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กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทนุ กสิกรไทย จ ำกัด 
โทร. 0 2673 7887-8 โทรสำร 0 2673 3988 
www.kasikornasset.com 

กำรติดตำมข้อมูลเงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
และกำรเปลี่ยนแผนกำรลงทุนด้วยตนเอง 
ผ่ำนระบบ K-Cyber Provident Fund  
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2. ตรวจสอบข้อมูลผ่ำน                                                                    

   “K-Cyber Provident Fund for Member”  

1. IVR Call Center PVD 

ช่องทำงกำรเข้ำดูข้อมูลกองทุนส ำหรับสมำชิก 

3. Mobile App  

   “K-My PVD” 

ทุกช่องทำง
ต้องมี 

Username 
& Password 

http://www.iconarchive.com/show/callcenter-girls-icons-by-dapino/callcenter-girls-blue-icon.html
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1. IVR Call Center PVD 
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  1. KAsset IVR Call Center 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สมำชิกท ำรำยกำรผ่ำนโทรศัพท์หมำยเลข 0-2673 8799 

• สอบถำมข้อมูลเงินกองทุนของสมำชิก 

• สอบถำมสถำนภำพกองทุน 

• ขอรับรำยงำนต่ำงๆ เช่น หนังสือรับรองยอดเงินกองทุนรำย 6เดือน (ย้อนหลังรอบล่ำสุด),  

 รำยงำนภำพรวมกองทุน เป็นต้น 

• บริกำรดำวน์โหลดแบบฟอรม์ต่ำงๆ ที่จ ำเป็น 

• รำยงำนข่ำวสำร 

• ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ 

Call Center PVD :  

02-673-3888  

02-673-7882 

02-673-7887 

02-673-7888 

http://www.iconarchive.com/show/callcenter-girls-icons-by-dapino/callcenter-girls-blue-icon.html
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1.  KAsset IVR Call Center (ต่อ) 

ข้ันตอนกำรให้บริกำร 

สมำชิกท ำรำยกำรผ่ำนโทรศัพท์หมำยเลข 0-2673 8799 

1. กด 1  เพื่อรับฟังข้อมูลสมำชิก โดยสมำชิกจะต้องกด รหัสผู้ใช้งำน (username) และ รหัสผ่ำน (password) ตำมที่
ได้รับจำก KAsset 

– กด 1 รับฟังข้อมูลเงินกองทุนของสมำชิก 

– กด 2 รับฟังข้อมูลสถำนภำพกองทุน 

– กด 3 ขอแบบฟอร์มทำงโทรสำร เช่น แบบฟอร์มขอรับเงินที่คงไว้ในกองทุน  

 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงกำรรับเงินเป็นงวด แบบขอส ำเนำเอกสำร เป็นต้น 

2. กด 2  ขอแบบฟอร์มขอรหัสผ่ำน (กรณีสมำชิกไม่ได้รับหรือลืมรหัสผู้ใช้งำนและ/หรือรหัสผ่ำน 

3. กด 3  เปลี่ยนรหัสผ่ำน 

4. กด 7  เพื่อขอรับเอกสำรที่ขอไว้แล้วทำงเคร่ืองโทรสำร 

5. กด 0  เพื่อติดต่อเจ้ำหน้ำที่ 

 

 
 
หมำยเหตุ สมำชิกสำมำรถท ำกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนได้ทุกเมื่อที่ต้องกำร และในกรณีลืมรหัสผำ่น  สมำชิกสำมำรถขอรหัสผ่ำนใหม่ได้ 

โดยส่งแบบฟอร์มขอเลขประจ ำตัวหรือรหัสผ่ำนมำยัง KAsset สมำชิกสำมำรถติดต่อนำยจ้ำงเพื่อรับรหัสผ่ำนใหม่ภำยในเดือนถัดไป 
 



6 

2. K Cyber Provident Fund 
For Member 
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ภำพรวมกำรท ำงำนของระบบ K-Cyber Provident Fund 

K-Cyber Provident Fund 
Member 

กรณีสมำชิก Login เข้ำสู่ระบบครั้ง 

รำยงำนสถำนะเงินลงทุนล่ำสุด 

หนังสือรับรองยอดเงินกองทุน
ประจ ำป ีแบบประเมินควำมเสี่ยง 

2.สับเปลี่ยน 

เปลี่ยนแผนกำรลงทุน 

ยกเลิกเปลี่ยนแผนกำรลงทุน 

  3.รำยกำรย้อนหลัง 

1.ข้อมูลสมำชิก 

สถำนะเงินกองทุนของสมำชิก 
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เมนู   
K-Cyber Provident Fund 

กำรเปลี่ยนแผนกำรลงทุน ส ำหรับสมำชิกที่เข้ำระบบครั้งแรก 

ไปที่ https://www.kasikornasset.com (ควรเข้ำผ่ำน Internet Explorer       version 8.0 ขึ้นไป)  
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กำรเปลี่ยนแผนกำรลงทุน ส ำหรับสมำชิกที่เข้ำระบบครั้งแรก 

ไปที่ https://www.kasikornasset.com (ควรเข้ำผ่ำน Internet Explorer       version 8.0 ขึ้นไป)  
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กำรเปลี่ยนแผนกำรลงทุน ส ำหรับสมำชิกที่เข้ำระบบครั้งแรก 



12 

กำรเปลี่ยนแผนกำรลงทุน ส ำหรับสมำชิกที่เข้ำระบบครั้งแรก 

ท ำกำรลงทะเบียน โดยใช้ รหัสผู้ใช้งำน (username) และ รหัสผ่ำน (password) ตำมที่ได้รับแจ้งจำก 
บลจ.กสิกรไทย (KAsset) 
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ระบบจะให้ระบุกำรรบัทรำบเงื่อนไขกำรใช้บรกิำร ส ำหรับผู้ใช้ระบบครั้งแรก 

ใส่เครื่องหมำย และกดปุ่มยืนยัน 
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ระบบจะให้ก ำหนดรหัสผู้ใช้งำน (Username) และ รหัสผ่ำน (Password) ใหม่  

2.ก ำหนดรหัสผู้ใช้งำนใหม่ 
(Username) ตำมหลักเกณฑ ์

3.ก ำหนดรหัสผ่ำนใหม่ 
(Password) ตำมหลักเกณฑ ์

4.พิมพอ์ักขระตำมภำพ 

5.กดปุ่มยืนยัน 

1.กรอกข้อมูลส่วนตัว 
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ส ำหรับสมำชิกที่เข้ำระบบคร้ังแรก ระบบขอให้ยืนยันกำรเปลี่ยนรหัสผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน 

กดปุ่ม OK 



16 

เข้ำสู่ระบบ โดยใช้  
รหัสผู้ใช้งำน (username)  
และ รหัสผ่ำน (password)  

ที่ตนเองก ำหนดใหม่ 

ให้สมำชิกเข้ำสู่ระบบอีกครัง้ ด้วย รหัสผู้ใช้งำน (Username)  
และ รหัสผ่ำน (Password) ที่ตนเองก ำหนดใหม่  
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เมนู : ข้อมูลสมำชิกกองทุน 

K-Cyber Provident Fund Member กรณีสมำชิก Login เข้ำสู่ระบบครั้ง 

รำยงำนสถำนะเงินลงทุนล่ำสุด 

หนังสือรับรองยอดเงินกองทุน
ประจ ำป ีแบบประเมินควำมเสี่ยง 

2.สับเปลี่ยน 

เปลี่ยนแผนกำรลงทุน 

ยกเลิกเปลี่ยนแผนกำรลงทุน 

  3.รำยกำรย้อนหลัง 

1.ข้อมูลสมำชิก 

สถำนะเงินกองทุนของสมำชิก 
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หน้ำจอแสดง สถำนะเงินกองทุนของสมำชิก 
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 ธนำคำรกสิกรไทย 
เรียกดูสถำนะเงินลงทุนล่ำสดุ 

ข้อมูลวันค ำนวณหน่วย  (Trade date) ล่ำสุด 
ของฐำนข้อมูล 
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เลือกรอบที่ต้องกำร 
และกดปุ่มแสดงรำยงำนประจ ำปี 

เรียกดูหนังสือรับรองยอดเงินกองทุนประจ ำปี 

30/06/2560 

31/12/2559 

30/06/2559 
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เรียกดูหนังสือรับรองยอดเงินกองทุนประจ ำปี 
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 ธนำคำรกสิกรไทย 

4. หน้ำจอ แบบประเมินควำมเสี่ยงก่อนเลอืกแผนกำรลงทุน  
(ควรท ำก่อนเลือกแผนกำรลงทุน) 

กดปุ่มเริ่มท ำแบบประเมิน 
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 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

หน้ำจอ แบบประเมินควำมเสี่ยง (ต่อ) 
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ท ำแบบประเมินควำมเสี่ยงเรียบร้อย   
กดปุ่ม บันทึกแบบประเมิน   

กดปุ่ม OK 

หน้ำจอ แบบประเมินควำมเสี่ยง (ต่อ) 
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หน้ำจอ แบบประเมินควำมเสี่ยง (ต่อ) 

เงนิฝาก ตราสารหนี้ภาครฐั และสถาบนัการเงนิ 

เงนิฝาก ตราสารหนี้ภาครฐั และสถาบนัการเงนิ ตราสารหนี้ภาคเอกชน + ตราสารทุน ไม่เกนิ 10% 

เงนิฝาก ตราสารหนี้ภาครฐั และสถาบนัการเงนิ ตราสารหนี้ภาคเอกชน + ตราสารทุน มากกวา่ 10% แต่ไม่เกนิ 30% 

เงนิฝาก ตราสารหนี้ภาครฐั และสถาบนัการเงนิ ตราสารหนี้ภาคเอกชน + ตราสารทุน มากกวา่ 30%  
แต่ไม่เกนิ 50% 

เงนิฝาก ตราสารหนี้ภาครฐั และสถาบนัการเงนิ ตราสารหนี้ภาคเอกชน + ตราสารทุน มากกวา่ 50%  ขึน้ไป 

ระบบแสดงคะแนนจำกกำรท ำแบบประเมินควำมเส่ียง 
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K-Cyber Provident Fund Member กรณีสมำชิก Login เข้ำสู่ระบบครั้ง 

รำยงำนสถำนะเงินลงทุนล่ำสุด 

หนังสือรับรองยอดเงินกองทุน
ประจ ำป ีแบบประเมินควำมเสี่ยง 

2.สับเปลี่ยน 

เปลี่ยนแผนกำรลงทุน 

ยกเลิกเปลี่ยนแผนกำรลงทุน 

  3.รำยกำรย้อนหลัง 

1.ข้อมูลสมำชิก 

สถำนะเงินกองทุนของสมำชิก 

เมนู : สับเปลี่ยน (เปลี่ยนแผนกำรลงทุน) 
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แผนกำรลงทุนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ  
แผนที่ 1 ตรำสำรหนี้ระยะสั้น ภำครัฐ สถำบันกำรเงิน 
แผนที่ 2 ตรำสำรหนี้ 
แผนที่ 3 ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 10 
แผนที่ 4 ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 25 
แผนที่ 5 ผสม หุ้นและ FIF* ไมเ่กินร้อยละ 25 
แผนที่ 6 ตรำสำรทุน 
แผนที่ 7 หน่วยลงทุนที่มีนโยบำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 
 
สมำชิกสำมำรถท ำกำรเปล่ียนแผนได้ 1 ครั้ง ต่อป ี
แจ้งควำมประสงค์เปลี่ยนแผนกำรลงทุน ในวันที่ 1 – 15 มกรำคม ของทุกปี 
โดยแผนกำรลงทุนใหม่จะมีผลในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ของปีนั้นๆ 
 
*FIF = Foreign Investment Fund (หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่ำงประเทศ) 

กองทุนเฉพำะส่วนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสวุรรณภูมิ  
ภำยใต้กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เค มำสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
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ส่วนที่ 1 
แผนกำรลงทุนปัจจุบันของสมำชิก 

ส่วนที่ 2 
เลือกแผนส ำหรับกำร
เปล่ียนแผนกำรลงทุน 

หน้ำจอ เปลี่ยนแผนกำรลงทุน 

1-15 มกราคม 2562 1 กุมภาพนัธ์ 2562 

เลือก : เปล่ียนแผนกำรลงทุน 
 
ขั้นตอนที่ 1  
กรอกข้อมูลกำรเปล่ียนแผน 
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กดบันทึก 
ยืนยันกำรเปลี่ยนแผนกำรลงทุน  

หน้ำจอ เปลี่ยนแผนกำรลงทุน 
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กรณีสมำชิกเลือกแผนกำรลงทุนที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงกว่ำคะแนนที่ตนเอง
ท ำได้ ระบบจะขึน้เตอืนอีกครั้งกอ่นยืนยันกำรท ำรำยกำร 

สัดสว่นสนิทรัพยเ์สีย่งมากกวา่คะแนนแบบประเมนิของทา่น ทา่นตอ้งการ
ยอมรับสัดสว่นสนิทรัพยเ์สีย่งหรอืไม ่

หน้ำจอ เปลี่ยนแผนกำรลงทุน 
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กรณีสมำชิกเลือกแผนกำรลงทุนที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงกว่ำคะแนนที่ตนเอง
ท ำได้ ระบบจะขึน้เตอืนอีกครั้งกอ่นยืนยันกำรท ำรำยกำร 

สดัสว่นสนิทรัพยเ์สีย่งมากกวา่คะแนนแบบประเมนิของทา่น  
ทา่นตอ้งการยอมรับสดัสว่นสนิทรัพยเ์สีย่งหรอืไม ่

กดบันทึก 
ยืนยันกำรเปลี่ยนแผนกำรลงทุน  

หน้ำจอ เปลี่ยนแผนกำรลงทุน 
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กดยืนยัน 
เพื่อยืนยันกำรเปลี่ยนแผนกำรลงทุน 

หน้ำจอ เปลี่ยนแผนกำรลงทุน 

1-15 มกราคม 2562 1 กุมภาพนัธ์ 2562 

PF1103 PF2103 PF3103 PF4103 PF5103 PF6103 PF7103

แผน 6 100%

แผน
ยอมรบั

ความเสีย่ง

สดัสว่น

สนิทรพัยเ์ส ีย่ง

สดัสว่นการลงทนุ (% ทีน่ าไปลงทนุ)

PF1103 PF2103 PF3103 PF4103 PF5103 PF6103 PF7103

แผน 6 100%

แผน
ยอมรบั

ความเสีย่ง

สดัสว่น

สนิทรพัยเ์ส ีย่ง

สดัสว่นการลงทนุ (% ทีน่ าไปลงทนุ)
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ระบบจะยืนยันกำรด ำเนินกำร
เปล่ียนแปลงแผนกำรลงทุน
เรียบร้อยผ่ำนทำงอีเมล ์ 
สมำชิกสำมำรถสั่งให้ระบบส่ง
รำยละเอียด 
ทำง Email หรือ สั่งพิมพร์ำยงำน
เก็บไว้เป็นหลักฐำน 

กำรเปลี่ยนแผนกำรลงทุน 
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K-Cyber Provident Fund Member กรณีสมำชิก Login เข้ำสู่ระบบคร้ัง 

รำยงำนสถำนะเงินลงทุนล่ำสุด 

หนังสือรับรองยอดเงินกองทุน
ประจ ำป ีแบบประเมินควำมเสี่ยง 

2.สับเปลี่ยน 

เปลี่ยนแผนกำรลงทุน 

ยกเลิกเปลี่ยนแผนกำรลงทุน 

  3.รำยกำรย้อนหลัง 

1.ข้อมูลสมำชิก 

สถำนะเงินกองทุนของสมำชิก 

เมนู : รำยกำรย้อนหลัง  
(ยกเลิกเปลี่ยนแผนกำรลงทุน) 
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กรณีสมำชิกต้องกำร ยกเลิกรำยกำรแผนกำรลงทุนที่เลือกไว้ก่อนหนำ้ 

หน้ำจอ ยกเลิกเปลี่ยนแผนกำรลงทุน : ระบุรำยกำรที่ต้องกำรยกเลิก 

2.กดปุ่มบันทึก 

1. เลือกรำยกำรที่ต้องกำร
ยกเลิกโดยใส่เครื่องหมำย  

06/06/2560 01/07/2561 แผน 6 ตราสารทนุ 
60 100 
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06/06/2560 01/07/2561  แผนท่ี 8 - PF2103 

กรณีสมำชิกต้องกำร ยกเลิกรำยกำรแผนกำรลงทุนที่เลือกไว้ก่อนหนำ้ 

หน้ำจอ ยกเลิกเปลี่ยนแผนกำรลงทุน : ระบุรำยกำรที่ต้องกำรยกเลิก (ต่อ) 

3.กดปุ่มยืนยัน 

แผน 6 ตราสารทนุ 
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• ระบบด ำเนินกำรยกเลิกสับเปลี่ยนแผนกำรลงทุนเรียบร้อย  
• กรณียกเลิกกำรเปลี่ยนแผนกำรลงทุน จะไม่มี E-mail แจ้ง 
• สมำชิกสำมำรถกลับไปเลือกแผนกำรลงทุนได้ใหม่ โดยให้        

ไปท ำรำยกำรที่เมนู “เปลี่ยนแผนกำรลงทุน” 

 31/5/2560  ธนาคารกสิกรไทย 

กรณีสมาชิกต้องการ ยกเลิกรายการแผนการลงทนุท่ีเลือกไว้ก่อนหน้า 

หน้ำจอ ยกเลิกเปลี่ยนแผนกำรลงทุน : ระบบจะสรปุรำยกำรที่ยกเลกิ (ต่อ) 
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3. Mobile App “K-Mypvd” 
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o แนะน ำ K-My PVD 
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Mobile App มี 2 ส่วน ดังนี้ 
-ส ำหรับบุคคลทั่วไป 

- ควำมรู้เกี่ยวกับกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
- สิทธิประโยชน์ทำงภำษี 
- ค ำนวณแผนเกษียณ 
- FAQ 

ส ำหรับสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
- ตรวจสอบเงินกองทุนปัจจุบัน 
- ผลตอบแทนกองทุนที่ผ่ำนมำ 
- รำยงำนใบแจ้งยอดสมำชิกกองทุน 

PDF 
- ควำมรู้เกี่ยวกับกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
- สิทธิประโยชน์ทำงภำษี 
- ค ำนวณแผนเกษียณ 
 

 

กรอกชื่อผู้ใช้ 
(Username) 

กรอกรหัสผ่ำน 
(Password) 
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Feature หลัก 

 Update สถำนะเงินกองทุน รำยสัปดำห์ 

 Update ผลกำรด ำเนินกำรกองทุน รำยสัปดำห์ 

 แสดงผลตอบแทนกองทุนย้อนหลัง 

 เรียกดูใบแจ้งยอดเงินกองทุน และ email ไปยังสมำชิก 

 

K-MY PVD : Mobile Application 
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K-MY PVD : Mobile Application 
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ผู้ประสำนงำน :  

– E-mail    : To : ka.pvdkmaster@kasikornasset.com 
– Call Center : โทร. 02 673 7888 

– FAX   : หมำยเลข 02 673 8708 

– IVR   : โทร. 02 673 8799 

– K-Cyber  : www.kasikornasset.com 

– ไปรษณีย ์  : ฝ่ำยทะเบียนสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  
» บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด 

» ชั้น 6 และ 12 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย  

» 400/22 ถ.พหลโยธิน แขวงสำมำเสนใน เขตพญำไท กรุงทพฯ 10400 

ช่องทำงในกำรติดต่อประสำนงำน 

mailto:ka.pvdkmaster@kasikornasset.com
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