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การเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการของ KTBST SEC
ผ่านช่องทางออนไลน์ ยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID* 

“สะดวก” “รวดเร็ว” “ปลอดภัย”
ไม่ต้องจัดส่งเอกสารเปิดบัญชี และซื้อขายได้ทันที

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดบัญชีออนไลน์

สามารถสมัคร ATS online ในขั้นตอนเปิดบัญชีออนไลน์ได้เลย โดยท่านต้อง
มีแอปพลิเคชัน KPLUS

กรอกรายละเอียดเลขที่บัญชี สาขา และอัพโหลด หน้าแรกของสมุดบัญชี
ธนาคาร และเมื่อท่านเปิดบัญชีส าเร็จแล้ว ท่านสามารถสมัคร ATS ผ่าน
ช่องทางของแต่ละธนาคารได้
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ท่านต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุ  20 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลอเมริกันที่
ก าหนดภายใต้ FATCA ไม่เป็นบุคคลที่กฎหมายห้ามมิให้ท าธุรกรรมกับบริษัท

บัตรประชาชน สมุดบัญชีธนาคาร อีเมล และเบอร์มือถือ ซึ่งจะใช้ในการยืนยัน
การท าธุรกรรมออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มของบริษัท และ แอพพลิเคชันที่บริษัท
รวมให้บริการ เช่น Settrade Streaming หรือ Streaming for Fund ท่านไม่
สามารถใช้เบอร์มือถือและอีเมลซ ้ากับบุคคลอื่นที่เคยเปิดบัญชีกับบริษัท

คุณสมบัติ

สิ่งที่ต้องมี

อุปกรณ์ที่ใช้

NDID
สมัคร ATS

มือถือที่สามารถถ่ายภาพได้ และคอมพิวเตอร์หรือ Notebook

ธนาคารอื่นๆ 

*การยืนยันตัวตนด้วย NDID อยู่ระหว่างการให้บริการภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่านจะต้องมีบัญชีธนาคารที่ให้บริการ ซึ่งเป็นธนาคารที่ท่านเคยผ่านระดับการยืนยันตัวตน
ตามที่แต่ละธนาคารก าหนด และมีแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการ

เตรียมสมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารทหารไทยธนชาต 
เพื่อสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ส าหรับหักเงินค่าซื้อ, รับเงินปันผล, 
รับค่าขาย และถอนเงินจากบัญชีการลงทุน ของทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
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ผลิตภัณฑท์ีพ่ร้อมซื้อขายทนัท ีเมื่อสมคัร ATS Online ของ KBANK ส าเร็จ
• บัญชหีุน้ Cash Balance วงเงินการซ้ือขายไม่เกิน 100,000 บาท
• บัญชกีองทนุรวม Omnibus ซื้อขายกองทุนรวมได้ทันทกีับ บลจ. ชั้นน า ผ่าน Streaming For Fund
• บัญชหีุน้ MT5 ซื้อขายหุ้นอัตโนมัตผิ่าน Algorithmic Trading ด้วยกลยุทธ์ที่ท่านเลือกได้เอง
• บัญชตีราสารหนี ้DCM และ Secondary Market Services ซื้อขายตราสารหนี้
ผลิตภัณฑท์ีพ่ร้อมซื้อขายทนัท ีวันท าการถัดไป
• บัญชหีุน้ DCA เพื่อการออมหุ้นผา่น Settrade Streaming
• บัญชหีุน้ต่างประเทศ OTC ซื้อขายหุ้น กองทุนรวม ETF และ Structured Note ต่างประเทศ ประเภท OTC
• บัญชหีุน้ต่างประเทศ KTBST Smart Foreign เพื่อการซื้อขายหุ้นต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์ม
ผลิตภัณฑท์ีต่้องส่งเอกสารประเมนิวงเงนิ ก่อนการใชบ้ริการ
• บัญชหีุน้ Cash บัญชีที่ตอ้งวางหลักประกัน 20% ของมลูค่าซื้อขาย ก่อนการลงทุนหุ้น
• บัญชหีุน้ Credit Balance บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อการซ้ือขายหุ้น
• บัญชี TFEX Settrade ซื้อขายสัญญาซื้อล่วงหนา้ผ่าน Settrade Streaming
• บัญช ีTFEX MT4 ซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าผ่านโปรแกรมเทรดอัจฉริยะ
• บัญช ีTFEX MT5 ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอตัโนมัติผ่าน Algorithmic Trading ด้วยกลยุทธ์ที่ท่านเลือกได้เอง
ผลิตภัณฑท์ีต่้องส่งเอกสารสมคัรเพิม่เตมิกับแต่ละ บลจ. บัญชกีองทนุรวม Segregate ลงทุนกองทุนเพื่อประโยชน์ทางภาษี

เปิดบัญชีออนไลน์กับ KTBST SEC ครบทุกผลิตภัณฑ์ได้แล้ววันนี้
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KTBST SEC เปิดให้บริการยืนยันตัวตนด้วย NDID* ผ่าน 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรงุศรอียุธยา และธนาคาร
กรงุเทพ ซึ่งจะใช้แอปพลิเคชันของแต่ละธนาคารในการด าเนินการ

ขอให้ท่านตรวจสอบว่า เคยผ่านการน าบัตรประจ าตัวประชาชนไปเสียบที่เครื่องอ่านบัตรเมื่อตอนท าธุรกรรมครั้งแรกหรือที่ตู้อัตโนมัติหรือไม่

หากยังไม่เคยหรือไม่แน่ใจ กรุณาติดต่อธนาคารที่ท่านต้องการจะใช้การยนืยันตัวตน NDID ก่อนการเปิดบัญชีออนไลน์กับ KTBST SEC
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*การยืนยันตัวตนด้วย NDID อยู่ระหว่างการให้บริการภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย

 การยนืยนัตัวตนดว้ย NDID ท่านจะต้องน าบตัรประชาชนไปเสยีบกบัเครือ่งอ่านบตัร ที่ธนาคารทีท่า่นจะเลอืกใช้ในการยนืยนัตวัตน
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*การยืนยันตัวตนด้วย NDID อยู่ระหว่างการให้บริการภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย

กรุณาคลิกเลือกธนาคารที่ท่านต้องการยืนยันตัวตนด้วย NDID
เพื่อลงทะเบียนการใช้บริการก่อน

**ส าหรับธนาคารไทยพาณิชย์ รองรับเฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีกับธนาคาร หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เท่านั้น**



 หากทา่นเลอืกยืนยันตวัตนกบัธนาคารกสกิรไทย ท่านจะต้องท าการลงทะเบยีน NDID ผ่านแอปพลเิคชนั KPLUS
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เตรียมความพร้อมก่อนเปิดบัญชีออนไลน์

การลงทะเบียน NDID ของธนาคารกสิกรไทย

1. เปิด K PLUS เลือกเมนู “ธุรกรรม” 2. กรอกรหัสผ่านของ K PLUS 3. เลือกเมนู “บริการอื่น”



 หากทา่นเลอืกยืนยันตวัตนกบัธนาคารกสกิรไทย ท่านจะต้องท าการลงทะเบยีน NDID ผ่านแอปพลเิคชนั KPLUS
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การลงทะเบียน NDID ของธนาคารกสิกรไทย

4. เลือกเมนู “บริการ NDID” 5. เลือก “ลงทะเบียน/แก้ไข” 6. กรอกรหัสผ่านของ K PLUS อีกครั้ง



 หากทา่นเลอืกยืนยันตวัตนกบัธนาคารกสกิรไทย ท่านจะต้องท าการลงทะเบยีน NDID ผ่านแอปพลเิคชนั KPLUS
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7. เลือก “ลงทะเบียน” 8. ศึกษาข้อก าหนดและเงื่อนไข เลือก “ยอมรับ” 9. ศึกษารายละเอียด เลือก “ยินยอม”



 หากทา่นเลอืกยืนยันตวัตนกบัธนาคารกสกิรไทย ท่านจะต้องท าการลงทะเบยีน NDID ผ่านแอปพลเิคชนั KPLUS
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10. สแกนใบหน้า เลือก “ด าเนินการต่อ” 11. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว เลือก “ยืนยัน” 12. ลงทะเบียนส าเร็จ เลือก “ตกลง”
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การลงทะเบียน NDID ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

1. Login เข้า KMA 2. เลือก “บริการ NDID” 3. ศึกษารายละเอียด เลือก “NEXT”



 หากทา่นเลอืกยืนยันตวัตนกบัธนาคารกสกิรไทย ท่านจะต้องท าการลงทะเบยีน NDID ผ่านแอปพลเิคชนั KPLUS
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4. ศึกษาข้อก าหนด เลือก “ยอมรับ” 6. ลงทะเบียนส าเร็จ



 หากทา่นเลอืกยืนยันตวัตนกบัธนาคารกสกิรไทย ท่านจะต้องท าการลงทะเบยีน NDID ผ่านแอปพลเิคชนั KPLUS
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เตรียมความพร้อมก่อนเปิดบัญชีออนไลน์

การลงทะเบียน NDID ของธนาคารกรุงเทพ

1. เลือก “เพิ่มเติม” 2. เลือก “บริการ NDID” 3. กรอกรหัสของ Bualuang mBanking



 หากทา่นเลอืกยืนยันตวัตนกบัธนาคารกสกิรไทย ท่านจะต้องท าการลงทะเบยีน NDID ผ่านแอปพลเิคชนั KPLUS
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดบัญชีออนไลน์

4. เลือก “ลงทะเบียน” 5. ศึกษาข้อตกลง เลือก “ยอมรับ” 6. ศึกษาข้อตกลง เลือก “ยอมรับ”



 หากทา่นเลอืกยืนยันตวัตนกบัธนาคารกสกิรไทย ท่านจะต้องท าการลงทะเบยีน NDID ผ่านแอปพลเิคชนั KPLUS
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เตรียมความพร้อมก่อนเปิดบัญชีออนไลน์

7. กรอกข้อมูล เลือก “ต่อไป” 8. ยืนยันเบอร์มือถือด้วย SMS OTP 9. ยืนยันการยืนยันตัวตน เลือก “ต่อไป”



 หากทา่นเลอืกยืนยันตวัตนกบัธนาคารกสกิรไทย ท่านจะต้องท าการลงทะเบยีน NDID ผ่านแอปพลเิคชนั KPLUS
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7. สแกนใบหน้า 8. ลงทะเบียนส าเร็จ



 เตรียมอุปกรณ์ใหพ้ร้อม
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**สามารถเลือกคลิกที่ Web Browser เพื่อติดตั้งก่อนการเปิดบัญชี**

https://www.google.com/chrome/
https://support.apple.com/downloads/safari


 การตั้งค่าอปุกรณ์และเว็บเบราเซอร์ ให้อนุญาตเข้าถึง Pop-ups
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เตรียมความพร้อมก่อนเปิดบัญชีออนไลน์

*

1. เลือก Setting

2. ในหน้าจอ Setting เลื่อนลงเพื่อเลือกแถบแอปพลิเคชัน  Safari 

3. ในหน้าจอแถบเมนู Safari เลื่อนลงไปยังแถบเมนู Block Pop-ups

4. แตะที่แถบเมนู Block Pop-ups 1 ครั้งเพื่อท าการปิด

เว็บเบราเซอร์ Safari (ส าหรับทุกอุปกรณ์) เว็บเบราเซอร์ Chrome (เฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)

1. เลือก    

2. เลือก Settings และที่เมนู Privacy and security เลือกเมนู site setting

3. ที่เมนู Content เลือกเมนู Pop-ups and redirects

4. แตะที่แถบเมนู Block Pop-ups 1 ครั้งเพื่อท าการอนุญาต
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

1. เข้าเว็บไซต์บริษัท www.KTBST.co.th
เลือก “เปิดบัญชี”

2. เลือก “ถัดไป” 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก “ถัดไป”
• เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน
• ข้อมูลเจ้าหน้าที่แนะน าการลงทุน (ถ้าม)ี
• เบอร์มือถือ และอีเมล

http://www.ktbst.co.th/
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

4. ตอบค าถามเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
เลือก “ถัดไป”

5. ศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไข เลือก
Checkbox และเลือก “ยอมรับ”

6. ศึกษาการคุ้มครองข้อมูลผู้ใช้งาน
เลือก Checkbox และเลือก “ยอมรับ”
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

7. เพิ่มรูปบัตรประจ าตัวประชาชน เลือก 
“ถัดไป”

8. กรอก SMS OTP เลือก “ถัดไป” 9. กรอกที่อยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน
เลือก “ยืนยัน”

หากใช้บัตรประชาชนตลอดชีพ กรุณาน าส่ง 
“ทะเบียนบ้าน” กลับมาให้ผู้แนะน าการลงทุนเพิ่มเติม

กรุณาตรวจสอบความชัดเจนของภาพ หากไม่ชัดเจน
กรุณาด าเนินการใหม่
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

10. กรอกที่อยู่ปัจจุบัน เลือก “ยืนยัน” 11. กรอกที่อยู่ที่ท างาน / ที่อยู่ที่ตดิต่อได้ (กรณี
ประกอบอาชีพอิสระ) และที่อยู่จัดส่วนเอกสาร

เลือก “ยืนยัน”

12. กรอกข้อมูลอาชีพ เลือก “ยืนยัน”
• เลือกที่อยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
• กรอกที่อยู่อื่น
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

13. เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการเปิด 
เลือก “ถัดไป”

14. เลือกความเสี่ยง เลือก “ถัดไป” 15. กรอกสถานภาพทางครอบครัว 
เลือก “ถัดไป”

หากประเภทบัญชีแสดงเป็นสีเทา หมายถึงผู้แนะน าการ
ลงทุนที่ท่านเลือกไม่รองรับการให้บริการ

หากท่านต้องการเปิดบัญชีประเภทอนุพันธ์ ท่านจะต้องมีผลประเมิน
ความเส่ียงที่รับได้มากกว่า 30 คะแนน
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

16. กรอกข้อมูลการลงทุน 
เลือก “ถัดไป”

17. เพิ่มรูปหลักฐานลายเซ็น โดยจะต้อง          
ลงลายมือชื่อ 2 ครั้ง บนกระดาษแผ่นเดียวกัน 

เลือก “ถัดไป”

18. เลือกการสมัครบริการ ATS 
เลือก “ถัดไป”

กรุณาตรวจสอบความชัดเจนของภาพ หากไม่ชัดเจน
กรุณาด าเนินการใหม่

• สมัคร ATS ออนไลน์ผ่าน K PLUS
• กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อท าธุรกรรม / สมัครภายหลัง

กรณีกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร จะต้องเลือกธนาคาร, 
กรอกหมายเลขบัญชีธนาคาร และเพ่ิมรูปสมุดบัญชี
ธนาคารหน้าแรก
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

การสมัคร ATS ออนไลน์ผ่าน K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย

1. กรอกข้อมูล เลือก “สมัคร” 2. เลือกการแจ้งเตือนจาก K PLUS 3. กรอกรหัสผ่าน
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

การสมัคร ATS ออนไลน์ผ่าน K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย

4. กรอกข้อมูล เลือก “สมัคร” 5. เลือกการแจ้งเตือนจาก K PLUS 6. เลือก “ยอมรับ”
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

การสมัคร ATS ออนไลน์ผ่าน K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย

7. การสมัครส าเร็จ เลือก “ตกลง” 
และกลับมาที่ระบบเปิดบัญชีออนไลน์
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

19. กรณีลูกค้าปัจจุบัน สามารถเลอืก
บัญชี ATS เดิม หรือเพิ่มบัญชีใหม่ได้ 

เลือก “ถัดไป”

20. เพิ่มรูปหลักฐานลายเซ็น โดยจะต้อง          
ลงลายมือชื่อ 2 ครั้ง บนกระดาษแผ่นเดียวกัน 

เลือก “ถัดไป”

21. เลือกการสมัครบริการ ATS 
เลือก “ถัดไป”

กรุณาตรวจสอบความชัดเจนของภาพ หากไม่ชัดเจน
กรุณาด าเนินการใหม่

• สมัคร ATS ออนไลน์ผ่าน K PLUS
• กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อท าธุรกรรม / สมัครภายหลัง
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

22. ตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชี 
เลือก “ถัดไป”

23. เตรียมยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (NDID) 
เลือก “ถัดไป”

24. ศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไข เลือก
Checkbox และเลือก “ยอมรับ”

• เคยผ่านการเสียบบัตรประชาชนและถ่ายรูปผ่านช่องทางธนาคารแล้ว
• ลงทะเบียน NDID เรียบร้อย



KTBST SECURITIES PCL 31

คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

22. ตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชี 
เลือก “ถัดไป”

23. เตรียมยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (NDID) 
เลือก “ถัดไป”

24. ศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไข เลือก
Checkbox และเลือก “ยอมรับ”

• เคยผ่านการเสียบบัตรประชาชนและถ่ายรูปผ่านช่องทางธนาคารแล้ว
• ลงทะเบียน NDID เรียบร้อย
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

กรุณาเลือกธนาคารที่ท่านต้องการยืนยันตัวตนด้วย NDID

หมายเหตุ: อย่าเลือก                                   จนกว่าจะตรวจสอบข้อมูลที ่
Application ของธนาคาร เนื่องจากท่านสามารถด าเนินการได้เพียง 3 ครั้ง 

หากเกินกว่าที่ก าหนด ระบบจะไม่ให้ท่านด าเนินการต่อ
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

การยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (NDID) ของธนาคารกสิกรไทย

1. เลือกผู้ให้บริการ “ธนาคารกสิกรไทย”
เลือก “ถัดไป”

2. เลือกการแจ้งเตือนจาก K PLUS 3. เลือก “Confirm”
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

4. สแกนใบหน้า เลือก “Proceed” 5. ตรวจสอบข้อมูล 6. การยืนยันตัวตนเรียบร้อย เลือก “OK”
และกลับมาที่ระบบเปิดบัญชีออนไลน์
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

การยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (NDID) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

2. ไปที่ KMA เลือก “บริการ NDID” 3. เลือก “รายการที่รอยืนยันตัวตน”1. เลือกผู้ให้บริการ                      
“ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” เลือก “ถัดไป”
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

5. ศึกษาการเปิดเผยข้อมูล 
เลือก “ยอมรับ”

6. เริ่มต้นสแกนใบหน้า เลือก “ถัดไป”4. เลือกรายการจาก KTBST SEC
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

8. ยืนยันตัวตนเรียบร้อย เลือก “เสร็จสิ้น” 
และกลับมาที่ระบบเปิดบัญชีออนไลน์

7. สแกนใบหน้า
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

การยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (NDID) ของธนาคารกรุงเทพ

1. เลือกผู้ให้บริการ “ธนาคารกรุงเทพ”
เลือก “ถัดไป”

2. ไปที่ Bualuang mBangking เลือก “เพิ่มเติม” 
และเลือก “บริการ NDID”

3. กรอกรหัสผ่าน
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

4. เลือกค าขอรอด าเนินการ 5. เลือก “ด าเนินการ” 6. ยืนยันเบอร์มือถือด้วย SMS OTP
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

10. เริ่มยืนยันตัวตน 11. สแกนใบหน้า 9. ตรวจสอบข้อมูล เลือก “ตกลง” 
และกลับมาที่ระบบเปิดบัญชีออนไลน์
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

การยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (NDID) ของธนาคารไทยพาณชิย์

2. ไปที่ SCB EASY เลือกการแจ้งเตือน
และเลือก “ด าเนินการต่อ”

3. เริ่มต้นยืนยันตัวตน เลือก “เริ่มต้น”1. เลือกผู้ให้บริการ 
“ธนาคารไทยพาณิชย์” เลือก “ถัดไป”
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

การยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (NDID) ของธนาคารไทยพาณชิย์

5. เลือก “เริ่มต้น” เพื่อเริ่มสแกนใบหน้า 6. ตรวจสอบข้อมูล เลือก “ยืนยัน”4. ศึกษาการขอความยินยอม เลือก 
“ยินยอม” และเลือก “ถัดไป”
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

การยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (NDID) ของธนาคารไทยพาณชิย์

7. ยืนยันตัวตนเรียบร้อย เลือก “กลับหนา้หลัก” 
และกลับมาที่ระบบเปิดบัญชีออนไลน์
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

25. เมื่อกลับมาที่ระบบเปิดบัญชี
ออนไลน์ เลือก “ตกลง”

26. ศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไข
ประเภทบัญชีต่างๆ  “ถัดไป”

27. การเปิดบัญชีออนไลน์ส าเร็จ
เลือก “ตกลง”
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID

เมื่อท ารายการเปิดบัญชีส าเร็จ ท่านจะได้รับ อีเมลแจ้ง
รายละเอียดการเปิดบัญชี 

หลังจากนั้นท่านสามารถลงทะเบียน ระบบ Single Sign On
เพื่อตั้งชุดรหัสผู้ใช้งาน เพื่อเข้าสู่ระบบ eService และ ระบบ
ซื้อขายภายใต้การให้บริการของ KTBST SEC ได้ทันที

ตัวอย่างอีเมลเปิดบัญชี

https://www.ktbst.co.th/download/User Manual KTBST eService.pdf
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการสมัคร ATS ของแต่ละธนาคาร

กรุณาเลือกธนาคารที่ท่านต้องการสมัคร ATS

ไม่มี K PLUS



สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัต ิ(ATS) ของธนาคารกสิกรไทย กรณีไม่มี K PLUS
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID



สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัต ิ(ATS) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID



สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัต ิ(ATS) ของธนาคารกรุงเทพ
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID



สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัต ิ(ATS) ของธนาคารกรุงเทพ
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID



สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัต ิ(ATS) ของธนาคารกรุงไทย
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID



สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัต ิ(ATS) ของธนาคารทหารไทยธนชาต
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คู่มือการใช้งาน : เปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID
ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวตนด้วย NDID


