
เช่ือมต่อ FlowPayroll กับบริการ K-Cash Connect Plus
เพ่ือการจ่ายเงินเดือนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

จ่ายเงินเดือนได้อย่างสะดวก รวดเร็วผ่านการเช่ือมต่อท่ีปลอดภัย

โปรแกรมบัญชีออนไลน ์FlowAccount ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย ช่วยเจ้าของธุรกิจทีใ่ช้งานระบบ FlowPayroll สามารถ

บริหารจัดการจ่ายเงินเดือนไดง้า่ยและสะดวกมากยิง่ขึ้นผา่นบริการ K-Cash Connect Plus ของธนาคารกสิกรไทย

เพียงเทา่นีก้็จะสามารถลดเวลาในการเตรียมขอ้มูลเงินเดือน ทัง้ยังสามารถตรวจสอบรายงานเงินเดือนพนักงานผา่น

FlowPayroll เพ่ือนําสง่ประกันสังคมและภาษีหัก ณ ทีจ่่ายจากเงินเดือนไดใ้นทีเ่ดียว

โดยระบบ FlowPayroll สามารถสง่ขอ้มูลเงินเดือนไปยังบริการ K-Cash Connect Plus ของธนาคารกสิกรไทยเทา่นัน้ 

การอนุมัติและจ่ายเงินเดือนจะดําเนินการบนระบบของธนาคารกสิกรไทย จึงมัน่ใจไดว้า่เป็นระบบการเชื่อมตอ่ทีป่ลอดภัย

                       1) Payroll และ Payroll Plus เป็นผลิตภัณฑข์องธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 2) ธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหนา้ทีเ่สนอขายผลิตภัณฑป์ระกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุม่ เลขทีใ่บอนุญาตเลขที ่ว00002/2547

รับประกันภัย โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

Disclaimer

*การสมัครใช้งานจะเป็นไปตามดุลยพินิจและเงื่อนไขของทางธนาคารกสิกรไทย

หมายเหตุ แพ็กเกจขา้งตน้เป็นคา่บริการของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นคา่ใช้จ่ายแยกตา่งหากจากราคาแพ็กเกจของ FlowAccount

*ยกเวน้คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 3,000 บาท และยกเวน้คา่ธรรมเนียมรายปี 2,000 บาท/ปี

ตัวช่วยทีจ่ะทําให้การจ่ายเงินเดือนเป็นเร่ืองงา่ยๆ ภายใน 3 ขัน้ตอน

หลังจากทีส่มัครกับ FlowPayroll แลว้ สามารถเตรียมเอกสารเหลา่นีเ้พ่ือยื่นประกอบการสมัครกับธนาคารกสิกรไทยไดทั้นที

ข้ันตอนการสมัครผ่านระบบ FlowPayroll

1. ระบุบัญชีเงินฝากนิติบุคคลของธนาคารกสิกรไทยทีต่อ้งการสมัคร หรือในกรณีทีไ่มไ่ดใ้ช้บัญชีของธนาคารกสิกรไทยมากอ่น

    ก็สามารถสมัครได้
2. กรอกขอ้มูลธุรกิจ และขอ้มูลผูต้ิดตอ่

3. FlowPayroll สง่ขอ้มูลแจ้งความประสงคใ์ห้กับธนาคารกสิกรไทย โดยลูกคา้จะไดรั้บการติดตอ่กลับจากธนาคารกสิกรไทย

    เพ่ือดําเนินการสมัครใช้บริการ

4. หลังจากลูกคา้ดําเนินตามขัน้ตอนของธนาคารฯ และได้รับการยืนยันกลับจากธนาคารฯ แล้ว การเชื่อมตอ่จะถูกเปิดใช้งาน

    เพ่ือสง่ขอ้มูลเงินเดือนไดทั้นที

เอกสารเพ่ือประกอบการสมัครบริการ K-Cash Connect Plus

สอบถามรอบละเอียดบริการ K-Cash Connect Plus ไดที้ ่K-Biz Contact Center โทร 02-888-8822 หรือสอบถาม

รายละเอียดเพิม่เติมไดที้ที่มงานให้บริการลูกคา้ โทร 02-026-8989 หรือทาง Live Chat ไดต้ลอดวันจันทร์ถึงอาทิตย์
เวลา 9.00-18.00

ติดต่อสอบถาม

1. การเช่ือมต่อการจ่ายเงินเดือนผ่านบริการ K-Cash Connect Plus คืออะไร?

การเชื่อมตอ่การจ่ายเงินเดือนผา่นบริการ K-Cash Connect Plus เป็นการเชื่อมระบบการทําบัญชีและเงินเดือนบนระบบ

FlowPayroll กับการจ่ายเงินออนไลนด์ว้ยดว้ยบริการ K-Cash Connect Plus ของธนาคารกสิกรไทยทําให้การเตรียมเงินเดือน

จ่ายเงินเดือน และการจัดการเงินเดือนสามารถทําไดผ้า่นช่องทางออนไลนไ์ดค้รบจบในทีเ่ดียว

2. การเช่ือมต่อการจ่ายเงินเดือนผ่านบริการ K-Cash Connect Plus ช่วยเจ้าของธุรกิจอย่างไร?

การเชื่อมตอ่ FlowPayroll กับบริการ K-Cash Connect Plus ช่วยให้เจ้าของธุรกิจทีใ่ช้งานระบบ FlowPayroll สามารถ

บริหารจัดการจ่ายเงินเดือนไดง้า่ยและสะดวกมากยิง่ ลดเวลาในการทําจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน ปลอดภัยดว้ยสิทธิการเขา้ถึง

ขอ้มูลเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือนสําหรับเจ้าของธุรกิจเทา่นัน้ พร้อมทําประวัติการจ่ายเงินเดือน เตรียมสลิปเงินเดือน

คํานวณหัก ณ ทีจ่่ายของพนักงานไดทั้นที

โดยระบบ FlowPayroll จะส่งขอ้มูลเงินเดือนไปยังบริการ K-Cash Connect Plus ทําให้มัน่ใจวา่การอนุมัติและการจ่าย

เงินเดือนมีความปลอดภัยไดม้าตรฐานสากลดว้ยการดําเนินการบนระบบของธนาคารกสิกรไทย นอกจากนีห้ากตอ้งการตัง้อนุมัติ

การจ่ายเงินเดือนลว่งหนา้ก็สามารถทําไดทั้นที

3. บริการน้ีเหมาะกับใคร?

เหมาะกับเจ้าของธุรกิจทีมี่การจ่ายเงินเดือนพนักงานจํานวนมาก หรือมากกวา่ 20 คนขึ้นไป ทีเ่ริม่มองเห็นวา่การจ่ายเงินเดือน

ทีละรายการตามวิธีการเดิมเริม่เป็นขัน้ตอนทีใ่ช้เวลานาน หรือจะดูแลขอ้มูลเงินเดือนเพ่ือทําจ่ายก็เริม่ไมส่ะดวก เพราะตอ้งเตรียม

ขอ้มูลไฟลจ์ากรายงานเงินเดือนและเตรียมเช็คจ่ายเพ่ือสง่ตอ่ให้ธนาคาร ซึ่งเป็นขัน้ตอนการทํางานทีซ่าซ้อน

4. หากเคยสมัครใช้บริการ K-Cash Connect Plus อยู่แล้วต้องทําอย่างไร?

หากตอ้งการเชื่อมตอ่ FlowPayroll กับบริการ K-Cash Connect Plus จะต้องทําการสมัครผา่น FlowPayroll ใหม่
ซึ่งสามารถใช้บัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีออมทรัพยข์องธนาคารกสิกรไทยทีมี่อยูเ่ดิมเพ่ือสมัครไดเ้ลย

5. ถ้าไม่เคยมีบัญชีนิติบุคคลของธนาคารกสิกร จะสามารถสมัครได้หรือไม่?

ในขัน้ตอนการสมัครไมไ่ดจํ้ากัดวา่จะตอ้งมีบัญชีนิติบุคคลของธนาคารกสิกรไทยมากอ่นหรือไม ่หากมีบัญชีธนาคารอื่น ก็สามารถ

สมัครได ้เพียงแตมี่เงื่อนไขวา่จะตอ้งเป็นธุรกิจทีจ่ดทะเบียนนิติบุคคลแล้วเทา่นัน้จึงจะสามารถสมัครได้

คําถามท่ีพบบ่อย

บริการฟังกช์ัน่เงินเดือนบนระบบ FlowPayroll เพ่ือจ่ายเงินเดือนผา่นบริการ K-Cash Connect Plus สามารถใช้งานไดใ้น

แพ็กเกจ FlowPayroll Advance คา่บริการรายปี ปีละ 2,990 บาท พร้อมเพิม่สิทธิเพิม่ผูใ้ช้งานโดยไมจํ่ากัด

สําหรับอัตราคา่บริการ K-Cash Connect Plus ของธนาคารกสิกรไทย พิเศษสําหรับลูกคา้ FlowPayroll เทา่นัน้ ฟรี! 

คา่ธรรมเนียมแรกเขา้และคา่เคร่ือง Secure Pass มูลคา่รวมกวา่ 4,500 บาท และฟรี! คา่ธรรมเนียมรายปีมูลคา่ปีละ 2,000 บาท

ค่าบริการและค่าธรรมเนียม

1. สําเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท

2. สําเนาบัตรประชาชนของผูมี้อํานาจลงนาม

3. หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประชาชนผูรั้บมอบอํานาจ

คุณสมบัติในการสมัครบริการ K-Cash Connect Plus
1. เป็นลูกคา้นิติบุคคล

2. ตอ้งมีบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย ์ของธนาคารกสิกรไทย

สมัครออนไลน์�

จ่ายเงินปลอดภัยได้มาตรฐานสากล�

ลดเวลาการเตรียมและจ่ายเงินเดือน
พนักงานทุกๆ เดือน

�

พิเศษสําหรับลูกค้า FlowPayroll
ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

ส่งไฟล์เงินเดือนไปท่ีบริการ
K-Cash Connect Plus

อนุมัติและจ่ายเงินเดือน
ท่ีบริการ K-Cash Connect Plus ได้ทันที

เตรียมเงินเดือนด้วยฟงัก์ช่ัน
เงินเดือนของ FlowPayroll

รายการเงินเดือน 1 2 3

1 บริการจ่ายเงินเดือน (KBank Payroll)

2 ประกันอุบัติเหตุแบบกลุม่

2.1 คุม้ครองเสียชีวิตอุบัติเหตุทัว่ไป 

     (สูงถึง 120,000 บาท)

2.2 คุม้ครองเสียชีวิตจากมอเตอร์ไซค ์และ

     ฆาตกรรม (สูงถึง 60,000 บาท)

2.3 คา่ปลงศพกรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย

     (สูงถึง 5,000 บาท)

2.4 คา่ปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

     (สูงถึง 20,000 บาท)

2.5 คา่รักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

     (สูงถึง 5,000 บาท)

3 คา่ธรรมเนียมแรกเขา้

4 คา่ธรรมเนียมรายปี

5 เคร่ือง Token (Secure Pass)
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บาท/รายการ
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ฟรี*

ฟรี*

ฟรี 1 เคร่ือง

15
บาท/รายการ
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ฟรี*

ฟรี*

ฟรี 1 เคร่ือง

5
บาท/รายการ

�

ฟรี*

ฟรี*

ฟรี 1 เคร่ือง

Payroll +
non-Life

Payroll +
Medical

Payroll
Standardตารางเปรียบเทียบแพ็กเกจ


