สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 11

ที บป. 0256/032
3 มีนาคม 2556
เรื อง การสมัครเข้ าร่วมโครงการเยียมชมโรงไฟฟ้ าบีแอลซีพี
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิง ทีสง่ มาด้ วย 1. กําหนดการเยียมชมโรงไฟฟ้ าบีแอลซีพี
2. ใบสมัครเข้ าร่วมโครงการเยียมชมโรงไฟฟ้ าบีแอลซีพี
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) กําหนดจัดโครงการเยียมชมโรงไฟฟ้ าบีแอลซีพีซงึ เป็ นบริษัทร่วมทีบริ ษัทฯ
ถือหุ้น โดยถือหุ้นผ่านบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ร้ อยละ 49.99 กําหนดให้ เดินทางไปและกลับในวันเดียวกัน จํานวน 80 คน
ในวันพฤหัสบดีที 9 พฤษภาคม 2556 โดยมีรายละเอียดกําหนดการเดินทางและใบสมัครเข้ าร่วมโครงการฯ ตามสิง ทีสง่ มา
ด้ วยหมายเลข 1 และ 2 บริ ษัทฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นทีสนใจซึง มีคณ
ุ สมบัติตามเงือนไขทีระบุไว้ ในใบสมัครเข้ าร่วมโครงการเยียม
ชมโรงไฟฟ้ าบีแอลซีพี ส่งใบสมัครกลับมาทีบริ ษัทฯ ทางไปรษณีย์ (บริ การธุรกิจตอบรับ) หรื อโทรสารหมายเลข 0-2207-0698
ภายในวันที 19 เมษายน 2556
กรณีครบกําหนดระยะเวลาในการรับสมัครแล้ ว หากมีผ้ ถู ือหุ้นสมัครเข้ าร่วมโครงการฯ เกินจํานวนทีกําหนด บริ ษัทฯ
จะใช้ วิธีจบั สลากในวันที 24 เมษายน 2556 และจะจับสลากรายชือสํารองในลําดับถัดไปแทนผู้ทีแจ้ งยกเลิก ทังนี
G G บริษัทฯ จะ
ประกาศรายชือผู้ทีได้ รับสิทธิเข้ าร่วมโครงการฯ ทังหมดในเว็
G
บไซต์ของบริ ษัทฯ ที www.banpu.com ในวันที 30 เมษายน
2556 และจะติดต่อกลับผู้ทีมีรายชือตามประกาศเพือยืนยันการเดินทางอีกครังG หนึง
เนืองจากบริ ษัทฯ มีผ้ ถู ือหุ้นจํานวนมาก และเพือเป็ นการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี บริ ษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิในการเข้ าร่วมโครงการฯ ให้ ผ้ ถู ือหุ้น ท่านละ 1 สิทธิ เท่านันG (งดการขอมีผ้ ตู ิดตามและ
การโอนสิทธิให้ ผ้ อู ืน) และรับสมัครเฉพาะผู้ท ียงั ไม่ เคยได้ รับคัดเลือกเข้ าร่ วมโครงการเยียมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
เท่ านัน'
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเกริ กไกร จีระแพทย์)
ประธานกรรมการบริ ษัท
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท
โทรศัพท์ 0-2694-6600 ต่อ 6810, 6819 และ 6963
โทรสาร 0-2207-0698
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นตามจดหมายนี Gเป็ นผู้ถือหุ้นตามรายชือทีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น (Record Date) ทีมีสิทธิ
เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที 6 มีนาคม 2556 ซึงรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไข
เพิมเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 7 มีนาคม 2556
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กําหนดการเยียมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
วันพฤหัสบดีท ี 9 พฤษภาคม 2556
__________________________________
07.00 น.
07.00 – 08.00 น.
08.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.

12.30 น.
13.30 – 15.30 น.
15.30 น.
18.00 น.

พร้ อมกัน ณ อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
ลงทะเบียน
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
โดยรถบัสขนาด 40 ทีนงั จํานวน 2 คัน (บริ การอาหารเช้ าและเครืองดืมบนรถ)
เดินทางถึงโรงไฟฟ้ าบีแอลซีพี
- ต้ อนรับและบริการเครื องดืมรับรองผู้ถือหุ้น
- ผู้บริ หารกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และชมวีดิทศั น์แนะนํากิจการโรงไฟฟ้ าบีแอลซีพี
- ชมบริ เวณโรงไฟฟ้ า (อยูบ่ นรถบัส) พร้ อมรับฟั งการบรรยายสรุปจากเจ้ าหน้ าที
บริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนสุภทั ราแลนด์ จังหวัดระยอง
เยียมชมสวนผลไม้ “สุภทั ราแลนด์”
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ (บริ การเครื องดืมบนรถ)
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
__________________________________

แผนทีอาคารธนภูมิ

3

สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 11 (2)

บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
ใบสมัครเข้ าร่ วมโครงการเยียมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
วันพฤหัสบดีท ี 9 พฤษภาคม 2556
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว/บริ ษัท ______________________ อายุ ______ ปี บัตรประจําตัวประชาชนเลขที______________________
เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) จํานวนหุ้น _____________ หุ้น ทีอยู่ปัจจุบนั เลขที______________________________
หมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้ ทีบ้าน__________ ทีทํางาน __________ มือถือ _______ มีความประสงค์จะร่ วมเดินทางไปเยียมชม
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดย
เป็ นผู้ถือหุ้น บุคคลธรรมดาร่วมเดินทางไปเยียมชมด้ วยตนเอง
เป็ นนิตบิ คุ คล และขอมอบให้ นาย/นาง/นางสาว ________________________________อายุ ________________ ปี
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที ________________________ ทีอยู่ปัจจุบนั เลขที_____________________________________
หมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้ ทีบ้าน_____________________ ทีทํางาน _______________________ มือถือ _______________________
เป็ นตัวแทนของข้ าพเจ้ าเพือร่วมเดินทางไปเยียมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในครังG นี G
ข้ าพเจ้ าขอแจ้ งข้ อมูลส่วนตัวทีจําเป็ นให้ บริ ษัทฯ ทราบ (เช่น โรคประจําตัว/อาหารทีไม่รับประทาน ฯลฯ)ดังนี G_______________________
______________________________________________________________________________________________________________
ข้ าพเจ้ าได้ อ่าน และยอมรับเงือนไขข้ างท้ ายนี G และขอรับรองว่า ข้ อความในใบสมัครฉบับนี Gเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชือ _______________________________________ ผู้ถือหุ้น
(_______________________________________)
วันที ________________________________________
เงือนไข
1. ผู้ถือหุ้นได้ รับสิทธิทา่ นละ 1 ทีนงั เท่านั Gน
2. ให้ สทิ ธิเฉพาะผู้ถือหุ้นทียงั ไม่เคยเข้ าร่วมโครงการฯ
3. เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีรายชือในสมุดทะเบียนของบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ณ วันกําหนดรายชือ ผู้ถือหุ้น (Record Date) ทีมีสทิ ธิเข้ าร่ วม
ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที 6 มีนาคม 2556 ซึง รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไข
เพิมเติมโดยพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 7 มีนาคม 2556
4. กรุ ณาส่งใบสมัครถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที 19 เมษายน 2556 โดยทางไปรษณีย์ (ใช้ วนั ประทับตราไปรษณีย์) ทางไปรษณีย์ตอบรั บทีแนบมา
พร้ อมเอกสารเชิญประชุม ไม่ต้องติดแสตมป์ หรื อ โทรสารหมายเลข 0-2207-0698 การส่งโดยวิธีอืนถือว่าไม่ตรงตามเงือนไข จะไม่รับ
พิจารณา
5. กรณีมีผ้ ถู ือหุ้นส่งใบสมัครมากกว่า 80 ท่าน บริ ษัทฯ จะจับสลากรายชือผู้ได้ รับสิทธิในวันที 24 เมษายน 2556 และจะประกาศรายชือ ผู้มี
สิทธิเข้ าร่วมโครงการฯ ทั Gงหมด ในวันที 30 เมษายน 2556 เป็ นต้ นไป ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.banpu.com
6. บริ ษัทฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับผู้ถือหุ้นทีมีรายชือตามประกาศของบริ ษัทฯ เพือยืนยันการเดินทางอีกครังG กรณีไม่สามารถติดต่อได้ ภายใน
วันที 3 พฤษภาคม 2556 จะถือว่าท่านสละสิทธิ และจะติดต่อผู้ถือหุ้นทีมีรายชือสํารองลําดับถัดไป
7.กรณีทีท่านมีโรคประจําตัว กรุณานํายาติดตัวไปด้ วย หรื อหากไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได้ หรื อมีข้อจํากัดอืนๆ กรุ ณาแจ้ งให้
บริ ษัทฯ ทราบก่อนล่วงหน้ าในใบสมัครนี Gด้ วย
8. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
8.1 ไม่รับพิจารณาใบสมัครทีให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน ไม่ชดั เจน หรื อไม่สามารถติดต่อได้
8.2 ไม่อนุญาตให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีได้ สทิ ธิ ขอมีผ้ ตู ิดตามเดินทางไปด้ วย
8.3 ไม่อนุญาตให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีได้ สทิ ธิ โอนสิทธิไปให้ ผ้ อู ืนเดินทางแทน
8.4 สามารถเปลียนแปลงรายละเอียดและกําหนดการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม
9. กรุ ณานําบัตรประชาชนมาด้ วย เพือลงทะเบียนในวันเดินทาง

