
ท่านผู้ถือหุ้นกู้สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมกับ
PTT DEBENTURE CLUB ได้ 3 วิธี ได้แก่

หมายเหตุ 
• ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
กิจกรรมหรือโปรแกรมท่องเที่ยวตามเหตุการณ์และความ
เหมาะสม โดย ปตท. จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับสิทธิ์
เข้าร่วมกจิกรรมทราบ
• ในกรณีที่มีผู ้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมเกิน
จำานวนที่ได้จัดเตรียมไว้ ปตท. จะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม
กิจกรรมโดยการสุ่มรายชื่อ (Random) จากผู้ที่ลงทะเบียน
เข้าร่วมกจิกรรม
• ปตท. ขอสงวนสิทธิ์สำาหรับผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
ใดๆ ในครั้งนี้ ในการเข้าร่วมกจิกรรมประเภทเดยีวกนัครั้งต่อไป

การสมัครร่วมกิจกรรม
ของคณะบุคคล
•   ปตท. ให้สิทธิ์คณะบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมได้
คณะบุคคลละ 1 ท่าน โดยจะยึดตามชื่อที่กำากับ
หลังคำาว่า ‘โดย’ เป็นหลัก
• ในกรณทีี่หลายคณะบคุคล แต่มชีื่อกำากบัหลงั
คำาว่า ‘โดย’ เป็นชื่อเดียวกัน จะถือว่ามีสิทธิ์
เข้าร่วมกจิกรรมได้ 1 ท่าน
• ในกรณีที่คณะบุคคลที่มีชื่อกำากับหลังคำาว่า 
‘โดย’ มากกว่า 1 ชื่อ ให้ถอืว่า ‘ชื่อแรก’ เป็นผูม้สีทิธิ์
เข้าร่วมกจิกรรม

PTT DEBENTURE CLUB
การสมัครกิจกรรม

ประมวลกิจกรรม 
PTT DEBENTURE CLUB
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หมายเหตุ : 
*จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ กิจกรรม หมายถึง ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตาม 1 ท่าน 

THAI BOXING ออกกำาลังกายด้วยศิลปะมวยไทย
• วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 จำานวน 2 รอบ รอบละ 80 ท่าน* 
• สถานที่ Legend Thai Boxing สาทร ซอย 6   
• สมัครผ่านระบบ IVR และ Call Center ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2557
• ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ ทาง SMS และเว็บไซต์ ปตท.
  วันที่ 26 มิถุนายน 2557
  

PTT DEBENTURE CLUB CONCERT 2014
• วันที่ 7-8 มิถุนายน 2557 
• สถานที่ IMPACT ARENA เมืองทองธานี
• ติดตามรายละเอียดได้ทางไดเร็กต์เมลส่งตรงถึงบ้านท่าน

iPad ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือผู้สูงวัยหัวใจไฮเทค
• วันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 จำานวน 4 รอบ รอบละ 40 ท่าน*
• สถานที่ ปตท. สำานักงานใหญ่   
• สมัครผ่านระบบ IVR และ Call Center ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2557
• ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ ทาง SMS และเว็บไซต์ ปตท.
  วันที่ 25 กรกฎาคม 2557

ทริปสุโขทัย ณ รุ่งอรุณแห่งความสุข 
• วันที่ 27-29 มิถุนายน 2557 จำานวน 30 ท่าน*
• สมัครผ่านระบบ IVR และ Call Center ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2557
• ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ ทาง SMS และเว็บไซต์ ปตท. 
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2557

CINEMA : มหาศึกคร้ังย่ิงใหญ่ท่ีสุดในประวัติศาสตร์
‘ตำานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยุทธหัตถีี’
• วันที่ 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2557 จำานวน 16 รอบ
• สถานที่ SF WORLD CINEMA CENTRAL WORLD
• สมัครผ่านระบบ SMS, IVR และ Call Center ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2557
• ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ทาง SMS ในวันถัดไปหลังจากลงทะเบียน 
  ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ 
• เริ่มรับบัตร วันที่ 16-23 พฤษภาคม 2557

ลงทะเบียนผ่านทาง SMS (24 ช่ัวโมง)
: สำาหรับกิจกรรมชมภาพยนตร์ 
 ‘ตำานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยุทธหัตถี’

•  ส่งข้อความ SMS มาที่หมายเลข 4890011 (ค่าบรกิารครั้งละ 3 บาท)
•  รายละเอยีดข้อความ SMS จะปรากฏอยู่ในช่วงท้ายของกจิกรรม

ลงทะเบยีนผ่านทางระบบตอบรบัอตัโนมตั ิ(ระบบ IVR) (24 ชัว่โมง) 
: สำาหรับทุกกิจกรรม

•  โทรมาที่หมายเลข 0-2624-5599
•  กด 8 เพื่อเข้าสู่ระบบการลงทะเบยีนกจิกรรม
•  กดเลอืกสมคัรกจิกรรมที่ท่านสนใจ
•  กดหมายเลขอ้างองิของท่าน 12 หลกั ซึ่งปรากฏอยู่หลงัชื่อบนนติยสาร 
  happiness Activity (หากท่านไม่ทราบหมายเลขอ้างอิง สามารถสอบถาม

หมายเลขอ้างองิได้ที่ Call Center โทร. 0-2624-5599)
• กดหมายเลขโทรศพัท์มอืถอืที่สะดวกให้ตดิต่อกลบั
• ทำาตามขั้นตอนที่แจ้งโดยระบบ IVR

ลงทะเบียนผ่าน Call Center 
: สำาหรับทุกกิจกรรม
• โทรมาที่หมายเลข 0-2624-5599 ระหว่างเวลา 08.00-18.00 น.
 (ทกุวนัไม่เว้นวนัหยดุราชการ)
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