
ขั้นตอนการเปิดบัญชี

Yuanta E-Open Account 

ผ่านระบบ NDID
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ส่ิงที่ต้องเตรียมก่อนด าเนินการ

1. ท่านต้องสมัครใช้บริการ NDID กบัธนาคารก่อนการเปิดบัญชี
2. บัตรประชาชนตวัจริง
3. สมุดบัญชีธนาคารตวัจริงทีจ่ะใช้ท าธุรกรรม
4. ลายมือช่ือ(ลายเซ็นต์) บนกระดาษขาว

หมายเหตุ : ให้ใช้ Smart Phone/Tablet ทีส่ามารถถ่ายรูป Selfie ได้ 
ในการด าเนินการสมัครเปิดบัญชี



National Digital ID Platform หรือ  
NDID เป็น Platform กลางของประเทศ
ไทยในการเป็นโครงสร้างพืน้ฐานของการ
พสูิจน์และยืนยนัตวัตนทางดจิิทัล

เพ่ือเช่ือมโยงหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ
และภาคเอกชนเข้าด้วยกนั
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NDID คือ อะไร?

การเปิดบัญชีผ่านระบบ Yuanta E-Open Account
ท่านต้องท าการเปิดใช้บริการ NDID กบัทางธนาคารก่อน
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การเปิดบัญชี E-Open Account ผ่านระบบ NDID

สามารถเปิดบญัชีได้ 4 ประเภทบญัชี ดงันี้
1. Cash Balance อนุมตัิภายใน 8 นาท ีตามเง่ือนไข

ทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบนั
2. Cash Account อนุมตัิในวนัท าการถัดไป (T+1)
3. Credit Balance อนุมตัิในวนัท าการถัดไป (T+1)
4. TFEX อนุมตัิในวนัท าการถัดไป (T+1)
5. บญัชีกองทุนรวม  อนุมตัิในวนัท าการถัดไป (T+1)

*ข้อ 2-4 อนุมตัิวงเงนิเป็น 0 บาทไว้ก่อน แล้ว IC จะติด
ต่อไปเพ่ือขอ statement ในการพจิารณาปรับเพิม่วงเงนิ
เข้ามาหลงัจากน้ัน

** สามารถเปิดบญัชีอ่ืนๆ เพิม่ตามหลงัได้
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การเปิดบัญชี E-Open Account ผ่านระบบ NDID

กด “ยนืยนั”
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กรอกข้อมูลตามบัตรประจ าตัวประชาชน

กด “เปิดบญัชี”
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กรอกข้อมูลตามบัตรประจ าตัวประชาชน
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กรอกข้อมูลตามบัตรประจ าตัวประชาชน

ค าแนะน าการกรอกข้อมูล Laser Code (เลขหลงับตัรประชาชน)
กรอก ตัวอกัษร 2 หลกั และตัวเลข 10 หลกั ไม่ต้องกรอกขดี (-)

กด เปิดบัญชีใหม่
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รอรับรหัส OTP จาก SMS

กรอกรหสั OTP

กด “ยอมรับ”

เล่ือนหนา้จอ
ลงเพ่ือยอมรับ

เง่ือนไข

กด “ยอมรับ”
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กรอกข้อมูลผู้สมัครขอเปิดบัญชี : FATCA

กด “ถดัไป”
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กรอกข้อมูลผู้สมัครขอเปิดบัญชี : ข้อมูลลูกค้า

กด “ถดัไป”
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กรอกข้อมูลผู้สมัครขอเปิดบัญชี : ข้อมูลการติดต่อ

กด “ถดัไป”
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กรอกข้อมูลผู้สมัครขอเปิดบัญชี : ข้อมูลประเภทบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพย์

กด “ถดัไป”

กรุณาเลือก
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กรอกข้อมูลผู้สมัครขอเปิดบัญชี : ข้อมูลบัญชีออมทรัพย์

ค าแนะน าการกรอกข้อมูล

ช่ือและนามสกลุของบัญชีออมทรัพย์ต้องตรงกบั
บัตรประชาชนของผู้เปิดบัญชีเท่าน้ัน

หมายเหตุ : 
กรณทีี่มีการเปลีย่นแปลงช่ือหรือนามสกลุ ท่านต้องท ารายการเปลีย่นแปลง
กบัธนาคารที่ท่านใช้บริการให้เรียบร้อยก่อน 

กด “ถดัไป”
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กรอกข้อมูลผู้สมัครขอเปิดบัญชี : ข้อมูลแบบแสดงตนทัว่ไป

กด “ถดัไป”
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กรอกข้อมูลผู้สมัครขอเปิดบัญชี : ข้อมูลแบบประเมินความเส่ียง

กด “ถดัไป”
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แจ้งผลคะแนนแบบประเมินความเส่ียง

กด “ถดัไป”
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ยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขการเปิดบัญชี

ค าแนะน าการกรอกข้อมูล

กดในช่องส่ีเหลีย่ม  แต่ละข้อให้ขึน้เคร่ืองหมายถูกต้อง 
เพ่ือเป็นการยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไข
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ยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขการเปิดบัญชี

ค าแนะน าการกรอกข้อมูล

กดอ่านและยอมรับเง่ือนไข โดยกดที่ ข้อความขดีเส้นใต้สีฟ้า 
เพ่ืออ่านเง่ือนไขและกดยอมรับ เม่ือกดยอมรับแล้วจะมีเคร่ืองหมายถูกแสดง

หน้าข้อก าหนดแต่ละข้อ
1

2

3

4
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ยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขการเปิดบัญชี

กด “ยอมรับ”

กดในช่องส่ีเหล่ียมให้
ข้ึนเคร่ืองหมายถูกตอ้ง
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รอรับ Link ผ่านทาง SMS เพ่ือถ่ายภาพ
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กด Link ที่ได้รับ และรอรับรหัส OTP อกีคร้ัง

กรอกรหสั OTP

กด “ยอมรับ”
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ถ่ายภาพเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

กด “บนัทึกและยนืยนัการเปิด
บญัชี”

กด “ถ่ายภาพ”
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ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงบริการพสูิจน์และยืนยนัตัวตนทางดจิิทลั

เล่ือนหนา้จอ
ลงเพ่ือยอมรับ

เง่ือนไข

กด “ยอมรับและ
ด าเนินการต่อ”
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การช าระค่าบริการ NDID และค่าอากร

ท าการช าระค่าบริการ NDID และค่าอากรจ านวนเงนิ 130 บาท

วิธีการช าระเงินผา่นระบบ 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
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กด Link ที่ได้รับ เพ่ือเลือกธนาคารที่ท่านต้องการยืนยนัตัวตน NDID

หลงัจากที่ท าการช าระเงนิค่าบริการ NDID และค่าอากร
จ านวนเงนิ 130 บาท

เรียบร้อยแล้ว ระบบจะท าการส่ง Link ไปยงั SMS เพ่ือ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป
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ยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขการเปิดบัญชี

เลือกผู ้
ใหบ้ริการเพือ่
ยนืยนัตวัตน

กด “ด าเนินการต่อ”

กด “ตกลง”
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ยืนยนัตัวตนผ่าน Application ของธนาคารที่ท่านเลือก

หลงัจากทีท่่านเลือกผู้ให้บริการเรียบร้อย
ให้ท่านไปยงั Application ของธนาคารน้ันๆ เพ่ือท าการยืนยนัตัวตน

ซ่ึงข้อมูลการเปิดบัญชีจะเสร็จสมบูรณ์ ต่อเม่ือท่านได้รับการยืนยนัตัวตน
จากธนาคารเรียบร้อยแล้ว
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ขั้นตอนการยืนยนัตัวตนผ่านธนาคารกสิกรไทย (K Plus Application)

กด “ยนืยนั”

กด “ยนิยอม”
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ขั้นตอนการยืนยนัตัวตนผ่านธนาคารกสิกรไทย (K Plus Application)

กด “ยนืยนั”
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กด “เร่ิมตน้”

ขั้นตอนการยืนยนัตัวตนผ่านธนาคารไทยพาณชิย์ (SCB Easy)

กด “ด าเนินการต่อ”
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ขั้นตอนการยืนยนัตัวตนผ่านธนาคารไทยพาณชิย์ (SCB Easy)

กด “ยนืยนั”
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กด “ตกลง”

ขั้นตอนการยืนยนัตัวตนผ่านธนาคารกรุงเทพ (Bualuang mBanking)

กด “ด าเนินการ”
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ขั้นตอนการยืนยนัตัวตนผ่านธนาคารกรุงศรี (KMA Application)

กด “ยนืยนัค าขอ
ยนืยนัตวัตนจาก

Digital ID”

กด “รายการท่ีรอ
ยนืยนัตวัตน”
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ขั้นตอนการยืนยนัตัวตนผ่านธนาคารกรุงศรี (KMA Application)

กด “ยอมรับ” กด “ยนืยนั”
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ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการเปิดบัญชีได้ทาง SMS และ E-mail
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อนุมัติการเปิดบัญชี

กรณีทีท่่านเปิดบัญชีอ่ืนๆ นอกเหนือจากบัญชีประเภท Cash Balance

1. ท่านจะต้องท าการสมัครใช้บริการ ATS (ระบบตดัเงนิอตัโนมัติ)
สามารถศึกษาวธีิการสมัครได้ผ่านทางหน้าเวบ็ไซต์ หรือตดิต่อผู้ดูแลบัญชีของท่าน

2. ส าหรับวงเงินการซ้ือขายในแต่ละประเภทบัญชี 
ท่านสามารถตดิต่อผู้ดูแลบัญชีของท่าน เพ่ือขอทราบรายละเอยีด
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วธีิการสมัครใช้บริการ ATS

1. เข้าหน้าเวบ็ไซต์ www.yuanta.co.th

2. เลือกเมนู “สินค้าและบริการ”

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

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



Thank You


