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รายละเอียด และเง่ือนไขการเปิดบัญชี

การเปิดบัญชี ออนไลน์ ม ี2 ประเภท
1. บัญชีเงินสด (Cash Balance)
2. บัญชีกองทุนรวม (Mutual Fund)
3.  บัญชีหุ้น DRx (Fractional DR)

เง่ือนไขส าคัญ
1. ลูกค้าต้องเป็นบุคคลธรรมดา
2. ลูกค้าต้องเป็นบุคคลสญัชาติไทย
3. ลูกค้าต้องมีอายุตั้ งแต ่20 ปีข้ึนไป

ส่ิงที่ต้องเตรียมก่อนเปิดบัญชี มดีังนี้
1. สมคัรบริการยืนยนัตัวตน NDID กบัผูใ้ห้บริการกอ่นการเปิดบัญชี

2. บัตรประชาชน (ตัวจริง ส าหรับถา่ยภาพ)
3. ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง หรือ ส าเนาเอกสาร)
4. หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร (ตัวจริง หรือ ส าเนาเอกสาร)
5. ส าเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือส าเนารายการเดินบัญชีธนาคารยอ้นหลัง 3 เดือน
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ช่องทางการเปิดบัญชี

3

ช่องทางท่ี 1 : Mobile Application

TISCO eTrade Streaming Streaming Fund +

ช่องทางท่ี 2 : Website

www.tiscoetrade.com→ E-OPEN ACCOUNT www.tiscosec.com→ เปิดบญัชีออนไลน์ E-OPEN ACCOUNT

http://www.tiscoetrade.com/
http://www.tiscosec.com/


การลงทะเบียนใช้งานระบบ E-OPEN ACCOUNT
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1.ลงทะเบียนใช้งานระบบ E-OPEN ACCOUNT

5

กรณีตอ้งการแกไ้ขขอ้มลู 
หรือเชค็สถานะ 
เลอืก
>> แก้ไขเอกสารเปิดบญัชี

กรณีใชง้านระบบครัง้แรก
เลอืก
>> เปิดบญัชี



1.ลงทะเบียนใช้งานระบบ E-OPEN ACCOUNT

1

2
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1. เลอืกประเภทบัญชทีีต่อ้งการ
>> สามารถเปิดพร้อมกนัทัง้ 3 ประเภทได้
>> กรณีเคยมบีัญชหีุน้ Cash Balance อยู่แลว้ไไม่

สามารถเปิดบัญชหีุน้เพิม่ได้
>> กรณีมบีัญชกีองทุนและบัญชหีุน้ DRx อยู่แลว้ไไม่
สามารถเปิดบัญชกีองทุนและบัญช ีDRx เพิม่ได้

2. กดปุ่ม บนัทึกและยืนยัน



1.ลงทะเบียนใช้งานระบบ E-OPEN ACCOUNT

1

2

3
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1. กรอกขอ้มลูส่วไนตวัไ

2. กดตรวไจสอบเพื่อเชค็วไ่า
ไมใ่ชโ่ปรแกรมอตัโนมตัิ

3. กดปุ่ม ยืนยันเบอรมื์อถือ



1.ลงทะเบียนใช้งานระบบ E-OPEN ACCOUNT

กรณีทีข่อ้มลูไมถ่กูตอ้ง หรือสถานะบัตรไมส่ามารถใชง้านไดต้ามกรมการปกครอง ระบบจะแสดงขอ้ควไามดงันี้

กรณีทีข่อ้มลูบัตรประชาชนถกูใชล้งทะเบียนไปแลว้ไ ระบบจะแสดงขอ้ควไามดงันี้

หมายเหตุ : ถา้พบขอ้ควไามแจง้ขอ้ผดิพลาด และไมส่ามารถใชง้านระบบตอ่ได ้ใหต้ดิตอ่เจา้หน้าทีก่ารตลาด หรือ บริษัทฯ
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1.ลงทะเบียนใช้งานระบบ E-OPEN ACCOUNT

1

2

3
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1. ระบบส่ง SMS รหสั OTP 
ไปทีม่อืถอืตามเบอร์ทีร่ะบุไวไ้

2. กรอกรหสั OTP ตามที่
ไดร้ับ SMS

3. กดปุ่ม ยืนยันเบอรมื์อถือ



1.ลงทะเบียนใช้งานระบบ E-OPEN ACCOUNT

1

2
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1. อา่นเงื่อนไขและข้อตกลงในการเปิด
บัญชผีา่นระบบ E-OPEN ACCOUNT

>> โดยเลื่อนหน้าจอลงเพื่ออา่นตอ่

2. กดปุ่ม ยอมรบั



1.ลงทะเบียนใช้งานระบบ E-OPEN ACCOUNT

1

2

3
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1. ก าหนดรหสัผา่นส าหรับใชเ้ขา้
ระบบ E-OPEN ACCOUNT
>> รหสัควไามยาวไ 8-10
ตวัไอกัษร
>> ม ีA-Z, a-z, 0-9 เชน่ 
AbCdEf123

2. กดปุ่ม ยืนยัน

3. กดเลอืก ยืนยันตัวตนผ่าน
ระบบ National Digital ID 
(NDID)



การกรอกข้อมูลในระบบ E-OPEN ACCOUNT
FATCA

ข้อมูลส่วนตัว 8 ขัน้ตอน
ลงลายมือช่ือเอกสาร (กรณีเปิดบัญชีกองทนุ)
ถ่ายภาพหรืออัพโหลดเอกสาร
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2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : FATCA

1

2

13

1. ระ บุข้อมูลแบบแจ้งสถานะ
ควไามเป็นบุคคลอเมริกัน /ไม่เป็น
บุคคลอเมริกนั (FATCA)
>> เลื่อนหน้าจอลงเพื่อกรอกให้
ครบ
>> กรณีระบุ “ไมใ่ช”่ เพยีง 1 ขอ้ 
จะไมส่ามารถเปิดบัญชไีด้

2. กดปุ่ม บนัทึกและไปต่อ



การกรอกข้อมูลในระบบ E-OPEN ACCOUNT
FATCA

ข้อมูลส่วนตัว 8 ขัน้ตอน
ลงลายมือช่ือเอกสาร (กรณีเปิดบัญชีกองทนุ)
ถ่ายภาพหรืออัพโหลดเอกสาร
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2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ข้อมูลส่วนตัว (1)

1

15

2

1. ระบุขอ้มลูส่วไนตวัไใหค้รบถว้ไน

2. กดปุ่ม บนัทึกและไปต่อ



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ข้อมูลส่วนตัว (2)

1. กรอกขอ้มลูการตดิตอ่ ให้
ครบถว้ไน

2. กรอกขอ้มลูทีอ่ยู่ตามบัตร
ประชาชนใหค้รบถว้ไน

1

2
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2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ข้อมูลส่วนตัว (2)

1. กรอกขอ้มลูทีอ่ยู่ปัจจบุันให้
ครบถว้ไน โดยสามารถเลอืก 
“ตามบัตรประชาชน” หรือ “ทีอ่ยู่
อื่นๆ” เพื่อกรอกขอ้มลูเพิม่ได้

2. ทีอ่ยู่ส าหรับจดัส่งเอกสาร 
>> ห้ามเลือก “อ่ืนๆ”

3. กดปุ่ม บนัทึกและไปต่อ

1 2

3
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2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ข้อมูลส่วนตัว (3)

1

2
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1. กรอกขอ้มลูทางการเงินให้
ครบถว้ไน

2. กดปุ่ม บนัทึกและไปต่อ



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ข้อมูลส่วนตัว (4)

19

1. ต้องระบุ “ตนเอง” เท่านั้น

2. กดปุ่ม บนัทึกและไปต่อ

2

1



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ข้อมูลส่วนตัว (5)

1

2

3
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1. กรอกขอ้มลูแสดงตนให้
ครบถว้ไน

2. เมื่อเลื่อนหน้าจอลงมาจะพบ
ใหเ้ลอืก การเปิดเผยข้อมูลส่วไน
บุคคล ใหอ้า่นรายละเอยีดแล้วไจึง
ท าการเลอืก

3. กดปุ่ม บนัทึกและไปต่อ



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ข้อมูลส่วนตัว (6)

1

2

3

4
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1. ระบุขอ้มลูบัญชสี าหรับตดัเงิน
คา่ซื้อ และรับเงินคา่ขาย/ปันผล 
ใหค้รบถว้ไน

2. บัญชสี าหรับตดัเงินคา่ซื้อ และ
รับ เงินค่ าขายต้อ ง เป็นบัญชี
เดยีวไกนั
>> กรณีเปิดบญัชีกองทุนรวม 
จะใช้ได้ 4 ธนาคาร คือ
TISCO, KBANK, BBL แล ะ 
SCB

3. ตอ้งเลอืก สมัครใช้บริการ 
ATS
และต้องเป็นบญัชีเดียวกันกับ
>>กรณีไม่ได้ใช้บญัชีธนาคาร
กสิกรในการสมัครใช้บริการ
ATS ให้เลือก อ่ืน ๆ

4. กดปุ่ม บนัทึกและไปต่อ



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ข้อมูลส่วนตัว (7)

1

2
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1. กรอกขอ้มลูแบบประเมนิ
ควไามเสี่ยงใหค้รบถว้ไน
>> เลื่อนหน้าจอลงเพื่อกรอก
ขอ้มลูใหค้รบ

2. กดปุ่ม บนัทึกและไปต่อ



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ข้อมูลส่วนตัว (8)

1

2
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1. ดผูลลพัธแ์บบประเมนิควไาม
เสี่ยง

2. กดปุ่ม ประเภทตราสารท่ี
สามารถลงทุน เพื่อดรูายละเอยีด



การกรอกข้อมูลในระบบ E-OPEN ACCOUNT
FATCA

ข้อมูลส่วนตัว 8 ขัน้ตอน
ลงลายมือช่ือเอกสาร (กรณีเปิดบัญชีกองทนุ)
ถ่ายภาพหรืออัพโหลดเอกสาร
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2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ลงลายมือช่ือเอกสาร (กรณเีปิดบัญชีกองท น)

1

2

25

1. ตรวไจสอบขอ้มลูทีบ่ันทกึลงใน
แบบฟอร์มเปิดบัญชี
FundConnext
>> เลื่อนหน้าจอลงเพื่อดู
รายละเอยีดใหค้รบถว้ไน

2. กดปุ่ม เซน็ช่ือ



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ข้อมูลส่วนตัว (8)

1

2

3
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1. ลงลายมอืชื่อในกรอบที่
ก าหนด
>> ใชล้ายเซ็นที่เซ็นเป็นประจ า
เพื่อประโยชน์ในการท าธุรกรรม
อื่นๆ ในภายหลงั

2. กดปุ่ม ยืนยันลายเซน็

3. ลายเซ็นจะปรากฏในเอกสารที่
หน้า 4



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ลงลายมือช่ือเอกสาร (กรณเีปิดบัญชีกองท น)

1

27

1. เลื่อนหน้าจอลงมา จากนัน้

กดปุ่ม บนัทึกและไปต่อ



การกรอกข้อมูลในระบบ E-OPEN ACCOUNT
FATCA

ข้อมูลส่วนตัว 8 ขัน้ตอน
ลงลายมือช่ือเอกสาร (กรณีเปิดบัญชีกองทนุ)
ถ่ายภาพหรืออัพโหลดเอกสาร
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2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ถ่ายภาพหรืออพัโหลดเอกสาร

1. กดติ๊กยอมรับข้อก ำหนดเง่ือนไขตำ่ง 
2. กดเพ่ืออ่ำนรำยละเอียดข้อตกลงต่ำง  
ให้ครบทกุช่อง
3. กดปุ่ ม บันทึกและไปต่อ
4. กดปุ่ ม ยืนยัน
>>เม่ือผ่ำนจดุนีไ้ปแล้วจะไม่สำมำรถ
ย้อนกลบัไปแก้ไขข้อมลูท่ีได้กรอกไว้ก่อน
หน้ำ

1 2

3

4
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2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ถ่ายภาพหรืออพัโหลดเอกสาร

1

2

3

4

5

30

ถา่ยภาพ / อพัโหลดเอกสาร
1. ถา่ยรูปบัตรประชาชนตวัไจรงิ
2. ถา่ยรูปใบหน้า (เซลฟ่ี)
3. ถา่ยรูป หรือ อพัโหลดเอกสาร
หน้าแรกสมุดบัญชธีนาคาร
4. ถา่ยรูป หรือ อพัโหลดเอกสาร 
ทะเบียนบ้าน
>> กรณีทีอ่ยู่ตามบัตรประชาชน
ไมต่รงกบัทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน
5. ถา่ยรูป หรือ อพัโหลดเอกสาร 
หนังสือรับรองเงินเดอืนหรือ
ส าเนารายการเดนิบัญชธีนาคาร
(ส าหรับหุน้)

ไฟลท์ีใ่ชอ้พัโหลดรองรับ jpeg, 
png, pdf ขนาดไมเ่กนิ 5 MB



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ถ่ายภาพหรืออพัโหลดเอกสาร

1. เม่ือดรูำยละเอียดกำรถ่ำยบตัรประชำชนแล้วให้กดปุ่ม รูปกล้อง
เพ่ือเร่ิมกำรถ่ำย

2. วำงต ำแหน่งภำพให้อยู่ในกรอบ จำกนัน้กด ถ่ายภาพ

1

2

31



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ถ่ายภาพหรืออพัโหลดเอกสาร

1

2

32

1. เมื่อดรูายละเอยีดการถา่ย
ใบหน้าแลว้ไใหก้ดปุ่ม รูปกล้อง
ทีด่า้นลา่งเพื่อเริ่มการถา่ย

2. วไางต าแหน่งภาพใหอ้ยู่ใน
กรอบ จากนัน้กด ถ่ายภาพ



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ถ่ายภาพหรืออพัโหลดเอกสาร

1

2

1. เม่ือดรูำยละเอียดกำรถ่ำยสมุดบญัชีธนำคำรแล้วให้กดปุ่ ม รูปกล้อง
เพ่ือเร่ิมกำรถ่ำย

2. วำงต ำแหน่งภำพให้อยู่ในกรอบ จำกนัน้กด ถ่ายภาพ
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2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ถ่ายภาพหรืออพัโหลดเอกสาร

1

2

1. เม่ือดรูำยละเอียดกำรถ่ำยทะเบียนบ้ำนแล้วให้กดปุ่ม รูปกล้อง
เพ่ือเร่ิมกำรถ่ำย
2. วำงต ำแหน่งภำพให้อยู่ในกรอบ จำกนัน้กด ถ่ายภาพ

34



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ถ่ายภาพหรืออพัโหลดเอกสาร

1
2

1. เม่ือดรูำยละเอียดกำรถ่ำยหนังสือรับรองเงินเดือนหรือส ำเนำรำยกำร
เดินบญัชีธนำคำรแล้วให้กดปุ่ม รูปกล้อง เพ่ือเร่ิมกำรถ่ำย
2. วำงต ำแหน่งภำพให้อยู่ในกรอบ จำกนัน้กด ถ่ายภาพ

35



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ถ่ายภาพหรืออพัโหลดเอกสาร

1

2

3

4

ถา่ยภาพ / อพัโหลดเอกสาร
1. กดปุ่ม Preview เพื่อดรููปที่
ถา่ย หรือเอกสารทีอ่พัโหลดได ้

2. กดปุ่ม บนัทึกและไปต่อ

3. กรอกรหสั เพื่อ Confirm การ
กรอกขอ้มลู

4. กดปุ่ม ยืนยัน

36



การยืนยันตัวตนด้วย NDID
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3 ขั้นตอน ยืนยันตัวตนด้วย NDID

1

2

38

1. อา่นเงื่อนไขและขอ้ตกลง 
NDID

2. เมื่อเลื่อนหน้าจอลงมา และ 
อา่นเงื่อนไขเรียบร้อยแลว้ไ 
กดปุ่ม ยอมรบั



3 ขั้นตอน ยืนยันตัวตนด้วย NDID

1

3

4

5

39

2

ยืนยันตวัไตนที ่Mobile Application
ตามทีไ่ดเ้ลอืกไวไ้

1. เลือกผู้ ให้บริกำรยืนยันตวัตน
2. กดปุ่ ม “ยืนยัน”
3. หน้ำจอแสดงสถำนะรอกำรยืนยัน
4. ลกูค้ำยืนยันตวัต้นท่ี Mobile Application
ตำมท่ีได้เลือกไว้
(มี Alert แจ้งเตือนของผู้ ให้บริกำร)
5. เม่ือยืนยันตวัตนส ำเร็จ จะแสดงข้อมลูจดัส่ง
เรียบร้อย 



3 ขั้นตอน ยืนยันตัวตนด้วย NDID

1

2

40

1. ตัวไอย่ างหน้ าจอแสดงการยืนยัน
ตวัไตนไมส่ าเร็จ

2. กดปุ่ม เลือกรูปแบบการยืนยัน
ตัวตน เพื่อกลบัไปยืนยันตวัไตนอีกครั ้ง
หนึ่ง

เงื่อนไขเพิม่เตมิ
- มรีะยะเวไลายืนยันตวัไตน 1 ชม.
- กรณียืนยันตวัไตนไมส่ าเร็จครบ 5 ครัง้
ระบบจะ Lock ไมส่ามารถท าการยืนยัน
ตวัไตนไดอ้กี 
- ตดิตอ่เจา้หน้าทีก่ารตลาด หรือบริษัท



การยกเลิกการยืนยันตัวตน NDID
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ขั้นตอน การยกเลกิการยืนยันตัวตน NDID

42

1

2

3

4

1. กดปุ่ม ยกเลิก/เปล่ียนรูปแบบการยืนยันตัวตน
2. กดปุ่ม ยืนยัน
3. กดปุ่ม ปิด
4. หน้ำจอแสดงกำรยกเลิกกำรยืนยนัตวัตน กดปุ่ม เลือกรูปแบบการยืนยันตัวตน

เพื่อกลับไปยืนยนัตวัตนอีกครัง้หนึ่ง



ขั้นตอน การยกเลกิการยืนยันตัวตน NDID

43

กรณีไมส่ามารถยกเลกิการยืนยัน
ตวัไตนได ้ใหต้ดิตอ่เจา้หน้าที่
การตลาด หรือ บริษัทฯ



การแก้ไขข้อมูล
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ขั้นตอน การแก้ไขข้อมูล

1

2
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1. กรณีไดร้ับ SMS แจง้เตอืน
จากบริษัทเพื่อแกไ้ขขอ้มลู

2. เขา้ระบบ E-OPEN 
ACCOUNT 
กดปุ่ม แก้ไขเอกสารเปิดบญัชี



ขั้นตอน การแก้ไขข้อมูล

1

2

3

46

1. กรอกรหสัเขา้ใชง้านระบบ

2. กดปุ่ม แก้ไขเอกสารเปิด
บญัชี

3. แสดงหน้าจอพบขอ้ผดิพลาด 
และรายละเอยีดจุดทีต่อ้งแกไ้ข

>> จากนัน้เขา้สู่หน้าจอการ
กรอกขอ้มลูตอ่ไป



การลงทะเบียนเปิดใช้บริการ ATS Online ธนาคารกสิกร
หลังจากท่ีได้รับการอน มัติการเปิดบัญชีส าเร็จและได้รับ SMS 

แจ้งผลการเปิดบัญชี
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ขั้นตอน การลงทะเบียนเปิดใช้
บริการ ATS Online ธนาคารกสิกร

48

1. หลงัจากทางเจา้หน้าได้
ตรวไจสอบขอ้มลูและเปิดบัญชี
ส าเร็จ จะม ีsms แจง้ลกูคา้เพื่อ
ลงทะเบียนเปิดใชบ้ริการ ATS 
Online ธนาคารกสิกร

1



ขั้นตอน การลงทะเบียนเปิดใช้
บริการ ATS Online ธนาคารกสิกร

1

2

3

49

1. กรอกรหสัเขา้ใชง้านระบบ

2. กดปุ่ม แก้ไขเอกสารเปิด
บญัชี

3. ระบบจะเปิดหน้าจอ ยินยอม
ผกูบัญชเีพื่อตดัเงินอตัโนมตัิ
โดยตอ้งระบุขอ้มลูทีไ่ดใ้หไ้วไ้กบั
ธนาคารกสิกร (เบอร์มอืถอื , 
Email , หมายเลขบัญช ี) และกด
ยอมรับ ขอ้ตกลงและเงื่อนใขการ
บริการ 



ขั้นตอน การลงทะเบียนเปิดใช้
บริการ ATS Online ธนาคารกสิกร

48

1.ทา่นจะไดร้ับ SMS แจง้การ
เปิดใชบ้ริการ ATS Online 
ส าเร็จ ตามรูปหลงัจากทาง
ธนาคารกสิกรด าเนินการแลว้ไ
เสร็จ

1




