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SITE VISIT
PTT

กำ หนดการ
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07.00 น. 
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10.30 น.
12.30 น.
14.00 น.
15.30 น.
18.30 น.

ลงทะเบียน ณ ปตท. สำานักงานใหญ่ ช้ัน 2 (หน้าห้อง Auditorium) และรับประทานอาหารเช้า
ผู้บริหารกล่าวต้อนรับ/ จับรางวัล Lucky draw/ ถ่ายภาพร่วมกัน (ในห้องประชุม)
เดินทางจาก ปตท. โดยรถบัส VIP 
เย่ียมชมโรงแยกกาซธรรมชาติ ปตท. จังหวัดระยอง
รับประทานอาหารกลางวัน
เย่ียมชมสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เดินทางกลับ
ถึง ปตท. สำานักงานใหญ่ โดยสวัสดิภาพ

SITE VISIT

ตุลาคม
2561

9/10/11

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ ปตท.
ครั้งที่ 3 ประจำ ปี 2561

     เยี่ยมชมโรงแยกกาซธรรมชาติ ปตท. และสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง เดินทางไป-กลับในวันเดียวกัน จำ นวน 3 รอบ รอบละ
120 คน (ฟรีสำ หรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตาม 1 คน)
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SITE VISIT

หมายเหตุ

การสมัครร่วมกิจกรรม

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 2 กันยายน 2561 ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้
1. ผา่นระบบออนไลน ์ (24 ชั่วโมง) http://pttregister.onetoonecontacts.com/reserve_form.php
2. ผ่าน SMS (24 ชั่วโมง) โดยส่งข้อความมาที่หมายเลข 4890011 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
   พิมพ์ GP ตามด้วยหมายเลขอ้างอิงของท่าน 12 หลัก และรหสัวันที่ท่านเลือก ดังนี้
 รอบที่ 1 : วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 พิมพ์ GP (รหัส 12 หลัก) A1 (พิมพ์ติดกันทั้งหมด)
 รอบที่ 2 : วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 พิมพ์ GP (รหัส 12 หลัก) B2 (พิมพ์ติดกันทั้งหมด)
 รอบที่ 3 : วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 พิมพ์ GP (รหัส 12 หลัก) C3 (พิมพ์ติดกันทั้งหมด)
 เช่น GPXXXXXXXXXXXXA1 หมายถึง ท่านเลือกร่วมกิจกรรมฯ ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 
3. ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติด้วยเสียง (ระบบ IVR) (24 ชั่วโมง)
 ที่หมายเลข 0-2624-5599 และทำาตามขั้นตอนที่แจ้งโดยระบบ IVR
4. ผ่าน PTT Debenture Call Center
 ที่หมายเลข 0-2624-5599 ระหว่างเวลา 08.00-18.00 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
กรุณาเลือกลงทะเบียนเพียง 1 ช่องทาง (หมายเลขอ้างอิงเพื่อใช้ลงทะเบียนสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)

กำาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ และ
ความเหมาะสม
หากมีการเปลี่ยนแปลงกำาหนดการจัดกิจกรรม ปตท.
จะแจ้งให้ทราบประมาณ 7 วันล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรม 
ปตท. ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรมครั้งนี้สำาหรับผู้ถือหุ้นกู้
ปตท. ที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมประเภท ”เยี่ยมชมกิจการ”
ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ 60 ท่าน และรายชื่อสำารอง
30 ท่าน ต่อรอบ ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ผ่านทาง
SMS (เฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์) และเว็บไซต์ ปตท.
http://ptt-th.listedcompany.com/home.html
ทั้งนี้ ปตท. จะจัดส่ง “เอกสารยืนยันสิทธิ์” ให้กับผู้ที่ได้
รับสิทธิ์โดยจดหมายลงทะเบียนอีกครั้งหลังประกาศรายชื่อ
หากท่านไม่แจ้งยืนยันสิทธิ์ภายในกำาหนดที่ระบุในเอกสาร
ยืนยันสิทธิ์ ปตท. จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และเลื่อนรายชื่อสำารองขึ้นตามลำาดับ

1. ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันของ ปตท. (ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 30 เมษายน 2561) และ
   ได้ดำาเนินการตามขั้นตอนเงื่อนไขสำาหรับการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างครบถ้วน
2. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้ ฯ ที่ได้รับเอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ติดตามที่ได้แจ้งชื่อ-สกุล และ
   รายละเอียดไว้ 1 คนเท่านั้น (เพื่อดำาเนินการเรื่องประกันภัยการเดินทาง)
3. กรณีมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเกินจำานวนที่กำาหนด ปตท. จะคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์โดยการสุ่มรายชื่อจากผู้ลงทะเบียนที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
   ตามเงื่อนไขที่กำาหนดเท่านั้น
4. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเยี่ยมชมฯ ที่ได้รับสิทธิ์
5. สิทธิ์การร่วมกิจกรรมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
6. กรณียกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันจัดกิจกรรมอย่างน้อย 7 วันทำาการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในกิจกรรมประเภท
   “เยี่ยมชมกิจการ” เป็นเวลา 3 ปี

รอบที่ 1 : วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561
รอบที่ 2 : วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
รอบที่ 3 : วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561


