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      โลกนี้มีสิ่งที่ทำาให้เราทั้งสุข สมหวัง และเศร้าใจ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกมองหรือเลือกปฏิบัติตัวอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ไม่ว่าในช่วงเวลาใดเราก็อยากให้ทุกท่านมอบความรักให้แก่กัน เพื่อสร้างสังคมที่อบอวลไปด้วยความรักและความสุข ไม่ต้องมากมาย

อะไร เพียงแค่รอยยิ้มและกำาลังใจ หรือการโอบกอดเพียงเบา ๆ พร้อมคำาพูดปลอบประโลม อาจปลุกชีวิตของใครสักคนที่กำาลังดำาดิ่ง

ให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นได้ อย่ารีรอที่จะบอกรักกับคนรอบข้าง เพราะคำาว่ารักพูดได้ไม่มีเบื่อ ไม่ว่าใครก็ตามเมื่อได้ยินและ

สัมผัสรับรู้ถึงความรัก ความปราถนาดีอย่างแท้จริง ย่อมเกิดความชุ่มฉ่ำาขึ้นในหัวใจอย่างแน่นอน 

      สำาหรับ happiness Activity ฉบับน้ีเราขอส่งมอบความรัก และนำาเสนอส่ิงดี ๆ ให้กับท่านเช่นเคย นอกจากกิจกรรมซิกเนเจอร์อย่าง 

One Day Barista และ PTT Site Visit แล้ว เรายังชวนท่านมาสร้างมิตรภาพใหม่ ๆ กับผู้ที่มีใจรักในการร้องเพลงด้วยเวิร์กชอปสุดพิเศษ 

“All You Need To Know About Singing” กับกูรูมากประสบการณ์ทางด้านการร้องเพลงอย่าง อาจารย์กิต เดอะวอยซ์ ซีซ่ัน 2 ท่ีจะทำาให้

คุณเข้าใจเทคนิคเบื้องต้นของการใช้เสียง คีย์เสียง และจังหวะที่เหมาะสม สามารถนำาไปใช้ในการร้องเพลงในชีวิตประจำาวันได้อย่าง

ไม่อายใคร

      ในส่วนของทริปภายในประเทศเราจะพาท่านเดินทางไปเยือน 3 จังหวัด ‘อ’ ในภาคกลางที่มีเสน่ห์ล้นเหลือ ได้แก่ อ่างทอง 

อุทัยธานี และ อยุธยา ซึ่งแต่ละจุดหมายที่จะลัดเลาะไปนั้น ล้วนมีความน่าสนใจแตกต่างกันไป ทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ 

สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน ที่ไม่ใช่มีแค่ความ

งดงามทางด้านวัตถุ แต่ยังมีคุณค่าทางด้านจิตใจรับรองว่าจะเป็นการเที่ยวไทยแบบ

ครบรส และเจาะลึกตั้งแต่ต้นจนจบอย่างแท้จริง   

      ทั้งนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ตลอดจนความ

ประทับใจต่าง ๆ จากกิจกรรมที่เราตั้งใจจัดขึ้นเพื่อท่านโดยเฉพาะ และท่านสามารถ

ให้คำาแนะนำา ติชมกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น เพียงสแกน QR Code ที่อยู่ในหน้าสารบัญเพื่อ

ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ทุกเสียงของท่านจะถูกนำาไปพัฒนา และปรับปรุง

คุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทีมงานรอความคิดเห็นจากทุกท่านนะครับ
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ช่องทางในการลงทะเบียนรับข่าวสาร
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PTT SITE VISIT

ONE DAY BARISTA

อ่างทอง-อุทัยธานี-อยุธยา*

ALL YOU NEED
TO KNOW ABOUT
SINGING

PTT SOCIETY

SUBSCRIBE

PTT DEBENTURE CLUB

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ ปตท.
ครั้งที่ 3 ประจำ ปี 2561

ประสบการณ์หนึ่งวันสุดคุ้ม
สำ หรับคอกาแฟตัวยง

ย้อนรอยวิถีไทย เที่ยวเมืองรอง
ที่ไม่เปนรองใคร

เปลี่ยนการร้องคาราโอเกะแบบเดิม ๆ
ให้ดูมีพลังภายใน 1 วัน

ประมวลภาพหลากหลายของกิจกรรม
ที่สร้างความสุขรอยยิ้ม และความ
ประทับใจให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.
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*ไม่เปนเมืองรอง
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สมัครร่วมกิจกรรมได้ทันที
เพียงสแกน QR Code นี้
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ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดกิจกรรม

เพื่อนำาไปพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมและการจัดทำาวารสาร happiness Activity พร้อมลุ้นรับของที่ระลึก “ร่มพับสามตอน”
สำาหรับผู้ที่ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจทางออนไลน์ 50 ท่าน โดยการ Random (สงวนสิทธิ์สำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. เท่านั้น)
เพียงสแกน QR Code และตอบแบบประเมินกลับมาภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 ประกาศผลผู้โชคดี 50 ท่านในวารสาร
happiness Acitivity Vol.18 (จัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ภายใน 15 วัน)

PTT Debenture Club
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SITE VISIT
PTT

กำ หนดการ

06.00 น.
07.00 น. 
07.30 น.
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
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FYI

ดื่มกาแฟช่วงเวลาไหนดีที่สุด
     กว่า 99% คนส่วนใหญ่มักนิยมดื่มกาแฟ

ในช่วงเช้า แต่รู้หรือไม่ว่าช่วงเวลาที่ดื่มกาแฟ

ที่ดีที่สุดนั้นคือเวลา 11.00 น. ด้วยเหตุผลที่ว่า

ร่างกายคนเราหลังจากตื่นนอนมาได้สักระยะ

หนึ่งนั้น มีความพร้อมที่จะรับรสชาติต่าง ๆ

ได้อย่างสมบูรณ์แล้วนั่นเอง

WORKSHOP

ตุลาคม
2561

24/25/26

barista
one day

ประสบการณ์หนึ่งวันสุดคุ้ม
สำ หรับคอกาแฟตัวยง

     พบกับกิจกรรมหนึ่งวันสุดคุ้มที่
เปดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้ขั้นตอนของ
การเปนบาริสต้า ท่ีคอกาแฟทุกคนใฝ่ฝน
เพราะความสุขจากการดื่มด่ํากาแฟ
ที่หอมกรุ่นใด จะเท่ากับที่กาแฟถ้วยนั้น
ชงสด ๆ ด้วยตัวของคุณเอง
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WORKSHOP

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

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. สำานักงานใหญ่ 
เดินทางไปยังศูนย์ธุรกิจคาเฟ อเมซอน (AICA) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ฟังบรรยายความรู้ในการดำาเนินธุรกิจร้านคาเฟ อเมซอน และเยี่ยมชม AICA
รับประทานอาหารกลางวัน
เรียนรู้การทำาเครื่องดื่มร้อน เย็น และปัน (ตามสูตรที่กำาหนด)
สรุป ถาม-ตอบ และมอบประกาศนียบัตร
เดินทางกลับ
ถึง ปตท. สำานักงานใหญ่ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
• กำาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม 

• ลงทะเบียนผ่าน 3 ช่องทาง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 กันยายน 2561 ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 14 กันยายน 2561

• จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คนต่อรอบ โดยสามารถเลือกได้เพียง 1 รอบเท่าน้ัน (สงวนสิทธ์ิสำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตาม 1 คน)

• ผลการคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม โดยการสุ่มรายชื่อครั้งนี้ ถือเป็นที่สิ้นสุด

• กรณียกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 7 วันทำาการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในกิจกรรม

  ประเภท Workshop เป็นเวลา 2 ปี

• ทั้งนี้ ปตท. จะจัดส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โดยจดหมายลงทะเบียนหลังประกาศรายชื่อ หากไม่แจ้งยืนยันสิทธิ์

  ภายในกำาหนดที่ระบุในเอกสารยืนยันสิทธิ์ ปตท. จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และเลื่อนรายชื่อสำารองขึ้นตามลำาดับ

วันที่จัดกิจกรรม :
24, 25, 26 ตุลาคม 2561
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ย้อนรอยวิถีไทย เที่ยวเมืองรอง
ที่ไม่เปนรองใคร

*ไม่เปนเมืองรอง

อางทอง-อุทัยธานี-อยุธยา* TRIP

ธันวาคม
2561

1-4

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
กรุงเทพฯ-อ่างทอง-อุทัยธานี1

คณะพร้อมกันที่ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่บริษัท

ชัยทัวร์ จำากัด คอยให้การต้อนรับและอำานวยความสะดวก

ออกเดินทางสู่อำาเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โดยรถบัสปรับอากาศ

บริการอาหารเช้า ชา กาแฟ เครื่องดื่ม และผลไม้ตามฤดูกาล

สักการะหลวงพ่อใหญ่ หรือ พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วดัมว่ง ที่หลวงพ่อเกษม

กับคณะลูกศิษย์และประชาชนผู้มีจิตศรัทธารวมพลังร่วมใจรวมแรงตั้งใจสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุด

ในโลก เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จากนั้นนำาชม

บ้านหุ่นเหล็ก เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่นำาอะไหล่เก่า ๆ เหลือใช้จากเครื่องยนต์มาเชื่อม

ประกอบกันทำาเป็นหุ่นยนต์จากภาพยนต์เรื่องต่าง ๆ เช่น TRANSFORMERS, STAR WARS และ ALIENS 

เลือกซื้อของหรือถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

แวะรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทางไปอุทัยธานี

06.00 น.

06.30 น.

ช่วงเช้า

เที่ยง

พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนี
ศรีวิเศษชัยชาญ

   สักการะหลวงพ่อใหญ่ เกิดจากแรงศรัทธาร่วมสร้าง
กว่า 16 ปี จนเปนพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชม
ความสวยงามแปลกตาและความบริสุทธ์ิของธรรมชาติ
พื้นที่อนุรักษ์ป่าตาดดึกดำ บรรพ์ แล้วย้อนยุคลัดเลาะ
ชิมช็อปถนนคนเดินตรอกโรงยา สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่าย
แต่มีเสน่ห์ชาวกระเหรี่ยงที่แก่นมะกรูด จุดหนาวสุด
กลางสยาม และล่องเรือชมวิถีชุมชนชาวแพบนแม่น้ำ 
สะแกกรัง พร้อมตื่นตากับความวิจิตรของวิหารแก้ว
วัดท่าซุง ก่อนเยือนมรดกโลกชมร่องรอยความรุ่งเรือง
เมืองอยุธยากรุงเก่าไทยสมัยโบราณ
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นำาชมความอัศจรรย์ของปาตาดดึกดำาบรรพ์ในหุบเขาขนาดใหญ่พื้นที่กว่า 30 ไร่ ล้อมรอบด้วยเทือกเขา

หินปูน ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ.2522 โดย พระครูสันติธรรมโกศล (หลวงพ่อทองหยด) ทางเข้านั้นมืดสนิท

แต่เมื่อผ่านเข้าไปภาพที่เห็นตรงหน้าราวกับว่าเราได้เดินผ่านอุโมงค์ย้อนเวลากลับไปในยุคจูราสสิค

อย่างไรอย่างนั้น พื้นที่ด้านล่างซึ่งถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนนั้นเต็มไปด้วยต้นตาดขึ้นเบียดกัน

แน่นขนัด อันเป็นที่มาของชื่อ หุบปาตาด ความแปลกและความสวยงามทำาให้มีละครหลายเรื่องมาใช้

สถานที่แห่งนี้เป็นฉากประกอบ อาทิ นาคี

เดินเล่น ตลาดตรอกโรงยา เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่สะท้อนเรื่องราวและบรรยากาศของเมืองอุทัยธานี 

ถนนคนเดินเล็ก ๆ ที่ในอดีตเคยเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวจีนจำานวนมาก และเป็นแหล่งสูบฝินแบบ

เปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จนในปี พ.ศ.2500 รัฐบาลประกาศให้ฝินเป็นสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย 

ตรอกโรงยาจึงซบเซาลงไป จนกระท่ังได้ถูกปลุกให้ฟนคืนชีวิตข้ึนมาใหม่โดยปรับปรุงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร 

ร้านกาแฟ รวมถึงร้านขายของที่ระลึก เป็นถนนคนเดินกลางเมืองอุทัยธานี แต่ยังคงทิ้งร่องรอยของ

ความเจริญรุ่งเรืองในอดีตผ่านบ้านไม้เก่าแก่

รับประทานอาหารค่ำา

เข้าสู่ท่ีพัก ไอยราเลคโฮเทลแอนด์รสีอร์ต หรือเทียบเท่า

ช่วงบ่าย

ช่วงเย็น

ช่วงค่ำา

หุบปาตาด

ถนนคนเดิน ตรอกโรงยา

ไอยราเลคโฮเทลแอนด์รีสอร์ต

บ้านหุ่นเหล็ก
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วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
อุทัยธานี2

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ต

ออกเดินทางสู่ อ.บ้านไร่ เปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่น นำาชมสวนพฤกษศาสตร์แก่นมะกรูด ชุมชน

กระเหรี่ยงและศูนย์พัฒนาเกษตรที่สูง จ.อุทัยธานี พบกับวิถีชีวิตของชาวกระเหรี่ยง สินค้าการเกษตร 

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ฯลฯ พร้อมเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน

นำาชม วัดถ้ำาเขาวง สถาปัตยกรรมเรือนไม้ทรงไทยขนาดใหญ่สูง 4 ชั้น ความงามท่ามกลางขุนเขาโอบ

ล้อมด้วยธรรมชาติอีกหนึ่ง Unseen in Thailand ชั้นล่างเป็นลานเอนกประสงค์และมีร้านขายของต่าง ๆ 

ชั้นที่ 2 ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำาลอง ชั้นที่ 3 เป็นหออริยบูชาไว้สำาหรับการปฏิบัติธรรม

ส่วนบนสุดเป็น พระอุโบสถ และสามารถชมทิวทัศน์ของบริเวณวัดได้อีกด้วย จากนั้นเดินทางเข้าสู่

อำาเภอเมือง ล่องเรือชมวิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยบนแพ สถานที่สำาคัญทั้งวัดวาอาราม และสถานที่

ราชการริมแม่น้ำาสะแกกรัง

รับประทานอาหารเย็น

เข้าสู่ที่พัก ไอยราเลคโฮเทลแอนด์รีสอร์ต หรือเทียบเท่า

07.00 น.

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงค่ำา

วัดถ้ําเขาวง

วัดโบสถ์ริมแม่น้ําสะแกกรัง วิถีชีวิตของชุมชนริมแม่น้ํา

สวนพฤกษศาสตร์แก่นมะกรูด
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วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
อุทัยธานี-อยุธยา3

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ต

ชม วัดสังกัสรัตนคีรี ตั้งอยู่บนยอดเขาสะแกกรังที่ชาวอุทัยธานีถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีรูปหล่อพระบรม

รูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ พระชนกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช

สักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นชม วัดจันทาราม หรือ วัดท่าซุง  พบความสวยงามของ

วิหารแก้ว ที่ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงด้วยการประดับกระจกบนผนังตลอดจนเสาโคมไฟระย้า

ดูระยิบราวกับประกายเพชร เบื้องหลังซุ้มปราสาททำาด้วยกระจกใสภายในบรรจุสังขารของ หลวงพ่อ

ฤาษีลิงดำา หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโรมหาเถระ) ที่ไม่เน่าเปอย

รับประทานอาหารกลางวัน ชิมเมนูปลาสดจากแม่น้ำาสะแกกรัง

เลือกซ้ือของฝาก ซาลาเปาไพพรรณ ชาม้ินต์ ก่อนออกเดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดินทางเข้าท่ีพัก โรงแรมคลาสสิคคามิโอ อยุธยา

07.00 น.

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงค่ำา

ภายในวิหารแก้ว วัดท่าซุง

ภายนอกวิหารแก้ว วัดท่าซุง

พระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ
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วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
อยุธยา-กรุงเทพฯ4
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

แต่งชุดไทยย้อนรอยสัมผัสบรรยากาศที่วัดไชยวัฒนาราม

จากนั้นชม วัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นอดีตวัดหลวงประจำาพระราชวัง

โบราณกรุงศรีอยุธยาไม่มีพระสงฆ์จำาพรรษา ฟังเรื่องเล่าถึงความ

รุ่งเรื่องของกรุงศรีอยุธยาในอดีต และเลือกซื้อขนมของฝากโดย

เฉพาะโรตีสายไหม

รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมเสิร์ฟกุ้งเผา

นำาชม Papa’ Sam ฟาร์มเมล่อนในเมืองเก่าพระนครศรีอยุธยา

ชมแปลงปลูกเมล่อน ถ่ายรูป เช็กอิน ชิม ชอ็ป ตามอัธยาศัย

นอกจากนี้ที่นี่ยังมีฟาร์มกระต่ายให้ได้ชมพวกมันวิ่งเล่นกัน หรือจะ

อุ้มขึ้นมาถ่ายรูปคู่ก็ได้

จากนัน้เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ รถจอดส่งที่ ปตท.

สำานักงานใหญ่

07.00 น.

เที่ยง

ช่วงบ่าย

18.00 น.

วัดไชยวัฒนาราม

วัดพระศรีสรรเพชญ์

Papa’ Sam ฟาร์มเมล่อน



การสำารองที่นั่ง

   - ชำาระเงินเต็มจำานวนภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561

กรณียกเลิกการเดินทาง

   - ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 : ไม่มีค่าใช้จ่าย

   - ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2561 : เก็บค่าธรรมเนียมคนละ 7,000 บาท 

   - ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 : ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น (เนื่องจากบริษัทฯ ได้สำารอง

    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อเตรียมการเดินทางให้กับผู้เดินทางเรียบร้อยแล้ว)

   - ปตท. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวตามสถานการณ์และความเหมาะสม

15

TRIP

ราคาต่อคน

ผู้ถือหุ้นกู้ฯ และผู้ติดตาม (พักห้องละ 2 คน)

บุคคลทั่วไป (พักห้องละ 2 คน)

พักเดี่ยว เพิ่มราคา

15,600 บาท

17,600 บาท

3,800 บาท

รายละเอียด

อัตรานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ผู้เดินทาง 30 คน (สงวนสิทธิ์สำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตาม 1 คน)

ปตท. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ฯ ที่ไม่เคยร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวกับ ปตท. ในปี 2559-2561

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://pttregister.onetoonecontacts.com/reserve_form.php หรือ 

PTT Debenture Call Center 0-2624-5599 ตัง้แต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 5 ตุลาคม 2561

ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมโดยการสุ่มรายชื่อนี้ ถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

อัตราค่าบริการ

วัดไชยวัฒนารามใส่ชุดไทย ย้อนรอยอดีต
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ALL YOU NEED TO KNOW
ABOUT

     เวิร์กชอปหนึ่งวัน ที่จะเปลี่ยนการร้อง
คาราโอเกะแบบเดิม ๆ ของคุณให้ดูมีพลัง
และมีเทคนิคการร้องเพลงท่ีแพรวพราวขึ้น
จนเพื่อนต้องตื่นตะลึง พร้อมแบบฝึกหัด
การวอร์มเสียงภายใน 5 นาที ด้วยตัวเอง
โดยไม่ต้องพึ่งเปียโนให้วุ่นวาย 

SINGING

ร่วมแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์
โดย อาจารย์กิต เดอะวอยซ์ ซีซ่ัน 2

WORKSHOP

ธันวาคม
2561

(4 รอบ)
15/16/22/23

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทางด้านดนตรี

     อาจารย์กิตตินันท์ ชินสําราญ (อาจารย์กิต เดอะวอยซ ์ซีซ่ัน 2) ผู้เช่ียวชาญด้านการใช้เสียง และผู้อยู่เบ้ืองหลัง

ความสำาเร็จของละครเวที และศิลปินชื่อดังของไทยหลายท่าน อาจารย์กิตโด่งดัง และเป็นที่รู้จักในฐานะนักร้อง

คุณภาพจากการเป็น 4 คนสุดท้ายของรายการประกวดร้องเพลงเดอะวอยซ์ ซีซั่น 2 กับการร้องเพลงที่เรียกได้ว่า

คุณภาพคับแก้ว มีดีกรีการศึกษาทางด้านดนตรีนับไม่ถ้วน เคยร่วมร้องเพลงกับนักร้องโอเปร่าที่มีชื่อเสียงระดับโลก

เช่น Dame Kiri Te Kanawa, Sir Thomas Allen, Frederica von Stade และ Thomas Hampson โดยฝากผลงานทั้ง

ระดับชาติ และระดับนานาชาติไว้ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และแสดงร่วมกับศิลปินระดับโลกมากมาย

เช่น José Carreras, Andrea Bocelli และ David Foster อาจารย์กิตมีความสามารถพิเศษในการใช้โทนเสียงท่ีหลากหลาย

ในการพากย์การ์ตูน โดยผลงานสร้างชื่อได้แก่ การพากย์เสียงภาษาไทยให้กับตัวละคร Baloo ใน The Jungle Book

ล่าสุดกับการร้องเพลงและพากย์เสียงตัวละคร Beast พระเอกจาก Beauty and the Beast ภาพยนตร์แอนิเมชัน

สุดยิ่งใหญ่ของวอลท์ดิสนีย์

• สำาเร็จการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 จากภาควิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ได้รับทุนความสามารถพิเศษทางดนตรีจาก San Francisco Conservatory of Music ประเทศ

  สหรัฐอเมริกา เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านการร้องเพลงคลาสสิก

• สำาเร็จการศึกษา Voice Department Honor และได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินในสังกัด Flanders

  Operastudio ประเทศเบลเยี่ยมเป็นเวลา 2 ปี 
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กำ หนดการ
08.00 น.
09.00 น. 

10.30 น.
10.45 น.
12.00 น.
13.00 น.

14.45 น.
15.00 น.
15.30 น.

ลงทะเบียน ณ ปตท. สำานักงานใหญ่ 
- บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการร้องเพลง
- เตรียมความพร้อมร่างกายก่อนร้องเพลง
- ฝึกหัดการหายใจที่จะช่วยสร้างความแข็งแรง และเพิ่มพลังเสียง
รับประทานอาหารว่าง
เทคนิคการสร้างความผ่อนคลาย และเสริมความมั่นใจให้กับการร้องเพลงเสียงสูง
รับประทานอาหารกลางวัน
- วิธีการจัดการกับปัญหาเสียงเพี้ยน ร้องไม่ตรงคีย์ ร้องเพลงคร่อมจังหวะ
- การสื่ออารมณ์และการสร้างลูกเล่นในการร้องเพลงแบบมืออาชีพ
- เคล็ดลับการดูแลรักษาเสียงให้ใสปิ๊งอยู่เสมอ
รับประทานอาหารว่าง
ตอบปัญหาคาใจเรื่องการร้องเพลง
จบกิจกรรม

หมายเหตุ
• กำาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม 

• ลงทะเบียนผ่าน 3 ช่องทาง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

• จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คนต่อรอบ โดยสามารถเลือกได้เพียง 1 รอบเท่าน้ัน (สงวนสิทธ์ิสำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. ไม่มีผู้ติดตาม)

• ผลการคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม โดยการสุ่มรายชื่อครั้งนี้ ถือเป็นที่สิ้นสุด

• กรณียกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 7 วันทำาการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในกิจกรรม

  ประเภท Workshop เป็นเวลา 2 ปี

WORKSHOP
• เป็นอาจารย์สอนร้องเพลงที่ San Francisco School of the Arts และ

  San Francisco Conservatory of Music (Preparatory and Extension Division)

• ปัจจุบันกำาลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ด้านการร้องเพลงที่

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  และเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าภาควิชาการแสดงขับร้องที่วิทยาลัยดนตรี

  มหาวิทยาลัยรังสิต



PTT
SOCIETY

ประมวลภาพหลากหลายของกิจกรรม ที่สร้างความสุข
รอยยิ้ม และความประทับใจให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.

PTT SOCIETY
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TRIP

กุมภาพันธ์
2561

25-28
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PTT SOCIETY

เที่ยวระนอง
ลองแล้วจะรัก
เมืองใต้น่ารัก ๆ ที่อยากให้ลอง
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ONE DAY
BARISTA
WORKSHOP
เวิร์กชอปสอนชงกาแฟมืออาชีพ 
และเรียนรู้การดำ เนินธุรกิจ
ร้านคาเฟ่ อเมซอน
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PTT SOCIETY

WORKSHOP

มีนาคม
2561

14/15/16
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PTT SOCIETY

PTT SITE VISIT
เยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
โรงเรียนกำ เนิดวิทย์ (KVIS) และโครงการ
ป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง
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PTT SOCIETY

SITE VISIT

มีนาคม
2561

27/28/29
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PTT SOCIETY

BHUTAN, 
A LAND OF HAPPINESS
ความสุขเหนือกาลเวลาที่ภูฏาน

TRIP

มีนาคม
2561

21-25



25

PTT SOCIETY
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PTT SOCIETY

TRIP

เมษายน
2561

20-24
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PTT SOCIETY
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SUBSCRIBE

แผนที่ ปตท. สำ นักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต

MAP

4 ขั้นตอนในการลงทะเบียนรับข่าวสาร
หน้าแรก/ กิจกรรมเพ่ือผู้ถอืหุ้นกู้ฯ/ ลงทะเบียนรับข่าวสาร

reCAPTCHA
ขอมูลสวนบุคคล - ขอกําหนด

HOW TO GO ?

กรอก email ของท่าน

เลือกหัวข้อที่ต้องการรับข้อมูลข่าวสาร

ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ

สมัครรับข่าวสาร

นิตยสาร happiness และ happiness Activity
กิจกรรมพิเศษเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ฯ โดยเฉพาะ 
(รายละเอียดกิจกรรม, วิธีการลงทะเบียน)
ประกาศผลรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
ข้อมูลหุ้นกู้ออกใหม่/ หุ้นกู้ที่จะครบกำาหนดไถ่ถอน
ข้อมูลทั่วไป เช่น แจ้งการเปลี่ยนแปลงช่องทางการติดต่อ
เลือกทั้งหมด

1

2

3

4      

SUBSCRIBE
NOW

สแกน QR Code ด้านบน
เพื่อรับข่าวสารง่าย ๆ

เพียงใช้ email ของท่านลงทะเบียน

สถานีรถไฟฟ�า
หมอชิต



ชื่อกิจกรรม จํานวน วิธีการสมัคร ประกาศผล*วันที่จัดกิจกรรม

120 คนต่อรอบ
(ผู้ติดตาม 1 คน)

30 คนต่อรอบ
(ผู้ติดตาม 1 คน)

30 คนต่อรอบ
(ไม่มีผู้ติดตาม)

9/10/11
ตุลาคม 2561 
(3 รอบ)

24/25/26
ตุลาคม 2561
(3 รอบ)

1-4
ธันวาคม 2561
(4 วัน 3 คืน)

15/16/22/23
ธันวาคม 2561
(4 รอบ)

วันที่ 14 กันยายน 2561
ทาง SMS และเว็บไซต์ 
ปตท.

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ทาง SMS และเว็บไซต์ 
ปตท.

วันที่ 5 ตุลาคม 2561
ทาง SMS และเว็บไซต์ 
ปตท.

One Day Barista Workshop
ศูนย์ธุรกิจคาเฟ อเมซอน (AICA)
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 7 กันยายน 2561
ทาง SMS และเว็บไซต์ 
ปตท.

• ระบบออนไลน์และ IVR

• Call Center ถึงวันที่ 

  30 กันยายน 2561

• ระบบออนไลน์และ IVR

• Call Center ถึงวันที่ 

  9 กันยายน 2561

• ระบบ SMS
• ระบบออนไลน์และ IVR
• Call Center ถึงวันที่ 
  2 กันยายน 2561

• ระบบออนไลน์และ IVR

• Call Center ถึงวันที่ 

  4 พฤศจิกายน 2561

เยี่ยมชมกิจการ ปตท. ครั้งที่ 3/2561
โรงแยกกาซธรรมชาติ ปตท. จ.ระยอง

Singing Workshop - All you need 
to know about singing
เปลี่ยนการร้องคาราโอเกะแบบเดิม ๆ 
ให้ดูมีพลังภายใน 1 วัน

PTT DEBENTURE CLUB

*หมายเหตุ : ประกาศผลทาง SMS เฉพาะผู้ ได้รับสิทธิ์เท่านั้น

30

ประมวลกิจกรรม
PTT DEBENTURE CLUB

อ่างทอง - อุทัยธานี - อยุธยา
ย้อนรอยวิถีไทย เที่ยวเมืองรอง
ที่ไม่เป็นรองใคร

30 คน
(ผู้ติดตาม 1 คน)

**

**

**แก้ไขจากเล่มที่จัดส่งทางไปรษณีย์
   - จาก 23 เปน 30 กันยายน 2561
   - จาก 28 กันยายน เปน 5 ตุลาคม 2561

วันที่ 5 ตุลาคม 2561

  30 กันยายน 2561**

**แก้ไขจากเล่มที่จัดส่งทางไปรษณีย์
   - จาก 23 เปน 30 กันยายน 2561
   - จาก 28 กันยายน เปน 5 ตุลาคม 2561



PTT DEBENTURE CLUB
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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.

ส่งข้อความ SMS มาที่หมายเลข
4890011 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

ลงทะเบียนผานระบบอัตโนมัติ (IVR)
(24 ชั่วโมง) :
สําหรับทุกกิจกรรม
- โทร. มาที่หมายเลข 0-2624-5599   
  กด 8 เพื่อเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนกิจกรรม 
- กดเลือกสมัครกิจกรรมที่ท่านสนใจ
- กดหมายเลขอ้างอิงของท่าน 12 หลัก
  (หลังชื่อบนปกนิตยสาร happiness Activity)
- กดหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
- ทำาตามขั้นตอนที่แจ้งโดยระบบ IVR

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

ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมหรือโปรแกรมทองเที่ยวตามสถานการณและความเหมาะสม
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 30 เมษายน 2561

การสมัครกิจกรรม
PTT DEBENTURE CLUB

หมายเหตุ

สมัครร่วมกิจกรรมได้ทันที
เพียงสแกน QR Code นี้




