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รายละเอยีด และเง่ือนไขการเปิดบัญชี

การเปิดบัญชี ออนไลน์ ม ี2 ประเภท
1. บญัชีเงินสด (Cash Balance)
2. บญัชีกองทุนรวม (Mutual Fund)

เง่ือนไขส าคญั
1. ลูกคา้ตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา
2. ลูกคา้ตอ้งเป็นบุคคลสัญชาติไทย
3. ลูกคา้ตอ้งมีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป

ส่ิงทีต้่องเตรียมก่อนเปิดบัญชี มีดังนี้
1. สมคัรบริการยนืยนัตวัตน NDID กบัผูใ้หบ้ริการก่อนการเปิดบญัชี

2. บตัรประชาชน (ตวัจริง ส าหรับถ่ายภาพ)
3. ทะเบียนบา้น (ตวัจริง หรือ ส าเนาเอกสาร)
4. หนา้แรกสมุดบญัชีธนาคาร (ตวัจริง หรือ ส าเนาเอกสาร)
5. ส าเนาหนงัสือรับรองเงินเดือน หรือส าเนารายการเดินบญัชีธนาคารยอ้นหลงั 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 
หรอืเชค็สถานะ 
เลอืก
>> แก้ไขเอกสารเปิดบญัชี

กรณีใชง้านระบบครัง้แรก
เลอืก
>> เปิดบญัชี



1.ลงทะเบียนใช้งานระบบ E-OPEN ACCOUNT

1

2

6

1. เลอืกประเภทบญัชทีีต่อ้งการ
>> สามารถเปิดพรอ้มกนัทัง้ 2 ประเภทได้
>> กรณีเคยมบีญัชหีุน้ Cash Balance อยูแ่ลว้ไไม ่  

สามารถเปิดบญัชหีุน้เพิม่ได้
>> กรณีมบีญัชกีองทุนอยูแ่ลว้ไไมส่ามารถเปิดบญัชี

กองทุนเพิม่ได้

2. กดปุ่ ม บนัทึกและยืนยนั



1.ลงทะเบียนใช้งานระบบ E-OPEN ACCOUNT

1

2

3
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1. กรอกขอ้มลูสว่ไนตวัไ

2. กดตรวไจสอบเพือ่เชค็วไา่
ไมใ่ชโ่ปรแกรมอตัโนมตัิ

3. กดปุ่ ม ยืนยนัเบอรมื์อถือ



1.ลงทะเบียนใช้งานระบบ E-OPEN ACCOUNT

กรณีทีข่อ้มลูไมถู่กตอ้ง หรอืสถานะบตัรไมส่ามารถใชง้านไดต้ามกรมการปกครอง ระบบจะแสดงขอ้ควไามดงัน้ี

กรณีทีข่อ้มลูบตัรประชาชนถูกใชล้งทะเบยีนไปแลว้ไ ระบบจะแสดงขอ้ควไามดงัน้ี

หมายเหตุ : ถา้พบขอ้ควไามแจง้ขอ้ผดิพลาด และไมส่ามารถใชง้านระบบต่อได ้ใหต้ดิต่อเจา้หน้าทีก่ารตลาด หรอื บรษิทัฯ
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1.ลงทะเบียนใช้งานระบบ E-OPEN ACCOUNT

1

2

3
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1. ระบบสง่ SMS รหสั OTP 
ไปทีม่อืถอืตามเบอรท์ีร่ะบไุวไ้

2. กรอกรหสั OTP ตามที่
ไดร้บั SMS

3. กดปุ่ ม ยืนยนัเบอรมื์อถือ



1.ลงทะเบียนใช้งานระบบ E-OPEN ACCOUNT

1

2
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1. อ่านเงื่อนไขและขอ้ตกลงในการเปิด
บญัชผีา่นระบบ E-OPEN ACCOUNT

>> โดยเลื่อนหน้าจอลงเพือ่อา่นต่อ

2. กดปุ่ ม ยอมรบั



1.ลงทะเบียนใช้งานระบบ E-OPEN ACCOUNT

11

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

2. กดปุ่ ม ยืนยนั

3. กดเลอืก ยืนยนัตวัตนผา่น
ระบบ National Digital ID 
(NDID)

1

3

2



การกรอกข้อมูลในระบบ E-OPEN ACCOUNT
FATCA
ข้อมูลส่วนตวั 8 ขั้นตอน
ถ่ายภาพหรืออพัโหลดเอกสาร
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2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : FATCA

1

2

13

1. ตรวไจสอบควไามเป็น/ไม่เป็น
บุคคลอเมรกิา
>> กดทีปุ่่ มเครื่องหมาย
2. กดปุ่ ม บนัทึกและไปต่อ

หมายเหต ุ 
กดปุ่ ม         เพ่ืออ่านเง่ือนไข
การตรวจสอบความเป็น/ไม่
เป็นบคุคลอเมริกา



การกรอกข้อมูลในระบบ E-OPEN ACCOUNT
FATCA
ข้อมูลส่วนตวั 8 ขั้นตอน
ถ่ายภาพหรืออพัโหลดเอกสาร

14



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ข้อมูลส่วนตัว (1)

1

15

2

1. ระบุขอ้มลูสว่ไนตวัไใหค้รบถว้ไน

2. กดปุ่ ม บนัทึกและไปต่อ



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ข้อมูลส่วนตัว (2)

1. กรอกขอ้มลูการตดิต่อ ให้
ครบถว้ไน

2. กรอกขอ้มลูทีอ่ยูต่ามบตัร
ประชาชนใหค้รบถว้ไน

1

2
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2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ข้อมูลส่วนตัว (2)

1. กรอกขอ้มลูทีอ่ยูปั่จจุบนัให้
ครบถว้ไน โดยสามารถเลอืก 
“ตามบตัรประชาชน” หรอื “ทีอ่ยู่
อื่นๆ” เพือ่กรอกขอ้มลูเพิม่ได้

2. ทีอ่ยูส่ าหรบัจดัสง่เอกสาร 
>> ห้ามเลือก “อ่ืนๆ”

3. กดปุ่ ม บนัทึกและไปต่อ

1

2

3
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2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ข้อมูลส่วนตัว (3)

1

2
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1. กรอกขอ้มลูทางการเงนิให้
ครบถว้ไน

2. กดปุ่ ม บนัทึกและไปต่อ



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ข้อมูลส่วนตัว (4)

19

1. ต้องระบ ุ“ตนเอง” เท่านัน้

2. กดปุ่ ม บนัทึกและไปต่อ

2

1



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ข้อมูลส่วนตัว (5)

1

2

3
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1. กรอกขอ้มลูแสดงตนให้
ครบถว้ไน

2. เมื่อเลื่อนหน้าจอลงมาจะพบ
ให้เลอืก การเปิดเผยข้อมูลส่วไน
บุคคล ใหอ้่านรายละเอยีดแลว้ไจงึ
ท าการเลอืก

3. กดปุ่ ม บนัทึกและไปต่อ



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ข้อมูลส่วนตัว (6)

1

2

3

4

21

1. ระบุขอ้มลูบญัชสี าหรบัตดัเงนิ
คา่ซือ้ และรบัเงนิคา่ขาย/ปันผล 
ใหค้รบถว้ไน

2. บญัชสี าหรบัตดัเงนิค่าซื้อ และ
รับเงินค่าขาย ต้องเ ป็นบัญชี
เดยีวไกนั
>> กรณีเปิดบญัชีกองทุนรวม 
จะใช้ได้ 4 ธนาคาร คือ
TISCO, KBANK, BBL และ 
SCB

3. ตอ้งเลอืก สมคัรใช้บริการ 
ATS สามารถสมคัรใช้บริการ 
DDR ได้เฉพาะธนาคาร 
KBANK

4. กดปุ่ ม บนัทึกและไปต่อ



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ข้อมูลส่วนตัว (7)

1

2
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1. กรอกขอ้มลูแบบประเมนิ
ควไามเสีย่งใหค้รบถว้ไน
>> เลื่อนหน้าจอลงเพือ่กรอก
ขอ้มลูใหค้รบ

2. กดปุ่ ม บนัทึกและไปต่อ



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ข้อมูลส่วนตัว (8)

1

2

23

1. ดผูลลพัธแ์บบประเมนิควไาม
เสีย่ง

2. กดปุ่ ม ประเภทตราสารท่ี
สามารถลงทุน เพือ่ดรูายละเอยีด



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล (กรณเีปิดบัญชีกองทุน)

1

2

23

1. กรณีเปิดบญัชกีองทุน ตอ้งท า
แบบประเมนิควไามรู้
ควไามสามารถในการลงทุน

2. กดปุ่ ม บนัทึกและไปต่อ



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : 
โปรดอ่านและยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไข 

1

2

25

1. โปรดอา่นและยอมรบั
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัง้หมด
>> เลื่อนหน้าจอลงเพือ่ดู
รายละเอยีดใหค้รบถว้ไน

2. กดทีปุ่่ มเครื่องหมาย 



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : 
โปรดอ่านและยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไข 

1

2

25

1. โปรดอา่นค าเตอืนและยอมรบั
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัง้หมด

2. กดทีปุ่่ มยนืยนั



การกรอกข้อมูลในระบบ E-OPEN ACCOUNT
FATCA
ข้อมูลส่วนตวั 8 ขั้นตอน
ถ่ายภาพหรืออพัโหลดเอกสาร

28



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ถ่ายภาพหรืออพัโหลดเอกสาร

1

2

3

4

5

30

ถ่ายภาพ / อพัโหลดเอกสาร
1. ถ่ายรปูบตัรประชาชนตวัไจรงิ
2. ถ่ายรปูใบหน้า (เซลฟ่ี)
3. ถ่ายรปู หรอื อพัโหลดเอกสาร
หน้าแรกสมุดบญัชธีนาคาร
4. ถ่ายรปู หรอื อพัโหลดเอกสาร 
ทะเบยีนบา้น
>> กรณีทีอ่ยูต่ามบตัรประชาชน
ไมต่รงกบัทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น
5. ถ่ายรปู หรอื อพัโหลดเอกสาร 
หนงัสอืรบัรองเงนิเดอืนหรอื
ส าเนารายการเดนิบญัชธีนาคาร
(ส าหรบัหุน้)

ไฟลท์ีใ่ชอ้พัโหลดรองรบั jpeg, 
png, pdf ขนาดไมเ่กนิ 5 MB



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ถ่ายภาพหรืออพัโหลดเอกสาร

1. เม่ือดูรายละเอียดการถ่ายบตัรประชาชนแลว้ใหก้ดปุ่ม รูปกล้อง
เพ่ือเร่ิมการถ่าย

2. วางต าแหน่งภาพใหอ้ยูใ่นกรอบ จากนั้นกด ถ่ายภาพ

1

2
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2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ถ่ายภาพหรืออพัโหลดเอกสาร

1

2

32

1. เมื่อดรูายละเอยีดการถ่าย
ใบหน้าแลว้ไใหก้ดปุ่ ม รปูกล้อง
ทีด่า้นลา่งเพือ่เริม่การถ่าย

2. วไางต าแหน่งภาพใหอ้ยูใ่น
กรอบ จากนัน้กด ถ่ายภาพ



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ถ่ายภาพหรืออพัโหลดเอกสาร

1

2

1. เม่ือดูรายละเอียดการถ่ายสมุดบญัชีธนาคารแลว้ใหก้ดปุ่ม รูปกล้อง
เพ่ือเร่ิมการถ่าย
2. วางต าแหน่งภาพใหอ้ยูใ่นกรอบ จากนั้นกด ถ่ายภาพ
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2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ถ่ายภาพหรืออพัโหลดเอกสาร

1

2

1. เม่ือดูรายละเอียดการถ่ายทะเบียนบา้นแลว้ใหก้ดปุ่ม รูปกล้อง
เพ่ือเร่ิมการถ่าย
2. วางต าแหน่งภาพใหอ้ยูใ่นกรอบ จากนั้นกด ถ่ายภาพ

34



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ถ่ายภาพหรืออพัโหลดเอกสาร

1
2

1. เม่ือดูรายละเอียดการถ่ายหนงัสือรับรองเงินเดือนหรือส าเนารายการ
เดินบญัชีธนาคารแลว้ใหก้ดปุ่ม รูปกล้อง เพ่ือเร่ิมการถ่าย
2. วางต าแหน่งภาพใหอ้ยูใ่นกรอบ จากนั้นกด ถ่ายภาพ

35



2. ขั้นตอน การกรอกข้อมูล : ถ่ายภาพหรืออพัโหลดเอกสาร

1

2

3

4

ถ่ายภาพ / อพัโหลดเอกสาร
1. กดปุ่ ม Preview เพือ่ดรูปูที่
ถ่าย หรอืเอกสารทีอ่พัโหลดได ้

2. กดปุ่ ม บนัทึกและไปต่อ

3. กรอกรหสั เพือ่ Confirm การ
กรอกขอ้มลู

4. กดปุ่ ม ยืนยนั

36



การยืนยนัตัวตนด้วย NDID

37



3 ขั้นตอน ยืนยนัตัวตนด้วย NDID

1

2

38

1. อา่นเงือ่นไขและขอ้ตกลง 
NDID

2. เมื่อเลื่อนหน้าจอลงมา และ 
อา่นเงือ่นไขเรยีบรอ้ยแลว้ไ 
กดปุ่ ม ยอมรบั



3 ขั้นตอน ยืนยนัตัวตนด้วย NDID

1

3

4

5

39

2

ยนืยนัตวัไตนที ่Mobile Application
ตามทีไ่ดเ้ลอืกไวไ้

1. เลอืกผูใ้หบ้รกิารยนืยนัตวัไตน
2. กดปุ่ ม “ยนืยนั”
3. หน้าจอแสดงสถานะรอการยนืยนั
4. ลกูคา้ยนืยนัตวัไตน้ที ่Mobile Application
ตามทีไ่ดเ้ลอืกไวไ้
(ม ีAlert แจง้เตอืนของผูใ้หบ้รกิาร)
5. เมื่อยนืยนัตวัไตนส าเรจ็ จะแสดงขอ้มูลจดัสง่
เรยีบรอ้ย 



3 ขั้นตอน ยืนยนัตัวตนด้วย NDID

1

2

40

1. ตัวไอย่างหน้าจอแสดงการยืนยัน
ตวัไตนไมส่ าเรจ็

2. กดปุ่ ม เลือกรูปแบบการยืนยัน
ตวัตน เพื่อกลบัไปยนืยนัตวัไตนอกีครัง้
หน่ึง

เงือ่นไขเพิม่เตมิ
- มรีะยะเวไลายนืยนัตวัไตน 1 ชม.
- กรณียนืยนัตวัไตนไมส่ าเรจ็ครบ 5 ครัง้
ระบบจะ Lock ไมส่ามารถท าการยนืยนั
ตวัไตนไดอ้กี 
- ตดิต่อเจา้หน้าทีก่ารตลาด หรอืบรษิทั



การยกเลกิการยืนยนัตัวตน NDID
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ขั้นตอน การยกเลกิการยืนยนัตัวตน NDID
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1

2
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4

1. กดปุ่ ม ยกเลิก/เปล่ียนรปูแบบการยืนยนัตวัตน
2. กดปุ่ ม ยืนยนั
3. กดปุ่ ม ปิด
4. หน้าจอแสดงการยกเลกิการยนืยนัตวัไตน กดปุ่ ม เลือกรปูแบบการยืนยนัตวัตน
เพื่อกลบัไปยนืยนัตวัไตนอกีครัง้หนึ่ง



ขั้นตอน การยกเลกิการยืนยนัตัวตน NDID
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กรณีไมส่ามารถยกเลกิการยนืยนั
ตวัไตนได ้ใหต้ดิต่อเจา้หน้าที่
การตลาด หรอื บรษิทัฯ



การแก้ไขข้อมูล
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ขั้นตอน การแก้ไขข้อมูล

1

2
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1. กรณีไดร้บั SMS แจง้เตอืน
จากบรษิทัเพือ่แกไ้ขขอ้มลู

2. เขา้ระบบ E-OPEN 
ACCOUNT 
กดปุ่ ม แก้ไขเอกสารเปิดบญัชี



ขั้นตอน การแก้ไขข้อมูล

1

2

3
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1. กรอกรหสัเขา้ใชง้านระบบ

2. กดปุ่ ม แก้ไขเอกสารเปิด
บญัชี

3. แสดงหน้าจอพบขอ้ผดิพลาด 
และรายละเอยีดจุดทีต่อ้งแกไ้ข

>> จากนัน้เขา้สูห่น้าจอการ
กรอกขอ้มลูต่อไป




