
SCG Debenture Club

คู่มือการใช้งาน

ผ่านเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ
โมบาย แอปพลิเคชัน และเว็บแอปพลิเคชัน

ตั�วอิเล็กทรอนิกส์
(E-Ticket)



ตั�วอิเล็กทรอนิกส์
วิธีการเข้าใช้งาน โมบาย แอปพลิเคชัน และเว็บแอปพลิเคชัน
การใช้งานตั�วอิเล็กทรอนิกส์
การบันทึกตั�วอิเล็กทรอนิกส์
การส่งต่อตั�วอิเล็กทรอนิกส์

การแนบเอกสาร
การตรวจสอบสถานะเอกสารแนบ
การตรวจสอบสถานะตั�วอิเล็กทรอนิกส์
การดูรายละเอียดเอกสารประกอบกิจกรรม
ช่องทางการติดต่อ
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การส่งต่อตั�วอิเล็กทรอนิกส์ (แบบรูปภาพ)

4.1
4.2

(E-Ticket)

1
2
4
 
6
8
10
12
13
14
15



กรอกรหัสสมาชิก 11 หลัก
จากนั�นกดปุ�ม Submit / ยืนยัน

วิธีการเข้าใช้งาน โมบาย แอปพลิเคชัน
และเว็บแอปพลิเคชัน

1.

กรอกรหัส PIN 6 หลัก จากนั�น
กดปุ�ม เข้าสู่ระบบ 

เข้าสู่หน้าหลักแอปพลิเคชัน

สามารถใช้งานได้ผ่าน

โมบาย แอปพลิเคชัน เว็บแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันสามารถใช้ได้กับระบบ
ปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 12 ขึ�นไป และ

Android เวอร์ชัน 4.1 ขึ�นไป

SCG Debenture Club debentureclub.scg.com

กรณีใช้งานครั�งแรก 
กรอกหมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก

1



กดเมนู Log กดหัวข้อ Activity เลือก
กิจกรรมที�ต้องการทํารายการ จากนั�น
กดปุ�ม ข้อมูลกิจกรรม

การใช้งานตั�วอิเล็กทรอนิกส์2.

ผ่านเมนู Ticket ผ่านเมนู Log

2

กดเมนู Ticket เพื�อดูตั�ว
อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน

เลื�อนหน้าจอไปทางขวาเพื�อ
ดูตั�วใบถัดไป

(ระบบจะแสดงตั�วทุกใบและทุกกิจกรรม
ที�ท่านมีอยู่ ณ ขณะนั�น โดยตั�วใบแรก
สุด คือ กิจกรรมที�กําลังจะเกิดขึ�นเป�น
ลําดับแรก เรียงตามลําดับ)

กดปุ�ม ตั�วอิเล็กทรอนิกส์
เพื�อเข้าใช้งานตั�ว

*ตั�วที�กดผ่านเมนู Log และเมนู
Ticket เป�นตั�วใบเดียวกัน



ท่านสามารถใช้งานฟ�งก์ชันการแสดงตั�ว
แบบรายการย่อย (List View) ผ่านเมนู
Log โดยการกดไอคอน

การใช้งานตั�วอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)2.

ผ่านเมนู Ticket ผ่านเมนู Log

3

กดตั�วใบดังกล่าว เพื�อเข้ามาอ่านรายละเอียดตั�ว
บันทึกตั�ว ส่งต่อตั�ว หรือแนบเอกสาร กรุณาแสดง
QR Code ที�ปรากฎบนตั�วแก่เจ้าหน้าที� เพื�อลง
ทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ระบบจะแสดงตั�วทั�งหมดใน
กิจกรรมนั�นของท่าน



การบันทึกตั�วอิเล็กทรอนิกส์3.

ผ่านเมนู Ticket ผ่านเมนู Log

4

เลือกตั�วใบที�ท่านต้องการทํา
รายการ

กดปุ�ม บันทึก ตั�วจะบันทึก
ลงคลังรูปภาพในอุปกรณ์ที�
ท่านใช้งาน 

เลือกตั�วใบที�ท่านต้องการทํา
รายการ

กดปุ�ม บันทึก ตั�วจะบันทึก
ลงคลังรูปภาพในอุปกรณ์ที�
ท่านใช้งาน

หรือ



การบันทึกตั�วอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)3.

ผ่านเมนู Ticket ผ่านเมนู Log
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กดไอคอน      เพื�อใช้งานฟ�งก์ชันการ
แสดงตั�วแบบรายการย่อย (List View)

เลือกตั�วใบที�ท่านต้องการทํารายการ
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
จากนั�นกดปุ�ม บันทึก ตั�วจะบันทึกลง
คลังรูปภาพในอุปกรณ์ที�ท่านใช้งาน



การส่งต่อตั�วอิเล็กทรอนิกส์ (แบบลิงก์)4.1

ผ่านเมนู Ticket ผ่านเมนู Log
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เลือกตั�วใบที�ท่านต้องการทํา
รายการ จากนั�นกดปุ�ม ส่งต่อ

กดปุ�ม ส่งต่อลิงก์ จากนั�นเลือก
ช่องทางที�จะส่งต่อตั�ว (อาทิ
LINE หรือ อีเมล เป�นต้น 

เลือกตั�วใบที�ท่านต้องการทํา
รายการ จากนั�นกดปุ�ม ส่งต่อ

*กรุณาแจ้งรหัสเป�ดตั�ว 4 หลัก เพื�อให้
ผู้รับตั�วสามารถเป�ดตั�วจากลิงก์ได้
ท่านสามารถดูรหัสเป�ดตั�วได้ที�เมนู Log
จากฟ�งก์ชันการแสดงตั�วแบบรายการ
ย่อย (List View)

หรือ

กดปุ�ม ส่งต่อลิงก์ จากนั�นเลือก
ช่องทางที�จะส่งต่อตั�ว (อาทิ
LINE หรือ อีเมล เป�นต้น 

*กรุณาแจ้งรหัสเป�ดตั�ว 4 หลัก เพื�อให้
ผู้รับตั�วสามารถเป�ดตั�วจากลิงก์ได้
ท่านสามารถดูรหัสเป�ดตั�วได้ที�เมนู Log
จากฟ�งก์ชันการแสดงตั�วแบบรายการ
ย่อย (List View)



การส่งต่อตั�วอิเล็กทรอนิกส์ (แบบลิงก์) (ต่อ)4.1

ผ่านเมนู Ticket ผ่านเมนู Log
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กดไอคอน      เพื�อใช้
งานฟ�งก์ชันการแสดง
ตั�วแบบรายการย่อย
(List View)

เลือกตั�วใบที�ท่านต้องการทํารายการ จาก
นั�นกดปุ�ม ส่งต่อ จากนั�นกดปุ�ม ส่งต่อลิงก์
เลือกช่องทางที�จะส่งต่อตั�ว (อาทิ LINE
หรือ อีเมล เป�นต้น) โดยสามารถส่งต่อ
ลิงก์ได้เพียง 1 ตั�ว/ครั�งเท่านั�น

ท่านสามารถคัดลอก
รหัสเป�ดตั�ว โดยกด
ไอคอน     หรือกด
ตั�งรหัสใหม่ เพื�อ
ทําการตั�งรหัสเป�ดตั�ว
ใหม่       โดยระบบจะทํา
การตั�งรหัสใหม่สําหรับ
ตั�วทุกใบอัตโนมัติ และ
รหัสเก่าจะใช้งานไม่ได้



การส่งต่อตั�วอิเล็กทรอนิกส์ (แบบรูปภาพ)4.2

ผ่านเมนู Ticket ผ่านเมนู Log
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เลือกตั�วใบที�ท่านต้องการทํา
รายการ จากนั�นกดปุ�ม ส่งต่อ

กดปุ�ม ส่งต่อรูปภาพ จากนั�น
เลือกช่องทางที�จะส่งต่อตั�ว
(อาทิ LINE หรือ อีเมล
เป�นต้น) 

เลือกตั�วใบที�ท่านต้องการทํา
รายการ จากนั�นกดปุ�ม ส่งต่อ

หรือ

กดปุ�ม ส่งต่อรูปภาพ จากนั�น
เลือกช่องทางที�จะส่งต่อตั�ว
(อาทิ LINE หรือ อีเมล
เป�นต้น) 



การส่งต่อตั�วอิเล็กทรอนิกส์ (แบบรูปภาพ) (ต่อ)4.2

ผ่านเมนู Ticket ผ่านเมนู Log
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กดไอคอน      เพื�อใช้
งานฟ�งก์ชันการแสดง
ตั�วแบบรายการย่อย
(List View)

เลือกตั�วใบที�ท่านต้องการทํา
รายการ จากนั�นกดปุ�ม ส่งต่อ 

กดปุ�ม ส่งต่อรูปภาพ
เลือกช่องทางที�จะส่ง
ต่อตั�ว (อาทิ LINE หรือ
อีเมล เป�นต้น) โดย
สามารถส่งต่อรูปภาพ
ได้มากกว่า 1 ตั�ว/ครั�ง



กดปุ�ม แนบเอกสารเลือกรายการเอกสาร จากนั�น
กดไอคอน

การแนบเอกสาร5.

ผ่านเมนู Ticket ผ่านเมนู Log

10

เลือกรายการเอกสาร จากนั�น
กดไอคอน

เลือกตั�วใบที�ท่านต้องการทํา
รายการ จากนั�นกดปุ�ม
แนบเอกสาร



เลือกรูปภาพจากคลังภาพ
(Gallery) หรือถ่ายภาพ
(Camera) จากอุปกรณ์ของ
ท่าน และกด ยืนยัน หลังจาก
นั�นกดปุ�ม ป�ดหน้าต่าง

การแนบเอกสาร (ต่อ)5.

ผ่านเมนู Ticket ผ่านเมนู Log

11

กด อัปโหลดรูปภาพ เลือกรูปภาพจากคลังภาพ (Gallery)
หรือถ่ายภาพ (Camera) จากอุปกรณ์
ของท่าน และกด ยืนยัน หลังจากนั�น
กดปุ�ม ป�ดหน้าต่าง

กด อัปโหลดรูปภาพ



การตรวจสอบสถานะเอกสารแนบ6. 12

หมายถึง ท่านแนบเอกสารสําเร็จ
สถานะเอกสาร (ปุ�มสีเขียว)

หมายถึง ท่านแนบเอกสารไม่สําเร็จ หรือยังไม่ได้
แนบเอกสาร กรุณาดําเนินการแนบเอกสาร

สถานะเอกสาร (ปุ�มสีเทา)

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะเอกสารแนบ ผ่านเมนู Ticket และเมนู Log



การตรวจสอบสถานะตั�วอิเล็กทรอนิกส์7. 13

หมายถึง ตั�วอยู่ในสถานะ พร้อมใช้งาน ท่าน
สามารถใช้ตั�วใบนี�ในการลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม

ตั�วที�ไม่มีข้อความในรูป QR Code1.

หมายถึง ตั�วยังไม่มีการแนบเอกสาร กรุณา
ทําการแนบเอกสารตามที�กําหนด ท่านจะยังไม่
สามารถใช้ตั�วใบนี�ในการลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมจนกว่าจะดําเนินการแนบเอกสาร 
และได้รับการอนุมัติเอกสาร

2. ตั�วที�มีข้อความในรูป QR Code    
   ระบุ รอเอกสารแนบ

หมายถึง ตั�วอยู่ระหว่างการตรวจสอบ หรืออนุมัติ
เอกสาร โดยเจ้าหน้าที�จะใช้เวลา 1-3 วันทําการใน
การอนุมัติเอกสาร ท่านจะยังไม่สามารถใช้ตั�วใบนี�
ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจนกว่าจะได้รับ
การอนุมัติเอกสาร

3. ตั�วที�มีข้อความในรูป QR Code
   ระบุ รออนุมัติ

เอกสาร

ตั�วอิเล็กทรอนิกส์ มี 3 สถานะ ดังนี�



การดูรายละเอียดเอกสารประกอบกิจกรรม8. 14

กดเมนู Log กดหัวข้อ Activity เลือกกิจกรรมที�ต้องการ
ทํารายการ จากนั�นกดปุ�ม ข้อมูลกิจกรรม

กดปุ�ม เอกสาร หลังจากนั�นเลือกเอกสารที�
ต้องการอ่านรายละเอียด

สถานะของเอกสาร :
     อ่านแล้ว     หมายถึง ท่านได้อ่านเอกสารนั�นแล้ว
     ยังไม่ได้อ่าน หมายถึง ท่านยังไม่ได้อ่านเอกสารนั�น

ท่านสามารถบันทึกและส่งต่อเอกสาร
เช่นเดียวกับการบันทึกและส่งต่อตั�ว

ท่านสามารถดูเอกสารประกอบกิจกรรมผ่านเมนู Log เท่านั�น

ผ่านเมนู Log

 
 



ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้งานตั�วอิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียดได้ที�
www.scg.com > ข้อมูลสําหรับนักลงทุน/หุ้นกู้ > หุ้นกู้ > SCG Debenture Club

หรือสแกนได้จาก QR Code นี�

เวลาทําการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
(ยกเว้น 12.00-13.00 น., เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนัดขัตฤกษ์) 

0-2586-2112 โทรศัพท์

0-2586-4977โทรสาร

อีเมล debentureclub@scg.com
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