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การลงทะเบียน ใช้งานครั้งแรก (Sign Up)
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ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน EASY INVEST

กด ลงทะเบียนท่ีน่ี
เพื่อลงทะเบียนก่อนการใช้งาน

1 3 4

กรอกข้อมูลส่วนตัว ซึ่งตรงกับ
ข้อมูลท่ีเคยให้ไว้กับ SCBS

ระบบจะส่งรหัสผ่านทาง
อีเมล เพื่อยืนยันตัวตน

ตั้งรหัสผ่าน (Password) 
เพื่อเข้าใช้งาน

52

ลูกค้าต้องมีบัญชีลงทุนกับ
SCBS จึงจะสามารถใช้งานได้

mongkol.sub@gmail.com

066-123-4567

1234567890000

mongkol.sub@gmail.com
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ระบบจะท าการ
Login ให้อัตโนมัติ

ยืนยันตัวตนผ่านรหัส OTP 
ที่ส่งทางมือถือ เพื่อตั้ง PIN

ตั้งรหัสส่วนตัว (PIN) 
เพื่อใช้งาน

การลงทะเบียนส าเร็จ เริ่มต้นลงทุนได้เลย!

ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน EASY INVEST
6 8 9 107
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วิธีการ เข้าสู่ระบบ (Login )
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เข้าหน้าแอปพลิเคชัน EASY INVEST กรอกอเีมล
และรหัสผ่าน (Password) กด Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ

1 2

สามารถลงทุนได้เลย!

วิธีที่ 1 : เข้าสู่ระบบ (Login) ผ่าน EASY INVEST App

หรือสามารถ Log in 
ผ่าน Biometric

Fingerprint

Face ID
(เฉพาะ IOS เท่านั้น)
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เข้าไปท่ีแอปพลิเคชัน EASY INVEST
กด Log In with SCB Easy เพื่อเข้าสู่ระบบ

1 2

กรอกรหัส PIN ของ SCB Easy 

3

สามารถลงทุนได้เลย!

วิธีที่ 2 : เข้าสู่ระบบ (Login) ผ่าน SCB Easy App

มงคล
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วิธีที่ 3 : เข้าสู่ระบบ (Login) ผ่าน SCB Easy App 

เข้าใช้งานผ่าน SCB Easy
เลือกการลงทุน (Investments)

เลือก ลงทุนกับ SCBS
(SCBS investment)

พอร์ตลงทุนกับ SCBS
และกดเริ่มลงทุน (Trade now)

1 2 3

6,911,934.68 (+1.68%)

4

สามารถลงทุนได้เลย!
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การใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ
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แนะน าการใช้งานฟังก์ชันต่างๆ - PORTFOLIO

Por t fo l io
การลงทุนในรูปแบบ Consolidated
ทั้งกองทุนรวมและตราสารหนี้
พร้อมบอกสัดส่วนและผลตอบแทนของ
พอร์ตลงทุน รวมทั้งค่าเฉลี่ยความเสี่ยง
ของกองทุนและตราสารหนี้

แยกข้อมูลการลงทุนในแต่ละ Asset Class
กดเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดกองทุนรวม
หรือตราสารหน้ีที่มีในพอร์ตลงทุน
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Funds
กดเลือกกองทุนรวมที่ SCBS แนะน า
จากเมนู INVEST เพื่อดูรายละเอียด

กองทุนรวมที่สนใจ และสามารถศึกษา
เพิ่มเติมได้จาก Fund Factsheet

Bonds
กดเลือกตราสารหนี้ที่ SCBS Quote ราคา
จากเมนู INVEST เพื่อดูรายละเอียดตราสารหนี้
ที่สนใจ และสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือ
ชี้ชวนตราสารหนี้

สามารถค้นหากองทุนรวม หรือตราสารหน้ี
ที่ต้องการได้จากแถบค้นหาด้านบน

แนะน าการใช้งานฟังก์ชันต่างๆ - INVEST
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แนะน าการใช้งานฟังก์ชันต่างๆ - ACTIVITY

สามารถตรวจสอบสถานะรายการค าสัง่ซื้อ-ขาย
ของกองทุนรวมหรือตราสารหนี้

พร้อมทั้งสามารถกดเลือกรายการที่ต้องการ เพื่อ
เข้าถึงข้อมูลต่างๆ เช่น หมายเลขการท ารายการ, วันที่ 

Settlement เป็นต้น
สถานะการท ารายการกองทุนรวม
Pending 

In Process

: รอจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน

: อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดสรรหน่วยลงทุน 
(ส าหรับกองทุนที่ใช้เวลาจัดสรรมากกว่า 1 วันท าการ)

Completed : รายการได้รับการจัดสรรส าเร็จ

Cancelled : รายการถูกยกเลิกด้วยลูกค้า หรือ จากระบบ
อาทิเช่น ตัดเงินไม่ผ่าน

Expired : รายการท่ีส่งผ่านช่องทางอื่นและไม่ได้รับการอนุมัติ
ภายในเวลาท าการ

Rejected : รายการถูกยกเลิกโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

สถานะการท ารายการตราสารหนี้
Pending : รอการยืนยันรายการจากบริษัทฯ

Completed : รายการได้รับการยืนยันแล้ว

Cancelled : รายการถูกยกเลิกด้วยลูกค้า หรือ จากบริษัทฯ

Rejected : รายการถูกยกเลิกจากระบบ เช่น ส่งค าสั่งซื้อ
ตั๋วแลกเงิน (B/E) ระบบจะยกเลิกโดยทันที
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แนะน าการใช้งานฟังก์ชันต่างๆ - SEARCH

ค้นหา กองทุนรวม หรือ ตราสารหนี ้
ที่สนใจ ด้วยการกรอกชื่อย่อ/ชื่อเต็มของกองทุน
รวมหรือตราสารหนี้ อย่างน้อย 3 ตัวอักษร

Search

หรือสามารถค้นหา กองทนุรวม ด้วยการกรอก
ชื่อย่อของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)

ชื่อย่อ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
ASSETFUND บลจ. แอสเซท พลัส
KASSET บลจ. กสิกรไทย
KSAM บลจ. กรุงศรี
KTAM บลจ. กรุงไทย
LHFUND บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
MANULIFE บลจ. แมนูไลฟ์
MFC บลจ. เอ็มเอฟซี
PHATRA บลจ. ภัทร
PRINCIPLE บลจ. พรินซิเพิล
ONEAM บลจ. วรรณ
SCBAM บลจ. ไทยพาณิชย์
TALIS บลจ. ทาลิส
TFUND บลจ. ธนชาต
UOBAM บลจ. ยูโอบี
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การซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยน
กองทุนรวม (Mutual Fund)
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การซื้อกองทุนรวม

เลือกกองทุนรวมที่สนใจจากเมนู INVEST
หรือค้นหากองทุนรวมจากเมนู SEARCH

1 2 3

ศึกษารายละเอียดจาก Fund Factsheetดูรายละเอียดกองทุนรวมท่ีสนใจ 
จากน้ันกดปุ่ม Buy
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การซื้อกองทุนรวม

ส่งค าสั่งซื้อเข้าระบบได้ส าเร็จ
พร้อมแสดงสรุปรายการค าสั่งซื้อ

กรอกรหัสส่วนตัว (PIN) 
เพื่อยืนยันการส่งค าสั่งซื้อระบุ จ านวนเงิน ที่ต้องการซื้อกองทุนรวม 

4 5 6
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การขายกองทุนรวม
1 2 3

เลือกบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน (Unitholder)
และเลือกระบุจ านวนที่ต้องการขาย 

(จ านวนเงิน/จ านวนหนว่ยลงทุน/%จากหนว่ยลงทุนทีม่ทีั้งหมด)

ดูรายละเอียดกองทุนรวมท่ีมีใน
พอร์ตลงทุน จากน้ันกดปุ่ม Sell

เลือกกองทุนรวมที่ต้องการขาย 
จากเมนู PORTFOLIO เลือกท่ี Funds

+2,500.00 +0.12%
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การขายกองทุนรวม
4 5 6

กรอกรหัสส่วนตัว (PIN) 
เพื่อยืนยันการส่งค าสั่งขาย

ส่งค าสั่งขายเข้าระบบได้ส าเร็จ
พร้อมแสดงสรุปรายการค าสั่งขาย

เลือกบัญชีเงินฝากที่ต้องการรับเงิน
เม่ือขายกองทุนรวม จากน้ันกด Submit
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3

การสับเปลี่ยนกองทุนรวม
1 2

ดูรายละเอียดกองทุนรวมท่ีมีใน
พอร์ตลงทุน จากน้ันกดปุ่ม Switch

เลือกกองทุนรวมที่ต้องการสับเปลี่ยนออก
จากเมนู PORTFOLIO เลือกท่ี Funds

เลือกกองทุนรวมที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า 
ดูรายละเอียด และศึกษาเพิ่มเติมจาก Fund Factsheet

+2,500.00 +0.12%
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การสับเปลี่ยนกองทุนรวม

กรอกรหัสส่วนตัว (PIN) 
เพื่อยืนยันการส่งค าสั่งสับเปลี่ยน

4 5 6
เลือกบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน (Unitholder)
และเลือกระบุจ านวนที่ต้องการสับเปลี่ยน

(จ านวนเงิน/จ านวนหนว่ยลงทุน/%จากหนว่ยลงทุนทีม่ทีั้งหมด)

ส่งค าสั่งสับเปลี่ยนเข้าระบบได้ส าเร็จ
พร้อมแสดงสรุปรายการค าสั่งสับเปลี่ยน
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การซื้อ-ขายตราสารหนี้  (Bond)
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การซื้อตราสารหนี้

เลือกตราสารหน้ีที่สนใจจากเมนู INVEST
หรือค้นหาตราสารหน้ีจากเมนู SEARCH

ระบุ มูลค่า หรือ จ านวนหน่วย 
ที่ต้องการซื้อ

1 2 3

ดูรายละเอียดตราสารหน้ีที่สนใจ และศึกษา
เพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน จากน้ันกด Buy 
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การซื้อตราสารหนี้
4 5 6

กรอกรหัสส่วนตัว (PIN) 
เพื่อยืนยันการส่งค าสั่งซื้อ

ระบบท าการส่งค าสั่งซ้ือให้เรียบร้อย 
พร้อมแสดงสรุปรายการค าสั่งซื้อ

สามารถกดดูรายการแจกแจงรายละเอียด
การซื้อตราสารหน้ี จากปุ่ม  .
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การขายตราสารหนี้
1 2 3

ดูรายละเอียดตราสารหน้ี จ านวนหน่วยท่ีมี และ
มูลค่าผลตอบแทนปัจจุบัน จากน้ันกด Sell

เลือกขายจากตราสารหน้ีที่มีอยู่ทั้งหมด โดยดู
จาก เมนู PORTFOLIO เลือกท่ี Bonds

ระบุ มูลค่า หรือ จ านวนหน่วย 
ที่ต้องการขาย
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การขายตราสารหนี้
4 5 6

ระบบท าการส่งค าสั่งขายให้เรียบร้อย 
พร้อมแสดงสรุปรายการค าสั่งขาย

กรอกรหัสส่วนตัว (PIN) 
เพื่อยืนยันการส่งค าสั่งขาย

สามารถกดดูรายการแจกแจงรายละเอียด
การขายตราสารหน้ี จากปุ่ม   .   
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การยกเลิกรายการค าสั่งซื้อ -ขาย-สับเปลี่ยน
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การยกเลิกรายการค าสั่ งซื้อ -ขาย -สับ เปลี่ยน
หมายเหตุ: คุณสามารถท าการยกเลิกรายการค าสั่งซื้อ-ขาย ได้เฉพาะค าสั่งซื้อ-ขายที่มีสถานะ Pending เท่าน้ัน

ดูรายละเอียดของค าสั่งซื้อ-ขาย 
และ กด Cancel Order

1 2 3
กด Confirm เพื่อยืนยันการ

ยกเลิกค าสั่งซื้อ-ขาย
เลือกรายการค าสั่งซ้ือ-ขายที่ต้องการ

ยกเลิก จากเมนู ACTIVITY
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การยกเลิกรายการค าสั่ งซื้อ -ขาย -สับ เปลี่ยน
หมายเหตุ: คุณสามารถท าการยกเลิกรายการค าสั่งซื้อ-ขาย ได้เฉพาะค าสั่งซื้อ-ขายที่มีสถานะ Pending เท่าน้ัน

4 5
กรอกรหัสส่วนตัว (PIN) 

เพื่อยืนยันการยกเลิกค าสั่งซื้อ-ขาย
เม่ือระบบยกเลิกค าสั่งซื้อ-ขาย เรียบร้อยแล้ว สถานะ
ค าสั่งซื้อ-ขายดังกล่าว จะเปลี่ยนเป็น Cancelled
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บริการลงทุนอัตโนมัติ ROBO ADVISOR
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เข้าสู่ระบบ EASY INVEST
เลือกเมนู ROBO ADVISOR

เลือกเป้าหมาย และ
สร้างพอร์ตลงทุน

ยืนยันส่งค าสั่งและช าระเงิน ติดตามสถานะค าสั่งซื้อ

1 2 3 4

บริการลงทุนอัต โนมัติ ROBO ADVISOR
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การ Reset Password/PIN



33

ต้องการ Reset Password / PIN
ด้วยตัวเอง

2 วิธีการ Reset Password / PIN

1 2 ต้องการให้ Reset Password / PIN
โโดยเจ้าหน้าที่ SCBS
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1
21

Reset Password / PIN ด้วยตัวเอง (1/4)

3

กด Forgot Password?

กรณี Reset Password

กรอกอเีมล เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่
และกด ถัดไป

ยืนยันตัวตนผ่านรหัส OTP
ที่ส่งทางมือถือ และกด ถัดไป
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กรณี Reset Password
Reset Password / PIN ด้วยตัวเอง (2/4)

54 6
ยืนยันตัวตนด้วยรหัสส่วนตัว (PIN)
กรณีจ ารหัสส่วนตัว (PIN) ไม่ได้ ต้องติดต่อ
เจ้าหน้าที่เพ่ือท าการ Reset รหัสผ่านให้

1

ตั้งรหัสผ่านใหม่ส าเร็จ
และกด เริ่มต้นใช้งาน

ตั้งรหัสผ่านใหม่ เพื่อเข้าใช้งาน
และกด ถัดไป
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กรณี Reset PIN
Reset Password / PIN ด้วยตัวเอง (3/4)

21 3

กรณีจ ารหัสผ่าน (Password) ไม่ได้ ต้องติดต่อ
เจ้าหน้าที่เพ่ือท าการ Reset รหัสผ่านให้

1

ยืนยันตัวตนผ่านรหัส OTP
ที่ส่งทางมือถือ และกด Next

ก่อนส่งค าสั่งซื้อ-ขาย
กด Forgotten PIN? 

ยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่าน (Password)
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กรณี Reset PIN
Reset Password / PIN ด้วยตัวเอง (4/4)1

54

ตั้งรหัสส่วนตัว (PIN) ใหม่ส าเร็จตั้งรหัสส่วนตัว (PIN) ใหม่ เพื่อเข้าใช้งาน
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2 Reset Password / PIN โดยเจ้าหน้าที่ SCBS (1/10)
กรณี Reset Password

21 3

แบบค าขอเปลี่ยนแปลง
การใช้งานระบบ

สแกนหรือถ่ายรูปเอกสาร
แล้วส่งมาที่อี เมล

(โดยอีเมลของท่าน ต้องตรงกับที่เคย
ให้ SCBS ไว้เท่านั้น)

กรอกรายละเอียดแบบค าขอ

โดยระบุ
1.ชื่อและนามสกุล
2.ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Login Name/ Email)
3.หัวข้อเปลี่ยนรหัสผ่าน (Reset Password)
เลือกระบบ ☑ Easy Invest
4.ระบุเหตุผล
5.ลงลายมือชื่อที่ตรงกับที่เคยให้ SCBS ไว้
เท่านั้น

Download และพิมพ์
แบบค าขอ

Reset Password ได้ที่

4

รอรับอี เมลตอบกลับจากระบบ
แล้วท าตามขั้นตอนเพื่อรี เซ็ต

รหัสผ่านใหม่

1.กดลิงก์ที่ส่งมายังอีเมลของคุณ
(ลิงก์นี้จะหมดอายุภายใน 24 ชั่วโมง)
2.กรอกรหัส OTP ที่ได้รับผ่านทาง SMS
3.ตั้งรหัสผ่านใหม่
4.เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Easy Invest
ด้วยรหัสผ่านใหม่

ดาวนโ์หลด กรอกข้อมลู ส่งอีเมล Reset

scbs.reset@scb.co.th

http://www.scbs.com/medias/landing-page/easyinvest_form1.pdf
mailto:scbs.reset@scb.co.th
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ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล

Email

DD / MM / YY

หมายเหตุ : หากคุณมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ หลังจากลงทะเบียน
ใช้งานแอปพลิเคชัน Easy Invest แล้ว กรุณาระบุชื่อเดิม
ของคุณในช่องเหตุผล

ลงลายมือชื่อที่ตรงกับท่ีเคยให้ SCBS ไว้เท่าน้ัน

วิธีการกรอกขอ้มลู
แบบค าขอเปลีย่นแปลงการใชง้านระบบ

2 Reset Password / PIN โดยเจ้าหน้าที่ SCBS (2/10)
กรณี Reset Password
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เรียน คณุ[Thai customer name]

ระบบไดรั้บการแจง้ค าขอตัง้รหัสผา่นใหม่ส าหรับบัญช ีEasy Invest

กรุณากดทีล่งิกด์า้นลา่งเพือ่ด าเนนิการตัง้รหัสผา่นใหม่:

[LINK]

หมายเหต:ุ

1) หากไม่สามารถคลกิลงิกเ์พือ่ท ารายการได ้กรุณาคัดลอก URL ดา้นบนไปใสท่ีเ่ว็บเบราวเ์ซอร์เพือ่ท ารายการตอ่ไป

2) ลงิกน์ีจ้ะหมดอายุภายใน 24 ชัว่โมง

หากคณุไดรั้บอเีมลฉบับนีโ้ดยไม่ไดด้ าเนนิการดังกลา่ว กรุณาตดิตอ่ SCBS Call Center 02-949-1999

ขอแสดงความนับถือ

บรษัิทหลักทรัพย์ ไทยพาณชิย์ จ ากัด

อเีมลนี้ถกูจัดสง่ถงึคณุดว้ยระบบอัตโนมัต ิกรุณาอยา่ตอบกลับอเีมลนี้ 

กรณีทีค่ณุประสงคจ์ะสอบถามขอ้มูล กรุณาตดิตอ่ SCBS Call Center 02-949-1999 ในวนัและเวลาท าการ (วนัจันทร ์- วนัศกุร ์เวลา 8.30 - 17.30 น. เวน้วนัหยดุธนาคาร)

Dear [English customer name],

We received a request to reset password for your Easy Invest account.

Please click this link to reset your password:

[LINK]

Remarks:

1) In case the link doesn't work, please copy and paste the link into your browser window.

2) This link will expire in 24 hours.

If you did not make this request, please contact SCBS Call Center at 02-949-1999.

Yours sincerely,

SCB Securities Co., Ltd.

This email is auto-generated. Please do not reply. If you have further enquiries or need more information, please contact SCBS at 02-949-1999 during our 

business hours (Monday - Friday, 08.30 AM - 05.30 PM except bank holidays).

กด ลิงก์ ที่ส่งมายงัอีเมลของคณุ
(ลิงก์นีจ้ะหมดอายภุายใน 24 ชั่วโมง)

2 Reset Password / PIN โดยเจ้าหน้าที่ SCBS (3/10)
กรณี Reset Password

4.1
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กรอกรหัส OTP ท่ีได้รับผ่านทาง SMS ตั้งรหัสผ่านใหม่ส าเร็จ และสามารถเข้าใช้งาน
แอปพลิเคชัน EASY INVET อีกครั้งด้วยรหัสผ่านใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

4.2

2 Reset Password / PIN โดยเจ้าหน้าที่ SCBS (4/10)
กรณี Reset Password

4.3 4.4
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เมื่อคุณรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ส าเร็จแล้ว จะได้รับอีเมลตอบกลับ

เรียน คณุ[Thai customer name]

รหสัผา่นบญัช ีEasy Invest ของคณุไดถู้กเปลีย่นเรียบรอ้ยแลว้

หากคณุไดรั้บอเีมลฉบับนีโ้ดยไม่ไดด้ าเนนิการดังกลา่ว กรุณาตดิตอ่ SCBS Call Center 02-949-1999

ขอแสดงความนับถือ

บรษัิทหลักทรัพย์ ไทยพาณชิย์ จ ากัด

อเีมลนี้ถกูจัดสง่ถงึคณุดว้ยระบบอัตโนมัต ิกรุณาอยา่ตอบกลับอเีมลนี้ 

กรณีทีค่ณุประสงคจ์ะสอบถามขอ้มูล กรุณาตดิตอ่ SCBS Call Center 02-949-1999 ในวนัและเวลาท าการ (วนัจันทร ์- วนัศกุร ์เวลา 8.30 - 17.30 น. เวน้วนัหยดุธนาคาร)

Dear [English customer name],

Your Easy Invest password has been updated successfully.

If you did not make this request, please contact SCBS Call Center at 02-949-1999.

Yours sincerely,

SCB Securities Co., Ltd.

This email is auto-generated. Please do not reply. If you have further enquiries or need more information, please contact SCBS at 02-949-1999 during our 

business hours (Monday - Friday, 08.30 AM - 05.30 PM except bank holidays).

2 Reset Password / PIN โดยเจ้าหน้าที่ SCBS (5/10)
กรณี Reset Password

4.5
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2 Reset Password / PIN โดยเจ้าหน้าที่ SCBS (6/10)
กรณี Reset PIN

21 3

สแกนหรือถ่ายรูปเอกสาร
แล้วส่งมาที่อี เมล

(โดยอีเมลของท่าน ต้องตรงกับที่เคย
ให้ SCBS ไว้เท่านั้น)

กรอกรายละเอียดแบบค าขอ

โดยระบุ
1.ชื่อและนามสกุล
2.ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Login Name/ Email)
3.หัวข้อเปลี่ยนรหัสผ่าน (Reset Password)
เลือกระบบ ☑ Easy Invest
4.ระบุเหตุผล
5.ลงลายมือชื่อที่ตรงกับที่เคยให้ SCBS ไว้
เท่านั้น

Download และพิมพ์
แบบค าขอ

Reset Password ได้ที่

4

ดาวนโ์หลด กรอกข้อมลู ส่งอีเมล Reset

scbs.reset@scb.co.th

รอรับอี เมลแจ้งการรีเซ็ตรหัส
ส่วนตัว (PIN) แล้วท าตามขั้นตอน

เพื่อรี เซ็ตรหัสใหม่

1.เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Easy Invest
2.กด Continue
3.กรอกรหัส OTP ที่ได้รับผ่านทาง SMS
4.ตั้งรหัสส่วนตัว (PIN) ใหม่
5.ส่งค าสั่งซื้อ-ขายด้วยรหัสส่วนตัว (PIN) 
ใหม่

แบบค าขอเปลี่ยนแปลง
การใช้งานระบบ

mailto:scbs.reset@scb.co.th
http://www.scbs.com/medias/landing-page/easyinvest_form1.pdf
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ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล

Email

DD / MM / YY

หมายเหตุ : หากคุณมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ หลังจากลงทะเบียน
ใช้งานแอปพลิเคชัน Easy Invest แล้ว กรุณาระบุชื่อเดิม
ของคุณในช่องเหตุผล

ลงลายมือชื่อที่ตรงกับท่ีเคยให้ SCBS ไว้เท่าน้ัน

วิธีการกรอกขอ้มลู
แบบค าขอเปลีย่นแปลงการใชง้านระบบ

2 Reset Password / PIN โดยเจ้าหน้าที่ SCBS (7/10)
กรณี Reset PIN
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4.1 4.2

2 Reset Password / PIN โดยเจ้าหน้าที่ SCBS (8/10)
กรณี Reset PIN

เข้าไปท่ีแอปพลิเคชัน EASY INVEST
และกด Continue

กรอกรหัส OTP ท่ีได้รับผ่านทาง SMS
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4.44.3 4.5
ตั้งรหัสส่วนตัว (PIN) ส าเร็จ และกด เริ่มต้นใช้งาน
เพื่อส่งค าสั่งซื้อ-ขายด้วยรหัสส่วนตัว (PIN) ใหม่ยืนยันรหัสส่วนตัว (PIN) ใหม่ตั้งรหัสส่วนตัว (PIN) ใหม่

2 Reset Password / PIN โดยเจ้าหน้าที่ SCBS (9/10)
กรณี Reset PIN
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เรียน คณุ[Thai customer name]

รหสั PIN ส าหรับบญัช ีEasy Invest ของคณุถูกเปลีย่นเรียบรอ้ยแลว้

หากคณุไดรั้บอเีมลฉบบันีโ้ดยไม่ไดด้ าเนนิการดังกลา่ว กรุณาตดิตอ่ SCBS Call Center 02-949-1999

ขอแสดงความนับถือ

บรษัิทหลักทรัพย์ ไทยพาณชิย์ จ ากัด

อเีมลนี้ถกูจัดสง่ถงึคณุดว้ยระบบอัตโนมัต ิกรุณาอยา่ตอบกลับอเีมลนี้ 

กรณีทีค่ณุประสงคจ์ะสอบถามขอ้มูล กรุณาตดิตอ่ SCBS Call Center 02-949-1999 ในวนัและเวลาท าการ (วนัจันทร ์- วนัศกุร ์เวลา 8.30 - 17.30 น. เวน้วนัหยดุธนาคาร)

Dear [English customer name],

Your Easy Invest PIN has been updated successfully.

If you did not make this request, please contact SCBS Call Center at 02-949-1999.

Yours sincerely,

SCB Securities Co., Ltd.

This email is auto-generated. Please do not reply. If you have further enquiries or need more information, please contact SCBS at 02-949-1999 during our 

business hours (Monday - Friday, 08.30 AM - 05.30 PM except bank holidays).

เมื่อคุณรีเซ็ตรหัสส่วนตัว (PIN) ส าเร็จแล้ว จะได้รับอีเมลตอบกลับ

4.6

2 Reset Password / PIN โดยเจ้าหน้าที่ SCBS (10/10)
กรณี Reset PIN


