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ที AP005-2565
วันที 9 มีนาคม 2565
เรื อง แนวปฏิบตั ิในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ตามที บริ ษทั แจ้งการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครังที 1/2565 ของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั จํากัด (มหาชน)
ในวันที 9 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุ มกัญญลักษณ์ เอบี ชัน โรงแรมโฟร์ วิงส์สุขมุ วิท เลขที
ซอยสุ ขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
เพือให้แน่ ใจว่าผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านจะได้รับเงินปั นผล
ตามกําหนดเวลา คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นว่า กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ยังเป็ นตามกําหนดการเดิม
อย่า งไรก็ต าม จากปั ญ หาการแพร่ ระบาดของเชื อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที กระจายตัวเพิ มขึ น
อย่างรวดเร็ ว บริ ษทั จึ งให้ความสําคัญในการกําหนดมาตรการตรวจคัดกรองผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทีเข้มงวดทีสุ ด เพือให้
เป็ นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุ ขของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ในการป้ องกัน ความเสี ยงและ
ความปลอดภัยของผูถ้ ือหุ ้นทุกท่าน
สํา หรั บผูถ้ ือหุ ้น ทีมี ความประสงค์จะเข้า ร่ วมประชุ มด้ว ยตนเอง บริ ษ ัทขอความร่ วมมือทุ กท่านปฏิบ ัติต าม
มาตรการด้านการป้องกันความเสี ยงของการแพร่ ระบาดอย่างเคร่ งครัด ตามขันตอนดังต่อไปนี
1. เปิ ดรับการลงทะเบียนตังแต่เวลา 08.00 น. เป็ นต้นไป
2. การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน เว้นระยะห่าง 1 เมตร
3. ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิดว้ ยเครื อง Thermo scan โดยบริ ษทั กําหนดจุดคัดกรองทีด้านหน้าห้องประชุ ม
หากมี อุณ หภูมิร่า งกายตังแต่ . องศาเซลเซี ยสขึนไปจะไม่ อนุ ญ าตให้ เ ข้า ร่ ว มการประชุ ม (ผูท้ ี ผ่ านการ
คัดกรองต้องติดสติกเกอร์ )
4. ผูท้ ี เข้า ร่ ว มการประชุ ม ต้องแสดงเอกสารรั บ รองการได้รั บ วัคซี น ป้ อ งกัน โรคโควิ ด 19 อย่า งน้อ ย เข็ม
(จาก Application หมอพร้อม หรื อ Vaccine Passport)
5. ต้องนังตามตําแหน่ งทีบริ ษทั จัดให้ มีระยะห่ างทางสังคม (Social Distancing) ทีเหมาะสมและปลอดภัย
6. ต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการประชุมตลอดเวลา และทําความสะอาดมือด้วยเจลที บริ ษทั จัดเตรี ยมไว้
ตามจุดต่าง ๆ
7. หลีกเลียงการสัมผัสบริ เวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก ) ด้วยมือทียังไม่ได้ลา้ ง
8. หลีกเลียงการใช้ สัมผัส สิ งของร่ วมกับผูอ้ ืน
9. หากมีไข้ ไอ นํามูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนือยหอบ โปรดออกจากการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
10. เพือให้เป็ นไปตามมาตรการป้ องกันจึงขอจํากัดเฉพาะผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เท่านันทีจะมีสิทธิเข้าห้องประชุม
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บริ ษัทขอความร่ วมมื อผูถ้ ื อหุ ้นปฏิ บตั ิ ตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่ งครั ด เพือเป็ นการลดความเสี ยงจาก
เชือไวรัสโคโรนา
(COVID- ) หรื อหากท่านผูถ้ ือหุ ้นไม่สะดวกในการเดินทางมาร่ วมประชุม สํานักงานก.ล.ต.
แนะนําให้พิจารณามอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระหรื อประธานกรรมการ ตามหนังสื อมอบฉันทะทีได้จดั ส่ งให้
พร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุมแล้ว โดยยังสามารถออกเสี ยงลงคะแนนในทุกวาระล่วงหน้า และจัดส่ งหนังสื อ
มอบฉันทะใส่ ซ องตอบรั บ ส่ ง ทางไปรษณี ย ์ ก่ อนวันประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น รวมทังสามารถส่ งคําถามล่ วงหน้า ที
เกียวกับวาระการประชุ มได้ ผ่านทางเว็บไซต์ www.apcs.co.th ช่ องทางนักลงทุนสัมพันธ์ (ir@asiaprecision.com)
หรื อโทรสารหมายเลข 038-468-300 ต่อ 180 บริ ษทั จะรวบรวมและนําไปสอบถามในทีประชุม รวมถึงจะบันทึ กใน
รายงานการประชุมเพือให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้สอบทานต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
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