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คาํขอเปลยีนแปลง/ยกเลิก บริการธุรกรรมกองทนุรวมผ่านอนิเตอรเ์น็ต (K-Cyber Invest) 

ส่วนท ี1: ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ 

ชอืผู้ขอใช้บริการภาษาไทย ………………………….……………………………………………………………………………………..…………….… 

(กรณีนิติบคุคล ระบชุือนิติบคุคล) 

ผู้ติดต่อหลักของผู้ขอใช้บริการ (สาํหรบันิติบุคคล) 

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

Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่)                                                                                           
โทรศพัทม์ือถือ           -                -            โทรศพัทท์ทีาํงาน             -                   -                           ตอ่     

หมายเหตุ:  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหผู้ต้ิดตอ่หลกัเป็นตวัแทนผูข้อใชบ้รกิารในการติดตอ่ประสานงานเป็นตวักลางในการนาํสง่

เอกสารแจง้/ยืนยนั/แกไ้ข/เปลยีนแปลงและจดัสง่ขอ้มลูและ/หรอืเอกสารใดๆ ของผูข้อใชบ้รกิาร รวมถึงการรบัแจง้ขอ้มลูและ/หรอืเอกสาร

ใดๆ ทีบรษัิทจดัการแจง้และ/หรอืนาํสง่ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร ทงัน ีบรษัิทจดัการจะดาํเนินการแจง้ยืนยนั การแกไ้ข/เปลยีนแปลงขอ้มลู ตามที

ไดร้บัแจง้จากผูต้ดิตอ่หลกั ผ่านทางโทรศพัทม์ือถือ และ/หรอื E-mail  ทผีูข้อใชบ้รกิารแจง้ไวก้บับรษิัทจดัการ โดยผูข้อใชบ้รกิารยอมรบั

การกระทาํของผูต้ดิตอ่หลกัมีผลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารทกุประการ 

ทอียู่สาํหรับการตดิต่อ   

 เหมือนกบัทีอยู่ตามบตัรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือ หนงัสือรบัรองนิติบุคคล / เอกสารจดัตงั (กรณีนิติบคุคล)  

 อนืๆ (โปรดระบ)ุ     

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

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

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

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

ขอใชบ้ริการรบัรองว่ารายละเอียดต่างๆ ทีใหไ้วน้ีเป็นความจริงทกุประการ และผูข้อใชบ้ริการไดร้บัทราบ เขา้ใจ ตกลงผกูพนัและ 

ปฏิบติัตามคาํขอเปลียนแปลง/ยกเลิกบริการนี ตามรายละเอียดในสว่นที  ขอ้มลูผูข้อใชบ้ริการ  ส่วนที  ขอ้มลูบริการ และเป็นไปตาม

ขอ้ตกลงและเงือนไขการสมคัรใชบ้ริการธุรกรรมทางอินเตอรเ์น็ต (K-Cyber Invest) ตลอดจนขอ้กาํหนดการเก็บรวบรวมใชเ้ปิดเผยขอ้มลู

ของ บลจ.กสิกรไทย (“บริษัทจัดการ”) เกียวกับการใหบ้ริการ K-Cyber Invest ดงักล่าว ตลอดจนการใหบ้ริการประเภทอืนของ “บริษัท

จดัการ”ทีมีแลว้ในขณะนีและ/หรอืทีจะมีตอ่ไปในภายหนา้ ทงันี เจา้หนา้ทีหรอืตวัแทนของบริษัทจดัการผูใ้หบ้ริการไดแ้จง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิาร

ไดท้ราบหรือไดมี้การประกาศไว ้ณ ทีทาํการของบริษัทจดัการ ตวัแทนของบริษัทจดัการ หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ โดยใหถื้อว่ามีผล

ผกูพนักบัผูข้อใชบ้รกิาร ทงันหีากเกิดความเสียหายใดๆขนึ ขา้พเจา้ยินยอมเป็นผูร้บัผิดชอบทงัสนิ 
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ข้อกาํหนดการเก็บรวบรวมใชเ้ปิดเผยข้อมลู 

ขา้พเจา้รบัทราบและยอมรบัวา่ บรษิัทจดัการจะมีการเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูของขา้พเจา้ และ/หรอืขอ้มลูของบคุคลทีสาม ทีขา้พเจา้ใหไ้วก้บับรษัิทจดัการ

หรือใหผ้่านตัวแทนของบริษัทจัดการ หรือทีมีอยู่กับบริษัทจัดการ หรือทีบริษัทจัดการไดร้บัหรือเข้าถึงไดจ้ากแหล่งอืน โดยมีวัตถุประสงคเ์พือใหบ้ริการแก่

ข้าพเจ้า เพือดาํเนินการตามคาํขอของข้าพเจ้าก่อนให้บริการ เพือการมอบหมายงานให้ผู้อืนสนับสนุนการให้บริการในด้านต่างๆ เช่น งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ งานติดต่อสือสาร การโอนสิทธิและ/หรือหนา้ที การปฏิบตัิตามกฎหมาย การบริหารความเสียง การควบคมุกาํกับการตรวจสอบ การบริหารจดัการ

ภายในองคก์ร การจดัการขอ้รอ้งเรยีน และ/หรอืเพอืวตัถปุระสงคป์ระสงคอื์นใดทจีาํเป็นต่อการดาํเนินกิจการของบรษิัทจดัการอยา่งมีนยัสาํคญั หรอืเพอืใหบ้ริษัท

จดัการสามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งเป็นธรรมและตอ่เนือง รวมถึงเพือวตัถปุระสงคต์ามทีระบไุวใ้นนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล นอกจากนี ขา้พเจา้รบัทราบ

และยอมรบัว่าบริษัทจดัการอาจมีการเปิดเผยขอ้มลูของขา้พเจา้ และ/หรือขอ้มลูของบุคคลทีสามแก่ผูใ้หบ้ริการภายนอก ตวัแทนของบริษัทจดัการ ผูร้บัจา้งช่วง

งานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจทีออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน(co-brand) ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก ผู้รับโอนหรือจะรับโอนสิทธิ  

ผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย และ/หรอืหน่วยงานองคก์ร/ นิติบคุคลใดๆที มีสญัญาอยูก่บับรษัิทจดัการ  โดยผูร้บัขอ้มลูจากบรษัิทจดัการอาจมีการเก็บรวบรวม ใช ้และ

เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว  และบริษัทจัดการอาจมีการส่ง  และ/หรือ โอนข้อมูลไปเก็บไว้บน server/cloud  

ในประเทศตา่งๆ ทีเกียวขอ้ง ในกรณีทีขา้พเจา้มกีารใหแ้ละ/หรือนาํส่งขอ้มลูของบคุคลทีสาม ขา้พเจา้รบัรองว่าไดแ้จง้ใหบ้คุคลทีสามทราบถึงรายละเอียดการเก็บ

รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูตามทีระบใุนวรรคก่อนแลว้ และขา้พเจา้ไดร้บัความยินยอมจากบคุคลทีสามแลว้ 

ท่านสามารถอ่านเพิมเติมเพือเข้าใจรายละเอียดอืนๆ และสิทธิ ทีปรากฎในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ทีเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 

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

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

ตราประทบั 

(ถา้มี) 

อากรแสตมป์ 
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เปลยีนแปลง Email Address                                                                                    
(ใชภ้าษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่เทา่นนั)  

 

เปลยีนเบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ  (ในประเทศไทย)            -                 -             

 

 ขอทราบรหสัผูใ้ชง้าน (User ID) ผ่านทาง Email                                   ขอออกรหสัผา่นใหม ่(Password) ผ่านทาง SMS 

(กรณีไมเ่ปลียน Email บรษิัทจดัการจะจดัสง่รหสัผูใ้ชง้านตาม Email เดิมในระบบ        (กรณีไมเ่ปลียนเบอรโ์ทรศพัทบ์รษิัทจดัการจะจดัสง่รหสัผ่านตาม 

                                                                                                                               เบอรเ์ดิมในระบบบ) 

 

 ระงบัผูใ้ชง้านชวัคราว (Disable User)                                                             ยกเลกิการระงบัผูใ้ชง้านชวัคราว (Enable User) 
 

 ขอยกเลกิบรกิาร (Cancel Service) 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท ี2: ขอ้มูลบริการ 

เปลยีนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน 
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สาํหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร 

เอกสารประกอบการขอใช้บรกิารธุรกรรมกองทุนรวมผ่านอินเตอรเ์น็ต (K-Cyber Invest) 

หมายเหตุ: *ตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง และ ขีดครอ่มสาํเนาเอกสารประกอบตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งกบับรกิารทีสมคัร หรือ ขีดครอ่มสาํเนาดว้ย

ขอ้ความ “เพอืสมคัรบริการ K-Cyber Invest” 

 

สําหรับบุคคลธรรมดา 

 สาํเนาบตัรประชาชน/Passport(สาํหรบัลกูคา้ตา่งชาต)ิ/ใบต่างดา้ว  

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) 
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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) 

 

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 

 

 


