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เอกสารข้อมูลขัน้ต า่ของผลิตภณัฑ ์(Sales Sheet) 
ขอ้มลูปรบัปรุง ณ วนัที ่16 พฤศจกิายน 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 
 
 

 เงินฝากออมทรพัย ์สปีดดี พลสั ซีไอเอม็บี ไทย (Speed D+) 
การค านวณดอกเบีย้เงินฝากแบบยอดรวม (Tier Rate) 
*ค านวณดอกเบีย้ตัง้แต่บาทแรก ดว้ยอตัราดอกเบีย้เดยีวกนัทัง้จ านวนของยอดเงนิฝากในบญัช ีณ สิน้วนั 

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% 

 

 เงินฝากออมทรพัย ์สปีดดี ไอเอม็บี ไทย (Speed D) 
การค านวณดอกเบีย้เงินฝากแบบยอดรวม (Tier Rate) 
*ค านวณดอกเบีย้ตัง้แต่บาทแรก ดว้ยอตัราดอกเบีย้เดยีวกนัทัง้จ านวนของยอดเงนิฝากในบญัช ีณ สิน้วนั 

ยอดเงินฝาก (บาท) อตัราดอกเบีย้ (ต่อปี) 
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3,000,000 
มากกว่า 3,000,000 ถงึ 500,000,000 
มากกว่า 500,000,000 

0.80% 
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 และลกูคา้ชาวต่างชาต ิ

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

 ลกูคา้ผูเ้ปิดบญัชตีอ้งมอีายุตัง้แต่ 15 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป ณ วนัทีเ่ปิดบญัช ี
 ลกูคา้ตอ้งมอีเีมลทีย่งัใชง้านได ้และสมคัรใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั CIMB THAI Digital Banking เพือ่ใชท้ าธุรกรรมทางการ

เงนิ 
 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+ เป็นประเภทบญัชเีดีย่วเท่านัน้  
 บญัชเีงนิฝาก Speed D+ และ Speed D เป็นบญัชปีระเภทไมม่สีมดุคู่ฝาก โดยธนาคารจะจดัส่ง e-Statement ใหก้บัลกูคา้

ทุกสิน้เดอืน ตามอเีมลทีล่กูคา้แจง้ไวก้บัธนาคาร ณ วนัทีเ่ปิดบญัช ี
 ผลติภณัฑบ์ญัชเีงนิฝาก Speed D เป็นบญัชทีีธ่นาคารใชส้ าหรบัเปลีย่นประเภทบญัช ีส าหรบักรณทีีล่กูคา้ไมไ่ดค้งสถานะ

ทางการเงนิตามธนาคารก าหนด  ดงันัน้ลกูคา้ไมส่ามารถขอเปิดบญัชเีงนิฝาก Speed D ได ้
 ลกูคา้ไมส่ามารถขอบตัรเดบติเพือ่ใชท้ าธุรกรรมต่างๆ ผ่านบญัชเีงนิฝาก Speed D+ หรอื Speed D ได ้ 
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เอกสารข้อมูลขัน้ต า่ของผลิตภณัฑ ์(Sales Sheet) 
ขอ้มลูปรบัปรุง ณ วนัที ่16 พฤศจกิายน 2565 
เง่ือนไขหลกั (ต่อ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าคญั โปรดศึกษาและท าความเข้าใจก่อนเปิดบญัชี 
“วิธีการรกัษาประเภทบญัชีเงินฝาก Speed D+” 
ลกูคา้เป็นสมาชกิ CIMB Preferred ลงทุนในผลติภณัฑก์ารลงทุน (โดยรายละเอยีดตามหมายเหตุขอ้ที ่2) เพือ่คงมลูค่า 
Wealth Under Management หรอื WUM อย่างน้อย 1 ลา้นบาท ภายในเดอืนที ่6 ของการเปิดบญัชเีงนิฝาก Speed D+ และ
คง (หรอืเพิม่) มลูค่าการลงทุนนี้ไวต้ลอดระยะเวลาทีท่่านตอ้งการใชบ้ญัชเีงนิฝาก Speed D+  

 
“การปรบัปรงุประเภทบญัชีเงินฝาก Speed D+ เป็นบญัชีบญัชีเงินฝาก Speed D”  
ธนาคารจะพจิารณาปรบัปรุงประเภทบญัชเีงฝิาก Speed D+ เป็น Speed D หากพบว่า 

1) ในเดอืนที ่6 หลงัจากวนัทีเ่ปิดบญัชเีงนิฝาก Speed D+ แลว้ท่านมไิดเ้พิม่การลงทุนในผลติภณัฑก์ารลงทุนตามเงือ่นไข
ทีธ่นาคารก าหนด โดยธนาคารจะด าเนินการพจิารณาปรบัปรุงประเภทบญัชเีป็นบญัชเีงนิฝาก Speed D ตัง้แต่วนัที ่15 
ของเดอืนที ่7 นบัแต่วนัทีเ่ปิดบญัชเีงนิฝาก Speed D+ และ 

2) หลงัจากเดอืนที ่7 ของการเปิดบญัชเีงนิฝาก Speed D+ เป็นตน้ไป ธนาคารจะพจิารณาขอ้มลูการลงทุนในผลติภณัฑ์
การลงทุน และเมือ่พบว่าการลงทุนฯ ของท่านมไิดเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของธนาคารแลว้ หรอื คงมลูค่า WUM 1 ลา้น
บาท ณ วนัสิน้เดอืน เป็นเวลาไมถ่งึ 6 เดอืน ธนาคารจะปรบัปรุงประเภทบญัช ีเป็นบญัชเีงนิฝาก Speed D ในวนัที ่15 
ของเดอืนมกราคม ถดัไป 

 
อย่างไรกต็าม หากประเภทบญัชเีงนิฝากของท่านถูกปรบัปรุงเป็นบญัชเีงนิฝาก “Speed D” แลว้ และท่านสามารถคงสดัส่วน 
WUM ไดต้ามทีธ่นาคารก าหนดนบัแต่เดอืนที ่7 หลงัจากวนัทีเ่ปิดบญัชเีป็นตน้ไป ธนาคารจะปรบัปรุงประเภทบญัชขีองท่าน
เป็น “Speed D+” ไดต้ามเดอืนทีท่่านสามารถรกัษามลูค่าการลงทุน WUM ตามทีธ่นาคารก าหนด 

 
หมายเหตุ 
1. ลกูคา้สามารถศกึษารายละเอยีดผลติภณัฑบ์ญัชเีงนิฝาก จากประกาศอตัราดอกเบีย้เงนิฝากของธนาคาร ณ ปัจจุบนัไดจ้าก 

www.cimbthai.com หรอื ตดิต่อ ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ทุกสาขา หรอื CIMB Thai Care Center โทร. 02-626-7777 ทุก
วนั 

2. รายละเอยีดการค านวณสดัส่วนผลติภณัฑก์ารลงทุน (WUM) 
ผลติภณัฑ ์ เงือ่นไขการค านวณมลูค่า 

1) กองทุนรวม (Mutual Fund) ค านวณจากมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนัสิน้เดอืน (Monthly NAV at 
month end) 

2) หุน้กูต้ลาดแรก (Primary 
Bond) 

ค านวณจากยอดการถอืครอง ณ วนัสิน้เดอืน  

3) หุน้กูต้ลาดรอง (Secondary 
Bond) 

ค านวณจากยอดการถอืครอง ณ วนัสิน้เดอืน และไมน่บัรวมยอด
การขายคนืกบัทางธนาคาร 

4) ผลติภณัฑป์ระกนัชวีติ (Life 
Insurance) ประกนัวนิาศภยั 
(Non-life Insurance) และ 
ประกนัชวีติควบการลงทุน 
(Unit-linked หรอื UL) 

ค านวณจากเบีย้ประกนัช าระสะสม ณ วนัสิน้เดอืน 

5) หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง 
(Structure Debenture) 

ค านวณจากยอดการถอืครอง ณ วนัสิน้เดอืน 

6) ผลติภณัฑก์ารเงนิทีม่เีง ือ่นไข
พเิศษอืน่ๆตามทีธ่นาคาร 
ก าหนด เช่น หุน้กูด้อ้ยสทิธทิี่
มลีกัษณะคลา้ยทุน 
(Perpetual bond) 

ค านวณจากยอดการถอืครอง ณ วนัสิน้เดอืน 

  3. ธนาคารอาจเปลีย่นแปลงเงือ่นไขต่างๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบไดจ้าก https://preferred.cimbthai.com กรณีมกีาร
โตแ้ยง้ใหถ้อืเอาค าตดัสนิของธนาคารถอืเป็นทีสุ่ด 
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เอกสารข้อมูลขัน้ต า่ของผลิตภณัฑ ์(Sales Sheet) 
ขอ้มลูปรบัปรุง ณ วนัที ่16 พฤศจกิายน 2565 
เง่ือนไขหลกั (ต่อ) 4. 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 

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 
 การรบัจา้งเปิดบญัชหีรอืยอมใหผู้อ้ื่นใชบ้ญัช ีมโีทษทางกฎหมายหากบญัชขีองท่านถูกน าไปใชใ้นทางทุจรติ 


