
ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 9 

หนา้ 1 ของ 1 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

เขียนท่ี        

วนัท่ี       เดือน                    พ.ศ.    

 

(1) ขา้พเจา้          สัญชาติ                       

อยูบ่า้นเลขท่ี      ถนน      ต าบล/แขวง                             

อ าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม    หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

(1)       อาย ุ   ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน      ต าบล/แขวง     อ  าเภอ/เขต      

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    หรือ 

(2)       อาย ุ   ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน      ต าบล/แขวง     อ  าเภอ/เขต      

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    หรือ 

(3)       อาย ุ   ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน      ต าบล/แขวง     อ  าเภอ/เขต      

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์     

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562

ในวนัเสาร์ท่ี 20 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ชั้นท่ี 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขท่ี 3850 ถนนพระรามท่ี 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(  ) 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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Form of Proxy, Form A. (General Form) 

Annexed to Notice of Department of Business Development  

Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 (2007) 

------------------------------------------ 

Made at        

Date         Month     Year    

(1) I/We          nationality              , 

residing/located at No.    ,          Road, Tambol/Kwaeng               , 

Amphur/Khet     , Province    , Postal Code     

(2) being a shareholder of Asia Precision 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; and 

preferred 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 

(3)       age          years, residing/located at No.              ,  

    Road, Tambol/Kwaeng   , Amphur/Khet                , Province   

  , Postal Code     

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders to be 

held on Saturday 20 April 2019 at 10.00 a.m. at 17th Floor of Theptarin Hospital, no. 3850 Rama 4 Road, Klongtoey, Bangkok or 

such other date, time and place as may be adjourned. 

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in 

all respects. 

 

Signed   Grantor 

 ( ) 

 

Signed   Grantee 

 ( ) 

 

Signed   Grantee 

 ( ) 

 

Signed   Grantee 

 ( ) 

 

Remarks 

 

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. 

 
 

Stamp duty 

20 Baht 
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