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BizChannel@CIMB 

คาํถามที�พบบ่อย / FAQ 

ข้อที� คําถาม คําตอบ 

1 สามารถติดต่อสอบถาม แจง้ปัญหาและ 
ขอความช่วยเหลือผา่นช่องทางใดไดบ้า้ง 

TB Hotline (Client Service)  
โทร 02-626-7771  หรือ Email: t b h ot l in e@cim b t h a i .com  

2 สามารถใชง้าน BizChannel@CIMB บน Web 
Browser ใดไดบ้า้ง 

สามารถใชไ้ดบ้น  
Internet Explorer (IE) เวอร์ชั?น @ ขึBนไป  
Google Chrome เวอร์ชั?น E ขึBนไป (Windows OS) 
ไม่รองรับระบบปฏิบติัการ Mac, Firefox, Microsoft Edge, Safari และไม่รองรับ 
Web Browser บนโทรศพัทมื์อถือ 

3 สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใชง้าน 
BizChannel@CIMB ไดจ้ากช่องทางใด 

Website ธนาคาร https://www.cimbthai.com/th/business/home   
ลูกคา้ธุรกิจ > ช่องทางบริการธนาคาร > BizChannel@CIMB 
https://www.cimbthai.com/th/business/ways-to-bank/bizchannel-
cimb/bizchannel-at-cimbth.html 
 

4 หลงัจากสมคัรใชง้าน BizChannel@CIMB 
สามารถเขา้ใชง้านครัB งแรกไดอ้ยา่งไร 

ใช ้User / Password ที?ไดรั้บจาก email เขา้ Login ผา่น website 
https://www.bizchannel.cimbthai.com  โดยรหสัผา่นชั?วคราวจะอยูใ่นไฟลที์?แนบ
ใน email (ใช ้SMS PIN ที?ไดรั้บเพื?อเปิดไฟล ์pdf ) 

5 ไดรั้บ SMS นีBจาก Sender CIMBTHAI  
หมายถึงอะไร               

 

เป็น SMS แจง้ PIN สาํหรับใชเ้ปิดไฟล ์Password ที?ไดรั้บทาง email 

6 ผูใ้ชง้านตอ้งเปลี?ยนรหสัเขา้ใชง้าน 
BizChannel@CIMB บ่อยแค่ไหน 

เพื?อความปลอดภยั ระบบจะใหท่้านเปลี?ยนรหสัผา่นทุกๆ 60 วนั 

7 สามารถเรียกดูขอ้มูล / รายงาน (Report) ยอ้นหลงั
ไดใ้นระยะเวลาเท่าใด 

สามารถเรียกดูขอ้มูล Statement และประวติัการทาํธุรกรรมยอ้นหลงัไดสู้งสุด 180 
วนั 

8 หากตอ้งการเปลี?ยนแปลงขอ้มูลผูใ้ชง้าน มีขัBนตอน
อยา่งไร เช่น  
- เพิ?มผูใ้ชง้านท่านใหม่ / ลบผูใ้ชง้านท่านเดิม 
- เปลี?ยน email, เบอร์โทรศพัทมื์อถือ ของผูใ้ชง้าน 
- เพิ?ม / ลบ เลขที?บญัชีของบริษทั 
- Reset password ผูใ้ชง้าน 

1) แจง้มายงั TB Hotline ทาง Email: tbhot l ine@cimbthai.com  

2) ระบุ Company ID, User ID และขอ้มูลที?ตอ้งการแกไ้ข เพื?อทาํเอกสาร
เปลี?ยนแปลงขอ้มูล  
3) เจา้หนา้ที?ธนาคาร (TB Hotline) จดัทาํเตรียมเอกสาร แลว้ส่งกลบัใหลู้กคา้ 
4) เมื?อลูกคา้ไดรั้บเอกสาร ใหผู้มี้อาํนาจลงนาม ลงลายมือชื?อ แลว้ส่งกลบัมาที? TB 
Hotline 
5) เมื?อทางธนาคารไดรั้บเอกสารและตรวจสอบลายมือชื?อถูกตอ้งเรียบร้อย ก็จะ
ดาํเนินการแกไ้ขในระบบ 

9 พบขอ้ความ Error "User still Login" แกปั้ญหา
อยา่งไร 

ระบบจะปลดลอ็กอตัโนมติัใหท่้านภายใน tu นาที หลงัจากนัBนสามารถ Login 
ใหม่ได ้กรณีที?ยงัติดปัญหาสามารถติดต่อ TB Hotline เพื?อดาํเนินการแกไ้ข 
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10 User ของผูใ้ชง้านถูก lock แกปั้ญหาอยา่งไร ใหผู้ใ้ชง้านเจา้ของ User ส่ง email แจง้ความประสงค ์เพื?อขอปลดลอ็คมาที? 
tbhotline@cimbthai.com โดยระบุ Company ID และ User ID 

11 ลืม password และตอ้งการเปลี?ยนดว้ยตนเอง ตอ้ง
ทาํอยา่งไร 

สามารถเปลี?ยนดว้ยตนเอง โดยคลิกคาํวา่ here 
ที?หนา้จอ BizChannel@CIMB Login website 

จากนัBนทาํตามขัBนตอนที?ระบบแนะนาํ 
t) ระบุ Company ID / User ID 
w) ระบุรหสัจากภาพ Captcha จากนัBนกดปุ่ม Continue 
x) ตอบคาํถามกนัลืม x คาํตอบ 
y) กดปุ่ม Send OTP (กรณีใชเ้บอร์มือถือ) 
     กรณี ลูกคา้ใชง้านเครื?อง Token ใหข้อ OTP ผา่นเครื?อง โดย 
        (t) เปิดเครื?อง Token กดสามเหลี?ยมคา้งไวแ้ลว้กด ปุ่ม power 
        (w) หนา้จอจะขึBน APPLI ใหก้ดเลข t เพื?อขอ OTP 
u) กรอกรหสั OTP ที?ไดรั้บจากขอ้ความ SMS ในโทรศพัทมื์อถือ หรือ รหสัจาก 
Token แลว้กดปุ่ม submit 
z) ระบบจะทาํการจดัส่ง email รหสัผา่นชั?วคราว (ในรูปแบบ PDF)  
     พร้อม SMS แจง้ SMS PIN ทางโทรศพัทมื์อถือ เพื?อใชเ้ปิดไฟล ์PDF 

12 ไดรั้บ SMS นีBจาก Sender CIMBTHAI  
หมายถึงอะไร  
 
 
 
 

เป็น SMS จาก Sender CIMBTHAI แจง้เตือนผูอ้นุมติั วา่มีรายการรออนุมติัอยู ่

13 การเรียกดู Statement มีขัBนตอนอยา่งไร เขา้ดูไดที้?เมนู Account Service & Information Management > Transaction 
Inquiry เลือกเลขที?บญัชีและช่วงเวลาที?ตอ้งการ แลว้กด View หรือหากตอ้งการ
เป็นไฟล ์ก็สามารถกด Generate แลว้ไป download ไฟลจ์ากเมนู Statement 
Request Report 

14 การเรียกดูประวติัและผลการทาํธุรกรรมโอนเงิน มี
ขัBนตอนอยา่งไร 

เขา้ดูไดที้?เมนู My Task > Transaction Status ระบุขอ้มูลที?ตอ้งการคน้หา แลว้กด 
Search จะปรากฎรายละเอียดและประวติัของการทาํรายการ 

15 BizChannel@CIMB สามารถทาํธุรกรรมโอนเงิน
ประเภทใดไดบ้า้ง รวมทัBง Cut-off Time และ
ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม : คิดตามมาตรฐาน หรือตามแคมเปญ/ขอ้ตกลงที?ทาํไวก้บัธนาคาร 
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16 ตอ้งการทาํธุรกรรมโอนเงินล่วงหนา้สามารถทาํได้
หรือไม่ 

สามารถสร้างรายการและอนุมติัรายการโอนเงินล่วงหนา้ได ้โดยระบุ Value Date 
ที?ตอ้งการสาํหรับธุรกรรมนัBนๆ 

17 หากสร้างรายการโอนเงินแลว้ แต่รายการอยู่
ข ัBนตอนที?ผูอ้นุมติัยงัไม่ไดอ้นุมติัรายการ สามารถ
ยกเลิกรายการไดห้รือไม่ อยา่งไร 

สามารถยกเลิกได ้โดยใหผู้ส้ร้างรายการเขา้ไปยกเลิกในระบบ กดปุ่ม Withdraw 
หรือกดปุ่ม Reject เพื?อยกเลิกรายการนัBนๆ 

18 หากสร้างรายการโอนเงินล่วงหนา้  และรายการ
ดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัครบสมบูรณ์แลว้ สามารถ
ยกเลิกรายการไดห้รือไม่ อยา่งไร 

หากรายการถูกอนุมติัสมบูรณ์แลว้ แต่ยงัไม่ถึงวนัที?มีผล (ระบบยงัไม่ตดัเงิน) 
ผูอ้นุมติัยงัสามารถกดปุ่ม Cancel เพื?อยกเลิกรายการได ้(ยกเวน้รายการโอนเงิน
ต่างประเทศใหติ้ดต่อ TB Hotline เพื?อแจง้ยกเลิกรายการ) 

19 หากตอ้งการเอกสาร Debit Note, Credit Note, Fee 
Receipt จากการทาํธุรกรรมผา่น 
BizChannel@CIMB มีขัBนตอนอยา่งไร 

เขา้เมนู My Task > Transaction Status ระบุขอ้มูลเพื?อคน้หารายการ กด Search 
แลว้กดเลือกรายการที?ตอ้งการ หนา้จอจะแสดงรายละเอียด ใหใ้ช ้mouse เลื?อนดู
ขอ้มูลในส่วนของ Transaction status ลงดา้นล่าง จะปรากฎปุ่มให ้download 

20 หากตอ้งการแจง้เตือนการโอนเงินใหผู้รั้บเงินทราบ 
มีวธีิการอยา่งไรบา้ง 

ขณะทาํการสร้างรายการโอนเงินสามารถระบุ Email และ/หรือ เบอร์มือถือ ของ
ผูรั้บเงิน เพื?อใหร้ะบบส่งแจง้เตือนได ้(การแจง้เตือนทางเบอร์มือถือมีค่าใชจ่้ายเพิ?มเติม) 

21 ผูอ้นุมติัทาํการอนุมติัรายการไม่ทนักาํหนด จะตอ้ง
ทาํการสร้างรายการใหม่หรือใชร้ายการเดิมอนุมติั
เลื?อนวนัได ้

ผูอ้นุมติัสามารถอนุมติัรายการแบบเลื?อนวนัที?มีผลได ้ไม่จาํเป็นตอ้งสร้างรายการ
ใหม่ โดยใหเ้ขา้ไปอนุมติัในหนา้ตรวจสอบรายละเอียดของรายการ ระบบจะเตือน
ใหย้นืยนัวนัที?มีผล ซึ?งจะเลื?อนไปยงัวนัทาํการของธนาคารวนัถดัไปอตัโนมติั 

22 อุปกรณ์ในการอนุมติัรายการชาํรุด/เสียหาย ตอ้งทาํ
อยา่งไร 

กรุณาติดต่อ TB Hotline เพื?อรับคาํแนะนาํ 
ทัBงนีB  อุปกรณ์ Token รับประกนั 1 ปีจากการใชง้านปกติ 

23 อุปกรณ์อนุมติัรายการเกิดปัญหา Token Locked 
ตอ้งทาํอยา่งไร 

กรุณาติดต่อ TB Hotline เพื?อรับคาํแนะนาํ โดยเตรียม Token ใหพ้ร้อมเพื?อ
ปลดลอ็ก 

 

BizChannel@CIMB Mobile App 
ข้อที� คําถาม คําตอบ 

1 Android  version ปัจจุบนั รองรับมือถือรุ่นใดบา้ง รองรับ Android ตัBงแตเ่วอร์ชั?น 5.1 ขึBนไป 

2 Android Tablet สามารถใชง้านไดห้รือไม่ สามารถใชง้านได ้

3 iPhone version ปัจจุบนั รองรับมือถือรุ่นใดบา้ง รองรับ iOS ตัBงแตเ่วอร์ชั?น 9.0 ขึBนไป 

4 iPad สามารถใชง้านไดห้รือไม่ สามารถใชง้านได ้

5 สามารถสร้างรายการโอนเงินใดไดบ้า้ง สร้างรายการ - Direct Credit, Payroll, Smart SameDay และ Smart NextDay 

6 สามารถอนุมติัรายการประเภทใดไดบ้า้ง สาํหรับการอนุมติั สามารถทาํไดทุ้กรายการ ที?สร้างรายการผา่น Mobile App และ 
Internet Web browser 

7 กรณีมีบญัชีในกลุ่ม CIMB อีก 4 ประเทศ สามารถดู
ยอดเงินของบญัชีไดห้รือไม่ 

หากมี Company ID และ User ID ของระบบ BizChannel@CIMB ประเทศนัBนๆ ก็
สามารถดูยอดเงินในบญัชีต่างประเทศไดใ้นเมนู Portfolio 

8 Mobile App รองรับการ upload แบบ bulk หรือไม่ ไม่รองรับ (สามารถ upload รายการแบบ bulk ผา่นช่องทาง Desktop เท่านัBน) 

 


