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คาํขอใช้บริการธุรกรรมกองทนุรวมผ่านอินเตอรเ์น็ต (K-Cyber Invest) 

ส่วนท ี1: ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ 

ชอืผู้ขอใช้บริการภาษาไทย (นิติบคุคล) ………………………………………………………………………………………………..…………….… 

ผู้ติดต่อหลักของผู้ขอใช้บริการ เพือติดต่อประสานงานเป็นตวักลางในการรบั-สง่/ยืนยนัคาํสงั-ขอ้มูล/เอกสารทีเกียวขอ้งกับการใช้

บรกิารเท่านนั 

ชือ-นามสกลุ ……………………………………………………………………….……..……………………ตาํแหนง่ ……………………………………….. 

Email Address ( ใ ช้ รั บ ร หั ส ผ่ า น )  ( ตั ว พิ ม พ์ ใ ห ญ่ )  ␣ ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣   ␣ ␣  ␣   
โทรศัพท์มือ ถือ ( เพือรับรหัส  OTP)  ␣␣␣        -   ␣␣␣          -      ␣␣␣␣  โทรศัพท์ทีทํางาน ␣␣          -   ␣  ␣ ␣          -     ␣ ␣    ␣ ␣            ต่อ␣␣␣␣ 

หมายเหตุ:  ผูข้อใชบ้ริการตกลงยินยอมใหผู้ต้ิดต่อหลกัเป็นตวัแทนผูข้อใชบ้ริการในการติดต่อประสานงานเป็นตวักลางในการรบั-สง่/

ยืนยนัคาํสงั-ขอ้มลู /เอกสารทีเกียวขอ้งกบัการใชบ้ริการ และการรบัแจง้ขอ้มลูและ/หรือเอกสารใดๆ ทีบรษัิทจดัการแจง้ และ/หรือนาํสง่

ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการ ทงันี บริษัทจัดการจะดาํเนินการแจง้ ยืนยนั การสมัคร ตามทีไดร้บัแจง้จากผูต้ิดต่อหลกั ผ่านทางโทรศพัทมื์อถือ  

และ/หรือ E-mail  ทีระบขุา้งตน้ตามช่องทางและวิธีการทีบริษัทจัดการกาํหนด โดยผูข้อใชบ้ริการยอมรบัการกระทาํของผูต้ิดต่อหลกั  

มีผลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารทกุประการ 

ทอียู่สาํหรับการตดิต่อ   

 เหมือนกบัทีอยู่ตามหนงัสือรบัรองนิติบคุคล/เอกสารการจดัตงั  

 อนืๆ (โปรดระบ)ุ     

ชือสถานทีติดต่อ………….………….…………………..…………. เลขที……..….…..……….อาคาร…………….…..………………….………….…… 

ชนั………..…. หอ้ง………..….หมู่ที………..…. หมูบ่า้น………….…..……………….………….ตรอก/ซอย………….………….………….…………. 

ถนน………….………….………….…………. แขวง/ตาํบล………….………….………….……. เขต/อาํเภอ……………….………….………..….……

จงัหวดั………….………….………….………….รหสัไปรษณีย␣์␣␣␣␣    
 

ผูข้อใชบ้ริการรบัรองว่ารายละเอียดต่างๆ ทีใหไ้วน้ีเป็นความจริงทกุประการ และผูข้อใชบ้ริการไดร้บัทราบ เขา้ใจ ตกลงผกูพนัและ

ปฏิบติัตามคาํขอใชบ้ริการนี ตามรายละเอียดในสว่นที  ขอ้มลูผูข้อใชบ้ริการ  สว่นที  ขอ้มลูบริการ และสว่นที  ขอ้ตกลงและเงือนไข 

การใชบ้ริการธุรกรรมทางอินเตอรเ์น็ต (K-Cyber Invest) ตลอดจนขอ้กาํหนด ขอ้ตกลงระเบียบคาํสงัประกาศต่างๆของ บลจ.กสิกรไทย  

(“บรษัิทจดัการ”) เกียวกบัการใหบ้รกิาร K-Cyber Invest ดงักลา่ว ตลอดจนการใหบ้รกิารประเภทอืนของ “บรษัิทจดัการ”ทมีีแลว้ในขณะนี

และ/หรือทีจะมีต่อไปในภายหนา้ ทงันี เจ้าหนา้ทีหรือตวัแทนของบริษัทจดัการผูใ้หบ้ริการ  ไดแ้จ้งใหผู้ข้อใชบ้ริการไดท้ราบหรือไดม้ีการ

ประกาศไว ้ณ ทีทาํการตวัแทนของบริษัทจัดการ หรือเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ โดยใหถื้อว่ามีผลผูกพนักับผูข้อใชบ้ริการ ทงันีหากเกิด 

ความเสียหายใดๆ ขนึ ขา้พเจา้ยินยอมเป็นผูร้บัผิดชอบทงัสนิ 
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ข้อกาํหนดการเก็บรวบรวมใชเ้ปิดเผยข้อมลู 

ผูข้อใชบ้ริการรบัทราบและยอมรบัวา่ บริษัทจดัการจะมีการเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูของผูข้อใชบ้ริการ และ/หรือขอ้มลูของบคุคลทสีาม ทีผูข้อใชบ้รกิาร

ใหไ้วก้ับบริษัทจดัการหรือใหผ้่านตวัแทนของบริษัทจดัการ หรือทีมีอยู่กับบริษัทจดัการ หรือทีบริษัทจดัการไดร้บัหรือเขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอืน โดยมีวตัถปุระสงค์

เพือใหบ้ริการแก่ผูข้อใชบ้ริการเพือดาํเนินการตามคาํขอของผูข้อใชบ้ริการก่อนใหบ้ริการ เพือการมอบหมายงานใหผู้อ้ืนสนับสนนุการใหบ้ริการในดา้นตา่งๆ เช่น 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสือสาร การโอนสิทธิ และ/หรือหนา้ทีการปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารความเสียง การควบคุมกาํกับการตรวจสอบ  

การบรหิารจดัการภายในองคก์ร การจดัการขอ้รอ้งเรยีน และ/หรอืเพือวตัถปุระสงคป์ระสงคอื์นใดทีจาํเป็นตอ่การดาํเนินกิจการของบรษัิทจดัการอยา่งมีนยัสาํคญั 

หรอืเพอืใหบ้รษัิทจดัการสามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งเป็นธรรมและตอ่เนือง รวมถึงเพือวตัถปุระสงคต์ามทีระบไุวใ้นนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล นอกจากนี 

ผูข้อใชบ้ริการรบัทราบและยอมรบัวา่บริษัทจดัการอาจมีการเปิดเผยขอ้มลูของผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรือขอ้มลูของบคุคลทีสามแก่ผูใ้หบ้รกิารภายนอก ตวัแทนของ

บรษิัทจดัการ ผูร้บัจา้งชว่งงานตอ่ พนัธมิตรทางธุรกิจทีออกผลิตภณัฑร์ว่มกนั (co-brand) ผูป้ระมวลผลขอ้มลู ผูส้อบบญัชผีูต้รวจสอบภายนอก ผูร้บัโอนหรอืจะรบั

โอนสิทธิผูม้ีอาํนาจตามกฎหมาย และ/หรือหน่วยงานองคก์ร/นิติบคุคลใดๆ ทีมีสญัญาอยู่กบับริษัทจดัการ โดยผูร้บัขอ้มลูจากบริษัทจดัการอาจมีการเก็บรวบรวม  

ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วต่อไปไดภ้ายใตว้ตัถปุระสงคด์งักล่าวและบรษัิทจดัการอาจมีการส่ง และ/หรอืโอนขอ้มลูไปเก็บไวบ้น server/cloud ในประเทศต่างๆ 

ทีเกียวขอ้ง ในกรณีทีผูข้อใชบ้ริการมีการให ้และ/หรือนาํส่งขอ้มลูของบุคคลทีสาม (รวมถึงขอ้มลูของกรรมการ ผูมี้อาํนาจกระทาํการ ตวัแทน และ/หรือพนักงาน

ของผูข้อใชบ้รกิาร ในกรณีทีผูข้อใชบ้รกิารเป็นนิติบคุคล) ผูข้อใชบ้รกิารรบัรองวา่ไดแ้จง้ใหบ้คุคลทสีามถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูตามที 

ระบใุนวรรคก่อนแลว้ และผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัความยนิยอมจากบคุคลทีสามแลว้ 

ผูข้อใชบ้ริการสามารถอ่านเพิมเติมเพือเขา้ใจรายละเอียดอืนๆ และสิทธิทีปรากฎในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลไดท้ีเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

(www.kasikornasset.com/th/privacy-policy) หรอืผูข้อใชบ้รกิารสามารถขอรบัขอ้มลูไดจ้ากเจา้หนา้ทีหรอืตวัแทนของบรษัิทจดัการผูใ้หบ้รกิารแก่ทา่น 

ทังนีบริษัทจัดการอาจมีการเปลียนแปลงนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลโดยนโยบายทีมีการปรบัปรุงเปลียนแปลงจะถูกโพสตไ์วท้ีเว็บไซตข์อง

บรษิัทจดัการ โดยผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบวา่ บรษัิทจดัการจะดาํเนินการตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทีเป็นปัจจบุนั บรษัิทจดัการอาจแจง้เตือนใหผู้ข้อ

ใชบ้รกิารทราบถึงการเปลียนแปลงดงักลา่วดว้ยช่องทางตา่งๆ ทีบรษิัทจดัการใชใ้นการติดตอ่กบัผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรอื ชอ่งทางอนืใดทบีรษิัทจดัการพิจารณาว่า 

ผูข้อใชบ้รกิารจะสามารถทราบการเปลียนแปลงดงักลา่วได ้ 

 

 

 

 

 

 

    ลายมือชือ …………………………………………………………………………………………….………………ผูข้อใชบ้รกิาร/ผูม้ีอาํนาจลงนาม 

                  ( ……………………………………………………………………………………………………………) ชือตวับรรจง 

                                                                วนัท ี ………….. /…………../………….. 

 

 

  

 

ตราประทบั 

(ถา้มี) 

อากรแสตมป์ 
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เลขทบีัญชกีองทุนทตี้องการสมัครใช้บริการ (เฉพาะกองทนุทโีครงการฯ กาํหนดใหข้ายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุผา่นอินเตอรเ์น็ตได)้   

เลขทีบญัชีกองทนุ  ␣␣␣␣  - ␣␣␣          -  ␣     -  ␣␣␣ ␣␣     -␣ 

 (เลขทบีญัชีกองทนุนีจะถกูใชเ้ป็นรหสัผูใ้ชง้านชวัคราวในครงัแรก) 

หมายเหต ุ:  หากทา่นมีเลขทีบญัชีกองทนุมากกวา่  บญัชี สามารถเพิมเลขทีบญัชีกองทนุไดใ้นระบบ K-Cyber Invest 

กรณีข้อมูลสาํหรบัการรับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ไมต่รงกบัส่วนที  (โปรดระบุ) 

Email Address (ตวัพมิพใ์หญ่) ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

โทรศพัทม์ือถือ (เพือรบัรหสั OTP) ␣␣␣         -  ␣␣␣        -   ␣␣␣␣     

 

เลขทบีัญชีออมทรพัยท์ตี้องการสมัครใช้บริการ (ยนิยอมให้หักบัญชีเงนิฝากเพือซือหน่วยลงทุน) 

       ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนตามบัญชีกองทุนทีระบุไว้ข้างต้น ขอชําระค่าซือหน่วยลงทุนโดยยินยอมให้ธนาคารกสิกรไทย 

หกับญัชีเงินฝาก ตามประเภททีเลอืกไว ้ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี 

ยินยอมใหห้กับญัชเีงินฝาก เลขทีบญัชี ␣␣␣              -         ␣    -         ␣␣␣␣␣    -          ␣ 

          ประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก ของขา้พเจา้เพือชาํระคา่ซือหน่วยลงทนุของกองทนุตามรายละเอียดทีระบุในขอ้มลูผูใ้ชบ้ริการขา้งตน้ และใน

การทาํคาํขอใหห้กับญัชีนี ขา้พเจา้ไดอ้่านเขา้ใจและตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเกียวกับการดาํเนินการเพือซือหน่วยลงทนุผ่านบญัชีเงนิฝากที

ระบไุว ้ดา้นหลงัของคาํขอนี และทีจะไดมี้การแกไ้ขเปลียนแปลงในภายหนา้ 

         ทังนี ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารทีหักบญัชีเงินฝากติดต่อตรวจสอบ เปิดเผย และแลกเปลียนขอ้มลู/ขอ้เท็จจริงเกียวกับผูใ้ชบ้ริการ จากบุคคล 

และสถาบนัอนืๆ ไดต้ามทีธนาคารเห็นสมควร 

 
 
 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท ี2: ขอ้มูลบริการ 
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สาํหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร 

เอกสารประกอบการขอใช้บรกิารธุรกรรมกองทุนรวมผ่านอินเตอรเ์น็ต (K-Cyber Invest) 

หมายเหตุ: *ตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง และ ขีดครอ่มสาํเนาเอกสารประกอบตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งกบับรกิารทีสมคัร หรือ ขีดครอ่มสาํเนาดว้ย

ขอ้ความ “เพอืสมคัรบริการ K-Cyber Invest” 

บริษัทจาํกัด/บริษัทมหาชนจาํกัด/ห้างหุ้นส่วนจาํกัด  

• สาํเนาหนงัสือรบัรองจดทะเบียนนิติบคุคล* หรือ สาํเนาเอกสารจดัตงันิตบิคุคล* (ฉบบัล่าสดุ อายไุม่เกิน  เดือน) 

• สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูมี้อาํนาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั และผูใ้ชง้าน

ระบบ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านนัหรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวตา่งชาต)ิ ของ

ผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

กรณีเป็นบรษัิททีจดทะเบียนในตา่งประเทศ และประกอบธุรกิจภายใต ้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

• สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนหรือเอกสารแสดงวา่เป็นสาํนกังานสาขา/สาํนกังานผูแ้ทน ตามพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วที

นายทะเบียนกระทรวงพาณิชยอ์อกให*้ 

• สาํเนาเอกสารจดัตงันิตบิคุคล* (ตา่งประเทศ)  

• หนงัสือมอบอาํนาจ (ตา่งประเทศ) ทีผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของนิตบิุคคลลงนามตามเงือนไขในหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน มอบอาํนาจ

ใหผู้ร้บัผิดชอบดาํเนินงานในประเทศไทย และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านนั หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาต)ิ ของ 

ผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

• สาํเนาบตัรประชาชน*  เฉพาะดา้นหนา้เท่านนั หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูมี้อาํนาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั และผูใ้ชง้าน

ระบบ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

 

หน่วยงานราชการหรอืรัฐวสิาหกิจ  

• สาํเนาพระราชบญัญตัใิหท้าํการจดัตงั (ถา้มี) 

• สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านนั หรือ สาํเนา Passport*  (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูมี้อาํนาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั และผูใ้ชง้าน

ระบบ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) 

ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

   

สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ ์

• สาํเนาใบอนญุาตจดัตงั* (สมาคม/มลูนิธิ/สโมสร/สหกรณ)์ และขอ้บงัคบัหรือเอกสารทีระบุถึงผูมี้อาํนาจลงนาม*  

• สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านนั หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ)  ของ ผูมี้อาํนาจลงนาม  ผูต้ิดต่อหลกั และผูใ้ชง้าน

ระบบ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านนั หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของ 

ผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

 

โรงเรียน/มหาวทิยาลัย/วทิยาลัย/สถาบัน 

• สาํเนาหนงัสือจดัตงัโรงเรียนกบักระทรวงศกึษาธิการ/ทบวงมหาวิทยาลยั* และขอ้บงัคบัหรือเอกสารทีระบุถึงผูมี้อาํนาจลงนาม*  

• สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูมี้อาํนาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั และผูใ้ชง้าน

ระบบ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านันหรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของ 

ผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 
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สถานฑูต/สถานกงสุล 

• สาํเนาหนงัสือแตง่ตงัการเป็นผูบ้รหิารสงูสุดของสถานฑตู/สถานกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย*  

• สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านนั หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวตา่งชาต)ิ ของผูมี้อาํนาจลงนาม ผูต้ิดตอ่หลกั และผูใ้ชง้าน

ระบบ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านนัหรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวตา่งชาต)ิ ของ

ผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

 

วัด/มิสยดิ/ศาลเจ้า 

• สาํเนาใบอนญุาตรบัรองสภาพวดั/สาํเนาหนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนจดัตงัมสัยิด* (บอ.3)   

• สาํเนารายชือคณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยดึชดุปัจจบุนัทีรบัรองโดยนายทะเบียน*  

• สาํเนาหนงัสือตราตงัเจา้อาวาส*  

• สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านัน หรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูมี้อาํนาจลงนาม ผูต้ิดต่อหลกั และผูใ้ชง้าน

ระบบ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

• กรณีมีการมอบอาํนาจ หนงัสือมอบอาํนาจ และ สาํเนาบตัรประชาชน* เฉพาะดา้นหนา้เท่านนัหรือ สาํเนา Passport* (กรณีชาวตา่งชาต)ิ ของ

ผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ (ยงัไม่หมดอาย ุณ วนัสมคัร) 

เจ้าหน้าทธีนาคารลงนามรับรองวา่ ได้ดาํเนินการ 

• พสูิจนต์ัวตน ผูข้อใชบ้รกิารเรียบรอ้ยแลว้ 

• ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของการกรอกขอ้มลู  เอกสารประกอบการสมคัร  และหลกัฐานทีเกียวขอ้งทงัหมด  รวมทงัลายมือชือผูมี้

อาํนาจสงัจ่ายและผูข้อใชบ้รกิารแลว้  

• แจ้ง แจก แจง ตาม Market Conduct Checklist แก่ผูข้อใชบ้รกิารเรียบรอ้ยแลว้ 

01. อธิบาย  คณุลกัษณะของผลิตภณัฑ ์และเงือนไขการใชบ้รกิาร  พรอ้มตอบขอ้ซกัถาม 

02. แนะนาํ  ขอ้ควรระวงั และความเสียงทอีาจจะเกิดขนึ ในการใชบ้ริการ 

03. แจ้ง      ค่าธรรมเนียม การใชบ้รกิาร 

04. ส่งมอบ รายละเอียด คาํแนะนาํ เงือนไข และคูมื่อการใชบ้รกิาร และ Sale Sheet สาํหรบับรกิาร K-Cyber Invest 

 

1. ชือ-สกุล__________________________________ รหสัพนกังาน:______________ โทรศพัท:์_______________  RM  PS  สาขา  

2. ชือ-สกุล__________________________________ รหสัพนกังาน:______________ โทรศพัท:์_______________  RM  PS  สาขา  

3. ชือ-สกุล__________________________________ รหสัพนกังาน:______________ โทรศพัท:์_______________  RM  PS  สาขา 
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1. ผูใ้ชบ้ริการทีทาํรายการผ่านทางอินเตอรเ์น็ตไดร้บั และอ่านขอ้กาํหนด เงือนไขและขอ้ความใดๆทีระบุในหนงัสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัทีผูล้งทนุควรทราบ คูมื่อผูล้งทนุและความเสียงของกองทนุเรียบรอ้ยแลว้และตกลงยินยอมปฏิบตัแิละผูกพนัตนเองตาม

ขอ้กาํหนดและเงือนไขดงักล่าวทกุประการ  

2. ผูใ้ชบ้รกิารซอืหรือขายหน่วยลงทนุผ่านทางอินเตอรเ์น็ตรบัทราบและยินยอมผูกพนัตามหนงัสือชีชวนทีเสนอขายหน่วยลงทนุของแตล่ะกองทนุ

ฉบบัทีเป็นปัจจุบนัหรือทีจะปรบัปรุงแกไ้ขในภายหนา้ ตลอดจนขอ้กาํหนด เงือนไข วิธีการใชบ้ริการธุรกรรมทางอินเตอรเ์น็ตทีบริษัทจัดการ

กาํหนด  

3. เมือบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติคาํขอใหด้าํเนินการเกียวกับธุรกรรมทางอินเตอรเ์น็ตแล้ว บริษัทจะแจง้การอนุมัติรหสัผ่าน (Password)  

ไปยงัผูใ้ชบ้ริการตาม อี-เมล ์(e-mail address) ทีไดแ้จง้ไว ้ภายใน  วนัทาํการ นบัแต่วนัทีบริษัทไดร้บัเอกสารหลักฐานการสมัครครบถ้วน 

หากผูใ้ชบ้รกิารไม่ไดร้บัภายในกาํหนดดงักล่าว  กรุณาตดิตอ่ ส่วนบรกิารลกูคา้  โทรศพัท ์02 673 3888 

4. เมือผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัรหสัผ่านจากบรษัิทจดัการแลว้  ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งเก็บรกัษารหสัผ่านไวใ้นทีมนัคงปลอดภยั และถือเป็นความลบัเฉพาะตวั

ของผูใ้ชบ้รกิารเทา่นนั 

5. ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมว่าในกรณีการใชบ้ริการซือหรือขายหน่วยลงทนุทีกระทาํโดยรหสัผ่านของผูใ้ชบ้ริการโดยถูกตอ้งแลว้  ใหก้ารซือหรือ

ขายหน่วยลงทนุดงักล่าวมีผลผกูพนัผูใ้ชบ้รกิาร ทกุประการ  ผูใ้ชบ้รกิารตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบการกระทาํดงักล่าวแตเ่พียงผูเ้ดียว  

6. ผูใ้ชบ้รกิารจะใชบ้รกิารธุรกรรมทางอินเตอรเ์น็ตไดก้็ตอ่เมือผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัอนมุตัใิหเ้ปิดบญัชีกองทนุไวก้บับรษัิทจดัการแลว้  

7. บรษิัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการอนมุตักิารสมคัรใชบ้ริการ K-Cyber Invest สาํหรบับญัชีกองทนุทเีป็นบญัชีรว่ม 

8. ในกรณีทีผูใ้ชบ้รกิารไม่สามารถเปลียนแปลงหรือจดจาํรหสัผ่านของตนได ้และประสงคจ์ะใหบ้รษิัทจดัการออกรหสัผ่านใหใ้หม่ ผูใ้ชบ้รกิารตอ้ง

ยืนคาํขอตอ่บรษิัทจดัการ  เพือแจง้ระงบัรหสัผ่านเดิม  และขอรหสัผ่านใหม่ โดยเมือไดร้บัอนมุตัแิลว้ ผูใ้ชบ้รกิารจงึจะสามารถใชบ้ริการได ้ 

9. บรษิัทจดัการมีสิทธิระงบัการใชร้หสัผ่านของผูใ้ชบ้รกิารเป็นการชวัคราวได ้หากการใส่ขอ้มลูรหสัผ่านดงักล่าวมีความผิดพลาดเกินจาํนวนครงั

ทบีรษิัทจดัการกาํหนด  

10. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใหผู้ใ้ชบ้ริการตกลงว่าจะไม่เพิกถอนรายการซือ ขาย และสับเปลียนหน่วยลงทุนทางระบบอินเตอรเ์น็ตที

เกิดขนึภายหลงัเวลารบัซือคืนของวนัทาํรายการ ทงันี โปรดตรวจสอบวนัและเวลารบัซือคืนไดที้ ตารางการซือขายหน่วยลงทนุ ทีปรากฏใน 

www.kasikornasset.com 

11. ผูใ้ชบ้รกิารตกลงใหถื้อเอาหลกัฐานทางทะเบียนทีปรากฏอยู่ทีบรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานในการทาํรายการทีสมบูรณถ์กูตอ้งและใชอ้า้งอิงได ้ 

12. ผูใ้ชบ้รกิารเขา้ใจและรบัทราบถงึความเสียงของการใชบ้รกิารทางระบบอินเตอรเ์น็ต ซงึอาจมีความเสียหายเกิดขึนไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มจาก

ความชาํรุดบกพรอ่งหรือการ ขดัขอ้งของอปุกรณใ์ดๆ ระบบขอ้มลูหรือการเชือมโยงเครือข่าย การสญูหายของขอ้มลูระหว่างการรบัส่ง หรือขอ้

พิพาทในเชิงธุรกิจหรือสิงอืนใดทีอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ หรือความควบคุมของตวัแทนของบริษัทจัดการ หรือความ

ควบคุมของคู่สญัญาต่างๆ ทีมีกับบริษัทจัดการ และผูใ้ช้บริการตกลงว่าจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ ทีเกิดจากกรณีดงักล่าวจากบริษัท

จดัการ  

13. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะแกไ้ขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้ตกลงและเงือนไขนีได ้ตามแตบ่รษัิทจดัการจะเห็นสมควร ทงันี บรษัิทจดัการ

จะแจง้การแกไ้ขเปลียนแปลงดงักล่าวใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั โดยประกาศ ณ ทีทาํการและในเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ  

14. ผูใ้ชบ้รกิารจะเป็นผูร้บัภาระคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเกิดขนึ  จากการหกัเงินจากบญัชีเงินธนาคาร 

15. หากมีคา่ใชจ่้าย หรือค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการธุรกรรมทางอินเตอรเ์น็ต ผูใ้ชบ้รกิารตกลงยินยอมใหห้กัจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชบ้ริการได้

ดว้ย  

16. ผูใ้ชบ้ริการและบริษัทจัดการตกลงใหก้ฎหมายของประเทศไทยเป็นกฎหมายทีใชบ้งัคบักับขอ้ตกลงและเงือนไขนีและหากมีขอ้พิพาทใดๆ

เกิดขนึใหศ้าลไทยเป็นศาลทีมีเขตอาํนาจในการพิจารณา 

17. เนืองจากระบบ K-Cyber Invest ใชร้หสัรกัษาความปลอดภัยแบบOTP (One Time Password) เพือใชเ้ป็นรหสัยืนยนัการทาํธุรกรรมทางการ

เงินในแต่ละครงัผ่านโทรศัพทมื์อถือ (SMS) ดังนันผู้ใช้บริการจะตอ้งแจ้งหมายเลขโทรศัพทเ์คลือนทีในการรับ SMSแจ้งรหัส OTP หาก

ผูใ้ชบ้รกิารมีการเปลียนแปลงหมายเลขโทรศพัทใ์หม่ จะตอ้งดาํเนินการตดิต่อสาขาของธนาคารกสิกรไทย เพือทาํเรอืงขอแกไ้ขขอ้มลูหมายเลข

โทรศพัท ์

ส่วนที  : ขอ้ตกลงและเงอืนไขการใช้บริการธุรกรรมทางอนิเตอรเ์น็ต (K-Cyber Invest) 


