
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11 
 
 

 

ที่ บป.54101 / 037 
 

12 มีนาคม 2555 
 

เร่ือง การสมคัรเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ก าหนดการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 
 2. ใบสมคัรเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก าหนดจดัโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีซึง่เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ 
ถือหุ้น โดยถือหุ้นผา่นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ร้อยละ 49.99 ก าหนดให้เดินทางไปและกลบัในวนัเดียวกนั จ านวน 80 คน       
ในวนัที ่ 11 พฤษภาคม 2555 โดยมีรายละเอียดก าหนดการเดินทางและใบสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ ตามสิง่ที่สง่มาด้วย
หมายเลข 1 และ 2 บริษัทฯ ขอเชิญผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจซึง่มีคณุสมบตัิตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ใน ใบสมคัรเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชม
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี สง่ใบสมคัรกลบัมาทีบ่ริษัทฯ ทางไปรษณีย์  (บริการธุรกิจตอบรับ) หรือโทรสารหมายเลข 0-2207-0698 
ภายในวนัที ่20 เมษายน 2555 

 

กรณีครบก าหนดระยะเวลาในการรับสมคัรแล้ว หากมีผู้ ถือหุ้นสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ เกินจ านวนที่ก าหนด บริษัทฯ 
จะใช้วิธีจบัสลากในวนัที ่25 เมษายน 2555 และจะจบัสลากรายช่ือส ารองในล าดบัถดัไปแทนผู้ที่แจ้งยกเลกิ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
ประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับสทิธิเข้าร่วมโครงการฯ ทัง้หมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.com  ในวนัที ่ 30 เมษายน 
2555 และจะติดตอ่กลบัผู้ที่มีรายช่ือตามประกาศเพื่อยืนยนัการเดินทางอีกครัง้หนึง่ 

 

เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นจ านวนมาก และเพื่อเป็นการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั ตามหลกัการก ากบั      
ดแูลกิจการท่ีดี  บริษัทฯ จึงขอสงวนสทิธิในการเข้าร่วมโครงการฯ ให้ผู้ ถือหุ้น ทา่นละ 1 สทิธิ เทา่นัน้ (งดการขอมีผู้ติดตามและ
การโอนสทิธิให้ผู้อื่น) และรับสมัครเฉพาะผู้ที่ยงัไม่เคยได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 
เท่านัน้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

                       (นายเกริกไกร     จีระแพทย์) 
                              ประธานกรรมการบริษัท 

ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 

โทรศพัท์ 0-2694-6600 ตอ่ 6810, 6819 และ 6963 
โทรสาร 0-2207-0698 
หมายเหตุ  
ผู้ ถือหุ้นตามจดหมายนีเ้ป็นผู้ ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น  (Record Date) ที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 8 มีนาคม 2555 ซึง่รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 9 มีนาคม 2555 

 

http://www.banpu.com/
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11 (1) 

 

ก าหนดการเย่ียมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 
__________________________________ 

 

07.00 น.   พร้อมกนั ณ อาคารธนภมูิ ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 
07.00 – 08.00 น.  ลงทะเบียน 
08.00 – 10.30 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 

โดยรถบสัขนาด 40 ที่นัง่ จ านวน 2 คนั (บริการอาหารเช้าและเคร่ืองดื่มบนรถ) 

10.30 – 12.00 น.  เดินทางถึงโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 
- ต้อนรับและบริการเคร่ืองดื่มรับรองผู้ ถือหุ้น 
- ผู้บริหารกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น และชมวีดิทศัน์แนะน ากิจการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 

   - ชมบริเวณโรงไฟฟ้า (อยูบ่นรถบสั) พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่ 
  บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั 

12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวนั ณ สวนสภุทัราแลนด์ จงัหวดัระยอง 
13.30 – 15.30 น.   เยี่ยมชมสวนผลไม้ “สภุทัราแลนด์” 
15.30 น.   ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ (บริการเคร่ืองดื่มบนรถ) 
18.00 น.   ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

__________________________________ 

แผนท่ีอาคารธนภูมิ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11 (2) 
 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท ______________________ อาย ุ______ ปี บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี______________________  
เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) จ านวนหุ้น _____________ หุ้น ท่ีอยู่ปัจจบุนัเลขท่ี______________________________ 
หมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ ท่ีบ้าน __________ ท่ีท างาน __________ มือถือ _______ มีความประสงค์จะร่วมเดนิทางไปเย่ียมชม
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดย 
  เป็นผู้ ถือหุ้น บคุคลธรรมดาร่วมเดนิทางไปเย่ียมชมด้วยตนเอง 
  เป็นนิตบิคุคล และขอมอบให้ นาย/นาง/นางสาว ________________________________อาย ุ________________ ปี 
บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี ________________________    ท่ีอยู่ปัจจบุนัเลขท่ี_____________________________________  
หมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ ท่ีบ้าน_____________________ ท่ีท างาน _______________________ มือถือ _______________________ 
เป็นตวัแทนของข้าพเจ้าเพ่ือร่วมเดนิทางไปเย่ียมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในครัง้นี ้
ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมลูส่วนตวัท่ีจ าเป็นให้บริษัทฯ ทราบ (เช่น โรคประจ าตวั/อาหารท่ีไม่รับประทาน ฯลฯ)ดงันี_้______________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
ข้าพเจ้าได้อ่าน และยอมรับเง่ือนไขข้างท้ายนี ้และขอรับรองวา่ ข้อความในใบสมคัรฉบบันีเ้ป็นความจริงทกุประการ 
 

      ลงช่ือ _______________________________________ ผู้ ถือหุ้น 
              (_______________________________________) 
      วนัท่ี ________________________________________ 
เงื่อนไข  
1. ผู้ ถือหุ้นได้รับสิทธิท่านละ 1 ท่ีนัง่เท่านัน้ 
2. ให้สิทธิเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ียงัไมเ่คยเข้าร่วมโครงการฯ 
3. เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือในสมดุทะเบียนของบริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น  (Record Date) ท่ีมีสิทธิเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 8 มีนาคม 2555 ซึง่รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 9 มีนาคม 2555 

4. กรุณาสง่ใบสมคัรถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2555 โดยทางไปรษณีย์ (ใช้วนัประทบัตราไปรษณีย์) ทางไปรษณีย์ตอบรับท่ีแนบมา
พร้อมเอกสารเชิญประชมุ ไมต้่องติดแสตมป์ หรือ โทรสารหมายเลข 0-2207-0698 การสง่โดยวิธีอื่นถือวา่ไมต่รงตามเง่ือนไข จะไมร่ับ
พิจารณา 

5. กรณีมีผู้ ถือหุ้นสง่ใบสมคัรมากกวา่ 80 ท่าน บริษัทฯ จะจบัสลากรายช่ือผู้ได้รับสิทธิในวนัท่ี 25 เมษายน 2555 และจะประกาศรายช่ือผู้มี
สิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทัง้หมด ในวนัท่ี 30 เมษายน 2555 เป็นต้นไป ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  www.banpu.com 

6. บริษัทฯ จะโทรศพัท์ติดตอ่กลบัผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือตามประกาศของบริษัทฯ เพื่อยืนยนัการเดินทางอีกครัง้ กรณีไมส่ามารถติดตอ่ได้ภาย ใน
วนัท่ี 7  พฤษภาคม 2555 จะถือวา่ท่านสละสิทธิ และจะติดตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือส ารองล าดบัถดัไป 

7.กรณีท่ีท่านมีโรคประจ าตวั กรุณาน ายาติดตวัไปด้วย หรือหากไมส่ามารถรับประทานอาหารบางชนิดได้ หรือมีข้อจ ากดัอื่นๆ กรุณาแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบก่อนลว่งหน้าในใบสมคัรนีด้้วย 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ 
8.1 ไมร่ับพิจารณาใบสมคัรท่ีให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน ไมช่ดัเจน หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ 
8.2 ไมอ่นญุาตให้ผู้ ถือหุ้นท่ีได้สิทธิ ขอมีผู้ ติดตามเดินทางไปด้วย 
8.3 ไมอ่นญุาตให้ผู้ ถือหุ้นท่ีได้สิทธิ โอนสิทธิไปให้ผู้อื่นเดินทางแทน 
8.4 สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและก าหนดการเดินทางได้ตามความเหมาะสม 

9. กรุณาน าบตัรประชาชนมาด้วย เพื่อลงทะเบียนในวนัเดินทาง 

http://www.banpu.com/

