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ี บบ e-Open Account
การเตรียมความพร ้อมในการสมัครเปิ ดบัญชแ
1. คุณสมบัตผ
ิ ู ้สมัคร


สัญชาติไทย อายุ 20 ปี ขนไป
ึ



ไม่เคยเปิ ดบัญชีกับ บล.โนมูระ พัฒนสิน มาก่อน



มีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามทีบริษัทฯ กําหนด

2. หลักฐานการสมัคร


บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงเพือถ่ายรูปยืนยันตัวตน



ึ
ื
สมุดบัญชเี งินฝากธนาคารฉบับจริงหรือรูปถ่ายสมุดบัญชเี งินฝากธนาคารหน ้าแรกซงแสดงช
อและเลขที
บัญช ี
ี ต
(สําหรับสมัครบริการหักบัญชอ
ั โนมัต ิ : ATS)



หลักฐานทางการเงิน (เฉพาะบางประเภทบัญช ี หรือตามทีบริษัทร ้องขอ)

3. อุปกรณ์ทใช
ี ้ในการสมัคร
Smartphone ทังระบบปฏิบัตก
ิ าร iOS และ Android ทีสามารถรับ SMS OTP ได ้

4. Application ทีใช ้สมัคร
กรุณาติดตัง Application NOMURA iFUND ผ่าน App Store และ Google Play Store

5. การใช ้บริการยืนยันตัวตน ด ้วยบริการ NDID ของธนาคาร
ี อนไลน์ได ้อย่างรวดเร็วและครบถ ้วนสมบูรณ์ ลูกค ้าควรสม ัครบริการ NDID ให้
เพือให ้สามารถเปิ ดบัญชอ
ี ับ บล.โนมูระ พัฒนสน
ิ โดยทําตามขันตอนของธนาคาร และมี mobile application ของ
เรียบร้อยก่อนสม ัครเปิ ดบัญชก
ธนาคารทีใชยื้ นยันตัวตนดังต่อไปนี

ธนาคาร

ขนตอนที
ั
1 ลงทะเบียนสม ัครบริการ
ช่องทางการสม ัคร
Application ธนาคาร

สาขาธนาคาร ตู ้ ATM

ขนตอนที
ั
2 ยืนย ันต ัวตน
ช่องทางการขอยืนย ันต ัวตน
Application ธนาคาร

กสิกรไทย

KPlus

กรุงเทพ

Bualuang mBanking

กรุงศรีอยุธยา

KMA

ไทยพาณิชย์

SCB EASY

เกียรตินาคินภัทร

KKP Mobile

ซีไอเอ็มบีไทย

CIMB THAI Digital Banking

ทหารไทยธนชาต

ttb touch

ออมสิน

MyMo by GSB

ธ.อ.ส.

GHB ALL
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รายละเอียด
เพิมเติม

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
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6. การสมัคร ATS: Automatic Transfer System (บริการหักบัญชีอัตโนมัต)ิ
ี ัตโนมัต ิ (ATS)
เมือท่านดําเนินการสมัครเปิ ดบัญชี ถึงขันตอนการสมัคร ATS ท่านต ้องดําเนินการสมัครบริการหักบัญชอ
ื
ึ านสามารถสมัครผ่าน
โดยจะเป็ นบัญชธี นาคารทีใชส้ ําหรับชาํ ระค่าซอ/ขายหลั
กทรัพย์ และเงินปั นผล เป็ นต ้น ซงท่
่ งทางออนไลน์ของธนาคาร เชน
่ ตู ้ ATM, Internet Banking, หรือ Mobile Banking Application ของธนาคารทีท่าน
ชอ
สะดวก โดยมีรายละเอียดดังนี

ช่องทางการสม ัคร ATS
ธนาคาร

Mobile
Application

Internet
Banking

ธ.กสิกรไทย

ธ.กรุงเทพ

ธ.กรุงศรีอยุธยา

ธ.ไทยพาณิชย์

ธ.กรุงไทย

ข้อมูลทีใช้ในการสม ัคร

ตู้ ATM

Company Code

Ref.1

Ref.2

คลิก

50214(ATM)
7457923
(ช่องทางอืนๆ)

ตัวเลข 6 หลัก “000000”

เลขบัตรประชาชน
13 หลัก

หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ

เลขบัตรประชาชน
13 หลัก

ตัวเลข 6 หลัก “000000”

เลขบัตรประชาชน
13 หลัก

คลิก

คลิก

คลิก

00014

คลิก

คลิก

คลิก

0400033869

คลิก

คลิก

คลิก

9011

คลิก

ธ.ทหารไทยธนชาต

คลิก

คลิก

5514

คลิก

0950

หมายเหตุ : ข ้อมูลทีใช ้ในการสมัคร
Ref.1* หมายเลขบัญชีของลูกค ้าหรือ หมายเลขพอร์ต 6 หลัก (กรณีสมัครเปิ ดบัญชีใหม่ กรุณาใส่ “000000”) ยกเว ้น “ธนาคาร
กรุงเทพ” ใช ้หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ
Ref.2* หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
ในกรณีสมัครผ่านตู ้ ATM เมือดําเนินการสําเร็จเรียบร ้อยต ้องรอรับใบบันทึกรายการ Slip ATM เพือเป็ นหลักฐาน
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7. การจ่ายค่าอากร
่ งทาง ดังนี
การชาํ ระค่าอากรแสตมป์ มีวธิ ก
ี ารชาํ ระตามชอ
วิธก
ี ารชําระอากรแสตมป์
QR Code
ธนาคาร

Bill payment

ชําระด ้วย การ scan จ่ายผ่าน QR Code
ชําระด ้วยการจ่ายบิลใน app ของธนาคาร
ทีปรากฏใน app ขันตอนชําระค่าอากร เปิ ด app ธนาคาร เข ้าเมนู จ่ายบิล search ผู ้ให ้บริการ (Payee)
“โนมูระ” หรือ “NOMURA”

ธ.กสิกรไทย

ธ.กรุงเทพ

Payee: 50214

Service Code: NOMURAS

ธ.กรุงศรีอยุธยา

Payee: 040-0-03386-9

ธ.ไทยพาณิชย์

Payee: 0013252272

ื
ื
โปรโมชัน ยกเว ้นค่าอากรแสตมป์ สําหรับการเปิ ดบัญชีซอขายหลั
กทรัพย์แบบเงินฝาก (cash balance) และบัญชีซอขายหน่
วยลงทุน
หมายเหตุ : ข ้อมูลทีใช ้ในการขําระด ้วยวิธ ี Bill Payment
Ref.1* หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
Ref.2* เบอร์โทรศัพท์มอ
ื ถือ 10 หลัก
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ี ละเงือนไขการเปิ ดบัญชอ
ี อนไลน์
ประเภทบัญชแ

ประเภทบ ัญชี

ค่าอากรแสตมป์

ื
1. บัญชีซอขายหลั
กทรัพย์ ประเภทเงินฝาก
(Cash Balance)

ยกเว ้นค่าอากรแสตมป์

หมายเหตุ

ั
โปรโมชน

ื
2. บัญชีซอขายหลั
กทรัพย์ ประเภทเงินสด
(Cash Account)**

30 บาท

ฟรีคา่ อากรแสตมป์ เมือเปิ ดคูก
่ ับบัญชีประเภทเงินฝาก
(Cash Balance)

3. บัญชีเครดิตบาลานซ์
(Credit Balance)**

30 บาท*

เจ ้าหน ้าทีจะนัดหมายท่านเพือลงนามเอกสารยืนยันเปิ ด
บัญชี เพิมเติม
*ยังไม่รวม อากรตามวงเงินทีขอในอัตรา 1 บาท ต่อ
วงเงิน 2,000 บาท

4. SBL-L (Lending)

-

ื
ต ้องเปิ ดคูก
่ ับบัญชีซอขายหลั
กทรัพย์ประเภทเงินฝาก/เงิน
สด

5. SBL-B (Borrowing)

-

ต ้องเปิ ดคูก
่ ับบัญชีเครดิตบาลานซ์

ื
6. บัญชีซอขายสั
ญญาซือขายล่วงหน ้า
(Derivatives)**
7. Block Trade

ื
8. บัญชีซอขายตราสารหนี
(Fixed Income)
ื
9. บัญชีซอขายหลั
กทรัพย์ตา่ งประเทศ
(Overseas Investment)
ื
10. บัญชีซอขายกองทุ
นรวม
(Mutual Fund)



30 บาท

-

เจ ้าหน ้าทีจะนัดหมายท่านเพือลงนามเอกสารยืนยันเปิ ด
บัญชี เพิมเติม
ื
ต ้องเปิ ดคูก
่ ับบัญชีซอขายสั
ญญาซือขายล่วงหน ้า

30 บาท

-

ั
โปรโมชน
ยกเว ้นค่าอากรแสตมป์

กรณีเปิ ดบัญชีทมี
ี ความเสียงสูง (**) กรุณายืนหลักฐานทางการเงิน และ เจ ้าหน ้าทีจะนัดหมายท่านเพือลงนามเอกสารยืนยันเปิ ดบัญชี
เพิมเติม




กรุณายืนหลักฐานทางการเงินเพิมเติม กรณีเปิ ดบัญชีวงเงินมากกว่า 500,000 บาท
กรณีเปิ ดบัญชีวงเงินมากกว่า 2,000,000 บาท และ/หรือ อายุ 60 ปี ขนไป
ึ
เจ ้าหน ้าทีจะนัดหมายท่านเพือลงนามเอกสารยืนยันเปิ ดบัญชี
เพิมเติม
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วิธก
ี ารสมัคร e-Open Account
1. ขันแรก ติดตังและเปิ ด Application NOMURA iFUND ทีหัวข ้อ “บริการเปิ ดบ ัญชี” คลิก “เปิ ดบ ัญชีใหม่”

2. อ่านข ้อมูลบริการเบืองต ้นจากนันคลิก “เปิ ดบ ัญช”ี
3. กรอกข ้อมูลสว่ นบุคคลเบืองต ้นเพือให ้ระบบตรวจสอบกับฐานข ้อมูลลูกค ้าและกรมการปกครอง

NOMURA | External
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ั ท์เพือยืนยันตัวตน
4. กรอกรหัส (OTP) ทีได ้รับจาก SMS ทางโทรศพ
5. อ่านและแจ ้งความประสงค์ในหนังสือยินยอมในการเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลของลูกค ้า (PDPA)
้
้
6. ตังรหัสผ่านสาํ หรับใชในการ
Login เข ้าใชงานระบบเพื
อกรอกข ้อมูลต่อหรือติดตามสถานะการเปิ ดบัญช ี

NOMURA | External
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7. เลือกวิธก
ี ารยืนยันตัวตน กรณีเลือกยืนย ันต ัวตนด้วยบริการ NDID ของธนาคาร มีขันตอนดังนี
1) เลือกธนาคารทีต ้องการใช ้บริการยืนยันตัวตน (ควรลงทะเบียนสมัครใช ้บริการ NDID กับธนาคารให ้
เรียบร ้อยก่อน)
ึ กค ้าต ้องดําเนินการยืนย ันต ัวตน
2) หน ้าจอ Application Nomura iFUND จะแสดงเวลานับถอยหลัง ซงลู
ภายใน 60 นาที* โดยการพักหน ้าจอจาก App Nomura iFUND เพือไปเปิ ด Mobile Application ของ
ธนาคาร และดําเนินการยืนยันตัวตนตามคําแนะนํ าของธนาคาร (สามารถดูรายละเอียดการสมัครบริการ
National Digital ID (NDID) และ วิธก
ี ารยืนยันตัวตน ได ้ทีหน ้า 3)
3) เมือยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID ของธนาคารสําเร็จ พักหน ้าจอของธนาคารไปเปิ ด Application NOMURA
iFUND จะพบหน ้าจอแสดงผลการยืนย ันต ัวตนจากธนาคารตามภาพ ให ้ลูกค ้ากดปุ่ ม “ดําเนินการต่อ”
ี อ
เพือดําเนินการสมัครเปิ ดบัญชต
่ ในขันตอนต่อไป
*กรณียน
ื ยันตัวตนไม่สําเร็จ กรุณาเลือกเปลียนวิธย
ี น
ื ยันตัวตน

NOMURA | External
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8. เปิ ด Application NOMURA iFUND* ดําเนินการยืนยันตัวตนเพิมเติม ด ้วยการถ่ายภาพบัตรประชาชน และ ถ่ายภาพ
ใบหน ้าคูก
่ ับบัตรประชาชน ตรวจสอบข ้อมูลและดําเนินการตามคําแนะนํา ทีปรากฏในหน ้าจอ
9. เมือดําเนินการครบถ ้วน ให ้กดปุ่ ม “บ ันทึก” เพือดําเนินการในขันตอนถัดไป

* หากไม่พบหน ้าจอนี (8) กรุณาดําเนินการสมัครต่อทีหน ้าแรกของ Application ทีหัวข ้อ “บริการเปิ ดบ ัญชี” คลิก
ี อ
“เปิ ดบ ัญชต
่ ” (เข ้าสูร่ ะบบด ้วยหมายเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่าน)

NOMURA | External
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10. ตอบคําถามแบบฟอร์ม FATCA
11. กรอกข ้อมูลส่วนตัวของท่านเพือประกอบการเปิ ดบัญชี โดยต ้องกรอกข ้อมูลให ้ครบทุกข ้อ (หัวข ้อ 19. “ทีปรึกษา
การเงินและการลงทุน” กรณีลก
ู ค ้ามีผู ้แนะนําการลงทุนทีรู ้จัก/แนะนํา และประสงค์เปิ ดบัญชีกับผู ้แนะนํ าการลงทุนท่านนัน
ลูกค ้ากรุณาระบุรหัสประจําตัวของผู ้แนะนํ าการลงทุน เป็ นตัวเลขล ้วน หรือตัวเลขและตัวอักษรจํานวน 4 หลัก เท่านัน)
12. ทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)
ี งทุนตามความสามารถในการรับความเสยงของ
ี
13. ขันตอนการเลือกประเภทบัญช ี ลูกค ้าสามารถเลือกเปิ ดประเภทบัญชล
ผู ้ลงทุน (Suitability Test)

NOMURA | External
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14. ทําแบบประเมินความรู ้ความสามารถในการลงทุน
15. ทําแบบทดสอบความรู ้ความเข ้าใจในธุรกรรมการลงทุน
ั ญาทุกสญ
ั ญาทีปรากฎตามประเภทบัญชท
ี เลื
16. คลิกอ่านและยอมรับสญ
ี อกสมัคร
17. การชําระค่าอากรแสตมป์ ด ้วย QR Code ทีระบบขึนในหน ้าจอ หรือชาํ ระด ้วยวิธ ี Bill Payment
ี อขายหลั
ื
ี อขายกองทุ
ื
(กรณีเลือกบัญชซ
กทรัพย์ ประเภทเงินฝาก (Cash Balance) และบัญชซ
นรวม (Mutual Fund)
ได ้รับการยกเว ้นไม่ต ้องชาํ ระค่าอากรแสตมป์ )
ี ้องใชบั้ ญชธี นาคารของตนเองในการจ่ายค่าอากร
คําแนะนํา: ผู ้สมัครเปิ ดบัญชต

NOMURA | External

13

18. Upload เอกสารประกอบการสมัคร ตามคําแนะนํ าทีปรากฎ
19. เลือกธนาคารทีท่านประสงค์จะใช ้สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัต ิ (ATS)
ึ ษาชอ
่ งทางการสมัคร ATS และดําเนินการสมัครให ้สาํ เร็จ จากนันกรอกข ้อมูลบัญชธ
ี นาคาร และ Upload หลักฐาน
20. ศก
การสมัคร ATS
คําแนะนํา: กรุณากรอกข ้อมูลบัญชใี ห ้ตรงกับหลักฐานหน ้าสมุดบัญชธี นาคาร
21. เมือดําเนินการสาํ เร็จครบทุกขันตอนจะปรากฎคําว่า “บริษัทฯได ้รับข ้อมูลของท่านเรียบร ้อยแล ้ว” ตามภาพ โดยบริษัท
จะพิจารณาข ้อมูลของท่านและจะแจ ้งผลการพิจารณากลับไปทางอีเมลทีท่านได ้แจ ้งไว ้และทาง Notification บน
Application NOMURA iFUND
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คลิปวิดโี อแนะนํา


Nomura e-Open Account คูม
่ อ
ื และขนตอนการสม
ั
ัครเปิ ดพอร์ตลงทุนออนไลน์ผา่ น
Application NOMURA iFUND
https://www.youtube.com/watch?v=AMskvDBUGUo
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