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 ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ ์
สินเช ื�อบุคคลเอ ็กซต์ร ้าแคช (ExtraCash )สาํหร ับพนักงานประจาํ 
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลติภณัฑฉ์บบันี" และควรศกึษารายละเอียดและ
เงื+อนไขโดยรายละเอียดก่อนที+ทา่นจะตดัสินใจซื "อหรือใชบ้รกิารผลติภณัฑ)์ 

ชื�อผู้ขายผลิตภัณฑ ์: ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ผู้ออกผลิตภัณฑ ์: ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)  
ชื�อผลิตภัณฑ ์    :  สินเชื+อบคุคลเอ็กซต์รา้แคช (ExtraCash) 
วันเดือนปี         :    3 สิงหาคม 2565  

5.  ผลิตภัณฑน์ี7คืออะไร  

ผลิตภัณฑส์ินเช ื�อบุคคลเอ ็กซต์ร ้าแคช(ExtraCash) เป็นบรกิารสนิเชื+ออเนกประสงคใ์หแ้ก่บคุคลธรรมดาในรูปแบบของวงเงินสนิเชื+อหมนุเวียน (Revolving Loan) เพื+อเป็นวงเงิน
สาํรองสาํหรบัใชจ่้ายในการอปุโภคบรโิภค สว่นบคุคลโดยไม่ตอ้งใชห้ลกัทรพัยห์รือบคุคลคํ"าประกนั สามารถเบิกถอนวงเงินสนิเชื+อผ่าน แอปพลเิคชนั CIMBTHAI Digital Banking ซึ+ง
ลกูคา้สามารถโอนเงินจากบญัชีสนิเชื+อบคุคลเอ็กซต์รา้แคชที+ลกูคา้ไดร้บัอนมุตั ิไปยงับญัชีเงินฝากออมทรพัยข์องธนาคารอื+นโดยไม่มีคา่ธรรมเนียมการโอน ทาํรายการไดต้ลอด 24 ชั+วโมง 
โดยชื+อบญัชีออมทรพัยต์อ้งตรงกนักบัชื+อที+สมคัรสนิเชื+อสว่นบคุคลเอ็กซต์รา้แคช  และสามารถเลือกชาํระเงินกูข้ั"นต ํ+าของยอดหนี" หรือ ชาํระเตม็จาํนวนตามใบแจง้หนี" หรือ เลือกรบับรกิาร
ชาํระดว้ยวิธี “การผ่อนชาํระ” เป็นงวดๆ ไดโ้ดยทาํรายการผ่านแอปพลเิคชนั CIMB THAI Digital Banking 
9. ลักษณะสาํคัญของผลิตภัณฑส์ินเช ื�อบุคคลเอ ็กซต์ร ้าแคช  

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 ดังนี7  
สญัชาต ิ ไทย 
อายผุูส้มคัร ตั"งแต ่^_ – 60 ปี  
รายไดต้อ่เดือน ตั"งแต1่5,000 บาทขึ "นไป 
อายงุาน มีอายงุาน ณ ที+ทาํงานปัจจบุนัตั"งแต ่6 เดือนขึ "นไป 

9.@ รายละเอ ียดของผลิตภัณฑ ์ดังนี7 
วงเงินสินเชื+อตามจาํนวนเทา่ของ
รายไดต้อ่เดือน  

_c,ccc บาท  -_,ccc,ccc บาท หรือไม่เกิน 5 เทา่ของรายได ้
หมายเหต ุ : กรณีลกูคา้ที+มีรายไดป้ระจาํนอ้ยกว่าเทา่กบั 30,000 บาทตอ่เดือน จะไดร้บัการพิจารณาวงเงินไมเ่กิน 2 เทา่ของรายได ้ 
โดยหลกัเกณฑก์ารพิจารณานี"มีผลตั"งแตว่นัที 19 ตลุาคม 2564  ถึง วนัที+ 20 ธนัวาคม 2565 

การเบิกใชว้งเงิน สนิเชื+อบคุคลเอ็กซต์รา้แคช (ExtraCash) สามารถเบิกใชว้งสนิเชื+อไดส้งูสดุ _cc,ccc บาทตอ่วนั และ เบิกถอนไดไ้ม่เกิน fc,ccc บาทตอ่
ครั"ง จาํกดัจาํนวนครั"งในการเบิกถอน สงูสดุ g ครั"งตอ่วนั 

วิธีการชาํระสินเชื+อ  - ชาํระเตม็จาํนวนตามใบแจง้สรุปยอดบญัชี (Statement) หรือ 
- ขั"นตํ+า j% ของยอดเงินตามใบแจง้สรุปยอดบญัชี (Statement)(ดรูายละเอียดการชาํระหนี" ขอ้ 4) 
หมายเหต ุเพื+อเป็นการบรรเทาภาระหนี"ใหก้บัลกูคา้ในช่วงสถานการณก์ารระบาดโควิด-_l ทา่นสามารถชาํระหนี"ไดข้ั"นต ํ+า 3%ของยอด
คงคา้งตามใบแจง้ยอด ตั"งแตร่อบบญัชีเดือนเมษายน ^jmf ถึงเดือนธนัวาคม 2565 หรือชาํระเกินกว่าจาํนวนเงินขั"นตํ+าที+ธนาคาร
กาํหนดได ้โดยทา่นยงัคงมีคา่เบี"ยปรบัของยอดคงคา้งที+เหลือ  

อตัราดอกเบี "ย  
 

 
หมายเหต ุ1. CLR (Consumer Loan Rate) ณ ปัจจบุนั = 20% ตอ่ปีสาํหรบักรณีอตัราดอกเบี"ยมีการเปลี+ยนแปลงธนาคารจะแจง้ให้
ทราบโดยการประกาศไว ้ณ สถานที+ทาํการสาขาและเว็บไซตข์องธนาคาร  

วงเงนิ(บาท) อ ัตราดอกเบี7ย (ต่อปี) 
10,000 -  999,999 CLR + 5% (25%) 
มากกวา่ 1,000,000 CLR + 1% (21%) 

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

3. ค่าใช้จ่าย 
อ ัตราดอกเบี7ยและค่าใช้จ่ายสาํหร ับสินเช ื�อบุคคลเอ ็กซต์ร ้าแคช( ExtraCash) 

3.1 ดอกเบี7ย เบี7ยปร ับ ค่าบร ิการ หร ือค่าธรรมเนียมใด ๆ  เมื�อคาํนวณรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 25%ต่อปี  
- ดอกเบี"ย เบี"ยปรบั คา่บรกิาร หรือคา่ธรรมเนียมใด ๆ                                                  21%- 25%ตอ่ปี  
- เบี "ยปรบักรณีผิดนดัชาํระหนี"* 

 

• ผิดนดัชาํระภายในหนึ+งเดือนนบั
จากวนัครบกาํหนด 

คดิอตัราดอกเบี"ยตามสญัญาบวกเพิ+มรอ้ยละ 1 ตอ่ปี                   

• ผิดนดัชาํระมากกว่าหนึ+งเดือน 
แตไ่ม่เกินสองเดือนนบัจากวนั
ครบกาํหนด 

คดิอตัราดอกเบี"ยตามสญัญาบวกเพิ+มรอ้ยละ 2 ตอ่ปี         

• ผิดนดัชาํระมากกว่าสองเดือน  คดิอตัราดอกเบี"ยตามสญัญาบวกเพิ+มรอ้ยละ 3 ตอ่ปี       

- คา่ธรรมเนียมการชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนด*                                                             ไม่มี 
3.2 ค่าใช้จ่ายใหแ้ก่หน่วยงานราชการ  
อากรแสตมป์   0.05%ของวงเงินอนมุตั(ิสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท) 

  ธนาคารเป็นผูอ้อกคา่อากรแสตมป์ใหล้กูคา้ 
 



                                                                                                                                                    

2 / 3 

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 ไม่มีคา่ธรรมเนียม 
- ผ่านแอปพลเิคชนั CIMB THAI Digital Banking ไม่มีคา่ธรรมเนียม 
- ที+ทาํการไปรษณีย ์(Pay at Post)   16.05 บาทตอ่รายการ 
- เคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส 15 บาท 
- ทรู พารท์เนอร ์ ไม่เกิน 20 บาท 
- เทสโก ้โลตสั 10 บาท 
- ซีพี เฟรชมารท์ ไม่เกิน 20 บาท 

3.3.2.คา่ใชจ่้ายในการตรวจสอบขอ้มลูเครดติ ไม่คดิคา่ธรรมเนียม 
3.3.3.คา่ใชจ่้ายกรณีเงินในบญัชีไมพ่อจ่าย 
         (กรณีชาํระหนี"โดยการหกับญัชีกบัสถาบนัการเงินอื+น) 

ไม่คดิคา่ธรรมเนียม 

3.4 คา่ใชจ่้ายที+เป็นตน้ทนุในการดาํเนินงานของธนาคาร  
 คา่ใชจ่้ายในการตดิตามทวงถามหนี"                                                            ไม่คดิคา่ธรรมเนียม 
คา่ขอใบแจง้ยอดบญัชีของแตล่ะงวด (ชดุที+ 2 เป็นตน้ไป)                                                                100 บาท / ฉบบั      
คา่ใชจ่้ายกรณีเช็คคืน                                                       ไม่เกิน 200 บาทตอ่ครั"ง     
คา่ขอตรวจสอบรายการ                                                                        ไมมี่ 

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

                 **ค่าใชจ้่ายตามขอ้ 3.3.1 เป็นค่าใชจ้่ายตามอตัราที+ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บจากลกูคา้ ณ จดุรบัชาํระเงินอาจมีการเปลี+ยนแปลงไดข้ึ "นอยูก่บัผูใ้หบ้ริการแต่ละราย 
4.ผลิตภัณฑน์ี7มขี ้อกาํหนดและอาจทาํให้ท ่านมภีาระข ึ7นอะไรบ้าง  
4.1 ธนาคารจะจดัสง่ใบแจง้สรุปยอดบญัชี  (Statement ) ใหท้า่นทราบถงึยอดที+จะตอ้งชาํระและวนัครบกาํหนดชาํระเป็นประจาํทกุเดือน  
4.2 ธนาคาร จะคาํนวณดอกเบี"ยที+เกิดขึ "นตามจาํนวนวนัที+เบิกใชจ้รงิ ดงัสตูร= ยอดเงินรวม(จาํนวนเงินที+เบิกถอนหรือยอดคงคา้งหลงัหกัเงินที+ชาํระ) x อตัราดอกเบี"ย x จาํนวนวนั / 365  

หมายเหต ุดอกเบี"ยคาํนวณตามจาํนวนวนัตามปีปฏิทนิ 
4.3 ธนาคารจะคาํนวณยอดชาํระขั"นตํ+า ดงัสตูร  =  (เงินตน้+ดอกเบี"ย)x 5%)+คา่ธรรมเนียม (ถา้มี) + ยอดที+เกินวงเงิน (ถา้มี) + ยอดคา้งชาํระในงวดที+ผ่านมา(ถา้มี)   
4.4 ทา่นสามารถเลือกชาํระคืนเตม็จาํนวน หรอืชาํระขั"นตํ+า j%* ของยอดเงินที+เรียกเก็บในแตล่ะรอบบญัชี โดยกรณีที+ทา่นชาํระไมค่รบตามจาํนวนขั"นตํ+าที+ระบใุนใบแจง้ยอดรายการ 

(Statement) หรือชาํระหลงัวนัที+ครบกาํหนดชาํระในแตล่ะรอบบญัชี ทา่นจะมีภาระคา่ใชจ่้ายเพิ+มขึ "น ตามที+ระบไุวใ้นขอ้ j และหากทา่นไม่สามารถชาํระคืนเงินกูยื้มตามเวลาที+
กาํหนด กรุณาแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัที เพื+อรว่มกนัพิจารณาเงื+อนไขการชาํระคืนในรูปแบบอื+นตามเงื+อนไขของธนาคาร 
*เพื+อเป็นการบรรเทาภาระหนี"ใหก้บัลกูคา้ในช่วงสถานการณก์ารระบาดโควิด-19 ทา่นสามารถชาํระหนี"ไดข้ั"นต ํ+า 3% ของยอดคงคา้งตามใบแจง้ยอด ตั"งแตร่อบบญัชีเดือนเมษายน 
2563 ถึงเดือนธนัวาคม 2565 หรือชาํระเกินกว่าจาํนวนเงินขั"นตํ+าที+ธนาคารกาํหนดได ้โดยทา่นยงัคงมีคา่เบี"ยปรบัของยอดคงคา้งที+เหลือ 

4.5 ขอ้ควรทราบเกี+ยวกบัวิธีการชาํระสนิเชื+อและลาํดบัการตดัชาํระ 
4.5.1 กรณีทา่นมียอดชาํระสนิเชื+อสาํหรบัวงเงินสนิเชื+อหมนุเวียน เพียงอยา่งเดียว ทา่นสามารถเลือกชาํระยอดเตม็จาํนวน /บางสว่น/ ขั"นต ํ+า โดยธนาคารจะตดัชาํระ คา่ธรรมเนียม 

(ถา้มี) ดอกเบี"ย และ เงินตน้ ตามลาํดบั 
4.5.2 กรณีทา่นมียอดชาํระสาํหรบัวงเงินสนิเชื+อหมนุเวียน   และ แบบผ่อนชาํระ เงินที+ลกูคา้นาํมาชาํระ ธนาคารจะไปตดัชาํระคา่ธรรมเนียม (ถา้มี) ดอกเบี"ย และ เงินตน้ ตามลาํดบั 

สาํหรบัยอดการผ่อนชาํระรายงวดของวงเงินสนิเชื+อแบบผ่อนชาํระก่อน  และสว่นที+เหลือจงึนาํไปตดัชาํระยอดของวงเงินสนิเชื+อหมนุเวียนซึ+งเงินจาํนวนดงักลา่วอาจครอบคลมุ
ยอดเตม็จาํนวน หรือ บางสว่น หรือ ขั"นต ํ+า ได ้

4.5.3 กรณีทา่นมียอดชาํระสาํหรบัวงเงินสนิเชื+อแบบผ่อนชาํระเพียงอย่างเดียว ทา่นสามารถชาํระคา่งวดไดต้ามจาํนวนที+แสดงในใบแจง้หนี"ของงวดนั"นๆ 
4.5.4 กรณีทา่นมียอดชาํระสาํหรบัวงเงินสนิเชื+อแบบผ่อนชาํระเพียงอย่างเดียว และทา่นชาํระเกินกว่าคา่งวดรายเดือน ธนาคาจะคงเงินสว่นเกินดงักลา่วไวเ้พื+อนาํไปตดัชาํระสาํหรบั

คา่งวดถดัไป 
4.5.5 กรณีผิดนดัชาํระหนี" เงินที+ลกูคา้นาํมาชาํระ ธนาคารจะไปตดัชาํระหนี"ตามยอดหนี"แตล่ะงวด โดยตดัคา่ธรรมนียม ดอกเบี"ย และเงินตน้ของยอดหนี"ที+คา้งชาํระนานที+สดุก่อน 

แลว้จงึคอ่ยตดัชาํระหนี"ที+คา้งชาํระนานรองลงมาลาํดบั 
4.6  เมื+อทา่นชาํระคา่งวดผ่านช่องทางของธนาคาร หรือชาํระผ่านจดุบรกิารช่องทางอื+น ๆ กรุณาใหเ้ก็บใบเสรจ็รบัเงินไวเ้ป็นหลกัฐานการชาํระเงินทกุครั"ง 
J.ข ้อควรระวังหากไม่ปฏิบัต ิตามข้อกาํหนดและเงื�อนไข  
5.1 ทา่นตอ้งชาํระคา่งวดและคา่ธรรมเนียม (ถา้มี) ภายในระยะเวลาที+ธนาคารกาํหนด หากทา่นคา้งชาํระ หรือชาํระลา่ชา้เกินกาํหนด หรือชาํระเพียงบางสว่น ทา่นจะมีคา่เบี"ยปรบัที+ตอ้ง

ชาํระเพิ+มเตมิ กรณีที+ทา่นชาํระคืนไม่ตรงตามเงื+อนไขที+ธนาคารกาํหนด (ชาํระลา่ชา้หรือไม่ตรงตามวนัที+กาํหนด) ธนาคารจะคดิอตัราดอกเบี"ยผิดนดัเพิ+มขึ "นจากอตัราดอกเบี"ยปกติ
สงูสดุตามสญัญาอีกไมเ่กิน 3% ตอ่ปี ของเงินตน้ของคา่งวดที+คา้งชาํระแตล่ะงวดไปจนถึงวนัที+ศาลรบัฟ้อง หรือจนกวา่จะมีการชาํระคืนตามเงื+อนไขที+ธนาคารกาํหนด ธนาคารจงึจะ
ปรบัอตัราดอกเบี"ยปกตติามสญัญา  ทั"งนี" ดอกเบี"ย คา่ปรบั คา่บรกิาร คา่เบี"ยปรบัลา่ชา้หรือคา่ธรรมเนียมใด ๆ เมื+อคาํนวณรวมกนัแลว้ไมเ่กิน 25% ตอ่ปี   

5.2 ธนาคารอาจดาํเนินการทางกฎหมายเพื+อบงัคบัชาํระหนี"กบัทา่นตอ่ไป 
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6. หากทา่นต้องการชาํระเงนิกู้ยืมก่อนครบกาํหนดต้องทาํอย่างไร 
กรณีที+ลกูคา้ตอ้งการชาํระปิดยอดสนิเชื+อทั"งหมดหรือชาํระเพื+อปิดบญัชีสนิเชื+อใหต้ดิตอ่ CIMB THAI Care Center โทร 02 626 7777 หรือสาขาธนาคารเพื+อสอบถามยอดเงินตน้คงคา้ง 
พรอ้มดอกเบี"ยรวมที+ตอ้งชาํระทั"งหมดก่อนการชาํระเงิน 
M. ท ่านจะต้องมีผู้ค ํ7าประกันหรือหลักประกันสาํหรับการขอใช้สินเช ื�อบุคคลเอ ็กซต์ร ้าแคช(ExtraCash)หรือไม่ 
ผูข้อสนิเชื+อบคุคลเอ็กซต์รา้แคช (ExtraCash)ไม่จาํเป็นตอ้งใชห้ลกัทรพัยห์รือบคุคลอื+นคํ"าประกนั 
N. ผลิตภัณฑน์ี7มคีวามเสี�ยงท ี�สาํคัญอะไรบ้าง 
อตัราดอกเบี"ยของสนิเชื+อบคุคลเอ็กซต์รา้แคช (ExtraCash) อาจเปลี+ยนแปลงไดต้ามประกาศของธนาคาร และ/หรือ หากลกูคา้คา้งชาํระหรือมีการชาํระลา่ชา้ไม่ตรงตามที+ธนาคารกาํหนด
จะปรบัเป็นอตัราดอกเบี"ยปรบัผิดนดัชาํระตามที+ธนาคารกาํหนด หรือหากชาํระเพียงบางสว่นทา่นยงัคงมีคา่เบี"ยปรบั ดงันั"น เมื+ออตัราดอกเบี"ยที+เพิ+มสงูขึ "นอาจทาํใหย้อดชาํระขั"นตํ+าเพิ+มมาก
ขึ "นได ้
O. กรณีมีข ้อสงสัยเกี�ยวกับบัญชี หร ือต้องการแจ้งเปลี�ยนแปลงรายละเอ ียดในการติดต่อของทา่นต้องดาํเนินการอย่างไร  

ถา้ทา่นมีขอ้สงสยัเกี+ยวกบับญัชี หรือ ตอ้งการอายดับญัชี หรือตอ้งการเปลี+ยนแปลงขอ้มลู เช่น  ชื+อ-นามสกลุ อาชีพ สถานที+ทาํงาน สถาน ที+อยู่ และ/หรือ หมายเลขโทรศพัท ์ที+อยู่จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Mail Address)รายละเอียดตา่งๆ โดยกรุณาตดิตอ่สาขาของธนาคาร หรือ CIMB Thai Care Center 0-2626-7777 

5P. ทา่นสามารถศึกษารายละเอ ียดเพ ิ�มเติมเกี�ยวกับผลิตภัณฑห์ร ือการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการใหบ้ร ิการนี7หร ือช่องทางการติดต่อกับธนาคารได้อย่างไร  
10.1 ลกูคา้สนิเชื+อบคุคลเอ็กซต์รา้แคช สามารถศกึษารายละเอียดเพิ+มเตมิเกี+ยวกบัผลติภณัฑ ์อตัราดอกเบี"ยที+อาจมีการเปลี+ยนแปลงไดจ้ากประกาศ ณ สถานที+ทาํการสาขา และเว็บไซต์

ของธนาคาร www.cimbthai.com หรือ ตดิตอ่สอบถามไดที้+ทกุสาขาของธนาคาร หรือ CIMB Thai Care Center โทร 02 626 7777 
10.2 กรณีที+ธนาคารเปลี+ยนแปลงเงื+อนไขการใหบ้รกิารที+กระทบตอ่สทิธิประโยชนข์องทา่น หรือมีขอ้มลูเพื+อแจง้เตือนที+สาํคญัตอ่การใชผ้ลติภณัฑ ์ธนาคารจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

55. ทางเลือกอื�นในกลุ่มผลิตภัณฑส์ินเช ื�อประเภทไม่มีหลักประกัน  

สนิเชื+อบคุคลเพอรซ์นันลัแคช (PersonalCash) 
เตือน           : ผูข้อสินเชื+อควรผ่อนชาํระหนี"เงินกูใ้หต้รงตามเงื+อนไขของธนาคาร  เพื+อไมมี่ประวติัการคา้งชาํระหนี"กบัธนาคาร 
ขอ้มลูในเอกสารฉบบันี" มีผลบงัคบัใชไ้ดถ้งึวนัที+ : ไม่มีกาํหนดระยะเวลา หรือจนกว่าจะมีการเปลี+ยนแปลง 

 


