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ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ ์
สินเช่ือบุคคล PersonalCash ส าหรับพนักงานประจ า                       
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลติภณัฑฉ์บบันี ้และควรศกึษารายละเอียดและ
เง่ือนไขโดยรายละเอียดก่อนท่ีทา่นจะตดัสินใจซือ้หรือใชบ้รกิารผลติภณัฑ)์ 

ผู้ขายผลิตภัณฑ ์:   ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ออกผลิตภัณฑ:์    ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)  
ช่ือผลิตภัณฑ ์    :  สนิเช่ือบคุคล PersonalCash 
วันเดือนปี         :        15 ธนัวาคม 2564  

1.  ผลิตภัณฑนี์คื้ออะไร  
ผลิตภัณฑส์ินเชื่อบุคคล PersonalCash เป็นบรกิารสนิเช่ืออเนกประสงคใ์หแ้ก่บคุคลธรรมดาในรูปแบบของวงเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (Term Loan) โดยเลือกผ่อนช าระคืนเป็น
รายเดือน เดือนละเทา่ ๆ กนั ตามจ านวนงวดท่ีระบไุวใ้นสญัญา โดยไม่ตอ้งใชห้ลกัทรพัยห์รือบคุคลค า้ประกนั  
2. ผลิตภัณฑนี์มี้ลักษณะส าคัญอะไรบ้าง 
2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   พนกังานบรษัิท,พนกังานรฐัวิสาหกิจ,ขา้ราชการ หรือ ลกูจา้งประจ า 
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้  
สญัชาต ิ  สญัชาตไิทยเทา่นัน้ 
อายผุูส้มคัร  ตัง้แต ่21 – 59 ปี (อายรุวมระยะเวลาผ่อนช าระตอ้งไม่เกิน 60 ปี)  
รายไดต้อ่เดือน  > 15,000  บาท 
อายงุาน/อายธุรุกิจ  มีอายงุาน ณ ปัจจบุนัและท่ีเก่าตัง้แต ่6 เดือนขึน้ไป 

2.3 รายละเอียดของผลิตภัณฑ ์ดังนี ้
วงเงินสนิเช่ือตามจ านวนเทา่ของรายไดต้อ่เดือน  20,000 บาท  - 1,500,000 บาท    

 หมายเหตุ : กรณีลกูคา้ที่มีรายไดป้ระจ านอ้ยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ท่านจะไดร้บัการพิจารณาวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่า ของรายได ้และ

ส าหรบัลกูคา้ที่มีรายไดป้ระจ ามากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ท่านจะไดร้บัการพิจารณาวงเงินสงูสดุไม่เกิน  5 เท่าของรายได ้      
ระยะเวลาช าระคืน  12 – 60 เดือน  
 

วงเงนิสินเชื่อ (บาท)  อัตราดอกเบีย้ (ต่อปี)  

ระยะเวลาผ่อนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 36 งวด ระยะเวลาผ่อน 37 – 60 งวด 

20,000 - 99,999 25% 
100,000 - 299,999 23% 25% 

300,000 – 2,000,000 20% 23% 

โปรโมชั่น สามารถดรูายละเอียดโปรโมชั่นปัจจบุนัจากเอกสาร/สื่อสง่เสรมิการขาย   
3. ค่าใช้จ่ายส าหรับสินเช่ือบุคคล 
อตัราดอกเบีย้และคา่ใชจ้่ายส าหรบัสนิเช่ือบคุคล  

3.1 ดอกเบีย้ เบีย้ปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เม่ือค านวณรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 25% ต่อปี  
- ดอกเบีย้ เบีย้ปรบั คา่บรกิาร หรือคา่ธรรมเนียมใดๆ    20%-25%ตอ่ปี    
- คา่ธรรมเนียมการช าระคืนเงินกูก่้อนก าหนด(1ปีแรก)  2%จากยอดเงินตน้คงเหลือ 

3.2 ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายใหห้น่วยงานราชการ 
อากรแสตมป์   0.05% ของวงเงินอนมุตั ิ(สงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท) 

ธนาคารเป็นผูอ้อกคา่อากรแสตป์ใหล้กูคา้ 
3.3 ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายใหแ้ก่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอก  
3.3.1. คา่ใชจ้า่ยในการช าระเงิน*  

-  ช าระโดยหกับญัชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ไม่คดิคา่ธรรมเนียม 
- ช าระผ่านเครื่อง ATM ของผูใ้หบ้รกิารรายอ่ืน คา่ธรรมเนียมขึน้อยูก่บัผูใ้หบ้รกิาร 
- ช าระท่ีเคานเ์ตอรข์องธนาคาร ซไีอเอ็มบี ไทย  ไม่คดิคา่ธรรมเนียม 
- ช าระผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต                                                     ไมค่ดิคา่ธรรมเนียม 
- ผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking ไม่คดิคา่ธรรมเนียม 
- ท่ีท  าการไปรษณีย ์(Pay at Post)   16.05 บาทตอ่รายการ 
- เคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส 15 บาทตอ่รายการ 
- ทรู พารท์เนอร ์                                                     ไมเ่กิน 20  บาทตอ่รายการ 
- เทสโก ้โลตสั                                                      10 บาทตอ่รายการ 
- ซีพี เฟรชมารท์                                                    ไม่เกิน 20 บาทตอ่รายการ 

3.3.2.คา่ใชจ้่ายในการตรวจสอบขอ้มลูเครดิต                                                           ไม่คดิคา่ธรรมเนียม 
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3.3.3.ค่าใชจ้่ายกรณีเงินในบญัชีไมพ่อจ่าย 

         (กรณีช าระหนีโ้ดยการหกับญัชีกบัสถาบนัการเงินอ่ืน) 

   ไมคิ่ดค่าธรรมเนียม 

3.4 ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคาร  

ค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหนี ้ ไมคิ่ดค่าใชจ้่าย 

ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจง้ยอดบญัชี (ชดุท่ี 2 เป็นตน้ไป)  100 บาท / ฉบบั     

คา่ใชจ้่ายกรณีเช็คคืน ไมเ่กิน 200 บาท/ครัง้  

หมายเหต ุ *ค่าใชจ้่ายตามขอ้ 3.3.1 เป็นค่าใชจ้่ายตามอตัราท่ีผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บจากลกูคา้ ณ จดุรบัช าระเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยูก่บัผูใ้หบ้ริการแต่ละราย 
 

4. ผลิตภัณฑนี์ม้ข้ีอก าหนดและอาจท าให้ท่านมภีาระหน้าทีอ่ะไรบ้าง  

4.1 รายละเอียดเงินกูย้ืม จ านวนเงินท่ีจะตอ้งช าระคืนต่องวดและ/หรือทัง้หมดพรอ้มจ านวนดอกเบีย้ทัง้หมดส าหรบัเงินกูย้ืมท่ีไดร้บัอนมุติัจะสามารถดรูายละเอียดไดจ้ากจดหมายอนมุติัสนิเช่ือท่ี

จะจดัสง่ใหต้ามท่ีอยูท่ี่แจง้ความประสงคไ์วใ้นใบสมคัรต่อไป 

4.2  ธนาคารจะจดัสง่ใบแจง้หนี ้(Statement ) ใหท้่านทราบถึงยอดช าระคืนต่องวดและวนัครบก าหนดช าระลว่งหนา้ทกุเดือน 

4.3 เมื่อลกูคา้ช าระหนีแ้ลว้กบัทางธนาคาร หรือช าระผ่านจดุบริการช่องทางอ่ืนๆ ใหเ้ก็บใบเสร็จรบัเงินไวเ้ป็นหลกัฐานการช าระเงินทกุครัง้ 

4.4 ล าดบัการตดัช าระหนี ้: เงินท่ีลกูคา้น ามาช าระหนี ้ธนาคารจะไปตดัช าระหนีต้ามยอดหนีแ้ต่ละงวด โดยตดัค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และเงินตน้ของยอดหนีท่ี้คา้งช าระนานท่ีสดุก่อนแลว้จึงค่อย

ตดัช าระหนีท่ี้คา้งช าระนานรองลงมาตามล าดบั เริ่มมีผลวนัท่ี 1กรกฎาคม 2564 
5. อะไรจะเกิดขึน้หากท่านไม่สามารถปฏิบัตติามข้อก าหนดและภาระหน้าที่ได้  

5.1  ท่านตอ้งช าระหนีแ้ละค่าธรรมเนียม (ถา้มี) ภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด หากท่านคา้งช าระหรือช าระเกินก าหนดหรือช าระคืนเพียงบางสว่น ท่านจะมีค่าเบีย้ปรบัท่ีตอ้งช าระเพิ่มเติม 

กรณีท่ีท่านช าระคืนไมต่รงตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด (ช าระลา่ชา้หรือไมต่รงตามวนัท่ีก าหนด) ธนาคารจะคิดอตัราดอกเบีย้ผิดนดัเพิ่มขึน้จากอตัราดอกเบีย้ปกติสงูสดุตามสญัญาอีกไมเ่กิน 3% 

ต่อปี ของเงินตน้ของค่างวดท่ีลกูคา้คา้งช าระแต่ละงวดไปจนถึงวนัท่ีศาลรบัฟอ้ง หรือจนกวา่จะมีการช าระคืนตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด ธนาคารจึงจะปรบัอตัราดอกเบีย้ปกติตามสญัญา  ทั้งนี ้

ดอกเบีย้ ค่าปรบั ค่าบริการ ค่าเบีย้ปรบัลา่ชา้หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อค านวณรวมกนัแลว้ไมเ่กิน 25% ต่อปี   

  5.2 ธนาคารอาจด าเนินการทางกฎหมายเพื่อบงัคบัช าระหนีก้บัท่านต่อไป 

6. อะไรจะเกิดขึน้หากท่านช าระเงนิกู้ยมืก่อนครบก าหนด  
6.1 กรณีท่ีท่านช าระเงินกูย้ืมทัง้จ านวนเสร็จสิน้ภายใน 1 ปีแรก ท่านตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมปิดบญัชีก่อนครบอายสุญัญา 2% ของยอดเงินตน้คงเหลือในงวดท่ีจะปิดบญัชีสินเช่ือ ยกเวน้กรณีท่ีท่าน

ไดร้บัอนมุติัดอกเบีย้สงูสดุ 25%ต่อปี ธนาคารจะไมเ่รียกเก็บค่าธรรมเนียมปิดบญัชีก่อนอายสุญัญาในปีแรก                                                                                                                                

6.2 กรณีท่ีท่านตอ้งการช าระเงินคืนเพื่อปิดบญัชีสินเช่ือหรือช าระเงินงวดสดุทา้ยใหติ้ดต่อCIMB Thai Care Centerหรือสาขาธนาคารเพ่ือสอบถามยอดเงินรวมท่ีตอ้งช าระทัง้หมดก่อนการช าระเงิน 

7. ท่านจะต้องมผู้ีค า้ประกันหรือหลักประกันหรือไม่ 
ท่านไมจ่ าเป็นตอ้งใชห้ลกัทรพัยห์รือบคุคลอ่ืนค า้ประกนั 

8. ผลิตภัณฑนี์ม้คีวามเสี่ยงทีส่ าคัญอะไรบ้าง 
ตารางแสดงภาระหนีท่ี้ท่านไดร้บัพรอ้มจดหมายอนมุติัสินเช่ือเป็นตวัอยา่งแสดงการผ่อนช าระเงินตน้และดอกเบีย้ในแต่ละงวด กรณีท่ีท่านช าระเงินครบถว้นตรงตามก าหนดเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีตกลงไวเ้ท่านัน้  

9. การท าประกันคุ้มครองสินเช่ือบุคคลเพอรซั์นนัลแคช ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
9.1. ลกูคา้สามารถเลือกสมคัรประกนัชีวิต แผนความคุม้ครองสินเช่ื แคชโพรเทคชั่น โดยท่านสามารถช าระเป็นเงินสดหรือหากท่านมีความประสงคจ์ะขอสินเช่ือเพื่อซือ้แผนความคุม้ครองสินเช่ือ 
ธนาคารจะหกัเบีย้ประกนัจากสินเช่ือบคุคลเพอรซ์นันลัแคชท่ีท่านไดร้บัอนมุติัโดยลกูคา้สามารถดรูายละเอียดค่าเบีย้ประกนัไดจ้ากเอกสารชีช้วนหรือตาราแสดงรายละเอียดเบีย้ประกนัใบค าขอ
เอาประกนัภยักลุม่ซีไอเอ็มบีไทย แคชโพรเทคชั่น /ใบค าเอาประกนัภยักลุม่ซไีอเอ็มบี ไทย แคชโพเทคชั่น พลสัไดจ้ากเจา้หนา้ท่ีผูเ้สนอขาย 
9.2. กรณีผูกู้เ้สียชีวิต หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงหรือทพุพลภาพสิน้เชิงชั่วคราวตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์บริษัทประกนัจะปิดภาระหนีท่ี้ยงัคงคา้งกบัอยูธ่นาคาร เพ่ือไมใ่หภ้าระหนีต้กไปยงั
ทายาทของผูกู้ ้หากมีการปิดสินเช่ือกบัทางธนาคาร ผูกู้ส้ามารถเวนคืนกรมธรรมแ์ละจะไดม้ลูค่าเวนคืนเงินสดตามท่ีระบใุนกรมธรรม ์
9.3. ท่านมีสิทธิเลือกท่ีจะท าประกนัชีวิตคุม้ครองวงเงินสินเช่ือหรือไมก็่ได ้ซึง่ไมม่ีผลต่อการพิจารณาอนมุติัสินเช่ือ       

10.การแจ้งเปล่ียนแปลงรายละเอียดการติดต่อของท่าน  

ท่านจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเก่ียวกบัขอ้มลูของท่านทนัทีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลู เช่น  ช่ือ-นามสกลุ อาชีพ สถานท่ีท างาน สถาน ท่ีอยู ่และ/หรือ รายละเอียดต่างๆ โดยกรุณาติดต่อสาขา

ของธนาคาร หรือ CIMB Thai Care Center 0-2626-7777 

11. ท่านสามารถหารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑห์รือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการให้บริการน้ีหรือช่องทางการติดต่อกับธนาคารได้อย่างไร  

1. กรณีอตัราดอกเบีย้มีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจง้ใหท้ราบโดยการประกาศไว ้ณ สถานท่ีท าการสาขาและเว็บไซตข์องธนาคาร หรือหากมีขอ้สงสยั รอ้งเรียน และ/หรือตอ้งการทราบ

รายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถเขา้ไปดรูายละเอียดไดท่ี้ www.cimbthai.com หรือ ติดต่อสอบถามไดท่ี้ทกุสาขาของธนาคาร หรือ ท่ี CIMB Thai Care Center โทร. 0-2626-7777 

2. กรณีธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการใหบ้ริการท่ีกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องท่านหรือแจ้งเตือนท่ีส  าคญัต่างๆ ธนาคารจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 
12. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มผลิตภัณฑสิ์นเช่ือประเภทไม่มีหลักประกัน  

สินเช่ือบคุคล (ExtraCash) 

ค าเตือน         : ท่านควรผ่อนช าระหนีเ้งินกูใ้หต้รงตามเง่ือนไขของธนาคาร  เพื่อไมม่ีประวติัการคา้งช าระหนีก้บัธนาคาร 
ขอ้มลูในเอกสารฉบบันี ้มีผลบงัคบัใชไ้ดถ้ึงวนัท่ี : ไมม่ีก าหนดระยะเวลา หรือจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง 

http://www.cimbthai.com/

