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ที่ AP008-2558
วันที่ 6 เมษายน 2558
เรื่ อง

เชิญผูถ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมโครงการเยีย่ มชมโรงงาน

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. ใบสมัครเข้าร่ วมโครงการเยีย่ มชมโรงงาน

ด้วยบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้จดั โครงการผูถ้ ือหุ ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ณ นิ คมอุตสาหกรรม
อมตะนครชลบุรี ในวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดกาหนดการเดินทาง และใบสมัครเข้าร่ วมโครงการฯ ปรากฎ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการคัดเลื อกผูถ้ ื อหุ ้นเข้าร่ วมโครงการฯ โดยให้สิทธิ เฉพาะผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีรายชื่ อปรากฎในสมุ ด
ทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น (Recode Date) ในวันที 11 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225
ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2558 (***บริ ษัทสงวนสิ ทธิ์งดผู้ติดตามและการโอนสิ ทธิให้
ผู้อื่นทุกกรณี***)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
กรรมการผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท
Tel: 038-468-300 ext. 148 Fax: 038-458-751
กาหนดการเดินทางเข้ าเยีย่ มชมโรงงาน
07.30 น. - 08.15 น.

ลงทะเบียน ณ ชั้น 17 โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์ ถนนพระราม 4

08.30 น. - 10.00 น.

รถออกเดินทางสู่ โรงงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี

10.00 น. - 12.00 น.

เยีย่ มชมโรงงานของบริ ษทั

12.00 น. - 13.00 น.

ร่ วมรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 น. - 15.00 น.

ออกเดินทางกลับกรุ งเทพ ณ โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ 1) กาหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขตามความเหมาะสม
2) การเดินทางไปโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ขอความร่ วมมือเดินทางโดยรถยนต์ที่บริ ษทั จัดหาไว้
ข้ อควรปฏิบัติในการเข้ าเยีย่ มชมโรงงาน
เพื่อความปลอดภัยของท่านในการเข้าเยีย่ มชมโรงงาน บริ ษทั ขอให้ทุกท่านปฏิบตั ิตามคาแนะนา ดังนี้
1. แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย
2. สวมรองเท้าหุ ม้ ส้น
3. ห้ามจับชิ้นงานโดยเด็ดขาด
4. งดการบันทึกภาพและเสี ยงตลอดการเยีย่ มชมกระบวนการผลิต

1/1

ใบสมัครรโครงการเข้ าเยียีย่ มชมโรงงาน

เอกสารแนนบ 1

ของ บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชชน)
วันอังคาร ที่ 28 เมษษายน 2558
ข้าพเจ้า้ (นาย / นาง / นางสาว/บริ
น
ษทั )............................................................................อายุ..... .........ปี เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของ บริ ษทั เอเซี ย
พพรี ซิชนั่ จํากัด (มมหาชน) จํานวนน.....................................หุน้ ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่...............................ถนน...........................................................
ตําํ บล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.................................................จจังหวัด...........................................................................................
โทรศัพท์ ที่บา้ น...................................ที่ทาํ งาน.....................................มือถือ.....................................e-mail........................................................
มีมความประสงค์จะร่
จ วมเดินทางไไปเยีย่ มชมโรงงงาน โดย
 ผูถ้ ือหุน้ บุคคลธรรมดาไปเยียยมชมด้
วยตน
่
 ผูถ้ ือหุน้ นิติบุคคล และขอมออบให้
(นาย / นาง / นางสาว))...................................................................................อายุ..............ปี ที่อยูปั่ จจุบนั เลขที่................................
ถนน............................................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.......................................................
โทรศัพท์ ที่บา้ น...................................ที่ทาํ งาน.....................................มือถือ.....................................e-mail........................................................
เป็ป็ นตัวแทนของขข้าพเจ้าไปเยีย่ มมชมโรงงานในคครั้งนี้
เงืงื่อนไข 1. ผูถ้ ืออหุน้ ได้สิทธิท่านนละ 1 ที่นงั่ เท่านั้น
2. เป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามรายชื่อปรากฎในสสมุดทะเบียนผูถถื้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ณ วันปิ ดสมมุดทะเบียนพักการโอนหุ
ก
น้ ในววันที่ 12 มีนาคมม 2558
3. นําส่ งใบสมัครเข้าร่ วมโครงการฯ ภภายในวันที่ 25 เมษายน 2558 ผ่านทางโทรสาาร หมายเลข 038-458-751 หรื ออนําส่ งด้วยตนเออง ณ
สถานนที่ประชุมผูถ้ ืออหุน้ การส่ งโดยยวิธีอื่นถือว่าไมม่ตรงตามเงื่อนไไขจะไม่รับพิจารณา
หหมายเหตุ 1. บริริ ษทั ฯจะโทรติดดต่อกลับผูถ้ ือหุ น้ เพื่อยืนยันการเดินทางในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่ม่สามารถติดต่อได้ บริ ษทั ฯ จะถืถือว่าท่านสละสิสิ ทธิ
2. กกรณี ที่ท่านมีโรคคประจําตัว / สิ่ งงที่แพ้ กรุ ณานํายาติดตัวไปด้วย พร้อมกับแจ้งให้
ใ บริ ษทั ฯ ทราาบล่วงหน้า
3. บบริ ษทั ฯ ขอสงวนนสิ ทธิ
3..1 ไม่พิจารณาแแบบตอบรับที่ใหห้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนไม่ชดั เจนหหรื อไม่สามารถถติดต่อได้
3..2 ไม่อนุญาตใหห้ผถู ้ ือหุน้ ที่ได้สสิิ ทธิพาผูอ้ ื่นติดตตามเดินทางไปดด้วย
3..3 ไม่อนุญาตใหห้ผถู ้ ือหุน้ ที่ได้สสิิ ทธิโอนสิ ทธิใหห้ผอู ้ ื่นเดินทางแแทน ไม่วา่ กรณี ใดๆ
ใ
3..4 บริ ษทั อาจมีกการเปลี่ยนแปลงกําหนดการเดินทางตามเอกสสารแนบได้ตามคความเหมาะสมม
แผนทีโ่ รงพพยาบาลเทพธาริรินทร์ (จุดออกรรถ)

