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KTBST Life หน้าหลัก

1

1. พอร์ตฟอลิโอ : มูลค่าเงิน
ลงทุน และ น ้าหนักการลงทุนในแต่
ละผลิตภัณฑ์

2

3

2. ข้อความล่าสุด : แสดงราย
ข้อความที่ได้รับ 2 รายการลา่สุด

3. กล่องข้อความ : กดเพื่อเข้าดู
ข้อความที่ได้รับย้อนหลัง สูงสุด 3 
เดือน

4

5

6

4. แอปพลิเคชันลงทุน :                
แอปพลิเคชันส าหรับส่งค าสั่งซื้อ
ขาย หรือท ารายการที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง

5. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ : ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์แบ่งตามประเภท 
สามารถกดเพื่อเปิดบัญชีเพิ่มได้

6. เมนูหลัก : กดเพื่อยังไปหน้า
เมนูหลักนั้นๆ
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ลูกค้าใหม่ : ที่มีการเปิดบัญชีลงทุนประเภทใดประเภท
หนึ่งและได้รับการอนุมัติเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ลูกค้าปัจจุบัน : ที่ไม่เคยลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งาน
บนระบบ Single Sign On ( SSO )

ผู้ที่สามารถท าการลงทะเบียนได้ ?

การลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งาน
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1. หน้าแรกกดปุ่ม 
“ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ”

2. หน้าจอแสดงค าอธิบายระบบ Single Sign 
On กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อด าเนินการต่อ

3. ระบุข้อมูลยืนยันตัวบุคคล แล้วกดปุ่ม “ถัดไป”

การลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

• หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือ
เลขหนังสือเดินทาง ส าหรับต่างชาติ

• วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด 
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4. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ด้วย OTP
ระบุ OTP ที่ได้รับแล้วกดปุ่ม “ถัดไป”

5. หน้าจอแสดงนโยบายความเป็นส่วนตัว
กดรับทราบ      แล้วกดปุ่ม “ถัดไป”

6. หน้าจอแสดงข้อตกลงและเงื่อนไข
กดรับทราบ      แล้วกดปุ่ม “ยอมรับ”

การลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งาน
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7. รวมบัญชีเพื่อใช้ระบบ Single Sign On 8. ตั้งค่า “รหัสผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน” 9.ตั้งค่า “รหัส PIN” เป็นตัวเลข 6 หลัก

การลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

• ส าหรับกรณีผู้ที่มีบัญชีใช้งานระบบเดิม ที่ไม่ใช้ Single Sign On
• กรณีลูกค้าใหม่ลงทะเบียนครั้งแรก ข้ามไปขั้นตอนที่ 8
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10. ยืนยัน “รหัส PIN” 11. หน้าจอแสดงกล่องข้อความยืนยันการสรา้ง
บัญชีผู้ใช้งานส าเร็จ กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อ

ด าเนินการต่อ

12. ลงทะเบียนอุปกรณ์
กดปุ่ม “ยืนยันการเพิ่มอุปกรณ์”

การลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

• ลงทะเบียนอุปกรณ์ผูกเข้ากับบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อความปลอดภัยตาม
มาตรฐานการยืนยันตัวตน 2 ปัจจัย (2FA)

iPhone
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13. เปิดใช้งาน Biometric Scan
( Touch ID หรือ Face ID )

14. เมื่อตั้งค่าครบทุกขั้นตอน
ระบบจะท าการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ

การลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

1-12345-1

1-12345-2
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1. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
กรณีเปิดใช้งาน Touch ID หรือ Face ID อุปกรณ์จะ
ท าการเข้าระบบให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องระบุรหัส

2. ระบุรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

การเข้าระบบ
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1. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
กรณีเปิดใช้งาน Touch ID หรือ Face ID อุปกรณ์จะ
ท าการเข้าระบบให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องระบุรหัส

2. ระบุรหัส PIN เพื่อยืนยันตัวตน

การเข้าระบบ กรณีการเชื่อมต่ออยู่ในสถานะ พร้อมใช้งาน

กรณีไม่ได้เปิดใช้งาน Touch ID หรือ Face ID หรือไม่
สามารถยืนยันได้ ระบบจะแสดงหน้าจอให้ระบุรหัส PIN
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เมนู “พอร์ตฟอลโิอ” หน้า

• หน้าจอแสดงข้อมูลภาพรวม 12 - 14

• ดูข้อมูลบัญชี ผลิตภัณฑ์หุ้น อนุพันธุ์ กองทุนรวม และตราสารหนี้ 15 - 16

• ดูข้อมูลรวมทุกบัญช ีส าหรับผลิตภัณฑ์หุ้น และ อนุพันธ์ 17 - 18

• ดูข้อมูลบัญชี กองทุนส่วนบคุคล 19 - 20

• ข้อมูลผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างประเทศ 21 -23
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ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูล
การลงทุนของแต่ละผลิตภัณฑ์
ได้จากเมนู “พอร์ตฟอลิโอ”

ข้อมูลสินทรัพย์เงินลงทุนจะแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีการอัพเดทล่าสุด 
ณ สิ้นวันท าการก่อนหน้า (T-1)

** ฐานข้อมูลในแต่ละผลิตภัณฑ์มีรอบการอัพเดทข้อมูลที่แตกต่างกันไปตาม
ลักษณะและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ **

กดปุ่ม “พอร์ตฟอลโิอ” ด้านล่างหน้าจอ เพื่อ
เข้าสู่หน้าหลักของเมนู พอร์ตฟอลโิอ
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1. กราฟแสดงสัดส่วนการลงทุนตามประเภทผลิตภณัฑ์

2. แถบแสดงมูลค่าเงินลงทุนรวมทุกผลิตภณัฑ์

1

3. แถบแสดงมูลค่าเงินลงทุน แบ่งตามประเภทผลติภัณฑ์

4. ตัวกรองข้อมูลแยกตาม ผู้แนะน าการลงทุน ( IC ) 
กรณี นักลงทุนมีการเปิดบัญชีกับเจ้าหน้าทีฯ่ ตั้งแต่ 2 
ท่านขึ้นไป

เมื่อกดเลือก เมนู “พอร์ตฟอลิโอ”
หน้าจอแสดงข้อมูลภาพรวม

2

3

3

4
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ข้อมูลระดับผลิตภัณฑ์

สามารถเข้าหน้ารายการบัญชีลงทุนได้ต่อเมื่อมีการเปิดบัญชีลงทุนส าเร็จ
แล้วอย่างน้อย 1 บัญชีในประเภทผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

กดเลือกปุ่ม          ที่ช่องผลิตภณัฑ์ 
เพื่อเข้าหน้ารายการบัญชีลงทุน
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ดูข้อมูลบัญชี ผลิตภัณฑ์หุ้น อนุพันธ์ กองทุนรวม และตราสารหนี้
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1

2

3

4

5

เมื่อกดปุ่ม          ที่ช่องผลิตภัณฑ์ ในหน้าพอร์ตฟอลิโอ 
หน้าจอจะแสดงรายการบัญชีลงทุนของผลิตภัณฑ์ที่เลือก

1. แถบแสดงรายการบญัชี

2. แถบแสดง % น ้าหนักมูลค่าเงินลงทุนของหลักทรัพย์ / 
สินทรัพย์ ในบัญชีลงทุนที่เลือก ( โดยจะแสดงหลักทรัพย์ / สินทรัพย์ ที่มี
มูลค่าปัจจุบันสูงสุด 5 อันดับแรก และ แสดงมูลค่ารวมของหลักทรัพย์ / สินทรัพย์ ที่เหลือ )

3. แถบแสดงข้อมูล
• มูลค่ารวมหลักทรัพย์ / สินทรัพย์ ที่ถือครอง
• มูลค่าเงินสดในบัญชีลงทุน
• ประมาณการก าไร

4. แถบแสดงข้อมูลหลักทรัพย์ / สินทรัพย์ รายตัว 

5. ข้อมูลวันและเวลา ที่ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล

6. ตัวกรองข้อมูลแยกตามผู้แนะน าการลงทุนผู้ดูแลบัญชี
+2,095,514.96 (+17.88%)

6

พอร์ตฟอลิโอ – ดูข้อมูลการลงทุนระดับบัญชี (ผลิตภัณฑ์ หุ้น อนุพันธ์ กองทุนรวม ตราสารหนี้)

1-23456-1 1-23456-2
หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที หลักทรัพย์
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ดูข้อมูลรวมทุกบัญชี ส าหรับผลิตภัณฑ์หุ้น และ อนุพันธ์
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1
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+2,095,514.96 (+17.88%)

พอร์ตฟอลิโอ – ดูข้อมูลการลงทุนระดับบัญชี (ผลิตภัณฑ์ หุ้น อนุพันธ์ กองทุนรวม ตราสารหนี้)

เมื่อกดเลือก “ดูภาพรวมทุกบัญชี”

1. แถบแสดง % น ้าหนักมูลค่าเงินลงทุนของหุ้น / สัญญาอนุ
พันธุ์ รวมทุกบัญชี  ( โดยจะแสดงหลักทรัพย์ / สินทรัพย์ ที่มีมูลค่าปัจจุบันสูงสุด 5 
อันดับแรก และ แสดงมูลค่ารวมของหลักทรัพย์ / สินทรัพย์ ที่เหลือ )

2. แถบแสดงมูลค่าการลงทุนรวมทกุบญัชี

3. แถบแสดงจ านวนหลักหุ้น / จ านวนสัญญาอนุพันธุ์ และ % 
น ้าหนักการลงทุน รวมทุกบัญชี

1-23456-1
หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

1-23456-2
หลักทรัพย์
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ดูข้อมูลบัญชี กองทุนส่วนบุคคล
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เมื่อกดปุ่ม          ที่ช่องผลิตภัณฑ์ ในหน้าพอร์ตฟอลิโอ 
หน้าจอจะแสดงรายการบัญชีลงทุนของผลิตภัณฑ์ที่เลือก

1. แถบแสดงรายการบญัชี

2. แถบแสดง % น ้าหนักมูลค่าเงินลงทุนของหลักทรัพย์ / 
สินทรัพย์

3. มูลค่ารวมสินทรัพย์ที่ถือครอง

4. แถบแสดงข้อมูลสินทรัพย์และมูลค่าเงินลงทุน

6. ข้อมูลวันและเวลา ที่ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล

5. ตัวกรองข้อมูลแยกตามผู้แนะน าการลงทุนผู้ดูแลบัญชี

5

ดูข้อมูลการลงทุนระดับบัญชี (ผลิตภัณฑ์ หุ้น อนุพันธ์ กองทุนรวม ตราสารหนี้)

3

นักลงทุนสามารถเรียกดู รายงานมูลค่าสินทรัพย์ ที่แสดงข้อมูลโดยละเอียด
ได้ที่ เมนู “เอกสารอิเล็กทรอนิกส์”

PV1011111
หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที
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ข้อมูลผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างประเทศ
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1

2

4

ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างประเทศ

เมื่อกดปุ่ม          ที่ช่องผลิตภัณฑ์ การลงทุนต่างประเทศ 
หน้าจอจะแสดงรายการบัญชี

1. แถบแสดงรายการบญัชี

2. แถบแสดง % ของเงินลงทุนโดยแบ่งแยกตามประเภท
สินทรัพย์

3. แถบแสดงข้อมูล
• มูลค่ารวมเงินลงทุนรวมในบัญชีที่เลือก
• มูลค่าเงินสดสกลุต่างๆ เทียบเท่าสกลุเงินบาท ที่มีอยู่ใน
บัญชีที่เลือก 

• มูลค่าสินทรัพย์รวม ( มูลค่าเงินลงทุนรวม + มูลค่าเงินสด )

4. แถบแสดงข้อมูลสินทรัพย์แต่ละประเภท ซึ่งสามารถเรียกดู
รายละเอียดสินทรัพย์ ได้ โดยการกดเลือกทีแ่ถบแสดงข้อมูล
สินทรัพย์นั้น ๆ

3

1-23456-2
หลักทรัพย์

1-23456-2
หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที
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เมื่อกดเลือกประเภทสินทรัพย์ที่ต้องการดูรายละเอียด
หน้าจอจะแสดง

1. แถบข้อมูลแสดงแยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยสามารถกด
เลือกเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลได้

2. แถบแสดง % น ้าหนักมูลค่าสินทรพัย์

3. แถบแสดงมูลค่าเงินลงทุนรวมของประเภทสินทรัพย์นั้น ๆ 
โดยแสดงค่าเงินเทียบเท่าเงินบาท

5. แถบแสดงรายการสินทรพัย์ที่ลงทุน

4. ค าสั่งแสดงสกุลเงินบาท หรือ สกุลเงินของตลาดที่ซื้อขาย
สินทรัพย์นั้น ๆ

1

2

3 5

4

ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างประเทศ (ต่อ)
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เมนู “อื่นๆ” หน้า

• โปรไฟล์

• เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถอื 25 - 27

• เปลี่ยนอีเมล 28 - 30

• แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 31 - 34

• เปลี่ยนรหัส PIN 35 - 37

• เปลี่ยน “รหัสผ่าน” 38 - 40

• เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 41 - 43
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เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

customerservice@ktbst.co.th

0998887777
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1. ที่หน้าหลักกดเลือกเมนู “อืน่ๆ” 2. กดเลือกเมนู โปรไฟล์ 3. กดปุ่ม        ตรงช่องเบอร์โทรศัพท์

เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

customerservice@ktbst.co.th

0998887777

1-23456-3

1-23456-3
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4. ระบุหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ 5. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ใหม่
ด้วย OTP

6. หน้าจอแสดงข้อความยืนยันการ
เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ส าเร็จ

เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

• หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุจะต้องไม่ซ ้ากับฐานข้อมูลลูกค้าปัจจุบันในระบบ

099888xxx
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เปลี่ยนที่อยู่อีเมล

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

customerservice@ktbst.co.th

0998887777
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1. ที่หน้าหลักกดเลือกเมนู “อืน่ๆ” 2. กดเลือกเมนู โปรไฟล์ 3. กดปุ่ม        ตรงช่องอีเมล
เลขบัตรประชาชนส าหรับคนไทย หรือ เลขหนังสือเดินทางส าหรับคนต่างชาติ

เปลี่ยนอีเมล

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

customerservice@ktbst.co.th
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4. ระบุอีเมลใหม่ 2 ครั้ง 5. หน้าจอแสดงข้อความยืนยันการเปลี่ยนส าเร็จ 
กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อปิดกล่องข้อความ

เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

• อีเมลท่ีระบุจะต้องไม่ซ ้ากับฐานข้อมูลลูกค้าปัจจุบันในระบบ
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที
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1. ที่หน้าหลักกดเลือกเมนู “อืน่ๆ” 2. กดเลือกเมนู 
“แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน”

3. หน้าจอแสดงคะแนนครั้งล่าสุด
กดปุ่ม “ทบทวนแบบประเมิน” เพื่ออัพเดทขอ้มูล

ทบทวนแบบประเมิน

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

ทบทวนแบบประเมิน
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4. กดเลือกระดับความเสี่ยงพึงประเมิน
ของตัวท่าน และกดปุ่ม ”ถัดไป”

5. ทบทวนค าตอบในแบบประเมิน

ทบทวนแบบประเมิน

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

• แบบประเมินแบ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1  ข้อ 1-10 และส่วนที่ 2 ข้อ 11 – 12 และส่วนที่ 3 ข้อ 13 – 15 
โดยจะต้องตอบค าถามให้ครบทุก 3 ส่วน
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6. เมื่อทบทวนแบบประเมินครบทุกส่วนระบบจะ
ค านวณและแสดงความเหมาะสมในการลงทุน

ทบทวนแบบประเมิน

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที
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เปลี่ยนรหัส PIN
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1. ที่หน้าหลักกดเลือกเมนู “อืน่ๆ” 2. กดเลือกเมนู “เปลี่ยนรหัส PIN” 3. ยืนยันการเปลี่ยนรหัส PIN ด้วย
รหัส PIN ปัจจุบัน

เปลี่ยนรหัส PIN
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4. สร้างรหัส PIN ใหม่
(ตัวเลข 6 หลัก)

5. ยืนยันรหัส PIN ใหม่ 6. หน้าจอแสดงกล่องข้อความยืนยัน
การเปลี่ยนรหัส PIN

เปลี่ยนรหัส PIN
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เปลี่ยนรหัสผ่าน
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1. ที่หน้าหลักกดเลือกเมนู “อืน่ๆ” 2. กดเลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 3. ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน 
ด้วยรหัสผ่านปัจจุบัน

เปลี่ยนรหัสผ่าน
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4. ตั้งรหัสผ่านใหม่ และ ยืนยัน
รหัสผ่านใหม่

เปลี่ยนรหัสผ่าน

5. หน้าจอแสดงข้อความยืนยันการเปลี่ยนส าเร็จ 
กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้งด้วยรหัสผ่านใหม่
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ค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
• ระบบจัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังอีเมลที่ลงทะเบยีนไว้กับบริษัท
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1. ที่หน้าหลักกดเลือกเมนู “อืน่ๆ” 2. กดเลือกเมนู 
“เอกสารอิเล็กทรอนิกส”์

3. ค้นหาเอกสารโดยระบุ 
“ประเภทผลิตภัณฑ์” “ประเภทเอกสาร” 

“เลขที่บัญชี"

ค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ค้นหาเอกสาร

1-23456-7

1-23456-7

1-23456-7
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4. ระบุช่วงเวลาของวันที่ออกเอกสาร
แล้วกดปุ่ม “คุ้นหา”

5. หน้าจอแสดงรายการเอกสาร
กดเลือกเอกสารที่ต้องการแล้วกดปุ่ม “ส่งอีเมล”

6. หน้าจอแสดงกล่องข้อความยืนยัน
การส่งเอกสารไปยังอีเมล

ค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

1-23456-7

ค้นหาเอกสาร ค้นหาเอกสาร
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ดูข้อมูลบัญชีลงทุน
• ผู้ใช้บริการสามารถดูข้อมูลพื้นฐานของบัญชีลงทุนที่มีสถานะใช้งาน (Active) ได้ผ่านเมนู “บัญชีลงทุน”
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1. ที่หน้าหลักกดเลือกเมนู “อืน่ๆ” 2. กดเลือกเมนู 
“เอกสารอิเล็กทรอนิกส”์

3. หน้าจอแสดงรายการบัญชีลงทุน
กดเลือกดูข้อมูลบัญชี กดปุ่ม

ดูข้อมูลบัญชีลงทุน

ค้นหาเอกสาร

1-23456-7

1-23456-7

1-23456-4

1-23456-1

1-23456-2

1-23456-3

1-23456-5

1-23456-6

1-23456-7

1-23456-8

1-23456-9
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4. หน้าจอแสดงข้อมูลบัญชีลงทุนที่เลือก 2. ดูบัญชีธนาคารที่ผูกกับบัญชีลงทุน กดปุ่ม 
“ดูรายละเอียด” ที่ช่องบัญชีธนาคาร

3. หน้าจอแสดงรายการบัญชี
ธนาคารที่ผูกกับบัญชีฯ

ดูข้อมูลบัญชีลงทุน

1-23456-1

1-23456-2

1-23456-3

1-23456-4

1-23456-5

1-23456-6

1-23456-1

1-23456-2

1-23456-3

1-23456-4

1-23456-5

1-23456-6

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสทีหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

00010001

XXXXXX1111

XXXXXX1111

XXXXXX1111
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ข้อมูลที่อยู่จัดส่งเอกสาร
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1. ที่หน้าหลักกดเลือกเมนู “อืน่ๆ” 2. กดเลือกเมนู 
“ข้อมูลที่อยู่จัดส่งเอกสาร”

3. หน้าจอแสดงรายการบัญชีลงทุน
กดเลือกดูข้อมูลบัญชี กดปุ่ม

ข้อมูลที่อยู่จัดส่งเอกสาร

1-23456-1

1-23456-7

1-23456-7

1-23456-2

1-23456-3

1-23456-4

1-23456-5

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที
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4. หน้าจอแสดงข้อมูลที่อยู่จัดสง่เอกสาร

ข้อมูลที่อยู่จัดส่งเอกสาร

1-23456-1

1-23456-3

1-23456-4

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

1-23456-2
หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

เลขที่ 87/2 อาคารซีอารซ์ ีทาวเวอร์ ออลซซีัน่ส์ เพลส ชั้นที่ 9, 18, 39 
และ 52 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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การจัดการอุปกรณ์
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1. ที่หน้าหลักกดเลือกเมนู “อืน่ๆ” 2. กดเลือกเมนู 
“จัดการอุปกรณ์”

3. หน้าจอแสดงรายการอุปกรณ์ที่มี
การทะเบียนไว้กับบัญชีผู้ใชง้าน

การจัดการอุปกรณ์

iPhone 13 Pro

1-23456-7

1-23456-7

My Phone
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4. สามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ได้สูงสุด 10 อุปกรณ์
กรณีต้องการลบอุปกรณ์ กดปุ่ม           เพื่อลบอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการใช้งานแล้วออก

การจัดการอุปกรณ์

iPhone 13 Pro

My Phone



เมนู ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หน้า

• ฝากเงินจากบัญชีธนาคาร (ATS) 55 - 57

• ถอนเงนิเขา้บัญชีธนาคาร 58 - 60

• โอนเงินระหวา่งบญัชี 61 - 63

• จัดการค่าขาย (น าฝากค่าขาย) 64 - 66

• จัดการค่าขาย (ส่งค าสั่งถอนค่าขายล่วงหน้า) 67 - 69

• ถอนเงนิเพื่อช าระค่าซื้อ 70 – 72

• รายการรอด าเนินการ 73

53
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ผู้ลงทุนสามารถส่งค าสั่ง ฝาก 
ถอน โอน จัดการค่ายขาย และ
ช าระค่าซื้อหลักทรัพย์ ได้จาก
เมนู “ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์”
ปัจจุบัน เมนู “ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์” รองรับการท ารายการเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ หุ้น และ อนุพันธุ์ เท่านั้น  

กดปุ่ม “ธุรกรรม” ด้านล่างหน้าจอ เพือ่เข้าสู่
หน้าหลักของเมนู “ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์”
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ท่านสามารถส่งค าสั่งฝากเงินเข้าบัญชีลงทุน (หุ้นหรืออนุพันธ)์ โดยหักเงินจากบัญชีธนาคารที่
ได้สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ไว้ สามารถส่งค าสั่งได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง ท ารายการ
ฝากขั้นต ่า 100 บาท 

โดยค าสั่งจะมีผลในวันท าการและมีรอบการตัดเงินดังต่อไปนี้

ระบบจะด าเนินการตัดเงินจากบัญชีธนาคารทุก 1 ชั่วโมง โดยรอบแรกจะด าเนินการ ณ เวลา 
9:00 น. และรอบสุดท้ายเวลา ณ เวลา 17:00  โดยยอดเงินจะแสดงในระบบเทรด ภายใน 30 นาที 
จากรอบตัดเงิน และการส่งค าสั่งหลัง 17:00 น.ในวันท าการ หรือ ท ารายการในวันหยุด  ระบบจะ
ด าเนินการตัดเงินจากบัญชีธนาคารของท่าน ในรอบตัดเงินรอบแรกของวันท าการถัดไป

ฝากเงินจากบัญชีธนาคาร (ATS)
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1. เลือกเมนู 
“ฝากเงินจากบัญชีธนาคาร (ATS)” 

2. กดเลือกบัญชีที่ต้องการฝากเงิน 
ระบุจ านวนเงินที่ต้องการฝาก แล้วกดปุ่ม 

“ยืนยัน”

3. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน”

ฝากเงินจากบัญชีธนาคาร (ATS)

XXXXXX1111

1-23456-1

1-23456-2

1-23456-3

1-23456-4

XXXXXX1111

1-23456-1



57

4. ระบุรหัส PIN 
เพื่อยืนยันการท ารายการ

5. หน้าจอแสดงกล่องข้อความยืนยันการท า
รายการส าเร็จ

ฝากเงินจากบัญชีธนาคาร (ATS)



58

ท่านสามารถส่งค าสั่งถอนเงินจากบัญชีลงทุน (หุ้นและอนุพันธ์) ของท่านไปยังบัญชีธนาคารได้ 
โดยสามารถท ารายการได้ในทุกวันท าการ ระหว่างเวลา 8:00 น. - 17:00 น. ถอนขั้นต ่า 1 บาท 
และสูงสุด 5,000,000.00 บาทต่อครั้ง 

• ท ารายการก่อนเวลา 12:00 น. จะรับเงินในวันท าการถัดไป ก่อนเวลา 12:00 น.
• ท ารายการหลังเวลา 12:00 น. จะรับเงินในวันท าการถัดไป หลังเวลา 12:00 น.

หมายเหตุ : 
• ท ารายการถอนได้เฉพาะยอดเงินที่ปลอดภาระเท่านั้น
• กรณีต้องการท ารายการเกิน 5 ล้านบาท สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ท่ีปรึกษาการลงทุน เพื่อเป็นผู้ประสานงานท ารายการให้ท่านต่อไป
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการรับเงินตามสถานการณ์การซื้อขายในบางกรณีหรือช่วงเวลา

ถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
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1. เลือกเมนู 
“ถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร” 

2. กดเลือกบัญชีที่ต้องการถอนเงิน 
ระบุจ านวนเงินที่ต้องการถอนแล้วกดปุม่ 

“ยืนยัน”

3. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน”

ถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

XXXXXX1111

1-23456-1

1-23456-2

1-23456-3

1-23456-4

XXXXXX1111

1-23456-1



60

4. ระบุรหัส PIN 
เพื่อยืนยันการท ารายการ

5. หน้าจอแสดงกล่องข้อความยืนยันการท า
รายการส าเร็จ

ฝากเงินจากบัญชีธนาคาร (ATS)

1-23456-1
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ท่านสามารถโอนเงินที่อยู่ในบัญชีลงทุนของท่าน ไปยังบัญชีลงทุนบัญชีอื่น ๆ ของท่านได้ 

โดยปัจจุบันท าการโอนเงินได้ระหว่างบัญชีซื้อขายหุ้นประเภท Cash Balance, Cash Collateral, 
Credit Balance และ บัญชีซื้อขายอนุพันธ์ ได้ โดยท่านสามารถท ารายการได้ในทุกวันท าการ 
ระหว่างเวลา 8:00 น. - 17:00 น. ท ารายการโอนขั้นต ่า 1 บาท

โอนเงินระหว่างบัญชี



62

1. เลือกเมนู 
“โอนเงินระหว่างบัญชี” 

2. กดเลือกบัญชีต้นทางที่ต้องการโอนเงินออก
แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน”

3. ระบุจ านวนเงินที่ต้องการโอนแล้วกดเลือก
บัญชีปลายทางรับเงิน จากนั้นกดปุ่ม

“ยืนยัน”

โอนเงินระหว่างบัญชี

1-23456-1

1-23456-2

1-23456-3

1-23456-4

1-23456-1

1-23456-2

1-23456-3

1-23456-4
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4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน”

5. ระบุรหัส PIN 
เพื่อยืนยันการท ารายการ

ฝากเงินจากบัญชีธนาคาร (ATS)

1-23456-1

1-23456-2

6. หน้าจอแสดงกล่องข้อความยืนยันการท า
รายการส าเร็จ
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ส าหรับบัญชีซื้อขายหุ้น ประเภท Cash Collateral  เท่านั้น

• น าฝากค่าขาย ท่านสามารถน าฝากค่าขายกลับเข้าบัญชีลงทุนของท่านได้ โดยการท า
รายการส่งค าสั่งน าฝากค่าขายที่สรุป ณ สิ้นวันซื้อขายนั้น ๆ ในวันท าการถัดไป ก่อนเวลา 
16:00 น. เงินจะเข้าบัญชีลงทุนในวันท าการกัดไป ภายในเวลา 12:00 น. สามารถท ารายการ
ฝากจ านวนค่าขายทั้งหมด หรือ เพียงบางส่วนได้ โดยส่วนต่างจะถูกฝากเข้าบัญชีธนาคาร
ตามปกติ

หมายเหตุ : ฝากกลับเข้าบัญชีลงทุนเดิมเท่านั้น ไม่สามาถน าฝากข้ามบัญชีได้

จัดการค่าขาย (น าฝากค่าขาย)
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1. เลือกเมนู 
“จัดการค่าขาย” 

2. หน้าน าค่าขายฝากเข้าบัญชี กดเลือกบัญชี
ที่มีรายการยอดขายแล้วกดปุ่ม “ยืนยนั”

3. ระบุจ านวนเงินที่ต้องการฝาก
จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”

จัดการค่าขาย (น าฝากค่าขาย)

1-23456-1 1-23456-1
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4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน”

5. ระบุรหัส PIN 
เพื่อยืนยันการท ารายการ

จัดการค่าขาย (น าฝากค่าขาย)

1-23456-1

1-23456-1

6. หน้าจอแสดงกล่องข้อความยืนยันการท า
รายการส าเร็จ
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ส าหรับบัญชีซื้อขายหุ้น ประเภท Cash Balance  เท่านั้น

• ถอนค่าขายล่วงหน้า ท่านสามารถส่งค าสั่งถอนเงินค่าขายที่สรุป ณ สิ้นวันซื้อขายนั้น ๆ ในวัน
ท าการถัดไป ก่อนเวลา 16:00 น. จะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารในวันท าการกัดไปนับจากวันที่
ส่งค าสั่ง ภายในเวลา 12:00 น. สามารถท ารายการได้ครั้งละไม่เกิน 5,000,000.00 บาท

หมายเหตุ : กรณีต้องการท ารายการถอนค่าขายเกินกว่า 2 ล้านบาท สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ท่ีปรึกษาการลงทุน เพื่อเป็นผู้ประสานงานท า
รายการให้ท่านต่อไป

จัดการค่าขาย (ส่งค าสั่งถอนค่าขายล่วงหน้า)
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1. เลือกเมนู 
“จัดการค่าขาย” 

2. หน้าถอนค่าขายล่วงหน้า กดเลือกบัญชีที่มี
รายการยอดขายแล้วกดปุ่ม “ยืนยัน”

3. ระบุจ านวนเงินที่ต้องการฝาก
จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”

จัดการค่าขาย (น าฝากค่าขาย)

1-23456-1 1-23456-1

1-23456-3

1-23456-3

XXXXXX1111
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4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน”

5. ระบุรหัส PIN 
เพื่อยืนยันการท ารายการ

จัดการค่าขาย (น าฝากค่าขาย)

1-23456-11-23456-1

6. หน้าจอแสดงกล่องข้อความยืนยันการท า
รายการส าเร็จ

XXXXXX1111
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ท่านสามารถส่งค าสั่งถอนเงินจากบัญชีซื้อขายหุ้นประเภท Cash Balance, Cash Collateral, 
Credit Balance และบัญชีซื้อขายอนุพันธุ์ เพื่อช าระค่าซื้อในบัญชีหุ้นประเภท Cash Collateral ได้  
โดยสามารถท ารายการได้ในทุกวันท าการ ระหว่างเวลา 8:00 น. - 16:00 น. ท ารายการข้ันต ่า
1 บาท

หมายเหตุ : 
• ไม่สามารถท ารายการช าระค่าซ้ือท่ีมีสถานะ Overdue ได้ กรณีต้องการช าระยอด Overdue  สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ท่ีปรกึษาการลงทุน 

เพื่อเป็นผู้ประสานงานท ารายการให้ท่านต่อไป
• การถอนเงินท ารายการถอนได้เฉพาะยอดเงินที่ปลอดภาระเท่านั้น

ถอนเงินเพื่อช าระค่าซื้อ
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1. เลือกเมนู 
“โอนเงินระหว่างบัญชี” 

2. หน้าจอแสดงรายการบัญชีที่มีรายการค่าซื้อ
กดเลือกบัญชีเพ่ือให้ระบบแสดงยอดเงิน 

จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”

3. กดเลือกรายการค่าซื้อที่ต้องการช าระ
จากนั้นเลือกบัญชีที่ต้องการถอนเงิน และระบุ
ยอดที่ต้องการช าระ จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”

ถอนเงินเพื่อช าระค่าซื้อ

1-23456-1

1-23456-2
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4. ระบุรหัส PIN 
เพื่อยืนยันการท ารายการ

5. หน้าจอแสดงกล่องข้อความยืนยันการท า
รายการส าเร็จ

ถอนเงินเพื่อช าระค่าซื้อ

1-23456-1
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เมื ่อท่านส่งค าสั ่งเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบ
สถานะค าสั่งได้จากเมนู 
“รายการรอด าเนินการ” หรือ ตรวจสอบจากอีเมลที่ท่าน
ลงทะเบียนไว้กับบริษัท

หมายเหตุ รายการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว ข้อมูลจะหายไปจากหน้าจอนี้ในวันถัดไป ทั้งนี้ท่าน
สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้จาก inbox (รูปกระดิ่ง บริเวณขวาบนของหน้าจอหน้าหลัก)

กรณีพบปัญหาการใช้งาน ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการ
ลูกค้า
KTBST Group Contact Center โทร 02 351 1800 กด 1
เพื่อตรวจสอบรายการให้ท่านได้

รายการรอด าเนินการ

1-23456-1

XXXXXX1111

1-23456-2

1-23456-1

1-23456-1

1-23456-1

XXXXXX1111

XXXXXX1111
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ลูกค้าปัจจุบันสามารถ สมัครใช้
บริการ / เปิดบัญชีลงทุน เพิ่มเติม
ช่องทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชนั 
KTBST Life

สมัครใช้บริการ / เปิดบัญชีลงทุน เพิ่ม
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1. ที่หน้าหลักเลื่อนลงไปยังหัวข้อ 
“ผลิตภัณฑ์และบริการที่แนะน า” 
กดเลือกผลิตภัณฑ์ที่สนใจ 

2. กดเลือก ประเภทบัญชีที่ต้องการสมัครใช้
บริการ

3. หน้ารายละเอียดบริการ กดปุ่ม 
“สมัครใช้บริการ”

สมัครใช้บริการ / เปิดบัญชีลงทุน เพิ่ม
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4. กดเลือกผู้แนะน าการลงทุน ( IC ) 5. กดเลือกที่อยู่จัดส่งเอกสาร 
แล้วกดปุ่ม “ถัดไป”

6. กดเลือกบัญชีธนาคาร เพื่อสมัครใช้
บริการหักบัญชีอัตโนมัติ แล้วกดปุ่ม “ถัดไป”

สมัครใช้บริการ / เปิดบัญชีลงทุน เพิ่ม

• กดเลือก IC จากรายช่ือ IC ปัจจุบันหากต้องการเปิดบัญชีกับ IC ท่านเดิม
• กดเลือก ”เปิดบัญชีกับผู้แนะน าท่านอื่น” หากต้องการเปิดบญัชีกับ IC 

ท่านใหม่ ( ต้องระบุ  AE Code ขอ IC ท่านใหม่ และต้องกรอกข้อมูลเพื่อท า
การยืนยันตัวตนใหม”่

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที 1
AE Code : KTBST1

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที 2
AE Code : KTBST2

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที 3
AE Code : KTBST3

87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น
ที่ 9, 18, 39 และ 52 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น
ที่ 9, 18, 39 และ 52 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น
ที่ 9, 18, 39 และ 52 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 

• หากต้องการใช้บัญชีธนาคารอื่น กดเลือก “เพิ่มบัญชีใหม”่

111-111111-1



77

7. กดเลือกระดับความเสี่ยงพึงประเมินของ
ตัวท่าน และกดปุ่ม ”ถัดไป”

สมัครใช้บริการ / เปิดบัญชีลงทุน เพิ่ม

8. ตอบค าถามในแบบประเมินฯ
• แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนแบ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1  ข้อ 1-10 และส่วนที่ 2 ข้อ 11 – 12 และส่วนที่ 3 ข้อ 13 – 15 
โดยจะต้องตอบค าถามให้ครบทุก 3 ส่วน
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9. เมื่อตอบค าถามครบทุกส่วนระบบจะ
ค านวณและแสดงความเหมาะสมในการลงทุน

กดปุ่ม         หากต้องการแก้ไขค าตอบ 

10. หน้าจอแสดงกล่องข้อความยืนยันการเปิด
บัญชีส าเร็จ กดปุ่ม “ปิด” เพื่อกลับสูห่น้าหลัก

สมัครใช้บริการ / เปิดบัญชีลงทุน เพิ่ม

• ตรวจสอบข้อมูลการอนุมัติเปิดบัญชีได้ที่อีเมล ที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัท


