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ค ำขอใช้บริกำร K-Cyber for SME 
 

 

 

 ส่วนที่ 1: ข้อมูลผู้ขอใช้บริกำร 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือผู้ขอใช้บริกำรภำษำไทย  
(กรณีนิติบคุคล ระบชุื่อนิตบิคุคล) ............................................................................................................................................................... 

ช่ือผู้ขอใช้บริกำรภำษำอังกฤษ (ตวัพิมพ์ใหญ่)  
(กรณีนิติบคุคล ระบชุื่อนิตบิคุคล) ..................................................................................................................................... 

ผู้ตดิต่อหลักของผู้ขอใช้บริกำร 

ช่ือ-นำมสกุล ............................................................................................... ต ำแหน่ง ……….................................................................... 

Email Address (ตวัพิมพ์ใหญ่) …................................................................................................................................................................ 

หมำยเลขโทรศัพท์ (ท่ีสามารถติดตอ่ได้) …................................................................................................................................................ 
*หมายเหต ุ– ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้ติดตอ่หลกัเป็นตวัแทนผู้ขอใช้บริการในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงและจดัสง่ข้อมลูและ/หรือเอกสารใดๆ 
ของผู้ขอใช้บริการและ/หรือผู้ที่เก่ียวข้องให้แก่ธนาคาร การรับรองส าเนาถกูต้อง การรับแจ้งข้อมลูและ/หรือเอกสารใดๆ ที่ธนาคารแจ้งและ/หรือน าสง่
ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ทัง้นี ้ธนาคารจะแจ้งการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมลูตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ตดิตอ่หลกั เพื่อให้ผู้ติดตอ่หลกัยืนยนักลบัทาง Email ที่
ระบขุ้างต้น โดยผู้ขอใช้บริการยอมรับวา่การกระท าของผู้ตดิตอ่หลกัมีผลผกูพนัผู้ขอใช้บริการทกุประการ 

ท่ีอยู่ส ำหรับกำรติดต่อ   เหมือนกบัท่ีอยู่ตามหนงัสือรับรอง           อ่ืนๆ (โปรดกรอกรายละเอียด) 

ช่ือสถานท่ีตดิตอ่................................................................................................................................................................................... . 

เลขท่ี ......................... อาคาร ..........................................................................................  ชัน้ .............. ห้องเลขท่ี .............. หมู่ท่ี .............. 
ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน ....................................................... แขวง/ต าบล ........................................................   
เขต/อ าเภอ ...................................................... จงัหวดั .................................................... รหสัไปรษณีย์ ___ ___ ___ ___ ___ 
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ผู้ขอใช้บริการรับรองวา่การสมคัรผลิตภณัฑ์/บริการดงักล่าวเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการ และรายละเอียดตา่งๆ ท่ีให้
ไว้ส าหรับการสมัครผลิตภณัฑ์/บริการดงักล่าว เป็นความจริงทุกประการ ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการรับทราบ เข้าใจ ตกลงผูกพนัและปฏิบตัิตามใบ
สมคัรนี ้ตามรายละเอียดในส่วนท่ี 1 ข้อมลูผู้ขอใช้บริการ ส่วนท่ี 2 ข้อมลูบริการ และส่วนท่ี 3 ค าแนะน า เง่ือนไข และคู่มือการใช้บริการ* (ซึง่มี
รายละเอียดต่างๆ เช่น ค าแนะน า หลกัเกณฑ์ ข้อก าหนดและเง่ือนไขของผลิตภณัฑ์/บริการ การช าระค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ สญัญา
สินเช่ือท่ีเก่ียวข้อง การกระท าโดยใช้รหสัผ่าน (PIN) ตามแต่กรณี) ท่ีได้รับในวนัสมคัร และ/หรือท่ีอยู่ในเว็บไซต์/ประกาศต่างๆ ของธนาคารท่ี
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์/บริการ โดยให้ถือวา่เป็นส่วนหนึง่ของใบสมคัรนีด้้วย 

             ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูของผู้ขอใช้บริการท่ีให้ไว้แก่ธนาคาร หรือให้ผ่านธนาคาร หรือมี
อยู่กับธนาคาร หรือท่ีธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจ าเป็นเพ่ือการให้บริการแก่ผู้ ขอใช้บริการ การ
ด าเนินการตามค าขอของผู้ขอใช้บริการก่อนให้บริการ การมอบหมายงานให้ผู้ อ่ืนสนบัสนนุการให้บริการไม่ว่าจะเก่ียวกบังานเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานตดิตอ่ส่ือสาร งานตดิตามทวงถาม หรืองานอ่ืนใดก็ตาม การโอนสิทธิและ/หรือหน้าท่ี การปฏิบตัติามกฎหมาย การบริหาร
ความเส่ียง การควบคมุก ากบัตรวจสอบ การบริหารจดัการภายในองค์กร การจดัการข้อร้องเรียน และ/หรือ เพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนใดท่ีจ าเป็น
ตอ่การด าเนินการของธนาคารอย่างมีนยัส าคญั หรือเพ่ือให้ธนาคารสามารถให้บริการได้อย่างเป็นธรรมและตอ่เน่ือง และผู้ขอใช้บริการตก
ลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผู้ ให้บริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผู้ รับ
จ้างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจท่ีออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัท
ข้อมลูเครดติ บริษัทจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ ผู้ รับโอนสิทธิ ผู้ มีอ านาจตามกฎหมาย และ/
หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ท่ีมีสัญญาอยู่กับธนาคาร และยินยอมให้ผู้ รับข้อมูลจากธนาคารดงักล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมลูดงักล่าวต่อไปได้ภายใต้วตัถุประสงค์ดงักล่าว และตกลงยินยอมให้ส่ง และ/หรือ โอนข้อมลูไปเก็บไว้บน server/cloud ใน
ประเทศตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
              รายละเอียดอ่ืนๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลในเวบ็ไซต์ของธนาคาร 
www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 
ข้อควรระวงั!! 

 ผู้ขอใช้บริการควรเข้าใจในผลิตภณัฑ์/บริการ และค าแนะน า เง่ือนไข และคูมื่อการใช้บริการ ก่อนตดัสินใจลงลายมือช่ือ โดย
เจ้าหน้าท่ีธนาคารได้ให้ค าอธิบายข้อมลูผลิตภณัฑ์/บริการให้ครบถ้วนและตอบข้อซกัถามจนกระจ่างแล้ว หากมีข้อสงสยัหรือ
ต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ ผู้ขอใช้บริการสามารถตดิตอ่ธนาคารท่ี K-Contact Center หมายเลข 02-8888888 ตลอด 24 
ชัว่โมง หรือสาขาของธนาคาร โดยจะต้องด าเนินการตามที่ธนาคารก าหนด 

 ส าหรับผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีเก่ียวข้อง ธนาคารจะคดิดอกเบีย้/ค่าธรรมเนียม/คา่ใช้จ่ายตัง้แตว่นัท่ีผู้ขอใช้บริการได้รับสินเช่ือไป
จากธนาคาร กรณีผู้ขอใช้บริการผิดนดัช าระหนี/้ผิดสญัญา จะมีดอกเบีย้ และคา่ใช้จ่ายในการตดิตามทวงถามหนีเ้พิ่ม 

 
 
 
 
 

ลงลายมือช่ือ ………....................................................................................................................................................................................... 
 

(ผู้ มีอ านาจลงนาม .....................................................................................................................................................................) ช่ือตวับรรจง 
     /     /      

 
 
 
 

*หมายเหต ุ– รหสัมาตรฐานสิ่งพิมพ์ของ ค าแนะน า เง่ือนไข และคูมื่อการใช้บริการ : 9930057 TH-6-20 (v2e/DP_0215_KB989/1019) 

ตราประทบั 
(ถ้ามี) 

 อากรแสตมป์ 
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ส่วนที่ 2: ข้อมูลบริกำร 

2.1 ข้อมูลบัญชีท่ีต้องกำรสมัครใช้บริกำร 

ล ำดับ
ที่ 

เลขที่บัญชี 
ช่ือบัญชี 

(กรณีต้องการแสดงช่ือบญัชีภาษาองักฤษ โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) 
ลำยมือช่ือเจ้ำของบัญชี 
ตรำประทบั (ถ้ำมี) 

1 ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣ 
 
 
*หมายเหตุ: บัญชีหลักท่ีสมัครใช้บริการ 

 

2 ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣ 
 
 
 

 

3 ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣ 
 
 
 

 

4 ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣ 
 
 
 

 

5 ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣ 
 
 
 

 

ผลและลำยมือช่ือผู้ตรวจสอบ 
(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร) 

 ถกูต้อง    ไมถ่กูต้อง เพราะ……………………………………………..... 
…………............................................................................................................ 

ผู้ตรวจสอบลงนำม พร้อมประทับตรำสำขำ 
………………………………………………… 
(………………………………………………) 

 

2.2 ข้อมูลผู้ใช้งำน 

ผู้ขอใช้บริการขอก าหนดและมอบหมายให้บคุคลดงัตอ่ไปนีมี้อ านาจในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ใช้งำน 
(โปรดระบขุ้อมลูให้ครบถ้วน ธนาคารจะด าเนินการสง่ User ID ทาง Email และ Password ทาง SMS) 

วงเงนิสูงสุดในกำรท ำ
รำยกำร 

ชื่อ-นามสกลุภาษาไทย:   300,000 บาท 
 1,000,000 บาท 
 2,000,000 บาท 
 5,000,000 บาท** 
 10,000,000 บาท** 

ชื่อ-นามสกลุภาษาองักฤษ (ตวัพิมพ์ใหญ่): 

Email Address (ตวัพิมพ์ใหญ่): 

หมายเลขโทรศพัท์มือถือ (ในประเทศไทย): 

(**กรณีขอวงเงินเกิน 2,000,000 บาท/วนั ลกูค้าต้องเปลี่ยนไปใช้รหสัรักษาความปลอดภยัแบบ QR-OTP เทา่นัน้**)
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ส่วนที่ 3: ค ำแนะน ำ เงื่อนไข และคู่ มือกำรใช้บริกำร K-Cyber for SME 

                ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย (K-Cyber) หรือช่ืออ่ืนท่ีธนาคารพิจารณาเปล่ียนแปลงตามที่
ธนาคารเหน็สมควร (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกว่า “บริการ”) กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนาคาร”) ตามที่ได้รับอนมุตัิจาก
ธนาคาร และตามรายละเอียดท่ีธนาคารก าหนด โดยตกลงผกูพนัและปฏิบตัติามข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ธนาคารเปิดให้บริการ K-Cyber ส าหรับบุคคลธรรมดาท่ีอายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป และ K-Cyber for SME ส าหรับนิติบุคคล 
จดทะเบียนตามกฎหมายไทย 

2. ผู้ ขอใช้บริการใช้บริการจะต้องมี E-mail address และบัญชีประเภทกระแสรายวันหรือออมทรัพย์ของธนาคารอย่างน้อย  
1 บญัชี 

3. ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าดขู้อมลูทางด้านบญัชีออมทรัพย์และกระแสรายวนัและข้อมลูส่วนตวัได้ตลอด 24 ชัว่โมง ยกเว้นแต่
การโอนเงินระหว่างบญัชีตนเอง การโอนเงินให้บุคคลอ่ืน ช าระค่าสินค้า/บริการ หรือเพิ่มบญัชีกสิกรไทย จะต้องเป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนดเท่านัน้ ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงระยะเวลาของรายการต่างๆได้ตามแต่จะ
เหน็สมควร 

4. ผู้ขอใช้บริการสามารถสมคัรใช้บริการผ่าน สาขาของธนาคาร เคร่ืองเอทีเอ็ม (ATM) ของธนาคาร โดยผู้ขอใช้บริการต้องกรอก
ข้อมลูการสมคัรใช้บริการครบถ้วนและถกูต้อง ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการได้ทกุรายการ ได้แก่ สอบถามยอดเงินคงเหลือใน
บญัชี สอบถามข้อมลูบตัรเครดิต โอนเงิน เติมเงิน ช าระเงินและอ่ืนๆ และส าหรับผู้ขอใช้บริการท่ีสมคัรผ่าน ช่องทางออนไลน์ 
ด้วยบตัรเครดติ สามารถใช้บริการได้เฉพาะสอบถามข้อมลูบตัรเครดิตเทา่นัน้ หากต้องการท าธุรกรรมทางการเงินอ่ืนๆ เพิ่มเตมิ 
อาทิ โอนเงิน เติมเงิน ช าระเงินและอ่ืนๆ จะต้องขอเพิ่มบญัชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ส าหรับบริการ  
K-Cyber for SME ผู้ขอใช้บริการสามารถสมคัรใช้บริการผ่านสาขาของธนาคารเทา่นัน้ 
การสมคัรจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือผู้ขอใช้บริการได้รับข้อความยืนยนัการสมคัรทาง Email Address และ/หรือข้อความ SMS ทาง
โทรศพัท์มือถือตามหมายเลขโทรศพัท์มือถือท่ีผู้ขอใช้บริการได้แจ้งไว้กบัธนาคาร  

5. การใช้รหสัผู้ ใช้งาน (User ID) และ/หรือ รหสัผ่าน (Password)  และ/หรือ รหสั One Time Password (OTP)   
5.1 เม่ือผู้ขอใช้บริการได้รับอนมุตัิให้ใช้บริการแล้ว ผู้ขอใช้บริการจะได้รับรหสัผ่าน (Password) จากธนาคาร ผู้ขอใช้บริการ

จะต้องท าการเปล่ียนรหสัผู้ ใช้งานก่อน โดยในการเข้าสู่ระบบครัง้แรก ระบบจะท าการบงัคบัให้มีการเปล่ียนรหสัผู้ ใช้งาน
โดยอตัโนมตั ิ 

5.2 ผู้ขอใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหสัผู้ ใช้งาน (User ID) รหสัผ่าน (Password)  และรหสั One Time Password (OTP)  ไว้
ในท่ีปลอดภยัและถือเป็นความลบัเฉพาะตวัของผู้ขอใช้บริการรายนัน้เท่านัน้ การเปิดเผยรหสัผู้ ใช้งาน (User ID) รหสัผ่าน 
(Password)  และรหสั One Time Password (OTP) ถือเป็นการปฏิบตัผิิดข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการนี ้ หากเกิด
ความเสียหายประการใดจากการท่ีผู้ขอใช้บริการเปิดเผยหรือกระท าการใดๆ จนท าให้รหสัผู้ ใช้งาน (User ID) รหสัผ่าน 
(Password)  และรหสั One Time Password (OTP) สญูหาย ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนัน้ ทัง้นี ้ผู้
ขอใช้บริการสามารถเปล่ียนแปลงรหสัผ่าน (Password) ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ 

5.3 ในกรณีท่ีเกิดการช ารุด/สญูหาย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงบัเน่ืองจากผู้ขอใช้บริการหรือบคุคลอ่ืนใดระบรุหสัผู้ ใช้งาน (User ID) 
หรือรหสัผ่าน (Password) ไม่ถกูต้องตดิตอ่กนัตามจ านวนครัง้ท่ีธนาคารก าหนด/ผู้ขอใช้บริการลืมรหสัผู้ ใช้งาน (User ID) 
และ/หรือรหสัผ่าน (Password) ผู้ขอใช้บริการสามารถตดิตอ่ธนาคารท่ี K-Contact Center หมายเลข 02-8888888 ตลอด 
24 ชัว่โมง หรือสาขาของธนาคาร โดยจะต้องด าเนินการตามที่ธนาคารก าหนด  

5.4 ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่าหากเกิดกรณีท่ีรหสัผู้ ใช้งาน (User ID) หรือรหสัผ่าน (Password) ของผู้ขอใช้บริการ
ถูกระงบัใช้ถาวรหรือชั่วคราว โดยระบบของธนาคารอนัเน่ืองมาจากผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลอ่ืนใดระบุรหสัผู้ ใช้งานหรือ
รหสัผ่านไม่ถูกต้องหรือเหตอ่ืุนใดการท่ีรหสัผู้ ใช้งานหรือรหสัผ่านถูกระงบัด้วยระบบดงักล่าว จะส่งผลให้ธุรกรรมต่างๆ ท่ี  
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ผู้ขอใช้บริการได้ท าไว้หรือตกลงให้ท าไว้ล่วงหน้า จะถกูระงบัทนัที และผู้ขอใช้บริการตกลงท่ีจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
ท่ีอาจเกิดขึน้จากการระงบัการท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทัง้สิน้ 
       หากผู้ขอใช้บริการประสงค์ท่ีจะให้มีการยกเลิกการระงบัใช้บริการโดยระบบของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการจะต้องจดัส่ง
แบบฟอร์มขอเปล่ียนแปลงข้อมลูฯ พร้อมแนบเอกสารส าเนาบตัรประชาชนและเอกสารท่ีเก่ียวข้องมายงัสาขาของธนาคาร 
หรือผ่านทางโทรสาร/ไปรษณีย์ไปยงัฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องตามท่ีธนาคารแจ้งไว้ โดยผู้ขอใช้บริการจะสามารถใช้บริการได้
ตอ่เม่ือ ผู้ขอใช้บริการได้แสดงหลกัฐานจนเป็นท่ีพอใจของธนาคารแล้ว 
       ในกรณีท่ีธนาคารได้ด าเนินการยกเลิกการระงบัใช้บริการตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า 
ธุรกรรมใดๆ ของผู้ขอใช้บริการท่ียงัไม่ถงึก าหนดท ารายการ จะกลบัมามีผลบงัคบัใช้เสมือนวา่ไม่มีการระงบัใช้บริการทนัที 

6. การกระท าใดๆ ทัง้ที่เป็นการกระท าของผู้ขอใช้บริการเอง หรือเป็นการกระท าท่ีเกิดขึน้โดยบุคคลอ่ืน ไม่วา่โดยประการใดก็ตาม 
หากได้กระท าไปโดยการใช้รหัสผู้ ใช้งาน (User ID) และ/หรือรหัสผ่าน (Password)  และ/หรือรหัส One Time Password 
(OTP) แล้ว ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือวา่ถกูต้องสมบรูณ์นบัตัง้แตเ่วลาท่ีมีการยืนยนัท าธุรกรรม และให้มีผลผกูพนัผู้ขอใช้บริการ
เสมือนหนึ่งได้กระท าโดยผู้ ขอใช้บริการเอง รวมทัง้ให้ถือว่าเป็นการท่ีผู้ ขอใช้บริการได้ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่
ธนาคารเพ่ือเป็นหลักฐานในการท าธุรกรรมผ่านบริการในครัง้นัน้ๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว และตกลงให้ธนาคารสามารถใช้
ข้อมลูการท าธุรกรรมดงักล่าวเป็นต้นฉบบัเอกสารท่ีใช้เป็นพยานหลกัฐานในการพิสจูน์วา่ผู้ขอใช้บริการได้ท าธุรกรรมนัน้ และใช้
ในการด าเนินการทางกฎหมายได้ทกุประการ ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับและรับทราบถงึความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการใช้
บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากผู้ขอใช้บริการสามารถท าธุรกรรมด้วยตนเองได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีเอกสาร หรือ
หลกัฐานอ่ืนใดยืนยนัเพิ่มเติม และ/หรือมอบให้แก่ธนาคารอีกแตป่ระการใด เว้นแตร่ายการท่ีธนาคารก าหนดให้ต้องท าเอกสาร 
หรือหลกัฐานเพิ่มเติมเพ่ือให้ถูกต้องตามวธีิการ และประเพณีของธนาคารในเร่ืองนัน้ๆ อาทเิช่น การขอให้ธนาคารออกเช็คตาม
ค าสัง่ ฯลฯ  ผู้ขอใช้บริการจะต้องท าเอกสารหรือหลกัฐาน (ถ้ามี) ตามท่ีธนาคารก าหนดด้วย ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการต้องตรวจสอบ
ยอดเงินภายหลงัจากท ารายการทกุครัง้ โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมรับผิดชอบตอ่การท าธุรกรรมดงักล่าวทกุประการ 

7. ผู้ขอใช้บริการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถเข้าใช้งานฟังก์ชัน่ K-Expert MyPort ซึง่สามารถแสดงภาพรวมของสินทรัพย์ของผู้
ขอใช้บริการท่ีอาจมีหลากหลายประเภท เช่น บญัชีเงินฝาก กองทนุ หลกัทรัพย์ หรือข้อมลูอื่นๆ ท่ีรวมไว้ในฟังก์ชัน่นี ้โดยผู้ขอใช้
บริการสามารถเพิ่มเตมิสินทรัพย์อ่ืนๆ นอกจากสินทรัพย์ท่ีมีอยู่กบักลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยได้ด้วยตนเอง รวมถงึ
สามารถวางแผนทางการเงินโดยขอค าปรึกษาจากผู้ ให้ค าปรึกษาทางการเงินของธนาคารได้ซึง่ฟังก์ชัน่นีถื้อเป็นส่วนหนึ่งของ
บริการ โดยเม่ือผู้ขอใช้บริการได้รับยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบบันีแ้ล้ว ผู้ขอใช้บริการจะสามารถใช้งานฟังก์ชัน่ K-Expert 
MyPort ได้โดยอัตโนมัติ ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขแสดงข้อมูลทรัพย์สินใน K-Expert MyPort ตามท่ีธนาคาร
พิจารณาเหน็สมควร 

8. ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการท่ีธนาคารแสดงข้อมลูทรัพย์สินของผู้ ขอใช้บริการ และการวางแผนทางการเงิน ใน K-Expert 
MyPort เป็นเพียงการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอใช้บริการเพ่ือประกอบการตดัสินใจเบือ้งต้นส าหรับการออมหรือการลงทนุเท่านัน้ 
ไม่ได้เป็นการวเิคราะห์ความเส่ียง รับรอง หรือประกนัผลตอบแทนจากการออมและการลงทนุของผู้ขอใช้บริการ แตอ่ย่างใด  

9. ผู้ขอใช้บริการสามารถโอนเงินไปบญัชีบุคคลอ่ืน โอนเงินต่างธนาคาร หรือช าระค่าสินค้า/บริการเป็นจ านวนยอดรวมกนัได้ไม่
เกิน 100,000.-บาท/วนั ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการสามารถด าเนินการแจ้งขอเพิ่มวงเงินโอนและช าระค่าสินค้า/บริการได้ โดยแจ้งผ่าน 
K-Contact Center (โทร 02-8888888) ตลอด 24 ชัว่โมง สงูสดุเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 500,000 บาท/วนั หรือแจ้งผ่านสาขาของ
ธนาคาร หรือตามจ านวนเงินท่ีธนาคารจะประกาศเปล่ียนแปลงหรือตามจ านวนท่ีได้รับอนุมัติจากธนาคาร โดยไม่ก าหนด
จ านวนครัง้ และธนาคารจะท าการตดับญัชีตามจ านวนเงินท่ีระบุพร้อมคา่ธรรมเนียมจากบญัชีของผู้ขอใช้บริการและเงินจะถกู
โอนเข้าบญัชีผู้ รับโอนทนัทีหลงัจากท่ีผู้ขอใช้บริการได้ท ารายการ ยกเว้นแตก่ารโอนเงินตา่งธนาคารจะต้องเป็นไปตามระยะเวลา
ท่ีธนาคารก าหนดเทา่นัน้ 
     ส าหรับผู้ขอใช้บริการ K-Cyber for SME สามารถใช้บริการโอนเงิน หรือช าระค่าสินค้า/บริการได้ตามจ านวนเงินท่ีระบุไว้ใน
ใบแบบค าขอใช้บริการ K-Cyber for SME และผู้ ขอใช้บริการสามารถแจ้งด าเนินการขอปรับเพิ่มวงเงิน โดยการส่งเอกสารท่ี
เก่ียวข้องผ่านสาขาของธนาคาร 
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10. การใช้บริการโอนเงินและช าระค่าสินค้า/บริการธนาคารจะท าการหกัเงินจากบญัชีตามจ านวนเงินท่ีระบุพร้อมค่าธรรมเนียม 
จากบญัชีของผู้ ขอใช้บริการ และเงินจะถูกโอนเข้าบญัชีผู้ รับโอน/ผู้ รับช าระเงินทันที หลังจากท่ีผู้ ขอใช้บริการได้ท ารายการ 
ยกเว้นแตก่ารโอนเงินตา่งธนาคารจะต้องเป็นไปตามระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนดเท่านัน้ 

11. ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการขอใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ (International Fund Transfer) ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการโอน
เงินเป็นจ านวนเร่ิมต้นหรือจ านวนเงินสงูสดุตามจ านวนท่ีธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะท าการตดับญัชีตามจ านวนเงินท่ีระบุ
พร้อมค่าธรรมเนียมจากบัญชีของผู้ ขอใช้บริการ และเงินนัน้จะถูกโอนโดยการแปลงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งใช้อัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (BANK SELLING RATE: BANK NOTES) สกลุเงินตา่งประเทศนัน้ๆ ท่ีธนาคารขายในวนัและ
เวลาท่ีท ารายการ และผู้ ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารคิดค่าความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงินในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 
(ห้า) ของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศดงักล่าวเป็นอัตราท่ีใช้แลกเปล่ียน และธนาคารจะโอนเงินเข้าบญัชีผู้ รับโอน
หลงัจากท่ีผู้ขอใช้บริการท ารายการเรียบร้อยแล้ว  

12. ผู้ขอใช้บริการสามารถดขู้อมลูการท ารายการโอนเงินผ่านบริการย้อนหลงัได้ ทัง้นี ้นอกเหนือจากรายการบนัทกึในสมดุบญัชีเงิน
ฝากแล้ว ผู้ขอใช้บริการจะได้รับหลกัฐานการท ารายการโอนเงินผ่าน E-mail Address ท่ี  ผู้ขอใช้บริการลงทะเบียนไว้กบับริการ 
“หลกัฐานการท ารายการ” หมายถงึ เอกสารหลกัฐานอนัได้แก่ ใบบนัทกึรายการ ใบแจ้งการโอนเงิน ใบแจ้งรายการ (statement) 
และหลกัฐานอ่ืนใดท่ีท าด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และส่ือบนัทกึข้อมลู หรือส่ือบนัทกึข้อมลูอื่นใดท่ีใช้เก็บข้อมลู หรือหลกัฐานอ่ืน
ใดท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ก าหนดขึน้ในอนาคต 

13. ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ท่ีผู้ขอใช้บริการมีอยู่กบัธนาคาร หรือเงินซึง่อยู่ใน
ความครอบครองดแูล และ/หรือในอ านาจสัง่การ ของธนาคารไม่วา่ธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การครอบครองดแูล และ/หรือได้
อ านาจสัง่การนีม้าโดยทางใด เพ่ือเข้าช าระหนี ้และ/หรือ ความรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการได้ทนัทีโดย ไม่จ าต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้า แตจ่ะมีหลกัฐานการหกับญัชีให้ลกูค้าทราบ    

14. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า กรณีเกิดรายการโอนเงินผ่านบริการนี ้อนัมีสาเหตเุคร่ืองมือโอนเงินสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ผู้ขอใช้
บริการยอมรับผิดตามจ านวนเงินโอนนัน้ ท่ีเกิดก่อนธนาคารจะด าเนินการอายดั หรือระงบัการใช้เคร่ืองมือโอนเงิน หรือ การโอน
เงินท่ีมีข้อตกลงล่วงหน้าแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีได้ก าหนด  
“เคร่ืองมือโอนเงิน” หมายถงึ รหสัผู้ ใช้งาน (User ID) รหสัผ่าน (Password) และรหสั One Time Password (OTP) บตัรเอทีเอม็ 
บตัรเดบติ หรือบตัรเครดติ รหสัลบั แผ่นจานแม่เหล็กที่บรรจโุปรแกรม หรือเคร่ืองมืออ่ืนใดท่ีธนาคารมอบให้ผู้ขอใช้บริการเพ่ือใช้
เป็นเคร่ืองมือในการโอนเงินเข้าหรือออกจากบญัชี  

15. หากความเสียหายเกิดขึน้จากเคร่ืองมือ หรืออปุกรณ์การใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ หรือเกิดจากระบบเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ 
ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบตอ่ผู้ขอใช้บริการ หรือผู้ รับช าระเงิน/ผู้ รับโอนเงิน 

16. ในกรณีท่ีธนาคารมีความจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน หรือธุรกรรม หรือข้อมลูใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้บริการของผู้ขอ
ใช้บริการคนใดคนหนึง่ หรือหลายคนให้แก่หน่วยงานใดๆ ภายใต้บทบญัญตัขิองกฎหมาย ค าสัง่ หรือกฎระเบียบของหน่วยงาน
ท่ีมีอ านาจ หรือควบคุมก ากับดูแลธนาคาร หรือเป็นการเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการ/ให้บริการตามข้อตกลงและ
เง่ือนไขการใช้บริการนี ้ผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผย หรือรายงานข้อมูล  และ/หรือจัดท ารายงานเก่ียวกบั
ข้อมลูหรือธุรกรรมดงักล่าวของผู้ขอใช้บริการ มอบให้แก่หน่วยงานนัน้ได้ทกุประการ  

17. ผู้ขอใช้บริการรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมลู รายละเอียดใด ๆ ท่ีปรากฏ และ/หรือ ท่ีได้มีการจดัส่งมาให้ธนาคาร ไม่ว่าจะส่ง
มาในรูปแบบใดและไม่ว่าจะส่งด้วยตวัผู้ขอใช้บริการเองหรือบุคคลท่ีผู้ขอใช้บริการมอบหมาย มีความครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง 
และเป็นปัจจุบนั และเป็นข้อมูลของผู้ ขอใช้บริการ โดยผู้ ขอใช้บริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้
บริการและการท าธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้บริการนี ้  

18. หากผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อมลู และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร หรือตามวธีิการท่ีธนาคารก าหนด 

19. ในกรณีท่ีเกิดผู้ขอใช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการโอนเงิน หรือในกรณีท่ีมีเหตท่ีุต้องระงบัการด าเนินการภายใต้บริการนี ้
เป็นการชั่วคราว ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงับการด าเนินการดงักล่าว ผู้ ขอใช้บริการสามารถ
ตดิตอ่ธนาคารได้ท่ี K-Contact Center โทรศพัท์หมายเลข 02-8888888 เม่ือผู้ขอใช้บริการด าเนินการต่างๆ ตามกระบวนการท่ี
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ธนาคารก าหนดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว   ธนาคารตกลงด าเนินการระงบัการด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีธนาคารได้
แจ้งแก่ผู้ขอใช้บริการนัน้ โดยผู้ขอใช้บริการยังคงเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการ และรายการธุรกรรมท่ีได้เกิดขึน้ก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาท่ีธนาคารจะมีการระงบัการด าเนินการตามท่ีได้รับแจ้งดงักล่าว ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อ
ค าร้องขอใดๆท่ีขดัตอ่ข้อก าหนด/หลกัเกณฑ์ของธนาคาร ทางราชการ และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย  
        กรณีท่ีผู้ขอใช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการโอนเงิน หรือในกรณีท่ีมีเหตท่ีุต้องระงบัการด าเนินการภายใต้บริการนี ้ผู้
ขอใช้บริการจะต้องให้ข้อมลูเร่ือง วนั เวลา ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  จ านวนเงิน และลกัษณะธุรกรรม หรือข้อมลูอื่นใดตามที่ธนาคารจะร้อง
ขอและธนาคารจะท าการสอบสวน และแก้ไขข้อผิดพลาด (หากมี) (โดยยึดหลกัเกณฑ์ของทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือ ธนาคาร เป็นหลกั) ให้เสร็จสิน้ภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งข้อมลูที่ครบถ้วนและเป็นไป
ตามรายละเอียดดงักล่าว และจะแจ้งผลการสอบสวนให้ผู้ขอใช้บริการทราบภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัแตว่นัทราบผลการสอบสวน 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีข้อผิดพลาดท่ีธนาคารจะต้องชดใช้เงินแก่ผู้ขอใช้บริการ ธนาคารจะโอนเงินท่ีผิดพลาดเข้าบญัชีผู้ขอใช้บริการ
ภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัท่ีธนาคารตรวจพบข้อผิดพลาด 

20. ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมต่างๆ ผ่านบริการนีใ้ห้แก่ธนาคาร ตามก าหนดเวลาและอตัราท่ีธนาคาร
ก าหนดซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้อัน
เน่ืองมาจากการใช้บริการ ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคาร
เพ่ือช าระหนีแ้ละ/หรือความรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการท่ีมีตอ่ธนาคาร    

21. ในกรณีท่ีธนาคารไม่สามารถหกัเงินจากบญัชีของผู้ขอใช้บริการเพ่ือช าระค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมผ่านบริการ รวมถึงค่า
ภาษี ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้อันเน่ืองมาจากการท าธุรกรรมนัน้ๆ ได้ ผู้ ขอใช้บริการจะไม่สามารถท า
ธุรกรรมในครัง้นัน้ๆ ผ่านบริการได้  

22. การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใช้บริการ 
22.1 หากเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีส่งผลให้ผู้ขอใช้บริการเกิดภาระหรือความเส่ียงท่ีเพิ่มขึน้ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมี

ผลเม่ือผู้ขอใช้บริการให้ความยินยอม 
22.2 หากเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขอ่ืน ผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปล่ียนแปลงได้ตามท่ีธนาคาร

เหน็สมควร โดยหากเป็นการเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบตอ่การใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ (เช่น การปรับคา่ธรรมเนียมการ
ใช้บริการท่ีสอดคล้องกบัต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ การเปล่ียนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปล่ียนแปลงวนัครบก าหนดช าระ
หนี)้ ธนาคารจะส่ือสารหรือแจ้งข้อมลูอนัเป็นสาระส าคญัของการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนให้ ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่ 30 วนั หรือระยะเวลาอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

22.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ก าหนดให้ธนาคารต้องด าเนินการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขไว้เป็นการเฉพาะ
เป็นอย่างอ่ืน ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดงักล่าวได้ ผู้ขอใช้บริการตก
ลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงบัและ/หรือยกเลิกบริการเม่ือใดก็ได้ ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผู้ขอใช้บริการ 
โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า          ทัง้นี ้หากผู้ขอใช้บริการท่ีไม่เข้าใช้งานระบบครัง้แรกเกินกว่า 30 (สามสิบ) วนั 
นบัจากวนัท่ีขัน้ตอนการสมคัรใช้บริการเสร็จสิน้ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารยกเลิกการสมคัรใช้บริการนี ้โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเม่ือผู้ขอใช้บริการได้เข้าใช้งานระบบครัง้แรกแล้ว หากผู้ขอใช้บริการไม่เข้าใช้งานระบบเป็น
ระยะเวลานานเกินกว่า 1 (หนึ่ง) ปี ผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารระงับการให้บริการได้ทันที โดยหากผู้ ขอใช้
บริการมีความประสงค์จะใช้บริการตอ่ ผู้ขอใช้บริการสามารถยกเลิกการระงบัได้ผ่านทางการย่ืนแบบฟอร์มที่สาขา    
อนึ่ง ในกรณีดงัต่อไปนี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้เป็นดลุยพินิจของธนาคารในการพิจารณาระงบัการให้บริการ และ/
หรือเปล่ียนแปลงการให้บริการ และ/หรือยกเลิกการให้บริการ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ตามท่ีธนาคารเห็นสมควรได้
ทนัที  

 ปรากฏข้อเท็จจริงท่ีธนาคารเช่ือได้ว่า ข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ท่ีผู้ ขอใช้บริการแจ้งแก่ธนาคารให้ด าเนินการตาม
บริการนี ้หรือการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ มีผลกระทบในทางที่ไม่เป็นคณุเกิดขึน้ หรือกระทบตอ่สิทธิของธนาคารหรือบุคคล
อ่ืน หรือขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือมีวตัถปุระสงค์อนัมิชอบตามกฎหมาย 
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  ผู้ขอใช้บริการปฏิบตัิผิดข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ซึง่รวมถึงการไม่ช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ด้วย  

23. ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการประสงค์ท่ีจะยกเลิกการใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการจะต้องจดัส่งแบบฟอร์มขอเปล่ียนแปลงข้อมลูฯ พร้อม
แนบเอกสารส าเนาบตัรประชาชนและเอกสารท่ีเก่ียวข้องมายังสาขาของธนาคาร หรือช่องทางอ่ืนๆ ท่ีธนาคารก าหนด และ
ด าเนินการต่างๆ ตามกระบวนการของธนาคาร โดยธนาคารจะด าเนินการยกเลิกการใช้บริการตามความประสงค์ของผู้ขอใช้
บริการโดยเร็ว โดยการยกเลิกจะมีผลสมบรูณ์เม่ือผู้ขอใช้บริการได้รับ Email ยืนยนัการยกเลิกบริการ 

24. ในกรณีท่ีมีเหตสุุดวสิยั หรือเหตอ่ืุนใดอนัท าให้ธนาคารไม่สามารถด าเนินการให้บริการตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการ
ฉบบันีไ้ด้ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารพิจารณาให้บริการ หรือ ด าเนินการตามที่เหน็สมควร เพ่ือให้บริการตามข้อก าหนดและ
เง่ือนไขการใช้บริการฉบบันีไ้ด้ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมท่ีจะให้ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่และทกุวถีิทางในการ
ปรับปรุงวธีิการของธนาคารเพ่ือความสะดวกของผู้ขอใช้บริการในบริการตา่งๆ ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการฉบบันี ้

25. การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมายหรือตามเง่ือนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือระเบียบและบนัทึกเสียงของ
ธนาคารในระบบโทรศพัท์ ไม่ถือวา่ธนาคารสละสิทธิ หรือให้ความยินยอมในการด าเนินการใดๆ แก่ผู้ขอใช้บริการแต่ประการใด 

26. บรรดาหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใดๆ ท่ีธนาคารได้ส่งให้ผู้ขอใช้บริการตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งไว้กบัธนาคารนัน้ ไม่วา่จะโดยส่งเอง
หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือส่งผ่าน E-mail Address หรือ Short Message Service (SMS) ไปยงั
หมายเลขโทรศพัท์มือถือท่ีผู้ ขอใช้บริการแจ้งไว้กับธนาคาร  ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ขอใช้บริการโดยชอบแล้ว ทัง้นี ้โดยไม่ต้อง
ค านึงถึงว่าจะมีผู้ รับไว้หรือไม่ และแม้ว่าส่งให้ไม่ได้เพราะย้ายท่ีอยู่หรือท่ีอยู่เปล่ียนแปลงไปหรือถูกรือ้ถอนไปโดยไม่ได้แจ้งการ
ย้าย การเปล่ียนแปลง หรือการรือ้ถอนนัน้ เป็นหนงัสือให้ธนาคารทราบก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาท่ีอยู่ตามที่ระบไุว้นัน้ไม่พบก็
ดี ให้ถือวา่ผู้ขอใช้บริการได้รับและทราบหนงัสือ จดหมาย หรือค าบอกกล่าวดงักล่าวแล้วโดยชอบ ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลง
ท่ีอยู่ หรือสถานท่ีท างาน หรือเปล่ียนอาชีพการงาน ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งการเปล่ียนแปลงให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรทนัที 

27. ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพนัและปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการฉบบันี ้และตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
และค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้บริการนี ้ตามท่ีธนาคารก าหนดและแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยประกาศเป็นการ
ทัว่ไปผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ทัง้ท่ีมีอยู่แล้วในขณะนี ้และท่ีธนาคารจะก าหนดขึน้ใหม่หรือเปล่ียนแปลงในภายหน้า
ตามที่ธนาคารเหน็สมควรทกุประการ  

28. ข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจใน
การพิจารณาข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้ตามข้อตกลงฉบบันี ้

29. การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมลู  
ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูของผู้ขอใช้บริการท่ีให้ไว้แก่ธนาคาร หรือให้ผ่านธนาคาร หรือมี
อยู่กบัธนาคาร หรือท่ีธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอ่ืน โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจ าเป็นเพ่ือการให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ 
การด าเนินการตามค าขอของผู้ขอใช้บริการก่อนให้บริการ การมอบหมายงานให้ผู้ อ่ืนสนบัสนุนการให้บริการไม่ว่าจะเก่ียวกับ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานตดิตอ่ส่ือสาร งานตดิตามทวงถาม หรืองานอ่ืนใดก็ตาม การโอนสิทธิและ/หรือหน้าท่ี การปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย การบริหารความเส่ียง การควบคมุก ากบัตรวจสอบ การบริหารจดัการภายในองค์กร การจดัการข้อร้องเรียน และ/
หรือ เพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนใดท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการของธนาคารอย่างมีนยัส าคญั หรือเพ่ือให้ธนาคารสามารถให้บริการได้
อย่างเป็นธรรมและต่อเน่ือง และผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย ผู้ ให้บริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผู้ รับจ้างช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีออกผลิตภณัฑ์ร่วมกัน 
(co-brand) ผู้ประมวลผลข้อมลู ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัทข้อมลูเครดิต บริษัทจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ บริษัท
บริหารสินทรัพย์ ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ ผู้ รับโอนสิทธิ ผู้ มีอ านาจตามกฎหมาย และ/หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิตบิุคคลใดๆ ท่ีมี
สัญญาอยู่กับธนาคาร และยินยอมให้ผู้ รับข้อมูลจากธนาคารดงักล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวต่อไปได้
ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว และตกลงยินยอมให้ส่ง และ/หรือ โอนข้อมูลไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศต่างๆ ท่ี
เ ก่ียวข้อง รายละเอียดอ่ืนๆ และสิทธิ  ปรากฏในนโยบายการคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็ บไซต์ของธนาคาร 
www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 
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ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร 

เอกสำรประกอบกำรขอใช้บริกำร 
บริษัทจ ำกัด/บริษัทมหำชนจ ำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  

 ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล* หรือ ส าเนาเอกสารจดัตัง้นิติบคุคล* (ฉบบัลา่สดุ อายไุมเ่กิน 3 เดือน) 

 ส าเนาบตัรประชาชน* หรือ ส าเนา Passport*  (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) ของ ผู้ มีอ านาจลงนาม ผู้ติดตอ่หลกั และผู้ ใช้งาน  

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และ ส าเนาบตัรประชาชน* หรือ ส าเนา Passport*  (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร)  ของผู้มอบ
อ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 

กรณีเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ และประกอบธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว  

 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารแสดงวา่เป็นส านกังานสาขา/ส านกังานผู้แทน ตามพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว
ที่นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ออกให้* 

 ส าเนาเอกสารจดัตัง้นิติบคุคล* (ตา่งประเทศ)  

 หนงัสือมอบอ านาจ (ตา่งประเทศ) ที่ผู้ มีอ านาจกระท าการแทนของนิติบคุคลลงนามตามเง่ือนไขในหนงัสือรับรองการจดทะเบียน มอบอ านาจ
ให้ผู้ รับผิดชอบด าเนินงานในประเทศไทย และ ส าเนาบตัรประชาชน* หรือ ส าเนา Passport*  (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร)   ของผู้มอบอ านาจ
และผู้ รับมอบอ านาจ 

 ส าเนาบตัรประชาชน* หรือ ส าเนา Passport*  (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) ของ ผู้ มีอ านาจลงนาม ผู้ติดตอ่หลกั และผู้ ใช้งาน 
หน่วยงำนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ  

 ส าเนาพระราชบญัญัติให้ท าการจดัตัง้ (ถ้ามี) 

 ส าเนาบตัรประชาชน* หรือ ส าเนา Passport*  (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) ของ ผู้ มีอ านาจลงนาม ผู้ติดตอ่หลกั และผู้ ใช้งาน  

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และ ส าเนาบตัรประชาชน* หรือ ส าเนา Passport*  (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร)  ของผู้มอบ
อ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 

 ส าเนาสญัญาจดัตัง้ห้างหุ้นสว่นสามญั* พร้อมใบทะเบียนพาณิชย์* (ฉบบัลา่สดุ อายไุมเ่กิน 3 เดือน) 

 ส าเนาบตัรประชาชน* หรือ ส าเนา Passport*  (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) ของ ผู้ มีอ านาจลงนาม ผู้ติดตอ่หลกั และผู้ ใช้งาน  

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และ ส าเนาบตัรประชาชน* หรือ ส าเนา Passport*  (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร)  ของผู้มอบ
อ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 

กิจกำรร่วมค้ำ 

 ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล* หรือ ส าเนาเอกสารจดัตัง้นิติบคุคล* ของทกุบริษัท (ฉบบัลา่สดุ อายุไมเ่กิน 3 เดือน) 

 ส าเนาบตัรประชาชน* หรือ ส าเนา Passport*  (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) ของ ผู้ มีอ านาจลงนาม ผู้ติดตอ่หลกั และผู้ ใช้งาน  

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และ ส าเนาบตัรประชาชน* หรือ ส าเนา Passport*  (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร)  ของผู้มอบ
อ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 

คณะบุคคล/สมำคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ์ 

 ส าเนาใบอนญุาตจดัตัง้* (คณะบคุคล/สมาคม/มลูนิธิ/สโมสร/สหกรณ์) และข้อบงัคบัหรือเอกสารที่ระบถุึงผู้ มีอ านาจลงนาม*  

 ส าเนาบตัรประชาชน* หรือ ส าเนา Passport*  (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) ของ ผู้ มีอ านาจลงนาม ผู้ติดตอ่หลกั และผู้ ใช้งาน  

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และ ส าเนาบตัรประชาชน* หรือ ส าเนา Passport*  (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร)  ของผู้มอบ
อ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 

โรงเรียน/มหำวิทยำลัย/วิทยำลัย/สถำบัน 

 ส าเนาหนงัสือจดัตัง้โรงเรียนกบักระทรวงศกึษาธิการ/ทบวงมหาวิทยาลยั* และข้อบงัคบัหรือเอกสารที่ระบถุึงผู้ มีอ านาจลงนาม*  

 ส าเนาบตัรประชาชน* หรือ ส าเนา Passport*  (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) ของ ผู้ มีอ านาจลงนาม ผู้ติดตอ่หลกั และผู้ ใช้งาน  

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และ ส าเนาบตัรประชาชน* หรือ ส าเนา Passport*  (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร)  ของผู้มอบ
อ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 
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สถำนฑูต/สถำนกงสุล 

 ส าเนาหนงัสือแตง่ตัง้การเป็นผู้บริหารสงูสดุของสถานฑตู/สถานกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศของประเทศไทย*  

 ส าเนาบตัรประชาชน* หรือ ส าเนา Passport*  (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) ของ ผู้ มีอ านาจลงนาม ผู้ติดตอ่หลกั และผู้ ใช้งาน  

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และ ส าเนาบตัรประชาชน* หรือ ส าเนา Passport*  (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร)  ของผู้มอบ
อ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 

วัด/มิสยิด/ศำลเจ้ำ 
 ส าเนาใบอนญุาตรับรองสภาพวดั/ส าเนาหนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนจดัตัง้มสัยิด* (บอ.3)   

 ส าเนารายชื่อคณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยดึชดุปัจจบุนัที่รับรองโดยนายทะเบียน*  

 ส าเนาหนงัสือตราตัง้เจ้าอาวาส*  

 ส าเนาบตัรประชาชน* หรือ ส าเนา Passport*  (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) ของ ผู้ มีอ านาจลงนาม ผู้ติดตอ่หลกั และผู้ ใช้งาน  

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และ ส าเนาบตัรประชาชน* หรือ ส าเนา Passport*  (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร)  ของผู้มอบ
อ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 

บุคคลธรรมดำท ำกำรค้ำ 

 ส าเนาทะเบียนพาณิชย์* หรือ ส าเนาทะเบียนการค้า* (ฉบบัลา่สดุ อายไุมเ่กิน 3 เดือน) 

 ส าเนาบตัรประชาชน* หรือ ส าเนา Passport*  (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร) ของ ผู้ มีอ านาจลงนาม ผู้ติดตอ่หลกั และผู้ ใช้งาน  

 กรณีมีการมอบอ านาจ หนงัสือมอบอ านาจ และ ส าเนาบตัรประชาชน* หรือ ส าเนา Passport*  (ยงัไมห่มดอาย ุณ วนัสมคัร)  ของผู้มอบ
อ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 

หมำยเหตุ: * ต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

Market Conduct Checklist 
    01 อธิบำย   
              คณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์/บริการ และเง่ือนไขการใช้บริการของแตล่ะผลิตภณัฑ์/บริการ   
    02 แนะน ำ    
              ข้อควรระวงั และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ในการใช้บริการของแตล่ะผลิตภณัฑ์/บริการ  
    03 แจ้ง        
              คา่ธรรมเนียมการใช้บริการของแตล่ะผลิตภณัฑ์/บริการ 
    04 ส่งมอบ        
              รายละเอียดค าแนะน า เง่ือนไข และคูมื่อการใช้บริการ 

1. ชื่อ-สกลุ : .........................................................รหสัพนกังาน : ................ หมายเลขโทรศพัท์ : ............................  RM  PS  สาขา  

2. ชื่อ-สกลุ : .........................................................รหสัพนกังาน : ................ หมายเลขโทรศพัท์ : ............................  RM  PS  สาขา  

3. ชื่อ-สกลุ : .........................................................รหสัพนกังาน : ................ หมายเลขโทรศพัท์ : ............................  RM  PS  สาขา  
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ส ำหรับผู้ขอใช้บริกำร 

สิ่งท่ีลูกค้ำควรทรำบ  
คู่มือกำรรักษำรหัสควำมปลอดภัย 

 

 

 

ค ำขอใช้บริกำร K-Cyber for SME 
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กำรลบ Token                                                                     กำรแก้ไขช่ือ Token 
1. เลือก Token ที่ต้องกำรลบ                                         1. เลือก Token ที่ต้องกำรแก้ไข 

2. กดเล่ือนจำกขวำไปซ้ำย และเลือกค ำว่ำ “ลบ”                 2. กดเล่ือนจำกขวำไปซ้ำย และเลือกค ำว่ำ “แก้ไข” 

***หมำยเหตุ*** หำกท่ำนลบ Token ไปแล้วท่ำนจะไม่สำมำรถใช้งำน QR OTP ในกำรยืนยันกำรท ำรำยกำรได้อีก ซึ่งจะต้อง
เปล่ียนรูปแบบรหัสรักษำควำมปลอดภัยเป็นแบบ SMS OTP และท ำกำรติดตัง้ Token เพื่อใช้งำน QR OTP ใหม่ โดยเร่ิมต้น
กำรเปิดใช้งำนใหม่ทัง้หมด หำกต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเตมิกรุณำติดต่อ K-Contact Center 0 28888888 กด 03 
 
เตรียมควำมพร้อมก่อนใช้งำน 
ข้อมูล อุปกรณ์ และ Software ที่จ ำเป็นในกำรใช้งำน  

1. PC, Notebook, Tablet, Smartphone และเชื่อมตอ่ Internet 

2. ระบบรองรับ Browser ส าหรับเปิด Website ดงันี ้IE V.10+, Google Chrome V.40+, Mozilla Fire Fox V.52+,  

3. ระบบรองรับ Adobe Acrobat reader 6.0+  

4. ระบบจะรองรับได้เสถียรขึน้หากท าการ update K-Cyber เป็นเวอร์ชัน่ลา่สดุ 

 
หมายเหต ุหากมีข้อสงสยัหรือต้องการสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม สามารถติดตอ่ได้ที่ K-Contact Center โทร.02-8888888                     
รายละเอียดค าแนะน า เง่ือนไข และคูมื่อการใช้บริการ K-Cyber for SME 
https://www.kasikornbank.com/SiteCollectionDocuments/download/Documents/TH_Application-Form-Application-K-Cyber-for-SME-
Term-Conditions.pdf 
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