
 

 
สวนราชการ   งานสรรหา บรรจุ แตงตั้งฯ  กองบรหิารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบด ี เบอรภายใน 1104 
ที ่   อว ๐๖๔3.๐๑/กบบ./พิเศษ              วันที ่   7  พฤษภาคม  ๒๕64 
เรื่อง   ขอประชาสัมพันธชองทางการดู "ใบรับรอง/ใบแจงยอดเงินสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ" (E Statement)  
         ผานเว็บไซต SCB PVD online หรือผานแอพพลเิคชั่น SCB MyProvident 
 

เรียน    คณบดี / ผูอํานวยการสํานัก-สถาบัน / ผูอํานวยการกอง / หัวหนาหนวยงาน 
 

  ตามที่นายทะเบียนผูดูแลกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งจดทะเบียนแลว 
ไดสง "ใบรับรอง/ใบแจงยอดเงินสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ" (รายงาน) หรือ Statement ประจําทุกงวด 6 เดือน 
(30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม) ของทุกป มายังมหาวิทยาลัย โดยผูประสานงานกองทุนฯ จากกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี จะคัดกรองเอกสารแยกตามหนวยงานและจัดสงใหสมาชิกกองทุนฯ ตอไป น้ัน 
 

  เนื่องจากยังมีชองทางอื่นๆ ที่สามารถเรียกดใูบรับรอง/ใบแจงยอดเงินสมาชิกกองทนุสาํรองเลีย้งชพี" 
(รายงาน) ในรูปแบบ E Statement ไดดวย จึงขอประชาสัมพันธชองทางการดู "ใบรับรอง/ใบแจงยอดเงินสมาชิก
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ" (E Statement) ใหสมาชิกกองทุนไดทราบ โดยมีใหเลือกใชงาน 2 ชองทาง ดังนี้ 
  1. เขาใชงานผาน SCB PVD online  
   ลิงกเว็บไซต : https://eservice.scbam.com/mypvd หรือ 
  2. เขาใชงานผานแอพพลิเคชั่น SCB MyProvident 
 

  สําหรับสมาชิกกองทุนฯ ที่ทํารหัสอางอิง (Reference Code) สูญหาย (ไมสามารถลงทะเบียน
เพื่อใชงานได) สามารถขอรหัสใหมได โดยจัดทําบันทึกขอความและสงมายังงานสรรหา บรรจุ และแตงตั้งฯ 
(บันทึกเรียน : ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล) โดยใหระบุอีเมลสวนตัวมาดวย และผูประสานงานจะตรวจสอบ
เอกสารกอนนําเสนอผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี - กรรมการกองทุนฯ ตัวแทนฝายนายจาง พิจารณา 
และแจงผูเกี่ยวของจาก บลจ.ไทยพาณิชย ทางอีเมลตอไป (รหัสและลิงกจะถูกนําสงเขาอีเมลของสมาชิก)    

  ทั้งนี้ ไดแนบวิธีการใชงานที่จัดทําโดย บลจ.ไทยพาณิชยมาดวยแลว ดังเอกสารแนบทาย 
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกองทุนฯ สมาชิกสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดดวยตนเองผานเวปไซต
กองบริหารงานบุคคล http://hrmd.bsru.ac.th/provident-fund/ 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพนัธใหบุคลากรภายในหนวยงานทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 

                  
       (นายพิศิษฐ  บุญญาอธิมาตร) 
                  เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 
 

              
       (นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล) 
               ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
           กรรมการกองทุนฯ ตัวแทนฝายนายจาง   
   

บันทึกขอความ 



1

PVD Online, Mobile Application
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ประเภท ตราสารหนีท้ี่กองทุนลงทุน

* อตัราผลตอบแทนทีแ่สดงเป็นอตัราคาดการณ์ ณ ปัจจบุนั ทัง้นี ้ผลตอบแทนในอนาคตสามารถเปลี่ยนแปลงได ้ตามราคาตลาดทีเ่ปลี่ยนแปลงไป

ทัง้นีก้ารลงทนุตอ้งมีการตีมูลค่าราคาตลาดตลอดระยะเวลาลงทนุ ท าใหมู้ลค่าผลตอบแทนอาจผนัผวนระหว่างทางที่ยงัไม่ครบก าหนดลงทนุ

• พนัธบตัร ตราสารหนี ้ทีอ่อกหรือค ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั

• เงินฝาก บตัรเงินฝากทีอ่อกโดยสถาบนัการเงิน

• ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ตัว๋แลกเงิน หุน้กู้ ตราสารหนีที้อ่อก หรือ รบัรอง รบัอาวลัโดยสถาบนัการเงิน 

• หุน้กู้ ตัว๋แลกเงินหรือตราสารหนีที้อ่อกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน (Rating สูงกว่า A-) 

ตัวอย่าง ตราสารหนีบ้ริษัทเอกชนที่มีการลงทุนปัจจุบัน

Mobile Application  04



ตวัอยา่งอเีมลท์ีไ่ดร้บัจากนายทะเบยีน แจง้รหสัเขา้ระบบ SCB PVD Online
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1. Download SCB MyProvident

เขา้ App Store ส าหรบั IOS หรอื
Playstore ส าหรบั Android 

แลว้ Search  “SCB Myprovident”
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การลงทะเบยีนคร ัง้แรก ผา่น SCB MyProvident

2.1 ระบรุหสับรษัิท
และรหสัอา้งองิที่
ไดรั้บครัง้แรก ผา่น
ทางอเีมล หรอืทางใบ
carbon 
ชอ่งทางใดชอ่งทาง
หนึง่ จากนัน้คลิ๊ก
“ส าหรบัผูม้รีหสัใช้

งานคร ัง้แรก
ลงทะเบยีนทีน่ ี”่
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2. การลงทะเบยีนคร ัง้แรก ผา่น SCB MyProvident

2.2 ก าหนดรหสัผูใ้ช ้(Username)
- โดยระบ ุ6-8 ตวั และตอ้งม ีA-Z, a-z, 0-9

2.3 ก าหนดรหสัผา่น (Password)
- โดยระบ ุ8-20 ตวั และตอ้งม ีA-Z, a-z, 0-9, 

อกัขระพเิศษ ไดแ้ก ่!, @, $ และ %

2.4 เลอืกค าถามและระบคุ าตอบเพยีง 1 เทา่นัน้ 
เพือ่ใชเ้วลาลมืรหสัผูใ้ช ้หรอืรหสัผา่น 

รายการค าถาม
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การใชง้าน Mobile App

6 7

9 11

6. Dashboard 
ดยูอดเงนิ

7.เปลีย่นแผนการ
ลงทนุ

9.สมาชกิสามารถท า
แบบประเมนิความเสีย่ง

ได ้ดว้ยตนเอง

8. สมาชกิสามารถ
แกไ้ขขอ้มลูสว่นตวัให้
เป็นปจัจบุนัอยูเ่สมอ

10. Download 
statement ยอ้นหลงั

ได ้4 งวด

11.สมาชกิสามารถสง่
ขอ้ความตดิตอ่เราได้

8

10
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Dashboardดยูอดเงนิกองทนุส ารองเลีย้งชพี

แสดงยอดเงนิกองทนุ
ทัง้สว่นของนายจา้ง
และสว่นของสมาชกิ
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การท าแบบประเมนิความเสีย่ง ดว้ยตนเอง

ระบบจะท าการรวม
คะแนน และสรปุให ้

วา่สมาชกิรับความเสีย่ง
ทีร่ะดบัใด

และแนะน าแผนการ
ลงทนุอะไร



วธิเีปลีย่นแผนการลงทนุ

2.1 เขา้ www.scbam.com

2.2 เลอืก “SCBAM PVD ONLINE สมาชกิ”

2.3 ใส ่user & password ทีส่มาชกิลงทะเบยีนไว้

2.4    หนา้ Home เลอืกเมน ู“เปลีย่นแผนการลงทนุ” ดา้นขวา

วธิเีปลีย่นแผนการลงทนุผา่น PVD online

2.3

ใส ่username 

& password
2.2

2.4 เลอืก “เปลีย่นแผนการลงทนุ”

http://www.scbam.com/


2.5 เลอืก “เปลีย่นแผนการลงทนุส าหรบัเงนิน าสง่รอบตอ่ ๆ ไป รวมท ัง้ปรบัสดัสว่นเงนิลงทนุปจัจบุนัใหต้รงกบัแผนใหม่

ทีเ่ลอืกดว้ย (Switching)”

2.6 เลอืกแผนลงทนุทีต่อ้งการ

วธิเีปลีย่นแผนการลงทนุผา่น PVD online

PVDRUGIF 
100%

2.5

2.6

100%

PVDMPFFIPVDMPFEQ

2.6

100%

90%10%

75%12.5%



2.7 ตรวจสอบความถกูตอ้งและยนืยนัการ
เปลีย่นแปลงสดัสว่นการลงทนุ โดย กด “ยนืยน้การ
เปลีย่นแผน”

วธิเีปลีย่นแผนการลงทนุผา่น PVD online

2.8 หากจะเปลีย่นใจเลอืกรายการใหม ่ ให้
ยกเลกิรายการเดมิกอ่นเลอืกรายการใหม ่โดย
เขา้ไปเลอืกเมน ู“ประวตักิารเปลีย่นแผน”

2.7

PVDR
UGFI 
100%

2.7

2.8

2.9 ใหย้กเลกิรายการเดมิ      
ทีส่ถานะรายการ



กรณีใสร่หสัผดิเกนิ 3 คร ัง้จนระบบล็อค

ขอ้ควรระวงั: การกรอกรหสัผดิเกนิ 3 คร ัง้ จะท าใหร้ะบบล็อค
ตอ้งขอปลดล็อคโดยสง่อเีมลให ้เจา้หนา้ทีท่ะเบยีน 

Registrar_pvd@scb.co.th เทา่น ัน้

การสง่ Email ขอปลดล็อค Username และ password ใหเ้จา้หนา้ทีท่ะเบยีน

To: Registrar_pvd@scb.co.th
CC: Dujdaop.scbam@scb.co.th

Subject: ขอปลดล็อครหสัเขา้ PVD Online ใหส้มาชกิ ของ 
นายจา้ง...................

เรยีน เจา้หนา้ทีท่ะเบยีนสมาชกิ
ขอปลดล็อครหสัเขา้ PVD Online ใหส้มาชกิ ของ นายจา้ง xxxxxxx
โดยมรีายละเอยีดดังนี้
1. ชือ่นามสกลุ สมาชกิ:…………………………………………
2. อเีมลสมาชกิ: …………………………………………………
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดด าเนนิการ



USER / Password ลมืหรอืท าหาย --ท าอยา่งไร

1.กรณีลมืรหสัผา่น แต ่จ า “ค าถาม –ค าตอบ” ทีล่งทะเบยีนได ้

1.1  เขา้เว็บไซต ์www.scbam.com ไปที ่SCBAM PVD Online สมาชกิ คลกิเลอืก “ลมืรหัสผา่น” 

1.2  ระบรุหัสผูใ้ช ้(Username) และระบคุ าถาม-ค าตอบทีท่า่นเคยก าหนดไว ้จากนัน้คลกิ “ด าเนนิการ”

• หากค าถามไดถ้กูตอ้ง ระบบจะใหส้มาชกิก าหนดรหัสผา่น (Password) ใหม ่และยนืยันรหัสผา่นอกีครัง้ จากนัน้คลกิ “ด าเนนิการ”

• กรณีทีท่า่นตอบค าถามทีก่ าหนดไวไ้มถ่กูตอ้ง ระบบจะแจง้เตอืนวา่ “ทา่นตอบค าถามไมถ่กูตอ้ง”  ตดิตอ่ SCBAM Call Center

http://www.scbam.com/


USER / Password ลมืหรอืท าหาย --ท าอยา่งไร

2.กรณีลมื “ค าถาม –ค าตอบ” ทีล่งทะเบยีน

2.1 คลกิเลอืก “ลมืค าถามและตัง้รหัสผา่นใหม”่ 

2.2  ใสข่อ้มลูสว่นตัว จากนัน้คลกิ “ด าเนนิการ”

3.กรณีท า user/password หาย  แต่
เคยลงทะเบยีนผา่นระบบ PVD online แลว้ 

โทร call center 0 2777 7777

กด 0 กด 6 กด 2

4.กรณีท า user/password หาย  และ
ไมเ่คยลงทะเบยีนผา่นระบบ PVD online

แจง้คณุเพยีรพา ทีอ่เีมล ์pianpac@mektec.co.th

หรอื โทร 035 258 888 Ext. 4652 

2.1

2.2
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บริการสอบถามข้อมูลสมาชกิ

อีเมล : advisory.scbam@scb.co.th

กด2
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SCB Asset Management Co., Ltd.

Tel : 662-949-1500    Web site :  www.scbam.com

การลงทุนมคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนอาจไดรั้บเงนิลงทุนคนืมากกว่าหรอืนอ้ยกว่าเงนิลงทุนเริม่แรกก็ได ้ ผูล้งทุนควรศกึษา

สญัญาการจัดการลงทนุอยา่งรอบคอบกอ่นลงทนุ

การน าเสนอขอ้มลูทีป่รากฏในการใหค้ าแนะน าการจัดการกองทุนส ารองเลีย้งชพีเป็นขอ้มลูทีถ่กูตอ้งและเชือ่ถอืได ้ณ 

วันทีแ่สดงขอ้มลู  อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอ้มลูทัง้หมดได ้ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งมี

การแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ผลการด าเนนิงานของกองทุนส ารองเลีย้งชพี ไดจั้ดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลด าเนนิงานของกองทุนส ารองเลีย้ง

ชพีของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ  โดยผลการด าเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต

บรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ ไทยพาณชิย ์จ ากัด เป็นบรษัิทบรหิารจัดการกองทุนอยู่ภายใตก้ารดแูลของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)   ก.ล.ต.เป็นผูอ้นุมตักิารจัดตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชพีแต่

ไมไ่ดร้ับผดิชอบในการบรหิารกองทนุและไมไ่ดร้ับประกนัราคาหน่วยลงทนุของกองทนุ

ผูล้งทุนสามารถตรวจดขูอ้มลูการท าธรุกรรมกับบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง แนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนนิการใช ้

สทิธอิอกเสยีงไดจ้ากเวบไซตข์องบรษัิทจัดการ (http://www.scbam.com)

Disclaimer


