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67การเข้าสู่ระบบ



การลงทะเบียน : คลิกสมัครสมาชิก

68



การลงทะเบียน (ต่อ): กรอกข้อมูลจากชุดข้อมูลลงทะเบียน และข้อมูลตดิต่อ

69
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การลงทะเบยีน (ต่อ) : ก าหนดรหสัผู้ใช้งานและรหสัผ่าน

คลิก เพ่ือตรวจสอบ “รหสัผู้ใช้งาน (USERNAME)” ป้องกนัการก าหนดรหสัผู้ใช้งานซ า้กบัสมาชิกทาานอ่ืน

เง่ือนไขการก าหนดรหสัผาาน

เง่ือนไขการก าหนดรหสัผู้ใช้งาน
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การลงทะเบียน (ต่อ) : คลิกยอมรับค าเตือน และใส่รหสัยืนยันตัวตน
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การลงทะเบียน (ต่อ) : คลิกลิงค์จากอีเมล

ระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนไปยงัอีเมล
ของสมาชิกท่ีได้ระบไุว้ในขัน้ตอนลงทะเบียน
ทัง้นี ้สมาชิกจะต้องยืนยนัการลงทะเบียน 
ภายใน 1 วัน นบัจากวนัท่ีลงทะเบียน
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การลงทะเบียน (ต่อ) : ใส่รหสัยืนยันตวัตนอีกครัง้

คลิก กรณีต้องการขอรหสัยืนยนัตวัตน 
(CAPTCHA) ใหมา
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การลงทะเบยีน (ต่อ) : ลงทะเบียนส าเร็จเรียบร้อย
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ภาพรวมของระบบ
คลิก เพ่ือดเูมนทูัง้หมด



แบบประเมินความเสี่ยง



แบบประเมินความเส่ียง
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ข้อมลูสาวนตวั (Profile) -แบบประเมินความเสี่ยง


ตอบค าถาม 11 ข้อ



คลิก “ยอมรับเง่ือนไข” 
พร้อม “กรอกรหสัผาานเพ่ือ
ยืนยนั” และกด “ตกลง”



แบบประเมินความเสี่ยง (ต่อ)
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ข้อมลูสาวนตวั (Profile) -แบบประเมินความเสี่ยง

ระดบัความเส่ียงของสมาชิก

ท าแบบประเมินความเส่ียงใหมา

สดัสาวนการลงทนุท่ีแนะน า
จากแบบประเมินความเส่ียง

สดัสาวนท่ีสมาชิกก าหนด



ข้อมลูยอดเงินกองทนุปัจจบุนั
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ข้อมูลยอดเงนิกองทุนปัจจุบนั
การลงทนุของคณุ – สดัสาวนการลงทนุ (ตาอ)

แสดงสดัสาวนการลงทนุในแตาละนโยบายการลงทนุของเงินน าสางและเงินกองทนุ ณ ปัจจบุนั

แสดงสดัสาวนการลงทนุในแตา
ละนโยบายทัง้จ านวนหนาวย

และจ านวนบาท

แจ้ง “รายการรอด าเนินการ”

สดัสาวนแนะน า
จาก “แบบประเมินความเส่ียง”

เช่ือมไปยงัเมน ู
“ปรับแผนการลงทนุ”
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ข้อมูลยอดเงนิกองทุนปัจจุบนั
การลงทนุของคณุ - ยอดรวม

แสดงยอดเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพปัจจบุนั พร้อมรายละเอียด

สดัสาวนเงินกองทนุระหวาาง
นายจ้างและลกูจ้าง

“MY RETURN” ผลตอบแทน
จากการลงทนุของสมาชิก

ยอดเงินกองทนุ

เช่ือมไปยงัเมน ู
“ปรับแผนการลงทนุ”



การท ารายการผาานระบบ FundLink M Online
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สิทธิการท าธุรกรรม



สิทธิการท าธุรกรรม (ต่อ)
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อาานรายละเอียดเง่ือนไขข้อตกลง

คลิก เพ่ือ “ยอมรับ” และ “ตกลง”



สิทธิการท าธุรกรรม (ต่อ)
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คลิก เปิดสิทธ์ิ และตกลง หากประสงค์ท ารายการ กรุณาออกจากระบบ 
และเข้าสูาระบบใหมาอีกครัง้





ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน
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* ทัง้นี ้สมาชิกจะท ารายการปรับแผนการลงทนุได้หรือไมา ขึน้อยูากบัข้อก าหนดของคณะกรรมการกองทนุ
** รูปแบบการลงทนุขึน้อยูากบักรอบการลงทนุท่ีคณะกรรมการกองทนุก าหนด

“ก าหนดสดัสาวนเงินลงทนุเข้าใหมา”

“ปรับสดัสาวนเงินลงทนุปัจจบุนั (%)”

แบบ “แผนการลงทนุ” แบบ “Free Hand”

สมาชิกก าหนดนโยบาย
และสดัสาวนการลงทนุด้วยตนเอง

“ยกเลิกการท ารายการ”

“สบัเปล่ียนระหวาางนโยบาย”



ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน
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ก าหนดสดัสาวนเงินลงทนุแบบ “แผนการลงทนุ”









คลิก เพ่ือดรูายละเอียดของนโยบายการลงทนุ

จ านวนครัง้ในการท ารายการ
เลือก “แผนการลงทนุ”

ท่ีต้องการ



ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน
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ก าหนดสดัสาวนเงินลงทนุแบบ “Free Hand”

จ านวนครัง้ในการท ารายการ

สดัสาวนการลงทนุปัจจบุนั

ก าหนดสดัสาวนการลงทนุ โดย “เล่ือนบาร์” หรือ “ระบตุวัเลข”

สดัสาวนการลงทนุเดมิ

“ลบ” นโยบายการลงทนุเดมิ

กรณีต้องการลงทนุในนโยบายอ่ืน
คลิก “เพิ่มนโยบายการลงทนุ”

แสดงสดัสาวนท่ีก าหนด
(ต้องก าหนดให้ครบ 100%)



ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน
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เลือก “นโยบายการลงทนุ” และ
ก าหนด “สดัสาวนการลงทนุ” ท่ีต้องการ



คลิก เพ่ือ 
“เพิม่นโยบายการลงทนุ”

ก าหนดสดัสาวนเงินลงทนุแบบ “Free Hand” (ตาอ)







ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน

90

สบัเปลี่ยนระหวาางนโยบาย



ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน
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สบัเปลี่ยนระหวาางนโยบาย(ตาอ)

เลอืก “นโยบาย” สบัเปลีย่นเข้า และสบัเปลีย่นออก

เลอืก “สบัเปลีย่นทัง้หมด” หรือ “ระบจุ านวน” หนาวย

กรณีเลือก “ระบจุ านวน”  
สมาชิกต้องระบจุ านวนหนาวยท่ีต้องการ

สบัเปล่ียน ทศนิยม 4 ต าแหนาง







โปรแกรมประมาณการณ์จ านวนเงินเป็นจ านวนหนาวย

*จ านวนหนาวยที่แสดงเป็นการค านวณจากราคาวนัท าการกาอนหน้า



ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน
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สบัเปลี่ยนระหวาางนโยบาย (ตาอ) 

คลิก “ยอมรับเง่ือนไข” 
พร้อม “กรอกรหสัผาานเพ่ือยืนยนั” และ

กด “ตกลง”





ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน
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ยกเลกิการท ารายการ (Reverse) 

คลิกเพ่ือ “ยกเลิก” รายการ

คลิก “ยอมรับเง่ือนไข” 
พร้อม “กรอกรหสัผาานเพ่ือยืนยนั” 

และกด “ตกลง”







ดาวนโ์หลดเอกสาร

94

ใบรับรองแจ้งยอดสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพ

ยอดเงินสะสมระหวาางปี

ย้อนหลงั 2 รอบบญัชี

ดาวน์โหลดเอกสาร







เมนูอื่น ๆ
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ดนูโยบายการลงทนุทัง้หมด

เลือก 
“กลุามระดบัความเส่ียง”

เลือก “นโยบาย”

คลิกไปยงั “Fund Factsheet”



การวางแผนการเกษียณ Retire Rich Workbook



วางแผนเกษยีณ โปรแกรมชว่ยคาดการณค์วามพอเพยีง ของ PVD
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เพียง 4 ขัน้ตอนง่ายๆ
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แสดงผลลัพธ์

วางแผนเกษยีณ โปรแกรมชว่ยคาดการณค์วามพอเพยีง ของ PVD (ต่อ)
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ปรับข้อมูลการจ าลอง

4.00

วางแผนเกษียณ โปรแกรมช่วยคาดการณ์ความพอเพียง ของ PVD (ต่อ)
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ปรับปรุงแผน / ทดลองปรับแผนการลงทุน / ปรับเปอร์เซ็นต์เงนิน าส่ง

*เง่ือนไขการปรับปรุงแผนขึน้อยูากบักรอบการลงทนุและข้อบงัคบักองทนุของบริษัท

วางแผนเกษียณ โปรแกรมช่วยคาดการณ์ความพอเพียง ของ PVD (ต่อ)
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แสดงผลลัพธ์ (หลังการปรับปรุง)

วางแผนเกษียณ โปรแกรมช่วยคาดการณ์ความพอเพียง ของ PVD (ต่อ)
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ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน-กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บลจ. ทหารไทย  โทร. 0-2838-1800 

www.tmbameastspring.com

ค าเตอืน 
 ผลการด าเนินงานของกองทุนส ารองเลีย้งชีพได้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนส ารองเลีย้งชีพ

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

 แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงนิลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเส่ียงต ่าแต่มีโอกาสขาดทุนได้

 เน่ืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนทัง้จ านวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับก าไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนหรือได้รับเงนิคืนต ่ากว่าเงนิลงทุนเร่ิมแรกได้

 กองทุนนีล้งทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมจงึมีความเส่ียงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงนิจ านวนมาก

 การลงทุนย่อมมีความเส่ียง ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน


