POOL ACCOUNT

รวบรวมทุกบัญชีของคุณไว้ในหน้ำเดียว
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรทุกบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ของคุณเป็นเรื่องง่ำยขึ้น โดยกำรรวบรวมทุก
บัญชีของคุณและแสดงไว้ในหน้ำเดียว สำหรับกำรใช้งำนบนโปรแกรม JVIX Real-Time
ตัง้ แต่วันที่ 29 ธั น วาคม 2558 เป็ นต้ น ไป ลูกค้ าที่ มี บัญ ชี ซื อ้ ขายหลักทรัพ ย์ ม ากกว่า หนึ่งบัญ ชี สามารถ
ตรวจสอบความเคลื่อนไหว ส่งคาสัง่ ซื ้อขาย หรื อยกเลิกคาสัง่ ซื ้อขายของทุกบัญชี ผ่านการใช้ งานบนโปรแกรม
JVIX Real-Time ด้ วยวิธีการล็อกอินรูปแบบใหม่ โดยระบบจะรวบรวมทุกบัญชีที่มี มาแสดงผลไว้ ในหน้ าเดียว
วิธีกำรล็อกอินแบบใหม่จำกหน้ำเว็บไซต์บริษัท
รหัสผู้ใช้ (Username)
พิมพ์เครื่ องหมาย @ ตามด้ วยเลขที่บญ
ั ชีซื ้อขายหลัก 5 ตัวท้ าย
รหัสผ่ำน (Password)
ใส่รหัสผ่านบัญชีเงินสด (Cash Account) เป็ นรหัสผ่านหลักในการ
ล็อกอินเข้ าสูร่ ะบบ**
**กรณีที่ไม่มีบญ
ั ชีเงินสด (Cash Account) แต่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ประเภทอื่น รหัสผ่านที่นามาใช้ ในการ
ล็อกอินเข้ าสู่ระบบ ให้ เลือกใช้ ตามลาดับด้ านล่างนี ้ โดยบัญชีใดที่ลกู ค้ าถือครองเป็ นลาดับแรก ให้ ใช้ รหัสผ่าน
นันในการล็
้
อกอินเข้ าสูร่ ะบบ
1.
2.
3.
4.

บัญชีเงินสด (Cash Account)
บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)
บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)
บัญชีซื ้อขายตราสารอนุพนั ธ์ (TFEX)

ดูตวั อย่างการล็อกอินรูปแบบใหม่ และการเลือกใช้ รหัสผ่านในหน้ า 2 และ หน้ า 3
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หมายเหตุ: กรณี ลูกค้าไม่ประสงค์ จะใช้ระบบการแสดงผลแบบรวมทุกบัญชี (Pool Account) ลูกค้าสามารถ
ล็ อ กอิ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารเดิ ม ส าหรั บ การใช้ ง านบนโปรแกรม JVIX Real-Time โดยระบบจะแสดงบัญ ชี เดี ยว
ตามปกติ
ตัวอย่ำงวิธีกำรล็อกอินแบบใหม่และกำรใส่รหัสผ่ำน
ตัวอย่ำง 1: กรณีมีบัญชีเงินสด (Cash Account) เป็นหลัก
เลขที่บัญชี

การใส่ รหัสผู้ใช้ แบบใหม่

รหัสผ่ าน

00C6666 (Cash)

@C6666

ใช้ รหัสผ่านบัญชีเงินสด (Cash) 00C6666

ตัวอย่ำง 2: กรณีมีบัญชีเงินสด (Cash Account) และบัญชีซื้อขำยตรำสำรอนุพันธ์ (TFEX)
เลขที่บัญชี (ประเภทบัญชี)

00C6666 (Cash)
C6666 (TFEX)

การใส่ รหัสผู้ใช้ แบบใหม่

รหัสผ่ าน

@C6666

ใช้ รหัสผ่านบัญชีเงินสด (Cash) 00C6666

ตัวอย่ำง 3: กรณีมีบัญชีเงินสด (Cash Account) และบัญชีแคชบำลำนซ์ (Cash Balance)
เลขที่บัญชี (ประเภทบัญชี)

การใส่ รหัสผู้ใช้ แบบใหม่

รหัสผ่ าน

00C6666 (Cash)
00C6667 (Cash Balance)

@C6666

ใช้ รหัสผ่านบัญชีเงินสด (Cash) 00C6666

ตัวอย่ำง 4: กรณีมีบัญชีเงินสด (Cash Account) บัญชีแคชบำลำนซ์ (Cash Balance) และบัญชีเครดิตบำ
ลำนซ์ (Credit Balance)
เลขที่บัญชี (ประเภทบัญชี)

การใส่ รหัสผู้ใช้ แบบใหม่

รหัสผ่ าน

00C6666 (Cash)
00C6667 (Cash Balance)
0051667 (Credit Balance)

@C6666

ใช้ รหัสผ่านบัญชีเงินสด (Cash) 00C6666
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ตัวอย่ำง 5: กรณีมีบัญชีเงินสด (Cash Account) บัญชีแคชบำลำนซ์ (Cash Balance) บัญชีเครดิตบำลำนซ์
(Credit Balance) และบัญชีซื้อขำยตรำสำรอนุพันธ์ (TFEX)
เลขที่บัญชี (ประเภทบัญชี)

การใส่ รหัสผู้ใช้ แบบใหม่

รหัสผ่ าน

00C6666 (Cash)
00C6667 (Cash Balance)
0051667 (Credit Balance)
C6666 (TFEX)

@C6666

ใช้ รหัสผ่านบัญชีเงินสด (Cash) 00C6666

กรณีมีข้อสงสัยหรื อต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์ โทร. 02-680-1000 ในวันและเวลาทาการ วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
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