
โครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ประจาํปี 2557
วนัที� 16 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ณ แกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน ชะอาํ จ.เพชรบุรี

07.30 น.   ลงทะเบียน ณ ลานเขม็ทศิ ปตท.สํานักงานใหญ่
08.30 น.   ออกเดินทางโดยบัส VIP เสิร์ฟซาลาเปาวราภรณ์
12.00 น.   แวะทานอาหารที0ร้าน “ปลาทู” (ทานตั3งแต่เวลา 12.00 - 13.00 น.)
13.00 น.   ออกเดินทางไปยงัโรงแรม Grand Pacific
13.30 น.  เดินทางถึงโรงแรม Grand Pacific ลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องเพชรสยาม 
13.45 น.   นายศุภชัย ธาดากติตสิาร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จํากดั กล่าวเปิดงานฯ
14.00 น.   สัมมนาหัวข้อ “กลยุทธ์การออมเงิน” โดย ดร. เฉลมิพล ดุลสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.)

กาํหนดการวนัที� 16 สิงหาคม 2557

06.30 น.   ทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร Bellevue (พกัผ่อนตามอธัยาศัย)
11.00 น.  Check out ออกจากโรงแรม (เจ้าหน้าที0นํากระเป๋าขึ3นรถ) 
11.30 น.   ออกเดินทางไปทานอาหารที0ร้าน “เจ๊เขยีว”
12.00 น.  ทานอาหารกลางวนัที0ร้านเจ๊เขยีว (ทานตั3งแต่เวลา 12.00 – 13.00 น.)
13.00 น.   ออกเดินทางไปยงั เดอะ เวเนเซีย หัวหิน (The Venezia Huahin)
14.30 น.   ซื3อของฝาก/ของที0ระลกึที0ร้านชิดชนก
15.30 น.  ออกเดินทางกลบั ปตท.สํานักงานใหญ่
17.30 น.   เดินทางถึงปตท. สํานักงานใหญ่ โดยสวสัดิภาพ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.)
16.30 น.   รับประทาน Coffee Break พร้อมรับกญุแจเข้าห้องพกั บริเวณห้องเพชรสยาม
17.00 น.   พกัผ่อนตามอธัยาศัย
18.00 น.   งานเลี3ยงสังสรรค์ในธีม “PTTSC Colorful Party 2014” ประกวด Mr. & Ms. Colorful
23.00 น.   เชิญทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัย

กาํหนดการวนัที� 17 สิงหาคม 2557



1. เดินทางโดยรถบสั
2. สหกรณ์ฯ จดัทาํประกนักลุ่มเพื"อคุม้ครองตลอดการเดินทางสาํหรับสมาชิก
3. สมาชิกไม่เสียค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมสมัมนา
4. กรณีที"มีผูแ้จง้ความจาํนงเกิน 200 คน สหกรณ์ฯ จะพิจารณาดงันี3  
     4.1  คดัเลือกตามสดัส่วนของสมาชิกแต่ละบริษทั 

ข้อมูลเพิ�มเติมข้อมูลเพิ�มเติม

บริษัท อตัราส่วน บริษัท อตัราส่วน

1. ปตท. (PTT) 44

2. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)
    - ทีโอซีไกลคอล (TOCGC)
    - ไทยโอลีโอเคมี (TOL) 
    - ไทยอีทอกซีเลท (TEX)
    - ไบโอ ครีเอชั"น (BIO)
    - ไทยแทง้คเ์ทอร์มินลั (TTT)
    - พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริ"ง (PTTME)
    - ปตท.เคมิคอล อินเตอร์เนชั"นแนล (PTTCHEM INTER)

26

3. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP), 
ปตท.สผ.สยาม (PTTEP Siam)

24 4. กลุ่มพิเศษ (เกษียณอาย/ุลาออกโครงการฯ) 24

5. พีทีที อีพี เซอร์วสิเซส (PTTEPS) 14 6. ทิพยประกนัภยั (DHIP) 105. พีทีที อีพี เซอร์วสิเซส (PTTEPS) 14 6. ทิพยประกนัภยั (DHIP) 10
7. บางจากปิโตรเลียม (BCP) 10 8. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ (HMC) 6
9. พีทีที ฟีนอล (PPCL) 4 10. ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 2
11. ไทยลูบ้เบส (TLB) 2 12. ไทยลูบ้เบลน็ดิ3ง (TLBC) 2
13. สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) 2 14. บิสซิเนส เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ (BSA) 2
15. ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (TTM) 2 16. เอนเนอร์ยี" คอมเพลก็ซ์ (EnCo) 2
17. พีทีที ไอซีที โซลูชั"นส์ (PTTICT) 2 18. ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก (PTTRM) 2
19. ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม (CHPP) 2 20. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC) 2
21. พีทีที เอน็เนอร์ยี" รีซอร์สเซส (PTTER) 2 22. ปตท.กรีน เอน็เนอร์ยี" (PTTGE) 2
23. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ3ง (PTTPM) 2 24. พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั (PTTT) 2
25. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL) 2 26. ไทยสไตรีนิคส์ (TSCL) 2
27. พีทีที เอนเนอร์ยี" โซลูชั"นส์ (PTTES) 2 28. พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม (PTTMCC) 2

4.2  คดัเลือกสมาชิกที0ไม่เคยเข้าร่วมสัมมนาเป็นอนัดบัแรกก่อน ขอสงวนสิทธิ] สมาชิกที"ใชสิ้ทธิ] เขา้ร่วมสมัมนาในปี 2556
(สมาชิกต้องมีสถานภาพการเป็นสมาชิกก่อนวนัที1 1 เมษายน 2557)

4.3  สงวนสิทธิ] การเปลี"ยนตวับุคคลเขา้ร่วมสมัมนา
4.4 ประกาศรายชื"อผูไ้ดรั้บสิทธิ] เขา้ร่วมสมัมนา วนัที" 25 กรกฎาคม 2557
4.5  สมาชิกที"ไดรั้บเลือกเขา้ร่วมสมัมนาแลว้ ไม่สามารถไปร่วมงานไดแ้ละไม่แจง้สหกรณ์ฯ          
      ภายในวนัที0 31 กรกฎาคม 2557  *** สหกรณ์ฯ จะคดิค่าใช้จ่ายท่านละ 4,000 บาท *** 

ส่งใบสมัครตั#งแต่บัดนี#ถงึวันที( 18 กรกฎาคม 2557



1.  มีความประสงค์เข้าร่วมสัมมนาดังนี3 (สมาชิกระบุ SIZE เสื�อโปโลสาํหรับสมาชิกใส่เข้าร่วมสัมมนาวนัที" 16 ส.ค.57)
 ชาย     ขนาดเสื3อ S   M           L             XL              XXL                   

ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาโครงการให้ความรู้แก่สมาชิกประจําปี  2557
วันที0 16 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ณ แกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน ชะอาํ จ.เพชรบุรี

ชื"อสมาชิก (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................... เลขที"สมาชิก.............................. 
สังกดั  ส่วน/ฝ่าย.............................................................บริษทั ........................................................................
โทรศพัทที์"ทาํงาน................................ โทรศพัทมื์อถือ................................E-mail..........................................
 ต้องการพกักบั: (โดยคู่พกัจะต้องส่งใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาโครงการฯ ด้วย)

ชื0อ-สกุล บริษัท

1.

2.

 ชาย     ขนาดเสื3อ S   M           L             XL              XXL                   
 หญิง ขนาดเสื3อ S            M                L              XL              XXL        

               สมาชิกผูมี้สิทธิ] เขา้ร่วมสัมมนาสามารถมารับเสื3อไดต้ั3งแต่วนัที"  8  สิงหาคม  2557  เป็นตน้ไป
     สาํหรับผูที้"ไม่สามารถมารับดว้ยตนเองที"สหกรณ์ได ้สามารถรับเสื3อไดที้"จุดลงทะเบียนในวนัเดินทาง

  2.  การเดินทางเข้าร่วมสัมมนา         โดยรถยนตส่์วนตวั โดยรถที"สหกรณ์ฯ จดัให้  

ขนาด
ชาย หญงิ

รอบอก/นิ3ว ความยาว รอบอก/นิ3ว ความยาว
S 38 27 34 23
M 40 28 36 24
L 42 29 38 25

XL 44 30 40 26
XXL 46 31 42 27

ลงชื0อสมาชิก ...........................................................................
             (.........................................................................)


