




1. ไปที่ www.asiawealth.co.th

2. เลือก “เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์”

3. ศึกษาขั้นตอน และเตรียมเอกสาร
ประกอบ จากนั้นเลือก “เปิดบัญชี”

4. กรอกข้อมูลส่วนตัว และกดขอรับ OTP

5. กรอก OTP ที่ได้รับ

ตัวอย่าง OTP

Sender : ASIAwealth

Use OTP 123456 (Ref. ABCD) within 5 
min. Do not share this OTP to anyone.

http://www.asiawealth.co.th/


1. กดปุ่ม “เลือกไฟล์” เพื่ออัพโหลดเอกสาร
ประกอบการเปิดบัญชีตามหัวข้อที่ก าหนด



1. ภาพบัตรประจ าตัวประชาชน

2. ภาพถ่ายถือบัตรประจ าตัวประชาชน
(ตอ้งเหน็รายละเอยีดบนบตัรประชาชน อย่างชดัเจน)

3. ภาพถ่ายลายเซ็น (ลายมือช่ือ)

4. ภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคาร



• ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

• ที่อยู่ปัจจุบัน

• ที่อยู่จัดส่งเอกสาร



• ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน

• บัญชีธนาคาร

• ผู้แนะน า (ใส่รหัสผู้แนะน า 4 หลัก)



1. Suitability Test 
แบบประเมินความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงในการลงทุน

2. KYC

3. FATCA



1. Suitability Test

2. KYC
การเปิดเผยข้อมูล

3. FATCA



1. Suitability Test

2. KYC

3. FATCA
แบบแจ้งสถานะความเป็น/ไม่เป็นบุคคล
อเมริกัน



กด “ยอมรับและยืนยันส่งข้อมูล”

ระหว่างรอผลการอนุมัติเปิดบัญชี ท่านสามารถ
สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ได้ ผ่าน
ช่องทางดังนี้

1. ตู้ ATM 

2. Mobile Banking

3. แบบฟอร์มสมัคร ATS 



สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ได้ ผ่าน
ช่องทางดังนี้

1. ตู้ ATM 

2. Mobile Banking

3. แบบฟอร์มสมัคร ATS 

* ข้อ 1-2 ไม่ต้องน าส่งหลักฐานการสมัคร

* ข้อ 3 น าส่งแบบฟอร์มการสมัครมาที่
ฝ่าย Account Control ชั้น 14 อาคารเมอร์คิวรี่



สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ได้ ผ่าน
ช่องทางดังนี้

1. ตู้ ATM 

2. Mobile Banking

3. แบบฟอร์มสมัคร ATS 

* ข้อ 1-2 ไม่ต้องน าส่งหลักฐานการสมัคร 

* ข้อ 3 น าส่งแบบฟอร์มการสมัครมาที่
ฝ่าย Account Control ชั้น 14 อาคารเมอร์คิวรี่



สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ได้ ผ่าน
ช่องทางดังนี้
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ท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งเปิดบัญชี และแจ้งรหัสเพื่อ
ลงทะเบียนเข้าใช้งาน จากนั้นท าตามขั้นตอน ดังนี้

1. ไปที่ www.asiawealth.co.th

2. เลือก “ลงทะเบียนลูกค้าใหม่”

3. ระบุรหัสลงทะเบียน

4. ระบุรหัสประจ าตัว 

5. ระบุหมายเลขบัตรประชาชน หรือ

ระบุวันเกิด

1. ระบบจะบังคับให้ก าหนด รหัสผ่านใหม่
(Password) และ รหัสส่งค าสั่งซื้อขาย (PIN)

http://www.asiawealth.co.th/


1. Login เข้าสู่ www.asiawealth.co.th

2. ไปที่ E-Form เลือกเมนู “ใบแจ้งฝากเงิน”

3. ระบุ หมายเลขโทรศัพท์

4. ระบุ รหัสส่งค าสั่งซื้อขาย

5. ระบุ จ านวนเงินที่ต้องการฝาก

6. เลือก เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และใส่
จ านวนเงิน

7. เลือก ตัด ATS จากบัญชีเงินฝาก

8. กด ยอมรับ และ กดปุ่ม Send

9. หากท ารายการส าเร็จ หน้าจอจะแจ้งว่า 
บริษัทได้รับข้อมูลแล้ว ลูกค้ารอด าเนินการ
ภายใน 30 นาที วงเงินจะเพิ่มอัตโนมัติ

http://www.asiawealth.co.th/


Online Trading 

ท่านสามารถน า User ID และ Password ที่
ก าหนดเรียบร้อยแล้ว มา login เข้าสู่บริการ 
iClick และโปรแกรมซื้อขายกับ AWS ได้ทันที

• Streaming

• eFin Trade Plus

• Aspen Desktop

รองรับการใช้งาน     Windows/Mac       ||      iOS, Android

รองรับการใช้งาน     Windows ||      iOS, Android

รองรับการใช้งาน     Windows              ||      iOS, Android



Investment Tools

เครื่องมือส าหรับการลงทุน ครบถ้วนด้วยข้อมูล
พื้นฐาน ข่าวสาร และการวิเคราะห์กราฟทาง
เทคนิค พร้อมระบบคัดกรองหุ้น

• SETSMART

• ASPEN

รองรับการใช้งาน     Windows/Mac       ||      iOS, Android

รองรับการใช้งาน     Windows ||      iOS, Android



Customer Service : 02-680-5033-5 
(วันท าการ จ-ศ เวลา 8.30 – 17.00 น.)

cs@asiawealth.co.th

Follow us       


