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ที� บป. 0257/044 

1 มีนาคม 2557 
 

เรื�อง การสมคัรเข้าร่วมโครงการเยี�ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิ�งที�สง่มาด้วย 1. กําหนดการเยี�ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 
 2. ใบสมคัรเข้าร่วมโครงการเยี�ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 
 

บริษัท บ้านป ู จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) กําหนดจดัโครงการเยี�ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีซึ�งเป็นบริษัทร่วมที�บริษัทฯ 
ถือหุ้น โดยถือหุ้นผา่นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ร้อยละ 49.99 กําหนดให้เดินทางไปและกลบัในวนัเดียวกนั จํานวน 80 คน       
ในวนัพฤหสับดีที� 8 พฤษภาคม 2557 โดยมีรายละเอียดกําหนดการเดินทางและใบสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ ตามสิ�งที�สง่มา
ด้วยหมายเลข 1 และ 2 บริษัทฯ ขอเชิญผู้ ถือหุ้นที�สนใจซึ�งมีคณุสมบตัิตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในใบสมคัรเข้าร่วมโครงการเยี�ยม
ชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี สง่ใบสมคัรกลบัมาที�บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ (บริการธุรกิจตอบรับ) หรือโทรสารหมายเลข 0-2207-0698 
ภายในวนัที� 18 เมษายน 2557 

 

กรณีครบกําหนดระยะเวลาในการรับสมคัรแล้ว หากมีผู้ ถือหุ้นสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ เกินจํานวนที�กําหนด บริษัทฯ 
จะใช้วิธีจบัสลากในวนัที� 23 เมษายน 2557 และจะจบัสลากรายชื�อสาํรองในลาํดบัถดัไปแทนผู้ที�แจ้งยกเลิก ทั Gงนี G บริษัทฯ จะ
ประกาศรายชื�อผู้ ที�ได้รับสทิธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั Gงหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที� www.banpu.com  ในวนัที� 30 เมษายน 
2557 และจะติดตอ่กลบัผู้ ที�มีรายชื�อตามประกาศเพื�อยืนยนัการเดินทางอีกครั Gงหนึ�ง 

 

เนื�องจากบริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นจํานวนมาก และเพื�อเป็นการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั ตามหลกัการกํากบั     
ดแูลกิจการที�ดี  บริษัทฯ จึงขอสงวนสทิธิในการเข้าร่วมโครงการฯ ให้ผู้ ถือหุ้น ทา่นละ 1 สทิธิ เทา่นั Gน (งดการขอมีผู้ติดตามและ
การโอนสทิธิให้ผู้อื�น) และรับสมัครเฉพาะผู้ที�ยงัไม่เคยได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยี�ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 
เท่านั 'น 

 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

                       (นายเกริกไกร     จีระแพทย์) 
                              ประธานกรรมการบริษัท 

ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 

โทรศพัท์ 0-2694-6600 ตอ่ 6810, 6819 และ 6963 

โทรสาร 0-2207-0698 
หมายเหตุ  
ผู้ ถือหุ้นตามจดหมายนี Gเป็นผู้ ถือหุ้นตามรายชื�อที�ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที�มีสิทธิ
เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในวนัที� 5 มีนาคม 2557 ซึ�งรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ�มเติมโดย พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 6 มีนาคม 2557 
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) 
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเยี�ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

วันพฤหัสบดีที� 8 พฤษภาคม 2557 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท ______________________ อาย ุ______ ปี บตัรประจําตวัประชาชนเลขที�______________________  
เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) จํานวนหุ้น _____________ หุ้น ที�อยู่ปัจจบุนัเลขที�______________________________ 
หมายเลขโทรศัพท์ที�ติดต่อได้ ที�บ้าน__________ ที�ทํางาน __________ มือถือ _______ มีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปเยี�ยมชม
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดย 
  เป็นผู้ ถือหุ้น บคุคลธรรมดาร่วมเดนิทางไปเยี�ยมชมด้วยตนเอง 
  เป็นนิตบิคุคล และขอมอบให้ นาย/นาง/นางสาว ______________________________อาย ุ________________ ปี 
บตัรประจําตวัประชาชนเลขที� ________________________    ที�อยู่ปัจจบุนัเลขที�_____________________________________  
หมายเลขโทรศพัท์ที�ติดตอ่ได้ ที�บ้าน_____________________ ที�ทํางาน ____________________ มือถือ _______________________ 
เป็นตวัแทนของข้าพเจ้าเพื�อร่วมเดนิทางไปเยี�ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในครั Gงนี G 
ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมลูส่วนตวัที�จําเป็นให้บริษัทฯ ทราบ (เช่น โรคประจําตวั/อาหารที�ไม่รับประทาน ฯลฯ)ดงันี G_______________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
ข้าพเจ้าได้อ่าน และยอมรับเงื�อนไขข้างท้ายนี G และขอรับรองวา่ ข้อความในใบสมคัรฉบบันี Gเป็นความจริงทกุประการ 
 

      ลงชื�อ _______________________________________ ผู้ ถือหุ้น 
              (_______________________________________) 
      วนัที� ________________________________________ 
เงื�อนไข  
1. ผู้ ถือหุ้นได้รับสทิธิทา่นละ 1 ที�นั�งเทา่นั Gน 
2. ให้สทิธิเฉพาะผู้ถือหุ้นที�ยงัไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ 
3. เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีรายชื�อในสมดุทะเบียนของบริษัท บ้านป ู จาํกัด (มหาชน) ณ วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที�มีสทิธิเข้าร่วม

ประชมุผู้ ถือหุ้นในวนัที� 5 มีนาคม 2557 ซึ�งรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ�มเติมโดยพ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 6 มีนาคม 2557 

4. กรุณาสง่ใบสมคัรถึงบริษัทฯ ภายในวนัที� 18 เมษายน 2557 โดยทางไปรษณีย์ (ใช้วนัประทบัตราไปรษณีย์) ทางไปรษณีย์ตอบรับที�แนบมา
พร้อมเอกสารเชิญประชมุ ไม่ต้องติดแสตมป์ หรือ โทรสารหมายเลข 0-2207-0698 การสง่โดยวิธีอื�นถือวา่ไม่ตรงตามเงื�อนไข จะไม่รับ
พิจารณา 

5. กรณีมีผู้ ถือหุ้นสง่ใบสมคัรมากกวา่ 80 ทา่น บริษัทฯ จะจบัสลากรายชื�อผู้ ได้รับสิทธิในวนัที� 23 เมษายน 2557 และจะประกาศรายชื�อผู้ มี
สิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั Gงหมด ในวนัที� 30 เมษายน 2557 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.banpu.com 

6. บริษัทฯ จะโทรศพัท์ติดต่อกลบัผู้ ถือหุ้นที�มีรายชื�อตามประกาศของบริษัทฯ เพื�อยืนยนัการเดินทางอีกครั Gง กรณีไม่สามารถติดต่อได้ภายใน
วนัที� 2 พฤษภาคม 2557 จะถือวา่ท่านสละสิทธิ และจะติดต่อผู้ ถือหุ้นที�มีรายชื�อสํารองลาํดบัถดัไป 

7.กรณีที�ท่านมีโรคประจาํตวั กรุณานํายาติดตวัไปด้วย หรือหากไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได้ หรือมีข้อจํากดัอื�นๆ กรุณาแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบก่อนลว่งหน้าในใบสมคัรนี Gด้วย 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ 
8.1 ไม่รับพิจารณาใบสมัครที�ให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน ไม่ชดัเจน หรือไม่สามารถติดตอ่ได้ 
8.2 ไม่อนญุาตให้ผู้ ถือหุ้นที�ได้สทิธิ ขอมีผู้ติดตามเดินทางไปด้วย 
8.3 ไม่อนญุาตให้ผู้ ถือหุ้นที�ได้สทิธิ โอนสทิธิไปให้ผู้อื�นเดินทางแทน 
8.4 สามารถเปลี�ยนแปลงรายละเอียดและกําหนดการเดินทางได้ตามความเหมาะสม 

9. กรุณานําบตัรประชาชนมาด้วย เพื�อลงทะเบียนในวนัเดินทาง 
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กาํหนดการเยี�ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพ ี
วันพฤหัสบดีที� 8 พฤษภาคม 2557 

__________________________________ 
 

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

โดยรถบสัขนาด 40 ที�นั�ง จํานวน 2 คนั (บริการอาหารเช้าและเครื�องดื�มบนรถ) 

10.30 – 12.00 น.  เดินทางถึงโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 
- ต้อนรับและบริการเครื�องดื�มรับรองผู้ ถือหุ้น 
- ผู้บริหารกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น และชมวีดิทศัน์แนะนํากิจการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 

   - ชมบริเวณโรงไฟฟ้า (อยูบ่นรถบสั) พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที� 
  บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 

12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวนั  
13.30 – 15.30 น.   เยี�ยมชมสวนผลไม้ “สภุทัราแลนด์” 
15.30 น.   ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ (บริการเครื�องดื�มบนรถ) 
18.00 น.   ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

__________________________________ 

แผนที�อาคารธนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


