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1. ภาพรวมระบบ EM@ccess Online Service
ระบบ EM@ccess Online Service เป็นระบบที่ช่วยให้สมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ
บลจ.กรุงศรี สามารถบริหารการลงทุนด้วยวิธีง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่านเว็บไซด์ของ บลจ.กรุงศรี
www.krungsriasset.com

ระบบมีเมนูต่าง ๆ ให้สมาชิกสามารถเข้าไปดูข้อมูลและใช้งานได้ ดังนี้
1.

การจ่ายเงินกองทุน

2.

รายงาน

3. ข้อมูล
4. แบบฟอร์ม
5. การวางแผนการเงิน
6. ข้อมูลส่วนตัว

นอกจากนี้ บลจ.กรุงศรี ได้จัดเตรียมคู่มือการใช้งาน ระบบ EM@ccess online service ฉบับเต็ม เพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับสมาชิกในการใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้
จากระบบหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

กลับสู่สารบัญ
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2. ขั้นตอนการลงทะเบียน
สมาชิกเข้าสู่ระบบ Em@ccess online service ได้ 2 ช่องทาง


เพียงคลิก



คลิกปุ่ม

มุมจอด้านขวาบน
เลือก



เลือก “เข้าสู่ระบบ EM@ccess สาหรับสมาชิก”

เลือก “คู่มือการใช้งาน” เพื่อศึกษาวิธีการใช้งาน

กลับสู่สารบัญ

คูม
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ขั้นตอนการลงทะเบียน แบ่งเป็น 3 กรณี คือ
2.1 กรณีสมาชิกเคยได้รับรหัสผู้ใช้(Username) และ รหัสผ่าน(Password) จาก TSD(เฉพาะกองทุนที่ บลจ.
กรุงศรี เป็นบริษัทจัดการเท่านั้น)
สมาชิกสามารถใช้ รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน(Password) เดิม เพื่อเข้าสู่ระบบได้ทันที (ดูหัวข้อที่
3 การเข้าสู่ระบบ)
2.2 กรณีสมาชิกเคยได้รับรหัสผู้ใช้(Username) และ รหัสผ่าน(Password) จาก TSD(เฉพาะกองทุนที่ บลจ.
กรุงศรี เป็นบริษัทจัดการเท่านั้น) แต่


จารหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน(Password) ไม่ได้ ให้ทาตามข้อที่ 8 กรณีชุดข้อมูลหาย



จารหัสผู้ใช้ (Username) ได้ แต่ลืมรหัสผ่าน(Password) ให้ทาตามข้อที่ 5 กรณีลืมรหัสผู้ใช้
(Username) และ/หรือ ลืมรหัสผ่าน(Password)

2.3 กรณีสมาชิกใหม่ และไม่เคยได้รับรหัสผู้ใช้(Username) และ รหัสผ่าน(Password) จาก TSD
สมาชิกทาการเลือก ลงทะเบียนใช้บริการครั้งแรก

เมื่อเข้าสู่หน้าจอการลงทะเบียนใช้งานให้สมาชิกนา “ชุดข้อมูล” หรือข้อมูลใน “ใบรับรอง/ใบแจ้งยอดสมาชิกกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ” ที่ได้รับจาก บลจ.กรุงศรี ได้แก่ รหัสนายจ้าง เลขทีสมาชิกลงทะเบียน และเลขที่อ้างอิง ทาการ
ลงทะเบียน พร้อมระบุ อีเมล์ และ หมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกเพื่อใช้ในการลงทะเบียน

คาเตือน
กรณีที่สมาชิกลงทะเบียนผิดเกิน 15 ครั้งระบบจะทาการล็อคการลงทะเบียนของ เลขที่สมาชิก ที่ทาการลงทะเบียน
ระบบจะแสดงข้อความ “ท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องเกินจานวนครั้งที่กาหนด ระบบไม่สามารถทารายการได้ กรุณา
ติดต่อคณะกรรมการกองทุน” ให้สมาชิกดาเนินการตามหัวข้อ 6 เรื่อง กรณีข้อมูลลงทะเบียนถูกล๊อค

กลับสู่สารบัญ
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จากนั้น ระบบจะให้สมาชิกกาหนด รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเอง พร้อมกับให้ยืนยัน
รหัสผ่าน(Password) อีกครั้ง

หมายเหตุ: รหัสผู้ใช้ (Username) ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 6 ตัว สูงสุดไม่เกิน 30 ตัว และไม่สามารถใช้การ
เคาะช่องว่างเป็นรหัสผู้ใช้ได้
รหัสผ่าน (Password) ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัว สูงสุดไม่เกิน 30 ตัว และต้องประกอบไปด้วย
ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ (A, B, C,…..) ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก (a, b, c,…..) ตัวเลข
(1, 2, 3,…..) และ อักขระพิเศษ (~, !, @, #, $, %, ^, &, *, (, ),…..) และไม่สามารถใช้การเคาะช่องว่างเป็น
รหัสผ่านได้ ตัวอย่างเช่น Ksam@1234$ หรือ $Krungsri1&0$1

กลับสู่สารบัญ
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3. การเข้าสู่ระบบ
3.1 ใส่ Username และ Password
 กรณีสมาชิกเคยได้รับรหัสผู้ใช้(Username) และ รหัสผ่าน(Password) จาก TSD (เฉพาะกองทุนที่
บลจ.กรุงศรี เป็นบริษัทจัดการเท่านั้น)
สมาชิกสามารถใช้ รหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) เดิม เพื่อเข้าสู่ระบบได้ทันที

เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรกระบบจะบังคับให้สมาชิกเปลี่ยนรหัสผ่าน(Password) ใหม่

เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน(Password) เรียบร้อย ระบบจะมีข้อความขึ้นว่า Change Password Successful
แสดงว่าท่านได้เปลี่ยนรหัสผ่าน(Password) สาเร็จแล้ว หลังจากนั้นสมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที

 กรณีสมาชิกใหม่ และไม่เคยได้รับรหัสผู้ใช้(Username) และ รหัสผ่าน(Password) จาก TSD
เมื่อสมาชิกเข้าสู่ระบบแล้ว สมาชิกต้องกรอก รหัสผู้ใช้(Username) และ รหัสผ่าน(Password)

คาเตือน
กรณีระบุรหัสผ่าน (Password) ผิดเกิน 5 ครั้ง ระบบจะทาการล็อค รหัสผู้ใช้ ที่ทาการเข้าสู่ระบบให้สมาชิก
ดาเนินการตามหัวข้อ 7 เรื่อง กรณีรหัสผ่านถูกล๊อค
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กลับสู่สารบัญ
3.2 ยอมรับคาเตือน
เมื่อสมาชิกระบุรหัสผู้ใช้(Username) และ รหัสผ่าน(Password) ถูกต้องแล้ว จะปรากฏคาเตือนและคาแนะนา
ข้อตกลงการใช้บริการ ให้สมาชิกรับทราบ คาเตือนและและยอมรับข้อตกลงการใช้ บริการ โดยคลิกที่

 และ

เลือก “ยอมรับ” เพื่อเข้าสู่การใช้บริการ


เมื่อยอมรับคาเตือนและคาแนะนาแล้ว หน้าจอจะแสดงหน้าหลัก สมาชิกสามารถทารายการต่างๆ ได้ดังนี้
- เมนูรายงาน
- เมนูข้อมูล
- เมนูแบบฟอร์ม
- เมนูการวางแผนการเงิน
- เมนูข้อมูลส่วนตัว

คลิกปุ่ม “ออกจากระบบ” เมื่อสมาชิกต้องการสิ้นสุดการทางาน

กลับสู่สารบัญ
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ในหน้าหลัก สมาชิกสามารถดูข้อมูลของสมาชิกได้ และสามารถทาแบบประเมินความเสี่ยงของท่านได้
โดยการคลิก ดังรูป

กลับสู่สารบัญ
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4. การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้
บลจ.กรุงศรี ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่เคยได้รับรหัสผู้ใช้(Username) และรหัสผ่าน(Password) จาก TSD
(เฉพาะกองทุนที่ บลจ.กรุงศรี เป็นบริษัทจัดการเท่านั้น) สามารถทาการเปลี่ยน รหัสผู้ใช้(Username) ได้ 1 ครั้ง
โดยการคลิกดังรูป

เมื่อสมาชิกเข้าสู่หน้าเปลี่ยน รหัสผู้ใช้(Username) สมาชิกต้องทาการกรอก รหัสผู้ใช้(Username)ใหม่ และ
รหัสผ่าน(Password)ปัจจุบัน จึงสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผู้ใช้(Username)ใหม่ได้

คูม
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5. กรณีลืมรหัสผู้ใช้(Username)และ/หรือ ลืมรหัสผ่าน(Password)
สมาชิกทาการเลือก ลืมรหัสผ่าน

เมื่อเข้าสู่หน้าลืมรหัสผ่าน สมาชิกสามารถเลือกดาเนินการได้ดังนี้

5.1 กรณีลืมรหัสผู้ใช้(Username)


กรณีสมาชิกมี “ชุดข้อมูล” ให้เลือก “ชุดข้อมูล” โดยระบบจะกลับมาที่หน้าลงทะเบียน ให้สมาชิกนา
ข้อมูลที่ได้รับจาก บลจ.กรุงศรี ได้แก่ รหัสนายจ้าง เลขที่สมาชิกลงทะเบียน และเลขที่อ้างอิง ทา
การลงทะเบียนอีกครั้ง



กรณีที่สมาชิกไม่มี “ชุดข้อมูล” ให้สมาชิกดาเนินการตามหัวข้อ 8 เรื่อง กรณีชุดข้อมูลหาย

5.2 กรณีลืมรหัสผ่าน(Password) แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้


จารหัสผู้ใช้(Username) ได้ และเคยให้อีเมล์  ให้เลือก “ชื่อผู้ใช้”
ระบบจะจัดส่งรหัสผ่าน(Password)ใหม่ผ่านทางอีเมล์ที่ทาการลงทะเบียนไว้
ในกรณีที่สมาชิกไม่เคยให้อีเมล์ ให้ทาตามขั้นตอน 5.1



จารหัสผู้ใช้(Username) ไม่ได้  ให้เลือก “ชุดข้อมูล” และทาตามขั้นตอนข้อ 5.1
กลับสู่สารบัญ
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6. กรณีข้อมูลลงทะเบียนถูกล๊อค
กรณีที่สมาชิกลงทะเบียนผิดเกิน 15 ครั้ง ระบบจะทาการล็อคการลงทะเบียนของ เลขที่สมาชิก ที่ทาการลงทะเบียน
ระบบจะแสดงข้อความ “ท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องเกินจานวนครั้งที่กาหนด ระบบไม่สามารถทารายการได้”
สมาชิกดาเนินการ ดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ www.krungsriasset.com
2. คลิกไปที่ “ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม“(มุมซ้ายของเว็บไซต์)
3. คลิกไปที่ “แบบฟอร์มต่าง ๆ“
4. คลิกไปที่ “แบบฟอร์มสาหรับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ“
5. คลิกไปที่ “คาขอปลดล็อค/ขอรหัสผ่านใหม่สาหรับการใช้บริการอินเตอร์เน็ตของกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ“
6. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เลือก “ขอปลดล็อคข้อมูลลงทะเบียน”
7. ส่งแบบฟอร์มให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อลงนามในเอกสาร
8. คณะกรรมการกองทุนส่งเอกสารดังกล่าวให้ฝ่ายทะเบียนสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ บลจ.กรุงศรี
เพื่อดาเนินการ ปลดล็อคข้อมูลลงทะเบียน

7. กรณีรหัสผ่านถูกล๊อค
กรณีสมาชิกใส่รหัสผ่าน(Password) ผิดเกิน 5 ครั้ง ระบบจะแสดงข้อความ "ท่านใส่รหัสผ่านไม่ถูกต้อง เกินจานวน
ครั้งที่กาหนด ระบบไม่สามารถทารายการได้ กรุณากลับไปลงทะเบียนเพื่อกาหนดรหัสผ่านใหม่" ให้สมาชิก
ดาเนินการ ตาม ข้อ 2. ขั้นตอนการลงทะเบียน

8. กรณีชุดข้อมูลหาย
สมาชิกดาเนินการ ดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ www.krungsriasset.com
2. คลิกไปที่ “ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “ (มุมซ้ายของเว็บไซต์)
3. คลิกไปที่ “แบบฟอร์มต่าง ๆ“
4. คลิกไปที่ “แบบฟอร์มสาหรับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ“
5. คลิกไปที่ “คาขอปลดล็อค/ขอรหัสผ่านใหม่สาหรับการใช้บริการอินเตอร์เน็ตของกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ“
6. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เลือก “ขอชุดข้อมูลการลงทะเบียนใหม่”
7. ส่งแบบฟอร์มให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อลงนามในเอกสาร พร้อมแนบค่าบริการสาหรับการออกชุด
ข้อมูลใหม่ จานวนเงิน 50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
8. คณะกรรมการกองทุนส่งเอกสารดังกล่าวพร้อมกับค่าบริการให้ ฝ่ายทะเบียนกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ บลจ.กรุงศรี เพื่อดาเนินการ
กลับสู่สารบัญ
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