
  

คู่มือการใช้งาน 
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 ส่วนท่ี 1 : เมนูหน้าหลักของเวบ็ไซต์  

 

 ● เมนู My Account  

เมื่อล็อคอนิเข้าสู่ระบบแล้ว มุมบนขวาจะขึ้นสัญลักษณ์ รูปคน (My Account)  สามารถคลิกเพ่ือเข้าสู่หน้าเมนูต่างๆ 

เช่น หน้า Dashboard, เปล่ียนข้อมูลส่วนตัว หรอื ออกจากระบบ 

 

 

 

 

 

 

ล็อคอินเข้าสู่ระบบ 

กลับเข้าสู่หน้า Dashboard 

- สามารถคลิกเพ่ือกลับเข้าใช้งานโปรแกรม 

Realtime และกราฟทางเทคนิค, ตรวจสอบ

พอร์ตการลงทุน สรุปการซือ้ขายประจ าวัน หรือ 

ตรวจสอบข้อมูลรายงานย้อนหลังต่างๆ เปน็ต้น 

เปลี่ยนข้อมลูส่วนตัว 

- เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เช่น เปลี่ยนท่ีอยู่  

เปลี่ยนอีเมล หรือ เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ เปน็ต้น 

ออกจากระบบ 

เม่ือเข้าสู่ระบบแล้ว จะแสดงข้อมูล Account No. 

และช่ือบัญชีของลูกค้า ท่ีเข้าใช้ระบบ 
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 ● ลงทะเบียนใช้งาน 

 

 

ลูกค้าจะทราบผลการขอเปิดบัญชีฯ และบรษัิทฯ จะจัดส่งจดหมายรายละเอยีดเลขท่ีบัญชี (Login Name) ให้แก่

ลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 7 วนัท าการ หลังจากได้รบัเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไขการเปิดบัญชีฯ 

 ในกรณีท่ีลูกค้าได้รบัเลขท่ีบัญชีแล้ว และต้องการขอรหัสผ่านทางเวบ็ไซต์ กรุงไทย เอก็ซ์สปรงิ สามารถท าการ  

"ลงทะเบียนใชง้าน" ท่ีหน้าเวบ็ไซต์ได้ทันที ดังนี้  

วธีิการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน (Register)  

 เข้าเวบ็ไซต์ www.krungthaixspring.com  ภายในเมนู เข้าสู่ระบบ คลิกเลือกเมนู “ลงทะเบียน”  

 กรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วน  

➜ ระบุ เลขท่ีบัญชีซื้อขายหลักทรพัย์ (xxxxxxI)  

➜ เลขท่ีบัตรประชาชน  

➜ อเีมล (อเีมลท่ีกรอกจะต้องเป็นอเีมลเดียวกันกับอเีมลท่ีได้ระบุแจ้งตอนขอเปิดบัญชีเข้ามากับทางบรษัิท)  

 และกดปุ่ม Submit  จากนั้นระบบจะท าการส่งอเีมลแจง้ขั้นตอนการสรา้งรหัสผ่าน 

  

** ทั้งนี้ รหัสผ่าน จะใช้ในการล็อคอนิเข้าสู่เวบ็ฯ และบรกิารต่างๆ ในเวบ็กรุงไทย เอก็ซส์ปรงิ ยกเวน้ การส่งและ

ยกเลิกค าส่ังซื้อขายหลักทรพัย์ ** 

 

http://www.krungthaixspring.com/
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หมายเหตุ: หากลูกค้าท าการ ขอรหัสผ่าน แล้วหลังจากกดปุ่ม Submit จะปรากฎข้อความขึ้นแจ้ง "ไมพ่บขอ้มูลอเีมลใน

ระบบ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีการตลาดฯ หรอื คลิกท่ีน่ี เพ่ือดาวน์โหลดเอกสารการเปล่ียนแปลงขอ้มูล" ดังนั้น ลูกค้า

จะต้องดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอรม์การเปล่ียนแปลงข้อมูลพรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนของลูกค้าแล้วแฟกซ์ เข้ามา

ท่ีบรษัิทค่ะ 

การเข้าใช้งานหน้าเวบ็ไซต์ครัง้แรกส าหรบัลูกค้าใหม่ 

    หลังจากท่ีท าการ ขอรหัสผ่าน จากหน้าเวบ็ไซต์และได้รบัรหัสผ่านเรยีบรอ้ยแล้ว เมื่อท าการล็อคอนิเข้าสู่ระบบ ส าหรบั

ลูกค้าใหม่ระบบจะขึ้นให้ลูกค้ากรอกข้อมูลตามรายการ ดังนี้  

หมายเหตุ: การท ารายการทุกขั้นตอน จะมีอเีมลส่งแจ้งให้กับลูกค้าทุกขั้นตอน  

STEP 1 

 ลูกค้าจะต้องก าหนดอเีมลก่อนเข้าใช้งานบนระบบออนไลน์ หากไม่ท าการก าหนดอเีมลจะไม่สามารถกดไปใช้งาน

เมนูอื่นได้จนกวา่จะท าการกรอกข้อมูลอเีมลเสรจ็เรยีบรอ้ย  

*ส าหรบัลูกค้าท่ีมีข้อมูลอเีมลอยู่ในระบบแล้ว จะไม่เจอหน้านี้ปรากฎขึ้นมา* 

➜ เมื่อ login เข้าสู่เวบ็ไซต์ระบบจะแสดงหน้าจอรบั OTP ให้ท่านเลือกเบอรม์ือถือเพ่ือรบั OTP จากนั้นกดปุ่ม ส่งรหัส 

OTP ไปยังมือถือ 

 

 

➜ กรอกรหัส OTP 6 หลัก ท่ีได้รบัจาก SMS หรอืกรณีท่ีเบอรม์ือถือท่ีรบั SMS ไม่ได้ใช้งานแล้วให้ท่าน กดท่ี ยืนยัน

ตัวตนด้วยวธีิส ารอง 

https://media.ktzmico.com/docs/th/account/Request-Change-AccountInfo.pdf
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STEP 2 

   กรอกข้อมูลอเีมลส าหรบัใช้อา้งองิในการลงทะเบียน หรอื ติดต่อกับบรษัิทฯ หรอืหากลูกค้าต้องการ อเีมลส าหรบัรบั

ข้อมูลข่าวสาร/ บทวเิคราะห์จากฝ่ายวจิัยหลักทรพัย์ ก็สามารถต๊ิกเครื่องหมายถูกท่ีช่องนี้ แล้วเลือกภาษา จากนั้นกดปุ่ม 

ส่ง OTP ยังอเีมล 

หมายเหตุ : กรณีท่ีระบบตรวจสอบวา่ท่านมีอเีมล์ในระบบแล้ว หน้าท่ีให้เปล่ียนแปลงอเีมล์จะไม่ปรากฏขึ้นมา จะให้ไปท าการ

สรา้งรหัสส่ังซื้อขายเลยค่ะ 
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➜ กรอกรหัส OTP 6 หลัก ท่ีได้รบัจากทางอเีมล จากนั้นระบบจะแสดงหน้าก าหนดสรา้งรหัสส่ังซื้อขาย PIN ID ใน

ล าดับถัดไป 

 

STEP 2 

 ระบบจะให้คณุลูกค้าสรา้งรหัสส่ังซื้อขาย (PIN ID) เพ่ือใช้ส าหรบัการส่งค าส่ังซื้อขายหลักทรพัย์ผ่านทาง

อนิเตอรเ์นตเท่านั้น ซ่ึงขั้นตอนการกรอกข้อมูลมีดังนี้  

**กรณีถ้าระบบเช็ควา่ลูกค้ามีอเีมล์ในระบบอยู่แล้ว ระบบจะขึ้นหน้าให้ลูกค้าสรา้งรหัสส่ังซื้อขายอย่างเดียวค่ะ** 

➜ ระบุ PIN ใหม่ (ตัวเลข 6 หลัก) จากนั้น ยืนยัน PIN อกีครัง้ ระบบจะแสดงหน้า ต้ังรหัส PIN ส าเรจ็ 
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Update 19/04/2022 

STEP 4 

 ส าหรบัลูกค้าใหมท่ี่ล็อคอนิเขา้สู่ระบบครัง้แรก ระบบจะบังคับให้ลูกค้าท าการเปล่ียนแปลงรหัสผ่านใหม่ ซึ่ง

รหัสผ่านใหม่นี้ลูกค้าจะเป็นผู้ก าหนดเอง โดยให้กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้  

   -  ระบุ รหัสผ่านเดิม 

   -  ระบุ รหัสผ่านใหม่ 

   -  ระบุ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ อกีครัง้ 

   -  กดปุ่ม Submit เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงรหัสผ่านใหม่ 

 

➜ หลังจากกดปุ่ม Submit แล้ว ระบบจะบังคับออกกลับมาท่ีหน้าหลักแล้วให้ลูกค้า ล็อคอนิเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผ่าน

ใหม่ของลูกค้า เพ่ือล็อคอนิเข้าใช้งานอกีครัง้ 
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 ● ลืมรหัสผ่าน 

 

กรณีลูกค้าไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ เกิดจากสาเหตุหลัก 2 ข้อด้วยกัน คือ  

(1) ลืมรหัสผ่าน  

(2) เลขท่ีบัญชีถูกล็อคชั่วคราวเนื่องจากการ ใส่รหัสผ่านผิดเกิน 5 ครัง้  

หากเกิดกรณีดังกล่าว ต้องท าการ “ลืมรหัสผ่าน” ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้  

 ภายในเมนู เข้าสู่ระบบ คลิกเลือก “ลืมรหัสผ่าน”  

 กรอกรายละเอยีด ระบุ เลขท่ีบัญชีซื้อขายหลักทรพัย์ (Login Name) และ เลขท่ีบัตรประชาชน กดปุ่ม 

“Submit”  

 

 ระบบจะแจ้งขอ้ความวา่ "รายการลืมรหัสผ่านเรยีบรอ้ยแล้ว ระบบจะแจ้งไปยังอเีมลท่ีได้ลงทะเบียนไว ้ 
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......(อเีมล)..... * โปรดด าเนินการตามค าแนะน าในอเีมล"  จากนั้นก็กดปุ่ม OK แล้วรอรบัอเีมลจากทางบรษัิท  

 

 

 ในหน้าเวบ็จะมีข้อความแจ้งให้ทราบอกีครัง้วา่จะแจ้งข้อมูลไปยังอเีมลของลูกค้า และให้ด าเนินการตามค าแนะน าใน

อเีมล ท่ีบรษัิทได้จัดส่งให้ ภายใน 15 นาที  
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● ขอ้มูลหน้าหลักของหน้าเวบ็ไซต์ 

     -  ดูข้อมูล ดัชนีการซื้อขายของตลาดฯ SET, SET100 เป็นต้น 

      -  ดูข้อมูล NET/BUY/SELL 

 

-  ติดตามข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ XR | WARRANT | TENDER และรบัชมวดีิโอ กลยุทธ์การลงทุน และการ

วเิคราะห์ทางเทคนิค ของฝ่ายวจิัยหลักทรพัย์ 
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  -  ตารางสัมมนาของบรษัิท  

 

       กดปุ่ม "จอง" เพ่ือส ารองท่ีนั่งสัมมนาท่ีท่านสนใจ จากนั้นกรอกข้อมูลของท่านและกดปุ่ม "Submit"  
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    -  ค าถามท่ีพบบ่อย 

    สามารถเข้ามาดูรายละเอยีดเพ่ิมเติม เก่ียวกับการใช้งานบนหน้าเวบ็ไซต์ต่างๆ ซึ่งทางเราได้รวบรวมค าถามท่ีลูกค้า

เจอ หรอืสอบถามบ่อยๆ ท าการรวบรวมไวท่ี้เมนูนี้ 
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 ส่วนท่ี 2 : DASHBOARD  

       หลังจากท่ีลูกค้าท าการล็อคอนิเข้าสู่ระบบแล้วในหน้า Dashboard จะประกอบไปด้วย 3 Dashboard หลักคือ  

 ซื้อขายหลักทรพัย์, ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรพัย์ต่างประเทศ  

 

  2.1) หน้า Dashboard ซื้อขายหลักทรพัย์ ประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

   1) ราคาออนไลน์ (Real Time) 

แสดงข้อมูล โปรแกรมซื้อขายหลักทรพัย์ท่ีบรษัิทฯมีให้บรกิารแก่ลูกค้า เช่น Znet Smart, Streaming PC 

 

 

  2) เครื่องมือประกอบการตัดสินใจลงทุน (Investment Decision Tools) 

แสดงข้อมูล โปรแกรมกราฟเทคนิคอลท่ีบรษัิทฯมีให้บรกิารแก่ลูกค้า เช่น eFinance , Aspen , Ai Analysis , 

Surveillance Securities , Stock Info 
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3) ข้อมูลบัญชีซื้อขายหลักทรพัย์ และ พอรต์การลงทุน 

แสดงข้อมูล เลขท่ีบัญชีซื้อขายหลักทรพัย์ของท่าน ข้อมูลวงเงนิ Buying limit และมีข้อมูลพอรต์การลงทนุของ

ท่านแบบเรยีลไทม์ 

 

       Stock ชื่อหลักทรพัย์  

           Trus. ประเภทค าส่ังวา่ Normal หรอื NVDR  

          On Hand จ านวนหลักทรพัย์ท่ีมีอยู่ในพอรต์  

          Sellable จ านวนหลักทรพัย์ในพอรต์ท่ีสามารถขายได้  

          Avg. (Average) ราคาเฉล่ียของหลักทรพัย์ท่ีมีอยู่  

          Last ราคาล่าสุดของหลักทรพัย์ ในตลาดฯ  

          Cost ต้นทุนของหลักทรพัย์ท่ีซื้อมา  

          Mkt.Value มูลค่าล่าสุดของหลักทรพัย์นั้น  

          Profit / Loss ผลก าไรขาดทุน ท่ีคาดวา่จะได้รบั  
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          % P/L เปอรเ์ซ็นผลก าไรขาดทุน ท่ีคาดวา่จะได้รบั  

          Type ประเภทของหลักทรพัย์ในพอรต์ ตัวอย่างเช่น Type “R” (Right) คือ ลูกหุ้น เป็นต้น  

          XD Date แสดงวนัท่ี ท่ีหลักทรพัย์นั้นจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD เพ่ือแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 

          Today Chg ราคาท่ีเปล่ียนแปลงเทียบระหวา่งราคาล่าสุดกับราคาปิดวนัท าการก่อนหน้า 

      ** หากข้อมูลในพอรต์ (Portfolio) ไม่อพัเดท สามารถกดท่ีปุ่ม  ได้ เพ่ือรเีฟรชข้อมูล ** 

 

4) สรุปการซื้อขายประจ าวนั (Today Trade Summary) 

แสดงรายการสรุปหลักทรพัย์ท่ีมีการซื้อ/ขายในบัญชีหลักทรพัย์ ท่ีเกิดขึ้น โดยสรุปยอดซื้อ ยอดขาย รวมท้ังยอด

สุทธิจรงิด้วย โดยแยกรายการ การซื้อและการขาย ** หน้านี้จะแสดงรายการเฉพาะวนัท่ีมีการซื้อ/ขายเกิดขึ้นจรงิ

เท่านั้น 
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5) ข้อมูลการลงทุนต่างๆ 

แสดงข้อมูลของดัชนีตลาดฯ อาทิเช่น SET Index, สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึง บทวเิคราะห์จาก ทางฝ่ายวจิัย

หลักทรพัย์ของบรษัิทฯ และ ข่าวสารต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์การลงทุนต่อลูกค้า เป็นต้น 
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   นอกจากนี้ภายในเมนู Dashboard ซื้อขายหลักทรพัย์ จะประกอบไปด้วยข้อมูลเมนูส่วนต่างๆ  

 

● ส่งค าส่ังซื้อขาย (Order Info) 

   สามารถส่งค าส่ังซื้อ/ขายหลักทรพัย์ ตรวจสอบสถานะค าส่ังซื้อ/ขาย หรอืยกเลิกค าส่ังคาส่ังซื้อ/ขาย  

ในรายการวนันั้นได้ หน้านี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ด้วยกัน คือ Order Entry และ View Order 
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(1) Order Entry : เป็นส่วนท่ีส่งค าส่ังซื้อ/ขาย หลักทรพัย์ได้ (ส าหรบับัญชีท่ีเทรดอนิเตอรเ์น็ตได้ เท่านั้น)  

 

Stock  ระบุหลักทรพัย์ท่ีต้องการส่งค าส่ังซื้อ/ขาย  

Side    เลือกประเภทค าส่ังวา่ต้องการ ซื้อ (Buy) หรอื ขาย (Sell)  

Qty (Quantity)  ระบุจ านวนหลักทรพัย์ท่ี ต้องการส่งค าส่ัง  

Price   ระบุราคาท่ีต้องการซื้อ/ขาย โดยราคาจะต้องเป็นไปตาม Spread การขึ้นลงของหลักทรพัย์นั้นๆ         

และ ไม่มากหรอื น้อยกวา่ราคาสูงสุด / ต่าสุดของวนั  

NVDR  เลือกในกรณีท่ีต้องการซื้อ/ขายแบบ NVDR  

PIN ID  ใส่รหัสส่ังซื้อขาย (PIN ID) ส าหรบัส่งค าส่ังซื้อขายด้วยตัวเอง กดปุ่ม “Send order” ระบบจะแสดง

รายละเอยีดค าส่ังเพ่ือให้ท าการตรวจสอบ หากข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้กดท่ีปุ่ม Confirm อกีครัง้เพ่ือส่งค าส่ังซื้อ/

ขาย ทันที  

 

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีต้องการส่งค าส่ังซื้อขายอย่างรวดเรว็ ให้เลือกต๊ิกเครื่องหมายถูกท่ีหน้าข้อความ Don’t Show 

Preview page ซึ่งระบบจะส่งค าส่ังทันที โดยไม่แสดงรายละเอยีดให้ตรวจสอบ 

 

(2) View Order : ตารางแสดงรายการและสถานะของรายการหลักทรพัย์ท่ีได้มีการต้ังส่งค าส่ังซื้อ/ขายไว ้  

จะแสดงรายการหลักทรพัย์ และ สถานะ (Status) ของหลักทรพัย์ท่ีเราได้มีการต้ัง ซื้อ/ขาย ของวนันั้นๆ ไว ้

หลังจากส่งค าส่ังซื้อ/ขาย หลักทรพัย์แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะของค าส่ังซื้อขายหลักทรพัย์ เพ่ือให้แน่ใจวา่ค าส่ัง

ดังกล่าวถูกต้องและได้รบัการส่งรายการเข้าสู่ระบบแล้ว โดยตรวจสอบจากช่อง Status  

ในกรณีท่ีค าส่ังมีผลจับคู่แล้ว : ท่ีช่อง Status จะโชวเ์ป็น “M” แสดงวา่ค าส่ังท่ีส่งไปจับคู่ได้แล้วและมีผลทันที 

และควรตรวจดูท่ีช่อง Matched ด้วยวา่รายการดังกล่าวได้รบัการยืนยันผลการซื้อขาย ณ เวลาเมื่อไหร ่ได้จ านวนก่ี

หุ้น และท่ีราคาก่ีบาท (โดยน าเมาส์ไปคลิกท่ีตัว “M” ท่ีช่อง Status ของรายการท่ี Match)  

 

  

 

ในกรณีต้องการยกเลิกค าส่ัง : สามารถคลิกท่ีปุ่ม “Cancel” ในรายการท่ีต้องการยกเลิก จากนั้นก็ใส่รหัสส่ังซื้อ

ขาย (PIN ID) เพ่ือยืนยันการท ารายการยกเลิก หากค าส่ังยกเลิกสมบูรณ์แล้วท่ี ช่อง Status จะเปล่ียนเปน็ “X” 

ทันที  
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ในกรณีรายการถูกปฏิเสธค าส่ัง :  สามารถคลิกตัว "R" ท่ีช่อง Status เพ่ือดูเหตุผลของการถูกปฏิเสธและ

ยกเลิกค าส่ังซื้อขายของท่านอตัโนมัติจากระบบ 
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** หากข้อมูลไม่อพัเดท สามารถกดท่ีปุ่ม  ได้ เพ่ือท าการรเีฟรชหน้าจอ ** 

  เพ่ิมเติม : ในช่อง Status มีอกัษรย่อแสดงสถานะค าส่ัง และความหมายดังนี้ 

 

อกัษรย่อ ความหมาย 

M Matched ค าส่ังมีผลสมบูรณ์ คือ สามารถจับคู่กับอกีด้านหนึ่งได้แล้ว  

O Open ค าส่ังถูกส่งไปตลาดหลักทรพัย์ แต่ยังไม่มีการจับชน (Matched) ตามท่ีส่ังและอยู่

ระหวา่งคิว  

PO Pending Order หากส่งค าส่ังในช่วงเวลาท่ีตลาดฯ ยังไม่เปิดท าการ สถานะของรายการจะเป็น 

PO และค าส่ังดังกล่าวจะถูกส่งออกไปยังตลาดฯ ทันทีท่ีเปิดท าการ และสถานะของค าส่ังจะ

เปล่ียนเป็น O  

X Cancelled ค าส่ังถูกยกเลิกแล้ว  

R Rejected ค าส่ังถูกปฏิเสธและยกเลิกอตัโนมัติ จากระบบ อาจเนื่องจาก Reject เพราะจ านวน

เงนิไม่พอ หรอื ใส่ราคาผิด spread เป็นต้น  

 

     ●  สรุปก าไรขาดทุนประจ าวนั (Today Realized P/L) 

แสดงรายการผลก าไรขาดทุน (Realized) ของหลักทรพัย์ ท่ีมีการขายเกิดขึ้น  

- Unrealized แสดงผลก าไร/ขาดทุน ท่ีคาดวา่จะได้รบั โดยคิดจากมูลค่าตลาด ณ ปัจจุบัน ซึ่งจะยังไม่ได้       

 รวมค่าคอมมิชชั่นและ vat  

- Realized แสดงผลก าไร/ขาดทุนจรงิ ท่ีเกิดขึ้นในวนันั้น ซึ่งต้องมีการขายเกิดขึ้น 

 

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีท่านลูกค้ามีหลายประเภทบัญชี สามารถเลือกดูข้อมูลสรุปผลก าไรขาดทุนประจ าวนัในแต่ละบัญชี 

โดยคลิกท่ีลูกศร และเลือก Account ท่ีต้องการ 
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    ●  รายงานการธรุกรรม (Trading Report) 

      รายงานท่ีแสดงข้อมูลการท าธุรกรรมต่างๆของท่าน โดยสามารถดูย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 ปี ผ่านทาง หน้าเวบ็ไซต์

ของบรษัิทฯ ซึ่งมีรายการเมนู ดังต่อไปนี้  

1)  รายงานยืนยันการซื้อขายหลักทรพัย์ (Confirm Report) 

จะแสดงข้อมูลการซื้อขายหลักทรพัย์รายวนัย้อนหลัง ตามช่วงเวลาท่ีท่านระบุไว ้(ย้อนหลังสูงสุดได้ไมเ่กิน 1 ปี) โดยมี

ขั้นตอน ดังนี้ 

o เข้าไปท่ีเวบ็ไซต์ www.krungthaixspring.com และ Log in เข้าสู่ระบบ 

o คลิกเมนู “รายงานการท าธรุกรรม” และเลือก “รายงานยืนยันการซื้อขายหลักทรพัย์” 

o ระบุ วนั/เดือน/ปี ท่ีต้องการทราบข้อมูล (ย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 ปี) โดยท่านสามารถระบุช่วงวนัท่ีท่ีค้นหา

ข้อมูลได้ครัง้ละไมเ่กิน 90 วนั จากนั้นคลิกปุ่ม  

o ท่านสามารถคลิกท่ี "หมายเลขเอกสารอา้งองิ" เพ่ือแสดงรายละเอยีดของรายงานยืนยันการซื้อขายนั้นๆ 
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 2)  รายงานก าไรขาดทุนย้อนหลัง (Historical Realized P/L) 

แสดงผลก าไรขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรพัย์ของท่าน โดยสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง 60 วนัท าการผ่านหน้า  

เวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ ดังนี้ 

o เข้าไปท่ีเวบ็ไซต์ www.krungthaixspring.com และ Log in เข้าสู่ระบบ 

o คลิกเมนู “รายงานการท าธรุกรรม” และเลือก “รายงานก าไรขาดทุนย้อนหลัง”  

o จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูลผลก าไร/ขาดทุน ย้อนหลังในบัญชีซ้ือขายหลักทรพัย์ของท่าน 

https://www.krungthaixspring.com/
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 3) รายงานยอดหลักทรพัย์คงเหลือ (Monthly Stock Outstanding) 

  ท่านสามารถตรวจสอบรายงานสรุปยอดเงนิคงเหลือในบัญชีซ้ือขายหลักทรพัย์ของท่าน ดังนี้   

 (เอกสารดังกล่าวท่านจะได้รบัทางไปรษณีย์ ทุกๆส้ินเดือน) 

o เข้าไปท่ีเวบ็ไซต์ www.krungthaixspring.com และ Log in เข้าสู่ระบบ 

o คลิกเมนู “รายงานการท าธรุกรรม” และเลือก “รายงานยอดหลักทรพัย์คงเหลือ”  

o ระบบจะแสดงข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน  

o คลิกเลือกเดือนท่ีท่านต้องการดูข้อมูล ระบบจะแสดงรายละเอยีด ซึ่งท่านสามารถพิมพ์เอกสารได้ 

http://www.krungthaixspring.com/
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4) รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือ (Cash Report) 

แสดงข้อมูลยอดเงนิสดคงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรพัย์ของท่านลูกค้า โดยสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ 90 วนัท า

การ ผ่านหน้าเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ ดังนี้ 

 

o เข้าไปท่ีเวบ็ไซต์ www.krungthaixspring.comและ Log in เข้าสู่ระบบ 

o คลิกเมนู “รายงานการท าธรุกรรม” และเลือก “รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือ” 

o ท่านสามารถพิมพ์ข้อมูลรายงานสรุปยอดเงนิคงเหลือได้ โดยคลิกท่ีปุ่ม Print 

 

 

5) รายงานการโอนย้ายหลักทรพัย์ (Transfer Report) 

ท่านสามารถตรวจสอบรายงานการโอนย้ายหลักทรพัย์ ย้อนหลังได้ 60 วนัท าการ ผ่านหน้าเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ ดังนี้ 

o เข้าไปท่ีเวบ็ไซต์ www.krungthaixspring.com และ Log in เข้าสู่ระบบ 

o คลิกท่ีเมนู “รายงานการท าธรุกรรม” และเลือก “รายงานการโอนย้ายหลักทรพัย์”  

o ระบุช่วงเวลาท่ีท่านต้องการตรวจสอบข้อมูล(ย้อนหลังได้ 60 วนัท าการ) และคลิก  

 

http://www.krungthaixspring.com/
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 6) รายงานรบัเงินปันผลประจ าปี (Dividend Report) 

   ท่านสามารถตรวจสอบรายงานรบัเงนิปันผลประจ าปี ได้ 2 ปี ปฏิทิน ผ่านหน้าเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ ดังนี้ 

o เข้าไปท่ีเวบ็ไซต์ www.krungthaixspring.com และ Log in เข้าสู่ระบบ 

o คลิกท่ีเมนู “รายงานการท าธรุกรรม” และเลือก “รายงานรบัเงินปันผลประจ าปี”  
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7) หนังสือรบัรองการหักภาษี ณ ท่ีจา่ย (50 ทว)ิ 

   ท่านสามารถตรวจสอบหนังสือรบัรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย (50 ทว)ิ ผ่านหน้าเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ ดังนี้ 

o เข้าไปท่ีเวบ็ไซต์ www.krungthaixspring.com และ Log in เข้าสู่ระบบ 

o คลิกท่ีเมนู “รายงานการท าธรุกรรม” และเลือก “หนังสือรบัรองการหักภาษี ณ ท่ีจา่ย (50 ทว)ิ”  
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7) ขอ้มูลหุ้นย้อนหลัง (Historical Data) 

แสดงข้อมูลค าส่ังซื้อขายหลักทรพัย์ของท่าน และ ข้อมูลหลักทรพัย์ย้อนหลังของตลาดหลักทรพัย์ ผ่านหน้าเวบ็ไซต์ 

ของบรษัิทฯ ดังนี้ 

      7.1) ข้อมูลซื้อขายย้อนหลังของท่าน 

     แสดงข้อมูลการซื้อขายหลักทรพัย์ย้อนหลังของท่านลูกค้า โดยสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ 90 วนัท าการ ผ่าน

หน้าเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ ดังนี้ 

o คลิกเมนู “ขอ้มูลหุ้นย้อนหลัง” และ เลือก “ขอ้มูลซื้อขายย้อนหลังของท่าน”   

o ระบุเงื่อนไข แล้ว คลิกปุ่ม  ระบบก็จะแสดงข้อมูลท่ีลูกค้าก าหนด ดังรูปตัวอย่าง 
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7.2)  ข้อมูลซื้อขายหลักทรพัย์ย้อนหลังของตลาดหลักทรพัย์ 

        แสดงข้อมูลราคาหลักทรพัย์ย้อนหลังของตลาดหลักทรพัย์ ผ่านหน้าเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ  

o คลิกเมนู “ขอ้มูลหุ้นย้อนหลัง” และ เลือก “ขอ้มูลซื้อขายย้อนหลังของตลาดฯ”  

o ระบุเงื่อนไข แล้ว คลิกปุ่ม  ระบบก็จะแสดงข้อมูลท่ีลูกค้าก าหนด ดังรูปตัวอย่าง 
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   8)  บัญชีเงินกู้ (Credit Balance)  

   เป็นส่วนท่ีแสดงข้อมูลของการซ้ือ/ขายของประเภทบัญชีกู้ยืม Credit Balance 

 

   2.2) หน้า Dashboard ตราสารอนุพันธ์ ประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

ส าหรบัลูกค้าท่ีมีบัญชีซ้ือขายอนุพันธ์ (TFEX) จะเห็นขอ้มูลเลขท่ีบัญชีและสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมซื้อขาย  

Z-Derivatives ได้  
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   2.3) หน้า Dashboard ซื้อขายหลักทรพัย์ต่างประเทศ ประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 
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 ส่วนท่ี 3 : KYC & Suitability Test  

     แบบฟอรม์ทบทวนข้อมูลลูกค้า(KYC) คือ แบบฟอรม์ส าหรบัทบทวนข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน และแบบ

ประเมินความเส่ียง(Suitability Test) คือแบบประเมินความสามารถในการรบัความเส่ียงของลูกค้าเพ่ือจะน าไปสู่การ

ตัดสินใจลงทุนท่ีเหมาะสม แบบฟอรม์ดังกล่าวท้ังสอง จัดท าขึ้นตามระเบียบปฏิบัติของ กลต. และสมาคมบรษัิท

หลักทรพัย์ฯ ซ่ึงก าหนดให้ท าการทบทวนใหม่ทุกๆ 1 หรอื 2 ปี 

     ท้ังนี้ ท่านสามารถท าแบบทบทวนข้อมูลลูกค้า(KYC) และ แบบประเมินความเส่ียง (Suitability Test) ผ่านทางหน้า

เวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ  
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 ส่วนท่ี 4 : ท าธรุกรรมทางออนไลน์  

 อกีหนึ่งช่องทางท่ีเพ่ิมความสะดวกให้กับท่าน หากท่านต้องการแจ้งการท าธุรกรรมกับบรษัิทฯ อาทิเช่น โอนเงนิ

ผ่านระบบออนไลน์ (E-Transfer Funds) แจ้งการฝากเงนิ ถอนเงนิออนไลน์ แจ้งโอนหลักทรพัย์ จองหุ้น IPO และ

อื่นๆ เป็นต้น 

 

4.1) โอนเงินผ่านระบบออนไลน์ (E-Transfer Funds)  

 

หากต้องการโอนเงนิฝากออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์กรุงไทย เอก็ซ์สปรงิ สามารถท ารายการท่ีเมนู ท าธุรกรรมทาง

ออนไลน์ เลือก โอนเงนิผ่านระบบออนไลน์ (E-Transfer Funds) ท้ังนี้ลูกค้าท่ีสามารถท ารายการดังกล่าวได้ ต้องสมัคร

ขอใช้บรกิารโอนเงนิผ่านระบบออนไลน์ก่อน และต้องมบีัญชีเงนิฝากกับธนาคารท่ีก าหนดไว ้รวมท้ังหนังสือยินยอมหัก

บัญชี ได้รบัการอนุมัติจากทางธนาคารเรยีบรอ้ยแล้ว  

 

     ธนาคารท่ีสามารถโอนเงนิผ่าน krungthaixspring.COM ได้ มีดังนี้ 

 ธนาคารกรุงไทย (CGP) 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ (SIPs)  

 ธนาคารกสิกรไทย (ODD-SSO) 

 ธนาคารกรุงเทพ (PON) 

 

 
       

 เมื่อต้องการโอนเงนิออนไลน์ ท่านจะต้องกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในส่วน Debit Account Request เพ่ือส่ง

ข้อมูลยืนยันค าส่ังโอนเงนิออนไลน์ หลังจากท ารายการเรยีบรอ้ยแล้ว Buying Limit จะปรบัเพ่ิมขึ้นตามยอดท่ีโอน

ภายในเวลาประมาณ 15 -20 นาที    
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       ขั้นตอนการท ารายการ   

       เลือกบัญชีหลักทรพัย์และกรอกรายละเอยีดดังนี้  

 

 

 

 

4.2) แจง้การโอนเงินฝาก (Cash Deposit Notification) 

 ก่อนเริม่ต้นซ้ือขายได้นั้น ในพอรต์ลูกค้าต้องมีวงเงนิ Buying Limit ดังนั้น หากลูกค้าท าการโอนเงนิเข้าบญัชี 

กรุงไทย เอก็ซ์สปรงิ แล้ว จะต้องเข้ามาท าการ แจง้การโอนเงิน ท่ีหน้าเวบ็ไซต์ กรุงไทย เอก็ซ์สปรงิ ก่อนทุกครัง้ เพ่ือ

ปรบัยอดวงเงนิในการซื้อขาย  

 

สามารถแจง้การโอนเงินฝาก ได้ดังน้ี  

 ล็อคอนิเข้าสู่ระบบก่อนทุกครัง้ และเข้าสู่เมนู “ท าธรุกรรมทางออนไลน์” เลือก หัวข้อ “ แจง้การโอนเงินฝาก”  

 กรอกรายละเอยีดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน เช่น น าฝากเข้าเลขท่ีบัญชี, เบอรติ์ดต่อกรณีฉุกเฉิน, วนัท่ีท าการโอน

เงนิ, เวลาท่ีท าการโอน, จ านวนเงนิ, สกุลเงนิ >> จากนั้นเลือกช่องทางการน าฝาก วา่โอนผ่านระบบอะไรมา และ

กรอกรายละเอยีดต่างๆ ให้ครบถ้วน เช่น โอนเงนิผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต, โอนเงนิผ่านธนาคาร เป็นต้น >> แล้ว

เลือก บัญชีธนาคาร "บรษัิทหลักทรพัย์ กรุงไทย เอก็ซ์สปรงิ จากัด (เพ่ือลูกค้า)" ท่ีท่านโอนเงนิฝากเข้ามา  

 กดปุ่ม Submit เพ่ือส่งข้อมูลแจ้งการโอนเงนิฝาก หากข้อมูลท่ีกรอกถูกต้องครบถ้วนแล้วนั้น หลังจากกดปุ่ม 

submit แล้ว ท่านลูกค้าจะได้รบัอเีมลยืนยันการแจ้งโอนเงนิฝาก จากทางบรษัิท ส่งไปให้ด้วยเช่นกัน  

**** ในกรณีท่ีท่านไม่ได้รบัอเีมลแจ้งยืนยันการทางธุรกรรมทางออนไลน์นั้น ให้เช็คก่อนวา่ท่านมีอเีมลรบั

รหัสผ่านอยู่ในระบบเวบ็ไซต์หรอืไม่ และอเีมลดังกล่าวตรงกับท่ีใช้งานอยู่หรอืไม่ ****  

 หลังจากบรษัิทฯ ได้รบัฟอรม์แจ้งการโอนเงนิฝากของท่านแล้ว บรษัิทจะด าเนินการตรวจสอบกับธนาคาร 

หลังจากได้รบัการยืนยันจากธนาคาร บรษัิทจะท าการปรบัวงเงนิการซื้อขายหลักทรพัย์ (Buying limit) ต่อไป 

หากวงเงนิส าหรบัการซื้อหลักทรพัย์ (Buying Limit) ของท่านไม่ปรากฏบนหน้าจอ กรุณาติดต่อ  

เลือกบัญชีหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ท่ีต้องการ

ระบุจ านวน

เงิน (บาท) 

กรอกรหัสผ่าน (ของบัญชีหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง) จากน้ันกดปุม่ 
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ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรพัย์ อเีมล operationonline@krungthaixspring.com  

หรอืโทรศพัท์ (66) 0-2695-5005 

หมายเหตุ : การฝากเงนิเพ่ือเข้าบัญชีบรษัิทฯ จากธนาคารในต่างประเทศ จะได้รบัการปรบัยอดวงเงนิซื้อขายหลักทรพัย์ 

(buying limit) ตามยอดเงนิสุทธิท่ีบรษัิทได้รบัจากธนาคาร 

 

   

  

mailto:operationonline@krungthaixspring.com


Update 19/04/2022 

  4.3) ถอนเงินออนไลน์ (Cash Withdrawal) 

    ท่านสามารถท าการถอนเงนิจากบัญชีซ้ือขายหลักทรพัย์ เพ่ือน าเข้าบัญชีธนาคารของท่านได้ โดยบัญชีธนาคารท่ีท า

การโอนเข้านั้นจะต้องเป็น ชื่อ – นามสกุลของท่านเท่านั้น 

 

วธีิแจง้การถอนเงิน ท่านสามารถท าได้ 2 วธีิดังน้ี 

    1. แจ้งถอนเงนิโดยการแฟกซ์ใบถอนเงนิ มาท่ีฝ่ายปฎิบัติการหลักทรพัย์หมายเลข (66) 02-631 1704 

ดาวน์โหลดแบบฟอรม์ถอนเงนิ คลิกท่ีนี่ 

    2. แจ้งถอนเงนิโดยผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้ 

 เข้าไปท่ีเวบ็ไซต์ www.krungthaixspring.com และ Log in เข้าสู่ระบบ 

 คลิกท่ีเมนู “ท าธรุกรรมทางออนไลน์” และเลือก “ถอนเงินออนไลน์” 

 

 

 

  

https://media.ktzmico.com/docs/th/services/WithdrawalSlip.pdf
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นอกจากการถอนเงนิเข้าบญัชีธนาคารของท่านแล้ว ยังสามารถท าธุรกรรมอื่นๆได้อกี อาทิเช่น  

ช าระค่าจองซื้อหุ้น , ถอนเงนิเพ่ือโอนเข้าบัญชีหลักทรพัย์อื่นๆของท่าน เป็นต้น 

 

 เลือกบัญชีธนาคารของท่าน โดยลูกค้าสามารถเลือกถอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารท่ีอา้งองิตามฐานข้อมูลบรษัิทฯ  

 

  กรณีท่ีไม่พบเลขท่ีบัญชีธนาคารของท่านในระบบ ให้ท่านเลือกธนาคารจะโอนเงนิเข้า กรอกเลขท่ีบัญชีและแนบบ

ไฟล์สมุดบัญชีธนาคาร 
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 เมื่อท่านคลิกปุ่ม Next จะปรากฏหน้าจอ แสดงรายละเอยีดรายการถอนเงนิของท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง

อกีครัง้ หลังจากนั้น กรุณาใส่ “รหัสผ่าน” ( รหัสเดียวกับรหัส Log in เข้าสู่เวบ็ไซต์บรษัิทฯ ) เพ่ือยืนยันการ

ถอนเงนิ และคลิกปุ่ม “Submit”   

 

 

 ระยะเวลาในการถอนเงนิเขา้บัญชีธนาคาร บรษัิทจะโอนเงนิเข้าบัญชีของท่านในวนัท าการรุง่ขึ้นหรอืภายใน 2 วนั

ท าการหลังจากได้รบัแจ้งขอถอนเงนิ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับขัน้ตอนการรบัช าระค่าซื้อขายหลักทรพัย์ 
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4.4) ค าส่ังให้หัก ATS (Request for ATS Deduction) 

 เป็นการให้บรกิารหักบัญชีและน าเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากอตัโนมัติ เพ่ือช าระเงนิค่าซื้อขายหลักทรพัย์ ลูกค้าจะต้อง

กรอกข้อมูลท่ีส าคัญให้ครบทุกช่อง พรอ้มท้ังระบุวตัถุประสงค์ของการช าระรายการต่างๆ ให้ครบถ้วน กดปุ่ม Preview 

เพ่ือตรวจสอบรายการ และยืนยันค าส่ังอกีครัง้โดยการใส่รหัสผ่าน (password) กดปุ่ม Submit ระบบรบัค าส่ังและ

ด าเนินการตามค าส่ัง  

 

*** บรษัิทฯ จะด าเนินการส่งข้อมูลหักบญัชีธนาคาร ATS ของท่าน ตามก าหนดเวลาในค าส่ังดังกล่าว ทั้งนี้รายการหัก

บญัชี จะปรากฏในรายงานธนาคารของท่านภายหลังจากที่บรษัิทฯด าเนินการส่งข้อมูลไปแล้วประมาณ 30-60 นาที ท่าน

สามารถตรวจสอบได้โดยการน าสมุดบญัชีคู่ฝากไปปรบัยอดรายการกับธนาคารทุกสาขา  
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4.5)  โอนหลักทรพัย์ (Transfer Stock) 

 การโอนหลักทรพัย์ผ่านระบบออนไลน์ สามารถท าได้ ในกรณีท่ี เป็นการโอนหลักทรพัย์ระหวา่งบัญชีฯ ภายใน บล.

กรุงไทย เอก็ซ์สปรงิ และ โอนหลักทรพัย์ภายใต้ชื่อเจ้าของบัญชีเดียวกัน เท่านั้น 

 

 

ขัน้ตอนการโอนหลักทรพัย์ภายใต้ชื่อเจา้ของบัญชเีดียวกัน  

 ท่านสามารถโอนหลักทรพัย์ผ่านระบบออนไลน์บนเวบ็ไซต์ ได้ดังนี้ 

 1.  ล็อคอนิเข้าสู่ระบบเวบ็ไซต์ และเข้าเมนู ท าธรุกรรมทางออนไลน์ และ เลือก โอนหลักทรพัย์  และหัวข้อ เลือก

การโอนหลักทรพัย์ภายใต้ชื่อเจ้าของบัญชีเดียวกัน  โอนภายใน กรุงไทย เอก็ซ์สปรงิ 

 2.  กรอกข้อมูลเบอรติ์ดต่อ, อเีมล เลือกบัญชีซื้อขายหลักทรพัย์ท่ีต้องการโอน เช่น โอนจากบัญชีซ้ือขาย

 หลักทรพัย์ C ไปยัง บัญชีซื้อขายหลักทรพัย์ I เป็นต้น และกดปุ่ม Next  

 3.  จะปรากฏข้อมูล จ านวน ของหลักทรพัย์ท่ีมีอยู่ท้ังหมดในพอรต์ และกรอกจ านวนหลักทรพัย์ท่ีขอโอนออก 

 ในหลักทรพัย์ท่ีต้องการนั้นๆ กดปุ่ม Next และขั้นตอนสุดท้ายให้ใส่รหัสผ่านยืนยนั และกดปุ่ม Submit ระบบจะ

บันทึกรายการโอนหลักทรพัย์ดังกล่าว  
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หมายเหตุ : หลักทรพัย์ดังกล่าวจะบันทึกในบัญชีท่ีต้องการโอนหลังจากช าระค่าหลักทรพัย์ (T+2) แล้วเท่านั้น  

หากเป็นรายการท่ีช าระแล้ว หลักทรพัย์จะมีผลในวนัท าการถัดไป 
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4.6) ค าส่ังให้หักช าระจากค่าขายหลักทรพัย์ (Request for Settlement from Sale Proceeds) 

 กรอกข้อมูลท่ีส าคัญให้ครบทุกช่อง พรอ้มท้ังระบุวตัถุประสงค์ของการช าระรายการต่างๆ และสรุปรวมยอดเงนิ

ให้เรยีบรอ้ย กดปุ่ม Preview เพ่ือตรวจสอบรายการ และยืนยันค าส่ังอกีครัง้โดยใส่รหัสผ่าน (password) และกดปุ่ม 

Submit ระบบรบัค าส่ังและด าเนินการตามค าส่ัง   
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4.7)  จองหุ้น IPO  

 ส าหรบัลูกค้าท่ีมีสิทธ์ิในการจองซื้อหุ้น IPO สามารถคลิกเข้ามาท ารายการได้ 2ช่องทาง คือ  

 1.  หน้า Dashboard ซื้อขายหลักทรพัย์ เลือก IPO STOCK 

 

 2.  ภายในเมนู ท าธรุกรรมออนไลน์  เลือก จองหุ้น IPO 
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 ส่วนท่ี 5 : เปล่ียนแปลงข้อมูล  

 ท่านสามารถเลือกเปล่ียนแปลงข้อมูลของท่านผ่านระบบออนไลน์ได้ อาทิเช่น เปล่ียนรหัสผ่าน ,รหัสส่ังซื้อขาย และ

ข้อมูลส่วนตัว หรอืสามารถพิมพ์แบบฟอรม์เปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนตัว พรอ้มแนบเอกสารส าเนาต่างๆตามท่ีบรษัิทฯ

ก าหนด จากนั้นส่งเอกสารท้ังหมดมายังบรษัิทฯทางไปรษณีย์ 

 

 5.1) เปล่ียนรหัสผ่าน (Change Password) 

 ในกรณีท่ีต้องการเปล่ียนแปลงรหัสผ่าน (Password) ผ่านระบบออนไลน์ สามารถท าผ่านทางเวบ็ไซต์ได้ดังนี้  

 

 ล็อคอนิเข้าสู่ระบบเวบ็ไซต์ก่อน โดยในส่วนเข้าสู่ระบบ ให้กรอกเลขท่ีบัญชี และ รหัสผ่าน แล้วคลิกปุ่ม ล็อกอนิ  

 เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว ให้คลิกเลือกเมนู เปล่ียนแปลงขอ้มูล 

 จากนั้นกดเลือกเมนู เปล่ียนรหัสผ่าน กรอกรายละเอยีด รหัสผ่านเดิม, รหัสผ่านใหม่ และ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ 

ตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีแจ้งไว ้และกดปุ่ม Submit ตามขั้นตอน 

    ** การเปล่ียนแปลงจะมีผลโดยทันที 
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5.2)  เปล่ียนรหัสส่ังซื้อขาย (Reset Pin ID) 

Pin ID (รหัสส่ังซื้อขาย) เป็นรหัสเพ่ือใช้ยืนยันในการส่งค าส่ัง/ยกเลิกค าส่ังซื้อขายหลักทรพัย์ผ่านทาง

อนิเตอรเ์น็ตเท่านั้น ท่านสามารถก าหนดรหัสส่ังซื้อขาย ได้ด้วยตนเองและสามารถเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง โดยคลิก 

“เปล่ียนรหัสส่ังซื้อขาย”  

 

หากกรณีท่ีกรอก Pin ID ผิด 5 ครัง้จนถูกล็อก จะต้องสรา้ง Pin ID ใหม่ โดยสามารถเข้ามาท ารายการท่ีเมนูเปล่ียนรหัส

ส่ังซื้อขาย (Pin ID) มีวธิีการดังนี้  

 

 ล็อคอนิเข้าสู่ระบบเวบ็ไซต์ก่อน คลิกเลือกเมนู เปล่ียนแปลงขอ้มูล ● เลือก เปล่ียนรหัสส่ังซื้อขาย  

   ➜ ก่อนการก าหนด PIN ID ให้ท่านเลือกเบอรม์ือถือเพ่ือรบั OTP จากนั้นกดปุ่ม ส่งรหัส OTP ไปยังมือถือ 

 

➜ กรอกรหัส OTP 6 หลัก ท่ีได้รบัจาก SMS หรอืกรณีท่ีเบอรม์ือถือท่ีรบั SMS ไม่ได้ใช้งานแล้วให้ท่าน กดท่ี ยืนยัน

ตัวตนด้วยวธีิส ารอง  
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➜ ระบุ PIN ใหม่ (ตัวเลข 6 หลัก) จากนั้น ยืนยัน PIN อกีครัง้ ระบบจะแสดงหน้า ต้ังรหัส PIN ส าเรจ็ 

** การเปล่ียนแปลงจะมีผลโดยทันที 

หมายเหตุ: กรณีเบอรโ์ทรเป็นเบอรเ์ก่า ไม่อพัเดท ลูกค้าสามารถกดคลิก “ยืนยันตัวตนด้วยวธิีส ารอง” แล้วตอบค าถาม

สองข้อ และใส่รหัสผ่านเพ่ือยืนยันการท ารายการสรา้งรหัสส่ังซื้อขายต่อไป 
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5.3)  เปล่ียนข้อมูลส่วนตัว (Change Personal Information) 

ในกรณีท่ีต้องการเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนตัว ท่านสามารถแจ้งผ่านระบบออนไลน์ ได้ทางเวบ็ไซต์ ดังนี้  

 ล็อคอนิเข้าสู่ระบบเวบ็ไซต์ก่อน เลือกเมนู เปล่ียนแปลงขอ้มูล ● เลือก เปล่ียนขอ้มูลส่วนตัว 

 คลิกเลือกเมนูท่ีท่านต้องการเปล่ียนแปลง 

 สามารถเลือกเปล่ียนแปลงข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ ได้ดังนี้  

 

 เปล่ียนแปลงข้อมูลท่ีอยู่ปัจจุบัน /ท่ีอยู่ท่ีท างาน  

 เปล่ียนแปลงท่ีอยู่ในการรบัเอกสารจากบรษัิทฯ / TSD 

 เปล่ียนแปลงหมายเลขโทรศพัท์มือถือ  

 เปล่ียนแปลงอเีมล์  

 เปล่ียนแปลงวธิีการรบัเอกสาร 

 

 5.3.1  เปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีอยู่ปัจจบุัน /ท่ีอยู่ท่ีท างาน  

 คลิกเลือก “เปล่ียนแปลงข้อมูลท่ีอยู่ปัจจุบัน /ท่ีอยู่ท่ีทางาน”  

 คลิกเลือก แจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีอยู่ปัจจบุัน /ท่ีอยู่ท่ีท างาน ผ่านระบบออนไลน์ จากนั้นเลือกรายการท่ี

ต้องการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูล กรอกรายละเอยีดให้ถูกต้องและครบถ้วน และกดปุ่ม Preview ระบบจะแสดง

รายละเอยีดท่ีได้เปล่ียนแปลงไว ้ให้ตรวจสอบความถูกต้องให้เรยีบรอ้ย  

 ใส่ รหัสผ่าน และกดปุ่ม Submit เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงข้อมูลท่ีอยู่ ผ่านระบบออนไลน์ ระบบก็จะท าการ

เปล่ียนแปลงข้อมูลให้ ซึ่งจะมีผลในวนัท าการถัดไป   
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 5.3.2  เปล่ียนแปลงท่ีอยู่ในการรบัเอกสารจากบรษัิทฯ / TSD 

 คลิกเลือก “เปล่ียนแปลงท่ีอยู่ในการรบัเอกสารจากบรษัิทฯ / ศนูย์รบัฝากหลักทรพัย์ (TSD)”  

 คลิกเลือก แจง้การเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ในการรบัเอกสารจากบรษัิทฯ / ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (TSD) ผ่าน

ระบบออนไลน์ จากนั้นเลือกรายการท่ีต้องการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูล  

 ใส่ รหัสผ่าน และกดปุ่ม Submit เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงข้อมูลการรบัเอกสาร ผ่านระบบออนไลน์ ระบบก็จะ

ท าการเปล่ียนแปลงข้อมูลให้ ซึ่งจะมีผลในวนัท าการถัดไป 
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5.3.3  เปล่ียนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มอืถือ  

 คลิกเลือก “เปล่ียนแปลงหมายเลขโทรศพัท์มือถือ”  

 คลิกท่ีรูป เพ่ือระบุหมายเลขโทรศพัท์ท่ีต้องการเปล่ียน จากนั้นกดปุ่ม ถัดไป ระบบจะแสดงรายละเอยีดท่ีได้

เปล่ียนแปลงไว ้ให้ตรวจสอบความถูกต้องให้เรยีบรอ้ย  

  

 

 

 กดปุ่ม ส่งรหัส OTP จากนั้นกรอก OTP 6 หลัก ท่ีได้รบัทาง SMS  
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 ใส่ PIN ID และกดปุ่ม ยืนยัน เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงข้อมูลมือถือ ผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงระบบจะท าการ

เปล่ียนแปลงข้อมูลให้ซึ่งจะมีผลในวนัท าการถัดไป 
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5.3.4  เปล่ียนแปลงอเีมล 

 คลิกเลือก “เปล่ียนแปลงอเีมล”  

 ระบุอเีมลใหม่ท่ีต้องการเปล่ียนแปลง จากนั้นกดปุ่ม ส่ง OTP ไปยังอเีมล 

 

 
 กรอกรหัส OTP 6 หลัก ท่ีได้รบัจากอเีมล 
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 หากลูกค้าต้องการ อเีมลส าหรบัรบัข้อมูลข่าวสาร/ บทวเิคราะห์จากฝ่ายวจิัยหลักทรพัย์ ก็สามารถต๊ิก

เครื่องหมายถูกท่ีช่องนี้ แล้วเลือกภาษา จากนั้นใส่ PIN ID เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงงอเีมลผ่านระบบออนไลน์ 

และกดปุ่ม ยืนยัน ระบบจะแสดงข้อความ เปล่ียนอเีมลส าเรจ็  

** การเปล่ียนแปลงจะมีผลโดยทันที 
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5.3.5  เปล่ียนแปลงวธิีการรบัเอกสาร 

 คลิกเลือก “เปล่ียนแปลงวธิีรบัเอกสาร”  

 คลิกเลือก แจง้ความประสงค์ ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือเปล่ียนแปลงวธีิการขอรบัเอกสารใบยืนยันค าส่ังซื้อขาย

หลักทรพัย์ / ใบก ากับภาษี / ใบส าคัญการจา่ยเงิน / ใบเสรจ็รบัเงิน / รายงานการเคล่ือนไหวเงินสดรายเดือน 

และ รายงานยอดหลักทรพัย์คงเหลือ  

 จากนั้นเลือกรายการท่ีต้องการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูล 

 ใส่ รหัสผ่าน เพ่ือยืนยันการแจ้งความประสงค์เปล่ียนแปลงวธิีการขอรบัเอกสารใบยืนยันการซื้อขายหลักทรพัย์ 

และกดปุ่ม “Submit” ระบบก็จะท าการเปล่ียนแปลงข้อมูลให้ซึ่งจะมผีลในวนัท าการถัดไป 
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 ส่วนท่ี 6 : ส่วนวจิยัหลักทรพัย์ (Research)  

 ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลการลงทุนต่างๆ อาทิ ข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนด้านปัจจัยพ้ืนฐาน เทคนิคอล และ

ข่าวสารต่างๆ เก่ียวกับการลงทุน เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บรวบรวมไวใ้นส่วนเมนู “บทวเิคราะห์” หรอืเข้าดูได้ท่ี 

www.ktzresearch.com   
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