วันที่ 7 มกราคม 2562
เรื่ อง

เชิญเยีย่ มชมบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ในเครื อ
เรี ยน ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั BRR ทุกท่าน
ด้วยบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน) หรื อ BRR ผูป้ ระกอบธุ รกิจผลิตและจาหน่ายน้ าตาล รวมถึง
ธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ ง เช่ น ปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์ และโรงไฟฟ้ า ชี ว มวล โรงงานตั้ง อยู่ ณ ต าบลหิ น เหล็ ก ไฟ อ าเภอคู เ มื อ ง
จังหวัดบุรีรัมย์ ใคร่ ขอเรี ยนเชิ ญผูถ้ ื อหุ ้น BRR เข้าเยี่ยมชมบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ใน
เครื อ เพื่ อให้ท ราบถึ งขั้นตอนกระบวนการทางาน สร้ างความรู ้ ค วามเข้า ใจในธุ รกิ จของบริ ษทั และเห็ นถึ ง
ศักยภาพอันมัน่ คงของบริ ษทั ฯ
ส าหรั บ การเยี่ ย มชมบริ ษ ัท น้ า ตาลบุ รี รั ม ย์ จ ากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ในเครื อ นั้น จะจัด ขึ้ น ใน
วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 (รวม 2 วัน 1 คืน) ณ ตาบลหิ นเหล็กไฟ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคณะ
ผูบ้ ริ หาร เป็ นผูต้ อ้ นรับและนาเสนอข้อมูล ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ กาหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 และ
หากมีผลู ้ งทะเบียนเกินจานวนที่เปิ ดรับ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการสุ่ มเลือกผูเ้ ข้าเยีย่ มชมบริ ษทั ฯ ในครั้งนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าทางบริ ษทั ฯ จะได้ตอ้ นรับผูถ้ ือหุ ้นในการเยี่ยมชม
บริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ
ขอแสดงความนับถือ
นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน)
**หมายเหตุ
1) บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การเข้าเยีย่ มชมเฉพาะผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
2) ผูถ้ ือหุ น้ สามารถส่ งกลับใบตอบรับได้ทางอีเมล์ IR@buriramsugar.com หรื อโทรสาร 0-2216-5823
3) บริ ษทั ฯ จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้าเยีย่ มชมทางเว็บไซต์ www.buriramsugar.com ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่: คุณกรภัสสร สุขกิจโสภณ (ซัง) โทร 0-2216-5820-2 ต่ อ 115 / 09-0991-3362

(ร่ าง) กาหนดการเข้าเยีย่ มชม
บริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อฯ
สาหรับผูถ้ ือหุ ้น BRR วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
*******************************************************************
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
05:00 น.
ลงทะเบียน ณ อาคารพญาไทพลาซ่า (ใกล้ BTS สถานีพญาไท)
06:00 น.
ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ (อาหารว่างบนรถ)
รับฟังการบรรยายสรุ ปข้อมูลกลุ่มน้ าตาลบุรีรัมย์
12:00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ […..แจ้งให้ทราบภายหลัง…..]
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
14:00 น.
เดินทางถึงบริ ษทั บุรีรัมย์วิจยั และพัฒนาอ้อย จากัด (BRD) รับฟังการบรรยายสรุ ป
ภาพรวมธุ รกิจ ศึกษาแปลงสาธิ ต และระบบจัดการไร่ ออ้ ย
15:30 น.
เยีย่ มชมบริ ษทั โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (BSF)
ศึกษากระบวนการผลิตน้ าตาลทราย
16:30 น.
เยีย่ มชมบริ ษทั บุรีรัมย์พลังงาน จากัด (BEC)
ศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อย
18.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ […..แจ้งให้ทราบภายหลัง…..]
20.00 น.
เดินทางกลับที่พกั ณ […..แจ้งให้ทราบภายหลัง…..]
วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
--รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม-08.00 น.
นัดพบ ณ ล็อบบี้ของโรงแรม
08.30 น.
เดินทางถึง I-MOBILE STADIUM
พักผ่อนตามอัธยาศัย
09.30 น.
เดินทางไปศูนย์เรี ยนรู ้เพื่อการอนุรักษ์นกกระเรี ยนพันธุ์ไทยของพระราชา จังหวัดบุรีรัมย์
10.10 น.
เยีย่ มชมศูนย์เรี ยนรู ้เพื่อการอนุรักษ์นกกระเรี ยนพันธุ์ไทยของพระราชา จังหวัดบุรีรัมย์
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ [......แจ้งให้ทราบภายหลัง......]
14.00 น.
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
17.00 น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
**********************************************
หมายเหตุ.- กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มตอบรับเข้าเยีย่ มชม
บริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ
วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
*****************************************************************************

ชื่อ-สกุล.........................................................................................................
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้.................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
โทรศัพท์.......................................โทรสาร...................................................
มือถือ.........................................อีเมล์...........................................................

หมายเหตุ: กรุ ณาตอบรั บการเข้ าเยีย่ มชมบริ ษัท นา้ ตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อโดยส่ งกลับใบ
ตอบรั บได้ ทางอีเมล์ IR@buriramsugar.com หรื อโทรสาร 0-2216-5823 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยระบุ
ช่ องทางการติดต่ อที่สามารถติดต่ อได้ อย่ างชัดเจนอย่ างน้ อย 1 ช่ องทาง

