ปตท.

ขอบคุุณผู้้�ลงทุุนที่่�เชื่่�อมั่่�น
ลงทุุนในหุ้้�นกู้้� ปตท.
และให้้การตอบรัับหุ้้�นกู้้�
เพื่่� ออนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม (กรีีนบอนด์์)
พร้้อมเดิินหน้้าตามเจตนารมณ์์ ดููแลด้้านสิ่่ง
� แวดล้้อม

Look on the

BRIGHT SIDE
สวััสดีีค่่ะ ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท.
ทุุกท่่าน เราเชื่่อ� ว่่ามาตรวััดความสุุข
ของคนเรา สามารถเติิ ม เต็็ ม ได้้
ด้้วยพลัั ง แห่่ ง การคิิ ด บวก PTT
Debenture Club ขอร่่ ว มเป็็ น
ส่่ ว นหนึ่่� ง ในการส่่ ง ความสุุขด้้วย
คอนเสิิร์์ต The Symphony of
Sound เสีี ย งเพลงที่่� รัั ง สรรค์์
โดยนัักดนตรีีระดัับแนวหน้้าของ
เมืื อ งไทย พร้้อมเสีี ย งร้้องจาก
ศิิลปินิ คุุณภาพ เช่่น อรวีี สััจจานนท์์
สาว สาว สาว กุ้้ง� ตวงสิิทธิ์์� หนึ่่ง� ETC
FROM THE
แว่่นใหญ่่ มน ที่่� จ ะมาร่่ ว มสร้้าง
ผลงานชิ้้� น เอกผ่่ า นบทเพลงใน
ความทรงจำำ�จากทุุกยุุค พร้้อมวงดนตรีี ในรููปแบบ Big Band ด้้วย
เครื่่�องดนตรีีกว่า่ 40 ชิ้้น� และการเรีียบเรีียงเพลงใหม่่ เพื่่�อให้้ทุุกตััวโน๊๊ต
ถ่่ายทอดบทเพลงออกมาได้้อย่่างสมบููรณ์์แบบ รวมถึึงแขกรัับเชิิญพิเิ ศษ
ที่่�จะสร้้างรอยยิ้้�ม เสีียงหััวเราะ และความอบอุ่่�นให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท.
ในเดืือนพฤศจิิกายน โดยท่่านผู้้ถื� อื หุ้้น� กู้้ส� ามารถเลืือกเข้้าชมคอนเสิิร์ต์
ณ อิิมแพ็็คเมืืองทองธานีี ได้้อย่่างสบายใจด้้วยมาตรการการร่่วมกิิจกรรม
ที่่�มีีระยะห่่าง (Social Distancing) ดููแลความสะอาดของสถานที่่�จััด
คอนเสิิร์์ตด้้วยการอบโอโซน หรืือหากท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ไม่่สะดวก ท่่านยััง
สามารถรัับชมคอนเสิิร์์ตแบบ Live ได้้จากที่่�บ้้านของท่่าน
ในช่่วงเดืือนธัันวาคม เรามีีกิจิ กรรมดีี ๆ ที่่�จะช่่วยเพิ่่�มพลัังคิิดบวกและ
เสริิมสุุขภาพสำำ�หรัับท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท. กิิจกรรมแรกเป็็นงานสััมมนา
วิิเคราะห์์แนวโน้้มและทิิศทางการลงทุุนในปีี 2564 โดยคุุณวิิวรรณ
ธาราหิิรััญโชติิ นัักวางแผนการเงิินระดัับแนวหน้้าของไทย มาพร้้อม
กัับซิินแสชื่่�อดัังอย่่างหมอช้้าง ทศพร ศรีีตุุลา เพื่่�อร่่วมตรวจดวง
ชะตาและแนะนำำ�การลงทุุนรัับทรััพย์์ตามราศีีเกิิดของท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�

EDITOR

และกิิจกรรมสุุขภาพตั้้�งแต่่สุุขภาพใจจากภายในถึึงร่่างกายภายนอก
ด้้วยกิิ จ กรรมโยคะเสริิ ม ภููมิิ ต้้ านทาน เพื่่� อ ช่่ ว ยปรัั บ สมดุุลของ
ร่่ า งกายให้้คลายความเหนื่่� อ ยล้้าและบำำ�บัั ดด้้ านจิิ ต ใจคลายความ
ตึึงเครีียด โดยครููหนูู ชมชื่่�น สิิทธิิเวช ครููโยคะระดัับแถวหน้้าของ
เมืื อ งไทยที่่� มีี ป ระสบการณ์์ ส อนโยคะมากกว่่ า 30 ปีี จะมาสอน
ท่่าโยคะที่่�ออกแบบพิิเศษ และสามารถนำำ�ไปปฏิิ บััติิอย่่างต่่อเนื่่�อง
ได้้เองที่่�บ้้าน
ทริิ ป ท่่ อ งเที่่� ย วพิิ เ ศษต้้อนรัั บ ปีี ใ หม่่ เ พื่่� อ เสริิ ม ความเป็็ น สิิ ริิ ม งคล
ด้้วยการเดิินทางไปกราบสัักการะพระบรมสารีีริิกธาตุุและพระพุุทธรููป
ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ที่่�เมืืองกรุุงเก่่าในทริิป “ตามรอยกรุุทองโบราณ อยุุธยารััตนโกสิินทร์์” ที่่�จังั หวััดพระนครศรีีอยุุธยา โดยอาจารย์์เผ่่าทอง ทองเจืือ
กููรููด้้านประวััติิศาสตร์์และโบราณคดีี มาเป็็นผู้้�ถ่่ายทอดเรื่่�องราวและ
ความรู้้�ตลอดการเดิินทาง ตั้้�งแต่่ไปเปิิดกรุุเครื่่�องทองวััดราชบููรณะ
ชมความอลัังการงานพุุทธศิิลป์์จากทองคำำ�และลายเครื่่�องทองโบราณ
ที่่�พิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชาติิเจ้้าสามพระยา
ทั้้�งหมดนี้้�เป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งของกิิจกรรมดีี ๆ ที่่�พวกเราตั้้�งใจมอบให้้
โดยเฉพาะสำำ�หรับั ท่่านผู้้ถื� อื หุ้้น� กู้้� ปตท. ซึ่่ง� ท่่านผู้้ถื� อื หุ้้น� กู้้ทุุก
� ท่่านสามารถ
รัับข้้อมููล ข่่าวสาร ร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ ผ่่าน LINE Official Account
“PT T Debenture Club” เช่่น กิิจกรรมออกกำำ�ลัังกายโยคะ เรีียนทำำ�
อาหาร เรีียนร้้องเพลง หรืือร่่วมเล่่นเกม โดยเพิ่่�ม PT T Debenture
Club เป็็ นเพื่่� อ น หรืื อติิ ดตามกิิ จกรรมของเราที่่� ยัังคงจัั ดขึ้้� นอย่่ าง
ต่่อเนื่่�องโดยดาวน์์ โหลดแอปพลิิเคชััน PT T Debenture Mobile
Application ซึ่่�งทั้้�ง Line และ Mobile Application ในชื่่�อ PTT
Debenture Club สามารถรองรัับสมาร์์ตโฟนได้้ทุุกระบบ ขั้้�นตอนการ
ดาวน์์ โหลดและเข้้าสู่่�ระบบ กรุุณาดููพลิิกไปที่่�หน้้าสุุดท้้ายของเล่่ม หรืือ
สามารถสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการดาวน์์ โหลดและเข้้าสู่่�ระบบ
ได้้ที่่� Contact Center โทร 0-2624-5599 แล้้วพบกัันในกิิจกรรมที่่�เราตั้้�งใจ
จััดเตรีียมให้้ความสุุขให้้กัับท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท. เพื่่�อแทนคำำ�ขอบคุุณที่่�
ให้้การสนัับสนุุน PT T Debenture Club มาโดยตลอด และขอขอบคุุณ
สำำ�หรับั ความไว้้วางใจและให้้ความสนใจอย่่างดีียิ่่ง� กัับหุ้้น� กู้้� ปตท. ที่่�ออก
และเสนอขายไปเมื่่�อเดืือนกรกฎาคม 2563 แล้้วพบกัันในกิิจกรรมของ
PT T Debenture Club ค่่ะ
พรรณพร ศาสนนัันทน์์

บรรณาธิิการบริิหาร

ที่่�ปรึึก ษา : คุุณพรรณนลิิน มหาวงศ์์ธิิกุุล
บรรณาธิิการบริิหาร : คุุณพรรณพร ศาสนนัันทน์์
จััดทำำ�โดย : ฝ่่ายผู้้�ลงทุุนสััมพัันธ์์ บริิษัทั ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)
555 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจตุุจัักร เขตจตุุจัักร กรุุงเทพฯ 10900
ออกแบบและผลิิตโดย : บริิษัทั แคนดี้้�ส์์ แดนดี้้� จำำ�กััด
317/8 ถนนพระรามที่่� 6 แขวงทุ่่�งพญาไท เขตราชเทวีี กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ 0-26129662-3 โทรสาร 0-2612-9660

กองบรรณาธิิการ

วิิศรุุต โรจนพานิิช,
ผุุสดีี คุ้้�มรำ��ไพ,
นิิศากร หุุตะจููฑะ,
ภััทรริินทร์์ เทีียนสวััสดิ์์�,
ไพสิิฐ ศิิริิบวร
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14
วัันที่่�จััดกิิจกรรม

CONCERT

28 พฤศจิิกายน 2563
(3 รอบ)

จำำ�นวน

ปิิดรัับสมััคร

ประกาศผล*

จนกว่่าจะเต็็ม
หรืือภายในวัันที่่�
20 ตุุลาคม 2563

ภายใน 24 ชั่่�วโมง
นัับจากวัันที่่�สมััคร

18 ตุุลาคม 2563

22 ตุุลาคม 2563

8 พฤศจิิกายน 2563

13 พฤศจิิกายน 2563

The Symphony of Sound

2,000 สิิทธิ์์�ต่่อรอบ
(ผู้้�ติิดตาม 1 คน ต่่อ
1 สิิทธิ์์� รวม 4,000 คนต่่อรอบ)

มหััศจรรย์์แห่่งโยคะ เสริิมพลัังกาย สร้้างพลัังใจ

WORK
SHOP

2/3 ธัันวาคม 2563
(2 รอบ)

30 สิิทธิ์์�ต่่อรอบ
(ผู้้�ติิดตาม 1 คน ต่่อ
1 สิิทธิ์์� รวม 60 คนต่่อรอบ)

ลงทุุนอย่่างฉลาดและถูก
ู โฉลก รัับปีีฉลูู

SEMINAR

19 ธัันวาคม 2563

70 สิิทธิ์์�
(ผู้้�ติิดตาม 1 คน ต่่อ
1 สิิทธิ์์� รวม 140 คน)

ตามรอยกรุุทองโบราณ อยุุธยา-รััตนโกสิินทร์์

INBOUND
TRIP

21 มกราคม 2564

15 สิิทธิ์์�
(ผู้้�ติิดตาม 1 คน ต่่อ
1 สิิทธิ์์� รวม 30 คน)

*หมายเหตุุ : ประกาศผลทางเว็็บไซต์์ ปตท. และ SMS (เฉพาะผู้้� ได้้รัับสิิทธิ์์�)

13 ธัันวาคม 2563

18 ธัันวาคม 2563

CONCERT UPCOMING

happiness Activity

07

08

happiness Activity

happiness Activity

09

UPCOMING

WORKSHOP

ธัันวาคม 2563
สถานที่่� : ห้้องปฏิิบััติิธรรม ชั้้�น 2 สวนโมกข์์
(หอจดหมายเหตุุ พุุ ทธทาส อิินทปััญโญ)
2/3

มหััศจรรย์์แห่่งโยคะ
เสริิมพลัังกาย สร้้างพลัังใจ

ราวกัับมนต์์วิิเศษที่่�ช่่วยปรัับสมดุุลของร่่างกายและจิิตใจให้้ผ่่อนคลาย
จากความเหนื่่�อยล้้าและความเครีียดที่่�ต้้องเผชิิญในแต่่ละวััน ด้้วยศาสตร์์แห่่งโยคะบำำ�บััดที่่�สร้้างความแข็็งแรง
จากภายในและส่่งพลัังมาสู่่�ภายนอกให้้เราได้้เข้้าใจความหมายของการมีี “สุุขภาพดีี” อย่่างแท้้จริิง

โยคะเสริิมภููมิิต้้านทาน (Yoga for immune system) สร้้างพลัังบวกทั้้�งกายใจให้้ตััวเอง
ไปกัับคลาสโยคะที่่�ออกแบบเป็็นพิิเศษโดยครููหนูู ชมชื่่น� สิิทธิเิ วช เพื่่�อผู้้ถื� อื หุ้้น� กู้้� ปตท. เท่่านั้้�น
โยคะคืือศาสตร์์การดููแลสุุขภาพองค์์รวมเชิิงรุุกที่่�มีีประวััติิยาวนานหลายพัันปีี นอกจาก
จะช่่ ว ยให้้ร่่ า งกายมีี สุุ ขภาพแข็็ ง แรงแล้้ว ยัั ง ส่่ ง ผลโดยตรงต่่ อ จิิ ต ใจ ผ่่ อ นคลายสมอง
ขจััดอารมณ์์เชิิงลบ บำำ�บััดอาการเครีียด ความเหนื่่�อยล้้า ทำำ�ให้้จิิตใจสงบขึ้้�น ช่่วยปรัับสมดุุล
ร่่างกายจากภายในสู่่�ภายนอก และกระตุ้้�นการทำำ�งานของระบบภููมิิคุ้้�มกัันที่่�ระดัับเซลล์์
ผ่่ า นการเปลี่่� ย นแปลงของยีี น ในร่่ า งกาย เลืื อ ดลมหมุุนเวีี ย นดีี ขึ้้� น เมื่่� อ ฝึึ ก เป็็ น ประจำำ�
อย่่างต่่อเนื่่�อง
สำำ�หรัับกิิจกรรมโยคะเสริิมภููมิิต้้านทานในครั้้�งนี้้� ครููหนููได้้ประยุุกต์์ท่่าโยคะให้้มีีความ
เหมาะสมกัับทุุกท่่าน สามารถนำำ�ไปปฏิิบััติิต่่อที่่�บ้้านได้้ด้้วยตััวเอง
10

happiness Activity

ครููหนูู ชมชื่่�น สิิทธิิเวช
ครููโยคะระดัับแถวหน้้าของเมืืองไทยที่่�มีีประสบการณ์์สอนโยคะมากกว่่า 30 ปีี เป็็นผู้้�ที่่�
ได้้การยอมรัับในวงการโยคะ โดยเฉพาะโยคะสไตล์์ศิวิ ะนัันทะ* ซึ่่ง� ครููหนููสอนโยคะแบบนี้้�ครั้้ง� แรก
ในฐานะครููผู้้�ช่่วยสอนของครููชศ หััศบำำ�เรอ (ครููโยคะคนแรก ๆ ของประเทศไทย) ผู้้�เปิิดโลกและ
เป็็นหนึ่่�งในต้้นแบบของศิิวะนัันทะโยคะในประเทศไทย
นอกจากนี้้�ครููหนููยัังสอนโยคะแนวอื่่�น ๆ อีีกด้้วย เช่่น โยคะเพื่่�อชีีวิิตประจำำ�วััน (Exercises),
โยคะบำำ�บัดั (Restorative & Therapeutic Yoga), โยคะสำำ�หรัับคุุณแม่่ตั้้�งครรภ์์ (Prenatal Yoga)
และยัังเขีียนหนัังสืือเกี่่�ยวกัับการฝึึกโยคะในแบบต่่าง ๆ มากมาย
*ศิิวะนัันทะโยคะ คืือ โยคะองค์์รวมในแบบดั้้�งเดิิม เน้้นการฝึึกโยคะแบบช้้า ๆ ให้้ผู้้� ฝึึกมีีสมาธิิในท่่วงท่่า ประกอบกัับการ
หายใจที่่�ถููกต้้อง ซึ่่�งจะช่่วยเพิ่่�มพลัังชีีวิิต ลดอาการเจ็็บป่่วย และเป็็นการพััฒนาจิิตให้้สงบไปด้้วยกััน

กำำ�หนดการ
รอบเช้้า
08.30 น.
ลงทะเบีียน

รอบบ่่าย
13.00 น.
ลงทะเบีียน

09.00 น.

กิิจกรรมโยคะ

13.30 น.

กิิจกรรมโยคะ

11.00 น.

จบกิิจกรรม

15.30 น.

จบกิิจกรรม

สิ่่�งที่่�ต้้องเตรีียม
• ชุุดออกกำำ�ลัังกายที่่�เหมาะสม
สำำ�หรัับการยืืดเหยีียด
• ผ้้าสำำ�หรัับปููเสื่่�อโยคะ
• ผ้้าขนหนููสำำ�หรัับเช็็ดหน้้า
• กระบอกน้ำำ�ส่
� ่วนตััว
ลงทะเบีียน
ตั้้�งแต่่วัันนี้้�ถึึงวัันที่่� 18 ตุุลาคม 2563
ประกาศผลผู้้� ได้้รัับสิิทธิ์์�
วัันที่่� 22 ตุุลาคม 2563
จำำ�นวนสิิทธิ์์�ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม
30 สิิทธิ์์�ต่่อรอบ
(ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท. และผู้้ติ� ิดตาม 1 คน
ต่่อ 1 สิิทธิ์์� รวม 60 คนต่่อรอบ)
หมายเหตุุ
• 1 สิิทธิ์์� สามารถเข้้าร่่วมได้้ 2 ท่่าน
(ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท. 1 ท่่านและผู้้ติ� ิดตาม 1 ท่่าน)
• ปตท. ขอสงวนสิิทธิ์์�การเปลี่่�ยนแปลง
กำำ�หนดการหรืือรายละเอีียดการจััดงาน
ทุุกกรณีี
• กรณีียกเลิิกการเข้้าร่่วมกิิจกรรม
ต้้องแจ้้งล่่วงหน้้าก่่อนวัันจััดกิิจกรรม
ไม่่น้้อยกว่่า 7 วัันทำำ�การ มิิเช่่นนั้้�น
จะถููกตััดสิิทธิ์์�ในกิิจกรรมประเภท Workshop
เป็็นเวลา 2 ปีี
happiness Activity

11

UPCOMING

SEMINAR

ธัันวาคม 2563
สถานที่่� : Synergy Hall ชั้้�น 6, อาคาร C Energy Complex
555/1 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจตุุจัักร เขตจตุุจัักร กรุุงเทพฯ
19

INVESTMENT

Seminar

ลงทุุนอย่่างฉลาดและถููกโฉลก รัับปีีฉลูู
พบกัับ
คุุณวิิวรรณ ธาราหิิรััญโชติิ
Certified Financial Planner (CFP)

นัักวางแผนการเงิินระดัับแนวหน้้าของประเทศไทย

สุุดพิิ เศษ !
หมอช้้าง ทศพร ศรีีตุุลา
ชิินแสชื่่�อดััง ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านโหราศาสตร์์

พบหมอช้้าง แนะนำำ�การลงทุุนตามราศีี
ต้้อนรัับปีี 2564

12

happiness Activity

กำำ�หนดการ
08.00 น.

ลงทะเบีียนและรัับประทานอาหารว่่าง

09.00 น.

บรรยายช่่วงที่่� 1 : แนวโน้้มและทิิศทางการลงทุุนปีี 2564
โดยคุุณวิิวรรณ ธาราหิิรััญโชติิ

10.20 น.

พัักรัับประทานอาหารว่่าง

10.30 น.

บรรยายช่่วงที่่� 2 : ดวงชะตาและแนะนำำ�การลงทุุน
ตามราศีีต้้อนรัับปีี 2564 โดยหมอช้้าง ทศพร ศรีีตุุลา

12.00 น.

จบกิิจกรรม

ลงทะเบีียน
ตั้้�งแต่่วัันนี้้�ถึึงวัันที่่� 8 พฤศจิิกายน 2563
ประกาศผลผู้้� ได้้รัับสิิทธิ์์�
วัันที่่� 13 พฤศจิิกายน 2563
จำำ�นวนสิิทธิ์์�ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม
70 สิิทธิ์์�
(ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท. และผู้้ติ� ิดตาม 1 คน
ต่่อ 1 สิิทธิ์์� รวม 140 คน)

หมายเหตุุ
• 1 สิิทธิ์์� สามารถเข้้าร่่วมได้้ 2 ท่่าน
(ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท. 1 ท่่านและผู้้ติ� ิดตาม 1 ท่่าน)
• ปตท. ขอสงวนสิิทธิ์์�การเปลี่่�ยนแปลง
กำำ�หนดการหรืือรายละเอีียดการจััดงาน
ทุุกกรณีี
• กรณีียกเลิิกการเข้้าร่่วมกิิจกรรม
ต้้องแจ้้งล่่วงหน้้าก่่อนวัันจััดกิิจกรรม
ไม่่น้้อยกว่่า 7 วัันทำำ�การ มิิเช่่นนั้้�น
จะถููกตััดสิิทธิ์์�ในกิิจกรรมประเภท Seminar
เป็็นเวลา 2 ปีี
happiness Activity

13

UPCOMING

INBOUND TRIP

มกราคม 2564
สถานที่่� : จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
21

พิิ พิิธภััณฑ์์ศิิลป์์แผ่่นดิิน

ตามรอยกรุุทองโบราณ
อยุุ ธ ยา-รัั ต นโกสิิ น ทร์์

วิิทยากรบรรยาย
อ.เผ่่าทอง ทองเจืือ

14

happiness Activity

ปููนปั้้� นรููปครุุฑ ยัักษ์์ เทวดา นาค
บนพระปรางค์์

กำำ�หนดการ
06.30 น.

ลงทะเบีียน ณ โรงแรม Centra by Centara
ศููนย์์ราชการแจ้้งวััฒนะ พร้้อมบริิการอาหารเช้้า

07.30 น.

ออกเดิินทางโดยรถโค้้ชปรัับอากาศ
สู่่�เมืืองกรุุงเก่่า จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
จากนั้้�นกููรููด้้านประวััติศิ าสตร์์และโบราณคดีี
อาจารย์์เผ่่าทอง ทองเจืือ จะถ่่ายทอด
เรื่่�องราวและความรู้้�ตลอดการเดิินทาง
ให้้ ได้้ฟัังอย่่างสนุุกสนาน

09.30 น.

เปิิดกรุุเครื่่�องทองวััดราชบููรณะ วััดที่่� ใหญ่่
และเก่่าแก่่มากที่่�สุุดในจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
สร้้างขึ้้�นในสมััยสมเด็็จพระบรมราชาธิิราชที่่� 2
(เจ้้าสามพระยา) เมื่่�อคราวเสีียกรุุงวััดถููกไฟไหม้้
เสีียหายไปมาก ปััจจุุบัันเหลืือซากของเสาพระวิิหาร
และฐานชุุกชีีพระประธาน พระปรางค์์ประธาน
เป็็นศิิลปะอยุุธยาสมััยแรกที่่�สร้้างตามแบบ
สถาปััตยกรรมขอม ประดัับด้้วยปููนปั้้�นรููปครุุฑ
ยัักษ์์ เทวดา นาค และโบราณวััตถุุ ในกรุุพระปรางค์์
ทำำ�ด้้วยทองคำำ� สำำ�ริิด หิิน ดิินเผา และอััญมณีี
เป็็นส่่วนใหญ่่

วััดราชบููรณะ
ซากเสาพระวิิหาร

happiness Activity

15

UPCOMING

INBOUND TRIP

ผอบถมตะทองคำำ�ประดัับเพชร
ลายพุุ ดตานใบเทศ

วานเรศบวรอาสน์์
16

happiness Activity

11.00 น.

อลัังการงานพุุทธศิิลป์์จากทองคำำ�
และลายเครื่่�องทองโบราณที่่�บ่่งบอกถึึง
ความรุ่่�งเรืืองของกรุุงศรีีอยุุธยาในอดีีตกาล
ณ พิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชาติิเจ้้าสามพระยา
ที่่�จััดแสดงศิิลปวััตถุุโบราณตั้้�งแต่่สมััยทวาราวดีี
ศรีีวิิชััย ลพบุุรีี เชีียงแสน สุุโขทััย อู่่�ทอง อยุุธยา
และรััตนโกสิินทร์์ เช่่น พระพุุทธรููปปางต่่าง ๆ,
เครื่่�องทองศิิลปะอยุุธยาที่่�พบในกรุุพระปรางค์์
วััดราชบููรณะ และเครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ โบราณ
จากนั้้�นกราบสัักการะพระบรมสารีีริิกธาตุุ
และพระพุุทธรููปศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ที่่�ขุุดได้้จากวััดโบราณ

12.30 น.

รัับประทานอาหารท้้องถิ่่�นอยุุธยา ณ บ้้านไม้้ ริิมน้ำำ��

14.00 น.

ชมงานหััตถศิิลป์์ชั้้�นสููง ผลงานช่่างสถาบัันสิิริิกิิติ์์�
สวนจิิตรลดา มููลนิิธิิส่่งเสริิมศิิลปาชีีพ
ในสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิติ์์ิ � พระบรมราชิินีีนาถ
ณ พิิพิิธภััณฑ์์ศิิลป์์แผ่่นดิิน ภายในจััดแสดงผลงาน
ที่่�บรรจงสร้้างด้้วยมืือของลููกหลานชาวนา นำำ�ชม
สีีวิิกากาญจน์์ พระราชยานสำำ�หรัับเจ้้านายฝ่่ายใน
ผอบถมตะทองคำำ�ประดัับเพชร ลายพุุดตานใบเทศ
ยอดปริิกทองคำำ� ตกแต่่งทองคำำ�ประดัับเพชร
วานเรศบวรอาสน์์ พระราชอาสน์์หรืือพระที่่�นั่่�ง
ขนาดเล็็กใช้้เป็็นทั้้�งพระราชบััลลัังก์์และพระราชยาน
และชิ้้�นงานอื่่�น ๆ อีีกมากมาย ผลงานช่่างไทยโบราณ
ที่่�บ่่งบอกเอกลัักษณ์์ความเป็็นไทย บุุคลากรฝีีมืือเยี่่�ยม
ที่่�สามารถสร้้างงานศิิลป์ชั้้์ น� สููง จากนั้้�นได้้เวลาเลืือกซื้้�อ
สิินค้้าที่่�ระลึึกคุุณภาพระดัับพรีีเมี่่�ยมภายในร้้านค้้า
ของพิิพิิธภััณฑ์์

17.30 น.

เดิินทางกลัับกรุุงเทพฯ

19.00 น.

ถึึงกรุุงเทพฯ โดยสวััสดิิภาพ

อััตราค่่าบริิการ

3,950 บาท/ท่่าน
(บุุคคลทั่่�วไป 5,500 บาท/ท่่าน)

อััตราค่่าบริิการรวม

• ค่่าอาหารเช้้า, ค่่าอาหารกลางวััน และอาหารว่่าง
พร้้อมเครื่่�องดื่่�ม
• ค่่าเข้้าชมสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวตามรายการ
• ค่่าประกัันภััยอุุบััติิเหตุุระหว่่างการเดิินทางวงเงิินไม่่เกิิน
ท่่านละ 1,000,000 บาท
• ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม 7%
อััตรานี้้�ไม่่รวม

• ค่่าใช้้จ่่ายนอกเหนืือรายการ เช่่น ค่่าเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์

สีีวิิกากาญจน์์

ลงทะเบีียน
• ตั้้�งแต่่วัันนี้้�ถึึงวัันที่่� 13 ธัันวาคม 2563
ประกาศผลผู้้� ได้้รัับสิิทธิ์์� วัันที่่� 18 ธัันวาคม 2563
• จำำ�นวนสิิทธิ์์�ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม 15 สิิทธิ์์�
(ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท. และผู้้ติ� ิดตาม 1 คนต่่อ 1 สิิทธิ์์�
รวม 30 คน)
การสำำ�รองที่่�นั่่�ง
• ชำำ�ระเต็็มจำำ�นวนภายในวัันที่่� 25 ธัันวาคม 2563

สุุพรรณเภตรา

กรณีียกเลิิกการเดิินทาง
• ภายในวัันที่่� 25 ธัันวาคม 2563 : ไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย
• ตั้้�งแต่่วัันที่่� 26 ธัันวาคม 2563 : สงวนสิิทธิ์์� ไม่่คืืนเงิินใด ๆ
ทั้้�งสิ้้น� เนื่่�องจากได้้สำำ�รองค่่าใช้้จ่่ายล่่วงหน้้าให้้ผู้้เ� ดิินทางแล้้ว

ขอบคุุณรููปภาพจาก : พิิพิิธภััณฑ์์ศิิลป์์แผ่่นดิิน
happiness Activity

17

PTT SOCIETY

18

ประมวลภาพหลากหลายกิิจกรรมที่่�สร้้างความสุุข
รอยยิ้้�มและความประทัับใจให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท.

happiness Activity

WORKSHOP
โยคะบ�ำบัด
Therapeutic Yoga
9/10 กรกฎาคม 2563

happiness Activity

19

PTT SOCIETY

TRIP
อีีสานคลาสสิิก
เมืืองรองสองนคร
สกลนคร-นครพนม
22-25 กรกฎาคม 2563

20

happiness Activity

happiness Activity

21

PTT SOCIETY

22

happiness Activity

TRIP
อีีสานคลาสสิิก
เมืืองรองสองนคร
สกลนคร-นครพนม
22-25 กรกฎาคม 2563
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ถ.พ
หล
โยธ
ิน

ถ.ล
าด
พร

ยูเนียนมอลล

าว

แผนที่่� ปตท. สำำ�นัักงานใหญ่่และสวนโมกข์์กรุุงเทพ

ถ.ห
อว
ัง

โรงเรียนหอวัง

เซ็นทรัล ลาดพราว

ถ.วิภาวดีรังสิต
ซ.ว
ิภา
วด
ีรัง
สิต
11

ถ.วิภาวดีรังสิต

สถานีจตุจักร
(ทางออก 2)

สวนโมกข
กรุงเทพ

บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน)

สถานีหมอชิต
(ทางออก 3)

สวนจตุจักร
ซ.น
ิคม
รถ
ไฟ
สา
ย

1

ENERGY COMPLEX

(หอจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปญโญ)

P

สวนรถไฟ

ที่จอดรถ
สวนรถไฟ

ถ.กําแพ
งเพชร
2

วิิธีีการเดิินทาง
• รถประจำำ�ทาง :

สาย 118, 134, 157, 191, 29, 504, 510, 517, 52, 69, ปอ.พ.35

HOW TO
GO?

• MRT :

ปตท.

สำำ�นัักงานใหญ่่

24

happiness Activity

สวนโมกข์์
กรุุงเทพ

ลงสถานีีจตุุจัักร ใช้้ทางออก 2

• BTS :

ลงสถานีีหมอชิิต ใช้้ทางออก 3

การสมััครกิิจกรรม
ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท. สามารถสมััครร่่วมกิิจกรรม
กัับ PTT DEBENTURE CLUB ได้้ 3 ช่่องทาง
ศึึกษาวิิธีีการดาวน์์โหลด
และใช้้งานในหน้้าถััดไป

1
ลงทะเบีียนผ่่าน Line
PTT Debenture Club
(24 ชั่่�วโมง)

2

ลงทะเบีียนผ่่าน
PTT Debenture Application
(24 ชั่่�วโมง)

3
ลงทะเบียนผ่าน Website :

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

หมายเหตุุ

• ปตท. ขอสงวนสิิทธิ์์� ในการยกเลิิกหรืือเปลี่่�ยนแปลงรายละเอีียดกิิจกรรม/ โปรแกรมท่่องเที่่�ยวตามสถานการณ์์และความเหมาะสม
โดยจะแจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท. ที่่� ได้้รัับสิิทธิ์์�เข้้าร่่วมกิิจกรรมทราบหากมีีการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว
• ปตท. ขอสงวนสิิทธิ์์�การร่่วมกิิจกรรมให้้ผู้้�ที่่�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท. มากกว่่า 100 หน่่วยและขอสงวนสิิทธิ์์�การร่่วมกิิจกรรม (ประเภทเดีียวกััน)
สำำ�หรัับผู้้�ที่่� ได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมเป็็นเวลา 2 ปีี
• ในกรณีีที่่�มีีผู้้�แจ้้งความประสงค์์การเข้้าร่่วมกิิจกรรมเกิินจำำ�นวนที่่�จััดเตรีียมไว้้ ปตท. จะคััดเลืือกโดยการสุ่่�มรายชื่่�อจากผู้้ล� งทะเบีียน
ที่่�ดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนและมีีคุุณสมบััติิถููกต้้องตามเงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดเท่่านั้้�น
• ผู้้�ที่่�ได้้รัับสิิทธิ์์� ไม่่สามารถเปลี่่�ยนแปลงวัันร่่วมกิิจกรรมได้้
• สิิทธิ์์�การร่่วมกิิจกรรมไม่่สามารถแลกเปลี่่�ยนเป็็นเงิินสดได้้
• ข้้อมููลผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท. ปรัับปรุุง ณ วัันที่่� 24 กรกฎาคม 2563
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