การสมัครกิจกรรม SCG Debenture Club
ทานสามารถสมัครกิจกรรมได 3 ชองทาง (กรุณาเลือกชองทางใดชองทางหนึ่ง) ไดแก
1) ผานระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ ที่หมายเลข 0-2586-2112
2) ผานเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ โมบาย แอปพลิเคชัน (ชือ่ แอปพลิเคชัน: SCG Debenture Club)
3) ผานการสงขอความสั้น (SMS) ไปที่หมายเลข 4554599

วิธีการสมัครกิจกรรมผานระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ
1.
2.
3.
4.
5.

กด 2 เพื่อเขาสูกิจกรรม เอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ
กด 2 เพื่อสมัครกิจกรรม (หากตองการฟงรายละเอียด กรุณากด 1)
กดหมายเลขสมาชิกเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ 11 หลัก แลวตามดวยเครื่องหมาย #
กดเลือกกิจกรรมที่ตองการสมัคร
ระบบจะทวนหมายเลขโทรศัพทมือถือของทาน
5.1 หากหมายเลขโทรศัพทมอื ถือถูกตอง กด 1 เพือ่ ยืนยันหมายเลขโทรศัพทดงั กลาว
5.2 *หากตองการแกไข กด 2 และกดหมายเลขโทรศัพทมือถือที่ถูกตองของทาน
แลวตามดวยเครื่องหมาย #
6. ระบบจะแจงยืนยันการสมัครกิจกรรมและวิธกี ารแจงผลการเขารวมกิจกรรมทางขอความสัน้
(SMS)** โดยสงไปที่เบอรโทรศัพทมือถือที่ไดบันทึกไวตามขอ 5
7. กด 1 เพื่อฟงรายละเอียดกิจกรรมอื่น หรือกด 2 เพื่อสมัครกิจกรรมอื่น
* การแกไขเบอรโทรศัพทมือถือตามขอ 5.2 ดังกลาว จะถูกบันทึกเปลี่ยนแปลงในระบบฐาน
ขอมูลของ เอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ
** เบอรโทรศัพทมือถือที่เคยแจงปดการรับขอความ SMS ไวกับผูใหบริการเครือขายระบบโทรศัพท
อาจทําใหไมไดรับขอความ SMS ตอบกลับการสมัครกิจกรรมกับเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ

วิธีการสมัครกิจกรรม ผานเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ โมบาย แอปพลิเคชัน
1. Log in ลงชือ่ เขาใชงานเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ โมบาย แอปพลิเคชัน โดยใชหมายเลข
สมาชิกเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ 11 หลัก และหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเปน
รหัสผาน (เฉพาะกรณีเขาใชงานครั้งแรก) หรือใชรหัสผานตัวเลข PIN 6 หลักที่ทานเคย
ตั้งไวที่เมนูหุนกู "Debenture"

(สําหรับทานที่เคยเขาใชงานแอปพลิเคชัน และไมเคยตั้งรหัสผานเขาเมนูหุนกู "Debenture"
6 หลัก กรุณากดเมนู "สรางรหัส PIN" จากหนา Log in และตั้งรหัส PIN 6 หลัก)

2. กดเขาเมนู Activity และกดเลือกกิจกรรมที่ตองการสมัคร
3. กด สมัคร
4. กด ยืนยัน จากนั้นระบบจะบันทึกขอมูลการสมัครกิจกรรมของทานไวในเมนู Log
ซึ่งทานสามารถใชหมายเลขดังกลาวอางอิงในการติดตอกับเจาหนาที่
กรณีตองการสมัครกิจกรรมอื่นอีก กรุณาทําตามขั้นตอนตั้งแตขอ 2 อีกครั้ง

วิธีการสมัครกิจกรรมผานการสงขอความสั้น (SMS)
3.1 กรณีกิจกรรมที่ใหสมัครสามารถเลือกสมัครกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
พิมพ รหัสกิจกรรมที่ตองการสมัคร <เวนวรรค> หมายเลขสมาชิกเอสซีจี
ดีเบนเจอร คลับ 11 หลัก สง SMS ไปที่ 4554599
1) หลังการสมัครกิจกรรมเสร็จสิ้น ทานจะไดรับ SMS ตอบกลับการสมัครกิจกรรม
2) หากทานตองการสมัครกิจกรรมอื่น กรุณาทําตามขั้นตอนขางตนอีกครั้ง
3.2 กรณีกิจกรรมที่ใหสมัครสามารถเลือกลําดับที่ตองการสมัครไดหลายกลุม
(เชน 2 กลุม)
1) พิมพ รหั ส กิ จ กรรมที่ ต  อ งการสมั ค ร <เวนวรรค> หมายเลขสมาชิ ก
เอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ 11 หลัก <เวนวรรค> หมายเลขกลุมกิจกรรมที่
ตองการสมัครลําดับที่ 1 <เวนวรรค> หมายเลขกลุม กิจกรรมทีต่ อ งการสมัคร
ลําดับที่ 2 สง SMS ไปที่ 4554599
2) หลังการสมัครกิจกรรมเสร็จสิ้น ทานจะไดรับ SMS ตอบกลับการสมัครกิจกรรม
3) หากทานตองการสมัครกิจกรรมอื่น กรุณาทําตามขั้นตอนตั้งแตขอ 1) อีกครั้ง
หมายเหตุ • คาบริการครั้งละ 3 บาท (ไมรวม VAT 7%)
• เบอรโทรศัพทมอื ถือทีเ่ คยแจงปดการรับขอความ SMS ไวกบั ผูใ หบริการเครือขายระบบโทรศัพท
อาจทําใหไมไดรับขอความ SMS ตอบกลับการสมัครกิจกรรมกับเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ

ข้อกําหนดการสมัครกิจกรรม
เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ
• ผูสมัครกิจกรรมจะตองเปนผูถือหุนกูประเภท
บุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือหางหุน สวน
สามัญ หรือกองทุนสวนบุคคล ซึง่ เจาของทรัพยสนิ
เปนบุคคลธรรมดาที่ไมใชผูลงทุนสถาบันที่
ถือครองหุนกู บมจ.ปูนซิเมนตไทย หรือบริษัท
ในกลุม รวมจํานวน 1,000 หนวย หรือมูลคา
หนึ่งลานบาทขึ้นไป ณ ขณะสมัครกิจกรรม และ
วันที่จัดกิจกรรม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
แจงยกเลิกสิทธิ์ภายหลัง หากตรวจพบวาขอมูล
เงินลงทุนของทานไมเขาเงื่อนไขดังกลาว
• กรุณาศึกษาขอมูล เงื่อนไข และคาใชจาย
ในแตละกิจกรรมกอนการสมัครทุกครั้ง
• ในกิจกรรมที่มีจํานวนผูสมัครเขารวมกิจกรรม
เกินกวาจํานวนที่กําหนดไว บริษัทฯ จะทํา
การคัดเลือกผูไดรับสิทธิ์เขารวมกิจกรรมโดย
วิธีการสุมรายชื่อ (Random) และใหสิทธิ์แก
ผูถ อื หุน กูท สี่ มัครภายในเวลาทีก่ าํ หนดเทานัน้ ทัง้ นี้
การคัดเลือกของเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ ถือเปน
ที่สิ้นสุด
• ผูไ ดรบั สิทธิเ์ ขารวมกิจกรรมกับเอสซีจี ดีเบนเจอร
คลับ จะไดรบั การแจงผลผานชองทางตามทีร่ ะบุ
ในรายละเอียดของแตละกิจกรรม หากบริษัทฯ
ไมสามารถติดตอทานได ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ติดตอผูไดรับสิทธิ์ลําดับถัดไป
• กรณีทานเปนสมาชิกรายใหม ขอมูลสมาชิก
จะถูกสงมาจากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด ตามรอบระยะเวลาของ
การปดสมุดทะเบียนของหุน กูแ ตละรุน ซึง่ ใชเวลา
ประมาณ 2 เดือนนับแตวันที่ทานดําเนินการ

วิธีการยืนยัน
การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางระบบโทรศัพท์ตอบรับ
อัตโนมัติ
1. กด 2 เพือ่ เขาสูก จิ กรรม เอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ
2. กด 3 เขาสูเ มนูยนื ยันกิจกรรม
3. กดหมายเลขสมาชิกเอสซีจี ดีเบนเจอร คลับ
11 หลัก แลวตามดวยเครือ่ งหมาย #
4. เลือกกิจกรรมทีท่ า นตองการยืนยัน
หากทานตองการยกเลิกกิจกรรม
กรุณา โทร. 0-2586-2112 กด 0 เพื่อติดตอเจาหนาที่
ในวันและเวลาทําการ (วันจันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 16.30 น.
ยกเวนวันเสาร - อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ)

