
คู่มือASP Assistant 

บทน ำ 

ASP Assistant คือผูช่้วยส่วนตวั ท่ี

จะคอยช่วยเตือนคุณในเร่ืองส ำคญัต่ำงๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบัคุณ ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูล 

corporate actions ขอ้มูล research ขอ้มูลวนั

หมดอำยขุอง Warrant และ DW และอ่ืนๆ

อีกมำกมำย เพื่อไม่ใหคุ้ณพลำดส่ิงต่ำงๆท่ี

เกิดข้ึนกบับญัชีของคุณ  

วธีิกำรใช้งำน 

โปรแกรม ASP Assistant สำมำรถเขำ้ถึงไดท้ั้ง 

2 รูปแบบ ดงัน้ี

1. ผำ่นบรำวเซอร์ โดยเขำ้ไปท่ี
https://www.asiaplus.co.th/
asps/index.php

https://aspassistant.asiaplus.co.th/aspapp/notification/mchat/index.php
https://aspassistant.asiaplus.co.th/aspapp/notification/mchat/index.php


บรำวเซอร์ทีร่องรับ 

บรำวเซอร์ 

เวอร์ชัน่ 42 หรือ ใหม่กวำ่ 44 หรือ ใหม่กวำ่ 

2. ดำวนโ์หลดผำ่น Play Store ส ำหรับ Android และ ผำ่น App Store ส ำหรับ iOS โดย
คน้ห โปรแกรมช่ือ ASP Assistant
Android download link : https://play.google.com/store/apps/details?

id=th.co.asiaplus.aspassistant

iOS download link : https://itunes.apple.com/th/app/asp-assistant/id1304279110?mt=8

ครส ำหรับกำรรับข้อควำม Notification วธีิการสมั

โดยระบบจะใช้ เลขท่ีบญัชีส่วนตวัของท่ำนในกำรสมคัรรับขอ้ควำม Notification ซึ่งวธีิกำร 

สมคัรสำมำรถด ำเนินกำรไดด้งันี้ 

บราวเซอร์ Chrome  / Firefox 

เม่ือท่ำน Login เขำ้สู่ระบบ  จะมี Pop Up ขึ้นมำเพื่อใหท่้ำนกดสมคัรกำรรับขอ้ควำม 

Notification ผำ่นบรำวเซอร์ ดงัภำพต่อไปนี้ครับ 

market://details/?id=th.co.asiaplus.aspassistant
https://itunes.apple.com/th/app/asp-assistant/id1304279110?mt=8


หรือคลิกท่ีกล่องดงัรูป  เพื่อเปิดกำรสมคัร Notification จำกนั้นเลือก Sure เพื่อท ำกำร

สมคัร 

Android 

เม่ือท ำกำรดำวนโ์หลดและลงแอป ASP Assistant เสร็จเรียบร้อย ระบบจะท ำกำรสมคัรให้

อตัโนมติั 

iOS 

เม่ือท ำกำรดำวนโ์หลดและลงแอป ASP Assistant  จะปรำกฏ In-App Allow notification 

หลงัจำกนั้นใหเ้ลือก Allow 

ค ำส่ังลดั 

ท่ีดำ้นซำ้ยล่ำงของจอจะมีปุ่มสัญลกัษณ์  โดย

เม่ือท่ีท่ำนกดปุ่ม ระบบจะแสดงค ำสั่งลดัทั้งหมดใหก้บั

ท่ำน โดยค ำสั่งลดัคือกำรใชร้ะบบแบบ ถำม – ตอบ

นัน่เอง  



ในกรณีท่ีท่ำน Login ดว้ย Pool Account ค ำสั่ง Portfolio จะมีเลขท่ีบญัชีใหท่้ำนเลือก ดงัภำพ

ดำ้นล่ำง  

ค ำสั่ง Cash Flow จะมีเลขท่ีบญัชีใหท่้ำนเลือกกต่็อเม่ือท่ำนเลือกค ำสั่งยอ่ยในหวัขอ้ Cash Flow 

เช่น Cash Flow  Settlement



กำรเรียกดูข้อมูลหุ้น และกรำฟหุ้น 

ท่ีดำ้นล่ำงของหนำ้จอ ท่ำนสำมำรถพิมพช่ื์อหุน้ไดโ้ดย กดหรือคลิกท่ีช่องใส่ขอ้ควำม หลงัจำก

นั้นใส่ช่ือหุน้ท่ีท่ำนตอ้งกำรจะทรำบขอ้มูล แลว้กดส่ง และท่ำนสำมำรถดูขอ้มูลกรำฟของหุน้

นั้นๆไดโ้ดย ใส่ช่ือหุน้ เวน้วรรค GRAPH แลว้กดส่ง 

 ยกตัวอย่าง    ASP  Result

 SCB GRAPH 



Notification (บนบรำวเซอร์ Chrome) 

เม่ือมี Notification เกิดข้ึน ระบบจะแสดงขอ้ควำม 

Notification ทำงดำ้นขวำล่ำงของหนำ้จอ  

ดงัรูป 

Notification (Android และ iOS) 

เม่ือมี Notification เกิดข้ึน ระบบจะแสดงขอ้ควำม Notification ทำงดำ้นบนของหนำ้จอ

(Notification Panel)  ดงัรูป



 

 

กำรตั้งค่ำเปิด / ปิด Notification  

 
Account : เลขท่ีบญัชีท่ีท่ำนใชอ้ยูใ่นขณะน้ี 

ท่ำนสำมำรถตั้งค่ำกำรเปิด / ปิดกำรรับ 

Notification ไดท่ี้หนำ้จอน้ี โดยควำมหมำยของ

ค ำสั่งในกำรเปิด/ปิดมีดงัน้ี 

ON = เปิดรับ notification ทั้งหมด 

OFF = ปิดรับ notification ทั้งหมด 

PORT = เปิดรับ notification เฉพำะท่ีสอดคลอ้ง

กบั Portfolio ของท่ำน  

อีกทั้งปุ่ม   ยงัเป็นตวับอกสถำนกำรณ์เช่ือมต่อของระบบอีกดว้ย โดยมีสีดงัน้ี 

เขียว หมำยถึง กำรเช่ือมต่อเป็นปกติ  

ส้ม หมำยถึง ระบบก ำลงัเช่ือมต่อใหม่ 

แดง หมำยถึง กำรเช่ือมต่อผดิปกติ สำมำรถแกไ้ดโ้ดยปิดแอป แลว้เปิดใหม่ 

สีขำว หมำยถึง ระบบไม่สำมำรถเช่ือมต่อใดๆได ้สำมำรถแกไ้ขโดยปิดและเปิดแอปใหม่  

 

 

 

 



 

ท่ีดำ้นล่ำงของหนำ้จอ Settings ท่ำนจะพบอีก 4  

เมนูดงัน้ี 

 

 

 

HELP = เพื่อเปิดหนำ้ต่ำงในกำรเลือกภำษำของคู่มือโปรแกรม ASP Assistant โดยจะมีใหเ้ลือก

สองภำษำคือ ไทยและองักฤษ เม่ือเลือกแลว้ ระบบจะเปิดคู่มือตำมภำษำท่ีท่ำนเลือก 

 

REFRESH = รีเฟรชแอปหรือหนำ้จอ 

ABOUT = ดูเวอร์ชัน่ของ ASP Assistant 

CLOSE = ปิดหนำ้จอ Settings 

 

ออกจำกโปรแกรม ASP Assistant   

กด YES เพื่อออกจำกโปรแกรม 

 



 

ตำรำงกำรส่ง Notification  

Message  Notification Schedule 

Order Transaction 

- Send Order 

- Match Order  

- Cancel Order 

- Reject Order 

สง่เมือ่เกดิเหตกุารณ์นัน้ๆ 

Settlement สง่ยอด Net T+1 เฉพาะบญัช ีCash  สง่เวลา 09.00น. 

Deposit / Withdraw สง่หลงัจาก Process ของ Deposit / Withdraw เสร็จแลว้ 5 นาท ี

TFEX Margin Intraday สง่ทกุวนัท าการ โดยม ีLogic ดงันี ้

1. สง่เวลา 12.30 น. ถา้ EB < FM(Market Price as of 12:30 

hrs.) 

2. สง่เวลา 16.00 น. ถา้ EB < MM (Market Price as of 16:00 

hrs.) 

TFEX Margin End day สง่ทกุวนัท าการ โดยม ีLogic ดงันี ้

1. สง่เวลา 19.00 น. ถา้ EB < FM(Daily Settlement Price) 

2. สง่เวลา 19.00 น. ถา้ EB < MM (Daily Settlement Price) 

Credit Balance Margin สง่วนัท าการถัดไป สง่เวลา 09.00น. 

IPO สง่เวลา 09.00น. 

CHG SYM สง่เวลา 09.00น. 

Trading Summary สง่ 2 รอบ รอบแรกเวลา 09.00น. รอบสอง 18.00น. 

Warrants Expiration สง่ 15 วนักอ่น Suspension Date  สง่เวลา 09.00น. 

Derivative Warrants Expiration สง่ 15 วนักอ่น Last Trade Date  สง่เวลา 09.00น. 

Bond Payment Date สง่เวลา 09.00น. 

Fundamental สง่เวลา 09.00น. 

Technical  สง่เวลา 09.00น. 

Switch สง่เวลา 09.00น. 

Stock Calendar สง่กอ่นวนัประกาศ 1 วนั  สง่เวลา 09.00น. 

Turnover สง่เวลา 09.00น. 

Cash Balance สง่เวลา 09.00น. 

Stock Recommend สง่เวลา 09.00น. 

KYC สง่ทกุตน้สปัดาหข์องเดอืนกนัยายนและมนีาคม  สง่เวลา 09.00น. 

HBD สง่ในวนัเกดิของลกูคา้ เวลา 09.00น. 

Graph ถาม - ตอบ ไมม่สีง่ notification 

Portfolio By Research ถาม - ตอบ ไมม่สีง่ notification 

SET  ถาม - ตอบ ไมม่สีง่ notification 

Portfolio  ถาม - ตอบ ไมม่สีง่ notification 

Symbol ถาม - ตอบ ไมม่สีง่ notification 

 




