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สแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้า 

ด้วย Plan WISE Retire WELL



ลงทะเบียน

หากยังไม่มีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
เลือก “สมัครบริการ PVD?”

กรอกรหัสบริษัท รหัสพนักงาน
เลขที่อ้างอิง

3

2 3
เลือกภาษาไทยหรืออังกฤษ

1



กรอกอีเมล เบอร์โทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด
และเลขที่บัตรประชาชน

4

ลงทะเบียน 

ตั้งรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
เลือก ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ

เพ่ือยืนยันตัวตน

5 6
ยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไข

4



ลงทะเบียน 

5

7 8
จะปรากฏหนา้จอลงทะเบยีนเรยีบรอ้ย เลือกยืนยันการลงทะเบียน

ในอีเมลที่ได้รับ



ลงทะเบียน

กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน กรณีที่สมาชิกยังไม่เคยลงทะเบียน
การใช้งานทางเว็บไซต์ สมาชิกต้องตั้งรหัสผ่านใหม่

และกรอกข้อมูลเพ่ือลงทะเบียน

6

เลือกภาษาไทยหรืออังกฤษ

10 119



คลิกส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์
ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้

12

ลงทะเบียน 

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ

13 14
ตั้งรหัส PIN Code

7



ตั้งค่าลายนิ้วมือหรือตั้งค่าใบหน้า

15

ลงทะเบียน 

คลิก “เริ่มต้นใช้งาน” สมาชิกจะเข้าสู่หน้าเมนูต่างๆ

16 17

8



พอร์ตลงทุน

9

คลิก “พอร์ตลงทุน”
เพ่ือดูข้อมูลการลงทุนของสมาชิก

1
คลิก “แสดงรายละเอียด” เพ่ือดูข้อมูล

เงินกองทุนส่วนของสมาชิก
และส่วนของนายจ้าง

2
คลิก “แผนการลงทุน” เพ่ือดูแผนการลงทุน
เงินปัจจุบัน และแผนการลงทุนเงินเข้าใหม่

และสัดส่วนการลงทุนปัจจุบันโดยรวม

3



พอร์ตลงทุน

คลิก “จํานวนเงินสุทธิย้อนหลัง”
เพ่ือดูจํานวนเงินกองทุนย้อนหลัง

4
คลิก “sub fund”

เพ่ือดูข้อมูลแต่ละกองทุนย่อย

5
ดูข้อมูลกราฟมูลค่าทรัพย์สินกองทุนย่อย

และมูลค่าต่อหน่วยของกองทุนย่อย

6

10



การเปลี่ยนแผนลงทุน การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน กรณีมีกองทุนเดียว

11

คลิก “เปลี่ยนนโยบายการลงทุน”
เพ่ือเปลี่ยนนโยบาย

หรือดูประวัติการสับเปลี่ยน

คลิก “เปลี่ยนนโยบายการลงทุน”
เพ่ือเปลี่ยนนโยบาย

คลกิ “เปลีย่นสดัสว่นเงินปัจจุบนั และเงินใหม”่ กรณปีระสงค์
เปลีย่นเงนิทีมี่อยู่ทัง้หมด และเงินทีจ่ะเขา้ใหม ่เป็นนโยบายเดยีวกนั
คลกิ “เปลีย่นสดัสว่นเงินปัจจุบนั” หรอื “เปล่ียนสดัสว่นเงินใหม”่ 

หากประสงคเ์ลือกนโยบายเงินปัจจุบัน และเงินใหมต่า่งกัน

สมาชิกเห็นนโยบายการลงทุนปัจจุบัน

1 2 3 4



การเปลี่ยนแผนลงทุน การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน กรณีมีกองทุนเดียว

12

คลิกเลือกนโยบายการลงทุนใหม่
ที่ต้องการ

ตรวจสอบรายการ
และ คลิก “ยืนยัน”

ใส่รหัส Pin Code
เพ่ือยืนยันการทําธุรกรรม

5 6 7



การเปลี่ยนแผนลงทุน การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน กรณีมีกองทุนเดียว

13

การทํารายการเปลี่ยนนโยบาย
การลงทุนสําเร็จ

สมาชิกเห็นประวัติการทํารายการ 
สามารถยกเลิกรายการได้

โดยคลิก “Cancel”

ใส่รหัส Pin Code
เพ่ือยืนยันการยกเลิก

การทํารายการยกเลิกสําเร็จ

8 9 10 11



สมาชกิเลอืก
ประเภทสบัเปลีย่น

คลกิ “เปลีย่นนโยบายการลงทนุ”
เพ่ือเปลีย่นนโยบาย

2 3
สมาชกิเลอืกกองทนุ

ทีป่ระสงคจ์ะสับเปลีย่นออก
(กองทนุตน้ทาง)

4

14

คลกิ “เปลีย่นนโยบายการลงทนุ”
เพ่ือเปลีย่นนโยบาย

หรอืดปูระวตักิารสบัเปลีย่น

1

การเปลี่ยนแผนลงทุน การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน กรณีมี 2 กองทุน และสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน



สมาชิกเลือกสับเปลี่ยนออกทั้งหมด หรือ บางส่วนโดยระบุจํานวนเงิน

5

15

การเปลี่ยนแผนลงทุน การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน กรณีมี 2 กองทุน และสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน



16

คลิกเลือกนโยบายการลงทุนใหม่
ที่ต้องการของกองทุนปลายทาง

ตรวจสอบรายการ
และ คลิก “ยืนยัน”

ใส่รหัส Pin Code
เพ่ือยืนยันการทําธุรกรรม

6 7 8

การเปลี่ยนแผนลงทุน การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน กรณีมี 2 กองทุน และสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน
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การทํารายการเปลี่ยนนโยบาย
การลงทุนสําเร็จ

สมาชิกเห็นประวัติการทํารายการ 
สามารถยกเลิกรายการได้

โดยคลิก “Cancel”

ใส่รหัส Pin Code
เพ่ือยืนยันการยกเลิก

การทํารายการยกเลิกสําเร็จ

9 10 11 12

การเปลี่ยนแผนลงทุน การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน กรณีมี 2 กองทุน และสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน
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คลิก
“เปลี่ยนนโยบายการลงทุน”

คลิก “กําหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน”
เพ่ือระบุว่าประสงค์จะแบ่งเงินเข้ากองทุน

เป็นสัดส่วนอย่างไร

สัดส่วนเดิม
เงินเข้ากองทุนเดียวทั้ง 100%

กําหนดสัดส่วนใหม่
เงินเข้ากองทุนทั้ง 2 กองทุน

1 2 3 4

การเปลี่ยนแผนลงทุน การกําหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน กรณีมี 2 กองทุน



19

เลือกนโยบายเงินเข้า
กองทุนที่ 1

เลือกนโยบายเงินเข้า
กองทุนที่ 2

ใส่รหัส Pin Code
เพ่ือยืนยันการทําธุรกรรม

การทํารายการสําเร็จ

5 6 7 8

การเปลี่ยนแผนลงทุน การกําหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน กรณีมี 2 กองทุน



20

สมาชิกเห็นประวัติการทํารายการ 
สามารถยกเลิกรายการได้

โดยคลิก “Cancel”

9
ใส่รหัส Pin Code

เพ่ือยืนยันการยกเลิก

10
การทํารายการยกเลิกสําเร็จ

11

การเปลี่ยนแผนลงทุน การกําหนดสัดส่วนเงินเข้ากองทุน กรณีมี 2 กองทุน



วางแผนเกษียณด้วย Plan WISE Retire WELL

คลิก “วางแผนเกษียณ”
ระบบจะนําสมาชิกไปยัง Plan WISE Retire WELL

เพ่ือวางแผนการลงทุนเพ่ือการเกษียณ

1
กรอกขอ้มูลสว่นตวัและขอ้มลูทางการเงิน

ของสมาชกิ คลกิ “ตรวจสอบคะแนนสุขภาพ
ทางการเงนิเมือ่เกษยีณอาย”ุ

สมาชกิสามารถลองปรบัเปลีย่นขอ้มลู
เงนิลงทนุ อตัราเงนิสะสม อตัราผลตอบแทน

จากการลงทุน เพ่ือทดลองวางแผน
การเกษยีณ ทีม่ปีระสทิธภิาพ

2 3
สมาชกิจะเหน็คะแนนสุขภาพทางการเงิน
เมือ่เกษยีณอาย ุ(อตัราทดแทนรายได้

หลงัเกษียณ หรือ Replacement Ratio)

4
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ข้อมูลกองทุน

คลิก “ข้อมูลกองทุน”

1
ระบบจะแสดงชือ่กองทนุ กรณท่ีีมี 2 กองทนุ

สมาชกิสามารถเลอืกกองทนุทีจ่ะดูขอ้มลู
โดยคลกิทีปุ่่มเลอืกแบบ Drop down

2
คลกิทีแ่ถบตา่งๆ เพ่ือดูขอ้มูลกองทนุดังนี้

กองทนุยอ่ย / ขอ้บงัคบั / รายงาน

3

22



ข้อมูลบริษัท

คลิกที่แถบต่างๆ เพ่ือดูข้อมูลกองทุนดังนี้
มูลค่าทรัพย์สินกองทุน / จํานวนสมาชิก / รายชื่อกรรมการกองทุน / ข้อบังคับกองทุน / รายงาน

2

23

คลิก “ข้อมูลบริษัท”

1



ประเมินความเสี่ยง

คลิก “ประเมินความเสี่ยง” สมาชิกอ่านข้อมูล คลิก “ตกลง” คลิก “ทําแบบประเมิน” เพ่ือทําแบบประเมิน
หรือปรับปรุงแบบประเมินให้เป็นปัจจุบัน

ตอบคําถามที่ตรงกับสมาชิกมากที่สุด

1 2 3 4

24



ระดับความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรับได้
จะปรากฏเมื่อตอบคําถามครบทุกข้อ

5
คลิก ‘ยืนยัน”

เพ่ือบันทึกข้อมูลในระบบ

6

ประเมินความเสี่ยง

25

แบบประเมินได้รับการปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบัน

7



การเปลี่ยนอัตราเงินสะสม

คลิก “อัตราเงินสะสม”

1
ระบบจะเปิดใหส้มาชกิเปลีย่นอตัราเงนิสะสมตามชว่งเวลา

ทีค่ณะกรรมการกองทนุ/นายจา้งกําหนด
กรอกอตัราเงนิสะสมใหมท่ีส่มาชกิตอ้งการเปลีย่น คลกิ “ยนืยนั”

2
กรอกรหัส PIN Code

เพ่ือยืนยันการทําธุรกรรม

3

26



การเปลี่ยนอัตราเงินสะสม

4 5
กรณสีมาชกิทาํรายการแลว้ แตต่อ้งการยกเลกิ

คลกิ “cancel” เพ่ือยกเลกิการเปลีย่นแปลงอตัราเงนิสะสม
โดยรายการทีย่กเลกิไดต้อ้งเป็นรายการ pending 

กรอกรหัส PIN Code
เพ่ือยืนยันการทําธุรกรรม
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คํานวณภาษี

คลิก “คํานวณภาษี”

1
เลอืกเงือ่นไขตา่งๆ และคลกิ “กรอกขอ้มูล”
เพ่ือกรอกขอ้มลูเงนิกองทุนของสมาชกิ

2
คลิก “ผลคํานวณภาษี”

เพ่ือรับทราบจํานวนเงินภาษี

3
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รายงาน PVD

คลิก “รายงาน PVD”

1
เลือกรายงานที่ต้องการ โดยรายงานจะส่ง

ไปยังอีเมลที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้

2
คลิก “การกําหนดสัดส่วนการลงทุน

เพ่ือทราบประวัติการสับเปลี่ยนแผนการลงทุน
โดยแบ่งประเภทเป็นเงินปัจจุบันและเงินเข้าใหม่

และเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูล”

3

29



รายงาน PVD

คลิก “ประวัติการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงิน”
เพ่ือขอประวัติการเคลื่อนไหว

เกี่ยวกับเงินกองทุน

4
คลิก “ใบแจ้งปรับแผนการลงทุนในกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ” เพ่ือขอรายละเอียดการปรับแผน
การลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

5
คลิก “ใบรับรอง/แจ้งยอดสมาชิก

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ” เพ่ือขอใบรับรอง
/แจ้งยอดสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

6
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แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

คลิก “การตั้งค่า”

1
คลิก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว”

2
คลิก “บันทึก” สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูล

อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์

3

31

kasien.m@gmail.com

0811111111



เปลี่ยนรหัส PIN Code

คลิก “การตั้งค่า”

1
คลิก “เปลี่ยน PIN Code”

2
กรอก PIN Code ใหม่

3

32



เปลี่ยนรหัส PIN Code

4 5
กรอก PIN Code ใหม่อีกครั้ง คลิก ตกลง

33



เปลี่ยนภาษา

คลิก “การตั้งค่า”

1
คลิก“เปลี่ยนภาษา”

2
สมาชิกเลือกภาษาที่ต้องการ

คลิก “บันทึก”

3
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การตั้งค่าใช้งานด้วยการสแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้า 

คลิก “การตั้งค่า”

1
คลิก “การใช้งาน”

2
สมาชิกสามารถเปิด/ปิด

“ใช้งานด้วยการสแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้า”

3
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ติดต่อเรา

คลกิ “การตัง้คา่”

1
คลกิ “ติดต่อเรา”

2
สมาชกิสามารถคลกิทีห่มายเลขโทรศพัท์

หรืออเีมล เพ่ือตดิตอ่เจา้หนา่ที่
บลจ. พรินซเิพิล

3

36



ลืมรหัสผ่าน

1 2
คลิก “ลืมรหัสผ่าน” กรอกข้อมูลต่างๆเพ่ือยืนยันตัวตน

ของสมาชิก ชื่อผู้ใช้งานและ/หรือรหัสผ่าน
จะส่งไปยังอีเมลของสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนไว้
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ลืมรหัส PIN Code

คลิก “ลืมรหัส PIN Code”

1
กรอกข้อมูล

2
คลิก “ถัดไป”

OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์
ของสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนไว้

3
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ลืมรหัส PIN Code

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ

4
ตั้งรหัส PIN Code ใหม่

5
การตั้งรหัส PIN Code ใหม่

สําเร็จ

6
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