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 ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
สินเช่ือบุคคลExtraCash ส าหรับพนักงานประจ า 
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมลูผลติภณัฑ์ฉบบันี ้และควรศกึษารายละเอียดและ
เง่ือนไขโดยรายละเอียดก่อนท่ีทา่นจะตดัสินใจซือ้หรือใช้บริการผลติภณัฑ์) 

ช่ือผู้ขายผลิตภัณฑ์ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ออกผลิตภัณฑ์ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)  
ช่ือผลิตภัณฑ์     :  สินเช่ือบคุคล ExtraCash 
วันเดือนปี         :    1 เมษายน  2564  

1.  ผลิตภัณฑ์นีค้ืออะไร  

ผลิตภัณฑ์สินเช่ือบุคคล ExtraCash เป็นบริการสนิเช่ืออเนกประสงคใ์ห้แก่บคุคลธรรมดาในรูปแบบของวงเงินสนิเช่ือหมนุเวียน (Revolving Loan) เพ่ือเป็นวงเงินส ารองส าหรับใช้
จ่ายในการอปุโภคบริโภค สว่นบคุคลโดยไม่ต้องใช้หลกัทรัพย์หรือบคุคลค า้ประกนั สามารถเบิกถอนวงเงินผ่าน แอปพลเิคชนั CIMBTHAI Digital Banking ซึง่ลกูค้าสามารถโอนเงินจาก
บญัชีสนิเช่ือบคุคลเอ็กซ์ตร้าแคชท่ีลกูค้าได้รับอนมุตั ิไปยงับญัชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารอ่ืนได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยช่ือบญัชีออมทรัพย์ต้องตรงกนักบัช่ือท่ีสมคัรสนิเช่ือสว่นบคุคล
เอก็ซ์ตร้าแคช  และไม่มีคา่ธรรมเนียมใดๆ ในการโอนเงินตา่งธนาคาร 
2. ผลิตภัณฑ์นีม้ีลักษณะส าคัญอะไรบ้าง 
2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : พนกังานบริษัท,พนกังานรัฐวิสาหกิจ,ข้าราชการ หรือ ลกูจ้างประจ า 
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี ้  
สญัชาต ิ สญัชาตไิทยเทา่นัน้ 
อายผุู้สมคัร ตัง้แต ่21 – 60 ปี  
รายได้ตอ่เดือน > 15,000 บาท 
อายงุาน มีอายงุาน ณ ที่ท างานปัจจบุนัตัง้แต ่6 เดือนขึน้ไป 

2.3 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
วงเงินสินเช่ือตามจ านวนเทา่ของ
รายได้ตอ่เดือน  

10,000 บาท  -1,500,000 บาท  
หมายเหต ุ: กรณีลกูค้าท่ีมีรายได้ประจ าน้อยกว่า 30,000 บาทตอ่เดือน ทา่นจะได้รับการพิจารณาวงเงินไม่เกิน 1.5 เทา่ของรายได้ และ
ส าหรับลกูค้าท่ีมีรายได้ประจ ามากกว่า 30,000 บาทตอ่เดือน ทา่นจะได้รับการพิจารณาวงเงินสงูสดุไม่เกิน  5 เทา่ของรายได้     

การเบิกใช้วงเงิน สนิเช่ือบคุคลเอ็กซ์ตร้าแคช (ExtraCash) สามารถเบิกใช้วงสนิเช่ือได้สงูสดุ 100,000 บาทตอ่วนั หรือ เบิกถอนได้ไมเ่กิน 30,000 บาทตอ่
ครัง้ หรือ จ านวนครัง้ในการเบิกถอน สงูสดุ 8 ครัง้ตอ่วนั 

วิธีการช าระสินเช่ือ  - ช าระเตม็จ านวนตามใบแจ้งสรุปยอดบญัชี (Statement) หรือ 
- ขัน้ต ่า 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งสรุปยอดบญัชี (Statement) แตไ่ม่น้อยกวา่ 500 บาท แล้วแตว่า่จ านวนใดจะสงูกวา่บวกกบั

ยอดเงินท่ีใช้เกินกว่าวงเงินท่ีได้รับอนมุตั ิ(ถ้ามี) 
หมายเหต ุเพ่ือเป็นการบรรเทาภาระหนีใ้ห้กบัลกูค้าในช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ทา่นสามารถช าระหนีไ้ด้ขัน้ต ่า 3%ของยอดคง
ค้างตามใบแจ้งยอด ตัง้แตร่อบบญัชีเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนธนัวาคม 2564 หรือช าระเกินกว่าจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีธนาคารก าหนดได้ 
โดยทา่นยงัคงมีคา่เบีย้ปรับของยอดคงค้างที่เหลือ  

อตัราดอกเบีย้  
(มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 สิงหาคม   2563) 

 
หมายเหต ุ1. CLR (Consumer Loan Rate) ณ ปัจจบุนั = 20% ตอ่ปีส าหรับกรณีอตัราดอกเบีย้มีการเปล่ียนแปลงธนาคารจะแจ้งให้
ทราบโดยการประกาศไว้ ณ สถานท่ีท าการสาขาและเว็บไซต์ของธนาคาร  

วงเงนิ(บาท) อัตราดอกเบีย้ (ต่อปี) 

10,000 -  999,999 CLR + 5% (25%) 
มากกวา่ 1,000,000 CLR + 1% (21%) 

โปรโมชัน่ สามารถดรูายละเอียดโปรโมชัน่ปัจจบุนัจากเอกสาร/สื่อสง่เสริมการขาย   
3. ค่าใช้จ่ายส าหรับสินเช่ือ 
อัตราดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายส าหรับสินเช่ือบุคคล 

3.1 ดอกเบีย้ เบีย้ปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อค านวณรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 25%ต่อปี  
- ดอกเบีย้ เบีย้ปรับ คา่บริการ หรือคา่ธรรมเนียมใดๆ                                                  21%- 25%ตอ่ปี  
- คา่ธรรมเนียมการช าระคืนเงินกู้ ก่อนก าหนด (1ปีแรก)                                                             ไม่มี 

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

  ธนาคารเป็นผู้ออกคา่อากรแสตมป์ให้ลกูค้า 
3.3 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก  
3.3.1. คา่ใช้จา่ยในการช าระเงิน*  

- ช าระโดยหกับญัชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ไม่คดิคา่ธรรมเนียม 
- ช าระผ่านเคร่ือง ATM ของผู้ให้บริการรายอ่ืน คา่ธรรมเนียมขึน้อยูก่บัผู้ให้บริการ 
- ช าระท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคาร ซไีอเอ็มบี ไทย  ไม่คดิคา่ธรรมเนียม 
- ช าระผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการอ่ืน ไม่มีคา่ธรรมเนียม 

- ช าระผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการอ่ืน ไม่มีคา่ธรรมเนียม 
- ผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking ไม่มีคา่ธรรมเนียม 
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- ท่ีท าการไปรษณีย์ (Pay at Post)   16.05 บาทตอ่รายการ 
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15 บาท 
- ทรู พาร์ทเนอร์ ไม่เกิน 20 บาท 
- เทสโก้ โลตสั 10 บาท 
- ซีพี เฟรชมาร์ท ไม่เกิน 20 บาท 

3.3.2.คา่ใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมลูเครดติ ไม่คดิคา่ธรรมเนียม 
3.3.3.คา่ใช้จ่ายกรณีเงินในบญัชีไมพ่อจ่าย 
         (กรณีช าระหนีโ้ดยการหกับญัชีกบัสถาบนัการเงินอ่ืน) 

ไม่คดิคา่ธรรมเนียม 

3.4 ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคาร  
 คา่ใช้จ่ายในการตดิตามทวงถามหนี ้ ไม่คดิคา่ธรรมเนียม 
คา่ขอใบแจ้งยอดบญัชีของแตล่ะงวด (ชดุท่ี 2 เป็นต้นไป)     100 บาท / ฉบบั      
คา่ใช้จ่ายกรณีเช็คคืน       ไมเ่กิน 200 บาทตอ่ครัง้     
คา่ขอตรวจสอบรายการ ไม่มี 

หมายเหตุ คา่ใช้จ่ายตามข้อ 3.3.1 เป็นคา่ใช้จ่ายตามอตัราท่ีผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลกูค้า ณ จดุรับช าระเงินอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยูก่บัผู้ให้บริการแตล่ะราย 
 

 

4. ผลิตภัณฑ์นีม้ีข้อก าหนดและอาจท าให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง  
4.1 ธนาคารจะจดัสง่ใบแจ้งหนี ้ (Statement ) ให้ทา่นทราบถึงยอดท่ีจะต้องช าระและวนัครบก าหนดช าระลว่งหน้า  
4.2 ธนาคาร จะค านวณดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ตามจ านวนวนัท่ีเบิกใช้จริง ดงัสตูร= ยอดเงินรวม(จ านวนเงินท่ีเบกิถอนหรือยอดคงค้างหลงัหกัเงินท่ีช าระ) x อตัราดอกเบีย้ x จ านวนวนั / 365  
หมายเหต ุดอกเบีย้ค านวณตามจ านวนวนัตามปีปฎิทนิ 
4.3 ธนาคารจะค านวณยอดช าระขัน้ต ่า ดงัสตูร  =  (เงินต้น+ดอกเบีย้)x 5%)+คา่ธรรมเนียม(ถ้ามี) + ยอดท่ีเกินวงเงิน (ถ้ามี) + ยอดค้างช าระในงวดท่ีผ่านมา(ถ้ามี)   
4.4 ทา่นสามารถเลือกช าระคืนเตม็จ านวน หรือช าระขัน้ต ่า 5% ของยอดเงินท่ีเรียกเก็บในแตล่ะรอบบญัชี หากทา่นช าระไม่ครบตามจ านวนขัน้ต ่าท่ีระบใุนใบแจ้งยอดรายการ (Statement) 
หรือช าระหลงัวนัท่ีครบก าหนดช าระในแตล่ะรอบบญัชี ทา่นจะมีภาระคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 5 และหากทา่นไม่สามารถช าระคืนเงินกู้ ยืมตามเวลาท่ีก าหนด กรุณาแจ้งให้
ธนาคารทราบทนัที เพ่ือร่วมกนัพิจารณาเง่ือนไขการช าระคืนในรูปแบบอ่ืน  
หมายเหตุ เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระหนีใ้ห้กบัลกูค้าในช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ทา่นสามารถช าระหนีไ้ด้ขัน้ต ่า 3% ของยอดคงค้างตามใบแจ้งยอด ตัง้แตร่อบบญัชีเดือน
เมษายน 2563 ถึงเดือนธนัวาคม 2564 หรือช าระเกินกว่าจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีธนาคารก าหนดได้ โดยทา่นยงัคงมีคา่เบีย้ปรับของยอดคงค้างท่ีเหลือ 
4.5 เม่ือลกูค้าช าระหนีก้บัทางธนาคาร หรือช าระผ่านจดุบริการช่องทางอ่ืนๆ ขอให้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลกัฐานการช าระเงินทกุครัง้ 
5.ข้อควรระวังปฏิบัติตามข้อก าหนดและภาระหน้าที่ได้  
5.1 ทา่นต้องช าระหนีแ้ละคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด หากทา่นค้างหรือช าระเกินก าหนดหรือช าระคืนเพียงบางสว่น ทา่นจะมีคา่เบีย้ปรับท่ีต้องช าระเพิม่เตมิ 
กรณีท่ีทา่นช าระคืนไม่ตรงตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด (ช าระลา่ช้าหรือไม่ตรงตามวนัท่ีก าหนด) ธนาคารจะคดิอตัราดอกเบีย้ผิดนดัเพิ่มขึน้จาดอตัราดอกเบีย้ปกตสิงูสดุตามสญัญาบวก 
3%ตอ่ปี ของยอดเงินต้นคงค้างท่ีลกูค้าค้างช าระทัง้จ านวนหรือจนกว่าจะมีการช าระคืนตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด ธนาคารจงึจะปรับเป็นอตัราดอกเบีย้ตามสญัญา ทัง้นี ้ดอกเบีย้ คา่ปรับ 
คา่บริการ คา่เบีย้ปรับลา่ช้าหรือคา่ธรรมเนียมใดๆ เม่ือค านวณรวมกนัแล้วไมเ่กิน 25% ตอ่ปี       
หมายเหต ุปัจจบุนัธนาคารยงัไม่มีการคดิดอกเบีย้ผิดนดั เน่ืองจากอยูใ่นช่วงระหว่างการพฒันาระบบ                                                                                                                                                                                                                
5.2 ธนาคารอาจจ าเป็นต้องบอกเลกิสญัญาและด าเนินการทางกฎหมายตอ่ไป 
6. อะไรจะเกิดขึน้หากท่านช าระเงินกู้ยืมก่อนครบก าหนด 
กรณีท่ีลกูค้าต้องการช าระเงินคืนเพ่ือปิดบญัชีสนิเช่ือหรือช าระเงินงวดสดุท้ายให้ตดิตอ่CIMB Thai Care Center หรือสาขาธนาคารเพ่ือสอบถามยอดเงินรวมท่ีต้องช าระทัง้หมดก่อนการ
ช าระเงิน 
7. ท่านจะต้องมีผู้ค า้ประกันหรือหลักประกันหรือไม่ 
ผู้ขอสนิเช่ือไม่จ าเป็นต้องใช้หลกัทรัพย์หรือบคุคลอ่ืนค า้ประกนั 
8. ผลิตภัณฑ์นีม้ีความเส่ียงที่ส าคัญอะไรบ้าง 
อตัราดอกเบีย้ของสนิเช่ือบคุคล ExtraCash อาจเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร และ/หรือ หากลกูค้าค้างช าระหรือมีการช าระลา่ช้าไม่ตรงตามท่ีธนาคารก าหนดจะปรับเป็นอตัรา
ดอกเบีย้ปรับผิดนดัช าระตามท่ีธนาคารก าหนด หรือหากช าระเพียงบางสว่นทา่นยงัคงมีคา่เบีย้ปรับ ดงันัน้ เม่ืออตัราดอกเบีย้ที่เพิ่มสงูขึน้อาจท าให้ยอดช าระขัน้ต ่าเพิ่มมากขึน้ได้ 
9. กรณีมีข้อสงสัยบัญชี การแจ้งเปล่ียนแปลงรายละเอียดในการตดิต่อของท่าน  
ถ้าทา่นมีข้อสงสยัเก่ียวกบับญัชี หรือ ต้องการอายดับญัชี หรือต้องการเปล่ียนแปลงข้อมลู เช่น  ช่ือ-นามสกลุ อาชีพ สถานท่ีท างาน สถาน ท่ีอยู่ และ/หรือ หมายเลขโทรศพัท์ ที่อยู่จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail Address)รายละเอียดตา่งๆ โดยกรุณาตดิตอ่สาขาของธนาคาร หรือ CIMB Thai Care Center 0-2626-7777 
10. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการให้บริการนีห้รือช่องทางการตดิต่อกับธนาคารได้อย่างไร  
1. กรณีอตัราดอกเบีย้มีการเปล่ียนแปลง ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยการประกาศไว้ ณ สถานท่ีท าการสาขาและเว็บไซต์ของธนาคาร หรือหากมีข้อสงสยั ร้องเรียน และ/หรือต้องการทราบ
รายละเอียดเพิม่เตมิ สามารถเข้าไปดรูายละเอียดได้ท่ี www.cimbthai.com หรือ ตดิตอ่สอบถามได้ท่ีทกุสาขาของธนาคาร หรือ ท่ี CIMB Thai Care Center โทร. 0-2626-7777 
2. กรณีธนาคารมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการให้บริการท่ีกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของทา่นหรือแจ้งเตือนท่ีส าคญัตา่งๆ ธนาคารจะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า 
11. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเช่ือประเภทไม่มีหลักประกัน 
สนิเช่ือบคุคลเพอร์ซนันลัแคช (PersonalCash) 
ค าเตือน           : ผู้ขอสนิเช่ือควรผ่อนช าระหนีเ้งินกู้ ให้ตรงตามเง่ือนไขของธนาคาร  เพ่ือไมมี่ประวตักิารค้างช าระหนีก้บัธนาคาร 

ข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้มีผลบงัคบัใช้ได้ถงึวนัท่ี : ไม่มีก าหนดระยะเวลา หรือจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง 

http://www.cimbthai.com/

