
การสมััครกิจกรรมั SCG Debenture Club
ท่่านสามารถสมัครกิิจกิรรมได้้ 3 ช่่องท่าง (กรุุณาเลืือกช่่องทางใดช่่องทางหนึ่่�ง) ได้้แกิ่
1)  ผ่่านเอสซีีจี ดี้เบนเจอร์ คลัับ โมบาย แอปพลิัเคชั่น (ช่่�อแอปพลิัเคชั่น: SCG Debenture Club) หร่อเว็็บแอปพลิัเคชั่น
2) ผ่่านระบบโท่รศััพท่์ตอบรับอัตโนมัติ ท่ี�หมายเลัข 0-2586-2112 
3)  ผ่่านกิารส่งข้อคว็ามสั�น (SMS) ไปท่ี�หมายเลัข 4554599

หมายเหตุุ	 •	 ค่่าบริิการิค่ริ้�งละ	3	บาท	(ไม่ริวม	VAT	7%)
	 •	 	เบอร์ิโทริศัพ้ทม์อืถืือท่�เค่ยแจ้ง้ปิดิการิริบ้ข้อ้ค่วาม	SMS	ไวก้้บผู้้ใ้ห้บริกิาริเค่ริอืข่้ายริะบบโทริศัพ้ท	์

อาจ้ทำาให้ไม่ได้ริ้บข้้อค่วาม	SMS	ตุอบกล้บการิสม้ค่ริกิจ้กริริมก้บเอสซี่จ้่	ด่เบนเจ้อริ์	ค่ล้บ
	 *	 อาจ้จ้ะยกเลิกการิใช้้งานใน	พ.ศั.	2565

วิิธีีการสมััครกิจกรรมัผ่่านระบบโทรศััพท์ตอบรับอัตโนมััติ

1. กิด้ 2 เพ่�อเข้าส่่กิิจกิรรม เอสซีีจี ด้ีเบนเจอร์ คลัับ
2. กิด้ 2 เพ่�อสมัครกิิจกิรรม (หากิต้องกิารฟัังรายลัะเอียด้ กิรุณากิด้ 1)
3. กิด้หมายเลัขสมาช่ิกิเอสซีีจี ด้ีเบนเจอร์ คลัับ 11 หลัักิ แลั้ว็ตามด้้ว็ยเคร่�องหมาย # 
4. กิด้เลั่อกิกิิจกิรรมท่ี�ต้องกิารสมัคร
5. ระบบจะท่ว็นหมายเลัขโท่รศััพท่์ม่อถ่อของท่่าน
 5.1 หากิหมายเลัขโท่รศััพท์่ม่อถ่อถ่กิต้อง กิด้ 1 เพ่�อย่นยันหมายเลัขโท่รศััพท์่ดั้งกิล่ัาว็
 5.2 *หากิต้องกิารแกิ้ไข กิด้ 2 แลัะกิด้หมายเลัขโท่รศััพท่์ม่อถ่อท่ี�ถ่กิต้องของท่่าน 
  แลั้ว็ตามด้้ว็ยเคร่�องหมาย #
6. ระบบจะแจ้งย่นยันกิารสมัครกิิจกิรรมแลัะวิ็ธีีกิารแจ้งผ่ลักิารเข้าร่ว็มกิิจกิรรมท่างข้อคว็ามสั�น  
 (SMS)** โด้ยส่งไปท่ี�เบอร์โท่รศััพท่์ม่อถ่อท่ี�ได้้บันท่ึกิไว็้ตามข้อ 5
7. กิด้ 1 เพ่�อฟัังรายลัะเอียด้กิิจกิรรมอ่�น หร่อกิด้ 2 เพ่�อสมัครกิิจกิรรมอ่�น

*		 การิแก้ไข้เบอริ์โทริศั้พท์มือถืือตุามข้้อ	5.2	ด้งกล่าว	จ้ะถื้กบ้นทึกเปิล่�ยนแปิลงในริะบบฐานข้้อม้ล	
	 ข้องเอสซี่จ้่	ด่เบนเจ้อริ์	ค่ล้บ
**		เบอริ์โทริศั้พท์มือถืือท่�เค่ยแจ้้งปิิดการิริ้บข้้อค่วาม	SMS	ไว้ก้บผู้้้ให้บริิการิเค่ริือข้่ายริะบบโทริศั้พท์		
	อาจ้ทำาให้ไม่ได้ริ้บข้้อค่วาม	SMS	ตุอบกล้บการิสม้ค่ริกิจ้กริริมก้บเอสซี่จ้่	ด่เบนเจ้อริ์	ค่ล้บ

วิิธีีการสมััครกิจกรรมั ผ่่านเอสซีีจี ดีีเบนเจอร์ คลัับ โมับาย แอปพลัิเคชััน 

หรือเวิ็บแอปพลัิเคชััน

1.  Log in ลังช่่�อเข้าใช้่งานโด้ยใช้่หมายเลัขสมาชิ่กิเอสซีีจี ด้ีเบนเจอร์ คลัับ 11 หลัักิ หร่อ
หมายเลัขบัตรประจำาตวั็ประช่าช่นเป็นรหัสผ่่าน (เฉพาะกิรณีเข้าใช้่งานครั�งแรกิ) แลัะใช้่
รหัสผ่่านตัว็เลัข PIN 6 หลัักิท่ี�ท่่านเคยตั�งไว็้

	 	(สำาหริ้บท่านท่�เค่ยเข้้าใช้้งานแอปิพลิเค่ช้้น	และไม่เค่ยตุ้�งริห้สผู่้านเข้้าเมน้หุ้นก้้	 "Debenture"	
กริุณากดเมน้	"สริ้าง/ลืมริห้ส	PIN"	จ้ากหน้าใส่ริห้ส	PIN	และตุ้�งริห้ส	PIN	6	หล้ก)

2. กิด้เข้าเมน่ Activity แลัะกิด้เลั่อกิกิิจกิรรมท่ี�ต้องกิารสมัคร
3. กิด้ สมัคร
4. กิด้ ย่นยัน จากินั�นระบบจะบันท่ึกิข้อม่ลักิารสมัครกิิจกิรรมของท่่านไว้็ในเมน่ Log  
 ซีึ�งท่่านสามารถใช่้หมายเลัขด้ังกิลั่าว็อ้างอิงในกิารติด้ต่อกิับเจ้าหน้าท่ี�

กริณ่ตุ้องการิสม้ค่ริกิจ้กริริมอื�นอ่ก	กริุณาทำาตุามข้้�นตุอนตุ้�งแตุ่ข้้อ	2	อ่กค่ริ้�ง

วิิธีีการสมััครกิจกรรมัผ่่านการส่งข้้อควิามัสั�น (SMS)*

3.1  กรุณีกิจกรุรุมที�ให้สมัครุสามารุถเลืือกสมัครุกิจกรุรุมใดกิจกรุรุมหนึ่่�ง
  พิมพ์ รุหัสกิจกรุรุมที�ต้้องการุสมัครุ <เว็้นว็รรค> หมายเลืขสมาช่ิกเอสซีีจี  
  ดีเบนึ่เจอรุ์ คลืับ 11 หลืัก ส่ง SMS ไปท่ี� 4554599
  1) หลัังกิารสมัครกิิจกิรรมเสร็จสิ�น ท่่านจะได้้รับ SMS ตอบกิลัับกิารสมัครกิิจกิรรม
  2) หากิท่่านต้องกิารสมัครกิิจกิรรมอ่�น กิรุณาท่ำาตามขั�นตอนข้างต้นอีกิครั�ง 
3.2  กรุณีกิจกรุรุมที�ให้สมัครุสามารุถเลืือกลืำาดับที�ต้้องการุสมัครุได้หลืายกลืุ่ม  
  (เช่่นึ่ 2 กลืุ่ม)
  1) พิมพ์ รุหัสกิจกรุรุมที�ต้้องการุสมัครุ <เว้็นว็รรค> หมายเลืขสมาชิ่ก  
   เอสซีีจี ดีเบนึ่เจอรุ์ คลืับ 11 หลัืก <เว็้นว็รรค> หมายเลืขกลืุ่มกิจกรุรุมที� 
   ต้อ้งการุสมคัรุลืำาดับที� 1 <เว้็นว็รรค> หมายเลืขกลุืม่กจิกรุรุมที�ต้อ้งการุสมคัรุ 
   ลืำาดับที� 2 ส่ง SMS ไปท่ี� 4554599
  2) หลัังกิารสมัครกิิจกิรรมเสร็จสิ�น ท่่านจะได้้รับ SMS ตอบกิลัับกิารสมัครกิิจกิรรม
  3) หากิท่่านต้องกิารสมัครกิิจกิรรมอ่�น กิรุณาท่ำาตามขั�นตอนตั�งแต่ข้อ 1) อีกิครั�ง

ข้้อกำำ�หนดกำ�รสมััครกิำจกำรรมั
เอสซีีจี ดีเบนเจอร์ คลัับ
•  ผ่่้สมัครกิิจกิรรมจะต้องเป็นผ่่้ถ่อหุ้นก้่ิประเภท่

บคุคลัธีรรมด้า หรอ่คณะบคุคลั หรอ่หา้งหุน้สว่็น
สามัญ หรอ่กิองทุ่นส่ว็นบุคคลั ซีึ�งเจา้ของท่รัพย์สนิ
เป็นบุคคลัธีรรมด้าท่ี�ไม่ใช่่ผ่่้ลังทุ่นสถาบันท่ี� 
ถ่อครองหุ้นก้่ิ บมจ.ป่นซีิเมนต์ไท่ย หร่อบริษััท่ 
ในกิลัุ่ม* รว็มจำานว็น 1,000 หน่ว็ย หร่อม่ลัค่า 
หนึ�งลั้านบาท่ขึ�นไป ณ ขณะสมัครกิิจกิรรม แลัะ 
ว็ันท่ี�จัด้กิิจกิรรม บริษััท่ฯ ขอสงว็นสิท่ธิี�ในกิาร 
แจ้งยกิเลัิกิสิท่ธีิ�ภายหลััง หากิตรว็จพบว็่าข้อม่ลั 
เงินลังทุ่นของท่่านไม่เข้าเง่�อนไขด้ังกิลั่าว็

•   กิรุณาศึักิษัาข้อม่ลั เง่�อนไข แลัะค่าใช้่จ่าย 
ในแต่ลัะกิิจกิรรมกิ่อนกิารสมัครทุ่กิครั�ง 

•  ในกิิจกิรรมที่�มีจำานว็นผ่่้สมัครเข้าร่ว็มกิิจกิรรม 
 เกิินกิว็่าจำานว็นที่�กิำาหนด้ไว็้ บริษััท่ฯ จะท่ำา 
 กิารคัด้เลั่อกิผ่่้ได้้รับสิท่ธิี�เข้าร่ว็มกิิจกิรรมโด้ย 
 วิ็ธีีกิารสุ่มรายช่่�อ (Random) แลัะให้สิท่ธิี�แก่ิ 
 ผ้่่ถ่อหุ้นก้่ิที่�สมัครภายในเว็ลัาที่�กิำาหนด้เท่่านั�น  ทั่�งนี� 
 กิารคัด้เลั่อกิของเอสซีีจี ด้ีเบนเจอร์ คลัับ ถ่อเป็น 
 ท่ี�สิ�นสุด้ 

•  ผ่่ไ้ด้ร้บัสทิ่ธิี�เขา้รว่็มกิิจกิรรมกิบัเอสซีจี ีด้เีบนเจอร์  
 คลับั จะได้ร้บักิารแจง้ผ่ลัผ่า่นช่อ่งท่างตามที่�ระบุ
 ในรายลัะเอียด้ของแต่ลัะกิิจกิรรม หากิบริษััท่ฯ  
 ไม่สามารถติด้ต่อท่่านได้้ ขอสงว็นสิท่ธิี�ในกิาร 
 ติด้ต่อผ่่้ได้้รับสิท่ธีิ�ลัำาด้ับถัด้ไป

•  กิรณีท่่านเป็นสมาช่ิกิรายใหม่ ข้อม่ลัสมาช่ิกิ 
 จะถ่กิส่งมาจากิบริษััท่ศั่นย์รับฝากิหลัักิท่รัพย์  
 (ประเท่ศัไท่ย) จำากิัด้ ตามรอบระยะเว็ลัาของ 
 กิารปิด้สมดุ้ท่ะเบียนของหุน้ก้่ิแต่ลัะรุน่  ซีึ�งใช่เ้ว็ลัา 
 ประมาณ 2 เด้่อนนับแต่ว็ันท่ี�ท่่านด้ำาเนินกิาร

วิิธีีกำ�รยืืนยัืนกำ�รเข้้�ร่วิมักิำจกำรรมั
ท�งระบบโทรศััพทต์อบรับอัตโนมััติ
1. กด 2 เพืื่�อเข้าส่่กิจกรุรุม เอสซีีจี ดีเบนึ่เจอร์ุ คลัืบ
2. กด 3 เข้าส่่เมน่ึ่ยืนึ่ยันึ่กิจกรุรุม
3. กดหมายเลืขสมาชิ่กเอสซีีจี ดีเบนึ่เจอร์ุ คลัืบ  
 11 หลัืก แล้ืวต้ามด้วยเครืุ�องหมาย # 
4. เลืือกกิจกรุรุมที�ท่านึ่ต้้องการุยืนึ่ยันึ่

หากท่านต้องการยกเลัิกกิจกรรมั 

กรุณา โทร. 0-2586-2112 กดี 0 เพ่�อติดีต่อเจ้าหน้าที�

ในวิันแลัะเวิลัาทำาการ (วิันจันทร์ - ศัุกร์ เวิลัา 08.30 - 16.30 น.

ยกเวิ้นวิันเสาร์ - อาทิตย์ แลัะวิันหยุดีนักข้ัตฤกษ์์)

*"บริษััท่ในกิลัุ่ม" หมายถึง บริษััท่ในกิลุ่ัมของเอสซีีจีที่�ประสงค์ 
จะให้สิท่ธีิ�แกิ่ผ่่้ถ่อหุ้นกิ่้ในกิารเข้าเป็นสมาช่ิกิเอสซีีจี ด้ีเบนเจอร์ คลัับ 
ซีึ�งจะประกิาศัให้ท่ราบเป็นคราว็ ๆ ไปท่ี� www.scg.com (เมน่หุ้นกิ่้)

สมััครภายใน
20 เมัษายน 2564
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กิิจกิรรมสำำ�หรับสำม�ชิิกิ เอสำซีีจี ดีีเบนเจอร์ คลัับ ฉบับเมษ�ยน - มิถุุน�ยน 2564
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กร่�นเสน�ห์์กร่งเก�าแห์�งวัันวัาน 
เอกซ์์คลููซ์ีฟทริิป 
พริะนคริศริีอยุุธยุา

กิจกรรมัเวัิร์คชอปสร้างสรรค์เพื่่�อสังคมั
SCG Smiling: 
สมุุดโน้ตเพ่�อการิเริียุนริู้
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