
ขั้นตอนการเปิดบัญชี

Yuanta E-Open Account 

ผ่านระบบ NDID



National Digital ID Platform หรือ  

NDID เป็น Platform กลางของประเทศ

ไทยในการเป็นโครงสร้างพืน้ฐานของการ

พสูิจน์และยืนยนัตวัตนทางดจิทิลั

เพ่ือเช่ือมโยงหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ

และภาคเอกชนเข้าด้วยกนั
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NDID คือ อะไร?

กรณเีลือกการยืนยนัตวัตนผ่าน Online Channel

ท่านต้องทาํการเปิดใช้บริการ NDID กบัผู้ให้บริการก่อนเท่าน้ัน
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ส่ิงทีต้่องเตรียมก่อนดาํเนินการ

1. ท่านต้องสมคัรใช้บริการ NDID กบัธนาคารก่อนการเปิดบัญชี 

(กรณเีลือกยืนยนัตวัตนผ่านช่องทางของธนาคาร)

2. บัตรประชาชนตวัจริง

3. สมุดบัญชีธนาคารตวัจริงทีจ่ะใช้ทาํธุรกรรม

4. ลายมือช่ือ(ลายเซ็นต์) บนกระดาษขาว

หมายเหตุ : ให้ใช้ Smart Phone/Tablet ทีส่ามารถถ่ายรูป Selfie ได้ 

ในการดาํเนินการสมคัรเปิดบัญชี
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การเปิดบัญชี E-Open Account ผ่านระบบ NDID

สามารถเปิดบัญชีได้ 4 ประเภทบัญชี ดงันี้

1. Cash Balance อนุมตัภิายใน 8 นาท ีตามเง่ือนไข

ทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน

2. Cash Account อนุมตัใินวนัทาํการถดัไป (T+1)

3. Credit Balance อนุมตัใินวนัทาํการถดัไป (T+1)

4. TFEX อนุมตัใินวนัทาํการถดัไป (T+1)

5. บัญชีกองทุนรวม  อนุมตัใินวนัทาํการถดัไป (T+1)

*ข้อ 2-4 อนุมตัวิงเงนิเป็น 0 บาทไว้ก่อน แล้ว IC จะตดิ

ต่อไปเพ่ือขอ statement ในการพจิารณาปรับเพิม่วงเงนิ

เข้ามาหลงัจากน้ัน

** สามารถเปิดบัญชีอ่ืนๆ เพิม่ตามหลงัได้
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การเปิดบัญชี E-Open Account ผ่านระบบ NDID

กด “ยนืยนั”
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การเปิดบัญชี E-Open Account ผ่านระบบ NDID
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กรอกข้อมูลตามบัตรประจาํตวัประชาชน

กด “เปิดบญัชี”
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กรอกข้อมูลตามบัตรประจาํตวัประชาชน
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กรอกข้อมูลตามบัตรประจาํตวัประชาชน

คาํแนะนําการกรอกข้อมูล Laser Code (เลขหลงับัตรประชาชน)

กรอก ตวัอกัษร 2 หลกั และตวัเลข 10 หลกั ไม่ต้องกรอกขีด (-)

กด เปิดบัญชีใหม่
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รับรหัส OTP จาก SMS

2. กรอกรหสั OTP

1.กด “ขอรับ
OTP”

เล่ือนหนา้จอ

ลงเพ่ือยอมรับ

เง่ือนไข

กด “ยอมรับ”

3.กด “ยนืยนั
OTP”
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กรอกข้อมูลผู้สมคัรขอเปิดบัญชี : FATCA

กด “ถดัไป”
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กรอกข้อมูลผู้สมคัรขอเปิดบัญชี : ข้อมูลลูกค้า

กด “ถดัไป”
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กรอกข้อมูลผู้สมคัรขอเปิดบัญชี : ข้อมูลการตดิต่อ

กด “ถดัไป”
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กรอกข้อมูลผู้สมคัรขอเปิดบัญชี : ข้อมูลประเภทบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพย์

กด “ถดัไป”

กรุณาเลือก
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กรอกข้อมูลผู้สมคัรขอเปิดบัญชี : ข้อมูลบัญชีออมทรัพย์

คาํแนะนําการกรอกข้อมูล

ช่ือและนามสกลุของบัญชีออมทรัพย์ต้องตรงกบั

บัตรประชาชนของผู้เปิดบัญชีเท่าน้ัน

หมายเหตุ : 

กรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงช่ือหรือนามสกลุ ท่านต้องทาํรายการเปลีย่นแปลง

กบัธนาคารทีท่่านใช้บริการให้เรียบร้อยก่อน 

กด “ถดัไป”
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กรอกข้อมูลผู้สมคัรขอเปิดบัญชี : ข้อมูลแบบแสดงตนทัว่ไป

กด “ถดัไป”
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กรอกข้อมูลผู้สมคัรขอเปิดบัญชี : ข้อมูลแบบประเมนิความเส่ียง

กด “ถดัไป”
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แจ้งผลคะแนนแบบประเมนิความเส่ียง

กด “ถดัไป”
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ยอมรับข้อกาํหนดและเง่ือนไขการเปิดบัญชี

คาํแนะนําการกรอกข้อมูล

กดในช่องส่ีเหลีย่ม   แต่ละข้อให้ขึน้เคร่ืองหมายถูกต้อง 
เพ่ือเป็นการยอมรับข้อกาํหนดและเง่ือนไข
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ยอมรับข้อกาํหนดและเง่ือนไขการเปิดบัญชี

คาํแนะนําการกรอกข้อมูล

กดอ่านและยอมรับเง่ือนไข โดยกดที ่ข้อความขดีเส้นใต้สีฟ้า 

เพ่ืออ่านเง่ือนไขและกดยอมรับ เม่ือกดยอมรับแล้วจะมเีคร่ืองหมายถูกแสดง

หน้าข้อกาํหนดแต่ละข้อ
1

2

3

4
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ยอมรับข้อกาํหนดและเง่ือนไขการเปิดบัญชี

กด “ยอมรับ”

กดในช่องส่ีเหล่ียมให้

ข้ึนเคร่ืองหมายถูกตอ้ง
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รอรับ Link ผ่านทาง SMS เพ่ือถ่ายภาพ
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กด Link ทีไ่ด้รับ และรอรับรหัส OTP อกีคร้ัง

2. กรอกรหสั OTP

1.กด “ขอรับ
OTP”

3.กด “ยนืยนั
OTP”
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ถ่ายภาพเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

กด “บนัทึกและยนืยนัการเปิด

บญัชี”

กด “ถ่ายภาพ”
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เลือกช่องทางในการยืนยนัตวัตน

1.Offline Channel

ท่านต้องตดิต่อสาขาผู้ให้บริการยืนยนัตวัตน

พร้อมบตัรประจาํตวัประชาชนเพ่ือดาํเนินการ

2.Online Channel

ท่านสามารถยืนยนัตวัตนผ่าน Application ของ

ผู้ให้บริการยืนยนัตวัตนทีท่่านเลือก



กรณเีลือกยืนยนัตวัตน

Offline Channel
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กรณเีลือก Offline Channel

1.Offline Channel

ท่านต้องตดิต่อสาขาผู้ให้บริการยืนยนัตัวตน

พร้อมบัตรประจาํตัวประชาชนเพ่ือดาํเนินการ
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ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงบริการพสูิจน์และยืนยนัตวัตนทางดจิทิลั

เล่ือนหนา้จอ

ลงเพ่ือยอมรับ

เง่ือนไข

กด “ยอมรับและ

ดาํเนินการต่อ”
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เลือกผู้ให้บริการยืนยนัตวัตนและตั้งรหัสตวัเลข 6 หลกั

เลือกผู ้

ใหบ้ริการเพ่ือ

ยนืยนัตวัตน

ตั้งรหสัตวัเลข

6 หลกั เพ่ือ

ยนืยนัตวัตน

กด “ดาํเนินการต่อ”
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การชําระค่าบริการ NDID และค่าอากร

ทาํการชําระค่าบริการ NDID และค่าอากรจํานวนเงนิ 60 บาท

วธีิการชาํระเงินผา่นระบบ Bill Payment (ผา่นระบบ Mobile Banking)

1.เลือกเมนู จ่ายบิล

2.ระบุรหสับริษทั (Comp Code)

3.หมายเลขอา้งอิง 1 (Ref.1) ใส่เลขบตัรประชาชน 13 หลกั

4.หมายเลขอา้งอิง 2 (Ref.2) ใส่เลข 1901

หมายเหตุ : หากชาํระค่าบริการแลว้ ไม่ไดรั้บ SMS ภายใน 30 นาที

กรุณาส่งหลกัฐานการชาํระเงินมาท่ี email : ocs@yuanta.co.th 

โดยท่านจะไดรั้บ SMS เพื่อดาํเนินการต่อในวนัและเวลาทาํการ

0593040357
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กด Link ทีไ่ด้รับ เพ่ือรับ Ref.Code ในการยืนยนัตวัตนกบัผู้ให้บริการ

2. กรอกรหสั OTP

1.กด “ขอรับ
OTP”

3.กด “ยนืยนั
OTP”
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กด Link ทีไ่ด้รับ เพ่ือรับ Ref.Code ในการยืนยนัตวัตนกบัผู้ให้บริการ

ลูกค้าต้องไปยืนยนัตัวตน ณ 

จุดให้บริการภายใน 24 ชม.



ช่องทางการยนืยันตัวตน AIS Shop 
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AIS Shop (Smart Kiosk)

34



35

AIS Shop (Smart Kiosk)
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AIS Shop (Smart Kiosk)
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ระบุรหัสตวัเลข 6 หลกัทีไ่ด้ตั้งไว้ เพ่ือยืนยนัการเปิดบัญชี

กด “ยนืยนัการเปิดบญัชี”

ระบุรหสัตวัเลข 6 หลกัท่ี

ท่านตั้งไวเ้พ่ือยนืยนัตวัตน



กรณลืีมรหัสยืนยนัตวัตน 6 หลกั
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กรณลืีมรหัสยืนยนัตวัตน 6 หลกั

กด “ลืมรหสั 6 หลกั?”
กด “ปิด” และรอรับ Link
ผา่นทาง SMS เพ่ือทาํการ

ตั้งรหสั 6 หลกัใหม่
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กรณลืีมรหัสยืนยนัตวัตน 6 หลกั

ตั้งรหสัตวัเลข 6 หลกั เพ่ือ

ยนืยนัตวัตน

กด “ดาํเนินการต่อ”

กด “ยนืยนัการเปิดบญัชี”

ระบุรหสัตวัเลข 6 หลกัท่ี

ท่านตั้งไวเ้พ่ือยนืยนัตวัตน



กรณเีลือกยืนยนัตวัตน

Online Channel
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กรณเีลือก Online Channel

2.Online Channel

ท่านสามารถยืนยนัตวัตนผ่าน Application 

ของผู้ให้บริการยืนยนัตวัตนทีท่่านเลือก
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ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงบริการพสูิจน์และยืนยนัตวัตนทางดจิทิลั

เล่ือนหนา้จอ

ลงเพ่ือยอมรับ

เง่ือนไข

กด “ยอมรับและ

ดาํเนินการต่อ”
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เลือกผู้ให้บริการเพ่ือทาํการยืนยนัตวัตน

เลือกผูใ้หบ้ริการ

ท่ีตอ้งการยนืยนั

ตวัตน

กด ดาํเนินการต่อ”
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การชําระค่าบริการ NDID และค่าอากร

ทาํการชําระค่าบริการ NDID และค่าอากรจํานวนเงนิ 130 บาท

วธีิการชาํระเงินผา่นระบบ Bill Payment (ผา่นระบบ Mobile Banking)

1.เลือกเมนู จ่ายบิล

2.ระบุรหสับริษทั (Comp Code)

3.หมายเลขอา้งอิง 1 (Ref.1) ใส่เลขบตัรประชาชน 13 หลกั

4.หมายเลขอา้งอิง 2 (Ref.2) ใส่เลข 1901

หมายเหตุ : หากชาํระค่าบริการแลว้ ไม่ไดรั้บ SMS ภายใน 30 นาที

กรุณาส่งหลกัฐานการชาํระเงินมาท่ี email : ocs@yuanta.co.th 

โดยท่านจะไดรั้บ SMS เพื่อดาํเนินการต่อในวนัและเวลาทาํการ

0593040357
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กด Link ทีไ่ด้รับ เพ่ือเลือกธนาคารทีท่่านต้องการยืนยนัตวัตน NDID

หลงัจากทีท่าํการชําระเงนิค่าบริการ NDID และค่าอากร

จํานวนเงนิ 130 บาท

เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทาํการส่ง Link ไปยงั SMS เพ่ือ

ดาํเนินการในขั้นตอนต่อไป
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ดาํเนินการยืนยนัตวัตนจากผู้ให้บริการ

2. กรอกรหสั OTP

1.กด “ขอรับ
OTP”

3.กด “ยนืยนั
OTP”

กรุณาดาํเนินการยนืยนั

ตวัตนจากผูใ้หบ้ริการท่ี

ท่านเลือก
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ยืนยนัตวัตนผ่าน Application ของธนาคารทีท่่านเลือก

หลงัจากทีท่่านเลือกผู้ให้บริการเรียบร้อย

ให้ท่านไปยงั Application ของธนาคารน้ันๆ เพ่ือทาํการยืนยนัตวัตน

ซ่ึงข้อมูลการเปิดบัญชีจะเสร็จสมบูรณ์ ต่อเม่ือท่านได้รับการยืนยนัตวัตน

จากธนาคารเรียบร้อยแล้ว
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ขั้นตอนการยืนยนัตวัตนผ่านธนาคารกสิกรไทย (K Plus Application)

กด “ยนืยนั”

กด “ยนิยอม”
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ขั้นตอนการยืนยนัตวัตนผ่านธนาคารกสิกรไทย (K Plus Application)

กด “ยนืยนั”
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กด “เร่ิมตน้”

ขั้นตอนการยืนยนัตวัตนผ่านธนาคารไทยพาณชิย์ (SCB Easy)

กด “ดาํเนินการต่อ”
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ขั้นตอนการยืนยนัตวัตนผ่านธนาคารไทยพาณชิย์ (SCB Easy)

กด “ยนืยนั”
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กด “ตกลง”

ขั้นตอนการยืนยนัตวัตนผ่านธนาคารกรุงเทพ (Bualuang mBanking)

กด “ดาํเนินการ”
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ขั้นตอนการยืนยนัตวัตนผ่านธนาคารกรุงศรี (KMA Application)

กด “ยนืยนัคาํขอ

ยนืยนัตวัตนจาก
Digital ID”

กด “รายการท่ีรอ

ยนืยนัตวัตน”
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ขั้นตอนการยืนยนัตวัตนผ่านธนาคารกรุงศรี (KMA Application)

กด “ยอมรับ” กด “ยนืยนั”



56

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการเปิดบัญชีได้ทาง SMS และ E-mail



57

อนุมตักิารเปิดบัญชี

กรณทีีท่่านเปิดบัญชีอ่ืนๆ นอกเหนือจากบัญชีประเภท Cash Balance

1. ท่านจะต้องทาํการสมคัรใช้บริการ ATS (ระบบตดัเงนิอตัโนมตั)ิ

สามารถศึกษาวธีิการสมคัรได้ผ่านทางหน้าเวบ็ไซต์ หรือตดิต่อผู้ดูแลบัญชีของท่าน

2. สําหรับวงเงนิการซ้ือขายในแต่ละประเภทบัญชี 

ท่านสามารถตดิต่อผู้ดูแลบัญชีของท่าน เพ่ือขอทราบรายละเอยีด
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วธีิการสมคัรใช้บริการ ATS

1. เข้าหน้าเวบ็ไซต์ www.yuanta.co.th

2. เลือกเมนู “สินค้าและบริการ”

3. เลือกเมนูย่อย “ขั้นตอนการซ้ือขาย” และเลือก “การฝาก/ถอนเงนิ”

http://www.yuanta.co.th/
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วธีิการสมคัรใช้บริการ ATS



Thank You
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