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ขอบเขตและลักษณะการใหบ้รกิารวอลเล็ต “ซื้อขายหุน้กู”้



 ประเมินความเส่ียงการลงทุนของผู้ลงทุน (Suitability Test)

 พอรต์ของฉัน: แสดงรายละเอียดหุ้นกู้ของผู้ลงทุนในพอรต์การลงทุน

 ซื้อ/ขายหุ้นกู้ : การจองซื้อหุ้นกู้ (Primary market) และการค้าหลักทรพัย์ 
(Secondary market)

 เติมและโอนเงนิผ่าน Prompt pay และผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยเพ่ือช าระค่าหุ้นกู้

 แสดงข้อมูลหุ้นกู้ รายการย้อนหลัง ประวัติการท ารายการ และข่าวสารจากผู้ออกหุ้นกู้ 
และผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
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ขอบเขตและลักษณะการใหบ้รกิารวอลเล็ต “ซื้อขายหุ้นกู้
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เมนู “การต้ังค่าการใชง้าน”



เมนู “การต้ังค่าการใชง้าน” (Setting Menu)

เลือก “ต้ังค่าการใช้งาน”
มุมขวาบนของหน้าจอ

5 เมนูการต้ังค่าการใช้งานหลัก

1. ต้ังค่าข้อมูลส่วนตัว

2. ผูกบัญชีกรุงไทยกับวอลเล็ต

3. จัดการวงเงนิ

4. แบบประเมินความเส่ียงของผู้
ลงทุน

5. ข้อตกลงและเง ื่อนไข วอลเล็ต 
ซ้ือขายหุ้นกู้ 

เมนูท่ี 1 ตรวจสอบและต้ังค่า
ข้อมูลส่วนตัว

เมนูท่ี 2 ผูกบัญชีกรุงไทยกับ
วอลเล็ต ซื้อขายหุ้นกู้

เมนูท่ี 3 จัดการวงเงนิ
เมนูท่ี 4 แบบประเมินความเส่ียง

ของผู้ลงทุน
เมนูท่ี 5 ข้อก าหนดและเง ื่อนไข 

วอลเล็ต ซื้อขายหุ้นกู้

4



แบบประเมินความเส่ียงของผู้ลงทนุ (Suitability Test)



แบบประเมินความเส่ียงของผู้ลงทนุ (Suitability Test)

เลือก “ต้ังค่าการใช้งาน”
มุมขวาบนของหน้าจอ

เลือก “แบบประเมินความเส่ียง
ของผู้ลงทุน”

ตอบแบบสอบถามแบบประเมินความเส่ียงของผู้ลงทุนท้ัง 12 ข้อ

1 2 3 4

ตรวจสอบผลการประเมินความเส่ียง & 
Asset Allocation

ส่งแบบประเมินความเส่ียง
ส าเรจ็
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การซื้อหุน้กู้ในตลาดแรก (Primary Market)



การซื้อหุ้นกู้ในตลาดแรก (Primary Market)

เลือกเมนู “ซื้อ/ขายหุ้นกู้” ใน 
(1) หน้าแรกของเป๋าตัง หรอื 
(2) หน้าแรกของวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ 

แสดงระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน เทียบกับ
ความเสี่ยงของหุ้นกู้
• กดยอมรบั Over Risk 

(หากความเสี่ยงผู้ลงทุนต่ากว่าหุ้นกู้)
• กลุ่มเปราะบาง

ใส่จ านวนท่ีต้องการลงทุน
- เลือก “จ านวน” คือ จ านวนหน่วย
- เลือก “มูลค่า” คือ จ านวนเงนิ

เลือกหุ้นกู้ท่ีต้องการซื้อในแถบตลาดแรก
• แสดงรายละเอียดหุ้นกู้ท่ีเปิดจ าหน่าย / 

ก าลังจะเปิดจ าหน่าย
• เรยีงล าดับหุ้นกู้ตาม (1) ดอกเบ้ียมาก

ท่ีสุด หรอื (2) เปิดจ าหน่ายล่าสุด

เลือกหุ้นกู้ท่ีต้องการลงทุน และ 
อ่านเง ื่อนไขและข้อก าหนดต่างๆ            

จนจบ พรอ้มท้ังรบัทราบเง ื่อนไข และ 
ยอมรบัข้อก าหนดต่างๆ
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การตรวจสอบเง ื่อนไขของหุ้นกู้
(1) การซ้ือข้ันต่า หรอื 
(2) เง ื่อนไขของหุ้นกู้อ่ืนๆ

ได้รบั Slip การท ารายการส าเรจ็
กรณีเงนิใน Wallet ไม่เพียงพอ
• เติมเงนิผ่าน QR Code
• ตัดเงนิในบัญชีกรุงไทย (กรณีมีการผูกบัญชีกรุงไทยกับวอลเล็ตแล้ว)

กดช าระเงนิ ตรวจสอบรายละเอียด 
และยืนยันการท ารายการจองซ้ือ/

ช าระเงนิ
ใส่ PIN 6 หลัก
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การซื้อหุ้นกู้ในตลาดแรก (Primary Market)
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การซื้อ/ขายหุ้นกูใ้นตลาดรอง (Secondary Market)



เลือกเมนู “ซื้อ/ขายหุ้นกู้” ใน 
(1) หน้าแรกของเป๋าตัง หรอื 
(2) หน้าแรกของวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ 

เลือกหุ้นกู้ท่ีต้องการลงทุน และ 
อ่านเง ื่อนไขและข้อก าหนดต่างๆ 
จนจบ พรอ้มท้ังรบัทราบเง ื่อนไข 
และ ยอมรบัข้อก าหนดต่างๆ

เลือก ซื้อ/ขาย หุ้นกู้ตลาดรอง
เลือกหุ้นกู้ท่ีต้องการ

จากราคาซื้อ / ขาย ท่ีแสดงจาก
สถาบันต่างๆ

แสดงระดับความเส่ียงของผู้ลงทุน เทียบกับความเส่ียงของหุ้นกู้
• กดยอมรบั Over Risk (หากความเส่ียงผู้ลงทุนต่ากว่าหุ้นกู้)
• กลุ่มเปราะบาง

การซื้อ/ขายหุ้นกู้ในตลาดรอง (Secondary Market)
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การตรวจสอบเง ื่อนไขของหุ้นกู้
(1) การซื้อข้ันต่า หรอื 
(2) เง ื่อนไขของหุ้นกู้อ่ืนๆ

ได้รบั Slip การท ารายการส าเรจ็
กรณีเงนิใน Wallet ไม่เพียงพอ
• เติมเงนิผ่าน QR Code
• ตัดเงนิในบัญชีกรุงไทย (กรณีมีการผูกบัญชีกรุงไทยกับวอลเล็ตแล้ว)

กดช าระเงนิ ตรวจสอบรายละเอียด 
และยืนยันการท ารายการจองซื้อ/

ช าระเงนิ
ใส่ PIN 6 หลัก

การซื้อ/ขายหุ้นกู้ในตลาดรอง (Secondary Market)
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พอรต์ของฉัน



เลือกเมนู “พอรต์ของฉัน” ใน 
(1)   หน้าแรกของเป๋าตัง หรอื 
(2)   หน้าแรกของวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ 

พอรต์ของฉัน

สามารถเล่ือนดูหุ้นกู้ของตัวเองท่ีอยู่ใน
พอรต์ท่ีมีได้

แสดงรายละเอียดข้อมูลหลักของหุ้นกู้
● มูลค่าหุ้นกู้ (หน่วย / บาท)
● วันครบก าหนด
● รายละเอียดดอกเบ้ีย

ดูรายละเอียดหุ้นกู้เพ่ิมเติม

กรณีมูลค่าท่ีท ารายการได้ไม่เท่ากับหุ้น
กู้ท่ีมีอยู่เพราะ
• หุ้นกู้ถูกจ าน า
• หุ้นกู้ถูกอายัติ
• มีการขอออกใบหุ้นกู้
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ประวติัการท ารายการ / การขอเอกสารทางภาษี
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เลือกเมนู “รายการย้อนหลัง”

ประวติัการท ารายการ

กรณีไม่มีรายการย้อนหลัง
รายการย้อนหลัง Tab หุ้นกู้

เลือก Filter ได้ตาม (1) รายการซื้อ/ขาย (2) ดอกเบี้ย/เงนิต้น (3) อื่นๆ
รายการย้อนหลัง Tab เงนิ

เลือก Filter ได้ตามจ านวนเดือน
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เลือกเมนู “ขอเอกสารทางภาษี”

การขอเอกสารทางภาษี

เลือกปีภาษี
เลือก Filter ได้ตามปีภาษี (เร ิม่ปี 2564)

กรณีส่งเอกสารทางภาษีส าเรจ็ กรณีส่งเอกสารทางภาษีไม่ส าเรจ็

17


