
มหาศึกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์  CINEMA : 
‘ตำ�น�นสมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ช ยุทธหัตถี’

ความพิเศษที่เพิ่มมากขึ้นเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับท่านผู้ถือหุ้นกู้ โดยจัดช่องทางการรับบัตร 2 ช่องทาง

•  บริการรับบัตรล่วงหน้าได้จากโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทั้ง 6 สาขา  (SF WORLD CINEMA CTW, SF CINEMA 
 CITY The Mall บางแค, SF CINEMA CITY The Mall งามวงศ์วาน, SF CINEMA CITY Terminal 21, SFX CINEMA  
 Central Plaza ลาดพร้าว, SFX CINEMA Central Plaza แจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤษภาคม 2557 
 เวลา 11.00-20.00 น. (สอบถามเส้นทาง SF Call Center 0-2268-8888)
•  รับบัตรหน้างาน ที่ SF WORLD CINEMA CTW ชั้น 7 ตามวันและรอบที่ท่านได้รับการแจ้งกลับ 
 (กรุณาติดต่อ Call Center เพื่อยืนยันการรับบัตรหน้างาน ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557)

ท่านสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ 3 ช่องทาง ตั้งแต่วันนี้ - 4 พฤษภาคม 2557  

1.  ลงทะเบียนผ่านช่องทาง SMS (24 ชั่วโมง) พิมพ์ PT ตามด้วยหมายเลข
 อ้างอิงของท่าน (12 หลัก) ต่อด้วยรอบทีท่่านต้องการชม 1 รอบ
 เช่น PTxxxxxxxxxxxx01 (หมายถึง ท่านต้องการชมภาพยนตร์รอบที่ 01
 รอบเวลา 08.30 น. ในวันเสาร์ที่  31 พฤษภาคม 2557) แล้วสง่ SMS 
 มาทีห่มายเลข 4890011 (ค่าบรกิารครัง้ละ 3 บาท) 
2.  ลงทะเบียนผ่านทางระบบตอบรับอัตโนมัติ (ระบบ IVR) (24 ชั่วโมง)
 โทร.มาที่หมายเลข 0-2624-5599 กด 8 เพื่อเข้าสู่ระบบการลงทะเบียน
 เลือกกิจกรรมชมภาพยนตร์ ‘ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยุทธหัตถี’
 กดหมายเลขอ้างอิงของท่าน (12 หลัก) ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 ที่สะดวกให้ติดต่อกลับท�าตามขั้นตอนที่แจ้งโดยระบบ IVR 
3.  ลงทะเบียนผ่านทาง Call Center โทร.มาที่หมายเลข 0-2624-5599 ระหว่าง
 เวลา 08.00-18.00 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
*กรุณาเลือกลงทะเบียนเพียง 1 ช่องทาง (หมายเลขอ้างอิงเพื่อใช้ในการลงทะเบียนสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)*
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รอบชมภาพยนตร์ 

เสาร์ที่่ 31 พฤษภาคม 2557  อาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557

รอบที่ 01 : เวลา 08.30 น.  รอบที่ 09 : เวลา 08.30 น.

รอบที่ 02 : เวลา 09.10 น. รอบที่ 10 : เวลา 09.10 น.

รอบที่ 03 : เวลา 12.00 น.  รอบที่ 11 : เวลา 12.00 น.

รอบที่ 04 : เวลา 12.40 น. รอบที่ 12 : เวลา 12.40 น.

รอบที่ 05 : เวลา 15.30 น.  รอบที่ 13 : เวลา 15.30 น.

รอบที่ 06 : เวลา 16.10 น. รอบที่ 14 : เวลา 16.10 น.

รอบที่ 07 : เวลา 18.00 น.  รอบที่ 15 : เวลา 18.00 น.

รอบที่ 08 : เวลา 18.40 น.  รอบที่ 16 : เวลา 18.40 น.

  
 สิ้นสุดการรอคอยกับมหาศึกครั้งยิ่งใหญ่
ที่สุดในประวัติศาสตร์ ‘ตำานานสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ยุทธหัตถี’ ได้ฤกษ์พร้อมฉายอย่างเป็น
ทางการ ซึ่งพิเศษสุดสำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ปตท. 
ที่ลงทะเบียนก่อน ท่านจะได้รับสิทธิ์เลือก
รอบฉายก่อนใคร พร้อมรู้ผลทันที โดยไม่ต้อง
รอการ Random จำานวนถึง 16 รอบด้วยกัน

31พ.ค.,
1 มิ.ย.
2557

สถานท่ี  :

โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า 

ช้ัน 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

 •  เพื่อป้องกันการแอบอ้าง
 สิทธิ์จากบุคคลอื่น
 ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม 
 กิจกรรม กรุณาแสดง 
 รหัส SMS (CODE) 
 พร้อมแจ้งหมายเลข 
 โทรศัพท์มือถือในการลง 
 ทะเบียนตอบรับ SMS 
 เพื่อรับบัตรชมภาพยนตร์ 

 •   ประกาศผลผู้ได้รบัสทิธิ์ 
 ทาง SMS ในวนัถดัไป 
 หลงัจากลงทะเบยีน 
 ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่าน 
 ได้ลงทะเบียนไว้

1.

2.

3.

เงื่อนไข 
1. ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันของ ปตท. และได้ด�าเนินการตามขั้นตอน
   เงื่อนไขส�าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างครบถ้วน 
2. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับบัตรได้ตามจ�านวนสิทธิ์ของท่านต่อผู้ถือหุ้นกู้ 1 ราย 
3. เนื่องจากที่นั่งมีจ�านวนจ�ากัด จึงขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ถือบัตรเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามซึ่งไม่มีบัตร
   เข้าร่วมกิจกรรม 
4. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตามรอบที่ได้เลือกไว้ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรอบการชมภาพยนตร์ได้ 
5. ปตท. ขอสงวนสิทธิ์การเลือกที่นั่งชมภาพยนตร์ 
6. ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนบัตรชมภาพยนตร์เป็นเงินสดได้ 
7. ระบบออกบัตรและรับบัตรเข้าร่วมงาน ด�าเนินการโดย บริษัท เอส แอนด์ เอส ซีเนม่า จ�ากัด หรือโรงภาพยนตร์
   ในเครือ SF CINEMA CITY 
8. ก�าหนดการรอบฉายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของความยาวภาพยนตร์ได้


