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หนา 1/2 
สาํนักงานใหญ่ : ���/��� อาคารมหาทนุพลาซ่า ชั �น �� ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ ����� โทร : (66)02 627 3890-94, 02 255 4380-84 โทรสาร : (66) 02 627 3889 

Head Office : ���/��� Mahatun Plaza Bldg.,11thFL., Ploenchit RD., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, THAILAND Tel: (66)02 627 3890-94, 02 255 4380-84  Fax : (66) 02 627 3889 

โรงงาน : 9 หมูที่� ��, ถนนดา่นช้าง-สามชกุ  ตําบลหนองมะคา่โมง  อําเภอดา่นช้าง  จงัหวดัสพุรรณบรีุ  �����  โทร : (66) 035 418 351-54 โทรสาร : (��) ��� ��� ��� 

Factory : 9 Moo ��, Danchang-Samchuck Rd., Nongmakamong, Danchang, Suphanburi 72180 THAILAND Tel: (66) 035 418 351-54 Fax : (��) ��� ��� ��� 

 

ท่ี ทออ.บร.010/2561 

วันท่ี  19 เมษายน 2561 

 

เรื่อง   การสมัครเขารวมโครงการเยี่ยมชมกิจการโรงงานผลิตเอทานอลจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป 2561 

เรียน   ทานผูถือหุน  

สิ่งท่ีสงมาดวย  (1) ใบสมัครเขารวมโครงการเยี่ยมชมกิจการโรงงานผลิตเอทานอลจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 1 แผน 

          (2) กําหนดการเยี่ยมชมกิจการโรงงานผลิตเอทานอลจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 1 แผน 

 

   บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) ไดจัดโครงการเยี่ยมชมกิจการโรงงานผลิตเอทานอล

จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป 2561 สําหรับผูถือหุนและนักลงทุนที่สนใจในลักษณะเดินทางไปและกลับในวันเดียวกัน ใน

วันพุธท่ี 27 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดกําหนดการเดินทางและใบสมัครเขารวมโครงการฯ ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

   บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนและนักลงทุนท่ีสนใจ กรอกขอมูลในใบสมัครฯ ใหครบถวนแลว

สงกลับมายังบริษัทฯ  

 ทางไปรษณีย เลขท่ี 888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ช้ัน 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี        

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  หรือ 

 โทรสาร หมายเลข 02-6273889  

 E-mail :  IR@thaiagroenergy.com   

   ภายในวันพุธท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ท้ังน้ี จะตองปฏิบัติตาม “หลักเกณฑการกําหนดคุณสมบัติของผู

มีสิทธ์ิรวมกิจกรรม” ท่ีปรากฎอยู ดานลางหนังสือนี้โดยเครงครัดทุกประการ ในกรณีท่ีมีผูถือหุนสนใจสมัครเขารวม

โครงการฯ เกินจํานวนท่ีกําหนด บริษัทฯ จะใชวิธีจับสลากในวันพฤหัสบดีท่ี 31 พฤษภาคม 2560  

   ท้ังนี้ บริษัทฯ จะประกาศรายช่ือผู ท่ีไดสิทธิเขารวมโครงการฯท้ังหมดในหนาเว็บไซตของบริษัทฯ 

www.thaiagroenergy.com ในวันพฤหัสบดีท่ี 31 พฤษภาคม 2561 และจะติดตอกลับไปยังผูท่ีมีรายชื่อตามประกาศเพ่ือ

ยืนยันการเดินทางอีกคร้ังหนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ มีผูถือหุนจํานวนมาก ดังนั้น เพ่ือความเทาเทียมกันตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี จึงใหสิทธิผูเขารวมโครงการฯทานละ 1 สิทธิเทาน้ัน โดยของดผูติดตาม 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

  

(นางสมฤดี   สุวรรณรูป) 

ผูอํานวยการดานบริหาร 



  บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ี� จาํกดั (มหาชน) 
  THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

หนา 2/2 
สํานักงานใหญ่ : ���/��� อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั �น �� ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ ����� โทร : (66)02 627 3890-94, 02 255 4380-84 โทรสาร : (66) 02 627 3889 

Head Office : ���/��� Mahatun Plaza Bldg.,11thFL., Ploenchit RD., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, THAILAND Tel: (66)02 627 3890-94, 02 255 4380-84  Fax : (66) 02 627 3889 

โรงงาน : 9 หมูท่ี� ��, ถนนดา่นช้าง-สามชกุ  ตําบลหนองมะคา่โมง  อําเภอดา่นช้าง  จงัหวดัสพุรรณบรีุ  �����  โทร : (66) 035 418 351-54 โทรสาร : (��) ��� ��� ��� 

Factory : 9 Moo ��, Danchang-Samchuck Rd., Nongmakamong, Danchang, Suphanburi 72180 THAILAND Tel: (66) 035 418 351-54 Fax : (��) ��� ��� ��� 

 

หลักเกณฑการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิรวมกิจกรรม 

 
1. ผูสมัครเขารวมโครงการตองเปนผูถือหุนของบริษัท ณ วันกําหนดสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 

2561 (Record Date) ณ วันท่ี 2 มีนาคม 2561  

2. ในกรณีท่ีมีผูถือหุนสนใจสมัครเขารวมโครงการฯ เกินจํานวนท่ีกําหนดการคัดเลือกผูท่ีจะไปเยีย่มชมโรงงานน้ันจะ

คัดเลือกโดยใชวิธีการสุมจากรายช่ือผูถือหุนท่ีสนใจสมัครเขามาภายในกําหนดเวลา 

3. ผูท่ีมีสิทธิโดยสารไปกับยานพาหนะท่ีบริษัทจัดเตรียมไวให จะตองเปนผูท่ีมีช่ือปรากฏในรายช่ือคณะผูเยีย่มชม

โครงการฯ ตามประกาศของทางบริษัทฯ เทานั้น  

4. บริษัทฯ ไมอนุญาตใหนําเด็กรวมเดินทางไปกับคณะผูเยี่ยมชมโครงการไมวากรณีใดก็ตาม ท้ังนี้ เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการดาน

ความปลอดภัยอยางเครงครัด 

5. ไมอนุญาตใหนําครอบครัว ผูดูแล หรือผูติดตามอ่ืนใด รวมเดินทางไปกับคณะเยี่ยมชมโรงงานไมวากรณีใดก็ตาม 

 

หมายเหต ุ

1. สิทธิ์ในการเขาเยี่ยมชมโรงงานไมสามารถโอนใหผูอ่ืนได 

2. กรณีผูมีรายชื่อไมอาจรวมเยี่ยมชมโรงงานได บริษัทฯ จะทําการหาผูสมัครรายอ่ืนโดยการสุมจับฉลากรายช่ือ 

3. ผูรวมโครงการเยี่ยมชมโรงงานทานใดมีปญหาดานสุขภาพ สมควรปฏิเสธคําเชิญในการเขาเยี่ยมชมโรงงาน ท้ังนี้ เพ่ือ

รักษาสุขภาพของตัวทานเอง 

4. บริษัทฯ คํานึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคณะผูเยี่ยมชมโรงงาน และปฏิเสธความรับผิดชอบตอเหตุการณ

หรืออุบัติเหตุใด ๆ อันเกิดจากการกระทําท่ีทานไดละเมิด หรือฝาฝนขอปฏิบัติดานความปลอดภัย หรือตาม

คําแนะนําท่ีเจาหนาท่ีกําหนด 

5. โครงการฯ อาจถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไป โดยเจาหนาท่ีของบริษัทฯ จะทําการติดตอผูท่ีไดรับเชิญท้ังหมดและจะไม

รับผิดชอบกรณีท่ีไมสามารถทําการติดตอผูถือหุนบางรายไดในเวลาอันสมควร 

6. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการออกเดินทางตามกําหนดเวลาโดยไมรอทานผูถือหุนที่ไมมาแสดงตนภายในเวลาท่ีกําหนด 

7. คําช้ีขาดของบริษัทฯ ถือเปนที่สิ้นสุด 

---------------------------------------------------------------------- 


