
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

แบบฟอรม์การขอเปล่ียนแปลงขอ้มูลบนบริการ K-Cyber Banking / K-Cyber for SME  

ประเภทผูใ้ชบ้ริการ 

 

หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

ชื่อผูใ้ชบ้ริการ ............................................................................... 

 มีความประสงคข์อแจง้ใหก้ลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยดาํเนินการ ดงัน้ี 

 

 

 

ประทบัตราบริษัท (ถา้มี) 

เจา้หนา้ท่ีสาขาธนาคารกสิกรไทย พนกังาน RM/DSA บลจ. กสิกรไทย 

ผลการตรวจสอบลายมือช่ือ          ถกูตอ้ง              ไม่ถกูตอ้ง 

            เอกสารครบถว้นและถกูตอ้ง 
 

ลงช่ือ............................................................................................................  

ตาํแหน่งงาน................................................................................................ 

รหสัลายมอืช่ือผูร้บัมอบอาํนาจ....................................................................  

รหสัพนักงาน....................................รหสัสาขา...........................................  

วนัท่ี.................................. เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................. 

รหสัพนกังาน RM .................................... 

รหสัพนกังาน DSA ................................... 
 

 

เบอรโ์ทรศพัท ์.............................................. 

วนัท่ี ............................................................ 

ลงช่ือ...................................................... 

วนัท่ี....................................................... 
 

 

อนุมติั ................................................... 

วนัท่ี ...................................................... 

บุคคลธรรมดา บุคคลธรรมดาทาํการคา้ 

 

 

 

   เลขทะเบียนนิติบุคคล ................................................................................................... 

   ชื่อผูร้บัมอบอาํนาจ ....................................................................................................... 

 

วันที่ ................................. เวลา ............ 
นิติบุคคล 

 

ขอเปล่ียนแปลงเบอรโ์ทรศพัทมื์อถือและรหสัรกัษาความปลอดภยัเป็น SMS-OTP* 

 *ลูกคา้ K-Cyber for SME กรณีมวีงเงินมากกว่า 2 ลา้นบาท เม่ือเลือกใชร้หสัรกัษาความปลอดภยัแบบ SMS-OTP แลว้วงเงินการใชบ้ริการจะถูกลดเหลือ 2 ลา้นบาท 

 ขอเปล่ียนแปลงวงเงินเป็น** ......................................................................บาท/วนั ....................................................................................................... 

 

 

**ลูกคา้ K-Cyber Banking บุคคลธรรมดา วงเงินสูงสุด 5 แสนบาท สามารถติดต่อ K-Contact Center โทร 02-8888888 กด 03 อนุมัตผิลทนัที 

   ลูกคา้ K-Cyber for SME บุคคลธรรมดาทาํการคา้/นิติบุคคล วงเงินสูงสุดคือ 10 ลา้นบาท กรณีขอเพ่ิมวงเงินมากกว่า 2 ลา้นบาท ตอ้งใชร้หสัรกัษาความปลอดภยัแบบ QR-OTP 

 ขอเปล่ียนแปลง Email Address เป็น (ใชภ้าษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่เท่าน้ัน)....................................................................................................................................... 

 ขอทราบรหสัผูใ้ชง้าน (User ID) ผ่านทาง SMS 

 ขอออกรหสัผ่านใหม่ (Password) ผ่านทาง Email 

 ขอปลดล็อก (Unlock) รหสัรกัษาความปลอดภยั และ/หรือ รหสัเขา้ใชง้าน K-Cyber Banking 

 
ขอระงบัการใชบ้ริการชัว่คราว (Disable)    ขอยกเลิกการระงบัใชบ้ริการชัว่คราว (Enable)    ขอยกเลิกบริการ (Cancel Service) 

 

 

 

ดงัน้ี     K-Cyber Banking   K-Cyber Trade              K-Cyber Invest 

 

 

บริการ K-Cyber Trade (ยกเวน้นิติบุคคล) 

เลขท่ีบญัชี         ชื่อบญัชี ....................................................................................................... 
 

ลายมือชื่อ ......................................................................................................................................................................... 

 บริการ K-Cyber Invest (ยกเวน้นิติบุคคล) 

เลขท่ีบญัชี                              ชื่อบญัชี .............................................. 

 

ลายมือชื่อ ......................................................................................................................................................................... 

 

บมจ. หลกัทรพัยก์สิกร
 

ฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์

ลงช่ือ.............................................. 

วนัท่ี............................................... 
 

ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

ลงช่ือ.............................................. 

วนัท่ี............................................... 

 

(ตวัเลข) 

 

(ตวัอกัษร) 

 

สาํหรบัผูใ้ชบ้ริการ 

สาํหรบัเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 

บริการ K-Cyber Banking / K-Cyber for SME 

เลขท่ีบญัชี                   ชื่อบญัชี ........................................................... 
 

ลายมือชื่อ ........................................................................................................................................................................ 

 

กรุณายื่นแบบฟอรม์พรอ้มเอกสารประกอบการขอเปล่ียนแปลงขอ้มูล ท่ีสาขาธนาคารกสิกรไทย (ตามรายละเอียดในหนา้ 2) 
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ขา้พเจา้ขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆ ท่ีใหไ้วน้ี้ เป็นความจริงทุกประการ และขา้พเจา้ไดร้ับทราบขอ้ความใน ขอ้ตกลงและเง่ือนไขเกี่ยวกับการใหบ้ริการ K-Cyber Banking และ K-Cyber for SME และ K-Cyber Trade 

และ K-Cyber Invest ตลอดจน ขอ้กําหนด ขอ้ตกลงระเบียบคําสัง่ประกาศต่างๆของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) เกี่ยวกับการใหบ้ริการ K-Cyber ดังกล่าวตลอดจนการใหบ้ริการประเภทอ่ืนของ “ธนาคาร  

ท่ีมแีลว้ในขณะน้ี และ/หรือท่ีจะมต่ีอไปในภายหน้าทั้งน้ี ธนาคารไดแ้จง้ใหข้า้พเจา้ไดท้ราบหรือซึ่งธนาคารจะประกาศไว ้ณ ท่ีทาํการของธนาคารหรือเวบ็ไซตข์องธนาคารกสิกรไทยโดยใหถื้อวา่มผีลผูกพนักบัขา้พเจา้ 

ทั้งน้ี หากเกิดความเสียหายใดๆข้ึน ขา้พเจา้ยินยอมเป็นผูร้บัผิดชอบทั้งส้ิน การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูล ขา้พเจา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลของขา้พเจา้ท่ีใหไ้วแ้ก่ธนาคารหรือใหผ่้าน

ธนาคารหรือมอียู่กบัธนาคารหรือท่ีธนาคารไดร้บัหรือเขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอ่ืน โดยมวีตัถุประสงคท่ี์จาํเป็นเพ่ือการใหบ้ริการแก่ขา้พเจา้ การดาํเนินการตามคาํขอของขา้พเจา้ก่อนใหบ้ริการ การมอบหมายงานใหผู้อ่ื้น

สนับสนุนการใหบ้ริการไม่ว่าจะเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อส่ือสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอ่ืนใดก็ตาม การโอนสิทธิและ/หรือหน้าท่ี การปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารความเส่ียง  

การควบคุมกาํกบัตรวจสอบ การบริหารจดัการภายในองคก์ร การจดัการขอ้รอ้งเรียน และ/หรือ เพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นใดท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินการของธนาคารอย่างมนัียสาํคญั หรือเพ่ือใหธ้นาคารสามารถใหบ้ริการ

ไดอ้ย่างเป็นธรรมและต่อเน่ือง และขา้พเจา้ตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ผูใ้หบ้ริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผูร้บัจา้งช่วงงานต่อ พนัธมติรทาง

ธุรกิจท่ีออกผลิตภณัฑ์ร่วมกนั (co-brand) ผูป้ระมวลผลขอ้มูล ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายนอก บริษัทขอ้มูลเครดิต บริษัทจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ บริษัทบริหารสินทรัพย ์ ผูส้นใจจะเขา้รับโอนสิทธิ ผูร้บัโอนสิทธิ  

ผูม้อีาํนาจตามกฎหมาย และ/หรือหน่วยงาน/องคก์ร/นิติบุคคลใดๆ ท่ีมสีญัญาอยู่กบัธนาคาร และยินยอมใหผู้ร้บัขอ้มูลจากธนาคารดงักล่าว เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อไปไดภ้ายใตว้ตัถุประสงค์

ดังกล่าว และตกลงยินยอมใหส่้ง และ/หรือ โอนขอ้มูลไปเก็บไวบ้น server/cloud ในประเทศต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง รายละเอียดอ่ืนๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของธนาคาร 

www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 
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สาํหรบับุคคลธรรมดา หรือบุคคลธรรมดาทาํการคา้ 

เอกสารประกอบการขอเพิ่มบญัชี ช่องทางการจดัส่งเอกสาร 

  สมุดบญัชีเงินฝาก (ตวัจริง)/เช็ค/ใบขอสมุดเช็ค 

  บตัรประจาํตวัประชาชน/Passport (สาํหรบัลูกคา้ต่างชาติ) 

  สาํเนาทะเบียนพาณิชย ์

ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 

(ใชส้าํหรบับุคคลธรรมดาทาํการคา้เท่าน้ัน) 

สาํหรบันิติบุคคล 

บริษัท / หา้งหุน้ส่วน ช่องทางการจดัส่งเอกสาร 

  สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียน (ออกใหภ้ายใน 3 เดือน) 

  รายงานการประชุมท่ีใหใ้ชบ้ริการ/เพิม่บญัชี/เปล่ียนแปลงขอ้มูลบน K-Cyber for SME 

  สาํเนาบตัรประชาชน/Passport(สาํหรบัลูกคา้ต่างชาติ) ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ 

  สาํเนาทะเบียนบา้นของผูม้อบอาํนาจ 

ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 

คณะบุคคล / หา้งหุน้ส่วนสามญั 

  สาํเนาการจดัตั้งคณะบุคคล หรือหา้งหุน้ส่วนสามญั 

  สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรนิติบุคคล 

  สาํเนาบตัรประชาชน/Passport(สาํหรบัลูกคา้ต่างชาติ) ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ 

  สาํเนาทะเบียนบา้นของผูม้อบอาํนาจ 

โรงเรียน 

  สาํเนาการจดัตั้งโรงเรียน 

  สาํเนาบตัรประชาชน/Passport(สาํหรบัลูกคา้ต่างชาติ) ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ 

  สาํเนาทะเบียนบา้นของผูม้อบอาํนาจ 

สหกรณ ์/ สมาคม / องคก์รศาสนา 

  ตราสารการจดัตั้งสหกรณ ์หรือสมาคม หรือหนังสือรบัรององคก์รศาสนาปีปัจจุบนั 

  รายงานการประชุมท่ีใหใ้ชบ้ริการ/เพิม่บญัชี/เปล่ียนแปลงขอ้มูลบน K-Cyber for SME 

  สาํเนาบตัรประชาชน/Passport(สาํหรบัลูกคา้ต่างชาติ) ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ 

  สาํเนาทะเบียนบา้นของผูม้อบอาํนาจ 

หมายเหต:ุ  - กรณีท่ีกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามเป็นชาวต่างชาติ ตอ้งมีสาํเนา Work Permit ท่ีมีอายุเกินกว่า 3 เดือน นับจากวนัท่ียื่นสมคัร 

     - กรณีท่ีกรรมการผูม้ีอาํนาจเป็นชาวต่างชาติไม่มี Work Permit ใหใ้ชส้ญัญาเช่าอาคารของบริษัทแทน 

 

ดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของเอกสารแลว้ 

ลงช่ือ................................................................ ตาํแหน่งงาน................................................. 

รหสัลายมือช่ือผูร้บัมอบอาํนาจ.............................................. วนัท่ี......................................... 

รหสัพนักงาน.....................................................รหสัสาขา................................................... 

   

 

แบบฟอรม์การขอเปล่ียนแปลงขอ้มูลบนบริการ K-Cyber Banking / K-Cyber for SME  

สาํหรบัเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 

(โปรดระบุเคร่ืองหมาย  ในช่องว่าง) 

 

(โปรดระบุเคร่ืองหมาย  ในช่องว่าง) 
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