
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํขอให้ดาํเนินการเกี�ยวกับธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต K-Cyber Invest 
 

วันที�  ............................           เขียนที� ............................................. 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื�นๆ: .........................................................................................................................................(“ผู้ ใช้บริการ”)   

E-mail address: �����������������������������  

(โปรดกรอก E-mail addressเดียวและกรอกเป็นตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่) 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:���������������������������������������� (เพื3อรับรหสัรักษาความปลอดภยัแบบ OTP (One Time Password) ในการยืนยนัการทําธุรกรรม) 

          เลขที�บัญชีกองทุนที�ต้องการสมัครใช้บริการ (เฉพาะกองทนุที3โครงการฯ กําหนดให้ขายหรือรับซื Fอคืนหน่วยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตได้)   

เลขที�บัญชีกองทุน                  __ __ __ __ - __ __ __ - __ - __ __ __ __ __ - __ ** 

เลขที�บัญชีกองทุน                  __ __ __ __ - __ __ __ - __ - __ __ __ __ __ - __ 

เลขที�บัญชีกองทุน                  __ __ __ __ - __ __ __ - __ - __ __ __ __ __ - __ 
(** เลขที�บัญชีกองทุนลาํดับแรกจะถกูใช้เป็นรหสัผู้ใช้งานชั�วคราวในครัDงแรก) 

มีความประสงค์ขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และสาํหรับการสมคัรบริการซื Fอหน่วยลงทนุทางอินเตอร์เน็ต  ผู้ ใช้บริการจะมีคําสั3งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรขอให้ธนาคารหกับญัชีเงินฝาก ดงัตอ่ไปนี F 

ธนาคาร เลขที�บัญชีเงนิฝาก ประเภท 
บัญชี 

สาขา 
 

ชื�อบัญชี สมัครหกับัญชีอัตโนมัติ 

     ���� สมัครผ่านเครื�อง ATM(อนุมัติเร็วกว่า) 

���� ส่งเอกสารผ่านสาขา  
     ���� สมัครผ่านเครื�อง ATM(อนุมัติเร็วกว่า) 

���� ส่งเอกสารผ่านสาขา 
หมายเหตุ  1. บญัชีเงินฝากธนาคารที3ประสงค์ให้หกับญัชีเพื3อซื Fอหน่วยลงทนุ 1 บญัชี  จะต้องกรอกใบคําขอให้หกับญัชีธนาคาร 1  ฉบบั    
ข้าพเจ้าได้อา่นเข้าใจและตกลงผกูพนัตามข้อตกลงและเงื3อนไขการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการตามที3แนบท้ายมากบัคาํขอนี Fแล้ว และขอรับรองวา่
ข้อมลูที3ให้ไว้ข้างต้นเป็นข้อมลูที3เป็นความจริง และเป็นปัจจบุนั โดยหากมีการเปลี3ยนแปลงข้อมลูดงักลา่ว ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจดัการทราบทนัที  
 

ลงชื�อ .................................................................................. ผู้ขอใช้บริการ 
     (                                                                       ) 

สาํหรับลูกค้า 

 
        ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการK-Cyber Invest และทาํเครื�องหมายหน้าเอกสารที�ได้รับ ดังนี D 

(เอกสารต้องครบ)  
�  หนังสือขอให้หกับัญชีธนาคาร ยกเว้นกรณีได้มีการสมคัรหกับญัชีอตัโนมตัิผ่านเครื3อง ATM แล้ว ไมต้่องสง่ ดวูิธี�    
�  สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน/พาสปอร์ต �  สาํเนาหนังสือรับรองบริษัท (นิติบุคคล)  
�  สาํเนาหน้าสมุดบัญชีกองทุน  �  สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน/พาสปอร์ต 
�  สาํเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์        ของผู้มีอํานาจลงนาม (นิติบุคคล)  

   
         สาขาลงนามรับรองตรวจสอบข้อมลูและเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว 

ลงชื�อเจ้าหน้าที� .................................................รหสัสาขา…...................  รหัสพนักงาน.................. 

                 ทาํสาํเนาใบคาํขอ ให้ลูกค้าหนึ�งชุด     
            

           จดัส่งเอกสาร  โดย Fax เอกสารและหลกัฐานทั $งหมดมาที� บลจ.กสิกรไทย หมายเลข 02 673 8717    
(กรณีที�บลจ.ไดร้บัเอกสารการสมคัรใชบ้รกิารK-Cyber Invest ไมค่รบถว้นหรอืไมไ่ดผ้า่นการตรวจสอบเอกสารประกอบการสมคัรฯจากสาขาธนาคาร บลจ.ขอสงวนสทิธไิมด่ําเนินการ

สมคัรใชบ้รกิาร K-Cyber Invest และจดัส่งคนืเอกสารทั 6งหมดใหก้บัสาขาเพื�อตดิตามเอกสารใหค้รบถว้น) 

 

สาํหรับสาขา 
ขั Dนตอน 1 

ขั Dนตอน 2 

ขั Dนตอน 3 

  ����วธีิการสมัครหักบัญชีเงนิ
ฝากอัตโนมัติผ่านตู้ATM  เพื�อความ
รวดเร็วในการอนุมัตกิารใช้งาน มี
ขั Dนตอนที�ตู้ATM ดังนี D 
  
   KBANK  ����กองทนุรวม/สมคัรบริการ/K-
Mobile Banking/อื3นๆ �สมคัรบริการหกั
บญัชีอตัโนมตั ิ�ระบรุหสับริษัท 50144 
�ระบเุลขที3บญัชีกองทนุ 10 หลกั � 
รับสลิปATM ☺  

 

ขั Dนตอน 4 



 
  
ข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต 

1. ผู้ ใช้บริการที3ทํารายการผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้รับ และอา่นข้อกําหนด เงื3อนไขและข้อความใดๆที3ระบใุนหนงัสือชี Fชวนเสนอขายหน่วยลงทนุสว่นสรุปข้อมลู
สําคญัที3ผู้ลงทนุควรทราบ คู่มือผู้ลงทนุและความเสี3ยงของกองทนุเรียบร้อยแล้วและตกลงยินยอมปฏิบตัิและผูกพนัตนเองตามข้อกําหนดและเงื3อนไข
ดงักล่าวทกุประการ ในกรณีที3เป็นการซื Fอหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื3อการเลี Fยงชีพและกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ผู้ ใช้บริการได้อ่านคู่มือภาษีรวมถึง
รับทราบเงื3อนไขและภาระผกูพนัเกี3ยวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเรียบร้อยแล้ว  

2. ผู้ ใช้บริการซื Fอหรือขายหน่วยลงทนุผ่านทางอินเตอร์เน็ตรับทราบและยินยอมผกูพนัตามหนังสือชี Fชวนที3เสนอขายหน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุฉบบัที3เป็น
ปัจจบุนัหรือที3จะปรับปรุงแก้ไขในภายหน้า ตลอดจนข้อกําหนด เงื3อนไข วิธีการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตที3บริษัทจดัการกําหนด  

3. เมื3อบริษัทจดัการพิจารณาอนมุตัิคําขอให้ดําเนินการเกี3ยวกับธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตแล้ว  บริษัทจะแจ้งการอนมุตัิรหสัผู้ ใช้ (User name) และรหสัผ่าน 
(Password) ไปยงัผู้ ใช้บริการตาม อี-เมล์ (e-mail address) ที3ได้แจ้งไว้ ภายใน15  วนั นบัแตว่นัยื3นคําขอ  หากผู้ ใช้บริการไมไ่ด้รับภายในกําหนดดงักล่าว  
กรุณาติดตอ่ สว่นบริการลกูค้า  โทรศพัท์ 02 673 3888 

4. เมื3อผู้ ใช้บริการได้รับรหัสผ่านจากบริษัทจัดการแล้ว  ผู้ ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้ในที3มั3นคงปลอดภัย และถือเป็นความลับเฉพาะตัวของ
ผู้ ใช้บริการเทา่นั Fน 

5. ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมว่าในกรณีการใช้บริการซื Fอหรือขายหน่วยลงทนุที3กระทําโดยรหสัผ่านของผู้ ใช้บริการโดยถกูต้องแล้ว  ให้การซื Fอหรือขายหน่วย
ลงทนุดงักลา่วมีผลผกูพนัผู้ ใช้บริการ ทกุประการ  ผู้ ใช้บริการตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบการกระทําดงักลา่วแตเ่พียงผู้ เดียว  

6. ผู้ ใช้บริการจะใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตได้ก็ตอ่เมื3อผู้ ใช้บริการได้รับอนมุตัิให้เปิดบญัชีกองทนุไว้กบับริษัทจดัการแล้ว  
7. บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการอนมุตัิการสมคัรใช้บริการ K-Cyber Invest สําหรับบญัชีกองทนุที3เป็นบญัชีร่วม  
8. ในกรณีที3ผู้ ใช้บริการไมส่ามารถเปลี3ยนแปลงหรือจดจํารหสัผ่านของตนได้ และประสงค์จะให้บริษัทจดัการออกรหสัผ่านให้ใหม ่ผู้ ใช้บริการต้องยื3นคําขอตอ่

บริษัทจดัการ  เพื3อแจ้งระงบัรหสัผ่านเดิม  และขอรหสัผ่านใหม ่โดยเมื3อได้รับอนมุตัิแล้ว ผู้ ใช้บริการจงึจะสามารถใช้บริการได้  
9. บริษัทจดัการมีสิทธิระงบัการใช้รหสัผ่านของผู้ ใช้บริการเป็นการชั3วคราวได้ หากการใส่ข้อมลูรหสัผ่านดงักล่าวมีความผิดพลาดเกินจํานวนครั Fงที3บริษัท

จดัการกําหนด  
10. ผู้ ใช้บริการตกลงวา่จะไมเ่พิกถอนรายการซื Fอหน่วยลงทนุทางระบบอินเตอร์เน็ตที3เกิดขึ Fนจากการใช้รหสัผ่านของผู้ ใช้บริการ  
11. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการให้ผู้ ใช้บริการตกลงวา่จะไมเ่พิกถอนรายการขาย และสบัเปลี3ยนหน่วยลงทนุทางระบบอินเตอร์เน็ตที3เกิดขึ Fนภายหลงัเวลา

รับซื Fอคืนของวนัทํารายการ ทั Fงนี F โปรดตรวจสอบวนัและเวลารับซื Fอคืนได้ที3 ตารางการซื Fอขายหน่วยลงทนุ ที3ปรากฏใน www.kasikornasset.com 
12. ผู้ ใช้บริการตกลงให้ถือเอาหลกัฐานทางทะเบียนที3ปรากฏอยูท่ี3บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานในการทํารายการที3สมบรูณ์ถกูต้องและใช้อ้างอิงได้  
13. ผู้ ใช้บริการเข้าใจและรับทราบถึงความเสี3ยงของการใช้บริการทางระบบอินเตอร์เน็ต ซึ3งอาจมีความเสียหายเกิดขึ Fนได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจากความชํารุด

บกพร่องหรือการ ขดัข้องของอปุกรณ์ใดๆ ระบบข้อมลูหรือการเชื3อมโยงเครือข่าย การสญูหายของข้อมลูระหว่างการรับส่ง หรือข้อพิพาทในเชิงธุรกิจหรือ
สิ3งอื3นใดที3อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ หรือความควบคมุของตวัแทนของบริษัทจดัการ หรือความควบคมุของคูส่ญัญาต่างๆ ที3มีกับบริษัท
จดัการ  และผู้ ใช้บริการตกลงวา่จะไมเ่รียกร้องคา่เสียหายใดๆ ที3เกิดจากกรณีดงักลา่วจากบริษัทจดัการ  

14. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที3จะแก้ไขเปลี3ยนแปลงหรือเพิ3มเติมข้อตกลงและเงื3อนไขนี Fได้ ตามแตบ่ริษัทจดัการจะเห็นสมควร ทั Fงนี F บริษัทจดัการจะแจ้งการ
แก้ไขเปลี3ยนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั โดยประกาศ ณ ที3ทําการและในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

15. ผู้ ซื Fอหน่วยลงทนุจะเป็นผู้ รับภาระคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยใดๆ ที3เกิดขึ Fน  จากการหกัเงินจากบญัชีเงินธนาคารเพื3อซื Fอหน่วยลงทนุ  
16. หากมีคา่ใช้จา่ย หรือคา่ธรรมเนียมในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้หกัจากบญัชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการได้ด้วย  
17. ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารที3หกับัญชีเงินฝากติดต่อตรวจสอบ เปิดเผย และแลกเปลี3ยนข้อมลู/ข้อเท็จจริงเกี3ยวกับผู้ ใช้บริการ จากบุคคลและ

สถาบนัอื3นๆ ได้ตามที3ธนาคารเห็นสมควร 
18. ผู้ ใช้บริการและบริษัทจดัการตกลงให้กฎหมายของประเทศไทยเป็นกฎหมายที3ใช้บงัคบักับข้อตกลงและเงื3อนไขนี Fและหากมีข้อพิพาทใดๆเกิดขึ Fนให้ศาล

ไทยเป็นศาลที3มีเขตอํานาจในการพิจารณา 
19. เนื3องจากระบบ K-Cyber Invest ใช้รหสัรักษาความปลอดภยัแบบOTP (One Time Password) เพื3อใช้เป็นรหสัยืนยนัการทําธุรกรรมทางการเงินในแต่ละ

ครั Fงผา่นโทรศพัท์มือถือ (SMS) ดงันั Fนผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งหมายเลขโทรศพัท์เคลื3อนที3ในการรับ SMSแจ้งรหสั OTP 
20. บริษัทจดัการจะดําเนินการสมัครบริการ K-Cyber Invest และสมคัรหกับญัชีธนาคารเพื3อซื Fอกองทนุ  หลังจากบริษัทจดัการได้รับข้อมลูตามกําหนด

ระยะเวลาดงันี F 

ธนาคารที�เป็นเจ้าของบญัชีเงินฝากที�ใช้ตดั
เงินเพื�อซื$อกองทุน 

วิธีการยืนยนัการหกับญัชีเงินฝาก 
ทาํการยืนยนัผา่นตู้ ATM ทาํการยืนยนัด้วยการเซน็เอกสารที�สาขา 

ธนาคารกสิกรไทย ระยะเวลาการสมคัร 4 วนัทาํการ ระยะเวลาการสมคัร 5 วนัทาํการ 
ธนาคารอื�นๆ ระยะเวลาการสมคัร 10 วนัทาํการ ระยะเวลาการสมคัร 14 วนัทาํการ 

 
 
 



 
  

หนังสือขอให้หักบัญชีเงนิฝาก 
                               วนัที3 ...............................  
 

เรียน ผู้จดัการธนาคาร....................................................  สาขา ................................................... 
 

            ข้าพเจ้า .........................................................................  เจ้าของบญัชีเงินฝากประเภท ........................................................ 
เลขที3บญัชี....................................................................................   ชื3อบญัชี ........................................................................................ 
สถานที3ติดตอ่เลขที3 ..........................   ตรอก/ซอย...........................   ถนน ......................................... ตําบล/แขวง.............................. 
อําเภอ/เขต........................................   จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย์ ..................   โทร............................................... 
มีความประสงค์ให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของข้าพเจ้า เพื3อชําระค่าซื Fอหน่วยลงทุน และ หรือบรรดาภาระผูกพนัต่างๆ ให้แก่
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จํากดั (ต่อไปนี Fเรียกว่า "บริษัท") ตามจํานวนที3ปรากฏในใบแจ้งหนี Fและสื3อบนัทึกข้อมลู(Media) หรือ
ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ที3ธนาคารได้รับจากบริษัทและนําเงินดงักลา่วโอนเข้าบญัชีของบริษัท   

 
ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า  เพื3อชําระค่าซื Fอหน่วยลงทุน และ/หรือ บรรดาภาระผูกพนัต่างๆ ให้แก่บริษัทดงักล่าวหาก

ปรากฏในภายหลงัวา่จํานวนเงินที3บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั Fนไม่ถกูต้อง   และธนาคารได้ทําการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจํานวนที3
ปรากฏในใบแจ้งหนี Fเรียบร้อยแล้ว  ข้าพเจ้าตกลงที3จะดําเนินการเรียกร้องเงินจํานวนดงักลา่วจากบริษัทโดยตรง  โดยทั Fงนี Fข้าพเจ้าขอสละสทิธิใน
การเรียกร้อง  หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที3ธนาคารได้หกัโอนจากบญัชีของข้าพเจ้า  เพื3อชําระหนี Fแก่บริษัทตามใบแจ้งหนี Fที3ธนาคารได้รับจาก
บริษัท  และหากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ที3เกิดขึ Fนจากการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าให้แก่บริษัท  ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารหกัจากบญัชีเงิน
ฝากของข้าพเจ้าด้วย  และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื3อเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนั Fน
เท่านั Fน  และในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าว  ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหกับญัชีแต่อย่างใด  เนื3องจากข้าพเจ้าสามารถทราบ
รายการดงักลา่วได้จากสมดุคูฝ่าก/STATEMENT ของธนาคาร หรือจากใบรับ/ใบเสร็จรับเงินของบริษัท 

 
  ในกรณีที3เอกสารหลกัฐาน  เลขที3บญัชีเงินฝากที3กลา่วในวรรคข้างต้น  ได้เปลี3ยนแปลงไปไมว่า่โดยเหตใุดก็ตาม  หนงัสอืขอให้หกับญัชีเงิน
ฝากฉบบันี Fคงมีผลใช้บงัคบัสาํหรับบญัชีเงินฝากหมายเลขที3ได้เปลี3ยนแปลงนั Fนๆ  ได้ด้วยทกุประการ 

 
การให้หกับญัชีเงินฝากดงักลา่วข้างต้น  ให้มีผลบงัคบัทนัทีนบัตั Fงแตว่นัทําหนงัสอืนี F  และให้คงมีผลบงัคบัตอ่ไปจนกวา่จะได้เพิกถอน  โดย

ทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ธนาคารและบริษัททราบ 
   

ขอแสดงความนบัถือ 

 
ลงชื3อ ............................................................................... ผู้ให้ความยินยอม 

(...........................................................) 
(ตามที3ให้ไว้กบัธนาคาร) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ธนาคารตรวจสอบข้อมลูบญัชีและลายมือชื3อแล้วถกูต้อง 
 

 ลงชื3อ ...............................................…………ผู้ รับมอบอํานาจสาขาธนาคารเจ้าของบัญช ี
(...........................................................) 

(ลงลายมือชื3อพร้อมประทบัตราธนาคารเจ้าของบัญชี) 

สาํหรบัสาขาธนาคารเจ้าของบญัชี 


