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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

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

 
เขียนท่ี         
วนัท่ี       เดือน       พ.ศ.    
 

(1) ขา้พเจา้             
ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian)ใหก้บั        
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั              เสียงดงัน้ี 

หุน้สามญั      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

(2) 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 ์           
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวนัเสาร์ท่ี 20 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ชั้นท่ี 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขท่ี 3850 ถนนพระรามท่ี 4             
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

      หุน้สามญั    หุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้       เสียง 
     หุน้บุริมสิทธิ    หุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้       เสียง 
   รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด    เสียง 

 

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 
  วาระท่ี 1 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  
  วาระท่ี 2  เร่ือง  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2561 
  วาระท่ี 3 เร่ือง  พิจารณาและอนุมติัและรับรองงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
     ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระท่ี 4 เร่ือง  พิจารณาและอนุมติังดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระท่ี 5 เร่ือง  พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
ช่ือกรรมการ นายสุริยล  อุดชาชน 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระท่ี 7 เร่ือง  พิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระท่ี 8 เร่ือง  พิจารณาและอนุมติัการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระท่ี 9 เร่ือง  พิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับริษทั 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  
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 วาระท่ี 10 เร่ือง  พิจารณาและอนุมติัเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3. 
ของบริษทั 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระท่ี 11 เร่ือง  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(  ) 

หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้

ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ในวนัเสาร์ท่ี 20 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ชั้นท่ี 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 
เลขท่ี 3850 ถนนพระรามท่ี 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 วาระท่ี    เร่ือง          
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง          
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง          
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง          
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 วาระท่ี    เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
ช่ือกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          
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Form of Proxy, Form C.  

(This form is used only if the shareholder is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand 

to keep his/her shares in the custody.) 

Annexed to Notice of Department of Business Development  

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

 

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

Made at       

Date         Month    Year    

(1) We            located at No. 

   ,     Road, Tambol/Kwaeng   , Amphur/Khet   

  , Province    , Postal Code             in our capacity as the custodian for 

                 , 

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, 

(2) 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 our proxy to attend and vote on 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. 

(3) We authorise our proxy to attend the meeting and cast the votes on our behalf in the following manner: 

 The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy. 

 The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy 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, 

Total:          votes 

(4) We authorise our proxy to cast the votes on our behalf at the above meeting in the following manner: 

 Agenda no. 1 To certify the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders. 

 (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 with        votes  Disapprove with        votes  Abstain with        votes 

 Agenda no. 2 To acknowledge the report on the Company and its subsidiary operating results as at 

Year 2018. 

 Agenda no. 3 To certify and approve the audited financial statement for the year ended 31 December 

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 with        votes  Disapprove with        votes  Abstain with        votes 

 Agenda no. 4  To consider and approve the omission dividend payment of the Company's operation 

result ended 31 December 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 with        votes  Disapprove with        votes  Abstain with        votes 

 

 

 

 

 
 

Stamp duty 
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 Agenda no.5  To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation. 

 (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:  

 Appointment of any director 
Name of Director : Mr.Suriyon  Udcharchon 

 Approve  Disapprove   Abstain   

 Agenda no. 6  To consider and approve the determination of directors’ remuneration for the year 2019. 

 (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 with        votes  Disapprove with        votes  Abstain with        votes 

 Agenda no. 7  To consider and approve the appointment of auditors, and the determination of their 

remuneration in the year 2019. 

 (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 with        votes  Disapprove with        votes  Abstain with        votes 

       Agenda no. 8  To consider and approve the business restructuring of Asia Precision Public Company Limited 

 (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  Disapprove   Abstain  

 Agenda no. 9  To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association 

 (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  Disapprove   Abstain  

 Agenda no. 10  To consider and approve the amendment objectives of the Company and to Clause 3 of 

the Company's  Memorandum of Association   

 (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  Disapprove   Abstain  

 Agenda no.11  To consider any other business (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  Disapprove   Abstain  

 (5) If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, 

those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.   

(6) If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or 

resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will 

be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our 

instruction, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects. 

 

 Signed.................................................................Grantor 

  

 Signed.................................................................Grantee 

  

 Signed.................................................................Grantee 

 

Signed.................................................................Grantee 

Remarks 

1. This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in 

Thailand to keep his/her shares in the custody. 

2. The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is: 

(1) the power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the 

shareholder's behalf; and 

(2) a certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business. 

3. 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. 

4. As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s). 

5. In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may make additional authorisation in the 

Attachment to Proxy Form C  
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Attachment to Proxy Form C. 

A proxy is granted by a shareholder of Asia Precision Public Company Limited. 

For 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. 

 

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

 

 Agenda no.    re:          

 (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 with         votes  Disapprove with         votes  Abstain with         votes 

 Agenda no.    re:          

 (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 with         votes  Disapprove with         votes  Abstain with         votes 

 Agenda no.    re:          

 (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 with         votes  Disapprove with         votes  Abstain with         votes 

 Agenda no.    re:          

 (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 with         votes  Disapprove with         votes  Abstain with         votes 

 Agenda no.    re:          

 (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 with         votes  Disapprove with         votes  Abstain with         votes 

 Agenda no.    re: Appointment of directors (Continued) 

Name of Director          

 Approve with         votes  Disapprove with         votes  Abstain with         votes 

Name of Director          

 Approve with         votes  Disapprove with         votes  Abstain with         votes 

Name of Director          

 Approve with         votes  Disapprove with         votes  Abstain with         votes 

Name of Director          

 Approve with         votes  Disapprove with         votes  Abstain with         votes 
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