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1. ผลติภณัฑน์คีอือะไร 
 
 บรกิาร KKP e-Banking เป็นช่องทางในการทําธุรกรรมทางการเงนิผ่านอนิเทอร์เน็ตทีธนาคารไดพ้ัฒนาขนึ
เพอืใหลู้กคา้ของธนาคารสามารถบรหิารจัดการดา้นการเงนิไดด้ว้ยตนเองไดต้ลอด 24 ชัวโมง รองรับการทําธุรกรรมทาง
การเงนิตา่งๆ เชน่ การเรยีกดยูอดเงนิคงเหลอื รายการเดนิบัญชกีารทําธรุกรรมโอนเงนิ การชําระคา่สนิคา้และบรกิาร เป็นตน้ 
โดยใหบ้ริการทังในรูปแบบ Website และ Mobile Application (KKP Mobile) ซงึรองรับการใชง้านทังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ บนพนืฐานของระบบการรักษาความปลอดภัยทไีดม้าตรฐาน 
 
บรกิาร KKP e-Banking 

1. บรกิารขอ้มลูบญัช ี(My Account) ทงับญัชเีงนิฝาก (My Deposit) และบญัชกีองทนุรวม (Mutual Fund) 
 ตรวจสอบยอดเงนิคงเหลอื และรายการเคลอืนไหวในบัญชเีงนิฝากทมีอียู่กับธนาคาร ทังบัญชปีระเภทออมทรัพย ์

ประเภทกระแสรายวัน และประเภทเงนิฝากประจํา 
o ยอดเงนิคงเหลอืในบัญชเีงนิฝาก (Balance Inquiry) 
o รายการเคลือนไหวในบัญชีเงินฝากแบบยอ้นหลัง (Statement Inquiry) โดยสามารถเรียกดู/สังพิมพ์

ยอ้นหลังได ้180 วัน 
o รายการเคลอืนไหวในบัญชเีงนิฝากแบบรายวัน (Today Transaction) 

 ตรวจสอบยอดคงเหลอื และรายการเคลอืนไหวในบัญชกีองทนุรวมของบรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน ภทัร จํากัด 
ทไีดล้งทนุผา่นธนาคารในฐานะตัวแทนการขายหรอืรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 

2. การจดัการบญัช ี(Manage Account) 
 เพมิ ลด แกไ้ขบญัชตีนเอง หรอืบญัชผีูอ้นืทังภายในธนาคาร และตา่งธนาคาร 
 แกไ้ขขอ้มูลบัญชีตนเอง เช่น ชอืย่อบัญชี หรือแกไ้ขขอ้มูลบัญชีผูอ้ืน เช่น ชอืย่อบัญชี  หมวดหมู่ อีเมลหรือ

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืเพอืใชส้ําหรับแจง้ผลการทํารายการ 

3. บรกิารโอนเงนิ (Fund Transfer) 
 บรกิารโอนเงนิระหว่างบัญชตีนเองภายในธนาคาร (Between your KKP Bank account) โอนเงนิระหว่างบัญชเีงนิ

ฝากของทา่น ทังบัญชอีอมทรัพยห์รอืบัญชกีระแสรายวัน 
 บรกิารโอนเงนิไปยังบัญชบีุคคลอนืภายในธนาคาร (To other KKP Bank account) โอนเงนิในบัญชเีงนิฝากของ

ทา่น จากบัญชอีอมทรัพยห์รอืบัญชกีระแสรายวัน ไปยังบัญชอีอมทรัพยห์รอืบัญชกีระแสรายวันของบคุคลอืนภายใน
ธนาคาร 

 บรกิารโอนเงนิตา่งธนาคาร (To other bank’s account) 
o แบบท ี1 เงนิเขา้บัญชแีบบทันท ี
o แบบท ี2 เงนิเขา้บัญชภีายใน 1 วันทําการ 
o แบบท ี3 เงนิเขา้บัญชภีายใน 2 วันทําการ 

 โดยสามารถเลอืกการโอนเงนิแบบโอนประจํา (Recurring Transfer) เพอืโอนเงนิจากบัญชอีอมทรัพยห์รอืกระแส
รายวันไปยังบัญชอีอมทรัพยห์รอืบัญชกีระแสรายวันภายในธนาคารหรอืตา่งธนาคารโดยสามารถโอนประจําแบบรายสปัดาห์
หรอืรายเดอืนจํากัดความถสีงูสดุท ี6 ครงัตดิตอ่กัน 

4. บรกิารชําระเงนิดว้ย QR Code (QR Code Payment) 
 สามารถสรา้ง QR Code เพอืรับชําระเงนิจากผูอ้นื เพมิความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว 
 สรา้ง QR Code จากหมายเลขโทรศัพทม์อืถอื หรอืเลขประจําตัวประชาชน ทไีดล้งทะเบยีนบรกิาร KKP พรอ้มเพย์

ไวก้ับธนาคาร 
 QR Code ทสีรา้งขนึ สามารถใชแ้อพพลเิคชนับนโทรศัพทม์อืถอืของตา่งธนาคาร สแกนเพอืชําระเงนิได ้
 สามารถใช ้KKP e-Banking บนโทรศัพทม์อืถอื สแกน QR Code ทังของธนาคารและตา่งธนาคารเพอืชําระเงนิได ้

 



 

5. บรกิารชําระคา่สนิคา้และบรกิาร (Bill Payment) 
 สามารถหักเงนิจากบัญชอีอมทรัพยห์รอืกระแสรายวันเพือชําระคา่สนิคา้และบรกิารตา่งๆได ้
 สามารถใชแ้อปพลิเคชัน KKP Mobile และแอปพลิเคชัน KKP Securities ในการสแกนหรือ  เบราว์ QR 

Code/Barcode เพอืชําระคา่สนิคา้และบรกิารตา่งๆได ้
 สามารถตังรายการชําระเงนิล่วงหนา้ไดสู้งถงึ 180 วันพรอ้มทังเลอืกความถใีนการชําระค่าสนิคา้และบรกิาร เช่น 

ชําระครังเดยีว ชําระเป็นประจําทกุสปัดาหห์รอืทกุเดอืน 
 กรณตีังรายการชําระเงนิลว่งหนา้สามารถยกเลกิหรอืแกไ้ขคําสังโอนเงนิไดก้อ่นเวลา 06:00 น. ของวันทตีังใหร้ะบบ

ทําการโอนเงนิกรณีระบบทํารายการตามคําสังภายหลังเวลา 06:00 น. ไปแลว้จะไม่สามารถยกเลกิหรือแกไ้ข
รายการได ้

 เรยีกดแูละสงัพมิพร์ายการชําระคา่สนิคา้และบรกิารยอ้นหลังได ้180 วัน 

6. บรกิารเตอืนเพอืจา่ย (PayAlert) 
 สามารถเรียกเก็บเงินจากผูอ้ืน โดยเรียกเก็บผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ นหรือเลขประจําตัวประชาชน ที

ลงทะเบยีนผา่นบรกิารพรอ้มเพย ์
 ผูเ้รยีกเก็บเงนิและผูถ้กูเรยีกเก็บ จะตอ้งลงทะเบยีนบรกิารพรอ้มเพยทั์ง 2 ฝ่ายเพอืใชบ้รกิารนี 
 รายการทเีรยีกเก็บเงนิจากผูอ้นื มอีายใุนการรอรับชําระเงนิ 45 วัน 
 กรณไีดร้ับขอ้ความเรยีกเก็บเงนิ สามารถชําระเงนิใหผู้เ้รยีกเก็บเงนิ โดยวธิกีารโอนเงนิหรอืวธิกีารชําระคา่สนิคา้และ

บรกิาร 

7. บรกิารลงทะเบยีน KKP พรอ้มเพย ์(KKP PromptPay Registration) 
สามารถลงทะเบยีน KKP พรอ้มเพยผ์กูหมายเลขประจําตวัประชาชน หรอืหมายเลขโทรศัพทม์อืถอื กับบัญชเีงนิฝาก
ของทา่นทเีปิดไวก้ับธนาคาร 
 เลขประจําตัวประชาชนผกูกับบัญชเีงนิฝากได ้1 บญัชเีทา่นัน 
 หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื 1 เลขหมายผกูกับบญัชเีงนิฝากได ้1 บญัชเีทา่นัน 
 บัญชเีงนิฝาก 1 บญัชผีกูไดท้ังเลขประจําตวัประชาชนและหมายเลขโทรศัพทม์อืถอื 

8. บรกิารเรยีกดขูอ้มลูขา่วสารผลติภณัฑแ์ละบรกิารของธนาคาร (News and Update) 
 สามารถเรยีกดขูอ้มลูขา่วสารผลติภัณฑแ์ละบรกิารตา่งๆของธนาคาร รวมถงึขอ้เสนอพเิศษทธีนาคารไดค้ัดสรรมาให ้

เฉพาะ 

9. บรกิารบรจิาคอเิล็กทรอนกิส ์(eDonation) 
 สามารถหักเงนิจากบัญชอีอมทรัพยห์รอืกระแสรายวันเพือบรจิาคได ้
 สามารถใชแ้อปพลิเคชัน  KKP Mobile และแอปพลิเคชัน  KKP Securities ในการสแกนหรือ เบราว์ QR 

Code/Barcode หรอื กรอกรหัสอา้งองิ (Reference No.) เพอืบรจิาคได ้
 เรยีกดแูละสงัพมิพร์ายการบรจิาคยอ้นหลังได ้180 วัน 
 อํานวยความสะดวกใหแ้กผู่บ้รจิาคใหส้ามารถใชส้ทิธลิดหยอ่นภาษีไดโ้ดยไมต่อ้งนําหลักฐานการบรจิาคมาแสดงตอ่

กรมสรรพากร 

10. บรกิารดา้นกองทนุรวม (Mutual Fund) ทใีหบ้รกิารเพมิเตมิผา่นแอปพลเิคชนั KKP Mobile เท่านัน 
 สามารถซอื ขายคนื และ/หรอืสบัเปลยีนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมตา่งๆ ทธีนาคารเป็นตัวแทน 
 สามารถเรียกดูขอ้มูลกองทุนรวม ขอ้มูลระดับความเสยีงของผูข้อใชบ้รกิาร (Risk Profile) และขอ้มูลอืนๆ เช่น 

ขา่วสารกองทุน เป็นตน้ ตามทธีนาคารไดจั้ดใหม้ขีนึ 
 สามารถแจง้เตอืนการจ่ายเงนิปันผลกองทนุรวมของผูข้อใชบ้รกิารได ้

11. บรกิารตรวจสอบเครดติบโูร (Request NCB) 
 เป็นบรกิารขอรายงานขอ้มลูเครดติ และ/หรอืคะแนนเครดติสําหรับบคุคลสญัชาตไิทยและมอีาย ุ20 ปีบรบิรูณ์ขนึไป 
 ค่าธรรมเนียมการทํารายการเป็นไปตามอัตราทีบริษัทขอ้มูลเครดติกําหนด โดยหักจากบัญชเีงนิฝากทีมีอยู่กับ

ธนาคาร 
 สามารถดูรายงานรายงานขอ้มูลเครดติ และ/หรือคะแนนเครดติแบบย่อไดผ้่านแอปพลเิคชัน KKP Mobile และจะ

ไดร้ับรายงานรายงานขอ้มลูเครดติ และ/หรอืคะแนนเครดติแบบเต็มจากบรษัิทขอ้มลูเครดติผา่นทาง Email 
 

  



 

2. ผลติภณัฑน์มีคีา่บรกิารอะไรบา้ง 
อตัราคา่ธรรมเนยีม 

รายละเอยีด คา่ธรรมเนยีม 
1. คา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิาร KKP e-Banking  
    1.1 คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ ไมค่ดิคา่ธรรมเนียม 
    1.2 คา่ธรรมเนียมรายปี ไมค่ดิคา่ธรรมเนียม 
2. คา่ธรรมเนยีมการทํารายการ  
    2.1 การโอนเงนิระหวา่งบัญชตีนเองภายในธนาคาร ไมค่ดิคา่ธรรมเนียม 
    2.2 การโอนเงนิไปยังบญัชบีคุคลอนืภายในธนาคาร ไมค่ดิคา่ธรรมเนียม 
    2.3 การโอนเงนิตา่งธนาคาร ไมค่ดิคา่ธรรมเนียม 
    2.4 การโอนเงนิพรอ้มเพย ์(PromptPay) ไมค่ดิคา่ธรรมเนียม 
    2.5 การชาํระคา่สนิคา้และบรกิาร Cross-Bank Bill Payment ไมค่ดิคา่ธรรมเนียม 
    2.6 การชาํระคา่สนิคา้และบรกิาร  

- คา่เชา่ซอืรถยนตกั์บธนาคาร ไมค่ดิคา่ธรรมเนียม 
- คา่สนิคา้/บรกิารกบัผูใ้หบ้รกิรอนืทมีใิชธ่นาคาร ไมค่ดิคา่ธรรมเนียม 

    2.7 การเปลยีนระยะเวลาฝากของบญัชฝีากประจํา ไมค่ดิคา่ธรรมเนียม 
    2.8 บรกิารเตอืนเพอืจา่ย (PayAlert)  

2.8.1 การสง่คาํสงัเตอืนเพอืจ่าย (PayAlert - Request) ไมค่ดิคา่ธรรมเนียม 
2.8.2 การชําระเงนิ  

- ชําระเงนิจากการเรยีกเก็บเงนิทัวไป ไมค่ดิคา่ธรรมเนียม 
- ชําระเงนิจากการเรยีกเก็บเงนิทมีรีหัส (Ref. Code) ไมค่ดิคา่ธรรมเนียม 

    2.9 บรกิารตรวจสอบเครดติบโูร (Request NCB) 
           - รายงานขอ้มลูเครดติและคะแนนเครดติ 
           - รายงานขอ้มลูเครดติ 

 
200 บาทตอ่รายการ 
150 บาทตอ่รายการ 

 
หมายเหต:ุ 

 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมกีารเพมิเตมิหรอืเปลยีนแปลง ทังนี ธนาคารจะประกาศหรอืแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ
ถงึการเปลยีนแปลงใดๆ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน หากผูใ้ชบ้รกิารยังคงใชบ้รกิาร KKP e-Banking ภายหลังที
การเปลยีนแปลงดังกลา่วมผีลใชบ้ังคับ ใหถ้อืวา่ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยอมรับการเรยีกเก็บหรอืการเปลยีนแปลงอัตรา
คา่ธรรมเนียมดังกลา่ว 

 ธนาคารขอสงวนสทิธใินการคนืค่าธรรมเนียมในการทํารายการโอนเงนิทุกกรณี หากตรวจสอบแลว้พบว่าความ
ผดิพลาดเกดิจากการทํารายการของลกูคา้ เชน่ เลขทบีัญชปีลายทางไมถ่กูตอ้ง หรอืบัญชปีลายทางมสีถานะปิด 
เป็นตน้ 

 
วงเงนิในการทําธุรกรรม 

บรกิาร สงูสดุ/รายการ สงูสดุ/วนั 

1) โอนเงนิระหวา่งบัญชตีนเองภายในธนาคาร 1,000,000 บาท 1,000,000 บาท 
2) โอนเงนิไปยังบัญชบีคุคลอนืภายในธนาคาร 200,000 บาท 200,000 บาท 
3) โอนเงนิตา่งธนาคาร และโอนเงนิพรอ้มเพย ์(PromptPay) 100,000 บาท 200,000 บาท 
4) ชําระคา่สนิคา้และบรกิาร 500,000 บาท 500,000 บาท 

 
หมายเหต ุ: ลกูคา้ KKP e-Banking ทเีปิดใชบ้รกิารชอ่งทางแอปพลเิคชนั KKP Mobile และบรกิาร KKP e-Banking @KKP 
Securities จะสามารถใชว้งเงนิในการทําธุรกรรมสงูสดุไดต้ามตาราง วงเงนิในการทํารายการ ของบรกิาร KKP e-Banking 
@KKP Securities 
 

  



 

3. ผลติภณัฑน์มีขีอ้ควรระวงัทสีําคญัอะไรบา้ง 

ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งตระหนักถงึภาระหนา้ทใีนการดูแลรักษารหัสประจําตัวและรหัสผ่าน และความปลอดภัยของอุปกรณ์
อเิล็กทรอนกิสข์องตนเอง โดยมขีอ้ควรระวัง ดังตอ่ไปนี 

 ไมเ่ปิดเผยรหัสประจําตัวและรหัสผา่นใหบ้คุคลอนืทราบ 
 ไมเ่ขยีนหรอืจดรหัสผา่นไวใ้นททีเีห็นไดง่้าย 
 ทําลายเอกสารทใีชแ้จง้รหัสประจําตัวและรหัสผา่น และเปลยีนรหัสผา่นเป็นประจํา 
 ตรวจสอบรายการการทําธรุกรรมเป็นประจํา หากมขีอ้สงสยัใหต้ดิตอ่ธนาคารทันที 
 ออกจากระบบการใหบ้รกิารการเงนิทางอเิล็กทรอนกิสท์กุครัง หลังจากทํารายการเสร็จสนิ 
 เพือความปลอดภัย ก่อน Login เขา้ใชง้าน ควรตรวจสอบใหม้ันใจว่าเครืองคอมพวิเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ

อุปกรณ์อเิล็คทรอนกิสอ์นืๆ ของผูใ้ชบ้รกิารไม่ไดต้ดิไวรัส โดยทําการสแกน และ อัพเดทฐานขอ้มูลไวรัส และลา้ง
คา่ Temporary File (Cache, Cookies) ของบราวเซอรอ์ยา่งสมําเสมอ 

 ตดิตังโปรแกรมป้องกันไวรัสทมีกีารปรับปรุงฐานขอ้มูลไวรัสใหทั้นสมัย และใชบ้รกิารกรองไวรัสทางอนิเทอรเ์น็ตที
เชอืถอืได ้ 

 ไม่ควรเขา้ใชบ้รกิารผ่านเครอืงคอมพวิเตอรส์าธารณะ และควรทําการออกจากระบบ (Logout) ทุกครังหลังเลกิใช ้
บรกิาร 

 ไมค่วรใชอ้นิเทอรเ์นตสาธารณะ (Public Internet) เนอืงจากปัจจุบันมโีปรแกรมทสีามารถดักจับขอ้มลูของทา่นและ
อาจนําไปใชต้อ่ในทางทมีชิอบได ้

 ไมค่วรดัดแปลงระบบปฏบิัตกิารโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต และหลกีเลยีงการดาวนโ์หลดหรอืตดิตังโปรแกรมจากแหล่งที
ไมน่่าเชอืถอื 

 OTP คอื รหัสลับครังเดยีวทใีชย้นืยันการทําธรุกรรมตา่งๆ ผ่านระบบ KKP e-Banking ซงึรหัสลับ OTP จะใชไ้ดเ้พยีงครัง
เดียวต่อหนึงธุรกรรม ไม่สามารถนํากลับมาใชง้านซําได ้โดยธนาคารจะทําการส่ง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือที
ผูใ้ชบ้รกิารไดล้งทะเบยีนไวก้ับธนาคารเท่านัน โปรดระวังไม่เปิดเผยรหัส OTP หรือใหบุ้คคลอนืถอืโทรศัพทม์อืถอื
ของทา่นขณะมกีารทําธรุกรรม 

 ตรวจสอบรายการการทําธรุกรรมเป็นประจํา หากมขีอ้สงสยัใหต้ดิตอ่ธนาคารทันที 

ทงัน ีธนาคารไมม่นีโยบายในการสอบถามขอ้มลูสว่นตวัหรอื เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอืของผูใ้ชบ้รกิารไมว่า่ผา่น
ทางเว็บไซต ์อเีมล หรอื SMS แตอ่ยา่งใด 
 

4. ทา่นควรทําอยา่งไร หากรายละเอยีดในการตดิตอ่ของทา่นเปลยีนแปลง 

สามารถตดิตอ่ขอแกไ้ขขอ้มลูไดท้ธีนาคารเกยีรตนิาคนิภทัรทกุสาขา  

5. ทา่นสามารถหารายละเอยีดเพมิเตมิเกยีวกบัผลติภณัฑน์หีรอืตดิตอ่กบัสถาบนัการเงนิไดอ้ยา่งไร 

หากมขีอ้สงสยัเพมิเตมิ สามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดหรอืสอบถามเพมิเตมิไดท้ ี
 ธนาคารเกยีรตนิาคนิภัทรทกุสาขา 
 www.kkpfg.com 
 KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 

6. ทางเลอืกอนืในกลุม่บรกิารการเงนิผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์
 

 ชอ่งทางแอปพลเิคชนั KKP Mobile 
 บรกิาร KKP e-Banking @KKP Securities 
 บรกิาร KKP Biz e-Banking 
 บรกิาร KKP Phone Service 

 

คําเตอืน :  
ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้เป็นขอ้มูลผลติภณัฑเ์บอืงตน้เพอืประกอบการตดัสนิใจ ในการใชบ้รกิารลูกคา้ควรศกึษา
ขอ้กําหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใชบ้รกิารดา้นการเงนิผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์และขอ้ตกลงและเงอืนไขใน
การใชบ้รกิาร KKP e-Banking  



 

Term & Conditions 

                ขอ้มูลในเอกสารฉบับนี มผีลบังคับใชไ้ดจ้นกวา่ธนาคารจะมปีระกาศเปลยีนแปลง 


