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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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K Cyber Provident Fund 
For Member 
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K-Cyber Provident Fund Member 

ขอบเขตกำรให้บริกำร ส่วนของสมำชิก 

• แสดงผลสถำนะเงินกองทุนของสมำชิก 

• แสดงผลยอดเงินลงทุนล่ำสดุ ในแต่ละประเภทเงิน ในแต่ละนโยบำยกำรลงทุน 

• แสดงผล หนังสือรับรองยอดเงินกองทุนรำย 6 เดือน (ย้อนหลังรอบล่ำสุด) 

• บริกำรดำวน์โหลดแบบฟอร์มต่ำงๆที่จ ำเป็น 

• รำยงำนข่ำวสำร 

• เปลี่ยนแผนกำรลงทุน / ท ำแบบประเมินควำมเสี่ยง 

 

ขั้นตอนกำรให้บริกำร 

1.  เข้ำสู่ระบบ โดยใช้ รหัสผู้ใช้งำน (username) และ รหัสผ่ำน (password) ตำมท่ีแจ้ง 

2.  ท ำกำรลงทะเบียนเพื่อใช้งำน โดยสมำชิกจะถูกบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่ำนเพื่อให้สะดวกในกำรจดจ ำ 

3.  เข้ำดูข้อมูลตำมเมนูต่ำงๆ ตำมในส่วนของขอบเขตกำรให้บริกำร 

 

หมำยเหตุ  

สมำชิกสำมำรถท ำกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนได้ทุกเมื่อที่ต้องกำร และในกรณีลืมรหัสผ่ำนสำมำรถขอรหัสผ่ำนใหม่ได้ผ่ำนทำงระบบ โดยระบบจะจัดส่ง
รหัสผ่ำนกลับไปให้ท่ี E-mail ตำมที่ได้ลงทะเบียนไว้ 
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ภำพรวมกำรท ำงำนของระบบ K-Cyber Provident Fund 

K-Cyber Provident Fund 
Member 

กรณีสมำชิก Login เข้ำสู่ระบบครั้งแรก 

รำยงำนสถำนะเงินลงทุนล่ำสุด 

หนังสือรับรองยอดเงินกองทุน
ประจ ำป ีแบบประเมินควำมเสี่ยง 

2.สับเปลี่ยน 

เปลี่ยนแผนกำรลงทุน 

ยกเลิกเปลี่ยนแผนกำรลงทุน 

  3.รำยกำรย้อนหลัง 

1.ข้อมูลสมำชิก 

สถำนะเงินกองทุนของสมำชิก 
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เมนู   
K-Cyber Provident Fund 

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

เลือก K-Cyber Provident Fund 
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Log in เข้ำสู่ระบบ 

ท ำกำรลงทะเบียน โดยใช้  
- รหัสผู้ใช้งำน (username) : Email address 

KKU  (เช่น xxxxxx@kku.ac.th) 
- รหัสผ่ำน (password) : ตำมทีไ่ด้รับแจ้งจำก 

บลจ.กสิกรไทย (KAsset) 
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ระบบจะให้ระบุกำรรบัทรำบเงื่อนไขกำรใช้บรกิำร ส ำหรับผู้ใช้ระบบครั้งแรก 

ใส่เครื่องหมำย และกดปุ่มยืนยัน 
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ระบบจะขอให้สมำชิกก ำหนดรหัสผ่ำน (Password) ใหม่   

กดปุ่ม OK 
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ระบบจะให้ก ำหนดรหัสผ่ำน (Password) ใหม่  

1.ก ำหนดรหัสผ่ำนใหม่ (Password) ตำมหลักเกณฑ์ 
- ควำมยำว 8-30 ตัวอักษร 
- มีภำษำอังกฤษ และ อักขระพิเศษอย่ำงน้อย 1 ตัว 
- มีตัวเลขอย่ำงน้อย 1 ตัว 
- ห้ำมตัวอักษรกับตัวเลข 3 ตัวติด 

2.กรอกข้อมูลส่วนตัว 
- Email 
- เบอร์มือถือ 

3.กดปุ่มยืนยัน 
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เข้ำสู่ระบบ โดยใช้  
- รหัสผู้ใช้งำน (username) : Email address KKU (เช่น xxxxxx@kku.ac.th) 

- 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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1. หน้ำจอ สถำนะเงินกองทุนของสมำชิก 
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 ธนำคำรกสิกรไทย 
2. หน้ำจอ เรียกดูสถำนะเงินลงทุนล่ำสดุ 

ข้อมูลวันค ำนวณหน่วย  (Trade date) ล่ำสุด 
ของฐำนข้อมูล 
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3. หน้ำจอ เรียกดูหนังสือรับรองยอดเงินกองทุนประจ ำปี 

เลือกรอบที่ต้องกำร 
และกดปุ่มแสดงรำยงำนประจ ำป ี
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3. หน้ำจอ เรียกดูหนังสือรับรองยอดเงินกองทุนประจ ำปี 
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4. หน้ำจอ แบบประเมินควำมเสี่ยง 
(ควรท ำก่อนเลือกแผนกำรลงทุน) 

กดปุ่มเริ่มท ำแบบประเมิน 
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4. หน้ำจอ แบบประเมินควำมเสี่ยง (ต่อ) 
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ท ำแบบประเมินควำมเสี่ยงเรียบร้อย   
กดปุ่ม บันทึกแบบประเมิน   

กดปุ่ม OK 

4. หน้ำจอ แบบประเมินควำมเสี่ยง (ต่อ) 
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4. หน้ำจอ แบบประเมินควำมเสี่ยง (ต่อ) 

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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• แผนกำรลงทุนของ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 แผนที่ 1 ตรำสำรหนี้ (แผนปัจจุบัน) 

 แผนที่ 2 ตรำสำรหนี้ 80% : ตรำสำรทุน 20% (แผนปัจจุบัน) 

 แผนที่ 3 ตรำสำรหนี้ 70% : ตรำสำรทุน 30% (แผนใหม่มีผลวันที่ 1 กรกฎำคม 2562) 

 แผนที่ 4 ตรำสำรหนี้ 70% : ตรำสำรทุน 20% : กองทุนต่ำงประเทศ 10% (แผนใหม่มีผลวันที่ 1 กรกฎำคม 2562) 

• สมำชิกสำมำรถท ำกำรเปลี่ยนแผนได้ปีละ 2 ครั้ง 

 
 
 

 

กองทุนเฉพำะส่วนของ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
ภำยใต้กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เค มำสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

ระยะเวลำกำรเปลี่ยนแปลงแผน มีผลในวันที่

ภำยใน 1-15 มิถุนำยน 1 กรกฎำคม ของปีเดียวกัน

ภำยใน 1-15 ธันวำคม 1 มกรำคม ของปีถัดไป

หมำยเหตุ  
• เงินกองทุนที่มีอยู่ทั้งหมดของสมำชิกจะถูกโอนย้ำยไปยังแผนกำรลงทุนใหมท่ีเ่ลอืก  
• ใช้วันประมวลผล (Trade Date) ที่ใกล้ที่สดุหลงัวันทีม่ีผลในกำรซื้อขำยหน่วยในกำรเปลี่ยนแผนกำรลงทนุ 
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หน้ำจอ เปลี่ยนแผนกำรลงทุน 

ส่วนที่ 1 
แผนกำรลงทุนปัจจุบัน 
ของสมำชิก 

ส่วนที่ 2 
เลือกแผนส ำหรับกำร
เปล่ียนแผนกำรลงทุน 

เลือก : เปล่ียนแผนกำรลงทุน 
 
ขั้นตอนที่ 1  
กรอกข้อมูลกำรเปลี่ยนแผน 



24 

หน้ำจอ เปลี่ยนแผนกำรลงทุน 

ส่วนที่ 1 
แผนกำรลงทุนปัจจุบันของสมำชิก 
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หน้ำจอ เปลี่ยนแผนกำรลงทุน 

ส่วนที่ 2 :  
เลือกแผนส ำหรับกำรเปลี่ยนแผนกำรลงทุน 

1. เลือกควำมประสงค์กำรลงทนุ
ของเงินกองทุนปัจจุบัน 

2. เงินน ำส่งใหม่จะเปลี่ยนแปลงไปตำมกำรเลือก
แผนกำรลงทุนของเงินที่มีอยู่เดิม โดยอัตโนมัติ 
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หน้ำจอ เปลี่ยนแผนกำรลงทุน 

กดบันทึก 
ยืนยันกำรเปลี่ยนแผนกำรลงทุน  



27 

กรณีสมำชิกเลือกแผนกำรลงทุนที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงกว่ำคะแนนที่ตนเอง
ท ำได้ ระบบจะขึน้เตอืนอีกครั้งกอ่นยืนยันกำรท ำรำยกำร 

หน้ำจอ เปลี่ยนแผนกำรลงทุน 
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กรณีสมำชิกเลือกแผนกำรลงทุนที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงกว่ำคะแนนที่ตนเอง
ท ำได้ ระบบจะขึน้เตอืนอีกครั้งกอ่นยืนยันกำรท ำรำยกำร 

หน้ำจอ เปลี่ยนแผนกำรลงทุน 
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หน้ำจอ เปลี่ยนแผนกำรลงทุน 

กดยืนยัน 
เพื่อยืนยันกำรเปลี่ยนแผนกำรลงทุน 
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ระบบจะยืนยันกำรด ำเนินกำร
เปล่ียนแปลงแผนกำรลงทุน
เรียบร้อยผ่ำนทำงอีเมล ์ 
สมำชิกสำมำรถส่ังให้ระบบส่ง
รำยละเอียด 
ทำง Email หรือ สั่งพิมพ์
รำยงำนเก็บไว้เป็นหลักฐำน 

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 

06/06/2560 01/07/2561 แผน 7 ตราสารหนี ้60 
60 40 

2.กดปุ่มบันทึก 

1. เลือกรำยกำรที่ต้องกำร
ยกเลิกโดยใส่เครื่องหมำย  
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กรณีสมำชิกต้องกำร ยกเลิกรำยกำรแผนกำรลงทุนที่เลือกไว้ก่อนหนำ้ 

หน้ำจอ ยกเลิกเปลี่ยนแผนกำรลงทุน : ระบุรำยกำรที่ต้องกำรยกเลิก 
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กรณีสมำชิกต้องกำร ยกเลิกรำยกำรแผนกำรลงทุนที่เลือกไว้ก่อนหนำ้ 

หน้ำจอ ยกเลิกเปลี่ยนแผนกำรลงทุน : ระบุรำยกำรที่ต้องกำรยกเลิก (ต่อ) 

3.กดปุ่มยืนยัน 
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• ระบบด ำเนินกำรยกเลิกสับเปลี่ยนแผนกำรลงทุนเรียบร้อย  
• กรณียกเลิกกำรเปลี่ยนแผนกำรลงทุน จะไม่มี E-mail แจ้งเตือน 
• สมำชิกสำมำรถกลับไปเลือกแผนกำรลงทุนได้ใหม่ โดยให้        

ไปท ำรำยกำรที่เมนู “เปลี่ยนแผนกำรลงทุน” 

 31/5/2560  ธนาคารกสิกรไทย 

กรณีสมาชิกต้องการ ยกเลิกรายการแผนการลงทนุท่ีเลือกไว้ก่อนหน้า 

หน้ำจอ ยกเลิกเปลี่ยนแผนกำรลงทุน : ระบบจะสรปุรำยกำรที่ยกเลกิ (ต่อ) 
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 แผนกำรลงทุนใดเหมำะสมกับสมำชิก 

 

 

 



48 อำย*ุ มีส่วนส ำคัญในกำรก ำหนดระดบัควำมทนทำนต่อควำมเสี่ยงในกำรลงทุนและระยะเวลำส ำหรบัลงทุน 

o ปัจจัยประกอบกำรพิจำรณำกำรเลือกรูปแบบกำรลงทุน 

อาย*ุ 

 

ฐานะ และ
ภาระ

การเงิน ความ
ต้องการ

ผลตอบแทน
ที่ต่างกัน 

 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 
เรื่องการ
ลงทุน 

การยอมรับ
ความเสี่ยง

จากการลงทุน 

วัยเริ่มต้นท ำงำน 

วัยกลำงคน 

วัยเกษียณ 
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 รู้จักตัวเอง 

 รู้จักนโยบำยกำรลงทุน และแผนกำรลงทน 

 ตัดสินใจภำยใต้ระดับกำรยอมรับควำมเสี่ยงตัวเอง                 “แบบทดสอบควำมเสี่ยง” 

 ติดตำมอย่ำงเข้ำใจ 

สรุปแนวทำงกำรตดัสินใจเลือกแผนกำรลงทุน 

“กำรเปล่ียนแปลงแผนกำรลงทุนของสมำชิก 

ไม่ควรพิจารณาจากผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว  
ควรเปล่ียนแปลงเมื่อควำมสำมำรถในกำรยอมรับควำมเสี่ยง / วัตถุประสงค์ในกำรลงทุน 

ของตนเองเปล่ียนไป”  
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  สมำชิกต้องท ำอะไรต่อจำกนี้ 
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สิ่งที่สมำชิกต้องด ำเนินกำร ส ำหรบัรอบกำรเปลี่ยนแผนที่จะมีผลในวันที ่1 กรกฎำคม 2562 

1 2 3 

ด ำเนินกำรเปลี่ยนแผนผ่ำนระบบภำยใน 
1 -15 มิ.ย. 2562 

แผนใหม่จะมีผล 
วันที่ 1 ก.ค. 2562 

เปลี่ยนแผนกำรลงทุนผ่ำนระบบ
คอมพิวเตอร์ 
https://k-

pvdmember.kasikornasset.com 
เข้ำระบบโดยใช้ username และ 

password ตำมที่ก ำหนด 

พิจำรณำและศึกษำข้อมูล  
และตัดสินใจเลือกแผน 

กำรลงทุนภำยใต้ระดับควำมเสี่ยง 
ที่เหมำะสมกับตนเอง 

1 คน เลือก 1 แผนกำรลงทุนเท่ำนั้น 

 

กรณีที่สมำชิกไม่แจ้งควำมจ ำนงเปล่ียนแผนให้ถือว่ำ สมำชิกเลือกลงทุนในแผนปัจจุบันที่ลงทุนอยู่ 

https://k-pvdmember.kasikornasset.com/
https://k-pvdmember.kasikornasset.com/
https://k-pvdmember.kasikornasset.com/
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สรุปสำระส ำคัญหลักเกณฑ์กำรเลือกแผนกำรลงทุน 

 ส ำหรับ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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 รูปแบบ Username และ Password ส ำหรับเข้ำใช้ระบบ K-Cyber Provident Fund 

 Username : Email ปัจจุบันของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

           ตัวอย่ำง  xxxxxx@kku.ac.th 

 Password : รหัสสุ่มจำกบลจ.กสกิรไทย  

            (สมำชิกจะได้รับแจ้ง Password ผ่ำน Email ของมหำวิทยำลัย)  

 
 หลังจำกลงทะเบียนผ่ำนระบบ “K-Cyber Provident Fund” ครั้งแรก สมำชิกจะต้องตั้ง Password ใหม่* 
 

 กำรเข้ำใช้งำนคร้ังถัดไป สมำชิกใช้ Username (Email ของมหำวิทยำลัย) และ Password ใหม่ตำมที่ตั้งไว้  

สรุป Employee’s Choice ของ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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 ช่วงเวลำในกำรแจ้งเปล่ียน “แผนกำรลงทุน” รวมทั้งวันที่มีผล มีดังน้ี 

 กำรแจ้งเปลี่ยนแผนกำรลงทุน 

 สมำชิกมีสิทธิ์เปล่ียนแผนกำรลงทุนได ้2 ครั้ง/ปี  ดังน้ี 

 

 

 

 

 กำรแจ้งเปลี่ยนแผนกำรลงทุนในครั้งต่อไป 

 ในรอบถัดไปของกำรเปลี่ยนจะเป็นช่วงเวลำตำมที่แจ้งดำ้นบนของทุกปี จนกว่ำคณะกรรมกำรกองทุน 
จะมีกำรแจ้งเปลี่ยนแปลง 

หมำยเหตุ  

• เงินกองทุนที่มีอยู่ทั้งหมดของสมำชิกจะถูกโอนย้ำยไปยังแผนกำรลงทุนใหม ่ที่เลือก  

• ใชว้ันประมวลผล (Trade Date) ที่ใกล้ที่สดุหลงัวันทีม่ีผลในกำรซื้อขำยหน่วยในกำรเปลี่ยนแผนกำรลงทนุ 

  

สรปุ Employee’s Choice ของ กลุม่บรษิทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 

ระยะเวลำกำรเปลี่ยนแปลงแผน มีผลในวันที่ 

ภำยใน 1-15 มิถุนำยน 1 กรกฎำคม ของปีเดียวกัน 

ภำยใน 1-15 ธันวำคม 1 มกรำคม ของปีถัดไป 

สรุป Employee’s Choice ของ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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Call Center PVD :  

02-673-7888 ,02-673-7882,02-673-7887,02-673-8773 

E-mail PVD :  

ka.pvdcallcenter@kasikornasset.com 

 

 

ช่องทำงกำรประสำนงำน / พบปัญหำในกำรเข้ำถึงข้อมูลเงินกองทุน   
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