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ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ ์
สินเช ื�อบุคคลเพอรซ์ ันนัลแคช(PersonalCash) สาํหร ับพนักงานประจาํ                      
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลติภณัฑฉ์บบันี" และควรศกึษารายละเอียดและ
เงื+อนไขโดยรายละเอียดก่อนที+ทา่นจะตดัสินใจซื "อหรือใชบ้รกิารผลติภณัฑ)์ 

ผู้ขายผลิตภัณฑ ์:   ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ผู้ออกผลิตภัณฑ:์    ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)  
ชื�อผลิตภัณฑ ์    :  สนิเชื+อบคุคล PersonalCash 
วันเดือนปี          : 3 สงิหาคม 2565  

6.  ผลิตภัณฑน์ี8คืออะไร  
ผลิตภัณฑส์ินเช ื�อบุคคลสินเช ื�อบุคคลเพอรซ์ ันนัลแคช( PersonalCash )เป็นบรกิารสนิเชื+ออเนกประสงคใ์หแ้ก่บคุคลธรรมดาในรูปแบบของวงเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (Term Loan) 
โดยเลือกผ่อนชาํระคืนเป็นรายเดือน เดือนละเทา่ ๆ กนั ตามจาํนวนงวดที+ระบไุวใ้นสญัญา โดยไม่ตอ้งใชห้ลกัทรพัยห์รือบคุคลคํ"าประกนั  
:. ลักษณะสาํคัญของผลิตภัณฑส์ินเช ื�อบุคคลเพอรซ์ ันนัลแคช(PersonalCash) 
2.1 อาชีพของลูกค้าท ี�สามารถสมัครได้ : พนกังานประจาํ /ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ ตอ้งมีอายงุาน ที+ทาํงานปัจจบุนัตั"งแต ่6เดือน ขึ "นไป (สามารถรวมอายงุานที+

ทาํงานเก่าได ้) กรณีพนกังานสญัญาจา้งอายงุานที+ทาํงานปัจจบุนัตั"งแต ่1 ปีขึ "นไป  
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดงันี"  
สญัชาต ิ  ไทย 
อายผุูส้มคัร  ตั"งแต ่21 – 59 ปี (อายรุวมระยะเวลาผ่อนชาํระตอ้งไม่เกิน 60 ปี)  
รายไดต้อ่เดือน  ตั"งแต ่15,000  บาทขึ "นไป 
อายงุาน/อายธุุรกิจ  มีอายงุาน ณ ปัจจบุนัและที+เก่าตั"งแต ่6 เดือนขึ "นไป 

2.3 รายละเอ ียดของผลิตภัณฑ ์มีดังนี8 
วงเงินสนิเชื+อตามจาํนวนเทา่ของรายไดต้อ่เดือน  20,000 บาท  - 2,000,000 บาท  หรือไมเ่กิน T เทา่ของรายได ้ 

 หมายเหต ุ : กรณีลกูคา้ที+มีรายไดป้ระจาํนอ้ยกว่าเทา่กบั 30,000 บาทตอ่เดือน จะไดร้บัการพิจารณาวงเงินไมเ่กิน 2 
เทา่ของรายได ้โดยหลกัเกณฑก์ารพิจารณานี"มีผลตั"งแตว่นัที 19 ตลุาคม 2564 ถึง วนัที+ 20 ธนัวาคม 2565  

ระยะเวลาชาํระคืน  12 – 60 เดือน  
 

วงเงนิสินเช ื�อ (บาท)  อ ัตราดอกเบี8ย (ต่อปี)  
ระยะเวลาผ่อนน้อยกว่าหร ือเท่ากับ CD งวด ระยะเวลาผ่อน CE – 60 งวด 

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

300,000 – 2,000,000 20% 23% 

โปรโมชั+น สามารถดรูายละเอียดโปรโมชั+นปัจจบุนัจากเอกสาร/สื+อสง่เสรมิการขาย  
หมายเหต ุการอนมุตัวิงเงินสนิเชื+อและอตัราดอกเบี"ยเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณาสนิเชื+อของธนาคาร  

3. ค่าใช้จ่ายสาํหร ับสินเช ื�อบุคคล 
อตัราดอกเบี"ยและคา่ใชจ่้ายสาํหรบัสนิเชื+อบคุคล  

3.1 ดอกเบี8ย เบี8ยปร ับ ค่าบร ิการ หร ือค่าธรรมเนียมใดๆ  เมื�อคาํนวณรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 25% ต่อปี  
- ดอกเบี"ย เบี"ยปรบั คา่บรกิาร หรือคา่ธรรมเนียมใดๆ    20%-25%ตอ่ปี    
- เบี "ยปรบักรณีผิดนดัชาํระหนี" 

 

• ผิดนดัชาํระภายในหนึ+งเดือนนบัจาก
วนัครบกาํหนด 

คดิอตัราดอกเบี"ยตามสญัญาบวก                
เพิ+มรอ้ยละ 1 ตอ่ปี                    

• ผิดนดัชาํระมากกว่าหนึ+งเดือน แตไ่ม่
เกินสองเดือนนบัจากวนัครบกาํหนด 

คดิอตัราดอกเบี"ยตามสญัญาบวก                   
เพิ+มรอ้ยละ 2 ตอ่ปี          

• ผิดนดัชาํระมากกว่าสองเดือน  คดิอตัราดอกเบี"ยตามสญัญาบวก                   
เพิ+มรอ้ยละ 3 ตอ่ปี        

- คา่ธรรมเนียมการชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนด* (1ปีแรก)*  ไม่คดิคา่ธรรมเนียมปิดบญัชี 
3.2 ค่าใช้จ่ายท ี�จ ่ายให ้หน่วยงานราชการ  
อากรแสตมป์   0.05% ของวงเงินอนมุตั ิ(สงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท) 

ธนาคารเป็นผูอ้อกคา่อากรแสตมป์ใหล้กูคา้ 
3.3 ค่าใช้จ่ายท ี�จ ่ายใหแ้ก่บุคคลอื�นหร ือหน่วยงานภายนอก  
3.3.1. คา่ใชจ่้ายในการชาํระเงิน**  

-  ชาํระโดยหกับญัชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ไม่คดิคา่ธรรมเนียม 
- ชาํระผ่านเครื+อง ATM ของผูใ้หบ้รกิารรายอื+น คา่ธรรมเนียมขึ "นอยูก่บัผูใ้หบ้รกิาร 
- ชาํระที+สาขาของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ไม่คดิคา่ธรรมเนียม 
- ชาํระผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตของผูใ้หบ้รกิารอื+น                                                     ไม่คดิคา่ธรรมเนียม 
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- ผ่านแอปพลเิคชนั CIMB THAI Digital Banking ไม่คดิคา่ธรรมเนียม 
- ที+ทาํการไปรษณีย ์(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.ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบขอ้มลูเครดิต                                                        ไม่คดิคา่ธรรมเนียม 
3.3.3.ค่าใชจ้่ายกรณีเงินในบญัชีไมพ่อจ่าย 

         (กรณีชาํระหนี"โดยการหกับญัชีกบัสถาบนัการเงินอื+น) 

   ไม่คดิคา่ธรรมเนียม 

3.4 ค่าใช ้จ่ายที�เ ป็นต้นทุนในการดาํเนินงานของธนาคาร  
ค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหนี" ไม่คดิคา่ใชจ่้าย 
ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจง้ยอดบญัชี (ชดุที+ e เป็นตน้ไป)  fgg บาท / ฉบบั     

ค่าใชจ้่ายกรณีเช็คคืน ไมเ่กิน egg บาท/ครั"ง  

หมายเหต ุ * กรณีตอ้งการชาํระยอดทั"งหมด/ปิดวงเงิน กรุณาสอบถามยอดจากCIMB THAI Care Center โทร 02 626 7777 หรือสาขาธนาคาร 

                   **ค่าใชจ้่ายตามขอ้ 3.3.1 เป็นค่าใชจ้่ายตามอตัราที+ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บจากลกูคา้ ณ จดุรบัชาํระเงินอาจมีการเปลี+ยนแปลงไดข้ึ "นอยูก่บัผูใ้หบ้ริการแต่ละราย 
 

P. ผลิตภัณฑน์ี8มขี ้อกาํหนดและอาจทาํให้ท ่านมภีาระเกิดข ึ8นอะไรบ้าง  
4.1 รายละเอียดเงินกูยื้ม จาํนวนเงินที+จะตอ้งชาํระคืนต่องวดและ/หรือทั"งหมดพรอ้มจาํนวนดอกเบี "ยทั"งหมดสาํหรบัเงินกูยื้มที+ไดร้บัอนมุติัจะสามารถดรูายละเอียดไดจ้ากจดหมายอนมุติัสนิเชื+อที+จะจดัสง่ให้

ตามที+อยูที่+แจง้ความประสงคไ์วใ้นใบสมคัรตอ่ไป 

4.2 ธนาคารจะจดัสง่ใบแจง้หนี" (Statement ) ใหท้่านทราบถึงยอดชาํระคืนต่องวดและวนัครบกาํหนดชาํระเป็นประจาํทกุเดือน 

4.3 เมื+อลกูคา้ชาํระค่างวดผา่นช่องทางของธนาคาร หรือชาํระผ่านจดุบริการช่องทางอื+น ๆ กรุณาเก็บใบเสร็จรบัเงินไวเ้ป็นหลกัฐานการชาํระเงินทกุครั"ง 

4.4 ขอ้ควรทราบเกี+ยวกบัวิธีการตดัชาํระค่างวดสินเชื+อ 
ลาํดับการตัดชาํระหนี8 กรณีลกูคา้ชาํระตามใบแจง้หนี" หรือชาํระเกินกวา่ค่างวดตามใบชาํระหนี"ธนาคารจะตดั ค่าธรรมเนียม (ถา้มี) ดอกเบี "ยและเงินตน้ ตามลาํดบั 
การคาํนวณดอกเบี8ย ตามหลกัการตดัชาํระแบบแนวนอน เมื+อลกูคา้ชาํระเกินหรือชาํระเพิ+มจากค่างวดปกติ ธนาคารจะนาํเงินนั"นนาํไปตดัดอกเบี "ยหลงัวนัสรุปยอดบญัชีก่อนและ สว่นที+เหลือนาํไปตดั
เงินตน้    

กรณีผิดนัดชาํระหนี8 : เงินที+ลกูคา้นาํมาชาํระหนี" ธนาคารจะไปตดัชาํระหนี"ตามยอดหนี"แตล่ะงวด โดยตดัค่าธรรมนียม ดอกเบี "ย และเงินตน้ของยอดหนี"ที+คา้งชาํระนานที+สดุก่อน แลว้จึงค่อยตดัชาํระ

หนี"ที+คา้งชาํระนานรองลงมาลาํดบั          

 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูเพิ+มเติมเกี+ยวกบัลาํดบัการตดัชาํระและการคิดคอกเบี "ยสาํหรบัค่างวด           

 

  

   4.5 หากท่านประสบปัญหาในการชาํระคืนเงินกูต้ามเวลาที+กาํหนด กรุณาแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัทีเพื+อรว่มกนัพิจารณาเงื+อนไจการชาํระคืนในรูปแบบอื+น      

          

5. อะไรจะเกิดข ึ8นหากท่านไม่สามารถปฏิบัตติามข้อกาํหนดและเงื�อนไข  
5.1 ท่านตอ้งชาํระค่างวดและค่าธรรมเนียม (ถา้มี) ภายในระยะเวลาที+ธนาคารกาํหนด หากท่านคา้งชาํระหรือชาํระเกินกาํหนดหรือชาํระคืนเพียงบางสว่น ท่านจะมีค่าเบี "ยปรบัที+ตอ้งชาํระเพิ+มเติม กรณีที+

ท่านชาํระคืนไมต่รงตามเงื+อนไขที+ธนาคารกาํหนด (ชาํระลา่ชา้หรือไมต่รงตามวนัที+กาํหนด) ธนาคารจะคิดอตัราดอกเบี "ยผิดนดัเพิ+มขึ "นจากอตัราดอกเบี "ยปกติสงูสดุตามสญัญาอีกไมเ่กิน 3% ต่อปี ของ

เงินตน้ของค่างวดที+ลกูคา้คา้งชาํระแต่ละงวดไปจนถึงวนัที+ศาลรบัฟอ้ง หรือจนกวา่จะมีการชาํระคืนตามเงื+อนไขที+ธนาคารกาํหนด ธนาคารจึงจะปรบัอตัราดอกเบี "ยปกติตามสญัญา  ทั"งนี " ดอกเบี "ย 

ค่าปรบั ค่าบริการ ค่าเบี "ยปรบัลา่ชา้หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ เมื+อคาํนวณรวมกนัแลว้ไมเ่กิน e5% ต่อปี   

5.2 ธนาคารอาจดาํเนินการทางกฎหมายเพื+อบงัคบัชาํระหนี"กบัท่านต่อไป 

6. หากท่านต้องการชาํระเงนิกู้ยืมก่อนครบกาํหนดต้องทาํอย่างไร  
6.1 กรณีที+ท่านตอ้งการชาํระเพื+อปิดบญัชีสินเชื+อหรือชาํระเงินงวดสดุทา้ย กรุณาติดต่อ CIMB Thai Care Center โทร 02 626 7777 หรือสาขาธนาคารเพื+อสอบถามยอดเงินตน้คงคา้ง พรอ้มดอกเบี "ยรวม 
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และค่าธรรมเนียมที+ตอ้งชาํระทั"งหมดก่อนการชาํระเงิน 

7. ท ่านจะต้องมผีู้ค ํ8าประกันหร ือหลักประกันสาํหร ับการขอใช้สินเช ื�อบุคคลเพอรซ์ ันนัลแคชหร ือไม่ 
ผูข้อสินเชื+อบคุคลเพอรซ์นันลัแคชไมจ่าํเป็นตอ้งใชห้ลกัทรพัยห์รือบคุคลอื+นคํ"าประกนั 

8. ผลิตภัณฑน์ี8มคีวามเสี�ยงท ี�สาํคัญอะไรบ้าง 
ตารางแสดงภาระหนี"ที+ท่านไดร้บัพรอ้มจดหมายอนมุติัสินเชื+อเป็นตวัอยา่งแสดงการผ่อนชาํระเงินตน้และดอกเบี "ยในแต่ละงวด กรณีที+ท่านชาํระเงินครบถว้นตรงตามกาํหนดเวลาและอตัราดอกเบี "ยที+ตกลงไว้

เท่านั"น  

9. การทาํประกันคุ้มครองวงเงนิสินเช ื�อบุคคลเพอรซ์ ันนัลแคช ธนาคาร ซ ีไอเอม็บี ไทย 
9.1 ลกูคา้สินเชื+อบคุคลเพอรซ์นันลัแคชสามารถเลอืกสมคัรประกนัชีวิต แผนความคุม้ครองวงเงินสินเชื+อ แคชโพรเทคชั+น โดยท่านสามารถเลอืกชาํระเป็นเงินสด หรือขอสินเชื+อเพื+อซื "อแผนความคุม้ครอง

วงเงินสินเชื+อบคุคลเพอรซ์นันลัแคช ธนาคารจะหกัเบี "ยประกนัจากวงเงินสินเชื+อบคุคลเพอรซ์นันลัแคชที+ท่านไดร้บัอนมุติัโดยลกูคา้สามารถดรูายละเอียดค่าเบี "ยประกนัไดจ้ากเอกสารชี "ชวนหรือตารา
แสดงรายละเอียดเบี "ยประกนัใบคาํขอเอาประกนัภยักลุม่ซีไอเอ็มบีไทย แคชโพรเทคชั+น /ใบคาํเอาประกนัภยักลุม่ซีไอเอ็มบี ไทย แคชโพเทคชั+น พลสัไดจ้ากเจา้หนา้ที+ผูเ้สนอขาย 

9.2 กรณีผูกู้เ้สียชีวิต หรือทพุพลภาพถาวรสิ "นเชิงหรือทพุพลภาพสิ "นเชิงชั+วคราวตามเงื+อนไขของกรมธรรม ์บริษัทประกนัจะปิดภาระหนี"ที+ยงัคงคา้งกบัอยูธ่นาคาร เพื+อไมใ่หภ้าระหนี"ตกไปยงัทายาทของผูกู้ ้
9.3 กรณีที+ท่านปิดบญัชีสินเชื+อบคุคลเพอรซ์นันลัแคช กบัธนาคารแลว้ ท่านสามารถเวนคืนกรมธรรมนี์ "ได ้โดยมลูค่าเวนคืนเงินสดจะเป็นไปตามที+ระบใุนกรมธรรม ์
9.4 ท่านมีสิทธิเลอืกที+จะทาํประกนัชีวิตคุม้ครองวงเงินสินเชื+อนี "หรือไมก็่ได ้โดยไมมี่ผลต่อการพิจารณาอนมุติัสินเชื+อ       

10. หากต้องการแจ้งเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดการตดิต่อของท่านต้องดาํเนินการอย่างไร 
หากท่านตอ้งการเปลี+ยนแปลงขอ้มลู เช่น  ชื+อ-นามสกลุ อาชีพ สถานที+ทาํงาน สถาน ที+อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ์เปลี+ยนแปลงที+อยูใ่นการจดัสง่เอกสาร และ/หรือ รายละเอียดต่าง ๆ โดยกรุณาติดต่อ 

CIMB THAI Care Center โทร 02 626 7777 หรือสาขาธนาคาร 

11. ท ่านสามารถศึกษารายละเอยีดเพ ิ�มเตมิเกี�ยวกับผลิตภัณฑห์ร ือการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการให้บร ิการนี8หร ือช่องทางการตดิต่อกับธนาคารได้อย่างไร  
11.1 ลกูคา้สินเชื+อบคุคลเพอรซ์นันลัแคชสามารถศกึษารายละเอียดเพิ+มเติมเกี+ยวกบัผลิตภณัฑ ์ อตัราดอกเบี "ยที+อาจมีการเปลี+ยนแปลงไดจ้ากประกาศ ณ สถานที+ทาํการสาขาและเว็บไซตข์องธนาคาร 

www.cimbthai.com หรือ ติดต่อสอบถามไดที้+ทกุสาขาของธนาคาร หรือ ที+ CIMB Thai Care Center โทร 02 626 7777 

11.2 กรณีที+ธนาคารเปลี+ยนแปลงเงื+อนไขการใหบ้ริการที+กระทบต่อสิทธิประโยชนข์องท่าน หรือมีขอ้มลูแจง้เตือนที+สาํคญั ธนาคารจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 
12. ทางเลือกอ ื�นในกลุ่มผลิตภัณฑส์ินเช ื�อประเภทไม่มหีลักประกัน  
สินเชื+อบคุคลเอ็กซต์รา้แคช( ExtraCash) 

คาํเตือน         : ท่านควรผ่อนชาํระหนี"เงินกูใ้หต้รงตามเงื+อนไขของธนาคาร  เพื+อไมมี่ประวติัการคา้งชาํระหนี"กบัธนาคาร 
ขอ้มลูในเอกสารฉบบันี " มีผลบงัคบัใชไ้ดถึ้งวนัที+ : ไมมี่กาํหนดระยะเวลา หรือจนกวา่จะมีการเปลี+ยนแปลง 


