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KTBST Life หน้าหลัก
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2. พอร์ตฟอลิโอ : มูลค่าเงินลงทุน และ 
น ้าหนักการลงทุนในแต่ละผลิตภัณฑ์

4. เมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

3. แอปพลิเคชันลงทุน :  แอปพลิเคชัน
ส าหรับส่งค าสั่งซื้อขายหรือท า
รายการต่างๆเกี่ยวกับการลงทุนใน
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. กล่องข้อความล่าสุด : แสดงข้อความ
ที่ได้รับ 2 รายการล่าสุด

1. รายการเมนูทั้งหมด

6. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ : ข้อมูลผลิตภัณฑ์
แบ่งตามประเภท สามารถกดเพื่อเปิด
บัญชีเพิ่มได้
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ลูกค้าใหม่ : ที่มีการเปิดบัญชีลงทุนประเภทใดประเภท
หนึ่งและได้รับการอนุมัติเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ลูกค้าปัจจุบัน : ที่ไม่เคยลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งาน
บนระบบ Single Sign On ( SSO )

ผู้ที่สามารถท าการลงทะเบียนได้ ?

การลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งาน
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การลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

• หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือ เลขหนังสือเดินทาง ส าหรับต่างชาติ

• วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด 
• ระบบจะส่ง SMS OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับบรษิัท

กรณีหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถผ่านขั้นตอนนี้ไปได้ กรุณาติดต่อ ผู้แนะน าการลงทุน 
หรือ ฝ่ายบริการลูกค้า 02 3511800 กด 1 เพื่อท าการแก้ไขข้อมูล 

1. ยืนยันบุคคล 2. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ด้วย OTP

1 2
099888xxxx
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การลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

3. กดรับทราบ “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” 4. กดยอมรับ “ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฯ”

ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
KTBST Life และ KTBST eService

3 4
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การลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

5. รวมบัญชีเพื่อใช้ระบบ Single Sign On
• ส าหรับกรณีผู้ที่มีบัญชีใช้งานระบบเดมิ ที่ไม่ใช้ Single Sign On
• กรณีลูกค้าใหม่ลงทะเบียนครั้งแรก ข้ามไปขั้นตอนที่ 6

6. ตั้งค่า “รหัสผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน” 

5

กรณีรวมบัญชี ส่งผลให้การตั้งค่าใช้งานบนระบบต่าง ๆ ถูกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น ( Reset ) เช่น ระบบ Settrade
Streaming ค าสั่ง DCA และCondition Orderและ ตั้งค่า Favorite จะถูก Reset ทั้งหมด

6
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การลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

8. เมื่อการลงทะเบียนส าเร็จ ระบบจะแสดงกล่อง
ข้อความ กดปุ่ม “ตกลง”• ตั้งรหัส PIN

• ยืนยัน รหัส PIN

7. ตั้งรหัส PIN

6
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• นอกจาก KTBST eService บริษัทฯ ยังมีการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน
“KTBST Life” รองรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
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1. ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน KTBST Life
2. ยืนยันตัวตนผ่าน SMS OTP

การเข้าสู่ระบบ KTBST eService 
ผ่านเว็บบราวเซอร์ จะเป็นการเข้า
ระบบด้วยมาตรฐานการยืนยัน
ตัวตน 2 ปัจจัย (2FA) โดยมี 2 วิธี

การเข้าสู่ระบบบนเว็บบราวเซอร์
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การเข้าสู่ระบบบนเว็บบราวเซอร์

2. กดเลือกวิธีการยืนยันตัวบุคคล1. กรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน แล้วกดปุ่มเข้าสู่ระบบ

1

1. ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน KTBST Life
• ต้องมีการล๊อคอินและลงทะเบียนผูกอุปกรณ์กบับญัชีผู้ใช้งานอย่างน้อย 1 บัญชี 

2. ยืนยันตัวตนผ่าน SMS OTP

2

9



การเข้าสู่ระบบบนเว็บบราวเซอร์ - ยืนยันด้วย KTBST LIFE

4.1 ยืนยันการเข้าระบบ4. กดปุ่ม “ส่งแจ้งเตือนไปยัง KTBST Life”
1. แตะหน้าจอที่บริเวณ

Push Notification 
หรือ “ยืนยันเข้าสูร่ะบบ
บน PC”

2. ใส่รหัส PIN หรือ ใช้ 
FACE ID / Finger Scan
กรณีตั้งค่าใช้งานไว้

3. ตรวจสอบรหัสโทเค็น แล้ว
กด “ยืนยันการเข้าสู่ระบบ”

• ระบบจะส่งการแจ้งเตือน “Push Notification” ไปอุปกรณ์ทีม่ีการใช้งานครั้ง
ล่าสุด โดยสามารถสังเกตชื่ออุปกรณ์บนหน้าจอเวบ็บราวเซอร์

ยืนยันเข้าสู่ระบบบน PC
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การเข้าสู่ระบบบนเว็บบราวเซอร์ - ยืนยันด้วย OTP

3. กดปุ่ม “ขอรหัส OTP”

3
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การเข้าสู่ระบบบนเว็บบราวเซอร์ - ยืนยันด้วย OTP

4. เมื่อกดขอรหัส OTP ระบบจะแสดงหน้าจอให้ระบุรหัส OTP

ในกล่องข้อความบนสมาร์ทโฟนแสดงชื่อผู้ส่ง “KTBST SEC”

4.1 ตรวจสอบรหัส OTP จากกล่องข้อความ SMS
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เมนู พอร์ตฟอลโิอ หน้า
• เมนูพอร์ตฟอลิโอ หน้าหลัก 14 - 15

• ดูข้อมูลบัญชี ผลิตภัณฑ์หุ้น อนุพันธ์ กองทุนรวม และตราสารหนี้ 16 -17

• ดูข้อมูลรวมทุกบัญช ีส าหรับผลิตภัณฑ์หุ้น และ อนุพันธ์ 18

• ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์กองทนุส่วนบุคคล 19 - 20
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ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูล
การลงทุนของแต่ละผลิตภัณฑ์
ได้จากเมนู “พอร์ตฟอลิโอ”

เมนูพอร์ตฟอลิโอ หน้าหลัก

ข้อมูลสินทรัพย์เงินลงทุนจะแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีการอัพเดทล่าสุด 
ณ สิ้นวันท าการก่อนหน้า (T-1)

** ฐานข้อมูลในแต่ละผลิตภัณฑ์มีรอบการอัพเดทข้อมูลที่แตกต่างกันไปตาม
ลักษณะและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ **
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เมนูพอร์ตฟอลิโอ หน้าหลัก

1. แถบแสดงมูลค่าเงินลงทุน แต่ตามประเภทผลิตภัณฑ์

2. กราฟแสดงสัดส่วนการลงทุนตามประเภทผลิตภณัฑ์

1

3

2

3. แถบแสดงมูลค่าเงินลงทุนรวมทุกผลิตภณัฑ์

4

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

เมื่อกดเลือก เมนู “พอร์ตฟอลิโอ”
หน้าจอแสดงข้อมูลภาพรวม
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ข้อมูลระดับผลิตภัณฑ์

ดูข้อมูลบัญชี ผลิตภัณฑ์หุ้น อนุพันธุ์ กองทุนรวม และตราสารหนี้

สามารถเข้าหน้ารายการบัญชีลงทุนได้ต่อเมื่อมีการเปิดบัญชีลงทุนส าเร็จ
แล้วอย่างน้อย 1 บัญชีในประเภทผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

กดเลือกปุ่ม          ที่ช่องผลิตภณัฑ์ 
เพื่อเข้าหน้ารายการบัญชีลงทนุ

ดูขั้นตอนการเข้าดูข้อมูลรายการบัญชี
ลงทุนในหน้าถัดไป >>
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พอร์ตฟอลิโอ – ดูข้อมูลการลงทุนระดับบัญชี (ผลิตภัณฑ์ หุ้น อนุพันธ์ กอทุนรวม ตราสารหนี้)

เมื่อกดปุ่ม          ที่ช่องผลิตภัณฑ์ ในหน้าพอร์ตฟอลิโอ 
หน้าจอจะแสดงรายการบัญชีลงทุนของผลิตภัณฑ์ที่เลือก

1. แถบแสดงรายการบญัชี

1 2

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

3

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

4

4. แถบแสดงข้อมูลหลักทรัพย์ / สินทรัพย์ รายตัว 

5

5. ข้อมูลวันและเวลา ที่ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล

เหลักทรัพย์ คทีบีเอสที 

เหลักทรัพย์ คทีบีเอสที 

เหลักทรัพย์ คทีบีเอสที 

เหลักทรัพย์ คทีบีเอสที 

เหลักทรัพย์ คทีบีเอสที 

+2,095,514.96 (+17.88%)

6

6. ตัวกรองข้อมูลแยกตามผู้แนะน าการลงทุนผู้ดูแลบัญชี
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ดูข้อมูลรวมทุกบัญชี ส าหรับผลิตภัณฑ์หุ้น และ อนุพันธ์

เหลักทรัพย์ คทีบีเอสที 

เหลักทรัพย์ คทีบีเอสที 

เหลักทรัพย์ คทีบีเอสที 

เหลักทรัพย์ คทีบีเอสที 

เหลักทรัพย์ คทีบีเอสที 

+2,095,514.96 (+17.88%)

ส าหรับผลิตภัณฑ์หุ้นและอนพุันธ์
นักลงทุนสามารถดูข้อมูล
หลักทรัพย์ / สัญญาอนุพันธแ์บบ
รวมทุกบัญชีได้ โดยการกดปุ่ม 
“ดูภาพรวมทุกบัญช”ี

ดูการแสดงผลในหน้าถัดไป >>
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ดูข้อมูลรวมทุกบัญชี ส าหรับผลิตภัณฑ์หุ้น และ อนุพันธ์

เหลักทรัพย์ คทีบีเอสที 

เหลักทรัพย์ คทีบีเอสที 

เหลักทรัพย์ คทีบีเอสที 

เหลักทรัพย์ คทีบีเอสที 

เหลักทรัพย์ คทีบีเอสที 

+2,095,514.96 (+17.88%)

เมื่อกดเลือก “ดูภาพรวมทุกบัญชี”

1. แถบแสดง % น ้าหนักมูลค่าเงินลงทุนของหุ้น / สัญญา
อนุพันธ์ รวมทุกบัญชี  ( โดยจะแสดงหลักทรัพย์ / สินทรัพย์ ที่มีมูลค่าปัจจุบัน

สูงสุด 5 อันดับแรก และ แสดงมูลค่ารวมของหลักทรัพย์ / สินทรัพย์ ที่เหลือ )

1

2

2. แถบแสดงมูลค่าการลงทุนรวมทกุบญัชี

3

3. แถบแสดงจ านวนหลักหุ้น / จ านวนสัญญาอนุพันธ์ และ % 
น ้าหนักการลงทุน รวมทุกบัญชี
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ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์กองทุนส่วนบุคคล

เมื่อกดปุ่ม          ที่ช่องผลิตภัณฑ์ ในหน้าพอร์ตฟอลิโอ 
หน้าจอจะแสดงรายการบัญชีลงทุนของผลิตภัณฑ์ที่เลือก

1. แถบแสดงรายการบญัชี

2. แถบแสดง % น ้าหนักมูลค่าเงินลงทุนของหลักทรัพย์ / 
สินทรัพย์

3. มูลค่ารวมสินทรัพย์ที่ถือครอง

4. แถบแสดงข้อมูลสินทรัพย์และมูลค่าเงินลงทุน

6. ข้อมูลวันและเวลา ที่ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล

5. ตัวกรองข้อมูลแยกตามผู้แนะน าการลงทุนผู้ดูแลบัญชี

1 2

3

4

5
6

นักลงทุนสามารถเรียกดู รายงานมูลค่าสินทรัพย์ ที่แสดงข้อมูลโดยละเอียด
ได้ที่ เมนู “เอกสารอิเล็กทรอนิกส์”
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ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างประเทศ

เหลักทรัพย์ คทีบีเอสที 

เหลักทรัพย์ คทีบีเอสที 

เมื่อกดปุ่ม          ที่ช่องผลิตภัณฑ์ การลงทุนต่างประเทศ 
หน้าจอจะแสดงรายการบัญชี

1. แถบแสดงรายการบญัชี

1 2
2. แถบแสดง % ของเงินลงทุนโดยแบ่งแยกตามประเภท
สินทรัพย์

3

3. แถบแสดงข้อมูล
• มูลค่ารวมเงินลงทุนรวมในบัญชีที่เลือก
• มูลค่าเงินสด สกุลต่างๆ เทียบเท่าสกุลเงินบาท ที่มีอยู่ใน
บัญชีที่เลือก 

• มูลค่าสินทรัพย์รวม ( มูลค่าเงินลงทุนรวม + มูลค่าเงินสด )

4. แถบแสดงข้อมูลสินทรัพย์แต่ละประเภท ซึ่งสามารถเรียกดู
รายละเอียดสินทรัพย์ ได้โดยการกดเลือกที่แถบแสดงข้อมูล
สินทรัพย์นั้น ๆ

4
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ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างประเทศ - การดูข้อมูลตามประเภทสินทรัพย์

เมื่อกดเลือกประเภทสินทรัพย์ที่ต้องการดูรายละเอียด
หน้าจอจะแสดง

1. แถบข้อมูลแสดงแยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยสามารถกด
เลือกเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลได้ 1 2

2. แถบแสดง % น ้าหนักมูลค่าสินทรพัย์

3

4

3. แถบแสดงมูลค่าเงินลงทุนรวมของประเภทสินทรัพย์นั้น ๆ 
โดยแสดงค่าเงินเทียบเท่าเงินบาท

4. แถบแสดงรายการสินทรพัย์ที่ลงทุน

5

5. ค าสั่งแสดงสกุลเงินบาท หรือ สกุลเงินของตลาดที่ซื้อขาย
สินทรัพย์นั้น ๆ
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เมนู ข้อมูลลูกค้า หน้า

• ข้อมูลลูกค้าหน้าหลัก 24

• การเปลี่ยนข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถอื 25 - 27

• การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมล 28 - 29

• การเปลี่ยน “รหัสผ่าน” 30 - 31 

• การเปลี่ยน “รหัส PIN” 32 - 34

• การท าแบบประเมินความเสี่ยง 35 - 37
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• หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
• ที่อยู่อีเมล
• แบบประเมินความเสี่ยง
• รหัสผ่าน
• รหัส PIN

เมนูแสดงข้อมูลส่วนบุคคล
และสามารถท าการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงได้ดังนี้

ข้อมูลลูกค้า

เคทีบีเอสที มหาชน

0811111111

investor@ktbst.co.th
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การเปลี่ยนแปลงหมายเลข
โทรศัพท์มือถือ

ข้อมูลลูกค้า

เคทีบีเอสที มหาชน

02 351 1800

investor@ktbst.co.th

1 21. แถบเมนูด้านซ้าย กดเลือก “ข้อมูลลกูค้า”

2. กดเลือกปุ่ม            ช่องข้อมูลเบอร์โทรฯ
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ข้อมูลลูกค้า – เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

3. ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขใหม่ 4. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ด้วย OTP

3 4

• หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ทีร่ะบุจะต้องไม่ซ ้ากับฐานข้อมูลลูกค้าปัจจุบันในระบบ
กรณีระบบไม่อนุญาตให้ใช้หมายเลข กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 02 3511800 กด 1 เพือ่
ตรวจสอบข้อมูล
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ข้อมูลลูกค้า – เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

5. เมื่อการยืนยันส าเร็จ ระบบจะแสดงกล่องข้อความ กด
ปุ่ม “ตกลง” เพื่อปิดกล่องข้อความ

5
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การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมล

ข้อมูลลูกค้า – เปลี่ยนที่อยู่อีเมล

เคทีบีเอสที มหาชน

02 351 1800

investor@ktbst.co.th

1
21. แถบเมนูด้านซ้าย กดเลือก “ข้อมูลลกูค้า”

2. กดเลือกปุ่ม            ที่ช่องข้อมูลอเีมล          
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ข้อมูลลูกค้า – เปลี่ยนที่อยู่อีเมล

3. ระบุที่อยู่อีเมลใหม่ 2 ครั้ง 4. เมื่อการบันทึกข้อมูลส าเร็จ ระบบจะแสดงกล่อง
ข้อความ กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อปิดกล่องข้อความ

3

4

• ที่อยู่อีเมลที่ระบุจะต้องไม่ซ ้ากับฐานข้อมูลลูกค้าปจัจุบันในระบบ
กรณีระบบไม่อนุญาตให้ใช้อีเมล กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 02 3511800 กด 1 เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูล
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การเปลี่ยน “รหัสผ่าน”

ข้อมูลลูกค้า – เปลี่ยนรหัสผ่าน

เคทีบีเอสที มหาชน

02 351 1800

investor@ktbst.co.th

1

2

1. แถบเมนูด้านซ้าย กดเลือก “ข้อมูลลกูค้า”

2. กดเลือกปุ่ม          ที่ช่องรหัสผ่าน
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ข้อมูลลูกค้า – เปลี่ยนรหัสผ่าน

3. ระบุรหัสผ่านปัจจุบัน เพื่อยืนยันตัวบุคคล 6. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลส าเร็จ ระบบจะแสดงกล่อง
ข้อความ กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อเข้าระบบอีกครั้งด้วย
รหัสผ่านใหม่

3

6

4. ระบุรหัสผ่านใหม่

5. ยืนยันรหัสผ่านใหม่

4

5

31



การเปลี่ยน “รหัส PIN”

ข้อมูลลูกค้า – เปลี่ยนรหัส PIN

เคทีบีเอสที มหาชน

02 351 1800

investor@ktbst.co.th

1

2

1. แถบเมนูด้านซ้าย กดเลือก “ข้อมูลลกูค้า”

2. กดเลือกปุ่ม          ที่ช่องรหัส PIN
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ข้อมูลลูกค้า – เปลี่ยนรหัส PIN

3. ระบุรหัส PIN ปัจจุบัน เพื่อยืนยันตัวบุคคล 4. ระบุรหัส PIN ใหม่

3 4
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ข้อมูลลูกค้า – เปลี่ยนรหัส PIN

5. ยืนยันรหัส PIN ใหม่ 6. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลส าเร็จ ระบบจะแสดงกล่อง
ข้อความ กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อปิดกล่องข้อความ

5 6
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การท าแบบประเมินความเสี่ยง
(Suitability Test)

ข้อมูลลูกค้า – อัพเดทแบบประเมินความเสี่ยง

เคทีบีเอสที มหาชน

02 351 1800

investor@ktbst.co.th

1 2

1. แถบเมนูด้านซ้าย กดเลือก “ข้อมูลลกูค้า”

2. กดเลือกปุ่ม          ที่ช่องคะเนนความเสี่ยง          
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ข้อมูลลูกค้า – อัพเดทแบบประเมินความเสี่ยง

3. กดปุ่ม “ท าแบบประเมินใหม่” เพื่อเริ่มท าแบบประเมินฯ 4. กดเลือกระดับความเสี่ยง 

3

4

เคทีบีเอสที มหาชน
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ข้อมูลลูกค้า – อัพเดทแบบประเมินความเสี่ยง

5. ตอบค าถามแบบประเมินฯ จ านวน 15 ข้อ 4. เมื่อตอบค าถามครบทุกข้อ ระบบจะค านวณ
คะแนน และแสดงหน้าสรุปความเสี่ยง

5

• ค าถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เมื่อตอบค าถามแต่ละส่วนครบทกุข้อ กดปุ่ม “ถัดไป” 
เพื่อไปยังค าถามส่วนถัดไป

เคทีบีเอสที มหาชน

37



เมนู ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หน้า

• ฝากเงินจากบัญชีธนาคาร (ATS) 40 - 42

• ถอนเงนิเขา้บัญชีธนาคาร 43 - 45

• โอนเงินระหวา่งบญัชี 46 - 48

• จัดการค่าขาย (น าฝากค่าขาย) 49 - 51

• จัดการค่าขาย (ส่งค าสั่งถอนค่าขายล่วงหน้า) 52 - 54

• ถอนเงนิเพื่อช าระค่าซื้อ 55 - 57

• รายการรอด าเนินการ 58 - 59
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เมนูธุรกรรมออนไลน์บนระบบ eService

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 30 นาที 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. กดเลือกบัญชีลงทุนที่ต้องการฝากเงิน

ขั้นตอนการส่งค าสั่ง ฝากเงิน ATS

2. ระบุจ านวนเงินที่ต้องการฝาก

ยอดเงินในบัญชีลงทุนโดยประมาณ
3. ระบบจะดึงข้อมูลธนาคาร ให้อัตโนมัติ

4. กดปุ่ม “ยืนยัน”

1 2

3

4

www.ktbst.co.th

( บัญชีธนาคารที่สมัครบริการ ATS ไว้ )

1-11111-0

1-22222-0

1-33333-8

1-33333-3

1-33333-1

XXXXXX9999

ฝากเงินจากบัญชีธนาคาร (ATS)
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ตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นตอนการส่งค าสั่ง ฝากเงิน ATS

2. กดปุ่ม “ยืนยัน”

1

2

นาย หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที 1. ระบุรหัส PIN เพื่อยืนยันท ารายการ

www.ktbst.co.th

1-22222-0

XXXXXX9999

ฝากเงินจากบัญชีธนาคาร (ATS)
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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 สามารถติดต่อผู้แนะน าการลงทุน เพื่อเป็นผู้ประสานงานท ารายการให้ท่านต่อไป
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการรับเงินตามสถานการณ์การซื้อขายในบางกรณีหรือช่วงเวลา

ถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
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1. กดเลือกบัญชีลงทุนที่ต้องการถอนเงิน

ขั้นตอนการส่งค าสั่ง ถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

2. ระบุจ านวนเงินที่ต้องการถอน

ยอดเงินในบัญชีลงทุนโดยประมาณ

3. ระบบจะดึงข้อมูลธนาคาร ให้อัตโนมัติ

4. กดปุ่ม “ยืนยัน”
1 2

3

4

www.ktbst.co.th

( บัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อรับเงินท่ีถอน )
1-11111-0

1-22222-0

1-33333-8

1-33333-3

1-33333-1

XXXXXX9999

ถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
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ตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นตอนการส่งค าสั่ง ถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

1. ระบุรหัส PIN เพื่อยืนยันท ารายการ

2. กดปุ่ม “ยืนยัน”

1

2

www.ktbst.co.th

นาย หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

1-22222-0

XXXXXX9999

ถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
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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
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1. กดเลือกบัญชีลงทุนที่ต้องการโอนเงินออก

ขั้นตอนการส่งค าสั่ง โอนเงิน

2. ระบุจ านวนเงินที่ต้องการโอน

ยอดเงินในบัญชีลงทุนโดยประมาณ

3. กดเลือกบัญชีปลายทางรับเงิน

4. กดปุ่ม “ยืนยัน”2

3

4

www.ktbst.co.th

1-11111-0

1-22222-0

1-33333-8

1-33333-3

1-33333-1

1

1-11111-0

1-22222-0

1-33333-3

1-11111-1

1-22222-1

1-44444-3

1-33333-1

1-55555-3

โอนเงินระหว่างบัญชี
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ตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นตอนการส่งค าสั่ง โอนเงิน

1. ระบุรหัส PIN เพื่อยืนยันท ารายการ

2. กดปุ่ม “ยืนยัน”

1

2

www.ktbst.co.th

นาย หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

1-33333-8

1-44444-3

โอนเงินระหว่างบัญชี
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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. กดเลือกบัญชีลงทุนที่ต้องการท ารายการ

ขั้นตอนการส่งค าสั่ง น าฝากค่าขาย

2. ระบุจ านวนเงินที่ต้องการฝาก

3. กดปุ่ม “ยืนยัน”
1

2

www.ktbst.co.th

1-33333-1

จัดการค่าขาย (น าฝากค่าขาย)
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ตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นตอนการส่งค าสั่ง น าฝากค่าขาย

1. ระบุรหัส PIN เพื่อยืนยันท ารายการ

2. กดปุ่ม “ยืนยัน”

1

2

www.ktbst.co.th

นาย หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

500,000.00 บาท1-33333-1

1-33333-1

จัดการค่าขาย (น าฝากค่าขาย)
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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 สามารถติดต่อผู้แนะน าการลงทุน เพื่อเป็นผู้ประสานงานท ารายการให้
ท่านต่อไป

จัดการค่าขาย (ส่งค าสั่งถอนค่าขายล่วงหน้า)
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1. กดเลือกบัญชีลงทุนที่ต้องการถอน

ขั้นตอนการส่งค าสั่ง ถอนค่าขายล่วงหน้า

2. ระบุจ านวนเงินที่ต้องการถอน

3. กดปุ่ม “ยืนยัน”
1

2

www.ktbst.co.th

1-33333-3

จัดการค่าขาย (ส่งค าสั่งถอนค่าขายล่วงหน้า)
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ตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นตอนการส่งค าสั่ง ถอนค่าขายล่วงหน้า

1. ระบุรหัส PIN เพื่อยืนยันท ารายการ

2. กดปุ่ม “ยืนยัน”

1

2

www.ktbst.co.th

นาย หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

1-33333-3

XXXXXX9999

จัดการค่าขาย (ส่งค าสั่งถอนค่าขายล่วงหน้า)
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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  สามารถติดต่อผู้แนะน าการลงทุน เพื่อเป็นผู้

ประสานงานท ารายการให้ท่านต่อไป
• การถอนเงินท ารายการถอนได้เฉพาะยอดเงินที่ปลอดภาระเท่านั้น

ถอนเงินเพื่อช าระค่าซื้อ
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1. กดเลือกบัญชีลงทุนที่มีรายการ          
ค่าขายรอการช าระ

ขั้นตอนการส่งค าสั่ง ถอนเพื่อช าระค่าซื้อ

2. กดปุ่ม “ยืนยัน”

1

www.ktbst.co.th

1-33333-1

1-44444-1

ถอนเงินเพื่อช าระค่าซื้อ
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1. เลือกรายการค่าซื้อ

ขั้นตอนการส่งค าสั่ง ถอนเพื่อช าระค่าซื้อ

2. เลือกบัญชีที่ต้องการถอนเงินไปช าระ

3. ระบุจ านวนเงินที่ต้องการช าระ

1 2

www.ktbst.co.th

นาย หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

เลือกบัญชีถอนเงิน

3

4

5

4. ระบุรหัส PIN เพื่อยืนยันท ารายการ

5. กดปุ่ม “ยืนยัน”
1-33333-3

1-44444-1

ถอนเงินเพื่อช าระค่าซื้อ
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เมื่อท่านส่งค าสั่งเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะค าสั่งได้จากเมนู
“รายการรอด าเนินการ” หรือ ตรวจสอบจากอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้กับบริษัท

หมายเหตุ รายการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว ข้อมูลจะหายไปจากหน้าจอนี้ในวันถัดไป ทั้งนี้ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้จาก inbox 
(รูปกระดิ่ง บริเวณขวาบนของหน้าจอ)

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

รายการรอด าเนินการ
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ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลการท ารายการย้อน 
หลังได้สูงสุด 6 เดือน จากเมนู Inbox รูปกระดิ่ง 
บริเวณขวาบนของหน้าจอ

การเรียกดูรายการย้อนหลัง
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ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลด
เอกสารสกุลไฟล์ PDF หรือ 
MS Excel ได้ 

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

สกุลไฟล์ PDF หรือ MS Excel ขึ้นอยู่ประเภทเอกสารหรือประเภท
ของข้อมูล

• ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์
• รายงานยอดทรัพย์สินคงเหลือ
• หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เอกสาร อาทิเช่น
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เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ – ขั้นตอนการค้นหาเอกสาร / ข้อมูล

1

1. แถบเมนูด้านซา้ย กดเลือก “เอกสารอิเล็กทรอนิกส”์

2. กดเลือก “ผลิตภัณฑ์”

3. กดเลือก “ประเภทเอกสาร”

4. กดเลือก “เลขที่บัญชี” ( กรณีเป็นเอกสารรายบัญชี )

5. กดเลือก “ช่วงเวลา” ( วันที่ออกเอกสาร )

2 3 4

5

6. กดปุ่ม “ค้นหา”

6

7

8
7. กดเลือกวันที่ออกเอกสาร เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ของวันนั้นๆ

6. กดปุ่ม “ดาวน์โหลด” เพื่อท าการดาวน์โหลด

61



ผู้ใช้บริการสามารถดูข้อมูล
พื้นฐานของบัญชลีงทุนทีมี่
สถานะใช้งาน (Active) ได้
ผ่านเมนู “ข้อมูลบัญชีลงทุน”

ข้อมูลบัญชีลงทุน

62

X-XXXXX-X

X-XXXXX-X

1-11111-1X-XXXXX-X

X-XXXXX-X

X-XXXXX-X

X-XXXXX-X

X-XXXXX-X

XX,XXX,XXX.XX

XX,XXX,XXX.XX

XX,XXX,XXX.XX

XX,XXX,XXX.XX

XX,XXX,XXX.XX

XX,XXX,XXX.XX

XX,XXX,XXX.XX

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX



ข้อมูลบัญชีลงทุน

63

1. ข้อมูล ประเภทผลิตภณัฑ์ ประเภทบัญชี และเลขที่
บัญชีลงทุน

2. ข้อมูล วงเงินซื้อขาย / Credit Line / Credit Limit 
กรณีบัญชีลงทุนนั้นๆ มีวงเงิน

3. ข้อมูลบัญชีธนาคารทีผู่กบริการ “หักเงินเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์อัตโนมัติ (ATS)” และ “รับเงินค่าขาย
หลักทรัพย์” และ “รับเงินปันผล/ดอกเบีย้” เรียกดู
ข้อมูลได้โดยกดปุ่ม “ดูรายละเอียด”

X-XXXXX-X

X-XXXXX-X

1-11111-1X-XXXXX-X

X-XXXXX-X

X-XXXXX-X

X-XXXXX-X

X-XXXXX-X

XX,XXX,XXX.XX

XX,XXX,XXX.XX

XX,XXX,XXX.XX

XX,XXX,XXX.XX

XX,XXX,XXX.XX

XX,XXX,XXX.XX

XX,XXX,XXX.XX

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

1
2 3 4 5

4. ข้อมูลชื่อผู้แนะน าการลงทุน (IC) ผู้ดูแลบญัชีลงทุน
นั้นๆ

5. ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ผู้แนะน าการลงทุน (IC) 
ผู้ดูแลบัญชีลงทุนนั้นๆ



ข้อมูลที่จัดส่งเอกสาร

64

ข้อมูลที่อยู่จัดส่งเอกสาร

X-XXXXX-X
IC : หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

X-XXXXX-X
IC : หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

X-XXXXX-X
IC : หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

X-XXXXX-X
IC : หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

X-XXXXX-X
IC : หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

เลขที่ ค7/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 9, 18, 39 และ 52 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เลขที่ ค7/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 9, 18, 39 และ 52 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เลขที่ ค7/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 9, 18, 39 และ 52 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เลขที่ ค7/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 9, 18, 39 และ 52 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เลขที่ ค7/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 9, 18, 39 และ 52 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ผู้ใช้งานสามารถเรียกด ูข้อมูลที่อยู่จัดส่ง
เอกสารข้อแต่ละบญัชีได้ที่เมนู “ข้อมูลที่อยู่
จัดส่งเอกสาร”

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้เปิดบริการให้สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่ง
เอกสาร ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่ง
เอกสาร สามารถติดต่อด าเนินการได้กับ เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการลงทุน
ผู้ดูแลบัญชี หรือติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า Customer Contact Center 
02 351 1800 กด 1 



ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
KTBST LIFE สามารถดู
รายชื่ออุปกรณ์ที่ท าการ
ลงทะเบียน Device ID ไว้กับ
บัญชีผู้ใช้งาน บนระบบ 
KBTST eService ที่เมนู 
“จัดการอุปกรณ”์

จัดการอปุกรณ์

65

ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนได้สงูสุด 10 
อุปกรณ์ และสามารถลบอปุกรณ์ออกได้
โดยกด ปุ่ม             ช่องอุปกรณ์ที่ต้องการ
ลบออก

iPhone 13 Pro

iPad mini

Huawei


