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เอกสารข้อมูลขัน้ต า่ของผลิตภณัฑ ์(Sales Sheet) 
ขอ้มลูปรบัปรุง ณ วนัที ่22 มนีาคม 2565 
หวัข้อผลิตภณัฑ ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ ์   

ช่ือผลิตภณัฑ์  เงินฝากออมทรพัย ์สปีดดี พลสั ซีไอเอม็บี ไทย (Speed D+) และ 
เงินฝากออมทรพัย ์สปีดดี ซีไอเอม็บี ไทย 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ เงนิฝากออมทรพัย ์
จ านวนเงินเปิดบญัชีขัน้ต า่  ขัน้ต ่า 0 บาท 
อตัราดอกเบีย้ต่อปี และ
รายละเอียดอตัราดอกเบีย้ 

 กรณีการค านวณดอกเบีย้เงินฝากแบบยอดรวม (Tier Rate) 
ยอดเงินฝาก (บาท) อตัราดอกเบีย้ (ต่อปี) 

น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 2,000,000 
มากกว่า 2,000,000 ถงึ 3,000,000 
มากกว่า 3,000,000 ถงึ 500,000,000 
มากกว่า 500,000,000 

0.80% 
1.60% 
0.50% 
0.20% 

อตัราดอกเบีย้ขา้งตน้อา้งองิตามประกาศ “อตัราดอกเบีย้เงนิฝาก (รอ้ยละต่อปี) ครัง้ที ่14/2564” 
มผีลวนัที ่8 ธนัวาคม 2564 
ธนาคารอาจเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ โดยลกูคา้สามารถอา้งองิขอ้มลูล่าสดุไดท้ี ่www.cimbthai.com 
เลอืกเมนู “อตัราดอกเบีย้เงนิฝาก” 

ระยะเวลาจ่ายดอกเบีย้  ทุกสิน้เดอืน และหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย ตามทีก่รมสรรพากรก าหนด 
เง่ือนไขหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ช่องทางการเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์สปีดด ีพลสั ซไีอเอม็บ ีไทย (“Speed D+”) 
1) ผ่านแอปพลเิคชนั CIMB THAI Digital Banking ส าหรบัลกูคา้บุคคลธรรมดาทีม่สีญัชาตไิทยเท่านัน้(1) 
2) ผ่านช่องทางสาขา ส าหรบัลกูคา้บุคคลธรรมดาทีม่สีญัชาตไิทย และต่างชาต ิ

(1)กรณทีีล่กูคา้เปิดบญัชเีงนิฝาก Speed D+ ผ่านแอปพลเิคชนั CIMB THAI Digital Banking สาขาเจา้ของบญัชจีะระบุเป็น
สาขาส านกังานใหญ่ ถนนหลงัสวน 

 ลกูคา้ผูเ้ปิดบญัชตีอ้งมอีายุตัง้แต่ 15 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป ณ วนัทีเ่ปิดบญัช ี
 ลกูคา้ตอ้งม ีE-mail address และสมคัรใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั CIMB THAI Digital Banking เพือ่ใชท้ าธุรกรรมทางการเงนิ 
 ลกูคา้สามารถเปิดบญัชเีงนิฝาก Speed D+ ไดส้งูสุดคนละ 1 บญัชเีท่านัน้ โดยกรณลีกูคา้ทีไ่มเ่ขา้เงือ่นไขเพิม่เตมิของ

ผลติภณัฑบ์ญัชเีงนิฝาก Speed D+(2) ธนาคารจะเปลีย่นแปลงประเภทบญัชไีปเป็นบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์สปีดด ีซไีอเอม็
บ ีไทย (“Speed D”) 

 ทัง้นี้ ลกูคา้ทีย่งัคงมบีญัชเีงนิฝาก Speed D จะไมส่ามารถเปิดบญัชเีงนิฝาก Speed D+ เพิม่เตมิได ้
(2)กรุณาศกึษาและท าความเขา้ใจ “วธิกีารรกัษาประเภทบญัชเีงนิฝาก Speed D+” 
 ลกูคา้สามารถเปิดบญัชเีงนิฝาก Speed D+ ประเภทบญัชเีดีย่วเท่านัน้  
 บญัชเีงนิฝาก Speed D+ และ Speed D เป็นบญัชปีระเภทไมม่สีมดุคู่ฝาก โดยธนาคารจะจดัส่ง e-Statement ใหก้บัลกูคา้

ทุกสิน้เดอืน ตาม E-mail address ทีล่กูคา้แจง้ไวก้บัธนาคาร 
 ผลติภณัฑบ์ญัชเีงนิฝาก Speed D เป็นบญัชทีีธ่นาคารใชส้ าหรบัเปลีย่นประเภทบญัช ีส าหรบักรณทีีล่กูคา้ไมไ่ดค้งสถานะ

ทางการเงนิตามธนาคารก าหนด  ดงันัน้ลกูคา้ไมส่ามารถขอเปิดบญัชเีงนิฝาก Speed D ได ้
 ลกูคา้ไมส่ามารถขอบตัรเดบติเพือ่ใชท้ าธุรกรรมต่างๆ ผ่านบญัชเีงนิฝาก Speed D+ หรอื Speed D ได ้ 
 

ส าคญั โปรดศึกษาและท าความเข้าใจก่อนเปิดบญัชี 
วิธีการรกัษาประเภทบญัชีเงินฝาก Speed D+ 

1. ลกูคา้ตอ้งคงหรอืเพิม่ AUM(1) และสดัส่วนผลติภณัฑก์ารลงทุน หรอื CUM(2) ข ัน้ต ่ากบัธนาคารตามตารางที ่1 ดงันี้ 
ตารางที ่1 
มลูค่า AUM หรอื CUM รวม:  ตัง้แต่ 3,000,000 บาทขึน้ไป 
จ านวนผลติภณัฑท์ีถ่อืครอง:  2 ผลติภณัฑข์ึน้ไป 
สดัส่วนผลติภณัฑก์ารลงทุน:  1,000,000 บาทขึน้ไป 
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เอกสารข้อมูลขัน้ต า่ของผลิตภณัฑ ์(Sales Sheet) 
ขอ้มลูปรบัปรุง ณ วนัที ่22 มนีาคม 2565 
เง่ือนไขหลกั (ต่อ)  ลกูคา้สามารถคงหรอืเพิม่ AUM(1) และสดัส่วนผลติภณัฑก์ารลงทุน หรอื CUM(2) ไดม้ากกว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าได ้โดย

อา้งองิตาม "เงือ่นไขการจดักลุ่มสมาชกิลกูคา้ CIMB Preferred" ดงัตารางที ่2 ดงันี้ 
ตารางที ่2 

ชือ่สถานะสมาชกิ 
CIMB Preferred 

มลูค่ารวม AUM/CUM 
จ านวนผลติภณัฑ์
ธนาคารทีถ่อืครอง 

มลูค่าสดัส่วน 
ผลติภณัฑล์งทุน 

Private Wealth ตัง้แต่ 30,000,000 บาทขึน้ไป 2 ผลติภณัฑ ์ 5,000,000 บาทขึน้ไป 
Preferred Elite ตัง้แต่ 10,000,000 บาท ถงึ 

29,999,999 บาท 
2 ผลติภณัฑ ์ 3,000,000 บาทขึน้ไป 

Preferred ตัง้แต่  3,000,000 บาท ถงึ 
9,999,999 บาท 

2 ผลติภณัฑ ์ 1,000,000 บาทขึน้ไป 

(1)AUM หรอื Asset Under Management หมายถงึ "สนิทรพัย"์ ภายใตก้ารจดัการของธนาคาร 
(2)CUM หรอื Credit Under Management หมายถงึ "สนิเชือ่" ภายใตก้ารจดัการของธนาคาร 
 

2. ลกูคา้ตอ้งคงหรอืเพิม่จ านวนและมลูคา่ของ AUM หรอื CUM ดงัตารางที ่1 และ ตารางที ่2 ตลอดระยะเวลาทีถ่อืครอง
บญัชเีงนิฝาก Speed D+ 
ส าคญั! การปรบัปรงุประเภทบญัชี Speed D+ เป็นบญัชี Speed D หรือจากบญัชี Speed D เป็นบญัชี Speed D+ 
2.1 กรณทีีล่กูคา้ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ CIMB Preferred ทีม่สีถานะ Preferred หรอื Preferred Elite หรอื Private Wealth 

ณ วนัทีถ่อืครองบญัชเีงนิฝาก Speed D+ ธนาคารจะพจิารณาปรบัปรุงประเภทบญัชฯี ตามรายละเอยีดดงันี้ 
(1) พจิารณาปรบัปรุงประเภทบญัชฯี ในวนัที ่15 ของเดอืนที ่7 นบัแต่วนัทีเ่ปิดบญัช ีSpeed D+ 
(2) พจิารณาปรบัปรุงประเภทบญัชฯี ทุกวนัที ่15 ของเดอืนถดัไปนบัแต่วนัทีป่รบัปรุงประเภทบญัชฯี ล่าสุด 

2.2 กรณสีมาชกิ CIMB Preferred ทีม่สีถานะ Preferred หรอื Preferred Elite หรอื Private Wealth ณ วนัทีถ่อืครอง
บญัชเีงนิฝาก Speed D+ ธนาคารจะพจิารณาปรบัปรุงประเภทบญัชฯี ตามรายละเอยีดดงันี้ 
(1) พจิารณาปรบัปรุงประเภทบญัชฯี ในวนัที ่15 ของเดอืนมกราคม และ กรกฎาคม ของทุกปี (หรอืตาม

ขอ้ก าหนดของการเป็นสมาชกิ CIMB Preferred) 
(2) กรณทีีล่กูคา้แจง้ความประสงต่อธนาคารว่าไมข่อเป็นสมาชกิ CIMB Preferred และ/หรอืมไิดถ้อืครอง

ผลติภณัฑข์องธนาคาร** แลว้ ธนาคารจะพจิารณาปรบัปรุงประเภทบญัชฯี ทุกวนัที ่15 ของเดอืนถดัไปนบัแต่
วนัทีป่รบัปรุงล่าสุด 
**ตามรายละเอยีด "ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการไดร้บัสทิธปิระโยชน์ CIMB Preferred Your Choices" ของวาระ
นัน้ๆ ระหว่างปีปฏทินิ 

หมายเหตุ 
1. ลกูคา้สามารถศกึษารายละเอยีดผลติภณัฑบ์ญัชเีงนิฝาก จากประกาศอตัราดอกเบีย้เงนิฝากของธนาคาร ณ ปจัจุบนัไดจ้าก 

www.cimbthai.com หรอื ตดิต่อ ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ทุกสาขา หรอื CIMB Thai Care Center โทร. 02-626-7777 ทุก
วนั เวลา 07:00 น. - 20:00 น.  

2. ลกูคา้สามารถศกึษารายละเอยีดล่าสดุเกีย่วกบัการเป็นสมาชกิ CIMB Preferred การจดักลุ่มสถานะสมาชกิ และเงือ่นไขที่
ธนาคารก าหนด ไดจ้าก https://preferred.cimbthai.com/   

3. ลกูคา้สมาชกิ CIMB Preferred สามารถตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชกิ CIMB Preferred ของท่านไดท้ี ่แอปพลเิคชนั 
myPreferred  

4. ธนาคารอาจเปลีย่นแปลงเงือ่นไขต่างๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบไดจ้าก https://preferred.cimbthai.com กรณีมกีาร
โตแ้ยง้ใหถ้อืเอาค าตดัสนิของธนาคารถอืเป็นทีสุ่ด 

5. ธนาคารจะแจง้เตอืนการปรบัปรุงประเภทบญัชเีงนิฝาก Speed D+ และ Speed D ในช่วงก่อนและหลงัการปรบัปรุง ตามวธิี
ปฏบิตัขิองธนาคาร ผ่านทางอเีมล หรอื ผ่านทาง “การแจง้เตอืน” (Notification) ในแอปพลเิคชนั CIMB THAI Digital 
Banking และ/หรอื แอปพลเิคชนั myPreferred (ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ป็นสมาชกิ CIMB Preferred เท่านัน้) โดยลกูคา้ตอ้งเลอืก
การเปิดรบัการแจง้เตอืนของแอปพลเิคชนัในการตัง้ค่าจากอุปกรณ์ของท่าน หรอื ชอ่งทางอื่นๆ ทีธ่นาคารก าหนด 
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เอกสารข้อมูลขัน้ต า่ของผลิตภณัฑ ์(Sales Sheet) 
ขอ้มลูปรบัปรุง ณ วนัที ่22 มนีาคม 2565 
การฝาก/ถอน/โอน สิทธิ
ประโยชน์และเง่ือนไขอ่ืน  

 การฝากหรอืถอน สามารถท าผ่านชอ่งทางสาขา หรอื ช่องทางอื่นทีธ่นาคารก าหนด 
 การโอนหรอืจ่าย สามารถท าผ่านช่องทาง แอปพลเิคชนั CIMB THAI Digital Banking หรอื ชอ่งทางอื่นทีธ่นาคารก าหนด 
 กรณบีญัชไีมเ่คลือ่นไหว (สถานะ Dormant) ลกูคา้ตอ้งตดิต่อสาขาของธนาคาร หรอืชอ่งทางอื่นทีธ่นาคารก าหนด เพือ่
เปลีย่นสถานะของบญัชใีหเ้ป็น Active ก่อนการท าธุรกรรมต่างๆ เช่น ฝาก ถอน โอน จ่าย เป็นตน้ 

 กรณีการเปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์Speed D+ แล้ว และไม่มีเงินน าฝากเข้าบญัชีดงักล่าวภายในระยะเวลา 45 
วนันับจากวนัท่ีเปิดบญัชี บญัชีเงินฝากจะถกูปิดโดยอตัโนมติั โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ตัง้แต่วนัที ่11 ส.ค. 64 เป็นตน้ไป เงนิฝากนี้ไดร้บัความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากทีก่ าหนดไวใ้นกฏหมาย
คุม้ครองเงนิฝากทีว่งเงนิ 1 ลา้นบาท ต่อ 1 รายผูฝ้ากต่อ 1 สถาบนัการเงนิ 

ค่ารกัษาบญัชี  หากมเีงนิฝากคงเหลอืต ่ากว่า 2,000 บาท และ บญัชไีมเ่คลือ่นไหวหรอืขาดการตดิต่อเกนิ 1 ปี (12 เดอืน) ธนาคารจะคดิค่า
รกัษาบญัชเีดอืนละ 50 บาท 

ช่องทางในการติดต่อ
ธนาคาร  

 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ทุกสาขา 
 CIMB Thai Care Center โทร. 02-626-7777 ทุกวนั เวลา 07:00 น. – 20:00 น. 
 ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.cimbthai.com 

ข้อควรระวงั   การท าธุรกรรมขา้มเขต ขา้มผูใ้หบ้รกิาร อาจมคี่าธรรมเนียมเพิม่เตมิ  
 หากมขีอ้สงสยัโปรดสอบถามพนกังานขายทนัท ี

การแจ้งเปล่ียนแปลงเงื่อนไข
การให้บริการ หรือการแจ้ง
เตือนท่ีส าคญัต่างๆ 

กรณมีกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการใหบ้รกิารใดๆ ทีท่ าใหล้กูคา้เสยีประโยชน์ ธนาคารจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบล่วงหน้าก่อน
ด าเนินการ 

หมายเหตุ: 
 ลกูคา้ไดร้บัยกเวน้ภาษสี าหรบัดอกเบีย้รบัไมเ่กนิ 20,000 บาทต่อปี (ทุกบญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์องธนาคารรวมกนั) 
ยกเวน้กรณลีกูคา้แจง้ความประสงคไ์มย่นิยอมเปิดเผยขอ้มลูเงนิฝากใหก้รมสรรพากร หรอืผูท้ีไ่มม่ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย 

 เงือ่นไขผลติภณัฑเ์ป็นไปตามทีธ่นาคารก าหนด 


