สิทธิพิเศษสำหรับ สมัครเปนสมาชิก CIMB Preferred วันนี้
รับ Preferred Points X 2
รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน 0.70% ตอป *
สินเช�อเพ�อการลงทุนอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
โอกาสในการจองซื้อหุนกูไดกอนใคร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ขอกำหนดและเง�อนไขเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด

PREFERRED POINTS
พิเศษสำหรับลูกคา Preferred ใหม รับเพิ่ม Preferred Points เม�อเขารวมโปรแกรม Balance Transfer
(ระยะเวลากิจกรรมสงเสริมการขายตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564)
*Preferred Points x 2 ตามเง�อนไขการจัดกลุมสถานะสมาชิก CIMB Preferred

• 3-10 ลานบาท รับเพิ่ม 2,000 Preferred Points (บาท) (จากปกติ 2,000 คะแนน รวมเปน 4,000 คะแนน)
• 10-30 ลานบาท รับเพิ่ม 3,000 Preferred Points (บาท) (จากปกติ 3,000 คะแนน รวมเปน 6,000 คะแนน)
• >= 30 ลานบาท รับเพิ่ม 5,000 Preferred Points (บาท) (จากปกติ 5,000 คะแนน รวมเปน 10,000 คะแนน)
FIXED DEPOSIT RATE
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.70% ตอป*
• สำหรับลูกคาประเภทลูกคาบุคคลธรรมดาที่สมัครเปนสมาชิก CIMB Preferred ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปดบัญชี เทานั้น
• ยอดเงินฝากตั้งแต 1,000,000 - 5,000,000 บาท ตอรายการ ตอรายลูกคา
• รับดอกเบี้ยเม�อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
• ตองมีหรือเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย ในวันที่ทำรายการฝาก โดยช�อบัญชีเงินฝากออมทรัพย
จะตองเปนช�อเดียวกับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน
• ระยะเวลาฝากตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564
* อัตราดอกเบี้ยและเง�อนไขเปนไปตามประกาศธนาคาร
WEALTH CREDIT LINE
ขอเสนอพิเศษสำหรับลูกคาผลิตภัณฑ WCL
ยอดเบิกใชสินเช�อ

เบิกใชภายใน ส.ค. 64

1,000,000 – 5,000,000 บาท

2.65% ตอป

5,000,001 บาท

2.55% ตอป

เบิกใชตั้งแต 1 ก.ย. 64
อัตราดอกเบี้ยปกติ
2.99% ตอป
2.88% ตอป

*อัตราดอกเบี้ยพิเศษ และแคมเปญจน Early Bird

PRIMARY BOND, SECONDARY BOND, MAXI
เปดโอกาสการลงทุนในผลิตภัณฑการลงทุนตางๆ ผานธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทั้งหุนกูตลาดแรก หุนกูตลาดรองและหุนกูที่มี
อนุพันธแฝง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 626 7777
* ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแกไขสิทธิประโยชนโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
* ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงขอคำแนะนำการลงทุนกอนตัดสินใจลงทุน

MUTUAL FUND
รับ Kickback 0.1% ของยอดลงทุน พรอม Preferred Points เพิ่ม

TERMS & CONDITION SPECIAL PREFERRED POINTS
ขอกำหนดและเง�อนไข
1. สิทธิประโยชนเฉพาะลูกคาที่โอนยายมาจากธนาคารและ/หรือสถาบันการเงินอ�น และสำหรับลูกคากลุมที่มีสถานะเปนลูกคาทั่วไป
ของธนาคารกอนวันที่ 1 เมษายน 2564 และสมัครเปนสมาชิก CIMB Preferred ในชวงระยะเวลาสงเสริมการขายเทานั้น
ไมอนุญาตใหโอนสิทธิประโยชนนี้ใหแกผูอ�นได
2. รับ Preferred Points พิเศษสำหรับลูกคาที่โอนยายมาจากธนาคารและ/หรือสถาบันการเงินอ�นและสำหรับลูกคากลุมที่มีสถานะ
เปนลูกคาทั่วไปของธนาคารกอนวันที่ 1 เมษายน 2564 และสมัครเปนสมาชิก CIMB Preferred ในชวงระยะเวลาสง
เสริม
การขาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 หากสมัครเปนสมาชิก CIMB Preferred ในชวงระหวางวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2564
2.1.1 ตอที่1 รับคะแนน AUM point สำหรับครึ่งหลังป 2564 ซึ่งทานสามารถแลกรับสิทธิประโยชนผานแอปพลิเคชัน
myPreferred ไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพียงคงสินทรัพยภายใตการจัดการของธนาคาร (Asset Under
Management หรือ AUM) หรือ สินเช�อภายใตการจัดการของธนาคาร (Credit Under Management หรือ
CUM) ตั้งแตวันที่ทานไดรับสถานะเปนสมาชิก CIMB Preferred – 30 มิถุนายน 2564 โดยมีจำนวนถือครอง
ผลิตภัณฑธนาคารอยางนอย 2 ผลิตภัณฑ และ มีมูลคาเฉลี่ยจาก AUM หรือ CUM และ ผลิตภัณฑการลงทุน
(Wealth Product) ซึ่งเปนไปตามรายละเอียดตามตารางแสดงเง�อนไขการจัดกลุมสถานะลูกคาสมาชิก CIMB
ตัวอยางกลไกของ WCL
สินทรัพยถือครอง
กลุมสถานะ

AUM หรือ CUM

จำนวนถือครอง
ผลิตภัณฑธนาคาร

มีสัดสวนผลิตภัณฑ
การลงทุน
(Wealth Product)

Preferred Points
ที่จะไดรับใน
เดือนกรกฎาคม 2564

Private Wealth

ตั้งแต 30 ลานบาท ขึ้นไป

2 ผลิตภัณฑ

5 ลานบาทขึ้นไป

5,000 คะแนน

Preferred Elite

ตั้งแต 10 – 29.99 ลานบาท

2 ผลิตภัณฑ

3 ลานบาทขึ้นไป

3,000 คะแนน

Preferred

ตั้งแต 3 – 9.99 ลานบาท

2 ผลิตภัณฑ

1 ลานบาทขึ้นไป

2,000 คะแนน

การนับจำนวนถือครองผลิตภัณฑธนาคาร ไดแก
1. ผลิตภัณฑเงินฝาก (Deposit)
2. กองทุนรวม (Mutual Fund)
3. หุนกูตลาดแรกและหุนกูตลาดรอง (Primary bond and Secondary bond)
4. ผลิตภัณฑประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Life Insurance,Non-life Insurance, Unit-linked)
5. หุนกูที่มีอนุพันธแฝง (Structure Debenture)
6. สินเช�อที่มีหลักประกัน (Secured Loan)
7. สินเช�อที่ไมมีหลักประกัน (Unsecured Loan)
8. ผลิตภัณฑการเงินที่มีเง�อนไขพิเศษอ�นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ผลิตภัณฑการลงทุน (Wealth Product) ไดแก
1. กองทุนรวม (Mutual Fund)
2. หุนกูตลาดแรกและหุนกูตลาดรอง (Primary bond and Secondary bond)
3. ผลิตภัณฑประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Life Insurance, Non-life Insurance, Unit-linked)
4. หุนกูที่มีอนุพันธแฝง (Structured Debenture)
5. ผลิตภัณฑการเงินที่มีเง�อนไขพิเศษอ�นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
ตารางการคำนวณ AUM และ CUM เพ�อรับ Preferred Points สำหรับสิทธิประโยชนครึ่งปหลังของ 2564
ประเภทผลิตภัณฑของธนาคาร

การคำนวณมูลคา AUM และ CUM

ผลิตภัณฑเงินฝาก

คำนวณจากคาเฉลี่ยยอดเงินรายวัน (Average Daily Outstanding)
ตั้งแตวันที่ทานไดรับสถานะเปนสมาชิก CIMB Preferred – 30 มิถุนายน 2564

กองทุนรวมทุกประเภท

คำนวณจากคาเฉลี่ยมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันสิ้นเดือน
(Average Monthly NAV at month end) กลาวคือววันสิ้นเดือนมิถุนายน

ผลิตภัณฑประกันชีวิต ประกันวินาศภัย
และ ประกันชีวิตควบการลงทุน

คำนวณจากเบี้ยชำระ ตั้งแตวันที่ทานไดรับสถานะเปนสมาชิก
CIMB Preferred – 30 มิถุนายน 2564

ผลิตภัณฑหุนกูตลาดแรก

คำนวณจากการลงทุนใหมผานชองทางตางๆ ดังนี้
A. แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking และ/หรือ ทางโทรศัพท
ตั้งแตวันที่ทานไดรับสถานะเปนสมาชิก CIMB Preferred – 30 มิถุนายน 2564
B. การลงทุนผาน สาขา หรือ ผูดูแลพอรตการลงทุนของทาน และใชบริการ
ผูรับฝากทรัพยสิน (Custodian) ของธนาคาร ตั้งแตวันที่ทานไดรับสถานะเปน
สมาชิก CIMB Preferred – 30 มิถุนายน 2564

ผลิตภัณฑหุนกูตลาดรอง

คำนวณจากการลงทุนใหม ตั้งแตวันที่ทานไดรับสถานะเปนสมาชิก
CIMB Preferred – 30 มิถุนายน 2564 ไมนับรวมยอดการขายคืนกับทางธนาคาร

ผลิตภัณฑหุนกูอนุพันธแฝง

คำนวณจากการลงทุนใหมตั้งแตวันที่ทานไดรับสถานะเปนสมาชิก
CIMB Preferred – 30 มิถุนายน 2564

ผลิตภัณฑการลงทุนอ�นๆ

คำนวณจากการลงทุนใหมตั้งแตวันที่ทานไดรับสถานะเปนสมาชิก
CIMB Preferred – 30 มิถุนายน 2564

สินเช�อมีหลักประกันและสินเช�อไมมีหลักประกัน

คำนวณจากยอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2564

** ธนาคารจะแจงสถานะ และนำสง Preferred Points ใหทานผานทางแอปพลิเคชัน myPreferred เม�อทานมีคุณสมบัติ
ครบตามเง�อนไขที่กำหนด ในขอ 2.1.1

2.1.2 ตอที่ 2 รับเพิ่ม Preferred Points ตามกลุมสถานะ เพียงคงสินทรัพยภายใตการจัดการของธนาคาร
(Asset Under Management หรือ AUM) หรือ สินเช�อภายใตการจัดการของธนาคาร (Credit Under
Management หรือ CUM) ภายในระยะเวลา 2 เดือนปฏิทิน ตั้งแตเดือนที่ทานไดรับสถานะปนสมาชิก
CIMB Preferred ทานสามารถแลกรับสิทธิประโยชนผานแอปพลิเคชัน myPreferred ภายใน 1 ป หลังจาก
ที่ไดรับคะแนน โดยมีจำนวนถือครองผลิตภัณฑธนาคารอยางนอย 2 ผลิตภัณฑ และมีมูลคาเฉลี่ยจาก
AUM หรือ CUM และ ผลิตภัณฑการลงทุน (Wealth Product) ซึ่งเปนไปตามรายละเอียดตามตารางแสดง
เง�อนไขการจัดกลุมสถานะสมาชิก CIMB Preferred ดังนี้
วนผลิตภัณฑ Preferred Points ที่จะ
จำนวนถือครอง มีสัดสการลงทุ
ไดรับภายในเดือนถัดไป
น
ผลิตภัณฑธนาคาร (Wealth Product)
หลังจากเขาเง�อนไขขอ 2.1.2

กลุมสถานะ

AUM หรือ CUM

Private Wealth

ตั้งแต 30 ลานบาท ขึ้นไป

2 ผลิตภัณฑ

5 ลานบาทขึ้นไป

5,000 คะแนน

Preferred Elite

ตั้งแต 10 – 29.99 ลานบาท

2 ผลิตภัณฑ

3 ลานบาทขึ้นไป

3,000 คะแนน

Preferred

ตั้งแต 3 – 9.99 ลานบาท

2 ผลิตภัณฑ

1 ลานบาทขึ้นไป

2,000 คะแนน

การนับจำนวนถือครองผลิตภัณฑธนาคาร ไดแก
1. ผลิตภัณฑเงินฝาก (Deposit)
2. กองทุนรวม (Mutual Fund)
3. หุนกูตลาดแรกและหุนกูตลาดรอง (Primary bond and Secondary bond)
4. ผลิตภัณฑประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Life Insurance,Non-life Insurance, Unit-linked)
5. หุนกูที่มีอนุพันธแฝง (Structure Debenture)
6. สินเช�อที่มีหลักประกัน (Secured Loan)
7. สินเช�อที่ไมมีหลักประกัน (Unsecured Loan)
8. ผลิตภัณฑการเงินที่มีเง�อนไขพิเศษอ�นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
ผลิตภัณฑการลงทุน (Wealth Product) ไดแก
1. กองทุนรวม (Mutual Fund)
2. หุนกูตลาดแรกและหุนกูตลาดรอง (Primary bond and Secondary bond)
3. ผลิตภัณฑประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Life Insurance, Non-life Insurance, Unit-linked)
4. หุนกูที่มีอนุพันธแฝง (Structured Debenture)
5. ผลิตภัณฑการเงินที่มีเง�อนไขพิเศษอ�นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ตารางการคำนวณ AUM และ CUM เพ�อรับ Preferred Points สำหรับรับเพิ่ม Preferred Points ตามกลุมสถานะ
ประเภทผลิตภัณฑของธนาคาร

การคำนวณมูลคา AUM และ CUM
คำนวณจากคาเฉลี่ยยอดเงินรายวัน (Average Daily Outstanding) ภายในระยะเวลา
2 เดือนปฏิทนิ ตัง้ แตเดือนทีท่ า นไดรบั สถานะเปนสมาชิก CIMB Preferred

ผลิตภัณฑเงินฝาก
กองทุนรวมทุกประเภท
ผลิตภัณฑประกันชีวิต ประกันวินาศภัย
และ ประกันชีวิตควบการลงทุน
ผลิตภัณฑหุนกูตลาดแรก

คำนวณจากคาเฉลี่ยมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันสิ้นเดือน (Average Monthly NAV
at month end) ภายในระยะเวลา 2 เดือนปฏิทิน ตั้งแตเดือนที่ทานไดรับสถานะเปนสมาชิก
CIMB Preferred
คำนวณจากเบี้ยชำระ ภายในระยะเวลา 2 เดือนปฏิทิน ตั้งแตเดือนที่ทานไดรับสถานะเปนสมาชิก
CIMB Preferred
คำนวณจากการลงทุนใหมผานชองทางตางๆ ดังนี้
A. แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking และ/หรือ ทางโทรศัพท ภายในระยะเวลา
2 เดือนปฏิทิน ตั้งแตเดือนที่ทานไดรับสถานะเปนสมาชิก CIMB Preferred
B. การลงทุนผาน สาขา หรือ ผูดูแลพอรตการลงทุนของทาน และใชบริการ ผูรับฝากทรัพยสิน
(Custodian) ของธนาคาร ภายในระยะเวลา 2 เดือนปฏิทิน ตั้งแตเดือนที่ทานไดรับสถานะเปน
สมาชิก CIMB Preferred

ผลิตภัณฑหุนกูตลาดรอง

คำนวณจากการลงทุนใหมภายในระยะเวลา 2 เดือนปฎิทิน ตั้งแตเดือนที่ทานไดรับสถานะเปนสมาชิก
CIMB Preferred

ผลิตภัณฑหุนกูอนุพันธแฝง

คำนวณจากการลงทุนใหมภายในระยะเวลา 2 เดือนปฎิทิน ตั้งแตเดือนที่ทานไดรับสถานะเปนสมาชิก
CIMB Preferred

ผลิตภัณฑการลงทุนอ�นๆ

คำนวณจากการลงทุนใหมภายในระยะเวลา 2 เดือนปฎิทิน ตั้งแตเดือนที่ทานไดรับสถานะเปนสมาชิก
CIMB Preferred

สินเช�อมีหลักประกันและสินเช�อไมมีหลักประกัน

คำนวณจากยอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือน ภายในระยะเวลา 2 เดือนปฎิทิน ตั้งแตเดือนที่ทานไดรับ
สถานะเปนสมาชิก CIMB Preferred

2.1.3 ตอที่ 3 รับเพิ่มคะแนน AUM point สำหรับครึ่งแรกของป 2565 ซึ่งทานสามารถแลกรับสิทธิประโยชนผาน
แอปพลิเคชัน myPreferred ไดจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เพียงคงสินทรัพยภายใตการจัดการของธนาคาร
(Asset Under Management หรือ AUM) หรือ สินเช�อภายใตการจัดการของธนาคาร (Credit Under
Management หรือ CUM) ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 โดยมีจำนวนถือครองผลิตภัณฑ
ธนาคารอยางนอย 2 ผลิตภัณฑ และ มีมูลคาเฉลี่ยจาก AUM หรือ CUM และ ผลิตภัณฑการลงทุน (Wealth
Product) ซึ่งเปนไปตามรายละเอียดตามตารางแสดงเง�อนไขการจัดกลุมสถานะลูกคาสมาชิก CIMB Preferred ดังนี้
วนผลิตภัณฑ
จำนวนถือครอง มีสัดสการลงทุ
น
ผลิตภัณฑธนาคาร (Wealth Product)

Preferred Points
ที่จะไดรับ
ในเดือนมกราคม 2565

กลุมสถานะ

AUM หรือ CUM

Private Wealth

ตั้งแต 30 ลานบาท ขึ้นไป

2 ผลิตภัณฑ

5 ลานบาทขึ้นไป

5,000 คะแนน

Preferred Elite

ตั้งแต 10 – 29.99 ลานบาท

2 ผลิตภัณฑ

3 ลานบาทขึ้นไป

3,000 คะแนน

Preferred

ตั้งแต 3 – 9.99 ลานบาท

2 ผลิตภัณฑ

1 ลานบาทขึ้นไป

2,000 คะแนน

การนับจำนวนถือครองผลิตภัณฑธนาคาร ไดแก
1. ผลิตภัณฑเงินฝาก (Deposit)
2. กองทุนรวม (Mutual Fund)
3. หุนกูตลาดแรกและหุนกูตลาดรอง (Primary bond and Secondary bond)
4. ผลิตภัณฑประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Life Insurance,Non-life Insurance, Unit-linked)
5. หุนกูที่มีอนุพันธแฝง (Structure Debenture)
6. สินเช�อที่มีหลักประกัน (Secured Loan)
7. สินเช�อที่ไมมีหลักประกัน (Unsecured Loan)
8. ผลิตภัณฑการเงินที่มีเง�อนไขพิเศษอ�นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
ผลิตภัณฑการลงทุน (Wealth Product) ไดแก
1. กองทุนรวม (Mutual Fund)
2. หุนกูตลาดแรกและหุนกูตลาดรอง (Primary bond and Secondary bond)
3. ผลิตภัณฑประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Life Insurance, Non-life Insurance, Unit-linked)
4. หุนกูที่มีอนุพันธแฝง (Structured Debenture)
5. ผลิตภัณฑการเงินที่มีเง�อนไขพิเศษอ�นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
ตารางการคำนวณ AUM และ CUM เพ�อรับ Preferred Points สำหรับสิทธิประโยชนครึ่งแรกของป 2565
ประเภทผลิตภัณฑของธนาคาร

การคำนวณมูลคา AUM และ CUM

ผลิตภัณฑเงินฝาก

คำนวณจากคาเฉลี่ยยอดเงินรายวัน (Average Daily Outstanding)
ตั้งแต 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564

กองทุนรวมทุกประเภท

คำนวณจากคาเฉลี่ยมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันสิ้นเดือน (Average Monthly NAV
at month end) ) ตั้งแต 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564

ผลิตภัณฑประกันชีวิต ประกันวินาศภัย
และ ประกันชีวิตควบการลงทุน

คำนวณจากเบี้ยชำระ ตั้งแต 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564

ผลิตภัณฑหุนกูตลาดแรก

คำนวณจากการลงทุนใหมผานชองทางตางๆ ดังนี้
A. แอปพลิเคชัน (CIMB THAI Digital ) และ/หรือ ทางโทรศัพท
ตั้งแต 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564
B. การลงทุนผาน สาขา หรือ ผูดูแลพอรตการลงทุนของทาน และใชบริการ
ผูรับฝากทรัพยสิน (Custodian) ของธนาคาร
ตั้งแต 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564

ผลิตภัณฑหุนกูตลาดรอง

คำนวณจากการลงทุน ) ตั้งแต 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 ไมนับรวมยอด
การขายคืนกับทางธนาคาร

ผลิตภัณฑหุนกูอนุพันธแฝง

คำนวณจากการลงทุน) ตั้งแต 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564

ผลิตภัณฑการลงทุนอ�นๆ

คำนวณจากการลงทุน) ตั้งแต 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564

สินเช�อมีหลักประกันและสินเช�อไมมีหลักประกัน

คำนวณจากยอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือน ตั้งแต 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564

** ธนาคารจะแจงสถานะ และนำสง Preferred Points ใหทานผานทางแอปพลิเคชัน myPreferred เม�อทานมีคุณสมบัติ
ครบตามเง�อนไขที่กำหนด ในขอ 2.1.3

2.2 หากสมัครเปนสมาชิก CIMB Preferred ในชวงระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2564
2.2.1 ตอที่ 1 รับ Preferred Points ตามกลุมสถานะ เพียงคงสินทรัพยภายใตการจัดการของธนาคาร (Asset
Under Management หรือ AUM) หรือ สินเช�อภายใตการจัดการของธนาคาร (Credit Under Management
หรือ CUM) ภายในระยะเวลา 2 เดือนปฏิทิน ตั้งแตเดือนที่ทานไดรับสถานะเปนสมาชิก CIMB Preferred
ทานสามารถแลกรับสิทธิประโยชนผานแอปพลิเคชัน myPreferred ภายใน 1 ปหลังจากที่ไดรับคะแนน โดยมีจำนวน
ถือครองผลิตภัณฑธนาคารอยางนอย 2 ผลิตภัณฑ และ มีมูลคาเฉลี่ยจาก AUM หรือ CUM และ ผลิตภัณฑ
การลงทุน (Wealth Product) ซึ่งเปนไปตามรายละเอียดตามตารางแสดงเง�อนไขการจัดกลุมสถานะสมาชิก
CIMB Preferred ดังนี้
วนผลิตภัณฑ
Preferred Points
จำนวนถือครอง มีสัดสการลงทุ
ทีจ่ ะไดรบั ภายในเดือนถัดไป
น
ผลิตภัณฑธนาคาร (Wealth Product) หลังจากเขาเง�อนไขในขอ 2.2.1

กลุมสถานะ

AUM หรือ CUM

Private Wealth

ตั้งแต 30 ลานบาท ขึ้นไป

2 ผลิตภัณฑ

5 ลานบาทขึ้นไป

5,000 คะแนน

Preferred Elite

ตั้งแต 10 – 29.99 ลานบาท

2 ผลิตภัณฑ

3 ลานบาทขึ้นไป

3,000 คะแนน

Preferred

ตั้งแต 3 – 9.99 ลานบาท

2 ผลิตภัณฑ

1 ลานบาทขึ้นไป

2,000 คะแนน

การนับจำนวนถือครองผลิตภัณฑธนาคาร ไดแก
1. ผลิตภัณฑเงินฝาก (Deposit)
2. กองทุนรวม (Mutual Fund)
3. หุนกูตลาดแรกและหุนกูตลาดรอง (Primary bond and Secondary bond)
4. ผลิตภัณฑประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Life Insurance,Non-life Insurance, Unit-linked)
5. หุนกูที่มีอนุพันธแฝง (Structure Debenture)
6. สินเช�อที่มีหลักประกัน (Secured Loan)
7. สินเช�อที่ไมมีหลักประกัน (Unsecured Loan)
8. ผลิตภัณฑการเงินที่มีเง�อนไขพิเศษอ�นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
ผลิตภัณฑการลงทุน (Wealth Product) ไดแก
1. กองทุนรวม (Mutual Fund)
2. หุนกูตลาดแรกและหุนกูตลาดรอง (Primary bond and Secondary bond)
3. ผลิตภัณฑประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Life Insurance, Non-life Insurance, Unit-linked)
4. หุนกูที่มีอนุพันธแฝง (Structured Debenture)
5. ผลิตภัณฑการเงินที่มีเง�อนไขพิเศษอ�นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ประเภทผลิตภัณฑของธนาคาร

การคำนวณมูลคา AUM และ CUM

ผลิตภัณฑเงินฝาก

คำนวณจากคาเฉลี่ยยอดเงินรายวัน (Average Daily Outstanding) ภายในระยะเวลา
2 เดือนปฏิทิน ตั้งแตเดือนที่ทานไดรับสถานะเปนสมาชิก CIMB Preferred

กองทุนรวมทุกประเภท

คำนวณจากคาเฉลี่ยมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันสิ้นเดือน (Average Monthly NAV
at month end) ภายในระยะเวลา 2 เดือนปฏิทิน ตั้งแตเดือนที่ทานไดรับสถานะเปน
สมาชิก CIMB Preferred

ผลิตภัณฑประกันชีวิต ประกันวินาศภัย
และ ประกันชีวิตควบการลงทุน

คำนวณจากเบี้ยชำระ ภายในระยะเวลา 2 เดือนปฏิทิน ตั้งแตเดือนที่ทานไดรับสถานะเปน
สมาชิก CIMB Preferred

ผลิตภัณฑหุนกูตลาดแรก

คำนวณจากการลงทุนใหมผานชองทางตางๆ ดังนี้
A. CIMB THAI Digital Banking และ/หรือ ทางโทรศัพท ภายในระยะเวลา 2 เดือนปฏิทนิ
ตั้งแตเดือนที่ทานไดรับสถานะเปนสมาชิก CIMB Preferred
B. การลงทุนผาน สาขา หรือ ผูดูแลพอรตการลงทุนของทาน และใชบริการ ผูรับฝาก
ทรัพยสิน (Custodian) ของธนาคาร ภายในระยะเวลา 2 เดือนปฏิทิน ตั้งแตเดือน
ที่ทานไดรับสถานะเปนสมาชิก CIMB Preferred

ผลิตภัณฑหุนกูตลาดรอง

คำนวณจากการลงทุนใหมภายในระยะเวลา 2 เดือนปฏิทิน ตั้งแตเดือนที่ทานไดรับสถานะเปน
สมาชิก CIMB Preferred ไมนับรวมยอดการขายคืนกับทางธนาคาร

ผลิตภัณฑหุนกูอนุพันธแฝง

คำนวณจากการลงทุนใหมภายในระยะเวลา 2 เดือนปฏิทิน ตั้งแตเดือนที่ทานไดรับสถานะเปน
สมาชิก CIMB Preferred

ผลิตภัณฑการลงทุนอ�นๆ

คำนวณจากการลงทุนใหมภายในระยะเวลา 2 เดือนปฏิทิน ตั้งแตเดือนที่ทานไดรับสถานะเปน
สมาชิก CIMB Preferred

คำนวณจากยอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนภายในระยะเวลา 2 เดือนปฏิทิน ตั้งแตเดือนที่ทาน
สินเช�อมีหลักประกันและสินเช�อไมมีหลักประกัน ไดรับสถานะเปนสมาชิก CIMB Preferred

2.2.2 ตอที่2 รับเพิ่มคะแนน AUM point สำหรับครึ่งแรกของป 2565 ซึ่งทานสามารถแลกรับสิทธิประโยชนผาน
แอปพลิเคชัน myPreferred ไดจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เพียงคงสินทรัพยภายใตการจัดการของ
ธนาคาร (Asset Under Management หรือ AUM) หรือ สินเช�อภายใตการจัดการของธนาคาร (Credit Under
Management หรือ CUM) ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 โดยมีจำนวนถือครองผลิตภัณฑ
ธนาคารอยางนอย 2 ผลิตภัณฑ และ มีมูลคาเฉลี่ยจาก AUM หรือ CUM และ ผลิตภัณฑการลงทุน (Wealth
Product) ซึ่งเปนไปตามรายละเอียดตามตารางแสดงเง�อนไขการจัดกลุมสถานะสมาชิก CIMB Preferred ดังนี้
วนผลิตภัณฑ
จำนวนถือครอง มีสัดสการลงทุ
น
ผลิตภัณฑธนาคาร (Wealth Product)

Preferred Points
ที่จะไดรับ
ในเดือนมกราคม 2565

กลุมสถานะ

AUM หรือ CUM

Private Wealth

ตั้งแต 30 ลานบาท ขึ้นไป

2 ผลิตภัณฑ

5 ลานบาทขึ้นไป

5,000 คะแนน

Preferred Elite

ตั้งแต 10 – 29.99 ลานบาท

2 ผลิตภัณฑ

3 ลานบาทขึ้นไป

3,000 คะแนน

Preferred

ตั้งแต 3 – 9.99 ลานบาท

2 ผลิตภัณฑ

1 ลานบาทขึ้นไป

2,000 คะแนน

การนับจำนวนถือครองผลิตภัณฑธนาคาร ไดแก
1. ผลิตภัณฑเงินฝาก (Deposit)
2. กองทุนรวม (Mutual Fund)
3. หุนกูตลาดแรกและหุนกูตลาดรอง (Primary bond and Secondary bond)
4. ผลิตภัณฑประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Life Insurance,Non-life Insurance, Unit-linked)
5. หุนกูที่มีอนุพันธแฝง (Structure Debenture)
6. สินเช�อที่มีหลักประกัน (Secured Loan)
7. สินเช�อที่ไมมีหลักประกัน (Unsecured Loan)
8. ผลิตภัณฑการเงินที่มีเง�อนไขพิเศษอ�นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
ผลิตภัณฑการลงทุน (Wealth Product) ไดแก
1. กองทุนรวม (Mutual Fund)
2. หุนกูตลาดแรกและหุนกูตลาดรอง (Primary bond and Secondary bond)
3. ผลิตภัณฑประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Life Insurance, Non-life Insurance, Unit-linked)
4. หุนกูที่มีอนุพันธแฝง (Structured Debenture)
5. ผลิตภัณฑการเงินที่มีเง�อนไขพิเศษอ�นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
ตารางการคำนวณ AUM และ CUM เพ�อรับ Preferred Points สำหรับสิทธิประโยชนครึ่งแรกของป 2565
ประเภทผลิตภัณฑของธนาคาร

การคำนวณมูลคา AUM และ CUM

ผลิตภัณฑเงินฝาก

คำนวณจากคาเฉลี่ยยอดเงินรายวัน (Average Daily Outstanding)
ตั้งแต 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564

กองทุนรวมทุกประเภท

คำนวณจากคาเฉลี่ยมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันสิ้นเดือน (Average Monthly NAV
at month end) ) ตั้งแต 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564

ผลิตภัณฑประกันชีวิต ประกันวินาศภัย
และ ประกันชีวิตควบการลงทุน

คำนวณจากเบี้ยชำระ ตั้งแต 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564

ผลิตภัณฑหุนกูตลาดแรก

คำนวณจากการลงทุนใหมผานชองทางตางๆ ดังนี้
A. แอปพลิเคชัน (CIMB THAI Digital) และ/หรือ ทางโทรศัพท
ตั้งแต 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564
B. การลงทุนผาน สาขา หรือ ผูดูแลพอรตการลงทุนของทาน และใชบริการ
ผูรับฝากทรัพยสิน (Custodian) ของธนาคาร
ตั้งแต 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564

ผลิตภัณฑหุนกูตลาดรอง

คำนวณจากการลงทุน ) ตั้งแต 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 ไมนับรวมยอด
การขายคืนกับทางธนาคาร

ผลิตภัณฑหุนกูอนุพันธแฝง

คำนวณจากการลงทุน) ตั้งแต 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564

ผลิตภัณฑการลงทุนอ�นๆ

คำนวณจากการลงทุน) ตั้งแต 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564

สินเช�อมีหลักประกันและสินเช�อไมมีหลักประกัน

คำนวณจากยอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือน ตั้งแต 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564

** ธนาคารจะแจงสถานะ และนำสง Preferred Points Points ใหทานผานทางแอปพลิเคชัน myPreferred เม�อทานมีคุณสมบัติ
ครบตามเง�อนไขที่กำหนด ในขอ 2.2.2

3. สำหรับสมาชิกที่เขาเง�อนไขตามขอ 2.1.2 และ 2.2.1 จะไดรับคะแนนจากแคมเปญ New Preferred พื้นฐาน 300 คะแนน ในเดือนถัดไปหลัง
จากที่ทานไดรับสถานะเปนสมาชิกPreferred โดยจะถูกนับรวมกับ Preferred Points ตามกลุมสถานะของแคมเปญนี้ดวย
4. สำหรับสมาชิกที่ไมเขาเง�อนไขตามขอ 2.1.2 และ 2.2.1 จะไดรับคะแนนจากแคมเปญ New Preferred พื้นฐาน 300 คะแนนเทานั้น
5. 1 สิทธิ์/สมาชิก ตลอดระยะเวลาสงเสริมการขาย ตั้งแต 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2564
6. เม�อรวมสิทธิประโยชนตาม Promotion อ�น ๆ ของธนาคารแลว มูลคารวมของสมมนาคุณตองไมเกินรอยละ 0.2 ของมูลคาการลงทุนขัน้ ต่ำ
สำหรับผูลงทุนแตละราย
7. สมาชิก CIMB Preferred สามารถแลกใชคะแนนผานแอปพลิเคชัน myPreferred เทานั้น
8. เง�อนไขเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเง�อนไข และสิทธิพิเศษตางๆ โดย สมาชิกสามารถตรวจสอบไดทางแอปพลิเคชัน
myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com กรณีมีขอพิพาทขอโตแยงใดๆ ใหถือเอาคำตัดสินของธนาคารเปนที่สุด
9. สอบถามขอมูลสิทธิประโยชน myPreferred เพิ่มเติมไดที่ CIMB Preferred Line 02 626 7888
10. สำหรับลูกคากลุมที่มีสถานะเปนลูกคาทั่วไปของธนาคารกอนวันที่ 1 เมษายน 2564 และสมัครเปนสมาชิก CIMB Preferred เพ�อรับคะแนน
พิเศษ Preferred Points จะตองมีการลงทุนใหมเพิ่มในผลิตภัณฑการลงทุนตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไปตามเง�อนไขการจัดกลุมสถานะสมาชิก
CIMB Preferred ภายในระยะเวลาที่กำหนด

คำเตือน
• ทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงขอคำแนะนำการลงทุนกอนตัดสินใจลงทุน
• การลงทุนในหลักทรัพยไมใชการฝากเงิน และไมไดรับการคุมครองจากสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงของการลงทุน ซึ่ง
ผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
• กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ผูลงทุนอาจขาดทุนหรือไดรับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนต่ำกวา
ทุนเริ่มแรกได
• กองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ�อแสวงหาผลประโยชนตอบแทน ซึ่งมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอ�น จึงไม
เหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการรักษาเงินตนไว
• กองทุนรวมอาจลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารหรือกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยหรือประเทศที่ลงทุน ดังนั้นหากมีปจจัย
ลบที่สงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
• โปรดศึกษาขอมูลของกองทุนรวมโดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดย
สามารถขอรับหนังสือชีช้ วนไดท่ี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา หรือติดตอเจาหนาทีท่ ด่ี แู ลทาน สอบถามขอมูลเพิม่ เติม โทรศัพท
02 626 7777

TERMS & CONDITION WEALTH CREDIT LINE
Wealth Credit Line สำหรับลูกคา New CIMB ที่เขาเกณฑ High Net Worth ของ กลต.
1. สำหรับลูกคา High New Worth ตามเกณฑ กลต.
2. วงเงินสูงสุด 50,000,000 บาท หรือตามเง�อนไขที่ธนาคารกำหนด
3. อัตราดอกเบี้ยของวงเงิน ขึ้นอยูกับวงเงินที่ไดรับอนุมัติ
A. มากกวา 20 ลานบาท ดอกเบี้ย 2.88% ตอป
B. นอยกวา 20 ลานบาท ดอกเบี้ย 2.99% ตอป
4. อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกคา ระยะเวลาเทอมการเบิกใชสูงสุด 1 ป เม�อไดรับอนุมัติและเบิกใชวงเงินภายในสิงหาคม 2564
A. เบิกใชมากกวา 5 ลานบาท ดอกเบี้ย 2.55% ตอป
B. เบิกใช 1 – 5 ลานบาท ดอกเบี้ย 2.65% ตอป
5. เง�อนไขอ�นๆ เปนไปตามที่ธนาคารกำหนด
TERMS & CONDITION MUTUAL FUND REBATE
ขอกำหนดและเง�อนไข
1. สิทธิประโยชนเฉพาะสมาชิก CIMB Preferred ที่โอนยายมาจากธนาคารและ/หรือสถาบันการเงินอ�นเทานั้น ไมอนุญาตใหโอน
สิทธิประโยชนนี้ใหแกผูอ�นได
2. สิทธิประโยชนสำหรับสมาชิก CIMB Preferred เม�อลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภททีม่ คี า ธรรมเนียมการซือ้ หรือสับเปลีย่ นเขาตัง้ แต
1% ขึ้นไป ผานชองทาง CIMB THAI Digital Banking ทุกๆ 1,000,000 บาท รับ 1,000 Preferred Points สูงสุดไมเกิน
10,000 Preferred Points ตลอดระยะเวลาแคมเปญโดยจะนับการทำรายการครั้งแรกหลังจากที่ทำการโอนยายสำเร็จในชวง
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2564
3. สมาชิก CIMB Preferred จะไดรับคะแนนดังกลาวในเดือนถัดไป หลังจากที่มีคุณสมบัติตามเง�อนไขในขอ 1 และ 2
4. Preferred points ทีไ่ ดรบั จะหมดอายุ 1 ปหลังจากทีไ่ ดรบั สมาชิกสามารถตรวจสอบวันหมดอายุไดท่ี แอปพลิเคชัน myPreferred
5. 1 สิทธิ์/สมาชิก ตลอดระยะเวลาสงเสริมการขาย ตั้งแต 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2564
6. สมาชิก CIMB Preferred สามารถแลกใชคะแนนผานแอปพลิเคชัน myPreferred เทานั้น
7. เง�อนไขเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเง�อนไข และสิทธิพิเศษตางๆ โดย สมาชิกสามารถตรวจสอบไดทาง
แอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com กรณีมีขอพิพาทขอโตแยงใดๆ ใหถือเอาคำตัดสินของ
ธนาคารเปนที่สุด
8. สอบถามขอมูลสิทธิประโยชน myPreferred เพิ่มเติมไดที่ CIMB Preferred Line 02 626 7888

