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ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลติภณัฑ ์
สินเชือ่บุคคลเพอรซ์ันนัลแคช(PersonalCash)   
ส าหรับเจ้าของกิจการ 
(กรุณาอา่นตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลิตภณัฑฉ์บบันี ้และควรศกึษารายละเอียดและ
เง่ือนไขโดยรายละเอียดก่อนที่ทา่นจะตดัสินใจซือ้หรอืใชบ้รกิารผลิตภณัฑ)์ 

ผู้ขายผลิตภณัฑ ์:  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ออกผลิตภณัฑ ์: ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อผลิตภณัฑ ์    :  สินเช่ือบคุคล PersonalCash 
วันเดือนปี         :   1 มกราคม 2566 

1.  ผลิตภณัฑนี์ค้ืออะไร 

ผลิตภัณฑสิ์นเช่ือบุคคล PersonalCash เป็นบรกิารสินเช่ืออเนกประสงคใ์นรูปแบบของวงเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (Term Loan) โดยเลือกผ่อนช าระคืนเป็นรายเดือน เดือน
ละเทา่ ๆ กนั ตามจ านวนงวดที่ระบไุวใ้นสญัญา โดยไมต่อ้งใชห้ลกัทรพัยห์รอืบคุคลค า้ประกนั  
2. ผลิตภณัฑนี์มี้ลักษณะส าคญัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคลเพอรซ์นันัลแคช (PersonalCash) 
2.1 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย : เจา้ของกิจการ 
2.2 คุณสมบตัิของผู้สมัคร ดงันี ้
สญัชาต ิ สญัชาติไทยเทา่นัน้ 
อายผุูส้มคัร ตัง้แต ่21 – 59 ปี (อายรุวมระยะเวลาผอ่นช าระตอ้งไมเ่กิน 60 ปี) 
รายไดต้อ่เดือน > 30,000 บาท 
อายงุาน/อายธุุรกิจ ตอ้งด าเนินธุรกิจปัจจบุนัไมต่  ่ากวา่ 3 ปี 

2.3 รายละเอยีดของผลิตภณัฑ ์ดังนี ้
วงเงินสินเช่ือตามจ านวนเทา่ของรายไดต้อ่เดือน 30,000 บาท  - 1,000,000 บาท หรอืไมเ่กิน 5 เทา่ของรายได ้

หมายเหต ุ: กรณีลกูคา้ที่มีรายไดป้ระจ านอ้ยกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน ทา่นจะไดร้บัการพิจารณาวงเงินไมเ่กิน 
1.5 เทา่ ของรายได ้ และส าหรบัลกูคา้ที่มีรายไดป้ระจ ามากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน ทา่นจะไดร้บัการ
พิจารณาวงเงินสงูสดุไมเ่กิน  5 เทา่ของรายได ้      

ระยะเวลาช าระคืน 12 – 60 เดอืน 
อตัราดอกเบีย้ (ต่อปี) 
(มีผลส าหรบัลกูคา้ท่ีไดร้บัอนมุตัิ 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม  2563) 
 

หมายเหต ุส  าหรบักรณีอตัราดอกเบีย้มีการเปล่ียนแปลงธนาคารจะแจง้ใหท้ราบโดยการประกาศไว ้ณ สถานท่ีท าการ
สาขาและเว็บไซตข์องธนาคาร 

วงเงนิสินเช่ือ (บาท) อัตราดอกเบีย้ (ตอ่ปี) 
30,000- 1,000,000 บาท 25% 

โปรโมชั่น สามารถดรูายละเอียดโปรโมชั่นปัจจบุนัจากเอกสาร/สื่อสง่เสริมการขาย  
หมายเหต ุการอนมุตัิวงเงินสินเช่ือและอตัราดอกเบีย้เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณาสินเช่ือของธนาคาร 

 

3. ค่าใช้จา่ยส าหรับสินเช่ือบุคคล 
อตัราดอกเบีย้และค่าใชจ้่ายส าหรบัสินเชื่อบคุคล  
ดอกเบีย้ เบีย้ปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เม่ือค านวณรวมกันแล้วไม่เกิน 25%  ต่อปี  

- ดอกเบีย้ เบีย้ปรบั คา่บรกิาร หรอืคา่ธรรมเนียมใดๆ                                                    25% ต่อปี 
        - เบีย้ปรบักรณีผิดนดัช าระหนี*้  

 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ ธนาคารเริ่มคดิดอกเบีย้ผิดนดัช าระหนีต้ามจรงิ ตัง้แตว่นัท่ี 15 มกราคม 2565 

 ผิดนดัช าระภายในหนึ่งเดือนนบัจาก
วนัครบก าหนด 

คดิอตัราดอกเบีย้ตามสญัญาบวก                
เพิ่มรอ้ยละ 1 ตอ่ปี                    

 ผิดนดัช าระมากกว่าหนึ่งเดือน แตไ่ม่
เกินสองเดือนนบัจากวนัครบก าหนด 

คดิอตัราดอกเบีย้ตามสญัญาบวก                   
เพิ่มรอ้ยละ 2 ตอ่ปี          

 ผิดนดัช าระมากกว่าสองเดือน  คดิอตัราดอกเบีย้ตามสญัญาบวก                   
เพิ่มรอ้ยละ 3 ตอ่ปี        

- คา่ธรรมเนียมการช าระคืนเงินกูก้่อนก าหนด*                                           ไมค่ิดคา่ธรรมเนียมปิดบญัชี 

ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายใหแ้ก่หน่วยงานราชการ 
อากรแสตมป์                                                     . 0.05% ของวงเงินอนมุตัิ สงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท 
ค่าบริการต่างๆหรือบุคคลอ่ืน 
3.3.1. คา่ใชจ้า่ยในการช าระเงิน*  

- ช าระโดยหกับญัชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ไมค่ิดคา่ธรรมเนียม 
- ช าระผ่านเครือ่ง ATM ของผูใ้หบ้รกิารรายอ่ืน คา่ธรรมเนียมขึน้อยูก่บัผูใ้หบ้รกิาร 
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- ช าระที่เคานเ์ตอรข์องธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ไมค่ิดคา่ธรรมเนียม 
- ช าระผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตของผูใ้หบ้รกิารอ่ืน ไมมี่คา่ธรรมเนียม 
- แอป CIMB THAI Digital Banking  ไมมี่คา่ธรรมเนียม 
- ที่ท  าการไปรษณีย ์(Pay at Post)   ไมเ่กิน 16.05 บาท 
- เคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส 15 บาท 
- ทรู พารท์เนอร ์ ไมเ่กิน 20 บาท 
- เทสโก ้โลตสั 10 บาท 
- ซีพี เฟรชมารท์ ไมเ่กิน 20 บาท 

3.3.2.คา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบขอ้มลูเครดิต ไมค่ิดคา่ธรรมเนียม 
3.3.3.คา่ใชจ้า่ยกรณีเงินในบญัชีไมพ่อจา่ย 
         (กรณีช าระหนีโ้ดยการหกับญัชีกบัสถาบนัการเงินอ่ืน) 

ไมค่ิดคา่ธรรมเนียม 

ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคาร 
คา่ใชจ้า่ยในการตดิตามทวงถามหนี ้ ไมค่ิดคา่ธรรมเนียม 
คา่ธรรมเนียมในการขอใบแจง้ยอดบญัชี (ชดุที่ 2 เป็นตน้ไป)  100 บาท / ฉบบั 
คา่ใชจ้า่ยกรณีเช็คคืน ไมเ่กิน 200 บาทตอ่ครัง้ 
หมายเหต ุ:* กรณีตอ้งการช าระยอดทัง้หมด/ปิดวงเงิน กรุณาสอบถามยอดจากCIMB THAI Care Center โทร 02 626 7777 หรือสาขาธนาคาร  
**คา่ใชจ้่ายตามขอ้ 3.3.1 เป็นคา่ใชจ้่ายตามอตัราท่ีผูใ้หบ้รกิารเรียกเก็บจากลกูคา้ ณ จดุรบัช าระเงินและอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กบัผูใ้หบ้บรกิารแตล่ะราย  

 

4. ผลิตภัณฑนี์มี้ข้อก าหนดและอาจท าใหท้า่นมีภาระหน้าทีอ่ะไรบ้าง 
4.1 รายละเอียดเงินกูย้ืม จ านวนเงินท่ีจะตอ้งช าระคืนต่องวดและ/หรือทัง้หมดพรอ้มจ านวนดอกเบีย้ทัง้หมดส าหรบัเงินกูย้ืมท่ีไดร้บัอนมุติัจะสามารถดรูายละเอียดไดจ้ากจดหมายอนมุติัสนิเช่ือท่ีจะจดัสง่ให้

ตามท่ีอยูท่ี่แจง้ความประสงคไ์วใ้นใบสมคัรตอ่ไป 

4.2 ธนาคารจะจดัสง่ใบแจง้หนี ้(Statement ) ใหท้่านทราบถึงยอดช าระคืนต่องวดและวนัครบก าหนดช าระเป็นประจ าทกุเดือน 

4.3 เมื่อลกูคา้ช าระค่างวดผา่นช่องทางของธนาคาร หรือช าระผ่านจดุบริการช่องทางอ่ืนๆ กรุณาเก็บใบเสร็จรบัเงินไวเ้ป็นหลกัฐานการช าระเงินทกุครัง้ 

4.4 ขอ้ควรทราบเก่ียวกบัวิธีการตดัช าระค่างวดสินเช่ือ 
ล าดับการตัดช าระหน้ี กรณีลกูคา้ช าระตามใบแจง้หนี ้หรือช าระเกินกวา่ค่างวดตามใบช าระหนีธ้นาคารจะตดั ค่าธรรมเนียม (ถา้มี) ดอกเบีย้และเงินตน้ ตามล าดบั 
การค านวณดอกเบีย้ ตามหลกัการตดัช าระแบบแนวนอน เมื่อลกูคา้ช าระเกินหรือช าระเพิ่มจากค่างวดปกติ ธนาคารจะน าเงินนัน้  าปตดัดอกเบีย้หลงัวนัสรุปยอดบญัชีก่อนและ สว่นท่ีเหลือน าไปตดั
เงินตน้    

กรณีผิดนัดช าระหน้ี : เงินท่ีลกูคา้น ามาช าระหนี ้ธนาคารจะไปตดัช าระหนีต้ามยอดหนีแ้ตล่ะงวด โดยตดัค่าธรรมนียม ดอกเบีย้ และเงินตน้ของยอดหนีท่ี้คา้งช าระนานท่ีสดุก่อน แลว้จึงค่อยตดัช าระ

หนีท่ี้คา้งช าระนานรองลงมาล าดบั 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                 

 

 ขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกับล าดบัการตดัช าระและการคิดคอกเบีย้ส  าหรบัค่างวด       

        

 

    4.5 หากท่านประสบปัญหาในการชะรคืนเงินกูต้ามเวลาท่ีก าหนด กรุณาแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัทีเพื่อรว่มกนัพิจารณาเง่ือนไจการช าระคืนในรูปแบบอ่ืน                  

5. อะไรจะเกิดขึน้หากทา่นไม่สามารถปฏบิตัิตามข้อก าหนดและภาระหน้าทีไ่ด ้
5.1  ทา่นตอ้งช าระหนีแ้ละคา่ธรรมเนียม (ถา้มี) ภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด หากทา่นคา้งช าระหรือช าระเกินก าหนดหรอืช าระคืนเพียงบางสว่น ทา่นจะมีคา่เบีย้ปรบัท่ีตอ้งช าระ 
       เพิ่มเตมิ กรณีท่ีทา่นช าระคืนไม่ตรงตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด (ช าระลา่ชา้หรือไม่ตรงตามวนัท่ีก าหนด) ธนาคารจะคดิอตัราดอกเบีย้ผิดนดัเพิ่มขึน้จากอตัราดอกเบีย้ปกตสิงูสดุตาม 
        สญัญาอีกไม่เกินรอ้ยละ 3 ตอ่ปี ของเงินตน้ของคา่งวดท่ีลกูคา้คา้งช าระแตล่ะงวดไปจนถึงวนัท่ีศาลรบัฟ้อง หรือ จนกว่าจะมีการช าระคืนตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด ธนาคารจงึจะ 
       ปรบัอตัราดอกเบีย้ปกตติามสญัญา  ทัง้นี ้ดอกเบีย้ คา่ปรบั คา่บรกิาร คา่เบีย้ปรบัลา่ชา้หรือคา่ธรรมเนียมใดๆ เม่ือค านวณรวมกนัแลว้ไมเ่กิน 25% ตอ่ปี                                                                                                                                                                                     
5.2 ธนาคารอาจด าเนินการทางกฎหมายเพ่ือบงัคบัช าระหนีก้บัทา่นตอ่ไป 
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6. หากทา่นต้องการช าระเงนิกู้ยืมก่อนครบก าหนดต้องท าอย่างไร 
6.1 กรณีท่ีทา่นตอ้งการช าระเพ่ือปิดบญัชีสนิเช่ือหรือช าระเงินงวดสดุทา้ย กรุณาตดิตอ่ CIMB Thai Care Center โทร 02 626 7777 หรือสาขาธนาคารเพ่ือสอบถามยอดเงนิตน้คงคา้ง 

พรอ้มดอกเบีย้รวม และคา่ธรรมเนียมที่ตอ้งช าระทัง้หมดก่อนการช าระเงิน 

7. ทา่นจะต้องมีผู้ค า้ประกันหรือหลักประกันหรือไม่ 
ผูข้อสนิเช่ือไม่จ าเป็นตอ้งใชห้ลกัทรพัยห์รอืบคุคลอ่ืนค า้ประกนั 
8. ผลิตภัณฑนี์มี้ความเส่ียงทีส่ าคัญอะไรบ้าง 
ตารางแสดงภาระหนีท่ี้ไดร้บัพรอ้มจดหมายอนมุตัสินิเช่ือเป็นตวัอย่างแสดงการผ่อนช าระเงินตน้และดอกเบีย้ในแตล่ะงวด กรณีท่ีลกูคา้ช าระเงินครบถว้นตรงตามก าหนดเวลาและอตัรา
ดอกเบีย้ที่ตกลงไวเ้ทา่นัน้  
9. การท าประกันคุ้มครองสินเช่ือบุคคลเพอรซ์ันนัลแคช ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  
9.1 ลกูคา้สินเช่ือบคุคลเพอรซ์นันลัแคชสามารถเลือกสมคัรประกนัชีวิต แผนความคุม้ครองวงเงินสินเช่ือ แคชโพรเทคชั่น โดยทา่นสามารถเลือกช าระเป็นเงินสด หรอืขอ

สินเช่ือเพ่ือซือ้แผนความคุม้ครองวงเงินสินเช่ือบคุคลเพอรซ์นันลัแคช ธนาคารจะหกัเบีย้ประกนัจากวงเงินสินเช่ือบคุคลเพอรซ์นันลัแคชที่ทา่นไดร้บัอนมุตัโิดยลกูคา้
สามารถดรูายละเอียดคา่เบีย้ประกนัไดจ้ากเอกสารชีช้วนหรอืตาราแสดงรายละเอียดเบีย้ประกนัใบค าขอเอาประกนัภยักลุม่ซีไอเอ็มบีไทย แคชโพรเทคชั่น /ใบค าเอา
ประกนัภยักลุม่ซีไอเอ็มบี ไทย แคชโพเทคชั่น พลสัไดจ้ากเจา้หนา้ที่ผูเ้สนอขาย 

9.2 กรณีผูกู้เ้สียชีวิต หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงหรอืทพุพลภาพสิน้เชิงชั่วคราวตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์บรษัิทประกนัจะปิดภาระหนีท้ี่ยังคงคา้งกบัอยูธ่นาคาร เพ่ือไมใ่ห้
ภาระหนีต้กไปยงัทายาทของผูกู้ ้

9.3 กรณีที่ทา่นปิดบญัชีสินเช่ือบคุคลเพอรซ์นันลัแคช กบัธนาคารแลว้ ทา่นสามารถเวนคืนกรมธรรมนี์ไ้ด ้โดยมลูคา่เวนคืนเงินสดจะเป็นไปตามที่ระบใุนกรมธรรม ์
9.4  ทา่นมีสิทธิเลือกที่จะท าประกนัชีวติคุม้ครองวงเงินสินเช่ือนีห้รอืไมก็่ได ้โดยไมมี่ผลตอ่การพิจารณาอนมุตัิสินเช่ือ       

10. การแจ้งเปล่ียนแปลงรายละเอียดการติดต่อของทา่น 
ลกูคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเก่ียวกบัขอ้มลูของทา่นทนัทีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลู เช่น  ช่ือ-นามสกลุ อาชีพ สถานท่ีท างาน สถาน ท่ีอยู่ การเปล่ียนแปลงท่ีอยูใ่นการจดัสง่เอกสาร
และ/หรือ รายละเอียดตา่งๆ กรุณาตดิตอ่สาขาของธนาคาร หรือ CIMB Thai  Care Center 0-2626-7777 
11. ทา่นสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑห์รือเปล่ียนแปลงเงือ่นไขการใหบ้ริการนีห้รือช่องทางการติดต่อกับธนาคารได้อย่างไร 
11.1 ลกูคา้สนิเช่ือบคุคลเพอรซ์นันลัแคชสามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัผลติภณัฑ ์ อตัราดอกเบีย้ที่อาจมีการเปล่ียนแปลงไดจ้ากประกาศ ณ สถานท่ีท าการสาขาและ 
          เว็บไซตข์องธนาคาร www.cimbthai.com หรือ ตดิตอ่สอบถามไดท่ี้ทกุสาขาของธนาคาร หรือ ที่ CIMB Thai Care Center โทร 02 626 7777 
11.2 กรณีท่ีธนาคารเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใหบ้รกิารท่ีกระทบตอ่สทิธิประโยชนข์องทา่น หรือมีขอ้มลูแจง้เตือนท่ีส  าคญั ธนาคารจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้1. หากกรณีอตัราดอกเบีย้ 
          มีการเปล่ียนแปลงธนาคารจะแจง้ใหท้ราบโดยการประกาศไว ้ณ สถานท่ีท าการสาขาและเว็บไซตข์องธนาคารหรือหากมีขอ้สงสยั รอ้งเรียน และ/หรือตอ้งการทราบรายละเอียด 
          เพิ่มเตมิ สามารถเขา้ไปดรูายละเอียดไดท่ี้ www.cimbthai.com หรือ ตดิตอ่สอบถามไดท่ี้ทกุสาขาของธนาคาร หรือ ที่ CIMB Thai Care Center โทร. 0-2626-7777 
12. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มผลิตภัณฑสิ์นเช่ือประเภทไม่มีหลักประกัน 
สนิเช่ือบคุคล (ExtraCash) ส  าหรบัเจา้ของกิจการ 
ค าเตอืน         : ผูข้อสนิเช่ือควรผ่อนช าระหนีเ้งินกูใ้หต้รงตามเง่ือนไขของธนาคาร  เพ่ือไม่มีประวตักิารคา้งช าระหนีก้บัธนาคาร 

ขอ้มลูในเอกสารฉบบันี ้มีผลบงัคบัใชไ้ดถ้ึงวนัที่ : ไมมี่ก าหนดระยะเวลา หรอืจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง 

http://www.cimbthai.com/

