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้กบับริษทั เวน้แต่จะ

ไดรั้บความเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไมน้อ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทัFงหมดของผูถื้อหุ้นที�มา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ภายใตข้อ้บงัคบันีF  คาํว่า “บริษทัย่อย” “บริษทัใหญ่” “บริษทัร่วม” และ “บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้” ให้มี

ความหมายเช่นเดียวกนักบับทนิยามของคาํกล่าวที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�บงัคบัใช้

อยูใ่นขณะนัFน 

ขอ้ Zk. กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันีF  

 (X)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัใน

รอบปีที�ผา่นมา 

(k)  พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิFนสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

(V)   พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 3 
(Z)  เลือกตัFงกรรมการ แทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

([)   แต่งตัFงผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนค่าตรวจสอบบญัชี 

(W)  กิจการอื�นๆ 

 ขอ้ ZV. ในการประชุมใหญ่ครัF งใด เฉพาะผูถื้อหุน้ที�ไดรั้บการจดทะเบียนแลว้โดยถูกตอ้งและไดรั้บชาํระเงินค่า

หุน้ที�ไดเ้รียกเก็บเรียบร้อยแลว้เท่านัFนที�จะมีสิทธิออกเสียงในปัญหาใด ๆ ดว้ยตนเอง หรือโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 4 
 
 

ข้อปฏิบัติสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัท โรงพมิพ์ตะวนัออก จํากดั(มหาชน) 

 

เพื�อให้สอดคลอ้งกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื� อง ขอ้พึงปฏิบัติ

สาํหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน  ประธานกรรมการจึงไดจ้ดัทาํขอ้ปฏิบติัสาํหรับใชใ้นการประชุมผู ้

ถือหุน้ในปี k[[Y และการประชุมผูถื้อหุ้นในปีต่อ ๆ ไป เพื�อให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โปร่งใส 

และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

ขอ้ปฏิบัติฉบับนีF เป็นเพียงแนวทางให้ผูถื้อหุ้นได้ปฏิบัติตามได้ถูกตอ้งเท่านัFน ขอ้ปฏิบัติฉบับนีF จึงไม่มี

ผลกระทบต่อการดาํเนินการใด ๆ ซึ�งไดก้ระทาํตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้ X ในขอ้ปฏิบติัฉบบันีF  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 k ภายใตบ้งัคบัของขอ้ V ขอ้ Z และ ขอ้ W ผูถื้อหุน้ทุกรายที�มีชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัปิด

สมุดทะเบียนมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม แมว้า่จะมีส่วนไดเ้สียในวาระที�จะพิจารณาโดยที�ประชุมก็ตาม 
 

ขอ้ V ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงหลกัฐานตามที�ระบุไวใ้นเอกสารแนบต่อประธานหรือผูที้�ประธาน

มอบหมายก่อนเขา้ประชุม 

ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดเขา้ประชุมและออกเสียงในที�ประชุมแทนตนก็ได ้ โดยกรอก

ขอ้ความและลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�ส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญ

ประชุมพร้อมแนบเอกสารอื�นตามที�ระบุในเอกสารแนบแลว้มอบใหป้ระธานหรือผูที้�ประธานมอบหมายก่อนเขา้ประชุม 
 

ขอ้ Z ก่อนกาํหนดเวลาประชุมไม่นอ้ยกวา่ X ชั�วโมง บริษทัจะจดัใหมี้การตรวจสอบเอกสารและการ

ลงทะเบียน ณ สถานที�ประชุม เพื�อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งของหลกัฐานหรือเอกสารตามขอ้ V 
 

ขอ้ [ องคป์ระชุมของที�ประชุมจะตอ้งประกอบไปดว้ยผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ k[ คน

หรือไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัFงหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ X ใน V ของจาํนวนหุน้ที�

จาํหน่ายไดท้ัFงหมด 

 ก่อนเริ�มประชุม ประธานจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงจาํนวนผูถื้อหุน้ที�เขา้ประชุมและจาํนวนหุน้ที�ถือ

โดยผูถื้อหุน้ที�เขา้ประชุม รวมทัFงไดอ่้านสาระสาํคญัของขอ้ปฏิบติัสาํหรับการประชุมใหที้�ประชุมทราบแลว้ 
 

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

วาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนัFน นอกจากการออกเสียงเพื�อเลือกตัFงกรรมการ 
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 ก่อนการลงมติ ประธานจะแจง้ใหที้�ประชุมรับทราบวา่ผูถื้อหุน้คนใดเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน

วาระนัFน ๆ (ถา้มี) และจาํนวนหุน้ซึ�งถือโดยผูถื้อหุน้ดงักล่าว และขอใหผู้ถื้อหุน้ดงักล่าวงดออกเสียงในวาระนัFน หากวา่

คณะกรรมการไดท้ราบถึงความมีส่วนไดเ้สียในขอ้นีF  

 ใหน้าํความในวรรคสองมาใชโ้ดยอนุโลมกบัผูถื้อหุน้ซึ�งตามขอ้บงัคบัหรือประกาศของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถือวา่มีส่วนไดเ้สียในวาระนัFนดว้ย 
 

ขอ้ ] มติของที�ประชุมผูถื้อหุน้นัFนใหถื้อตามเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�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 ใหป้ระธานชีFแจงใหที้�ประชุมทราบ 

 

 ขอ้ปฏิบติัฉบบันีF ใหใ้ชใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ตัFงแต่ปี k[[Y เป็นตน้ไป และอาจมีการแกไ้ขปรับปรุงใน

ภายหลงัเพื�อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนไปและเพื�อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสูดกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ 

 

    นายยทุธ   ชินสุภคักลุ 

  ประธานกรรมการบริหาร 

  Xk เมษายน k[[Y 
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หลกัฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม 
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปนีFแลว้แต่กรณีก่อนเขา้ร่วมประชุม 
 

1. ผูถื้อหุน้ที�เป็นบุคคลธรรมดา 

 X.X กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ เอกสารที�ส่วนราชการออกใหซึ้�งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุ้นและ

ไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจาํตวัประชาชน ใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง 

 1.2  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บฉนัทะเขา้ประชุม 

  (ก)  หนังสือมอบอาํนาจตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ� งได้กรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะและผูรั้บฉนัทะ 

  (ข) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม X.X ขา้งตน้ และผู ้

มอบฉนัทะไดล้งชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

  (ค) เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม X.X ขา้งตน้ 
 

k.  ผูถื้อหุน้ที�เป็นนิติบุคคล 

 k.X  กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เวน้แต่จะเป็นกรณีตามข้อ k.k ต้องแสดงหลักฐาน 

ดงัต่อไปนีF  

  (ก) เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ X.X ขา้งตน้ 

  (ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซึ� งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทน 

 k.k  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บฉนัทะเขา้ประชุม 

  (ก) หนังสือมอบอาํนาจตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ� งได้กรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือชื�อผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ 

  (ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซึ� งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซึ�งลงนามในหนงัสือมอบอาํนาจมี

อาํนาจกระทาํการเช่นนัFน 

  (ค) เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ X.X ขา้งตน้ 
 

V. ผูถื้อหุน้ซึ�งมิไดมี้สญัชาติไทยหรือซึ�งเป็นนิติบุคคลที�จดัตัFงขึFนตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ใหน้าํความในขอ้ X และขอ้ k มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมซึ�งมิไดมี้สัญชาติ

ไทยหรือซึ�งเป็นนิติบุคคลที�จดัตัFงขึFนตามกฎหมายต่างประเทศแลว้แต่กรณี ทัFงนีF  ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปนีF  

  (ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนัFนอาจจะเป็นเอกสารที�ออกโดยส่วนราชการของประเทศที�นิติ

บุคคลนัFนตัFงอยู ่หรือโดยเจา้หนา้ที�ของนิติบุคคลนัFนก็ได ้ทัFงนีF  จะตอ้งมีรายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อนิติ

บุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อผกูพนันิติบุคคลและเงื�อนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือชื�อ 

ที�ตัFงสาํนกังานใหญ่ 

  (ข) เอกสารที�มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และ

ใหผู้แ้ทนนิติบุคคลนัFนรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 
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ข้อมูลกรรมการอสิระ  
ที,เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 5 

36



 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 5 
 
 

ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

 

นายชัยวฒัน์  อศัวนิทรางกรู 

 

ตาํแหน่ง 
 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

อายุ 67 ปี 

การศึกษา 

และการอบรม 
-  Master of Education Curriculum and Teaching Methodology                     

      Beijing Languages and Cultural University 

-    Bachelor of Arts in Chinese Languages (Trade & Economics) 

      Beijing Languages and Cultural University 

- เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

-    ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  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 ซิตีF  

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

                                     บมจ. ซินเทค็ คอนสตคัชั�น 

กรรมการ 

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั    บจก. อมาทารา อะ เดสทิเนชั�น สปา 

พ.ศ. 2549 – ปัจจุบนั    บจก. รีสอร์ท โฮลดิFง 

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั    บจก. โบ๊ทเฮา้ส์ หวัหิน 

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

พ.ศ. 2546 – ปัจจุบนั    บจก. เชียงใหม่ ฮ็อทสปริง 

พ.ศ. 2532 – ปัจจุบนั    บจก. เอม็เจแอล อินเตอร์ เทรด   
 

Executive Partner 

 พ.ศ.2540 - ปัจจุบนั    บจก. พรอสเพค คอนซลัติFง 

 

37



 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 5 
 
 

การดํารงตําแหน่ง 
กรรมการในบริษัท วนัที� 14 มีนาคม 2549  – ปัจจุบนั 

 
การถือหุ้นในบริษัท 

 

ไม่มี 

 
การเข้าร่วมประชุม   ในรอบปีที�ผา่นมา 
 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2561  

จาํนวน 11/13 ครัF ง 
 2.   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561    

       จาํนวน 5/5 ครัF ง 
 3.   เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในปี 2561 จาํนวน 1/1 ครัF ง  

 4.   เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น ในปี 2561 จาํนวน 1/1 ครัF ง 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 
 

นายชาล ี ดิษฐลกัษณ 
 
ตําแหน่ง 

 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

 

อายุ 59 ปี  

 

การศึกษา 

และการอบรม 

 

 

 

- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์  

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์  

    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา 

-  กฎหมายปกครอง สาํนกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา 

ตําแหน่งอื,น 
ในปัจจุบัน 

ปัจจุบนั           ทนายความและที�ปรึกษากฎหมายอิสระ 

 

การดํารงตําแหน่ง
กรรมการในบริษัท 

 

วนัที�  24  เมษายน  2557 – ปัจจุบนั 

 
การถือหุ้นในบริษัท 

 

ไม่มี 

 
 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที�ผา่น 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2561 จาํนวน 11/13 ครัF ง 
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561 จาํนวน 5/5 ครัF ง 
3. เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้   ในปี 2561 จาํนวน 1/1 ครัF ง  

4. เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2561 จาํนวน 1/1 ครัF ง 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 
 

นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล 
 
ตําแหน่ง 

 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

(เขา้รับตาํแหน่งเมื�อวนัที� 4 พฤษภาคม 2561) 

 

อายุ 52 ปี  

 

การศึกษา 

และการอบรม 

-    Certified Public Accountant (CPA) 

-    Master in Accounting, Thammasat University 

- English Courses, University of Tennessee 

-  Higher Certification in Auditing, Thammasat University 

-  BA (Accounting) 2nd Honor, Thammasat University 

- Risk Management Program for Corporate leaders 9/2017 

- Director Accreditation Program (DAP) by IOD 

- Company Secretary Program (CSP) by IOD 

- Permanent member of Federation of Accounting Profession 

 

ตําแหน่งอื,น 
ในปัจจุบัน 

ปัจจุบนั          ผูส้อบบญัชี 

                     บริษทั สิทธิกุล แอสโซซิเอทส์ จาํกดั 

 

การดํารงตําแหน่ง
กรรมการในบริษัท 

 

วนัที�  4  พฤษภาคม  2561 – ปัจจุบนั 

 
การถือหุ้นในบริษัท 

 

ไม่มี 

 
 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที�ผา่น 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2561 จาํนวน 7/9 ครัF ง 
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561 จาํนวน 3/3 ครัF ง 
3. เขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2561 จาํนวน 1/1 ครัF ง 
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  . (  ) 
 

 

PROXY FROM 

( Form B. <with specific details> ) 

 

        (Made at)………………………… 

        (Dated)……………………………… 
 

(�)   ...........................................................  ...............................  .................................  

       I/We                                                                 nationality                           residing/located at NO 

.......................................... /  .......................................... /  ............................................... 

Road                                           Tambol/Kwaeng                                    Amphur/Khet  

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

Province                                           Postal Code 
 

(2)     ( ) 

       Being a shareholder of  Eastern Printing Public Company Limited 

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

holding                                                              shares in total which are entitled to cast                votes as follows  

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

        Ordinary shares                                         shares in total which are entitled to cast                         votes ; 
 

(3)   

       I/We wish to appoint 

       (1)  ……………………………………..………………. ...................  ................................. 

                                                                                                  Age          Years, residing/located at NO 

........................................ / .......................................... / .................................................. 

Road                                         Tambol/Kwaeng                                   Amphur/Khet 

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

Province                                   Postal Code                             or 

       (2)  ……………………………………..………………. ...................  ................................. 

                                                                                                  Age          Years, residing/located at NO 

........................................ / .......................................... / .................................................. 

Road                                         Tambol/Kwaeng                                   Amphur/Khet 

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

Province                                   Postal Code                             or 

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

                                                                                                  Age          Years, residing/located at NO 

........................................ / .......................................... / .................................................. 

Road                                         Tambol/Kwaeng                                   Amphur/Khet 

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

Province                                   Postal Code           

          

Duty Stamp 
Baht 20 

�� 
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  2562    25  2562   11.00 .         

7�/�9   64            

 
As/my/our proxy to attend and vote for me annual meeting of shareholders/general meeting of shareholders for the 
year 2019 to be held on April 25, 2019 time 11:00 a.m. At the  EBINA HOUSE HOTEL, Chanoknan  Room, NO. 
7�/�9 Vipawadee  Rangsit  Road , Bangkhen, Bangkok such other date, time and place as may be adjourned. 
 

(4)   

I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following 

manners. 
 

  1   1/2561   31  2561 

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

No.1/2018, held on October 31, 2018. 
 

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

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

 

          .......................        .......................        ………….……..                     
          Approve                       votes              Disapprove                     votes              Abstain                                 votes 
 

  2  2561 

2nd Agenda    Re : To acknowledge the Company’s performance for the year 2018. 
 

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

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

 

          .......................        .......................        ………………..                     
          Approve                       votes              Disapprove                     votes              Abstain                                votes 

 

  3    31   2561 

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

December 31, 2018. 
 

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

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

 

          .......................        .......................        ………………..                     
          Approve                       votes              Disapprove                     votes              Abstain                                votes 
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  4      2561 

 

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

the Company’s business performance ended December 31,2018 and the retained earning. 
 

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

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

 

          .......................        .......................        ………………..                     
          Approve                       votes              Disapprove                     votes              Abstain                                votes 
 
 

  5    18,961,776  

  (Right Offering) 

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

18,961,776 from the offering of new ordinary shares of the company to existing shareholders 

in proportion to the shareholding (Right Offering). 
 

  ( )   

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

  ( )    

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

          .......................        .......................        ………………..                     
          Approve                       votes              Disapprove                     votes              Abstain                                votes 

 
  6   4. 

 

6th 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. 
 

  ( )   

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

  ( )    

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

          .......................        .........................        ………..…………..                     
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
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  7  

7th Agenda Re : To elect directors to the board and add new directors. 
 

  ( )   

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

  ( )    

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

          .......................        .........................        ………..…………..                     
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 

 
                  

    
                The appointment of all directors. 
 

          .......................        .......................        ………………..                     
          Approve                       votes              Disapprove                     votes              Abstain                                votes 
 
 

    
                The appointment of certain directors. 

 
1.         

                     Name of the director  Mr. Dan  Chinsupakul 
 

          .......................        .........................        …………..………..                     
          Approve                       votes              Disapprove                      votes            Abstain                                       votes 

 
2.        

                     Name of the director  Mr. Chalie  Dithaluksana 
 

          .......................        .........................        ……..……………..                     
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
 

3.        
                     Name of the director  Miss Roongrawee Iampongpaitoon 

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

          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
 

  8   

8th Agenda  Re : To consider and approve the remuneration of directors. 
 

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

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

 

          .......................        .........................        …………..………..                     
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
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  9   

9th  Agenda  Re : To consider and approve Directors’ Bonus. 
 

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

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

 

          .......................        .........................        …………..………..                     
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
  

  10     2562 

10th Agenda Re : To appoint the Company Auditor and set the audit fee budget for the year 2018. 
 

  ( )   

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

  ( )    

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

          .......................        .........................        …………..………..                     
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
 

  11  ( ) 

11st Agenda To consider other matters (if any) 
 

  ( )   

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

  ( )    

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

          .......................        .........................        ………..…………..                     
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 

 
(1)

 

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)    

    

  

 

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 
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fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems 

appropriate. 

 

 

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. 
 
 
 
 

    /Signed        /Grantor 

          (        ) 
 
 

    /Signed         /Grantee 

          (        ) 

 

 /Signed                                                             /Grantee 

          (         ) 

 

 /Signed          /Grantee 

          (          ) 

 

 

Remarks: 

 

1.   

   

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.   

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

�.   

 .  

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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 . 

Attachment to Proxy Form (Form B.) 

    ( ) 

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

  2562   25  2562    11.00 .       

   7�/�9    64           

   

  For  the  Annual General Meeting  of  Shareholders  for  the year 2019  to held  on  April 25, 2019 time 11:00 
a.m. At the EBINA HOUSE HOTEL, Chanoknan room, No. 7�/�9 Vipawadee  Rangsit  Road 64, Bangkhen, 
Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned. 
 

.................................... ....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

..............................    ............................   ..............................
      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 

.................................... ....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

..............................    ............................   ..............................
      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 

.................................... ....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

..............................    ............................   ..............................
      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 

.................................... ....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

..............................    ............................   ..............................
      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 

.................................... ....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

..............................    ............................   ..............................
      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 

.................................... ....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

..............................    ............................   ..............................
      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 
 

   

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

 
 

   / Signed          / Grantor  

                             (          )  

 / Date  
 

   / Signed           / Grantee  

                             (          )  

 / Date 



  
 

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 
 

  เนื�องดว้ยบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี ในรูปแบบ QR Code โดยจดัส่งให้ทุกท่านพร้อมหนงัสือ

เ ชิ ญประ ชุ มฉ บับ นีF แล้ว  ซึ� ง ผู ้ถือ หุ้น ทุก ท่ า นมี ส่ วนร่วมในการช่ ว ย กัน ล ด ภา ว ะ โล ก ร้อน ป ระ หยัด

ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตกระดาษ โดยการใชร้ายงานประจาํปีในรูปแบบ QR Code ทดแทนการใชร้ายงาน

ประจาํปีแบบรูปเล่ม 

  อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความประสงค์ให้จดัส่งรายงานประจาํปีในรูปแบบรูปเล่ม กรุณากรอก

รายละเอียดดา้นล่าง แลว้ส่งโทรสารไปที�หมายเลข 0-2552-0905 หรือ email: account@epco.co.th , ir@epco.co.th 

หรือนาํมามอบให้กบัเจ้าหน้าที� ณ จุดลงทะเบียน ในวนัประชุมผูถื้อหุ้น ทัF งนีF บริษทัฯยงัได้เตรียมแบบฟอร์ม

ดงักล่าวไว ้ณ จุดลงทะเบียนเพื�อบริการผูถื้อหุน้อีกดว้ย 

 

เรียน  ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
 

ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว / บริษทั ........................................................................................................................ 

มีความประสงคข์อรับรายงานประจาํปีในรูปแบบหนงัสือ โดยจดัส่งที� 

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

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

หมายเลขโทรศพัทที์�สามารถติดต่อได ้...................................................................................................................... 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ผูป้ระสานงาน  :  ฝ่ายเลขานุการบริษทั  

          คุณรัตนา พูลยศ ,  คุณกนกอร จนัทน์คร โทร. 0-2551-0541-4 ต่อ 407, 474 

Email: epco904@csloxinfo.com, www.epco.co.th
Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905
51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

  
 

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 
 

  เนื�องดว้ยบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี ในรูปแบบ QR Code โดยจดัส่งให้ทุกท่านพร้อมหนงัสือ

เ ชิ ญประ ชุ มฉ บับ นีF แล้ว  ซึ� ง ผู ้ถือ หุ้น ทุก ท่ า นมี ส่ วนร่วมในการช่ ว ย กัน ล ด ภา ว ะ โล ก ร้อน ป ระ หยัด

ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตกระดาษ โดยการใชร้ายงานประจาํปีในรูปแบบ QR Code ทดแทนการใชร้ายงาน

ประจาํปีแบบรูปเล่ม 

  อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความประสงค์ให้จดัส่งรายงานประจาํปีในรูปแบบรูปเล่ม กรุณากรอก

รายละเอียดดา้นล่าง แลว้ส่งโทรสารไปที�หมายเลข 0-2552-0905 หรือ email: account@epco.co.th , ir@epco.co.th 

หรือนาํมามอบให้กบัเจ้าหน้าที� ณ จุดลงทะเบียน ในวนัประชุมผูถื้อหุ้น ทัF งนีF บริษทัฯยงัได้เตรียมแบบฟอร์ม

ดงักล่าวไว ้ณ จุดลงทะเบียนเพื�อบริการผูถื้อหุน้อีกดว้ย 

 

เรียน  ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
 

ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว / บริษทั ........................................................................................................................ 

มีความประสงคข์อรับรายงานประจาํปีในรูปแบบหนงัสือ โดยจดัส่งที� 

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

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

หมายเลขโทรศพัทที์�สามารถติดต่อได ้...................................................................................................................... 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ผูป้ระสานงาน  :  ฝ่ายเลขานุการบริษทั  

          คุณรัตนา พูลยศ ,  คุณกนกอร จนัทน์คร โทร. 0-2551-0541-4 ต่อ 407, 474 770



ขั3นตอนการใช้ QR Code 
 

  ตามที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ใน

ฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ไดพ้ฒันาระบบเพื�อให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสารรายงาน

ประจาํปีในรูปแบบ QR Code เพื�อให้ผูถื้อหุ้นสามารถเรียกดูขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผูถื้อหุ้น

สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผา่น QR Code ตามขัFนตอน ดงันีF  

   

ระบบปฎบิัติการ iOS (สําหรับผู้ใช้ iPhone, iPad) 
1. เปิดกลอ้งในอุปกรณ์ 

2. สแกน โดยหนักลอ้งถ่ายรูปส่องไปที� QR Code 

3. หนา้จอจะมีขอ้ความแจง้เตือน ปรากฎขึFนมาดา้นบน ใหก้ดเพื�อดูขอ้มูลรายงานประจาํ 

*ในกรณีที�ไม่มีการแจง้เตือนใดๆปรากฎขึFนมา สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชั�นอื�นๆ เช่น QR 

Code Reader, Facebook หรือ Line 

 

ระบบปฎบิัติการอื,น 
 ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั�น อื�นๆ เช่น Code Reader, Facebook หรือ Line 

 

ขั3นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 
1. เขา้แอปพลิเคชั�น Line จากนัFนเลือก Add Friend (เพิ�มเพื�อน) เลือก QR Code แลว้สแกนเพื�อดูรายงานประจาํปี 

 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 9 
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