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•  ชองทางการเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย สปดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย (“Speed D+”)

 1) ผานแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking สำหรับลูกคาบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเทานั้น
(1)

 2) ผานชองทางสาขา สำหรับลูกคาบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และตางชาติ

 
(1) 

กรณีที่ลูกคาเปดบัญชีเงินฝาก Speed D+ ผานแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking สาขาเจาของบัญชี

   จะระบุเปนสาขาสำนักงานใหญ ถนนหลังสวน

• ลูกคาผูเปดบัญชีตองมีอายุตั้งแต 15 ปบริบูรณขึ้นไป ณ วันที่เปดบัญชี

• ลูกคาตองมี E-mail address และสมัครใชบริการแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking  เพ�อใชทำธุรกรรมทางการเงิน

• ลูกคาสามารถเปดบัญชีเงินฝาก Speed D+ ไดสูงสุดคนละ 1 บัญชีเทานั้น โดยกรณีลูกคาที่ ไมเขาเง�อนไขเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ

 บัญชีเงินฝาก Speed D+
(2)
 ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีไปเปนบัญชีเงินฝากออมทรัพย สปดดี ซีไอเอ็มบี ไทย 

 (“Speed D”) ทั้งนี้ ลูกคาที่ยังคงมีบัญชีเงินฝาก Speed D จะไมสามารถเปดบัญชีเงินฝาก Speed D+ เพิ่มเติมได

 
(2) 

กรุณาศึกษาและทำความเขาใจ “วิธีการรักษาประเภทบัญชีเงินฝาก Speed D+” จากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ

 ธนาคาร หรือ www.cimbthai.com

• ลูกคาสามารถเปดบัญชีเงินฝาก Speed D+ ประเภทบัญชีเดี่ยวเทานั้น 

• บัญชีเงินฝาก Speed D+ และ Speed D เปนบัญชีประเภทไมมีสมุดคูฝาก  โดยธนาคารจะจัดสง 

 e-Statement ใหกับลูกคาทุกสิ้นเดือน ตาม E-mail address ที่ลูกคาแจงไวกับธนาคาร

• ธนาคารจะจายดอกเบี้ยสำหรับบัญชีเงินฝาก Speed D+ และ Speed D เปนรายเดือน ณ วันสิ้นเดือนนั้นๆ

• ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากตามยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากทุกสิ้นวัน ในอัตราดอกเบี้ย

 เงินฝากเดียวกันทั้งจำนวนของยอดเงินฝากในบัญชีเงินฝาก ณ สิ้นวัน 

ลงทะเบียนผานทางไลน @cimbthai เพ�อรับสิทธิ์รับ M-Coupon 7-Eleven มูลคาสูงสุด 100 บาท 

ที่บูธของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

• ตอที่ 1 รับ M-Coupon 7-Eleven 50 บาท เม�อเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย สปดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย   

   (Speed D+) พรอมดาวนโหลด และลงทะเบียน CIMB THAI Digital Banking ภายในวันเดียวกัน 

  ตั้งแตวันที่ 23 – 31 ธันวาคม 2564 

• ตอที่ 2 รับเพิ่ม M-Coupon 7-Eleven 50 บาท เม�อมียอดเงินขั้นต่ำ 500 บาท อยู ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย

   สปดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย (Speed D+)

คำนวณดอกเบี้ยตั้งแตบาทแรก ดวยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเดียวกันทั้งจำนวนของยอดเงินฝากในบัญชีเงินฝาก ณ สิ้นวัน

ทั้งนี้ อางอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศ ณ ปจจุบัน

วงเงินฝาก (บาท) อัตราดอกเบี้ย (%ตอป)

นอยกวาหรือเทากับ 2,000,000 บาท

มากกวา 2,000,000 - 3,000,000 บาท

มากกวา 3,000,000 - 500,000,000 บาท

มากกวา 500,000,000 บาท 

0.80%

1.60%

0.50%

0.20%

สแกน QR Code

ลงทะเบียนรับสิทธิ์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย สปดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย

ดอกเบี้ยสูงสุด

ตอป

1.60%
รับดอกเบี้ยรายเดือน



ผลตอบแทนจาก M-Coupon 7-Eleven มูลคา 100 บาท เทียบเปนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1%ตอป 

และ M-Coupon 7-Eleven มูลคา 50 บาท เทียบเปนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.5%ตอป 

(เม�อคิดจากยอดเงินฝากในบัญชี 10,000 บาท)

อัตราดอกเบี้ยและเง�อนไขเปนไปตามธนาคารประกาศกำหนด

เง�อนไขการใช M-Coupon 7-Eleven

1. โปรดแสดง M-Coupon 7-Eleven กับพนักงานกอนชำระเงิน

2. M-Coupon 7-Eleven สามารถใชไดที่ราน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่รวมรายการ ยกเวน  

 หมอชิต 2 จุด 1, บูทหมอชิต 2 จุด 2, หมอชิต 2 จุด 3, หมอชิต 2 จุด 4, หมอชิต 2  

 จุด 5, เมเจอรรังสิต, อาคารจอดรถศุลกากร P-2, เกาะหลีเปะ, สุวรรณภูมิอาคารผู 

 โดยสารขาเขา, Airport Link, อาคารจอดรถโซน 3 สุวรรณภูมิ, ทาอากาศยานดอนเมือง,  

 ทาอากาศยานดอนเมือง จุด 2, Booth ทาอากาศยานดอนเมือง ประตู 8, สนามบินนานาชาติ 

 ภูเก็ตจุด 1, สนามบินนานาชาติภูเก็ตจุด 2, หลีเปะ walking Street, รานคาสวัสดิการ 

 การบินไทย, สนามบินนานาชาติภูเก็ต, เมเจอรรังสิต จุด 2, ฟวเจอรพารครังสิต, สนามบิน 

 ดอนเมือง อาคาร1 ประตู1, ฟวเจอรพารครังสิต จุด 2, รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร,  

 เจริญสุขมงคลจิต(Sky lane), สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 ประตู 8, ทาอากาศยาน 

 หาดใหญ, สนามบินอูตะเภา (บมจ.PTTOR) และ Phuket Airport

3. M-Coupon 7-Eleven ใชชำระสินคาที่ราน 7-Eleven แทนเงินสด ได (ยกเวน เหลา, เบียร,  

 บุหรี่, ไพ, นมผงสูตรสำหรับเด็กแรกเกิด-1 ป, ชาชงสมุนไพร, น้ำตาลทรายขาว 1 กก.,

 กลุมยา, เวชภัณฑ, เวชสำอางและเคร�องมือแพทย, บัตรโทรศัพททุกชนิด, สลิปเติมเงิน, 

 เติมเงินออนไลนทุกชนิด, บัตร A-Cash, บัตรเกมส Ran, สลิปเกมส, สลิปชองรายการและ 

 สลิป อินเตอรเน็ตทุกชนิด, โทรศัพทเคล�อนที่, แท็บเล็ต, กลองรับ สัญญาณทุกชนิด, สินคา 

 อิเล็กทรอนิกส, สินคา TEN TEN, TG59, Holen, Kokubu,  Morningkiss, โมนันทิตา,  

 สมุนไพรหอมระเหย Aroma, บริการเติมเงิน Smart Purse, แพ็กเกจทรูทุกรูปแบบ,  

 แสตมปไปรษณียากร, ตั๋วเคร�องบิน, สินคาการกุศล, พรีเมี่ยมทุกชนิด, 24-Catalog)

4. M-Coupon 7-Eleven ประเภทแทนเงินสด ใชชำระสินคาที่มียอดซื้อรวมทั้งหมด เทากับ  

 หรือ มากกวามูลคาคูปองที่ระบุ

5. M-Coupon 7-Eleven สามารถสแกนใชได 1 ครั้งตอ 1 ใบเสร็จเทานั้น

6. ระยะเวลาการใชสวนลดไดถึง 28 กุมภาพันธ 2565



บัญชีเงินฝากออมทรัพย�ชิลดี

ซีไอเอ็มบี ไทย

รับ M-Coupon 7-Eleven สูงสุด มูลคา 150 บาท 

ลงทะเบียนผานทางไลน @cimbthai

เพ�อรับสิทธิ์รับ M-Coupon 7-Eleven 

มูลคาสูงสุด 150 บาท ที่บูธของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ตอที่ 1 รับ M-Coupon 7-Eleven 50 บาท 

เม�อเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย พรอมดาวนโหลด 

และลงทะเบียน CIMB THAI Digital Banking 

ภายในวันเดียวกัน ตั้งแตวันท� 23 – 31 ธันวาคม 2564

ตอที่ 2 รับเพิ่ม M-Coupon 7-Eleven 50 บาท 

เม�อมียอดเงินขั้นต่ำ 500 บาท  โดยจะตองนำเงินเขาบัญชีภายใน 15 วัน 

นับวันที่เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย เปนวันที่ 1

ตอที่ 3 รับเพิ่ม M-Coupon 7-Eleven 50 บาท 

เม�อสมัครบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ตั้งแตวันท� 23 – 31 ธันวาคม 2564 

และเปดใชบริการบัตรเดบิต ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565

FORWARD Your Digital Life

สแกน QR Code

ลงทะเบียนรับสิทธิ์



 อัตราดอกเบี้ยและเง�อนไขเปนไปตามประกาศธนาคาร

บัญชีเงินฝากออมทรัพยชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (A) = 0.50% (B) = 0.50%-1.70% (C) = 1.35%-1.70% (D) = 0.20%-1.35%

หมายเหตุ การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยขึ้นอยูกับจำนวนเงินฝากของลูกคา 

            อัตราดอกเบี้ยขางตน มีผลตั้งแตวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป จนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

*อางอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลาสุดของธนาคาร

ไมเกิน 10,000 บาท (A)

สวนที่เกิน 10,000 ถึง 50,000 บาท (B)

สวนที่เกิน 50,000 ถึง 100,000 บาท (C)

สวนที่เกิน 100,000 บาท (D)

0.50%

2.00%

1.00%

0.20%

วงเงินฝาก (บาท) อัตราดอกเบี้ย (%ตอป)

รายการสงเสริมการขายสำหรับงานมหกรรมการเงิน

Money Expo Bangkok 23-26 ธันวาคม 2564

• เปดบัญชีได 1 ทานตอ 1 บัญชีเทานั้น • สำหรับบุคคลธรรมดา และ

มีอายุต้ังแต 15 ปบริบูรณข้ึนไป ณ วันท่ีเปดบัญชี • เปนบัญชีประเภทไมมี

สมุดคูฝาก โดย ธนาคารจัดสง e-Statement ใหกับลูกคาทุกสิ้นเดือนตาม 

E-mail address ที่แจงไวกับธนาคาร • ช�อบัญชีเงินฝากจะตองเปน

บัญชีเด่ียวเทาน้ัน ไมสามารถ เปดบัญชีรวมได • สามารถผูกกับบัตรเดบิตชิลดี 

ซีไอเอ็มบี ไทย เพ�อการชำระ สินคา/บริการหรือ กดเงินสดจากเอทีเอ็ม 

• คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากแบบขั้นบันได (Split Rate) • ขอกำหนดและ

เง�อนไขการรับ M-Coupon 7-Eleven ตอที่ 1 และ ตอที่ 2 เปนรายการ

สงเสริมเดียวกันกับรายการสงเสริมการขาย “รับ 7-Eleven M-Coupon 

สูงสุด 300 บาท” ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.cimbthai.com 

• ลูกคาจะไดรับ M-Coupon ผานทางไลน

@cimbthai ท่ีเมนู ลงทะเบียน สิทธิพิเศษและคูปอง เพ�อรับ M-Coupon 

(ขึ้นอยูกับเง�อนไขที่ลูกคา  ทำไดถูกตองตามเง�อนไขรายการสงเสริมการ

ขาย)  ที่เมนู สิทธิพิเศษจากการ รวมกิจกรรมของธนาคาร ภายใน 30 วัน

ทำการ นับจากวันสุดทายของแตละเดือน ตามรอบปฏิทิน สามารถนำไป

ใชไดกับการซื้อสินคา  อาหารและเคร�องด�ม  ที่ราน 7-Eleven ทุกสาขาทั่ว

ประเทศ ผลตอบแทนจาก M-Coupon 7-Eleven มูลคา 100 บาท เทียบ

เปนอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 1% ตอป และ M-Coupon 7-Eleven  มูลคา 

50 บาท เทียบเปน อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.5% ตอป (เม�อคิดจากยอด 

เงินฝากในบัญชี 10,000 บาท)

อัตราดอกเบี้ยและเง�อนไขเปนไปตามธนาคารประกาศกำหนด

เง�อนไขการใช M-Coupon 7-Eleven

• โปรดแสดง M-Coupon 7-Eleven กับพนักงานกอนชำระเงิน • M-Coupon 

7-Eleven สามารถใชไดที่ราน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่รวมรายการ ยกเวน หมอชิต 2 

จุด 1 บูทหมอชิต 2 จุด 2 หมอชิต 2 จุด 3 หมอชิต 2 จุด 4 หมอชิต 2 จุด 5 

เมเจอรรังสิต อาคารจอดรถ ศุลกากร P-2 เกาะหลีเปะ สุวรรณภูมิอาคารผูโดยสาร

ขาเขา Airport Link อาคารจอดรถโซน 3  สุวรรณภูมิ  ทาอากาศยานดอนเมือง 

ทาอากาศยาน ดอนเมือง จุด 2 Booth ทาอากาศยานดอนเมือง ประตู 8 สนามบิน

นานาชาติภูเก็ตจุด 1 สนามบินนานาชาติภูเก็ตจุด 2 หลีเปะ walking Street รานคา

สวัสดิการการบินไทย  สนามบินนานาชาติภูเก็ต  เมเจอรรังสิต จุด 2 ฟวเจอร

พารครังสิต สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 1 ฟวเจอรพารครังสิต จุด 2 

รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร เจริญสุข มงคลจิต(Sky lane) สนามบินดอนเมือง 

อาคาร 1 ชั้น 1 ประตู 8 ทาอากาศยาน หาดใหญ สนามบินอูตะเภา (บมจ.PTTOR) 

และ Phuket Airport  • M-Coupon 7-Eleven ใชชำระสินคาที่ราน 7-Eleven

แทนเงินสด ได (ยกเวน เหลา เบียร บุหรี่ ไพ นมผงสูตรสำหรับเด็กแรกเกิด-1 ป 

ชาชงสมุนไพร น้ำตาลทรายขาว 1 กก. กลุมยา เวชภัณฑ เวชสำอางและเคร�องมือ

แพทย บัตรโทรศัพททุกชนิด สลิปเติมเงิน เติมเงินออนไลน ทุกชนิด บัตร A-Cash 

บัตรเกมส Ran สลิปเกมส สลิปชองรายการและสลิป อินเตอรเน็ต ทุกชนิด 

โทรศัพทเคล�อนที่  แท็บเล็ต กลองรับ สัญญาณทุกชนิด  สินคาอิเล็กทรอนิกส 

สินคา TEN TEN TG59 Holen Kokubu  Morningkiss โมนันทิตา สมุนไพรหอม

ระเหย Aroma บริการเติมเงิน Smart Purse แพ็กเกจทรูทุกรูปแบบ แสตมป

ไปรษณียากร ตั๋วเคร�องบิน สินคาการกุศล พรีเมี่ยมทุกชนิด 24-Catalog) 

• M-Coupon 7-Eleven  ประเภทแทนเงินสด  ใชชำระสินคาที่มียอดซื้อรวมทั้ง

หมด เทากับ หรือ มากกวามูลคาคูปองท่ีระบุ • M-Coupon 7-Eleven สามารถสแกน

ใชได 1 คร้ังตอ 1 ใบเสร็จเทาน้ัน • ระยะเวลาการใชสวนลดไดถึง  28 กุมภาพันธ 2565



รับฟรี กระเปาผา

รับทรัพย 1 ใบ 

มูลคา 199 บาท 

(เฉพาะ 25 ทานแรกตอวัน)

11.84%

ดอกเบี้ย

ตอป

เม�อลูกคาย�นใบสมัครสินเช�อบุคคลพรอมเอกสาร

ประกอบภายในงาน Money Expo Bangkok

ระหวางวันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2564

FORWARD Your Dreams

รวบหนี้บัตรเครดิต

ดวยสินเช�อบุคคล

ดอกเบี้ยต่ำ ผอนสบาย

สแกนเพ�อดาวนโหลด

Digital Brochure

สินเชื่อบุคคลเพอร�ซันนัลแคช 

ขอกำหนดและเง�อนไขเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด

สมัครออนไลน

ที่นี่



รับฟรี กระเปาผา

รับทรัพย 1 ใบ 

มูลคา 199 บาท 

(เฉพาะ 25 ทานแรกตอวัน)

16.88%

ดอกเบี้ย

ตอป

เม�อลูกคาย�นใบสมัครสินเช�อบุคคลพรอมเอกสาร

ประกอบภายในงาน Money Expo Bangkok

ระหวางวันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2564

FORWARD Your Dreams

สบายใจ ไรกังวล 

ดวยสินเช�อบุคคล

ตัวชวยแบงเบาภาระ

สินเชื่อบุคคลเพอร�ซันนัลแคช 

ขอกำหนดและเง�อนไขเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด

ผอนนอย 2,880 บาท/เดือน

ผอนนาน สูงสุดถึง 48 เดือน

หมายเหตุ คิดจากยอดสินเช�อ 100,000 บาท ดอกเบี้ย 16.88% ตอป

สำหรับพนักงานที่มีรายไดประจำตอเดือน 40,000 บาทขึ้นไป

สแกนเพ�อดาวนโหลด

Digital Brochure

สมัครออนไลน

ที่นี่



สินเชื่อบุคคลเอ็กซ�ตร�าแคช

รับฟรี กระเปาผา

รับทรัพย 1 ใบ 

มูลคา 199 บาท 

(เฉพาะ 25 ทานแรกตอวัน)

11.88%

ดอกเบี้ย

ตอป

เม�อลูกคาย�นใบสมัครสินเช�อบุคคลพรอมเอกสาร

ประกอบภายในงาน Money Expo Bangkok

ระหวางวันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2564

นาน 24 รอบบัญชีแรก

สแกนเพ�อดาวนโหลด

Digital Brochure

สมัครออนไลน

ที่นี่

FORWARD Your Dreams

ขอกำหนดและเง�อนไขเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินสดพรอมใช ไมตองใชบัตร

มูฟออนมูฟออน ไมสะดุด

ดวย
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

มีไวอุนใจ ไมใช ไมเสียดอกเบี้ย

โอนวงเงินสินเช�อผานแอป ไมมีคาธรรมเนียม

สำหรับพนักงานประจำเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป



สินเชื่อบ�านใหม� บ�านมือสอง

สินเช�อบานใหม บานมือสอง

พ้ืนท่ีแหงความสุข...ท่ีคุณเรียกวา “บาน”

อัตราดอกเบี้ยกรณีเลือกทำประกันชีวิต 

ปที่ 1-3 = MRR-4.86% 

ระยะเวลาที่เหลือ = MRR-2.00% 

คิดเปนอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดอายุสัญญา 4.60% 

คำนวณจากวงเงินกู 2 ลานบาท 

ระยะเวลากู 15 ป 

(MRR = 7.35% ตอป ประกาศ ณ วันที่ 9 ธ.ค. 64)

ขอกำหนดและเง�อนไขเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด

รับฟรี! หมอนบาน 

มูลคา 380 บาท 

(เฉพาะ 25 ทานแรกตอวัน)

2.49%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปแรก

เม�อลูกคาย�นใบสมัครสินเช�อมีหลักประกัน

พรอมเอกสารประกอบภายในงาน 

Money Expo Bangkok

ระหวางวันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2564

FORWARD Your Dreams

สมัครออนไลน

ที่นี่

สแกนเพ�อดาวนโหลด

Digital Brochure



สินเชื่อรีไฟแนนซ�บ�าน

สินเช�อรีไฟแนนซบาน

รับฟรี! หมอนบาน 

มูลคา 380 บาท 

(เฉพาะ 25 ทานแรกตอวัน)

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปแรก

2.39%

เม�อลูกคาย�นใบสมัครสินเช�อมีหลักประกัน

พรอมเอกสารประกอบภายในงาน 

Money Expo Bangkok

ระหวางวันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2564

FORWARD Your Dreams

สำหรับลูกคาที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพยชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย 

วงเงินกู 3 ลานบาทขึ้นไป และสัดสวนวงเงินกูตอมูลคาหลักประกัน 

ไมเกิน 80% ของราคาประเมิน

อัตราดอกเบี้ยกรณีเลือกทำประกันชีวิต ปที่ 1 = MRR-6.16%

ปที่ 2 = MRR-4.86% ปที่ 3 = MRR-3.86% ระยะเวลาที่เหลือ = MRR-2.15% 

คิดเปนอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดอายุสัญญา 4.45% ตอป 

คำนวณจากวงเงินกู 2 ลานบาท ระยะเวลากู 15 ป (MRR = 7.35% ตอป 

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธ.ค. 64)

ขอกำหนดและเง�อนไขเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด

ฟรี! คาประเมินราคาหลักทรัพย

ฟรี! คาอากรแสตมป

ฟรี! คาเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปแรก

สมัครออนไลน

ที่นี่



สินเชื่ออเนกประสงค�

สินเช�ออเนกประสงค 

เพ่ิมโอกาสการลงทุน ใหคุณ ‘ย้ิม’ ไดกวางข้ึน

อัตราดอกเบี้ยกรณีเลือกทำประกันชีวิต 

ปที่ 1-3 = MRR-2.91% 

ระยะเวลาที่เหลือ = MRR-2.00% 

คิดเปนอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดอายุสัญญา 5.12% 

คำนวณจากวงเงินกู 2 ลานบาท 

ระยะเวลากู 15 ป 

(MRR = 7.35% ตอป ประกาศ ณ วันที่ 9 ธ.ค. 64)

ขอกำหนดและเง�อนไขเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด

รับฟรี! หมอนบาน 

มูลคา 380 บาท 

(เฉพาะ 25 ทานแรกตอวัน)

4.44%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปแรก

เม�อลูกคาย�นใบสมัครสินเช�อมีหลักประกันพรอมเอกสาร

ประกอบภายในงาน Money Expo Bangkok

ระหวางวันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2564

FORWARD Your Dreams

สมัครออนไลน

ที่นี่

สแกนเพ�อดาวนโหลด

Digital Brochure



สินเชื่อรถยนต�

ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต� แคช

สมัครสินเช�อรถยนต ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต แคช

พิเศษ! อัตราดอกเบี้ยเริ่มตน 0.25% ตอเดือน

อนุมัติเร็ว ไมตองมีผูค้ำประกัน

สมัครในงาน รับฟรี! ตุกตา Octo มูลคา 500 บาท

เง�อนไข: สำหรับลูกคาที่ย�นใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชน 

และสำเนาทะเบียนรถ (รถปลอดภาระ) ภายในงาน 

Money Expo 2021 วันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2564 

เทานั้น

หมายเหตุ: 

รายละเอียดและเง�อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สมัครในงาน 

รับฟรี! 

ตุกตา Octo 

มูลคา 500 บาท

ดอกเบี้ย

ตอเดือน

0.25%

FORWARD Your Dreams



ไมตองมีคนค้ำ
อนุมัติเร็ว

ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง

สินเช�อทะเบียนรถ

สินเชื่อทะเบียนรถ

ไม�ต�องโอนเล�ม

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

1. เลมทะเบียนรถจักรยานยนต ตัวจริง

2. บัตรประชาชน

3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหนาแรก

4. รถจักรยานยนต อายุไมเกิน 7 ป นับจากวันที่จดทะเบียน 

   ยี่หอ ฮอนดา ยามาฮา คาวาซากิ ซูซูกิ เวสปา

คุณสมบัติผูสมัคร

1. อายุ 20 - 65 ปบริบูรณ ณ วันสมัคร

2. ประกอบอาชีพ มีรายไดสม่ำเสมอ

3. มีรายไดรวมตั้งแต 9,000 บาทขึ้นไป

4. อายุการทำงานไมนอยกวา 6 เดือน

FORWARD Your Dreams

เวิลดลีส มีรถ มีตังค

สินเช�อทะเบียนรถ ไมตองโอนเลม

ดอกเบี้ย

ตอเดือน

0.99%



สินเช�อทะเบียนรถ ไมตองโอนเลม

แผนกลูกคาสัมพันธ อีเมล customerservice@worldlease.co.th หรือ

โทร. 02 675 6300 ทุกวันจันทร – วันศุกร เวลา 8.30 น. - 17.00 น.

ตัวอยางตารางผอนชำระสินเช�อสวนบุคคลภายใตการกำกับ - ประเภท สินเช�อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน “มีรถ มีตังค”

ระยะเวลาผอนชำระ

0.88% ตอเดือน

6 เดือน 12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน

วงเงิน

สินเช�อ

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

1,760

2,640

3,520

4,400

5,280

6,160

7,040

8,800

10,560

12,320

14,080

922

1,382

1,843

2,304

2,764

3,225

3,686

4,607

5,528

6,450

7,371

643

964

1,286

1,607

1,928

2,250

2,571

3,213

3,856

4,499

5,141

504

756

1,008

1,260

1,512

1,764

2,016

2,520

3,024

3,527

4,031

1,773

2,659

3,545

4,431

5,317

6,203

7,089

8,861

10,633

12,405

14,178

933

1,400

1,866

2,333

2,799

3,266

3,732

4,665

5,598

6,531

7,464

655

982

1,309

1,636

1,963

2,290

2,618

3,272

3,926

4,580

5,235

516

774

1,032

1,290

1,548

1,806

2,063

2,579

3,095

3,611

4,126

0.99% ตอเดือน

หมายเหตุ

• อัตราดอกเบี้ย 0.88% ตอเดือน สำหรับลูกคาเกาที่เคยใชบริการสินเช�อกับ

บริษัท เวิลดลีส จำกัด • อัตราดอกเบี้ย 0.99% ตอเดือน สำหรับลูกคาใหม

ที่สมัครสินเช�อสวนบุคคลภายใตการกำกับ - ประเภทสินเช�อที่มีทะเบียนรถเปน

แบบไมโอนเลม “มีรถ มีตังค” • วงเงินข้ึนอยูกับคุณสมบัติของผูสมัครและการ

ประเมินราคารถ ทั้งนี้การอนุมัติสินเช�อเปนไปตามเกณฑที่บริษัทกำหนด • สินเช�อ

สวนบุคคลภายใตการกำกับ - ประเภทสินเช�อที่มีทะเบียนรถเปนแบบไมโอนเลม 

“มีรถ มีตังค” สำหรับ รถจักรยานยนตอายุไมเกิน 7 ป นับจากวันที่จดทะเบียน 

/ ยี่หอรถที่รับ  ฮอนดา ยามาฮา คาวาซากิ ซูซูกิ เวสปา / ขนาดเคร�องยนต 

ตั้งแต 110 CC - 300CC  •  เริ่มใหบริการครอบคลุมทุกสาขาทั่วประเทศ 

ตั้งแต 1 มิถุนายน 2564 เปนตนไป  ดอกเบ้ีย  คาบริการ  และคาธรรมเนียมใดๆ  

รวมกันแลวไมเกิน 24% ตอป  • บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเง�อนไขหรือยกเลิก

เง�อนไขตางๆ  ตามรายการสงเสริมการขายนี้  โดยหากลูกคาเสียประโยชนหรือ

มีภาระเพิ่มขึ้น  บริษัทจะแจงใหลูกคาทราบลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนมีผล

บังคับใช ซึ่งเปนไปตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด กรณีมีขอพิพาทหรือ

โตแยงคำตัดสินของบริษัทถือเปนท่ีส้ินสุด • รายละเอียดท่ีเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย 

คาธรรมเนียม  คาบริการตางๆและเบี้ยปรับใหเปนไปตามเง�อนไขที่บริษัทกำหนด 

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกหรือ  เปลี่ยนแปลงรายการสงเสริมการขาย 

นี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา



ประกันชีวิต 

  บมจ.ไทยประกันชีวิต

สมัครผลิตภัณฑประกันชีวิต 

บมจ.ไทยประกันชีวิต

ทุกแบบประกันพรอมชำระเบี้ยประกัน 

และแนบเอกสารครบถวน

รับ! บัตรกำนัลบิ๊กซี มูลคา 500 บาท / 1 กรมธรรม 

เม�อซื้อผลิตภัณฑประกันชีวิตของ บมจ.ไทยประกันชีวิต 

ที่มีทุน/เบี้ยประกันภัย ตั้งแต  50,000 บาทขึ้นไป 

พรอมชำระเงินภายในงาน สำหรับ 20 ทานแรก 

(ตลอดระยะเวลางาน Money Expo) 

เฉพาะเบี้ยประกันรายปเทานั้น

รับ! บัตรกำนัลบิ๊กซี 

มูลคา 500 บาท / 1 กรมธรรม 

FORWARD Your Life



ประกันชีวิต บมจ.ไทยประกันชีวิต

เง�อนไขการรับของกำนัล 

• เม�อสมัครผลิตภัณฑประกันชีวิต บมจ.ไทยประกันชีวิต ที่มีทุน

/เบี้ยประกันภัย ตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป พรอมชำระเบี้ยประกันชีวิต

รายป  ระหวางวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 - 26 ธันวาคม 2564 และ

กรมธรรมไดรับอนุมัติจาก บริษัทประกันชีวิต และลูกคาเซ็นใบตอบรับ

กรมธรรมแลว • บมจ.ไทยประกันชีวิตจะจัดสงบัตรกำนัลใหลูกคาตาม

ที่อยูที่ ใหไวกับธนาคาร  สำหรับกรมธรรมที่ยังมีผลคุมครอง ภายใน 

60 วัน สำหรับกรมธรรมที่ยังมีผลคุมครอง นับจากวันที่ลูกคาเซ็น

ตอบรับกรมธรรม  ณ  สาขาท่ีลูกคาไดระบุไว • ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิ

การรับบัตรกำนัล : 1 สิทธ์ิ ตอ 1 กรมธรรม เทาน้ัน • รายการสงเสริม

การขายน้ี ไมสามารถแลกเปล่ียนเปนเงินสด และไมสามารถโอนให ผูอ�นได 

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนดวยของกำนัล

ที่มีมูลคาเทียบเทา  โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา • เง�อนไขเปนไป

ตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการแกไขเปลี่ยนแปลง 

เง�อนไข ขอกำหนด ของรายการสงเสริมการขาย • กรณีมีขอพิพาท

หรือ ขอขัดแยงเกิดขึ ้น ใหถือเอาคำตัดสินของธนาคารเปนที ่สุด 

• สอบถามขอมูลรายการสงเสริมการขายไดท่ี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

ในงาน Money Expo เทานั้น 

คำเตือน: 

• ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง 

และเง�อนไขกอนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั ้ง 

• รายละเอียดความคุมครอง  ขอกำหนด เง�อนไข 

ขอยกเวน  และผลประโยชนเปนไปตามกรมธรรม 

• การแถลงสุขภาพตามจริงเปนปจจัยหนึ ่งในการ

พิจารณารับประกันภัย  หรือการพิจารณาจายเงินตาม

สัญญาประกันภัย  •  ธนาคาร  ซีไอเอ็มบี  ไทย  จำกัด 

(มหาชน) เปนเพียงนายหนาประกันภัย ธนาคารใหบริการ

และรับผิดชอบในฐานะนายหนาประกันภัยเทานั้น  

หากมีปญหาหรือขอสงสัยใดๆ  กรุณาติดตอ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  โทร. 1124



ประกันวินาศภัย 

บมจ. ซมโปะ ประกันภัย

เม�อสมัครผลิตภัณฑประกันวินาศภัย 

ของ บมจ. ซมโปะ ประกันภัย 

พรอมชำระเบี้ยประกันภายในงานฯ 

ตั้งแตวันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2564   

ผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่รวมรายการ ไดแก 

ประกันวินาศภัยทุกประเภท (ยกเวนประกันอัคคีภัยที่พวงสินเช�อ)

รับ! รมพับ Sompony มูลคา 150 บาท / 1 กรมธรรม

เม�อสมัครผลิตภัณฑ ประกันวินาศภัย ของ บมจ.ซมโปะ 

ประกันภัย (ประเทศไทย) ที่มีเบี้ยประกันภัยตั้งแต 

2,500 บาทขึ้นไป พรอมชำระเบี้ยประกันภายในงานฯ

รับ! รมพับ Sompony 

มูลคา 150 บาท / 1 กรมธรรม

FORWARD Your Well-being



ประกันวินาศภัย บมจ. ซมโปะ ประกันภัย

เง�อนไขการรับของกำนัล

• เม�อสมัครผลิตภัณฑประกันวินาศภัย  ของ บมจ.ซมโปะ ประกันภัย 

(ประเทศไทย) เบี้ยประกันภัยตั้งแต 2,500 บาทขึ้นไป พรอมชำระเบี้ย

ประกันภัยภายในงาน  MONEY EXPO 2021  จังหวัดกรุงเทพฯ 

รับรมพับ Sompony มูลคา 150 บาท ตอ 1 กรมธรรม ภายในงานฯ 

• ธนาคารสงวนสิทธิ์ของกำนัล : 1 สิทธิ์ ตอ 1 กรมธรรมเทานั้น 

• รายการสงเสริมการขายนี้ ไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสด และไม

สามารถโอนใหผูอ�นได • ธนาคารสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงหรือ

ทดแทนดวยของกำนัลที่มีมูลคาเทียบเทา โดยไมตองแจงใหทราบลวง

หนา • เง�อนไขเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ใน

การแกไข เปลี่ยนแปลง  เง�อนไข  ขอกำหนด  ของรายการสงเสริม

การขาย • กรณีมีขอพิพาท  หรือขอขัดแยงเกิดข้ึน ใหถือเอาคำตัดสิน

ของธนาคารเปนที่สุด  • สอบถามขอมูลสงเสริมการขายไดที่ บูธ 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ภายในงาน MONEY EXPO 2021  จังหวัด

กรุงเทพฯ  

คำเตือน

• ผูซ้ือควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง      

  และ เง�อนไขกอนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 

• รายละเอียดความคุมครอง  ขอกำหนด เง�อนไข 

  ขอยกเวน และ ผลประโยชนเปนไปตามกรมธรรม 

• การแถลงสุขภาพตามจริงเปนปจจัยหนึ่งในการ  

  พิจารณารับประกันภัย หรือการพิจารณาจายเงินตาม  

  สัญญาประกันภัย 

• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปนเพียง

  นายหนาประกันภัย ธนาคารใหบริการและรับผิดชอบ

  ในฐานะนายหนาประกันภัยเทานั้น  หากมีปญหาหรือ

  ขอสงสัยใด กรุณา ติดตอบริษัท ซมโปะ ประกันภัย    

  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 02-119-3000



บัญชี CIMB Biz Account

    บัญชี CIMB Biz Account 

• เปดบัญชีกระแสรายวัน รับดอกเบี้ยสูงสุด 0.40% ตอป* 

   (อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได)

• ซื้อสมุดเช็ค 1 เลม ฟรี 1 เลม

• ไมมีคาธรรมเนียมการโอน การจาย ผานชองทางออนไลน

• ไมมีคาธรรมเนียมการฝากเช็คขามเขต และรับเงินบาทเนต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได

ภายในงาน Money Expo 2021

ตั้งแตวันที่ 23-26 ธันวาคม 2564

FORWARD Your Biz Solution 

บทพิสูจนแหงความสำเร็จและเคร�องการันตีคุณภาพ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ควา 2 รางวัลอันทรงเกียรติ

จากเวทีระดับนานาชาติ Digital CX Awards 2020

• Best Bank Account User Experience และ

• Best Product or Service Innovation



เอกสารการประกอบการเปดบัญชี CIMB Biz Account

• บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ ไดแก สำเนาบัตรประชาชนและ

  เอกสารแสดงตนของผูประกอบธุรกิจที่ออกใหโดยหนวยงานราชการ 

  เชน ทะเบียนพาณิชย หรือ ภ.พ. 20

• นิติบุคคล สามารถสอบถามเอกสารประกอบการเปดบัญชีไดที่

  บูธธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ภายในงาน Money Expo 2021 

  ตั้งแตวันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2564 

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

  Transaction Banking Hotline 02 626 7771

หมายเหตุ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โปรดดูตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารประกาศกำหนด

*อัตราดอกเบี้ยและเง�อนไขเปนไปตามประกาศธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากแบบขั้นบันได

ยอดเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยตอป

ขั้นที่ 1 ยอดเงินต่ำกวา 200,000 บาท(1)

ขั้นที่ 2 ยอดเงินตั้งแต 200,000 บาท แตไมเกิน 1,000,000 บาท(2)

ขั้นที่ 3 ยอดเงินตั้งแต 1,000,000 บาท แตไมเกิน 500,000,000 บาท(3)

ขั้นที่ 4 ยอดเงินตั้งแต 500,000,000 บาท ขึ้นไป(4)

       อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่จะไดรับ

0.00%

0.25%

0.40%

0.25%

(1) = 0.00% (2) = 0%-0.24% 

(3) = 0.24%-0.40% (4) = 0%-0.40%

สแกนเพ�อดาวนโหลด

Digital Brochure

บัญชี CIMB Biz Account



Wealth
Credit Line 

Credit Line

เพ�อตอยอดการลงทุน

ดอกเบี้ยพิเศษ 

2.45%
สำหรับลูกคา High Net-Worth 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เทานั้น

ขอกำหนดของการใชดอกเบี้ยพิเศษ

ยอดเบิกใช 1,000,000 – 50,000,000 บาท 

เบิกเพ�อลงทุนใน ELN ที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป 

หรือ Mutual Fund High-Fee 

(มีคา Front-end fee มากกวา 1%)

ตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

สนใจติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดกับเจาหนาที่ RM ที่ดูแลทาน

เง�อนไขเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด

ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา (ELN หรือ กองทุน) เง�อนไข ผลตอบแทน

และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

ไปกับเรา ไปไดไกลกวาเดิม



หุ�นกู�ตลาดรอง 

เขยิบเงินออม 

ขยับความมั่งคั่ง 

กับหุนกูตลาดรอง 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

TPIPL

บมจ. ทีพีไอ โพลีน

TPIPL234A

  ผลตอบแทน    2.65% ตอป

  อัตราดอกเบี้ย   4.80% ตอป

Rating BBB +

อายุคงหลือ ~ 1 ป 4 เดือน

  ราคาตอหนวย 1,033.08 บาท

ผูลงทุนทั่วไป

TPIPL

บมจ. ทีพีไอ โพลีน

TPIPL256A

  ผลตอบแทน    3.10% ตอป

  อัตราดอกเบี้ย   4.15% ตอป

Rating BBB +

อายุคงหลือ ~ 3 ป 6 เดือน

  ราคาตอหนวย 1,034.61 บาท

ผูลงทุนทั่วไป

TRUE

บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

TRUE24NA

  ผลตอบแทน    2.95% ตอป

  อัตราดอกเบี้ย   3.85% ตอป

Rating BBB +

อายุคงหลือ ~ 2 ป 11 เดือน

  ราคาตอหนวย 1,027.93 บาท

ผูลงทุนทั่วไป

เง�อนไข 

 1. รายการสงเสริมการขายนี้สำหรับลูกคาที่ลงทะเบียนในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 21 ตั้งแตวันที่ 23 - 26 ธ.ค. 64 และทำธุรกรรม  

    พรอมชำระเงิน ผานชองทางสาขา หรือผูดูแลการลงทุน ภายใน 30 ธ.ค. 64 เทานั้น 

 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการลงทุนไมเกิน 1,000,000 บาท/รุน/ทาน (ตามมูลคาหนาตั๋ว) หรือจนกวาสินคาจะหมด

 3. สิทธิประโยชนนี้ ไมสามารถโอนใหแกผูอ�น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเปนเงินสด หรือสิ่งอ�นได 

 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงขอกำหนด เง�อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชนตางๆ รวมถึงการยกเลิกรายการสงเสริมการขายนี้  

  โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และในกรณีมีขอพิพาทใดๆ ใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด

คำเตือน

การลงทุนดังกลาวมิใชการฝากเงิน มีความเสี่ยงของการลงทุน มูลคาการลงทุนอาจเพิ่มขึ้น หรือลดลงจากจำนวนเงินที่ลงทุนไดและอาจจะไมไดรับ

ชำระเงินจากการขายภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไมสามารถขายไดตามที่มีคำสั่งไว ทั้งนี้ ผูลงทุนควรซื้อขายหลักทรัพยกับบุคคลที่ ไดรับ

ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และผูลงทุนโปรดทำความเขาใจลักษณะสินคา (หุนกู) เง�อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน



หุ�นกู�ตลาดรอง 

1. เลือกเมนู หุนกูตลาดรอง 2. เลือกหุนกู ที่ตองการซื้อ 3. ศึกษารายละเอียดหุนกู ใหเขาใจและชัดเจน

4. กดซื้อและระบุจำนวนเงิน ที่ตองการ 5. กรอกขอมูล ตรวจสอบ ใหครบถวนและยืนยันรหัสผาน

ขั้นตอนทำธุรกรรม พรอมชำระเงินไดทั้งผานแอป CIMB THAI Digital Banking 

คำเตือน

การลงทุนดังกลาวมิใชการฝากเงิน มีความเสี่ยงของการลงทุน  มูลคาการลงทุนอาจเพิ่มขึ้น หรือลดลงจากจำนวนเงินที่ลงทุนไดและอาจจะไมได

รับชำระเงินจากการขายภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไมสามารถขายไดตามที่มีคำสั่งไว ทั้งนี้ ผูลงทุนควรซื้อขายหลักทรัพยกับบุคคลที่ ไดรับ

ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และผูลงทุนโปรดทำความเขาใจลักษณะสินคา (หุนกู)  เง�อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน

เง�อนไข 

 1. ลูกคาใหม หมายถึง ผูที่ลงทุนผลิตภัณฑตราสารหนี้ตลาดรองครั้งแรก กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

 2. รายการสงเสริมการขายนี้สำหรับลูกคาที่ลงทะเบียนในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ คร้ังท่ี 21 ต้ังแตวันท่ี 23 - 26 ธ.ค. 64 ท่ีซ้ือพันธบัตร 

  หรือหุนกูผานตลาดรองรุนใดก็ ได ไมจำกัดเฉพาะรุนที่นำเสนอในงาน ผานชองทาง CIMB THAI Digital Banking หรือ ชองทางสาขา 

  ยอดสะสมตั้งแต 500,0000 บาทขึ้นไป (ตามมูลคาหนาตั๋ว) และทำธุรกรรม พรอมชำระเงินภายใน 30 ธ.ค. 64 เทานั้น

 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิประโยชน 1 สิทธิ์/ทาน โดยลูกคาจะไดรับของกำนัลภายใน 45 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการสงเสริมการขายนี้

 4. สิทธิประโยชนนี้ ไมสามารถโอนใหแกผูอ�น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเปนเงินสด หรือสิ่งอ�นได 

 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงขอกำหนด เง�อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชนตางๆ รวมถึงการยกเลิกรายการสงเสริมการขายนี้  

  โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และในกรณีมีขอพิพาทใดๆ ใหถือคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด

สิทธิพิเศษ

สำหรับลูกคาใหม !!! 

รับตุกตาถุงผา OCTO มูลคา 250 บาท 

เพียงลงทะเบียนในงาน Money Expo วันที่ 23-26 ธ.ค. 64 

และทำธุรกรรมพรอมชำระเงินภายในวันที่ 30 ธ.ค. 64 

• ลงทุนในพันธบัตรหรือหุนกูตลาดรองรุนไหนก็ไดยอดสะสม

  ตั้งแต 500,0000 บาทขึ้นไป (ตามมูลคาหนาตั๋ว) 

• ทำธุรกรรม พรอมชำระเงินไดทั้งผานแอป CIMB THAI 

  Digital Banking  หรือ สาขาใกลบาน

ลิ้มรสดอกเบี้ยดีดี จากหุนกูตลาดรอง

แบบงายๆ ผานแอป 

CIMB THAI Digital Banking



เป�ดบัญชีออนไลน�กับ 

  CGS-CIMB

FORWARD Your Wealth

ภายใต Regulatory Sandbox 

ธนาคารแหงประเทศไทย

✓ งาย 

✓ สะดวก

✓ ปลอดภัย

✓ ไมตองสงเอกสาร

อยูที่ ไหนก็เปดพอรตได 

พรอมใหบริการแลววันนี้



CSR
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เชิญรวมกันติดปกเติมฝน เพียง 200 บาท 

ซื้อพันธุ ไกไขคนละ 1 ตัว ใหนองๆ โรงเรียนวัดโพธาราม อ.นาหมอม 

จ.สงขลา เพ�อพัฒนาทักษะอาชีพ และเปนแหลงโปรตีนเสริมสราง

พัฒนาการทางรางกาย

“พี่ซื้อไก�  น�องได�กินไข� ”

รวมติดปกเติมฝน ผานบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

เลขบัญชี 7011965159 

ช�อบัญชี นาย ปรีชา วุฒิพันธุ หรือ นาง ธนพร นันตธนะ 

หรือ นาง อรไท สีสวนแกว (โรงเรียนวัดโพธาราม) 

เงินสนับสนุนของทานชวยเติมฝนของนอง ๆ ไดอยางไรบาง?

• ฝกเล้ียงพันธุไกไขเพ�อเสริมสรางทักษะอาชีพ 

• นำไขมาทำเปนอาหารกลางวัน อ่ิมอรอยมีโปรตีนจากแหลงโปรตีน

  สำคัญใกลตัว

• แบงไขบางสวนจำหนายเพ�อหารายไดเขาสูโครงการของโรงเรียน

FORWARD Together




