คู่มือ
การเปิ ดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์
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เลือก "สมัครเปิ ดบัญชีกองทุน"
อ่านประกาศการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และการให้ ความยินยอมเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่านและเลือกยอมรับข้ อกาหนดและเงื่อนไขบริการ
ตรวจสอบ และใส่เบอร์ โทรศัพท์ เพื่อรอรับรหัส OTP
ข้ อควรสังเกต/ ข้ อควรระวัง:
- ระบบเชคเบอร์ โทรศัพท์ว่าเคยมีการลงทะเบียนด้ วยเบอร์ นี ้หรื อไม่ ถ้ ามี จะให้ ทาการ login ก่อน
- กรอก OTP ผิด 3 ครัง้ ระบบจะล็อค ลูกค้ าจะต้ องติดต่อฝ่ าย Client Service เพื่อทาการปลดล็อค

5. ตอบคาถาม FATCA หากไม่ผ่านจะไม่สามารถเปิ ดบัญชีได้
6. ระบบจะแสดงขันตอนในการเปิ
้
ดบัญชีกองทุนและเงื่อนไข

7. กรอกข้ อมูลแบบฟอร์ มของกรมการปกครอง (DOPA)* ให้ ตรงกับบัตรประชาชน (ถ้ าเป็ นการเปิ ดบัญชีแบบ existing client
ระบบจะกาหนดค่าวันเดือนปี เกิด และ CID ไว้ ไม่ให้ แก้ ไข)

*เงื่อนไขหน้ า DOPA
• ต้ องกรอกชื่อ และนามสกุล ภาษาไทยเท่านัน้
• ระบบเชคอายุลกู ค้ าต้ องมากกว่า 20 ปี บริบรู ณ์ในวันที่เปิ ดบัญชี
• กรณีที่อายุตั ้งแต่ 62 ปี ขึ ้นไป ระบบอนุญาตให้ ไม่ต้องใส่วนั หมดอายุบตั รประชาชนได้
• ระบบเชค Citizen ID ถ้ าเคยมีการเปิ ดบัญชีในระบบแล้ วจะให้ ทาการ login ก่อน
8. เลือกช่องทางการยืนยันตัวตนที่ต้องการ โดยสามารถเลือกจาก 3 ช่องทาง ได้ แก่
8.1 ช่องทางยืนยันตัวตนด้ วยบริการ NDID ผ่านแอปโมบายแบงก์กิ ้งของธนาคารที่ให้ บริการยืนยันตัวตน NDID
• เมื่อกดเลือกช่องทางบริการยืนยันตัวตน NDID
• ยอมรับข้ อตกลงการเปิ ดบัญชีและยืนยันตัวตนผ่าน NDID

• เลื อ กธนาคาร (IdP) ที่ ท่ า นเคยลงทะเบี ย นใช้ บ ริ ก าร NDID เพื่ อ ท าการยื น ยัน ตัว ตน หรื อ ธนาคารที่ สามารถ
ลงทะเบียนได้ พร้ อมการส่งคาขอยืนยันตัวตน โดยหน้ าจอจะแสดงแยกเป็ น 2 ส่วน กรณีที่ท่านเคยลงทะเบียน NDID

จะแสดงรายชื่อธนาคารที่ เคยลงทะเบีย นไว้ ในส่ วน 1 และแสดงรายชื่อ ธนาคารที่ ท่ านไม่ เคยลงทะเบียนและ
ให้ บริการลงทะเบียนพร้ อมกับการขอยืนยันตัวตนได้ ทนั ทีในส่วนที่ 2
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• ส่วนในกรณีที่ท่านไม่เคยลงทะเบียนบริการ NDID ที่ธนาคารใดเลย หน้ าจอจะแสดงรายชื่อธนาคารทังหมดที
้
่สามารถ
ทาการยืนยันตัวตนได้ ให้ ท่านเลือก
• เมื่อเลือกธนาคารแล้ วท่านจะต้ องเข้ าไปที่แอปโมบายแบงก์กิ ้งของธนาคารนัน้ และทากระบวนการลงทะเบียนก่อน
(ในกรณีที่ยงั ไม่เคยลงทะเบียน) แล้ วจึงดาเนินการยืนยันตนตนกลับมาให้ กับ บลจ. ระบบจะเริ่ มนับถอยหลังเวลาที่
ท่านจะต้ องกลับมายืนยันตัวตน ตั ้งแต่มีการกดเลือกธนาคาร โดยจะต้ องกลับมาดาเนินการต่อภายใน 60 นาที (ถ้ า
เป็ นการเปิ ดบัญชีแบบ existing client ที่ลกู ค้ าเคยทา E-KYC แล้ ว จะข้ ามขันตอนการยื
้
นยันผ่าน IDP)

8.1.1 กรณี user กด reject request ที่ IdP เมื่อกลับมาที่หน้ าจอจะแสดงข้ อความการยืนยันตัวตนไม่สาเร็จ
8.1.2 กรณี request timeout เมือ่ กลับมาที่หน้ าจอจะแสดงข้ อความไม่ได้ ทารายการภายในเวลาและให้ ทารายการ
ใหม่ได้ 3 ครัง้

8.2 ช่องทางยืนยันตัวตนที่จดุ บริการ Krungsri i-CONFIRM
• เมื่อกดเลือกช่องทาง Krungsri i-CONFIRM ท่านจะได้ รับ QR code
• นา QR code และบัตรประชาชนไปที่จดุ บริการ Krungsri i-CONFIRM แล้ วเลือกเปิ ดบัญชีบลจ. กรุงศรี

8.3 ช่องทางยืนยันตัวตนที่จดุ ให้ บริการเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส ใน 7-Eleven
• เมื่อกดเลือกช่องทางเคาน์เตอร์ เซอร์ วิสท่านจะได้ รับ QR code
• นา QR code และบัตรประชาชนไปที่สาขาเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส ใน 7-Eleven และแจ้ งพนักงานว่าต้ องการเปิ ดบัญชี
กองทุนกรุงศรี

9. หลังจากกดยืนยันตัวตนสาเร็ จแล้ ว จะมีข้อความแจ้ งเตือนจากแอป @ccess Mobile เพื่อให้ กลับมาดาเนินการต่อ โดย
สามารถกดจากการแจ้ งเตือนดังกล่าว หรื อ เปิ ดแอป @cess Mobile แล้ วกดเมนูเปิ ดบัญชีเพื่อทาการเปิ ดบัญชีต่อ
10. กรอกข้ อมูลการเปิ ดบัญชีให้ ครบถ้ วน: ข้ อมูลส่วนบุคคล, ข้ อมูลการทางาน, ข้ อมูลการติดต่อ

11. ทาแบบประเมินความเสี่ยง
12. ระบุบัญชีรับเงินค่าขายคืนและ/หรื อเงินปั นผล พร้ อมแนบรู ปถ่ายหน้ าสมุดบัญชีธนาคาร (บัญชีดังกล่าวจะยังไม่มีผล
จนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจากบริษัทฯ) ท่านสามารถข้ ามขันตอนนี
้
้ โดยทาในภายหลังได้

13. ระบบจะแสดงผลการเปิ ดบัญชีสาเร็จ และผลการประเมินความเสี่ยง
14. ตั ้งรหัสผู้ใช้ รหัสผ่านและ PIN 6 หลัก เพื่อเริ่มใช้ งาน Mobile app (ถ้ าเป็ นการเปิ ดบัญชีแบบ existing client ลูกค้ าจะข้ าม
ขันตอนการ
้
set up user profile & PIN โดยสามารถใช้ เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยใหม่ในการทารายการได้ ทนั ที)

15. หลังจากยืนยัน PIN ระบบจะให้ ทาการเปิ ดใช้ งาน Touch ID ในเครื่ องได้ เพื่อความง่ายและรวดเร็วสาหรับเข้ าใช้ งานแอป

16. กระบวนการเสร็จสมบูรณ์ เริ่มใช้ งาน mobile app ได้ ทนั ที

