สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 5
คําชี้แจง เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ ง ข้อ พึ ง ปฏิ บ ัติ สํา หรั บ การจัด ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ัท
จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึ่ งจะเป็ นการสร้ างความ
เชื่ อมัน่ ให้เกิ ดขึ้นแก่ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียนเป็ นไปด้วยความ
โปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ยึดถือปฏิบตั ิต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ บางรายอาจยังไม่คุน้ เคยกับข้อพึง
ปฏิบตั ิที่นาํ มาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ จึงขอสงวนสิ ทธิที่จะผ่อนผันการยืน่ เอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทน
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษทั ฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจําตัวของผูถ้ ือหุน้ (บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ บัตรประจําตัวของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่ างประเทศ
(ก) หนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ หนังสื อเดินทางของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสื อรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
(ข) บัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจที่ได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ
พร้อมบัตรประจําตัว หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
(ก) หนังสื อรับรองนิติบุคคล
(ข) บัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจที่ได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ
พร้อมบัตรประจําตัว หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
ในกรณี ของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทําขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือ
ชื่อโดยโนตารี พบั บลิค
ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืน่ เอกสารหรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ต้ งั แต่เวลา
9.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2558 เป็ นต้นไป
หมายเหตุ
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เพื่อ
เข้า ร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนในนามของผูถ้ ื อ หุ ้น โดยจัด ส่ ง หนัง สื อ มอบฉัน ทะที่ ร ะบุ ข ้อ ความครบถ้ว นสมบู ร ณ์ แ ล้ว มายัง
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตําบลดอนหัวฬ่อ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
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Enclosure 5
Explain Documents or evidence showing an identity of the shareholder or
a representative of the shareholder entitled to attend the meeting
The policy of the Board of The Stock Exchange of Thailand, dated 19 th February, 1999, relating to good practices for
holding of a shareholders’ meeting, aims to establish guidelines for listed companies to follow. This will create
confidence to shareholders, investors and all relevant parties. In order for the shareholders' meeting of the Company to
be transparent, fair and beneficial to shareholders, the Company considers it appropriate to inspect the documents or
evidence showing an identity of the shareholder or a representative of the shareholder entitled to attend the meeting. This
will also be applied in the future. However, since some shareholders may not be familiar with this, the Company
reserves the right to waive any of these requirements for some of the shareholders on a case by case basis as the
Company considers appropriate.
1.

Natural person

1.1 Thai nationality
(a) identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or
identification card of state enterprise officer); or
(b) in case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a
foreigner) of the proxy.
1.2 Non-Thai nationality
(a) passport of the shareholder; or
(b) in case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of
the proxy.
2.

Juristic person

2.1 Juristic person registered in Thailand
(a) corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce;
and
(b) identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the proxy
form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.
2.2 Juristic person registered outside of Thailand
(a) corporate affidavit; and
(b) identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the proxy
form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.
A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed
outside of Thailand, such documents or evidence should be notarised by a notary public.
A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from
9.00 a.m. on 25 April 2015.
Remark
If any shareholder cannot attend the 2014 Annual General Meeting of Shareholders, the shareholder may grant the proxy
to independent director of the Company to act as proxy holder to attend and vote on his/her behalf by sending the duly
completed proxy form to Asia Precision Public Company Limited at Amata Nakorn Industrial Estate, No. 700/331 Moo 6,
Don Hua Lor Sub-district, Mueang District Chonburi 20000.
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