
การสมััครกิจกรรมั SCG Debenture Club
ท่านสามารถสมัครกิจกรรมได้ 3 ช่องทาง (กรุณาเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ได้แก่
1)  ผ่่านเอสซีีจี ดีเบนเจอร์ คลับั โมบาย แอปพลัเิคชัน (ช่�อแอปพลัเิคชนั: SCG Debenture Club) หร่อเว็็บแอปพลิัเคชนั
2) ผ่่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ที�หมายเลัข 0-2586-2112 
3)  ผ่่านการส่งข้อคว็ามสั้น (SMS) ไปที�หมายเลัข 4554599

หมายเหตุ	 •	 ค่าบริการครั้งละ	3	บาท	(ไม่รวม	VAT	7%)
	 •	 	เบอร์โทรศพัท์มอืถือท่ีเคยแจ้งปิดการรบัข้อความ	SMS	ไว้กับผูใ้ห้บรกิารเครอืข่ายระบบโทรศพัท์	

อาจท�าให้ไม่ได้รับข้อความ	SMS	ตอบกลับการสมัครกิจกรรมกับเอสซีจี	ดีเบนเจอร์	คลับ
	 *	 อาจจะยกเลิกการใช้้งานใน	พ.ศ.	2565

วิธีการสมัครกิจกรรมผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ

1. กด 2 เพ่�อเข้าส่่กิจกรรมเอสซีีจี ดีเบนเจอร์ คลัับ
2. กด 2 เพ่�อสมัครกิจกรรม (หากต้องการฟังรายลัะเอียด กรุณากด 1)
3. กดหมายเลัขสมาชิกเอสซีีจี ดีเบนเจอร์ คลัับ 11 หลััก แลั้ว็ตามด้ว็ยเคร่�องหมาย # 
4. กดเลั่อกกิจกรรมที�ต้องการสมัคร
5. ระบบจะทว็นหมายเลัขโทรศัพท์ม่อถ่อของท่าน
 5.1 หากหมายเลัขโทรศัพท์ม่อถอ่ถก่ต้อง กด 1 เพ่�อยน่ยันหมายเลัขโทรศพัท์ดงักล่ัาว็
 5.2 *หากต้องการแก้ไข กด 2 แลัะกดหมายเลัขโทรศัพท์ม่อถ่อที�ถ่กต้องของท่าน 
  แลั้ว็ตามด้ว็ยเคร่�องหมาย #
6. ระบบจะแจ้งย่นยนัการสมคัรกจิกรรมแลัะวิ็ธีการแจ้งผ่ลัการเข้าร่ว็มกิจกรรมทางข้อคว็ามสัน้  
 (SMS)** โดยส่งไปที�เบอร์โทรศัพท์ม่อถ่อที�ได้บันทึกไว็้ตามข้อ 5
7. กด 1 เพ่�อฟังรายลัะเอียดกิจกรรมอ่�น หร่อกด 2 เพ่�อสมัครกิจกรรมอ่�น

*		 การแก้ไขเบอร์โทรศัพท์มือถือตามข้อ	5.2	ดังกล่าว	จะถูกบันทึกเปลี่ยนแปลงในระบบฐานข้อมูล	
	 ของเอสซีจี	ดีเบนเจอร์	คลับ
**		เบอร์โทรศัพท์มือถือที่เคยแจ้งปิดการรับข้อความ	SMS	ไว้กับผู้ให้บริการเครือข่ายระบบโทรศัพท์		
	อาจท�าให้ไม่ได้รับข้อความ	SMS	ตอบกลับการสมัครกิจกรรมกับเอสซีจี	ดีเบนเจอร์	คลับ

วิธีการสมัครกิจกรรม ผ่านเอสซีีจี ดีีเบนเจอร์ คลัับ โมบาย แอปพลัิเคชััน 

หรือเว็บแอปพลัิเคชััน

1.  Log in ลังช่�อเข้าใช้งานโดยใช้หมายเลัขสมาชกิเอสซีีจี ดีเบนเจอร์ คลัับ 11 หลััก หร่อ
หมายเลัขบัตรประจำาตวั็ประชาชนเป็นรหัสผ่่าน (เฉพาะกรณีเข้าใช้งานครัง้แรก) แลัะใช้
รหัสผ่่านตัว็เลัข PIN 6 หลัักที�ท่านเคยตั้งไว็้

	 	(ส�าหรับท่านท่ีเคยเข้าใช้้งานแอปพลิเคช้ัน	และไม่เคยตั้งรหัสผ่านเข้าเมนูหุ้นกู้	 "Debenture"	
กรุณากดเมนู	"ลืมรหัส	PIN"	จากหน้าใส่รหัส	PIN	และตั้งรหัส	PIN	6	หลัก)

2. กดเข้าเมน่ Activity แลัะกดเลั่อกกิจกรรมที�ต้องการสมัคร
3. กด สมัคร
4. กด ย่นยัน จากน้ันระบบจะบันทึกข้อม่ลัการสมัครกิจกรรมของท่านไว็้ในเมน่ Log  
 ซีึ�งท่านสามารถใช้หมายเลัขดังกลั่าว็อ้างอิงในการติดต่อกับเจ้าหน้าที�

กรณีต้องการสมัครกิจกรรมอื่นอีก	กรุณาท�าตามขั้นตอนตั้งแต่ข้อ	2	อีกครั้ง

วิธีการสมัครกิจกรรมผ่านการส่งข้อความสั้น (SMS)*

3.1  กรณีกิจกรรมที่ให้สมัครสามารถเลือกสมัครกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
  พิมพ์ รหัสกิจกรรมท่ีต้องการสมัคร <เว็้นว็รรค> หมายเลขสมาชิกเอสซีจี  
  ดีเบนเจอร์ คลับ 11 หลัก ส่ง SMS ไปที� 4554599
  1) หลัังการสมัครกิจกรรมเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับ SMS ตอบกลัับการสมัครกิจกรรม
  2) หากท่านต้องการสมัครกิจกรรมอ่�น กรุณาทำาตามขั้นตอนข้างต้นอีกครั้ง 
3.2  กรณีกิจกรรมท่ีให้สมัครสามารถเลือกล�าดับท่ีต้องการสมัครได้หลายกลุ่ม  
  (เช่น 2 กลุ่ม)
  1) พิมพ์ รหัสกิจกรรมท่ีต้องการสมัคร <เว็้นว็รรค> หมายเลขสมาชิก  
   เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ 11 หลัก <เว็้นว็รรค> หมายเลขกลุ่มกิจกรรมท่ี 
   ต้องการสมัครล�าดบัท่ี 1 <เว้็นว็รรค> หมายเลขกลุม่กิจกรรมท่ีต้องการสมัคร 
   ล�าดับที่ 2 ส่ง SMS ไปที� 4554599
  2) หลัังการสมัครกิจกรรมเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับ SMS ตอบกลัับการสมัครกิจกรรม
  3) หากท่านต้องการสมัครกิจกรรมอ่�น กรุณาทำาตามขั้นตอนตั้งแต่ข้อ 1) อีกครั้ง

ข้้อกำาหนดการสมััครกิจกรรมั
เอสซีีจี ดีเบนเจอร์ คลัับ
•  ผ่่้สมัครกิจกรรมจะต้องเป็นผ่่้ถ่อหุ้นก่้ประเภท

บคุคลัธรรมดา หรอ่คณะบคุคลั หรอ่ห้างหุน้ส่ว็น
สามญั หร่อกองทนุส่ว็นบคุคลั ซีึ�งเจ้าของทรพัย์สนิ
เป็นบุคคลัธรรมดาที�ไม่ใช่ผ่่ ้ลังทุนสถาบันที� 
ถ่อครองหุ้นก้่ บมจ.ป่นซีิเมนต์ไทย หร่อบริษััท 
ในกลัุ่ม* รว็มจำานว็น 1,000 หน่ว็ย หร่อม่ลัค่า 
หนึ�งลั้านบาทขึ้นไป ณ ขณะสมัครกิจกรรม แลัะ 
ว็ันที�จัดกิจกรรม บริษััทฯ ขอสงว็นสิทธ์ิในการ 
แจ้งยกเลัิกสิทธิ์ภายหลััง หากตรว็จพบว็่าข้อม่ลั 
เงินลังทุนของท่านไม่เข้าเง่�อนไขดังกลั่าว็

•   กรุณาศึกษัาข้อม่ลั เง่�อนไข แลัะค่าใช้จ่าย 
ในแต่ลัะกิจกรรมก่อนการสมัครทุกครั้ง 

•  ในกิจกรรมที�มีจำานว็นผ่่้สมัครเข้าร่ว็มกิจกรรม 
 เกินกว็่าจำานว็นที�กำาหนดไว็้ บริษััทฯ จะทำา 
 การคัดเลั่อกผ่่้ได้รับสิทธ์ิเข้าร่ว็มกิจกรรมโดย 
 ว็ิธีการสุ่มรายช่�อ (Random) แลัะให้สิทธ์ิแก ่
 ผ่่ถ้อ่หุน้ก่ที้�สมคัรภายในเว็ลัาที�กำาหนดเท่านัน้  ทัง้นี้ 
 การคัดเลั่อกของเอสซีีจี ดีเบนเจอร์ คลัับ ถ่อเป็น 
 ที�สิ้นสุด 

•  ผ่่ไ้ด้รบัสทิธ์ิเข้าร่ว็มกิจกรรมกับเอสซีจี ีดเีบนเจอร์  
 คลับั จะได้รบัการแจ้งผ่ลัผ่่านช่องทางตามที�ระบุ
 ในรายลัะเอียดของแต่ลัะกิจกรรม หากบริษััทฯ  
 ไม่สามารถติดต่อท่านได้ ขอสงว็นสิทธ์ิในการ 
 ติดต่อผ่่้ได้รับสิทธิ์ลัำาดับถัดไป

•  กรณีท่านเป็นสมาชิกรายใหม่ ข้อม่ลัสมาชิก 
 จะถ่กส่งมาจากบริษััทศ่นย์รับฝากหลัักทรัพย์  
 (ประเทศไทย) จำากัด ตามรอบระยะเว็ลัาของ 
 การปิดสมดุทะเบยีนของหุ้นก่แ้ต่ลัะรุน่  ซีึ�งใช้เว็ลัา 
 ประมาณ 2 เด่อนนับแต่ว็ันที�ท่านดำาเนินการ

วิิธีีการยืืนยัืนการเข้้าร่วิมักิจกรรมั
ทางระบบโทรศััพทต์อบรับอัตโนมััติ
1. กด 2 เพ่ืื่อเข้าส่่กจิกรรมเอสซีจ ีดเีบนเจอร์ คลับ
2. กด 3 เข้าส่่เมน่ยืนยนักจิกรรม
3. กดหมายเลขสมาชกิเอสซจี ี ดเีบนเจอร์ คลบั  
 11 หลัก แล้วตามด้วยเครือ่งหมาย # 
4. เลือกกจิกรรมท่ีท่านต้องการยนืยนั

หากท่านต้องการยกเลัิกกิจกรรม 

กรุณา โทร. 0-2586-2112 กดี 0 เพื่อติดีต่อเจ้าหน้าที่

ในวันแลัะเวลัาท�าการ (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลัา 08.30 - 16.30 น.

ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ แลัะวันหยุดีนักขัตฤกษ์)

*"บริษััทในกลัุ่ม" หมายถึง บริษััทในกลัุ่มของเอสซีีจีที�ประสงค์ 
จะให้สิทธิ์แก่ผ่่้ถ่อหุ้นก่้ในการเข้าเป็นสมาชิกเอสซีีจี ดีเบนเจอร์ คลัับ 
ซีึ�งจะประกาศให้ทราบเป็นคราว็ ๆ ไปที� www.scg.com (เมน่หุ้นก่้)




