




สวััสดีีครัับท่่านผู้้�อ่่าน
สถานการณ์์ ไวรัสโควิด-19 ในช่่วงท่ี่�ผ่่านมาอาจที่ำาให้้ห้ลายที่่านยังกังวลใจกับความเส่�ยงในการ 

เดินที่างห้รือการร่วมกิจกรรมกับคนจำานวนมาก ในช่่วงคร่�งปีีห้ลังน่�พวกเราจ่งได้เตร่ยมกิจกรรมด่ ๆ  
จัดเต็มความสุขแบบส่งตรงให้้ถ่งบ้านท่ี่านผ้้่ถือหุ้้นก้้ ปีตที่. ซ่ึ่�งท่ี่านสามารถรับความเพลิดเพลินและ
ความบันเทิี่งอย่างเต็มอรรถรสผ่่านการถ่ายที่อดสดห้รือ Live Streaming ได้ โดยเฉพาะการสัมมนา  
“จัดบ้านให้้ถ้กตามห้ลักฮวงจุ้ย เสริมโช่คลาภ สุขภาพด่” กับห้มอช้่าง ที่ศพร ศร่ตุลา ซ่ึ่�งการรับช่มแบบ 
Live Streaming  ท่ี่านยังสามารถถามคำาถามได้แบบเร่ยลไที่ม์จากซิึ่นแสแนวห้น้าของปีระเที่ศอ่กด้วย

นอกจากการจัดบ้านตามศาสตร์ฮวงจุ้ยท่ี่�ช่่วยทัี่�งเรื�องโช่คลาภและสุขภาพ เรายังสามารถ 
เติมเต็มช่่วงเวลาความสุขในบ้านและผ่่อนคลายไปีกับกลิ�นห้อมสดชื่�นได้จากกิจกรรม Craft 
Your Own Time: Reed Diffuser ซ่ึ่�งคุณ์ต๋อม ศิริรัตน์ เห้ล่าทัี่พ scent designer และผ้้่ตั�งแบรนด์  
patchouli.scent.design จะมาช่่วยรังสรรค์การปีรุงกลิ�นเฉพาะในแบบฉบับของตัวเองผ่่านสิ�งแวดล้อม
ใกล้ตัวท่ี่�ช่่วยกระตุ้นให้้เกิดพลังงาน ความสดชื่�น ห้รือความมั�นคงได้อย่างน่าอัศจรรย์

ขณ์ะท่ี่�ช่่วงใกล้ปีลายปีีเราห้วังว่าสถานการณ์์ของโควิด-19 เริ�มคล่�คลาย เราจ่งอยากจะขอเชิ่ญ
ช่วนท่ี่านเข้าร่วมกิจกรรม PTT Site Visit ท่ี่�สถาน่รับ-จ่ายก๊าซึ่ธรรมช่าติเห้ลว (LNG Terminal)  
และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเที่พรัตนราช่สุดาฯ สยามบรมราช่กุมาร่ จังห้วัดระยอง ซ่ึ่�งจัดข่�น 
ทัี่�งห้มด 3 รอบในเดือนตุลาคม เพื�อเป็ีนโอกาสได้พบปีะกันระห้ว่างเพื�อนสมาชิ่กผ้้่ถือหุ้้นก้้ 
และพวกเราช่าว ปีตที่. ได้ที่ำาความร้้จักกันมากข่�น

ท้ี่ายสุดในเดือนพฤศจิกายนกับคอนเสิร์ตให้ญ่ปีระจำาปีีน่� Fundae Festival ท่ี่�ม่ ให้้เลือกรับช่ม 
ทัี่�ง Live Streaming ห้รือท่ี่�อิมแพค อาร่น่า โดยการจัดท่ี่�นั�งและการตรวจคัดกรองผ้้่ร่วมกิจกรรม
ตามมาตรการสุขอนามัยส้งสุด ซ่ึ่�งคอนเสิร์ตจะม่ทัี่�งรอบบ่ายในธ่ม Cookie’n Cream นำาท่ี่มโดย ห้นุ่ย อำาพล, ให้ม่ เจริญปุีระ, ปุี� อัญช่ล่,  
The Palace และรอบคำ�าในธ่ม Cotton Candy นำาท่ี่มโดย เจ เจตริน, อะตอม, เจมส์ เรืองศักดิ� และโจอ่� บอย พร้อมสร้างความปีระทัี่บใจ 
เฉพาะผ้้่ถือหุ้้นก้้ ปีตที่. เท่ี่านั�น

สำาห้รับท่ี่านผ้้่ถือหุ้้นก้้ ปีตที่. ท่ี่�สนใจกิจกรรมของเราสามารถดาวน์ โห้ลดแอปีพลิเคชั่น PTT Debenture Club ห้รือ Add Friend  
ใน Line Official Account “PTT Debenture Club” เพื�อติดตามข้อม้ลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของเราท่ี่�จัดข่�นอย่างต่อเนื�องตลอดทัี่�งปีี  
ด้วยความมุ่งมั�นตั�งใจตอบแที่นความไว้วางใจของผ้้่ถือหุ้้นก้้ ปีตที่. ท่ี่� ให้้การสนับสนุนพวกเราเป็ีนอย่างด่เสมอมา ซ่ึ่�งพวกเราห้วังว่าทุี่กท่ี่าน 
จะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรม PTT Debenture Club ของเราครับ
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60 สิที่ธิ�
(ผ้้่ถือหุ้้นก้้ ปีตที่. 1 คน
ต่อ 1 สิที่ธิ� รวม 60 คน)

Craft Your Own Time : Reed Diffuser 

WORK
SHOP

25 กันยายน 2564 29 สิงห้าคม 2564 3 กันยายน 2564

500 สิที่ธิ�
(ผ้้่ถือหุ้้นก้้ ปีตที่. 1 คน

 ต่อ 1 สิที่ธิ� รวม 500 คน)

Fit from Home

VIRTUAL
WORKOUT

9, 12, 16, 19, 23, 26, 
30 สิงห้าคม 2564, 
2 กันยายน 2564

11 กรกฎาคม 2564 16 กรกฎาคม 2564

500 สิที่ธิ�
(ผ้้่ถือหุ้้นก้้ ปีตที่. 1 คน

 ต่อ 1 สิที่ธิ� รวม 500 คน)

“จััดีบ�านให้�ถู้กตามห้ลักฮวังจ้ั�ย เสริัมโชคลาภ ส้ขภาพดีี” กับห้มอ่ช�าง ท่ศพรั ศรีัต้ลา

SEMINAR
11 กันยายน 2564 1 สิงห้าคม 2564 6 สิงห้าคม 2564

แสดงสด 1,700 สิที่ธิ�ต่อรอบ 
(ผ้้่ติดตาม 1 คน ต่อ 

1 สิที่ธิ� รวม 3,400 คนต่อรอบ)
และรับช่มผ่่าน Live Streaming

5,000 สิที่ธิ�ต่อรอบ

Fundae Festival

CONCERT
6 พฤศจิกายน 2564
แสดงสด 2 รอบและ

รับช่มผ่่าน Live Streaming
2 รอบ

เปิีดรับสมัคร
1-12 กันยายน 2564
ห้รือจนกว่าท่ี่�นั�งจะเต็ม

ภายใน 24 ชั่�วโมง
นับจากวันท่ี่�สมัคร

50 สิที่ธิ�ต่อรอบ
(ผ้้่ติดตาม 1 คน ต่อ

1 สิที่ธิ� รวม 100 คนต่อรอบ)

กิจักรัรัมเยี�ยมชมกิจัการั ปตท่. ครัั�งที่� 1 ปรัะจัำาป ี2564

SITE 
VISIT

18/19/20 ตุลาคม 2564
(3 รอบ)

5 กันยายน 2564 10 กันยายน 2564

MAP

26 แผู้นที่�สถูานที่�
จััดีกิจักรัรัม

PTT DEBENTURE CLUB

27 การัสมัครักิจักรัรัม

วัันที่�จััดีกิจักรัรัม จัำานวัน ปดิีรัับสมัครั ปรัะกาศผู้ล*

22

18

*ห้มายเห้ตุ : ปีระกาศผ่ลที่างเว็บไซึ่ต์ ปีตที่. และ SMS (เฉพาะผ้้่ ได้รับสิที่ธิ�)
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VIRTUAL WORKOUTUPCOMING 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 สิิงหาคม 2564, 2 กัันยายน 2564
ถ่่ายทอดสด (Live Streaming) 
เวลา : 17.30-18.15 น. 

FIT

HOME
f rom
FIT

HOME

คร้ั้�งแรั้กก้บคอร์ั้สสุขภาพออนไลน์ ฟรีั้! 
เรั้ามา dance ไปพร้ั้อม ๆ ก้นก้บ personal trainer จาก Yoga&Me 
ไม่ใช่่เรีั้ยนก้นแค่คร้ั้�งเดีียวแต่่ต่่อเน่�องก้นไปเลยต่ลอดีเด่ีอนสิงหาคม

และส้ปดีาห์แรั้กของเด่ีอนก้นยายน 2564 พิเศษเฉพาะช่าว PTT Debenture Club เท่่าน้�น 



ถ่่ายทอดสด (Live Streaming) 
เวลา : 17.30-18.15 น. 
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โปีรแกรมเต้นเพื�อสุขภาพ สอนออนไลน์ด้วยระบบ Facebook LIVE! โดยคร้เบเบ้ อนุวัติ กลิ�นโที่ และคร้อ้อม มลฑิิตา สุธรรม จาก Yoga&Me 
พบกันทุี่กวันจันที่ร์และพฤหั้สบด่ตลอดเดือนสิงห้าคมและสัปีดาห์้แรกของเดือนกันยายน 2564 พร้อมกิจกรรมต่อเนื�องมากมาย

ช่ื่�อ : อนุวัติ กลิ�นโที่ (เบเบ้)

อาช่ื่พ : คร้สอนเต้น (ออกกำาลังกาย)

ปรึะสบการึณ์การึสอน : 7 ปีี

ปัจัจุับันสอนปรึะจัำาท่ี่� :
1. Yoga&Me (ทุี่กสาขา)
2. Hathairat Gym 
3. Smash Gym Thailand
4. Titan Gym
5. คลอง 3 ยิม
6. Power Fit Club by Kesinee
7. Happy Gym          

วิัท่ยากรั

     
คลาสท่ี่�สอน : 

Zumba : คลาสเพลงละติน ฟัังง่าย เต้นง่าย ไม่ต้องม่พื�นฐาน
การเต้นก็สามารถเตน้ได้ ช่่วยเผ่าผ่ลาญปีระมาณ์ 450 kcal/คลาส

วาไรึต่�แดนซ์์ : คลาสเต้นออกกำาลังกาย เน้นสนุกสนาน  
เพลงท่ี่�ใช้่เต้นในคลาสเปี็นเพลงท่ี่�เราคุ้นห้้กันด่ โดยในคลาส 
จะวาไรต่�ท่ี่�สุด ม่ทัี่�งเพลงสากล เกาห้ล่ และเพลงไที่ย ท่ี่าที่าง 
ในการเต้นไม่เน้นยาก เน้นท่ี่าง่าย เพื�อให้้ผ้้่เต้นในคลาสเต้นตาม
ได้ทัี่น ร้้ส่กผ่่อนคลาย สนุกสนาน



VIRTUAL WORKOUTUPCOMING
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ช่ื่�อ : มลฑิิตา สุธรรม (อ้อม)

อาช่ื่พ : คร้สอนเต้น คร้โยคะ 

ปรึะสบการึณ์การึสอน : 4 ปีี

ปัจัจุับันสอนปรึะจัำาท่ี่� :
1. yoga&me
2. กรมธนารักษ์ั
         

วิัท่ยากรั

     
คลาสท่ี่�สอน : 

Rhythms&Burn : คลาสเต้นออกกำาลังกาย เน้นคาร์ดิโอ  
เวิร์กเอาต์ ให้้หั้วใจและปีอดส้บฉ่ด เบิร์นไขมันทุี่กส่วนของ
ร่างกาย เผ่าผ่ลาญแคลอร่

Barre : คลาสสอนสไตล์บัลเลต์ ได้คาดิโอและความแข็งแรง
ของกล้ามเนื�อทุี่กส่วนของร่างกาย ช่่วยให้้ร่างกายเฟิัร์มกระชั่บ
ทุี่กสัดส่วน
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ห้มายเห้ต้
• 1 สิที่ธิ� จะได้รับรหั้สการเข้าช่ม 1 รหั้ส 
  โดย ปีตที่. จะจัดส่งรายละเอ่ยด
  การเข้าระบบ live streaming 
  ให้้ผ้้่ท่ี่�   ได้รับสิที่ธิ�ห้ลังปีระกาศรายชื่�อ

ลงท่ะเบียน 

ตั�งแต่วันน่�ถ่งวันท่ี่� 11 กรกฎาคม 2564 
ปีระกาศผ่ลผ้้่ ได้รับสิที่ธิ� 
วันท่ี่� 16 กรกฎาคม 2564

จัำานวนสิที่ธิิ�ผ้�เข้�าร่ึวมกิจักรึรึม 
500 สิที่ธิิ�ต่อรึอบ 
(ผ้้่ถือหุ้้นก้้ ปีตที่. 1 คนต่อ 1 สิที่ธิ� 
รวม 500 คน)

ช่ื่�อ : มลฑิิตา สุธรรม (อ้อม)

อาช่ื่พ : คร้สอนเต้น คร้โยคะ 

ปรึะสบการึณ์การึสอน : 4 ปีี

ปัจัจุับันสอนปรึะจัำาท่ี่� :
1. yoga&me
2. กรมธนารักษ์ั
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SEMINARUPCOMING 11 กัันยายน 2564
ถ่่ายทอดสด (Live Streaming) 
เวลา : 10.00-12.00 น. 

จััดบ้้านให้ถููกัตามหลัักัฮวงจ้้ัย 
เสิริิมโชคลัาภ ส้ิขภาพดี 

กับห้มอ่ช�าง ท่ศพรั ศรีัต้ลา 

กลับมาพบกันอ่กครั�งกับห้มอช้่าง ที่ศพร ศร่ตุลา ชิ่นแสแนวห้น้าของปีระเที่ศกับสัมมนา “จัดบ้านให้้ถ้ก 
ตามห้ลักฮวงจุ้ย เสริมโช่คลาภ สุขภาพด่” ท่ี่�คราวน่�เราจะไม่ได้มาด้ดวงตามราศ่ แต่จะมาด้ในเรื�องของการ 
จัดบ้านให้้ถ้กห้ลักฮวงจุ้ย เสริมโช่ค รับที่รัพย์ สุขภาพด่ รวมถ่งการแก้ฮวงจุ้ยง่าย ๆ ท่ี่�ใครก็ที่ำาได้ ที่ำาให้้ 
บ้านท่ี่�รักของทุี่กท่ี่านเป็ีนบ้านท่ี่�อย่้แล้วสุขกายสบายใจมากข่�น
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บ้านท่ี�มีฮวงจุ้ยดีี
ค่อบ้านท่ี�เรั้ารัู้้สึก “ช่อบ” “รั้้ก” 

และอยากอยู่อาศ้ยน้�นเอง

- ห้มอ่ช�าง ท่ศพรั ศรัีต้ลา -

10.00 น.

11.30 น.

12.00 น.

บรรยาย “จัดบ้านให้้ถ้กตามห้ลักฮวงจุ้ย 
เสริมโช่คลาภ สุขภาพด่”

ตอบคำาถาม

จบการบรรยาย

กำาห้นดีการั

ห้มายเห้ต้
• 1 สิที่ธิ� จะได้รับรหั้สการเข้าช่ม 1 รหั้ส 
  โดย ปีตที่. จะจัดส่งรายละเอ่ยด
  การเข้าระบบ live streaming 
  ให้้ผ้้่ท่ี่�  ได้รับสิที่ธิ�ห้ลังปีระกาศรายชื่�อ

ลงท่ะเบียน 

ตั�งแต่วันน่�ถ่งวันท่ี่� 1 สิงห้าคม 2564 
ปีระกาศผ่ลผ้้่ ได้รับสิที่ธิ� 
วันท่ี่� 6 สิงห้าคม 2564

จัำานวนสิที่ธิิ�ผ้�เข้�าร่ึวมกิจักรึรึม 
500 สิที่ธิิ�ต่อรึอบ 
(ผ้้่ถือหุ้้นก้้ ปีตที่. 1 คนต่อ 1 สิที่ธิ� 
รวม 500 คน)
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25 กัันยายน 2564
ถ่่ายทอดสด (Live Streaming) 
เวลา : 10.00 น. เปน็ต�นไป

WORKSHOPUPCOMING

Craft Your Own Time 

R e e d   D i f f u s e r 
ข้อดีีของการั้ได้ีดีมกลิ�นหอม ๆ ไม่ว่าจะเป็น
กลิ�นนำ�าหอม กลิ�นผลไม้ หร่ั้อกลิ�นดีอกไม้ 

ต่่างก็มีปรั้ะโยช่น์ที่�นอกเหน่อจากความหอม 
ซึึ่�งกลิ�นของความหอมแต่่ละกลิ�นมีปรั้ะโยช่น์ต่่อร่ั้างกาย

และจิต่ใจที่�แต่กต่่างก้นออกไป เช่่น ท่ำาให้มีสมาธิิมากขึ�น 
ท่ำาให้ผ่อนคลายความเครีั้ยดี ลดีความเหน่�อยล้า 

ช่่วยกรั้ะตุ้่นให้เกิดีพล้งงาน ท่ำาให้รู้ั้สึกกรั้ะปรีั้�กรั้ะเปร่ั้า 
สดีช่่�น สดีใส

เมื�อกลิ�นอายบรรยากาศรื�นรมย์รอบ ๆ ตัวสามารถสร้างข่�นได้ด้วยตัวของคุณ์เอง  
เพื�อให้้คุณ์เปี็นเจ้าของ “กลิ�น” และช่่วงเวลาตรงนั�นแต่เพ่ยงผ่้้เด่ยว เราช่วนคุณ์ 
มารังสรรค์ personal scent สำาห้รับนำ�าห้อมก้านไม้ปีรับอากาศ (Reed diffuser)  
ด้วยการปีรุงกลิ�นในแบบฉบับของคุณ์เอง (Blend it yourself) ด้วยตัวเลือก 
ของนำ�าห้อม 4 กลิ�น ภายใต้แรงบันดาลใจของสิ�งแวดล้อมรื�นรมย์ใกล้ ๆ ตัว เช่่น  
แง่งามของแดด (ไฟั), ไอห้มอกแสนสงบ (นำ�า), กลิ�นสดชื่�นท่ี่�มากับลม (ลม) ห้รือ 
ความเย็นใจและมั�นคง (ดิน) โดยท่ี่มงานจาก patchouli.scent.design 
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คุณ์ต๋อม ศิริรัตน์ เห้ล่าทัี่พ scent designer และผ่้้ตั�งแบรนด์ 
patchouli.scent.design ด้วยการนำาห้ลัก design thinking จาก
การเร่ยนออกแบบผ่ลิตภัณ์ฑ์ิ และปีระสบการณ์์การเป็ีน designer  
ท่ี่�ที่ำาห้น้าท่ี่�แต่งตัวให้้ของท่ี่�ม่กลิ�นให้้แบรนด์ชั่�นนำาต่าง ๆ เช่่น  
HARNN, THANN และ Sixsenses มาปีระกอบกับความร้้ ในห้ลัก
ของ perfumery และ aromatherapy ท่ี่�รำ�าเร่ยนเพิ�มเติม เกิดเป็ีน 
งานด่ ไซึ่น์และบริการ ท่ี่�ว่าด้วยเรื�องของ “กลิ�น” และ “ผ้้่คน”

10.00 น.

10.15 น.

11.00 น.

11.30 น. 

แนะนำาอุปีกรณ์์และการใช้่งาน การเก็บรักษัาผ่ลิตภัณ์ฑ์ิ

ความร้้เบื�องต้นเก่�ยวกับกลิ�นต่าง ๆ 
และสำารวจความช่อบของตนเอง

Blending & Mixing กลิ�น พร้อมตั�งชื่�อกลิ�น (personal scent)

จบกิจกรรม

กำาห้นดีการั

ผลงานข้องแบรึนด์
• จัดที่ำาและออกแบบกิจกรรม scent blending workshop
• ออกแบบ signature scent
• ที่ำา design and production ทุี่กอย่างท่ี่�เก่�ยวข้องกับ “กลิ�น”
• นำา “กลิ�น” ร่วมจัดแสดง design showcase 
  ในงาน Chiangmai Design Week

ห้มายเห้ต้
• 1 สิที่ธิ� จะได้รับรหั้สการเข้าช่ม 1 รหั้ส 
  โดย ปีตที่. จะจัดส่งอุปีกรณ์์และรายละเอ่ยด
  การเข้าระบบ live streaming ให้้ผ้้่ท่ี่� ได้รับสิที่ธิ� 
  ห้ลังปีระกาศรายชื่�อ

ลงท่ะเบียน 

ตั�งแต่วันน่�ถ่งวันท่ี่� 29 สิงห้าคม 2564 
ปีระกาศผ่ลผ้้่ ได้รับสิที่ธิ� 
วันท่ี่� 3 กันยายน 2564

จัำานวนสิที่ธิิ�ผ้�เข้�าร่ึวมกิจักรึรึม 
60 สิที่ธิิ�ต่อรึอบ 
(ผ้้่ถือหุ้้นก้้ ปีตที่. 1 คนต่อ 1 สิที่ธิ� 
รวม 60 คน)
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กิัจักัริริมเยี�ยมชมกิัจักัาริ ปตท. ครัิ�งที� 1 ปริะจัำาป ี2564

รึอบท่ี่� 1 : วันจันที่ร์ท่ี่� 18 ตุลาคม 2564 | รึอบท่ี่� 2 : วันอังคารท่ี่� 19 ตุลาคม 2564 | รึอบท่ี่� 3 : วันพุธท่ี่� 20 ตุลาคม 2564

UPCOMING SITE VISIT
18/19/20 ต้ลัาคม 2564
สถ่านท่� : สถูานีรัับ-จ่ัายก๊าซธรัรัมชาติเห้ลวั (LNG Terminal) และ
สวันสม้นไพรัสมเด็ีจัพรัะเท่พรััตนรัาชส้ดีาฯ สยามบรัมรัาชก้มารีั จัังห้วััดีรัะยอ่ง 

PTT SITE Visit
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สถ่านท่� : สถูานีรัับ-จ่ัายก๊าซธรัรัมชาติเห้ลวั (LNG Terminal) และ
สวันสม้นไพรัสมเด็ีจัพรัะเท่พรััตนรัาชส้ดีาฯ สยามบรัมรัาชก้มารีั จัังห้วััดีรัะยอ่ง 

กำาห้นดีการั
06.00 น. 

07.00 น.

07.30 น.

10.30 น. 

ลงที่ะเบ่ยนห้น้าห้้อง Auditorium 
อาคาร 3 ชั่�น 2 ปีตที่. สำานักงานให้ญ่ 
และรับปีระที่านอาห้ารเช้่า

ผ้้่บริห้ารกล่าวต้อนรับ / จับรางวัล Lucky Draw /
ถ่ายภาพร่วมกัน ( ในห้้องปีระชุ่ม)

ออกเดินที่างจากกรุงเที่พฯ โดยรถบัสปีรับอากาศ

เย่�ยมช่มสถาน่รับ-จ่ายก๊าซึ่ธรรมช่าติเห้ลว 
(LNG Terminal)



16 happiness Activity

SITE VISITUPCOMING

12.30 น.

14.00 น.

15.30 น.

18.30 น. 

รับปีระที่านอาห้ารกลางวัน

เย่�ยมช่มสวนสมุนไพรสมเด็จพระเที่พรัตนราช่สุดาฯ 
สยามบรมราช่กุมาร่ จังห้วัดระยอง

ออกเดินที่างกลับกรุงเที่พฯ

เดินที่างถ่ง ปีตที่. สำานักงานให้ญ่ โดยสวัสดิภาพ

กำาห้นดีการั (ต่อ่)
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ห้มายเห้ต้
• ปีตที่. จะจัดส่งเอกสารยืนยันสิที่ธิ� ให้้กับ
  ผ้้่ท่ี่� ได้รับสิที่ธิ� โดยจดห้มายลงที่ะเบ่ยนห้ลัง    
  ปีระกาศรายชื่�อ ห้ากไม่แจ้งยืนยันภายใน
  วันท่ี่� 20 กันยายน 2564 ปีตที่. จะถือว่า
  สละสิที่ธิ�และเลื�อนรายชื่�อสำารองข่�นตาม
  ลำาดับ (เริึ�มเล่�อนรึายช่ื่�อสำารึองวันท่ี่� 21   
  กันยายน 2564)
• ผ้้่เข้าร่วมกิจกรรมปีระเภที่เย่�ยมช่มกิจการ
  จะต้องเป็ีนผ้้่ถือหุ้้นก้้ ปีตที่. และผ้้่ติดตาม
  ท่ี่� ได้แจ้งรายละเอ่ยดในเอกสารยืนยันสิที่ธิ�
  กลับมาท่ี่� ปีตที่. เท่ี่านั�น (ยกเว�นผ้�ถ่ือหุ�นก้�
  ปตที่. ท่ี่�อายุมากกว่า 80 ปีขึ้�นไป สามารึถื
  มอบฉัันที่ะให�ผ้�อ่�นเข้�าร่ึวมกิจักรึรึมแที่นได�)
• กรณ่์ยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องแจ้ง
  ล่วงห้น้าก่อนวันจัดกิจกรรมอย่างน้อย 
  7 วันที่ำาการ มิเช่่นนั�นจะถ้กตัดสิที่ธิ�
  ในกิจกรรมปีระเภที่เย่�ยมช่มกิจการ
  เป็ีนเวลา 3 ปีี

ลงท่ะเบียน 

ตั�งแต่วันน่�ถ่งวันท่ี่� 5 กันยายน 2564 
ปีระกาศผ่ลผ้้่ ได้รับสิที่ธิ�
วันท่ี่� 10 กันยายน 2564

จัำานวนสิที่ธิิ�ผ้�เข้�าร่ึวมกิจักรึรึม 
50 สิที่ธิิ�ต่อรึอบ 
(ผ้้่ถือหุ้้นก้้ ปีตที่. และผ้้่ติดตาม 1 คน
ต่อ 1 สิที่ธิ� รวม 100 คนต่อรอบ) 
โดยสามารถเลือกได้เพ่ยง 1 รอบเท่ี่านั�น
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SITE VISITUPCOMING
20/21/22 กัริกัฎาคม 2564
สถ่านท่� : สถูานีรัับ-จ่ัายก๊าซธรัรัมชาติเห้ลวั (LNG Terminal) และ
สวันสม้นไพรัสมเด็ีจัพรัะเท่พรััตนรัาชส้ดีาฯ สยามบรัมรัาชก้มารีั จัังห้วััดีรัะยอ่ง 
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สถ่านท่� : สถูานีรัับ-จ่ัายก๊าซธรัรัมชาติเห้ลวั (LNG Terminal) และ
สวันสม้นไพรัสมเด็ีจัพรัะเท่พรััตนรัาชส้ดีาฯ สยามบรัมรัาชก้มารีั จัังห้วััดีรัะยอ่ง 
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UPCOMING
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PTT SOCIETY
ประมวลภาพหลากหลายกิจกรรมท่ี่�สร้างความสุข
รอยยิ�มและความประทัี่บใจให้แก่ผู้้้ถืือหุ้นก้้ ปตที่.

22 happiness Activity

WORKSHOP
Make Your
Own Art 

เพนต์์มาสก์์ ระบายเส้�อ 
เสพงานศิิลป์์

19/20 กุุมภาพัันธ์์ 2564
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PTT SOCIETY
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SEMINAR
"เปดิสูิตริค้มอาหาริ 
ป๊� ว เปะ๊ ปง๊" แลัะ 

"เทคนิคกัาริชะลัอวัย
ด้วยกัาริควบ้ค้มอาริมณ์์

แลัะกัาริใช้ชีวิต"
13 มีนาคม 2564
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แผู้นท่ี่� ปตที่. สำานักงานใหญ่่

วิธีิการั้เดิีนท่าง
• รั้ถปรั้ะจำาท่าง :
  สาย 118, 134, 157, 191, 29, 504, 510, 517, 52, 69, ปีอ.พ.35
• MRT :
  ลงสถาน่จตุจักร ใช้่ที่างออก 2 
• BTS :
  ลงสถาน่ห้มอชิ่ต ใช้่ที่างออก 3

ปตท.
สิำานักังานใหญ่่

HOW TO 
GO?



1

3

2
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การสมัครกิจกรรม

ลงท่ะเบียนผ่าน Line 
PTT Debenture Club 

(24 ช้่�วโมง)

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

ลงท่ะเบียนผ่าน
PTT Debenture 

Mobile Application
(24 ช้่�วโมง)

ห้มายเห้ต้

• ปีตที่. ขอสงวนสิที่ธิ� ในการยกเลิกห้รือเปีล่�ยนแปีลงรายละเอ่ยดกิจกรรมตามสถานการณ์์และความเห้มาะสม โดยจะแจ้งให้้ผ้้่ถือหุ้้นก้้ 
   ปีตที่. ท่ี่� ได้รับสิที่ธิ�เข้าร่วมกิจกรรมที่ราบห้ากม่การเปีล่�ยนแปีลงดังกล่าว
• ปีตที่. ขอสงวนสิที่ธิ�การร่วมกิจกรรมให้้ผ้้่ท่ี่�ถือหุ้้นก้้ ปีตที่. มากกว่า 100 ห้น่วยและขอสงวนสิที่ธิ�การร่วมกิจกรรม (ปีระเภที่เด่ยวกัน) 
   สำาห้รับผ้้่ท่ี่� ได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็ีนเวลา 2 ปีี (ยกเว้นกิจกรรมปีระเภที่ Virtual Workout และ Seminar)
• ในกรณ่์ท่ี่�ม่ผ้้่แจ้งความปีระสงค์การเข้าร่วมกิจกรรมเกินจำานวนท่ี่�จัดเตร่ยมไว้ ปีตที่. จะคัดเลือกโดยการสุ่มรายชื่�อจากผ้้่ลงที่ะเบ่ยน
   ท่ี่�ดำาเนินการตามขั�นตอนและม่คุณ์สมบัติถ้กต้องตามเงื�อนไขท่ี่�กำาห้นดเท่ี่านั�น
• ผ้้่ท่ี่�ได้รับสิที่ธิ� ไม่สามารถเปีล่�ยนแปีลงวันร่วมกิจกรรมได้
• สิที่ธิ�การร่วมกิจกรรมไม่สามารถแลกเปีล่�ยนเป็ีนเงินสดได้
• ข้อม้ลผ้้่ถือหุ้้นก้้ ปีตที่. ปีรับปีรุง ณ์ วันท่ี่� 31 ม่นาคม 2564

ผู้ถ่อหุ้นกู้ ปต่ท่. สามารั้ถสม้ครั้ร่ั้วมกิจกรั้รั้ม
ก้บ PTT DEBENTURE CLUB ได้ี 3 ช่่องท่าง 




