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PTT Debenture Club Concert พเิศษส ำหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. เท่ำน้ัน 

“กลับมำพบกันอีกคร้ังกับเทศกำลดนตรี PTT Debenture Club FUNDAE Festival ที่จะมำเติมรสชำติ
ควำมสนุกแบบสุดๆ และบูสทพ์ลังงำนดี ๆ ให้กับคุณ กับคอนเสิรต์ 2 รอบ 2 รสชำติ ซึ่งพร้อมเสิรฟ์ให้
คุณเลือกชมท้ัง Cookie’n Cream Fundae และ Cotton Candy Fundae คุณจะได้ลิ้มรสควำมสดชื่นทำง
ดนตรี จำกศิลปินคุณภำพมำกมำยเตม็อิ่มกับควำมสุข และควำมทรงจ ำสุดพเิศษแบบจัดหนัก! จัดเตม็!” 

 วัน-เวลำ :  

 รอบที ่1 (R1) :  ชมกำรแสดงสด ณ อิมแพ็ค อำรีน่ำ  23 ก.ค. 2565 13.00-16.00 น.  

รอบที ่2 (R2) :  ชมกำรแสดงสด ณ อิมแพ็ค อำรีน่ำ  23 ก.ค. 2565 19.00-22.00 น.  

รอบถ่ำยทอดสด (L) : ชมกำรถ่ำยทอดสด Live Streaming         23 ก.ค. 2565 13.00-22.00 น.        
และ19.00-22.00 น.  

*ส ำรองที่นั่งชมคอนเสริต์ได ้1 รอบ จ ำนวน 2 ท่ีนั่ง หรอื 1 code ส ำหรบักำรเขำ้ชมผำ่นทำง Live Streaming 

*ส ำรองท่ีนั่งก่อนไดร้บัสทิธ์ิก่อน 

PTT Debenture Club ได้เตรียมแนวทำงปฏิบัตสิ ำหรับกิจกรรมคอนเสิรต์ ตั้งแต่ก่อน ระหว่ำง และหลัง

กำรจัดงำน โดยปฏิบัตติำมแนวทำงทีส่ำธำรณสุขก ำหนดเกี่ยวกับมำตรกำรป้องกันสถำนกำรณโ์ควิด-19 

อย่ำงเคร่งครัด   

 เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ั่ง :  

 ส ำรองทีน่ั่งกอ่นได้รับสทิธ์ิก่อน (FIRST COME FIRST SERVE)  เนื่องจำกที่นั่งมจี ำนวนจ ำกดั 

 สงวนสทิธ์ิจดัที่นั่งตำมโซนของมลูคำ่กำรถือหุน้กู ้ปตท. และไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงที่นั่งไดท้กุกรณี 

 ส ำรองทีน่ั่งตัง้แตว่นัที่ 16 มิถุนำยน 2565 ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. จนถงึวนัที่ 22 มิถุนำยน 2565 หรือจนกว่ำทีน่ั่งจะเต็ม 
ผำ่น 3 ช่องทำง (24 ชั่วโมง)  ดงันี ้ 
ช่องทำงที ่1 LINE Chatbot : @ptt_debenture ช่องทำงที ่2 Mobile Application : PTT Debenture Club และ ช่องทำงที ่3 
Website (สแกน QR Code เพือ่ลงทะเบียนไดท้ี่หนำ้ 2) 

        

 
*กรุณำเลือกส ำรองที่นั่ง 1 ช่องทำง หมำยเลขอำ้งอิงในกำรลงทะเบียนใชไ้ดเ้พียง 1 ครัง้เทำ่นัน้  
**กรณีใชเ้ลขประจ ำตวั passport, คณะบคุคล, หำ้งหุน้สว่นสำมญั, บรษัิท หรอื สถำบนั สำมำรถลงทะเบียนไดเ้ฉพำะชอ่งทำง website เทำ่นัน้  
***สมำชิก PTTC21NA PTTC21NB สำมำรถลงทะเบียนไดเ้ฉพำะชอ่งทำง website เทำ่นัน้ 



 ปตท. จะยนืยนัผลกำรส ำรองที่น่ังผ่ำน SMS ตำมหมำยเลขโทรศัพทมื์อถอืทีท่่ำนไดล้งทะเบียนไว ้

 กรณีมีควำมประสงคจ์ะน ำวลีแชรส์่วนตัวเข้ำชมคอนเสิรต์ (ปตท. ไม่มีกำรจัดเตรียมให้) กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ PTT 
Debenture Contact Center โดยผู้ติดตำม (1 คน) จะได้รับบตัรตำมสทิธ์ิทีไ่ด้รับเท่ำน้ัน  
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม หรือ แจ้งปัญหำกำรใช้งำน กรุณำตดิตอ่ PTT Debenture Contact Center 0-2624-5599 เวลำ 
8.00–18.00 น. (ทุกวันไม่เวน้วนัหยดุรำชกำร) 

 กำรจัดส่งบตัรคอนเสิรต์ :  

 ช่องทำงกำรจัดส่ง : จดัสง่บตัรชมคอนเสิรต์โดยไปรษณียด์ว่นพิเศษ (EMS) ตัง้แต่วันที ่8 กรกฎำคม 2565 

 กำรตรวจสอบกำรจัดส่ง: 
หมำยเหตุ – กำรสง่บตัรชมคอนเสิรต์ ปตท. จะใชท้ี่อยูต่ำมจำกกำรซือ้หุน้กูรุ้น่ลำ่สดุ หรอืกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มลูใน  Mobile Application ภำยใน 

วนัที่ 31 มีนำคม 2565 และสมำชิกรุน่ PTTC21NA PTTC21NB ขอ้มลู ณ วนัปิดสมดุฯ วนัที่ 15 พฤศจิกำยน 2564 

- ตรวจสอบ Tracking Number กำรสง่ไปรษณียด์ว่นพิเศษไดท้ี่ PTT Debenture Contact Center 0-2624-5599 

- ตรวจสอบสถำนะกำรจดัสง่ไปรษณียด์ว่นพิเศษไดท้ี่ https://track.thailandpost.co.th/ 

 เงือ่นไขกำรเข้ำร่วมกิจกรรม :  

1. เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ผู้เข้ำพืน้ทีจ่ัดกิจกรรมทุกทำ่นจะต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ  

2. ผู้เข้ำพืน้ทีจ่ัดกิจกรรมทุกทำ่นจะต้องผ่ำนกำรตรวจวัดอุณหภมิูก่อนเข้ำพืน้ทีจ่ดักิจกรรม หำกมีอุณหภูมิสูงกว่ำ 37.5 องศำ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในกำรเข้ำชมคอนเสิรต์ ตำมมำตรกำรเข้ำร่วมงำนปฏิบัติตำมแนวทำงทีส่ำธำรณสุขก ำหนด 

3. ผู้ถือหุน้กู้ ปตท. ทีด่ ำเนินกำรตำมเงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ั่งและได้รับกำรยืนยัน จะได้รับบัตรเข้ำชมคอนเสิรต์จ ำนวน 2 ทีน่ั่ง หรือ 1 code 

ส ำหรับกำรเข้ำชมผ่ำนทำง live streaming ต่อ 1 สิทธ์ิ  

4. สงวนสิทธ์ิกำรจัดที่น่ังชมคอนเสิรต์ด้วยกำรสุ่มทีน่ั่งตำมมูลค่ำกำรถือหุ้นกู้ ปตท. และผลกำรจัดทีน่ั่งนีถ้ือเป็นทีสิ่น้สุด 

5. สงวนสิทธ์ิกำรเปล่ียนแปลงรอบและทีน่ั่งชมคอนเสิรต์ 

6. สงวนสิทธ์ิเฉพำะผู้ทีมี่บัตรชมคอนเสิรต์เทำ่น้ันและไม่อนุญำตใหผู้้ไม่มีบัตรชมคอนเสิรต์เข้ำร่วมงำนโดยเด็ดขำด 

7. หำ้มแลกเปล่ียนหรือจ ำหน่ำยบัตรชมคอนเสิรต์ เน่ืองจำกเป็นสิทธิประโยชนส์ ำหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. เท่ำน้ัน หำกพบกำรแลกเปล่ียนหรือ

จ ำหน่ำยเป็นเงนิสด ปตท. มีสิทธ์ิในกำรเรียกบัตรชมคอนเสิรต์ดังกล่ำวคืน 

8. สงวนสิทธ์ิในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเฉพำะผู้ถือหุน้กู้ ปตท. ทีมี่มูลค่ำกำรถือหุน้กู้ขั้นต ่ำ 100 หน่วย ทีไ่ด้ส ำรองทีน่ั่งตำมขัน้ตอนและเงือ่นไข

อย่ำงครบถ้วน (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565) และสมำชิกรุน่ PTTC21NA PTTC21NB (ขอ้มลูปิดสมดุฯ ณ วนัที่ 15 พฤศจิกำยน 2564) 

9. สงวนสิทธ์ิในกำรน ำกล้องถ่ำยรูป DSLR หรือ Tablet ทีมี่ขนำดใหญ่กว่ำ 7 นิว้ เข้ำในฮอลลก์ำรแสดงและหำ้มบันทกึหรือเผยแพร่

ภำพเคล่ือนไหว (Clip) โดยเด็ดขำด เน่ืองจำกมีผลทำงกฎหมำยลิขสิทธ์ิ 

10. สงวนสิทธ์ิกำรน ำอำหำรและเคร่ืองดื่มทุกประเภทเข้ำในฮอลลค์อนเสิรต์ 
 

ปตท. ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงใด ๆ ทกุกรณี  หลงัส ารองทีน่ ัง่ 

https://track.thailandpost.co.th/

