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ค าช้ีแจง เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัท 
จดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงจะเป็นการสร้างความ
เช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความ
โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อ
หุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือปฏิบติัต่อไป ทั้งน้ี เน่ืองจากผูถื้อหุน้บางรายอาจยงัไม่คุน้เคยกบัขอ้พึง
ปฏิบติัท่ีน ามาใชใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผอ่นผนัการยืน่เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทน
ของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาเห็นเหมาะสม ทั้งน้ีบริษทัจะไม่มีขอ้ก าหนด หรือขอเอกสารอ่ืนใด
นอกเหนือจากท่ีไดร้ะบุไวใ้นค าช้ีแจงน้ี 

1. บุคคลธรรมดา 
1.1  ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฎภาพถ่ายช่ือ และนามสกลุของผูถื้อหุน้ และยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือสกลุใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

(ข)   กรณีมอบฉนัทะ  
1. ใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบ  

ฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ  
2. ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ (ก) และผูถื้อหุน้ไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
3. เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ (ก) 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
(ข) กรณีมอบฉันทะ ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉันทะ และเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ตามขอ้ 1.1 (ก) หรือ

หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ตามขอ้ 1.1 (ก) หรือขอ้ 1.2 (ก) 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึง
รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ตามขอ้ 1.1 (ก) หรือขอ้ 1.2 (ก)

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจ 
(ข) ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนใน

ต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค 

 ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืน่เอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 
8.00 น. ของวนัท่ี 20 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป 

หมายเหตุ  
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั เพื่อ

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายงั         
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000  



Enclosure 7 

 

 

 

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 19th 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. 

APCS shall not ask for any other document from what’s specified in this clarification.  

1. A natural person 

1.1 A shareholder who holds Thai nationality, 

 (A) A valid identity card, issued by a government agency, featuring the shareholder’s photo, given name, family 

name, for instance, an Identification Card or Civil Servant ID card, passport. In case of name or surname change, enclose 

that change certificate. 

 (B) In case of proxy 

       (1) Use the Letter of Proxy that the Company has enclosed with the invitation to the meeting, fill it and let 

the assigner and assignee sign on it. 

       (2) A copy of a valid identity card, issued by a government agency to the shareholder as in (A) and certified 

true by the shareholder.  

       (3) A copy of a valid identity card, issued by a government agency to the proxy as in (A). 

1.2 A shareholder who is a foreigner, 

 (A) The shareholder’s passport, 

 (B) Letter of Proxy, a copy of the assigner’s passport and the assignee’s valid identity card, issued by a 

government agency in (A) or passport (in case of a foreigner). 

 

2. A juristic entity, 

2.1 A juristic entity registered in Thailand, 

 (A) A valid identity card, issued by a government agency of the juristic entity’s representative as in 1.1 (A). 

 (B) A copy of the affidavit of the juristic entity, issued not longer than 6 months, certified true by the 

Department of Business Development, Ministry of Commerce with a statement featuring the juristic entity’s 

representative who attends the meeting has authority to act for the juristic entity, which is a shareholder.  

2.2 A juristic entity registered overseas, 

 (A) A valid identity card, issued by a government agency of the juristic entity’s representative as in 1.1 (A) or 

1.2 (A) (in case of a foreigner) of the authorized directors. 

 (B) A copy of the affidavit of the juristic entity, certified true. If the document is made overseas, the signature 

shall be certified by Notary Public.  

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 

8.00 a.m. on 20 April 2019. 

Remark  

If any shareholder cannot attend the 2019 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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