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ที่ AP005-2563
วันที่ 13 เมษายน 2563
เรื่ อง แนวปฏิบตั ิในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เรี ยน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริ ษทั แจ้งการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2563 ของ บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ในวันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 17 โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขต
คลองเตย กรุ งเทพมหานคร เพื่อให้แน่ใจว่าผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนจะได้รับเงินปั นผลตามกาหนดเวลา คณะกรรมการบริ ษทั จึง
เห็นว่ากาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ยังเป็ นตามกาหนดการเดิม
อย่างไรก็ตาม จากปั ญหาการแพร่ ระบาดของไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กระจายตัวเพิ่มขึ้ นอย่า ง
รวดเร็ ว บริ ษทั จึงให้ความสาคัญในการกาหนดมาตรการตรวจคัดกรองผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มที่เข้มงวดที่สุด เพื่อให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานด้า นสาธารณสุ ข ของกรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข ในการป้ องกันความเสี่ ย งและความ
ปลอดภัยของผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่าน
สาหรั บผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีค วามประสงค์จะเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง บริ ษทั ขอความร่ วมมื อทุ ก ท่านปฏิ บตั ิตาม
มาตรการด้านการป้ องกันความเสี่ ยงของการแพร่ ระบาดอย่างเคร่ งครัด ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เปิ ดรับการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็ นต้นไป
2. การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน เว้นระยะห่าง 1 เมตร
3. ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิดว้ ยเครื่ อง Thermo scan โดยบริ ษทั กาหนดจุดคัดกรองที่ดา้ นหน้าห้องประชุ ม
หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.3 องศาเซลเซี ยสขึ้นไป จะไม่อนุ ญาตให้เข้าร่ วมการประชุ ม (ผูท้ ี่ผ่านการคัด
กรองต้องติดสติ๊กเกอร์ )
4. ต้องตอบแบบคัดกรองตนเองอย่างครบถ้วน ก่ อนเข้าห้องประชุ ม บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ หากกรอกข้อ มู ลไม่
ครบถ้วนหรื อปกปิ ดข้อมูลจะไม่อนุญาตให้เข้าร่ วมประชุม
5. หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางหรื อแวะผ่านประเทศกลุ่มเสี่ ยงหรื อประเทศเฝ้าระวัง
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อเดินทางไปพื้นที่เสี่ ยง ในช่วงเวลา 14 วัน หรื อหากมีอาการเจ็บป่ วย
เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่ วมการประชุมทุกกรณี และขอความร่ วมมือผูจ้ ะเข้าร่ วมประชุ ม
ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองอย่างเคร่ งครัด
6. ต้องนัง่ ตามตาแหน่งที่บริ ษทั จัดให้ มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสมและปลอดภัย
7. ต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการประชุ มตลอดเวลา และทาความสะอาดมือด้วยเจลที่บริ ษทั จัดเตรี ยมไว้
ตามจุดต่าง ๆ
8. เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรการป้ องกันจึงขอจากัดเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เท่านั้นที่จะมีสิทธิเข้าห้องประชุม

บริ ษทั จึงขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุ ้นปฏิ บตั ิตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงจาก
ไวรัสโควิด-19 หรื อไม่สะดวกในการเดิ นทางมาร่ วมประชุ ม สานักงานก.ล.ต.แนะนาให้พิจารณามอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิสระหรื อประธานกรรมการ ตามหนังสื อมอบฉันทะที่ได้จดั ส่ งให้พร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุ มแล้ว
โดยยังสามารถออกเสี ยงลงคะแนนในทุกวาระล่วงหน้า และจัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะใส่ ซองตอบรับ ส่ งทางไปรษณี ย ์
ก่อนวันประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น รวมทั้งสามารถส่ งคาถามล่ วงหน้าที่ เกี่ ยวกับวาระการประชุ มได้ ผ่านทางเว็บไซต์
www.asiaprecision.com ช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ (ir@asiaprecision.com ) หรื อโทรสารหมายเลข 038-468-300 ต่อ
150 บริ ษทั จะรวบรวมและนาไปสอบถามในที่ประชุม รวมถึงจะบันทึกในรายงานการประชุมเพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ สอบ
ทานต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน)
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เลขานุการบริ ษัท
โทรศัพท์ 038-468-300 ต่ อ148 โทรสาร 038-458-751

