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ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลติภณัฑ ์
สินเชือ่บุคคล PersonalCash - ส าหรับเจ้าของกจิการ 
(กรุณาอา่นตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลิตภณัฑฉ์บบันี ้และควรศกึษารายละเอียดและ
เง่ือนไขโดยรายละเอียดก่อนที่ทา่นจะตดัสินใจซือ้หรอืใชบ้รกิารผลิตภณัฑ)์ 

ผู้ขายผลิตภณัฑ ์:  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ออกผลิตภณัฑ ์: ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อผลิตภณัฑ ์    :  สินเช่ือบคุคล PersonalCash 
วันเดือนปี         :    15 ธันวาคม 2564 

1.  ผลิตภณัฑนี์ค้ืออะไร 

ผลิตภัณฑสิ์นเช่ือบุคคล PersonalCash เป็นบรกิารสินเช่ืออเนกประสงคใ์นรูปแบบของวงเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (Term Loan) โดยเลือกผ่อนช าระคืนเป็นรายเดือน เดือน
ละเทา่ ๆ กนั ตามจ านวนงวดที่ระบไุวใ้นสญัญา โดยไมต่อ้งใชห้ลกัทรพัยห์รอืบคุคลค า้ประกนั  
2. ผลิตภณัฑนี์มี้ลักษณะส าคญัอะไรบา้ง 
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 ้
วงเงินสินเชื่อตามจ านวนเทา่ของรายไดต้อ่เดือน 30,000 บาท  - 1,000,000 บาท หรอื 

วงเงินอนมุตัิพิจารณาจากรายไดส้งูสดุตอ่เดือนของลกูคา้หรอืไมเ่กิน 1.5 เทา่ของรายได ้ส  าหรบัลกูคา้ที่มีรายได้
หมนุเวียนเฉลี่ยนอ้ยกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 

ระยะเวลาช าระคืน 12 – 60 เดอืน 
อตัราดอกเบีย้ (ต่อปี) 
(มีผลส าหรบัลกูคา้ท่ีไดร้บัอนมุตัิ 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม  2563) 
 หมายเหต ุส  าหรบักรณีอตัราดอกเบีย้มีการเปล่ียนแปลงธนาคารจะแจง้ใหท้ราบโดยการประกาศไว ้ณ สถานท่ีท าการ

สาขาและเว็บไซตข์องธนาคาร 

วงเงนิสินเช่ือ (บาท) อัตราดอกเบีย้ (ตอ่ปี) 
นอ้ยกว่า 100,000 25% 

100,000- 1,000,000 บาท 25% 

โปรโมชั่น สามารถดรูายละเอียดโปรโมชั่นปัจจบุนัจากเอกสาร/สื่อส่งเสรมิการขาย  
 

3. ค่าใช้จา่ยส าหรับสินเช่ือบุคคล 
อตัราดอกเบีย้และค่าใชจ้่ายส าหรบัสินเชื่อบคุคล  
ดอกเบีย้ เบีย้ปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เม่ือค านวณรวมกนัแล้วไม่เกิน 25%  ตอ่ปี  

- ดอกเบีย้ เบีย้ปรบั คา่บรกิาร หรอืคา่ธรรมเนียมใดๆ                                                    25% ต่อปี 
- คา่ธรรมเนียมการช าระคืนเงินกูก้่อนก าหนด (1ปีแรก)                                           ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ค่าใช้จา่ยทีจ่า่ยใหแ้ก่หน่วยงานราชการ 
อากรแสตมป์                                                     . 0.05% ของวงเงินอนมุตัิ สงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท 
ค่าบริการต่างๆหรือบุคคลอืน่ 
3.3.1. คา่ใชจ้า่ยในการช าระเงิน*  

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

3.3.2.คา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบขอ้มลูเครดิต                                                  ไมค่ิดคา่ธรรมเนียม 
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3.3.3.คา่ใชจ้า่ยกรณีเงินในบญัชีไมพ่อจา่ย 
         (กรณีช าระหนีโ้ดยการหกับญัชีกบัสถาบนัการเงินอ่ืน) 

  ไมค่ิดคา่ธรรมเนียม 

ค่าใช้จา่ยทีเ่ป็นตน้ทุนในการด าเนินงานของธนาคาร 
คา่ใชจ้า่ยในการตดิตามทวงถามหนี ้ ไมค่ิดคา่ธรรมเนียม 
คา่ธรรมเนียมในการขอใบแจง้ยอดบญัชี (ชดุที่ 2 เป็นตน้ไป)  100 บาท / ฉบบั 
คา่ใชจ้า่ยกรณีเช็คคืน ไมเ่กิน 200 บาทตอ่ครัง้ 
หมายเหต ุ:* คา่ใชจ้่ายตามขอ้ 3.3.1 เป็นคา่ใชจ้่ายตามอตัราท่ีผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บจากลกูคา้ ณ จดุรบัช าระเงินและอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กบัผูใ้ห้บบรกิารแตล่ะราย  

 

4. ผลิตภณัฑนี์มี้ข้อก าหนดและอาจท าใหท้า่นมีภาระหน้าทีอ่ะไรบา้ง 
4.1 รายละเอียดเงินกูยื้ม จ านวนเงินท่ีจะตอ้งช าระคืนตอ่งวดและ/หรือทัง้หมดพรอ้มจ านวนดอกเบีย้ทัง้หมดส าหรบัเงินกูยื้มท่ีไดร้บัอนมุตัจิะสามารถดรูายละเอียดไดจ้ากจดหมายอนมุตัิ
สนิเช่ือท่ีจะจดัสง่ใหต้ามท่ีอยู่ท่ีแจง้ความประสงคไ์วใ้นใบสมคัรตอ่ไป 
4.2  ธนาคารจะจดัสง่ใบแจง้หนี ้(Statement ) ใหท้า่นทราบถึงยอดช าระคืนตอ่งวดและวนัครบก าหนดช าระลว่งหนา้ทกุเดือน 
4.3 เม่ือลกูคา้ช าระหนีแ้ลว้กบัทางธนาคาร หรือช าระผ่านจดุบรกิารช่องทางอ่ืนๆ ใหเ้ก็บใบเสรจ็รบัเงินไวเ้ป็นหลกัฐานการช าระเงินทกุครัง้ 
4.4 ล าดบัการตดัช าระหนี ้: เงินท่ีลกูคา้น ามาช าระหนี ้ธนาคารจะไปตดัช าระหนีต้ามยอดหนีแ้ตล่ะงวด โดยตดัคา่ธรรมเนียม ดอกเบีย้ และเงินตน้ของยอดหนีท่ี้คา้งช าระนานท่ีสดุก่อนแลว้
จงึคอ่ยตดัช าระหนีท่ี้คา้งช าระนานรองลงมาตามล าดบั เริ่มมีผลวนัท่ี 1กรกฎาคม 2564 
5. อะไรจะเกิดขึน้หากทา่นไม่สามารถปฏบิตัิตามข้อก าหนดและภาระหน้าทีไ่ด ้
5.1  ท่านตอ้งช าระหนีแ้ละค่าธรรมเนียม (ถา้มี) ภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด หากท่านคา้งช าระหรือช าระเกินก าหนดหรือช าระคืนเพียงบางสว่น ท่านจะมีค่าเบีย้ปรบัท่ีตอ้งช าระเพิ่มเติม กรณีท่ีท่าน
ช าระคืนไมต่รงตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด (ช าระลา่ชา้หรือไมต่รงตามวนัท่ีก าหนด) ธนาคารจะคิดอตัราดอกเบีย้ผิดนดัเพิ่มขึน้จากอตัราดอกเบีย้ปกติสงูสดุตามสญัญาอีกไม ่เกิน 3% ต่อปี ของเงินตน้ของ
ค่างวดท่ีลกูคา้คา้งช าระแต่ละงวดไปจนถึงวนัท่ีศาลรบัฟอ้ง หรือ จนกวา่จะมีการช าระคืนตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด ธนาคารจึงจะปรบัอตัราดอกเบีย้ปกติตามสญัญา  ทัง้นี ้ดอกเบีย้ ค่าปรบั ค่าบริการ ค่า
เบีย้ปรบัลา่ชา้หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อค านวณรวมกนัแลว้ไมเ่กิน 25% ต่อปี                                                                                                                                                                                     
5.2 ธนาคารอาจด าเนินการทางกฎหมายเพื่อบงัคบัช าระหนีก้บัท่านต่อไป 

6. อะไรจะเกิดขึน้หากทา่นช าระเงนิกูย้ืมก่อนครบก าหนด 
กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการช าระเงินคืนเพ่ือปิดบญัชีสนิเช่ือหรือช าระเงินงวดสดุทา้ยใหต้ดิตอ่ CIMB Thai Care Center หรือสาขาธนาคารเพ่ือสอบถามยอดเงินรวมท่ีตอ้งช าระทัง้หมดก่อนการ
ช าระเงิน โดยไม่มีการคดิคา่ธรรมเนียมปิดบญัชี 
7. ท่านจะต้องมผู้ีค า้ประกันหรือหลักประกันหรือไม่ 
ผูข้อสนิเช่ือไม่จ าเป็นตอ้งใชห้ลกัทรพัยห์รอืบคุคลอ่ืนค า้ประกนั 
8. ผลิตภณัฑนี์มี้ความเส่ียงทีส่ าคัญอะไรบา้ง 
ตารางแสดงภาระหนีท้ี่ไดร้บัพรอ้มจดหมายอนมุตัิสินเช่ือเป็นตวัอยา่งแสดงการผ่อนช าระเงินตน้และดอกเบีย้ในแตล่ะงวด กรณีที่ลกูคา้ช  าระเงินครบถว้นตรงตาม
ก าหนดเวลาและอตัราดอกเบีย้ที่ตกลงไวเ้ทา่นัน้  
9. การท าประกนัคุม้ครองสินเชื่อบคุคลเพอรซ์นันลัแคช ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย  
9.1.ลกูคา้สามารถเลือกสมคัรประกนัชีวิต แผนความคุม้ครองสนิเช่ือ แคชโพรเทคชั่น โดยทา่นสามารถช าระเป็นเงินสดหรือหากทา่นมีความประสงคจ์ะขอสนิเช่ือเพ่ือซือ้แผนความคุม้ครอง
สนิเช่ือ ธนาคารจะหกัเบีย้ประกนัจากสนิเช่ือบคุคลเพอรซ์นันลัแคชท่ีทา่นไดร้บัอนมุตั ิ โดยลกูคา้สามารถดรูายละเอียดคา่เบีย้ประกนั ไดจ้ากเอกสารชีช้วนหรือตารางแสดงรายละเอียดเบีย้
ประกนั ใบค าขอเอาประกนัภยักลุม่ซีไอเอม็บีไทย แคชโพรเทคชั่น / ใบค าเอาประกนัภยักลุม่ ซีไอเอ็มบี ไทย แคชโพเทคชั่น พลสั ไดจ้ากเจา้หนา้ท่ีผูเ้สนอขาย 
9.2.กรณีผูกู้เ้สยีชีวิต, หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงหรือทพุพลภาพสิน้เชิงชั่วคราว ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์บรษัิทประกนัจะปิดภาระหนีท่ี้ยงัคงคา้งกบัอยู่ธนาคาร เพ่ือไม่ใหภ้าระหนีต้กไป
ยงัทายาทของผูกู้ ้หากมีการปิดสนิเช่ือกบัทางธนาคาร ผูกู้ส้ามารถเวนคืนกรมธรรมแ์ละจะไดม้ลูคา่เวนคืนเงินสดตามท่ีระบใุนกรมธรรม ์
9.3.ทา่นมีสทิธิเลือกที่จะท าประกนัชีวิตคุม้ครองวงเงินสนิเช่ือหรือไม่ก็ได ้ซึง่ไม่มีผลตอ่การพิจารณาอนมุตัสินิเช่ือ       

10. การแจง้เปล่ียนแปลงรายละเอียดการตดิตอ่ของทา่น 
ลกูคา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเก่ียวกบัขอ้มลูของทา่นทนัทีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลู เช่น  ช่ือ-นามสกลุ อาชีพ สถานท่ีท างาน สถาน ท่ีอยู่ และ/หรือ รายละเอียดตา่งๆ กรุณาตดิตอ่
สาขาของธนาคาร หรือ CIMB Thai  Care Center 0-2626-7777 
11. ทา่นสามารถหารายละเอยีดเพิม่เติมเกีย่วกับผลิตภณัฑห์รือเปล่ียนแปลงเงือ่นไขการใหบ้ริการนีห้รือชอ่งทางการตดิตอ่กับธนาคารได้
อย่างไร 
1. หากกรณีอตัราดอกเบีย้มีการเปล่ียนแปลงธนาคารจะแจง้ใหท้ราบโดยการประกาศไว ้ณ สถานท่ีท าการสาขาและเว็บไซตข์องธนาคารหรือหากมีขอ้สงสยั รอ้งเรยีน และ/หรือตอ้งการ
ทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิ สามารถเขา้ไปดรูายละเอียดไดท่ี้ www.cimbthai.com หรือ ตดิตอ่สอบถามไดท่ี้ทกุสาขาของธนาคาร หรือ ท่ี CIMB Thai Care Center โทร. 0-2626-7777 
2. กรณีธนาคารมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใหบ้รกิารท่ีกระทบตอ่สทิธิประโยชนข์องทา่นหรือแจง้เตือนท่ีส  าคญัตา่งๆ ธนาคารจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 
12. ทางเลือกอืน่ในกลุ่มผลิตภณัฑสิ์นเช่ือประเภทไม่มีหลักประกัน 
สนิเช่ือบคุคล (ExtraCash) ส  าหรบัเจา้ของกิจการ 
ค าเตอืน         : ผูข้อสนิเช่ือควรผ่อนช าระหนีเ้งินกูใ้หต้รงตามเง่ือนไขของธนาคาร  เพ่ือไม่มีประวตักิารคา้งช าระหนีก้บัธนาคาร 

ขอ้มลูในเอกสารฉบบันี ้มีผลบงัคบัใชไ้ดถ้ึงวนัที่ : ไมมี่ก าหนดระยะเวลา หรอืจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง 

http://www.cimbthai.com/

