




สวัสดีครับ ผูถือหุนกู ปตท. ชาว happiness Activity ทุกทาน

พิจินต อภิวันทนาพร
บรรณาธิการบริหาร

      ในชวงเวลาที่ผานมา หลายทานอาจจะเลือกให้ความสำาคัญกับเวลาเฉพาะในชวงโอกาสพิเศษ ซึ่งนานทีปหนจะมาเยือนกันสักครั้ง 

ทำาให้อาจหลงลืมการเติมความสุขให้กับชวงเวลาอื่น ๆ ที่เหลือ แตแท้จริงแล้วทุกคนสามารถทำาทุกวันให้เปนวันพิเศษ และนาอัศจรรย์ได้

เพราะ Magical Moments นั้นเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ไมวาจะเปนจากการดูหนังฟงเพลง ดูคอนเสิร์ต หรือแม้แตการใช้ชีวิตประจำาวัน

ซึ่งสิ่งเหลานี้นอกจากจะสร้างความสุขและความบันเทิงแล้ว ยังให้ข้อคิดดี ๆ จากเรื่องราวตาง ๆ ได้อีกด้วย

      และในชวงเวลานี้สำาหรับชาว happiness Activity เราได้เตรียมกิจกรรมสุดพิเศษที่มีความหลากหลายเพื่อมอบให้กับทุกทานเชนเคย

โดยกิจกรรม PTT Site Visit ในรอบนี้เราจะพาทานไปเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำามัน และศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อีกท้ัง ยังมีเวิร์กชอปคุณช้างจับมือซ่ึงนับเปนอีกหน่ึงกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีจะชวนทานมาสงตอความรักความปรารถนาดี

เพื่อสร้างกำาลังใจให้กับผู้อื่น

   สำาหรับทริปทองเที่ยวตางประเทศ กูรูผู้รอบรู้จะนำาทานไปเยือนรัสเซีย อดีตดินแดนหลังมานเหล็กที่รุมรวยไปด้วยอารยธรรม

และประวัติศาสตร์ ตื่นตาไปกับความวิจิตรตระการตาของสถาปตยกรรม พร้อมตามรอยประพาสรัชกาลที่ 5 ที่นครเซนต์ปเตอร์สเบิร์ก

และลิ้มลองไขปลาเบลูการ์คาเวียร์ที่ดีที่สุดในโลก เพลิดเพลินกับอาหารชั้นดีการันตีคุณภาพโดย ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ 

    นอกจากนี้ ในวันที่ 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม เตรียมพบกับ PTT Debenture Club Concert 2018 ที่เราได้คัดสรรศิลปน

คุณภาพระดับแนวหน้ามามอบความสุขสนุกสนานสร้างความประทับใจให้กับทุกทาน ติดตามรายละเอียดได้ทางจดหมายและเว็บไซต์

PTT Debenture Club ในเร็ว ๆ นี้

       ท้ายสุดพวกเราชาว happiness Activity ขอสงมอบกิจกรรมดี ๆ ให้แกผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. เพื่อเปนสวนหนึ่งในการสรรสร้างทุกชวงเวลา

ในทุก ๆ วันของคุณให้เปนวันอันแสนพิเศษครับ

Make your own magic

กองบรรณาธิการ :
จุลลจินดา จุลเทศ  ผุสดี คุ้มรำาไพ  นิศากร หุตะจูฑะ
ภัทรรินทร์ เทียนสวัสดิ์ ไพสิฐ ศิริบวร

happiness Activity กิจกรรมสําหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.

ที่ปรึกษา : คณุนธิมิา เทพวนงักูร บรรณาธิการบริหาร : คณุพจินิต์ อภวินัทนาพร

จัดทําโดย : ฝ่ายผู้ลงทนุสมัพนัธ์ บรษิทั ปตท. จำากดั (มหาชน) 555 ถนนวภิาวดรีงัสติ

แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900

PTT Debenture Call Center : 0-2624-5599

นายทะเบียนหุนกู ปตท. : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2128-2324-9

Website : www.pttplc.com Email : debentureclub@pttplc.com

ออกแบบและพิมพโดย : MINICLE CREATION CO., LTD. โทรศัพท์ : 099-145-9536
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ปลุกความเป็นบาริสต้าในตัวคุณ ด้วยเวิร์กชอปกาแฟยอดนิยม

ครั้งที่ 2 ประจำ ป‚ 2561
เยี่ยมชมสถาบันพั²นาศักยÀาพ¸ุรกิจน้ำ มัน (OBA) และ
ศูนย์¸ุรกิจคาเฟ† อเมซอน (AICA) จังหวัดพระนครศรีอยุ¸ยา

LOVE-CARE-SHARE 
ส่งต่อความรักกับคุณช้างจับมือ

เสพงานศิลปŠ ชิมสุดยอดอาหาร
ตามรอยประพาสรัชกาลที่ 5 เสด็จเยือนจักรวรรดิรัสเซีย

ประมวลÀาพหลากหลายกิจกรรมที่ผ่านมาของ ปตท.

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ช่องทางในการลงทะเบียนรับข่าวสาร สำ หรับกิจกรรม
เพื่อผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.
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SCAN ME
สมัครร่วมกิจกรรมได้ทันที
เพียงสแกน QR Code นี้
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barista
one day

สถานที่ :
ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน (Amazon Inspiring Campus
: AICA) อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันที่จัดกิจกรรม :
วันพุธที่ 30, วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม
และวันศุกร์ 1 มิถุนายน 2561

ปลุกความเป็นบาริสต้าในตัวคุณ
ด้วยเวิร์กชอปกาแฟยอดนิยม

   กิจกรรมประจำ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับ
ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. โดยยังคงความพิเศษไว้เช่นเดิม
ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดทุกกลเม็ดเคล็ดลับเก่ียวกับ
กาแฟ พร้อมเยี่ยมชมโรงคั่วกาแฟ รวมถึงลอง
ชงเครื่องดื่มแบบบาริสต้ามืออาชีพ
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WORKSHOP
กำ หนดการ

07.30 น.
08.30 น. 
09.30 น.
12.00 น.
13.00 น.
15.00 น.
15.30 น.
17.00 น.

ลงทะเบียน ณ ปตท. สำานักงานใหญ 
เดินทางไปยังศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน (AICA) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ฟงบรรยายความรู้ในการดำาเนินธุรกิจร้านคาเฟ่ อเมซอน และเยี่ยมชม AICA
รับประทานอาหารกลางวัน
เรียนรู้การทำาเครื่องดื่มร้อน เย็น และปน (ตามสูตรที่กำาหนด)
สรุป ถาม-ตอบ และมอบประกาศนียบัตร
เดินทางกลับ
ถึง ปตท. สำานักงานใหญ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
• กำาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม 

• ลงทะเบียนผาน 3 ชองทาง ตั้งแตวันนี้ถึงวันที่ 22 เมษายน 2561 ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 27 เมษายน 2561

• จำานวนผู้เข้ารวมกิจกรรม 30 คนตอรอบ โดยสามารถเลือกได้เพียง 1 รอบเทาน้ัน (สงวนสิทธ์ิสำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตาม 1 คน)

• ผลการคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารวมกิจกรรม โดยการสุมรายชื่อครั้งนี้ ถือเปนที่สิ้นสุด

• กรณียกเลิกการเข้ารวมกิจกรรม ต้องแจ้งลวงหน้ากอนวันจัดกิจกรรมไมน้อยกวา 7 วันทำาการ มิเชนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในกิจกรรม

  ประเภท Workshop เปนเวลา 2 ป

• ทั้งนี้ ปตท. จะจัดสงเอกสารยืนยันสิทธิ์ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โดยจดหมายลงทะเบียนหลังประกาศรายชื่อ หากไมแจ้งยืนยันสิทธิ์

  ภายในกำาหนดที่ระบุในเอกสารยืนยันสิทธิ์ ปตท. จะถือวาทานสละสิทธิ์และเลื่อนรายชื่อสำารองขึ้นตามลำาดับ

FYI กากกาแฟกับความงาม

     นอกจากกาแฟจะเปนเครื่องดื่มถ้วยโปรด

ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ลดการ

เสื่อมของเซลล์โดยจะปรากฏในรูปของริ้วรอย 

และความเหี่ยวยนแล้ว กาเฟอีนในกาแฟที่มี

คุณสมบัติกระตุ้นให้รางกายสดชื่น ทำาให้เลือด

สูบฉีดได้ดี ดังนั้นเมื่อเรานำากากกาแฟที่เหลือ

มาขัดผิว ก็จะทำาให้เส้นเลือดขยายตัว สงผลให้

ผิ วพรรณดูเปล งปลั่ งสดใสเปนธรรมชาติ

อีกด้วย

WORKSHOP

พฤษภาคม
2561

30/31
มิถุนายน
2561

1
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กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ ปตท. 
ครั้งที่ 2 ประจำ ป‚ 2561

SITE VISIT
PTT

     เยี่ยมชม ‘สถาบันพั²นาศักยÀาพ¸ุรกิจน้ำ มัน (Oil Business Academy : OBA)’ และ
‘ศูนย์¸ุรกิจคาเฟ† อเมซอน (Amazon Inspiring Campus : AICA)’ จังหวัดพระนครศรีอยุ¸ยา
เดินทางไปและกลับÀายในวันเดียวกัน จำ นวน 3 รอบ æ ละ 80 คน
(ฟรีสำ หรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตาม 1 คน)

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

กำ หนดการ

07.00 น.
08.00 น. 
08.30 น.
10.00 น.

11.30 น.
13.00 น.

14.30 น.
17.00 น.

ลงทะเบียนท่ี ปตท. สำานักงานใหญ อาคาร 1 ช้ัน 2 (หน้าห้อง Auditorium) และรับประทานอาหารเช้า
ผู้บริหารกลาวต้อนรับ/ จับรางวัล Lucky Draw/ ถายภาพรวมกัน (ในห้องประชุม)
ออกเดินทางจาก ปตท. โดยรถบัส VIP
เย่ียมชมกิจการ
กลุมท่ี 1 : เย่ียมชมสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำามัน (Oil Business Academy : OBA)
กลุมท่ี 2 : เย่ียมชมศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน (Amazon Inspiring Campus : AICA)
รับประทานอาหารกลางวัน
เย่ียมชมกิจการ (ตอ)
กลุมท่ี 1 : เย่ียมชมศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน (Amazon Inspiring Campus : AICA)
กลุมท่ี 2 : เย่ียมชมสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำามัน (Oil Business Academy : OBA)
ออกเดินทางกลับ
เดินทางถึง ปตท. สำานักงานใหญ โดยสวัสดิภาพ
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SITE VISIT

หมายเหตุ
• 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
  เอกสารยืนยันสิทธ์ิ ปตท. จะถือวาทานสละสิทธ์ิและเล่ือนรายช่ือสำารองข้ึนตามลำาดับ

การสมัครร่วมกิจกรรม

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

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)

SITE VISIT

กรกฎาคม
2561

10/11/12

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. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้ารวมกิจกรรมไมสามารถเปล่ียนแปลง
   วันเยี่ยมชมฯ ที่ได้รับสิทธิ์
5. สิทธ์ิการรวมกิจกรรมน้ี ไมสามารถแลกเปล่ียนเปนเงินสดได้
6. หากมีเหตุจำาเปน ผู้ถือหุ้นกู้ฯ ที่ได้รับสิทธิ์สามารถยกเลิก
   การเข้ารวมกิจกรรมได้กอนวันจัดกิจกรรม อยางน้อย
   7 วันทำาการ มิเชนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในกิจกรรมประเภท
   เยี่ยมชมกิจการ  เปนเวลา 3 ป
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   PTT Debenture Club เชิÞคุณท่องÄดูร้อนในดินแดนหลังม่านเหล็ก ท่ีเต็มไปด้วยอารย¸รรม
และประวัติศาสตร์อันรุ่มรวย ต่ืนตาไปกับความวิจิตรตระการตาของสถาป̃ตยกรรม พร้อมตามรอย
ประพาสรัชกาลท่ี 5 ณ นครเซนต์ป‚เตอร์สเบิร์ก พร้อมเพลิดเพลินอาหารช้ันดีการันตีคุณÀาพโดย
ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ และล้ิมลองไข่ปลาเบลูการ์ คาเวียร์ ท่ีดีท่ีสุดในโลก 

เสพงานศิลปŠ ชิมสุดยอดอาหาร
ตามรอยประพาสรัชกาลที่ 5 เสด็จเยือนจักรวรรดิรัสเซีย

THE SIGNATURE 
OF RUSSIA

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 : กรุงเทพÏ-มอสโก-ยอดเขาสแปร์ โรว์-Àัตตาคารแห่ง
พระราชวังโรมานอฟ

1

คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D ทีมงานบริษัท ไรน์นิช ทราเวล จำากัด

ให้การต้อนรับและอำานวยความสะดวก

ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9.5 ชม.)

เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากวาประเทศไทย 4 ชม.)   

นำาชมทัศนียภาพอันสวยงามกว้างไกลของตัวเมืองมอสโก อดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ ทีย่อดเขา

สแปรโรว ซึ่งจะเห็นมหาวิทยาลัยแหงมอสโก ที่มีชื่อเสียงและมีพื้นที่ใหญที่สุดในโลก 

รับประทานอาหารคำา ณ ภัตตาคารแหงพระราชวังโรมานอฟ*

เข้าพักที่โรงแรม CROWN PLAZA MOSCOW WORLD TRADE CENTRE หรือเทียบเทา

08.00 น.

10.10 น.

15.55 น.

ชวงคำา

TRIP

สิงหาคม
2561

4-10

      นำาบรรยายตลอดเส้นทางโดย อ. ภากร มังกรพันธ์ุ ผู้เช่ียวชาญด้านอารยธรรม

ตะวันตก และประวัติศาสตร์ ที่ใช้เวลากวายี่สิบปในการศึกษาค้นคว้างานศิลปะ

ตะวันตก ปจจุบันเปนผู้บรรยาย และอบรมให้กับผู้ชื่นชอบทองเที่ยวหาความรู้

เพลินเพลิน และเห็นคุณคาสิ่งที่พวกเขาได้พบเจอไมวาจะเปนภาพเขียน

ประติมากรรม สถาปตยกรรม ทั้งภายในและตางประเทศ

* รับประกันความอรอยโดย ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน
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วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 : พระราชวังเครมลิน-โบสถ์อัสสัมชัÞ-วิหารเซนต์บาซิล-
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมอสโก-ห้างสรรพสินค้าคุม-ละครสัตว์บันลือโลก

2

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำาชมพระราชวังเครมลิน สถาปตยกรรมท่ีย่ิงใหญสวยงาม จุดกำาเนิดแหงประวัติศาสตร์รัสเซีย ท่ีมีอายุ

ยาวนานกวา 850 ป พร้อมชมพิพิธภัณฑอารเมอรรี แชมเบอร ที่เก็บสมบัติล้ำาคาของกษัตริย์รัสเซีย

และชมโบสถอัสสัมชัญ ที่ใช้ในพิธีสวมมงกุฎเพื่อการขึ้นครองราชย์ของพระมหากษัตริย์รัสเซีย จากนั้น

นำาชมปอมปนใหญท่ีสร้างอยางวิจิตรบรรจง แตยังไมเคยใช้ยิงจริงเลยแม้แตคร้ังเดียว พร้อมชมหอระฆัง

พระเจ้าอีวาน ระฆังยักษ์ที่ใหญที่สุดในโลก 

รับประทานอาหารกลางวัน 

นำาชมวิหารเซนตเดอะซาเวียร วิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย แวะถายภาพที่วิหารเซนตบาซิล

สัญลักษณ์ของกรุงมอสโก ตอด้วยนำาคณะเดินพักผอน และชอปปงที่หางสรรพสินคาคุม ที่มีชื่อเสียง

อันดับหน่ึงของมอสโกเต็มไปด้วยสินค้ามากมาย โดยเฉพาะไขปลาคาเวียร์, ไหมพรม, เคร่ืองแก้ว, เซรามิก

รัสเซีย ให้เลือกชอปปงตามอัธยาศัย นำาชมสถานีรถไฟฟาใตดินมอสโก ความลงตัวของการผสมผสาน

08.00 น.

ชวงเช้า

เที่ยง

ชวงบาย

มหาวิทยาลัย
แหงมอสโก

วิหารเซนตบาซิลภัตตาคารแหงพระราชวังโรมานอฟ

โบสถอัสสัมชัญ 

TRIP

สถานีรถไฟฟาใตดินมอสโก
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วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 : เซอร์กาเยฟโปสาด-วิหารเซนต์เซอร์เจียส-
นครเซนต์ป‚เตอร์สเบิร์ก

3

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ออกเดินทางโดยรถโค้ชสูเมืองเซอรกาเยฟโปสาด (ซารกอส) อยูหางจากกรุงมอสโกประมาณ 70 กม.

พร้อมเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ท่ีรมร่ืนไปด้วยป่าสนระหวางทาง นำาชมวิหารเซนตเซอรเจียส (St. Sergius)

วิหารเกาแกที่สร้างในศตวรรษที่ 14 เปนศูนย์รวมชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญที่สุดในรัสเซีย

พร้อมชมหอระฆังเกาแก และบอน้ำามนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีเรื่องเลาวา ชายตาบอดสามารถมองเห็นได้

หลังนำาน้ำาในบอมาล้างหน้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

เดินทางสูสนามบินแซเรเมเยโว กรุงมอสโก

ออกเดินทางสูนครเซนต์ปเตอร์สเบิร์ก โดยเที่ยวบินที่ S7 43

ถึงสนามบินพูลโคโว นครเซนต์ปเตอร์สเบิร์ก

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารสเต็กเนื้อ* (มีเมนูเนื้อสัตว์ประเภทอื่นให้เลือก)

เข้าพักที่โรมแรม COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL, ST. PETERSBURG หรือเทียบเทา 

เทคโนโลยีเข้ากับสถาปตยกรรมหลากหลายรูปแบบ กอสร้างในสมัยสตาลิน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของ

ประเทศจนได้รับการยกยองวาเปนสถานีรถไฟฟาใต้ดินในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง หลังจากนั้นเดินทาง

สูตลาดอาบัต ถนนคนเดินที่ดังที่สุดของรัสเซีย มีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด และราคาถูกกวา

แหลงอื่นในมอสโก

พบกับการแสดงจากสัตว์ตาง ๆ ในละครสัตวบันลือโลก รวมถึงการแสดงจากตัวตลก และนัก

กายกรรมให้ได้ตื่นตาตื่นใจตลอดการแสดง 

รับประทานอาหารคำา เข้าพักที่โรงแรม CROWN PLAZA MOSCOW WORLD TRADE CENTRE

หรือเทียบเทา

07.00 น.

ชวงเช้า

เที่ยง

15.00 น.

17.35 น.

19.10 น.

ชวงคำา

ชวงคำา

ละครสัตวบันลือโลก หางสรรพสินคาคุม

* รับประกันความอรอยโดย ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน
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วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 : นครเซนต์ป‚เตอร์สเบิร์ก-พาเลสสแควร์-มหาวิหาร
เซนต์ไอแซค-พระราชวังÄดูหนาวเÎอร์มิเทจ-มหาวิหารคาซาน

4

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำาชมพาเลสสแควร พร้อมชมเสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ อนุสาวรีย์พระเจ้าปเตอร์มหาราช ยอดกษัตริย์

ของชาวรัสเซีย ที่ตั้งอยูใจกลางสแควร์ และนำาเข้าชมความยิ่งใหญของพระราชวังฤดูหนาวเฮอรมิเทจ

ท่ีประกอบด้วยห้องตาง ๆ มากกวา 1,050 ห้อง ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ์เก็บสมบัติอันล้ำาคาจากท่ัวโลกกวา

2 ล้านช้ิน รวมท้ังภาพเขียนของจิตรกรเอกช้ันเย่ียมของโลกไว้ อาทิ ลีโอนาร์โด ดาวินซ่ี, ปกัสโซ, แรมบรันต์,

วินเซนต์ แวนโก ฯลฯ  

รับประทานอาหารกลางวัน 

08.00 น.

ชวงเช้า

เที่ยง

พาเลสสแควร 

วิหารเซนตเซอรเจียส

พระราชวังฤดูหนาวเฮอรมิเทจ

เมืองเซอรกาเยฟโปสาด (ซารกอส)

TRIP
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พระราชวังแคทเธอรีน

นำาชมมหาวิหารเซนตไอแซค ที่สร้างขึ้นอยางสวยงามยิ่งใหญ ยอดโดมทำาด้วยทองคำาแผนหนักถึง

100 กก. นับเปนวิหารทรงโดมที่สูงที่สุดในโลก ชมความงดงามของโบสถสมอลนี คอนแวนต

(SMALNY CONVENT) ที่เคยใช้เปนศูนย์บัญชาการของเลนินกอนการปฏิวัติใหญ พร้อมถายรูป

มหาวิหารคาซาน มหาวิหารที่ใหญที่สุด นำาแบบมาจากวิหารเซนต์ปเตอร์ แหงกรุงโรม ที่ระลึก

ที่กองทัพรัสเซียชนะกองทัพของพระเจ้านโปเลียน แหงฝรั่งเศส 

รับประทานอาหารคำา ณ ภัตตาคารสเต็กเนื้อ (มีเมนูเนื้อสัตว์ประเภทอื่นให้เลือก)

เข้าพักที่โรมแรม COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL, ST. PETERSBURG หรือเทียบเทา 

ชวงบาย

ชวงคำา

มหาวิหารเซนตไอแซค โบสถสมอลนี คอนแวนต

มหาวิหารคาซาน 

พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ 
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TRIP

วันพุ¸ที่ 8 สิงหาคม 2561 : พระราชวังป‚เตอร์Îอฟ-Àัตตาคารโกลอปสกี-พระราชวัง
แคทเ¸อรีน-การแสดงระบำ พื้นเมืองของรัสเซีย

5

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสูพระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ สร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าปเตอร์มหาราช พบกับประติมากรรม

ที่วิจิตรพิสดารอลังการ ยิ่งภายในพระราชวังประกอบด้วยห้องหับมากมาย ประดับด้วยจิตรกรรม

สีทองอราม สวนภายนอกก็เต็มไปพฤกษานานาพันธุ์ และสวนน้ำาพุอันตระการตา  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารโกลอปสกี*     

นำาชมพระราชวังแคทเธอรีน ภายในหมูบ้านพุชกินวิลเลจท่ีสวยงามแหงหน่ึงในรัสเซีย ด้วยห้องตาง ๆ 

นับร้อย โดยเฉพาะห้องอำาพัน (AMBER ROOM) เดินชมสวนอันรมรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส

ชมการแสดงระบําพื้นเมืองของรัสเซีย

รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารพระราชวังนิโคลัสพาเลซ* พร้อมล้ิมลองไขปลาเบลูการ์คาเวียร์

ที่แพงที่สุดในโลก ซึ่งไมได้มีสีดำาอยางที่คุ้นเคย แตเปนชนิดที่มีสีเทาออน ๆ ไลลงมาจนเกือบขาว

เข้าพักที่โรมแรม COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL, ST. PETERSBURG หรือเทียบเทา  

08.00 น.

ชวงเช้า

เที่ยง

ชวงบาย 

ชวงเย็น  

ระบําพื้นเมืองของรัสเซีย
ไขปลาเบลูการคาเวียร

* รับประกันความอรอยโดย ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน



ปอมปเตอร แอนด พอล
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วันพÄหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 : เรือลาดตระเวนออโรร่า-ป้อมป‚เตอร์ แอนด์ พอล-
มอสโก

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 : กรุงเทพÏ

6

7

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำาชมเรือลาดตระเวนออโรรา ที่จอดปลดประจำาการเปนอนุสรณ์แหงการปฏิวัติเปลี่ยนแปลง

การปกครองครั้งสำาคัญของชาวรัสเซีย แวะปอมปเตอร แอนด พอล ในอดีตเปนที่คุมขังนักโทษทาง

การเมืองในสมัยพระเจ้าซาร์ มีศิลปะเปนแบบอิตาลีปนกับรัสเซีย เช่ือวาสร้างข้ึนเพ่ือฉลองชัยชนะสวีเดน

ปจจุบันใช้เปนที่ฝงพระศพของราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์  

รับประทานอาหารกลางวัน

ออกเดินทางสูกรุงมอสโก โดยเที่ยวบินที่ S7 40

เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโก เปลี่ยนเครื่องบินเปนสายการบินไทย

ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 975

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

08.00 น.

ชวงเช้า

เที่ยง

14.40 น. 

16.10 น. 

18.25 น. 

07.30 น. 

เรือลาดตระเวนออโรรา 
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TRIP

อัตรานี้ไมรวม

     - คาน้ำาหนักกระเปาเดินทางในกรณีเกินกวาสายการบินกำาหนด (การบนิไทย - ไมเกิน 30 กก./ S7 - ไมเกิน 20 กก.)

     - คาใช้จายสวนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เชน คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง คาโทรศัพท์ คาซักรีด

       เปนต้น

     - คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

คนละ
ผู้ถือหุ้นกู้ฯ และผู้ติดตามพักห้องละ 2 คน (ชั้นทัศนาจร)

บุคคลทั่วไปพักห้องละ 2 คน

ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ (ราคาเริ่มต้น) เพิ่มราคา 

ไมรวมตั๋วเครื่องบิน ลดราคา

พักเดี่ยว เพิ่มราคา

102,000 บาท

108,000 บาท

111,010 บาท

28,400 บาท

28,000 บาท

อัตราค่าบริการ

• ผู้เดินทาง 30 คน (สงวนสิทธิ์สำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตาม 1 คน)
• ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. ที่ไมเคยรวมกิจกรรมประเภททองเที่ยวกับบริษัทฯ ในป 2559-2561
• ลงทะเบียนผาน 3 ชองทาง ตั้งแตวันนี้ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 และประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่
  18 พฤษภาคม 2561
• ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รวมกิจกรรม โดยการสุมรายชื่อครั้งนี้ ถือเปนที่สิ้นสุด
• การสำารองที่นั่ง
 - มัดจําคนละ 30,000 บาท - ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561

 - ชำาระสวนที่เหลือ - ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

• การยกเลิกการเดินทาง
 - กอนวันจายมัดจำา - ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 : ไมมีคาใชจาย

 - หลังวันจายมัดจำา
  ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 - เก็บคาธรรมเนียมคนละ 15,000 บาท
  ตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2561 - เก็บคาธรรมเนียมคนละ 30,000 บาท
 - หลังชำาระคาทัวร์ครบถ้วน
  ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 - เก็บคาธรรมเนียม 50% ของอัตราคาบริการ
  ตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 - สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากบริษัทฯ
  ได้สำารองคาใช้จายลวงหน้าตามโปรแกรมเพื่อเตรียมการเดินทางให้ผู้เดินทางเรียบร้อยแล้ว
• ปตท. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมทองเที่ยวตามสถานการณ์ และความเหมาะสม

หมายเหตุ
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LOVE - CARE - SHARE 
ส่งต่อความรักกับคุณช้างจับมือ 

WORKSHOP
CSR

     สำ หรับเวิร์กชอปในครั้งนี้ นอกเหนือจากการสอนประดิษ°์สิ่งของที่ทำ ได้เองง่าย æ
ด้วยตัวคุณเอง ซ่ึงเป็นท้ังการ½ƒกสมา¸ิ และชุบชูใจแล้ว ยังสามารถนำ ไปใช้ในการบริหารมือ
และข้อมือเพื่อลดอาการปวดข้อมือ แก้อาการชาปลายนิ้วมือ มือเกร็ง และนิ้วล็อกได้
ที่สำ คัÞยิ่งไปกว่านั้น คือได้เป็นส่วนหนึ่งในการประดิษ°์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป†วยมือเกร็ง
อัมพÄกษ์ อัมพาต โรคÀาวะสมองผิดปกติ และมืออ่อนแรงได้อีกด้วย

WORKSHOP

สิงหาคม
2561

18

     โครงการคุณช้างจับมือ ริเร่ิมโดย คุณจอย I see You คุณกวาง และ 1168 Group ท่ีประดิษฐ์คุณช้างจับมือ เพ่ือนำาไป
ชวยเหลือ ผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคภาวะสมองผิดปกติ มือออนแรง หรือมีอาการมือเกร็งไมสามารถขยับ
นิ้วมือได้ อุปกรณ์นี้จะชวยกระตุ้นการทำางานของกล้ามเนื้อ ใช้ปองกันเล็บที่จิกลงบนเนื้อระหวางที่เกิดอาการ
ชักเกร็ง หรือนิ้วมือที่ติดกัน 
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หมายเหตุ

• กำาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม 

• ลงทะเบียนผาน 3 ชองทาง ตั้งแตวันนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

• จำานวนผู้เข้ารวมกิจกรรม 100 คนตอรอบ โดยสามารถเลือกได้เพียง 1 รอบเทาน้ัน (สงวนสิทธ์ิสําหรับผูถือหุนกู ปตท.

  และผูติดตาม 1 คน)

• ผลการคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารวมกิจกรรม โดยการสุมรายชื่อครั้งนี้ ถือเปนที่สิ้นสุด

• กรณียกเลิกการเข้ารวมกิจกรรม ต้องแจ้งลวงหน้ากอนวันจัดกิจกรรมไมน้อยกวา 7 วันทำาการ มิเชนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

  ในกิจกรรมประเภท Workshop เปนเวลา 2 ป

WORKSHOP

กำ หนดการ
รอบเชา
09.00 น.
10.00 น. 
10.30 น.
11.30 น.
รอบบาย
13.30 น.
14.30 น.
15.00 น.
16.00 น.

ลงทะเบียน และรับประทานของวาง
บรรยาย และสาธิตประดิษฐ์ตุกตาคุณช้างจับมือ
ลงมือปฏิบัติ
จบกิจกรรม

ลงทะเบียน และรับประทานของวาง
บรรยาย และสาธิตประดิษฐ์ตุกตาคุณช้างจับมือ
ลงมือปฏิบัติ
จบกิจกรรม

สถานที่ : ปตท. สํานักงานใหญ ถนนวิภาวดีรังสิต

     ชมรมพลังไทยใจอาสา กลุม ปตท. ได้รวมสานตอผานโครงการคุณช้างจับมือ (สงสุขผานผ้า) มาต้ังแตป 2559
โดยเปดบูทให้จิตอาสาที่เปนพนักงานกลุม ปตท. ได้มารวมทำาคุณช้างจับมือ รวมถึงขยายผลเปนวิทยากรสอนการ
ประดิษฐ์ ให้กับบุคคลภายนอกมาอยางตอเนื่อง ซึ่งได้สงมอบคุณช้างจับมือจำานวนทั้งสิ้นกวา 5,000 ตัวให้กับ
สถานพยาบาล 88 แหง สำาหรับกิจกรรมในครั้งนี้ชาว happiness Activity จะมารวมทำาคุณช้างจับมือเพื่อสงมอบให้กับ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กอนสงมอบให้กับผู้ป่วยหรือหนวยงานที่เกี่ยวข้องตอไป เรียกได้วาเปนอีกหนึ่งกิจกรรม
ดี ๆ ที่ให้ประโยชน์ทั้งทางรางกาย และความชุมชื่นหัวใจกันถ้วนหน้า
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ประมวลÀาพหลากหลายของกิจกรรม
ที่สร้างความสุข รอยยิ้ม และความประทับใจให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.

PTT
SOCIETY PTT SOCIETY

THE GOLDEN
RED AUTUMN
ความงามของใบไม้เปลี่ยนสี

แห่งแดนอาทิตย์อุทัย

TRIP

พฤศจิกายน
2560

18-24



21

PTT SOCIETY
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PTT SOCIETY
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PTT SOCIETY
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PTT SOCIETY

กาญจนบุรี - สังขละบุรี
เสน่ห์ตะวันตก

ดินแดนอารย¸รรม 3 เชื้อชาติ

TRIP

พฤศจิกายน    ธันวาคม
2560

30    -    2 
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PTT SOCIETY
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PTT SOCIETY

TERRARIUM
WORKSHOP

สร้างสรรค์ โลกใบเล็ก
ด้วยตัวคุณเอง

WORKSHOP

ธันวาคม
2560

23/24
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PTT SOCIETY
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PTT SOCIETY

20
มกราคม
2561

SEMINAR

โรคอัลไซเมอร์
ดูแล และป้องกันอย่างไร

สัมมนาสุขภาพ
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SUBSCRIBE NOW

แผนที่ ปตท. สำ นักงานใหÞ่ ถนนวิÀาวดีรังสิต

MAP

4 ขั้นตอนในการลงทะเบียนรับข่าวสาร
หนาแรก/ กิจกรรมเพ่ือผูถอืหุนกูฯ/ ลงทะเบียนรับขาวสาร

reCAPTCHA
ขอมูลสวนบุคคล - ขอกําหนด

HOW TO GO ?

กรอก email ของท่าน

เลือกหัวข้อที่ต้องการรับข้อมูลข่าวสาร

©ันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ

สมัครรับข่าวสาร

นิตยสาร happiness และ happiness Activity
กิจกรรมพิเศษเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ฯ โดยเฉพาะ 
(รายละเอียดกิจกรรม, วิธีการลงทะเบียน)
ประกาศผลรับสิทธิ์เข้ารวมกิจกรรม
ข้อมูลหุ้นกู้ออกใหม/ หุ้นกู้ที่จะครบกำาหนดไถถอน
ข้อมูลทั่วไป เชน แจ้งการเปลี่ยนแปลงชองทางการติดตอ
เลือกทั้งหมด

1

2

3

4      

SUBSCRIBE
NOW

สแกน QR Code ด้านบน
เพื่อรับข่าวสารง่ายæ

เพียงใช้ email ของท่านลงทะเบียน

สถานีรถไฟฟ�า
หมอชิต



ชื่อกิจกรรม จํานวน วิธีการสมัคร ประกาศผล*วันที่จัดกิจกรรม

30 คนตอรอบ
(ผู้ติดตาม 1 คน)

80 คนตอรอบ
(ผู้ติดตาม 1 คน)

100 คนตอรอบ
(ผู้ติดตาม 1 คน)

30/31 พฤษภาคม และ
1 มิถุนายน 2561
(3 รอบ)

10/11/12
กรกฎาคม 2561
(3 รอบ)

18 สิงหาคม 2561
(2 รอบ)

วันที่ 8 มิถุนายน 2561
ทาง SMS และเว็บไซต์ 
ปตท.

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
ทาง SMS และเว็บไซต์ 
ปตท.

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ทาง SMS และเว็บไซต์ 
ปตท.

PTT SITE VISIT ครั้งที่ 2/2561
เยี่ยมชมสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจ
น้ำามัน (OBA) และศูนย์ธุรกิจ
คาเฟ่ อเมซอน (AICA)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 27 เมษายน 2561 
ทาง SMS และเว็บไซต์
ปตท.

• ระบบออนไลน์และ IVR

• Call Center ถึงวันที่ 

  22 เมษายน 2561

• ระบบออนไลน์และ IVR

• Call Center ถึงวันที่ 

  13 พฤษภาคม 2561

• ระบบ SMS

• ระบบออนไลน์และ IVR

• Call Center ถึงวันที่ 

  3 มิถุนายน 2561

• ระบบออนไลน์และ IVR

• Call Center ถึงวันที่ 

  15 กรกฎาคม 2561

ONE DAY BARISTA
ปลุกความเปนบาริสต้าในตัวคุณ
ด้วยเวิร์กชอปกาแฟยอดนิยม

CSR WORKSHOP
LOVE-CARE-SHARE
สงตอความรักกับคุณช้างจับมือ

PTT DEBENTURE CLUB

*หมายเหตุ : ประกาศผลทาง SMS เฉพาะผู ไดรับสิทธิ์เทานั้น

30

ประมวลกิจกรรม
PTT DEBENTURE CLUB

4-10 สิงหาคม 2561THE SIGNATURE OF RUSSIA
เสพงานศิลป ชิมสุดยอดอาหาร
ตามรอยประพาสรัชกาลที่ 5
เสด็จเยือนจักรวรรดิรัสเซีย

30 คน
(ผู้ติดตาม 1 คน)



PTT DEBENTURE CLUB

31

1

3

2

4

ลงทะเบียนผานระบบออนไลน
(24 ชั่วโมง) :
สําหรับทุกกิจกรรม 
http://pttregister.onetoonecontacts.com/reserve_form.php

ผูถือหุนกู ปตท. สามารถแจงความประสงคการเขารวมกิจกรรมกับ
PTT Debenture Club ได 4 วิธี

ลงทะเบียนผานระบบ SMS
(24 ชั่วโมง) :
สําหรับกิจกรรมเยี่ยมชม
กิจการ ปตท.

สงข้อความ SMS มาที่หมายเลข
4890011 (คาบริการครั้งละ 3 บาท)

ลงทะเบียนผานระบบอัตโนมัติ (IVR)
(24 ชั่วโมง) :
สําหรับทุกกิจกรรม
- โทร. มาที่หมายเลข 0-2624-5599   
  กด 8 เพื่อเข้าสูระบบการลงทะเบียนกิจกรรม 
- กดเลือกสมัครกิจกรรมที่ทานสนใจ
- กดหมายเลขอ้างอิงของทาน 12 หลัก
  (หลังชื่อบนปกนิตยสาร happiness Activity)
- กดหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สะดวกให้ติดตอกลับ
- ทำาตามขั้นตอนที่แจ้งโดยระบบ IVR

ลงทะเบียนผาน PTT Debenture
Call Center :
สําหรับทุกกิจกรรม
โทร. มาที่หมายเลข 0-2624-5599
ระหวางเวลา 08.00-18.00 น.
(ทุกวันไมเว้นวันหยุดราชการ)

ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมหรือโปรแกรมทองเที่ยวตามสถานการณ และความเหมาะสม
โดย ปตท. จะแจงใหผูถือหุนกู ปตท. ที่ไดรับสิทธิ์เขารวมกิจกรรมทราบ
ในกรณีที่มีผูแจงความประสงคเขารวมกิจกรรมเกินจํานวนที่จัดเตรียมไว ปตท. จะคัดเลือก โดยการสุมรายชื่อ จากผูลงทะเบียน
ที่มีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนดเทานั้น
ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ใหกับผูที่ถือหุนกู ปตท. มากกวา 100 หนวย และขอสงวนสิทธิ์ในการรวมกิจกรรมประเภทเดียวกันที่ไดรวม
ในครั้งนี้เปนเวลา 2 ป
ขอมูลผูถือหุนกู ปตท. ปรับปรุง ณ วันที่ 29 มกราคม 2561

การสมัครกิจกรรม
PTT DEBENTURE CLUB

หมายเหตุ

สมัครร่วมกิจกรรมได้ทันที
เพียงสแกน QR Code นี้






