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1. การลงทะเบียน
1.1 ทาการดาวน์โหลดและ ติดตัง้ @ccess mobile จาก App Store (อุปกรณ์ระบบ IOS) หรือ Play Store (อุปกรณ์ระบบ
Android) ลงบนอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ที่รองรับ
1.2 เมื่อดาวน์โหลดสาเร็จแล้ว เปิ ดแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก “ลงทะเบียน” สาหรับการเข้าใช้งานครัง้ แรก
1.3 เลือกลงทะเบียนใช้งานได้ 2 ช่องทาง คือ
1.3.1

บัญชีกองทุนรวม
1.3.1.1 อ่านเงื่อนไขการใช้บริการ และกดปุ่ ม "ยอมรับ"
1.3.1.2 ระบุข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน โดยระบุข้อมูล เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน , หมายเลขบัตรประชาชน หรือ
เลขที่พาสปอร์ต และ วันเดือนปี เกิด จากนัน้ เลือก “ต่อไป”
1.3.1.3 ระบบจะจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ท่ีท่านได้ให้ไว้กับ บลจ. โดยโปรดระบุ OTP ที่ได้รับ เพื่อ
ดาเนินการต่อ
1.3.1.4 กาหนดเบอร์โทรศัพท์ สาหรับการรับ OTP เพื่อทารายการผ่าน @ccess mobile (สามารถเป็ นคนละ
เบอร์โทรศัพท์กบั ที่เคยให้ไว้กบั บริษัทได้) โดย 1 เบอร์โทรฯ จะใช้ได้กบั หมายเลขบัตรประชาชนเดียว
เท่านัน้
1.3.1.5 กาหนดรหัสผูใ้ ช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
1.3.1.5.1 รหัสผูใ้ ช้งาน
▪ ความยาว 6-18 หลัก
▪ เริ่มต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ
▪ ห้ามกาหนดซา้ กับเลขที่ผถู้ ือหน่วย
1.3.1.5.2 รหัสผ่าน
▪ ความยาว 8-18 หลัก
▪ เป็ นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข หรือตัวอักษรผสมตัวเลขก็ได้
▪ ห้ามกาหนดซา้ กับรหัสผูใ้ ช้งาน
▪ ห้ามระบุเรียงตามลาดับของตัวเลข หรือตัวอักษรเกิน 3 หลัก
▪ ห้ามระบุตวั เลขหรือตัวอักษรเหมือนกันทัง้ หมด
▪ ห้ามระบุ 4 ตัวแรกของรหัสผ่านเหมือนกับ 4 ตัวแรกของรหัสผูใ้ ช้งาน
ทั้งนี ้ รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ท่านได้กาหนดผ่าน @ccess mobile นี ้ จะสามารถ
นาไปใช้สาหรับ @ccess online ได้เช่นกัน
1.3.1.6 ระบบจะแสดงเลขที่ผถู้ ือหน่วยกองทุนที่ท่านได้เคยเปิ ดไว้ภายใต้เหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกัน
เพื่อให้ท่านเลือกเลขที่ผถู้ ือหน่วยที่ตอ้ งการผูกไว้ภายใต้รหัสผูใ้ ช้งานนี ้ (กรณีท่ที ่านไม่ได้ยืนยันตัวตน
ด้วยเลขบัตรประชาชน จะไม่สามารถผูกเลขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนอื่นๆได้ในขัน้ ตอนนี ้ หากท่านต้องการ
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เพิ่มเลขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนอื่นๆ กรุณาลงทะเบียนให้เสร็จสิน้ แล้วจึงดาเนินการตามขัน้ ตอนในหัวข้อ
10.1 “การเพิ่ม / ลด บัญชี”)
1.3.1.7 ระบบจะแสดงหน้าจอการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ และนาสู่ขั้นตอนการตัง้ รหัส PIN โดยกดปุ่ ม
"ตัง้ PIN"
1.3.1.8 ตัง้ รหัส PIN 6 หลัก สาหรับการเข้าใช้งาน โดยรหัส PIN จะต้องไม่เป็ นเลขเรียงกันทัง้ หมด หรือ เลขที่
ซา้ กันเกิน 3 หลัก
1.3.1.9 ยืนยันรหัส PIN
1.3.1.10 ตัง้ ค่าการเข้าใช้งานด้วยการสแกนลายนิว้ มือ/การสแกนใบหน้า
1.3.1.11 การลงทะเบี ย นเสร็จ สมบูร ณ์ ท่ า นสามารถเริ่ม ต้น ใช้ง าน @ccess mobile ได้ทัน ที โดยกดปุ่ ม
“เสร็จสิน้ ”
หมายเหตุ: แต่ละท่าน สามารถสร้างรหัสผูใ้ ช้งานได้สงู สุด 1 รหัสผูใ้ ช้งาน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประชาชน หรือ เลขที่
พาสปอร์ต
1.3.2

บัญชีกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
1.3.2.1 อ่านเงื่อนไขการใช้บริการ และกดปุ่ ม "ยอมรับ"
1.3.2.2 ระบุเบอร์โทรศัพท์ สาหรับการรับ OTP เพื่อทารายการผ่าน @ccess mobile (สามารถเป็ นคนละ
เบอร์โทรศัพท์กบั ที่เคยให้ไว้กบั บริษัทได้) โดย 1 เบอร์โทรฯ จะใช้ได้กบั หมายเลขบัตรประชาชนเดียว
เท่านัน้
1.3.2.3 ระบบจะจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ท่ีท่านได้ให้ไว้กับ บลจ. โดยโปรดระบุ OTP ที่ได้รับ เพื่อ
ดาเนินการต่อ
1.3.2.4 ระบุ “ชุดข้อมูล” หรือข้อมูลใน “ใบรับรอง/ใบแจ้งยอดสมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพ” ที่ได้รบั จาก
บลจ.กรุงศรี ได้แก่ รหัสนายจ้าง เลขที่สมาชิกลงทะเบียน เลขอ้างอิง จากนัน้ เลือก “ถัดไป”
1.3.2.5 ระบบตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพที่นายจ้างส่งมายัง บลจ.กรุงศรี ดังนี ้
1.3.2.5.1 กรณีฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกมีหมายเลขบัตรประชาชน
▪ ให้ระบุขอ้ มูลหมายเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปี เกิด เพื่อยืนยันตัวตน
▪ จากนัน้ เลือก “ถัดไป”
1.3.2.5.2 กรณี ฐ านข้อ มูล ทะเบี ย นสมาชิ ก ไม่ มี ข้อ มูล หมายเลขบัต รประชาชน แต่ มี ข้อ มูลชื่ อ
นามสกุลของสมาชิกเป็ นภาษาไทย
▪ ให้ระบุขอ้ มูลวันเดือนปี เกิด หมายเลขบัตรประชาชน และรหัส 12 หลักด้านหลังบัตร
ประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
▪ จากนัน้ เลือก “ถัดไป”
▪ ระบบจะส่งข้อมูลไปตรวจสอบกับ DOPA เพื่อยื่นยันตัวตน
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1.3.2.5.3 กรณี ไม่ พ บข้อมูลตามข้อ 1.3.2.6. และ ข้อ 1.3.2.6.2 สมาชิ ก ไม่สามารถลงทะเบียน
ใช้งานได้ ให้ติดต่อมายัง บลจ.กรุงศรี
1.3.2.6 กาหนดรหัสประจาตัว (Username) และ รหัสผ่าน โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
1.3.2.6.1 รหัสผูใ้ ช้งาน
▪ ความยาว 6-18 หลัก
▪ เริ่มต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ
▪ ห้ามกาหนดซา้ กับเลขที่ผถู้ ือหน่วย
1.3.2.6.2 รหัสผ่าน
▪ ความยาว 8-18 หลัก
▪ เป็ นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข หรือตัวอักษรผสมตัวเลขก็ได้
▪ ห้ามกาหนดซา้ กับรหัสผูใ้ ช้งาน
▪ ห้ามระบุเรียงตามลาดับของตัวเลข หรือตัวอักษรเกิน 3 หลัก
▪ ห้ามระบุตวั เลขหรือตัวอักษรเหมือนกันทัง้ หมด
▪ ห้ามระบุ 4 ตัวแรกของรหัสผ่านเหมือนกับ 4 ตัวแรกของรหัสผูใ้ ช้งาน
ทั้งนี ้ รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ท่านได้กาหนดผ่าน @ccess mobile นี ้ จะสามารถ
นาไปใช้บนระบบ EM@ccess online ได้เช่นกัน
1.3.2.7 กรณีท่านได้เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวมไว้กบั บลจ.กรุงศรี ระบบจะแสดงเลขที่ผถู้ ือหน่วยกองทุนที่ท่าน
ได้เปิ ดไว้ภายใต้เหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกัน เพื่อให้ท่านเลือกเลขที่ผถู้ ือหน่วยที่ตอ้ งการผูกไว้
ภายใต้รหัสผูใ้ ช้งานนี ้ (กรณีท่ีท่านไม่ได้ยืนยันตัวตนด้วยเลขบัตรประชาชน จะไม่สามารถผูกเลขที่ผู้
ถื อ หน่ ว ยลงทุ น อื่ น ๆได้ใ นขั้น ตอนนี ้ หากท่ า นต้อ งการเพิ่ ม เลขที่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น อื่ น ๆ กรุ ณ า
ลงทะเบียนให้เสร็จสิน้ แล้วจึงดาเนินการตามขัน้ ตอนในหัวข้อ 10.1 “การเพิ่ม / ลด บัญชี”)
1.3.2.8 ระบบจะแสดงหน้าจอการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ และนาสู่ขั้นตอนการตัง้ รหัส PIN โดยกดปุ่ ม
"ตัง้ PIN"
1.3.2.9 ตัง้ รหัส PIN 6 หลัก สาหรับการเข้าใช้งาน โดยรหัส PIN จะต้องไม่เป็ นเลขเรียงกันทัง้ หมด หรือ เลขที่
ซา้ กันเกิน 3 หลัก
1.3.2.10 ยืนยันรหัส PIN
1.3.2.11 ตัง้ ค่าการเข้าใช้งานด้วยการสแกนลายนิว้ มือ/การสแกนใบหน้า
1.3.2.12 การลงทะเบี ย นเสร็จ สมบูร ณ์ ท่ า นสามารถเริ่ม ต้น ใช้ง าน @ccess mobile ได้ทัน ที โดยกดปุ่ ม
“เสร็จสิน้ ”
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2. การเข้าใช้งาน
2.1 การเข้าใช้งานด้วยรหัสผูใ้ ช้งาน: สาหรับการเข้าใช้งานครัง้ แรก หรือเมื่อมีการติดตัง้ แอพฯใหม่ จะต้องเข้าใช้งานด้วยการใส่
รหัสผูใ้ ช้งานและรหัสผ่านเสมอ โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
2.1.1

ให้ท่านระบุ รหัสผูใ้ ช้งาน และรหัสผ่าน ที่ท่านได้กาหนดไว้ในขัน้ ตอนลงทะเบียน จากนัน้ เลือก “เข้าสู่ระบบ”

2.1.2

ระบบนาเข้าสู่หน้าจอแนะนาการใช้งาน เลือก “ถัดไป”

2.1.3

อ่านเงื่อนไขการใช้บริการ และกดปุ่ ม "ยอมรับ"

2.1.4

ระบบจะจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ท่ที ่านได้ให้ไว้ โดยโปรดระบุ OTP ที่ได้รบั เพื่อดาเนินการต่อ

2.1.5

ระบบนาสู่ขนั้ ตอนการตัง้ รหัส PIN โดยกดปุ่ ม "ตั้ง PIN"

2.1.6

ตัง้ รหัส PIN 6 หลัก สาหรับการเข้าใช้งาน

2.1.7

ยืนยันรหัส PIN

2.1.8

ตัง้ ค่าการเข้าใช้งานด้วยการสแกนลายนิว้ มือ/การสแกนใบหน้า

2.1.9

ระบบนาเข้าสู่หน้าจอ “ยินดีตอ้ นรับ” โปรดกดปุ่ ม “เสร็จสิน้ ” เพื่อเริ่มต้นการใช้งานได้ทนั ที

หมายเหตุ: แต่ละรหัสผูใ้ ช้งานจะสามารถผูกรหัสผูใ้ ช้งานได้สงู สุด 3 อุปกรณ์
2.2 การเข้าใช้งานด้วย PIN / การแสกนลายนิว้ มือ / ใบหน้า: ในกรณีท่ที ่าน
ได้มีการเข้าใช้งานมาก่อนแล้ว ระบบจะจดจา รหัสผูใ้ ช้งานของท่านบน
เครื่องนั้นๆไว้ หากท่านประสงค์เข้าใช้งานอีกครัง้ ท่านสามารถระบุ
PIN 6 หลักที่ได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียน หรือ แสกนลายนิว้ มือ เพื่อเข้าใช้
งานได้ทนั ที
2.3 การเข้าใช้งานด้วยรหัสผูใ้ ช้งานอื่นๆ: ในกรณีท่ีท่านต้องการเข้าใช้งาน
ด้วยรหัสผูใ้ ช้งานอื่นๆ บนเครื่องที่มีการจา รหัสผูใ้ ช้งานเก่าไว้อยู่แล้ว
ท่านสามารถดาเนินการ ดังนี ้
2.3.1 เลือกปุ่ ม “ไม่ใช่คุณ” บริเวณหน้าจอการเข้าใช้งาน
2.3.2 ระบบจะขึน้ หน้าจอยืนยัน เลือก “ตกลง”
2.3.3 ระบบจะจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ท่ที ่านได้ให้ไว้ โดยโปรดระบุ OTP ที่ได้รบั เพื่อดาเนินการต่อ
2.3.4 ระบบแสดงผลการลบอุปกรณ์ เลือก “ตกลง” เพื่อสิน้ สุดขัน้ ตอนการทารายการ ระบบจะนาท่านกลับสู่หน้าหลัก
โดยท่านสามารถเข้าใช้งานด้วยรหัสผูใ้ ช้งานที่ตอ้ งการได้ทนั ที
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3. ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวม
3.1 การดูพอร์ตการลงทุน
3.1.1 จากหน้าจอ Overview ท่านสามารถเลือก “แสดงบัญชีทงั้ หมด” หรือเลือกปุ่ ม “บัญชีส่วนตัว” (แถบที่ 2 ด้านล่าง)
3.1.2 ระบบจะแสดงพอร์ตการลงทุนของทุกเลขที่ผูถ้ ือหน่วยที่ท่านผูกไว้ภายใต้ รหัสผูใ้ ช้งานนี ้ โดยหากท่านต้องการดู
รายละเอียดกองทุนที่ลงทุน ท่านสามารถกดที่เลขที่ผถู้ ือหน่วยที่ท่านต้องการ
3.1.3 ระบบจะแสดงข้อมูลพอร์ตการลงทุนของเลขที่ผถู้ ือหน่วยที่ท่านเลือก ซึ่งประกอบด้วย ชื่อกองทุน, มูลค่าเงินลงทุน
และ กาไร/ขาดทุนในแต่ละกองทุน

999-9-99999-0

999-9-99999-9

999-9-99999-9

999-9-99999-0

3.2 การทารายการ
3.2.1 รายการซือ้ กองทุน
3.2.1.1

จากหน้าหลัก เลือกปุ่ ม “ทารายการ”

3.2.1.2

กรณีท่านผูกหลายเลขที่ผูถ้ ือหน่วย ระบบจะขึน้ หน้า “บัญชี
ส่วนตัว” ให้ท่านเลือกเลขที่ผถู้ ือหน่วยที่ตอ้ งการทารายการ

3.2.1.3

ระบบจะน าท่ า นเข้า สู่ห น้า พอร์ต การลงทุ น ของเลขที่ ผู้ถื อ

999-9-99999-0

หน่วยนัน้ ๆ
3.2.1.4

เลือกกองทุนที่ตอ้ งการทารายการ โดยสามารถเลือกกองทุน
ได้จากหน้าพอร์ตการลงทุน หรือเลือกปุ่ ม “ค้นหา” เพื่อหา
จากชื่อกองทุน
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3.2.1.5

ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลกองทุนที่ท่านเลือก โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลกองทุน, นโยบายการ
ลงทุน, ผลการดาเนินงานย้อนหลัง, หนังสือชีช้ วน ฯลฯ ได้จากหน้านี ้

3.2.1.6

กดที่เมนู "ซือ้ " เพื่อทารายการ

3.2.1.7

หากข้อมูลแบบประเมินความเสี่ยงของท่านหมดอายุ ระบบจะขึน้ คาเตือน ท่านจะต้องทาการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั ก่อน มิเช่นนัน้ จะไม่สามารถทารายการได้

3.2.1.8

อ่านคาเตือนการทารายการ และกดปุ่ ม "ยอมรับ"

3.2.1.9

ระบบจะขึน้ หน้าการรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) ให้ท่านเลือกรับทราบจนครบทุกข้อ
แล้วจึงกดปุ่ ม “ยอมรับ”

3.2.1.10 เลือกช่องทางการชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนที่ท่านต้องการ
3.2.1.10.1 ชาระผ่านบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตที่ผกู ไว้ในระบบ
▪ เลือกบัญชี/บัตรเครดิตที่ตอ้ งการ แล้วกดปุ่ ม “ถัดไป”
▪ ระบุจานวนเงิน แล้วกดปุ่ ม “ถัดไป”
▪ ในหน้านี ้ ท่านสามารถเลือกวันที่ทารายการ หรือเพิ่มบันทึกช่วยจา โดยหากต้องการ
ตัง้ รายการล่วงหน้า เลือกปุ่ ม “ตั้งเวลา” จากนัน้ ในหัวข้อตัง้ เวลาล่วงหน้า เลือก “ครั้ง
เดียว” พร้อมระบุวนั ที่ท่ีท่านต้องการทารายการ จากนัน้ เลือกปุ่ ม “บันทึก” ระบบจะ
พากลับมาสู่หน้าหลัก แล้วจึงเลือกปุ่ ม “ถัดไป”
▪ ระบบแสดงหน้ายืนยันการทารายการ กรุ ณาตรวจสอบข้อมูลอีกครัง้ แล้วจึงกดปุ่ ม
“ยืนยัน”
▪ การทารายการเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะบันทึกใบยืนยันไว้ในคลังภาพในโทรศัพท์โดย
อัตโนมัติ นอกจากนี ้ ท่านสามารถกด “บันทึกใบยืนยัน” เพื่อบันทึกใบยืนยันได้เองอีก
ครัง้ หรือกด “แชร์” เพื่อส่งต่อใบยืนยันผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล์ เป็ นต้น
▪ เลือก “เสร็จสิน้ ” เพื่อสิน้ สุดขัน้ ตอนการทารายการ ระบบจะนาท่านกลับสู่หน้าหลัก
3.2.1.10.2 ชาระผ่าน QR code
▪ เลือกเมนู “การชาระผ่าน QR Code”
▪ ระบบแสดงหน้าจอ คาเตือน เงื่อนไขการใช้ QR Payment เลือก “ยอมรับ”
▪ ระบุจานวนเงิน แล้วกดปุ่ ม “ถัดไป”
▪ ในหน้านี ้ ท่านสามารถเพิ่มบันทึกช่วยจา แล้วจึงเลือกปุ่ ม “ถัดไป” (การชาระเงินผ่าน
QR Code ไม่สามารถใช้ได้กบั รายการล่วงหน้าและรายการแบบประจา
▪ ระบบแสดงหน้ายืนยันการทารายการ กรุ ณาตรวจสอบข้อมูลอีกครัง้ แล้วจึงกดปุ่ ม
“ยืนยัน”
▪ ระบบจะแสดงใบยืนยันการรับ รายการ ระบบจะบันทึกใบยืนยันไว้ใ นคลังภาพใน
โทรศัพท์โดยอัตโนมัติ นอกจากนี ้ ท่านสามารถกด “บันทึกใบยืนยัน” เพื่อบันทึกใบ
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ยืนยันได้เองอีกครัง้ หรือกด “แชร์” เพื่อส่งต่อใบยืนยันผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล์
เป็ นต้น จากนัน้ เลือกปุ่ ม “รับ QR”
▪ ระบบแสดง QR code เพื่อให้ท่านดาเนินการ
ชาระเงินผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคารใดก็ได้
โดยมีระยะเวลา 3 นาที ซึ่งระบบจะบันทึก QR
Code ในคลัง ภาพในโทรศัพ ท์โ ดยอัต โนมั ติ
นอกจากนี ้ ท่านสามารถกด “บันทึกใบ QR”
เพื่ อ บัน ทึ ก QR Code ได้เ องอี ก ครั้ง หรื อ กด
“แชร์” เพื่อส่งต่อ QR ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
อีเมล์ เป็ นต้น ทั้งนีร้ ายการดังกล่าวจะยังไม่มี
ผลจนกว่าจะมีการชาระเงินเสร็จสิน้
▪ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการทารายการ
และการชาระเงินได้ท่ีเมนู “รายการที่ยังไม่มี
ผล” (หัวข้อ 3.4)
3.2.2 รายการขายกองทุน
3.2.2.1 จากหน้าหลัก เลือกปุ่ ม “ทารายการ”
3.2.2.2 กรณีท่านผูกหลายเลขที่ผูถ้ ือหน่วย ระบบจะขึน้ หน้าพอร์ตการลงทุนรวมให้ท่านเลือกเลขที่ผูถ้ ือหน่วยที่
ต้องการทารายการ
3.2.2.3 ระบบจะนาท่านเข้าสู่หน้าพอร์ตการลงทุนของเลขที่ผถู้ ือหน่วยนัน้ ๆ
3.2.2.4 เลือกกองทุนที่ตอ้ งการทารายการขายจากหน้าพอร์ตการลงทุน
3.2.2.5 ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลกองทุนที่ท่านเลือก กดที่เมนู "ขาย" เพื่อทารายการ
3.2.2.6 หากข้อมูลแบบประเมินความเสี่ยงของท่านหมดอายุ ระบบจะขึน้ คาเตือน ท่านจะต้องทาการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั ก่อน มิเช่นนัน้ จะไม่สามารถทารายการได้
3.2.2.7 อ่านคาเตือนการทารายการ และกดปุ่ ม "ยอมรับ"
3.2.2.8 เลือกบัญชีรบั เงินค่าขายคืน (กรณีท่ที ่านไม่ได้ผกู บัญชีรบั เงินค่าขายคืนไว้ จะไม่สามารถทารายการต่อได้)
3.2.2.9

ระบุวิธีการขายหน่วยลงทุน

3.2.2.10 ระบุจานวนเงิน/จานวนหน่วย
3.2.2.11 ในหน้านี ้ ท่านสามารถเลือกวันที่ทารายการ หรือเพิ่มบันทึกช่วยจา โดยหากต้องการตัง้ รายการล่วงหน้า
เลือกปุ่ ม “ตั้งเวลา” จากนัน้ ในหัวข้อตัง้ เวลาล่วงหน้า เลือก “ครั้งเดียว” พร้อมระบุวนั ที่ท่ีท่านต้องการ
ทารายการ จากนัน้ เลือกปุ่ ม “บันทึก” ระบบจะพากลับมาสู่หน้าหลัก แล้วจึงเลือกปุ่ ม “ถัดไป”
3.2.2.12 ระบบแสดงหน้ายืนยันการทารายการ กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครัง้ แล้วจึงกดปุ่ ม “ยืนยัน”
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3.2.2.13 การทารายการเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะบันทึกใบยืนยันไว้ในคลังภาพในโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ นอกจากนี ้
ท่านสามารถกด “บันทึกใบยืนยัน” เพื่อบันทึกใบยืนยันได้เองอีกครัง้ หรือกด “แชร์” เพื่อส่งต่อใบยืนยัน
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล์ เป็ นต้น
3.2.2.14 เลือก “เสร็จสิน้ ” เพื่อสิน้ สุดขัน้ ตอนการทารายการ ระบบจะนาท่านกลับสู่หน้าหลัก
3.2.3 รายการสับเปลี่ยนกองทุน
3.2.3.1 จากหน้าหลัก เลือกปุ่ ม “ทารายการ”
3.2.3.2 กรณีท่านผูกหลายเลขที่ผถู้ ือหน่วย ระบบจะขึน้ หน้าพอร์ตการลงทุนรวมให้ท่านเลือกเลขที่ผถู้ ือหน่วยที่
ต้องการทารายการ
3.2.3.3 ระบบจะนาท่านเข้าสู่หน้าพอร์ตการลงทุนของเลขที่ผถู้ ือหน่วยนัน้ ๆ
3.2.3.4 เลือกกองทุนต้นทางที่ตอ้ งการทารายการสับเปลี่ยนจากหน้าพอร์ตการลงทุน
3.2.3.5 ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลกองทุนที่ท่านเลือก กดที่เมนู "สับเปลี่ยน" เพื่อทารายการ
3.2.3.6 หากข้อมูลแบบประเมินความเสี่ยงของท่านหมดอายุ ระบบจะขึน้ คาเตือน ท่านจะต้องทาการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั ก่อน มิเช่นนัน้ จะไม่สามารถทารายการได้
3.2.3.7 อ่านคาเตือนการทารายการ และกดปุ่ ม "ยอมรับ"
3.2.3.8 เลือกกองทุนปลายทาง
3.2.3.9 ระบุวีธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
3.2.3.10 ระบุจานวนเงิน/จานวนหน่วย
3.2.3.11 ในหน้านี ้ ท่านสามารถเลือกวันที่ทารายการ หรือเพิ่มบันทึกช่วยจา โดยหากต้องการตัง้ รายการล่วงหน้า
เลือกปุ่ ม “ตั้งเวลา” จากนัน้ ในหัวข้อตัง้ เวลาล่วงหน้า เลือก “ครั้งเดียว” พร้อมระบุวนั ที่ท่ีท่านต้องการ
ทารายการ จากนัน้ เลือกปุ่ ม “บันทึก” ระบบจะพากลับมาสู่หน้าหลัก แล้วจึงเลือกปุ่ ม “ถัดไป”
3.2.3.12 ระบบแสดงหน้ายืนยันการทารายการ กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครัง้ แล้วจึงกดปุ่ ม “ยืนยัน”
3.2.3.13 การทารายการเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะบันทึกใบยืนยันไว้ในคลังภาพในโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ นอกจากนี ้
ท่านสามารถกด “บันทึกใบยืนยัน” เพื่อบันทึกใบยืนยันได้เองอีกครัง้ หรือกด “แชร์” เพื่อส่งต่อใบยืนยัน
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล์ เป็ นต้น
3.2.3.14 เลือก “เสร็จสิน้ ” เพื่อสิน้ สุดขัน้ ตอนการทารายการ ระบบจะนาท่านกลับสู่หน้าหลัก
3.2.4

รายการแบบประจา
3.2.4.1 จากหน้าหลัก เลือกปุ่ ม “รายการแบบประจา”
3.2.4.2 กรณีท่านผูกหลายเลขที่ผถู้ ือหน่วย ระบบจะขึน้ หน้าพอร์ตการลงทุนรวมให้ท่านเลือกเลขที่ผถู้ ือหน่วยที่
ต้องการทารายการ
3.2.4.3 ระบบจะนาท่านเข้าสู่หน้าพอร์ตการลงทุนของเลขที่ผถู้ ือหน่วยนัน้ ๆ
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3.2.4.4 ทารายการซือ้ /ขาย/สับเปลี่ยน กองทุน ตามขัน้ ตอนปกติ จนถึงขัน้ ตอนระบุจานวนเงิน/จานวนหน่วยที่
ต้องการทารายการ
3.2.4.5 หลังจากระบุจานวนเงิน/จานวนหน่วยที่ตอ้ งการทารายการแล้ว ระบบจะนาท่านสู่หน้า จอการตัง้ วันที่ทา
รายการ ซึ่งสามารถตัง้ วันที่ทารายการโดยเลือกปุ่ ม “ตั้งเวลา” จากนัน้ ในหัวข้อตัง้ เวลาแบบประจา ท่าน
สามารถเลือกความถี่ของการทารายการแบบประจา เช่น ทุ กสัปดาห์ หรือ ทุกเดือน เป็ นต้น จากนัน้
กาหนดวันที่เริ่มต้นและสิน้ สุด จากนัน้ เลือกปุ่ ม “บันทึก” ระบบจะพากลับมาสู่หน้าหลัก ในหน้านีท้ ่าน
สามารถเพิ่มบันทึกช่วยจาได้เช่นกัน เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงเลือกปุ่ ม “ถัดไป”
3.2.4.6 ระบบแสดงหน้ายืนยันการทารายการ กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครัง้ แล้วจึงกดปุ่ ม “ยืนยัน”
3.2.4.7 การทารายการเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะบันทึกใบยืนยันไว้ในคลังภาพในโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ นอกจากนี ้
ท่านสามารถกด “บันทึกใบยืนยัน” เพื่อบันทึกใบยืนยันได้เองอีกครัง้ หรือกด “แชร์” เพื่อส่งต่อใบยืนยัน
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล์ เป็ นต้น
3.2.4.8 เลือก “เสร็จสิน้ ” เพื่อสิน้ สุดขัน้ ตอนการทารายการ ระบบจะนาท่านกลับสู่หน้าหลัก
3.3 ประวัติการทารายการ
3.3.1 จากหน้าจอหลัก เลือกปุ่ ม “ประวัตกิ ารทารายการ”
3.3.2 กรณีท่านผูกหลายเลขที่ผถู้ ือหน่วย ระบบจะขึน้ หน้าพอร์ตการลงทุนรวมให้ท่านเลือกเลขที่ผถู้ ือหน่วยที่ตอ้ งการ
3.3.3 ระบบจะนาท่านเข้าสู่หน้าพอร์ตการลงทุนของเลขที่ผถู้ ือหน่วยนัน้ ๆ
3.3.4 เลือกกองทุนที่ท่านต้องการดูประวัติการทารายการ
3.3.5 ระบบจะแสดงรายการ 1 เดือนย้อนหลังของกองทุนที่ท่านเลือก ท่านสามารถเลือกดูรายการในช่วงเวลาอื่นๆได้
โดยเลือก “ช่วงเวลา” โดยท่านสามารถเรียกดูขอ้ มูลในแต่ละช่วงเวลาได้ไม่เกิน 6 เดือน
3.4 รายการทีย่ ังไม่มีผล
หากท่านต้องการเรียกดูขอ้ มูลกองทุนที่ท่านทารายการในวันนี ้ หรือรายการล่วงหน้าที่ยงั ไม่มีผล รวมถึงการยกเลิกรายการ
ที่ยงั ไม่มีผล ท่านสามารถเรียกดูขอ้ มูลได้จากขัน้ ตอนนี ้
3.4.1 จากหน้าจอหลัก เลือกปุ่ ม “รายการทีย่ ังไม่มีผล”
3.4.2 กรณีท่านผูกหลายเลขที่ผถู้ ือหน่วย ระบบจะขึน้ หน้า พอร์ตการลงทุนรวมให้ท่านเลือกเลขที่ผถู้ ือหน่วยที่ตอ้ งการ
เรียกดูขอ้ มูล
3.4.3 ระบบจะแสดงรายการของเลขที่ผู้ถื อหน่วยลงทุนที่ ท่านเลื อก โดยท่านสามารถเลือกที่แต่ละรายการ เพื่อดู
รายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ยกเลิกรายการ
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3.4.4 ในกรณีท่ีเป็ นการทาซือ้ กองทุน และชาระเงินด้วย QR Code จะมีการแสดงสถานะการทารายกายไว้ เช่น รอการ
ชาระเงิน, การชาระเงินไม่สาเร็จ, การชาระเงินสมบูรณ์ Pending แสดงข้อความและไอค่อนสีเหลือง เพื่อรอการ
ชาระเงิน, Failed แสดงข้อความและไอค่อนสีแดง สาหรับรายการที่ไม่สาเร็จ
3.4.5 ในกรณีตอ้ งการยกเลิกรายการ ให้ท่านเลือกเลือกหมาย “v” ภายใต้รายการที่ตอ้ งการยกเลิก จากนั้น เลือกปุ่ ม
“ยกเลิก” (ปุ่ มยกเลิกจะแสดงเฉพาะรายการที่ยงั ไม่ถึงกาหนด cut-off time ของกองทุน และเป็ นการชาระเงิน
ผ่านการตัดบัญชี/บัตรเครดิตเท่านั้น ดังนั้น หากรายการที่ท่านทาได้ผ่าน cut-off time ของกองทุนไปแล้ว หรือ
เป็ นรายการที่ชาระเงินผ่าน QR code จะไม่สามารถยกเลิกรายการได้)
3.4.6 ระบบแสดงหน้ายืนยันการทารายการ กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครัง้ แล้วจึงกดปุ่ ม “ยืนยัน” เพื่อยกเลิกรายการ
3.4.7 ระบบแสดงผลการยกเลิกรายการ เลือก “เสร็จสิน้ ” เพื่อสิน้ สุดขัน้ ตอนการทารายการ ระบบจะนาท่านกลับสู่หน้า
แสดงรายการที่ยงั ไม่มีผล
3.5 ประวัติการรับเงินปั นผล / เงินค่าขายคืนอัตโนมัติ
3.5.1 จากหน้าจอหลัก เลือกปุ่ ม “เงินปั นผล / ขายคืนอัตโนมัติ”
3.5.2 กรณีท่านผูกหลายเลขที่ผถู้ ือหน่วย ระบบจะขึน้ หน้าพอร์ตการลงทุนรวมให้ท่านเลือกเลขที่ผถู้ ือหน่วยที่ตอ้ งการ
เรียกดูขอ้ มูล
3.5.3 ระบบจะแสดงเงินปั นผลรวมของแต่ละกองทุนที่ท่านเคยได้รบั ท่านสามารถเลือกที่ช่ือกองทุน เพื่อดูรายละเอียด
เงินปั นผล / ค่าขายคืนอัตโนมัติ เป็ นรายปี โดยระบบจะแสดงข้อมูลปี ปัจจุบันโดยอั ตโนมัติ ท่านสามารถเลือก
“ช่วงเวลา” เพื่อระบุปีปฏิทินที่ท่านต้องการดูขอ้ มูล
3.6 สรุ ปกาไร / ขาดทุน
3.6.1 จากหน้าจอหลัก เลือกปุ่ ม “สรุ ปกาไร / ขาดทุน”
3.6.2 ระบบจะแสดงข้อมูลกาไร/ขาดทุน ของแต่ละเลขที่ผู้ถือหน่วย โดยท่านสามารถเลือกเลขที่ผถู้ ือหน่วยที่ตอ้ งการ
เพื่อดูรายละเอียดกาไร / ขาดทุน ของแต่ละกองทุน ภายใต้เลขที่ผถู้ ือหน่วยดังกล่าว
3.7 การลงทุน SSF / LTF / RMF
3.7.1 จากหน้าจอหลัก เลือกปุ่ ม “การลงทุน SSF / LTF / RMF”
3.7.2 ระบบจะแสดงข้อมูลการลงทุน SSF/LTF/RMF ของแต่ละเลขที่ผถู้ ือหน่วย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
3.7.2.1 สรุ ป ยอดซื้อ SSF และ SSFX: ในหน้า หลัก ระบบจะแสดงข้อมูลยอดซือ้ SSF และ SSFX ของปี
ปั จจุบันไว้ หากท่านต้องการเรียกดูข้อมูลของปี อื่นๆ สามารถกดเครื่องหมาย (i) ด้านหลัง ระบบจะ
นาไปสู่หน้าสรุปยอดซือ้ SSF รายปี ซึ่งท่านสามารถเลือก “ช่วงเวลา” เพื่อระบุปีปฏิทินที่ท่านต้องการดู
ข้อมูล
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3.7.2.2 สรุ ปยอดซือ้ RMF: ในหน้าหลัก ระบบจะแสดงข้อมูลยอดซือ้ RMF ของปี ปัจจุบนั ไว้ หากท่านต้องการ
เรียกดูขอ้ มูลของปี อื่นๆ สามารถกดเครื่องหมาย (i) ด้านหลัง ระบบจะนาไปสู่หน้าสรุปยอดซือ้ RMF ราย
ปี ซึ่งท่านสามารถเลือก “ช่วงเวลา” เพื่อระบุปีปฏิทินที่ท่านต้องการดูขอ้ มูล
3.7.2.3 สรุ ป ยอดซื้อ LTF: ท่ า นสามารถเรี ย กดูข้อ มูลประวัติ ก ารลงทุน ย้อ นหลัง โดยกดเครื่ อ งหมาย (i)
ด้านหลัง ระบบจะนาไปสู่หน้าสรุ ปยอดซือ้ LTF รายปี ซึ่งท่านสามารถเลือก “ช่วงเวลา” เพื่อระบุปี
ปฏิทินที่ท่านต้องการดูขอ้ มูล ทัง้ นี ้ ระบบจะไม่แสดงเงินลงทุนในกองทุน LTF ที่ลงทุนภายหลังปี 2562
3.7.2.4 LTF ที่ ค รบก าหนด: ในหน้า หลัก ระบบจะแสดงจ านวนหน่ ว ย LTF ที่ ค รบตามเงื่ อ นไข หากท่ า น
ต้องการเรียกดูรายละเอียด สามารถกดเครื่องหมาย (i) ด้านหลัง ระบบจะแสดงข้อมูลหน่วย LTF ที่ครบ
ตามเงื่อนไข โดยแยกตามปี ปฏิทินที่ซือ้ กองทุน ทัง้ นี ้ ระบบจะไม่แสดงเงินลงทุนในกองทุน LTF ที่ลงทุน
ภายหลังปี 2562
3.7.2.5 หนังสือรับรองการซือ้ ปี ล่าสุด: ท่านสามารถเลือกปุ่ มลูกศรสีเหลือง หลังคาว่า “ดาวน์โหลด” ระบบจะ
ขึน้ กล่องข้อความให้ท่านเลือก ว่าต้องการรับหนังสือรับรองของกองทุน SSF, LTF หรือ RMF
3.7.2.6 หนังสือรับรองการขายปี ล่าสุด: ท่านสามารถเลือกปุ่ มลูกศรสีเหลือง หลังคาว่า “ดาวน์โหลด” ระบบ
จะขึน้ กล่องข้อความให้ท่านเลือก ว่าต้องการรับหนังสือรับรองของกองทุน SSF, LTF หรือ RMF
3.8 การตั้งค่าต่างๆ
3.8.1 การเพิม่ /ลดบัญชีผถู้ ือหน่วย
3.8.1.1 การเพิม่ บัญชี
3.8.1.1.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (แถบที่ 4 ด้านล่าง)
3.8.1.1.2 เลือกหัวข้อ “เพิ่ม / ลบ บัญชี”
3.8.1.1.3 เลือกเครื่องหมาย “+” ด้านบนขวา
3.8.1.1.4 ระบบจะแสดงเลขที่ผถู้ ือหน่วยที่เปิ ดบัญชีภายใต้เลขประจาตัวประชาชนเดียวกัน และยังไม่
มีการผูกกับ รหัสผูใ้ ช้งานอื่นๆ ให้ท่านเลือกเลขที่ผถู้ ือหน่วยที่ตอ้ งการเพิ่ม โดยสามารถเลือก
ได้ครัง้ ละ 1 เลขที่ผถู้ ือหน่วย จากนัน้ เลือก “ยืนยัน” (ในกรณีท่ีท่านไม่ได้ยืนยันตัวตนด้วย
เลขบัตรประจาตัวประชาชน ระบบจะไม่แสดงเลขที่ผูถ้ ื อหน่วยอื่นๆของท่าน ดังนั้น ท่าน
จะต้องระบุเลขที่ผถู้ ือหน่วยที่ตอ้ งการเพิ่มด้วยตนเองในขัน้ ตอนนี)้
3.8.1.1.5 ระบุรหัส PIN ที่ท่านตัง้ ไว้ เพื่อยืนยันการทารายการ
3.8.1.1.6 ระบบแสดงผลการเพิม่ บัญชี เลือก “เสร็จสิน้ ” เพื่อสิน้ สุดขัน้ ตอนการทารายการ ระบบจะ
นาท่านกลับสู่หน้าหลัก
3.8.1.2 การลบบัญชีผถู้ ือหน่วย
3.8.1.2.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (แถบที่ 4 ด้านล่าง)
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3.8.1.2.2 เลือกหัวข้อ “เพิ่ม / ลบ บัญชี”
3.8.1.2.3 เลือกเลขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ตอ้ งการลบออกจากรหัสผูใ้ ช้งานนี ้ โดยหากเป็ น Andriod
กดค้างไว้ท่เี ลขที่ผถู้ ือหน่วย หากเป็ น iOS กดค้างแล้วเลื่อนไปทางซ้าย
3.8.1.2.4 ระบบจะขึน้ หน้าจออัตโนมัติ เลือก “ลบ”
3.8.1.2.5 ยืนยันการลบบัญชี เลือก “ยืนยัน”
3.8.1.2.6 ระบบแสดงผลการลบบัญชี เลือก “เสร็จสิน้ ” เพื่อสิน้ สุดขัน้ ตอนการทารายการ ระบบจะนา
ท่านกลับสู่หน้าหลัก
3.8.2 การตัง้ บัญชีหลัก: กรณีท่านต้องการเปลี่ยนบัญชีหลัก ที่แสดงข้อมูลใน
หน้าแรก ท่านสามารถดาเนินการได้ดงั นี ้
3.8.2.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (แถบที่ 4 ด้านล่าง)
3.8.2.2 เลือกหัวข้อ “เพิ่ม / ลบ บัญชี”

บัญชีหลัก

3.8.2.3 เลือกเลขที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ตอ้ งการตัง้ เป็ นบัญชีหลัก โดย
หากเป็ น Andriod กดค้างไว้ท่ีเลขที่ผถู้ ือหน่วย หากเป็ น iOS
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กดค้างแล้วเลื่อนไปทางซ้าย
3.8.2.4 ระบบจะขึน้ หน้าจออัตโนมัติ เลือก “ตั้งบัญชีหลัก”
3.8.2.5 ระบบจะแสดงข้อมูลเลขที่ผถู้ ือหน่วยที่ท่านเลือก ยืนยันโดย เลือก “ตัง้ บัญชีหลัก”
3.8.2.6 ระบบนาท่านกลับสู่หน้าหลัก โดยภายใต้เลขที่ผู้ถือหน่วยที่ท่านได้ตงั้ เป็ นบัญชีหลักไว้ จะขึน้ คาว่า
“บัญชีหลัก”
3.8.3 การตัง้ ชื่อ/แก้ไข ชื่อเรียกบัญชี
3.8.3.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (แถบที่ 4 ด้านล่าง)
3.8.3.2 เลือกหัวข้อ “เพิ่ม / ลบ บัญชี”
3.8.3.3 เลือกเลขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ตอ้ งการ
3.8.3.4 ระบุช่ือที่ท่านต้องการ จากนัน้ เลือก “บันทึก”
3.8.3.5 ระบบแสดงผลการแก้ไขชื่อเรียกบัญชี เลือก “เสร็จสิน้ ” เพื่อสิน้ สุดขัน้ ตอนการทารายการ ระบบจะนา
ท่านกลับสู่หน้าหลัก
3.8.4 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว / ภาพพืน้ หลัง
3.8.4.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (แถบที่ 4 ด้านล่าง)
3.8.4.2 เลือกหัวข้อ “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว / ภาพพืน้ หลัง” **หมายเหตุ: ปั จจุบนั ระบบยังไม่เปิ ดให้ผใู้ ช้งาน
สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ดว้ ยตนเอง โดยท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้เฉพาะรู ปประจาตัว และ
รูปภาพพืน้ หลัง สาหรับการแสดงบนแอพฯเท่านัน้
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3.8.5 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้: ท่านสามารถเรียกดูขอ้ มูลระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงการปรับปรุงข้อมูล
ได้ภายใต้หวั ข้อนี ้
3.8.5.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (แถบที่ 4 ด้านล่าง)
3.8.5.2 เลือกหัวข้อ “ระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับได้”
3.8.5.3 เลือกเลขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ตอ้ งการเรียกดู/ปรับปรุงข้อมูล จากนัน้ เลือก “ยืนยัน”
3.8.5.4 ระบบจะแสดงข้อมูลประวัติการประเมินความเสี่ยง ท่านสามารถเลือก “ปรังปรุ งระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้” โดยระบบจะนาท่านเข้าสู่หน้าการทาแบบประเมิน
3.8.6 บัญชีธนาคาร / บัตรเครดิตที่ผูกไว้: ท่านสามารถเรียกดูขอ้ มูลบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต ที่ผูกไว้ ทัง้ สาหรับการ
ชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน และการรับค่าขายหน่วยลงทุน/เงินปั นผล ได้ภายใต้หวั ข้อนี ้
3.8.6.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (แถบที่ 4 ด้านล่าง)
3.8.6.2 เลือกหัวข้อ “บัญชีธนาคาร / บัตรเครดิตทีผ่ ูกไว้”
3.8.6.3 เลือกเลขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ตอ้ งการเรียกดูขอ้ มูล
3.8.6.4 เลือกประเภทบัญชีท่ตี อ้ งการเรียกดูขอ้ มูล
3.8.6.4.1 บัญชีสาหรับชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน:
• การเรียกดูขอ้ มูล: ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีสาหรับชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนที่ท่านได้ผกู
ไว้กบั เลขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนนี ้
• การเพิ่มบัญชี: หากท่านต้องการเพิ่มบัญชีฯ ท่านสามารถเลือกปุ่ ม “+” โดยระบบจะ
แสดงบัญชีฯที่ผกู กับเลขที่ผถู้ ือหน่วยอื่นภายใต้บตั รประชาชนเดียวกันให้ท่านเลือก (การ
เพิ่มบัญชีฯช่องทางนีไ้ ม่รองรับลูกค้าที่ลงทะเบียนด้วย Passport และไม่สามารถใช้ได้
กับเลขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนบางประเภท)
• การเพิม่ บัตรเครดิตเพื่อแลกพอยต์: ท่านสามารถศึกษาขัน้ ตอนการสมัครและดาเนินการ
ได้ท่ี https://www.krungsriasset.com/TH/PDF/Redeem_Pointtoinvest_mobile_TH.aspx
• การเพิ่มบัญชีจากการสมัครผูกบัญชีออนไลน์: ปั จจุบนั ระบบรองรับการสมัครผูกบัญชี
ของธนาคารกรุงศรีฯ และธนาคารกสิกรฯ โดยท่านสามารถศึกษาขั้ นตอนการสมัครได้ท่ี
https://www.krungsriasset.com/TH/Fund-Transaction/AccountOpening.aspx
(การเพิ่มบัญชีฯช่องทางนีไ้ ม่สามารถใช้ได้กบั เลขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนบางประเภท)
• การลบบัญชี: หากท่านต้องการลบบัญชีฯ ท่านสามารถเลือกปุ่ ม “ลบ” เพื่อดาเนินการ
ลบบัญชีดงั กล่าวออกจากเลขที่ผถู้ ือหน่วย โดยบัญชีท่ีท่านแจ้งความประสงค์จะต้องไม่
มีการทารายการค้างไว้ จึงจะสามารถดาเนินการลบได้
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3.8.6.4.2 บัญชีสาหรับรับเงินค่าขายคืนและเงินปั นผล
• การเรียกดูขอ้ มูล: ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีสาหรับบัญชีสาหรับรับเงินค่าขายคืนและ
เงินปั นผลที่ท่านได้ผูกไว้กบั เลขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนนี ้ และหากท่านได้กาหนดบัญชีหลักที่
ใช้ในการรับเงินค่าขายคืนและเงินปั นผล ที่หน้าจอจะแสดงข้อความ “บัญชีหลัก” ภายใต้
เลขที่บญ
ั ชี
• การเพิ่มบัญชีจากเลขที่ผูถ้ ือหน่วยอื่นๆ: ท่านสามารถเลือกปุ่ ม “+” โดยระบบจะแสดง
บัญชีฯที่ผูกกับเลขที่ผถู้ ือหน่วยอื่นภายใต้บตั รประชาชนเดียวกันให้ท่านเลือก (การเพิ่ม
บัญชีฯผ่านช่องทางนีไ้ ม่รองรับลูกค้าที่ลงทะเบียนด้วย Passport และไม่สามารถใช้ได้
กับเลขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนบางประเภท)
• การเพิ่มบัญชีใหม่: กรณีท่ีท่านต้องการเพิ่มบัญชี ใหม่ท่ียงั ไม่เคยผูกกับเลขที่ผถู้ ือหน่วย
ใดๆ ท่านสามารถเลือก “+” ในหัวข้อ “เพิ่มบัญชี” จากนัน้ ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อเพิม่
บัญชี โดยท่านต้องระบุรายละเอียดบัญชีท่ีตอ้ งการผูก เช่น ธนาคาร , หมายเลขบัญชี
และดาเนินการถ่ายรูปสมุดบัญชีตามขัน้ ตอน (การเพิ่มบัญชีฯผ่านช่องทางนีไ้ ม่สามารถ
ใช้ได้กับเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนบางประเภท และอาจมีข้อจากัด เรื่องบัญชี ธนาคารที่
รองรับ) หากบัญชีเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเปิ ดบัญชีกับ บลจ.กรุ งศรี โดยตรง
ระบบจะนาท่านสู่หน้าจอการตัง้ ค่าบัญชีหลัก หรือหากเป็ นการเพิ่มบัญชีครัง้ แรกระบบ
จะเพิ่มเป็ นบัญชีหลักให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นคลิกที่ปมุ่ “ยืนยัน” และ ระบุรหัส OTP
เพื่อยืนยันการทารายการ ทัง้ นี ้ บัญชีดงั กล่าวจะยังไม่มีผลจนกว่าจะได้รบั การอนุมตั จิ าก
บลจ. ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะบัญชีได้ท่หี น้าแสดงรายการบัญชี ภายใต้หวั ข้อ
“บัญชีรอการอนุมตั ิ”
• การแก้ไขบัญชี
➢ การตัง้ บัญชีหลัก หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงบัญชีหลัก ท่านสามารถเลือกปุ่ ม
“แก้ไข” จากนัน้ เลือก “ตั้งบัญชีหลัก” (การเปลี่ยนแปลงบัญชีหลักสามารถทาได้
กับเลขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่เปิ ดกับ บลจ.กรุงศรี โดยตรงเท่านัน้ )
➢ การลบบัญ ชี : หากท่ า นต้อ งการลบบัญ ชี ฯ ท่ า นสามารถเลื อ กปุ่ ม “ลบ” เพื่ อ
ดาเนินการลบบัญชีดังกล่าวออกจากเลขที่ผูถ้ ือหน่วย โดยบัญชีท่ีท่านแจ้งความ
ประสงค์จะต้องไม่มี การทารายการค้างไว้และไม่เป็ นบัญชีหลัก จึงจะสามารถ
ดาเนินการลบได้
3.8.7 เปลี่ยนรหัส PIN:
3.8.7.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (แถบที่ 4 ด้านล่าง)
3.8.7.2 เลือกหัวข้อ “เปลี่ยนรหัส PIN”
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3.8.7.3 ใส่รหัส PIN ปั จจุบนั
3.8.7.4 ตัง้ รหัส PIN ใหม่
3.8.7.5 ยืนยันรหัส PIN ใหม่
3.8.7.6 ระบบจะจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ท่ที ่านได้ให้ไว้ โดยโปรดระบุ OTP ที่ได้รบั เพื่อดาเนินการต่อ
3.8.7.7 ระบบแสดงผลการเปลี่ยนรหัส PIN เลือก “เสร็จสิน้ ” เพื่อสิน้ สุดขัน้ ตอนการทารายการ ระบบจะนาท่าน
ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
3.8.7.8 ท่านสามารถใช้รหัส PIN ที่ตงั้ ใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบได้ทนั ที
3.8.8 เปลี่ยนรหัสผ่าน:
3.8.8.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (แถบที่ 4 ด้านล่าง)
3.8.8.2 เลือกหัวข้อ “เปลี่ยนรหัสผ่าน”
3.8.8.3 ระบุรหัสผ่านเดิม และ รหัสผ่านใหม่ จากนัน้ เลือก “ถัดไป”
3.8.8.4 ระบบจะจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ท่ที ่านได้ให้ไว้ โดยโปรดระบุ OTP ที่ได้รบั เพื่อดาเนินการต่อ
3.8.8.5 ระบบแสดงผลการเปลี่ยนรหัสผ่าน เลือก “เสร็จสิน้ ” เพื่อสิน้ สุดขัน้ ตอนการทารายการ ระบบจะนาท่านออก
จากระบบโดยอัตโนมัติ
3.8.8.6 ท่านสามารถเข้าสู่ระบบอีกครัง้ โดยใช้ PIN หรือรหัสผ่าน
3.8.9 เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์สาหรับการรับ OTP
3.8.9.1 กรณีมีเบอร์โทรศัพท์มือถือเดิมอยู่
3.8.9.1.2 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (แถบที่ 4 ด้านล่าง)
3.8.9.1.3 เลือกหัวข้อ “เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ”
3.8.9.1.4 เลือก “ยังมีเบอร์โทรศัพท์มือถือเดิมอยู่”
3.8.9.1.5 ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่ จากนัน้ เลือก “ถัดไป”
3.8.9.1.6 ระบบจะจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์เดิมที่ท่านได้ให้ไว้ โดยโปรดระบุ OTP ที่ได้รบั เพื่อดาเนินการ
ต่อ
3.8.9.1.7 ระบบแสดงผลการเปลี่ยนรหัสผ่าน เลือก “เสร็จสิน้ ” เพื่อสิน้ สุดขัน้ ตอนการทารายการ ระบบจะ
นาท่านกลับสู่หน้าหลัก
3.8.9.2 กรณีไม่มีมีเบอร์โทรศัพท์มือถือเดิมแล้ว
3.8.9.2.2 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (แถบที่ 4 ด้านล่าง)
3.8.9.2.3 เลือกหัวข้อ “เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ”
3.8.9.2.4 เลือก “ไม่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือเดิมแล้ว”
3.8.9.2.5 ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่ จากนัน้ เลือก “ถัดไป”

หน้า 17

3.8.9.2.6 ระบบจะแสดงหมายเลขอ้างอิง ขอให้ท่านติดต่อฝ่ ายบริการลูกค้าที่เบอร์ 02-657-5757 เพื่อ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ในระบบ **หากท่านไม่ติดต่อฝ่ ายบริการลูกค้า การทา
รายการของท่านจะถือว่าไม่สมบูรณ์ และบริษัทจะไม่สามารถดาเนินการให้ท่านได้
3.8.10 การปลดล็อค OTP / PIN: ในกรณีท่ที ่านระบุ OTP / PIN ผิดติดต่อกันเกิน 3 ครัง้ ระบบจะทาการล็อคโดยอัตโนมัติ ซึ่ง
ท่านสามารถทาการปลดล็อค OTP / PIN ได้ดว้ ยตัวท่านเอง ภายใต้หวั ข้อนี ้ โดยมีวิธีการดังนี ้
3.8.10.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (แถบที่ 4 ด้านล่าง)
3.8.10.2 เลือกหัวข้อ “ปลดล็อค OTP / PIN”
3.8.10.3 ระบุขอ้ มูลเพื่อยืนยันตัวตน จากนัน้ เลือก “ถัดไป”
3.8.10.4 ระบบแสดงผลการปลดล็อค OTP / PIN เลือก “เสร็จสิ้น” เพื่อสิน้ สุดขั้นตอนการทารายการ ระบบจะนา
ท่านกลับสู่หน้าหลัก โดยท่านสามารถใช้งาน OTP / PIN ได้ตามปกติ
3.8.11 การจัดการอุปกรณ์: ในกรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการผูกรหัสผูใ้ ช้งานกับอุปกรณ์ท่ีไม่ได้ใช้งาน ท่านสามารถจัดการ
ได้ ดังนี ้
3.8.11.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (แถบที่ 4 ด้านล่าง)
3.8.11.2 เลือกหัวข้อ “จัดการอุปกรณ์”
3.8.11.3 เลือกอุปกรณ์ท่ีตอ้ งการลบออกจากรหัสผูใ้ ช้งานนี ้ โดยหากเป็ น Andriod กดค้างไว้ หากเป็ น iOS กดค้าง
แล้วเลื่อนไปทางซ้าย
3.8.11.4 ระบบจะขึน้ หน้าจออัตโนมัติ เลือก “ลบ”
3.8.11.5 ยืนยันการลบ เลือก ตกลง”
3.8.11.6 อุปกรณ์ท่ีท่านเลือก จะหายไปจากหน้าจอรายชื่ออุปกรณ์ ทั้งนี ้ หากท่านกลับเข้าไปใช้งานผ่านอุปกรณ์
ดังกล่าว ระบบจะขึน้ ว่า “ไม่พบอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ อุปกรณ์ที่ใช้อาจถูกลบออกแล้ว” หากท่าน
ต้องการเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์ดงั กล่าวอีกครัง้ จะต้องเข้าสู่ระบบโดยการใส่รหัสผูใ้ ช้งานและรหัสผ่าน
3.8.12 การยกเลิกบัญชีผูใ้ ช้งาน: ในกรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการผูกรหัสผูใ้ ช้งานกับอุปกรณ์ท่ีไม่ได้ใช้งาน ท่านสามารถ
จัดการได้ ดังนี ้
3.8.12.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (แถบที่ 4 ด้านล่าง)
3.8.12.2 เลือกหัวข้อ “ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน”
3.8.12.3 ระบบจะขึน้ หน้าจอคาเตือน เลือก “ยืนยัน”
3.8.12.4 ระบบขึน้ หน้าจออัตโนมัติเพื่อยืนยันการลบ เลือก “ใช่”
3.8.12.5 ระบบจะจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ท่ที ่านได้ให้ไว้ โดยโปรดระบุ OTP ที่ได้รบั เพื่อดาเนินการต่อ
3.8.12.6 ระบบแสดงผลการยกเลิกบัญชีผใู้ ช้งาน เลือก “เสร็จสิน้ ” เพื่อสิน้ สุดขัน้ ตอนการทารายการ ระบบจะนาท่าน
กลับสู่หน้าหลัก
3.8.12.7
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3.9 ก า รเ ปิ ด บั ญชี ก อ ง ทุ น รว มออ นไ ล น์ ท่ า นสามารถศึ ก ษาวิ ธี ก ารเปิ ดบั ญ ชี ก องทุ น รวมออนไลน์ ไ ด้ ท่ี
https://www.krungsriasset.com/TH/Fund-Transaction/Online-Fund-Account-Opening.aspx

4 ข้อมูลการลงทุนของกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
4.1 การดูพอร์ตการลงทุน
4.1.1 จากหน้าจอ Overview ท่านสามารถเลือก “บัญชีกองทุนทัง้ หมด”
4.1.2 ระบบจะแสดงพอร์ตการลงทุนของทุกบัญชีท่ที ่านผูกไว้ภายใต้รหัสผูใ้ ช้งานนี ้ โดยหากท่านต้องการดูรายละเอียด
เงินลงทุน ท่านสามารถกดที่บญ
ั ชีท่ที ่านต้องการ
4.1.3 ระบบจะแสดงข้อมูลพอร์ตการลงทุนของบัญชีท่ที ่านเลือก

999-9-99999-0

4.2 ค้นหา
4.2.1 จากหน้าจอหลัก เลือกปุ่ ม “ค้นหา”
4.2.2 ระบบแสดงแผนการลงทุนหรือนโยบายการลงทุนที่ตอ้ งการค้นหา
4.2.3 สามารถเลือก tab “แผนการลงทุน” หรือ “นโยบายการลงทุน”
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4.2.4 ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลการลงทุน ระดับความเสี่ยง และผลการดาเนินงาน

4.3 รายการทีย่ ังไม่มีผล
4.3.1 จากหน้าจอหลัก เลือกปุ่ ม “รายการทีย่ ังไม่มีผล”
4.3.2 ระบบแสดงข้อมูลการทารายการในวันนี ้ หรือรายการล่วงหน้าที่ยงั ไม่มีผล
4.3.3 หากต้องการยกเลิกรายการดังกล่าว ให้เลือกปุ่ ม “ยกเลิกรายการ” (รายการที่สามารถยกเลิกได้ตอ้ งเป็ นรายการ
ที่ยงั ไม่ถึงกาหนด cut-off-time ที่บริษัทจัดการกาหนด ดังนัน้ รายการที่ผ่าน cut-off-time ไปแล้ว จะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการได้)
4.3.4 ระบบแสดงข้อความ “คุณต้องการยกเลิกรายการที่ไม่มีผล ใช่หรือไม่”
4.3.5 หากไม่ตอ้ งการ เลือกปุ่ ม “ไม่ใช่”
4.3.6 หากต้องการ เลือกปุ่ ม “ใช่” ระบบแสดงข้อความยกเลิกรายการสาเร็จ และให้ท่านกดปุ่ ม “ตกลง” เพื่อสิน้ สุด
ขัน้ ตอน และกลับสู่หน้าหลัก

4.4

ประวัติ
4.4.1 จากหน้าจอหลัก เลือกปุ่ ม “ประวัต”ิ
4.4.2 ระบบแสดงประวัติ ก ารท ารายการลงทุ น สามารถเลื อ กะฟได้ 2 ส่ ว น คื อ “รายการเคลื่ อ นไหว” หรื อ
“การเปลี่ยนแผน”
4.4.3 หากเลือกปุ่ ม “รายการเคลื่อนไหว” ระบบแสดงรายการเคลื่อนไหวทัง้ หมดที่เกิดขึน้ ตามช่วงเวลาที่เลือกดู
4.4.4 หากเลือกปุ่ ม “การเปลี่ยนแผน” ระบบแสดงรายการเปลี่ยนแผนทัง้ หมดที่เกิดขึน้ ตามช่วงเวลาที่เลือกดู

4.5 ตรวจสอบเงินกองทุน
4.5.1 จากหน้าหลัก เลือกปุ่ ม “ตรวจสอบเงินกองทุน”
4.5.2 ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลเงินกองทุนทัง้ หมด โดยแยกเป็ น เงินสะสม ผลประโยชน์เงินสะสม เงินสมทบ
ผลประโยขน์เงินสมทบ พร้อมผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน
4.5.3 กดที่แผนภูมิวงกลมแต่ละสี ระบบจะแสดงสัดสวนเงินสะสม ผลประโยชน์เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยขน์
เงินสม เป็ นเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตการลงทุน
4.5.4 หากเลือก tab “แยกตามนโยบาย” ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลเงินกองทุนแยกตามนโยบาย ราคาสุทธิต่อ
หน่วย และจานวนหน่วยของแต่ละนโยบาย

4.6 ตรวจสอบแผนการลงทุน
4.6.1 จากหน้าหลัก เลือกปุ่ ม “ตรวจสอบแผนการลงทุน”
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4.6.2 ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนปั จจุบนั
4.6.3 หากเลือก tab “เงินนาส่ง” ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลสัดส่วนของเงินนาส่งเข้ากองทุนในแต่ะเดือน
4.6.4 หากเลือก tab “เงินเดิมล่าสุด” ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลสัดส่วนการเปลี่ยนเงินเดิมล่าสุดของพอร์ต

4.7 เปลี่ยนแผน
4.7.1 จากหน้าหลัก เลือกปุ่ ม “เปลี่ยนแผน”
4.7.2 ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลช่วงเวลาและจานวนครัง้ ที่สามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้
4.7.3 เลือกปุ่ ม “เปลี่ยนแผนการลงทุน” หรือ “เปลี่ยนแผนสมดุลตามอายุ”
4.7.3.1

เปลี่ยนแผนการลงทุน
4.7.3.1.2 ระบบแสดงประเภทรายการที่ตอ้ งการเปลี่ยน
4.7.3.1.3 เลือกปุ่ ม “เปลี่ยนเงินนาส่งใหม่และเงินลงทุนเดิม” หรือ “เปลีย่ นเงินนาส่งใหม่” หรือ
“เปลี่ยนเงินลงทุนเดิม”
4.7.3.1.4 เลือกแผนการลงทุนที่ตอ้ งการเปลี่ยนระหว่าง แผนการลงทุน หรือ แผน DIY
4.7.3.1.5 กรณีเลือกแผน DIY ต้องเลือกนโยบายการลงทุน และสัดส่วนการลงทุนให้ครบ 100%
4.7.3.1.6 เมื่อเลือกแผนเรียบร้อยร้อยให้กดปุ่ ม “ตกลง”
4.7.3.1.7 ระบบตรวจสอบแผนการลงทุนที่เลือกกับระดับความเสี่ยงที่ทา่ นยอมรับได้ และแสดง
ข้อความแจ้งการตวจสอบเพื่อให้ท่านอ่านและรับทราบ และกดปุ่ ม “ยอมรับ”
4.7.3.1.8 ระบบสรุปการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนที่ได้ทาการรายการ
4.7.3.1.9 กรณีขอ้ มูลไม่ถกู ต้องให้กดปุ่ ม “ยกเลิก” เพื่อย้อนกลับไปแก้ไข
4.7.3.1.10 กรณีขอ้ มูลถูกต้องให้กดปุ่ ม “ยืนยัน”
4.7.3.1.11 ระบบแสดงข้อมูลการเปลี่ยนแผนการลงทุนสาเร็จ ให้กดปุ่ ม “เสร็จสิน้ ” เพื่อสิน้ สุดขัน้ ตอน
การทารายการ ระบบจะนาท่านกลับสู่หน้าหลัก

4.7.3.2

เปลี่ยนแผนสมดุลตามอายุ
4.7.3.2.2 ระบบแสดงข้อมูลแผนสมดุลตามอายุให้อตั โนมัติโดยพิจารณาจากอายุของผูล้ งทุนเป็ นหลัก
(สามารถดูสดั ส่วนการลงทุนตามช่วงอายุได้ท่ี เมนูขอ้ มูลแผนสมดุลตามอายุ)
4.7.3.2.3 อ่านและรับทราบคาเตือน และ กดปุ่ ม 
4.7.3.2.4 กรณีตอ้ งการยกเลิกให้กดปุ่ ม “ยกเลิก” เพื่อย้อนกลับไปแก้ไข
4.7.3.2.5 กรณีขอ้ มูลถูกต้องให้กดปุ่ ม “ยืนยัน”
4.7.3.2.6 ระบบแสดงข้อมูลการเปลี่ยนแผนการลงทุนสาเร็จ ให้กดปุ่ ม “เสร็จสิน้ ” เพื่อสิน้ สุดขัน้ ตอน
การทารายการ และกลับสู่หน้าหลัก
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4.8 ใบรับรองแจ้งยอดเงินกองทุน
4.8.1 จากหน้าจอหลัก เลือกปุ่ ม “ใบรับรองแจ้งยอดเงินกองทุน”
4.8.2 ระบบแสดงช่วงเวลาที่สามารถดาวน์โหลดใบรับรองแจ้งยอดเงินกองทุนได้ 2 ช่วงเวลา คือ 30 มิถุนายน และ
31 ธันวาคม
4.8.3 กดปุ่ ม “ดาวน์โหลดไฟล์ PDF” ระบบจะแสดงไฟล์ใบรับรองแจ้งยอดเงินกองทุน เพื่อให้ท่านทาการบันทึกไฟล์

4.9 แบบประเมินความเสี่ยง
4.9.1 จากหน้าจอหลัก เลือกปุ่ ม “แบบประเมินความเสี่ยง”
4.9.2 ระบบแสดงข้อมูลระดับความเสี่ยงของท่าน วันที่ทาแบบประเมิน วันที่แบบประเมินหมดอายุ
4.9.3 ท่านสามารถทาแบบประเมินใหม่ โดยกดปุ่ ม “ทาแบบประเมินใหม่” เพื่อปรับปรุงความเสี่ยงที่ยอมรับได้

4.10 จ่ายเงินกองทุน
4.10.1 จากหน้าจอหลัก เลือกปุ่ ม “จ่ายเงินกองทุน”
4.10.2 ระบบแสดงข้อมูลการจ่ายเงินกองทุน โดยท่านสามารถติดตามสถานะการจ่ายเงินกองทุนตัง้ แต่การรับแจ้งสิน้ สุด
สมาชิกภาพ ตรวจสอบเอกสาร อยู่ระหว่างการดาเนินการ จนถึงการจ่ายเงินกองทุน
4.10.3 ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการลาออก เพื่อเก็บเป็ นหลักฐานประกอบการยื่นกรมสรรพากร

4.11 ข้อมูลแผนสมดุลตามอายุ (Life Path)
4.11.1 จากหน้าจอหลัก เลือกปุ่ ม “ข้อมูลแผนสมดุลตามอายุ (Life Path)”
4.11.2 ระบบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแผนสมดุลตามอายุ แผนนีเ้ หมาะกับใคร
4.11.3 กรณีตอ้ งการทราบข้อมูลว่าอายุแต่ละช่วงมีสัดส่วนการลงทุนอย่างไรบ้าง ให้เลือก tab “สัดส่วนการลงทุน ”
เลือกอายุท่ตี อ้ งการ และกด “ตกลง” ระบบแสดงสัดส่วนการลงทุนของช่วงอายุท่เี ลือกให้ทราบ

4.12 ข้อมูลนโยบายการลงทุน
4.12.1 จากหน้าจอหลัก เลือกปุ่ ม “ข้อมูลนโยบายการลงทุน”
4.12.2 ระบบแสดงชื่อย่อนโยบายการลงทุน
4.12.3 กดเลือกชื่อย่อนโยบายการลงทุนที่ตอ้ งการทราบข้อมูล
4.12.4 ระบบแสดงรายละเอี ย ดข้อ มูล นโยบายการลงทุน ได้แ ก่ รายละเอี ย นโยบายการลงทุ น ระดับ ความเสี่ ย ง
สรุปสาระสาคัญกองทุน ผลการดาเนินงานย้อนหลัง เกณฑ์อา้ งอิง
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4.13 จัดการบัญชี
4.13.1 จากหน้าจอหลัก เลือกปุ่ ม “จัดการบัญชี”
4.13.1.1 เลือกปุ่ ม “ข้อมูลบัญชี” ระบบแสดงข้อมูลบัญชีของท่าน
4.13.1.2 เลือกปุ่ ม “ช่วยเหลือ” ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลการติดต่อหน่วยงานกองทุนสารองเลีย้ งชีพของ
บลจ.กรุงศรี

4.14 การตั้งค่าต่างๆ
4.14.1 การเพิม่ บัญชี
4.14.1.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (รูปฟั นเฟื องด้านบนขวามือ)
4.14.1.2 เลือกหัวข้อ “เพิ่ม / ลบ บัญชี”
4.14.1.3 เลือกเครื่องหมาย “+” ด้านบนขวา
4.14.1.4 ระบบแสดงบัญชีท่ีเปิ ดบัญชีภายใต้เลขประจาตัวประชาชนเดียวกัน และยังไม่มีการผูกกับ รหัสผูใ้ ช้งาน
อื่นๆ ให้ท่านเลือกเพิ่ม โดยสามารถเลือกได้ครัง้ ละ 1 บัญชี จากนัน้ เลือก “ยืนยัน”
4.14.1.5 ท่านสามารถเพิ่มบัญชีโดยกด “เพิ่มโดยชุดข้อมูลลงทะเบียน”
4.14.1.6 กรอกชุดข้อมูล ได้แก่ รหัสนายจ้าง เลขที่สมาชิกลงทะเบียน เลขที่อา้ งอิง
4.14.1.7 ระบุวนั เดือนปี เกิ และ รหัส 12 หลัก ด้านหลังบัตรประชาชน
4.14.1.8 ระบุรหัส PIN ที่ท่านตัง้ ไว้ เพื่อยืนยันการทารายการ
4.14.1.9 ระบบแสดงผลการเพิม่ บัญชี เลือก “เสร็จสิน้ ” เพื่อสิน้ สุดขัน้ ตอนการ ระบบจะนาท่านกลับสู่หน้าหลัก
4.14.2 การลบบัญชี
4.14.2.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (รูปฟั นเฟื องด้านบนขวามือ)
4.14.2.2 เลือกหัวข้อ “เพิ่ม / ลบ บัญชี”
4.14.2.3 เลือกบัญชีท่ตี อ้ งการลบออกจากรหัสผูใ้ ช้งานนี ้ โดยหากเป็ น Andriod กดค้างไว้ท่เี ลขที่ผถู้ ือหน่วย
หากเป็ น iOS กดค้างแล้วเลื่อนไปทางซ้าย
4.14.2.4 ระบบจะขึน้ หน้าจออัตโนมัติ เลือก “ลบ”
4.14.2.5 ยืนยันการลบบัญชี เลือก “ยืนยัน”
4.14.2.6 ระบบแสดงผลการลบบัญชี เลือก “เสร็จสิน้ ” เพื่อสิน้ สุดขัน้ ตอน ระบบจะนาท่านกลับสู่หน้าหลัก
4.14.3 การตัง้ บัญชีหลัก: กรณีท่านต้องการเปลี่ยนบัญชีหลัก ที่แสดงข้อมูลในหน้าแรก ท่านสามารถดาเนินการได้ดงั นี ้
4.14.3.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (รูปฟั นเฟื องด้านบนขวามือ)
4.14.3.2 เลือกหัวข้อ “เพิ่ม / ลบ บัญชี”
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4.14.3.3 เลือกบัญชีท่ีตอ้ งการตัง้ เป็ นบัญชีหลัก โดยหากเป็ น Andriod กดค้างไว้ท่ีเลขที่ผถู้ ือหน่วย หากเป็ น iOS
กดค้างแล้วเลื่อนไปทางซ้าย
4.14.3.4 ระบบจะขึน้ หน้าจออัตโนมัติ เลือก “ตั้งบัญชีหลัก”
4.14.3.5 ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีท่ที ่านเลือก ยืนยันโดย เลือก “ตั้งบัญชีหลัก”
4.14.3.6 ระบบนาท่านกลับสู่หน้าหลัก โดยภายใต้บญ
ั ชีท่ที ่านได้ตงั้ เป็ นบัญชีหลักไว้ จะขึน้ คาว่า “บัญชีหลัก”
4.14.4 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว / ภาพพืน้ หลัง
4.14.4.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (รูปฟั นเฟื องด้านบนขวามือ)
4.14.4.2 เลือกหัวข้อ “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว / ภาพพืน้ หลัง” **หมายเหตุ: ปั จจุบนั ระบบยังไม่เปิ ดให้ผใู้ ช้งาน
สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ดว้ ยตนเอง โดยท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้เฉพาะรู ปประจาตัว และ
รูปภาพพืน้ หลัง สาหรับการแสดงบนแอพฯเท่านัน้
4.14.5 เปลี่ยนรหัส PIN:
4.14.5.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (รูปฟั นเฟื องด้านบนขวามือ)
4.14.5.2 เลือกหัวข้อ “เปลี่ยนรหัส PIN”
4.14.5.3 ใส่รหัส PIN ปั จจุบนั
4.14.5.4 ตัง้ รหัส PIN ใหม่
4.14.5.5 ยืนยันรหัส PIN ใหม่
4.14.5.6 ระบบจะจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ท่ที ่านได้ให้ไว้ โดยโปรดระบุ OTP ที่ได้รบั เพื่อดาเนินการต่อ
4.14.5.7 ระบบแสดงผลการเปลี่ยนรหัส PIN เลือก “เสร็จสิน้ ” เพื่อสิน้ สุดขัน้ ตอนการทารายการ ระบบจะนาท่าน
ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
4.14.5.8 ท่านสามารถใช้รหัส PIN ที่ตงั้ ใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบได้ทนั ที
4.14.6 เปลี่ยนรหัสผ่าน:
4.14.6.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (รูปฟั นเฟื องด้านบนขวามือ)
4.14.6.2 เลือกหัวข้อ “เปลี่ยนรหัสผ่าน”
4.14.6.3 ระบุรหัสผ่านเดิม และ รหัสผ่านใหม่ จากนัน้ เลือก “ถัดไป”
4.14.6.4 ระบบจะจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ท่ที ่านได้ให้ไว้ โดยโปรดระบุ OTP ที่ได้รบั เพื่อดาเนินการต่อ
4.14.6.5 ระบบแสดงผลการเปลี่ยนรหัสผ่าน เลือก “เสร็จสิน้ ” เพื่อสิน้ สุดขัน้ ตอนการทารายการ ระบบจะนาท่านออก
จากระบบโดยอัตโนมัติ
4.14.6.6 ท่านสามารถเข้าสู่ระบบอีกครัง้ โดยใช้ PIN หรือรหัสผ่าน
4.14.7 เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์สาหรับการรับ OTP
4.14.7.1 กรณีมีเบอร์โทรศัพท์มือถือเดิมอยู่
4.14.7.1.2 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (รูปฟั นเฟื องด้านบนขวามือ)
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4.14.7.1.3 เลือกหัวข้อ “เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ”
4.14.7.1.4 เลือก “ยังมีเบอร์โทรศัพท์มือถือเดิมอยู่”
4.14.7.1.5 ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่ จากนัน้ เลือก “ถัดไป”
4.14.7.1.6 ระบบจะจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์เดิมที่ท่านได้ให้ไว้ โดยโปรดระบุ OTP ที่ได้รับ เพื่อ
ดาเนินการต่อ
4.14.7.1.7 ระบบแสดงผลการเปลี่ยนรหัสผ่าน เลือก “เสร็จสิน้ ” เพื่อสิน้ สุดขัน้ ตอนการทารายการ ระบบจะ
นาท่านกลับสู่หน้าหลัก
4.14.7.2 กรณีไม่มีมีเบอร์โทรศัพท์มือถือเดิมแล้ว
4.14.7.2.2 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (รูปฟั นเฟื องด้านบนขวามือ)
4.14.7.2.3 เลือกหัวข้อ “เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ”
4.14.7.2.4 เลือก “ไม่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือเดิมแล้ว”
4.14.7.2.5 ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่ จากนัน้ เลือก “ถัดไป”
4.14.7.2.6 ระบบจะแสดงหมายเลขอ้างอิง ขอให้ท่านติดต่อฝ่ ายบริการลูกค้าที่เบอร์ 02-657-5757 เพื่อ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ในระบบ **หากท่านไม่ติดต่อฝ่ ายบริการลูกค้า การทา
รายการของท่านจะถือว่าไม่สมบูรณ์ และบริษัทจะไม่สามารถดาเนินการให้ท่านได้
4.14.8 การปลดล็อค OTP / PIN
ในกรณีท่ีท่านระบุ OTP / PIN ผิดติดต่อกันเกิน 3 ครัง้ ระบบจะทาการล็อคโดยอัตโนมัติ ซึ่งท่านสามารถทาการ
ปลดล็อค OTP / PIN ได้ดว้ ยตัวท่านเอง ภายใต้หวั ข้อนี ้ โดยมีวิธีการดังนี ้
4.14.8.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (รูปฟั นเฟื องด้านบนขวามือ)
4.14.8.2 เลือกหัวข้อ “ปลดล็อค OTP / PIN”
4.14.8.3 ระบุขอ้ มูลเพื่อยืนยันตัวตน จากนัน้ เลือก “ถัดไป”
4.14.8.4 ระบบแสดงผลการปลดล็อค OTP / PIN เลือก “เสร็จสิน้ ” เพื่อสิน้ สุดขัน้ ตอนการทารายการ ระบบจะนา
ท่านกลับสู่หน้าหลัก โดยท่านสามารถใช้งาน OTP / PIN ได้ตามปกติ
4.14.9 การจัดการอุปกรณ์
ในกรณีท่ที ่านต้องการยกเลิกการผูกรหัสผูใ้ ช้งานกับอุปกรณ์ท่ไี ม่ได้ใช้งาน ท่านสามารถจัดการได้ ดังนี ้
4.14.9.1 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (รูปฟั นเฟื องด้านบนขวามือ)
4.14.9.2 เลือกหัวข้อ “จัดการอุปกรณ์”
4.14.9.3 เลื อ กอุป กรณ์ท่ี ตอ้ งการลบออกจากรหัสผู้ใช้งานนี ้ โดยหากเป็ น Andriod กดค้า งไว้ หากเป็ น iOS
กดค้างแล้วเลื่อนไปทางซ้าย
4.14.9.4 ระบบจะขึน้ หน้าจออัตโนมัติ เลือก “ลบ”
4.14.9.5 ยืนยันการลบ เลือก ตกลง”
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4.14.9.6 อุปกรณ์ท่ที ่านเลือก จะหายไปจากหน้าจอรายชื่ออุปกรณ์ ทัง้ นี ้ หากท่านกลับเข้าไปใช้งานผ่านอุปกรณ์
ดังกล่าว ระบบจะขึน้ ว่า “ไม่พบอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ อุปกรณ์ที่ใช้อาจถูกลบออกแล้ว” หากท่าน
ต้องการเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์ดงั กล่าวอีกครัง้ จะต้องเข้าสู่ระบบโดยการใส่รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
4.14.10 การยกเลิกบัญชีผใู้ ช้งาน
ในกรณีท่ที ่านต้องการยกเลิกการผูกรหัสผูใ้ ช้งานกับอุปกรณ์ท่ไี ม่ได้ใช้งาน ท่านสามารถจัดการได้ ดังนี ้
4.14.11 ไปยังเมนู “ตั้งค่า” (รูปฟั นเฟื องด้านบนขวามือ)
4.14.12 เลือกหัวข้อ “ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน”
4.14.13 ระบบจะขึน้ หน้าจอคาเตือน เลือก “ยืนยัน”
4.14.14 ระบบขึน้ หน้าจออัตโนมัติเพื่อยืนยันการลบ เลือก “ใช่”
4.14.15 ระบบจะจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ท่ที ่านได้ให้ไว้ โดยโปรดระบุ OTP ที่ได้รบั เพื่อดาเนินการต่อ
4.14.16 ระบบแสดงผลการยกเลิกบัญชีผใู้ ช้งาน เลือก “เสร็จสิน้ ” เพื่อสิน้ สุดขัน้ ตอนการทารายการ ระบบจะนา
ท่านกลับสู่หน้าหลัก

5 ลืมรหัส PIN
5.1

เลือกปุ่ ม “ลืมรหัส PIN”

5.2

ระบบจะขึน้ หน้าจอเพื่อให้ยืนยันว่าจะ Reset รหัส PIN ใหม่ สาหรับ
ทุกอุปกรณ์ท่ใี ช้งาน เลือก “ยืนยัน”

5.3

ระบบขึน้ หน้าจออัตโนมัติ เลือก “ยืนยัน” อีกครัง้

5.4

ระบบจะ Reset รหั ส PIN และน าท่ า นสู่ ห น้า จอการเข้า ใช้ง าน
เสมื อ นเพิ่ ง เริ่ม ติ ด ตั้งแอพฯ โดยท่ า นจะต้อ งเข้า สู่ร ะบบด้วยรหัส
ผูใ้ ช้งานและรหัสผ่าน จากนั้นระบบจะนาท่านสู่ขั้นตอนการตั้งค่า
รหัส PIN ใหม่
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6 ลืมรหัสผ่าน
6.1

เลือกปุ่ ม “ลืมรหัสผ่าน”

6.2

เลือกชุดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการยืนยันตัวตน
6.2.1 ยืนยันตัวตนด้วยชุดข้อมูลกองทุนรวม
6.2.1.1 ระบุขอ้ มูลรหัสผูใ้ ช้งานและเลขประจาตัว
ประชาชน จากนัน้ เลือก “ถัดไป”
6.2.1.2 ระบุเลขที่ผถู้ ือหน่วยที่ผกู กับรหัสผูใ้ ช้งานข้างต้น
พร้อมข้อมูลยืนยันตัวตน จากนัน้ เลือก “ถัดไป”
6.2.2 ยืนยันตัวตนด้วยชุดข้อมูลกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
6.2.2.1 ระบุขอ้ มูลรหัสผูใ้ ช้งานและเลขประจาตัว
ประชาชน จากนัน้ เลือก “ถัดไป”
6.2.2.2 ระบุขอ้ มูล รหัสนายจ้าง เลขที่สมาชิกลงทะเบียน และ เลขอ้างอิง จากนัน้ เลือก “ถัดไป”

6.3

กาหนดรหัสผ่านใหม่ และยืนยัน จากนัน้ เลือก “ถัดไป”

6.4

ระบบจะจัดส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ท่ที ่านได้ให้ไว้ โดยโปรดระบุ OTP ที่ได้รบั เพื่อดาเนินการต่อ

6.5

ระบบแสดงผลการตัง้ รหัสผ่านใหม่ เลือก “เสร็จสิน้ ” เพื่อสิน้ สุดขัน้ ตอนการทารายการ ระบบจะนาท่านกลับสู่หน้าหลัก
โดยท่านเข้าใช้งานด้วยรหัสผูใ้ ช้งานและรหัสผ่านใหม่ท่ตี งั้ ไว้ ได้ทนั ที
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