
ข้อก�หนดการสำมัครกิจกรรมเอสำซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ
 • ผู้สมัครกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้ประเภทบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ถือครองหุ้นกู ้

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ไม่ต�่ากว่าจ�นวน 1,000 หน่วย หรือมูลค่า 1 ล้านบาท ณ ขณะสมัคร 
กิจกรรมและวันที่จัดกิจกรรม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกสิทธิ์ภายหลัง  
หากตรวจพบว่าข้อมูลเงินลงทุนท่านไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว

 • กรุณาศึกษาข้อมูล เงื่อนไข และค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมก่อนการสมัครทุกครั้ง 
 • ในกิจกรรมที่มีจ�นวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่าจ�นวนที่ก�หนดไว้ บริษัทฯ จะท�การ

คัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมโดยวิธีการสุ่มรายชื่อ (Random) และให้สิทธิ์แก ่
ผู้ถือหุ้นกู้ท่ีสมัครภายในเวลาท่ีก�หนดเท่าน้ัน ท้ังน้ีการคัดเลือกของเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ 
ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 • ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกับเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ จะได้รับการแจ้งผลผ่านช่องทาง 
ตามทีร่ะบใุนรายละเอยีดของแต่ละกจิกรรม หากบรษิทัฯ ไม่สามารถตดิต่อท่านได้ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการติดต่อผู้ได้รับสิทธิ์ล�ดับถัดไป

 • กรณีท่านเป็นสมาชิกรายใหม่ ข้อมูลสมาชิกจะถูกส่งมาจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�กัด ตามรอบระยะเวลาของการปิดสมุดทะเบียนของหุ้นกู้แต่ละรุ่น ซึ่งใช้เวลา 
ประมาณ 2 เดือนนับแต่วันที่ท่านด�เนินการ

วิธีการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ
1. กด 2 เพื่อเข้าสู่กิจกรรมเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ
2. กด 3 เข้าสู่เมนูยืนยันกิจกรรม
3. กดหมายเลขสมาชิกเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ 11 หลัก แล้วตามด้วยเครื่องหมาย # 
4. เลือกกิจกรรมที่ท่านต้องการยืนยัน

หากท่านต้องการยกเลิกกิจกรรม 
กรุณา โทร. 0-2586-2112 กด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

การสมัครกิจกรรม SCG Debenture Club
ท่านสามารถสมัครกิจกรรมได้ 3 ช่องทาง (กรุณาเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ได้แก่
1) ผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ที่หมายเลข 0-2586-2112 
2) ผ่านเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ โมบาย แอปพลิเคชัน (ชื่อแอปพลิเคชัน : SCG Debenture Club)
3) ผ่านการส่งข้อความสั้น (SMS) ไปที่หมายเลข 4554599

1. กด 2 เพื่อเข้าสู่กิจกรรมเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ
2. กด 2 เพื่อสมัครกิจกรรม (หากต้องการฟังรายละเอียด

กรุณากด 1)
3. กดหมายเลขสมาชิกเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ 11 หลัก  

แล้วตามด้วยเครื่องหมาย # 
4. กดเลือกกิจกรรมที่ต้องการสมัคร
5. ระบบจะทวนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน*

5.1 หากหมายเลขโทรศพัท์มอืถอืถกูต้อง กด 1 เพือ่ยนืยนั
หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว

5.2 หากต้องการแก้ไข กด 2 และกดหมายเลขโทรศพัท์มอืถอื 
ทีถ่กูต้องของท่าน แล้วตามด้วยเครือ่งหมาย #

6. ระบบจะแจ้งยืนยันการสมัครกิจกรรมและวิธีการแจ้งผล 
การเข้าร่วมกิจกรรมทางข้อความสั้น (SMS)* โดยส่งไปที่
เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้บันทึกไว้ตามข้อ 5

7. กด 1 เพื่อฟังรายละเอียดกิจกรรมอื่น หรือกด 2 เพื่อ
สมัครกิจกรรมอื่น

* เบอร์โทรศัพท์มือถือที่เคยแจ้งปิดการรับข้อความ SMS ไว้กับ 
ผู้ให้บริการเครือข่ายระบบโทรศัพท์ อาจท�ให้ไม่ได้รับข้อความ SMS 
ตอบกลับการสมัครกิจกรรมกับเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ

วิธีการสำมัครกิจกรรมผ่าน 
ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ1

วิธีการสำมัครกิจกรรมผ่าน 
การสำ่งข้อความสำั้น (SMS) 

วิธีการสำมัครกิจกรรมผ่าน  
เอสำซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ โมบาย แอปพลิเคชัน

1. Log in ลงชือ่เข้าใช้งานเอสซจี ีดเีบนเจอร์ คลบั โมบาย แอปพลเิคชนั โดยใช้หมายเลข
สมาชิกเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ 11 หลัก และหมายเลขบัตรประจ�ตัวประชาชน 
เป็นรหัสผ่าน (เฉพาะกรณีเข้าใช้งานครั้งแรก) หรือใช้รหัสตัวเลข PIN 4 หลัก 
ที่ท่านเคยตั้งไว้

2. กดเข้าเมนู Activity และกดเลือกกิจกรรมที่ต้องการสมัคร
3. กด สำมัคร จากนั้นกรอกข้อมูลผู้ติดตาม (ถ้ามี)
4. กด ยืนยัน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลการสมัครกิจกรรมของท่านไว้ในเมนู Log 

ซึ่งท่านสามารถใช้หมายเลขดังกล่าวอ้างอิงในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่
* กรณีต้องการสมัครกิจกรรมอื่นอีก กรุณาท�ตามขั้นตอนตั้งแต่ข้อ 2 อีกครั้ง
**  หลงัการสมคัรกจิกรรมเสรจ็สิน้ กรณุาตรวจสอบว่าท่านได้มกีารบนัทกึหมายเลขโทรศพัท์มือถือ 

ส�หรับการติดต่อกลับไว้ในเมนู Profile เรียบร้อยแล้ว
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หมายเหตุ		•	ค่าบริการครั้งละ	3	บาท	(ไม่รวม	VAT	7%)
	 •		เบอร์โทรศพัท์มอืถอืทีเ่คยแจ้งปิดการรบัข้อความ	SMS	ไว้กับผูใ้ห้บริการเครือข่าย 

ระบบโทรศพัท์ อาจท�ให้ไม่ได้รบัข้อความ SMS ตอบกลับการสมคัรกจิกรรม 
กับเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ

3.1 กรณีกิจกรรมที่ให้สำมัครโดยเลือกสำมัครกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
พิมพ์ รหัสำกิจกรรมที่ต้องการสำมัคร <เว้นวรรค> หมายเลขบัตรสำมาชิก 
เอสำซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ 11 หลัก ส่ง SMS ไปที่ 4554599

1) หลงัการสมคัรกจิกรรมเสรจ็สิน้ ท่านจะได้รบั SMS ตอบกลับการสมคัร 
กิจกรรม

2) หากท่านต้องการสมัครกิจกรรมอื่น กรุณาท�ตามขั้นตอนตั้งแต่ข้อ 1) 
อีกครั้ง 

3.2  กรณีกิจกรรมที่ให้สำมัครโดยสำามารถเลือกล�ดับที่ต้องการสำมัคร
ได้หลายกลุ่ม (เช่น 2 กลุ่ม)

1) พมิพ์ รหสัำกจิกรรมทีต้่องการสำมคัร <เว้นวรรค> หมายเลขบตัรสำมาชกิ 
เอสำซจี ีดเีบนเจอร์ คลบั 11 หลกั <เว้นวรรค> หมายเลขกลุม่กจิกรรม 
ที่ต้องการสำมัครล�ดับที่ 1 <เว้นวรรค> หมายเลขกลุ่มกิจกรรม 
ที่ต้องการสำมัครล�ดับที่ 2 ส่ง SMS ไปที่ 4554599

2) หลงัการสมคัรกจิกรรมเสรจ็สิน้ ท่านจะได้รบั SMS ตอบกลับการสมคัร 
กิจกรรม

3) หากท่านต้องการสมัครกิจกรรมอื่น กรุณาท�ตามขั้นตอนตั้งแต่ข้อ 1) 
อีกครั้ง


