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โดยใช้รูปแบบ
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เอกสารประกอบการเป�ดบัญชี
บัญชีธนาคารที�มี Mobile Banking และทําการยืนยัน

    ตัวตนทางดิจิทัล (NDID) กับธนาคารนั�นๆแล้ว

บัตรประจําตัวประชาชน

รูปถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

รูปถ่ายลายเซ็นบนกระดาษขาว

หลักฐานทางการเงิน เช่น Statement, รายการเดินบัญชีย้อนหลัง
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www.trinitythai.com แกสน QR code เพื�อเข้าหน้าเว็บไซด์เป�ดบัญชี



2.
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1 เลือก "ซื�อขายผ่านที�ปรึกษาการลงทุน"1.

หากท่านมีผู้แนะนําการลงทุน 
กด "ต้องการระบุเจ้าหน้าที�" และ ระบุชื�อเจ้าหน้าที�
และ e-mail ของท่าน

(บริการซื�อขายการลงทุน โดยมีที�ปรึกษาการลงทุนให้คําแนะนํา)

คลิก "ถัดไป"

1.
3.

 เลือกวิธีการใช้บริการ1.
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2. เลือก เป�ดบัญชีออนไลน์ (E-Open)

คลิก "ถัดไป"

1. 2.

หมายเหต ุกรณีเลือก เป�ดบัญชีโดยใช้เอกสารประกอบ
ลูกค้าต้องมายืนยันตัวตนที� บริษัท จึงแนะนําให้เลือกวิธีเป�ดบัญชีออนไลน์
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3. อ่านขั�นตอนการ เป�ดบัญชีออนไลน์
 (E-Open) เบื�องต้น

คลิก "เริ�มการเป�ดบัญชี"



1. เป�ดบัญชี Trinity E-open
- ตรวจสอบคุณสมบัติการเป�ดบัญชี 

- คลิก "เป�ดบัญชี"

เข้าสู่ขั�นตอนการเป�ดบัญชีออนไลน์



2. เลือก บัญชีตลาดต่างประเทศ (Offshore)
และ บัญชีหุ้น Pre-Paid ทั�ง 2 ตัวเลือก

การเป�ดบัญชีหุ้น แบบ Pre-Paid ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ�มเติม
แต่เป�นการทําให้การใช้งานของลูกค้าสะดวกมาขึ�น เช่น การดู
พอร์ตออนไลน์, การฝาก-ถอนเงินออนไลน์, แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

* กรณีลูกค้าต้องการลงทุนอื�นๆเพิ�มเติม สามารถติ�กเครื�องหมายหน้า
การลงทุนที�ต้องการ พร้อมไปกับการเป�ดบัญชีนี�ได้เลย



3. กรอกข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์  
   เพื�อรับ OTP 

ข้อมูล ชื�อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน
วันเดือนป�เกิด รหัสหลังบัตรประชาชน (Laser code)

 คลิก "ยืนยันเบอร์มือถือ"



4. ใส่รหัส OTP ที�ได้รับทางเบอร์โทรศัพท ์ 
คลิก "ยืนยันเบอร์มือถือ" 



5. โปรดให้ความยินยอม
   ในการเป�ดเผยข้อมูล  

โดยคลิก "ยอมรับ" ด้านล่าง



6. ตั�งรหัสยืนยันตัวตนสําหรับการเป�ดบัญชี  
เพื�อเป�นประโยชน์กับท่านในการยืนยันตัวตน และท่าน
สามารถกลับมากรอกข้อมูลเป�ดบัญชีเพิ�มเติมหรือแก้ไข
ข้อมูลที�กรอกไปแล้วได้จนกว่าจะยืนยันการเป�ดบัญชี

รหัสต้องมีความยาว 8-10 ตัวอักษร
ประกอบด้วย a-z , A-Z ,0-9 เช่น AbCaBc123

***รหัสยืนยันตัวตนและข้อมูลที�ท่านกรอกในการเป�ดบัญชีทั�งหมด
ระบบจะจัดเก็บไว้เป�นระยะเวลา 30 วัน นับตั�งแต่วันที�ท่านตั�งรหัสยืนยันตัวตน

คลิก "ยืนยัน" 



7. เลือกรูปแบบการยืนยันตัวตน  

โดยเลือก "รูปแบบยืนยันตัวตนโดย 
National Digital ID (NDID) แบบ Digital
ผ่านผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน"



8. โปรดอ่านเงื�อนไขและข้อตกลง NDID
  เลื�อนอ่านข้อความจนสิ�นสุด กดปุ�ม “ยอมรับ”



9. เลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตน
  

เลือกผู้ให้บริการที�ท่านเคยยืนยันตัวตน
และมี Mobile Application แล้วเท่านั�น
 
หากท่านเลือกผู้ให้บริการที�ไม่เคยยืนยันตัวตน 
ระบบจะปฏิเสธคําขอของท่าน กดปุ�ม “ยืนยัน”
และทําการเลือกบัญชีธนาคารใหม่ในอีก 1 ชม ถัดไป



10. เช็คสถานะล่าสุดของ Application
 ระบบจะส่งข้อมูลไปยังผู้ให้บริการที�ท่านเลือก 

ท่านต้องเข้าไปยืนยันตัวตนผ่าน MobileApplication 
ตามขั�นตอนจนแล้วเสร็จ 

บล. จะได้รับคํายืนยันตอบกลับจากผู้ให้บริการ
กด “เช็คสถานะล่าสุดของ Application”
   



10.1 ตรวจสอบการยืนยันผ่าน NDID
     บน Mobile Application ของท่าน
 

โดยจะมีการแจ้งเตือนผ่าน Mobile Application 



10.2 ยืนยัน NDID สําเร็จ
 

กรณี หากหน้าจอการเป�ดบัญชีหายไปและไม่สามารถ
กลับไปได้ ให้กดเข้าใหม่และ login อีกครั�ง 

หรือสแกนจาก QR code นี�



11. เช็คสถานะล่าสุดของ Application(ต่อ)

ระบบจะแสดงผลการเช็คสถานะโดยแสดงข้อความ 
ท่านทําการยืนยันตัวตนผ่าน NDID สําเร็จแล้ว

กด “ ดําเนินการต่อ”

   



12. ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเป�ดบัญช ี 
ระบุสถานะความเป�นบุคคลอเมริกัน(ใช่) / ไม่เป�นบุคคลอเมริกัน(ไม่ใช่)
FATCA 

บุคคลที�มีสถานะเป�นบุคคลอเมริกันหรือมีความเกี�ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่สามารถเป�ดบัญชี online ได ้

คลิก "บันทึกและไปต่อ"



13. ทําแบบประเมินความเสี�ยง  

และรับทราบผลลัพธ์แบบประเมินความเสี�ยง
การลงทุนของท่าน

คลิก "บันทึกและไปต่อ"



14. โปรดอ่านข้อกําหนดและเงื�อนไข  
ทําการยอมรับตามข้อกําหนดที�ให้ไว้

คลิก "บันทึกและไปต่อ"



15. ทําการถ่ายภาพและอัพโหลดเอกสาร  
- รูปถ่ายบัตรประชาชนตัวจริง

- รูปถ่ายใบหน้าคู่กับบัตรประชาชน

- หน้าสมุดบัญชีธนาคาร

- รูปถ่ายลายเซ็นบนกระดาษขาว

- หลักฐานทางการเงิน



ภาพตัวอย่าง การถ่ายภาพและอัพโหลดเอกสาร  



ภาพตัวอย่าง การถ่ายภาพและอัพโหลดเอกสาร  



ภาพตัวอย่าง การถ่ายภาพและอัพโหลดเอกสาร  



16. โปรดกรอกรหัสยืนยันตัวตน
    สําหรับการเป�ดบัญช ี 

คลิก "ยืนยัน"

ยืนยันการส่งข้อมูลเป�ดบัญชี
โดยท่านจะได้รับการแจ้งผ่าน SMS  



17. เมื�อได้รับอนุมัติการเป�ดบัญช ี 
ท่านจะได้รับ SMS แจ้งยืนยันและได้รับ e-mail 
จากบริษัทแจ้งเลขที�บัญชีซื�อขายหลักทรัพย์



**ส่วนเสริม กรณีเลือก  
 รูปแบบการยืนยันตัวตน  
โดยเลือก วิธีการถ่ายภาพ  



ตรวจสอบคุณสบัติก่อนการเป�ดบัญชี
กรอกข้อมูลส่วนตัว 
ยืนยันโดยการถ่ายภาพ
ไ้ด้รับ sms การสมัครเป�ดบัญชี

1.
2.
3.
4.

ขั�นตอนการสมัคร  



 เจ้าหน้าที�ติดต่อกลับ  
หลังจากท่านได้รับการแจ้งผ่าน SMS

ทางเจ้าหน้าที�จะติดต่อกลับเพื�อทําการ
ยืนยันตัวตนอีกครั�งด้วยวิธีการบันทึกภาพ
ผ่านการ  VDO CALL



ขอขอบคุณที�ท่านให้ความสนใจ
และไว้วางใจบริษัท ให้ดูแลการลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ�มเติม
บริษัทหลักทรัพย ์ทรีนีตี� จํากัด

โทรศัพท์ 02-343-9555
 
 



เวบ็ไซต์ https://www.trinitythai.com/th/Service/Vietnamfund/24

สอบถามโทร
02-088-9350, 9358 
หรือ 02-088-9125 - 27


