
สแกน หรือ คลิกที่นี่

0 2680 1000
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

เปิดบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพย์
ออนไลน์

สร้างโอกาสการลงทุนที่ดีกว่า

https://openaccount.asiaplus.co.th/signup_asw


1.ส าเนาบัตรประชาชน (หน้า-หลัง)
2.ส าเนาทะเบียนบา้น
3.ตัวอย่างลายเซ็น / ลายมือชื่อ
4.ส าเนาหน้าแรกสมดุบัญชเีงินฝาก
ธนาคารประเภทออมทรพัย์ 

5. หลักฐานสมคัรบริการหักบญัชี
อัตโนมตัิ (ATS)

ตัวอย่างลายเซน็ / ลายมือชือ่ 
(เซ็นในเอกสารสีขาวเท่านั้น)

ส าเนาบตัรประชาชน
ด้านหน้า และด้านหลัง

ID card

ส าเนาทะเบียนบา้น
(กรณีที่ที่อยู่ปัจจบุันและทะเบียนบ้านไม่ตรงกนั)

Address

ส าเนาหนา้แรกสมดุบญัชีเงนิฝากธนาคาร
ประเภทออมทรพัย์ 

ABC

หลักฐานสมคัรบรกิารหกับัญชอีตัโนมตัิ (ATS)
(สลิปการสมัครใช้งาน ATS หรือรูปถ่าย

สามารถสมัครผ่านตู้เอทีเอม็, โมบายแบงกิ้ง, อินเตอร์เน็ตแบงกิง้
ธนาคาร BBL, SCB, KBANK, UOB)

Internet Banking
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เอกสารเปิดบัญชี



1. กรอกข้อมลูให้ครบถ้วน จากนั้นกด
ปุ่ม ‘เปิดบัญชีออนไลน’์

*หากไม่มี LINE ID ให้เว้นว่างไว้
**หากไม่ทราบ M-Code ของผู้แนะน า
การลงทุน ให้เว้นว่างไว้

2. กรอก OTP ที่ส่งให้ทางอเีมล เพื่อ
ล็อกอนิเข้าสูร่ะบบ 

*กรุณาตรวจสอบท่ีกล่องข้อความ Junk 
mail หากไม่ได้รับทางกล่องข้อความปกติ
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1.ลงทะเบียนเปิดบัญชี



ตรวจสอบเอกสารทีต่้องเตรยีม และดู
วิธีการสมัครหักบญัชีอตัโนมตัิ (ATS) 

กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อท ารายการต่อ

*วิธีการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ดูได้ท่ี
หน้าแรก (คลิกท่ีไอคอน เพื่อดูรายละเอียด)
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22. เตรียมเอกสาร



กรอกข้อมลู ‘ค าขอเป็นลูกค้าและเปดิ
บัญชี’ ให้ครบถ้วน (มีทั้งหมด 7 ส่วน) 
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3.กรอกข้อมูลส่วนตัว
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ข้อมูลส่วนตัว

ส่วนที่ 1
ข้อมูลผู้สมคัร 



หมายเหตุ: กรุณาระบุประเภทที่อยู่ เช่น หมู่บ้าน, คอนโด, โครงการ, บ้าน/อาคาร 
หรือหากไม่มีชื่อหมู่บ้าน ให้เลือก ‘บ้าน/อาคาร’
ช่องใดท่ีไม่มีข้อมูล กรุณาเว้นว่างไว้ *ยกเว้น ‘ถนน’ ไม่สามารถเว้นว่างได้ กรุณาใส่ - หากไม่มีข้อมูล
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ข้อมูลส่วนตัว

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 

ส่วนที่ 2
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ข้อมูลส่วนตัว

ที่อยู่ปัจจุบนั

ส่วนที่ 3

หมายเหตุ: กรุณาระบุประเภทที่อยู่ เช่น หมู่บ้าน, คอนโด, โครงการ, บ้าน/อาคาร 
หรือหากไม่มีชื่อหมู่บ้าน ให้เลือก ‘บ้าน/อาคาร’
ช่องใดท่ีไม่มีข้อมูล กรุณาเว้นว่างไว้ *ยกเว้น ‘ถนน’ ไม่สามารถเว้นว่างได้ กรุณาใส่ -
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ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลการท างาน และที่อยูท่ี่ท างาน

ส่วนที่ 4

หมายเหตุ: กรอกรายละเอียดที่อยู่ที่ท างาน โดยเลือก ‘ที่อ่ืน’
ส่วนที่ไม่มีข้อมูล กรุณาเว้นว่างไว้ *ยกเว้น ‘ถนน’ ไม่สามารถเว้นว่างได้ กรุณาใส่ -
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ข้อมูลส่วนตัว

สถานภาพสมรส

ส่วนที่ 5

หมายเหตุ: กรณีระบุสถานภาพ ‘สมรส’ ให้เว้นว่างช่อง ผู้ร่วมงานที่มอบหมายให้ครอบครองดูแลทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดฯ 
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ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลสว่นอืน่ๆ

ส่วนที่ 6
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ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส าหรับการท าธุรกรรมซื้อขาย

ส่วนที่ 7
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เลือกวิธียืนยนัตัวตน (KYC) เพื่อเปิดบัญชี

• ยืนยันตวัตนที่ ‘เคาน์เตอร์เซอร์วิส’ ในร้าน 
7-Eleven (เซเว่น อีเลฟเว่น)

หรือ

• ยืนยันตวัตน ‘ผ่านเจ้าหน้าทีข่องบรษิัท’

4. ยืนยันตัวตน

การยนืยนัตวัตนทีเ่คานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส 

1. น า QR Code ที่ได้รับทางอีเมล ไปยืนยันตัวตนที่
เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

2. แสดงบัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูล
3. ถ่ายรูป
4. รับใบเสร็จเป็นหลักฐานการยืนยันตัวตน

อ่านเพิ่มเติม คลิก

การยนืยนัตวัตนผา่นเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั

1. ผู้แนะน าการลงทุนจะติดต่อท่าน เพื่อนัดหมายและ
ด าเนินการยืนยันตัวตน

2. แสดงบัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูล
3. ถ่ายรูป

*การยืนยันตัวตน ต้องใช้บัตรประชาชน 
Smart Card ที่มีไมโครชิพ เท่านั้น
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https://bit.ly/2SFqiwQ


ท าแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ 
(Suitability Test)

กดปุ่ม ‘ถัดไป’ เพื่อท ารายการตอ่
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5. ประเมินความ
เหมาะสมในการลงทุน

5



กรอกข้อมลู เพื่อแจ้งสถานะความเป็น/ 
ไม่เป็นบุคคลอเมริกนั 

กดปุ่ม ‘ถัดไป’ เพื่อท ารายการตอ่

6
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6. แจ้งสถานะ
บุคคลอเมริกัน



1.แนบเอกสาร กดปุ่ม ‘เลือกเอกสารแนบ’

2. เลือกรูป/ไฟล์ ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม 
‘อัพโหลด’

*ต้องแนบเอกสารให้ครบทุกประเภท และกดปุ่ม 
‘อัพโหลด’ ทุกครั้ง หลังจากเลือกเอกสารแล้ว 

**หากไม่กดปุ่ม ‘อัพโหลด’ จะไม่สามารถ
ด าเนินการขั้นตอนต่อไปได้
***ไฟล์ที่อัพโหลดต้องเป็นไฟล์รูปภาพที่มี
นามสกุล jpeg,png,jpg,bmp ขนาดไฟล์ไม่
เกิน 10MB
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7. แนบเอกสาร

ตัวอย่าง
เอกสารที่อัพโหลด
เรียบร้อยแล้ว

7



1. ตรวจสอบข้อมลูทัง้หมดอกีครัง้ และกด
ปุ่ม ‘ถัดไป’ เพื่อท ารายการต่อ

2. อ่านข้อก าหนดและเงื่อนไข และคลิกที่
กล่องขอ้ความ ‘ฉันยอมรับข้อก าหนดและ
เงื่อนไขในการใช้งาน’ เพื่อยืนยันการ
รับทราบขอ้มูล

และกดปุ่ม ‘ยอมรับ’ เพื่อไปขั้นตอน
สุดท้าย
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8. ตรวจสอบข้อมูล
และข้อก าหนด



ยืนยันการด าเนินการเรียบรอ้ย และรอ
การแจ้งผลทางอเีมล* ภายใน 3-5 วัน 
ท าการ

กดปุ่ม ‘กลับหน้าหลกั’ หรือ กดปิด
หน้าต่าง เพื่อจบรายการ

*ค าขอเปิดบัญชีที่ได้รับการอนุมัติ ทางบริษัทฯ 
จะส่งอีเมลแจ้งรายละเอียด
• รหัสผู้ใช้ (Username)
• หมายเลขบัญชี
• รหัสผ่านช่ัวคราว (Temporary Password) 
มีอายุ 15 วัน นับจากวันท่ีแจ้ง (กรุณาดู
วิธีการเปล่ียนรหัสผ่าน หน้าถัดไป)
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รอการแจ้งยืนยัน



ท่านต้องเปลีย่นรหัสผา่นใหม่ หลังจากที่
ได้รับรหัสผ่านชั่วคราว ภายใน 15 วัน
(นับจากวันที่ได้รับแจ้ง)

1. ไปที่เว็บไซต์ www.asiaplus.co.th 
หรือ 

2. เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผา่นชั่วคราว 
และก าหนดรหัสผา่นใหม่

3. ก าหนดรหัส Pin ID ส าหรับใช้สง่
ค าสั่งซื้อขาย และใช้งานโปรแกรมซื้อ
ขายที่ให้บริการ
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เปลี่ยนรหัสผ่าน

https://www.asiaplus.co.th/


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ASP SMART 
เพื่อใช้รับ OTP ส าหรับการยนืยนัตวัตน 
2 ขั้นตอน เวลาล็อกอินผา่นเว็บไซต ์
www.asiaplus.co.th

บทวิเคราะหค์รอบคลมุ
ทุกกลุม่อตุสาหกรรม

เจาะลึก สรุปภาพรวมการลงทุนในไทย และต่างประเทศ
ติดตามได้ที่ ASP SMART และเว็บไซต์ www.asiaplus.co.th

แอปพลเิคชั่น 
ASP SMART

รองรับท้ัง IOS และ Andriod
สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด

• เชื่อมต่อระบบซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทันที
• ภาพรวมการลงทุนตลาดทั่วโลก
• อ่านบทวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
• เลือกหุ้น และก าหนดเงื่อนไขด้วยตัวเอง

กดติดตาม Asia Plus Group 
ไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุน

อัพเดทขา่วสารการลงทนุ
เรียลไทม์
สรุปสถานการณ์การลงทุน
LIVE สดทุกวันจันทร์-วันศุกร์
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อัพเดทสถานการณ์ลงทุน บทวิเคราะห์
เจาะลึก ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

รับ OTP ส าหรับเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์

ASP SMART

เข้าถึงระบบซื้อขายหุ้น และฟังก์ช่ันเอาใจ
สายเทคนิค

เหมือนมีทีมนักวิเคราะห์
ใกล้ๆ คุณ

ASP SMART

http://www.asiaplus.co.th/


เลือกใช้งานโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย ์
ที่เปิดให้บริการ ตามความต้องการ

ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ส าหรับ Android
หรือ App Store ส าหรับ iOS

STREAMING E-FIN TRADE PLUS
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โปรแกรมซื้อขาย

ดูคู่มือการใช้งานโปรแกรม 

• New Streaming  คลิก
• Streaming ส าหรับ PC คลิก

ดูคู่มือการใช้งานโปรแกรม 

• eFin Trade Plus คลิก
• eFin Trade Plus New คลิก
• eFin Trade Plus Classic คลิก
• eFin Trade Plus ส าหรับ iPad คลิก
• eFin Trade Plus ส าหรับ PC คลิก

https://inv4.asiaplus.co.th/asps/upload/_204806.pdf
https://inv4.asiaplus.co.th/asps/upload/_115017.pdf
https://inv4.asiaplus.co.th/asps/upload/Manual_efin_Trade_Plus-Setup%20(public_Jan2020)_100145.pdf
https://inv4.asiaplus.co.th/asps/upload/Manual%20efin%20trade%20plus%20new%20design_115627.pdf
https://inv4.asiaplus.co.th/asps/upload/Manual%20efin%20trade%20classic_115601.pdf
https://inv4.asiaplus.co.th/asps/upload/Manual%20efin%20trade%20plus%20iPad%20_115350.pdf
https://inv4.asiaplus.co.th/asps/upload/Manual%20efin%20trade%20plus%20PC_115329.pdf


ช่วยเหลือเพิ่มเติม
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ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
(Customer Relations)

โทร. 0 2680 1000
อีเมล cr@asiaplus.co.th

ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ 
เวลา 08.30-17.00

Facebook 
Asia Plus Group

ส่งข้อความ Inbox
หรือหน้าเว็บไซต์ www.asiaplus.co.th

mailto:cr@asiaplus.co.th
http://www.asiaplus.co.th/


0 2680 1000


