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1. การเข้าใช้งานเมนู SAM
1.1 สาหรับลูกค้าใหม่ทยี่ ังไม่เคยมีบัญชีกองทุนรวมกับ บลจ.กรุ งศรี: เลือก
แบนเนอร์ SAM บริเวณด้านหน้าของแอปพลิเคชั่นเพื่อเริ่มใช้งานได้ทนั ที
1.2 สาหรับลูกค้าทีเ่ คยมีบัญชีกองทุนรวมกับ บลจ.กรุ งศรี และมีรหัส
ผู้ใช้งานสาหรับเข้าแอปแล้ว: เลือกแบนเนอร์ SAM บริเวณด้านหน้าของ
แอป หรือ Log-in เข้าสู่ระบบจากนัน้ เลือกเมนู “SAM” ในหน้าเมนูหลัก
2. การวางแผนการลงทุน
2.1 เลือกประเภทแผนการลงทุนที่ตอ้ งการ โดยในระบบจะมีแผน 3 ประเภท คือ แผนตามเป้าหมาย , แผนเพื่อ
การเกษียณ และแผนแบบสูตรสาเร็จ จากนัน้ จึงระบุขอ้ มูลตามลาดับ
2.1.1 แผนตามเป้ าหมาย: ระบุขอ้ มูลเงินลงทุนเป้าหมาย , ระยะเวลาการลงทุน, จานวนเงินลงทุนเริ่มต้น,
จานวนเงินที่คาดว่าจะลงทุนต่อเดือน
2.1.2 แผนเพื่อการเกษียณ: ระบุขอ้ มูลอายุปัจจุบนั , อายุท่คี าดว่าจะเกษียณ, อายุขยั คาดการณ์, ค่าใช้จ่าย
ต่อเดือนภายหลังเกษียณ, จานวนเงินลงทุนเริ่มต้น, จานวนเงินที่คาดว่าจะลงทุนต่อเดือน
2.1.3 แผนแบบสู ต รส าเร็ จ : เลื อ กระดับ ผลตอบแทนและระดับ การขาดทุน ที่ ส อดคล้อ งกับ เป้ า หมาย
การลงทุนของท่าน จากนัน้ สามารถทดลองวางแผนการลงทุนจากระดับผลตอบแทนที่เลือกได้ โดยต้อง
ระบุขอ้ มูลระยะเวลาการลงทุน, จานวนเงินลงทุนเริ่มต้น, จานวนเงินที่คาดว่าจะลงทุนต่อเดือน เพื่อดูถงึ
แนวโน้มการเติบโตของเงินลงทุน
2.2 ระบบแสดงข้อมูลผลตอบแทนที่ควรจะได้รบั สาหรับแผนตามเป้าหมายและแผนเพื่อการเกษี ยณ และแสดง
การเติบโตของเงินลงทุนสาหรับแผนแบบสูตรสาเร็จ โดยในหน้านีท้ ่านสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ เพื่อดู
การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนที่ควรจะได้รบั และการเติบโตของเงินลงทุนตามข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวอย่างขัน้ ตอนการวางแผนการลงทุน – แผนตามเป้ าหมาย
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3. การแนะนาพอร์ตการลงทุน
3.1
3.2
3.3
3.4

เมื่อดาเนินการในข้อ 2 เสร็จเรียบร้อยเลือก “ดูพอร์ตการลงทุนแนะนา”
ระบบจะแสดงหน้ารับทราบข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ เลือก “ยอมรับ” เพื่อดาเนินการต่อ
ผูใ้ ช้งานประเมินระดับความเสี่ยงของตนเอง จากนัน้ เลือก “ต่อไป”
ระบบแสดงข้อมูลคาแนะนาการจัดสรรพอร์ตการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของท่าน และแนวทาง
การจัดสรรพอร์ตการลงทุนของ SAM หากท่านยอมรับแนวทางดังกล่าว เลือก “ยอมรับ” เพื่อดาเนินการต่อ
3.5 ระบบจะแสดงพอร์ตการลงทุนแนะนาที่สอดคล้องกับระดับผลตอบแทนตามเป้าหมายการลงทุน โดยท่าน
สามารถเลือก “แก้ไข” เพื่อกลับไปยังหน้าระบุขอ้ มูลแผนการลงทุน หรือเลือกเมนู “ดูกราฟการเติบโตของเงิน
ลงทุน” เพื่อดูคาดการณ์การเติบโตของเงินลงทุนภายใต้พอร์ตแนะนาดังกล่าว
3.6 เลือก “เปิ ดบัญชี” เพื่อดาเนินการเปิ ดบัญชีและเริ่มลงทุน (ท่านสามารถศึกษาวิธีการเปิ ดบัญชีกองทุนออนไลน์
ได้ท่ี https://www.krungsriasset.com/TH/Fund-Transaction/Online-Fund-Account-Opening.aspx
ตัวอย่างขัน้ ตอนการแนะนาพอร์ตการลงทุน

4. หน้าพอร์ตการลงทุนทั้งหมดและการเพิ่มแผนการลงทุน
หลังจากสร้างแผนการลงทุนแล้ว เมื่อเข้าเมนู SAM จะเห็นแผนทัง้ หมดที่ได้สร้าง
หากแผนที่สร้างไว้มีการเปิ ดบัญชีและเริ่มลงทุนแล้ว หน้าพอร์ตการลงทุนจะแสดง
ยอดรวมมูลค่าการลงทุนทัง้ หมดและกาไรขาดทุน รวมของทุกแผนในส่วนบนสุด และ
แสดงรายละเอียด มูลค่าการลงทุน รวมถึงกาไรขาดทุนของแต่ละแผนในส่วนล่าง
หากแผนดังกล่าวยังไม่ได้มีการเปิ ดบัญชี (แผนทดลอง) จะแสดงปุ่ ม “เปิ ดบัญชี”
เพื่อให้ท่านดาเนินการการเปิ ดบัญชีต่อไป หรือเลือก

เพื่อแก้ไขแผนการลงทุน

ในกรณีท่ตี อ้ งการเพิ่มแผนการลงทุน เลือก “เพิ่มแผนการลงทุน”
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5. การทารายการซือ้ ครั้งแรกภายหลังการเปิ ดบัญชี
5.1
5.2
5.3
5.4

เมื่อดาเนินการเปิ ดบัญชีเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อมูลพอร์ตการลงทุนที่ท่านวางแผนไว้ เลือก “เริ่มลงทุน”
ระบบแสดงข้อมูลรายชื่อกองทุนใน Investment universe ให้ทราบ เลือก “ยอมรับ” เพื่อดาเนินการต่อ
ระบบแสดงเงื่อนไขการทารายการ เลือก “ยอมรับ” เพื่อเริ่มลงทุน
ระบบพาไปยังหน้าซือ้ กองทุน เลือก “ซือ้ กองทุนแบบรายครัง้ ” (การลงทุนครัง้ แรกยังไม่สามารถทารายการแบบ
ประจาได้)
5.5 ระบุยอดเงินลงทุน (เงินลงทุนขัน้ ต่าสาหรับการลงทุนครัง้ แรก คือ 10,000 บาท และครัง้ ต่อไปคือ 1,000 บาท)
5.6 ระบบแสดงข้อมูลการจัดสรรเงินลงทุนตามยอดเงินที่ท่านระบุ จากนัน้ เลือก “ดาเนินการต่อ”
5.7 รับทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
5.8 เลือกบัญชีเพื่อชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน (ในขั้นตอนนี ้ หากท่านยังไม่เคยผูกบัญชีเพื่อชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน
ระบบจะไม่สามารถดาเนินการต่อได้ โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการผูกบัญชีเพื่อชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนได้ท่ี
https://www.krungsriasset.com/TH/Fund-Transaction/Account-Opening.aspx หั ว ข้ อ “ก า ร
สมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก ผ่านตูเ้ อทีเอ็ม และ อินเตอร์เน็ต”)
5.9 ระบบสรุ ป ข้อ มูลในหน้ายืน ยัน การท ารายการ โดยจะระบุวัน ที่ มีผลของแต่ละกองทุ น ให้ท่ านทราบ เลือก
“ยืนยัน”
5.10 การทารายการสมบูรณ์ ระบบจะแสดงผลการทารายการและบันทึกสลิปไว้เป็ นหลักฐานในโทรศัพท์ของท่าน
ตัวอย่างขัน้ ตอนการทารายการซือ้ ครั้งแรกภายหลังเปิ ดบัญชี

3

6. การทารายการซือ้ เพิ่ม
6.1 เลือกแผนการลงทุนที่ตอ้ งการทารายการ
6.2 เลือก “ลงทุนเพิ่ม”
6.3 ระบบแสดงเงื่อนไขการทารายการ เลือก “ยอมรับ” เพื่อดาเนินการต่อ
6.4 ระบบพาไปยังหน้าซือ้ กองทุน เลือก “ลงทุนรายครัง้ ” หรือ “ลงทุนแบบประจา”
6.5 ระบุยอดเงินลงทุน (เงินลงทุนขัน้ ต่าคือ 1,000 บาท)
6.6 ระบบแสดงข้อมูลการจัดสรรเงินลงทุนตามยอดเงินที่ท่านระบุ จากนัน้ เลือก “ดาเนินการต่อ”
6.7 รับทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
6.8 เลือกบัญชีเพื่อชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน
6.9 ระบบสรุปข้อมูลในหน้ายืนยันการทารายการ โดยจะแจ้งวันที่มีผลของแต่ละกองทุนให้ทราบ เลือก “ยืนยัน”
6.10 การทารายการสมบูรณ์ ระบบจะแสดงผลการทารายการและบันทึกสลิปไว้เป็ นหลักฐานในโทรศัพท์ของท่าน
ตัวอย่างขัน้ ตอนการทารายการซือ้ เพิ่ม
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7. การทารายการขายคืน
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

เลือกแผนการลงทุนที่ตอ้ งการทารายการ
เลือก “ขาย”
ระบุวิธีการขายว่าต้องการขายทัง้ หมด หรือขายแบบระบุจานวนเงิน (ยอดขายคืนขัน้ ต่า 1,000 บาท)
เลือกบัญชีรบั เงินค่าขายคืน
ระบบสรุ ปข้อมูลในหน้ายืนยันการทารายการ โดยจะระบุวันที่มีผลและวันที่ได้รับเงินค่าขายคืนของแต่ละ
กองทุนให้ท่านทราบ เลือก “ยืนยัน”
7.6 การทารายการสมบูรณ์ ระบบจะแสดงผลการทารายการและบันทึกสลิปไว้เป็ นหลักฐานในโทรศัพท์ของท่าน
ตัวอย่างขัน้ ตอนการทารายการขายคืน

8. การปรับสมดุลพอร์ต
8.1 เมื่อพอร์ตการลงทุนของท่านมีสดั ส่วนการลงทุนที่เบี่ยงเบนไปจากพอร์ตการลงทุนแนะนาเกินกว่าระดับที่
กาหนด ซึง่ อาจเกิดได้จากสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงหรือการปรับสัดส่วนการลงทุนแนะนาตามมุมมองของ
ผูจ้ ดั การกองทุน ระบบจะแสดงแถบแจ้งเตือนให้ท่านรับทราบเพื่อดาเนินการปรับสมดุลพอร์ตตามความ
ประสงค์ของท่าน เลือกแถบแจ้งเตือนเพื่อดูรายละเอียด
8.2 ระบบจะแสดงข้อมูลพอร์ตที่เข้าเงื่อนไขการปรับสมดุล โดยท่านสามารถเลือก “ยกเลิก” เพื่อปฎิเสธการปรับ
สมดุลพอร์ตในรอบนี ้ หรือเลือก “รายละเอียด” เพื่อดาเนินการต่อ
8.3 เมื่อเลือกปุ่ ม “รายละเอียด” ระบบจะแสดงข้อมูลยอดเงินที่ตอ้ งทาการปรับสัดส่วน และเปรียบเทียบสัดส่วน
พอร์ตการลงทุนในปั จจุบนั และพอร์ตการลงทุนแนะนา เลือก “ดาเนินการ” เพื่อทารายการ
8.4 รับทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
8.5 ระบบสรุปข้อมูลในหน้ายืนยันการทารายการ เลือก “ยืนยัน”
8.6 การทารายการสมบูรณ์ ระบบจะแสดงผลการทารายการและบันทึกสลิปไว้เป็ นหลักฐานในโทรศัพท์ของท่าน
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ตัวอย่างขัน้ ตอนการทารายการปรับสมดุลพอร์ต

9. รายการทีย่ ังไม่มีผลและการยกเลิกรายการ
9.1 ในหน้าแผนการลงทุน เลือก “รายการที่ยงั ไม่มีผล”
9.2 ระบบจะแสดงข้อ มูลรายการที่ ยังไม่ ถึง กาหนดเวลาสิ น้ สุดการส่ง
คาสั่งซือ้ ขาย (cut-off time) โดยท่านสามารถเลืก “รายละเอียด” เพื่อ
ดูรายละเอียดของรายการนั้นๆ หรือเลือก “ยกเลิก” เพื่อดาเนินการ
ยกเลิกรายการได้
หมายเหตุ : หากท่ า นต้อ งการดูร ายละเอี ย ดรายการในกรณี ท่ี ร ายการ
ดังกล่าวพ้นกาหนดเวลาสิน้ สุดการส่งคาสั่งซือ้ ขายแล้ว จะต้องไปที่เมนู “ประวัติ
การทารายการ”
10. ประวัติและสถานะการทารายการ
10.1 ในหน้าแผนการลงทุน เลือก “ประวัติการทารายการ”
10.2 ระบบจะแสดงข้อมูลประวัติการทารายการ โดยระบุวนั ที่ทารายการ ,
จานวนเงิน, สถานะของแผน เช่น กาลังดาเนินการ, สาเร็จ, ยกเลิก
เป็ นต้ น โดยท่ า นสามารถเลื อ ก “รายละเอี ย ด ” เพื่ อ ดู ข้ อ มู ล
รายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละรายการได้
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11. การตั้งค่าแผนการลงทุนแบบประจา
11.1 ในหน้าแผนการลงทุน เลือก “ตัง้ ค่า”
11.2 ในหัวข้อ “แผนการลงทุนแบบประจา” หากท่านยังไม่เคยมีการสร้าง
แผนการลงทุนแบบประจาไว้ ระบบจะแสดงข้อความ “ปิ ดการ
ทางาน” แต่หากมีการสร้างแผนการลงทุนแบบประจาไว้อยู่ ระบบจะ
แสดงข้อมูลรายละเอียดการลงทุนให้ท่านทราบ
11.3 หากท่านต้องการแก้ไข/สร้างแผนการลงทุนแบบประจา เลือกที่แถบ
“แผนการลงทุนแบบประจา” เพื่อตัง้ ค่าเปิ ด/ปิ ดแผนการลงทุน
11.4 การเปิ ดการทางานจะต้องระบุความถี่ของการทารายการ โดยมี
ความถี่แบบรายสัปดาห์และรายเดือนให้เลือก
11.5 ระบบจะแจ้งวันที่มีผลสาหรับการทารายการครัง้ แรกให้ทา่ นทราบ (ในกรณีท่วี นั ที่ท่านเลือกตรงกับวันหยุด
ระบบจะแจ้งวันที่มีผลเป็ นวันทาการถัดไป) จากนัน้ เลือก “ถัดไป”
11.6 ระบุยอดเงินลงทุน (เงินลงทุนขัน้ ต่าคือ 1,000 บาท)
11.7 ระบบแสดงข้อมูลการจัดสรรเงินลงทุนตามยอดเงินที่ท่านระบุ จากนัน้ เลือก “ดาเนินการต่อ”
11.8 รับทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
11.9 เลือกบัญชีเพื่อชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน
11.10 ระบบสรุปข้อมูลในหน้ายืนยันการทารายการ เลือก “ยืนยัน”
11.11 การสร้างแผนการลงทุนแบบประจาเสร็จสมบูรณ์ โดยระบบจะสร้างรายการล่วงหน้า 1 วันก่อนวันที่มีผลใน
แต่ละรอบรายการ ซึ่งรายการดังกล่าวจะแสดงในเมนู “รายการที่ยงั ไม่มีผล” โดยท่านสามารถยกเลิกรายการ
เฉพาะรอบนัน้ ๆได้จากเมนูนเี ้ ช่นกัน (หากท่านต้องการยกเลิกแผนทัง้ หมด จะต้องแก้ไขที่เมนู “ตัง้ ค่า”)
12. การเปลี่ยนแผนการลงทุน
12.1 ในหน้าแผนการลงทุน เลือก “ตัง้ ค่า”
12.2 เลือกแถบเมนู “เปลี่ยนแผน”
12.3 ระบบจะพาไปยังหน้าวางแผนการลงทุน เพื่อประเมินแผนการลงทุนใหม่
โดยเมื่อเลือกแผนใหม่เรียบร้อย ระบบจะดาเนินการแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้
ลงทุนกดดาเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เป็ นไปตามแผนใหม่ท่ที ่าน
เลือก
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13. การติดตามพอร์ตการลงทุน
ท่านสามารถเรียกดูรายงานสถานะการลงทุนได้ดว้ ยตนเองผ่านทางระบบของ SAM ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมี
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าการลงทุนรวมในปั จจุบนั , ข้อมูลผลตอบแทน, ข้อมูลการลงทุนจริงของผูล้ งทุน เทียบกับสัดส่วนการ
ลงทุนตามคาแนะนา นอกจากนี ้ ท่านยังสามารถเรียกดูแผนภาพแสดงคาดการณ์การเติบโตของเงินลงทุนภายใต้พอร์ตการ
ลงทุนคาดหวัง โดยสามารถทดลองปรับข้อมูลต่างๆ เช่น เงินลงทุนต่อเดือน, อายุท่คี าดว่าจะเกษียณ เพื่อพิจารณาว่าจะ
ส่งผลต่อเงินลงทุนเป้าหมายอย่างไร

14. การเรียกดูข้อมูลรายละเอียดการใช้บริการ SAM
ท่านสามารถเรียกดูรายละเอียดการใช้บริการได้ท่ีหัวข้อ “ข้อกาหนดและเงื่อนไขบริการ” ในแถบเมนู “ตัง้ ค่า”
โดยในเมนูดงั กล่าวจะระบุรายละเอียดต่างๆของบริการ SAM เช่น ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ, ข้อกาหนดในการทา
รายการ รวมถึงรายละเอียดการให้บริการ ( White paper) และกองทุนในกลุ่มพิจารณาลงทุน (Investment universe)
ฉบับล่าสุด นอกจากนีท้ ่านยังสามารถเรียกดูขอ้ มูลข้างต้นได้จากเว็บไซต์ www.krungsriasset.com
ตัวอย่างขัน้ ตอนการเรียกดูข้อมูลรายละเอียดการใช้บริการ SAM
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