PTT
SITE VISIT
กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ ปตท.
ครั้งที่ 2 ประจำป‚ 2561

รอบที่ 1 : วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561
รอบที่ 2 : วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
รอบที่ 3 : วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561

เยี่ยมชม ‘สถาบันพั²นาศักยÀาพ¸ุรกิจน้ำมัน (Oil Business Academy : OBA)’ และ
‘ศูนย์¸ุรกิจคาเฟ† อเมซอน (Amazon Inspiring Campus : AICA)’ จังหวัดพระนครศรีอยุ¸ยา
เดินทางไปและกลับÀายในวันเดียวกัน จำนวน 3 รอบ æ ละ 80 คน
(ฟรีสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตาม 1 คน)
กำหนดการ
07.00 น.
08.00 น.
08.30 น.
10.00 น.
11.30 น.
13.00 น.
14.30 น.
17.00 น.
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ลงทะเบียนที่ ปตท. สำานักงานใหญ อาคาร 1 ชัน้ 2 (หน้าห้อง Auditorium) และรับประทานอาหารเช้า
ผูบ้ ริหารกลาวต้อนรับ/ จับรางวัล Lucky Draw/ ถายภาพรวมกัน (ในห้องประชุม)
ออกเดินทางจาก ปตท. โดยรถบัส VIP
เยีย่ มชมกิจการ
กลุม ที่ 1 : เยีย่ มชมสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจนาำ้ มัน (Oil Business Academy : OBA)
กลุม ที่ 2 : เยีย่ มชมศูนย์ธรุ กิจคาเฟ่ อเมซอน (Amazon Inspiring Campus : AICA)
รับประทานอาหารกลางวัน
เยีย่ มชมกิจการ (ตอ)
กลุม ที่ 1 : เยีย่ มชมศูนย์ธรุ กิจคาเฟ่ อเมซอน (Amazon Inspiring Campus : AICA)
กลุม ที่ 2 : เยีย่ มชมสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจนาำ้ มัน (Oil Business Academy : OBA)
ออกเดินทางกลับ
เดินทางถึง ปตท. สำานักงานใหญ โดยสวัสดิภาพ

SITE VISIT

หมายเหตุ

SITE VISIT

10/11/12
กรกฎาคม
2561

• กำาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม
• หากมีการเปลี่ยนแปลงกำาหนดการจัดกิจกรรม ปตท. จะแจ้งให้ทราบประมาณ
7 วันลวงหน้ากอนจัดกิจกรรม
• ปตท. ขอสงวนสิทธิ์การรวมกิจกรรมฯ สำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. ที่ไมเคยเข้ารวม
กิจกรรมประเภท “เยี่ยมชมกิจการ” ในชวงเวลา 2 ปที่ผานมา
• ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ 40 คน และรายชื่อสำารอง 30 คน ตอรอบ ในวันที่
8 มิถุนายน 2561 ผานทาง SMS (เฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์) และ เว็บไซต์ ปตท.
http://ptt-th.listedcompany.com/home.html
• ทั้งนี้ ปตท. จะจัดสงเอกสารยืนยันสิทธิ์ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โดยจดหมาย
ลงทะเบียนหลังประกาศรายชื่อ หากไมแจ้งยืนยันสิทธิ์ภายในกำาหนดที่ระบุใน
เอกสารยืนยันสิทธิ์ ปตท. จะถือวาทานสละสิทธิแ์ ละเลือ่ นรายชือ่ สำารองขึน้ ตามลำาดับ

การสมัครร่วมกิจกรรม

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
1. ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารวมกิจกรรม เฉพาะ
ผู้ถือหุ้นกู้ปจจุบันของ ปตท. (ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่
29 มกราคม 2561) และได้ดำาเนินการตามขั้นตอนเงื่อนไข
การเข้ารวมกิจกรรมอยางครบถ้วน
2. ผู้ที่เข้ารวมกิจกรรมในครั้งนี้จะต้องเปนผู้ถือหุ้นกู้ฯ ที่ได้รับ
เอกสารยืนยันสิทธิ์เข้ารวมกิจกรรม และผู้ติดตามที่ได้แจ้ง
ชื่อสกุล และรายละเอียดไว้ 1 คนเทานั้น (เพื่อดำาเนินการ
เรื่องประกันภัยการเดินทาง)
3. กรณีมีผู้สมัครเข้ารวมกิจกรรมเกินจำานวนที่กำาหนด ปตท.
จะคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์ โดยการสุมรายชื่อจากผู้ลงทะเบียน
ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำาหนดเทานั้น
4. ผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกเข้ารวมกิจกรรมไมสามารถเปลีย่ นแปลง
วันเยี่ยมชมฯ ที่ได้รับสิทธิ์
5. สิทธิก์ ารรวมกิจกรรมนี้ ไมสามารถแลกเปลีย่ นเปนเงินสดได้
6. หากมีเหตุจำาเปน ผู้ถือหุ้นกู้ฯ ที่ได้รับสิทธิ์สามารถยกเลิก
การเข้ารวมกิจกรรมได้กอนวันจัดกิจกรรม อยางน้อย
7 วันทำาการ มิเชนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในกิจกรรมประเภท
เยี่ยมชมกิจการ เปนเวลา 3 ป

ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้ารวมกิจกรรมได้ตั้งแตวันนี้ถึง
3 มิถุนายน 2561 ผาน 4 ชองทาง ดังนี้
1. ผานระบบออนไลน์ (24 ชั่วโมง)
http://pttregister.onetoonecontacts.com/reserve_form.php
2. ผาน SMS (24 ชั่วโมง) โดยสงข้อความมาที่หมายเลข
4890011 (คาบริการครั้งละ 3 บาท) พิมพ์ OA ตามด้วยหมายเลขอ้างอิง
12 หลัก และวันที่เลือก ดังนี้
รอบที่ 1: วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 พิมพ์ OA
(รหัส 12 หลัก) TU1 (พิมพ์ติดกันทั้งหมด)
รอบที่ 2: วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 พิมพ์ OA
(รหัส 12 หลัก) WE2 (พิมพ์ติดกันทั้งหมด)
รอบที่ 3: วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 พิมพ์ OA
(รหัส 12 หลัก) TH3 (พิมพ์ติดกันทั้งหมด)
เชน OAXXXXXXXXXXXXWE2 หมายถึงทานเลือกเยี่ยมชม
กิจการในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
3. ผานระบบตอบรับอัตโนมัติด้วยเสียง (ระบบ IVR) (24 ชั่วโมง)
• ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2624-5599
• ทำาตามขั้นตอนที่แจ้งโดยระบบ IVR
4. ผาน PTT Debenture Call Center
• ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2624-5599 ระหวางเวลา 08.00-18.00 น.
(ทุกวันไมเว้นวันหยุดราชการ)
กรุณาเลือกลงทะเบียนเพียง 1 ชองทาง (หมายเลขอางอิงเพื่อใช
ลงทะเบียนสามารถใชไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น)
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