
การสมัครกิจกรรม SCG Debenture Club
ท่ำนสำมำรถสมัครกิจกรรมได้ 3 ช่องทำง (กรุณาเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ได้แก่
1) ผ่ำนระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ที่หมำยเลข 0-2586-2112 
2)  ผ่ำน เอสซจี ีดเีบนเจอร์ คลบั โมบำย แอปพลเิคชนั (ชือ่แอปพลเิคชนั: SCG Debenture Club)
3)  ผ่ำนกำรส่งข้อควำมสั้น (SMS) ไปที่หมำยเลข 4554599

หมายเหตุ  *ค่าบริการครั้งละ 3 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
  *เบอร์โทรศัพท์มือถือที่เคยแจ้งปิดการรับข้อความ SMS ไว้กับผู้ให้บริการเครือข่ายระบบโทรศัพท์  
  อาจท�าให้ไม่ได้รับข้อความ SMS ตอบกลับการสมัครกิจกรรมกับ เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ

วิธีการสมัครกิจกรรมผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ

1. กด 2 เพื่อเข้ำสู่กิจกรรม เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ
2. กด 2 เพื่อสมัครกิจกรรม (หำกต้องกำรฟังรำยละเอียดกรุณำกด 1)
3. กดหมำยเลขสมำชิก เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ 11 หลัก แล้วตำมด้วยเคร่ืองหมำย # 
4. กดเลือกกิจกรรมที่ต้องกำรสมัคร
5. ระบบจะทวนหมำยเลขโทรศัพท์มือถือของท่ำน*
 5.1 หำกหมำยเลขโทรศัพท์มอืถอืถกูต้อง กด 1 เพือ่ยนืยนัหมำยเลขโทรศพัท์ดงักล่ำว
 5.2 หำกต้องกำรแก้ไข กด 2 และกดหมำยเลขโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องของท่ำน 
  แล้วตำมด้วยเครื่องหมำย #
6. ระบบจะแจ้งยืนยันกำรสมัครกิจกรรมและวธิกีำรแจ้งผลกำรเข้ำร่วมกจิกรรมทำงข้อควำมสัน้  
 (SMS)* โดยส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้บันทึกไว้ตำมข้อ 5
7. กด 1 เพื่อฟังรำยละเอียดกิจกรรมอื่น หรือกด 2 เพื่อสมัครกิจกรรมอื่น

* เบอร์โทรศัพท์มือถือที่เคยแจ้งปิดการรับข้อความ SMS ไว้กับผู้ให้บริการเครือข่ายระบบโทรศัพท์ 
อาจท�าให้ไม่ได้รับข้อความ SMS ตอบกลับการสมัครกิจกรรมกับ เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ

วิธีการสมัครกิจกรรม ผ่านเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ โมบาย แอปพลิเคชัน

1. Log in ลงชือ่เข้ำใช้งำน เอสซจี ีดเีบนเจอร์ คลบั โมบำย แอปพลเิคชนั โดยใช้หมำยเลข 
 สมำชกิ เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ 11 หลัก และหมำยเลขบัตรประจ�ำตัวประชำชนเป็น 
 รหัสผ่ำน (เฉพำะกรณีเข้ำใช้งำนครั้งแรก) หรือใช้รหัสตัวเลข PIN 4 หลักที่ท่ำนเคยตั้งไว้
2. กดเข้ำเมนู Activity และกดเลือกกิจกรรมที่ต้องกำรสมัคร
3. กด สมัคร
4. กด ยืนยัน จำกน้ันระบบจะบันทึกข้อมูลกำรสมัครกิจกรรมของท่ำนไว้ในเมนู Log ซึ่ง 
 ท่ำนสำมำรถใช้หมำยเลขดังกล่ำวอ้ำงอิงในกำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่

 *กรณีต้องการสมัครกิจกรรมอื่นอีก กรุณาท�าตามขั้นตอนตั้งแต่ข้อ 2 อีกครั้ง

วิธีการสมัครกิจกรรมผ่านการส่งข้อความสั้น (SMS) 

3.1  กรณีกิจกรรมที่ให้สมัครสามารถเลือกสมัครกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
  พิมพ์ รหัสกิจกรรมที่ต้องการสมัคร <เว้นวรรค> หมายเลขสมาชิก เอสซีจี  
  ดีเบนเจอร์ คลับ 11 หลัก ส่ง SMS ไปที่ 4554599
  1) หลังกำรสมัครกิจกรรมเสร็จสิ้น ท่ำนจะได้รับ SMS ตอบกลับกำรสมัครกิจกรรม
  2) หำกท่ำนต้องกำรสมัครกิจกรรมอื่น กรุณำท�ำตำมขั้นตอนข้ำงต้นอีกครั้ง 
3.2  กรณีกิจกรรมที่ให้สมัครสามารถเลือกล�าดับที่ต้องการสมัครได้หลายกลุ่ม  
  (เช่น 2 กลุ่ม)
  1) พิมพ์ รหัสกิจกรรมที่ต้องการสมัคร <เว้นวรรค> หมายเลขสมาชิก  
   เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ 11 หลัก <เว้นวรรค> หมายเลขกลุ่มกิจกรรมท่ี 
   ต้องการสมคัรล�าดบัที ่1 <เว้นวรรค> หมายเลขกลุม่กจิกรรมทีต้่องการสมคัร 
   ล�าดับที่ 2 ส่ง SMS ไปที่ 4554599
  2) หลังกำรสมัครกิจกรรมเสร็จสิ้น ท่ำนจะได้รับ SMS ตอบกลับกำรสมัครกิจกรรม
  3) หำกท่ำนต้องกำรสมัครกิจกรรมอื่น กรุณำท�ำตำมขั้นตอนตั้งแต่ข้อ 1) อีกครั้ง

ข้อก�ำหนดกำรสมัครกิจกรรม
เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ
• ผู้สมัครกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้ประเภท 
 บุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่ถือครองหุ้นกู้ 
 บมจ.ปนูซเิมนต์ไทย ไม่ต�ำ่กว่ำจ�ำนวน 1,000 หน่วย  
 หรือมูลค่ำ 1 ล้ำนบำท ณ ขณะสมัครกิจกรรม 
 และวันที่จัดกิจกรรม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 
 ในกำรแจ้งยกเลกิสทิธิภ์ำยหลงั หำกตรวจพบว่ำ 
 ข้อมูลเงินลงทุนท่ำนไม่เข้ำเงื่อนไขดังกล่ำว

•  กรุณำศึกษำข้อมูล เงื่อนไข และค่ำใช้จ่ำย 
 ในแต่ละกิจกรรมก่อนกำรสมัครทุกครั้ง 

•  ในกิจกรรมที่มีจ�ำนวนผู้สมัครเข้ำร่วมกิจกรรม 
 เกินกว่ำจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ บริษัทฯ จะท�ำ 
 กำรคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์เข้ำร่วมกิจกรรมโดย 
 วิธีกำรสุ่มรำยชื่อ (Random) และให้สิทธ์ิแก ่
 ผู้ถือหุ้นกู้ที่สมัครภำยในเวลำที่ก�ำหนดเท่ำนั้น  
 ทั้งนี้กำรคัดเลือกของ เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ  
 ถือเป็นที่สิ้นสุด 

•  ผูไ้ด้รบัสทิธิเ์ข้ำร่วมกจิกรรมกบั เอสซจี ีดเีบนเจอร์  
 คลับ จะได้รับกำรแจ้งผลผ่ำนช่องทำงตำมทีร่ะบุ
 ในรำยละเอียดของแต่ละกิจกรรม หำกบริษัทฯ  
 ไม่สำมำรถติดต่อท่ำนได้ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร 
 ติดต่อผู้ได้รับสิทธิ์ล�ำดับถัดไป

•  กรณีท่ำนเป็นสมำชิกรำยใหม่ ข้อมูลสมำชิกจะ 
 ถูกส่งมำจำกบริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์  
 (ประเทศไทย) จ�ำกดั ตำมรอบระยะเวลำของกำร 
 ปิดสมุดทะเบียนของหุ้นกู้แต่ละรุ่น ซึ่งใช้เวลำ 
 ประมำณ 2 เดือนนับแต่วันที่ท่ำนด�ำเนินกำร

วิธีกำรยืนยัน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ทำงระบบโทรศพัทต์อบรบั
อตัโนมตัิ
1. กด 2 เพือ่เข้ำสูก่จิกรรม เอสซจี ีดเีบนเจอร์ คลบั
2. กด 3 เข้ำสู่เมนูยืนยันกิจกรรม
3. กดหมำยเลขสมำชิก เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ  
 11 หลัก แล้วตำมด้วยเครื่องหมำย # 
4. เลือกกิจกรรมที่ท่ำนต้องกำรยืนยัน

หากท่านต้องการยกเลิกกิจกรรม 

กรุณา โทร. 0-2586-2112 กด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

ในวันและเวลาท�าการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30น.

ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


