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ประกาศ 

(ปรับปรุง 26 กันยายน 2561) 

การเพิ่มชองทางวางเงินหลักประกันในบัญชีซ้ือขาย  

ดวยบริการชําระบิลขามธนาคาร (CROSS BANK BILL PAYMENT) 

 

บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด ขอแจงใหทราบวาขณะนี้ ลูกคาสามารถโอนเงินผานบริการชําระบิล

ขามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) เพื่อวางเปนเงินหลักประกันในบัญชีซื้อขาย โดยใหปฏิบัติดังนี้  

 

1. ธนาคารที่ใหบริการชําระบิลขามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) 6 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารยู-โอบี 

2. ลูกคาจะตองทํารายการผานโมบายแบงกกิ้ง (Mobile Banking) หรืออินเตอรเน็ตแบงกกิ้ง (Internet 

Banking) ของธนาคารท่ีระบุขางตน สําหรับการโอนเงินผานระบบของธนาคารมายังบัญชีเงินฝาก

ธนาคารของบริษัท  

• เลือกเมนูชําระสินคาและบริการ  

• คนหาชื่อ โดยการพิมพ หรือคนหา “เอเซีย พลัส” หรือ “ASIA PLUS” 

3. ระบบจะแสดงรายชื่อบัญชีธนาคารของบริษัทฯ โดยลูกคาตองเลือก บล.เอเซีย พลัส CROSS BANK  

4. ลูกคาตองปอนหมายเลขอางอิง 1 และ 2 ใหถูกตอง ดังน้ี 

 ประเภทบัญชี หมายเลขอางอิง 1 หมายเลขอางอิง 2 

Cash ID หรือ Passport No. เลขบัญชีซื้อขายหลักทรพัย 7 หลัก 
Cash Balance ID หรือ Passport No. เลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย 7 หลัก  
Credit Balance ID หรือ Passport No. เลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย 7 หลัก 
Cash Balance – 
SBL 
 

ID หรือ Passport No. เลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย 7 หลัก ตามดวยอักษร S 

Derivatives  ID หรือ Passport No. เลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย 7 หลัก ตามดวยอักษร D หรือ T 

 

5. เมื่อทํารายการโอนเงินเรียบรอยแลว บริษัทฯ จะไดรับรายการโอนเงินจากบัญชีของทาน และวางเงิน

หลักประกันในบัญชีซื้อขายตามประเภทที่ทานระบุในขอ 4 โดยอัตโนมัติ ซึ่งลูกคาไมตองแจงการโอนเงินอีก 

6. ลูกคาเปนผูจายคาธรรมเนียม รายการละ 5 บาท ตอการโอนเงิน 1 ครั้ง (ไมจํากัดวงเงิน)  
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ขอกําหนดและเง่ือนไขสําคัญของการวางเงินดวยชองทางน้ี  

1. รายการโอนเงินผานชองทางชําระบิลขามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) เปนการโอนเพื่อวางเปน

หลักประกันในบัญชีซื้อขายที่ลูกคามีอยูกับบริษัทฯ เทาน้ัน  เมื่อทํารายการโอนเงินแลวลูกคาไมสามารถ

ยกเลิกรายการหรือขอคืนเงินได แตสามารถแจงความประสงคมายังบริษัทฯ เพื่อขอถอนเงินหลักประกันได

ตามหลักเกณฑเงื่อนไขของบริษัทฯ ได 

2. ลูกคาสามารถทํารายการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของทาน โดยขึ้นอยูกับเงื่อนไขของแตละธนาคาร ไดแก 

เวลาทํารายการและจํานวนเงิน (บริษัทฯ ไมไดเปนผูกําหนดเงื่อนไขดังกลาว)  

3. ระบบรับรายการโอนเงินจากบัญชขีองทาน มายังบัญชีธนาคารของบริษัทฯ จะดําเนินการโดยอัตโนมัติ ตาม

รอบเวลา ทุก ๆ 30 นาที เริ่มต้ังแต เวลา 08.00 น. – 17.00 น. และจะใชเวลาประมวลผลประมาณ 10 นาที 

โดยไมรวมเวลาที่ลูกคาใชในการโอนเงิน ดังนั้น การบันทึกเงินวางหลักประกัน และการคํานวณอํานาจซื้อใน

บัญชีของทาน จะมีผลหลังจากที่ระบบประมวลผลเสร็จเรียบรอยแลว 

• รอบเวลาทําการ รอบแรก เวลา 08.00 น. / รอบท่ี 2 เวลา 08.30 น. / รอบท่ี 3 เวลา 09.00 น. /.…… / 

และรอบสุดทาย เวลา 17.00 น. 

• ระบบจะทําการประมวลผลโดยอัตโนมัติตามรอบเวลาดังกลาวเทานั้น ซึ่งไมนับรวมเวลาโอนเงินของ

ลูกคา และไมสามารถดําเนินการนอกเหนือจากรอบเวลาที่ระบุได ดังน้ัน เพื่อใหอํานาจซื้อของลูกคา

แสดงผลไดตามเวลาท่ีตองการ บริษัทฯ แนะนําใหลูกคาเผื่อเวลาทํารายการโอนเงินลวงหนา อยาง

นอย 10 นาที 

• กรณีท่ีลูกคาโอนเงิน หลังเวลา 17.00 น. บริษัทฯ จะดําเนินการ รอบ 08.00 น. ในวันทําการถัดไป 

• ตัวอยาง หากลูกคาโอนเงินเสร็จสิ้นเวลา 08.25 น. ระบบรับรายการโอนเงินจะประมวลผลในรอบเวลา 

ที่ 2 คือ 08.30 น. และใชเวลาประมาณ 10 นาที อํานาจซื้อของลูกคาจึงจะแสดงในระบบ แตหาก

ลูกคาโอนเงินเสร็จสิ้น เวลา 17.05 น. ระบบจะประมวลผลในรอบแรกของวันทําการถัดไป เวลา 

08.00 น. 

4. บริษัทฯ จะบันทึกรายการวางเงินหลักประกันเขาบัญชซีื้อขายได เมื่อหมายเลขอางอิง 1 และ 2 ที่ทานใสใน

การทํารายการถูกตอง และตรงกันกับขอมูลที่แจงบริษัทฯ ไวเทาน้ัน  

5. กรณีที่หมายเลขอางอิง 1 และ 2 ไมตรงกับขอมูลที่แจงบริษัทฯ บริษัทฯ จะไมสามารถทํารายการวางเงิน

หลักประกันเขาบัญชีซื้อขายได  โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯ จะติดตอลูกคาหรือผูทํารายการโอนเงิน เพื่อ

ยืนยันตัวตน พรอมทั้งขอหลักฐานการโอนเงินดังกลาว กอนบันทึกวางเงินหลักประกันใหลูกคาตอไป   
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6. ลูกคาจะตองทํารายการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของลูกคาเองเทาน้ัน หามไมใหบุคคลอ่ืนโอนเงินแทน 

เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

7. ลูกคาไมสามารถทํารายการโอนเงินผานชองทางชําระบิลขามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ผาน

เคานเตอรธนาคารได (เปนขอกําหนดของธนาคารที่เขารวม) 

 

การใหบริการโอนเงินผานชองทางชําระบิลขามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) จะมีผลตั้งแตวันท่ี 24 

กันยายน 2561 เปนตนไป  

 

หากตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอเจาหนาที่แนะนําการลงทุนของทาน 

 



1. BBL 2. SCB

คูมือการคนหาชื่อบรษิัทเพ่ือวางเงินผานโมบายแบงกกิ้ง (1 of 4)

ขั้นตอนการคนหา

- เลือกชําระสินคาหรือบริการ/จายบิล

- คนหา = เอเซีย พลัส, Asia plus

ขั้นตอนการคนหา

- เลือกชําระสินคาหรือบริการ/จายบิล

- คนหา = Asia plus



3. BAY 4. KTB

คูมือการคนหาชื่อบรษิัทเพ่ือวางเงินผานโมบายแบงกกิ้ง (2 of 4)

ขั้นตอนการคนหา

- เลือกชําระสินคาหรือบริการ/จายบิล

- คนหา = เอเซีย พลัส, Asia plus

ขั้นตอนการคนหา

- เลือกชําระสินคาหรือบริการ/จายบิล

- คนหา = Asia plus



5. TMB

คูมือการคนหาชื่อบรษิัทเพ่ือวางเงินผานโมบายแบงกกิ้ง (3 of 4)

ขั้นตอนการคนหา

- เลือกชําระสินคาหรือบริการ/จายบิล

- คนหา = เอเซีย พลัส, Asia plus



คูมือการคนหาชื่อบรษิัทเพ่ือวางเงินผานโมบายแบงกกิ้ง (4 of 4)

6. UOB
- เลือกเมนู “โอนเงิน/จายบิล” เลือกไอคอน “บิล” และ “จายบิลอ่ืนๆ”

- เลือกประเภทผูรับชําระเงิน ระบุ “บล.เอเซีย พลัส CROSS BANK”
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