
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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)   
 
 
 
 
 
 
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 J 

(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     
            
            

                           สาขาธนาคารดาํเนินการสมัคร K-Cyber Invest ผ่านระบบ UD 

 

สาํหรับสาขา 
ขั Jนตอน 1 

ขั Jนตอน 2 

ขั Jนตอน 3 

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

 

ขั Jนตอน 4 

เลขที�บญัชีกองทุน    ����   ���   �    �����   �    
                                  (เลขที�บญัชกีองทุนนี�จะถูกใชเ้ป็นรหสัผูใ้ชง้านชั �วคราวในครั �งแรก) 
 
 หมายเหตุ :  หากท่านมเีลขที�บญัชกีองทุนมากกว่า 1 บญัช ีสามารถเพิ�มเลขที�บญัชกีองทุนไดใ้นระบบ K-Cyber Invest 
 

- -       -                          - 



 
  
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. เมื3อบริษัทจดัการพิจารณาอนมุตัิคําขอให้ดําเนินการเกี3ยวกบัธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตแล้ว  บริษัทจะแจ้งการอนมุตัิรหสัผ่าน (Password) ไปยงัผู้ ใช้บริการ
ตาม อี-เมล์ (e-mail address) ที3ได้แจ้งไว้ ภายใน 4 วนัทําการ นบัแตว่นัที3บริษัทได้รับเอกสารหลกัฐานการสมคัรครบถ้วน หากผู้ ใช้บริการไม่ได้รับภายใน
กําหนดดงักลา่ว  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 Fอคนืได้ที3 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 ใช้บริการตกลงยนิยอมให้หกัจากบญัชีเงินฝากของผู้ 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 Fงผ่านโทรศพัท์มือถือ (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 

 
 
 



 
 

สาํหรบัสาขาธนาคารเจ้าของบญัชี 

 
หนังสือขอให้หกับญัชีเงินฝาก 

                               วนัที� ...............................  
 

เรยีน ผูจ้ดัการธนาคาร....................................................   
 

            ขา้พเจา้ .........................................................................  เจา้ของบญัชเีงนิฝากประเภท ........................................................ 
เลขที�บญัช.ี...................................................................................   ชื�อบญัช ี........................................................................................ 
สถานที�ตดิต่อเลขที� ..........................   ตรอก/ซอย...........................   ถนน ......................................... ตําบล/แขวง.............................. 
อาํเภอ/เขต........................................   จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย ์..................   โทร............................................... 
มคีวามประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ เพื�อชาํระค่าซื�อหน่วยลงทุน และ หรอืบรรดาภาระผูกพนัต่างๆ ใหแ้ก่
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จํากดั (ต่อไปนี�เรยีกว่า "บรษิัท") ตามจํานวนที�ปรากฏในใบแจ้งหนี�และสื�อบนัทกึขอ้มูล(Media) 
หรอืขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ี�ธนาคารไดร้บัจากบรษิทัและนําเงนิดงักล่าวโอนเขา้บญัชขีองบรษิทั   

 
ในการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้  เพื�อชาํระค่าซื�อหน่วยลงทุน และ/หรอื บรรดาภาระผูกพนัต่างๆ ใหแ้ก่บรษิทัดงักล่าวหาก

ปรากฏในภายหลงัว่าจาํนวนเงนิที�บรษิทัแจง้แก่ธนาคารนั �นไม่ถูกตอ้ง   และธนาคารไดท้าํการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ตามจํานวน
ที�ปรากฏในใบแจง้หนี�เรยีบรอ้ยแลว้  ขา้พเจา้ตกลงที�จะดาํเนินการเรยีกรอ้งเงนิจาํนวนดงักล่าวจากบรษิทัโดยตรง  โดยทั �งนี�ขา้พเจา้ขอสละสทิธิ
ในการเรยีกรอ้ง  หรอืฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใชเ้งนิที�ธนาคารไดห้กัโอนจากบญัชขีองขา้พเจา้  เพื�อชําระหนี�แก่บรษิทัตามใบแจง้หนี�ที�ธนาคาร
ไดร้บัจากบรษิทั  และหากมคี่าใชจ้่ายใดๆ ที�เกดิขึ�นจากการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ใหแ้ก่บรษิทั  ขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารหกั
จากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ดว้ย  และขา้พเจา้ยอมรบัว่าธนาคารจะหกัเงนิจากบญัชขีองขา้พเจา้ไดต่้อเมื�อเงนิในบญัชมีเีพยีงพอในการหกั
บญัชใีนขณะนั �นเท่านั �น  และในการหกับญัชเีงนิฝากดงักล่าว  ขา้พเจา้ไม่ประสงคจ์ะใหธ้นาคารแจง้การหกับญัชแีต่อย่างใด  เนื�องจากขา้พเจา้
สามารถทราบรายการดงักล่าวไดจ้ากสมุดคู่ฝาก/STATEMENT ของธนาคาร หรอืจากใบรบั/ใบเสรจ็รบัเงนิของบรษิทั 

 
  ในกรณีที�เอกสารหลกัฐาน  เลขที�บญัชเีงนิฝากที�กล่าวในวรรคขา้งตน้  ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปไมว่่าโดยเหตุใดกต็าม  หนงัสอืขอใหห้กับญัชี
เงนิฝากฉบบันี�คงมผีลใชบ้งัคบัสาํหรบับญัชเีงนิฝากหมายเลขที�ไดเ้ปลี�ยนแปลงนั �นๆ  ไดด้ว้ยทุกประการ 

 
การใหห้กับญัชเีงนิฝากดงักล่าวขา้งตน้  ใหม้ผีลบงัคบัทนัทนีบัตั �งแต่วนัทาํหนงัสอืนี�  และใหค้งมผีลบงัคบัต่อไปจนกว่าจะไดเ้พกิถอน  

โดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคารและบรษิทัทราบ 
   

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 
ลงชื�อ ............................................................................... ผูใ้หค้วามยนิยอม 

(...........................................................) 
(ตามที�ใหไ้วก้บัธนาคาร) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ธนาคารตรวจสอบขอ้มลูบญัชแีละลายมอืชื�อแลว้ถูกตอ้ง 

 
ลงชื3อ ...............................................…………ผู้ รับมอบอํานาจสาขาธนาคารเจ้าของบัญชี

(...........................................................) 
(ลงลายมือชื3อพร้อมประทบัตราธนาคารเจ้าของบัญช)ี 

 


