สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 8
แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาํ หนดรายการต่ าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
-----------------

ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
(3)
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ชั้นที่ 17 โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่ อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 2 เรื่ อง รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2557
 วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณาและอนุมตั ิและรับรองงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
สําหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 8
 วาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาและอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2557
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ นายราจีฟ วิจายัน
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาและอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2558
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
(5) การลงคะแนนเสี ย งของผูร้ ั บ มอบฉัน ทะในวาระใดที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นหนัง สื อ มอบฉัน ทะนี้ ให้ถื อ ว่า การ
ลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่
ประชุ มมี การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติ ม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 8
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 8
ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ชั้นที่ 17 โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์
เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
---------------- วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 วาระที่
เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง
 งดออกเสี ยง
 งดออกเสี ยง
 งดออกเสี ยง
 งดออกเสี ยง
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Form of Proxy, Form B.
(Form Specifying Various Particulars for Authorisation Containing Clear and Concise Details)
Annexed to Notice of Department of Business Development
Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 (2007)
-----------------------------------------Made at
Date
(1) I/We
residing/located at No.
Amphur/Khet

,
, Province

Month

Year

nationality
Road, Tambol/Kwaeng
, Postal Code

(2) being a shareholder of Asia Precision Public Company Limited, holding
are entitled to cast
votes as follows:
ordinary shares:
shares in total which are entitled to cast
preferred shares:
shares in total which are entitled to cast

,
,

shares in total which
votes; and
votes,

(3) I/We wish to appoint
(1)
residing/located at No.
Amphur/Khet

,
, Province

Road, Tambol/Kwaeng
, Postal Code

age

(2)
residing/located at No.
Amphur/Khet

,
, Province

Road, Tambol/Kwaeng
, Postal Code

(3)
residing/located at No.
Amphur/Khet

,
, Province

Road, Tambol/Kwaeng
, Postal Code

years,
,
, or

age

years,
,
, or

age

years,
,

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2015 Annual General Meeting of
Shareholders to be held on Saturday 25 April 2015 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.
(4) I/We authorise my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following
manners:




Agenda no 1 To certify the minutes of the 2014 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
 Disapprove
 Abstain



Agenda no. 2 To acknowledge the report on the Company and its subsidiary operating results as at Year 2014.





Agenda no. 3 To certify and approve the audited financial statement for the year ended 31 December 2014.
(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. 4 To consider and approve on the omission dividend payment of the Company's
operating results for the year ended 31 December 2014.
(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.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:
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Appointment of all directors
 Approve
 Disapprove



Abstain

Name of Director : Mr. Sompote Wallayasewi
 Approve
 Disapprove



Abstain

Name of Director : Mr. Chairoj Vetnaruman
 Approve
 Disapprove



Abstain

Name of Director : Mr. Narong Varongkriengkrai
 Approve
 Disapprove



Abstain

Name of Director : Mr. Rajeev Vijayan
 Approve
 Disapprove



Abstain

Appointment of any director(s)





Agenda no. 6 To consider and approve the determination of directors’ remuneration for the year 2015.
(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. 7




(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. 8 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

To consider and approve the appointment of auditors and to determine their
remuneration for the year 2015.

(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.

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.

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

3.

In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional
authorisation in the Attachment to Proxy Form B.

Page 2 of Page 3

Enclosure 8
Attachment to Proxy Form B.
A proxy is granted by a shareholder of Asia Precision Public Company Limited.
For the 2015 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Saturday 25 April 2015 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
 Disapprove
 Abstain





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
 Disapprove
 Abstain





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
 Disapprove
 Abstain





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
 Disapprove
 Abstain



Agenda no.

re: Appointment of directors (Continued)

Name of Director
 Approve



Disapprove



Abstain

Name of Director
 Approve



Disapprove



Abstain

Name of Director
 Approve



Disapprove



Abstain

Name of Director
 Approve



Disapprove



Abstain

Name of Director
 Approve



Disapprove



Abstain
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