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1. ผลติภณัฑน์ีค้อือะไร 
 

 บรกิาร KK e-Banking @PhatraEdge เป็นบรกิารธนาคารผ่านอนิเทอรเ์น็ตของธนาคารเกยีรตนิาคนิ (“ธนาคาร”) 
ส าหรับลกูคา้ธนาคารทีม่บีญัชกีารลงทนุกับบรษัิทหลักทรัพยภ์ัทร จ ากัด (มหาชน) (“บล.ภัทร”) ซึง่เป็นอกีหนึง่ชอ่งทางใน
การท าธุรกรรมทางการเงนิทีถู่กออกแบบมาเพือ่อ านวยความสะดวกใหก้ับลูกคา้ในการบรหิารจัดการดา้นการเงนิและการ
ลงทนุไดส้ะดวกและมปีระสทิธภิาพมากขึน้บนระบบรักษาความปลอดภัยขอ้มลูทีไ่ดม้าตรฐาน เพือ่การใหบ้รกิารทีค่รบวงจร
ของ กลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภัทร โดยบรกิาร KK e-Banking @PhatraEdge นี้ รองรับการท าธุรกรรมทางการเงนิ
ต่างๆเชน่ การเรยีกดูยอดเงนิคงเหลอื รายการเดนิบัญช ีการท าธุรกรรมโอนเงนิ การช าระค่าสนิคา้และบรกิาร เป็นตน้ โดย
สามารถใชบ้รกิารไดท้ัง้ชอ่งทางเว็บไซต ์และ Mobile Application 
 
บรกิาร KK e-Banking @PhatraEdge  
 

1. บรกิารขอ้มลูบญัชเีงนิฝาก (My Account) 

 ตรวจสอบยอดเงนิคงเหลอื และรายการเคลือ่นไหวในบัญชเีงนิฝากทีม่อียู่กับธนาคาร ทัง้บัญชปีระเภทออมทรัพย ์
ประเภทกระแสรายวัน และประเภทเงนิฝากประจ า 

o ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชเีงนิฝาก (Balance Inquiry) 
o รายการเคลือ่นไหวในบัญชเีงนิฝากแบบยอ้นหลัง (Statement Inquiry) โดยสามารถเรยีกดู/สั่งพมิพ์

ยอ้นหลังได ้180 วัน 
o รายการเคลือ่นไหวในบญัชเีงนิฝากแบบรายวัน (Today Transaction) 

 
2. การจดัการบญัช ี(Manage Account) 

 เพิม่ ลด แกไ้ขบญัชตีนเอง หรอืบญัชผีูอ้ ืน่ทัง้ภายในธนาคาร และตา่งธนาคาร 
 แกไ้ขขอ้มูลบัญชตีนเอง เช่น ชือ่ย่อบัญช ีหรือแกไ้ขขอ้มูลบัญชผีูอ้ ื่น เช่น ชือ่ย่อบัญช ี หมวดหมู่ อีเมลหรือ

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืเพือ่ใชส้ าหรับแจง้ผลการท ารายการ 
 
3. การจดัการหมายเลข KK พรอ้มเพย ์(My KK PromptPay) 

 เรยีกดรูายละเอยีดหมายเลข KK พรอ้มเพย ์(หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหมายเลขโทรศัพทม์อืถอื) ทีผ่กู
ไวก้บับญัชเีงนิฝากของธนาคาร 

 สามารถเปลีย่นแปลงบญัชเีงนิฝากของธนาคารทีผ่กูกบัหมายเลข KK พรอ้มเพย ์(หมายเลขประจ าตวัประชาชน หรอื
หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื) 

 
4. บรกิารโอนเงนิ (Fund Transfer) 

 บรกิารโอนเงนิระหวา่งบญัชตีนเองภายในธนาคาร (Between your KK account)โอนเงนิระหวา่งบญัชเีงนิฝากของ
ทา่น ทัง้บญัชอีอมทรัพยห์รอืบญัชกีระแสรายวัน 

 บรกิารโอนเงนิไปยงับญัชบีคุคลอืน่ภายในธนาคาร (To other KK account)โอนเงนิในบญัชเีงนิฝากของทา่น จาก
บญัชอีอมทรัพยห์รอืบญัชกีระแสรายวัน ไปยงับญัชอีอมทรัพยห์รอืบญัชกีระแสรายวนัของบคุคลอืน่ภายในธนาคาร 

 บรกิารโอนเงนิตา่งธนาคาร (To other bank’s account) 
o แบบที ่1เงนิเขา้บญัชแีบบทนัท ี
o แบบที ่2 เงนิเขา้บญัชภีายใน 1 วันท าการ 
o แบบที ่3 เงนิเขา้บญัชภีายใน 2 วันท าการ 

 โดยสามารถเลอืกการโอนเงนิแบบโอนประจ า (Recurring Transfer)เพือ่โอนเงนิจากบญัชอีอมทรัพยห์รอืกระแส
รายวันไปยงับญัชอีอมทรัพยห์รอืบญัชกีระแสรายวันภายในธนาคารหรอืตา่งธนาคารโดยสามารถโอนประจ าแบบรายสปัดาห์
หรอืรายเดอืนจ ากดัความถีส่งูสดุที ่6 ครัง้ตดิตอ่กนั 
 
 



 

5. บรกิารช าระเงนิดว้ย QR Code (QR Code Payment) 
 สามารถสรา้ง QR Code เพือ่รับช าระเงนิจากผูอ้ ืน่ เพิม่ความสะดวก ปลอดภยั และรวดเร็ว 

 สรา้ง QR Code จากหมายเลขโทรศัพทม์อืถอื หรอืเลขประจ าตวัประชาชน ทีไ่ดล้งทะเบยีนบรกิาร KK พรอ้มเพยไ์ว ้
กบัธนาคาร 

 QR Code ทีส่รา้งขึน้ สามารถใชแ้อพพลเิคชนัของทกุธนาคาร รวมถงึแอพพลเิคชนั Phatra Edge สแกนหรอืเบราว์
เพือ่ชาระเงนิได ้ 
 

6. บรกิารช าระคา่สนิคา้และบรกิาร (Bill Payment) 

 สามารถหักเงนิจากบญัชอีอมทรัพยห์รอืกระแสรายวันเพือ่ช าระคา่สนิคา้และบรกิารตา่งๆได ้
 สามารถใชแ้อพพลเิคชั่น KK e-Banking และแอพพลเิคชั่น Phatra Edge ในการสแกนหรอื เบราว์ QR 

Code/Barcode เพือ่ช าระคา่สนิคา้และบรกิารตา่งๆได ้
 สามารถตัง้รายการช าระเงนิล่วงหนา้ไดสู้งถงึ 180 วันพรอ้มทัง้เลอืกความถีใ่นการช าระค่าสนิคา้และบรกิาร เช่น 

ช าระครัง้เดยีว ช าระเป็นประจ าทกุสปัดาหห์รอืทกุเดอืน 
 กรณีตัง้รายการช าระเงนิลว่งหนา้สามารถยกเลกิหรอืแกไ้ขค าสัง่โอนเงนิไดก้อ่นเวลา 06:00 น. ของวันทีต่ัง้ใหร้ะบบ

ท าการโอนเงนิกรณีระบบท ารายการตามค าสั่งภายหลังเวลา 06:00 น. ไปแลว้จะไม่สามารถยกเลกิหรือแกไ้ข
รายการได ้

 เรยีกดแูละสัง่พมิพร์ายการช าระคา่สนิคา้และบรกิารยอ้นหลังได ้180 วัน 
 
7. เตอืนเพือ่จา่ย (PayAlert) 

 สามารถเรยีกเก็บเงนิจากผูอ้ ืน่ โดยเรยีกเก็บผา่นหมายเลขโทรศัพทม์อืถอื หรอืเลขประจาตัวประชาชน ทีล่งทะเบยีน
ผา่นบรกิารพรอ้มเพย ์

 ผูเ้รยีกเก็บเงนิและผูถ้กูเรยีกเก็บ จะตอ้งลงทะเบยีนบรกิารพรอ้มเพยท์ัง้ 2 ฝ่ายเพือ่ใชบ้รกิารนี ้
 รายการทีเ่รยีกเก็บเงนิจากผูอ้ ืน่ มอีายใุนการรอรับชาระเงนิ 45 วัน 
 กรณีไดรั้บขอ้ความเรยีกเก็บเงนิ สามารถช าระเงนิใหผู้เ้รยีกเกบ็เงนิโดยวธิกีารโอนเงนิหรอืวธิกีารช าระคา่สนิคา้และ

บรกิาร 
 
8. บรกิารลงทะเบยีนKK พรอ้มเพย ์(KK PromptPay Registration) 

 สามารถลงทะเบยีนKK พรอ้มเพยผ์กูหมายเลขประจ าตวัประชาชนหรอืหมายเลขโทรศัพทม์อืถอื กบับญัชเีงนิฝาก
ของทา่นทีเ่ปิดไวก้บัธนาคาร 

 เลขประจ าตัวประชาชนผกูกบับญัชเีงนิฝากได ้1 บญัชเีทา่นัน้ 
 หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื 1 เลขหมายผกูกบับญัชเีงนิฝากได ้1 บญัชเีทา่นัน้ 
 บญัชเีงนิฝาก 1 บญัชผีกูไดท้ัง้เลขประจ าตวัประชาชนและหมายเลขโทรศัพทม์อืถอื 

 
9. บรกิารเรยีกดขูอ้มลูขา่วสารผลติภณัฑแ์ละบรกิารของธนาคาร (News and Update) 

 สามารถเรยีกดขูอ้มลูขา่วสารผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่งๆของธนาคาร รวมถงึขอ้เสนอพเิศษทีธ่นาคารไดค้ัดสรรมาให ้
เฉพาะ 

 
10. บรกิารบรจิาคอเิล็กทรอนกิส ์(eDonation) 

 สามารถหักเงนิจากบญัชอีอมทรัพยห์รอืกระแสรายวันเพือ่บรจิาคได ้
 สามารถใชแ้อพพลเิคชั่น KK e-Banking และแอพพลเิคชั่น PhatraEdge ในการสแกนหรือเบราว์ QR 

Code/Barcode หรอื กรอกรหัสอา้งองิ (Reference No.) เพือ่บรจิาคได ้

 เรยีกดแูละสัง่พมิพร์ายการบรจิาคยอ้นหลังได ้180 วัน 
 อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่บ้รจิาคใหส้ามารถใชส้ทิธิล์ดหยอ่นภาษีไดโ้ดยไมต่อ้งน าหลักฐานการบรจิาคมาแสดงตอ่

กรมสรรพากร 
 

  



 

2. ผลติภณัฑน์ีม้คีา่บรกิารอะไรบา้ง 

อตัราคา่ธรรมเนยีม 

รายละเอยีด อตัราคา่ธรรมเนยีม 

1. คา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิาร KK e-Banking  

    1.1 คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้ ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม 

    1.2 คา่ธรรมเนยีมรายปี ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม 

2. คา่ธรรมเนยีมการท ารายการผา่น บรกิาร KK e-Banking  

    2.1 การโอนเงนิระหวา่งบญัชตีนเองภายในธนาคาร ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม 

    2.2 การโอนเงนิไปยงับญัชบีคุคลอืน่ภายในธนาคาร ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม 

    2.3 การโอนเงนิตา่งธนาคาร ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม 

    2.4 การโอนเงนิพรอ้มเพย ์(PromptPay) ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม 

    2.5 การช าระคา่สนิคา้และบรกิาร Cross-Bank Bill Payment ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม 

    2.6 การช าระคา่สนิคา้และบรกิาร  
- คา่เชา่ซือ้รถยนตก์บัธนาคาร ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม 
- คา่สนิคา้/บรกิารกบัผูใ้หบ้รกิรอืน่ทีม่ใิชธ่นาคาร ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม 

    2.7 เตอืนเพือ่จา่ย (PayAlert)  
2.7.1 การเรยีกเตอืนเพือ่จา่ย (PayAlert - Request) ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม 
2.7.2 การช าระเงนิ  

- ช าระเงนิจากการเรยีกเก็บเงนิทั่วไป ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม 
- ช าระเงนิจากการเรยีกเก็บเงนิทีม่รีหัส (Ref. Code) ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม 

 
หมายเหต:ุ 

 คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วอาจมกีารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลง ทัง้นี ้ธนาคารจะประกาศหรอืแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ
ถงึการเปลีย่นแปลงใดๆ ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน หากผูใ้ชบ้รกิารยงัคงใชบ้รกิาร KK e-Banking 
@PhatraEdge ภายหลังทีก่ารเปลีย่นแปลงดังกลา่วมผีลใชบ้งัคับ ใหถ้อืวา่ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยอมรับการเรยีกเก็บ
หรอืการเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนยีมดังกลา่ว 

 ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ธรรมเนยีมในการท ารายการโอนเงนิทกุกรณี หากตรวจสอบแลว้พบวา่ความ
ผดิพลาดเกดิจากการท ารายการของลกูคา้ เชน่ เลขทีบ่ญัชปีลายทางไมถ่กูตอ้ง หรอืบญัชปีลายทางมสีถานะปิด 
เป็นตน้ 

 
วงเงนิในการท าธุรกรรม 

บรกิาร สงูสดุ/รายการ สงูสดุ/วนั 

1. โอนเงนิระหวา่งบญัชตีนเองภายในธนาคาร ไมจ่ ากดัวงเงนิ ไมจ่ ากดัวงเงนิ 

2. โอนเงนิไปยงับญัชบีคุคลอืน่ภายในธนาคาร 1,000,000 บาท 1,000,000 บาท 

3. โอนเงนิตา่งธนาคาร และโอนเงนิพรอ้มเพย ์(PromptPay) 1,000,000 บาท 1,000,000 บาท 

4. ช าระคา่สนิคา้และบรกิาร 500,000 บาท 500,000 บาท 

 
หมายเหต ุ: ลกูคา้ KK e-Banking ทีเ่ปิดใชบ้รกิาร KK e-Banking @PhatraEdge จะสามารถใชว้งเงนิในการท าธรุกรรม
สงูสดุไดต้ามตาราง วงเงนิในการท ารายการ ของบรกิาร KK e-Banking @PhatraEdge 
 

  



 

Term & Conditions 

3. ผลติภณัฑน์ีม้ขีอ้ควรระวงัทีส่ าคญัอะไรบา้ง 

 

ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งตระหนักถงึภาระหนา้ทีใ่นการดแูลรักษารหัสประจ าตวัและรหัสผา่น และความปลอดภยัของอปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิสข์องตนเอง โดยมขีอ้ควรระวัง ดังตอ่ไปนี ้

 โปรดระวังไมเ่ปิดเผยรหัสประจ าตวั (Username) รหัสผา่น (Password) Phatra Trading PIN และรหัสผา่น
ชัว่คราว OTP ใหบ้คุคลอืน่ทราบไมเ่ขยีนหรอืจดรหสัผา่นไวใ้นทีท่ีเ่ห็นไดง้า่ยโดยเฉพาะขณะมกีารท าธรุกรรม 

 ท าลายเอกสารทีใ่ชแ้จง้รหัสประจ าตวัและรหัสผา่น และเปลีย่นรหัสผา่นเป็นประจ า 
 ตรวจสอบรายการการท าธรุกรรมเป็นประจ า หากมขีอ้สงสยัใหต้ดิตอ่ธนาคารทันท ี
 ออกจากระบบ (Log out) การใหบ้รกิารการเงนิทางอเิล็กทรอนกิสท์กุครัง้ หลังจากท ารายการเสร็จสิน้ 
 เพือ่ความปลอดภยั กอ่น Login เขา้ใชง้าน ควรตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่เครือ่งคอมพวิเตอร ์โทรศัพทม์อืถอื หรอื

อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ ของผูใ้ชบ้รกิารไมไ่ดต้ดิไวรัส โดยท าการสแกน และ อพัเดทฐานขอ้มลูไวรัส และลา้ง
คา่ Temporary File (Cache, Cookies) ของบราวเซอรอ์ยา่งสม า่เสมอ 

 ไมค่วรเขา้ใชบ้รกิารผา่นเครือ่งคอมพวิเตอรส์าธารณะ และออกจากระบบ (Log out) ทกุครัง้หลังจากท ารายการ
เสร็จสิน้ 

 ตดิตัง้โปรแกรมป้องกนัไวรัสทีม่กีารปรับปรงุฐานขอ้มลูไวรัสใหท้ันสมยั และใชบ้รกิารกรองไวรัสทางอนิเตอรเ์น็ตที่
เชือ่ถอืได ้เป็นตน้ 

 ไมค่วรใชอ้นิเตอรเ์น็ตสาธารณะ (Public Internet) เนือ่งจากปัจจบุนัมโีปรแกรมทีส่ามารถดักจบัขอ้มลูของทา่นและ
อาจน าไปใชต้อ่ในทางทีม่ชิอบได ้

 ไมด่ัดแปลงระบบปฏบิตักิารโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตและหลกีเลีย่งการดาวนโ์หลดหรอืตดิตัง้โปรแกรมจากแหลง่ทีไ่ม่
น่าเชือ่ถอื 

 

ท ัง้นี ้ธนาคารไมม่นีโยบายในการสอบถามขอ้มลูสว่นตวัหรอื เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอืของผูใ้ชบ้รกิารไมว่า่ผา่น
ทางเว็บไซต ์อเีมล หรอื SMS แตอ่ยา่งใด 
 

4. ทา่นควรท าอยา่งไร หากรายละเอยีดในการตดิตอ่ของทา่นเปลีย่นแปลง 

สามารถตดิตอ่ขอแกไ้ขขอ้มลูไดท้ีธ่นาคารเกยีรตนิาคนิทกุสาขา  

5. ทา่นสามารถหารายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑน์ีห้รอืตดิตอ่กบัสถาบนัการเงนิไดอ้ยา่งไร 

หากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ สามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดหรอืสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่

 www.kiatnakin.co.th หรอื www.phatraedge.com 
 KKP Contact Center โทร. 02-165-5555 
 Phatra Contact Center โทร.02-305-9559 

6. ทางเลอืกอืน่ในกลุม่บรกิารการเงนิผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์

 บรกิาร KK e-Banking 
 บรกิาร KK Biz e-Banking 

 บรกิาร KK Phone Service 

ค าเตอืน :  
ขอ้มลูดงักลา่วขา้งตน้เป็นขอ้มลูผลติภณัฑเ์บือ้งตน้เพือ่ประกอบการตดัสนิใจในการใชบ้รกิารลกูคา้ควรศกึษา
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเกีย่วกบัการใชบ้รกิารดา้นการเงนิผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์และขอ้ตกลงและเงือ่นไขใน

การใชบ้รกิาร KK e-Banking  

 

ขอ้มลูในเอกสารฉบบันี ้มผีลบังคบัใชไ้ดจ้นกวา่ธนาคารจะมปีระกาศเปลีย่นแปลง 


