


ปตท.
ขอบคุุณผู้้�ลงทุุนทุ่�เช่ื่�อม่ั่�น 

ลงทุุนในหุุ้�นกู้้� ปตทุ.
และให้้การตอบรับห้้้นก้้

เพ่ื่�ออน้รักษ์์ส่ิ่�งแวดล้อม (กรีนบอนด์)
พื่ร้อมเด่นห้น้าตามเจตนารมณ์์ ด้แลด้านส่ิ่�งแวดล้อม



สวััสดีีค่่ะ ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่.  
ท้่กู้ท่่าน เราเชืื่�อว่ัามาตรวััดีค่วัามส้ข 
ของค่นเรา สามารถืเติมเต็มไดี� 
ดี�วัยพลัังแหุ่้งกู้ารคิ่ดีบวักู้ PTT  
Debenture Club ขอร่วัมเป็น 
ส่วันหุ้น่�งในกู้ารส่งค่วัามส้ขดี�วัย
คอนเสิิร์์ต The Symphony of 
Sound  เ สียงเพลังที่� รั งสรรค์่ 
โดียนักู้ดีนตรีระดัีบแนวัหุ้น�าของ
เมืองไท่ย พร�อมเสียงร�องจากู้
ศิิลัปินค้่ณภาพ เชื่น่ อรวีั สัจจานนท์่  
สาวั สาวั สาวั กู้้�ง ตวังสทิ่ธิิ์� หุ้น่�ง ETC  
แว่ันใหุ้ญ่่ มน ที่�จะมาร่วัมสร�าง 
ผู้ลังานชิื่�นเอกู้ผู่้านบท่เพลังใน 

ค่วัามท่รงจำาจากู้ท่้กู้ย้ค่ พร�อมวังดีนตรีในร้ปแบบ Big Band ดี�วัย 
เค่รื�องดีนตรีกู้ว่ัา 40 ชิื่�น แลัะกู้ารเรียบเรียงเพลังใหุ้ม่ เพื�อใหุ้�ท้่กู้ตัวัโน๊ต
ถ่ืายท่อดีบท่เพลังออกู้มาไดี�อย่างสมบ้รณ์แบบ รวัมถ่ืงแขกู้รบัเชิื่ญ่พิเศิษ
ที่�จะสร�างรอยยิ�ม เสียงหัุ้วัเราะ แลัะค่วัามอบอ่้นใหุ้�กัู้บผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่.  
ในเดืือนพฤศจิิกายน โดียท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�สามารถืเลัอืกู้เข�าชื่มค่อนเสร์ิต  
ณ อิมแพ็ค่เมืองท่องธิ์านี ไดี�อย่างสบายใจดี�วัยมาตรกู้ารกู้ารร่วัมกิู้จกู้รรม 
ที่�มีระยะหุ่้าง (Social Distancing) ด้ีแลัค่วัามสะอาดีของสถืานที่�จัดี
ค่อนเสิร์ตดี�วัยกู้ารอบโอโซน หุ้รือหุ้ากู้ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ไม่สะดีวักู้ ท่่านยัง
สามารถืรับชื่มค่อนเสิร์ตแบบ Live ไดี�จากู้ที่�บ�านของท่่าน

ในช่ื่วังเดีอืนธัิ์นวัาค่ม เรามกิีู้จกู้รรมดีี ๆ  ที่�จะช่ื่วัยเพิ�มพลัังคิ่ดีบวักู้แลัะ
เสริมส้ขภาพสำาหุ้รับท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. กิู้จกู้รรมแรกู้เป็นงานสัมมนา
วิิเคร์าะห์์แนวิโน้มและทิิศทิางการ์ลงทุินในปีี 2564 โดืยคุณวิิวิร์ร์ณ  
ธาร์าหิ์รั์ญโชติ นักู้วัางแผู้นกู้ารเงินระดัีบแนวัหุ้น�าของไท่ย มาพร�อม
กัู้บซินแสชืื่�อดัีงอย่างห์มอช้าง ทิศพร์ ศรี์ตุลา เพื�อร่วัมตรวัจดีวัง
ชื่ะตาแลัะแนะนำากู้ารลังท้่นรับท่รัพย์ตามราศีิเกิู้ดีของท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� 

กองบรรณ์าธ่ิการ

FROM THE

EDITOR

ทีิ�ปีรึ์กษา : ค้่ณพรรณนลิัน มหุ้าวังศ์ิธิิ์กู้้ลั
บร์ร์ณาธิก าร์บริ์ห์าร์ : ค้่ณพรรณพร ศิาสนนันท่น์
จัิดืทิำาโดืย : ฝ่่ายผู้้�ลังท้่นสัมพันธ์ิ์ บริษัท่ ปตท่. จำากัู้ดี (มหุ้าชื่น) 
555 ถืนนวิัภาวัดีีรังสิต แขวังจต้จักู้ร เขตจต้จักู้ร กู้ร้งเท่พฯ 10900

ออกแบบและผลิตโดืย : บริษัท่ แค่นดีี�ส์ แดีนดีี� จำากัู้ดี
317/8 ถืนนพระรามที่� 6 แขวังท่้่งพญ่าไท่ เขตราชื่เท่วีั กู้ร้งเท่พฯ 10400 
โท่รศัิพท์่ 0-26129662-3 โท่รสาร 0-2612-9660

Look on the
BRIGHT SIDE

วิัศิร้ต โรจนพานิชื่, 
ผู้้สดีี ค้่�มรำาไพ, 
นิศิากู้ร หุ้้ตะจ้ฑะ, 
ภัท่รรินท่ร์ เที่ยนสวััสดิี�, 
ไพสิฐ ศิิริบวัร  

แลัะกู้ิจกู้รรมส้ขภาพตั�งแต่ส้ขภาพใจจากู้ภายในถ่ืงร่างกู้ายภายนอกู้  
ดี�วัยกิู้จกู้รรมโยค่ะเสริมภ้มิต�านท่าน เพื�อช่ื่วัยปรับสมด้ีลัของ 
ร่างกู้ายใหุ้�ค่ลัายค่วัามเหุ้นื�อยลั�าแลัะบำาบัดีดี�านจิตใจค่ลัายค่วัาม 
ต่งเค่รียดี โดียค่ร้หุ้น้ ชื่มชืื่�น สิท่ธิิ์เวัชื่ ค่ร้โยค่ะระดัีบแถืวัหุ้น�าของ 
เมืองไท่ยที่�มีประสบกู้ารณ์สอนโยค่ะมากู้กู้ว่ัา 30 ปี จะมาสอน 
ท่่าโยค่ะที่�ออกู้แบบพิเศิษ แลัะสามารถืนำาไปปฏิิบัติอย่างต่อเนื�อง 
ไดี�เองที่�บ�าน

ท่ริปท่่องเที่�ยวัพิเศิษต�อนรับปีใหุ้ม่เพื�อเสริมค่วัามเป็นสิริมงค่ลั  
ดี�วัยกู้ารเดิีนท่างไปกู้ราบสักู้กู้าระพระบรมสารีริกู้ธิ์าต้แลัะพระพ้ท่ธิ์ร้ป 
ศัิกู้ดิี�สิท่ธิิ์�ที่�เมืองกู้ร้งเกู่้าในท่ริป “ตามรอยกู้ร้ท่องโบราณ อย้ธิ์ยา-
รัตนโกู้สินท่ร์” ที่�จังหุ้วััดีพระนค่รศิรอีย้ธิ์ยา โดียอาจารยเ์ผู่้าท่อง ท่องเจอื  
กู้้ร้ดี�านประวััติศิาสตร์แลัะโบราณค่ดีี มาเป็นผู้้�ถ่ืายท่อดีเรื�องราวัแลัะ
ค่วัามร้�ตลัอดีกู้ารเดีินท่าง ตั�งแต่ไปเปิดีกู้ร้เค่รื�องท่องวััดีราชื่บ้รณะ  
ชื่มค่วัามอลัังกู้ารงานพ้ท่ธิ์ศิิลัป์จากู้ท่องค่ำาแลัะลัายเค่รื�องท่องโบราณ 
ที่�พิพิธิ์ภัณฑสถืานแหุ่้งชื่าติเจ�าสามพระยา

ทั่�งหุ้มดีนี�เป็นเพียงส่วันหุ้น่�งของกิู้จกู้รรมดีี ๆ ที่�พวักู้เราตั�งใจมอบใหุ้�
โดียเฉพาะสำาหุ้รับท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. ซ่�งท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�ท้่กู้ท่่านสามารถื
รับข�อม้ลั ข่าวัสาร ร่วัมกิู้จกู้รรมต่าง ๆ ผู่้าน LINE Official Account  
“PT T Debenture Club” เชื่่น กิู้จกู้รรมออกู้กู้ำาลัังกู้ายโยค่ะ เรียนท่ำา
อาหุ้าร เรียนร�องเพลัง หุ้รือร่วัมเล่ันเกู้ม โดืยเพิ�ม PT T Debenture 
Club เป็ีนเพื�อน หุ้รือติดีตามกิู้จกู้รรมของเราที่�ยังค่งจัดีข่�นอย่าง 
ต่อเนื�องโดียดีาวัน์ โหุ้ลัดีแอปพลิัเค่ชัื่น PT T Debenture Mobile  
Application ซ่�งทั่�ง Line แลัะ Mobile Application ในชืื่�อ PTT  
Debenture Club สามารถืรองรับสมาร์ตโฟนไดี�ท้่กู้ระบบ ขั�นตอนกู้าร 
ดีาวัน์ โหุ้ลัดีแลัะเข�าส่้ระบบ กู้ร้ณาด้ีพลิักู้ไปที่�หุ้น�าส้ดีท่�ายของเล่ัม หุ้รือ
สามารถืสอบถืามข�อม้ลัเพิ�มเติมเกีู้�ยวักัู้บกู้ารดีาวัน์ โหุ้ลัดีแลัะเข�าส่้ระบบ 
ไดี�ที่� Contact Center โท่ร 0-2624-5599 แลั�วัพบกัู้นในกิู้จกู้รรมที่�เราตั�งใจ
จัดีเตรียมใหุ้�ค่วัามส้ขใหุ้�กัู้บท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. เพื�อแท่นค่ำาขอบค้่ณที่�
ใหุ้�กู้ารสนับสน้น PT T Debenture Club มาโดียตลัอดี แลัะขอขอบค้่ณ
สำาหุ้รับค่วัามไวั�วัางใจแลัะใหุ้�ค่วัามสนใจอย่างดีียิ�งกัู้บหุ้้�นกู้้� ปตท่. ที่�ออกู้
แลัะเสนอขายไปเมื�อเดืีอนกู้รกู้ฎาค่ม 2563 แลั�วัพบกัู้นในกิู้จกู้รรมของ  
PT T Debenture Club ค่่ะ

พื่รรณ์พื่ร ศาสิ่นนันทน์
บรรณาธิิการบริหาร
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MAP

24 แผนที�สิ่ถูานที�
จัดก่จกรรม

PTT DEBENTURE CLUB

25 การสิ่มัคร
เข้าร่วมก่จกรรม

วันที�จัดก่จกรรม จำานวน ปีดิรับสิ่มัคร ปีระกาศผล*

14

*หุ้มายเหุ้ต้ : ประกู้าศิผู้ลัท่างเว็ับไซต์ ปตท่. แลัะ SMS (เฉพาะผู้้� ไดี�รับสิท่ธิิ์�)

2,000 สิท่ธิิ์�ต่อรอบ
(ผู้้�ติดีตาม 1 ค่น ต่อ 

1 สิท่ธิิ์� รวัม 4,000 ค่นต่อรอบ)

The Symphony of Sound

CONCERT
28 พฤศิจิกู้ายน 2563

(3 รอบ) 
จนกู้ว่ัาจะเต็ม

หุ้รือภายในวัันที่�
20 ต้ลัาค่ม 2563

ภายใน 24 ชัื่�วัโมง
นับจากู้วัันที่�สมัค่ร

30 สิท่ธิิ์�ต่อรอบ
(ผู้้�ติดีตาม 1 ค่น ต่อ

1 สิท่ธิิ์� รวัม 60 ค่นต่อรอบ)

มหั้ศจรรย์์แห่้งโย์คะ เสิ่ร่มพื่ลังกาย์ สิ่ร้างพื่ลังใจ

WORK
SHOP

2/3 ธัิ์นวัาค่ม 2563
(2 รอบ)

18 ต้ลัาค่ม 2563 22 ต้ลัาค่ม 2563

70 สิท่ธิิ์�
(ผู้้�ติดีตาม 1 ค่น ต่อ
1 สิท่ธิิ์� รวัม 140 ค่น)

ลงท้นอย่์างฉลาดและถู้กโฉลก รับปีฉีล้

SEMINAR
19 ธัิ์นวัาค่ม 2563 8 พฤศิจิกู้ายน 2563 13 พฤศิจิกู้ายน 2563

15 สิท่ธิิ์�
(ผู้้�ติดีตาม 1 ค่น ต่อ
1 สิท่ธิิ์� รวัม 30 ค่น)

ตามรอย์กร้ทองโบราณ์ อย้์ธิย์า-รัตนโกส่ิ่นทร์

INBOUND
TRIP

21 มกู้ราค่ม 2564 13 ธัิ์นวัาค่ม 2563 18 ธัิ์นวัาค่ม 2563
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โยค่ะเสริมภ้มิต�านท่าน (Yoga for immune system) สร�างพลัังบวักู้ทั่�งกู้ายใจใหุ้�ตัวัเอง  
ไปกัู้บค่ลัาสโยค่ะที่�ออกู้แบบเป็นพิเศิษโดียค่ร้หุ้น้ ชื่มชืื่�น สิท่ธิิ์เวัชื่ เพื�อผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. เท่่านั�น

โยค่ะคื่อศิาสตร์กู้ารด้ีแลัส้ขภาพองค์่รวัมเชิื่งร้กู้ที่�มีประวััติยาวันานหุ้ลัายพันปี นอกู้จากู้ 
จะช่ื่วัยใหุ้�ร่างกู้ายมีส้ขภาพแข็งแรงแลั�วั ยังส่งผู้ลัโดียตรงต่อจิตใจ ผู่้อนค่ลัายสมอง  
ขจัดีอารมณ์เชิื่งลับ บำาบัดีอากู้ารเค่รียดี ค่วัามเหุ้นื�อยลั�า ท่ำาใหุ้�จิตใจสงบข่�น ช่ื่วัยปรับสมด้ีลั
ร่างกู้ายจากู้ภายในส่้ภายนอกู้ แลัะกู้ระต้�นกู้ารท่ำางานของระบบภ้มิค้่�มกัู้นที่�ระดัีบเซลัล์ั 
ผู่้านกู้ารเปลีั�ยนแปลังของยีนในร่างกู้าย เลัือดีลัมหุ้ม้นเวัียนดีีข่�น เมื�อฝึ่กู้เป็นประจำา 
อย่างต่อเนื�อง

สำาหุ้รับกิู้จกู้รรมโยค่ะเสริมภ้มิต�านท่านในค่รั�งนี� ค่ร้หุ้น้ไดี�ประย้กู้ต์ท่่าโยค่ะใหุ้�มีค่วัาม 
เหุ้มาะสมกัู้บท้่กู้ท่่าน สามารถืนำาไปปฏิิบัติต่อที่�บ�านไดี�ดี�วัยตัวัเอง

10 happiness Activity

WORKSHOP
2/3 ธ่ันวาคุมั่ 2563

UPCOMING

ราวกับมนต์ว่เศษ์ที�ช่่วย์ปีรับสิ่มด้ลของร่างกาย์และจ่ตใจให้้ผ่อนคลาย์
จากความเห้น่�อย์ล้าและความเครีย์ดที�ต้องเผช่่ญในแต่ละวัน ด้วย์ศาสิ่ตร์แห่้งโย์คะบำาบัดที�สิ่ร้างความแข็งแรง

จากภาย์ในและส่ิ่งพื่ลังมาส่้ิ่ภาย์นอกให้้เราได้เข้าใจความห้มาย์ของการมี “ส้ิ่ขภาพื่ดี” อย่์างแท้จร่ง

มหััศจรรย์์แห่ังโย์คะ
เสริิมพลัังกาย สร้ิางพลัังใจ

สถานท่ี่� : ห้้องปีฏ่ิบัต่ธิรรม ชั่�น 2 สิ่วนโมกข์ 
(ห้อจดห้มาย์เห้ต้ พ้ื่ทธิทาสิ่ อ่นทปีญัโญ) 



คร้ห้น้ ช่มช่่�น ส่ิ่ทธ่ิเวช่
ค่ร้โยค่ะระดัีบแถืวัหุ้น�าของเมืองไท่ยที่�มีประสบกู้ารณ์สอนโยค่ะมากู้กู้ว่ัา 30 ปี เป็นผู้้�ที่�  

ไดี�กู้ารยอมรับในวังกู้ารโยค่ะ โดียเฉพาะโยค่ะสไตล์ัศิิวัะนันท่ะ* ซ่�งค่ร้หุ้น้สอนโยค่ะแบบนี�ค่รั�งแรกู้ 
ในฐานะค่ร้ผู้้�ช่ื่วัยสอนของค่ร้ชื่ศิ หัุ้ศิบำาเรอ (ค่ร้โยค่ะค่นแรกู้ ๆ ของประเท่ศิไท่ย) ผู้้�เปิดีโลักู้แลัะ
เป็นหุ้น่�งในต�นแบบของศิิวัะนันท่ะโยค่ะในประเท่ศิไท่ย 

นอกู้จากู้นี�ค่ร้หุ้น้ยังสอนโยค่ะแนวัอื�น ๆ อีกู้ดี�วัย เช่ื่น โยค่ะเพื�อชีื่วิัตประจำาวััน (Exercises), 
โยค่ะบำาบัดี (Restorative & Therapeutic Yoga), โยค่ะสำาหุ้รับค้่ณแม่ตั�งค่รรภ์ (Prenatal Yoga)  
แลัะยังเขียนหุ้นังสือเกีู้�ยวักัู้บกู้ารฝึ่กู้โยค่ะในแบบต่าง ๆ มากู้มาย
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*ศิิวัะนันท่ะโยค่ะ คื่อ โยค่ะองค์่รวัมในแบบดัี�งเดิีม เน�นกู้ารฝึ่กู้โยค่ะแบบชื่�า ๆ  ใหุ้�ผู้้� ฝึ่กู้มีสมาธิิ์ในท่่วังท่่า ประกู้อบกัู้บกู้าร
หุ้ายใจที่�ถ้ืกู้ต�อง ซ่�งจะช่ื่วัยเพิ�มพลัังชีื่วิัต ลัดีอากู้ารเจ็บป่วัย แลัะเป็นกู้ารพัฒนาจิตใหุ้�สงบไปดี�วัยกัู้น

กำาห้นดการ

ส่ิ่�งที�ต้องเตรีย์ม
• ช้ื่ดีออกู้กู้ำาลัังกู้ายที่�เหุ้มาะสม 
  สำาหุ้รับกู้ารยืดีเหุ้ยียดี
• ผู้�าสำาหุ้รับป้เสื�อโยค่ะ
• ผู้�าขนหุ้น้สำาหุ้รับเช็ื่ดีหุ้น�า
• กู้ระบอกู้นำ�าส่วันตัวั

08.30 น.

09.00 น.

11.00 น.

ร์อบเช้า

ลังท่ะเบียน

กิู้จกู้รรมโยค่ะ

จบกิู้จกู้รรม

13.00 น.

13.30 น.

15.30 น.

ร์อบบ่าย

ลังท่ะเบียน

กิู้จกู้รรมโยค่ะ

จบกิู้จกู้รรม

ลงทะเบีย์น 

ตั�งแต่วัันนี�ถื่งวัันท่ี� 18 ต้ลัาค่ม 2563 
ประกู้าศิผู้ลัผู้้� ไดี�รับสิท่ธิิ์� 
วัันที่� 22 ต้ลัาค่ม 2563

จิำานวินสิิทิธิ�ผ้้เข้้าร่์วิมกิจิกร์ร์ม 
30 สิิทิธิ�ต่อร์อบ 
(ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. แลัะผู้้�ติดีตาม 1 ค่น
ต่อ 1 สิท่ธิิ์� รวัม 60 ค่นต่อรอบ)

ห้มาย์เห้ต้
• 1 สิท่ธิิ์� สามารถืเข�าร่วัมไดี� 2 ท่่าน 
  (ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. 1 ท่่านแลัะผู้้�ติดีตาม 1 ท่่าน)
• ปตท่. ขอสงวันสิท่ธิิ์�กู้ารเปลีั�ยนแปลัง
  กู้ำาหุ้นดีกู้ารหุ้รือรายลัะเอียดีกู้ารจัดีงาน
  ท้่กู้กู้รณี
• กู้รณียกู้เลิักู้กู้ารเข�าร่วัมกิู้จกู้รรม 
  ต�องแจ�งล่ัวังหุ้น�ากู่้อนวัันจัดีกิู้จกู้รรม
  ไม่น�อยกู้ว่ัา 7 วัันท่ำากู้าร มิเช่ื่นนั�น
  จะถ้ืกู้ตัดีสิท่ธิิ์�ในกิู้จกู้รรมประเภท่ Workshop   
  เป็นเวัลัา 2 ปี
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คุณวิิวิรรณ ธาราหิัรัญโชติ
Certified Financial Planner (CFP)
นักู้วัางแผู้นกู้ารเงินระดัีบแนวัหุ้น�าของประเท่ศิไท่ย

Seminar
INVESTMENT

SEMINARUPCOMING

ลงทุนอย่์างฉลาดและถููกโฉลก รับปีฉลู

พบกับ

หัมอช้าง ทศพร ศรีตุลา
ชินแสช่�อดัง ผูู้้เชี�ย์วิชาญด้านโหัราศาสตร์

พบหุ้มอชื่�าง แนะนำากู้ารลังท้่นตามราศีิ

ต�อนรับปี 2564

สุุดพิิเศษ ! 

19 ธ่ันวาคุมั่ 2563
สถานท่ี่� : Synergy Hall ชั่�น 6, อาคาร C Energy Complex 
555/1 ถูนนว่ภาวดีรังส่ิ่ต แขวงจต้จักร เขตจต้จักร กร้งเทพื่ฯ
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กำาห้นดการ
08.00 น.

09.00 น.

10.20 น.

10.30 น.

12.00 น.

ลังท่ะเบียนแลัะรับประท่านอาหุ้ารว่ัาง

บรรยายช่ื่วังที่� 1 : แนวัโน�มแลัะทิ่ศิท่างกู้ารลังท้่นปี 2564
โดียค้่ณวิัวัรรณ ธิ์าราหิุ้รัญ่โชื่ติ

พักู้รับประท่านอาหุ้ารว่ัาง

บรรยายช่ื่วังที่� 2 : ดีวังชื่ะตาแลัะแนะนำากู้ารลังท้่น
ตามราศีิต�อนรับปี 2564 โดียหุ้มอชื่�าง ท่ศิพร ศิรีต้ลัา

จบกิู้จกู้รรม

ห้มาย์เห้ต้
• 1 สิท่ธิิ์� สามารถืเข�าร่วัมไดี� 2 ท่่าน 
  (ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. 1 ท่่านแลัะผู้้�ติดีตาม 1 ท่่าน)
• ปตท่. ขอสงวันสิท่ธิิ์�กู้ารเปลีั�ยนแปลัง
  กู้ำาหุ้นดีกู้ารหุ้รือรายลัะเอียดีกู้ารจัดีงาน
  ท้่กู้กู้รณี
• กู้รณียกู้เลิักู้กู้ารเข�าร่วัมกิู้จกู้รรม 
  ต�องแจ�งล่ัวังหุ้น�ากู่้อนวัันจัดีกิู้จกู้รรม
  ไม่น�อยกู้ว่ัา 7 วัันท่ำากู้าร มิเช่ื่นนั�น
  จะถ้ืกู้ตัดีสิท่ธิิ์�ในกิู้จกู้รรมประเภท่ Seminar   
  เป็นเวัลัา 2 ปี

ลงทะเบีย์น 

ตั�งแต่วัันนี�ถ่ืงวัันที่� 8 พฤศิจิกู้ายน 2563 
ประกู้าศิผู้ลัผู้้� ไดี�รับสิท่ธิิ์� 
วัันที่� 13 พฤศิจิกู้ายน 2563

จิำานวินสิิทิธิ�ผ้้เข้้าร่์วิมกิจิกร์ร์ม 
70 สิิทิธิ� 
(ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. แลัะผู้้�ติดีตาม 1 ค่น
ต่อ 1 สิท่ธิิ์� รวัม 140 ค่น)
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ตามรอย์กรทุองโบราณ 
อยุุธยุา-รััตนโกสิุนทร์ั 

INBOUND TRIPUPCOMING

วิิทย์ากรบรรย์าย์ 
อ.เผ่่าทอง ทองเจืือ

พิิพิิธภััณฑ์์ศิิลป์แ์ผ่่นดิิน

21 มั่กู้ราคุมั่ 2564
สถานท่ี่� : จังห้วัดพื่ระนครศรีอย้์ธิย์า
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กำาห้นดการ
06.30 น.

07.30 น.

09.30 น.

ลังท่ะเบียน ณ โรงแรม Centra by Centara 
ศ้ินย์ราชื่กู้ารแจ�งวััฒนะ พร�อมบริกู้ารอาหุ้ารเชื่�า

ออกู้เดิีนท่างโดียรถืโค่�ชื่ปรับอากู้าศิ
ส่้เมืองกู้ร้งเกู่้า จังหุ้วััดีพระนค่รศิรีอย้ธิ์ยา 
จากู้นั�นกู้้ร้ดี�านประวััติศิาสตร์แลัะโบราณค่ดีี 
อาจิาร์ย์เผ่าทิอง ทิองเจืิอ จะถ่ืายท่อดี
เรื�องราวัแลัะค่วัามร้�ตลัอดีกู้ารเดิีนท่าง 
ใหุ้� ไดี�ฟังอย่างสน้กู้สนาน

เปิดีกู้ร้เค่รื�องท่องวัิดืร์าชบ้ร์ณะ วััดีที่� ใหุ้ญ่่
แลัะเกู่้าแกู่้มากู้ที่�ส้ดีในจังหุ้วััดีพระนค่รศิรีอย้ธิ์ยา 
สร�างข่�นในสมัยสมเด็ีจพระบรมราชื่าธิิ์ราชื่ที่� 2 
(เจ�าสามพระยา) เมื�อค่ราวัเสียกู้ร้งวััดีถ้ืกู้ไฟไหุ้ม�
เสียหุ้ายไปมากู้ ปัจจ้บันเหุ้ลืัอซากู้ของเสาพระวิัหุ้าร 
แลัะฐานช้ื่กู้ชีื่พระประธิ์าน พระปรางค์่ประธิ์าน
เป็นศิิลัปะอย้ธิ์ยาสมัยแรกู้ที่�สร�างตามแบบ
สถืาปัตยกู้รรมขอม ประดัีบดี�วัยป้นปั�นร้ปค่ร้ฑ 
ยักู้ษ์ เท่วัดีา นาค่ แลัะโบราณวััตถ้ื ในกู้ร้พระปรางค์่
ท่ำาดี�วัยท่องค่ำา สำาริดี หิุ้น ดิีนเผู้า แลัะอัญ่มณี
เป็นส่วันใหุ้ญ่่

ปู์นป้์� นรููป์ครุูฑ์ ยัักษ์์ เทวดิา นาค
บนพิรูะป์รูางค์

ซากเสาพิรูะวิหารู

วัดิรูาชบูรูณะ



วานเรูศิบวรูอาสน์

INBOUND TRIPUPCOMING

อลัังกู้ารงานพ้ท่ธิ์ศิิลัป์จากู้ท่องค่ำา
แลัะลัายเค่รื�องท่องโบราณที่�บ่งบอกู้ถ่ืง
ค่วัามร่้งเรืองของกู้ร้งศิรีอย้ธิ์ยาในอดีีตกู้าลั 
ณ พิพิธภััณฑสิถานแห่์งชาติเจ้ิาสิามพร์ะยา 
ที่�จัดีแสดีงศิิลัปวััตถ้ืโบราณตั�งแต่สมัยท่วัาราวัดีี 
ศิรีวิัชัื่ย ลัพบ้รี เชีื่ยงแสน ส้โขทั่ย อ่้ท่อง อย้ธิ์ยา 
แลัะรัตนโกู้สินท่ร์ เช่ื่น พระพ้ท่ธิ์ร้ปปางต่าง ๆ, 
เค่รื�องท่องศิิลัปะอย้ธิ์ยาที่�พบในกู้ร้พระปรางค์่
วััดีราชื่บ้รณะ แลัะเค่รื�องมือเค่รื�องใชื่� โบราณ 
จากู้นั�นกู้ราบสักู้กู้าระพระบรมสารีริกู้ธิ์าต้ 
แลัะพระพ้ท่ธิ์ร้ปศัิกู้ดิี�สิท่ธิิ์�ที่�ข้ดีไดี�จากู้วััดีโบราณ

รับประท่านอาหุ้ารท่�องถิื�นอย้ธิ์ยา ณ บ�านไม� ริมนำ�า 

ชื่มงานหัุ้ตถืศิิลัป์ชัื่�นส้ง ผู้ลังานช่ื่างสถืาบันสิริกิู้ติ� 
สวันจิตรลัดีา ม้ลันิธิิ์ส่งเสริมศิิลัปาชีื่พ 
ในสมเด็ีจพระนางเจ�าสิริกิู้ติ� พระบรมราชิื่นีนาถื 
ณ พิพิธภััณฑ์ศิลป์ีแผ่นดิืน ภายในจัดีแสดีงผู้ลังาน
ที่�บรรจงสร�างดี�วัยมือของล้ักู้หุ้ลัานชื่าวันา นำาชื่ม
สีวิักู้ากู้าญ่จน์ พระราชื่ยานสำาหุ้รับเจ�านายฝ่่ายใน
ผู้อบถืมตะท่องค่ำาประดัีบเพชื่ร ลัายพ้ดีตานใบเท่ศิ 
ยอดีปริกู้ท่องค่ำา ตกู้แต่งท่องค่ำาประดัีบเพชื่ร 
วัานเรศิบวัรอาสน์ พระราชื่อาสน์หุ้รือพระที่�นั�ง
ขนาดีเล็ักู้ใชื่�เป็นทั่�งพระราชื่บัลัลัังก์ู้แลัะพระราชื่ยาน
แลัะชิื่�นงานอื�น ๆ อีกู้มากู้มาย ผู้ลังานช่ื่างไท่ยโบราณ
ที่�บ่งบอกู้เอกู้ลัักู้ษณ์ค่วัามเป็นไท่ย บ้ค่ลัากู้รฝี่มือเยี�ยม
ที่�สามารถืสร�างงานศิิลัป์ชัื่�นส้ง จากู้นั�นไดี�เวัลัาเลืัอกู้ซื�อ
สินค่�าที่�ระล่ักู้ค้่ณภาพระดัีบพรีเมี�ยมภายในร�านค่�า
ของพิพิธิ์ภัณฑ์

เดิีนท่างกู้ลัับกู้ร้งเท่พฯ 

ถ่ืงกู้ร้งเท่พฯ โดียสวััสดิีภาพ

11.00 น. 

12.30 น.

14.00 น. 

17.30 น.

19.00 น.
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ผ่อบถมตะทองคำาป์รูะดัิบเพิชรู 
ลายัพุิดิตานใบเทศิ
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อัตราค่าบร่การรวม
• ค่่าอาหุ้ารเชื่�า, ค่่าอาหุ้ารกู้ลัางวััน แลัะอาหุ้ารว่ัาง
  พร�อมเค่รื�องดืี�ม 
• ค่่าเข�าชื่มสถืานที่�ท่่องเที่�ยวัตามรายกู้าร 
• ค่่าประกัู้นภัยอ้บัติเหุ้ต้ระหุ้ว่ัางกู้ารเดิีนท่างวังเงินไม่เกิู้น 
  ท่่านลัะ 1,000,000 บาท่
• ภาษีม้ลัค่่าเพิ�ม 7% 

อัตรานี�ไม่รวม
• ค่่าใชื่�จ่ายนอกู้เหุ้นือรายกู้าร เช่ื่น ค่่าเค่รื�องดืี�มแอลักู้อฮอล์ั 

อัตราค่าบร่การ

ลงทะเบีย์น
• ตั�งแต่วัันนี�ถ่ืงวัันที่� 13 ธัิ์นวัาค่ม 2563 
  ประกู้าศิผู้ลัผู้้� ไดี�รับสิท่ธิิ์� วัันที่� 18 ธัิ์นวัาค่ม 2563
• จำานวันสิท่ธิิ์�ผู้้�เข�าร่วัมกิู้จกู้รรม 15 สิท่ธิิ์� 
  (ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. แลัะผู้้�ติดีตาม 1 ค่นต่อ 1 สิท่ธิิ์� 
  รวัม 30 ค่น)

การสิ่ำารองที�นั�ง
• ชื่ำาระเต็มจำานวันภายในวัันที่� 25 ธัิ์นวัาค่ม 2563

กรณี์ย์กเล่กการเด่นทาง
• ภายในวัันที่� 25 ธัิ์นวัาค่ม 2563 : ไม่มีค่่าใชื่�จ่าย
• ตั�งแต่วัันที่� 26 ธัิ์นวัาค่ม 2563 : สงวันสิท่ธิิ์� ไม่คื่นเงินใดี ๆ
  ทั่�งสิ�นเนื�องจากู้ไดี�สำารองค่่าใชื่�จ่ายล่ัวังหุ้น�าใหุ้�ผู้้�เดิีนท่างแลั�วั

ข้อบคุณร้์ปีภัาพจิาก : พิพิธิ์ภัณฑ์ศิิลัป์แผู่้นดิีน

สุพิรูรูณเภัตรูา

สีวิกากาญจืน์

(บุคคลทั�วไป์ 5,500 บาท/ท่าน)
3,950 บาท/ท่าน



PTT SOCIETY
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ประมวิลภาพหัลากหัลาย์กิจกรรมที�สร้างควิามสุข
รอย์ยิ์�มและควิามประทับใจให้ัแก่ผูู้้ถู่อหุ้ันกู้ ปตท.



WORKSHOP
โยคุะบ�าบ่ด

Therapeutic Yoga
9/10 กรกฎาคม 2563
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TRIP
อีสิ่านคลาสิ่ส่ิ่ก

เม่องรองสิ่องนคร
สกลนคร-นครพนม

22-25 กรกฎาคม 2563

PTT SOCIETY
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PTT SOCIETY
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TRIP
อีสิ่านคลาสิ่ส่ิ่ก

เม่องรองสิ่องนคร
สกลนคร-นครพนม

22-25 กรกฎาคม 2563
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แผู้นที� ปตท. สำานักงานใหัญ่และสวินโมกข์กรุงเทพ

ENERGY COMPLEX

เซ็นทรัล ลาดพราว

โรงเรียนหอวัง

บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน)

สวนรถไฟ

สวนจตุจักร

ยูเนียนมอลล

ถ.วิภาวดีรังสิต ถ.วิภาวดีรังสิต

ถ.พหลโยธิน

P
ถ.

ลา
ดพ

รา
ว

ถ.
หอ

วัง

ถ.กําแพงเพชร 2

ซ.
วิภ

าว
ดีร

ังสิ
ต 

11

ซ.
นิค

มร
ถไ

ฟสา
ย 

1

ท่ีจอดรถ
สวนรถไฟ

(หอจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปญโญ)

สวนโมกข
กรุงเทพ

สถานีจตุจักร
(ทางออก 2)

สถานีหมอชิต
(ทางออก 3)

วิธีการูเดิินทาง
• รูถป์รูะจืำาทาง :
  สาย 118, 134, 157, 191, 29, 504, 510, 517, 52, 69, ปอ.พ.35
• MRT :
  ลังสถืานีจต้จักู้ร ใชื่�ท่างออกู้ 2 
• BTS :
  ลังสถืานีหุ้มอชิื่ต ใชื่�ท่างออกู้ 3

สวนโมั่กู้ข์ 
กู้รุงเทุพ

ปตทุ.
ส�าน่กู้งานใหุ้ญ่่

HOW TO 
GO?



1

3

2
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การสมัครกิจกรรม

• รูถป์รูะจืำาทาง :
  สาย 118, 134, 157, 191, 29, 504, 510, 517, 52, 69, ปอ.พ.35
• MRT :
  ลังสถืานีจต้จักู้ร ใชื่�ท่างออกู้ 2 
• BTS :
  ลังสถืานีหุ้มอชิื่ต ใชื่�ท่างออกู้ 3

ลงทะเบียันผ่่าน Line 
PTT Debenture Club 

(24 ชั�วโมง)

ลงทะเบียันผ่่าน Website :
 http://pttregister.onetoonecontacts.com/reserve_form.php

ลงทะเบียันผ่่าน
PTT Debenture Application

(24 ชั�วโมง)

ห้มาย์เห้ต้

• ปตท่. ขอสงวันสิท่ธิิ์� ในกู้ารยกู้เลิักู้หุ้รือเปลีั�ยนแปลังรายลัะเอียดีกิู้จกู้รรม/ โปรแกู้รมท่่องเที่�ยวัตามสถืานกู้ารณ์แลัะค่วัามเหุ้มาะสม 
   โดียจะแจ�งใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. ที่� ไดี�รับสิท่ธิิ์�เข�าร่วัมกิู้จกู้รรมท่ราบหุ้ากู้มีกู้ารเปลีั�ยนแปลังดัีงกู้ล่ัาวั
• ปตท่. ขอสงวันสิท่ธิิ์�กู้ารร่วัมกิู้จกู้รรมใหุ้�ผู้้�ที่�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. มากู้กู้ว่ัา 100 หุ้น่วัยแลัะขอสงวันสิท่ธิิ์�กู้ารร่วัมกิู้จกู้รรม (ประเภท่เดีียวักัู้น) 
   สำาหุ้รับผู้้�ที่� ไดี�เข�าร่วัมกิู้จกู้รรมเป็นเวัลัา 2 ปี
• ในกู้รณีที่�มีผู้้�แจ�งค่วัามประสงค์่กู้ารเข�าร่วัมกิู้จกู้รรมเกิู้นจำานวันที่�จัดีเตรียมไวั� ปตท่. จะคั่ดีเลืัอกู้โดียกู้ารส่้มรายชืื่�อจากู้ผู้้�ลังท่ะเบียน
   ที่�ดีำาเนินกู้ารตามขั�นตอนแลัะมีค้่ณสมบัติถ้ืกู้ต�องตามเงื�อนไขที่�กู้ำาหุ้นดีเท่่านั�น
• ผู้้�ที่�ไดี�รับสิท่ธิิ์� ไม่สามารถืเปลีั�ยนแปลังวัันร่วัมกิู้จกู้รรมไดี�
• สิท่ธิิ์�กู้ารร่วัมกิู้จกู้รรมไม่สามารถืแลักู้เปลีั�ยนเป็นเงินสดีไดี�
• ข�อม้ลัผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. ปรับปร้ง ณ วัันที่� 24 กู้รกู้ฎาค่ม 2563

ผู่�ถือหุ�นกู� ป์ตท. สามารูถสมัครูรู่วมกิจืกรูรูม
กับ PTT DEBENTURE CLUB ไดิ� 3 ช่องทาง 

ศึิกษ์าวิธีการูดิาวน์โหลดิ
และใช�งานในหน�าถัดิไป์
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