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สามารถติดต่อสอบถาม แจ้งปั ญหาและ
ขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางใดได้บา้ ง

TB Hotline (Client Service)
โทร 02-626-7771 หรื อ Email: tb hotline@cimb th ai.com

2

สามารถใช้งาน BizChannel@CIMB บน Web
Browser ใดได้บา้ ง
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สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
BizChannel@CIMB ได้จากช่องทางใด

สามารถใช้ได้บน
Internet Explorer (IE) เวอร์ชน?ั @ ขึBนไป
Google Chrome เวอร์ชน?ั E ขึBนไป (Windows OS)
ไม่รองรับระบบปฏิบตั ิการ Mac, Firefox, Microsoft Edge, Safari และไม่รองรับ
Web Browser บนโทรศัพท์มือถือ
Website ธนาคาร https://www.cimbthai.com/th/business/home
ลูกค้าธุรกิจ > ช่องทางบริ การธนาคาร > BizChannel@CIMB
https://www.cimbthai.com/th/business/ways-to-bank/bizchannelcimb/bizchannel-at-cimbth.html
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หลังจากสมัครใช้งาน BizChannel@CIMB
สามารถเข้าใช้งานครัBงแรกได้อย่างไร
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ได้รับ SMS นีBจาก Sender CIMBTHAI
หมายถึงอะไร
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ผูใ้ ช้งานต้องเปลี?ยนรหัสเข้าใช้งาน
BizChannel@CIMB บ่อยแค่ไหน
สามารถเรี ยกดูขอ้ มูล / รายงาน (Report) ย้อนหลัง
ได้ในระยะเวลาเท่าใด
หากต้องการเปลี?ยนแปลงข้อมูลผูใ้ ช้งาน มีขB นั ตอน
อย่างไร เช่น
- เพิ?มผูใ้ ช้งานท่านใหม่ / ลบผูใ้ ช้งานท่านเดิม
- เปลี?ยน email, เบอร์โทรศัพท์มือถือ ของผูใ้ ช้งาน
- เพิ?ม / ลบ เลขที?บญั ชีของบริ ษทั
- Reset password ผูใ้ ช้งาน
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พบข้อความ Error "User still Login" แก้ปัญหา
อย่างไร

ใช้ User / Password ที?ได้รับจาก email เข้า Login ผ่าน website
https://www.bizchannel.cimbthai.com โดยรหัสผ่านชัว? คราวจะอยูใ่ นไฟล์ที?แนบ
ใน email (ใช้ SMS PIN ที?ได้รับเพื?อเปิ ดไฟล์ pdf )
เป็ น SMS แจ้ง PIN สําหรับใช้เปิ ดไฟล์ Password ที?ได้รับทาง email

เพื?อความปลอดภัย ระบบจะให้ท่านเปลี?ยนรหัสผ่านทุกๆ 60 วัน
สามารถเรี ยกดูขอ้ มูล Statement และประวัติการทําธุรกรรมย้อนหลังได้สูงสุด 180
วัน
1) แจ้งมายัง TB Hotline ทาง Email: tbhotline@cimbthai.com
2) ระบุ Company ID, User ID และข้อมูลที?ตอ้ งการแก้ไข เพื?อทําเอกสาร
เปลี?ยนแปลงข้อมูล
3) เจ้าหน้าที?ธนาคาร (TB Hotline) จัดทําเตรี ยมเอกสาร แล้วส่งกลับให้ลูกค้า
4) เมื?อลูกค้าได้รับเอกสาร ให้ผมู ้ ีอาํ นาจลงนาม ลงลายมือชื?อ แล้วส่งกลับมาที? TB
Hotline
5) เมื?อทางธนาคารได้รับเอกสารและตรวจสอบลายมือชื?อถูกต้องเรี ยบร้อย ก็จะ
ดําเนินการแก้ไขในระบบ
ระบบจะปลดล็อกอัตโนมัติให้ท่านภายใน tu นาที หลังจากนัBนสามารถ Login
ใหม่ได้ กรณี ที?ยงั ติดปั ญหาสามารถติดต่อ TB Hotline เพื?อดําเนินการแก้ไข
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User ของผูใ้ ช้งานถูก lock แก้ปัญหาอย่างไร
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ลืม password และต้องการเปลี?ยนด้วยตนเอง ต้อง
ทําอย่างไร
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ได้รับ SMS นีBจาก Sender CIMBTHAI
หมายถึงอะไร
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การเรี ยกดู Statement มีขB นั ตอนอย่างไร
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การเรี ยกดูประวัติและผลการทําธุรกรรมโอนเงิน มี
ขัBนตอนอย่างไร
BizChannel@CIMB สามารถทําธุรกรรมโอนเงิน
ประเภทใดได้บา้ ง รวมทัBง Cut-off Time และ
ค่าธรรมเนียม
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คําตอบ
ให้ผใู ้ ช้งานเจ้าของ User ส่ง email แจ้งความประสงค์ เพื?อขอปลดล็อคมาที?
tbhotline@cimbthai.com โดยระบุ Company ID และ User ID
สามารถเปลี?ยนด้วยตนเอง โดยคลิกคําว่า here
ที?หน้าจอ BizChannel@CIMB Login website
จากนัBนทําตามขัBนตอนที?ระบบแนะนํา
t) ระบุ Company ID / User ID
w) ระบุรหัสจากภาพ Captcha จากนัBนกดปุ่ ม Continue
x) ตอบคําถามกันลืม x คําตอบ
y) กดปุ่ ม Send OTP (กรณี ใช้เบอร์มือถือ)
กรณี ลูกค้าใช้งานเครื? อง Token ให้ขอ OTP ผ่านเครื? อง โดย
(t) เปิ ดเครื? อง Token กดสามเหลี?ยมค้างไว้แล้วกด ปุ่ ม power
(w) หน้าจอจะขึBน APPLI ให้กดเลข t เพื?อขอ OTP
u) กรอกรหัส OTP ที?ได้รับจากข้อความ SMS ในโทรศัพท์มือถือ หรื อ รหัสจาก
Token แล้วกดปุ่ ม submit
z) ระบบจะทําการจัดส่ง email รหัสผ่านชัว? คราว (ในรู ปแบบ PDF)
พร้อม SMS แจ้ง SMS PIN ทางโทรศัพท์มือถือ เพื?อใช้เปิ ดไฟล์ PDF
เป็ น SMS จาก Sender CIMBTHAI แจ้งเตือนผูอ้ นุมตั ิ ว่ามีรายการรออนุมตั ิอยู่

เข้าดูได้ที?เมนู Account Service & Information Management > Transaction
Inquiry เลือกเลขที?บญั ชีและช่วงเวลาที?ตอ้ งการ แล้วกด View หรื อหากต้องการ
เป็ นไฟล์ ก็สามารถกด Generate แล้วไป download ไฟล์จากเมนู Statement
Request Report
เข้าดูได้ที?เมนู My Task > Transaction Status ระบุขอ้ มูลที?ตอ้ งการค้นหา แล้วกด
Search จะปรากฎรายละเอียดและประวัติของการทํารายการ

ค่าธรรมเนี ยม : คิดตามมาตรฐาน หรื อตามแคมเปญ/ข้อตกลงที?ทาํ ไว้กบั ธนาคาร
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ต้องการทําธุรกรรมโอนเงินล่วงหน้าสามารถทําได้
หรื อไม่
หากสร้างรายการโอนเงินแล้ว แต่รายการอยู่
ขัBนตอนที?ผอู ้ นุมตั ิยงั ไม่ได้อนุมตั ิรายการ สามารถ
ยกเลิกรายการได้หรื อไม่ อย่างไร
หากสร้างรายการโอนเงินล่วงหน้า และรายการ
ดังกล่าวได้รับการอนุมตั ิครบสมบูรณ์แล้ว สามารถ
ยกเลิกรายการได้หรื อไม่ อย่างไร
หากต้องการเอกสาร Debit Note, Credit Note, Fee
Receipt จากการทําธุรกรรมผ่าน
BizChannel@CIMB มีขB นั ตอนอย่างไร

สามารถสร้างรายการและอนุมตั ิรายการโอนเงินล่วงหน้าได้ โดยระบุ Value Date
ที?ตอ้ งการสําหรับธุรกรรมนัBนๆ
สามารถยกเลิกได้ โดยให้ผสู ้ ร้างรายการเข้าไปยกเลิกในระบบ กดปุ่ ม Withdraw
หรื อกดปุ่ ม Reject เพื?อยกเลิกรายการนัBนๆ

หากต้องการแจ้งเตือนการโอนเงินให้ผรู ้ ับเงินทราบ
มีวธิ ีการอย่างไรบ้าง
ผูอ้ นุมตั ิทาํ การอนุมตั ิรายการไม่ทนั กําหนด จะต้อง
ทําการสร้างรายการใหม่หรื อใช้รายการเดิมอนุมตั ิ
เลื?อนวันได้
อุปกรณ์ในการอนุมตั ิรายการชํารุ ด/เสี ยหาย ต้องทํา
อย่างไร
อุปกรณ์อนุมตั ิรายการเกิดปั ญหา Token Locked
ต้องทําอย่างไร

ขณะทําการสร้างรายการโอนเงินสามารถระบุ Email และ/หรื อ เบอร์มือถือ ของ
ผูร้ ับเงิน เพื?อให้ระบบส่งแจ้งเตือนได้ (การแจ้งเตือนทางเบอร์มือถือมีค่าใช้จ่ายเพิ?มเติม)
ผูอ้ นุมตั ิสามารถอนุมตั ิรายการแบบเลื?อนวันที?มีผลได้ ไม่จาํ เป็ นต้องสร้างรายการ
ใหม่ โดยให้เข้าไปอนุมตั ิในหน้าตรวจสอบรายละเอียดของรายการ ระบบจะเตือน
ให้ยนื ยันวันที?มีผล ซึ?งจะเลื?อนไปยังวันทําการของธนาคารวันถัดไปอัตโนมัติ
กรุ ณาติดต่อ TB Hotline เพื?อรับคําแนะนํา
ทัBงนีB อุปกรณ์ Token รับประกัน 1 ปี จากการใช้งานปกติ
กรุ ณาติดต่อ TB Hotline เพื?อรับคําแนะนํา โดยเตรี ยม Token ให้พร้อมเพื?อ
ปลดล็อก
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หากรายการถูกอนุมตั ิสมบูรณ์แล้ว แต่ยงั ไม่ถึงวันที?มีผล (ระบบยังไม่ตดั เงิน)
ผูอ้ นุมตั ิยงั สามารถกดปุ่ ม Cancel เพื?อยกเลิกรายการได้ (ยกเว้นรายการโอนเงิน
ต่างประเทศให้ติดต่อ TB Hotline เพื?อแจ้งยกเลิกรายการ)
เข้าเมนู My Task > Transaction Status ระบุขอ้ มูลเพื?อค้นหารายการ กด Search
แล้วกดเลือกรายการที?ตอ้ งการ หน้าจอจะแสดงรายละเอียด ให้ใช้ mouse เลื?อนดู
ข้อมูลในส่วนของ Transaction status ลงด้านล่าง จะปรากฎปุ่ มให้ download

BizChannel@CIMB Mobile App
ข้ อที
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Android version ปัจจุบนั รองรับมือถือรุ่ นใดบ้าง
Android Tablet สามารถใช้งานได้หรื อไม่
iPhone version ปัจจุบนั รองรับมือถือรุ่ นใดบ้าง
iPad สามารถใช้งานได้หรื อไม่
สามารถสร้างรายการโอนเงินใดได้บา้ ง
สามารถอนุมตั ิรายการประเภทใดได้บา้ ง

รองรับ Android ตัBงแต่เวอร์ชน?ั 5.1 ขึBนไป
สามารถใช้งานได้
รองรับ iOS ตัBงแต่เวอร์ชน?ั 9.0 ขึBนไป
สามารถใช้งานได้
สร้างรายการ - Direct Credit, Payroll, Smart SameDay และ Smart NextDay
สําหรับการอนุมตั ิ สามารถทําได้ทุกรายการ ที?สร้างรายการผ่าน Mobile App และ
Internet Web browser
กรณี มีบญั ชีในกลุ่ม CIMB อีก 4 ประเทศ สามารถดู หากมี Company ID และ User ID ของระบบ BizChannel@CIMB ประเทศนัBนๆ ก็
ยอดเงินของบัญชีได้หรื อไม่
สามารถดูยอดเงินในบัญชีต่างประเทศได้ในเมนู Portfolio
Mobile App รองรับการ upload แบบ bulk หรื อไม่ ไม่รองรับ (สามารถ upload รายการแบบ bulk ผ่านช่องทาง Desktop เท่านัBน)
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