FAQ
การเปิ ดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์

คาถามที่พบบ่ อย: การเปิ ดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์
1. คุณสมบัติของผู้ท่สี ามารถเปิ ดบัญชีออนไลน์ มีอะไรบ้ าง
1. เป็ นบุคคลธรรมดา สาหรับผู้มีสญ
ั ชาติไทยเท่านัน้
2. มีอายุตั ้งแต่ 20 ปี ขึ ้นไป
3. มีข้อมูลบัตรประชาชนสาหรับกรอกเพื่อเปิ ดบัญชี
4. มีบัญชีและใช้ งานโมบายแบงก์ กิง้ ของธนาคารที่ให้ บริ การยืนยันตัวตนรู ปแบบดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์ ม NDID หรื อ มีสาขา
เคาน์เตอร์ เซอร์ วิสใน 7-Eleven หรื อมีจดุ บริการ Krungsri i-CONFIRM ที่สามารถไปยืนยันตัวตนด้ วยบัตรประชาชนได้
5. ไม่สามารถใช้ กบั บัญชีร่วมได้
2. เปิ ดบัญชีออนไลน์ มีขนั ้ ตอนอย่ างไร
2.1) สาหรับลูกค้ าที่ยังไม่ เคยมีบัญชีกองทุนรวมกับ บลจ.กรุ งศรี มาก่ อน
1. ดาวน์โหลดแอป @ccess Mobile ได้ ที่ App Store หรื อ Google Play
2. เลือก "สมัครเปิ ดบัญชีกองทุน" และเลือกยอมรับข้ อกาหนดและเงื่อนไขบริการ
3. ใส่เบอร์ โทรศัพท์มือถือ เพื่อรับรหัส OTP
4. ตอบคาถาม FATCA
5. กรอกข้ อมูลแบบฟอร์ มของกรมการปกครอง (DOPA) ให้ ตรงกับบัตรประชาชน
6. เลือกช่องทางการยืนยันตัวตนที่สะดวก
7. เมื่อยืนยันตัวตนเรี ยบร้ อย จะมีข้อความแจ้ งเตือนจากแอป @ccess Mobile เพื่อกลับมาดาเนินการต่อ โดยสามารถกด
จากการแจ้ งเตือนดังกล่าว หรื อ เปิ ดแอป @ccess Mobile แล้ วกดเมนูเปิ ดบัญชีเพื่อทาการเปิ ดบัญชีต่อ
8. กรอกข้ อมูลการเปิ ดบัญชีให้ ครบถ้ วน
9. ทาแบบประเมินความเสี่ยง
10. เพิ่มบัญชีรับเงินค่าขายคืนและ/หรื อเงินปั นผล พร้ อมแนบรู ปถ่ายหน้ าสมุดบัญชีธนาคาร (บัญชีดังกล่าวจะยังไม่มีผล
จนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจากบริษัทฯ) ท่านสามารถข้ ามขันตอนนี
้
้ โดยทาในภายหลังได้
11. ตั ้งรหัสผู้ใช้ งาน รหัสผ่าน และรหัส PIN 6 หลัก และสามารถเปิ ดใช้ Touch ID หรื อ Face ID เพื่อความง่ายและรวดเร็ ว
สาหรับเข้ าใช้ งานแอป
12. เริ่มใช้ งานแอปได้ เลย
2.2) สาหรับลูกค้ าที่เคยมีบัญชีกองทุนรวมกับ บลจ.กรุ งศรี แล้ ว
1. หากมีการใช้ งานแอป @ccess Mobile อยู่แล้ ว สามารถเข้ าสู่ระบบด้ วยรหัสผู้ใช้ งานและรหัสผ่านของท่านตามปกติ หาก
ยังไม่เคย สามารถดาวน์โหลดแอป @ccess Mobile ได้ ที่ App Store หรื อ Google Play และลงทะเบียนเพื่อเปิ ดใช้
บริการ
2. เลือกเมนู "เปิ ดบัญชีกองทุน" เลือกยอมรับ ข้ อกาหนดและเงื่อนไขบริการ
3. ตอบคาถาม FATCA
4. กรอกข้ อมูลแบบฟอร์ มของกรมการปกครอง (DOPA) ให้ ตรงกับบัตรประชาชน
5. เลือกช่องทางการยืนยันตัวตนที่สะดวก
6. เมื่อยืนยันตัวตนเรี ยบร้ อย จะมีข้อความแจ้ งเตือนจากแอป @ccess Mobile เพื่อกลับมาดาเนินการต่อ โดยสามารถกด
จากการแจ้ งเตือนดังกล่าว หรื อ เปิ ดแอป @ccess Mobile แล้ วกดเมนูเปิ ดบัญชีเพื่อทาการเปิ ดบัญชีต่อ
7. กรอกข้ อมูลการเปิ ดบัญชีให้ ครบถ้ วน
8. ทาแบบประเมินความเสี่ยง

9. เพิ่มบัญชีสาหรับชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกรณีที่เคยมีบญ
ั ชีสาหรับชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนผูกไว้ กบั หมายเลขผู้ถือ
หน่วยอื่นๆแล้ ว) ท่านสามารถข้ ามขันตอนนี
้
้ โดยทาในภายหลังได้
10. เพิ่มบัญชีรับเงินค่าขายคืนและ/หรื อเงินปั นผล (บัญชีดังกล่าวจะยังไม่มีผล จนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัทฯ) ท่าน
สามารถข้ ามขันตอนนี
้
้ โดยทาในภายหลังได้
11. สามารถใช้ บญ
ั ชีดงั กล่าวเพื่อเริ่มลงทุนได้ ทนั ที
หมายเหตุ: กรณีท่อี อกจาก app ไประหว่ างที่ทาการเปิ ดบัญชี หน้ าจอจะแสดง notification ว่ ามีรายการค้ างอยู่
• ลูกค้ าสามารถกลับเข้ ามาทารายการต่อ หรื อทาการเปิ ดบัญชีใหม่เลยได้ เมื่อกดเลือกจากเมนูเปิ ดบัญชี
• กรณีต้องการทารายการต่อจะต้ อง verify ข้ อมูลโดยระบุ OTP และวันเดือนปี เกิดที่ได้ ระบุไว้ ตอนเปิ ดบัญชี
3. ช่ องทางยืนยันตัวตนสาหรับการเปิ ดบัญชีออนไลน์ มีอะไรบ้ าง
ลูกค้ าที่ยงั ไม่เคยทาการยืนยันตัวตนเพื่อเปิ ดบัญชีออนไลน์มาก่อน จะต้ องทาการยืนยันตัวตนเพื่อเปิ ดบัญชีออนไลน์ โดยสามารถ
เลือกช่องทางบริการยืนยันตัวตนจาก 3 ช่องทาง ได้ แก่
1. ช่ องทางยืนยันตัวตนด้ วยบริการ NDID ผ่ านแอปโมบายแบงก์ กงิ ้ ของธนาคารที่ให้ บริการยืนยันตัวตน NDID
เมื่อท่านเลือกช่องทางยืนยันตัวตนด้ วยบริ การ NDID ท่านสามารถเลือกธนาคารที่ท่านเคยสมัครใช้ บริ การ NDID ไว้ แล้ ว
หรื อมีบญ
ั ชีธนาคารที่เคยไปทาการถ่ายรูปเอาไว้ แล้ ว หรื อเลือกธนาคารอื่นที่ให้ ลงทะเบียนบริการ NDID แบบออนไลน์ซึ่งมี
ขันตอนเพิ
้
่มเติมในการลงทะเบียน พร้ อมทารายการยืนยันตัวตนต่อเนื่องได้ เลย
1.1 กรณีที่เคยสมัครบริ การ NDID แล้ ว: ระบบจะแสดงรายชื่อธนาคารที่ท่านเคยสมัครใช้ บริ การ NDID ไว้ แล้ ว ซึ่งท่าน
สามารถเลือกธนาคารตามรายชื่อข้ างต้ น เพื่อทาการยืนยันตัวตนผ่านโมบายแบงก์กิ ้งของธนาคารได้ ทนั ที
1.2 กรณีที่ท่านยังไม่เคยสมัครบริ การ NDID หรื อ ต้ องการสมัครใช้ บริ การ NDID จากธนาคารอื่นๆ: ท่านสามารถเลือก
รายชื่อธนาคารที่เปิ ดให้ ลงทะเบียนบริ การ NDID แบบออนไลน์ซึ่งมีขนั ้ ตอนเพิ่มเติมในการลงทะเบียน พร้ อมทารายการ
ยืนยันตัวตนต่อเนื่องได้ เลย
โดยให้ ท่านเข้ าไปที่โมบายแบงก์กิ ้งของธนาคารนันภายใน
้
60 นาทีเพื่อทาการลงทะเบียน และทาการยืนยันตัวตนจนสาเร็จ
เมื่อเสร็ จสิ ้นขันตอนการยื
้
นยันตัวตน ท่านจะต้ องกลับเข้ ามาที่ @ccess Mobile อีกครัง้ เพื่อดาเนินการเปิ ดบัญชีให้ สาเร็ จ
ภายใน 3 ชัว่ โมงนับจากเริ่มต้ นเปิ ดบัญชี
เพิ่มเติมในส่วนความปลอดภัย ในกรณีที่ท่านเคยไปลงทะเบียนบริ การ NDID ที่ผ้ ใู ห้ บริ การใดๆ เพิ่มเติมจากเดิม ท่านจะ
ได้ รับข้ อความแจ้ งเตือนจากผู้ให้ บริ การพิสจู น์และยืนยันตัวตนที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้ ก่อนหน้ า เพื่อป้องกันกรณีมีการทา
รายการจากบุคคลอื่น
2. ช่ องทางยืนยันตัวตนที่จุดบริการ Krungsri i-CONFIRM1
• เมื่อท่านเลือกช่องทางยืนยันตัวตนที่จุดบริ การ Krungsri i-CONFIRM ท่านจะได้ รับ QR code เพื่อนาไปสแกนที่ จุด
บริการ พร้ อมใช้ บตั รประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนจนสาเร็จภายในเวลา 7 วันหลังจากกดรับ QR code
• เมื่อดาเนินการยืนยันตัวตนที่จุดบริ การ Krungsri i-CONFIRM เรี ยบร้ อยแล้ ว ท่านจะต้ องกลับเข้ ามาที่ @ccess Mobile
อีกครัง้ เพื่อดาเนินการเปิ ดบัญชีให้ สาเร็จภายใน 3 ชัว่ โมงหลังจากการยืนยันตัวตน

1

จุดบริการ Krungsri i-CONFIRM ได้ แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สาขาธนาคารกรุงศรี ทวั่ ประเทศ
สานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (21 สาขา)
สาขากรุงศรี ออโต้ (41 สาขา)
ศูนย์บริการบัตรเครดิตฯ ที่โฮมโปร (7 สาขา)
สาขากรุงศรี เฟิ ร์สช้ อยส์ (8 สาขา)
สาขาเงินติดล้ อ ทัว่ ประเทศ
สาขาโกลบอลเฮ้ าส์ ทัว่ ประเทศ
หลักทรัพย์กรุงศรี (11 สาขา)

3. ช่ องทางยืนยันตัวตนที่จุดให้ บริการเคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส ใน 7-Eleven ทุกสาขาที่ให้ บริการ2
เมื่อท่านเลือกช่องทางยืนยันตัวตนด้ วยจุดให้ บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส ท่านจะได้ รับ QR code เพื่อนาไปสแกนที่จุดบริ การ
พร้ อมแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนจนสาเร็ จภายในเวลา 7 วันหลังจากกดรับ QR code แล้ วกลับเข้ ามาที่ @ccess
Mobile อีกครัง้ เพื่อดาเนินการเปิ ดบัญชีให้ สาเร็จภายใน 3 ชัว่ โมงหลังจากการยืนยันตัวตน
2

ยกเว้ นสาขาดังต่ อไปนี ้
1) ห้ างสรรพสินค้ า/ร้ านค้ า: เมเจอร์ รังสิต, ฟิ วเจอร์ พาร์ ครังสิต, ร้ านค้ าสวัสดิการการบินไทย
2) สนามบิน: ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สนามบินนานาชาติภเู ก็ต, ท่าอากาศยานหาดใหญ่, สนามบินอู่
ตะเภา (บมจ. PTTOR)
3) อื่นๆ: หมอชิต 2, เกาะหลีเป๊ ะ, อาคารจอดรถศุลกากร, Airport link, รพ.รามาธิบดีจกั รี นฤบดินทร์ , เจริญสุขมงคลจิต (Sky lane)

4. เวลาและช่ องทางในการให้ บริการยืนยันตัวตนของแต่ ละธนาคารสาหรับบริการ NDID
ธนาคาร
ช่ องทาง (Mobile Application)
เวลาให้ บริการ
กรุงเทพ3
Bualuang M Banking
24 ชัว่ โมง
กรุงศรี 4
KMA
24 ชัว่ โมง
กสิกร3
K Plus
24 ชัว่ โมง
4
ทหารไทย
Me by TMB
24 ชัว่ โมง
ไทยพาณิชย์4
SCB Easy
7.00 – 22.30 น.
เกียรตินาคินภัทร3
KKP e-Banking
24 ชัว่ โมง
กรุงไทย4
Krungthai NEXT
24 ชัว่ โมง
ซีไอเอ็มบีไทย3
CIMB TH Digital Banking
24 ชัว่ โมง
ออมสิน3
MY MO
24 ชัว่ โมง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
GHB ALL
24 ชัว่ โมง
3
ธนาคารที่ปัจจุบนั รองรับการลงทะเบียนพร้ อมทารายการยืนยันตัวตนได้ ทนั ทีผ่านแอปโมบายแบงก์กิ ้งของธนาคาร
4
ธนาคารที่รองรับการลงทะเบียนพร้ อมทารายการยืนยันตัวตน เฉพาะกรณีที่ลูกค้ าเคยไป Dip Chip บัตรประชาชน และถ่ายรูปที่
ธนาคารไว้ แล้ ว

5. ไม่ แน่ ใจว่ าเคยสมัครยืนยันตัวตนไว้ กับธนาคารสาหรับบริการ NDID หรือยัง จะสามารถตรวจสอบได้ อย่ างไร
ท่านสามารถเข้ าไปที่โมบายแบงก์กิง้ ของธนาคาร เลือกเมนูบริ การ NDID (NDID Service) หากท่านเคยมีการสมัครบริ การ
เรี ยบร้ อยแล้ ว ระบบจะขึ ้นหน้ าจอรายการประเภทต่างๆ เช่น รายการที่รอยืนยันตัวตน รายการที่ยืนยันตัวตนสาเร็จ ให้ ท่านเลือก
6. ลูกค้ าเคยยืนยันตัวตนกับธนาคารสาหรับบริการ NDID แล้ ว แต่ ทาไมระบบแจ้ งว่ าไม่ พบข้ อมูล
อาจเป็ นไปได้ ว่าข้ อมูลที่ลกู ค้ าให้ ไว้ กบั ธนาคารไม่เพียงพอตามเกณฑ์ที่ บลจ.กรุงศรี กาหนด ขอให้ ท่านดาเนินการติด ต่อธนาคาร
เพื่อปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั
7. การยืนยันตัวตนที่จุดให้ บริ การเคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส สามารถใช้ ได้ กับจุดให้ บริ การอื่นๆนอกเหนือจาก 7 -Eleven ได้
หรือไม่
ปั จจุบนั การยืนยันตัวตนที่จดุ ให้ บริการเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส สามารถใช้ บริการได้ เฉพาะจุดให้ บริการที่ 7-Eleven เท่านัน้
8. จะทราบได้ อย่ างไรว่ าการยืนยันตัวตนที่จุดให้ บริ การเคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส หรื อจุดบริ การ Krungsri i-CONFIRM เสร็ จ
สมบูรณ์
1. กรณีที่ทาการยืนยันตัวตนสาเร็ จ ท่านสามารถตรวจสอบได้ ผ่านข้ อความที่ส่งผ่าน notification ของแอป หรื อสามารถเข้ าไปที่
เมนูเปิ ดบัญชีอีกครัง้ ระบบจะอนุญาตให้ ทาขันตอนต่
้
อไปได้ ทนั ที
2. กรณีที่ทาการยืนยันตัวตนที่จดุ ให้ บริการเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส ท่านจะได้ รับสลิปยืนยันการทารายการเสร็ จสมบูรณ์ โดยสลิปดังก
ล่าวจะระบุเลข reference no. เผื่อในกรณีที่ท่านมีปัญหาการทารายการในภายหลัง โดยหลังจากได้ รับสลิปแล้ ว ท่านสามารถ
กลับสู่แอป @ccess Mobile เพื่อดาเนินการเปิ ดบัญชีต่อได้ ทนั ที
9. การยืนยันตัวตนมีค่าใช้ จ่ายหรือไม่
ลูกค้ าไม่มีภาระค่าใช้ จ่ายทังการยื
้
นยันตัวตนด้ วยบริการ NDID และการยืนยันตัวตนที่จดุ ให้ บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส โดย บลจ.
กรุงศรี จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
10. จาเป็ นต้ องดาเนินการให้ เสร็จทุกขัน้ ตอนภายในครัง้ เดียวหรือไม่
ไม่จาเป็ น ลูกค้ าอาจออกจากระบบชั่วคราวระหว่างขัน้ ตอน และสามารถกลับมาดาเนินการต่อได้ ในภายหลัง อย่างไรก็ตาม
ลูกค้ าต้ องดาเนินการทังหมดให้
้
เสร็ จสิ ้นภายในเวลาที่กาหนด สาหรับแต่ละช่องทางการยืนยันตัวตนที่ ท่านเลือก โดยหากไม่ได้
ดาเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ลูกค้ าต้ องดาเนินการเปิ ดบัญชีใหม่ตั ้งแต่ต้น
11 . เวลาในการให้ บริการเปิ ดบัญชีออนไลน์
ลูกค้ าสามารถทารายการเปิ ดบัญชีผ่านแอป @ccess Mobile ได้ ทกุ วัน ตลอด 24 ชัว่ โมง
12. บัญชีออนไลน์ ท่เี ปิ ดสามารถใช้ ซอื ้ กองทุนได้ ทันทีหรือไม่
ลูกค้ าสามารถใช้ บญ
ั ชีดงั กล่าวในการซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทนั ที โดยหากท่านยังไม่มีบญ
ั ชีธนาคารสาหรับชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ลูกค้ าสามารถเลือกช่องทางชาระเงินผ่าน QR Code ได้

13. จะทราบผลได้ อย่ างไรว่ าการเปิ ดบัญชีเสร็จสมบูรณ์
เมื่อการเปิ ดบัญชีเสร็จสมบูรณ์ ลูกค้ าจะได้ รับอีเมล์ยืนยันการเปิ ดบัญชีตามอีเมล์ที่ได้ ระบุไว้
14. สามารถใช้ บัญชีท่เี ปิ ดผ่ านช่ องทางออนไลน์ ไปทารายการที่สาขาของธนาคารกรุ งศรีได้ หรือไม่
ไม่สามารถทาได้ บัญชีที่เปิ ดผ่านช่องทางออนไลน์จะถือเป็ นบัญชีที่เปิ ดโดยตรงกับ บลจ.กรุงศรี การทารายการจึงต้ องทาผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของ บลจ.กรุงศรี และ/หรื อ โดยตรงกับ บลจ.กรุงศรี เท่านัน้

