คําแนะนําการใช้ บ ริก าร
การเปิ ดใช้ บ ริก าร
 ผู้ใช้ บริ การสามารถเปิ ดใช้ บริ การ TISCO E-Statement โดยใช้ รหัสอ้ างอิงที&ได้ รับจากธนาคารเข้ าลงทะเบียนผ่าน
ทางเว็บไซต์ www.tisco.co.th เลือก “eStatement”
 ในการลงทะเบียนระบบจะให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นผู้กําหนดชื&อผู้ใช้ บริ การ และรหัสผ่านด้ วยตนเอง
 หากทํา การลงทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ใ ช้ บริ การสามารถเข้ า สูร
่ ะบบ TISCO E-Statement โดยใช้ ชื&อผู้ใช้ บริ การ
และรหัสผ่านที&ทําการลงทะเบียนได้ ทนั ที
การแสดงข้ อ มูล บัญชี
 หน้ าจอแสดงข้ อมูลสถานะทางบัญชีเงิ นฝากทุกบัญชีข องผู้ใช้ บริ การที&เ ปิ ดไว้ กบ
ั ธนาคาร เป็ นข้ อมูลปั จจุบนั แบบ
Real Time
 ผู้ใช้ บริ การสามารถเรี ยกดูรายการเดินบัญชีย้อนหลังได้ สง
ู สุดถึง 1 ปี โดยคลิกที&หมายเลขบัญชี หลังจากนันทํ
H าการ
เลือกช่วงเวลาที&ต้องการ หากมีความประสงค์จะเรี ยกดูรายการเดินบัญชีย้อนหลังเกินกว่า 1 ปี กรุ ณาติดต่อเจ้ า
หน้ าทีธ& นาคาร
 หน้ าจอแสดงข้ อมูลบัญชีกองทุนรวม บัญชีสน
ิ เชื&อ และบัญชีหลักทรัพย์เป็ นข้ อมูลย้ อนหลัง 1 วันทําการ
 ผู้ใช้ บริ การสามารถเรี ยกดูรายการชําระเงินค่าสินเชื&อ ใบเสร็ จรั บเงิน/ใบรับฝากเงิ นได้ ใน 2 วันทําการหลังจากวันที&
ชําระเงิน และสามารถเรี ยกดูรายการชําระเงินย้ อนหลังได้ สงุ สุดถึง 1 ปี โดยคลิกที&เลขที&สญ
ั ญา หลังจากนันทํ
H าการ
เลือกช่วงเวลาที&ต้องการ
เกียวกับ ชือผู้ใ ช้ บ ริก าร (Username) และรหัส ผ่ าน (Password)
 การกําหนดชื&อผู้ใช้ บริ การ (Username) ต้ องเป็ นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z หรื อ a-z หรื อตัวเลข (0-9) อย่างน้ อย
8 ตัวอักษร โดยไม่เว้ นวรรค
 การกําหนดรหัสผ่าน (Password) ต้ องมีความยาวอย่างน้ อย 8 ตัวอักษร ประกอบด้ ว ยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว
ใหญ่ (A-Z), ตัวเล็ก (a-z), ตัวเลข (0-9) และตัวอักษรพิเศษ (เช่น ! @ # $ % ^ & *) อย่างน้ อยกลุม่ ละ 1 ตัวอักษร
โดยไม่เว้ นวรรค
 การกํา หนดรหัส ผ่ า น (Password) ควรกํา หนดให้ ย ากแก่ ก ารคาดเดา เช่ น ควรตังรหั
H ส ผ่านสํา หรั บ TISCO EStatement ต่างจากรหัสผ่านของระบบอื&น ๆ ไม่ควรซํ Hากับชื& อผู้ใช้ บริ การ (Username) หรื อ ไม่ควรเป็ นชื&อของ
ตนเอง วันเดือนปี เกิด ไม่ควรใช้ ข้อมูลทัว& ไปที&ผ้ ูอื&นทราบ เช่น ชื&อเล่น วันเดือนปี เกิด หมายเลขโทรศัพท์ มาใช้
กําหนดรหัสผ่าน
 ผู้ใช้ บริ การต้ องเก็ บชื&อผู้ใช้ บริ การ (username) และรหัสผ่าน (password) ไว้ เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยแก่ผ้ อ
ู ื&น และ
ควรเปลีย& นรหัสผ่านอย่างสมํ&าเสมอ (อย่างน้ อยทุก 90 วัน)
 กรณีที&เกิดการสูญหายหรื อลืมรหัสผ่าน ผู้ใช้ บริ การสามารถแจ้ งขอรหัสผ่านใหม่ที&ศน
ู ย์บริ การลูกค้ าทิสโก้
โทร. 0 2633 6000 กด 2 ได้ ตลอด 24 ชัว& โมง



เพื&อความปลอดภัยของข้ อมูล กรณีที&ท่านระบุชื&อผู้ใช้ บริ การและ/หรื อรหัสผ่านไม่ถูกต้ องครบถึงจํา นวนครั งH ที&
กําหนด (5 ครังH ) ระบบจะระงับบัญชีผ้ ใู ช้ บริ การโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ บริ การต้ องติดต่อศูนย์บริ การลูกค้ าทิสโก้
โทร. 0 2633 6000 กด 2 เพือ& ขอเปิ ดใช้ บญ
ั ชีผ้ ใู ช้ บริ การ

ความปลอดภัยในการใช้ บ ริก ารทางอิน เทอร์ เ น็ต
 ผู้ใช้ บริ การควรใช้ เบราเซอร์ ที&รองรับการเข้ ารหัสลับข้ อมูลแบบ Secure Socket Layer (SSL)
 เมื&อต้ องการเข้ า สูร
่ ะบบ ผู้ใช้ บริ การควรพิมพ์ URL ของเว็บไซต์ www.tisco.co.th หรื อ https://www.tisco.co.th
แล้ วเลือก eStatement ด้ วยตนเอง ไม่ควรคลิกลิงค์จากอีเมล์หรื อจากข้ อความที&โพสบนเว็บบอร์ ดใดๆ เนื&องจากมี
รูปแบบการล่อลวงบนอินเทอร์ เน็ตที&เรียกว่า ฟิ ชชิ&ง (phishing) โดยมิจฉาชีพจะส่งอีเมล์หรื อโพสข้ อความอ้ างว่ามา
จากธนาคาร ล่อลวงให้ ผ้ ใู ช้ บริ การไปยังเว็บไซต์ปลอมที&คล้ ายกับเว็บไซต์จริ งของธนาคาร และหลอกให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ
ให้ ข้อมูลส่วนตัวหรื อข้ อมูลลับทางการเงิน เช่น รหัสผ่าน, รหัส ATM หรื อเลขที&บญ
ั ชี เพื&อนําไปใช้ ในการโจรกรรม
ทางการเงิน
 ก่อนเข้ าสูร่ ะบบ ผู้ใช้ บริ การควรทําการตรวจสอบที& address bar ของเบราเซอร์ วา
่ เริ&มต้ นด้ วย https:// ซึง& หมายถึง
การเข้ ารหัสลับข้ อมูลที&รับ-ส่งระหว่างเบราเซอร์ ของผู้ใช้ บริ การกับเว็บไซต์ เมื&อผู้ใช้ บริ การเข้ าใช้ งานจะมีสญ
ั ลักษณ์
รู ปแม่กุญแจล็อคแสดงบนเบราเซอร์ หรื อมุมล่างซ้ ายของจอ ซึ&งเป็ นตัวชี Hให้ เห็นว่าเว็บไซต์ที&ท่านกํา ลังใช้ บริ การ
ออนไลน์อยูไ่ ด้ ใช้ เทคโนโลยีการเข้ ารหัสที&สามารถเก็บรักษาความลับของข้ อมูลได้ อย่างปลอดภัย
 ผู้ใช้ บริ การไม่ควรใช้ เครื& องมือช่วยจํารหัสผ่านบนเบราเซอร์ เช่น Save Password, Remember Password.
 เมือ
& เข้ าสูร่ ะบบ TISCO E-Statement แล้ ว ไม่ควรเปิ ดหน้ าจอค้ างไว้ เมือ& ผู้ใช้ งานไม่ได้ อยูห่ น้ าเครื& องคอมพิวเตอร์
 เมื&อต้ องการออกจากระบบ TISCO E-Statement ผู้ใช้ บริ การควรกดปุ่ ม “ออกจากระบบ” ทุกครังH และรอจนระบบ
แสดงข้ อความยืนยันว่าได้ ออกจากระบบเรี ยบร้ อยแล้ ว ไม่ควรคลิกปิ ดเบราเซอร์
 ธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามชื& อผู้ใช้ บริ การ (username) และรหัสผ่าน (password) หรื อข้ อมูลทางการเงินหรื อ
ข้ อมูลส่วนตัวใดๆ ของผู้ใช้ บริการผ่านทางอีเมล์หรื อโทรศัพท์ หากท่านได้ รับ อีเมล์ลอ่ ลวงที&ขอให้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วน
บุคคล เช่น รหัสผ่าน, รหัส ATM หรื อเลขที&บญ
ั ชีใดๆ กรุ ณาอย่าตอบกลับอีเมล์ใดๆ ไม่คลิก URL หรื อลิงค์ใดๆที&
ปรากฏอยู่ในอีเมล์นนั H และลบอีเมล์นนทั
ั H นที หากไม่แน่ใจขอให้ ติดต่อศูนย์บริ การลูกค้ าทิสโก้ โทร. 0 2633 6000
กด 2
 ผู้ใช้ บริ การควรปรับปรุ งซอฟแวร์ ที&ติดตังบนเครื
H
& องคอมพิวเตอร์ ให้ เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ โดยเฉพาะ security patch
ของระบบปฏิ บัติ ก าร (เช่ น Microsoft Windows, Mac OS, Linux) และเบราเซอร์ (เช่ น Internet Explorer,
Firefox, Safari, Chrome) รวมไปถึงโปรแกรมอื&นๆ เช่น Microsoft Office, Windows Media Player เนื&องจากผู้
ประสงค์ร้ายอาจใช้ ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของซอฟแวร์ เพื&อโจมตีเครื& องคอมพิวเตอร์ และขโมยข้ อมูลได้
 ผู้ใช้ บริ การควรติดตังโปรแกรมป้
H
องกันไวรัส สปายแวร์ และปรับปรุงให้ เป็ นเวอร์ ชนั& ล่าสุดเสมอ

