่ บบ่อย
คำถำมทีพ
@ccess Mobile

1. @ccess Mobile รองรับ smart phone ระบบปฏิบัติกำรเวอร์ช่นั ใดบ้ำง?
ระบบปฏิบตั ิการ iOS Version 8.0 ขึน้ ไป และ Android 5.0 ขึน้ ไป
2. กำรห้ำมใช้มือถือหรืออุปกรณ์ทผี่ ่ำนกำรดัดแปลง Root/Jailbreak
2.1) นโยบำยบริษัท
ตัง้ แต่วนั ที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็ นต้นไป โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ท่ีผ่านการดัดแปลง Root/ Jailbreak จะไม่
สามารถเข้าใช้งาน @ccess Mobile Application ของ บลจ.กรุ งศรี เพื่ อยกระดับความปลอดภัย ในการทา
ธุรกรรมออนไลน์
กรณี ท่ี ท่ านมีอุปกรณ์ท่ี ผ่านการ Root/ Jailbreak จะไม่ส ามารถเข้าใช้งานแอปได้ และพบหน้าจอคาเตือน
ปรากฎด้านล่าง โดยท่านต้องดาเนินการยกเลิก Root/ Jailbreak จากอุปกรณ์ก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้
ตามปกติ

สาหรับอุปกรณ์ท่ีไม่มีการดัดแปลง Root/Jailbreak จะสามารถเข้าใช้งานแอปได้ตามปกติโดยไม่มีหน้าคา
เตือนดังกล่าว
2.2 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรดัดแปลง (Root / Jailbreak) โทรศัพท์หรืออุปกรณ์
ที่มา: บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (www.krungsri.com)

2.2.1 โทรศัพท์หรืออุปกรณ์ทผี่ ่ำนกำรดัดแปลง (Root / Jailbreak) คืออะไร?
การดัดแปลงระบบปฏิบตั ิการ iOS หรือ Android บนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเพื่อให้ผใู้ ช้งาน
สามารถแก้ไขระบบ หรือติดตัง้ โปรแกรมบางชนิดที่ปกติไม่สามารถติดตัง้ ได้ ซึ่งจะทาให้การทางานของทุก
แอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงข้อมูล และไฟล์ต่างๆ ในเครื่องได้อย่างง่ายดาย
2.2.2 ทำไมจึงไม่ควรทำกำร Root / Jailbreak โทรศัพท์หรืออุปกรณ์
ด้วยหลักการทางานของการ Root/Jailbreak จะปรับแต่งค่าการทางานของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์โดยไม่ได้
ผ่านการทดสอบจากผูพ้ ฒ
ั นาระบบปฏิบตั ิการ ทาให้อุปกรณ์ทางานไม่เสถียร ดังนัน้ ความปลอดภัยของ
อุปกรณ์จะลดลงเพราะอาจจะถูกติดตัง้ มัลแวร์จากแฮกเกอร์ได้ รวมทัง้ ความส่วนตัวจะถูกละเมิดเช่นกัน
ได้แก่ ข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนตัว และรายละเอียดการทาธุรกรรมต่างๆ เป็ นต้น นอกจากนี ้ อุปกรณ์จะ

ไม่ได้รับการปรับปรุ งระบบอย่างถาวรเพราะการ Root/Jailbreak จะขัดขวางการปรับปรุ งแก้ไขความ
ปลอดภัยที่สง่ มาอัปเดตจากผูพ้ ฒ
ั นา
2.2.3 วิธีกำรตรวจสอบโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ว่ำมีกำรดัดแปลง Root/Jailbreak หรือไม่?
ระบบปฏิบัติกำร Android

ระบบปฏิบัติกำร iOS

ห า ก พ บ ว่ า มี ก า ร ติ ด ตั้ ง แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น หากมีการติดตัง้ แอปพลิเคชันชื่อ “Cydia” แสดงว่ามีการ
ชื่อ “SuperSU” แสดงว่าเครื่องผ่านการ Root/ Jailbreak ผ่านการ Root/Jailbreak
ซึ่ ง สามารถตรวจสอบผ่ า นทางแอปพลิ เ คชั น “Root
Checker” (ดาวน์โหลดและติดตัง้ ผ่าน Google Play)
2.2.4 หำกพบว่ำโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของท่ำนผ่ำนกำรดัดแปลง Root/Jailbreak ควรทำอย่ำงไร
(1) เปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์ท่มี ีความปลอดภัยและไม่ผ่านการ Root/Jailbreak
(2) ยกเลิก Root หรือ Jailbreak ด้วยวิธีดงั นี ้
ระบบปฏิบัติกำร Android
•

เปิ ดแอป SuperSU แล้วไปที่หน้า “Settings” หรือ “ตัง้ ค่า”

•

กด Full Unroot เครื่องจะดาเนินการ และทาการ Restart

•

เมื่อเปิ ดเครื่องขึน้ มาอีกครัง้ แอป SuperSU จะหายไป ถือ

ระบบปฏิบัติกำร iOS
•

เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว
เปิ ดโปรแกรม iTunes

•

เลือก “กูค้ ืน iPhone” หรือ “Restore iPhone

ว่าทาการยกเลิก Root สาเร็จ
3. รหัสผู้ใช้งำน และรหัสผ่ำน
3.1) รหัสผู้ใช้งำน (username) และรหัสผ่ำน (password) ทีไ่ ด้กำหนดผ่ำน @ccess Mobile สำมำรถ
นำไปใช้สำหรับ @ccess online ได้หรือไม่
ท่านสามารถนา Username และ Password นีไ้ ปใช้งานในระบบ @ccess Online บนหน้าเว็บไซด์ได้เลย
ทัง้ นี ้ ท่านที่เคยใช้บริการ @ccess Online อยู่ก่อนแล้ว เมื่อท่านได้ลงทะเบียนใช้งาน @ccess Mobile เรียบร้อยแล้ว ใน
การ Login ใช้งาน @ccess Online ท่านต้องใช้ Username และ Password เดียวกันกับ @ccess Mobile นี ้
หมายเหตุ: รหัสผ่านไม่ใช่เลข PIN 6 หลัก

3.2) หำกลืมรหัส PIN และ รหัสผ่ำน ต้องทำอย่ำงไร
หำกลืมรหัส PIN
1) เลือกปุ่ ม “ลืมรหัส PIN”
2) ระบบจะขึน้ หน้าจอเพื่อให้ยืนยันว่าจะ Reset รหัส PIN ใหม่
สาหรับทุกอุปกรณ์ท่ใี ช้งาน เลือก “ยืนยัน”
3) ระบบขึน้ หน้าจออัตโนมัติ เลือก “ยืนยัน” อีกครัง้
4) ระบบจะ Reset รหัส PIN และนาท่านสูห่ น้าจอการเข้าใช้งาน
เสมือนเพิ่งเริ่มติดตัง้ แอพฯ โดยท่านจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยรหัส
ผูใ้ ช้งานและรหัสผ่าน จากนั้นระบบจะนาท่านสู่ขนั้ ตอนการตัง้
ค่ารหัส PIN ใหม่
หำกลืมรหัสผ่ำน
1) เลือกปุ่ ม “ลืมรหัสผ่าน”
2) เลือกชุดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการยืนยันตัวตน
2.1 ยืนยันตัวตนด้วยชุดข้อมูลกองทุนรวม
2.1.1 ระบุขอ้ มูลรหัสผูใ้ ช้งานและเลขประจาตัวประชาชน
จากนัน้ เลือก “ถัดไป”
2.1.2 ระบุเลขที่ผูถ้ ื อหน่วยที่ผูกกับรหัสผูใ้ ช้งานข้างต้น
พร้อมข้อมูลยืนยันตัวตน จากนัน้ เลือก “ถัดไป”
2.2 ยืนยันตัวตนด้วยชุดข้อมูลกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
2.2.1 ระบุขอ้ มูลรหัสผูใ้ ช้งานและเลขประจาตัวประชาชน
จากนัน้ เลือก “ถัดไป”
2.2.2 ระบุขอ้ มูล รหัสนายจ้าง เลขที่สมาชิกลงทะเบียน และ เลขอ้างอิง จากนัน้ เลือก “ถัดไป”
3) กาหนดรหัสผ่านใหม่ และยืนยัน จากนัน้ เลือก “ถัดไป”
4) ระบบจะจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ท่ที ่านได้ให้ไว้ โดยโปรดระบุ OTP ที่ได้รบั เพื่อดาเนินการต่อ
5) ระบบแสดงผลการตัง้ รหัสผ่านใหม่ เลือก “เสร็จสิน้ ” เพื่อสิน้ สุดขัน้ ตอนการทารายการ ระบบจะนาท่านกลับสู่
หน้าหลัก โดยท่านเข้าใช้งานด้วยรหัสผูใ้ ช้งานและรหัสผ่านใหม่ท่ตี งั้ ไว้ ได้ทนั ที
4. สมัครบริกำร @ccess Mobile แล้ว ซือ้ กองทุนได้เลยหรือไม่
• เมื่อท่านได้ละทะเบียน @ccess Mobile แล้ว สามารถทารายการกองทุนซือ้ -ขาย-สับเปลี่ยนกองทุนได้เลย
• หากท่านได้ผูกบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตสาหรับตัดเงินเพื่อ ซือ้ กองทุนไว้ก่อนหน้าแล้ว ท่านสามารถทารายการ
ซือ้ หน่วยลงทุนผ่าน @ccess Mobile โดยเลือกตัดบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตดังกล่าวได้
• กรณี ท่ีท่านยังไม่ได้ผูกบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตสาหรับตัดเงินเพื่อ ซือ
้ กองทุน ท่านสามารถชาระค่าซือ้ หน่วย
ลงทุนด้วย QR Payment โดยนา QR code ที่ได้รบั จาก @ccess Mobile ไปดาเนินการชาระเงินผ่านระบบ Mobile
Banking ของธนาคารที่ท่านใช้บริการอยู่ได้

5. ผูกบัญชีเงินฝำก / บัตรเครดิต สำมำรถทำผ่ำน @ccess Mobile ได้หรือไม่
สามารถทาได้ โดยมีเงื่อนไขและวิธีดาเนินการ ดังนี ้
5.1 บัญชีสำหรับชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุน

หากท่านเคยมีบญ
ั ชีเงินฝาก/บัตรเครดิต ที่ผูกกับหมายเลขผูถ้ ือหน่วยอื่นๆของท่าน ท่านสามารถผูกบัญชีเงินฝาก /
บัตรเครดิต ดังกล่าว ให้กบั หมายเลขผูถ้ ือหน่วยอื่นๆของท่าน ดังนี ้
5.1.1 ไปยังเมนู “ตัง้ ค่า”

5.1.2 เลือกหัวข้อ “บัญชีธนาคาร / บัตรเครดิตที่ผกู ไว้”
5.1.3 เลือกประเภทบัญชีท่ตี อ้ งการเพิ่ม: บัญชีสาหรับชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน
5.1.4 เลือกปุ่ ม “+” โดยระบบจะแสดงบัญชีฯที่ผูกกับเลขที่ผถู้ ือหน่วยอื่นภายใต้บัตรประชาชนเดียวกันให้ท่าน
เลือก (การเพิ่มบัญชีฯช่องทางนีไ้ ม่ รองรับลูกค้าที่ลงทะเบียนด้วย Passport และไม่สามารถใช้ได้กับเลขที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนบางประเภท)
5.2 บัญชีสำหรับรับเงินค่ำขำยคืนและเงินปั นผล

5.2.1 ไปยังเมนู “ตัง้ ค่า”
5.2.2 เลือกหัวข้อ “บัญชีธนาคาร / บัตรเครดิตที่ผกู ไว้”
5.2.3 เลือกประเภทบัญชีท่ตี อ้ งการเพิ่ม: บัญชีสาหรับรับเงินค่าขายคืนและเงินปั นผล
5.2.3.1 การเพิ่มบัญชีจากเลขที่ผถู้ ือหน่วยอื่นๆ: ท่านสามารถเลือกปุ่ ม “+” โดยระบบจะแสดงบัญชีฯที่ผกู
กับเลขที่ผถู้ ือหน่วยอื่นภายใต้บตั รประชาชนเดียวกันให้ท่านเลือก (การเพิ่มบัญชีฯผ่านช่องทางนีไ้ ม่
รองรับ ลูก ค้าที่ ล งทะเบี ย นด้ว ย Passport และไม่ส ามารถใช้ไ ด้กั บ เลขที่ ผู้ถื อหน่ วยลงทุ น บาง
ประเภท)
5.2.3.2 การเพิ่มบัญชีใหม่: กรณีท่ีท่านต้องการเพิ่มบัญชีใหม่ท่ียังไม่เคยผูกกับเลขที่ผถู้ ือหน่วยใดๆ ท่าน
สามารถเลือก “+” ในหัวข้อ “เพิ่มบัญชี” จากนัน้ ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อเพิ่มบัญชี โดยท่านต้อง
ระบุรายละเอียดบัญชีท่ีตอ้ งการผูก เช่น ธนาคาร , หมายเลขบัญชี และดาเนินการถ่ายรู ปสมุด
บัญชีตามขัน้ ตอน (การเพิ่มบัญชีฯผ่านช่องทางนีไ้ ม่สามารถใช้ได้กับเลขที่ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนบาง
ประเภท และอาจมีขอ้ จากัดเรื่องบัญชีธนาคารที่รองรับ) หากบัญชีเลขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
เปิ ดบัญชีกับ บลจ.กรุ งศรี โดยตรง ระบบจะนาท่านสู่หน้าจอการตัง้ ค่าบัญชีหลัก หรือหากเป็ นการ
เพิ่มบัญชีครัง้ แรกระบบจะเพิ่มเป็ นบัญชีหลักให้โดยอัตโนมัติ จากนัน้ คลิกที่ปมุ่ “ยืนยัน” และ ระบุ
รหัส OTP เพื่อยืนยันการทารายการ ทัง้ นี ้ บัญชีดงั กล่าวจะยังไม่มีผลจนกว่าจะได้รบั การอนุมตั ิจาก
บลจ. ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะบัญชีได้ท่ีหน้าแสดงรายการบัญชี ภายใต้หั วข้อ “บัญชีรอ
การอนุมตั ิ”

6. กำรใช้ Application กรณีทยี่ ังไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนกับ บลจ.กรุ งศรี
6.1) หำกยังไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนกับ บลจ. กรุ งศรี จะสำมำรถใช้ Application นีไ้ ด้หรือไม่ อย่ำงไร
ท่านสามารถดูขอ้ มูลบางเมนูได้ เช่น ข่าวกองทุน, กองทุนแนะนา, โปรโมชั่น เป็ นต้น
6.2) หำกยังไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนกับ บลจ. กรุ งศรี สำมำรถเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ำน @ccess Mobile ได้
หรือไม่
ส า ม า ร ถ ท า ไ ด้ โ ด ย ท่ า น ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า วิ ธี ก า ร เ ปิ ด บั ญ ชี ก อ ง ทุ น ร ว ม อ อ น ไ ล น์ ไ ด้ ที่
https://www.krungsriasset.com/TH/Fund-Transaction/Online-Fund-Account-Opening.aspx
6.3) เคยเปิ ดบัญชีกองทุนกับ บลจ. กรุ งศรี ผ่ำนตัวแทนขำยหลำยแห่ง ทำไมระบบจึงพบแค่บำงบัญชี
ระบบจะจับข้อมูลบัญชีจากเลขที่บตั รประชาชนเป็ นหลัก ดังนัน้ หากท่านไม่พบข้อมูลบางบัญชี อาจเป็ นไปได้ว่า
ท่านใช้ขอ้ มูลอื่นๆในการระบุตัวตนตอนเปิ ดบัญชี เช่น เลขที่ใบขับขี่ , เลข passport เป็ นต้น โดยท่านสามารถ
ติดต่อบริษัทเพื่อทาการอัพเดทข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั ได้
7. ประเภทบัญชีทใี่ ช้บริกำร @ccess Mobile
7.1) บัญชีประเภทใดบ้ำงทีส่ ำมำรถใช้บริกำร @ccess Mobile ได้
• บัญชีบคุ คลธรรมดา ที่เปิ ดบัญชีดว้ ยบัตรประชาชน หรือ Passport
• บัญชี RMF for PVD (สามารถเรียกดูขอ้ มูลต่างๆได้ แต่สามารถทารายการได้เฉพาะรายการสับเปลี่ยนกองทุน
RMF)
• บัญชีกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
7.2) บัญชีประเภทใดบ้ำงทีไ่ ม่สำมำรถใช้บริกำร @ccess Mobile ได้
ปั จจุบนั ระบบ @ccess Mobile ยังไม่รองรับการให้บริการสาหรับท่านดังต่อไปนี ้
• บัญชีนิติบคุ คล
• บัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus account)
• บัญชีรว่ มของบุคคลตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป (เช่น นาย ก. และ/หรือ/เพื่อ นาย ข.)
8. สำมำรถทำรำยกำรธุรกรรมใดได้บ้ำงผ่ำน @ccess Mobile
สามารถทารายการซื้อ / ขำย / สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุน โดยเริ่ม จากไปที่หน้าหลัก เลือกปุ่ ม “ทำ
รำยกำร” แล้วเลือกกองทุนที่ตอ้ งการทารายการ โดยสามารถเลือกได้จากหน้าพอร์ตการลงทุน (หากเป็ นกองทุนที่มี
ยอดเงินลงทุนอยู่แล้ว) หรือ เลือกปุ่ ม “ค้นหำ” เพื่อหาจากชื่อกองทุน จากนัน้ จึงเลือกปุ่ ม ซือ้ / ขาย / สับเปลี่ยนตาม
ความต้องการของท่าน

9. กำรตั้งทำรำยกำรลงทุนแบบประจำผ่ำน @ccess Mobile ได้หรือไม่
สาหรับการตัง้ รายการลงทุนแบบประจา จากหน้าหลัก เลือกปุ่ ม“รายการแบบประจา” ระบบจะนาท่านเข้าสู่หน้า
พอร์ตการลงทุนของเลขที่ผถู้ ือหน่วยที่เลือกจะทารายการ แล้วเลือกทารายการซือ้ /ขาย/สับเปลี่ยน กองทุนตามขัน้ ตอน
ปกติ จนถึงขัน้ ตอนระบุจานวนเงิน/ หน่วยลงทุน และระยะเวลาที่ตอ้ งการ จนถึงการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบ
จะแสดงหน้ายืนยันการทารายการให้ตรวจสอบเพื่อกดปุ่ ม “ยืนยัน”

10. กำรทำรำยกำรสับเปลี่ยน และแก้ไขธุรกรรมกองทุน
10.1) สำมำรถทำรำยกำรสับเปลี่ยนกองทุนได้ทุกประเภทหรือไม่
สามารถทารายการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนประเภทต่างๆ ได้ตามข้อกาหนดของแต่ละกองทุน เช่นเดียวกัน
กับการทารายการผ่านช่องทางอื่น ยกเว้นกองทุนประเภท RMF จะสามารถสับเปลี่ยนภายในกลุม่ RMF ด้วย

กันเองได้ (ต้นทางและปลายทางเป็ นกองทุน RMF) แต่สบั เปลี่ยนออกไปกลุม่ กองทุนประเภทอื่นไม่ได้ และทา
การขายคืน RMF ไม่ได้
10.2) สำมำรถแก้ไข/ ยกเลิกกำรทำธุรกรรมได้อย่ำงไร
ท่านสามารถเข้าไปแก้ไข/ยกเลิกรายการได้โดยเข้าไปที่หน้าจอหลัก เลือกปุ่ ม “รายการที่ยงั ไม่มีผล” ของเลขที่
ผูถ้ ือหน่วยที่ตอ้ งการเรียกดูขอ้ มูล แล้วเลือกเครื่องหมาย “v” ภายใต้รายการที่ตอ้ งการยกเลิก จากนัน้ เลือก
ปุ่ ม “ยกเลิก” (ปุ่ มยกเลิกจะแสดงเฉพาะรายการที่ยงั ไม่ถึงกาหนด cut-off time ของกองทุน) ระบบจะแสดงผล
การยกเลิกรายการ ให้เลือก “เสร็จสิน้ ” เพื่อสิน้ สุดขัน้ ตอนการทารายการ
11. ประเภทกองทุนทีท่ ำธุรกรรมได้ และเวลำในกำรทำธุรกรรม
11.1) กองทุนใดบ้ำงทีส่ ำมำรถทำธุรกรรมซือ้ ขำยผ่ำน @ccess Mobile ได้
ท่านสามารถทาธุรกรรมกับกองทุนเปิ ดของ บลจ.กรุงศรี ได้ทกุ กองทุน ตามวันเวลาทาธุรกรรมที่บริษัทให้ขอ้ มูล
ไว้ รวมทัง้ กองทุนที่อยู่ในช่วง IPO ด้วย
11.2) สำมำรถทำธุรกรรมซือ้ ขำยหน่วยลงทุนผ่ำน @ccess Mobile ได้ในเวลำใดบ้ำง
ท่านสามารถส่งคาสั่งทารายการได้ตลอด 24 ชม. อย่างไรก็ตาม หากการทารายการเสร็จสิน้ เกินกว่าเวลา
cut-off time ของแต่ละกองทุน หรือ เป็ นการทารายการในวันหยุดจะถือว่ารายการมีผลในวันถัดไป
12. สำมำรถเรียกดูข้อมูลกำรลงทุนใน SSF, SSFX, LTF และ RMF ได้จำกตรงไหน
ที่หน้าจอหลัก เลือกเมนู “การลงทุน SSF/LTF/ RMF” จะแสดงข้อมูลการลงทุน SSF, SSFX, LTF และ RMF ของ
แต่ละเลขที่ผูถ้ ือหน่วย ได้แก่ สรุ ปยอดซือ้ ในปี ปัจุบัน/ สรุ ปยอดเงินลงทุน LTF ที่ครบกาหนดขายคืนได้อย่างไม่ผิด
เงื่อนไข / หนังสือรับรองการซือ้ และขายกองทุนปี ลา่ สุด
13. จุดเด่นของ @ccess Mobile
• สามารถรวมทุกเลขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไว้ในรหัสใช้งาน (Username) เดียว ไม่ว่าจะเปิ ดบัญชีกองทุนผ่าน บลจ.ก
รุงศรี/ ธนาคารกรุงศรีฯ/ ตัวแทนขาย
• มีเมนูการทารายการแบบประจา และการยกเลิกรายการที่สะดวกและไม่ซบั ซ้อน
• รวบรวมข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ประวัติกาไร/ขาดทุน และประวัติเงินปั นผล/การขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไว้ให้
• หากข้อมูลระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หมดอายุ สามารถปรับปรุงข้อมูลผ่านแบบทดสอบในระบบได้ทนั ที และ
ทารายการซือ้ กองทุนต่อได้

