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 2. การเขาใชระบบ K-Cyber Provident Fund

คูคูคูคูเ าไปตรวเ าไปตรวเ าไปตรวเ าไปตรว ident Fund

Cyber Provident Fund
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Cyber Pr
คู่มือการใช้งานระบบ K-Cyber Provident Fund Member

1. ไปที�เวบ็ไซตก์องทุนสํารองเลี �ยงชีพ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ซึ�งจดทะเบียนแล้ว https://pvd.mcu.ac.th/ 

ที�เมนู "ระบบกองทุนฯ" จะมีเมนูย่อย "เวบ็ไซต ์K-PVD Member" 

*หรอืเข้าเวบ็ไซตต์รง K-Cyber PVD Member https://k-pvdmember.kasikornasset.com

*หมายเหต ุ: ข้อมูลที�ตอ้งเตรยีมก่อนเข้าสู่ระบบ
   - Username และ Password *ถ้ามี
   - เลขบัตรประชาชน
   - รหัสบรษัิท 0656 ชื�อบรษัิท กองทุนสํารองเลี �ยงชีพ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ซึ�งจดทะเบียนแล้ว
   - หมายเลขสมาชิก 
   - เบอร์ โทรศัพท์
   - อีเมล



2.1.สมาชิก Login เขาใชงานระบบครั้งแรกโดยกรอกขอมูลสําคัญ เปลี่ยนรหัสผูใชงานแ ะรหัสผานใหมตามตองการ เพื่อใหสมาชิกสามารถจดจําไดงาย

2.2.สมาชิกสามารถ Login เขาใชระบบในครั้งตอไปดวยรหัสผูใชงานแ ะรหัสผานที่สมาชิกกําหนดขึ้น 

เขาใชงานระบบครั้งแรกดวยรหัสผูใชงานและรหัสที่ไดรับจาก KAsset  ระบบจะใหเป ี่ยนรหัสผูใชงานและรหัสผานใหมตามตองการ เพื่อใหสมาชิกสามารถจดจําไดงาย

เขาใชระบบในครั้งตอไปดวยรหัสผูใชงานและรหัสผานที่สมาชิกกําหนดขึ้น
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ระบบจะใหลงทะเบียนเพื่อเขาใชงานเป ี่ยนรหัสผูใชงานแ ะรหัสผานใหมตามตองการ เพื่อใหสมาชิกสามารถจดจําไดงาย  

เขาใชระบบในครั้งตอไปดวยรหัสผูใชงานแ ะรหัสผานที่สมาชิกกําหนดขึ้น 



3. เมื่อ Login เขาระบบแลวจะพบขอความแจกด OK เพื่อทําแบบประเมินความเสี่ยง กด Cancel เพื่อทําแบบประเมินความเสี่ยง

4. เมนูบริการ ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกทํารายการ4.1. เมนูสถานะเงินกองทุนของสมาชิก จะแสดงขอมู    กสิกร ม่ันคงกสิกร ม่ันคงกสิกร ม่ันคงกสิกร ม่ันคง    
PF0004PF0004PF0004PF0004

จงเตือน ใหสมาชิก ทําแบบประเมินความเสี่ยง งภายหลัง 

เมนูบริการ ซึ่งสมาชิกสามารถเ ือกทํารายการในสวนของขอมูลสมาชิกไดดังนี้ จะแสดงขอมูลกองทุนและจํานวนเงินทั้งหมดที่อยูในกองทุนของสมาชิก

PF0004PF0004PF0004PF0004    
บริษัท พฤษภา ทัวร จํากัด
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เงินทั้งหมดที่อยูในกองทุนของสมาชิกบริษัท ฤษภา ทั ร จํากัด 



 

4.2. เมนูรายงานสถานะเงินลงทุนลาสุด สมาชิกสามารถพิมพรายงานขอมูลเงินลงทุนลาสุดในกองทุน ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของเงินสวนตางๆ ในแตละกองทุนของสมาชิก 

  

    กสิกร ม่ันคงกสิกร ม่ันคงกสิกร ม่ันคงกสิกร ม่ันคง    
สมาชิกสามารถพิมพรายงานขอมูลเงินลงทุนลาสุดในกองทุน ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของแตละกองทุนของสมาชิก  

     บริษัท พฤษภา ทัวร จํากัด     นางสาว กสิกร มั่นคง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กสิกรไทยทรัพยมั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแลว 0999 
1111111111111 PF0004  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กสิกรไทยทรัพยมั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแลว PF0004 
บริษัท พฤษภา ทัวร จํากัด
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สมาชิกสามารถพิมพรายงานขอมูลเงินลงทุนลาสุดในกองทุน ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของ

 

111/2562 
บริษัท พฤษภา ทัวร จํากัด 



 

4.3. หนังสือรับรองยอดเงินกองทุนประจําปยอนหลังได  

   

    กสิกร ม่ันคงกสิกร ม่ันคงกสิกร ม่ันคงกสิกร ม่ันคง    
หนังสือรับรองยอดเงินกองทุนประจําป สมาชิกสามารถพิมพรายงานหนังสือรับรองยอดเงินกองทุนราย 

บริษัท พฤษภา ทัวร 
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รายงานหนังสือรับรองยอดเงินกองทุนราย 6 เดือนและรายป 

 

จํากัด 



 

หนังสือรับรองยอดเงินกองทุนประจําป (หนา 

 

            บรษิัท พฤกษา ทวัร จาํกดับรษิัท พฤกษา ทวัร จาํกดับรษิัท พฤกษา ทวัร จาํกดับรษิัท พฤกษา ทวัร จาํกดั                นางสาว กสกิร มัน่คงนางสาว กสกิร มัน่คงนางสาว กสกิร มัน่คงนางสาว กสกิร มัน่คง            กองทนุสาํรองเลีย้งชพี กสกิรไทยทรพัยมัน่คง ซึง่จดทะเบียนแลวกองทนุสาํรองเลีย้งชพี กสกิรไทยทรพัยมัน่คง ซึง่จดทะเบียนแลวกองทนุสาํรองเลีย้งชพี กสกิรไทยทรพัยมัน่คง ซึง่จดทะเบียนแลวกองทนุสาํรองเลีย้งชพี กสกิรไทยทรพัยมัน่คง ซึง่จดทะเบียนแลว
                    

หนา 1)  
บรษิัท พฤกษา ทวัร จาํกดับรษิัท พฤกษา ทวัร จาํกดับรษิัท พฤกษา ทวัร จาํกดับรษิัท พฤกษา ทวัร จาํกดั นางสาว กสกิร มัน่คงนางสาว กสกิร มัน่คงนางสาว กสกิร มัน่คงนางสาว กสกิร มัน่คง    กองทนุสาํรองเลีย้งชพี กสกิรไทยทรพัยมัน่คง ซึง่จดทะเบียนแลวกองทนุสาํรองเลีย้งชพี กสกิรไทยทรพัยมัน่คง ซึง่จดทะเบียนแลวกองทนุสาํรองเลีย้งชพี กสกิรไทยทรพัยมัน่คง ซึง่จดทะเบียนแลวกองทนุสาํรองเลีย้งชพี กสกิรไทยทรพัยมัน่คง ซึง่จดทะเบียนแลว    
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                111111111111////2562256225622562    



 

  หนังสือรับรองยอดเงินกองทุนประจําป (หนา 
                บรษิัท บรษิัท บรษิัท บรษิัท พฤกษา ทัวรพฤกษา ทัวรพฤกษา ทัวรพฤกษา ทัวร    จํากดัจํากดัจํากดัจํากดันางสาว กสกิร มัน่คงนางสาว กสกิร มัน่คงนางสาว กสกิร มัน่คงนางสาว กสกิร มัน่คง    กองทนุสํารองเลีย้งชพี กองทนุสํารองเลีย้งชพี กองทนุสํารองเลีย้งชพี กองทนุสํารองเลีย้งชพี กสกิรไทยทรพัยมัน่คงกสกิรไทยทรพัยมัน่คงกสกิรไทยทรพัยมัน่คงกสกิรไทยทรพัยมัน่คง                    

                บรษิัท บรษิัท บรษิัท บรษิัท พฤกษา ทัวรพฤกษา ทัวรพฤกษา ทัวรพฤกษา ทัวร    จํากดัจํากดัจํากดัจํากดันางสาว กสกิร มัน่คงนางสาว กสกิร มัน่คงนางสาว กสกิร มัน่คงนางสาว กสกิร มัน่คง    กองทนุสํารองเลีย้งชพี กองทนุสํารองเลีย้งชพี กองทนุสํารองเลีย้งชพี กองทนุสํารองเลีย้งชพี กสกิรไทยทรพัยมัน่คงกสกิรไทยทรพัยมัน่คงกสกิรไทยทรพัยมัน่คงกสกิรไทยทรพัยมัน่คง                    

                    PF0004PF0004PF0004PF0004    

                    PF0004PF0004PF0004PF0004    

หนา 2)  

  

จํากดัจํากดัจํากดัจํากดั 

กสกิรไทยทรพัยมัน่คงกสกิรไทยทรพัยมัน่คงกสกิรไทยทรพัยมัน่คงกสกิรไทยทรพัยมัน่คง    ซึง่จดทะเบยีนแลวซึง่จดทะเบยีนแลวซึง่จดทะเบยีนแลวซึง่จดทะเบยีนแลว                    111111111111

จํากดัจํากดัจํากดัจํากดั 

กสกิรไทยทรพัยมัน่คงกสกิรไทยทรพัยมัน่คงกสกิรไทยทรพัยมัน่คงกสกิรไทยทรพัยมัน่คง    ซึง่จดทะเบยีนแลวซึง่จดทะเบยีนแลวซึง่จดทะเบยีนแลวซึง่จดทะเบยีนแลว                    111111111111
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111111111111////2562256225622562    

111111111111////2562256225622562    
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4.4 เมนูแบบประเมินความเสี่ยง    การจัดทําแบบประเมินความเสี่ยงมีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกไดทราบระดับความเสี่ยงของตนเองกอนการเลือก รูปแบบการลงทุน ซึ่งการเลือกรูปแบบการลงทุนที่ไมเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่รับไดอาจสงผลใหมูลคาเงินกองทุนไม เปนไปตามที่คาดหวัง ในกรณีที่สมาชิกปฏิเสธไมใหขอมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงอยางครบถวน ใหถือวาสมาชิกไม ประสงคจะรับคําแนะนําการลงทุนตามขอมูลที่บริษัทจัดการไดจัดเตรียมไวและประสงคจะตัดสินใจในการลงทุนดวยสมาชิก เอง  กดปุมเริ่มทําแบบประเมิน         
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       เมื่อ ทําแบบประเมินเรียบรอยแลว  กดปุม บันทึกแบบประเมิน       ระบบจําคํานวณคะแนนรวม เพื่อพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน ที่เหมาะสมกับสมาชิก 

   



 

3. เมนูเปลี่ยนรหัสผาน เมื่อสมาชิกทํารายการเปลี่ยนรหัสผานสมบูรณสมาชิก และสมาชิกจะสามารถเขาระบบดวยรหัสผานใหมที่สมาชิกกําหนดขึ้น

4. เมนูบริการดาวนโหลด สมาชิกสามารถเลือกใชเมนูนี้เพื่อเลือกดาวนโหลดเอกสารตางๆ

    กสิกร ม่ันคงกสิกร ม่ันคงกสิกร ม่ันคงกสิกร ม่ันคง    

    กสิกร ม่ันคงกสิกร ม่ันคงกสิกร ม่ันคงกสิกร ม่ันคง    

ทํารายการเปลี่ยนรหัสผานสมบูรณ ระบบจะแจงผลการเปลี่ยนรหัสผานใหมไปยัง และสมาชิกจะสามารถเขาระบบดวยรหัสผานใหมที่สมาชิกกําหนดขึ้น 

เมนูบริการดาวนโหลด สมาชิกสามารถเลือกใชเมนูนี้เพื่อเลือกดาวนโหลดเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

บริษัท พฤษภา ทัวร จํากัด

บริษัท พฤษภา ทัวร จํากัดบริษัท พฤษภา ทัวร จํากัดบริษัท พฤษภา ทัวร จํากัดบริษัท พฤษภา ทัวร จํากัด
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จะแจงผลการเปลี่ยนรหัสผานใหมไปยัง E-mail ของ

 ที่เกี่ยวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 

บริษัท พฤษภา ทัวร จํากัด 

บริษัท พฤษภา ทัวร จํากัดบริษัท พฤษภา ทัวร จํากัดบริษัท พฤษภา ทัวร จํากัดบริษัท พฤษภา ทัวร จํากัด 



 

 กดลืมรหัสผาน สมาชิกที่เคยลงทะเบียนผานระบบแลวจะทาง E-mail ที่ลงทะเบียนไวได โดยเมื่อสมาชิกการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสมาชิกลงทะเบียนผานระบบแลวจะสามารถทํารายการลืมรหัสผาน เพื่อใหระบบสงรหัสผานสมาชิกไดรับรหัสผานใหมทาง E-mail แลว ควรเปลี่ยนรหัสผานใหมทันที การรักษาความปลอดภัยของขอมูลสมาชิก 
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ลืมรหัสผาน เพื่อใหระบบสงรหัสผานใหมใหสมาชิกเปลี่ยนรหัสผานใหมทันที ทั้งนี้ เพื่อเปน

 

 



 

  เมนูบริการทางอินเตอรเน็ต สมาชิกสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมหรือขาวสารตางที่เกี่ยวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ผานเมนู “ดาวโหลดฟอรม” และ “ขาวสาร” ตามลําดับ 

             

เมนูบริการทางอินเตอรเน็ต สมาชิกสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมหรือขาวสารตางที่เกี่ยวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ผานเมนู ตามลําดับ 
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เมนูบริการทางอินเตอรเน็ต สมาชิกสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมหรือขาวสารตางที่เกี่ยวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ผานเมนู 

 



 

 การเปล่ียนแผนการลงทุนการเปล่ียนแผนการลงทุนการเปล่ียนแผนการลงทุนการเปล่ียนแผนการลงทุน    ((((กรณีสมาชิกสามารถเปล่ียนแผนไดเองกรณีสมาชิกสามารถเปล่ียนแผนไดเองกรณีสมาชิกสามารถเปล่ียนแผนไดเองกรณีสมาชิกสามารถเปล่ียนแผนไดเอง 1. สมาชิกสามารถ Login เขาใชระบบดวยรหัสผูใชงานและรหัสผานที่สมาชิกกําหนดขึ้น

 
รหสัผูใ้ชง้าน
และ รหสัผา่น

กรณีสมาชิกสามารถเปล่ียนแผนไดเองกรณีสมาชิกสามารถเปล่ียนแผนไดเองกรณีสมาชิกสามารถเปล่ียนแผนไดเองกรณีสมาชิกสามารถเปล่ียนแผนไดเอง))))    เขาใชระบบดวยรหัสผูใชงานและรหัสผานที่สมาชิกกําหนดขึ้น 

             

เขา้สูร่ะบบ โดยใช ้ 
รหสัผูใ้ชง้าน (username)  
และ รหสัผา่น (password)  
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2. เลือกเมนูสับเปลี่ยน และ เมนูยอย การเปลี่ยนแผนการลงทุน

 

 การเปลี่ยนแผนการลงทุน หนาจอจะแสดงขอมูลออกเปนสวนตางๆดังนี้  
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หนาจอจะแสดงขอมูลออกเปนสวนตางๆดังนี้ 

 



 

a. คะแนนจากการทําแบบประเมินความเสี่เขาเมนูขอมูลสมาชิก เมนูยอยทําแบบประเมินb. วันที่แผนมีผล คือ แผนเดิมที่สมาชิกถืออยูในปจจุบันc. คือสัดสวนการลงทุนของแผนปจจุบันที่สมาชิกถืออยูจากการทําแบบประเมินความเสีย่ง ถายังไมไดทําจะขึ้นวา N/A สมาชิกสามารถเขาไปทําแบบประเมินไดโดยเมนูยอยทําแบบประเมิน วันที่แผนมีผล คือ แผนเดิมที่สมาชิกถืออยูในปจจุบัน คือสัดสวนการลงทุนของแผนปจจุบันที่สมาชิกถืออยู 

A 

      E
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 สมาชิกสามารถเขาไปทําแบบประเมินไดโดย

B 

      C 

      D 

E 

      F 



 

d. คือสวนที่บอกถึงเรื่องตางๆดังนี้i. จํานวนครั้งที่สมาชิกจะทําการเปลี่ยนแผนไดโดยไมมีคาใชจายii. จํานวนครั้งตามสิทธิ์ที่สมาชิกสามารถทําการเปลี่ยนแผนไดโดยไมมีคาใชจายe. วันที่มีผล คือ วันที่คําสั่งเปลี่ยนแผนนี้จะมีผลบังคับใช สวนระยะเวลาเปลี่ยนแผนคือ ชวงเวลาที่สมาชิกจะเขามาทําการเปลี่ยนแผนในระบบได f. คือสวนของคําสั่งเปลี่ยนแผนในครั้งนี้ประกอบดวยการสั่งi. คงไว ที่แผนการลงทุนเดิมโดย ไมปรับสัดสวน ทําอะไร (ใชเมนูนี้สําหรับนายจางที่สามารถแยกสั่งเงินปจจุบันกับเงินที่จะเขางวดถัดไปไดii. คงไว ที่แผนการลงทุนเดิมโดย ปรับสัดสวน สัดสวนเดิมตามขอ คําสั่งนี้เงินนําสงในงวดถัดไปจะเขาที่แผนเดิมตามขอ iii. โอนเขา ที่แผนการลงทุนใหมทั้งจํานวนโดยเลือก อยูทั้งหมดในปจจุบันไปลงทุนในแผนการลงทุนใหมตามที่เลือกในตาราง ซึ่งจะรวมถึงเงินในงวดถัดไปก็จะนําสงเขาแผนการลงทุนนี้เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอยใหทําการกด บันทึก เพื่อทําการบันทึกขอมูลคําสั่งนี้ 3. ทําการยืนยัน หรือ ยกเลิกคําสั่ง ที่สั่งไว กรณียืนยันคําสั่งระบบจะสงขอความในการทําการเปลี่ยนแผนไปยัง ไดทําการลงทะเบียนไว 

คือสวนที่บอกถึงเรื่องตางๆดังนี้ ที่สมาชิกจะทําการเปลี่ยนแผนไดโดยไมมีคาใชจาย จํานวนครั้งตามสิทธิ์ที่สมาชิกสามารถทําการเปลี่ยนแผนไดโดยไมมีคาใชจายวันที่มีผล คือ วันที่คําสั่งเปลี่ยนแผนนี้จะมีผลบังคับใช สวนระยะเวลาเปลี่ยนแผนคือ ชวงเวลาที่สมาชิกจะเขามาทํา คือสวนของคําสั่งเปลี่ยนแผนในครั้งนี้ประกอบดวยการสั่งในสวนของเงินเกาดังนี้ คงไว ที่แผนการลงทุนเดิมโดย ไมปรับสัดสวน (Rebalance) คือ คําสั่งใหคงเงินปใชเมนูนี้สําหรับนายจางที่สามารถแยกสั่งเงินปจจุบันกับเงินที่จะเขางวดถัดไปไดที่แผนการลงทุนเดิมโดย ปรับสัดสวน (Rebalance) คือ คําสั่งใหปรับยอดเงินปจจุบันใหกลับสัดสวนเดิมตามขอ C ดวยเหตุผลจากการลงทุนทําใหสัดสวนของการลงทุนคําสั่งนี้เงินนําสงในงวดถัดไปจะเขาที่แผนเดิมตามขอ C) โอนเขา ที่แผนการลงทุนใหมทั้งจํานวนโดยเลือก 1 แผนการลงทุนตอไปนี้อยูทั้งหมดในปจจุบันไปลงทุนในแผนการลงทุนใหมตามที่เลือกในตาราง ซึ่งจะรวมถึงเงินในงวดถัดไปก็จะนําสงเขาแผนการลงทุนนี้ เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอยใหทําการกด บันทึก เพื่อทําการบันทึกขอมูลคําสั่งนี้ น หรือ ยกเลิกคําสั่ง ที่สั่งไว กรณียืนยันคําสั่งระบบจะสงขอความในการทําการเปลี่ยนแผนไปยัง 
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จํานวนครั้งตามสิทธิ์ที่สมาชิกสามารถทําการเปลี่ยนแผนไดโดยไมมีคาใชจาย วันที่มีผล คือ วันที่คําสั่งเปลี่ยนแผนนี้จะมีผลบังคับใช สวนระยะเวลาเปลี่ยนแผนคือ ชวงเวลาที่สมาชิกจะเขามาทําคือ คําสั่งใหคงเงินปจจุบันไวแบบเดิมโดยไมใชเมนูนี้สําหรับนายจางที่สามารถแยกสั่งเงินปจจุบันกับเงินที่จะเขางวดถัดไปได) คือ คําสั่งใหปรับยอดเงินปจจุบันใหกลับไปสูกการลงทุนทําใหสัดสวนของการลงทุนเปลี่ยนไปจากเดิม (ถาเลือกแผนการลงทุนตอไปนี้ คือ คําสั่งใหทําการโยกเงินที่มีอยูทั้งหมดในปจจุบันไปลงทุนในแผนการลงทุนใหมตามที่เลือกในตาราง ซึ่งจะรวมถึงเงินในงวดถัดไปก็จะ
น หรือ ยกเลิกคําสั่ง ที่สั่งไว กรณียืนยันคําสั่งระบบจะสงขอความในการทําการเปลี่ยนแผนไปยัง E-mail ที่สมาชิก

 



 

 4. เมื่อดําเนินการครบทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นระบบจะเขาสูหนาจอนี้เพื่อที่จะสามารถเลือกกลับสูหนาจอหลัก 

  

เมื่อดําเนินการครบทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นระบบจะเขาสูหนาจอนี้เพื่อที่จะสามารถเลือกกลับสูหนาจอหลัก  
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เมื่อดําเนินการครบทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นระบบจะเขาสูหนาจอนี้เพื่อที่จะสามารถเลือกกลับสูหนาจอหลัก 

 




