
 

 
       

เรียน ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) สาํนกังานใหญ่/ สาขา...................................................................................................................................................... 

ส่วนที� 1 ข้อมูลลูกค้า 

ข้อมูลผู้กู้ 
ชื%อ – นามสกุล ................................................................................ที%อยูปั่จจุบนั......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์.........................................โทรศพัท.์..............................................  มือถือ.......................................................... 
บัญชีสินเชื�อที�ประสงค์ขอเปลี�ยนแปลงการผ่อนชําระ 

1. บญัชีสินเชื%อ.............................................เลขที%บญัชี         33-33-3333333-3-33 ชื%อบญัชี....................................................................... 

2. บญัชีสินเชื%อ............................................เลขที%บญัชี         33-33-3333333-3-33 ชื%อบญัชี........................................................................ 

3. บญัชีสินเชื%อ............................................เลขที%บญัชี         33-33-3333333-3-33 ชื%อบญัชี........................................................................ 

ส่วนที� # วตัถุประสงค์ : ขอให้ธนาคาร 

3 ปรับลดยอดผอ่นชาํระต่อเดือนจากเดิมเป็นเดือนละ.......................................บาท         3 ปรับเพิ%มยอดผอ่นชาํระต่อเดือนจากเดิมเป็นเดือนละ..................................... บาท 
3 ขยายระยะเวลาผอ่นชาํระจากเดิมเป็น............................................................ งวด          3 ลดระยะเวลาผอ่นชาํระจากเดิมเป็น.................................................................งวด 

สาเหตุที%ขอ/ เนื%องจาก.................................................................................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
ส่วนที� 3  อาชีพ/ รายได้/ ค่าใช้จ่าย/ ภาระหนี2 ปัจจุบัน และบุคคลติดต่อกรณฉุีกเฉิน (ให้ข้อมูลเฉพาะปรับลดยอดผ่อนชําระ และ/หรือ ขยายระยะเวลาผ่อนชําระ) 
 

ข้อมูลผู้กู้ 

อาชีพ                 3  พนกังาน / ลูกจา้ง                3  ขา้ราชการ                     3  เจา้ของกิจการ                          3  อื%นๆ(ระบุ).................................................. 

ชื%อสถานที%ทาํงาน/ประกอบการ.......................................................................ประเภทของกิจการ........................................................ตาํแหน่ง........................................................
ที%อยู.่.......................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์...................................โทรศพัท.์........................................... 
 

รายได้/ ค่าใช้จ่าย/ ภาระหนี2 : ต้องชี2แจงข้อมูล 

        3  นําส่งเอกสารแสดงรายได้ :    3  สาํเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือยอ้นหลงัไม่เกิน > เดือน         3 สาํเนาหนงัสือรับรองเงินเดือน อายไุม่เกิน > เดือน     

                                                                 3  สาํเนา Statement ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ E เดือน 
 

              รายไดป้ระจาํต่อเดือน.............................................บาท รายไดอื้%นๆต่อเดือน.................................................บาท : ที%มาของรายไดอื้%นๆ............................................... 
       รวมรายได้ต่อเดือน.................................................................................บาท 

       3 ไม่นําส่งเอกสารแสดงรายได้ ต้องให้รายละเอียด ดงันี2    
 

รายได้                                  พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ข้าราชการ/ อื�น  ๆ
 

เงินเดือน......................................................................................................บาท/เดือน 
ค่าล่วงเวลา (OT) ........................................................................................บาท/เดือน 
ค่าคอมมิชชั%น .............................................................................................บาท/เดือน 
ค่าเดินทาง ..................................................................................................บาท/เดือน 
รายไดอื้%นๆ (ระบุ)....................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
รวมรายได้ .................................................................................................บาท/เดือน 

เจ้าของกิจการ 
 

ยอดขาย......................................................................................................บาท/เดือน 
หกั        ตน้ทุนสินคา้..................................................................................บาท/เดือน 
             ค่าเช่าร้าน......................................................................................บาท/เดือน 
             ค่าพนกังาน....................................................................................บาท/เดือน 
ค่าใชจ่้ายอื%นๆ (ระบุ)................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
กําไรเฉลี�ยสุทธิ...........................................................................................บาท/เดือน 

 

 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่อเดือน.........................................................................................บาท    ค่าใชจ่้ายอื%นๆ ต่อเดือน...........................................................................................บาท 

ภาระหนี2อื�น นๆอกจากธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย 

ใบคาํขอเปลี�ยนแปลงการผ่อนชําระสินเชื�อรายย่อย ที�ไม่มหีลักประกัน 

วนัที%........................................................................ 



 

 
       

ส่วนที� 5 สําหรับสาขาธนาคารเท่านั2น 

สาํหรับเจา้หนา้ที%สาขา/ เจา้หนา้ที%ผูรั้บเรื%อง 
ไดต้รวจสอบหลกัฐานการแสดงตนของเจา้ของบญัชีเรียบร้อยแลว้ และนาํส่งเอกสารประกอบครบถว้น เห็นควรดาํเนินการตามที%ร้องขอได ้

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

(                                                                       ) 
วนัที% ........................................................................... 

                                                  ผูรั้บคาํขอ/ผูรั้บเรื%อง 

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

(                                                                       ) 
วนัที% ........................................................................... 

ผูต้รวจสอบ 

วิธีดาํเนินการของสาขา 
1. การนาํส่ง  ใบคาํขอเปลี%ยนแปลงการผอ่นชาํระสินเชื%อรายยอ่ย ที�ไม่มีหลักประกัน และเอกสารประกอบ 

J.J   บญัชีปกติ (ไม่คา้งชาํระ) นาํส่งหน่วยงานสินเชื%อรายยอ่ย (CCU) 
J.>   บญัชีคา้งชาํระ นาํส่ง หน่วยงานติดตามหนีM สินเชื%อรายยอ่ยไม่มีหลกัประกนั (Collections) 

หากสาขามีขอ้สงสัย หรือตอ้งการขอ้มูลเพิ%มเติม ติดต่อ หน่วยงานสนบัสนุนการปฏิบติัการช่องทางการขายธุรกิจรายยอ่ย (TTUU) 

เริ�มใช้ต ั �งแต่ 15  สิงหาคม 2565                                                                                                                                               Confidential 

ประเภทสินเชื�อ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ภาระหนี2 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 

สถาบันการเงนิ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ชําระเดือนละ (บาท) 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 

 

ขา้พเจา้ผูย้ื%นคาํขอฉบบันีM ต่อธนาคารฯ เป็นผูใ้ห้ขอ้ความขา้งตน้นีM  และขอรับรองว่าขอ้ความดงักล่าวเป็นความจริงทุกประการ และยนิยอมให้ธนาคารฯ ดาํเนินการตรวจสอบ      
ความถูกตอ้งไดต้ามวิธีที%ธนาคารฯพิจารณาเห็นสมควร 
 

ลงชื%อผูย้ื%นคาํขอ  
ลายมือชื%อผูกู้ ้.................................................................................. 
                                   (                                                                 ) 
 วนัทื% ..............................................................................................                                                                                                                          

ส่วนที� 4 สําหรับ ลูกค้า สินเชื�อบุคคลเพอร์ชัลนัลแคช (ไม่มีวนัค้างชําระ) 
1. กรุณาเตรียมเอกสารประกอบการดาํเนินการ ดงันีM  

ก. สาํเนาบตัรประชาชน(ผูกู้/้ ลงนาม) โดยโปรดขีดฆ่าปิดทึบขอ้มูลอ่อนไหว คือ หมู่โลหิต ศาสนา เชืMอชาติ  
ข. สาํเนาใบเปลี%ยนชื%อ หรือ นามสกุล (ถา้มี) (ผูกู้/้ลงนาม)  
ค. กรณีขอปรับลดยอดผอ่นชาํระ และ/หรือ ขยายระยะเวลาผ่อนชาํระ ให้นาํส่งเอกสารแสดงรายได ้ดงันีM 

- สาํเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือยอ้นหลงัไม่เกิน > เดือน หรือ 
- สาํเนาหนงัสือรับรองเงินเดือน อายไุม่เกิน > เดือน หรือ 
- สาํเนา Statement ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า E เดือน หรือ 
- หนงัสือชีMแจงรายได ้

2. ลูกคา้สามารถนาํส่งเอกสารประกอบได ้ผา่น 2 ช่องทาง ดงันีM   
2.1 สาขาธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ทุกสาขา หรือ  
2.2 CIMB Thai Care Center ที%อีเมล cimbthai.carecenter@cimbthai.com  

หลงัจากส่งอีเมลตามขอ้ 2.2 แลว้ โปรดติดต่อยนืยนัการส่งเอกสารที% CIMB Thai Care Center โทร U>-b>b-TTTT  
 


