
ขอ้ตกลงการใชบ้รกิารใบแจง้ยอดบญัชอีเิล็กทรอนกิส ์(eStatement) ส าหรบัใบแจง้ยอดคา่ใชจ้า่ยบตัรเครดติ TMB  

 

1. การลงทะเบยีนใหอ้เีมล.์ ผูใ้ชบ้รกิารขอรับรองวา่อเีมลท์ีใ่หไ้วแ้กธ่นาคารฯ เป็นอเีมลท์ีถู่กตอ้ง และเพือ่ใชต้ามวัตถุประสงคต์า่งๆ 
ภายใต ้ขอ้ตกลงนี้และผูใ้ชบ้รกิารยนิยอมใหธ้นาคารฯ จัดสง่ eStatement ตามอเีมลด์ังกลา่ว ทัง้นี้ ธนาคารฯ มดีลุยพนิจิแตผู่เ้ดยีว

ในการพจิารณาปฏเิสธค าขอใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร 

ในกรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารมกีารเปลีย่นแปลงอเีมลด์งักลา่ว ผูใ้ชบ้รกิารตกลงทีจ่ะแจง้ใหธ้นาคารฯ ทราบโดยทันทหีรอืภายใน 2 วันท าการ

กอ่นวันสรุปยอดบัญช ีเพื่อใหธ้นาคารฯ มเีวลาเพยีงพอในการเปลีย่นแปลงดังกล่าว มฉิะนัน้ อาจสง่ผลใหก้ารจัดสง่ eStatement 

ในชว่งดงักลา่วเกดิการลา่ชา้หรอืไมส่ามารถจัดสง่ใหท้นัตามก าหนด 

2. การสมคัรขอใชบ้รกิาร eStatement. ในการสมัครขอใชบ้รกิาร eStatement นี้ ผูใ้ชบ้รกิารสามารถสมัครรับ eStatement ได ้

มากกวา่ 1 ผลติภัณฑ ์ดงันี ้

2.1 ผลติภณัฑบ์ตัรเครดติทเีอ็มบ ี(TMB Credit Card) ใหบ้รกิารทัง้ลกูคา้รายใหม่และลกูคา้รายเดมิทีถ่อืครองผลติภัณฑ์ 
บัตรเครดติทเีอ็มบ ีโดยผูถ้อืบัตรหลักของบัตรเครดติทเีอ็มบทีุกประเภท สามารถ  สมัครใชบ้รกิารได ้ทัง้นี้ กรณีมบีัตรเครดติ TMB 

หลายใบ ผูใ้ชบ้รกิารสามารถใชบ้ัตรเครดติทเีอ็มบ ี ซึง่เป็นบัตรหลักใบใดใบหนึง่ในการสมัครใชบ้รกิาร โดยจะมผีลกับบัตรเครดติ
ทเีอ็มบ ีรวมถงึบตัรเสรมิทกุใบทีผู่ใ้ชบ้รกิารมอียู ่ 

2.2 ผลติภณัฑส์นิเชือ่บตัรกดเงนิสด ทเีอ็มบ ีเรดดีแ้คช (TMB Ready Cash) ใหบ้รกิารทัง้ลกูคา้รายใหม่และลกูคา้ราย
เดมิทีถ่อืครองผลติภัณฑส์นิเชือ่ ทเีอ็มบ ีเรดดีแ้คชในปัจจบุนั 

2.3 ผลติภณัฑส์นิเชือ่บุคคล ทเีอ็มบ ีแคชทูโก (TMB Cash 2 Go) / สนิเชือ่บุคคล ทเีอ็มบ ีรไีฟแนนซ ์(TMB 

Personal Loan Refinance)  ใหบ้รกิารทัง้ลกูคา้รายใหม่  และลกูคา้รายเดมิทีถ่อืครองผลติภัณฑส์นิเชือ่บคุคล ทเีอ็มบ ีแคชทู
โก (TMB Cash 2 Go) / สนิเชือ่บคุคล ทเีอ็มบ ีรไีฟแนนซ ์(TMB Personal Loan Refinance) ในปัจจบุนั 

3. การจดัสง่ eStatement. เมือ่ผูใ้ชบ้รกิารไดส้มัครขอใชบ้รกิารรับ eStatement แลว้ ธนาคารขอสงวนสทิธิย์กเลกิการจัดสง่ใบแจง้
ยอดทางไปรษณีย ์ตัง้แตร่อบบญัชทีีบ่รกิาร eStatement มผีล 

ในกรณีทีธ่นาคารฯไม่สามารถจัดสง่ eStatement ได ้ธนาคารฯจะจัดสง่ใบแจง้ยอดบัญชเีป็นเอกสารทางไปรษณียโ์ดยทันท ีทัง้นี ้

หากผูใ้ชบ้รกิารไมไ่ดรั้บ eStatement สามารถตดิตอ่ขอรับไดท้ี ่TMB Contact Center โทร. 1558  

4. การตรวจสอบ eStatement. ผูใ้ชบ้รกิารรับทราบวา่ขา้พเจา้มหีนา้ทีต่รวจสอบ eStatement และจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารฯ ทราบ 

ผา่นชอ่งทางตา่งๆของธนาคารโดยทนัท ีหากพบความผดิปกต ิหรอืขอ้โตแ้ยง้ใดๆ ภายใน  10 (สบิ) วันท าการเป็นอย่างนอ้ยนับจาก

วนัทีไ่ดรั้บ eStatement ทางอเีมล ์หากผูใ้ชบ้รกิารมไิดแ้จง้ใหธ้นาคารฯ ทราบถงึขอ้ผดิพลาดใน eStatement ดังกลา่วภายใน  10 
(สบิ) วนัท าการเป็นอยา่งนอ้ยนับจากวันทีไ่ดรั้บ eStatement จะถอืวา่ขอ้มูลทกุประการใน eStatement นัน้เป็นจรงิและถูกตอ้งแลว้ 

กรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารไมป่ฏบิตัภิายในก าหนดยอ่มไมอ่าจถอืเป็นขอ้อา้งในการไม่ช าระเงนิเมือ่ถงึก าหนด รวมถงึแตไ่ม่จ ากัด ในการช าระ
ค่าปรับใดๆ อันเกดิจากความล่าชา้หรือไม่ไดต้รวจสอบยอดบัญชขีองผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่จะน ามาค านวณในยอดบัญชขีองผูใ้ชบ้รกิาร

ตอ่ไป แตห่ากการลา่ชา้หรอืการไมป่ฏบิตัภิายในก าหนดเป็นเหตจุากการน าสง่ ผูใ้ชบ้รกิารตกลงจะแจง้ใหธ้นาคารฯ ทราบโดยทนัท ี 

5. การยกเลกิ. ธนาคารฯ หรอืผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธขิอยกเลกิบรกิาร eStatement ทัง้นี้ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปฏเิสธหรอืยกเลกิ 

eStatement ของผูใ้ชบ้รกิารไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบลว่งหนา้ 

เมือ่มกีารยกเลกิ eStatement ธนาคารฯจะจัดท าใบแจง้ยอดบัญชเีป็นเอกสารและจัดสง่ใบแจง้ยอดบัญชดีังกลา่วใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร
ตามทีอ่ยูท่างไปรษณียส์ าหรับรอบบญัชถีัดไป 

6. ขอ้ตกลงท ัว่ไป. เมือ่สมค้รใชบ้รกิาร eStatement ผูใ้ชบ้รกิารยอมรับและตกลงปฏบิัตติามขอ้ก าหนด และเงือ่นไขเกีย่วกับการ
บรกิารแจง้ยอดบัญช ีนอกจากนี้ผูใ้ชบ้รกิารตกลงปฏบิัตติามกฎหมาย กฎระเบยีบและประกาศทางการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใช ้

บรกิาร eStatement ทัง้ทีป่รากฏในหนา้จอนี้ และ/หรือทีใ่ดๆ ทีม่กีารบังคับใชใ้นปัจจุบัน และทีจ่ะมผีลบังคับใชต้่อไปในอนาคต 

รวมถงึขอ้ก าหนด และเงือ่นไขใดๆ ทีเ่กีย่วกับ eStatement ผูใ้ชบ้รกิารตกลงวา่วันทีท่ีป่รากฎใน eStatement นี้ใหถ้อืเสมอืนเป็น
วนัทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดรั้บใบแจง้ยอดคา่ใชจ้า่ยบตัรเครดติ TMB เป็นเอกสารรายเดอืนปกต ิ

ผูใ้ชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารฯ มสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการจัดท า eStatement ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร และธนาคารฯ มดีลุยพนิิจในการ 

แกไ้ข จ ากัด เพกิถอน ยกเลกิ ระงับ หรือไม่ด าเนินการใหบ้รกิารใบแจง้ยอดบัญชอีเิล็กทรอนิกสแ์ก่ผูใ้ชบ้รกิารไดทุ้กกรณีโดยไม่

จ าตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และผูใ้ชบ้รกิารเขา้ใจวา่หลังจากการแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงดังกลา่วมผีลบังคับใช ้ใหถ้อืวา่ผูใ้ชบ้รกิาร

ตกลงยอมรับการแกไ้ข หรอืเปลีย่นแปลงเชน่วา่นัน้แลว้ 

ผูใ้ชบ้ริการรับทราบว่าธนาคารฯ ไม่ตอ้งรับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารไม่อาจเขา้ใชบ้รกิาร eStatement ไดเ้ป็นครัง้คราว 

เนื่องจากการซอ่มบ ารุงรักษาคอมพวิเตอร ์และ/หรอื ระบบโทรคมนาคม ภาวะกระแสไฟฟ้าตก หรอืสญัญาณเครือข่ายลม่หรอืเหตุ

สดุวสิยัใดๆ ก็ตามทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของธนาคารฯ 



ผูใ้ชบ้รกิารรับทราบว่าผูใ้ชบ้รกิารพงึรักษารหัสส าหรับ eStatement (eStatement Password) ไวเ้ป็นความลับเฉพาะตัวของ

ผูใ้ชบ้รกิารเทา่นัน้ เพราะรหัสนี้ใชเ้ป็นเครือ่งปกป้องความเสยีหายอย่างหนึง่ของ eStatement หากผูใ้ชบ้รกิารเชือ่วา่มกีารใชร้หัส

ส าหรับ eStatement ของผูใ้ชบ้รกิารโดยบคุคลภายนอก ผูใ้ชบ้รกิารจะแจง้ธนาคารโดยทนัท ี

ธนาคารฯ จะพยายามอยา่งยิง่ในการรักษาความปลอดภัยของ eStatement ตลอดจนป้องกันมใิหบ้คุคลอืน่ใดทีไ่ม่ไดรั้บอนุญาตเขา้

สูร่ะบบได ้อย่างไรก็ด ีผูใ้ชบ้ริการทราบว่าธนาคารฯ ไม่ประกันเรื่องความสะดวกในดา้นเวลาการใชบ้ริการ ความปลอดภัย หรือ

ความลับของขอ้มูลใดๆ ก็ตามแต ่ทีส่ง่ผ่านผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต ระบบเครอืขา่ยหรอืระบบอืน่ใด ผ่านการใช ้        eStatement 

และผูใ้ชบ้ริการตกลงและรับทราบว่าธนาคารฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดแก่ผูใ้ชบ้ริการ ในการใช ้      

eStatement ดว้ยสาเหตดุงักลา่วขา้งตน้ 

 

ผูใ้ชบ้รกิารขอใหค้วามยนิยอมในการใชบ้รกิาร eStatement เพื่อเรียกดู และ/หรอืรับขอ้มูลออนไลน์ ซึง่ธนาคารฯ จัดใหม้ขี ึน้ โดยผ่าน

หนา้จอคอมพวิเตอร์ หรืออุปกรณ์/ซอฟทแ์วร์ อืน่ใดทีส่ามารถเรียกดู eStatement ของผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถเรียกด ู

eStatement รายเดอืนได ้ณ วนัสรุปยอดบัญช ีและเพือ่ใหก้ารรับ eStatement ดังกลา่วมปีระสทิธผิล ผูใ้ชบ้รกิารตกลงรับผดิชอบในการ
ดแูล อปุกรณ์/ซอฟทแ์วรท์ีใ่ชใ้นการเรยีกด ูสัง่พมิพ ์และบนัทกึ eStatement เป็นอยา่งด ี

 


