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ขอต้อนรับสู่การธนาคารออนไลน์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน UOB TMRW (รวมเรียกว่า "บริการดิจิทัล") ของธนาคารยูโอบี จ ากัด 

(มหาชน) (United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited) ผ่านบริการสนับสนุนจากบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ 

และสาขา (รวมเรียกว่า "ยูโอบี" หรือ "ธนาคาร") โดยข้อก าหนดการใช้บริการฉบับน้ีเป็นข้อตกลงระหว่างท่านกับธนาคารซ่ึงจะควบคุมการ

เข้าถึงและ/หรือการใช้บริการฟงัก์ชันต่างๆ ของบริการดิจิทัล ท้ังหมดของท่าน โปรดอ่านข้อก าหนดการใช้บริการดังต่อไปน้ีอย่างละเอียด

ก่อนใช้บริการดิจิทัล เพ่ือท่ีท่านจะได้ทราบถึงสิทธิและข้อผูกพันตามกฎหมายท่ีท่านมีอันเกี่ยวเน่ืองกับธนาคาร 

 

ในการเข้าถึงและ/หรือใช้บริการดิจิทัลต่างๆ ท่านตกลงและยินยอมโดยปริยายท่ีจะผูกพันตนโดยข้อก าหนดการใช้บริการดังต่อไปน้ี ถ้าท่านไม่

ยอมรับข้อก าหนดหรือเง่ือนไขไม่ว่าข้อหน่ึงข้อใด ท่านต้องหยุดเข้าถงึและ/หรือหยุดใช้บริการดิจิทัลทันที 

 

1. การปฏิเสธความรับผิด 

1.1 ในขณะท่ีธนาคารใช้ความพยายามในการเตรียม เน้ือหาของบริการดิจิทัล เน้ือหาเหล่าน้ันจะถูกให้บริการตามสภาพท่ีเป็นอยู่ 

(“AS IS”) และมีอยู่ (“AS AVAILABLE”) โดยธนาคารไม่ได้ให้การรับประกันประเภทใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยปริยาย 

การรับประกันอย่างชัดแจ้ง หรือการรับประกันตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การรับประกันซ่ึงกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิด

สิทธิของบุคคลภายนอก ความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ การมีคุณภาพเป็นท่ีน่าพอใจ ความเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง 

ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และการปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือการโจมตีทางไซเบอร์ อีเมลขยะ (phishing e-mail) 

สปายแวร์ (spyware) เวิร์ม (worm) ลอจิกซอฟต์แวร์ (logic software) บอมบ์ (bombs) โทรจันฮอร์ส (Trojan horses) 

หรือองค์ประกอบท่ีเป็นอันตรายในลักษณะเดียวกันอื่นๆ ในบริการดิจิทัล หรือเน้ือหาของบริการดิจิทัล รวมถึงลิงก์ของ

บุคคลภายนอกใดๆ 

1.2 เน้ือหาของการบริการดิจิทัลมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลโดยท่ัวไปเท่าน้ัน และไม่ควรใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจในการลงทุน 

การตัดสินใจทางธุรกิจหรือการค้าใดๆ เป็นการเฉพาะ ท่านควรปรึกษาท่ีปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของท่านเสมอ และขอรับการตรวจสอบ

ยืนยันสารสนเทศและข้อมูลท่ีเป็นอสิระก่อนท่ีจะท าการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของสารสนเทศและข้อมูลน้ัน 

1.3 ท่านรับทราบและยอมรับว่าโดยลักษณะของบริการอิน เทอร์เน็ตและ/หรือบริการโทรคมนาคม ในการส่งสัญญาณอาจมีความ

ไม่ต่อเน่ือง การแทรกแซง การเจาะระบบ ความไม่เสถียร ความไม่ถูกต้อง ความบกพร่อง ความเสียหาย การสูญหาย ความ

ผิดพลาดในการเชื่อมต่อ ความขัดข้องในการส่ง ความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการส่ง และ/หรือการส่งข้อมูลท่ีไม่ถูกตอ้ง ท่ีไม่

สามารถอ่านได้ หรือไม่สมบูรณ์ 

1.4 ธนาคารจะไม่รับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดจากความ ไม่ต่อเน่ือง ความล้มเหลว การปิด หรือการท างานไม่ปกติของสิ่งอ านวย

ความสะดวกด้านอินเทอร์เน็ตหรือการสื่อสารซ่ึงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคมอย่างสมเหตุสมผลของธนาคาร อันอาจกระทบต่อความ

ถูกต้อง ความแท้จริง หรือความทันต่อเวลาของการส่งข้อมูลใดๆ เท่าท่ีกฎหมายท่ีใช้บังคับอนุญาต 

1.5 ในขณะท่ีธนาคารใช้ความพยายามในการจัดให้มี มาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีจ าเป็น ธนาคารไม่รับประกันว่าอีเมล บริการส่ง

ข้อความแบบสั้น (เอสเอ็มเอส) และข่าวสารอื่นใดท่ีส่งทางอินเทอร์เน็ต บริการดิจิทัล หรือโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของท่านจะมีความ 

ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ธนาคารจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ท่ีท่านได้รับหรือเกิดกับท่าน โดยเกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจาก

อีเมล เอสเอ็มเอส หรือข้อความอื่นใดท่ีส่ง (ไม่ว่าจะเป็นการส่งถึงธนาคาร หรือส่ง โดยธนาคาร) โดยทางอินเทอร์เน็ต บริการ

ดิจิทัล หรือโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของท่าน เท่าท่ีกฎหมายท่ีใช้บังคับอนุญาต 

 

2. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

2.1 สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ กราฟกิ ภาพ สัญลักษณ์ และสิทธใินทรัพย์สิน

ทางปัญญาอื่นๆ ท้ังปวงในบริการดิจิทัล และเน้ือหาของบริการดิจิทัล รวมถึงการปรับปรุง การพัฒนา ความคิด แนวความคิด 
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ความรู้แห่งวิธีการ หรือเทคนิคต่างๆ ท่ีส่งผ่านทางบริการดิจิทัล (รวมเรียกว่า "ทรัพย์สินทางปัญญา") เป็นของธนาคาร เว้นแต่

จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งในบริการดิจิทัล 

2.2 ห้ามมิให้ใช้ ดาวน์โหลด ท าซ ้า แจกจ่าย เผยแพร่ ดัด แปลง จัดแสดง แพร่ภาพ แพร่เสียง ท าการเชื่อมโยง (hyperlinked) 

หรือส่งส่วนหน่ึงส่วนใดของบริการดิจิทัลน้ีโดยวิธีการใดๆ หรือท าการจัดเก็บไว้ในระบบสืบค้นข้อมูล โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น

ลายลักษณ์อักษรจากธนาคารก่อน นอกจากน้ี ห้ามมิให้ท่านกระท าการดังต่อไปน้ีโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

ธนาคารก่อน (ก) ใส่ไฮเปอร์ลิงก์ (hyperlink) มายังบริการดิจิทัลหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของบริการดิจิทัลบนเว็บไซต์อื่นใด หรือท า 

"ภาพสะท้อน" (mirror) ของเน้ือหาใดท่ีอยู่ในบริการดิจิทัลบนเครือข่าย (server) หรือเว็บไซต์อื่นใด และ/หรือ (ข) ใสล่ิงก์ (link) 

มายังบริการดิจิทัล 

 

3. ลิงก์ 

ธนาคารอาจจัดให้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนท่ี และแพลตฟอร์มซ่ึงเป็นของหรือควบคุมหรือจัดหา

โดยบุคคลภายนอก ("ลิงก์ของบุคคลภายนอก") การเข้าถึงและการใช้ลิงก์ของบุคคล ภายนอกเป็นความเสี่ยงของท่านเอง และอยู่ภายใต้

ข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีใช้บังคับกับการเข้าถึงและ/หรือการใช้น้ันๆ เพ่ือให้ปราศจากข้อสงสัย การสร้างลิงก์ไปยังลิงก์ของบุคคลภายนอก

น้ัน มิให้ตีความว่า ธนาคารได้สนับสนุนหรือแนะน าผลิตภัณฑ์หรือบริการใดท่ีเสนออยู่ในลิงก์ของบุคคลภายนอก หรือรับรองข้อมูลใดท่ี

รวมอยู่ในลิงก์ของบุคคลภายนอก ดังน้ัน ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูล เอกสาร ผลิตภัณฑ ์หรือบริการใดๆ ท้ังหมด (หรือความ

บกพร่องใดๆ ของข้อมูล เอกสาร ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว) ซ่ึงรวมหรือเสนออยู่ในลิงก์ของบุคคลภายนอกท่ีเชื่อมโยงมายังบริการ

ดิจิทัล 

 

4. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล 

ในกรณีท่ีธนาคาร เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงรวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามท่ีอาจมีการแก้ไขเป็นคร้ังคราว (ซ่ึงต่อไปน้ีจะ

รวมเรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ธนาคารจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลซ่ึงมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม 

ใช้ เปิดเผย เข้าถึง แก้ไข จัดเก็บ และคุ้มครอง ขอ้มูลส่วนบุคคลน้ันๆ และจะปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคาร 

ภายใต้ข้อสัญญาน้ี “ประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคาร” หมายถึง ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีธนาคาร

แจ้งและ/หรือประกาศให้เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบเป็นคร้ังคราวถึงวิธีการและเหตุผลในการท่ีธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ

จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อก าหนดการใช้บริการฉบับน้ีด้วย 

เท่าท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องจะอนุญาตให้ท าได้ ธนาคารสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสินเชื่อ/บริการ ประวัติ สถานะ ข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับท่าน แก่บริษัทแม่ บริษัทร่วม บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม บริษัทในเครือของธนาคาร และ/

หรือส านักงานสาขาของบริษัทดังกล่าว (ท้ังท่ีตั้งอยู่ในและ/หรือต่างประเทศ) รวมถึงกรรมการ ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการภายนอก ผู้แทน 

ตัวแทน ผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจท่ีออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ Co-Brand  

เพ่ือสนับสนุนการให้บริการของธนาคาร หรือเพ่ือประโยชน์ในการติดตามทวงถามหน้ี ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ประเมิน และผู้ประกอบวิชาชีพใน

การให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ ของบริษัทดังกล่าว ผู้ให้หลักประกัน ผู้ค ้าประกัน ผู้จ านอง ผู้จ าน า (ในกรณีท่ีเป็นบุคคลคนละคนกับผู้ขอใช้

สินเชื่อ) ผู้รับโอนสิทธิ หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานก ากับดูแลซ่ึงมีขอบเขตอ านาจเหนือธนาคารหรือบุคคลใดๆ ซ่ึงมีนิติสัมพันธ์กับ

ธนาคารเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามข้อก าหนดการใช้บริการฉบับน้ีของธนาคาร ซ่ึงรวมถึงเพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์พิจารณาให้

สินเชื่อ ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ต่ออายุ ทบทวนวงเงินสินเชื่อ ประมวลผลข้อมูลสินเชื่อ เพ่ือการพิสูจน์ตัวตนหรือยืนยันตัวตนบุคคลทาง
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ดิจิทัล การประกอบธุรกิจ การให้บริการใดๆ เพ่ือให้ธนาคารสามารถให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมและต่อเน่ือง หรือเพ่ือวัตถุประสงคอ์ื่น

ตามท่ีกฎหมายอนุญาต 

โดยไม่ค านึงถึงข้อสัญญาข้างต้น ท่านตกลงและยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเท่าท่ีกฎหมายอนุญาต ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยต่อ

บุคคลภายนอก (ไม่ว่าในประเทศและ/หรือต่างประเทศ) และเข้าถึงขอ้มูลของท่าน ซ่ึงไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีธนาคารเห็นสมควร 

ประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคาร ข้อสัญญาน้ี และข้อสัญญาอื่นๆ ภายใต้ข้อก าหนดการใช้บริการฉบับน้ีซ่ึงโดยสภาพมีวัตถุประสงค์ให้

มีผลบังคับต่อไปหลังจากการเลิกสัญญา ให้ถือว่ายังคงมีผลบังคับต่อไปหลังจากมีการยกเลิกหรือสิ้นสุดระยะเวลาของข้อก าหนดการใช้

บริการฉบับน้ี หรือมีการยกเลิกหรือสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการ บริการทางการเงิน จากหรือแก่ธนาคาร หรือให้สินเชื่อใดๆ โดยธนาคาร 

รวมถึงสัญญาหรือความตกลงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับบริการ บริการทางการเงิน หรือสินเชื่อดังกล่าว 

 

5. ความพร้อม 

5.1 บริการดิจิทัลไม่ได้มีความมุ่งหมายเพ่ือการเผยแพร่ต่อ หรือใช้โดยบุคคลหรือนิติบุคคลใดในเขตอ านาจหรือประเทศใดท่ีซ่ึงการ

เผยแพร่หรือการใช้ดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบในท้องถิ่น 

5.2 ธนาคารอาจยกเลิกการเข้าถึงและ/หรือการใช้บริการ ดิจิทัลโดยท่านในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวและไม่ตอ้งให้เหตุผลใดๆ 

5.3 แม้จะมีข้อก าหนดใดๆ ในบริการดิจิทัล สิทธิของท่านท่ีจะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการท้ังหมดบนบริการดิจิทัลอยู่ภายใต้เง่ือนไขการ

ยอมรับของธนาคาร 

5.4 เน้ือหาของบริการดิจิทัลและ/หรือเน้ือหาท่ีจัดหาให้ผ่านทางบริการดิจิทัล ซ่ึงรวมถึงข้อก าหนดการใช้บริการฉบับน้ี อาจถูก

เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบหรือแทนท่ีเป็นคร้ังคราวในเวลาใดๆ โดยเป็นดุลยพินิจของธนาคารและธนาคารจะส่งค าบอกกล่าวล่วงหน้า

ในระยะเวลาท่ีสมเหตุสมผลไปยังท่านผ่านช่องทางท่ีธนาคารเห็นสมควร ตามท่ีกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

 

6. การยกเว้นความรับผิด 

ตราบเท่าท่ีกฎหมายท่ีใช้บังคับอนุญาต ธนาคารจะไม่รับผิดใน ลักษณะใดกต็าม ต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ซ่ึงรวมถึง

แต่ไม่จ ากัดเพียงความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายท่ีเป็นผลสืบเน่ือง หรือความสูญ เสีย

ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ 

(1) การท่ีท่านเข้าถึงหรือใช้บริการดิจิทัล หรือไมส่ามารถเข้าถึงหรือใช้บริการดิจิทัล 

(2) การท่ีท่านเชื่อถือในเน้ือหาของบริการดิจิทัล และ/หรือเน้ือหาท่ีจัดหาให้ผ่านทางบริการดิจิทัล 

(3) ค าสั่งหรือธุรกรรมใดท่ีด าเนินการผ่านทางบริการดิจิทัล 

(4) ความสูญเสีย การถูกท าลาย หรือการเปิดเผยของ ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซ่ึงรวมถึงข้อมูลของท่าน หรือ 

(5) ความล้มเหลว ความผิดพลาด การละเว้น ความไม่ต่อเน่ือง การแทรกแซง ความล่าช้าในการด าเนินการหรือการส่ง หรือไวรัส

คอมพิวเตอร์ การโจมตีทางไซเบอร์ อีเมลขยะ (phishing e-mail) สปายแวร์ (spyware) เวิร์ม (worm) ลอจิกซอฟต์แวร์ 

(logic software) บอมบ์ (bombs) โทรจันฮอร์ส (Trojan horses) หรือองค์ประกอบท่ีเป็นอันตรายในลักษณะเดียวกันอื่นๆ 

ของระบบ (system) เครือข่าย (server) หรือการเชื่อมต่อ (connection) 
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7. กฎหมายที่ใช้บังคับ เขตอ านาจ และภาษา 

7.1 ด้วยการเข้าถึงและ/หรือการใช้บริการดิจิทัล ท่านตกลงว่าให้การเข้าถึงและ/หรือการใช้ดังกล่าว ตลอดจนข้อก าหนดการใช้

บริการฉบับน้ีอยู่ภายใต้บังคับของและตีความตามกฎหมายไทย และท่านตกลงยอมรับให้ศาลไทยเป็นหน่ึงในศาลท่ีมีเขตอ านาจใน

การพิจารณาคดี 

7.2 ถ้าปรากฏความขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างความหมายในข้อก าหนดการใช้บริการฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับ

ภาษาไทย ให้บังคับตามฉบับภาษาไทย 

 

8. การแยกกันได้ 

ถ้ามีข้อใดในขอ้ก าหนดการใช้บริการเหล่าน้ีท่ีเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ จะไม่กระทบต่อข้ออื่นๆ ใน

ข้อก าหนดการใช้บริการเหล่าน้ี 


