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เริ�มต้นใช้งาน
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Requires Android 8.0 or later.

Requires iOS 13.0 or later.

Android

iOS

ค้นหาคําว่า “Phillip fund supermart plus”
บน App Store หรือ Play Store

Click!!

Click!!

Download FSM Plus Application

หรือ

2

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pst.fundsupermart
https://apps.apple.com/us/app/phillip-fund-supermart-plus/id1529231773#?platform=iphone


ขั�นตอนเป�ดบัญชีออนไลน์

เป�ดบัญชีออนไลน์ (ลูกค้าใหม่)

3*** ยืนยันตัวตนผ่าน NDID อยู่ในระหว่างพัฒนา
    ยังไม่เป�ดใช้บรกิาร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ�มเติม 02-635-1718 

http://aoo.poems.in.th/?mr_id=1836-088460


• หลังจากที�ท่านไดร้ับอีเมล แจ้งการเป�ดบัญชีสําเร็จแล้ว ท่านจะไดเ้ลขที�บัญชี  

 

• เลือก “สร้างชื�อผู้ใช้งาน” (Create User ID) กรอกข้อมูลดงันี�

- เลขที�บัญชี (Account Number)

- เลขที�บัตรประชาชน (ID Card / Passport Number)

- ป�อนอักษรอักขระ (CAPTCHA)  

• หลังจากนั�นกําหนด User ID / Password  

• ยืนยันตัวตนดว้ยรหัส OTP  

• Login เข้าระบบ

วิธีการสร้างชื�อผู้ใช้งาน
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เข้าสู่ระบบ (Login) 

1 2

พิมพ์ชื�อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน
(Password) เพื�อเข้าสู่ระบบ 

5

2

1

วิธีการออกจากระบบ (Logout)วิธีการเข้าสู่ระบบ (Login)

เลือก ออกจากระบบ 



เป�ดใช้งาน Touch ID หรือ Face ID เพื�อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

หลังจากเข้าสู่
ระบบ (Login) 

1

2

กดที�เมนู “More” 

3

เป�ด Touch ID
 

หรือ Face ID 
(สําหรับ iOS เท่านั�น)

4

ระบบแสดง Username  

ที�กําลัง Login อยู ่

 

ใส่รหัสผ่านอีกครั�งเพื�อเป�น

การยืนยันตัวตนในการเป�ดใช้ 

Touch ID หรือ Face ID 
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ซื�อ / ขาย / สับเปลี�ยน
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1

4

3

xxxx

ซื�อกองทุน : จากเมนู Trade

เลือกเมนู “Trade” กดปุ�ม “เลือกกองทุน” พิมพ์ชื�อกองทุนที�ท่านตอ้งการซื�อ 

1,000,000.00

2
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5

6

7

ซื�อกองทุน : จากเมนู Trade (ต่อ)

แจ้งเตือนความเสี�ยงกองทุน (หากระดับในการรับความ
เสี�ยงของท่านน้อยกว่าความเสี�ยงกองทุน) 
และ แจ้งเตือนความเสี�ยงอัตราแลกเปลี�ยน

ระบุจํานวนเงินที�ท่านตอ้งการซื�อ • กองทุนที�ท่านต้องการซื�อเข้าสูต่ะกร้า  
• ท่านสามารถเลือกซื�อกองทุนอื�นๆ ลงตะกร้าได้อีก 

โดยคลิกที� “เลือกกองทุน”

xxxxx 1,000,000.00
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ซื�อกองทุน : จากเมนู Trade (ต่อ2)

xxxxxxx

ระบุช่องทางชําระเงิน
 
• P-Money (แนะนํา)

เป�นกระเป�าเงินออนไลนข์องท่าน 
    ที�ใช้สําหรบั ซื�อ/ขาย/สับเปลี�ยนกองทุน
    ข้อดี ของการเลือกชําระเงินคา่ซื�อด้วยวิธีนี�
    - Order ได้รับการอนมุัตเิร็ว 
    - ระบบจะขยายเวลา Cut-off time 
    ในการซื�อให้กับท่าน

• ATS 
     ระบบจะตัดเงินจากบัญชีธนาคารของท่าน
 
• Pay-in

ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชี บล. ฟ�ลลิป

8

แสดงมูลค่าเงิน
ของท่านใน P-Money

1,000,000.00xxxxx

9

กดปุ�ม “ดําเนินการ”10
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P-Money
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ซื�อกองทุน : จากเมนู Trade (ต่อ3)

xxxxx 1,000,000.00

ประเมินวันที�ลงทุน 
หากติดวันหยุดกองทุน หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ระบบจะทําการเลื�อนวันที�
ลงทุนโดยอัติโนมัติ

12

ท่านทํารายการเสร็จสมบูรณ ์
สามารถตรวจสอบคําสั�งไดท้ี� 
สถานะคําสั�ง (Order Status) 
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ซื�อกองทุน : จากเมนูอื�นๆ

ท่านสามารถ ซื�อกองทุน ได้จาก
เมนู “ข้อมูลกองทุน”

ท่านสามารถ ซื�อกองทุนเพิ�ม 
จากกองทุนของท่านที�มอียู่ในพอร์ท
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ขายกองทุน : จากเมนู Trade

1. เลือกเมนู “Trade”
2. เลือกTab “ขาย” 
3. กดปุ�ม “เลือกกองทุน”

 

4. แสดงกองทุนของท่านทั�งหมด 
เลือกกองทุนที�ท่านตอ้งการขาย 

5. ท่านสามารถขายออกดว้ยจาํนวนเงิน (บาท) 
หรือ จํานวนหน่วย หรือ ขายออกทั�งหมดดว้ยหนว่ย

** แนะนาํการส่งคําสั�งขาย หากต้องการส่งคําสั�งขายจากกอง A 
หลายๆคําสั�งในวันเดยีวกัน ควรส่งคําสั�งขายออกด้วย “หน่วย” 
ทุก Orders เพื�อหลีกเลี�ยงการถูกปฏิเสธการทํารายการจากบลจ. 

1

3
4

5

• มูลค่าที�ขายได ้(บาท) 
   มูลค่าป�จจุบันที�สามารถขายได้ 
 
• หน่วยคงเหลือ (หน่วย) 
   จํานวนหน่วยที�สามารถขายได้ 
 
• เวลาป�ดรับคาํสั�งขาย

• คงเหลือขั�นตํ�า 
    มูลค่า หรือ หน่วยขั�นตํ�าที�ต้องคงเหลือไว้ในพอร์ท 

 
• ขายขั�นตํ�า

มูลค่า หรือ หน่วยขั�นตํ�าในการทํารายการขาย

2
xxxxx
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ขายกองทุน : จากเมนู Trade (ต่อ)

6

8

7

9

6.  โปรดระบชุ่องทางการชําระเงนิ 7.  เลือกช่องทางการรับเงนิ
หลังจากนั�น กด ตกลง

8. เมื�อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว
กดปุ�ม ดําเนินการ

9. ท่านทํารายการเสร็จสมบูรณ ์
สามารถตรวจสอบคําสั�งไดท้ี� 
สถานะคําสั�ง (Order Status) 

xxxxx xxxxx
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ขายกองทุน : จากเมนูพอร์ท

ท่านสามารถ ขายกองทุน  
จากกองทุนของท่านที�เมนูพอร์ท

15



สับเปลี�ยนกองทุน 

1

2

3
4

5

6

1. เลือกเมนู “Trade” 

2. เลือกTab “สับเปลี�ยน” 

3. เลือกกองทุนที�ตอ้งการสับเปลี�ยนออก (SWO)
  ระบบจะดึงข้อมูลกองทุนที�อยู่ในพอร์ทของท่านให้เลือก 

ระบุมูลค่า หรือ หน่วยที�ต้องการ
สับเปลี�ยนออก (SWO) 

เลือกกองทุนที�ตอ้งการสับเปลี�ยนเขา้ (SWI)
  

** โดยสามารถ “สับเปลี�ยนกองทุนข้ามบลจ.ได้” 

กดปุ�ม “ดําเนินการ” 

xxxxx

16

** แนะนาํการส่งคําสั�งสับเปลี�ยนออก (SWO) จากกองเดียว 
สับเปลี�ยนเข้า (SWI) หลายๆกอง ในวันเดียวกัน 
ควรส่งคําสั�งสับเปลี�ยนออก (SWO) เป�น “หน่วย” ทุก Orders 
เพื�อหลีกเลี�ยงการถกูปฏิเสธการทํารายการจากบลจ. 



7

7. ตรวจสอบรายการ 
หลังจากนั�น กดปุ�ม “ส่งคําสั�ง” 

8

9

8. ท่านทํารายการเสร็จสมบูรณ ์
สามารถตรวจสอบคําสั�งไดท้ี� 
สถานะคําสั�ง (Order Status) 

9. สถานะคําสั�ง (Order Status) 

xxxxx xxxxx

สับเปลี�ยนกองทุน 
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Order status
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1. เข้าเมนู More

2. เลือก Order Status

2

ทางเข้าเพื�อตรวจสอบสถานะคําสั�ง (Order Status)

1 1

2

xxxxx

1. เข้าเมนู Trade

2. เลือก สถานะคําสั�ง

หรือ

19



Portfolio

20



Portfolio

21

% กําไร/ขาดทนุ 
(% Unrealized Return)

กําไร/ขาดทุน 
Unrealized Return)

มูลค่าพอรท์ป�จจุบัน
(Current Portfolio Value)

xxxxx

เลขที�บัญชีของท่าน
Account Number

P-Money Balanced
มูลค่าเงินของท่านใน P-Money  
ที�สามารถใช้ในการชําระคา่ซื�อได้

กองทุนของท่านที�ถอือยู่

1



Portfolio (ต่อ)

22

xxxxx

1

2

Portfolio History 

• แสดงประวัติการลงทนุย้อนหลัง (ซื�อ/ขาย/SWO/SWI)

Dividend History 

• แสดงประวัติป�นผลที�ท่านไดร้บั

Taxsaving History (Buy)

• แสดงเฉพาะรายการซื�อ ของกองทุนลดหย่อนภาษี

เพื�อตรวจสอบว่าท่านซื�อกองทนุลดหย่อนภาษีในแต่ละประเภท

ไปมูลค่าเทา่ไหรใ่นแตล่ะป� 



Portfolio (ต่อ)
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xxxxx

ราคา NAV ป�จจุบัน
(Fund Information)

• มูลค่าผลตอบแทนป�จจุบัน 

• % กําไร/ขาดทนุ (% Unrealized Return)

• กําไร/ขาดทนุ (Unrealized Return)

*** เมื�อคลิกที�การด์นี� จะแสดงรายละเอียด 
Performance by Lot 
(คิดด้วยวิธี FIFO- First In First Out) 

 

• ราคา NAV เฉลี�ย 

• จํานวนหน่วยกองทุนที�ถอือยู่ (Units)

• ต้นทุน (Cost) 

 

รายละเอียดข้อมูล 
กองทุนของท่าน

ประวัติการทาํรายการ ซื�อ/ขาย/สับเปลี�ยน 

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง



Tax saving fund
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Tax saving Fund

1

เลือกเมนู ลดหย่อนภาษี 

แสดงบลจ. ที�สามารถซื�อกองทุนลดหย่อนภาษีไดท้ันที ผ่านแอปพลิเคชัน  
ท่านสามารถเป�ดบัญชี สําหรับซื�อกองทุนลดหย่อนภาษีของแตล่ะบลจ. เพิ�มเตมิ โดยติดต่อไดท้ี� 02 635 1718 
หรือ fa@phillip.co.th
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ออมกองทุนรายเดือน
(FBP)
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Fund Builder Plans

1

เลือกเมนู ออมกองทุน 

ท่านสามารถสร้างแผนออมกองทุนรายเดอืน ด้วยเงินขั�นตํ�าเดอืนละ 1,000 บาทตอ่แผน
โดยแต่ละแผนสามารถออมไดห้ลายกองทุน 

xxxxx

2

3
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ข้อมูลกองทุน  
(Fund information)
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ค้นหากองทนุ (Search Funds)

1 2 3

เลือกค้นหากองทุน แสดงกองทุนที�เคยคน้หา 
พิมพ์ชื�อกองทุนที�ต้องการค้นหา ระบบจะคัดกรอง 
จาก ชื�อย่อกองทุน EN และ ชื�อเต็มกองทุน TH
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ข้อมูลกองทุน : จัดอันดบั (Fund Ranking)

1

2

เลือกข้อมูลกองทุน สามารถเลือกด ู 
ประเภทสินทรัพย์ของกองทุน

แสดงการจัดอันดบักองทุนตาม 
Performance ย้อนหลัง

Filter : 
• Sorting Performance  
    จากมากไปน้อย หรือ จากน้อยไปมาก
 
• ระดับความเสี�ยงกองทุน 

 
• บลจ.

สามารถเลือกด ู 
Performance ย้อนหลัง
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ข้อมูลกองทุน (ต่อ) 

1

2

เลือกเมนู ข้อมูลกองทุน 

สามารถเลือกดขู้อมูลกองทุนไดจ้าก กองทุนที�ชอบ, ประเภทกองทุน หรือ บลจ.
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วิธีเพิ�มกองทุนที�ชอบ (Fund Favorite)

1 2 3

สังเกตรูปดาว กดที�รูปดาวจะเปลี�ยนเป�นสีเหลอืง รายการกองทุนที�ท่านชอบ 

32



กองทุนแนะนํา Fund Top Pick

แสดงกองทุนแนะนําทั�งหมด 
จาก Fund Analyst
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Fund Information
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Proposal Order
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Proposal Order

2

1

ช่องทางการรับคําแนะนําในการลงทุน จากที�ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน

xxxxx xxxxx

Agent Name

Agent Name

xxxxx

3

4

36



5

6

Proposal Order (ต่อ)

xxxxx
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IPO / Roll-Over
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IPO & Roll-Over

2

1

3

ท่านสามารถซื�อ
กองทุน IPO ได้ทันที 
ตามวันที�เสนอขาย

39



Fund Analyst Report
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Fund Analyst Report

• คลิปวิดีโอการลงทุนในกองทุน

• ข้อมูล IPO / Roll-over

• บทวิเคราะห์กองทุนรวมรายสัปดาห์ 
รายเดือน กองทุนแนะนํา Top-Pick 
ที�ได้รับการคัดเลอืกมาแล้วเป�นอย่างดี
โดยนักวิเคราะห์กองทุนรวมมืออาชพี 

2

1
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P-Money
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P-Money

xxxx

ทํารายการถอนเงินทํารายการฝากเงิน

ประวัติรายการ P-Money ย้อนหลัง

ยอดเงินที�ใช้ได้

ยอดเงินคงเหลอื

Swipe เลื�อนซ้าย-ขวา เพื�อเปลี�ยนบัญชี

43



Thank You

Copyright @ Fund SuperMart Plus 2021




