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ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ ์
สินเช่ือบุคคลเอ็กซต์ร้าแคช (ExtraCash) ส าหรับเจ้าของกิจการ 
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลติภณัฑฉ์บบันี ้และควรศกึษารายละเอียดและ
เง่ือนไขโดยรายละเอียดก่อนท่ีทา่นจะตดัสินใจซือ้หรือใชบ้รกิารผลติภณัฑ)์ 

ช่ือผู้ขายผลิตภัณฑ ์: ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ออกผลิตภัณฑ ์: ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือผลิตภัณฑ ์    :  สินเช่ือบคุคล ExtraCash 
วันเดือนปี         :    24 มิถนุายน 2565 

1.  ผลิตภัณฑนี์คื้ออะไร 

ผลิตภัณฑสิ์นเช่ือบุคคลเอ็กซต์ร้าแคช(ExtraCash) เป็นบรกิารสนิเช่ืออเนกประสงคใ์หแ้ก่บคุคลธรรมดาในรูปแบบของวงเงินสนิเช่ือหมนุเวียน (Revolving Loan) เพ่ือเป็นวงเงิน
ส ารองส าหรบัใชจ้า่ยในการอปุโภคบรโิภค สว่นบคุคลโดยไม่ตอ้งใชห้ลกัทรพัยห์รือบคุคลค า้ประกนั สามารถเบกิถอนวงเงินสนิเช่ือผ่าน แอปพลเิคชนั CIMBTHAI Digital Banking ซึง่ลกูคา้
สามารถโอนเงินจากบญัชีสนิเช่ือบคุคลเอก็ซต์รา้แคชท่ีลกูคา้ไดร้บัอนมุตั ิไปยงับญัชีเงินฝากออมทรพัยข์องธนาคารอ่ืนโดยไมมี่คา่ธรรมเนียมการโอน ท ารายการไดต้ลอด 24 ชั่วโมง โดยช่ือ
บญัชีออมทรพัยต์อ้งตรงกนักบัช่ือท่ีสมคัรสนิเช่ือสว่นบคุคลเอ็กซต์รา้แคช  และสามารถเลือกช าระเงินกูข้ัน้ต  ่าของยอดหนี ้หรอื ช าระเตม็จ านวนตามใบแจง้หนี ้หรือ เลอืกรบับรกิารช าระดว้ย
วิธี “การผ่อนช าระ” เป็นงวดๆ ไดโ้ดยท ารายการผ่านแอปพลเิคชนั CIMB THAI Digital Banking 
2. ผลิตภัณฑนี์มี้ลักษณะส าคัญของผลิตภัณฑสิ์นเช่ือบุคคลเอ็กซต์ร้าแคช(ExtraCash) 
2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : เจา้ของกิจการ 
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้ 
สญัชาต ิ สญัชาตไิทยเทา่นัน้ 
อายผุูส้มคัร ตัง้แต ่21 – 60 ปี  
รายไดต้อ่เดือน  > 30,000 บาท 
อายงุาน/อายธุุรกิจ ตอ้งด าเนินธุรกิจปัจจบุนัไม่ต  ่ากว่า 3 ปี 

2.3 รายละเอียดของผลิตภัณฑ ์ดังนี ้
วงเงินสินเช่ือตามจ านวนเทา่ของรายไดต้อ่เดือน 100,000 บาท  - 600,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เทา่ของรายได ้
การเบิกใชว้งเงิน สนิเช่ือบคุคลเอ็กซต์รา้แคช( ExtraCash) สามารถเบิกถอนเงินสนิเช่ือไดส้งูสดุ 100,000 บาทตอ่วนั หรือ เบิกถอนได้

ไม่เกิน 30,000 บาทตอ่ครัง้ หรือ จ านวนครัง้ในการเบกิถอน สงูสดุ 8 ครัง้ตอ่วนั 
วิธีการช าระสินเช่ือ - ช าระเตม็จ านวนตามใบแจง้สรุปยอดบญัชี (Statement) หรือ 

- ขัน้ต  ่า 5% ของยอดเงินตามใบแจง้สรุปยอดบญัชี (Statement) แตไ่ม่นอ้ยกวา่ 500 บาท แลว้แตว่า่จ านวนใด
จะสงูกว่าบวกกบัยอดเงินท่ีใชเ้กินกว่าวงเงนิท่ีไดร้บัอนมุตั ิ(ถา้มี) 

หมายเหต ุเพ่ือเป็นการบรรเทาภาระหนีใ้หก้บัลกูคา้ในช่วงสถานการณก์ารระบาดโควิด-19 ทา่นสามารช าระหนีไ้ด้
ขัน้ต  ่า 3% ของยอดคงคา้งตามใบแจง้ยอด ตัง้แตร่อบบญัชีเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนธนัวาคม2565 หรือช าระ
เกินกว่าจ านวนเงินขัน้ต  ่าท่ีธนาคารก าหนดได ้โดยทา่นยงัคงมีคา่เบีย้ปรบัของยอดคงคา้งท่ีเหลือ 

อตัราดอกเบีย้ (ตอ่ปี) 
(มีผลวนัที่ 1 สิงหาคม  2563) 
 
 

วงเงนิ (บาท) อัตราดอกเบีย้ (ต่อปี) 

               100,000 – 600,000  CLR + 5% (25%) 
หมายเหต ุ1. CLR (Consumer Loan Rate) ณ ปัจจบุนั = 20% ตอ่ปีส  าหรบักรณีอตัราดอกเบีย้มีการเปล่ียนแปลง
ธนาคารจะแจง้ใหท้ราบโดยการประกาศไว ้ณ สถานท่ีท าการสาขาและเว็บไซตข์องธนาคาร 

โปรโมชั่น สามารถดรูายละเอียดโปรโมชั่นปัจจบุนัจากเอกสาร/สื่อสง่เสรมิการขาย  
หมายเหต ุการอนมุตัวิงเงินสนิเช่ือและอตัราดอกเบีย้เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณาสนิเช่ือของธนาคาร  

3. ค่าใช้จ่ายส าหรับสินเช่ือ 
อตัราดอกเบีย้และคา่ใชจ้่ายส าหรบัสนิเช่ือบคุคล  

3.1 ดอกเบีย้ เบีย้ปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เม่ือค านวณรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 25%ต่อปี  
-  ดอกเบีย้ เบีย้ปรบั คา่บรกิาร หรือคา่ธรรมเนียมใดๆ   25%ตอ่ปี 
-  เบีย้ปรบักรณีผิดนดัช าระหนี*้  

 ผิดนดัช าระภายในหนึ่งเดือนนบัจากวนัครบ
ก าหนด 

คดิอตัราดอกเบีย้ตามสญัญาบวกเพิ่มรอ้ยละ 1 ตอ่ปี                    

 ผิดนดัช าระมากกว่าหนึ่งเดือน แตไ่ม่เกิน     
สองเดือนนบัจากวนัครบก าหนด 

คดิอตัราดอกเบีย้ตามสญัญาบวกเพิ่มรอ้ยละ 2 ตอ่ปี          

 ผิดนดัช าระมากกว่าสองเดือน  คดิอตัราดอกเบีย้ตามสญัญาบวกเพิ่มรอ้ยละ 3 ตอ่ปี        

 

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

3.3 ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายใหแ้ก่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอก 
3.3.1. คา่ใชจ้า่ยในการช าระเงิน**  

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

3.3.2.คา่ใชจ้่ายในการตรวจสอบขอ้มลูเครดติ                                                                 ไม่คดิคา่ธรรมเนียม 
3.3.3.คา่ใชจ้่ายกรณีเงินในบญัชีไมพ่อจ่าย 
         (กรณีช าระหนีโ้ดยการหกับญัชีกบัสถาบนัการเงินอ่ืน) 

                                                                ไม่คดิคา่ธรรมเนียม 

3.4 ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคาร 
คา่ใชจ้่ายในการตดิตามทวงถามหนี ้                                                                 ไม่คดิคา่ธรรมเนียม  
คา่ธรรมเนียมในการขอใบแจง้ยอดบญัชี (ชดุท่ี 2 เป็นตน้ไป) 100 บาท / ฉบบั  
คา่ใชจ้่ายกรณีเช็คคืน                                                                ไม่เกิน 200 บาทตอ่ครัง้  
คา่ตรวจสอบรายการ ไม่มี 
หมายเหต ุ*กรณีตอ้งการช าระยอดทัง้หมด/ปิดวงเงิน กรุณาสอบถามยอดจากCIMB THAI Care Center โทร 02 626 7777 หรือสาขาธนาคาร 
                 **คา่ใชจ้่ายตามขอ้ 3.3.1 เป็นคา่ใชจ้่ายตามอตัราท่ีผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บจากลกูคา้ ณ จดุรบัช าระเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยู่กบัผูใ้หบ้รกิารแตล่ะราย 

 

4. ผลิตภัณฑนี์มี้ข้อก าหนดและอาจท าใหท้า่นมีภาระหน้าทีอ่ะไรบ้าง 
4.1 ธนาคารจะจดัสง่ใบแจง้สรุปยอดบญัชี  (Statement ) ใหท้า่นทราบถงึยอดท่ีจะตอ้งช าระและวนัครบก าหนดช าระเป็นประจ าทกุเดือน  
4.2 ธนาคาร จะค านวณดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ตามจ านวนวนัท่ีเบิกใชจ้รงิ ดงัสตูร= ยอดเงินรวม(จ านวนเงินท่ีเบิกถอนหรือยอดคงคา้งหลงัหกัเงินท่ีช าระ) x อตัราดอกเบีย้ x จ านวนวนั / 365  

หมายเหต ุดอกเบีย้ค  านวณตามจ านวนวนัตามปีปฏิทนิ 
4.3 ธนาคารจะค านวณยอดช าระขัน้ต  ่า ดงัสตูร  =  (เงินตน้+ดอกเบีย้)x 5%)+คา่ธรรมเนียม (ถา้มี) + ยอดท่ีเกินวงเงิน (ถา้มี) + ยอดคา้งช าระในงวดท่ีผ่านมา(ถา้มี)   
4.4 ทา่นสามารถเลือกช าระคืนเตม็จ านวน หรอืช าระขัน้ต  ่า 5%* ของยอดเงินท่ีเรียกเก็บในแตล่ะรอบบญัชี โดยกรณีท่ีทา่นช าระไมค่รบตามจ านวนขัน้ต  ่าท่ีระบใุนใบแจง้ยอดรายการ 

(Statement) หรือช าระหลงัวนัท่ีครบก าหนดช าระในแตล่ะรอบบญัชี ทา่นจะมีภาระคา่ใชจ้่ายเพิ่มขึน้ ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 5 และหากทา่นไม่สามารถช าระคืนเงินกูยื้มตามเวลาท่ีก าหนด 
กรุณาแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัที เพ่ือรว่มกนัพิจารณาเง่ือนไขการช าระคืนในรูปแบบอ่ืนตามเง่ือนไขของธนาคาร 
*เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระหนีใ้หก้บัลกูคา้ในช่วงสถานการณก์ารระบาดโควิด-19 ทา่นสามารถช าระหนีไ้ดข้ัน้ต  ่า 3% ของยอดคงคา้งตามใบแจง้ยอด ตัง้แตร่อบบญัชีเดือนเมษายน 
2563 ถึงเดือนธนัวาคม 2565 หรือช าระเกินกว่าจ านวนเงินขัน้ต  ่าท่ีธนาคารก าหนดได ้โดยทา่นยงัคงมีคา่เบีย้ปรบัของยอดคงคา้งท่ีเหลือ 

4.5 ขอ้ควรทราบเก่ียวกบัวิธีการช าระสนิเช่ือและล าดบัการตดัช าระ 
4.5.1 กรณีทา่นมียอดช าระสนิเช่ือส าหรบัวงเงินสนิเช่ือหมนุเวียน เพียงอยา่งเดียว ทา่นสามารถเลือกช าระยอดเตม็จ านวน /บางสว่น/ ขัน้ต  ่า โดยธนาคารจะตดัช าระ คา่ธรรมเนียม 

 (ถา้มี) ดอกเบีย้ และ เงินตน้ ตามล าดบั 
4.5.2 กรณีทา่นมียอดช าระส าหรบัวงเงินสนิเช่ือหมนุเวียน   และ แบบผ่อนช าระ เงินท่ีลกูคา้น ามาช าระ ธนาคารจะไปตดัช าระคา่ธรรมเนียม (ถา้มี) ดอกเบีย้ และ เงินตน้ ตามล าดบั 

ส  าหรบัยอดการผ่อนช าระรายงวดของวงเงินสนิเช่ือแบบผ่อนช าระก่อน  และสว่นท่ีเหลือจงึน าไปตดัช าระยอดของวงเงินสนิเช่ือหมนุเวียนซึง่เงินจ านวนดงักลา่วอาจครอบคลมุ
ยอดเตม็จ านวน หรือ บางสว่น หรือ ขัน้ต  ่า ได ้

4.5.3 กรณีทา่นมียอดช าระส าหรบัวงเงินสนิเช่ือแบบผ่อนช าระเพียงอย่างเดียว ทา่นสามารถช าระคา่งวดไดต้ามจ านวนท่ีแสดงในใบแจง้หนีข้องงวดนัน้ๆ 
4.5.4 กรณีทา่นมียอดช าระส าหรบัวงเงินสนิเช่ือแบบผ่อนช าระเพียงอย่างเดียว และทา่นช าระเกินกว่าคา่งวดรายเดือน ธนาคาจะคงเงินสว่นเกินดงักลา่วไวเ้พ่ือน าไปตดัช าระส าหรบัคา่

งวดถดัไป 
4.5.5 กรณีผิดนดัช าระหนี ้เงินท่ีลกูคา้น ามาช าระ ธนาคารจะไปตดัช าระหนีต้ามยอดหนีแ้ตล่ะงวด โดยตดัคา่ธรรมนียม ดอกเบีย้ และเงินตน้ของยอดหนีท่ี้คา้งช าระนานท่ีสดุก่อน แลว้

จงึคอ่ยตดัช าระหนีท่ี้คา้งช าระนานรองลงมาล าดบั 
4.6  เม่ือทา่นช าระคา่งวดผ่านช่องทางของธนาคาร หรือช าระผ่านจดุบรกิารช่องทางอ่ืน ๆ กรุณาใหเ้ก็บใบเสรจ็รบัเงินไวเ้ป็นหลกัฐานการช าระเงินทกุครัง้ 
5. ข้อควรระวังหากไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 
5.1  ทา่นตอ้งช าระหนีแ้ละคา่ธรรมเนียม (ถา้มี) ภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด หากทา่นคา้งช าระหรือช าระเกินก าหนดหรอืช าระคืนเพียงบางสว่น ทา่นจะมีคา่เบีย้ปรบัท่ีตอ้งช าระ
เพิ่มเตมิ กรณีท่ีทา่นช าระคืนไม่ตรงตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด (ช าระลา่ชา้หรือไม่ตรงตามวนัท่ีก าหนด) ธนาคารจะคดิอตัราดอกเบีย้ผิดนดัเพิ่มขึน้จากอตัราดอกเบีย้ปกตสิงูสดุตาม
สญัญาอีกไมเ่กินรอ้ยละ 3 ตอ่ปี ของเงินตน้ของคา่งวดท่ีลกูคา้คา้งช าระแตล่ะงวดไปจนถึงวนัท่ีศาลรบัฟ้อง หรือจนกวา่จะมีการช าระคืนตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด ธนาคารจงึจะปรบั
อตัราดอกเบีย้ปกตติามสญัญา  ทัง้นี ้ดอกเบีย้ คา่ปรบั คา่บรกิาร คา่เบีย้ปรบัลา่ชา้หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เม่ือค านวณรวมกนัแลว้ไม่เกิน 25% ตอ่ปี   
หมายเหต ุปัจจบุนัธนาคารไม่มีการคดิอตัราดอกเบีย้เพิ่มเตมิกรณีคา้งช าระ เน่ืองจากอยู่ช่วงระหว่างปรบัปรุงระบบงาน 
  5.2 ธนาคารอาจด าเนินการทางกฎหมายเพ่ือบงัคบัช าระหนีก้บัทา่นตอ่ไป 
6. หากทา่นต้องการช าระเงนิกู้ยืมก่อนครบก าหนดต้องท าอย่างไร 
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ขอ้มลูในเอกสารฉบบันี ้มีผลบงัคบัใชไ้ดถ้งึวนัท่ี : ไม่มีก าหนดระยะเวลา หรือจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง 

กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการช าระปิดยอดสนิเช่ือทัง้หมดหรือช าระเพ่ือปิดบญัชีสนิเช่ือใหต้ดิตอ่ CIMB THAI Care Center โทร 02 626 7777 หรือสาขาธนาคารเพ่ือสอบถามยอดเงินตน้คงคา้ง 
พรอ้มดอกเบีย้รวมท่ีตอ้งช าระทัง้หมดก่อนการช าระเงิน 
7. ทา่นจะต้องมีผู้ค า้ประกันหรือหลักประกันหรือไม่ 
ผูข้อสนิเช่ือไม่จ าเป็นตอ้งใชห้ลกัทรพัยห์รอืบคุคลอ่ืนค า้ประกนั 
8. ผลิตภัณฑนี์มี้ความเส่ียงทีส่ าคัญอะไรบ้าง 
อตัราดอกเบีย้ของสนิเช่ือบคุคล ExtraCash อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามประกาศของธนาคาร และ/หรือ หากลกูคา้มีการช าระลา่ชา้หรือไม่ตรงตามท่ีธนาคารก าหนดจะปรบัเป็นอตัราดอกเบีย้
ปรบัผิดนดัช าระสงูสดุ หรอืช าระเพียงบางสว่นทา่นยงัคงมีคา่เบีย้ปรบั ดงันัน้ เม่ืออตัราดอกเบีย้ที่เพิ่มสงูขึน้อาจท าใหย้อดช าระขัน้ต  ่าเพิ่มมากขึน้ได ้
9. กรณีมีข้อสงสัยเก่ียวกับบัญชี  หรือการแจ้งเปล่ียนแปลงรายละเอียดในการติดต่อของทา่น 
ถา้ทา่นมีขอ้สงสยัเก่ียวกบับญัชี หรือ ตอ้งการอายดับญัชี หรือตอ้งการเปล่ียนแปลงขอ้มลู เช่น  ช่ือ-นามสกลุ อาชีพ สถานท่ีท างาน สถาน ท่ีอยู่ และ/หรือ หมายเลขโทรศพัท ์ที่อยู่จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Mail Address)รายละเอียดตา่งๆ โดยกรุณาตดิตอ่สาขาของธนาคาร หรือ CIMB Thai Care Center 0-2626-7777 
10. ทา่นสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑห์รือเปล่ียนแปลงเงือ่นไขการใหบ้ริการนีห้รือช่องทางการติดต่อกับธนาคารได้อย่างไร 
10.1 ลกูคา้สนิเช่ือบคุคลเอ็กซต์รา้แคช สามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลติภณัฑ ์อตัราดอกเบีย้ที่อาจมีการเปล่ียนแปลงไดจ้ากประกาศ ณ สถานท่ีท าการสาขา และเว็บไซต ์
           ของธนาคาร www.cimbthai.com หรือ ตดิตอ่สอบถามไดท่ี้ทกุสาขาของธนาคาร หรือ CIMB Thai Care Center โทร 02 626 7777 
10.2 กรณีท่ีธนาคารเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใหบ้รกิารท่ีกระทบตอ่สทิธิประโยชนข์องทา่น หรือมีขอ้มลูเพ่ือแจง้เตือนท่ีส  าคญัตอ่การใชผ้ลติภณัฑ ์ธนาคารจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 
11. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มผลิตภัณฑสิ์นเช่ือประเภทไม่มีหลักประกัน 
สนิเช่ือบคุคลเพอรซ์นันลัแคช (PersonalCash) ส าหรบัเจา้ของกิจการ 
ค าเตอืน   : ผูข้อสนิเช่ือควรผ่อนช าระหนีเ้งินกูใ้หต้รงตามเง่ือนไขของธนาคาร  เพ่ือไม่มีประวตักิารคา้งช าระหนีก้บัธนาคาร 


