
การสมัครกิจกรรม SCG Debenture Club
ท่านสามารถสมัครกิจกรรมได้ 3 ช่องทาง (กรุณาเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ได้แก่
1) ผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ที่หมายเลข 0-2586-2112 
2)  ผ่าน เอสซจี ีดเีบนเจอร์ คลบั โมบาย แอปพลเิคชนั (ชือ่แอปพลเิคชนั: SCG Debenture Club)
3)  ผ่านการส่งข้อความสั้น (SMS) ไปที่หมายเลข 4554599

หมายเหตุ  • ค่าบริการครั้งละ 3 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
  • เบอร์โทรศพัท์มอืถอืทีเ่คยแจ้งปิดการรบัข้อความ SMS ไว้กบัผูใ้ห้บริการเครือข่ายระบบโทรศพัท์  
  อาจท�าให้ไม่ได้รับข้อความ SMS ตอบกลับการสมัครกิจกรรมกับ เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ

วิธีการสมัครกิจกรรมผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ

1. กด 2 เพื่อเข้าสู่กิจกรรม เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ
2. กด 2 เพื่อสมัครกิจกรรม (หากต้องการฟังรายละเอียด กรุณากด 1)
3. กดหมายเลขสมาชิก เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ 11 หลัก แล้วตามด้วยเคร่ืองหมาย # 
4. กดเลือกกิจกรรมที่ต้องการสมัคร
5. ระบบจะทวนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน*
 5.1 หากหมายเลขโทรศัพท์มอืถอืถกูต้อง กด 1 เพือ่ยนืยนัหมายเลขโทรศพัท์ดงักล่าว
 5.2 หากต้องการแก้ไข กด 2 และกดหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องของท่าน 
  แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
6. ระบบจะแจ้งยืนยันการสมัครกิจกรรมและวธิกีารแจ้งผลการเข้าร่วมกจิกรรมทางข้อความสัน้  
 (SMS)* โดยส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้บันทึกไว้ตามข้อ 5
7. กด 1 เพื่อฟังรายละเอียดกิจกรรมอื่น หรือกด 2 เพื่อสมัครกิจกรรมอื่น

* เบอร์โทรศัพท์มือถือที่เคยแจ้งปิดการรับข้อความ SMS ไว้กับผู้ให้บริการเครือข่ายระบบโทรศัพท์ 
อาจท�าให้ไม่ได้รับข้อความ SMS ตอบกลับการสมัครกิจกรรมกับ เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ

วิธีการสมัครกิจกรรม ผ่านเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ โมบาย แอปพลิเคชัน

1. Log in ลงชือ่เข้าใช้งาน เอสซจี ีดเีบนเจอร์ คลบั โมบาย แอปพลเิคชนั โดยใช้หมายเลข 
 สมาชกิ เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ 11 หลัก และหมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชนเป็น 
 รหัสผ่าน (เฉพาะกรณีเข้าใช้งานครั้งแรก) หรือใช้รหัสตัวเลข PIN 4 หลักที่ท่านเคยตั้งไว้
2. กดเข้าเมนู Activity และกดเลือกกิจกรรมที่ต้องการสมัคร
3. กด สมัคร
4. กด ยืนยัน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลการสมัครกิจกรรมของท่านไว้ในเมนู Log  
 ซึ่งท่านสามารถใช้หมายเลขดังกล่าวอ้างอิงในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่

กรณีต้องการสมัครกิจกรรมอื่นอีก กรุณาท�าตามขั้นตอนตั้งแต่ข้อ 2 อีกครั้ง

วิธีการสมัครกิจกรรมผ่านการส่งข้อความสั้น (SMS) 

3.1  กรณีกิจกรรมที่ให้สมัครสามารถเลือกสมัครกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
  พิมพ์ รหัสกิจกรรมที่ต้องการสมัคร <เว้นวรรค> หมายเลขสมาชิก เอสซีจี  
  ดีเบนเจอร์ คลับ 11 หลัก ส่ง SMS ไปที่ 4554599
  1) หลังการสมัครกิจกรรมเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับ SMS ตอบกลับการสมัครกิจกรรม
  2) หากท่านต้องการสมัครกิจกรรมอื่น กรุณาท�าตามขั้นตอนข้างต้นอีกครั้ง 
3.2  กรณีกิจกรรมที่ให้สมัครสามารถเลือกล�าดับที่ต้องการสมัครได้หลายกลุ่ม  
  (เช่น 2 กลุ่ม)
  1) พิมพ์ รหัสกิจกรรมที่ต้องการสมัคร <เว้นวรรค> หมายเลขสมาชิก  
   เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ 11 หลัก <เว้นวรรค> หมายเลขกลุ่มกิจกรรมท่ี 
   ต้องการสมคัรล�าดบัที ่1 <เว้นวรรค> หมายเลขกลุม่กจิกรรมทีต้่องการสมคัร 
   ล�าดับที่ 2 ส่ง SMS ไปที่ 4554599
  2) หลังการสมัครกิจกรรมเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับ SMS ตอบกลับการสมัครกิจกรรม
  3) หากท่านต้องการสมัครกิจกรรมอื่น กรุณาท�าตามขั้นตอนตั้งแต่ข้อ 1) อีกครั้ง

ข้อก�ำหนดกำรสมัครกิจกรรม
เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ
• ผู้สมัครกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้ประเภท 
 บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ถือครองหุ้นกู้ 
 บมจ.ปนูซเิมนต์ไทย ไม่ต�า่กว่าจ�านวน 1,000 หน่วย  
 หรือมูลค่า 1 ล้านบาท ณ ขณะสมัครกิจกรรม 
 และวันที่จัดกิจกรรม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 
 ในการแจ้งยกเลกิสทิธิภ์ายหลงั หากตรวจพบว่า 
 ข้อมูลเงินลงทุนท่านไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว

•  กรุณาศึกษาข้อมูล เงื่อนไข และค่าใช้จ่าย 
 ในแต่ละกิจกรรมก่อนการสมัครทุกครั้ง 

•  ในกิจกรรมที่มีจ�านวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
 เกินกว่าจ�านวนที่ก�าหนดไว้ บริษัทฯ จะท�า 
 การคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมโดย 
 วิธีการสุ่มรายชื่อ (Random) และให้สิทธ์ิแก ่
 ผูถื้อหุน้กู้ทีส่มัครภายในเวลาทีก่�าหนดเท่านัน้  ทัง้นี้ 
 การคดัเลอืกของ เอสซจี ีดเีบนเจอร์ คลับ ถอืเป็น 
 ที่สิ้นสุด 

•  ผูไ้ด้รบัสทิธิเ์ข้าร่วมกจิกรรมกบั เอสซจี ีดเีบนเจอร์  
 คลับ จะได้รับการแจ้งผลผ่านช่องทางตามทีร่ะบุ
 ในรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม หากบริษัทฯ  
 ไม่สามารถติดต่อท่านได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการ 
 ติดต่อผู้ได้รับสิทธิ์ล�าดับถัดไป

•  กรณีท่านเป็นสมาชิกรายใหม่ ข้อมูลสมาชิกจะ 
 ถูกส่งมาจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
 (ประเทศไทย) จ�ากัด ตามรอบระยะเวลาของ 
 การปิดสมดุทะเบยีนของหุน้กูแ้ต่ละรุน่  ซึง่ใช้เวลา 
 ประมาณ 2 เดือนนับแต่วันที่ท่านด�าเนินการ

วิธีกำรยืนยัน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ทำงระบบโทรศพัทต์อบรบั
อตัโนมตัิ
1. กด 2 เพือ่เข้าสูก่จิกรรม เอสซจี ีดีเบนเจอร์ คลบั
2. กด 3 เข้าสูเ่มนยูนืยนักจิกรรม
3. กดหมายเลขสมาชกิ เอสซจี ีดเีบนเจอร์ คลบั  
 11 หลกั แล้วตามด้วยเครือ่งหมาย # 
4. เลอืกกจิกรรมทีท่่านต้องการยนืยนั

หากท่านต้องการยกเลิกกิจกรรม 

กรุณา โทร. 0-2586-2112 กด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

ในวันและเวลาท�าการ (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


