FROM THE EDITOR
สวััสดีีครัับท่่านผู้้�อ่่าน

สถานการณ์์ ไวรััสโควิิด-19 ในช่่วงที่่�ผ่่านมาอาจทำำ�ให้้หลายท่่านยัังกัังวลใจกัับความเสี่่�ยงในการ
เดิินทางหรืือการร่่วมกิิจกรรมกัับคนจำำ�นวนมาก ในช่่วงครึ่่ง� ปีีหลังั นี้้�พวกเราจึึงได้้เตรีียมกิิจกรรมดีี ๆ
จััดเต็็มความสุุขแบบส่่งตรงให้้ถึึงบ้้านท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท. ซึ่่�งท่่านสามารถรัับความเพลิิดเพลิินและ
ความบัันเทิิงอย่่างเต็็มอรรถรสผ่่านการถ่่ายทอดสดหรืือ Live Streaming ได้้ โดยเฉพาะการสััมมนา
“จััดบ้้านให้้ถููกตามหลัักฮวงจุ้้�ย เสริิมโชคลาภ สุุขภาพดีี” กัับหมอช้้าง ทศพร ศรีีตุุลา ซึ่่ง� การรัับชมแบบ
Live Streaming ท่่านยัังสามารถถามคำำ�ถามได้้แบบเรีียลไทม์์จากซิินแสแนวหน้้าของประเทศอีีกด้้วย
นอกจากการจัั ด บ้้ า นตามศาสตร์์ ฮ วงจุ้้�ยที่่� ช่่ ว ยทั้้� ง เรื่่� อ งโชคลาภและสุุ ขภาพ เรายัั งสามารถ
เติิ มเต็็ มช่่ วงเวลาความสุุ ขในบ้้ านและผ่่ อนคลายไปกัั บกลิ่่� นหอมสดชื่่� นได้้ จากกิิ จกรรม Craft
Your Own Time: Reed Diffuser ซึ่่�งคุุณต๋๋อม ศิิริิรััตน์์ เหล่่าทััพ scent designer และผู้้�ตั้้�งแบรนด์์
patchouli.scent.design จะมาช่่วยรัังสรรค์์การปรุุงกลิ่่�นเฉพาะในแบบฉบัับของตััวเองผ่่านสิ่่�งแวดล้้อม
ใกล้้ตััวที่่�ช่่วยกระตุ้้�นให้้เกิิดพลัังงาน ความสดชื่่�น หรืือความมั่่�นคงได้้อย่่างน่่าอััศจรรย์์
ขณะที่่�ช่่วงใกล้้ปลายปีีเราหวัังว่่าสถานการณ์์ของโควิิด-19 เริ่่�มคลี่่�คลาย เราจึึงอยากจะขอเชิิญ
ชวนท่่านเข้้าร่่วมกิิจกรรม PTT Site Visit ที่่�สถานีีรัับ-จ่่ายก๊๊าซธรรมชาติิเหลว (LNG Terminal)
และสวนสมุุนไพรสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี จัังหวััดระยอง ซึ่่�งจััดขึ้้�น
ทั้้�งหมด 3 รอบในเดืือนตุุลาคม เพื่่�อเป็็นโอกาสได้้พบปะกัันระหว่่างเพื่่�อนสมาชิิกผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�
และพวกเราชาว ปตท. ได้้ทำำ�ความรู้้�จัักกัันมากขึ้้�น
ท้้ายสุุดในเดืือนพฤศจิิกายนกัับคอนเสิิร์์ตใหญ่่ประจำำ�ปีีนี้้� Fundae Festival ที่่�มีี ให้้เลืือกรัับชม
ทั้้�ง Live Streaming หรืือที่่�อิิมแพค อารีีน่่า โดยการจััดที่่�นั่่�งและการตรวจคััดกรองผู้้�ร่่วมกิิจกรรม
ตามมาตรการสุุขอนามััยสููงสุุด ซึ่่�งคอนเสิิร์์ตจะมีีทั้้�งรอบบ่่ายในธีีม Cookie’n Cream นำำ�ทีีมโดย หนุ่่�ย อำำ�พล, ใหม่่ เจริิญปุุระ, ปุ๊๊� อััญชลีี,
The Palace และรอบค่ำำ��ในธีีม Cotton Candy นำำ�ทีีมโดย เจ เจตริิน, อะตอม, เจมส์์ เรืืองศัักดิ์์� และโจอี้้� บอย พร้้อมสร้้างความประทัับใจ
เฉพาะผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท. เท่่านั้้�น
สำำ�หรัับ ท่่ า นผู้้�ถืือ หุ้้�นกู้้� ปตท. ที่่� สนใจกิิ จกรรมของเราสามารถดาวน์์ โหลดแอปพลิิ เคชัั น PTT Debenture Club หรืื อ Add Friend
ใน Line Official Account “PTT Debenture Club” เพื่่�อติิดตามข้้อมููลข่่าวสารและกิิจกรรมต่่าง ๆ ของเราที่่�จััดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดทั้้�งปีี
ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจตอบแทนความไว้้วางใจของผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท. ที่่� ให้้การสนัับสนุุนพวกเราเป็็นอย่่างดีีเสมอมา ซึ่่�งพวกเราหวัังว่่าทุุกท่่าน
จะได้้รัับความสนุุกสนานเพลิิดเพลิินกัับกิิจกรรม PTT Debenture Club ของเราครัับ
ธนพล ประภาพัั นธ์์

บรรณาธิิการบริิหาร

กองบรรณาธิิการ

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

คุุณวิิศรุุต
โรจนพานิิช

คุุณผุุสดีี
คุ้้�มรำ��ไพ

คุณภัทรรินทร์
เทียนสวัสดิ์

คุุณไพสิิฐ
ศิิริิบวร

คุณกฤตภาส
อธิิกุุลสิินธ์์

IN THIS Issue

AUG.-OCT.
2021
Vol. 27

06

10

12

14

VIRTUAL WORKOUT

SEMINAR

WORKSHOP

06

10

12

Fit from Home

“จััดบ้้านให้้ถูก
ู ตามหลัักฮวงจุ้้ย
�
เสริิมโชคลาภ สุุขภาพดีี”
กัับหมอช้้าง ทศพร ศรีีตุุลา

Craft Your Own Time :
Reed Diffuser

PTT SITE VISIT

CONCERT

PTT SOCIETY

14

18

22

กิิจกรรมเยี่่�ยมชมกิิจการ
ปตท. ครั้้�งที่่� 1
ประจำำ�ปีี 2564

Fundae Festival

ประมวลภาพหลากหลาย
ของกิิจกรรมที่่�สร้้าง
ความประทัับใจ

MAP

18

26

แผนที่่�สถานที่่�
จััดกิิจกรรม

PTT DEBENTURE CLUB

27

22
วัันที่่�จัดกิ
ั ิจกรรม

จำำ�นวน

การสมััครกิิจกรรม

ปิิดรัับสมััคร

ประกาศผล*

11 กรกฎาคม 2564

16 กรกฎาคม 2564

Fit from Home

VIRTUAL
WORKOUT

9, 12, 16, 19, 23, 26,
30 สิิงหาคม 2564,
2 กัันยายน 2564

500 สิิทธิ์์�
(ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท. 1 คน
ต่่อ 1 สิิทธิ์์� รวม 500 คน)

“จััดบ้้านให้้ถูก
ู ตามหลัักฮวงจุ้้�ย เสริิมโชคลาภ สุุขภาพดีี” กัับหมอช้้าง ทศพร ศรีีตุุลา

SEMINAR

11 กัันยายน 2564

500 สิิทธิ์์�
(ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท. 1 คน
ต่่อ 1 สิิทธิ์์� รวม 500 คน)

1 สิิงหาคม 2564

6 สิิงหาคม 2564

29 สิิงหาคม 2564

3 กัันยายน 2564

Craft Your Own Time : Reed Diffuser

WORK
SHOP

25 กัันยายน 2564

60 สิิทธิ์์�
(ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท. 1 คน
ต่่อ 1 สิิทธิ์์� รวม 60 คน)

กิิจกรรมเยี่่�ยมชมกิิจการ ปตท. ครั้้�งที่่� 1 ประจำำ�ปีี 2564

SITE
VISIT

18/19/20 ตุุลาคม 2564
(3 รอบ)

50 สิิทธิ์์�ต่่อรอบ
(ผู้้�ติิดตาม 1 คน ต่่อ
1 สิิทธิ์์� รวม 100 คนต่่อรอบ)

5 กัันยายน 2564

10 กัันยายน 2564

Fundae Festival

CONCERT

6 พฤศจิิกายน 2564
แสดงสด 2 รอบและ
รัับชมผ่่าน Live Streaming
2 รอบ

แสดงสด 1,700 สิิทธิ์์�ต่่อรอบ
เปิิดรัับสมััคร
(ผู้้�ติิดตาม 1 คน ต่่อ
1-12 กัันยายน 2564
1 สิิทธิ์์� รวม 3,400 คนต่่อรอบ) หรืือจนกว่่าที่่�นั่่�งจะเต็็ม
และรัับชมผ่่าน Live Streaming
5,000 สิิทธิ์์�ต่่อรอบ

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

ภายใน 24 ชั่่�วโมง
นัับจากวัันที่่�สมััคร

UPCOMING

VIRTUAL WORKOUT

สิิงหาคม 2564, 2 กัันยายน 2564
ถ่่ายทอดสด (Live Streaming)
เวลา : 17.30-18.15 น.
9, 12, 16, 19, 23, 26, 30

FIT
from

HOME

ครั้้�งแรกกัับคอร์์สสุุขภาพออนไลน์์ ฟรีี!
เรามา dance ไปพร้้อม ๆ กัันกัับ personal trainer จาก Yoga&Me
ไม่่ใช่่เรีียนกัันแค่่ครั้้�งเดีียวแต่่ต่่อเนื่่�องกัันไปเลยตลอดเดืือนสิิงหาคม
และสััปดาห์์แรกของเดืือนกัันยายน 2564 พิิ เศษเฉพาะชาว PTT Debenture Club เท่่านั้้�น
06

happiness Activity

โปรแกรมเต้้นเพื่่�อสุุขภาพ สอนออนไลน์์ด้้วยระบบ Facebook LIVE! โดยครููเบเบ้้ อนุุวัติั ิ กลิ่่�นโท และครููอ้้อม มลฑิิตา สุุธรรม จาก Yoga&Me
พบกัันทุุกวัันจัันทร์์และพฤหััสบดีีตลอดเดืือนสิิงหาคมและสััปดาห์์แรกของเดืือนกัันยายน 2564 พร้้อมกิิจกรรมต่่อเนื่่�องมากมาย
วิิทยากร
ชื่่�อ : อนุุวััติิ กลิ่่�นโท (เบเบ้้)
อาชีีพ : ครููสอนเต้้น (ออกกำำ�ลัังกาย)
ประสบการณ์การสอน : 7 ปี
ปััจจุบัุ ันสอนประจำำ�ที่่� :
1. Yoga&Me (ทุุกสาขา)
2. Hathairat Gym
3. Smash Gym Thailand
4. Titan Gym
5. คลอง 3 ยิิม
6. Power Fit Club by Kesinee
7. Happy Gym
คลาสที่่�สอน :
Zumba : คลาสเพลงละติิน ฟัังง่่าย เต้้นง่่าย ไม่่ต้้องมีีพื้้�นฐาน
การเต้้นก็็สามารถเต้้นได้้ ช่่วยเผาผลาญประมาณ 450 kcal/คลาส
วาไรตี้้�แดนซ์์ : คลาสเต้้นออกกำำ�ลัังกาย เน้้นสนุุกสนาน
เพลงที่่�ใช้้เต้้นในคลาสเป็็นเพลงที่่�เราคุ้้�นหููกัันดีี โดยในคลาส
จะวาไรตี้้�ที่่�สุุด มีีทั้้�งเพลงสากล เกาหลีี และเพลงไทย ท่่าทาง
ในการเต้้นไม่่เน้้นยาก เน้้นท่่าง่่าย เพื่่�อให้้ผู้้�เต้้นในคลาสเต้้นตาม
ได้้ทััน รู้้�สึึกผ่่อนคลาย สนุุกสนาน

happiness Activity
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UPCOMING

VIRTUAL WORKOUT

วิิทยากร
ชื่่�อ : มลฑิิตา สุุธรรม (อ้้อม)
อาชีีพ : ครููสอนเต้้น ครููโยคะ
ประสบการณ์์การสอน : 4 ปีี
ปััจจุุบัันสอนประจำำ�ที่่� :
1. yoga&me
2. กรมธนารัักษ์์

คลาสที่่�สอน :
Rhythms&Burn : คลาสเต้้นออกกำำ�ลัังกาย เน้้นคาร์์ดิิโอ
เวิิร์์กเอาต์์ ให้้หััวใจและปอดสููบฉีีด เบิิร์์นไขมัันทุุกส่่วนของ
ร่่างกาย เผาผลาญแคลอรีี
Barre : คลาสสอนสไตล์์บััลเลต์์ ได้้คาดิิโอและความแข็็งแรง
ของกล้้ามเนื้้�อทุุกส่่วนของร่่างกาย ช่่วยให้้ร่่างกายเฟิิร์์มกระชัับ
ทุุกสััดส่่วน
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happiness Activity

ลงทะเบีียน
ตั้้�งแต่่วัันนี้้�ถึึงวัันที่่� 11 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้้� ได้้รัับสิิทธิ์์�
วัันที่่� 16 กรกฎาคม 2564
จำำ�นวนสิิทธิ์์�ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม
500 สิิทธิ์์�ต่่อรอบ
(ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท. 1 คนต่่อ 1 สิิทธิ์์�
รวม 500 คน)
หมายเหตุุ
• 1 สิิทธิ์์� จะได้้รัับรหััสการเข้้าชม 1 รหััส
โดย ปตท. จะจััดส่่งรายละเอีียด
การเข้้าระบบ live streaming
ให้้ผู้้�ที่่� ได้้รัับสิิทธิ์์�หลัังประกาศรายชื่่�อ
happiness Activity
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UPCOMING

SEMINAR

กัันยายน 2564
ถ่่ายทอดสด (Live Streaming)
เวลา : 10.00-12.00 น.
11

จััดบ้้านให้้ถููกตามหลัักฮวงจุ้้�ย
เสริิมโชคลาภ สุุขภาพดีี
กัับหมอช้้าง ทศพร ศรีีตุุลา

กลัับมาพบกัันอีีกครั้้�งกัับหมอช้้าง ทศพร ศรีีตุุลา ชิินแสแนวหน้้าของประเทศกัับสััมมนา “จััดบ้้านให้้ถููก
ตามหลัักฮวงจุ้้�ย เสริิมโชคลาภ สุุขภาพดีี” ที่่�คราวนี้้�เราจะไม่่ได้้มาดููดวงตามราศีี แต่่จะมาดููในเรื่่�องของการ
จััดบ้้านให้้ถููกหลัักฮวงจุ้้�ย เสริิมโชค รัับทรััพย์์ สุุขภาพดีี รวมถึึงการแก้้ฮวงจุ้้�ยง่่าย ๆ ที่่�ใครก็็ทำำ�ได้้ ทำำ�ให้้
บ้้านที่่�รัักของทุุกท่่านเป็็นบ้้านที่่�อยู่่�แล้้วสุุขกายสบายใจมากขึ้้�น
10
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กำำ�หนดการ
10.00 น.

บรรยาย “จััดบ้้านให้้ถููกตามหลัักฮวงจุ้้�ย
เสริิมโชคลาภ สุุขภาพดีี”

11.30 น.

ตอบคำำ�ถาม

12.00 น.

จบการบรรยาย

บ้านที่มีฮวงจุ้ยดี
คือบ้านที่เรารู้สึก “ชอบ” “รัก”
และอยากอยู่อาศัยนั่นเอง
- หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา -

ลงทะเบีียน
ตั้้�งแต่่วัันนี้้�ถึึงวัันที่่� 1 สิิงหาคม 2564
ประกาศผลผู้้� ได้้รัับสิิทธิ์์�
วัันที่่� 6 สิิงหาคม 2564
จำำ�นวนสิิทธิ์์�ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม
500 สิิทธิ์์�ต่่อรอบ
(ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท. 1 คนต่่อ 1 สิิทธิ์์�
รวม 500 คน)

หมายเหตุุ
• 1 สิิทธิ์์� จะได้้รัับรหััสการเข้้าชม 1 รหััส
โดย ปตท. จะจััดส่่งรายละเอีียด
การเข้้าระบบ live streaming
ให้้ผู้้�ที่่� ได้้รัับสิิทธิ์์�หลัังประกาศรายชื่่�อ
happiness Activity
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UPCOMING

WORKSHOP

กัันยายน 2564
ถ่่ายทอดสด (Live Streaming)
เวลา : 10.00 น. เป็็นต้้นไป
25

Craft Your Own Time

Reed D i ffuser
ข้้อดีีของการได้้ดมกลิ่่�นหอม ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็น
กลิ่่�นน้ำำ��หอม กลิ่่�นผลไม้้ หรืือกลิ่่�นดอกไม้้
ต่่างก็็มีีประโยชน์์ที่่�นอกเหนืือจากความหอม
ซึ่่�งกลิ่่�นของความหอมแต่่ละกลิ่่�นมีีประโยชน์์ต่่อร่่างกาย
และจิิตใจที่่�แตกต่่างกัันออกไป เช่่น ทำำ�ให้้มีีสมาธิิมากขึ้้�น
ทำำ�ให้้ผ่่อนคลายความเครีียด ลดความเหนื่่�อยล้้า
ช่่วยกระตุ้้�นให้้เกิิดพลัังงาน ทำำ�ให้้รู้้�สึึกกระปรี้้�กระเปร่่า
สดชื่่�น สดใส

เมื่่�อกลิ่่�นอายบรรยากาศรื่่�นรมย์์รอบ ๆ ตััวสามารถสร้้างขึ้้�นได้้ด้้วยตััวของคุุณเอง
เพื่่� อ ให้้ คุุ ณ เป็็ น เจ้้ า ของ “กลิ่่� น ” และช่่ ว งเวลาตรงนั้้� น แต่่ เ พีียงผู้้� เ ดีียว เราชวนคุุ ณ
มารัังสรรค์์ personal scent สำำ�หรัับน้ำำ��หอมก้้านไม้้ปรัับอากาศ (Reed diffuser)
ด้้ ว ยการปรุุ ง กลิ่่� น ในแบบฉบัั บ ของคุุ ณ เอง (Blend it yourself) ด้้ ว ยตัั ว เลืื อ ก
ของน้ำำ��หอม 4 กลิ่่�น ภายใต้้แรงบัันดาลใจของสิ่่�งแวดล้้อมรื่่�นรมย์์ใกล้้ ๆ ตััว เช่่น
แง่่งามของแดด (ไฟ), ไอหมอกแสนสงบ (น้ำำ��), กลิ่่�นสดชื่่�นที่่�มากัับลม (ลม) หรืือ
ความเย็็นใจและมั่่�นคง (ดิิน) โดยทีีมงานจาก patchouli.scent.design
12
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คุุณต๋๋อม ศิิริิรััตน์์ เหล่่าทััพ scent designer และผู้้�ตั้้�งแบรนด์์
patchouli.scent.design ด้้วยการนำำ�หลััก design thinking จาก
การเรีียนออกแบบผลิิตภััณฑ์์ และประสบการณ์์การเป็็น designer
ที่่� ทำำ�หน้้ า ที่่� แ ต่่ ง ตัั ว ให้้ ข องที่่� มีี กลิ่่� น ให้้ แ บรนด์์ ชั้้� น นำำ�ต่่ า ง ๆ เช่่ น
HARNN, THANN และ Sixsenses มาประกอบกัับความรู้้� ในหลััก
ของ perfumery และ aromatherapy ที่่�ร่ำ���เรีียนเพิ่่�มเติิม เกิิดเป็็น
งานดีี ไซน์์และบริิการ ที่่�ว่่าด้้วยเรื่่�องของ “กลิ่่�น” และ “ผู้้�คน”
ผลงานของแบรนด์์
• จััดทำำ�และออกแบบกิิจกรรม scent blending workshop
• ออกแบบ signature scent
• ทำำ� design and production ทุุกอย่่างที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ “กลิ่่�น”
• นำำ� “กลิ่่�น” ร่่วมจััดแสดง design showcase
ในงาน Chiangmai Design Week
กำำ�หนดการ
10.00 น.

แนะนำำ�อุุปกรณ์์และการใช้้งาน การเก็็บรัักษาผลิิตภััณฑ์์

10.15 น.

ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับกลิ่่�นต่่าง ๆ
และสำำ�รวจความชอบของตนเอง

11.00 น.

Blending & Mixing กลิ่่�น พร้้อมตั้้�งชื่่�อกลิ่่�น (personal scent)

11.30 น.

จบกิิจกรรม

ลงทะเบีียน
ตั้้�งแต่่วัันนี้้�ถึึงวัันที่่� 29 สิิงหาคม 2564
ประกาศผลผู้้� ได้้รัับสิิทธิ์์�
วัันที่่� 3 กัันยายน 2564
จำำ�นวนสิิทธิ์์�ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม
60 สิิทธิ์์�ต่่อรอบ
(ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท. 1 คนต่่อ 1 สิิทธิ์์�
รวม 60 คน)
หมายเหตุุ
• 1 สิิทธิ์์� จะได้้รัับรหััสการเข้้าชม 1 รหััส
โดย ปตท. จะจััดส่่งอุุปกรณ์์และรายละเอีียด
การเข้้าระบบ live streaming ให้้ผู้้�ที่่�ได้้รัับสิิทธิ์์�
หลัังประกาศรายชื่่�อ
happiness Activity
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UPCOMING

SITE VISIT

ตุุลาคม 2564
สถานที่่� : สถานีีรับ
ั -จ่่ายก๊๊าซธรรมชาติิเหลว (LNG Terminal) และ
สวนสมุุนไพรสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี จัังหวััดระยอง
18/19/20

PTT SITE

Visit

กิิจกรรมเยี่่�ยมชมกิิจการ ปตท. ครั้้�งที่่� 1 ประจำำ�ปีี 2564
รอบที่่� 1 : วัันจัันทร์์ที่่� 18 ตุุลาคม 2564 | รอบที่่� 2 : วัันอัังคารที่่� 19 ตุุลาคม 2564 | รอบที่่� 3 : วัันพุุธที่่� 20 ตุุลาคม 2564
14
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กำำ�หนดการ
06.00 น.

ลงทะเบีียนหน้้าห้้อง Auditorium
อาคาร 3 ชั้้�น 2 ปตท. สำำ�นัักงานใหญ่่
และรัับประทานอาหารเช้้า

07.00 น.

ผู้้�บริิหารกล่่าวต้้อนรัับ / จัับรางวััล Lucky Draw /
ถ่่ายภาพร่่วมกััน ( ในห้้องประชุุม)

07.30 น.

ออกเดิินทางจากกรุุงเทพฯ โดยรถบััสปรัับอากาศ

10.30 น.

เยี่่�ยมชมสถานีีรัับ-จ่่ายก๊๊าซธรรมชาติิเหลว
(LNG Terminal)

happiness Activity
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SITE VISIT

กำำ�หนดการ (ต่่อ)

16

12.30 น.

รัับประทานอาหารกลางวััน

14.00 น.

เยี่่�ยมชมสวนสมุุนไพรสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี จัังหวััดระยอง

15.30 น.

ออกเดิินทางกลัับกรุุงเทพฯ

18.30 น.

เดิินทางถึึง ปตท. สำำ�นัักงานใหญ่่ โดยสวััสดิิภาพ

happiness Activity

ลงทะเบีียน
ตั้้�งแต่่วัันนี้้�ถึึงวัันที่่� 5 กัันยายน 2564
ประกาศผลผู้้� ได้้รัับสิิทธิ์์�
วัันที่่� 10 กัันยายน 2564
จำำ�นวนสิิทธิ์์�ผู้้�เข้า้ ร่่วมกิิจกรรม
50 สิิทธิ์์�ต่่อรอบ
(ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท. และผู้้�ติิดตาม 1 คน
ต่่อ 1 สิิทธิ์์� รวม 100 คนต่่อรอบ)
โดยสามารถเลืือกได้้เพีียง 1 รอบเท่่านั้้�น

หมายเหตุุ
• ปตท. จะจััดส่่งเอกสารยืืนยัันสิิทธิ์์� ให้้กัับ
ผู้้�ที่่�ได้้รัับสิิทธิ์์� โดยจดหมายลงทะเบีียนหลััง
ประกาศรายชื่่�อ หากไม่่แจ้้งยืืนยัันภายใน
วัันที่่� 20 กัันยายน 2564 ปตท. จะถืือว่่า
สละสิิทธิ์์�และเลื่่�อนรายชื่่�อสำำ�รองขึ้้�นตาม
ลำำ�ดัับ (เริ่่�มเลื่่�อนรายชื่่�อสำำ�รองวัันที่่� 21
กัันยายน 2564)
• ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมประเภทเยี่่�ยมชมกิิจการ
จะต้้องเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท. และผู้้�ติิดตาม
ที่่�ได้้แจ้้งรายละเอีียดในเอกสารยืืนยัันสิิทธิ์์�
กลัับมาที่่� ปตท. เท่่านั้้�น (ยกเว้้นผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�
ปตท. ที่่�อายุุมากกว่่า 80 ปีีขึ้้�นไป สามารถ
มอบฉัันทะให้้ผู้้อื่� น�่ เข้้าร่่วมกิิจกรรมแทนได้้)
• กรณีียกเลิิกการเข้้าร่่วมกิิจกรรม ต้้องแจ้้ง
ล่่วงหน้้าก่่อนวัันจััดกิิจกรรมอย่่างน้้อย
7 วัันทำำ�การ มิิเช่่นนั้้�นจะถููกตััดสิิทธิ์์�
ในกิิจกรรมประเภทเยี่่�ยมชมกิิจการ
เป็็นเวลา 3 ปีี
happiness Activity
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กรกฎาคม 2564
สถานที่่� : สถานีีรับ
ั -จ่่ายก๊๊าซธรรมชาติิเหลว (LNG Terminal) และ
สวนสมุุนไพรสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี จัังหวััดระยอง
20/21/22

happiness Activity
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PTT SOCIETY

ประมวลภาพหลากหลายกิิจกรรมที่่�สร้้างความสุุข
รอยยิ้้�มและความประทัับใจให้้แก่่ผู้�ถื
้ ือหุ้้�นกู้้� ปตท.

WORKSHOP
Make Your
Own Art

�
เพนต์์มาสก์์ ระบายเสื้้อ
เสพงานศิิลป์์
19/20 กุุมภาพัั นธ์์ 2564

22
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PTT SOCIETY
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SEMINAR
"เปิิดสููตรคุุมอาหาร
ปั๊๊�ว เป๊๊ะ ปััง" และ
"เทคนิิคการชะลอวััย
ด้้วยการควบคุุมอารมณ์์
และการใช้้ชีีวิิต"
13 มีีนาคม 2564

happiness Activity
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แผนที่่� ปตท. สำำ�นัักงานใหญ่่

วิิธีีการเดิินทาง
• รถประจำำ�ทาง :

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

HOW TO
GO?

• MRT :

ปตท.

สำำ�นัักงานใหญ่่

26
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ลงสถานีีจตุุจัักร ใช้้ทางออก 2

• BTS :

ลงสถานีีหมอชิิต ใช้้ทางออก 3

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

1

2

ลงทะเบีียนผ่่าน Line
PTT Debenture Club
(24 ชั่่�วโมง)

ลงทะเบีียนผ่่าน
PTT Debenture
Mobile Application
(24 ชั่่�วโมง)

3
ลงทะเบีียนผ่่าน Website :

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

หมายเหตุุ

• ปตท. ขอสงวนสิิทธิ์์� ในการยกเลิิกหรืือเปลี่่�ยนแปลงรายละเอีียดกิิจกรรมตามสถานการณ์์และความเหมาะสม 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 (ยกเว้้นกิิจกรรมประเภท Virtual Workout และ Seminar)
• ในกรณีีที่่�มีีผู้้�แจ้้งความประสงค์์การเข้้าร่่วมกิิจกรรมเกิินจำำ�นวนที่่�จััดเตรีียมไว้้ ปตท. จะคััดเลืือกโดยการสุ่่�มรายชื่่�อจากผู้้�ลงทะเบีียน
ที่่�ดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนและมีีคุุณสมบััติิถููกต้้องตามเงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดเท่่านั้้�น
• ผู้้�ที่่�ได้้รัับสิิทธิ์์� ไม่่สามารถเปลี่่�ยนแปลงวัันร่่วมกิิจกรรมได้้
• สิิทธิ์์�การร่่วมกิิจกรรมไม่่สามารถแลกเปลี่่�ยนเป็็นเงิินสดได้้
• ข้้อมููลผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท. ปรัับปรุุง ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564
happiness Activity

27

