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THIP-SET/001/2020 

                                      วนัท่ี  2 มกราคม 2563 

 
 

เร่ือง  เรียนเชญิผู้ ถือหุ้นสมคัรเข้าร่วมโครงการผู้ ถือหุ้นเยีย่มชมกิจการ ประจ าปี 2563 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย       1. ก าหนดการโครงการผู้ ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ 

  2. ใบสมคัรเข้าร่วมโครงการ  
 

  บริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการผู้ ถือหุ้น

เยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 (“โครงการฯ”) ณ โรงงานของบริษัทฯ จงัหวดันครปฐม ในวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 

ก าหนดจ านวน 25 ท่าน โดยมีรายละเอียดก าหนดการ เงื่อนไขการสมคัร และใบสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 

และส่งใบสมัคร มายังบริษัทฯ ทาง Email: info.panadda@thantawan.com หรือโทรสาร (FAX) หมายเลข 02-273-8484 

ภายในวนัวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2563 

  ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าจ านวนที่ก าหนด บริษัทฯ จะคดัเลือกผู้สมคัรโดยวิธีการ

สุ่ม  ในวันที่  7 กุมภาพันธ์  2563 และจะประกาศรายชื่อผู้ ถือหุ้ นที่ ไ ด้ เ ข้าร่วมโครงการฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

www.thantawan.com ในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2563 และจะติดต่อผู้ ถือหุ้นตามหมายเลขโทรศพัท์ที่ให้ไว้กบับริษัทฯ ในใบสมคัร

อีกครัง้หน่ึง  

  อนึ่ง เพื่อปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกันตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทฯ          

ขอสงวนสิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ ให้ผู้ ถือหุ้นท่านละ 1 สิทธิ (งดการขอมีผู้ติดตามและการโอนสิทธิให้ผู้อื่น) โดยผู้ ถือหุ้น

ตามหนงัสือฉบบันี ้เป็นผู้ ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 

   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จกัขอบพระคณุยิ่ง 

 
 

                                 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                                     (นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี, นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร) 

                              กรรมการผู้มีอ านาจ 

 

 

สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม ตดิต่อฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทรศพัท์: 02-273-8333 ต่อ 3235  

mailto:irthip@thantawan.com
http://www.thantawan.com/


 
ก ำหนดกำรโครงกำรผู้ถือหุ้นเย่ียมชมกิจกำร 

วันที่ 27 กุมภำพนัธ์ 2563 
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เวลำ กิจกรรม 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและขึน้รถ ณ อาคารซนัทาวเวอร์ส บี ชัน้ล็อบบี ้บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซนัทาวเวอร์ส  

(กรุณาตรงต่อเวลา) 

08.30 – 09.30 น. ออกเดินทางจาก อาคารซนัทาวเวอร์ส ไปยงั โรงงานบริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ณ จงัหวดันครปฐม 

09.30 – 10.00 น. ผู้บริหารกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น แนะน าบริษัทฯ และน าเสนอภาพรวมของธุรกิจ  

10.00 – 12.00 น. เยี่ยมชมการผลิต 

12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั 
ถ่ายรูปกลุ่มเป็นท่ีระลกึ และเดินทางกลบัอาคารซนัทาวเวอร์สโดยสวสัดิภาพ 

*หมายเหต ุ - ก าหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
- กรุณาแต่งกายสภุาพและสวมรองเท้าส้นเตีย้ หุ้มส้น 
- นโยบายบริษัทฯ ห้ามมีการถ่ายภาพ หรือวีดิโอ ภายในอาคารผลิต 

 
 

ระเบียบและเงื่อนไขในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเย่ียมชมกิจกำร 
 

1. ผู้ ถือหุ้น 1 รายมีสิทธิท่านละ 1 ท่ีนัง่เท่านัน้ 
2. เป็นผู้ ถือหุ้นตามรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น คือ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 
3. ผู้ ถือหุ้นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองบริษัทฯ ท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมทัง้ใบสมัครเข้าร่วมเป็นหลักฐานประกอบการมอบ

อ านาจมาด้วย 
4. กรุณาส่งใบสมคัร (สิ่งท่ีส่งมาด้วย) ท่ีกรอกข้อมลูของผู้ ถือหุ้นครบถ้วนถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2563  

ทาง E-mail: info.panadda@thantawan.com หรือทาง FAX หมายเลข 02-273-8484 บริษัทฯ จะไม่พิจารณาใบสมคัรท่ีส่งโดยวิธีอื่น 
5. กรณีท่ีมีผู้สมคัรเข้าร่วมโครงการเกิน 25 ท่าน บริษัทฯ จะคดัเลือกผู้สมคัรโดยวิธีการสุ่ม ในวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563 โดยบริษัทฯ จะเร่ิม

ประกาศรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีได้เข้าร่วมโครงการฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thantawan.com ในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2563 
6. บริษัทฯจะโทรศพัท์ติดต่อกลบัผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายชื่อตามประกาศ ตามหมายเลขโทรศพัท์ท่ีท่านกรอกในใบสมคัร เพื่อยืนยนัการเดินทาง 

และกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายในวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2563 จะถือว่าท่านสละสิทธิ และจะติดต่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายชื่อ
ส ารองล าดบัถดัไปแทน  

7. ผู้ ถือหุ้นท่ียืนยนัการเดินทางแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยกเลิกภายในวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2563 
8. กรณีท่ีท่านมีโรคประจ าตัว สิ่งท่ีแพ้ หรือไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได้ หรือมีข้อจ ากัดอื่นๆ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

ล่วงหน้า และน ายาติดตวัไปด้วย 
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ;  

9.1 ไม่พิจารณาใบสมคัรท่ีผิดเงื่อนไข ให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน ไม่ชดัเจน หรือไม่สามารถติดต่อทางหมายเลขโทรศพัท์ท่ีให้ไว้ได้ 
9.2 ไม่อนญุาตให้ผู้ ท่ีได้สิทธิพาผู้อื่นติดตามมาด้วย 
9.3 ไม่อนญุาตให้ผู้ ท่ีได้สิทธิให้ผู้อื่นเดินทางแทน (ยกเว้นการมอบอ านาจของผู้ ถือหุ้นนิติบคุคล) 
9.4 สามารถเปลี่ยนแปลงก าหนดเดินทางข้างต้นได้ตามความเหมาะสม 

10. ในวนัเดินทาง ผู้ ท่ีได้รับสิทธิเยี่ยมชมต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง หรือ บตัรประจ าตวัข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือใบขับข่ี หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ ถือหุ้นฉบับจริง พร้อมกับใบสมัครตวัจริงมาด้วย 
ส าหรับลงทะเบียน  



ใบสมัครเข้าร่วมโครงการผู้ ถือหุ้นเย่ียมชมกิจการ 
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ประจ าปี 2563 ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 

………………………………………………………………… 

   หมายเหตุ     1. ส่งเฉพาะส าเนาใบสมคัรที่กรอกข้อมลูของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว มายงับริษัทฯ โดย 
- ทาง E-mail: info.panadda@thantawan.com  
- ทางโทรสาร (FAX) หมายเลข 02-273-8484 

2. โปรดน าต้นฉบบัใบสมคัรนีม้าลงทะเบียนในวนัเยี่ยมชมกิจการ พร้อมบตัรแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ 
3. ส าหรบผู้ รับมอบหมายโดยผู้ถือหุ้นนิติบุคคลในวันเยี่ยมชมกิจการ โปรดน าใบสมัครฉบบัจริง พร้อมส าเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลนัน้ และบตัรแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ของผู้ รับ
มอบหมาย มาด้วยส าหรับลงทะเบียน   
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p 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ชื่อนิติบุคคล)________________________________________________อายุ_____________ปี 

บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่____________________________________ที่อยู่ปัจจุบนัเลขที่___________________________ 

ถนน__________________________ ต าบล/แขวง_________________________ อ าเภอ/เขต_________________________  

จงัหวดั__________________________รหสัไปรษณีย์____________หมายเลขโทรศพัท์บ้าน____________________________ 

ที่ท างาน________________________________ มือถือ_________________________ 

อีเมล์ที่ติดต่อได้ _______________________________________________ 

โดยเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรรม จ ากดั (มหาชน) ประเภท 

☐ บคุคลธรรมดา จ านวน_________________หุ้น (ต้องเดินทางไปเยี่ยมชมด้วยตนเองเท่านัน้ ไม่สามารถโอนสิทธิได้) 

☐ นิติบคุคล จ านวน_________________หุ้น (มอบหมายให้ผู้อื่นเข้าร่วมโครงการได้เฉพาะผู้ ถือหุ้นนิติบคุคลเท่านัน้) 

 โดยมอบหมายให้ นาย /นาง/นางสาว_______________________________________________อายุ_________ปี 

บัตรประชาชนเลขที่_________________________________ ที่อยู่ ปัจจุบันเลขที่___________ถนน__________________

ต าบล/แขวง_________________________ อ าเภอ/เขต_________________________  จงัหวดั_________________________ 

หมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อ ที่บ้าน____________________ที่ท างาน_____________________ มือถือ_____________________ 

อีเมล์ที่ติดต่อได้ _______________________________________________ 

เป็นตวัแทนของนิติบคุคลเข้าร่วมโครงการฯในครัง้นี ้(โปรดแนบหนังสือรับรองบริษัทที่รับรองส าเนาถูกต้องมาด้วย) 
 

 ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลส่วนตัวมีความจ าเป็นให้บริษัทฯทราบ เช่น โรคประจ าตัว / ส่ิงที่แพ้/ อาหารที่ไม่รับประทาน 

ดงันี_้_________________________________________________________________________________________________ 
 

 ข้าพเจ้าได้อ่าน และยอมรับในระเบียบและเงื่อนไขในการเข้าร่วมเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ และขอรับรองว่า

ข้อความในใบสมคัรนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 
 

                                                                     ลงชื่อ_________________________________________________ผู้ ถือหุ้น 

                                                                   (_____________________________________________________) 

                                                                 วนัท่ี______________________________ 

mailto:irthip@thantawan.com


บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
แผนที่จุดลงทะเบียนและขึน้รถเย่ียมชมกิจการ 

จุดลงทะเบยีนและขึน้รถเยี่ยมชมกิจการ 
อาคารซนัทาวเวอร์ส บี ชัน้ล็อบบี ้บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซนัทาวเวอร์ส 

 เลขท่ี 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
กรณีมข้ีอสงสยัหรือสอบถามรายละเอยีด ติดต่อหมายเลขโทรศพัท์: 02-273-8333 ตอ่ 3235 
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จุดลงทะเบียนและขึน้รถ 

บริเวณสวนหย่อม ชัน้ G อาคารซนัทาวเวอร์ส บ ี

หน้าธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาซนัทาวเวอร์ส 
อาคารซนัทาวเวอร์ส บี ชัน้ล็อบบี ้บริเวณหน้า
ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาซนัทาวเวอร์ส 

เลขท่ี 123 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
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