
การใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์
น าเสนอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

27 กุมภาพันธ์ 2563
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หัวข้อน าเสนอ
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1. Mobile Aplication : K-My PVD

2. Website : K-Cyber Provident Fund

3. ท าอย่างไรเม่ือลืม Password หรือ Password โดนล็อก



หัวข้อน าเสนอ
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1. Mobile Aplication : K-My PVD

2. Website : K-Cyber Provident Fund

3. ท าอย่างไรเม่ือลืม Password หรือ Password โดนล็อก
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Mobile Application
K-My PVD
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การเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
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โดยใช้  Username / Password ดังนี้

Username (รหัสผู้ใช้งาน) : เลขบัตรประชาชน
Password (รหัสผ่าน) : pvd@เลขบัตรประชาชน

*** เมื่อสมาชิก log in คร้ังแรก 
ระบบบังคับให้สมาชิกท าการก าหนดรหัสผ่านใหม่ ***



K-My PVD
ดาวน์โหลด K-My PVD

ระบบ ios ระบบ android

เวอร์ชั่นขั้นต่ าของ iOS และ Android 
iPhone รุ่น 6 ขึ้นไป (IOS version 9 ขึ้นไป)             Android OS 5 ขึ้นไป



การเข้าใช้งาน K-My PVD ครั้งแรก
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1

Username : เลขบัตรประชาชน

Password : pvd@เลขบัตรประชาชน

สมาชิกกรอกข้อมูลดังนี้



การเข้าใช้งาน K-My PVD ครั้งแรก
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สมาชิกกรอกข้อมูลส่วนตัว
1. เบอร์โทรศัพท์
2. อีเมล 
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การเข้าใช้งาน K-My PVD ครั้งแรก
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ก าหนดและยืนยัน PIN
(หรือ Face ID / Touch ID ในกรณีที่อุปกรณ์ม ี
function support)
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การเข้าสู่ระบบ K-My PVD
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สะดวกด้วยการใช้ pin
(หรือ Face ID / Touch ID ในกรณีท่ี

อุปกรณ์มี function support)



การเข้าใช้งาน K-My PVD ครั้งแรก - เปลี่ยนรหัสผ่าน
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การเข้าใช้งาน K-My PVD ครั้งแรก – เปลี่ยนรหัสผ่าน (ต่อ)

13

4
pvd@เลขบัตรประชาชน
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ดูยอดเงินสะสมได้สะดวกรวดเร็ว
แสดงสถานะเงนิกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ทั้งส่วนสมาชิกและส่วน

นายจ้าง พร้อมสัดส่วนสินทรัพย์ตามแผนการลงทุน

ดูยอดเงินสะสม
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สถานะกองทุนส่วนสมาชิก - ภาพรวม

ชื่อสมาชิก

จ านวนเงินรวม

ผลประโยชน์สิ้นสุด ณ. วันที่

จ านวนเงินแยกตามส่วน
สะสมและสมทบ

จ านวนเงินแยกตามราย
นโยบายการลงทุน



ConfidentialPVD-PF-15

สถานะกองทุนส่วนสมาชิก - เงินต้นและผลประโยชน์

ผลประโยชน์เงินสมทบ

เงินต้นเงินสมทบ

ผลประโยชน์เงินสะสม

เงินต้นเงินสะสม
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ติดตามผลการด าเนินงานกองทุน

ติดตามผลการด าเนินงานได้ทุกเวลา
แสดงผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดย

เลือกดูได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ
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ใบแจ้งยอดเงินในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

เรียกดูใบแจ้งยอดสมาชิกกองทุนย้อนหลัง
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงนิสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้ตาม

รอบการรายงานประจ าปี



ConfidentialPVD-PF-15

ใบแจ้งยอดสมาชิกกองทุนย้อนหลัง

สามารถเรียกดูย้อนหลังได้ 6 รอบ

ส่ง file เข้า e-mail address ที่ก าหนด



ConfidentialPVD-PF-15

ผลตอบแทนรายนโยบายการลงทุน

ผลตอบแทน Year to Date

เปรียบเทียบผลตอบแทนย้อนหลัง



ConfidentialPVD-PF-15

ผลตอบแทนรายนโยบายการลงทุน – Fund Fact Sheet

ส่ง file เข้า e-mail address ที่ก าหนด
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ผลตอบแทนรายนโยบายการลงทุน - สถิติย้อนหลัง

ปรับหน้าจอในการแสดงผล



ค านวณแผนเกษียณอายุ

ค านวณแผนเกษียณอายุได้ง่าย
ช่วยคุณวางแผนอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อชีวิตบวกๆ ใน

วัยเกษียณ
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ค านวณแผนเกษียณอายุ

แผนเกษียณ

 สามารถค านวณแผนเกษียณ      โดยการกรอก

ขอ้มลูสว่นตวัเบื้องตน้

 หากเป็นสมาชิกกองทนุ ขอ้มลูเงนิกองทนุ จะถกู

น ามาช่วยในการค านวณภาษีอย่างสะดวกและ

รวดเรว็

 ผลที่ไดจ้ากการค านวณแผนเกษียณจะมี

ค าแนะน าในการออมเพิม่เตมิ เพือ่ความสะดวก

ในการวางแผนเกษียณเพิม่ข้ึน และเป็นการ

เตรยีมความพรอ้มสูก่ารเกษียณอย่างมัน่คง
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ค านวณแผนเกษียณอายุ
ใส่ผลตอบแทนท่ีคาดหวังของเงิน
ออมก่อนเกษียณและหลังเกษียณ

ใส่จ านวนเงินท่ีจะใช้จ่ายหลังจาก
เกษียณต่อเดือน

กดเพ่ือเริ่มค านวณ
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ค านวณแผนเกษียณอายุ

Application จะค านวณให้
ว่า วันท่ีเกษียณอายุจะมีเงินเท่าไหร่ 
และมีเงินใช้พอจนถึงวันท่ีเสียชีวิต
หรือไม่

และถ้าหากมีเงินใช้ไม่พอจนถึง
วันท่ีเสียชีวิต Application 
จะมีการแนะน าว่าควรจะต้องเก็บ
ออมเงินเพ่ิมอีกเท่าไหร่



แนะน าการลงทุนที่เหมาะสม

แนะน าการลงทุนที่เหมาะสม
ลงทุนเพ่ิมเติมได้ง่ายๆ ผ่าน K-My Funds
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การเรียกใช้ Function ในระบบ
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เริ่มต้นใช้งาน

เสี่ยงได้แค่ไหนรู้ใจตัวเอง
รู้ตัวตนของคุณด้วยแบบประเมินความเสีย่ง ก่อนปรับเปลี่ยน

แผนการลงทุน
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การจัดท าแบบประเมินความเสี่ยง



ปรับแผนลงทุนให้ตรงใจ

ปรับแผนการลงทุนให้ตรงใจ
เลือกแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง 

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย



การเปลี่ยนแผนการลงทุน
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ความเสี่ยงที่รับได้

แผนการลงทุนเงินน าส่งปัจจุบัน



การเปลี่ยนแผนการลงทุน
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E-mail แจ้งการเปลี่ยนแผนการลงทุน
ไปยัง e-mail address ที่ก าหนด



การยกเลิกการเปล่ียนแผนการลงทุน
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E-mail แจ้งยกเลิกการเปลี่ยนแผนการ
ลงทุนไปยัง e-mail address ที่ก าหนด



การปรับสัดส่วนการลงทุน
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แสดงสัดส่วนเงินในกองทุนปัจจุบัน

การปรับสัดส่วน ถือเป็นการเปลี่ยนสัดส่วน
เงินในกองทุน



หัวข้อน าเสนอ
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1. Mobile Aplication : K-My PVD

2. Website : K-Cyber Provident Fund

3. ท าอย่างไรเม่ือลืม Password หรือ Password โดนล็อก



K - Cyber Provident Fund
www.kasikornasset.com
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K-Cyber Provident Fund
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K-Cyber Provident Fund



การเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

40

โดยใช้  Username / Password ดังนี้

Username (รหัสผู้ใช้งาน) : เลขบัตรประชาชน
Password (รหัสผ่าน) : pvd@เลขบัตรประชาชน

สามารถเข้า Website ผ่านที่ Browser ของ Internet Explorer ( version 8.0 ขึ้นไป ) 
https://k-pvdmember.kasikornasset.com/pvdmember/Security/SEC_M_001.aspx

*** เมื่อสมาชิก log in ครั้งแรก 
ระบบบังคับให้สมาชิกท าการก าหนดรหัสผ่านใหม่ ***
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K-Cyber Provident Fund



ก ำหนดรหัสผำ่นใหม่

ก ำหนดรหัสผูใ้ชใ้หม่

บนัทกึขอ้มลูสว่นตัว
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K-Cyber Provident Fund
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K-Cyber Provident Fund
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K-Cyber Provident Fund

1 คร้ัง 2 คร้ัง
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K-Cyber Provident Fund

บริษัท A จ ากัด
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K-Cyber Provident Fund
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K-Cyber Provident Fund
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K-Cyber Provident Fund
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K-Cyber Provident Fund



หัวข้อน าเสนอ
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1. Mobile Aplication : K-My PVD

2. Website : K-Cyber Provident Fund

3. ท าอย่างไรเม่ือลืม Password หรือ Password โดนล็อก



ข้อควรรู้การใช้งาน 
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