วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง

แจ้งรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ผูม้ ีสิทธิ์ เชิญเยีย่ มชมบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ในเครื อ ครั้งที่ 2

เรี ยน ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั BRR ทุกท่าน
ตามที่ บริ ษทั น้ าตาลบุ รีรัมย์ จากัด (มหาชน) มี หนังสื อเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ื อหุ ้นเข้าเยี่ยมชมกิ จการของ
บริ ษทั ฯ ณ อาเภอคู เมื อง จังหวัดบุ รีรัมย์ ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 21 – วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และได้
กาหนดให้ท่านผูถ้ ื อหุ ้นที่สนใจเข้าร่ วมส่ งแบบตอบรับกลับมายังบริ ษทั ฯ ภายในวันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2562 ที่
ผ่านมาเพื่อทาการจับฉลากคัดเลือกผูถ้ ือหุ ้นจานวน 50 ท่าน ร่ วมคณะเดินทางเข้าเยีย่ มชมกิจการของบริ ษทั ฯตาม
รายละเอียดทราบแล้วนั้น
ในการนี้ บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอแจ้งรายนามท่านผูถ้ ื อหุ ้นที่ได้รับสิ ทธิ เข้าเยี่ยมชมกิ จการของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2
เนื่องจากมีผถู ้ ือหุ น้ บางท่านสละสิ ทธิ การเข้าร่ วมเยีย่ มชมกิจการฯ ดังกล่าว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบการเข้าร่ วมเยีย่ มชมบริ ษทั ฯ ในครั้งนี้ และใคร่ ขอความกรุ ณาผูถ้ ือหุ ้นทุกท่าน
ผูเ้ ข้าร่ วมการเข้าเยี่ยมชมกิ จการของบริ ษทั ฯ ลงทะเบี ยนในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 05:00 – 06:00 น.
ณ จุดนัดพบตามกาหนดการโดยพร้อมเพรี ยง

ขอแสดงความนับถือ
นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน)

**หมายเหตุ
1) ผูถ้ ือหุ น้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการเข้าเยีย่ มชมบริ ษทั ได้ที่:
คุณกรภัสสร สุ ขกิจโสภณ (ซัง) โทร 0-2216-5820-2 ต่อ 115 / 09-0991-3362 / IR@buriramsugar.com

รายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ าเยี่ยมชมบริษัท นา้ ตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน)
และบริษัทในเครื อ
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นางสาวจิณพักตร์
นายโกศล
นางสาววีณา
นายอติวชิ ญ์
นายยงยุทธ
นายธวัช
นางสาวสุ ทธิรา
นายสุ วทิ ย์
นางสมศรี
นางชไมพร
นายชัยเส็ง
นางสาวเพชริ นทร์
นายจงเกียรติ
นายเอนก
นายธนัชพงศ์
นายอิทธิกร
นายจิรศักดิ์
นายศุภสิ ทธิ์
นายศักดิ์ชยั
นายบุญชู
นายนิธิศวัฒน์
นายกาพล
นางสาววีนสั
นายสมบัติ
นายสุ ทศั น์

พรพิบูลย์
โพธิ์ สุวรรณ
กิจเวคิน
จิระสุ ทธิ์ ตระกูล
ศรี สุขศิริพนั ธ์
จามรจุรีกุล
สุ วรรณอาภา
จรรยาวัติวงศ์
จรรยาวัติวงศ์
ตันติวงศ์
อัครวิภาส
ปอตระกูล
วิเศษจัง
สุ ขีธรรมรักษ์
วัชรี วฒ
ุ ิศกั ดิ์
โกศลสุ ววิ ฒั น์
อัศวถาวรชัย
คนใหญ่
สกุลศรี มนตรี
จารุ วฒั นชัย
ธนานิรันดร์กุล
รุ่ งเพชรรัตน์
ภาวศุทธิกุล
องค์พิเชฐเมธา
อัศวินนิมิตร
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นายสุ จินดา
นางสาวพูลสิ ริ
นางสาวอัญชลี
นางสาวทิพย์วรรณ
นางกรองทอง
นางสาวฉัฐรส
นายชวาพงษ์
นางสาวเพ็ญศรี
นางรัตนา
นายเกษม
นายวุฒิศกั ดิ์
นางวันทนา
นายคณาเดช
นายธงชัย
นายนพรัตน์
นายอภิชาติ
นายพิชิต
นายพิเชษฐ
นางสาวลาวัลย์
นางสาววราภรณ์
นายสรายุทธ
นายณรงค์
นายพรภพ
นางนิตยา
นายสุ มินทร์

วัฒนากอปรกวิน
รัตนนิยมกุล
พิมลเสถียร
เตียวเจริ ญกิจ
เกิดลาภมีสุข
คงคาพิทกั ษ์กุล
วสุ ธาพิทกั ษ์
เองใช่รัตน์
เสริ มธนสาร
ขวัญกิจรวี
ประกฤติกรชัย
พรพิพฒั น์รุ่งศรี
ธรรมนูญรักษ์
ลักขณะวิสิฏฐ์
แสงวัฒนจินดา
ว่องคงคาทอง
วิริยะไชโย
ปิ่ นแก้ว
รัตนลือชากุล
สุ วรรณการ
เอื้ออวยชัย
ผลิตผลการพิมพ์
ฉัตรภูมิสุวรรณ
จิตรเจริ ญกุล
สุ นทรพาณิ ชย์

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 (ติด BTS สถานีพญาไท ทางออก 1)
06:00 น.
ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ (อาหารเช้าแจกบนรถ)
12:00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านขาหมูนางรอง
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 ร้านอาหารบ้านชายน้ า
20.00 น.
เดินทางกลับที่พกั ณ Alvarez Hotel
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 ร้านบุรีรัมย์เป็ ดย่าง
14.00 น.
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
17.00 น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
**********************************************
หมายเหตุ.- กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

แผนทีจ่ ุดนัดพบ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ลานนา้ พุหน้ าอาคารพญาไทพลาซ่ า (ติด BTS พญาไท ประตูทางออก 1)

