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1. ผลติภณัฑน์คีอือะไร 
 

 บรกิาร KKP e-Banking @KKP Securities เป็นบรกิารธนาคารผ่านอนิเทอรเ์น็ตของธนาคารเกยีรตนิาคนิภัทร 
(“ธนาคาร”) สําหรับลูกคา้ธนาคารทมีบีัญชกีารลงทุนกับบรษัิทหลักทรัพยเ์กยีร  ตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) (“บรษัิท
หลักทรัพย”์) ซงึเป็นอกีหนงึชอ่งทางในการทําธุรกรรมทางการเงนิทถีูกออกแบบมาเพอือํานวยความสะดวกใหก้ับลูกคา้ใน
การบรหิารจัดการดา้นการเงนิและการลงทุนไดส้ะดวกและมปีระสทิธภิาพมากขนึบนระบบรักษาความปลอดภัยขอ้มูลทไีด ้
มาตรฐาน เพอืการใหบ้รกิารทคีรบวงจรของ กลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภัทร โดยบรกิาร KKP e-Banking @KKP 
Securities น ีรองรับการทําธรุกรรมทางการเงนิตา่งๆเชน่ การเรยีกดยูอดเงนิคงเหลอื รายการเดนิบัญช ีการทําธุรกรรมโอน
เงนิ การชําระคา่สนิคา้และบรกิาร เป็นตน้ โดยสามารถใชบ้รกิารไดท้ังชอ่งทางเว็บไซต ์และ Mobile Application 
 
บรกิาร KKP e-Banking @KKP Securities  
 

1. บรกิารขอ้มลูบญัชเีงนิฝาก (My Account) 
 ตรวจสอบยอดเงนิคงเหลอื และรายการเคลอืนไหวในบัญชเีงนิฝากทมีอียู่กับธนาคาร ทังบัญชปีระเภทออมทรัพย ์

ประเภทกระแสรายวัน และประเภทเงนิฝากประจํา 
o ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชเีงนิฝาก (Balance Inquiry) 
o รายการเคลอืนไหวในบัญชเีงนิฝากแบบยอ้นหลัง (Statement Inquiry) โดยสามารถเรยีกดู/สังพมิพ์

ยอ้นหลังได ้180 วัน 
o รายการเคลอืนไหวในบญัชเีงนิฝากแบบรายวัน (Today Transaction) 

 
2. การจดัการบญัช ี(Manage Account) 

 เพมิ ลด แกไ้ขบญัชตีนเอง หรอืบญัชผีูอ้นืทังภายในธนาคาร และตา่งธนาคาร 
 แกไ้ขขอ้มูลบัญชตีนเอง เช่น ชอืย่อบัญช ีหรือแกไ้ขขอ้มูลบัญชผีูอ้ ืน เช่น ชอืย่อบัญช ี หมวดหมู่ อีเมลหรือ

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืเพอืใชสํ้าหรับแจง้ผลการทํารายการ 
 
3. การจดัการหมายเลข KKP พรอ้มเพย ์(My KKP PromptPay) 

 เรยีกดรูายละเอยีดหมายเลข KKP พรอ้มเพย ์(หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชนหรอืหมายเลขโทรศัพทม์อืถอื) ที
ผกูไวก้บับญัชเีงนิฝากของธนาคาร 

 สามารถเปลยีนแปลงบญัชเีงนิฝากของธนาคารทผีกูกบัหมายเลข KKP พรอ้มเพย ์(หมายเลขประจําตัวประชาชน 
หรอืหมายเลขโทรศัพทม์อืถอื) 

 
4. บรกิารโอนเงนิ (Fund Transfer) 

 บรกิารโอนเงนิระหวา่งบญัชตีนเองภายในธนาคาร (Between your Kiatnakin Phatra Bank account)โอนเงนิ
ระหวา่งบญัชเีงนิฝากของทา่น ทังบญัชอีอมทรัพยห์รอืบญัชกีระแสรายวัน 

 บรกิารโอนเงนิไปยงับญัชบีคุคลอนืภายในธนาคาร (To other Kiatnakin Phatra Bank account)โอนเงนิในบญัชี
เงนิฝากของทา่น จากบญัชอีอมทรัพยห์รอืบญัชกีระแสรายวัน ไปยงับญัชอีอมทรัพยห์รอืบญัชกีระแสรายวันของ
บคุคลอนืภายในธนาคาร 

 บรกิารโอนเงนิตา่งธนาคาร (To other bank’s account) 
o แบบท ี1เงนิเขา้บญัชแีบบทนัท ี
o แบบท ี2 เงนิเขา้บญัชภีายใน 1 วันทําการ 
o แบบท ี3 เงนิเขา้บญัชภีายใน 2 วันทําการ 

 โดยสามารถเลอืกการโอนเงนิแบบโอนประจํา (Recurring Transfer)เพอืโอนเงนิจากบญัชอีอมทรัพยห์รอืกระแส
รายวันไปยงับญัชอีอมทรัพยห์รอืบญัชกีระแสรายวันภายในธนาคารหรอืตา่งธนาคารโดยสามารถโอนประจําแบบรายสปัดาห์
หรอืรายเดอืนจํากดัความถสีงูสดุท ี6 ครังตดิตอ่กนั 



 

 
5. บรกิารชําระเงนิดว้ย QR Code (QR Code Payment) 

 สามารถสรา้ง QR Code เพอืรับชําระเงนิจากผูอ้นื เพมิความสะดวก ปลอดภยั และรวดเร็ว 
 สรา้ง QR Code จากหมายเลขโทรศัพทม์อืถอื หรอืเลขประจําตวัประชาชน ทไีดล้งทะเบยีนบรกิาร KK พรอ้มเพยไ์ว ้

กบัธนาคาร 
 QR Code ทสีรา้งขนึ สามารถใชแ้อพพลเิคชนัของทกุธนาคาร รวมถงึแอพพลเิคชนั KKP Securities สแกนหรอืเบ

ราวเ์พอืชาระเงนิได ้ 
 

6. บรกิารชําระคา่สนิคา้และบรกิาร (Bill Payment) 
 สามารถหักเงนิจากบญัชอีอมทรัพยห์รอืกระแสรายวันเพอืชําระคา่สนิคา้และบรกิารตา่งๆได ้
 สามารถใชแ้อพพลเิคชนั KKP e-Banking และแอพพลเิคชนั KKP Securities ในการสแกนหรอื เบราว ์QR 

Code/Barcode เพอืชําระคา่สนิคา้และบรกิารตา่งๆได ้
 สามารถตังรายการชําระเงนิล่วงหนา้ไดสู้งถงึ 180 วันพรอ้มทังเลอืกความถใีนการชําระค่าสนิคา้และบรกิาร เช่น 

ชําระครังเดยีว ชําระเป็นประจําทกุสปัดาหห์รอืทกุเดอืน 
 กรณตีังรายการชําระเงนิลว่งหนา้สามารถยกเลกิหรอืแกไ้ขคําสังโอนเงนิไดก้อ่นเวลา 06:00 น. ของวันทตีังใหร้ะบบ

ทําการโอนเงนิกรณีระบบทํารายการตามคําสังภายหลังเวลา 06:00 น. ไปแลว้จะไม่สามารถยกเลกิหรือแกไ้ข
รายการได ้

 เรยีกดแูละสงัพมิพร์ายการชําระคา่สนิคา้และบรกิารยอ้นหลังได ้180 วัน 
 
7. เตอืนเพอืจา่ย (PayAlert) 

 สามารถเรยีกเก็บเงนิจากผูอ้นื โดยเรยีกเก็บผา่นหมายเลขโทรศัพทม์อืถอื หรอืเลขประจาตัวประชาชน ทลีงทะเบยีน
ผา่นบรกิารพรอ้มเพย ์

 ผูเ้รยีกเก็บเงนิและผูถ้กูเรยีกเก็บ จะตอ้งลงทะเบยีนบรกิารพรอ้มเพยทั์ง 2 ฝ่ายเพอืใชบ้รกิารน ี
 รายการทเีรยีกเก็บเงนิจากผูอ้นื มอีายใุนการรอรับชาระเงนิ 45 วัน 
 กรณไีดร้ับขอ้ความเรยีกเก็บเงนิ สามารถชําระเงนิใหผู้เ้รยีกเกบ็เงนิโดยวธิกีารโอนเงนิหรอืวธิกีารชําระคา่สนิคา้และ

บรกิาร 
 
8. บรกิารลงทะเบยีนKKP พรอ้มเพย ์(KKP PromptPay Registration) 

 สามารถลงทะเบยีนKKP พรอ้มเพยผ์กูหมายเลขประจําตวัประชาชนหรอืหมายเลขโทรศัพทม์อืถอื กับบญัชเีงนิฝาก
ของทา่นทเีปิดไวก้บัธนาคาร 

 เลขประจําตัวประชาชนผกูกบับญัชเีงนิฝากได ้1 บญัชเีทา่นัน 
 หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื 1 เลขหมายผกูกบับญัชเีงนิฝากได ้1 บญัชเีทา่นัน 
 บญัชเีงนิฝาก 1 บญัชผีกูไดท้ังเลขประจําตวัประชาชนและหมายเลขโทรศัพทม์อืถอื 

 
9. บรกิารเรยีกดขูอ้มลูขา่วสารผลติภณัฑแ์ละบรกิารของธนาคาร (News and Update) 

 สามารถเรยีกดขูอ้มลูขา่วสารผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่งๆของธนาคาร รวมถงึขอ้เสนอพเิศษทธีนาคารไดค้ัดสรรมาให ้
เฉพาะ 

 
10. บรกิารบรจิาคอเิล็กทรอนกิส ์(eDonation) 

 สามารถหักเงนิจากบญัชอีอมทรัพยห์รอืกระแสรายวันเพอืบรจิาคได ้
 สามารถใชแ้อพพลเิคชนั KKP e-Banking และแอพพลเิคชัน KKP Securities ในการสแกนหรือเบราว ์QR 

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

กรมสรรพากร 
 

  



 

2. ผลติภณัฑน์มีคีา่บรกิารอะไรบา้ง 

อตัราคา่ธรรมเนยีม 
รายละเอยีด อตัราคา่ธรรมเนยีม 

1. คา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิาร KKP e-Banking  
    1.1 คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้ ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม 
    1.2 คา่ธรรมเนยีมรายปี ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม 
2. คา่ธรรมเนยีมการทํารายการผา่น บรกิาร KKP e-Banking  
    2.1 การโอนเงนิระหวา่งบญัชตีนเองภายในธนาคาร ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม 
    2.2 การโอนเงนิไปยงับญัชบีคุคลอนืภายในธนาคาร ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม 
    2.3 การโอนเงนิตา่งธนาคาร ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม 
    2.4 การโอนเงนิพรอ้มเพย ์(PromptPay) ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม 
    2.5 การชาํระคา่สนิคา้และบรกิาร Cross-Bank Bill Payment ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม 
    2.6 การชาํระคา่สนิคา้และบรกิาร  

- คา่เชา่ซอืรถยนตก์บัธนาคาร ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม 
- คา่สนิคา้/บรกิารกบัผูใ้หบ้รกิรอนืทมีใิชธ่นาคาร ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม 

    2.7 เตอืนเพอืจา่ย (PayAlert)  
2.7.1 การเรยีกเตอืนเพอืจา่ย (PayAlert - Request) ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม 
2.7.2 การชําระเงนิ  

- ชําระเงนิจากการเรยีกเก็บเงนิทัวไป ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม 
- ชําระเงนิจากการเรยีกเก็บเงนิทมีรีหัส (Ref. Code) ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม 

 
หมายเหต:ุ 

 คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วอาจมกีารเพมิเตมิหรอืเปลยีนแปลง ทังน ีธนาคารจะประกาศหรอืแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ
ถงึการเปลยีนแปลงใดๆ ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน หากผูใ้ชบ้รกิารยงัคงใชบ้รกิาร KKP e-Banking @KKP 
Securities ภายหลังทกีารเปลยีนแปลงดังกลา่วมผีลใชบ้งัคับ ใหถ้อืวา่ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยอมรับการเรยีกเกบ็หรอื
การเปลยีนแปลงอตัราคา่ธรรมเนยีมดังกลา่ว 

 ธนาคารขอสงวนสทิธใินการคนืคา่ธรรมเนยีมในการทํารายการโอนเงนิทกุกรณ ีหากตรวจสอบแลว้พบวา่ความ
ผดิพลาดเกดิจากการทํารายการของลกูคา้ เชน่ เลขทบีญัชปีลายทางไมถ่กูตอ้ง หรอืบญัชปีลายทางมสีถานะปิด 
เป็นตน้ 

 
วงเงนิในการทําธุรกรรม 

บรกิาร สงูสดุ/รายการ สงูสดุ/วนั 

1. โอนเงนิระหวา่งบญัชตีนเองภายในธนาคาร ไมจํ่ากดัวงเงนิ ไมจํ่ากดัวงเงนิ 
2. โอนเงนิไปยงับญัชบีคุคลอนืภายในธนาคาร 1,000,000 บาท 1,000,000 บาท 
3. โอนเงนิตา่งธนาคาร และโอนเงนิพรอ้มเพย ์(PromptPay) 1,000,000 บาท 1,000,000 บาท 
4. ชําระคา่สนิคา้และบรกิาร 500,000 บาท 500,000 บาท 

 
หมายเหต ุ: ลกูคา้ KKP e-Banking ทเีปิดใชบ้รกิาร KKP e-Banking @KKP Securities จะสามารถใชว้งเงนิในการทํา
ธรุกรรมสงูสดุไดต้ามตาราง วงเงนิในการทํารายการ ของบรกิาร KKP e-Banking @KKP Securities 
 

  



 

Term & Conditions 

3. ผลติภณัฑน์มีขีอ้ควรระวงัทสีําคญัอะไรบา้ง 

 

ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งตระหนักถงึภาระหนา้ทใีนการดแูลรักษารหัสประจําตวัและรหัสผา่น และความปลอดภยัของอปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิสข์องตนเอง โดยมขีอ้ควรระวัง ดังตอ่ไปน ี

 โปรดระวังไมเ่ปิดเผยรหัสประจําตวั (Username) รหัสผา่น (Password) Kiatnakin Phatra Securities Trading 
PIN และรหัสผา่นชวัคราว OTP ใหบ้คุคลอนืทราบไมเ่ขยีนหรอืจดรหสัผา่นไวใ้นททีเีห็นไดง้า่ยโดยเฉพาะขณะมกีาร
ทําธรุกรรม 

 ทําลายเอกสารทใีชแ้จง้รหัสประจําตัวและรหัสผา่น และเปลยีนรหัสผา่นเป็นประจํา 
 ตรวจสอบรายการการทําธรุกรรมเป็นประจํา หากมขีอ้สงสยัใหต้ดิตอ่ธนาคารทันท ี
 ออกจากระบบ (Log out) การใหบ้รกิารการเงนิทางอเิล็กทรอนกิสท์กุครัง หลังจากทํารายการเสร็จสนิ 
 เพอืความปลอดภยั กอ่น Login เขา้ใชง้าน ควรตรวจสอบใหม้นัใจวา่เครอืงคอมพวิเตอร ์โทรศัพทม์อืถอื หรอื

อปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสอ์นืๆ ของผูใ้ชบ้รกิารไมไ่ดต้ดิไวรัส โดยทําการสแกน และ อพัเดทฐานขอ้มลูไวรัส และลา้ง
คา่ Temporary File (Cache, Cookies) ของบราวเซอรอ์ยา่งสมําเสมอ 

 ไมค่วรเขา้ใชบ้รกิารผา่นเครอืงคอมพวิเตอรส์าธารณะ และออกจากระบบ (Log out) ทกุครงัหลังจากทํารายการ
เสร็จสนิ 

 ตดิตังโปรแกรมป้องกนัไวรัสทมีกีารปรับปรงุฐานขอ้มลูไวรัสใหท้ันสมยั และใชบ้รกิารกรองไวรัสทางอนิเตอรเ์น็ตที
เชอืถอืได ้เป็นตน้ 

 ไมค่วรใชอ้นิเตอรเ์น็ตสาธารณะ (Public Internet) เนอืงจากปัจจบุนัมโีปรแกรมทสีามารถดักจบัขอ้มลูของทา่นและ
อาจนําไปใชต้อ่ในทางทมีชิอบได ้

 ไมด่ัดแปลงระบบปฏบิตักิารโดยไมไ่ดร้ับอนุญาตและหลกีเลยีงการดาวนโ์หลดหรอืตดิตังโปรแกรมจากแหลง่ทไีม่
น่าเชอืถอื 

 

ทงัน ีธนาคารไมม่นีโยบายในการสอบถามขอ้มลูสว่นตวัหรอื เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอืของผูใ้ชบ้รกิารไมว่า่ผา่น
ทางเว็บไซต ์อเีมล หรอื SMS แตอ่ยา่งใด 
 

4. ทา่นควรทําอยา่งไร หากรายละเอยีดในการตดิตอ่ของทา่นเปลยีนแปลง 

สามารถตดิตอ่ขอแกไ้ขขอ้มลูไดท้ธีนาคารเกยีรตนิาคนิภทัรทกุสาขา  

5. ทา่นสามารถหารายละเอยีดเพมิเตมิเกยีวกบัผลติภณัฑน์หีรอืตดิตอ่กบัสถาบนัการเงนิไดอ้ยา่งไร 

หากมขีอ้สงสยัเพมิเตมิ สามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดหรอืสอบถามเพมิเตมิไดท้ ี
 www.kkpfg.com 
 KKP Contact Center โทร. 02-165-5555 
 Kiatnakin Phatra Securities Contact Center โทร.02-305-9559 

6. ทางเลอืกอนืในกลุม่บรกิารการเงนิผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์

 บรกิาร KKP e-Banking 
 บรกิาร KKP Biz e-Banking 
 บรกิาร KKP Phone Service 

คาํเตอืน :  
ขอ้มลูดงักลา่วขา้งตน้เป็นขอ้มลูผลติภณัฑเ์บอืงตน้เพอืประกอบการตดัสนิใจในการใชบ้รกิารลกูคา้ควรศกึษา
ขอ้กําหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใชบ้รกิารดา้นการเงนิผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์และขอ้ตกลงและเงอืนไขใน
การใชบ้รกิาร KKP e-Banking  

 
ขอ้มลูในเอกสารฉบบัน ีมผีลบังคับใชไ้ดจ้นกวา่ธนาคารจะมปีระกาศเปลยีนแปลง 


