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ที� บป. 0161/064  

3 มีนาคม 2561 

เรื�อง การสมคัรเข้าร่วมโครงการเยี�ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 

สิ�งที�สง่มาด้วย 6. กําหนดการเยี�ยมชมโรงไฟฟา้บีแอลซีพี 

  8. ใบสมคัรเข้าร่วมโครงการเยี�ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี  

 บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ) กําหนดจดัโครงการเยี�ยมชมโรงไฟฟ้า BLCP  ซึ�งเป็นบริษัทร่วมที�

บริษัทถือหุ้นโดยถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ�งกําหนดให้เดินทางไปกลบัภายในวนัเดียวกนัภายใน 80 คน ในวนั

ศกุร์ที� 18 พฤษภาคม  2561 โดยมีกําหนดการตามรายละเอียดที�สง่มาด้วย ลําดบัที� 11 (6) - (8) และขอเชิญผู้ ถือหุ้นที�

มีคณุสมบติัตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ตามใบสมคัรเข้าร่วมโครงการ สง่ใบสมคัรมาที�บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ (บริการธุรกิจ

ตอบรับ) หรือ โทรสารหมายเลข  02-207-0698 ภายในวนัที� 18 เมษายน 2561 

 กรณีที�ครบกําหนดระยะเวลา และมีผู้ ถือหุ้นสมคัรเข้าร่วมโครงการเกินจํานวนที�กําหนด บริษัทฯ จะใช้วิธีจบั

สลาก ในวนัที�  2 พฤษภาคม  2561 และจบัสลากสํารองในลาํดบัถดัไปสําหรับผู้ ที�แจ้งยกเลกิ ทั Mงนี Mบริษัทฯ จะประกาศ

รายชื�อผู้ เข้ารับสิทธิเข้าร่วมโครงการทั Mงหมดบนเวบ็ไซต์บริษัทฯ www.banpu.com ในวนัจนัทร์ที� 7 พฤษภาคม  2561 

เพื�อเป็นการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บริษัทฯ จงึขอสงวนสิทธิในการเข้าร่วมโครงการให้ผู้ ถือหุ้นจํานวนคน

ละ  1 สิทธิ (งดการขอมีผู้ ติดตามและการโอนสิทธิให้ผู้ อื�น) และรับสมคัรเฉพาะผู้ ที�ยงัไมเ่คยเข้าร่วมโครงการเยี�ยมชม

โรงไฟฟ้า BLCP เท่านั Mน  

 จงึเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ) 

 ประธานกรรมการบริษัท 

ฝ่ายเลขานกุารบริษัท : โทรศพัท์ 02-6946810 ตอ่ [\6] ,[\6_ /โทรสาร  02-2070698 

**ผู้ถอืห ุ้นตามจดหมายนี  เป็นผู้ถอืห ุ้นตามกาํหนดรายชื�อผู้ถอืห ุ้น (Record Date) ท ี�มีสทิธ ิเข้าร่วมประชุมผู้ถอืห ุ้นใน 
วันท ี�  6 มนีาคม 89:; (XD = 14 มีนาคม 2561) 
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเยี�ยมชมโรงไฟฟ้า BLCP ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 
วันศุกร์ท ี� 18  พฤษภาคม   2561 

 
ประเภทผู้ ถือหุ้น  

 บคุคลธรรมดา (ไปด้วยตนเอง ไมส่ามารถมอบหมายผู้ อื�นไปแทนได้) ** โปรดนําบตัรประชาชนมาด้วยเพื�อลงทะเบียน 
 นิติบคุคล และขอมอบให้ตวัแทน 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส......................................................................................................................อาย.ุ................... 
 

บตัรประจําตวัประชาชนเลขที�..............................................................................................อยูจ่งัหวดั........................... 
 

หมายเลขโทรศพัท์ที�ติดตอ่ได้ (ใสไ่ด้มากกวา่ 6 หมายเลข)............................................................................................... 
 

อีเมลล์........................................................................ข้อมลูสว่นตวัที�จําเป็นให้บริษัทฯ ทราบ............................................ 
 

(เช่น โรคประจําตวั/อาหารที�ไมรั่บประทาน.......................................................................................................................... 
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื�อนไขข้างท้ายนี   และขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครนี  เป็นจริงท ุกประการ 

 
ลงชื�อ...........................................................ผู้ ถือหุ้น 
      ( ..........................................................) 

วนัที�.................................... 
เงื�อนไข 
6.ผู้ ถือหุ้นได้รับสิทธิท่านละ 6 ที�นั�งเทา่นั Mน 
8. ให้สิทธิเฉพาะผู้ ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ 
a. เป็นผู้ ถือหุ้นของบมจ.บ้านป ูที�มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 8b[6 ซึ�งกําหนดวนั Record Date ในวนัที� \ มีนาคม 8b[6 

(ขึ Mนเครื�องหมาย XD =7 มีนาคม  2561) 
4. ส่งใบสมคัรภายในวนัที�  6\ เมษายน  8b[6 ทางไปรษณีย์ (ใช้วนัประทบัตราไปรษณีย์) โดยส่งมาทางไปรษณีย์ตอบรับที�แนบมาพร้อม

กบัหนงัสือเชิญประชมุนี M  หรือส่งทางโทรสารหมายเลข ]8-8]k-][_\ การส่งไม่ตรงตามเงื�อนไขจะไม่รับพิจารณาจบัสลาก 
b. กรณีผู้ ถือหุ้นส่งใบสมคัรมากกว่า  \]  คน บริษัทฯ จะจบัสลาก รายชื�อภายในวนัที�  6\ เมษายน  8b[6 บริษัทฯ จะตดิตอ่ผู้ ถือหุ้นที�มี

รายชื�อเพื�อยืนยนัการเดนิทางอีกครั Mง กรณีที�ไม่สามารถตดิตอ่ได้จะถือว่าท่านสละสิทธิและตดิตอ่ผู้ ถือหุ้นในลําดบัถดัไปและประกาศ
รายชื�อผู้ เข้าร่วมโครงการและมีสิทธิในการเดนิทางในวนัที�  k พฤษภาคม 8b[6 ทางเวบ็ไซต์บริษัทฯ  

[. ทา่นที�มีโรคประจําตวั โปรดนํายาตดิตวัไปด้วย หรือโปรดแจ้งอาหารที�มีข้อจํากดัตา่งๆ ให้ทราบล่วงหน้า โดยระบใุนใบสมคัรนี M 
k. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาใบสมคัรที�ข้อมลูไม่ครบถ้วน ไม่ชดัเจน หรือไม่สามารถตดิตอ่ได้ และหรือไม่อนญุาตให้ผู้ ถือหุ้นที�ได้

สิทธิมีผู้ตดิตามหรือโอนสิทธิให้ผู้ อื�นเดนิทางแทน ทั Mงนี Mสามารถเปลี�ยนแปลงรายละเอียดและกําหนดการเดินทางได้ตามความเหมาะสม 
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กาํหนดการเยี�ยมชมโรงไฟฟ้า BLCP 

วันศุกร์ท ี� 18 พฤษภาคม 2561 
 

07.00 น.  พร้อมกนั ณ อาคารธนภมิู 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 – 12.30 น.  เดินทางถงึโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 

- ต้อนรับและบริการเครื�องดื�มรับรองผู้ ถือหุ้น 

- ผู้บริหารกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น และชมวีดิทศัน์แนะนํากิจการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 

   - ชมห้องนิทรรศการ ณ อาคารพลงังานเคียงสะเก็ด โดยมคัคเุทศน์น้อย 

   - ชมบริเวณโรงไฟฟ้า (อยู่บนรถบสั) พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที� 

12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวนั  

14.30 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ (บริการเครื�องดื�มบนรถ) 

16.30 น.   ถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 


