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1 ภำพรวมของระบบ 

KKP Biz e-Banking ส ำหรับลกูคำ้ธรุกจิรถยนตเ์ป็นระบบทีธ่นำคำรจัดท ำขึน้มำเพือ่ชว่ยอ ำนวยควำมสะดวกใน

กำรด ำเนนิธรุกจิของ Dealer/Tent ซึง่เป็นคูค่ำ้ของทำงธนำคำร โดยม ีFeatures กำรใชง้ำนหลกัดงันี้ 

 แสดงรำยละเอยีดขอ้มลูบญัช ี

 แสดงรำยละเอยีดวงเงนิกูฟ้ลอรแ์พลน 

 สนิเชือ่เชำ่ซือ้รถยนต ์

o สง่เคสลกูคำ้สนิเชือ่เชำ่ซือ้ 

o ตดิตำมสถำนะกำรอนุมัต ิ

o ออกรำยงำนผลกำรอนุมัตยิอ้นหลงั 

o แสดงแคมเปญทีธ่นำคำรเสนอใหก้บัคูค่ำ้ 

2 Browser ทีร่องรบั 

 Microsoft Internet Explorer เวอรช์ัน่ 8.07ขึน้ไป 

 Google Chrome เวอรช์ัน่ 35 ขึน้ไป 

 Mozilla Firefox เวอรช์ัน่ 24 ขึน้ไป 

3 เร ิม่ตน้ใชง้ำน 

3.1 กำรใชง้ำนเบือ้งตน้ 

3.1.1 Login เขำ้สูร่ะบบ 

3.1.1.1 ในกำรเปิดใชบ้รกิำรคร ัง้แรกหลงัจำกทีเ่จำ้หนำ้ทีธ่นำคำร (Bank admin) ไดท้ ำกำร

สรำ้งขอ้มลูบรษัิท(Corporate Information) และขอ้มูลผูใ้ชง้ำน (User information)  

เรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะสง่ รหัสบรษัิท  (Corporate ID) ไปยังอเีมลท์ีก่ ำหนดไว ้และจะ

สง่ รหัสผูใ้ช ้(Username) ไปยัง Email ของ User และ สง่รหัสผ่ำนชัว่ครำว 

(Temporary Password) ส ำหรับกำรเขำ้ใชง้ำนครัง้แรก ไปยังมอืถอืของ User  ตำมที่

บรษัิทไดใ้หข้อ้มลูไวก้ับธนำคำรตำมในเอกสำรแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิำร 

3.1.1.2 เขำ้สูเ่ว็ปไซตข์อง KKP Biz e-Banking: https://ebanking.kkpfg.com/bizebanking 

โดยใสร่หัสบรษัิท(CorporateID), รหัสผูใ้ช ้(Username) และ รหัสผ่ำนชัว่ครำว 

(Temporary Password) 
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3.1.1.3 หนำ้จอแสดงผลตำมภำพที ่3 – 1  

 

ภำพที ่3 - 1 หนำ้ Login เขำ้สูร่ะบบ 

ข ัน้ตอนกำร Login  

1 ระบ ุรหัสบรษัิท 

2 ระบ ุรหัสผูใ้ช ้

3 ระบ ุPassword 

4 กดปุ่ ม เขำ้สูร่ะบบ 

 

1. หำกเป็นกำร Login เขำ้สูร่ะบบครัง้แรก ระบบจะแสดงหนำ้จอใหท้ ำกำรเปลีย่นรหัสผ่ำนครัง้แรกเมือ่

ด ำเนนิกำรเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ระบบจะกลบัไปสูห่นำ้ Login เพือ่ใหใ้สร่หัสผำ่นใหม่ทีไ่ดก้ ำหนดไว ้

 

ข ัน้ตอนกำรเปลีย่นรหสัผำ่นในกำร Login เขำ้สูร่ะบบคร ัง้แรก  

1 ระบรุหัสผำ่นใหม่ 

2 ระบยุนืยันรหัสผำ่นใหม่ 

3 กดปุ่ ม บนัทกึ 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 
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 กรณีระบ ุPassword ผดิเกนิกว่ำ 3 ครัง้ ธนำคำรจะระงับกำรใชบ้รกิำรเป็นกำรชัว่ครำว ซึง่ผูข้อใชบ้รกิำรตอ้ง

ด ำเนินกำรใหผู้ใ้ชง้ำนระบบตดิต่อเจำ้หนำ้ทีธ่นำคำร เพื่อปลดกำรระงับใชบ้ริกำรชั่วครำว ผ่ำน KKP Biz 

Contact Center โทร. 0-2165-5599 เปิดท ำกำรวันจันทร์-วันอำทติย ์เวลำ 8.00 น. - 18.00 น. หรอืตดิตอ่

ผำ่นทำงอเีมล : kkpcontactcenter@kkpfg.com 

 

3.1.2 หนำ้หลกัของระบบ 

 

ภำพที ่3 - 2 หนำ้หลกัของระบบ 

3.2 ขอ้มูลบญัช ี

3.2.1 ขอ้มลูบัญช ี

 

ภำพที ่3 - 3 หนำ้ขอ้มูลบญัช ี

ชือ่ผูใ้ชง้ำน 

และเวลำทีเ่ขำ้ใช ้

 

เมนูทีม่ี

สทิธิเ์ขำ้ใช ้

งำน 

 

ออกจำกระบบ 

2 

คลิก้เพือ่ดรูำยกำรเดนิบัญช ี(3.2.2) 
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ข ัน้ตอนกำรเรยีกดขูอ้มูลบญัช ี  

1 Login เขำ้สูร่ะบบ 

2 เขำ้เมนู ขอ้มลูบัญช ี

ระบบแสดงขอ้มลูบญัชทีัง้หมดทีล่กูคำ้ม ีดงันี ้ 
ชือ่บัญช,ี เลขทีบั่ญช,ี สถำนะบัญช,ี ยอดเงนิคงเหลอื, ยอดเงนิทีใ่ชไ้ด,้ ยอดเงนิทีถ่กูกันไว,้ วงเงนิเบกิเกนิบัญช,ี ยอดเช็คน ำฝำก 

3.2.2 รำยกำรเดนิบญัช ี

3.2.2.1 เรยีกดรูำยกำรเดนิบัญชวีนันี ้(Today statement): สำมำรถเรยีกดไูดแ้บบทันท ี

3.2.2.2 เรยีกดรูำยกำรเดนิบัญชยีอ้นหลัง (Historical statement): สำมำรถก ำหนด เงือ่นไขใน

กำรเรยีกดบูญัชยีอ้นหลังได ้4 ประเภท 

 ยอ้นหลงั 7 วนั 

 เดอืนนี้ 

 เดอืนทีผ่ำ่นมำ 

 แสดงตำมวนัทีก่ ำหนด ซึง่สำมำรถเรยีกดยูอ้นหลงัไดไ้มเ่กนิ  180 วนัแตเ่ลอืกชว่ง

แสดงรำยกำรได ้ไมเ่กนิ90 วนั 

 

 

ภำพที ่3 - 4 หนำ้รำยกำรเดนิบญัช ี

 

 

คลิก้เพือ่ออกรายงาน  

รายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั(3.2.3) 

คลิก้เพือ่ออกรำยงำน  

รำยกำรเดนิบญัช ี

งำน 
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ข ัน้ตอนกำรเรยีกดรูำยกำรเดนิบญัช ี  

1 Login เขำ้สูร่ะบบ 

2 เขำ้เมนู ขอ้มลูบัญช ี

3 คลิก้ ชือ่บญัช ีหรอื เลขทีบ่ญัช ี 

ระบบแสดงขอ้มลูรำยกำรเดนิบัญช ีดงันี ้ 
วันทีท่ ำรำยกำร, ประเภท, ถอนเงนิ, ฝำกเงนิ, จ ำนวนคงเหลอื, ชอ่งทำง 

กรณีตอ้งกำรออกรำยงำน   

4 คลิก้ปุ่ ม ออกรำยงำน เพือ่ใหร้ะบบท ำกำรออกรำยงำนรำยกำรเดนิบญัช ี

 

3.2.3 ออกรำยงำนรำยกำรเดนิบัญชยีอ้นหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่3 - 5 หนำ้ออกรำยงำนรำยกำรเดนิบญัช ี

 

 

 

4 

6 

7. คลิก้เพือ่ออกรายงาน  

รายการเดนิบญัช ี
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ข ัน้ตอนกำรออกรำยงำนรำยกำรเดนิบญัชยีอ้นหลงั  

1 Login เขำ้สูร่ะบบ 

2 เขำ้เมนู ขอ้มลูบัญช ี

3 คลิก้ ชือ่บญัช ีหรอื เลขทีบ่ญัช ี 

4 คลิก้แท็บ รำยกำรเดนิบัญชยีอ้นหลงั 

5 ท ำกำรระบชุว่งเวลำกำรท ำรำยกำร 

6 คลิก้ปุ่ ม คน้หำขอ้มลู 

7 คลิก้ปุ่ ม ออกรำยงำน 

 

3.3 วงเงนิกูฟ้ลอรแ์พลน 

3.3.1 ดขูอ้มลูวงเงนิกูฟ้ลอรแ์พลน 

 

ภำพที ่3 - 6 หนำ้วงเงนิกูฟ้ลอรแ์พลน 

ข ัน้ตอนกำรเรยีกดขูอ้มูลวงเงนิกูฟ้ลอรแ์พลน  

1 Login เขำ้สูร่ะบบ 

2 เขำ้เมนู วงเงนิกูฟ้ลอรแ์พลน 

3 กรณีลกูคำ้มวีงเงนิมำกกวำ่ 1วงเงนิ สำมำรถท ำกำรเลอืกวงเงนิเพือ่เรยีกดขูอ้มลูได ้

ระบบแสดงขอ้มลูวงเงนิกูด้งันี ้ 
วงเงนิอนุมัต,ิ วงเงนิทีใ่ชไ้ป, วงเงนิคงเหลอื 

รวมถงึขอ้มลูรถทีว่ำงอยูใ่นวงเงนิกู ้โดยแบง่ตำมสถำนะดงันี ้ 

อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรคอื อยู่ระหวำ่งเจำ้หนำ้ทีธ่นำคำรก ำลงัด ำเนนิกำรอนุมัตวิงเงนิกูฟ้ลอรแ์พลน 
ท ัง้หมด คอื วงเงนิกูท้ีไ่ดรั้บกำรอนุมัตแิลว้ทัง้หมด, จ ำนวนวนัเฉลีย่รถ รำยละเอยีดรถทีว่ำงฟลอรแ์พลนทัง้หมด

สถำนะกำรจอดของรถฟลอรแ์พลน และสำมำรถออกรำยงำนได ้
สถำนะปกต ิคอื วงเงนิกูท้ีไ่ดรั้บกำรอนุมัตแิลว้และยังไมถ่งึก ำหนดทีจ่ะตอ้งช ำระวงเงนิกู ้

ครบก ำหนดช ำระภำยใน 7วนัคอื วงเงนิกูท้ีไ่ดรั้บกำรอนุมัตแิลว้และก ำลังจะถงึก ำหนดช ำระภำยใน 7 วนั 

เกนิก ำหนดช ำระ คอืวงเงนิกูท้ีเ่กนิก ำหนดช ำระไปแลว้ 
 

  

2 

3 
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3.3.2 ดยูอดทีต่อ้งช ำระ 

 

 

 

ภำพที ่3 - 7Popup ยอดทีต่อ้งช ำระ 

 

ข ัน้ตอนกำรเรยีกดยูอดทีต่อ้งช ำระ  

1 Login เขำ้สูร่ะบบ 

2 เขำ้เมนู วงเงนิกูฟ้ลอรแ์พลน   

3 กรณีลกูคำ้มวีงเงนิมำกกวำ่ 1วงเงนิ สำมำรถท ำกำรเลอืกวงเงนิเพือ่เรยีกดขูอ้มลูได ้

4 คลิก้ไอคอน 

ระบบแสดงขอ้มลู ดงันี ้ 
วันทีต่อ้งช ำระ, ยอดทีต่อ้งช ำระ 

 

  

2 

3 

4 
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3.3.3 ค ำนวณยอดปิดบญัช ี 

 

   

ภำพที ่3 - 8Popup ค ำนวณยอดปิดบญัช ี

ข ัน้ตอนกำรค ำนวณยอดปิดบญัช ี  

1 Login เขำ้สูร่ะบบ 

2 เขำ้เมนู วงเงนิกูฟ้ลอรแ์พลน 

3 กรณีลกูคำ้มวีงเงนิมำกกวำ่ 1วงเงนิ สำมำรถท ำกำรเลอืกวงเงนิเพือ่เรยีกดขูอ้มลูได ้

4 คลิก้ไอคอน  

5 เลอืกวนัทีช่ ำระเงนิ และกำรจัดเชำ่ซือ้ กดปุ่ มค ำนวณยอดปิดบัญช ี

ระบบแสดงจ ำนวนเงนิทีต่อ้งช ำระ 

2 

3 

4 

5 
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3.3.4 กำรออกรำยงำนแสดงรถยนตท์ีว่ำงฟลอรแ์พลนอยู่ทัง้หมด 

 

 

 

ภำพที ่3 - 9 กำรออกรำยงำนแสดงรถยนตท์ีว่ำงฟลอรแ์พลนอยูท่ ัง้หมด 

 

2 

3 

5 

4 
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ข ัน้ตอนกำรออกรำยงำนแสดงรถยนตท์ีว่ำงฟลอรแ์พลนอยูท่ ัง้หมด  

1 Login เขำ้สูร่ะบบ 

2 เขำ้เมนู วงเงนิกูฟ้ลอรแ์พลน 

3 กรณีลกูคำ้มวีงเงนิมำกกวำ่ 1วงเงนิ สำมำรถท ำกำรเลอืกวงเงนิเพือ่เรยีกดขูอ้มลูได ้

4 เลอืกแท็ป “ทัง้หมด” 

5 เลอืกออกรำยงำน 

ระบบแสดงรำยงำนแสดงรถยนตท์ีว่ำงฟลอรแ์พลนอยู่ทัง้หมด 

 

3.4 สนิเชือ่เชำ่ซือ้รถยนต ์

3.4.1 คน้หำเคส 

 

ภำพที ่3 - 10หนำ้คน้หำเคส 

ข ัน้ตอนกำรคน้หำเคส  

1 Login เขำ้สูร่ะบบ 

2 เขำ้เมนู สนิเชือ่เชำ่ซือ้รถยนต ์

3 ระบเุงือ่นไขกำรคน้หำ 

4 คลิก้ปุ่ ม คน้หำขอ้มลู 

ระบบแสดงผลลพัธก์ำรคน้หำ ประกอบไปดว้ยขอ้มลูดงันี้ 
Ticket ID, เลขทีเ่คส, สถำนะเคส, วนัทสีง่เคส, วนัทีอ่พัเดทสถำนะ, ระยะเวลำรวมทัง้หมด, ชือ่ลกูคำ้, เลขทีบ่ตัร

ประชำชน/เลขทีน่ติบิคุคล, ผูด้แูลเคส, สถำนะแจง้ประกนั, รำยละเอยีด 
ระบบสำมำรถใชง้ำนไดทุ้กวนัตลอด 24 ชม. (ยกเวน้กำรสง่เคสจะไมส่ำมำรถใชง้ำนไดใ้นชว่งเวลำ                 

เวลำ 04:00 น. ถงึ 06:00น.) 

4 

ออกรำยงำน (3.4.4) 

คลิก้เพือ่สง่เคส (3.4.3) 

คลิก้เพือ่ด ู

รำยละเอยีดเคส (3.4.2) 
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3.4.2 ดรูำยละเอยีดเคส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่3 - 11หนำ้รำยละเอยีด Case 
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ข ัน้ตอนกำรดรูำยละเอยีดเคส  

1 Login เขำ้สูร่ะบบ 

2 เขำ้เมนู สนิเชือ่เชำ่ซือ้รถยนต ์

3 ระบเุงือ่นไขกำรคน้หำ 

4 คลิก้ปุ่ ม คน้หำขอ้มลู 

5 คลิก้ Ticket ID หรอืเลขทีเ่คส ทีต่อ้งกำรดรูำยละเอยีด 

ระบบแสดงหนำ้รำยละเอยีดเคสตำมภำพที ่3 – 12 

3.4.3 กำรแนบไฟลใ์นหนำ้ดรูำยละเอยีดเคส 

 

 

ภำพที ่3 - 12 สว่นของกำรแนบเอกสำร 

 

ภำพที ่3 - 13Popup ส ำหรบัเลอืกไฟลท์ีต่อ้งกำรแนบ 

 

3 

4 
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ภำพที ่3 - 14 กดปุ่ ม เพิม่เอกสำร 

 

 

 

 

 

ภำพที ่3 - 15 ระบบแสดงประเภทเอกสำร, ชือ่ไฟล ์และสถำนะเอกสำร หลงัจำกเพิม่เอกสำร 

ข ัน้ตอนกำรแนบไฟล ์  

1 เลอืกประเภทเอกสำร 

2 คลกิปุ่ ม เลอืกไฟล ์

3 ท ำกำรเลอืกไฟลท์ีต่อ้งกำร และกดปุ่ ม Open 

4 คลกิปุ่ ม เพิม่เอกสำร 

5 ท ำจนครบทกุเอกสำรทีต่อ้งกำร 

 ไฟลท์ีร่องรับ .jpg, .png, .tif, .pdf, .docx, .doc 
ขนำดไฟล ์ไฟลล์ะไมเ่กนิ 2MB 

 

  

5 
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3.4.4 สง่เคส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภำพที ่3 - 16หนำ้สง่เคส 

5 
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ข ัน้ตอนกำรสง่เคส  

1 Login เขำ้สูร่ะบบ 

2 เขำ้เมนู สนิเชือ่เชำ่ซือ้รถยนต ์

3 คลิก้ปุ่ ม สง่เคส 

4 กรอกขอ้มูล รำยละเอยีดลกูคำ้, รำยละเอยีดรถ, รำยละเอยีดกำรผอ่นช ำระ, แนบเอกสำร 

5 คลิก้ปุ่ ม บนัทกึ 

 
ภำพที ่3 - 17 สว่นของกำรแนบเอกสำร 

 

 

ภำพที ่3 - 18Popup ส ำหรบัเลอืกไฟลท์ีต่อ้งกำรแนบ 

 

 

 

3 

1 2 

4 

1 2 
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ภำพที ่3 - 19 กดปุ่ ม เพิม่เอกสำร 

 

ภำพที ่3 - 20 ระบบแสดงประเภทเอกสำร, ชือ่ไฟล ์และสถำนะเอกสำร หลงัจำกเพิม่เอกสำร 

ข ัน้ตอนกำรแนบไฟล ์  

1 เลอืกประเภทเอกสำร 

2 คลกิปุ่ ม เลอืกไฟล ์

3 ท ำกำรเลอืกไฟลท์ีต่อ้งกำร และกดปุ่ ม Open 

4 คลกิปุ่ ม เพิม่เอกสำร 

5 ท ำจนครบทกุเอกสำรทีต่อ้งกำร 

 ไฟลท์ีร่องรับ .jpg, .png, .tif, .pdf, .docx, .doc 
ขนำดไฟล ์ไฟลล์ะไมเ่กนิ 2MB 

 

5 
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3.4.5 กำรออกรำยงำนแสดงขอ้มูลเคสสนิเชือ่เชำ่ซือ้รถยนต ์

 

ข ัน้ตอนกำรออกรำยงำนแสดงขอ้มูลเคสสนิเชือ่เชำ่ซือ้รถยนต ์  

1 Login เขำ้สูร่ะบบ 

2 เขำ้เมนู สนิเชือ่เชำ่ซือ้รถยนต ์

3 คลิก้ปุ่ ม ออกรำยงำน 
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3.4.6 กำรอพัโหลดรูปภำพเพือ่แจง้ประกนั 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่3 - 21 หนำ้คน้หำเคส 

5 
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ภำพที ่3 - 22Update ขอ้มูลแจง้ประกนั(แจง้ประกนัเอง) 

 

ภำพที ่3 - 23Update ขอ้มูลแจง้ประกนั (แจง้โดยธนำคำร) 

ข ัน้ตอนกำรแจง้ประกนั  

1 Login เขำ้สูร่ะบบ 

2 เขำ้เมนู สนิเชือ่เชำ่ซือ้รถยนต ์

3 ระบเุงือ่นไขกำรคน้หำ 

4 คลิก้ปุ่ ม คน้หำขอ้มลู (สำมำรถท ำไดเ้มือ่เคสอยูใ่นสภำนะ ผ่ำนกำรอนุมัต-ิรอขอ้มลูเพือ่ท ำจำ่ย) 

5 คลิก้ปุ่ ม  

6 กรอกขอ้มูลประกนั, ท ำกำร Upload ไฟลร์ูปภำพประกนั โดยกดปุ่ ม Browse และเลอืกไฟลร์ูปภำพทีต่อ้งกำร 

7 คลิก้ปุ่ ม บนัทกึ 

กรณีทีผู่ใ้ชเ้ลอืก ผูแ้จง้ประกนั เป็นแจง้โดยธนำคำร ผูใ้ชส้ำมำรถระบุเลขเครือ่ง เลขถงั และสรีถ หรอื ผูใ้ชจ้ะ

ท ำกำรอพัโหลดไฟลห์นำ้เลม่ทะเบยีนเพยีงอยำ่งเดยีวก็ได ้

 

  

7 

6 

7 

6 
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3.4.7 กำรแกไ้ขรำยละเอยีดและรูปภำพประกนั 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่3 - 24 หนำ้คน้หำเคส 

5 
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ภำพที ่3 - 25 หนำ้ Update ขอ้มูลแจง้ประกนั 

7 

6 
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ภำพที ่3 - 26 

ข ัน้ตอนกำรแจง้ประกนั  

1 Login เขำ้สูร่ะบบ 

2 เขำ้เมนู สนิเชือ่เชำ่ซือ้รถยนต ์

3 ระบเุงือ่นไขกำรคน้หำเคสทีต่อ้งกำรเรยีกดขูอ้มลูประกนั 

4 คลิก้ปุ่ ม คน้หำขอ้มลู  

5 คลิก้ปุ่ ม    

6 แกไ้ขขอ้มูลประกนั หรอื ท ำกำร Upload ไฟลร์ูปภำพประกนั โดยกดปุ่ ม Browse และเลอืกไฟลร์ูปภำพที่

ตอ้งกำร 

7 คลิก้ปุ่ ม บนัทกึ 

กรณีทีผู่ใ้ชเ้ลอืก ผูแ้จง้ประกนั เป็นแจง้โดยธนำคำร ผูใ้ชส้ำมำรถระบุเลขเครือ่ง เลขถงั และสรีถ หรอื ผูใ้ชจ้ะ

ท ำกำรอพัโหลดไฟลห์นำ้เลม่ทะเบยีนเพยีงอยำ่งเดยีวก็ได ้

 

  

7 
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3.4.8 กำรเรยีกดรูำยละเอยีดและรูปภำพประกนั 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่3 - 27หนำ้คน้หำเคส 

5 
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ภำพที ่3 - 28 หนำ้ View ขอ้มูลแจง้ประกนั 

ข ัน้ตอนกำรแจง้ประกนั  

1 Login เขำ้สูร่ะบบ 

2 เขำ้เมนู สนิเชือ่เชำ่ซือ้รถยนต ์

3 ระบเุงือ่นไขกำรคน้หำเคสทีต่อ้งกำรเรยีกดขูอ้มลูประกนั 

4 คลิก้ปุ่ ม คน้หำขอ้มลู  

5 คลิก้ปุ่ ม   

6 ระบบแสดงหนำ้จอขอ้มูลประกันตำมทีผู่ใ้ชไ้ดท้ ำรำยกำรไว ้

7 คลิก้ปุ่ ม บนัทกึ 
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3.5 รำยกำรเดนิบญัชเีชำ่ซือ้และออกใบส ำคญัส ัง่จำ่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่3 - 29 รำยกำรเดนิบญัชเีช่ำซือ้และใบส ำคญัส ัง่จำ่ย 

ข ัน้ตอนกำรแจง้ประกนั  

1 Login เขำ้สูร่ะบบ 

2 เขำ้เมนู สนิเชือ่เชำ่ซือ้รถยนต ์> รำยกำรเดนิบัญชเีชำ่ซือ้ 

3 ระบเุงือ่นไขชว่งเวลำกำรท ำรำยกำร และ/หรอื ชือ่ลกูคำ้ และ/หรอืเลขทีส่ญัญำ 

4 คลิก้ปุ่ ม คน้หำ 

5 หำกผูใ้ชง้ำนตอ้งกำร ออกรำยงำน  สำมำรถกดปุ่ มออกรำยงำนได ้

6 หำกผูใ้ชง้ำนตอ้งกำร ใบส ำคัญสัง่จำ่ยสำมำรถกดปุ่ ม  เพือ่ออกใบส ำคญัสัง่จำ่ยได ้

5 

4 

6 
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3.6 รำยงำนสรุปผลกำรอนุมตัติำมชว่งเวลำ 

 

 

ภำพที ่3 - 30 หนำ้รำยงำนสรุปผลกำรอนุมตัติำมชว่งเวลำ 

ข ัน้ตอนดรูำยงำนสรุปผลกำรอนุมตัติำมชว่งเวลำ  

1 Login เขำ้สูร่ะบบ 

2 เขำ้เมนู รำยงำน >รำยงำนสรุปผลกำรอนุมัตติำมชว่งเวลำ 

3 ก ำหนดชว่งวนัทีท่ีต่อ้งกำรเรยีกดขูอ้มลู(สำมำรถดยูอ้นหลงัไดไ้มเ่กนิ 365 วนั นับจำกวนัปัจจุบนั) 

4 คลิก้ปุ่ ม คน้หำขอ้มลู 

5 คลิก้ตวัเลขจ ำนวนทีต่อ้งกำรดรูำยละเอยีด 

4 

5 
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3.6.1 ออกรำยงำนสรุปผลกำรอนุมัตติำมชว่งเวลำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่3 - 31 หนำ้ออกรำยงำนสรุปผลกำรอนุมตัติำมช่วงเวลำ 

 

 

 

 

 

 

6 
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ภำพที ่3 - 32 ตวัอยำ่ง PDF รำยงำนสรุปผลกำรอนุมตัติำมชว่งเวลำ  

ข ัน้ตอนออกรำยงำนรำยงำนสรุปผลกำรอนุมตัติำมชว่งเวลำ 

1 Login เขำ้สูร่ะบบ 

2 เขำ้เมนู รำยงำน >รำยงำนสรุปผลกำรอนุมัตติำมชว่งเวลำ 

3 ก ำหนดชว่งวนัทีท่ีต่อ้งกำรเรยีกดขูอ้มลู(สำมำรถดยูอ้นหลงัไดไ้มเ่กนิ 365 วนั นับจำกวนัปัจจุบนั) 

4 คลิก้ปุ่ ม คน้หำขอ้มลู 

5 คลิก้ตวัเลขจ ำนวนทีต่อ้งกำรดรูำยละเอยีด 

6 คลิก้ปุ่ ม ออกรำยงำนเพือ่ท ำกำร export ขอ้มลูเคสทัง้หมดในรูปแบบไฟล ์PDF 
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3.6.2 ดรูำยละเอยีดแคมเปญ 

 

ภำพที ่3 - 33 หนำ้แสดงโปรโมช ัน่ท ัว่ไป 

 

ภำพที ่3 - 34 หนำ้แสดงโปรโมช ัน่พเิศษ 
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ภำพที ่3 - 35 หนำ้แสดงภำพโปรโมช ัน่ 

ข ัน้ตอนกำรดรูำยละเอยีดแคมเปญท ัว่ไป  

1 Login เขำ้สูร่ะบบ 

2 เขำ้เมนู สนิเชือ่เชำ่ซือ้รถยนต ์

ระบบแสดง list โปรโมชัน่ โดยผูใ้ชส้ำมำรถกดดรูำยละเอยีดในแตล่ะโปรโมชัน่ได ้

 

ข ัน้ตอนกำรดรูำยละเอยีดแคมเปญพเิศษ  

1 Login เขำ้สูร่ะบบ 

2 เขำ้เมนู โปรโมชัน่ 

ระบบแสดง list โปรโมชัน่ โดยผูใ้ชส้ำมำรถกดดรูำยละเอยีดในแตล่ะโปรโมชัน่ได ้

 

 

 

 

  

Tips:  

1. ส ำหรับแคมเปญทัว่ไป คนทีม่สีทิธิใ์นกำรเขำ้หนำ้สนิเชือ่เชำ่ซือ้รถยนต ์จะสำมำรถเห็นแคมเปญนัน้ๆได ้

2. ส ำหรับแคมเปญพเิศษ จะตอ้งก ำหนดสทิธิใ์นกำรเขำ้เมนูนีโ้ดยเฉพำะ กรณีทีไ่มต่อ้งกำรให ้sale ทัว่ไปเห็น

แคมเปญนี ้ก็จะสำมำรถก ำหนดได ้
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3.7 รำยงำนแสดงขอ้มูลเคสสนิเชือ่เชำ่ซือ้รถยนต ์

 

 

ภำพที ่3 - 36 หนำ้คน้หำรำยงำนแสดงขอ้มูลเคสสนิเชือ่เชำ่ซือ้รถยนต ์

ข ัน้ตอนคน้หำรำยงำนแสดงขอ้มูลเคสสนิเชือ่เชำ่ซือ้รถยนต ์  

1 Login เขำ้สูร่ะบบ 

2 เขำ้เมนู รำยงำน > รำยงำนแสดงขอ้มลูเคสสนิเชือ่เชำ่ซือ้รถยนต ์

   3      เลอืกประเภทรำยงำนแสดงขอ้มลูเคสสนิเชือ่เชำ่ซือ้รถยนต ์และคลิก้ปุ่ ม คน้หำ 

   4      ระบบแสดงหนำ้รำยงำนขอ้มลูเคสสนิเชือ่เชำ่ซือ้รถยนตท์ีเ่ลอืก 

 

3 
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3.7.1 รำยงำนแสดงสถำนะรอเก็บเอกสำร 

 

ภำพที ่3 - 37 หนำ้คน้หำและออกรำยงำนแสดงสถำนะรอเก็บเอกสำร 

ข ัน้ตอนดรูำยงำนแสดงสถำนะรอเก็บเอกสำร  

1 ระบเุงือ่นไขกำรคน้หำรำยงำนแสดงสถำนะรอเก็บเอกสำร 

2 คลิก้ปุ่ ม คน้หำ 

3 คลิก้ปุ่ ม ออกรำยงำนเพือ่ท ำกำร export รำยงำนแสดงสถำนะรอเก็บเอกสำรรูปแบบไฟล ์Excel 

 

 

ภำพที ่3 - 38 รำยงำนแสดงสถำนะรอเก็บเอกสำร 

2 

3 
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3.7.2 รำยงำนแสดงขอ้มลูประจ ำเดอืน 

 

ภำพที ่3 - 39 หนำ้คน้หำและออกรำยงำนแสดงขอ้มูลประจ ำเดอืน 

ข ัน้ตอนดรูำยงำนแสดงขอ้มูลประจ ำเดอืน  

1 ระบเุงือ่นไขกำรคน้หำรำยงำนแสดงขอ้มลูประจ ำเดอืน 

2 คลิก้ปุ่ ม คน้หำ 

3 คลิก้ปุ่ ม ออกรำยงำนเพือ่ท ำกำร export รำยงำนแสดงขอ้มลูประจ ำเดอืนรูปแบบไฟล ์Excel 

 

 

ภำพที ่3 - 40 รำยงำนแสดงขอ้มูลประจ ำเดอืน 

2 

3 
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3.7.3 รำยงำนสถำนะทีไ่ม่ผำ่นกำรอนุมัตแิละลกูคำ้ขอยกเลกิ ประจ ำเดอืน 

 

ภำพที ่3 - 41 หนำ้คน้หำและออกรำยงำนสถำนะทีไ่มผ่ำ่นกำรอนุมตัแิละลูกคำ้ขอยกเลกิ 

ประจ ำเดอืน 

ข ัน้ตอนดรูำยงำนสถำนะทีไ่มผ่ำ่นกำรอนุมตัแิละลูกคำ้ขอยกเลกิ ประจ ำเดอืน  

1 ระบเุงือ่นไขกำรคน้หำรำยงำนสถำนะทีไ่มผ่่ำนกำรอนุมัตแิละลกูคำ้ขอยกเลกิ ประจ ำเดอืน 

2 คลิก้ปุ่ ม คน้หำ 

3 คลิก้ปุ่ ม ออกรำยงำนเพือ่ท ำกำร export รำยงำนสถำนะทีไ่ม่ผ่ำนกำรอนุมัตแิละลกูคำ้ขอยกเลกิ ประจ ำเดอืน 

รูปแบบไฟล ์Excel 

 

 

 

ภำพที ่3 - 42 รำยงำนสถำนะทีไ่มผ่ำ่นกำรอนุมตัแิละลูกคำ้ขอยกเลกิ ประจ ำเดอืน 

 

  

2 

3 
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4 FAQ 

4.1 Question: ใครบำ้งทีส่ำมำรถสมัครบรกิำร KKP Biz e-Banking ส ำหรับลกูคำ้ธรุกจิรถยนต ์ได?้ 

Answer: ผูข้อใชบ้รกิำรตอ้งเป็น Dealer / Tent ทีม่ ีCode กบัทำงธนำคำรเกยีรตนิำคนิ 

4.2 Question: บรกิำร KKP Biz e-Banking สมัครไดอ้ย่ำงไร? 

Answer: สำมำรถตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่Marketingผูด้แูล หรอื ผ่ำนทำงสำขำของธนำคำรเกยีรตนิำคนิทัว่

ประเทศ โดยผูส้นใจบรกิำรตอ้งยืน่เอกสำรประกอบกำรสมัคร KKP Biz e-Banking และกรอกใบค ำขอใช ้

บรกิำร KKP Biz e-Banking 

4.3 Question: เอกสำรประกอบกำรสมัครใชบ้รกิำร KKP Biz e-Banking มอีะไรบำ้ง? 

Answer: 

 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำทีเ่ป็นเจำ้ของธุรกจิ  

1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรอืหนังสอืเดนิทำง พรอ้มทัง้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

2. ส ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ พรอ้มทัง้ลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง หรอืใบคำ้ของเกำ่ 

3. ส ำเนำสมดุบัญชเีงนิฝำกหรอืสมดุเช็คทีแ่สดงเลขทีบ่ญัชเีงนิฝำกทีม่อียู่กบัธนำคำร พรอ้มทัง้ลงนำม

รับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 

ส ำหรบันติบิุคคล 

• ในกรณีทีผู่ม้อี ำนำจลงนำมนติบิุคคลเป็นผูล้งนำมดว้ยตนเอง 

1. ส ำเนำหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติบิคุคล ออกโดยส ำนักงำนทะเบยีนหุน้สว่นบรษัิท อำยุไมเ่กนิ 

1 เดอืน (เฉพำะหนำ้ทีม่รีำยชือ่กรรมกำร หรอืหุน้สว่นผูจั้ดกำร) พรอ้มทัง้ประทับตรำของนติบิคุคล (ถำ้ม)ี 

และลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลงนำม  

2. ส ำเนำขอ้บงัคบัของบรษัิท พรอ้มทัง้ประทับตรำของนติบิคุคล (ถำ้ม)ี และลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง

โดยผูม้อี ำนำจลงนำม 

3. ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทหรอืผูถ้อืหุน้ ของนติบิคุคลซึง่มมีตอินุมัตใิหบ้รษัิท/นติิ

บคุคลใชบ้รกิำร KKP Biz e-Banking กบัธนำคำรได ้

4. ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนหรอืหนังสอืเดนิทำง ของผูม้อี ำนำจลงนำมตำมหนังสอืรับรองกำรจด

ทะเบยีนนติบิคุคลพรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

5.    ส ำเนำสมดุบัญชเีงนิฝำกหรอืสมดุเชค็ทีแ่สดงเลขทีบ่ัญชเีงนิฝำกทีม่อียู่กบัธนำคำร พรอ้มทัง้ลงนำม

รับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

•  ในกรณีทีผู่ม้อี ำนำจลงนำมนติบิุคคลมอบอ ำนำจใหผู้อ้ ืน่มำลงนำมแทน เอกสำรประกอบ

เพิม่เตมิ ดงันี ้

6.เอกสำรประกอบตำม 1. – 5. 

7.    หนังสอืมอบอ ำนำจทีแ่สดงวำ่ ผูรั้บมอบอ ำนำจมอี ำนำจลงนำมในเอกสำรตำ่งๆ เพือ่ขอใชบ้รกิำร KKP 

Biz e-Banking (ตำมเงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำรหรอืผูถ้อืหุน้ก ำหนด) ในนำมของนติบิคุคลนัน้กับธนำคำรได  ้

8.    ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนหรอืหนังสอืเดนิทำง ของผูม้อบอ ำนำจและผูรั้บมอบอ ำนำจ พรอ้มทัง้ลง 

นำมรับรองส ำเนำถกูตอ้งโดยบคุคลดงักลำ่ว 

 

4.4 Question: หำกลกูคำ้ตอ้งกำรขอรหัสผ่ำนใหมห่รอืลมืรหัสผ่ำนตอ้งท ำอย่ำงไร? 

Answer: ท ำกำรกรอกเอกสำรขอรหัสผ่ำนใหมเ่พือ่ใหเ้จำ้หนำ้ทีข่องธนำคำรท ำกำร Reset Password ให ้

ลกูคำ้โดยสำมำรถตดิตอ่ขอเอกสำรและด ำเนนิกำรไดท้ี ่

1. เจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยขำย หรอื เจำ้หนำ้ที ่Marketing 

2. สำขำธนำคำรเกยีรตนิำคนิ ทกุสำขำ ทัว่ประเทศ  
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4.5 Question: หำกทำงลกูคำ้ตอ้งกำรเปลีย่นแปลงขอ้มูลหรอืเปลีย่นสทิธิก์ำรใชง้ำนผูใ้ชต้อ้งท ำอย่ำงไร? 

Answer: ท ำกำรกรอกเอกสำรค ำขอใชบ้รกิำรโดยเลอืกประเภทบรกิำรเป็นกำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูโดย

สำมำรถตดิตอ่ขอเอกสำรและด ำเนนิกำรไดท้ี ่

1. เจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยขำย หรอื marketing (กรณี Dealer)  

2. สำขำธนำคำรเกยีรตนิำคนิทั่วประเทศระยะเวลำ 

ธนำคำรจะใชร้ะยะเวลำด ำเนนิกำรประมำณ 7 วนัท ำกำร 

4.6 Question: คูม่อืกำรใชง้ำน (User Manual) สำมำรถขอไดท้ีใ่ดบำ้ง? 

Answer: สำมำรถดำวนโ์หลดไดจ้ำกเมนู ดำวนโ์หลดเอกสำรบนหนำ้แรกของบรกิำร KKP Biz e-Banking 

4.7 Question: สำมำรถเขำ้ใชง้ำน KKP Biz e-Banking บนอปุกรณ์ใดไดบ้ำ้ง? 

Answer: คอมพวิเตอร ์PC ผำ่นเบำวเ์ซอร ์Microsoft Internet Explorer เวอรช์ัน่ 8.07ขึน้ไป, Google 

Chrome เวอรช์ัน่ 35 ขึน้ไป, Mozilla Firefox เวอรช์ัน่ 24 ขึน้ไปและ อปุกรณ์ iPad ผำ่นเบรำวเ์ซอร ์Safari 

4.8 Question: วธิกีำรเขำ้ใชง้ำน KKP Biz e-Banking? 

Answer:    1.เขำ้สูบ่รกิำร KKP Biz e-Banking: https://ebanking.kkpfg.com/bizebanking 

           2. ใสร่หัสบรษัิท (Corporate ID), รหัสผูใ้ช ้(Username) และ รหัสผำ่น (Password) 

4.9 Question: สำมำรถดรูำยละเอยีดเคสเชำ่ซือ้ทีส่ง่เคสเขำ้มำแลว้ไดจ้ำกทีใ่ด? 

Answer: สำมำรถคลกิดรูำยละเอยีดเคสเชำ่ซือ้ทีไ่ดส้ง่เคสเขำ้มำไดจ้ำกกำรคลกิ เลขทีเ่คสทีเ่มนูสนิเชือ่

เชำ่ซือ้รถยนตโ์ดยสำมำรถคลกิไดห้ลงัจำกระบบแสดงผลลพัธก์ำรคน้หำเคสเชำ่ซือ้ทีต่อ้งกำรแลว้ 

4.10 Question: เคสเชำ่ซือ้ทีแ่สดงในรำยกำรคน้หำเคสเชำ่ซือ้จะเป็นเคสเชำ่ซือ้เฉพำะทีผู่ใ้ชส้ง่เคสเชำ่ซือ้

จำกระบบ KKP Biz e-Banking เทำ่นัน้ใชห่รอืไม?่ 

Answer: เคสเชำ่ซือ้ทีแ่สดงในรำยกำรคน้หำจะแสดงขอ้มูลเคสทัง้หมดจำกทีผู่ใ้ชท้ ำกำรสง่เคสเชำ่ซือ้

ผำ่นระบบ KKP Biz e-Banking และทีแ่จง้ผำ่นทำงเจำ้หนำ้ทีM่arketingผูด้แูล 

4.11 Question: ท ำไมเคสเชำ่ซือ้บำงรำยกำรไมพ่บในผลลพัธก์ำรคน้หำ? 

Answer:ขอ้มลูเคสเชำ่ซือ้จะแสดงในระบบเป็นเวลำ365 วนันับจำกวนัทีส่ง่เคสเชำ่ซือ้มำใหท้ำงธนำคำร

หำกเกนิก ำหนดหรอืไมพ่บขอ้มูลในระบบสำมำรถสอบถำมเพิม่เตมิจำกเจำ้หนำ้ทีM่arketingได ้

4.12 Question: สำมำรถสง่เคสเชำ่ซือ้ไดต้ลอดเวลำหรอืไม ่เวลำใดบำ้งทีไ่มส่ำมำรถท ำกำรสง่เคสเชำ่ซือ้ได?้ 

Answer:ระบบ KKP Biz e-Banking จะไม่สำมำรถท ำรำยกำรสง่เคสเชำ่ซือ้ไดใ้นชว่งเวลำ 04:00  - 

06:00น. (ตสีีถ่งึหกโมงเชำ้) 

4.13 Question: เคสเชำ่ซือ้ทีส่ง่ผ่ำน KKP Biz e-Banking จะมำถงึเจำ้หนำ้ทีM่arketingไดอ้ยำ่งไร? 

Answer: หลงัจำกทีผู่ใ้ชท้ ำกำรสง่เคสเชำ่ซือ้เขำ้มำ ระบบจะท ำกำรสง่อเีมลลใ์หท้ำงเจำ้หนำ้ที่

Marketing ผูด้แูลในกำรมำรับงำนและตดิตอ่กลบัเพือ่สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิกบัทำง Dealer/Tent 

อกีครัง้ 

4.14 Question: กรณีหลงัสง่เคสเชำ่ซือ้ระบบแสดงขอ้ควำมวำ่ “ระบบก ำลังด ำเนนิกำร หำกภำยใน 1 วนัท ำ

กำร เคสยังไม่แสดงบนระบบ กรุณำตดิตอ่มำรเ์ก็ตติง้ผูด้แูล” หมำยควำมวำ่อย่ำงไร? 

Answer: หำกทำ่นพบขอ้ควำมขำ้งตน้ แสดงวำ่ระบบของธนำคำรไดรั้บเคสเชำ่ซือ้ของทำ่นแลว้ และจะ

ท ำกำรสง่อเีมลใหเ้จำ้หนำ้ที ่Marketingโดยอตัโนมัต ิทำ่นไม่จ ำเป็นตอ้งสง่เคสเชำ่ซือ้เขำ้มำใหม ่หำก

ทำ่นเขำ้มำตรวจสอบในระบบ KKP Biz e-Banking หลงัจำกสง่เคสเขำ้มำแลว้ 1 วนัท ำกำรไมพ่บเคสเชำ่

ซือ้ของทำ่นในสถำนะ “อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำร” กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่Marketing ผูด้แูล 

https://ebanking.kiatnakin.co.th/kkbizebanking
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4.15 Question: กรณีหลงัสง่เคสเชำ่ซือ้ระบบแสดงขอ้ควำมวำ่ “ระบบเกดิขอ้ผดิพลำด ทำ่นสำมำรถตดิตอ่มำร์

เก็ตติง้ผูด้แูลไดโ้ดยตรงหรอืท ำรำยกำรใหมอ่กีครัง้ภำยหลงั” หมำยควำมวำ่อย่ำงไร? 

Answer: หำกทำ่นพบขอ้ควำมขำ้งตน้ แสดงวำ่ระบบเกดิขอ้ผดิพลำด ทำ่นสำมำรถลองกดสง่เคสเชำ่ซือ้

ใหมอ่กีครัง้ หำกระบบยังแสดงขอ้ควำมขำ้งตน้ ทำ่นสำมำรถตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีM่arketingผูด้แูลเพือ่แจง้

ปัญหำ และแจง้เคสเชำ่ซือ้ไดโ้ดยตรง 

4.16 Question: ท ำไมขอ้มูลเคสเชำ่ซือ้ทีเ่รยีกดใูนภำยหลงั ถงึไมต่รงกบัตอนทีท่ ำกำรสง่เคสเชำ่ซือ้? 

Answer: เนือ่งจำกเคสเชำ่ซือ้ทีผู่ใ้ชท้ ำกำรเรยีกดใูนภำยหลงัไดรั้บกำรปรับปรุงขอ้มลูโดยเจำ้หนำ้ที่

Marketingผูด้แูลผำ่นระบบภำยในของธนำคำรซึง่เป็นขอ้มลูลำ่สดุทีเ่จำ้หนำ้ทีM่arketing ไดท้ ำกำรตกลง

กบัลกูคำ้ ทัง้นีห้ำกพบวำ่ขอ้มูลไมถ่กูตอ้ง กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีM่arketing ผูด้แูลไดโ้ดยตรง 

4.17 Question: จ ำเป็นตอ้งท ำกำรอพัโหลดประกนัผำ่นชอ่งทำงนี้หรอืไม่? 

Answer: ผูใ้ชไ้มจ่ ำเป็นตอ้งอัพโหลดประกนัผ่ำนทำงระบบ KKP Biz e-Banking ผูใ้ชส้ำมำรถ Fax 

เอกสำรเขำ้มำใหท้ำงธนำคำรหรอืแจง้ผำ่นทำงเจำ้หนำ้ทีM่arketing ผูด้แูลไดโ้ดยตรง โดยระบบ KKP Biz 

e-Banking เป็นอกีหนึง่ชอ่งทำงทีอ่ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ใ้ชใ้นกำรแจง้ประกนั 

4.18 Question: หลงัจำกท ำกำรอัพโหลดประกนัภัยแลว้ ไฟลท์ีถ่กูอพัจะถกูสง่หำเจำ้หนำ้ทีM่arketingได ้

อยำ่งไร? 

Answer: เมือ่ผูใ้ชท้ ำกำรอพัโหลดประกนัภัยแลว้ ระบบจะสง่อเีมลแจง้เจำ้หนำ้ทีM่arketingผูด้แูลวำ่มกีำร

อพัโหลดไฟลป์ระกนัภัยจำกผูใ้ชเ้ขำ้มำเพือ่ด ำเนนิกำรตอ่ไป 

4.19 Question: ขอ้มลูสนิเชือ่ฟลอรแ์พลนในแตล่ะ tab แตกตำ่งกนัอย่ำงไร? 

Answer: 

ขอ้มูลสนิเชือ่ฟลอรแ์พลนแบง่ตำมสถำนะ ดงันี:้ 

1. อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำร คอื อยูร่ะหวำ่งเจำ้หนำ้ทีธ่นำคำรก ำลงัด ำเนนิกำรอนุมัตวิงเงนิกูฟ้ลอรแ์พลน, 

2. ปกต ิคอื วงเงนิกูท้ีไ่ดรั้บกำรอนุมัตแิลว้และยังไมถ่งึก ำหนดทีจ่ะตอ้งช ำระวงเงนิกู,้ 

3. ครบก ำหนดช ำระภำยใน 7 วนั คอื วงเงนิกูท้ีไ่ดรั้บกำรอนุมัตแิลว้และก ำลงัจะถงึก ำหนดช ำระ

ภำยใน 7 วนั,  

4. เกนิก ำหนดช ำระ คอืวงเงนิกูท้ีเ่กนิก ำหนดช ำระไปแลว้ 

4.20 Question: กำรค ำนวณยอดปิดของสนิเชือ่ฟลอรแ์พลน ถอืวำ่เป็นกำรแจง้ปิดกับธนำคำรหรอืไม่? 

Answer: ไมใ่ช ่กำรค ำนวณยอดปิดบญัชสีนิเชือ่ฟลอรแ์พลน เป็นเพยีงค ำนวณยอดใหคู้ค่ำ้ทรำบกอ่นมำ

ปิดยอดวงเงนิกบัทำงธนำคำรเทำ่นัน้ ไมใ่ชก่ำรแจง้ปิดยอดกับทำงธนำคำร 

4.21 Question: วธิกีำรค ำนวณยอดปิด ค ำนวณอย่ำงไร? 

Answer: ยอดปิดค ำนวณจำก [เงนิตน้xจ ำนวนวนัทีว่ำงฟลอรแ์พลน x (อตัรำดอกเบีย้%/365)]

โดยจ ำนวนวนัทีน่ ำมำค ำนวณหำกมกีำรจำ่ยดอกเบีย้รำยไตรมำสเขำ้มำแลว้ จะค ำนวณจ ำนวนวนันับจำก

วนัทีต่อ้งจ่ำยดอกเบีย้รำยไตรมำส ทัง้นีส้ตูรขำ้งตน้เป็นเพยีงรูปแบบกำรค ำนวณหำกท่ำนค ำนวณไดไ้มต่รง

ตำมทีร่ะบบแจง้ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่Marketing ทีด่แูล 

4.22 Question: รำยงำนทีแ่สดงในรำยงำนสนิเชือ่เช่ำซือ้รถยนตส์ำมำรถแสดงเคสยอ้นหลงัไดก้ีว่นั? 

Answer: รำยงำนสนิเชือ่เชำ่ซือ้รถยนตส์ำมำรถแสดงรำยงำนเคสยอ้นหลงัได ้365 วนันับจำกวนัทีส่ง่เคส

เชำ่ซือ้มำใหท้ำงธนำคำร 

4.23 Question: จ ำนวนเคสเชำ่ซือ้ทีแ่สดงผลรวมทัง้หมดในหนำ้รำยงำนคอืจ ำนวนทีผู่ใ้ชส้ง่เคสเชำ่ซือ้ใหก้บั

ทำงธนำคำรใชห่รอืไม่? 

Answer: จ ำนวนเคสเชำ่ซือ้ทีแ่สดงในหนำ้รำยงำนจะแสดงเฉพำะเคสเชำ่ซือ้ทีไ่ดรั้บกำรอนุมัต,ิ ปฎเิสธ 

และยกเลกิเทำ่นัน้ ไมร่วมถงึเคสเชำ่ซือ้ทีอ่ยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำร 

 


