บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน)
แบบตอบรับโครงกำรเข้ ำเยี่ยมชมโรงงำน ประจำปี 2560
ข้ าพเจ้ า (นาย / นาง / นางสาว)

อายุ

ปี

โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
 เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)
 เป็ นนักลงทุนทัว่ ไป
หมายเลขบัตรประชาชน

ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่

ตาบล/แขวง

ถนน

อาเภอ/เขต

หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน

จังหวัด
ที่ทางาน

มือถือ

E-mail
มีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการ (โปรดระบุวนั ที่ต้องการเข้ าร่วม)
โปรดเลือกเพียง 1 วันเท่ ำนัน้
 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560

 วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560

(กรณี เป็ นนักลงทุนไม่ต้องระบุจานวนหุ้น)
 บุคคลธรรมดา จานวน

หุ้น (ต้ องร่วมเดินทางไปด้ วยตนเองเท่านัน)
้

 นิติบคุ คล

หุ้น และขอมอบให้ (นาย/นาง/นางสาว)

จานวน
อายุ

ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่
อาเภอ / เขต
ที่ทางาน

ปี หมายเลขบัตรประชาชน
ถนน

ตาบล/แขวง

จังหวัด

หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน

มือถือ

E-mail

เป็ นตัวแทนของนิติบคุ คลร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานในครัง้ นี ้
ข้ าพเจ้ าขอแจ้ งข้ อมูลส่วนตัวที่จาเป็ นให้ บริ ษัทฯ ทราบ เช่นโรคประจาตัว / สิง่ ที่แพ้ / อาหารที่ไม่รับประทาน ดังนี ้
ข้ าพเจ้ าได้ อา่ น และยอมรับเงื่อนไขข้ างท้ ายนี ้ และขอรับรองว่าข้ อความในแบบตอบรับฉบับนี ้ เป็ นความจริ งทุก
ประการ
ลงชื่อ

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
(

)
วันที่

/

/

*กรุณาอ่านเงือ่ นไขการเข้าร่วมกิ จกรรมด้านหลัง และส่งกลับบริ ษทั ภายในวันที่ 26 เมษายน 2560

.

เงื่อนไขกำรเข้ ำร่ วมกิจกรรม
1. การเยี่ยมชมโรงงานแบ่งออกเป็ น 2 วัน โดยในแต่ละวันจะมีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมจานวน 16 ท่าน แบ่งออกเป็ น
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ

จานวน 12 ท่าน

นักลงทุน

จานวน 4 ท่าน

2. ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ได้ สทิ ธิทา่ นละ 1 ที่นงั่ เท่านัน้
3. กรณีที่เป็ นผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้ รับสิทธิจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายชื่อ ณ วันกาหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 9
มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม
2560
4. การตอบรับการเข้ าร่วมโครงการ
1) กรณี เป็ นผู้ถือหุ้น กรุ ณาส่งแบบตอบรั บถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยทางไปรษณี ย์เท่านัน้
การส่งโดยวิธีอื่นถือว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขจะไม่รับพิจารณา
2) กรณี เ ป็ นนัก ลงทุ น สามารถดาวน์ โ หลดแบบตอบรั บ การเข้ าร่ วมกิ จ กรรมได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ที่
http://www.pacificpipe.co.th และแจ้ งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการ ทางโทรสารที่หมายเลข 02 679 9074 หรื อส่ง
มายัง Email Address นักลงทุนสัมพันธ์ ที่ ir.dep@pacificpipe.co.th ก่อนส่งต้ นฉบับของแบบตอบรับมา
ภายหลัง และภายในวันที่ 26 เมษายน 2560 กรณีภายในวันดังกล่าว บริ ษัทยังไม่ได้ รับเอกสารต้ นฉบับจะถือว่า
สละสิทธิ
5. สุม่ รายชื่อผู้มีสทิ ธิได้ เข้ าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 27 เมษายน 2560 (กรณีทมี่ ีจานวนผู้สมัครเกิน 16 ท่าน)
6. ป ร ะ ก า ศ ร า ย ชื่ อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ เ ดิ น ท า ง แ ล ะ ร า ย ชื่ อ ส า ร อ ง 5 อั น ดั บ ใ น website ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ที่
http://www.pacificpipe.co.th ตังแต่
้ วนั ศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 เป็ นต้ นไป
7. บริ ษัทฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อตามประกาศ เพื่อยืนยันการเดินทางและในกรณีบริ ษัทฯ ไม่สามารถติดต่อ
ท่านได้ ภายใน 7 วันทาการ (นับตังแต่
้ วนั ประกาศรายชื่อตามข้ อ 6) จะถือว่าท่านสละสิทธิ และจะติดต่อผู้มีรายชื่อสารอง
ลาดับถัดไป
8. กรณีที่ท่านมีโรคประจาตัว สิ่งที่แพ้ หรื อไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได้ กรุ ณานายาติดตัวไปด้ วย พร้ อมกับ
แจ้ งให้ บริ ษัททราบก่อนล่วงหน้ า
9. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
9.1 ไม่พิจารณาแบบตอบรับที่ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน ไม่ชดั เจน หรื อไม่สามารถติดต่อได้
9.2 ไม่อนุญาตให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ได้ สทิ ธิ พาผู้อื่นติดตามเดินทางไปด้ วย
9.3 ไม่อนุญาตให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ได้ สทิ ธิ โอนสิทธิให้ ผ้ อู ื่นเดินทางแทน
9.4 ไม่อนุญาตให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ได้ สทิ ธิ เปลีย่ นแปลงวันเดินทาง
9.5 เปลีย่ นแปลงกาหนดการเดินทางตามเอกสารแนบตามความเหมาะสม
10. ในวันเดินทางกรุณานาบัตรประชาชนมาด้ วยเพื่อใช้ ในการลงทะเบียน
11.กรณีที่ผ้ ไู ด้ รับสิทธิ เข้ าเยี่ยมชมโรงงาน ไม่มาเข้ าร่ วมกิจกรรมในวันที่กาหนด โดยไม่มีการแจ้ งสละสิทธิ ล่วงหน้ า ทาง
บริ ษัทฯ จะขอตัดสิทธิในการเข้ าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานในครัง้ ถัดไป

