
 

        วนัที่ 20 พฤษภาคม 2565 

เรือ่ง  แจง้เง่ือนไขการไดร้บัคะแนนและการใชส้ิทธิประโยชนส์  าหรบัลกูคา้ส  าหรบัสมาชิก CIMB Preferred  
เรยีน   ทา่นสมาชิกผูท้รงเกียรติ 
สิ่งที่สง่มาดว้ย (1) ขอ้ควรทราบส าหรบัสมาชิก CIMB Preferred 
   (2) ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการไดร้บัสิทธิประโยชน ์CIMB Preferred Your Choices  

  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอขอบพระคณุทา่นสมาชิกที่ใหค้วามไวว้างใจและสนบัสนนุธนาคารดว้ยดีเสมอ

มา ธนาคารขอเรยีนแจง้ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการไดร้บัสิทธิประโยชน ์CIMB Preferred Your Choices แบบใหม ่ซึง่จะเริ่มมีผลตัง้แต่วันที ่1 

กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ซึง่มีเนือ้หาส าคญัโดยสรุปดงันี ้

1. ธนาคารจะใหค้ะแนนแก่สมาชิก CIMB Preferred โดยพิจารณาจาก AUM/CUM ณ เดือนท าการก่อนหน้า 

2. คะแนน Preferred Point จะจัดส่งใหท้า่นในเดือนถัดไปผ่านทางแอปพลิเคชัน myPreferred โดยคะแนนรายเดือนรอบแรกจะจัดส่ง

ใหใ้นเดือน สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นคะแนนทีพ่ิจารณาระหว่างเดือน กรกฎาคม 2565 

3. คะแนนรายเดือนนี้มีอายุ 6 เดือนหลังจากทีท่่านได้รับ 

4. การพิจารณาคะแนนแบบใหม่นีจ้ะเพิ่มโอกาสให้สมาชิก CIMB Preferred ได้รับคะแนน Preferred Point เพื่อน าไปแลกรับสิทธิ

ประโยชนต์่างๆ ได้มากขึน้ โดยอาจได้รับคะแนนสูงสุดถึง 12,000 คะแนนต่อปีปฏิทนิ*  

*เฉพาะกรณีสมาชิก CIMB Preferred ที่คงสถานะ “Private Wealth” ไว้ตลอดระยะเวลา 12 เดอืนตดิต่อกัน ซ่ึงจะสมาชิก CIMB Preferred – Private 

Wealth ได้รับคะแนนเดอืนละ 1,000 คะแนน 

(AUM หรือ Asset Under Management หมายถึง สินทรัพย์ภายใต้การจัดการของธนาคาร และ CUM หรือ Credit Under Management หมายถึง สินเชือ่ภายใต้การ

จัดการของธนาคาร) 

 กรุณาศกึษารายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ิมเติมไดจ้าก ”ขอ้ควรทราบส าหรบัสมาชิก CIMB Preferred” และ “ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการไดร้บั

สิทธิประโยชน ์CIMB Preferred Your Choices ในเอกสารที่แนบมาพรอ้มกนันี ้

 ธนาคาร หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ทา่นจะไดร้บัความพงึพอใจจากสิทธิประโยชน ์การบรกิารจากผูด้แูลบญัชีสว่นบคุคล และการให้

ค  าแนะน าดา้นการลงทนุจากทีป่รกึษาทางการเงินมืออาชีพของธนาคาร 

 ดาวนโ์หลดแอปพลิชนั myPreferred โดยสแกน QR Code ที่ปรากฏดา้นทา้ยของจดหมายนี ้หรอืสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม กรุณา

ติดตอ่พนกังานของธนาคารทีด่แูลทา่น หรอืโทร CIMB Preferred Line 02 626 7888 ทกุวนั เวลา 07.00 น – 20:00 น.  

        ขอแสดงความนบัถือ 

        กลยทุธล์กูคา้บคุคลธนกิจ 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

สแกน QR code เพือ่ดาวนโ์หลด แอปพลิเคชัน myPreferred 

 

 
หมายเหต ุจดหมายฉบบันีจ้ดัพิมพโ์ดยอตัโนมติั จึงไมม่ีการลงลายมือช่ือบนเอกสาร 



 

ข้อควรทราบส าหรับสมาชกิ CIMB Preferred 
1. ธนาคารเปล่ียนระยะเวลาการพิจารณา AUM/CUM เพื่อพิจารณาการใหค้ะแนน Preferred Point มาเป็นแบบรายเดือน 

โดยในครัง้แรกจะเร่ิมพิจารณาการคง AUM/CUM ระหว่างวันที ่1 – 31 กรกฎาคม 2565 และธนาคารจะจัดส่งคะแนนแบบ

รายเดือนนีภ้ายในเดือนสิงหาคม 2565  

จ านวน Preferred Point ทีจ่ะได้รับแบบรายเดือนตามมูลค่าของ AUM/CUM แสดงได้ตามตารางมีดังนี้  

 

  

 

 

 

 

 

 

ทัง้นี ้ส  าหรบัสมาชิกที่ไมไ่ดค้ง AUM หรอื CUM ดงัรายละเอียดตารางขา้งตน้ จะไดร้บัสถานะเป็น Preferred* (Preferred Star) ซึง่

ทา่นจะยงัไดร้บัสิทธิประโยชนด์า้นบรกิารจากธนาคาร (Banking Privilege เชน่ อตัราดอกเบีย้เงินกูพ้ิเศษ สมดุเช็ค ตูนิ้รภยั 

คา่ธรรมเนียมในการท าธุรกรรมการเงินตา่งๆ และอ่ืนๆ คา่ธรรมเนียมในการท าธุรกรรมการเงินตา่งๆ และอ่ืนๆ ตลอดจนแคมเปญ

พิเศษของธนาคาร) ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของธนาคาร แตจ่ะไมไ่ดร้บัคะแนน Preferred Point 

 

2. เงือ่นไขการได้คะแนนและการแลกรับสิทธิประโยชน ์

ทา่นจะไดร้บัคะแนน Preferred Points ภายในเดือนถดัไปหลงัจากรอบการพิจารณาจากมลูคา่ AUM หรอื CUM รายเดือน และ

สามารถใชค้ะแนน Preferred Point เพื่อแลกรบัสิทธิประโยชนผ์่านแอปพลิเคชนั myPreferred โดยคะแนนจะมีอาย ุ6 เดือนหลงัจาก

ที่ไดท้า่นรบั 

 

3. การจัดส่งคะแนน 
ธนาคารจะจดัสง่คะแนน Preferred Points ผ่านทางแอปพลิเคชนั myPreferred โดยทา่นตอ้งใชห้มายเลขโทรศพัทท์ี่ทา่นใหไ้วก้บั
ธนาคารเพ่ือลงทะเบียนใชง้านแอปพลเิคชนั myPrererred เทา่นัน้ หากทา่นเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศพัท ์โปรดแจง้ปรบัปรุงขอ้มลู
ไดโ้ดยผ่านชอ่งทางดงันี ้

(1) สาขา ในวนัและเวลาท าการของสาขา 
(2) ผูจ้ดัการธนกิจประจ าตวั (Relationship Manager) 
(3) CIMB Preferred Line โทร 02 626 7888 ทกุวนั เวลา 07:00 น. – 20:00 น. 

ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนส์งูสดุของสมาชิก CIMB Preferred โปรดตรวจสอบแจง้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศพัทข์องทา่น ภายในสัปดาห์
แรกของเดือนที่ทา่นอาจจะได้รับคะแนนPreferred Point โดยธนาคารสงวนสิทธ์ิการจดัสง่คะแนน Preferred Point ผ่านแอป
พลิเคชนั myPreferred ใหก้บัสมาชิกที่ด  าเนินการตามเง่ือนไขขา้งตน้ครบถว้นภายในระยะเวลาที่ก  าหนดเทา่นัน้ 
 

มูลค่า AUM หรือ CUM 
 

สถานะลูกค้า CIMB 
Preferred 

จ านวนคะแนน Preferred Point 
ทีจ่ะได้รับต่อเดือน 

ตัง้แต ่30 ลา้นบาท ขึน้ไป   Private Wealth 1,000 คะแนน 

ตัง้แต ่10 – 29.99 ลา้นบาท Preferred Elite 300 คะแนน 

ตัง้แต ่3 – 9.99 ลา้นบาท    Preferred 100 คะแนน 

ต ่ากวา่ 3 ลา้นบาท Preferred* ไมไ่ดร้บัคะแนน 



 

4. สมาชิก CIMB Preferred สามารถได้รับคะแนน Preferred Point ในจ านวนทีม่ากขึน้ หรือลดลงเม่ือเทยีบกับจ านวน 

Preferred Point ทีไ่ด้รับในเดือนก่อนหน้าได้ ซึ่งขึน้อยู่กับมูลค่า AUM หรือ CUM ณ ช่วงเวลาทีธ่นาคารพิจารณาการให้

คะแนน Preferred Point  

ทัง้นี ้ธนาคารอาจจะพิจารณาเพิ่มสถานะสมาชิก CIMB Preferred ของทา่นขึน้ไปตามมูลค่า AUM/CUM แบบเป็นราย

เดือน และคงสถานะดังกล่าวไว้จนถึงเดือนธันวาคม 2565 และจะพิจารณาสถานะสมาชิกอีกครั้งตามรอบของการ

พิจารณาในปีท าการถัดไป 

 

  



 

ข้อก าหนดและเงือ่นไขการไดรั้บสิทธิประโยชน ์CIMB Preferred Your Choices แบบใหม ่

เร่ิมมีผลตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป 

1. เงือ่นไขการจัดกลุ่มสถานะลูกค้าสมาชิก CIMB Preferred ตามมูลค่า และการถือครองผลิตภัณฑธ์นาคาร เพื่อรับคะแนน 
Preferred Point 

 สมาชิก CIMB Preferred จะไดร้บัคะแนน Preferred Point มลูคา่ AUM/CUM ที่ธนาคารจะพิจารณาเป็นรายเดือน โดยรายละเอียด
ของคะแนนที่จะไดร้บัตามมลูคา่ของ AUM/CUM เป็นไปตามตารางขา้งตน้  
ทัง้นี ้ธนาคารจะนบัมลูคา่ของผลติภณัฑท์างการเงิน ดงันี ้เทา่นัน้ 
 
AUM หรือ สินทรัพยภ์ายใต้การจัดการ 

 ผลิตภัณฑ ์ เงือ่นไขการค านวณมูลค่า 
1. เงินฝาก (Deposit) ค านวณจากยอดเงิน ณ วนัสิน้เดือน (End-of-Month Balance) 
2. กองทนุรวม (Mutual Fund) ค านวณจากมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัสิน้เดือน (Monthly NAV at month end) 
3. หุน้กูต้ลาดแรก (Primary Bond) ค านวณจากการลงทนุใหมใ่นรอบ 6 เดือนปฏิทินติดตอ่กนั ผา่นชอ่งทางตา่งๆ ดงันี ้

(1) ผ่าน สาขา หรอื ผูจ้ดัการธนกิจประจ าตวั พร้อมกับใช้บริการ ผู้รับฝาก
ทรัพยสิ์น หรือบริการ “Custodian”  ของธนาคาร 

(2) ผ่านแอปพลิเคชนั CIMB THAI Digital Banking หรอื ผ่านระบบโทรศพัทข์อง
ธนาคาร 

4. หุน้กูต้ลาดรอง (Secondary Bond) ค านวณจากการลงทนุใหมใ่นรอบ 6 เดือนปฏิทินติดตอ่กนั และไมน่บัรวมยอดการขาย
คืนกบัทางธนาคาร 

5. ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต (Life Insurance) 
ประกนัวินาศภยั (Non-life Insurance) 
และ ประกนัชีวติควบการลงทนุ (Unit-
linked หรอื UL) 

ค านวณจากเบีย้ช  าระในรอบ 12 เดือนปฏิทินติดตอ่กนั 

6. หุน้กูท้ี่มีอนพุนัธแ์ฝง (Structure 
Debenture) 

ค านวณจากการลงทนุใหมใ่นรอบ 6 เดือนปฏิทินติดตอ่กนั 

7. ผลิตภณัฑก์ารเงินที่มีเง่ือนไขพิเศษอ่ืนๆ
ตามที่ธนาคาร ก าหนด เชน่ หุน้กูด้อ้ยสิทธิที่
มีลกัษณะคลา้ยทนุ (Perpetual bond) 

ค านวณจากการลงทนุใหมใ่นรอบ 6 เดือนปฏิทินติดตอ่กนั 

 
CUM หรือ สินเช่ือภายใต้การจัดการ 

 ผลิตภัณฑ ์ เงือ่นไขการค านวณมูลค่า 
1. สินเช่ือมีหลกัประกนั (เชน่ สินเช่ือส  าหรบั

ซือ้บา้น, สินเช่ือส  าหรบัรไีฟแนนซบ์า้น เป็น
ตน้) และ สินเช่ือไมมี่หลกัประกนั (เชน่ 
สินเช่ือบคุคล Personal cash) 

ค านวณจากยอดภาระคงเหลือ ณ สิน้เดือน 

2. Wealth Credit Line (WCL) ค านวณจากยอดเบิกใชค้งเหลือ ณ สิน้เดือน 

 



 

สมาชิก CIMB Preferred จะได้รับคะแนน Preferred Point เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน ์CIMB Preferred Your Choices ผ่าน

ช่องทางแอปพลิเคชัน myPreferred  

กรณีทีมี่คะแนน Preferred Point คงเหลือหลังจากทีแ่ลกรับสิทธิประโยชนแ์ล้ว และท่านมิได้รับคะแนน Preferred Point 

หรือคะแนนพิเศษอ่ืนใดมาเพิ่มเติมเพื่อใหเ้พียงพอต่อการแลกรับสิทธิประโยชนอ่ื์นใดอีก คะแนนส่วนทีค่งเหลือดังกล่าวจะไม่

สามารถแลกคืนเป็นเงนิสด หรือ แลกเปล่ียนของก านัลใดๆ ได้ 

2. ธนาคารอาจจัดรายการส่งเสริมการขาย หรือ “คะแนน Campaign Point” หรือคะแนนพิเศษทีไ่ด้รับจากการซือ้ผลิตภัณฑ ์
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงตามที่ธนาคารก าหนด ซึ่งธนาคารจะแจ้งรายละเอียดใหส้มาชิกทราบผ่านช่องทางแอป
พลิเคชัน myPreferred และ/หรือช่องทางประชาสัมพันธช่์องทางอ่ืนๆ ของธนาคาร โดยคะแนนดังกล่าวสามารถน ามา
รวมกับคะแนน Preferred Point เพื่อสะสมและแลกรับสิทธิประโยชนต์่างๆ ได้  

3. ทา่นสามารถศึกษารายละเอียดการเป็นสมาชิก CIMB Preferred ข้อก าหนด เงือ่นไขการได้รับและใช้สิทธิประโยชน์
เพิ่มเติมผ่านทาง https://preferred.cimbthai.com  

4. กรณีทีท่่านไม่ไดค้งสถานะสมาชิกใดๆ ของ CIMB Preferred แล้ว ธนาคารจะน าคะแนน Preferred Points และ/หรือ

คะแนน Campaign Point คงเหลือของทา่นออกจากแอปพลิเคชัน myPreferred ภายใน 15 วันท าการหลังจากวันที่

ธนาคารพิจารณาสถานะ CIMB Preferred ของทา่น ซึ่งทา่นจะไม่สามารถขอเรียกคืน และ/หรือแลกรับของก านัลอ่ืนๆ 

รวมถึงสิทธิประโยชน ์CIMB Preferred Your Choices ใดๆ ได้อีก 

5. ธนาคารอาจเปล่ียนแปลงเงือ่นไขต่างๆ โดยทา่นสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ 

https://preferred.cimbthai.com กรณีมีการโต้แย้งใหถ้ือเอาค าตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://preferred.cimbthai.com/

