บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จํากัด (มหาชน)
THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ ทออ.บร.010/2561
วันที่ 19 เมษายน 2561
เรื่อง การสมัครเขารวมโครงการเยี่ยมชมกิจการโรงงานผลิตเอทานอลจังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป 2561
เรียน ทานผูถือหุน
สิ่งที่สงมาดวย (1) ใบสมัครเขารวมโครงการเยี่ยมชมกิจการโรงงานผลิตเอทานอลจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 1 แผน
(2) กําหนดการเยี่ยมชมกิจการโรงงานผลิตเอทานอลจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 1 แผน
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) ไดจัดโครงการเยี่ยมชมกิจการโรงงานผลิตเอทานอล
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป 2561 สําหรับผูถือหุนและนักลงทุนที่สนใจในลักษณะเดินทางไปและกลับในวันเดียวกัน ใน
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดกําหนดการเดินทางและใบสมัครเขารวมโครงการฯ ตามสิ่งที่สงมาดวย
บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนและนักลงทุนที่สนใจ กรอกขอมูลในใบสมัครฯ ใหครบถวนแลว
สงกลับมายังบริษัทฯ
 ทางไปรษณีย เลขที่ 888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ
 โทรสาร หมายเลข 02-6273889
 E-mail : IR@thaiagroenergy.com
ภายในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ จะตองปฏิบัติตาม “หลักเกณฑการกําหนดคุณสมบัติของผู
มีสิทธิ์รวมกิจกรรม” ที่ปรากฎอยู ดานลางหนังสือนี้โดยเครงครัดทุกประการ ในกรณีที่มีผูถือหุนสนใจสมัครเขารว ม
โครงการฯ เกินจํานวนที่กําหนด บริษัทฯ จะใชวิธีจับสลากในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2560
ทั้งนี้ บริ ษัทฯ จะประกาศรายชื่ อผู ที่ไ ด สิทธิเ ข าร วมโครงการฯทั้งหมดในหนาเว็ บไซตของบริษัทฯ
www.thaiagroenergy.com ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 และจะติดตอกลับไปยังผูที่มีรายชื่อตามประกาศเพื่อ
ยืนยันการเดินทางอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ มีผูถือหุนจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อความเทาเทียมกันตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี จึงใหสิทธิผูเขารวมโครงการฯทานละ 1 สิทธิเทานั้น โดยของดผูติดตาม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสมฤดี สุวรรณรูป)
ผูอํานวยการดานบริหาร
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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

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทร : (66)02 627 3890-94, 02 255 4380-84 โทรสาร : (66) 02 627 3889

9 หมูท่ ี , ถนนด่านช้ าง-สามชุก ตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้ าง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทร : (66) 035 418 351-54 โทรสาร : ( )
9 Moo , Danchang-Samchuck Rd., Nongmakamong, Danchang, Suphanburi 72180 THAILAND Tel: (66) 035 418 351-54 Fax : ( )

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จํากัด (มหาชน)
THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

หลักเกณฑการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์รวมกิจกรรม
1. ผูสมัครเขารวมโครงการตองเปนผูถือหุนของบริษัท ณ วันกําหนดสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป
2561 (Record Date) ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561
2. ในกรณีที่มีผูถือหุนสนใจสมัครเขารวมโครงการฯ เกินจํานวนที่กําหนดการคัดเลือกผูที่จะไปเยีย่ มชมโรงงานนั้นจะ
คัดเลือกโดยใชวิธีการสุมจากรายชื่อผูถือหุนที่สนใจสมัครเขามาภายในกําหนดเวลา
3. ผูที่มีสิทธิโดยสารไปกับยานพาหนะที่บริษัทจัดเตรียมไวให จะตองเปนผูที่มีชื่อปรากฏในรายชื่อคณะผูเยีย่ มชม
โครงการฯ ตามประกาศของทางบริษัทฯ เทานั้น
4. บริษัทฯ ไมอนุญาตใหนําเด็กรวมเดินทางไปกับคณะผูเยี่ยมชมโครงการไมวากรณีใดก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการดาน
ความปลอดภัยอยางเครงครัด
5. ไมอนุญาตใหนําครอบครัว ผูดูแล หรือผูติดตามอื่นใด รวมเดินทางไปกับคณะเยี่ยมชมโรงงานไมวากรณีใดก็ตาม

หมายเหตุ
1. สิทธิ์ในการเขาเยี่ยมชมโรงงานไมสามารถโอนใหผูอื่นได
2. กรณีผูมีรายชื่อไมอาจรวมเยี่ยมชมโรงงานได บริษัทฯ จะทําการหาผูสมัครรายอื่นโดยการสุมจับฉลากรายชื่อ
3. ผูรวมโครงการเยี่ยมชมโรงงานทานใดมีปญหาดานสุขภาพ สมควรปฏิเสธคําเชิญในการเขาเยี่ยมชมโรงงาน ทั้งนี้ เพื่อ
รักษาสุขภาพของตัวทานเอง
4. บริษัทฯ คํานึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคณะผูเยี่ยมชมโรงงาน และปฏิเสธความรับผิดชอบตอเหตุการณ
หรืออุบัติเหตุใด ๆ อันเกิดจากการกระทําที่ทานไดละเมิด หรือฝาฝนขอปฏิบัติดานความปลอดภัย หรือตาม
คําแนะนําที่เจาหนาที่กําหนด
5. โครงการฯ อาจถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไป โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯ จะทําการติดตอผูที่ไดรับเชิญทั้งหมดและจะไม
รับผิดชอบกรณีที่ไมสามารถทําการติดตอผูถือหุนบางรายไดในเวลาอันสมควร
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางตามกําหนดเวลาโดยไมรอทานผูถือหุนที่ไมมาแสดงตนภายในเวลาที่กําหนด
7. คําชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเปนที่สิ้นสุด
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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

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทร : (66)02 627 3890-94, 02 255 4380-84 โทรสาร : (66) 02 627 3889

9 หมูท่ ี , ถนนด่านช้ าง-สามชุก ตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้ าง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทร : (66) 035 418 351-54 โทรสาร : ( )
9 Moo , Danchang-Samchuck Rd., Nongmakamong, Danchang, Suphanburi 72180 THAILAND Tel: (66) 035 418 351-54 Fax : ( )

