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ธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส์

หลักทรัพย์ เคทบีีเอสที
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เม่ือทําการ Login เข�าสู�ระบบ
KTBST eService

เมนู “ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส�”
จะอยู�บริเวณแถบเมนู ของหน�า Dashboard



เมนูธุรกรรมออนไลน�บนระบบ eService



เมนู ฝากเงินจากบัญชีธนาคาร (ATS)

ท�านสามารถส�งคําส่ังฝากเงินเข�าบัญชีลงทุน (หุ�นหรืออนุพันธ�) โดยหักเงินจากบัญชีธนาคารที่
ได�สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ไว� สามารถส�งคําส่ังได�ทุกวัน 24 ชั่วโมง ทํารายการ
ฝากขั้นตํ่า 100 บาท 

โดยคําส่ังจะมีผลในวันทําการและมีรอบการตัดเงินดังต�อไปนี้

ระบบจะดําเนินการตัดเงินจากบัญชีธนาคารทุก 30 นาที โดยรอบแรกจะดําเนินการ ณ เวลา 
9:00 น. และรอบสุดท�ายเวลา ณ เวลา 17:00  โดยยอดเงินจะแสดงในระบบเทรด ภายใน 30 นาที 
จากรอบตัดเงิน และการส�งคําส่ังหลัง 17:00 น.ในวันทําการ หรือ ทํารายการในวันหยุด  ระบบจะ
ดําเนินการตัดเงินจากบัญชีธนาคารของท�าน ในรอบตัดเงินรอบแรกของวันทําการถัดไป



1. กดเลือกบัญชีลงทุนที่ต�องการฝากเงิน

ขั้นตอนการส�งคําสั่ง ฝากเงิน ATS

2. ระบุจํานวนเงินที่ต�องการฝาก

ยอดเงินในบัญชีลงทุนโดยประมาณ
3. ระบบจะดึงข�อมูลธนาคาร ให�อัตโนมัติ

4. กดปุ�ม “ยืนยัน”

1 2

3

4

www.ktbst.co.th

( บัญชีธนาคารท่ีสมัครบริการ ATS ไว� )

1-11111-0

1-22222-0

1-33333-8

1-33333-3

1-33333-1

XXXXXX9999



ตรวจสอบความถูกต�อง

ขั้นตอนการส�งคําสั่ง ฝากเงิน ATS

2. กดปุ�ม “ยืนยัน”

1

2

นาย หลักทรัพย� เคทีบีเอสที 1. ระบุรหัส PIN เพื่อยืนยันทํารายการ

www.ktbst.co.th

1-22222-0

XXXXXX9999



เมนู ถอนเงินเข�าบัญชีธนาคาร

ท�านสามารถส�งคําสั่งถอนเงินจากบัญชีลงทุน (หุ�นและอนุพันธ�) ของท�านไปยังบัญชีธนาคารได� 
โดยสามารถทํารายการได�ในทุกวันทําการ ระหว�างเวลา 8:00 น. - 17:00 น. ถอนขั้นตํ่า 1 บาท 
และสูงสุด 5,000,000.00 บาทต�อคร้ัง 

• ทํารายการก�อนเวลา 12:00 น. จะรับเงินในวันทําการถัดไป ก�อนเวลา 12:00 น.
• ทํารายการหลังเวลา 12:00 น. จะรับเงินในวันทําการถัดไป หลังเวลา 12:00 น.

หมายเหตุ : 

• ทํารายการถอนได�เฉพาะยอดเงินท่ีปลอดภาระเท�าน้ัน
• กรณีต�องการทํารายการเกิน 5 ล�านบาท สามารถติดต�อเจ�าหน�าท่ีท่ีปรึกษาการลงทุน เพื่อเป�นผู�ประสานงานทํารายการให�ท�านต�อไป
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนระยะเวลาการรับเงินตามสถานการณ�การซื้อขายในบางกรณีหรือช�วงเวลา



1. กดเลือกบัญชีลงทุนที่ต�องการถอนเงิน

ขั้นตอนการส�งคําสั่ง ถอนเงินเข�าบัญชีธนาคาร

2. ระบุจํานวนเงินที่ต�องการถอน

ยอดเงินในบัญชีลงทุนโดยประมาณ

3. ระบบจะดึงข�อมูลธนาคาร ให�อัตโนมัติ

4. กดปุ�ม “ยืนยัน”
1 2

3

4

www.ktbst.co.th

( บัญชีธนาคารท่ีลงทะเบียนไว� เพื่อรับเงินท่ีถอน )

1-11111-0

1-22222-0

1-33333-8

1-33333-3

1-33333-1

XXXXXX9999



ตรวจสอบความถูกต�อง

ขั้นตอนการส�งคําสั่ง ถอนเงินเข�าบัญชีธนาคาร

1. ระบุรหัส PIN เพื่อยืนยันทํารายการ

2. กดปุ�ม “ยืนยัน”

1

2

www.ktbst.co.th

นาย หลักทรัพย� เคทีบีเอสที

1-22222-0

XXXXXX9999



เมนู โอนเงินระหว�างบัญชี

ท�านสามารถโอนเงินที่อยู�ในบัญชีลงทุนของท�าน ไปยังบัญชีลงทุนบัญชีอื่น ๆ ของท�านได� 

โดยป�จจุบันทําการโอนเงินได�ระหว�างบัญชีซื้อขายหุ�นประเภท Cash Balance, Cash Collateral, 
Credit Balance และ บัญชีซื้อขายอนุพันธ� ได� โดยท�านสามารถทํารายการได�ในทุกวันทําการ 
ระหว�างเวลา 8:00 น. - 17:00 น. ทํารายการโอนขั้นตํ่า 1 บาท



1. กดเลือกบัญชีลงทุนที่ต�องการโอนเงินออก

ขั้นตอนการส�งคําสั่ง โอนเงิน

2. ระบุจํานวนเงินที่ต�องการโอน

ยอดเงินในบัญชีลงทุนโดยประมาณ

3. กดเลือกบัญชีปลายทางรับเงิน

4. กดปุ�ม “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



ตรวจสอบความถูกต�อง

ขั้นตอนการส�งคําสั่ง โอนเงิน

1. ระบุรหัส PIN เพื่อยืนยันทํารายการ

2. กดปุ�ม “ยืนยัน”

1

2

www.ktbst.co.th

นาย หลักทรัพย� เคทีบีเอสที

1-33333-8

1-44444-3



เมนู จัดการค�าขาย (นําฝากค�าขาย)

สําหรับบัญชีซ้ือขายหุ�น ประเภท Cash Collateral  เท�าน้ัน

• นําฝากค�าขาย ท�านสามารถนําฝากค�าขายกลับเข�าบัญชีลงทุนของท�านได� โดยการทํา
รายการส�งคําสั่งนําฝากค�าขายที่สรุป ณ สิ้นวันซื้อขายนั้น ๆ ในวันทําการถัดไป ก�อนเวลา 
16:00 น. เงินจะเข�าบัญชีลงทุนในวันทําการกัดไป ภายในเวลา 12:00 น. สามารถทํารายการ
ฝากจํานวนค�าขายทั้งหมด หรือ เพียงบางส�วนได� โดยส�วนต�างจะถูกฝากเข�าบัญชีธนาคาร
ตามปกติ

หมายเหตุ : ฝากกลับเข�าบัญชีลงทุนเดิมเท�าน้ัน ไม�สามาถนําฝากข�ามบัญชีได�



1. กดเลือกบัญชีลงทุนที่ต�องการทํารายการ

ขั้นตอนการส�งคําสั่ง นําฝากค�าขาย

2. ระบุจํานวนเงินที่ต�องการฝาก

3. กดปุ�ม “ยืนยัน”

1

2

www.ktbst.co.th

1-33333-1



ตรวจสอบความถูกต�อง

ขั้นตอนการส�งคําสั่ง นําฝากค�าขาย

1. ระบุรหัส PIN เพื่อยืนยันทํารายการ

2. กดปุ�ม “ยืนยัน”

1

2

www.ktbst.co.th

นาย หลักทรัพย� เคทีบีเอสที

500,000.00 บาท1-33333-1

1-33333-1



เมนู จัดการค�าขาย (ส�งคําสั่งถอนค�าขายล�วงหน�า)

สําหรับบัญชีซ้ือขายหุ�น ประเภท Cash Balance  เท�าน้ัน

• ถอนค�าขายล�วงหน�า ท�านสามารถส�งคําสั่งถอนเงินค�าขายที่สรุป ณ สิ้นวันซื้อขายนั้น ๆ ในวัน
ทําการถัดไป ก�อนเวลา 16:00 น. จะได�รับเงินเข�าบัญชีธนาคารในวันทําการกัดไปนับจากวันที่
ส�งคําส่ัง ภายในเวลา 12:00 น. สามารถทํารายการได�คร้ังละไม�เกิน 5,000,000.00 บาท

หมายเหตุ : กรณีต�องการทํารายการถอนค�าขายเกินกว�า 2 ล�านบาท สามารถติดต�อเจ�าหน�าท่ีท่ีปรึกษาการลงทุน เพื่อเป�นผู�ประสานงานทํา

รายการให�ท�านต�อไป



1. กดเลือกบัญชีลงทุนที่ต�องการถอน

ขั้นตอนการส�งคําสั่ง ถอนค�าขายล�วงหน�า

2. ระบุจํานวนเงินที่ต�องการถอน

3. กดปุ�ม “ยืนยัน”

1

2

www.ktbst.co.th

1-33333-3



ตรวจสอบความถูกต�อง

ขั้นตอนการส�งคําสั่ง ถอนค�าขายล�วงหน�า

1. ระบุรหัส PIN เพื่อยืนยันทํารายการ

2. กดปุ�ม “ยืนยัน”

1

2

www.ktbst.co.th

นาย หลักทรัพย� เคทีบีเอสที

1-33333-3

XXXXXX9999



เมนู ถอนเงินเพื่อชําระค�าซ้ือ

ท�านสามารถส�งคําสั่งถอนเงินจากบัญชีซื้อขายหุ�นประเภท Cash Balance, Cash Collateral, 
Credit Balance และบัญชีซื้อขายอนุพันธุ� เพ่ือชาํระค�าซ้ือในบญัชหุี�นประเภท Cash Collateral ได�  
โดยสามารถทํารายการได�ในทุกวันทําการ ระหว�างเวลา 8:00 น. - 16:00 น. ทํารายการขั้นตํ่า 
1 บาท

หมายเหตุ : 

• ไม�สามารถทํารายการชําระค�าซื้อท่ีมีสถานะ Overdue ได� กรณีต�องการชําระยอด Overdue  สามารถติดต�อเจ�าหน�าท่ีท่ีปรึกษาการลงทุน 
เพื่อเป�นผู�ประสานงานทํารายการให�ท�านต�อไป

• การถอนเงินทํารายการถอนได�เฉพาะยอดเงินท่ีปลอดภาระเท�าน้ัน



1. กดเลือกบัญชีลงทุนที่มีรายการ          
ค�าขายรอการชําระ

ขั้นตอนการส�งคําสั่ง ถอนเพ่ือชําระค�าซื้อ

2. กดปุ�ม “ยืนยัน”

1

www.ktbst.co.th

1-33333-1

1-44444-1



1. เลือกรายการค�าซื้อ

ขั้นตอนการส�งคําสั่ง ถอนเพ่ือชําระค�าซื้อ

2. เลือกบัญชีที่ต�องการถอนเงินไปชําระ

3. ระบุจํานวนเงินที่ต�องการชําระ

1 2

www.ktbst.co.th

นาย หลักทรัพย� เคทีบีเอสที

เลือกบัญชีถอนเงิน

3

4

5

4. ระบุรหัส PIN เพื่อยืนยันทํารายการ

5. กดปุ�ม “ยืนยัน”

1-33333-3

1-44444-1



เมนู รายการรอดําเนินการ

เมื่อท�านส�งคําส่ังเรียบร�อยแล�ว ท�านสามารถตรวจสอบสถานะคําส่ังได�จากเมนู 
“รายการรอดําเนินการ” หรือ ตรวจสอบจากอีเมลที่ท�านลงทะเบียนไว�กับบริษัท

หมายเหตุ รายการท่ีดําเนินการเสร็จแล�ว ข�อมูลจะหายไปจากหน�าจอน้ีในวันถัดไป ท้ังน้ีท�านสามารถเรียกดูข�อมูลย�อนหลังได�จาก inbox 
(รูปกระดิ่ง บริเวณขวาบนของหน�าจอ)

กรณีพบป�ญหาการใช�งาน ท�านสามารถติดต�อฝ�ายบริการลูกค�า
KTBST Group Contact Center โทร 02 351 1800 กด 1 เพ่ือตรวจสอบรายการให�ท�านได�



การเรียกดูรายการย�อนหลัง

ท�านสามารถเรียกดูข�อมูลการทํารายการย�อน 
หลังได�สูงสุด 6 เดือน จากเมนู Inbox รูปกระด่ิง 
บริเวณขวาบนของหน�าจอ


