
 
       Version 07/04/2022 

เรียน ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ส านกังานใหญ่/ สาขา......................................................................................................................... ............................. 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลลูกค้า 

ข้อมูลผู้กู้ 
ช่ือ – นามสกุล ................................................................................ท่ีอยูปั่จจุบนั......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์.........................................โทรศพัท.์..............................................  มือถือ.......................................................... 
บัญชีสินเช่ือที่ประสงค์ขอเปลีย่นแปลงการผ่อนช าระ 

1. บญัชีสินเช่ือ.............................................เลขท่ีบญัชี         - - - -  ช่ือบญัชี....................................................................... 

2. บญัชีสินเช่ือ............................................เลขท่ีบญัชี         - - - -  ช่ือบญัชี........................................................................ 

3. บญัชีสินเช่ือ............................................เลขท่ีบญัชี         - - - -  ช่ือบญัชี........................................................................ 

ส่วนที่ 2 วตัถุประสงค์ : ขอให้ธนาคาร 

 ปรับลดยอดผอ่นช าระต่อเดือนจากเดิมเป็นเดือนละ.......................................บาท          ปรับเพ่ิมยอดผอ่นช าระต่อเดือนจากเดิมเป็นเดือนละ..................................... บาท 
 ขยายระยะเวลาผอ่นช าระจากเดิมเป็น............................................................ งวด           ลดระยะเวลาผอ่นช าระจากเดิมเป็น.................................................................งวด 

สาเหตุท่ีขอ/ เน่ืองจาก................................................................................................................................................................................................................ .................................. 
................................................................................................ ............................................................................................................................. ........................................................ 
ส่วนที่ 3  อาชีพ/ รายได้/ ค่าใช้จ่าย/ ภาระหนี ้ปัจจุบัน และบุคคลติดต่อกรณฉุีกเฉิน (ให้ข้อมูลเฉพาะปรับลดยอดผ่อนช าระ และ/หรือ ขยายระยะเวลาผ่อนช าระ) 
 

ข้อมูลผู้กู้ 

อาชีพ                   พนกังาน / ลูกจา้ง                  ขา้ราชการ                       เจา้ของกิจการ                            อ่ืนๆ(ระบุ).................................................. 
ช่ือสถานท่ีท างาน/ประกอบการ.......................................................................ประเภทของกิจการ........................................................ต  าแหน่ง........................................................
ท่ีอยู.่.......................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์...................................โทรศพัท.์.................. ......................... 
 

รายได้/ ค่าใช้จ่าย/ ภาระหนี ้: ต้องช้ีแจงข้อมูล 

          น าส่งเอกสารแสดงรายได้ :      ส าเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือยอ้นหลงัไม่เกิน 2 เดือน          ส าเนาหนงัสือรับรองเงินเดือน อายไุม่เกิน 2 เดือน     

                                                                   ส าเนา Statement ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 


              รายไดป้ระจ าต่อเดือน.............................................บาท รายไดอ่ื้นๆต่อเดือน.................................................บาท : ท่ีมาของรายไดอ่ื้นๆ............................................... 
       รวมรายได้ต่อเดือน.................................................................................บาท 

        ไม่น าส่งเอกสารแสดงรายได้ ต้องให้รายละเอยีด ดงันี ้   
 

รายได้                                  พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ข้าราชการ/ อ่ืนๆ 
 

เงินเดือน......................................................................................................บาท/เดือน  
ค่าล่วงเวลา (OT) ........................................................................................บาท/เดือน  
ค่าคอมมิชชัน่ .............................................................................................บาท/เดือน  
ค่าเดินทาง ..................................................................................................บาท/เดือน 
รายไดอ่ื้นๆ (ระบุ)....................................................................................................... 
...................................................................................................... .............................. 
รวมรายได้ .................................................................................................บาท/เดือน 

เจ้าของกจิการ 
 

ยอดขาย......................................................................................................บาท/เดือน  
หกั        ตน้ทุนสินคา้..................................................................................บาท/เดือน  
             ค่าเช่าร้าน......................................................................................บาท/เดือน 
             ค่าพนกังาน....................................................................................บาท/เดือน 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................... 
.................................................................................................... ............................... 
ก าไรเฉลีย่สุทธิ...........................................................................................บาท/เดือน 

 

 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่อเดือน.........................................................................................บาท    ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ต่อเดือน...........................................................................................บาท 

ภาระหนีอ่ื้นๆนอกจากธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย 

ใบค าขอเปลีย่นแปลงการผ่อนช าระสินเช่ือรายย่อย ทีไ่ม่มหีลกัประกนั 

วนัท่ี........................................................................ 



 
       Version 07/04/2022 

ส่วนที่ 5 ส าหรับสาขาธนาคารเท่านั้น 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีสาขา/ เจา้หนา้ท่ีผูรั้บเร่ือง 
ไดต้รวจสอบหลกัฐานการแสดงตนของเจา้ของบญัชีเรียบร้อยแลว้ และน าส่งเอกสารประกอบครบถว้น เห็นควรด าเนินการตามท่ีร้องขอได้ 

....................................................................................... 

(                                                                       ) 
วนัท่ี ........................................................................... 

                                                  ผูรั้บค าขอ/ผูรั้บเร่ือง 

....................................................................................... 

(                                                                       ) 
วนัท่ี ........................................................................... 

ผูต้รวจสอบ 

วิธีด าเนินการของสาขา 
1. การน าส่ง  ใบค าขอเปล่ียนแปลงการผอ่นช าระสินเช่ือรายยอ่ย ที่ไม่มีหลกัประกนั และเอกสารประกอบ 

1.1   บญัชีปกติ (ไม่คา้งช าระ) น าส่งหน่วยงานสินเช่ือรายยอ่ย (CCU) 
1.2   บญัชีคา้งช าระ น าส่ง หน่วยงานติดตามหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยไม่มีหลกัประกนั (Collections) 

หากสาขามีขอ้สงสัย หรือตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม ติดต่อ หน่วยงานสนบัสนุนการปฏิบติัการช่องทางการขายธุรกิจรายยอ่ย (7700) 

 

ประเภทสินเช่ือ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 

ภาระหนี ้
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 

สถาบันการเงนิ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 

ช าระเดือนละ (บาท) 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 

บุคคลติดต่อกรณฉุีกเฉิน 
ช่ือ – นามสกุล............................................................................................ท่ีอยู.่.............................................................................................................................................. ........... 
..................................................................โทรศพัท.์.................................................. ......มือถือ................................................................ ความสมัพนัธ์.................................... ...... 
ขา้พเจา้ผูย้ืน่ค  าขอฉบบัน้ีต่อธนาคารฯ เป็นผูใ้ห้ขอ้ความขา้งตน้น้ี และขอรับรองว่าขอ้ความดงักล่าวเป็นความจริงทุกประการ และยนิยอมให้ธนาคารฯ ด าเนินการตรวจสอบ      
ความถูกตอ้งไดต้ามวิธีท่ีธนาคารฯพิจารณาเห็นสมควร 
 

ลงช่ือผูย้ืน่ค  าขอ  
ลายมือช่ือผูกู้ ้.................................................................................. 
                                   (                                                                 ) 
 วนัท่ื ..............................................................................................                                                                                                                            

ส่วนที่ 4 ส าหรับ ลูกค้า สินเช่ือบุคคลเพอร์ชัลนัลแคช (ไม่มีวนัค้างช าระ) 
1. กรุณาเตรียมเอกสารประกอบการด าเนินการ ดงัน้ี 

ก. ส าเนาบตัรประชาชน(ผูกู้/้ ลงนาม) โดยโปรดขีดฆ่าปิดทึบขอ้มูลอ่อนไหว คือ หมู่โลหิต ศาสนา เช้ือชาติ  
ข. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ หรือ นามสกุล (ถา้มี) (ผูกู้/้ลงนาม)  
ค. กรณีขอปรับลดยอดผอ่นช าระ และ/หรือ ขยายระยะเวลาผ่อนช าระ ให้น าส่งเอกสารแสดงรายได ้ดงัน้ี

- ส าเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือยอ้นหลงัไม่เกิน 2 เดือน หรือ 
- ส าเนาหนงัสือรับรองเงินเดือน อายไุม่เกิน 2 เดือน หรือ 
- ส าเนา Statement ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 3 เดือน หรือ 
- หนงัสือช้ีแจงรายได ้

2. ลูกคา้สามารถน าส่งเอกสารประกอบได ้ผา่น 2 ช่องทาง ดงัน้ี  
2.1 สาขาธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ทุกสาขา หรือ  
2.2 CIMB Thai Care Center ท่ีอีเมล cimbthai.carecenter@cimbthai.com  

หลงัจากส่งอีเมลตามขอ้ 2.2 แลว้ โปรดติดต่อยนืยนัการส่งเอกสารท่ี CIMB Thai Care Center โทร 02-626-7777 ทุกวนั เวลา 07:00 น. – 20:00 น. 
 

mailto:cimbthai.carecenter@cimbthai.com

