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 เชื่อได้เลยครับว่า กลางปีท่ีผ่านมาถึงไม่ได้สนใจเกี่ยวกับฟุตบอล 
แต่การที่โปรตุเกสพลิกล็อคชนะเจ้าภาพฝรั่งเศส และเป็นแชมป์ยูโร 2016 
กลายเป็นข่าวใหญ่ที่ผ่านหูผ่านตาเราทุกคนแม้จะอยู่คนละซีกโลก ส่วนหน่ึง
ก็เพราะเทคโนโลยีในมือท่ีสื่อสารกันได้แบบวินาทีต่อวินาที แต่อีกส่วนหน่ึงก็
คือ คนเราหันมาใส่ใจเกี่ยวกับกีฬาและสุขภาพกันมากขึ้น สร้างความแข็งแรง
ให้กับร่างกายและจิตใจ สร้างรอยยิ้มให้ตัวเองและคนรอบข้าง เท่าน้ีความสุข
ก็เกิดได้ทุกช่วงอายุแล้วครับ 
 happiness Activity ฉบับน้ียังคงมีความสนุกมากมายให้ผู้ถือหุ้นกู ้
ปตท. มาร่วมกิจกรรมกันได้ถึงสิ้นปี 2016 ครั้งน้ีเรามีงาน Talk สนุกๆ 
ได้ความรู้จาก “นายแพทย์ ปัญญา ไข่มกุ” จะมาเผยเคล็ดลับสุขภาพท่ี
สามารถน�าไปใช้ ในชีวิตประจ�าวันได้แบบไม่มีวันหมดอายุเลยครับ พอพูดถึง 
อาย ุ ใครๆ ก็ไม่อยากแก่ คราวน้ีเรามีกรูท่ีูเชีย่วชาญการดูแลสขุภาพแนวใหม่ 
บ�าบัดได้ท้ังกายและใจ “คุณหนเูลก็ ฉตัรษิา ศรสีานติวงศ์” อยากรู้ว่า 
เป็นอย่างไร? ไม่ควรพลาดจริงๆ
 อีกหน่ึงความพิเศษครั้งน้ีคือ เราจะพาท่านผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. ไป
เยี่ยมชมเบ้ืองหลังความส�าเร็จของธุรกิจ ปตท. มากว่า 4 ทศวรรษอย่าง
แข็งแกร่งและยั่งยืน กับ “สถาบันพฒันาศกัยภาพธุรกิจน�า้มนั (Oil Business 
Academy : OBA)” พร้อม “ศนูย์การเรยีนรูธุ้รกิจคาเฟ่อเมซอน (Amazon 
Inspiring Campus : AICA)” เครื่องดื่มที่ครองใจคนท่ัวประเทศ ภายใต้
คุณภาพท่ีเชื่อถือได้และห่วงใยสิ่งแวดล้อม ท้ังบรรจุภัณฑ์ เมล็ดกาแฟ  
บาริสต้า รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ อีกมากมาย
 แน่นอนว่าอีกหน่ึงขาประจ�าของ happiness Activity คือเรื่อง
เท่ียวและกินแบบ Exclusive ครั้งน้ีเราบินลัดฟ้าสู่บูรพาทิศและน่ังเรือชิลล์ๆ 
สู่ “เกาะกดู” เกาะสุดท้ายของน่านน�้าทะเลไทย น�้าใสราวกับอัญมณี พร้อม
แขกรับเชิญพิเศษท่ีจะท�าให้การถ่ายรูปโดยมือถือของทุกท่าน...สวยกว่าที่
เคยแน่นอนครับ
 ส�าหรับภาพกิจกรรมท่ีผ่านมาก็ยกขบวนมาครบครันกันเลย ตั้งแต่ 
Seminar Talk โดยคุณสุวภา iPad สูงวัยหัวใจไฮเทค เยี่ยมชม KVIS / 
VISTEC / ป่าวังจันทร์ รวมท้ังคอนเสิร์ตสุดพิเศษท่ีผ่านมาท้ัง 3 รอบ 3 
สไตล์ ซึ่ง happiness Activity ฉบับน้ีได้รับโอกาสพิเศษสุดๆ สัมภาษณ์ 
“คุณอติพร (สนุทรสนาน) เสนะวงศ์” ลูกสาวคนเดียวของครูเอ้ือ เจ้าของ
ต�านานบทเพลงอมตะในคอนเสิร์ตฟลอร์เฟื ่องฟ้า ผ่านเสียงของนักร้อง
คุณภาพระดับประเทศ แล้วคุณจะรู้ว่าท�าไมเพลงสุนทราภรณ์ถึงได้รับความ
นิยมจนถึงปัจจุบัน จวบจนวันน้ีก็เกือบ 80 ปีแล้วครับ
 ความพิเศษครบครันและหลากสไตล์แบบ Enjoy Year End ท่ีกล่าว
มาทั้งหมดน้ี เอกสิทธิ์เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. เท่านั้น
 นอกจากน้ัน หากท่านต้องการติดตามกิจกรรม PTT Debenture 
Club อย่างใกล้ชิด ท่านสามารถสมัครรับข่าวสารท้ังหมดได้ด้วยอีเมล์ของ
ท่านท่ีเว็บไซต์ของเรา โดยอ่านวิธีการรับข่าวในหน้า 25 ครับ
 ...แล้วพบกนัฉบับหน้าเหมอืนเช่นเคยนะครบั  
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กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ ปตท. ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2559
 เยีย่มชม “สถาบนัพฒันาศักยภาพธรุกจิน�า้มนั (Oil Business Academy)” และ “ศูนย์การเรยีนรูธ้รุกจิคาเฟ่
อเมซอน Amazon Inspiring Campus (AICA)” จังหวัดพระนครศรอียธุยา เดินทางไปและกลบัภายในวันเดยีวกัน จ�านวน 
3 รอบ รอบละ 80 ท่าน (ฟรสี�าหรบัผู้ถอืหุน้กูแ้ละผูต้ดิตาม 1 ท่าน) 

• รอบที ่1 วันจันทร์ท่ี 26 กนัยายน 2559 
• รอบที ่2 วันองัคารท่ี 27 กนัยายน 2559 
• รอบที ่3 วันพธุท่ี 28 กันยายน 2559 

26/27/28 กันยายน
2559

Site	Visit

PTT Site Visit

สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน�้ามัน
Oil Business Academy (OBA)

 สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน�้ามัน (Oil Business 
Academy) หรือ OBA จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
ในธุรกิจน�้ามัน รวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ ปตท. ได้
สั่งสมมานานกว่า 37 ปี น�ามาต่อยอดและถ่ายทอดสู่พนักงาน 
คู่ค้า ลูกค้า เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความแข็งแกร่งทาง
ธุรกิจให้กับ ปตท. พร้อมไปกับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
อย่างยั่งยืน
 OBA ก่อต้ังขึ้นภายใต้แนวคิดการลดใช้พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีครบครันไปด้วยเครื่องมือประกอบการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย หลากหลาย สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้ ใช้
บริการอย่างสูงสุด 
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ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน 
Amazon Inspiring Campus (AICA)

 AICA ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้คนไทยได้รับบริการและ
ดื่มกาแฟที่มีรสชาติตามมาตรฐานคาเฟ่อเมซอนในราคา 
ท่ีเข้าถึงได้และมีการใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การ
คัดเลือกและรับซื้อเมล็ดกาแฟที่ได้คุณภาพ เพื่อน�ามาคั่วให้
ได้ตามมาตรฐานที่ดี และน�าไปผลิตเป็นเครื่องด่ืมจนถึงมือ
ลูกค้า

 AICA ประกอบด้วย โรงค่ัวกาแฟที่ผ่านการ
รับรองระบบสากล (Good Manufacturing Practice: 
GMP Codex) มีก�าลังการผลิต 2,700 ตัน/ปี, ศูนย์ฝึก
อบรมบาริสต้า และแหล่งถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์กาแฟ โดยส่วนหน่ึงของเมล็ดกาแฟท่ีใช้เป็น
วัตถุดิบได้มาจาก “โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกกาแฟ
และผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” 
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OBA

ก�าหนดการ
07.00 น. ลงทะเบียนที่ ปตท. ส�านักงานใหญ่ ชั้น 2 (หน้าห้อง Auditorium)
  - รับประทานอาหารเช้า 
07.30 น. ผู้ถือหุ้นกู้รับชมวิดีทัศน์การประกอบธุรกิจของ ปตท. / ผู้บริหารกล่าวต้อนรับ / 
  จับรางวัล Lucky Draw / ถ่ายภาพร่วมกัน (ภายในห้องประชุม)
08.00 น.  ออกเดินทางจาก ปตท. เพื่อเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน�้ามัน
  และศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรถบัส VIP 
09.30 - 12.00 น. เยี่ยมชมกิจการ
  กลุ่มที่ 1: เยี่ยมชมสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน�้ามัน (Oil Business Academy)
  กลุ่มที่ 2: เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน Amazon Inspiring Campus (AICA)
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 16.00 น.  เยี่ยมชมกิจการ (ต่อ)
  กลุ่มที่ 1: เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน Amazon Inspiring Campus (AICA)
  กลุ่มที่ 2: เยี่ยมชมสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน�้ามัน (Oil Business Academy)
16.00 น. จบกิจกรรม ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  
17.00 น. เดินทางถึง ปตท. ส�านักงานใหญ่ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  
 •	 ก�ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมสถำนกำรณ์และควำมเหมำะสม

	 •	 หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงก�ำหนดกำรจัดกิจกรรม	ปตท.	จะแจ้งให้ทรำบประมำณ	7	วันล่วงหน้ำก่อนจัดกิจกรรม	

	 •	 ปตท.	ขอสงวนสิทธิ์กำรร่วมกิจกรรมครั้งนี้ส�ำหรับผู้ถือหุ้นกู้	ปตท.	ที่ไม่เคยเข้ำร่วมกิจกรรมประเภท	

	 	 “เยี่ยมชมกิจกำร”	ในช่วงเวลำ	2	ปีที่ผ่ำนมำ	

	 •	 ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับสิทธิ	40	ท่ำน	และรำยชื่อส�ำรอง	30	ท่ำน	ต่อรอบ	ในวันที่	6	กันยำยน	2559	

	 	 ผ่ำนทำง	SMS	และ	เว็บไซต์	ปตท.	http://ptt-th.listedcompany.com/home.html

	 •	 ทั้งนี้	ปตท.	จะจัดส่ง	“เอกสำรยืนยันสิทธิ์”	ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โดยจดหมำยลงทะเบียนอีกครั้งหลังประกำศ	

	 	 รำยชื่อ	หำกท่ำนไม่แจ้งยืนยันสิทธิ์ภำยในก�ำหนดที่ระบุในเอกสำรยืนยันสิทธิ์	ปตท.	จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์

	 	 และเลื่อนรำยชื่อส�ำรองขึ้นตำมล�ำดับ
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การสมัครร่วมกิจกรรม
ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 2 กันยายน 2559 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
 • ผ่านทาง SMS (24 ชั่วโมง) โดยส่งข้อความมาที่หมายเลข 4890011 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
  พิมพ์ OA ตามด้วยหมายเลขอ้างอิงของท่าน 12 หลัก และวันที่ท่านเลือก ดังนี้
  รอบที่ 1: วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 พิมพ์ OA (รหัส 12 หลัก) M1 (พิมพ์ติดกันทั้งหมด) 
  รอบที่ 2: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 พิมพ์ OA (รหัส 12 หลัก) T2 (พิมพ์ติดกันทั้งหมด)
  รอบที่ 3: วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 พิมพ์ OA (รหัส 12 หลัก) W3 (พิมพ์ติดกันทั้งหมด)
  เช่น OAxxxxxxxxxxxxT2 หมายถึง ท่านเลือกเดินทางเยี่ยมชมกิจการในวันอังคารที่ 27 ก.ย. 2559
 • ผ่านทางระบบตอบรับอัตโนมัติด้วยเสียง (ระบบ IVR) (24 ชั่วโมง)
  • โทร. มาที่หมายเลข 0-2624-5599
  • ท�าตามขั้นตอนที่แจ้งโดยระบบ IVR
 • ผ่านทาง Call Center
  • โทร. มาที่หมายเลข 0-2624-5599 ระหว่างเวลา 08.00 - 18.00 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
     กรุณาเลือกลงทะเบียนเพียง 1 ช่องทาง (หมายเลขอ้างอิงเพื่อใช้ลงทะเบียนสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
	 •	 ปตท.	ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม	เฉพำะผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันของ	ปตท.	(ข้อมูลปรับปรุง	ณ	วันที่	30		

	 	 มถินุำยน	2559	โดยตดัข้อมลูหุน้กู้	pttc167a	ออก)	และได้ด�ำเนินกำรตำมข้ันตอนเง่ือนไขกำรเข้ำร่วมกจิกรรม	

	 	 อย่ำงครบถ้วน

	 •	 ผู้ที่เข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับเอกสำรยืนยันสิทธิ์เข้ำร่วมกิจกรรม	

	 	 และผู้ติดตำมที่ได้แจ้งชื่อสกุลและรำยละเอียดไว้	1	ท่ำนเท่ำนั้น	(เพื่อด�ำเนินกำรเรื่องประกันภัยกำรเดินทำง)	

	 •	 กรณีมีผู้สมัครเข้ำร่วมกิจกรรมเกินจ�ำนวนที่ก�ำหนด	ปตท.	จะคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์โดยกำรสุ่มรำยชื่อ

	 	 จำกผู้ลงทะเบียนที่มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนดเท่ำนั้น	

	 •	 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมกิจกรรมไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงวันเยี่ยมชมฯ	ที่ท่ำนได้รับสิทธิ์

	 •	 ปตท.	ขอสงวนสิทธิ์ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนสิทธิ์กำรเยี่ยมชมฯ	เป็นเงินสดได้

	 •	 หำกมีเหตุจ�ำเป็น	ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับสิทธิ์สำมำรถยกเลิกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมได้ก่อนวันจัดกิจกรรม

  อย่ำงน้อย	7	วันท�ำกำร	มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในกิจกรรมประเภทเยี่ยมชมกิจกำรเป็นเวลำ	3	ปี

AICA
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สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 ปตท. ส�านักงานใหญ่
ก�าหนดการ : 9.00 - 9.30  ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
   9.30 - 11.30 รับฟังบรรยาย ในหัวข้อ “เคล็ดลับการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ” 

ประวัติการท�างาน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปัญญา ไข่มุก :
ต�าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 แพทยศาสตร์บัณฑิต และเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง :
  - คณะกรรมการ Board ของ สสส. (ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) 
  - รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเทพธารินทร์
  - อาจารย์ประจ�าหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  - ผู้ด�าเนินรายการวิทยุเผยแพร่ความรู้เพื่อสุขภาพเป็นประจ�าทางคลื่นวิทยุของ อสมท. 3 รายการ
   • รายการ Healthy time  คลื่น FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 6.00 - 7.00 น.
   • รายการอุ่นใจใกล้คุณหมอ คลืน่ FM 105.0 MHz ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.00 - 19.00 น.
    MCOT Family ช่อง 14 ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 20.15-20.30 น.
   • รายการ 3 หมออารมณ์ดี คลื่น FM 96.5 MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00 - 17.30 น.
  - รายการโทรทัศน์ ช่อง Healthy Time on TV ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 
    เวลา 11.00 - 12.00 น. PSI ช่อง 227

ประสบการณ์การท�างาน :
  - คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
         - อาจารย์แพทย์ สาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  - นายกสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
  - คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Seminar Talk กับ นพ.ปัญญา ไข่มุก  
: เคล็ดลับการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ 

8 ตุลาคม
2559

Seminar	Talk

Seminar 

   สนุกสนานและได้ความรู้สนุกๆ แบบเข้าใจง่ายจาก “รองศาสตราจารย ์
นายแพทย์ ปัญญา ไข่มุก” แพทยศาสตร์บัณฑิต และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และควบคุมน�้าหนัก ท่ีพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์
มากมายด้านสุขภาพและใช้ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน...ไม่ควรพลาดจริงๆ

ที่มำภำพ	:	ส�ำนักงำนประชำสัมพันธ์	จังหวัดนครปฐม10
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Lush life
จังหวัดตราดon the beach

 • สัมผัสประสบการณ์เที่ยวเกาะกูดอย่างมีสไตล์ พักรีสอร์ทหรูระดับ 4 ดาว ที่ จาม เฮ้าส์
 • อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ และอาหารพื้นบ้านจังหวัดตราด
 • เยี่ยมชมวิถีชีวิตท้องถิ่นที่ถูกสืบสานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ที่ชุมชนน�้าเชี่ยว

1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด เที่ยวหรูสุดชิลล์ ถ่ายรูปสวยกับช่างภาพมือโปรบนหาดสวยน�้าใส
อัญมณีแห่งอ่าวไทย เกาะกูด good จริงๆ กับความบริสุทธิ์และวิถีชีวิตบนเกาะ
ด�าน�้าตื้นจุดที่ดีที่สุดในทะเลตราดที่หมู่เกาะรัง ดูสีสันชีวิตท้องทะเล และซื้อของฝากที่ชุมชนน�้าเชี่ยว

Dream Destination Thailand
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**พิเศษสุด*  
  ร่วมท�ากิจกรรม Photo Workshop กับช่างภาพมืออาชีพ 
คุณอนุชิต นิ่มตลุง ที่จะมาสอนและแนะน�าเทคนิคการถ่ายภาพวิวทะเล
และสถานที่เที่ยวต่างๆ จากกล้องมือถือตลอดทริปการเดินทาง 
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วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 (กรุงเทพฯ – เกาะกูด)

  6:30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์
  เจ้าหน้าที่บริษัทครีเอทิโว คอยให้การต้อนรับและอ�านวยความสะดวก
  8:20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG301
  9:20 น.    ถึงสนามบินจังหวัดตราด เดินทางโดยรถตู้สู่ท่าเรือแหลมศอก 
  พร้อมบริการอาหารว่าง
  11:00 น. น�าท่านลงเรอื Speed Boat เพือ่เดนิทางสูเ่กาะกูด เกาะท่ีได้รบัการขนานนามว่า
  “อนัดามันแห่งทะเลตะวันออก” เพราะมีน�า้ทะเลสีใสมรกตและชายหาดเนียนละเอียด 
  ด้วยความที่เป็นเกาะขนาดใหญ่ ท�าให้ดินแดนแห่งนี้เปี่ยมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
  ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่มากมาย
  12:00 น. น�าท่านเข้าสู่ที่พัก “จาม เฮาส์ รีสอร์ท” 
  12:30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 ช่วงบ่าย พักผ่อนตามอัธยาศัย
  (กิจกรรมที่ทางโรงแรมจัดให้ ใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ พายเรือคายัค 
  สระว่ายน�้า จากุซซี่ และอุปกรณ์ด�าน�้าหน้าหาดของโรงแรม)
 17:00 น. ร่วมท�ากิจกรรม Photo workshop กับคุณอนุชิต นิ่มตลุง ช่างภาพมืออาชีพ
 18:30 น. รับประทานอาหารค�่าที่ห้องอาหารของโรงแรม
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วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 (ด�าน�้าตื้นที่หมู่เกาะรัง)

 7:00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 10:00 น. น�าท่านลงเรือ Speed Boat เพื่อเดินทางสู่หมู่เกาะรัง เป็นกลุ่มเกาะเล็กเกาะน้อย
  ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง นับเป็นจุดด�าน�้าตื้นที่ดีที่สุดแห่งท้องทะเลตราด 
  ปะการังค่อนข้างสมบูรณ์ มากมายด้วยฝูงปลาน้อยใหญ่หลากสีสันที่ว่ายอยู่ในน�้าทะเลใส 
  หมู่เกาะรังเป็นหนึ่งในสุดยอดความงามของทะเลตราดอย่างแท้จริง 
 12:00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะรัง 
 14:30 น. น�าท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 ช่วงเย็น  รับประทานอาหารค�่าแบบ Seafood BBQ ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
  สนุกสนานกับกิจกรรมการประกวดการแต่งกาย
  ประกวดภาพและกิจกรรมสันทนาการที่จะสร้างความสนุกสนาน
  และความประทับใจแก่ทุกท่าน
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วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 (ชุมชนน�้าเชี่ยว – กรุงเทพฯ)

 ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
 11:30 น. ออกเดินทางจากโรงแรม โดยเรือ Speed Boat กลับท่าเรือแหลมศอก
 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 14:30 น. น�าท่านเยี่ยมชมวิถีชีวิตท้องถิ่นที่ถูกสืบสานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 
  ที่ชุมชนน�้าเชี่ยว (ดูการท�างอบ ตังเมกรอบ) ที่มาของชื่อชุมชน “น�้าเชี่ยว” 
  มาจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ติดทะเล มีป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์
  อยู่เป็นจ�านวนมาก มีคลองขนาดใหญ่ไหลผ่าน ซึ่งคลองนี้มีต้นก�าเนิด
  อยู่ที่เขาวังปลา อยู่ระหว่างอ�าเภอแหลมงอบและอ�าเภอเมืองตราด 
  เมื่อถึงฤดูน�้าหลาก น�้าในคลองจะไหลเชี่ยวมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า 
  “คลองน�้าเชี่ยว” ไหลผ่านกลางหมู่บ้านน�้าเชี่ยวลงสู่ทะเลอ่าวไทยทางใต้
  ที่บ้านปากคลอง ต�าบลหนองโสน อ�าเภอเมืองตราด ซึ่งชาวบ้านใช้เป็น
  แหล่งประมงพื้นบ้าน และใช้เป็นเส้นทางออกทะเลเพื่อท�าการประมงจนถึงปัจจุบัน 
 16:00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินตราด
 18:30 น. เดินทางกลับกรุงเทพโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG308
 19:30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
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       อัตราค่าบริการ  (ที่พัก : 3 วัน 2 คืน ที่จาม เฮ้าส์ รีสอร์ท)
 อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการ ท่านละ

ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตามพักห้องละ 2 ท่าน (ชั้นทัศนาจร) 25,500 บาท

บุคคลทั่วไปพักห้องละ 2 ท่าน 27,500 บาท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ลดราคา  6,000 บาท

พักห้องพักเดี่ยว เพิ่มราคา  9,000 บาท

หมายเหตุ

 •	 ผู้เดินทำง	30	ท่ำน	(สงวนสิทธิ์ส�ำหรับผู้ถือหุ้นกู้	ปตท.	และผู้ติดตำม	1	ท่ำน)

	 •	 ปตท.	ขอสงวนสิทธิ์เฉพำะผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่เคยร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวกับ	ปตท.	ในปี	2557	-	2558	ที่ผ่ำนมำ

	 •	 ลงทะเบียนผ่ำน	Call	Center	0-2624-5599	ตั้งแต่วันนี้ถึง	11	กันยำยน	2559	

	 •	 ประกำศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่	16	กันยำยน	2559

	 •	 ผลกำรคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำร่วมกิจกรรม	โดยกำรสุ่มรำยชื่อครั้งนี้	ถือเป็นที่สิ้นสุด

	 •	 กำรส�ำรองที่นั่ง

	 	 •	มัดจ�ำ	10,000	บำท	ภำยในวันศุกร์ที่	23	กันยำยน	2559

	 	 •	 ช�ำระส่วนที่เหลือ	ภำยในวันศุกร์ที่	21	ตุลำคม	2559

	 •	 กำรขอยกเลิกกำรเดินทำง

	 	 •	ก่อนวันจ่ำยมัดจ�ำ	วันศุกร์ที่	23	ก.ย.	59	:	ไม่มีค่าใช้จ่าย

	 	 •	กรณียกเลิกกำรเดินทำง	หลังจ่ำยมัดจ�ำ

	 	 	 -	 ภำยในวันที่	30	ก.ย.	59	:	เก็บค่ำธรรมเนียม	ท่ำนละ	5,000	บำท

	 	 	 -	 ตั้งแต่วันที่	1	ต.ค.	59	:	เก็บค่ำธรรมเนียม	ท่ำนละ	10,000	บำท

	 	 •	กรณียกเลิกกำรเดินทำง	หลังจ่ำยช�ำระค่ำทัวร์ครบถ้วน

	 	 	 -	 ภำยในวันที่	30	ต.ค.	59	:	เก็บค่ำธรรมเนียม	ท่ำนละ	12,500	บำท

	 	 	 -	 ตั้งแต่วันที่	31	ต.ค.	59	:	ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ	ทั้งสิ้น	(เนื่องจำกได้ส�ำรองค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ

	 	 	 	 ตำมโปรแกรม	เพื่อเตรียมกำรให้ผู้เดินทำงเรียบร้อยแล้ว)

	 •	 ปตท.	ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวตำมเหตุกำรณ์และควำมเหมำะสม	

	 	 โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของท่ำนเป็นส�ำคัญ	และ	ปตท.	จะแจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิ์เข้ำร่วมกิจกรรมทรำบต่อไป

	 •	 ตั๋วเครื่องบินสำมำรถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทำงได้ภำยในวันที่	31	ตุลำคม	2559	เท่ำนั้น	

	 	 หลังจำกนั้นขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทำง

17



 การอบรมท่ีให้คุณค่าชวิีต เพิม่พลงับวกสร้างก�าลงักายและก�าลงัใจให้
มีพลงั สดชืน่ สดใส ไร้โรคภยั และมีแต่ความสขุพร้อมรบักบัสิง่ใหม่ บรรยายและ
พดูคุยในบรรยากาศสบายๆ 

ประวัติอาจารย์ฉัตรษิา ศรสีานติวงศ์ [คุณหนูเลก็]
 อดีตพิธีกรรายการบ้านเลขที่ 5 ปัจจุบันเป็นผู้น�าในการอบรมด้าน
สุขภาพแนวใหม่ โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายด้านสุขภาพ กายภาพ  
การบ�าบัดทางใจ รวมถึงเรื่องความสวยงามให้กับองค์กรต่างๆ ท่ัวประเทศ 
เธอน�าการฝึกพลงัจิตท่ีเรยีกว่า Mind Power มาใช้ในการปรบัสร้างรปูแบบการ
ใช้ชีวิตและซ่อมแซมปัญหาจากจิตใต้ส�านึก พร้อมทั้งวาดแนวทางการใช้ชีวิต
ใหม่เพือ่ความส�าเรจ็ในทุกด้าน  

วัน-เวลา : วันเสาร์ท่ี 17 ธนัวาคม 2559 (9.30-12.00 น.)
สถานท่ี : ห้องประชมุใหญ่ชัน้ 2 อาคาร 3 ส�านักงานใหญ่ 
  บรษัิท ปตท. จ�ากดั (มหาชน)

ล้างกายใจให้เข้มแข็ง เติมพลังชีวิตให้เป็นสุข 
กับคุณหนูเล็ก ฉัตริษา

17 ธันวาคม
2559

Seminar	Talk

Seminar 
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ก�าหนดการ :  09.00 - 09.30 ลงทะเบียน 
  09.30 - 12.00  ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ล้างกายใจให้เข้มแข็ง
    เติมพลังชีวิตให้เป็นสุข” โดยคุณหนูเล็ก 
    ฉัตริษา ศรีสานติวงศ์
  -  เรียนรู้การฟื้นฟูร่างกายแนวใหม่ที่ใช้ได้ผลจริงในชีวิต
    ประจ�าวัน ด้วยท่าทางที่ง่ายและสนุกสนาน สามารถแก้ไข
    อาการต่างๆ ได้จริง ทั้งทางกายภาพและอาการภายใน  
  - เรียนรู้หลักทางโภชนาการที่ถูกต้องการท�างานของร่างกาย 
    พร้อมทั้งสูตรและเคล็ดลับที่สามารถน�าไปใช้ในการดูแล
    ตนเองอย่างได้ผล  
  - เรียนรู้การท�างานของระบบจิตใต้ส�านึก การปลดปล่อย
    และคลายความกังวล การป้องกันอาการนอนไม่หลับ 
    การใช้พลังบวกในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี 
                  
หมายเหตุ
 •	 ปตท.	อำจเปลี่ยนแปลงก�ำหนดกำรตำมควำมเหมำะสม	โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของท่ำนเป็นส�ำคัญ

	 •	 ลงทะเบียนผ่ำน	Call	Center	0-2624-5599	ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่	6	พฤศจิกำยน	2559	

	 	 ประกำศผลผู้ได้รับสิทธิ์	วันที่	11	พฤศจิกำยน	2559	

	 •	 จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม	240	ท่ำน	

	 •	 ฟรีส�ำหรับผู้ถือหุ้นกู้	และผู้ติดตำม	1	ท่ำน

	 •	 ผลกำรคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์เข้ำร่วมกิจกรรม	โดยกำรสุ่มรำยชื่อครั้งนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด

	 •	 กรณียกเลิกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม	ต้องแจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ	7	วันท�ำกำรก่อนวันจัดกิจกรรม	

	 	 (เพื่อประโยชน์สูงสุดในกำรจัดสรรสิทธิ์ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ท่ำนอื่น)	มิเช่นนั้น	ปตท.	ขอสงวนสิทธิ์งดเข้ำร่วมกิจกรรม		 	

	 	 “สัมมนำ”	ใดๆ	ของท่ำนเป็นเวลำ	2	ปี
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26 มีนาคม
2559

Seminar

How to Make Your Investment Most Efficiently

PTT Society ประมวลภาพหลากหลายกิจกรรมที่ผ่านมาของ ปตท. 
ที่สร้างความสุข รอยยิ้ม และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

“...เงินไม่ได้ท�าให้เกิดความคิด 
แต่การคิดได้ต่างหาก ที่ท�าให้ได้เงิน...”
โดย คุณสุวภา เจริญยิ่ง
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23/24
Workshop

เมษายน
2559

IPAD 
สูงวัยหัวใจไฮเทค
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27/28 พฤษภาคม
2559

Site	Visit

เยี่ยมชมกิจการ
KVIS / VISTEC
/ ป่าวังจันทร์
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25/26 มิถุนายน
2559
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ก้าวแห่งทศวรรษที่ 8 
บทเพลงสุนทราภรณ์สู่ “ฟลอร์เฟื่องฟ้า”

happiness Activity : เอกลกัษณ์ของเพลงสนุทราภรณ์คอือะไร

คณุอตพิร :	“...เอกลกัษณ์ของเพลงสนุทรำภรณ์คอื	กำรออกเสยีงภำษำ

ไทยทีชั่ดเจนและอกัขระถกูต้องเป็นอนัดบัแรก	 ส่วนกำรเปล่งท่วงท�ำนอง

กจ็ะเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะตัว	 ต้องอำศยักำรฝึกฝนเป็นแรมปี	 นักดนตรี

เองก็ต้องเข้ำใจในทุกตัวโน้ต	 เพื่อให้ถ่ำยทอดออกมำได้อย่ำงถูกต้อง	

ตำมแบบฉบบัของสนุทรำภรณ์...”

happiness Activity : อยากให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่และวงการเพลงไทย

คณุอตพิร :	 “...ควำมเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเป็นสิ่งที่ห้ำมกันไม่ได้	 

ตรงกนัข้ำมเรำต้องยอมรับ	 แต่อย่ำลมืหนักลบัมำทีร่ำกเหง้ำของเรำด้วย	

น่ันกค็อืเพลงไทย	 ซึง่เป็นสิง่ทีม่คีณุค่ำและประวตัศิำสตร์มำนับร้อยๆ	 ปี 

เหมือนกับที่เรำดูแลทุกอย่ำงที่เป็นสุนทรำภรณ์ให้เดินหน้ำต่อไป 

และพัฒนำนักร้องรุ่นใหม่บนพื้นฐำนควำมถูกต้องในแบบสุนทรำภรณ ์

เพื่อให้บทเพลงเหล่ำนี้เป็นต�ำนำนที่อยู ่คู ่กับสังคมไทยจำกรุ่นสู ่รุ ่น 

ตลอดไปค่ะ...”

คณุอตพิร	(สนุทรสนำน)	เสนะวงศ์

	 PTT	Debunture	Club	Concert	 2016	 กจิกรรมสดุพเิศษส�ำหรับผูถื้อหุน้กู	้

ปตท.	กบัดนตรี	3	แบบ	3	สไตล์ทีใ่ห้เลอืกชมได้ตำมควำมชอบ	ทกุรอบได้รับเสยีงตอบ

รับเป็นอย่ำงด	ี หน่ึงในน้ันคอื	 “ฟลอร์เฟ่ืองฟ้ำ”	 ทีน่�ำบทเพลงสนุทรำภรณ์มำถ่ำยทอด

ควำมไพเรำะ	 ผ่ำนศลิปินเสยีงคณุภำพมำกมำย	 โดยบทเพลงของสนุทรำภรณ์ทกุวันน้ี	

ได้รับกำรสบืทอดและดแูลเป็นอย่ำงดจีำก	“คณุอตพิร	(สนุทรสนำน)	เสนะวงศ์”	ลกูสำว

คนเดยีวของครูเอือ้	 ซึง่	 happiness	 activity	 ได้รับเกียรตใินกำรสมัภำษณ์และพดูคยุ

เก่ียวกับบทเพลงทีเ่ป็นต�ำนำนของเมอืงไทย	ในกำรก้ำวสูท่ศวรรษที	่8	ของสนุทรำภรณ์

happiness Activity : อยากทราบถึงแนวทางการดูแลบทเพลงสุนทราภรณ์ที่ผ่านมา

คณุอตพิร : “...กำรทีบ่ทเพลงของสนุทรำภรณ์คงควำมไพเรำะและเป็นทีนิ่ยมจนถงึปัจจบุนั 

ต้องช่ืนชมคณุพ่อในกำรสร้ำงสรรค์และดแูลผลงำนอย่ำงเป็นระบบในทกุเร่ือง	โดยเฉพำะ 

เรือ่งกฎหมำยลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องและท�ำมำตลอด	 อีกเรื่องที่ส�ำคัญไม่แพ้กันคือ	 กำรให้

คนรุ่นใหม่ได้รับฟัง	เรียนรู้	และเข้ำถึงบทเพลงสุนทรำภรณ์ได้อย่ำงถูกต้อง	ทั้งค�ำร้อง

และดนตรีผ่ำนคอนเสร์ิต	 เช่น	ฟลอร์เฟ่ืองฟ้ำของผูถ้อืหุน้กู	้ ปตท.	หรือผ่ำนกำร	Cover	

ของนักร้องยุคใหม่ที่มีคุณภำพ...”
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แผนที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Map 
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ถนนวิภาวดี-รังสติ ถนนพหลโยธิน
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ทางด�วน

ดี-รังสิต

ถน
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าด
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�าว

สถานีรถไฟฟ�าหมอชิต

สวนจตุจักร

สวนรถไฟ

ห�างเซ็นทรัล

สถานีขนส�งหมอชิด

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
หน้าแรก / กิจกรรมเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ / ลงทะเบียนรับข่าวสาร

1. กรุณากรอกอีเมล์ของท่าน
 
2. กรุณาเลือกหัวข้อที่ท่านต้องการรับข้อมูลข่าวสาร
 นิตยสาร happiness และ happiness activity 
 กิจกรรมพิเศษเพื่อผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะ (รายละเอียดกิจกรรม, วิธีการลงทะเบียน) 
 ประกาศผลการรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 
	 ข้อมูลหุ้นกู้ออกใหม่	/	หุ้นกู้ที่จะครบก�ำหนดไถ่ถอน	
	 ข้อมูลทั่วไป	เช่น	แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงช่องทำงกำรติดต่อ	
 เลือกทั้งหมด 

  			ฉันไม่ใช่โปรแกรม	 												reCAPTCHA
     อัตโนมัติ         ข้อมูลส่วนบุคคล	-	ข้อก�ำหนด

  สมัครรับข่าวสาร

หมำยเหตุ:	หำกท่ำนต้องกำรยกเลิกข่ำวสำรอิเล็กทรอนิกส์จำก	บริษัท	ปตท.	จ�ำกัด	(มหำชน)	โปรดคลิกที่นี่

Subscription
ใหม่!! เพิ่มช่องทางรับข่าวสาร ง่ายๆ 
เพียงใช้ Email ของท่านลงทะเบียน

สมัครรับข่าวสาร
เข้าไปที่ QR Code 
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PTT DEBENTURE CLUB

การสมัครกิจกรรม
PTT DEBENTURE CLUB

ท่ำนผู้ถือหุ้นกู้สำมำรถแจ้งควำมประสงค์
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับ	PTT	Debenture	Club	ได้	3	วิธี

1. ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS (24 ชั่วโมง) : ส�าหรับกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ ปตท. 
	 •	ส่งข้อควำม	SMS	มำที่หมำยเลข	4890011	(ค่ำบริกำรครั้งละ	3	บำท)

	 •	รำยละเอียดข้อควำม	SMS	จะปรำกฏในหน้ำที่	9	กิจกรรมเยี่ยมชมฯ	

2. ลงทะเบียนผ่านระบบอัตโนมัติ (IVR) 24 ชั่วโมง : ส�าหรับทุกกิจกรรม 
	 •	โทร.	มำที่หมำยเลข	0-2624-5599			

	 •	กด	8	เพื่อเข้ำสู่ระบบกำรลงทะเบียนกิจกรรม	

	 •	กดเลือกสมัครกิจกรรมที่ท่ำนสนใจ

	 •	กดหมำยเลขอ้ำงอิงของท่ำน	12	หลัก	ซึ่งปรำกฏอยู่หลังชื่อบนซองนิตยสำร	happiness	activity							

	 •	กดหมำยเลขโทรศัพท์มือถือที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

	 •	ท�ำตำมขั้นตอนที่แจ้งโดยระบบ	IVR	

 

3. ลงทะเบียนผ่าน Call Center : ส�าหรับทุกกิจกรรม 

	 •	โทร.	มำที่หมำยเลข	0-2624-5599	ระหว่ำงเวลำ	8.00	-	18.00	น.	

	 	 (ทุกวัน	ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)

 

หมายเหตุ
	 •	ปตท.	ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกิจกรรมหรือโปรแกรมท่องเที่ยว		

	 	 ตำมเหตุกำรณ์และควำมเหมำะสม	โดย	ปตท.	จะแจ้งให้ท่ำนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับสิทธิ์		 	

	 	 เข้ำร่วมกิจกรรมทรำบ

	 •	ในกรณีที่มีผู้แจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมกิจกรรมเกินจ�ำนวนที่จัดเตรียมไว้	 

	 	 ปตท.	จะคัดเลือกโดยกำรสุ่มรำยชื่อ	(Random)	จำกผู้ลงทะเบียนที่มีคุณสมบัติถูกต้อง		 	

	 	 ตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนดเท่ำนั้น

	 •	ปตท.	ขอสงวนสิทธิ์ส�ำหรับผู้ได้รับสิทธิ์เข้ำร่วมกิจกรรมประเภทใดๆ	ในครั้งนี้		 	 	

	 	 ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมประเภทเดียวกันเป็นเวลำ	2	ปี

	 •	ข้อมูลผู้ถือหุ้นกู้	ปตท.	ปรับปรุง	ณ	วันที่	30	มิถุนำยน	2559

	 	 (ไม่รวมข้อมูลหุ้นกู้รุ่น	PTTC167a	หมดอำยุ	31	กรกฎำคม	2559)
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ประมวลกิจกรรม
PTT DEBENTURE CLUB

ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม จ�านวน วิธีการสมัคร ประกาศผล*

หมำยเหตุ	:	*	ประกำศผลทำง	SMS	เฉพำะผู้ได้รับสิทธิ์เท่ำนั้น

เยี่ยมชมกิจการ ปตท.
ครั้งที่ 2/2559

OBA,AICA
ปตท.วังน้อย จ.อยุธยา

26	/	27	/	28	

กันยำยน	2559	

(3	รอบ)

80	ท่ำนต่อรอบ	

(ผู้ติดตำม	1	ท่ำน)
•	ระบบ	SMS																		
•	ระบบ	IVR
•	Call	Center
	 ถึงวันที่	
	 2	กันยำยน	2559

วันที่	

6	กันยำยน	2559				

ทำง	SMS	

และเว็บไซต์	ปตท.

8	ตุลำคม	2559 240	ท่ำน

(ผู้ติดตำม	1	ท่ำน)

•	ระบบ	IVR																						

•	Call	Center	

	 ถึงวันที่	

	 11	กันยำยน	2559

วันที่	

16	กันยำยน	2559				

ทำง	SMS	

และเว็บไซต์	ปตท.

Lush life 
on the beach 

เกาะกูด จังหวัดตราด

3 วัน 2 คืน
ครีเอทีโว

26-28	

พฤศจิกำยน	2559

17	ธันวำคม	2559

30	ท่ำน				

(ผู้ติดตำม	1	ท่ำน)

240	ท่ำน

(ผู้ติดตำม	1	ท่ำน)

•	ระบบ	IVR																							

•	Call	Center

	 ถึงวันที่	

	 11	กันยำยน	2559

•	ระบบ	IVR																							

•	Call	Center

	 ถึงวันที่	

	 6	พฤศจิกำยน	

		2559

วันที่	

16	กันยำยน	2559

ทำง	SMS			

และเว็บไซต์	ปตท.

วันที่	

11	พฤศจิกำยน	2559	

ทำง	SMS			

และเว็บไซต์	ปตท.

สัมมนา “เคล็ดลับการ
ดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ” 
โดย นพ.ปัญญา ไข่มุก
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 
ปตท.ส�านักงานใหญ่

สัมมนา 
“ล้างกายใจให้เข้มแข็ง 
เติมพลังชีวิตให้เป็นสุข”                   
โดย คุณหนูเล็ก ฉัตริษา 

ศรีสานติวงศ์

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 
ปตท.ส�านักงานใหญ่
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