
หน่วย: รอ้ยละต่อปี

นิติบุคคล 3 นิติบุคคล 3

 ลูกค้าซิตี้โกลด์ 1 ลูกค้าซิตี้แบงก์ก้ิง 2 ลูกค้าซิตี้โกลด์ 1 ลูกค้าซิตี้แบงก์ก้ิง 2

1. เงินฝากกระแสรายวัน (Current Accounts) N/A

2. เงินฝากออมทรัพย์ (Saving Accounts)

     วงเงิน  ต้ังแต่ 0.01 บาทขึ้นไป 0.25 N/A
  2.2. ออมทรัพย์เซฟว่ิงพลัส
     วงเงิน 0 - 1,999,999 บาท 0.55 N/A
     วงเงิน 2,000,000 - 20,000,000 0.55 N/A
     วงเงิน 20,000,001 บาท ขึ้นไป 0.55 N/A
  2.3. ออมทรัพย์เพ่ิมค่า
     วงเงิน  ต้ังแต่ 0 - 99,999 บาท 0.80
                   ต้ังแต่ 100,000 - 1,999,999 บาท 0.90
                   ต้ังแต่ 2,000,000 - 9,999,999 บาท 1.00
                   ต้ังแต่ 10,000,000 - 19,999,999 บาท 1.00
                   ต้ังแต่ 20,000,000 - 49,999,999 บาท 1.00
  2.4. ออมทรัพย์มันน่ี มาร์เก็ต เซฟว่ิง
     วงเงิน  ต้ังแต่ 0 - 1,999,999 บาท
                   ต้ังแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป
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ธนาคารซิตี้แบงก์
ตารางที ่1 อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก (ร้อยละต่อปี) 

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที ่19 สิงหาคม 2556

ประเภทเงินฝาก
บุคคลธรรมดา

ประเภทลูกค้า
ผู้มีถิ่นทีอ่ยู่นอกประเทศ

บุคคลธรรมดา

เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)

  2.1. ออมทรัพย์แบบธรรมดา บัญชีซิตี้วัน และออมทรัพย์เฟล็กซิเบ้ิล

2.30
0.65

1.25
2.30

0.65

00

Page 1



หน่วย: รอ้ยละต่อปี

ธนาคารซิตี้แบงก์
ตารางที ่1 อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก (ร้อยละต่อปี) 

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที ่19 สิงหาคม 2556
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)

นิติบุคคล 3 นิติบุคคล 3

ลูกค้าซิตี้โกลด์ 1 ลูกค้าซิตี้แบงก์ก้ิง 2 ลูกค้าซิตี้โกลด์ 1 ลูกค้าซิตี้แบงก์ก้ิง 2

3. เงินฝากประจ า (Time deposit)
3.1 เงินฝากประจ าแบบธรรมดา (Normal Time deposit)-

เปิดบัญชีขัน้ต่ า 100,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 100,000 บาท 1.65
        ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 100,000 บาท 1.70 N/A
        ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 100,000 บาท 1.75 N/A
        ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 100,000 บาท 1.75 N/A
        ระยะเวลาฝาก 18 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 100,000 บาท 1.85 N/A
        ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 100,000 บาท 1.85 N/A
        ระยะเวลาฝาก 36 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 100,000 บาท 1.95 N/A
        ระยะเวลาฝาก 48 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 100,000 บาท 2.05 N/A
        ระยะเวลาฝาก 60 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 100,000 บาท 2.15 N/A

3.2 เงินฝากประจ าแบบธรรมดา ออนไลน์(Normal Time deposit Online)-

เปิดบัญชีขัน้ต่ า 100,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 100,000 บาท N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 100,000 บาท N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 100,000 บาท N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 100,000 บาท N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 18 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 100,000 บาท N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 100,000 บาท N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 36 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 100,000 บาท N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 48 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 100,000 บาท N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 60 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 100,000 บาท N/A N/A
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หน่วย: รอ้ยละต่อปี

ธนาคารซิตี้แบงก์
ตารางที ่1 อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก (ร้อยละต่อปี) 

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที ่19 สิงหาคม 2556
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)

นิติบุคคล 3 นิติบุคคล 3

ลูกค้าซิตี้โกลด์ 1 ลูกค้าซิตี้แบงก์ก้ิง 2 ลูกค้าซิตี้โกลด์ 1 ลูกค้าซิตี้แบงก์ก้ิง 2

3.3 เงินฝากประจ าแบบรับดอกเบ้ียรายงวด (Periodic Time deposit) -  เปิด
      จ่ายดอกเบ้ียรายเดือน
        ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 18 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 36 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 48 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 60 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท

      จ่ายดอกเบ้ียราย 3 เดือน
        ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 18 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 36 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 48 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 60 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท

      จ่ายดอกเบ้ียราย 6 เดือน
        ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 18 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 24 เดือน

     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 36 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 48 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 60 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท

ผู้มีถิ่นทีอ่ยู่นอกประเทศ
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หน่วย: รอ้ยละต่อปี

ธนาคารซิตี้แบงก์
ตารางที ่1 อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก (ร้อยละต่อปี) 

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที ่19 สิงหาคม 2556
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)

นิติบุคคล 3 นิติบุคคล 3

ลูกค้าซิตี้โกลด์ 1 ลูกค้าซิตี้แบงก์ก้ิง 2 ลูกค้าซิตี้โกลด์ 1 ลูกค้าซิตี้แบงก์ก้ิง 2

      จ่ายดอกเบ้ียราย 12 เดือน

        ระยะเวลาฝาก 24 เดือน

     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 36 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 48 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 60 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท

3.4 เงินฝากประจ าเพ่ิมค่า (Rising Rate Time deposit) - 
        ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
         6 เดือนแรก
        6 เดือนท่ีสอง
        6 เดือนท่ีสาม
        6 เดือนท่ีส่ี

อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงต่อปี 2.19%

ประเภทเงินฝาก ผู้มีถิ่นทีอ่ยู่นอกประเทศ
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หน่วย: รอ้ยละต่อปี

ธนาคารซิตี้แบงก์
ตารางที ่1 อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก (ร้อยละต่อปี) 

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที ่19 สิงหาคม 2556
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)

นิติบุคคล 3 นิติบุคคล 3

ลูกค้าซิตี้โกลด์ 1 ลูกค้าซิตี้แบงก์ก้ิง 2 ลูกค้าซิตี้โกลด์ 1 ลูกค้าซิตี้แบงก์ก้ิง 2

3.5 เงินฝากประจ าเฟล็กซิเบ้ิล -  Flexible Time Deposit Enhancement-     
        ระยะเวลาฝาก 2.5 เดือน (10 สัปดาห์)
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 10 เดือน
     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 12 เดือน

     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 18 เดือน

     วงเงิน ต้ังแต่ 200,000 บาท

ประเภทลูกค้า
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ประเภทเงินฝาก
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2.00 N/A

1.10

1.95 N/A

Page 5



หน่วย: รอ้ยละต่อปี

ธนาคารซิตี้แบงก์
ตารางที ่1 อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก (ร้อยละต่อปี) 

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที ่19 สิงหาคม 2556
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)

หมายเหตุ :

เง่ือนไขต่างๆในการจ่ายดอกเบ้ีย
o   เป็นอัตราดอกเบีย้ใช้เฉพาะบุคคลธนกิจเท่านัน้

o   ในกรณทีีลู่กค้าเปิดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือออมทรัพย์ซ่ึงเป็นบัญชีเงินฝากเฉพาะทีธ่นาคารฯ ให้บริการเพ่ิมเติมในวันเสาร์ - อาทิตย์

 และลูกค้าได้มีการน าฝากเป็นเงินสดผ่านเคร่ืองรับฝากเงินอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine) เนือ่งด้วยธนาคารฯมิได้เปิดบริการหน้าเคาน์เตอร์

(Teller Counter) หรือในกรณทีีลู่กค้าน าฝากเป็นเช็คนัน้ ทางธนาคารฯจะบันทึกรายการและเร่ิมค านวณดอกเบีย้ให้ในวันท าการถัดไปตามวัน

และเวลาท าการปกติของธนาคารฯในวันจันทร์ - วันศุกร์ อนึง่ส าหรับในกรณขีองเช็ค ให้มีผลตั้งแต่เช็คนัน้สามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้วเท่านัน้

o  การจ่ายดอกเบีย้ในกรณทีีถ่อนก่อนก าหนด ส าหรับบัญชีเงินฝากประจ าแบบธรรมดา บัญชีเงินฝากประจ าแบบรับดอกเบีย้รายงวด  

บัญชีเงินฝากประจ าแบบเพ่ิมค่า บัญชีเงินฝากประจ าแบบคล่องตัว (เดิม) บัญชีเงินฝากประจ าเฟล็กซิเบิล้ ผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเงิน จะเป็นไปตามเง่ือนไขทีร่ะบุ

หรือเป็นไปตามผู้บริหารอนุมัติ

o   ส าหรับเงินฝากประจ าแบบธรรมดา แบบรับดอกเบีย้รายงวดและแบบเพ่ิมค่า หากถอนก่อนครบก าหนดเวลาฝาก ธนาคารฯ จะพิจารณาให้ดอกเบีย้ดังนี ้

        o  ระยะเวลาฝาก  ไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารฯ จะยกเว้นการจ่ายดอกเบีย้ 

        o  ระยะเวลาฝาก  ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบีย้ในอัตราดอกเบีย้ออมทรัพย์ ณ วันทีถ่อนเงิน แต่สูงสุดไม่เกิน 1% ต่อปี 

            ส าหรับเงินฝากประจ าแบบรับดอกเบีย้รายงวด ธนาคารฯ จะหักส่วนทีเ่กินจากดอกเบีย้ทีพึ่งจะได้รับออกจากเงินต้นก่อน
        o  ส าหรับบัญชีนิติบุคคล หากถอนก่อนก าหนด ธนาคารฯ จะยกเว้นการจ่ายดอกเบีย้
        o  ส าหรับเงินฝากประจ าเพ่ิมค่า ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบีย้โดยหัก 1% ต่อปี จากอัตราดอกเบีย้ทีก่ าหนด
             ในกรณทีีธ่นาคารฯ ได้จ่ายดอกเบีย้ให้ท่านไปแล้วมากกว่าดอกเบีย้ทีท่่านควรจะได้รับ ธนาคารฯ จะหักดอกเบีย้ส่วนทีจ่่ายเกินนัน้จากเงินทีท่่านถอน
o  การค านวณอัตราดอกเบีย้ส าหรับเงินฝากประจ าจะค านวณแบบไม่ทบต้น
o  ส าหรับบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นทีอ่ยู่นอกประเทศ (Non-resident THB Account) ธนาคารฯ งดจ่ายดอกเบีย้บัญชีออมทรัพย์สกุลเงินบาททุกประเภท
o  ส าหรับบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นทีอ่ยู่นอกประเทศ (Non-resident THB Account) ธนาคารฯ จะรับเปิดบัญชีเงินฝากประจ าแบบธรรมดาทีมี่อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปเท่านัน้

o  บัญชีออมทรัพย์ เซฟวิ่งพลัส เป็นบัญชีพิเศษทีใ่ห้ดอกเบีย้สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติ โดยให้อ้างถึงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเดียวกันกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบธรรมดา 

    ซ่ึงจะมีผลตั้งแต่วันที ่23 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป ทัง้นีเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขทีลู่กค้าได้รับทราบในวันเปิดบัญชีดังกล่าว

o  การเปิดบัญชีเงินฝากประจ าออนไลน์ด้วยตัวเอง ให้ถือว่าท่านได้ตรวจสอบและตัดสินใจทีจ่ะเปิดบัญชีเงินฝากประจ านี ้และให้ถือว่าท่านได้ตกลงยินยอมทีจ่ะให้

    ธนาคารฯใช้เอกสารหลักฐานและลายเซ็นต์จากการเปิดบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ทีไ่ด้ให้กับธนาคารซิตี้แบงก์ไว้แล้ว เพ่ือการอ้างอิงและเป็นหลักฐานในการ

    เปิดบัญชีเงินฝากประจ าโดยสมบูรณ์

o  การเปิดบัญชีเงินฝากประจ าผ่านระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์สามารถท าได้ 24 ช.ม. อย่างไรก็ดีการท าธุรกรรมในช่วงเวลาหลัง 22.00 น. ของวันท าการหรือการท าธุรกรรมใน

    วันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขตัฤกษ ์ให้ถือว่าการท าธุรกรรมและอัตราดอกเบีย้ของบัญชีเงินฝากประจ านัน้กระท าและอ้างอิงอัตราดอกเบีย้ในวันท าการถัดไป

o  เง่ือนไขบัญชีเงินฝากประจ าแบบคล่องตัว (เดิม) - Flexsible Time Deposit (Original) มีดังนี้

       o  สามารถเบิกถอนเงินได้บางส่วนหลังจากวันทีเ่ปิดบัญชีไปแล้ว 1 เดือน โดยยอดเงินทีค่งเหลือในบัญชี จะยังคงได้รับดอกเบีย้ตามเดิม เม่ือถึงวันครบก าหนด
       o  ส าหรับยอดเงินทีถ่อนก่อนก าหนดเป็นจ านวนไม่เกิน 50% ของยอดเงินฝากทัง้หมด และส่วนทีเ่กิน 50% ของยอดเงินฝากทัง้หมด 
          จะได้รับดอกเบีย้ออมทรัพย์ของธนาคารซิตี้แบงก์ ณ วันทีถ่อน      

o  เง่ือนไขบัญชีเงินฝากประจ าเฟล็กซิเบิล้ - Flexible Time Deposit Enhancement มีดังนี ้  
        o  ในการเปิดบัญชีเงินฝากประจ าเฟล็กซิเบิล้ ลูกค้าต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์พร้อมกันเพ่ือให้สามารถท ารายการเบิกถอนเงินจากช่องทางอัตโนมัติต่างๆ
        o  การถอนเงินฝากก่อนครบก าหนด ระยะเวลาฝากไม่ถึง 1 เดือน ธนาคารฯจะยกเว้นการจ่ายดอกเบีย้เฉพาะส่วนของจ านวนเงินทีถ่อน 
        o  การถอนเงินฝากก่อนครบก าหนด ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป ธนาคารฯจะจ่ายดอกเบีย้ในอัตราดอกเบีย้ออมทรัพย์แบบธรรมดาตามทีธ่นาคารฯประกาศ
           ณ วันทีไ่ถ่ถอนส าหรับยอดทีถ่อน โดยยอดเงินทีค่งเหลือในบัญชี จะยังคงได้รับดอกเบีย้ตามเดิม 
o ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขบัญชีเงินฝากประจ าเฟล็กซิเบิล้ ขา้งต้น เป็นไปตามทีแ่จ้งให้ทราบ ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ในวันดังต่อไปนี ้
           (ก) ในวันที ่13 พฤษภาคม 2552 ส าหรับลูกค้าทีเ่ปิดบัญชีเงินฝากประจ าเฟล็กซิเบิล้ ตั้งแต่วันที ่13 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป และ
           (ข) ในวันที ่13 มิถุนายน 2552 ส าหรับลูกค้าทีเ่ปิดบัญชีเงินฝากประจ าเฟล็กซิเบิล้ ก่อนวันที ่13 พฤษภาคม 2552 และมีการครบก าหนดและ
                  ได้ต่ออายุเงินฝากประจ าเฟล็กซิเบิล้ดังกล่าว ตั้งแต่วันที ่13 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป
o  เง่ือนไขบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นทีอ่ยู่นอกประเทศ

o  เง่ือนไขผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
        o  ผู้ถือตั๋วแลกเงินมีฐานะเป็นเจ้าหนีข้องธนาคารพาณชิย์

        o  ผู้ถือตั๋วควรศึกษาขอ้มูลเพ่ือเขา้ใจถึงความเสี่ยงทีเ่กี่ยวขอ้ง ตามเอกสารช้ีแจงความเสี่ยงของธุรกรรมตั๋วแลกเงินทีธ่นาคารฯ ได้มอบให้พร้อมกับตั๋วแลกเงิน
        o  เง่ือนไขการจ่ายดอกเบีย้ส าหรับตั๋วแลกเงินทีไ่ถ่ถอนก่อนก าหนดวันครบก าหนดหน้าตั๋วแลกเงิน
                o  ตั๋วแลกเงินทีผู่้ถือถือตั๋วนัน้มาไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารฯ จะยกเว้นการจ่ายดอกเบีย้ 
                o  ตั๋วแลกเงินทีผู่้ถือถือตั๋วนัน้มาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบีย้ในอัตราดอกเบีย้ออมทรัพย์ ณ วันทีถ่อนเงิน แต่สูงสุดไม่เกิน 1% ต่อปี 
                    หรือเป็นไปตามทีผู่้บริหารอนุมัติ

        o  ไม่ได้รับการคุ้มครองเงินต้นและดอกเบีย้จากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตาม พรบ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ 11 สิงหาคม 2551

        o  เงินต้นและดอกเบีย้ของตั๋วแลกเงินไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตาม พรบ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ 11 สิงหาคม 2551
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หน่วย: รอ้ยละต่อปี

ธนาคารซิตี้แบงก์
ตารางที ่1 อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก (ร้อยละต่อปี) 

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที ่19 สิงหาคม 2556
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)

เง่ือนไขอ่ืนๆ

ผู้มีอ านาจลงนาม .........................................

9. ทางธนาคารฯขอสงวนสิทธิในการพิจารณาและเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและอัตราดอกเบีย้เงินฝากตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้ 
โดยธนาคารฯจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป

8. ทางธนาคารฯ อาจมีการให้ของสมนาคุณส าหรับลูกค้าทีเ่ปิดบัญชีใหม่รวมถึงตามเทศกาลหรือโอกาสครบรอบตามทีธ่นาคารฯเห็นสมควร          และอาจให้ของก านัลประจ าปี
ส าหรับลูกค้าปัจจุบันทุกรายทีรั่กษายอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตามเง่ือนไขทีก่ าหนด ซ่ึงธนาคารฯมีการประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทัว่กัน

6. วงเงิน หมายถึง ยอดรวมของเงินฝากทีลู่กค้าและกลุ่มเครือญาติของลูกค้านัน้ทีท่ ารายการภายในวันเดียวกัน

1. ลูกค้าซิตี้โกลด์ คือลูกค้าทีมี่ยอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ทัง้นีธ้นาคารฯมีสิทธิ์ยกเลิกสมาชิกภาพของสมาชิกซิตี้โกลด์ได้ในกรณทีีลู่กค้ามี
ยอดเงินคงเหลือต่ ากว่า 2 ล้านบาทเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน ตามเง่ือนไขของธนาคารฯ

5. ธนาคารฯสามารถให้อัตราดอกเบีย้เพ่ิมอีก0.25%ต่อปีจากอัตราดอกเบีย้ในตารางให้กับพนักงานธนาคารซิตี้แบงก์และพนักงานในกลุ่มธุรกิจในเครือซิตี้ทุกราย ยกเว้นเฉพาะกรณี
การต่ออายุเงินฝากแบบอัตโนมัติ ทัง้นีด้อกเบีย้พิเศษดังกล่าวไม่รวมถึงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท และเงินฝากประจ าเพ่ิมค่า

ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกิจ

                            (วีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล)                             

7. ทางธนาคารฯ สามารถให้อัตราดอกเบีย้แบบลูกค้าซิตี้โกลด์ส าหรับลูกค้าซิตี้แบงก์กิ้งทีม่าฝากเงินเพ่ิมจนยอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนถึง 2 ล้านบาทขึ้นไปตามเง่ือนไขของ
ลูกค้าซิตี้โกลด์

2. ลูกค้าซิตี้แบงก์กิ้ง คือลูกค้าทีมี่ยอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป ทัง้นีห้มายรวมถึงพนักงานธนาคารซิตี้แบงก์และพนักงานในกลุ่มธุรกิจใน
เครือซิตี้ทุกรายทีมี่ยอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯไม่ถึง 1 แสนบาท

4. ลูกค้าซิตี้แบงก์ทุกรายมีสิทธิ์ทีจ่ะได้รับอัตราดอกเบีย้ตามประกาศฯฉบับนี ้และจะได้รับสิทธิบวกเพ่ิมอีกไม่เกิน 0.75% ต่อปี ขึ้นอยู่กับยอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนในแต่ละ
ระดับตามหลักเกณฑ์ทีธ่นาคารฯก าหนดและผู้บริหารอนุมัติ ทัง้นี ้ดอกเบีย้พิเศษดังกล่าวไม่รวมถึงกรณกีารต่ออายุเงินฝากแบบอัตโนมัติ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท และเงิน
ฝากประจ าเพ่ิมค่า

3. ลูกค้านิติบุคคล คือ นิติบุคคลทีเ่ปิดบัญชีกับสายบุคคลธนกิจโดยมียอดรวมเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป

ประกาศ ณ วันที ่16 สิงหาคม 2556
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หน่วย: ร้อยละต่อปี

ก. อัตราดอกเบ้ียอ้างอิง

MLR 7.25
MOR N/A
MRR N/A

         4.  อ่ืนๆ
หน่วย: ร้อยละต่อปี

ข. อัตราดอกเบ้ียสูงสุด

     ข.(1) เงินให้สินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภค (Consumer Loan)

มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน

        5. อัตราดอกเบีย้สูงสุดกรณีปกติ
MLR-0.50% 2/ (ปัจจุบัน

อยู่ที ่6.75%)/ ไม่มีบริการ
MLR-0.50% 2/ (ปัจจุบัน

อยู่ที ่6.75%)/ 5.75

        6. อัตราดอกเบีย้สูงสุดกรณีผิดนัดช าระหนี้ 15.004/ ไม่มีบริการ 15.004/ N/A

     ข.(2) เงินให้สินเช่ือเพ่ือการประกอบธุรกิจ (Commercial Loan) วงเงินเบิกเกินบัญชี ระยะสั้น   (<= 1 ปี)3/ ระยะยาว (>1ปี)3/

        7. อัตราดอกเบีย้สูงสุดกรณีปกติ ไม่มีบริการ 20.99 20.99

        8. อัตราดอกเบีย้สูงสุดกรณีผิดนัดช าระหนี้ ไม่มีบริการ 20.99 20.99

    หมายเหตุ

1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเช่ือประเภทที ่ธปท.ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ

      2/  ส าหรับสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีไ่ด้รับอนุมัติก่อน ปี พ.ศ. 2554 ให้ใช้อัตราดอกเบีย้สูงสุดกรณีปกติที ่20.32%
      3/  ปัจจุบันไม่มีให้บริการ
      4/  ส าหรับสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยทีไ่ด้รับอนุมัติก่อน ปี พ.ศ. 2554 ให้ใช้อัตราดอกเบีย้สูงสุดกรณีผิดนัดช าระหนีท้ี ่45.63%

                                        ประกาศ ณ วันที ่16 สิงหาคม 2556

ผู้มีอ านาจลงนาม .........................................

         2.  อัตราดอกเบีย้ลูกค้ารายใหญ่ช้ันดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate)

ธนาคารซิตี้แบงก์

ตารางที ่2 อัตราดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือ 1/

เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที ่19 สิงหาคม 2556

         1.  อัตราดอกเบีย้ลูกค้ารายใหญ่ช้ันดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate)

         3.  อัตราดอกเบีย้ลูกค้ารายย่อยช้ันดี (Minimum Retail Rate)

สินเช่ือส่วนบุคคล
สินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย วงเงินเบิกเกินบัญชีโดยมีเงินฝากเป็นประกัน

    ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกิจ
                        (วีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล )                    



ก. ค่าบริการต่างๆที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก 3/

1. ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก

ข. ค่าบริการต่างๆที่เก่ียวเน่ืองกับเงินให้สินเช่ือ

มีหลักประกัน
ไม่มีหลักประกัน (ส่วนที่ไม่ได้อยู่

ภายใต้การก ากับ)

1. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่

1) ค่าอากรแสตมป์
0.05% ของวงเงินกู ้หรือสูงสุดไม่

เกิน 10,000 บาท
ไม่มีบริการ 0.05% ของวงเงินกู ้หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

2) ค่าธรรมเนียมจดจ านอง
1% ของวงเงินจดจ านอง หรือสูงสุด

ไม่เกิน 200,000 บาท
ไม่มีบริการ 1% ของวงเงินจดจ านอง หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่

 กรณีปกติ
1) ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ

2) ค่าส ารวจและประเมินหลักประกัน 2/ สูงสุด 4,000 บาท ไม่มีบริการ สูงสุด 4,000 บาท

3) ค่าเบ้ียประกันภัย
เป็นไปตามอัตราท่ีบริษัทประกัน

ก าหนด
ไม่มีบริการ เป็นไปตามอัตราท่ีบริษัทประกันก าหนด

4) ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์อ่ืนหรือช่องทางอ่ืน ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ
ช าระท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารอ่ืนจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังน้ี
(ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต่อรายการ / ในเขตต่างจังหวัดต่อรายการ  ตามอัตราจริง ที่
ธนาคารแต่ละแหง่เรียกเก็บ)

ธนาคารซิต้ีแบงก์ ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 20 บาท/ 35 บาท 20 บาท/ 35 บาท
บมจ.ธนาคารทหารไทย 20 บาท/ 35 บาท 20 บาท/ 35 บาท
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  20 บาท/ 35 บาท  20 บาท/ 35 บาท
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 25 บาท/ 25 บาท 25 บาท/ 25 บาท
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 25 บาท/ 35 บาท 25 บาท/ 35 บาท
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 25 บาท/ 40 บาท 25 บาท/ 40 บาท
 กรณีผิดนัดช าระหน้ี
1) ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (กรณีเช็คของธนาคารพาณิชย์อ่ืน) ไม่มีบริการ
2) ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณีช าระหน้ีโดยการหกับัญชีกับสถาบัน
การเงินอ่ืน)

ไม่มีบริการ

3) ค่าติดตามทวงถามหน้ี  2/ สูงสุด 225 บาท/รอบ ไม่มีบริการ สูงสุด 225 บาท/รอบ
3. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทนุในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์

 กรณีปกติ

1) ค่าส ารวจและประเมินหลักประกัน 2/ ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ

2) ค่าขอส าเนาใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละงวด (ชุดท่ี 2 เป็นต้นไป) ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ

3) ค่าธรรมเนียมด าเนินการสินเช่ือ ไม่คิดค่าบริการ ไม่มีบริการ ไม่คิดค่าบริการ
 กรณีผิดนัดช าระหน้ี

1) ค่าติดตามทวงถามหน้ี  2/ ไม่มีบริการ

ข. (2) ค่าบริการต่างๆของเงินให้สินเช่ือเพ่ือการประกอบธุรกิจ (Commercial loan) หมายเหตุ

1. ไม่มี ไม่มีบริการ

อัตราค่าบริการ (บาท)

สินเช่ือส่วนบุคคล

หมายเหตุ

ธนาคารซิตีแ้บงก์

ตารางที3่ อัตราค่าบริการต่างๆ เบ้ียปรับ ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ1/ และค่าบริการอ่ืนๆ
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)

เริ่มใช้ตัง้แต่วันที่ 19 สิงหาคม 2556

อัตราค่าบริการ (บาท)

ส าหรับลูกค้าซิต้ีโกลด์ท่ีมียอดเงินคงเหลือเฉล่ียต่ ากว่า 2,000,000 บาท และส าหรับลูกค้าซิต้ีแบงก์
กิง้ท่ีมียอดเงินคงเหลือเฉล่ียต่ ากว่า 100,000 บาท

หมายเหตุ 4/

ไม่คิดค่าบริการ

สินเช่ือที่อยู่อาศัย

วงเงินเบิกเกินบัญชี

ไม่มีบริการ

ข. (1) ค่าบริการต่างๆของเงินให้สินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภค (Consumer loan) 

ตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ



ธนาคารซิตีแ้บงก์

ตารางที3่ อัตราค่าบริการต่างๆ เบ้ียปรับ ที่เก่ียวเน่ืองกับเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ1/ และค่าบริการอ่ืนๆ
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)

เริ่มใช้ตัง้แต่วันที่ 19 สิงหาคม 2556

ค. ค่าบริการอ่ืนๆ

1. ค่าสมุดเช็ค

2. ค่าซ้ือเช็คของธนาคาร (Manager Cheque)

3. ค่าปรับเน่ืองจากเช็คหรือดร๊าฟท์คืน

4. ค่าส าเนาเช็คท่ีจ่ายแล้ว

5. ค่าหนังสือรับรองการฝากเงิน

6. ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีรวมท่ีเคาน์เตอร์

7. ค่าอายัดเช็ค

8. ค่าอายัดดร๊าฟท์

9. ค าส่ังถาวร (Standing Instruction)

10. ค่า Courier

11. ค่าเช่าตู้นิรภัย
ขนาดเล็ก = 4*10*23.5 
ขนาดกลาง = 8*10*23.5
ขนาดใหญ่ = 8*16*23.5
ขนาดใหญ่ท่ีสุด = 16*16*23.5

12. ค่าเช็คส่งเรียกเก็บ

13. ค่ารับซ้ือเช็ค

14. ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเอ ที เอ็ม

ง. เบ้ียปรับที่เก่ียวเน่ืองกับเงินให้สินเช่ือที่อยู่อาศัย (Housing loan) หมายเหตุ

1.การช าระเงินกู้คืนโดยมีแหล่งที่มาเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอ่ืน
เฉพาะการไถ่ถอนท่ีไม่เกิน 3
 ปีนับจากวันท าสัญญา

                  3/ ค่าธรรมเนียมแตกต่างตามประเภทของลูกค้าและใช้เฉพาะบุคคลธนกิจเท่าน้ัน 

                  4/ ยอดเงินคงเหลือเฉล่ียขัน้ต่ าค านวณจากยอดรวมทุกบัญชีของลูกค้าท่ีมีกับธนาคารซิต้ีแบงก์ ได้แก่ บัญชีกระแสรายวัน,  บัญชีออมทรัพย์, 

                    บัญชีเงินฝากประจ า, ต๋ัวแลกเงิน และกองทุนรวม

                  ผู้มีอ านาจลงนาม ............................................................................

                 - ลูกค้าซิต้ีโกลด์ คือลูกค้าท่ีมียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯต้ังแต่ 2 ล้านบาทขึน้ไป 

เทียบเท่า 500 บาทต่อคร้ังส าหรับท้ังลูกค้าซิต้ีโกลด์และลูกค้าซิต้ีแบงก์

25 บาทต่อการด าเนินการต่อคร้ังส าหรับลูกค้าซิต้ีแบงก์

 ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกิจ

หมายเหตุ: 1/ ไม่รวมถึงเงินใหสิ้นเช่ือประเภทท่ี ธปท.ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ 

                 - ลูกค้าท่ัวไป คือลูกค้าท่ีมิได้มีบัญชีกับธนาคารฯ

                  2/ ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันในข้อ 2 และ 3 ธนาคารพาณิชย์จะเรียกเก็บจากลูกค้าซ้ าซ้อนไม่ได้ และในกรณีท่ีหลักประกันต้ังอยู่ต่างจังหวัดค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท

                   (วีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล )                    

                                                ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2556

                 5/ รายละเอียดกลุ่มลูกค้า

คิดเพ่ิม US$ 15 ส าหรับทุกกรณี

                 - ลูกค้าซิต้ีแบงก์ คือลูกค้าท่ีมียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯต้ังแต่ 1 แสนบาทขึน้ไป 

อัตราค่าปรับ (ร้อยละ)

200 บาทต่อใบหรือคร้ังส าหรับลูกค้าซิต้ีแบงก์และลูกค้าท่ัวไป

                                                                                                               
1,900 บาทต่อปีส าหรับท้ังลูกค้าซิต้ีโกลด์และลูกค้าซิต้ีแบงก์
3,300 บาทต่อปีส าหรับท้ังลูกค้าซิต้ีโกลด์และลูกค้าซิต้ีแบงก์
4,900 บาทต่อปีส าหรับท้ังลูกค้าซิต้ีโกลด์และลูกค้าซิต้ีแบงก์
6,900 บาทต่อปีส าหรับท้ังลูกค้าซิต้ีโกลด์และลูกค้าซิต้ีแบงก์                    
(เร่ิมใช้ต้ังแต่วันท่ี 3 มกราคม 2556)

ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

0.5% ขัน้ต่ า 100 แต่ไม่เกิน 2,500 บาท ส าหรับลูกค้าซิต้ีโกลด์/
1% ขัน้ต่ า 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาทส าหรับลูกค้าซิต้ีแบงก/์ 
2% ขัน้ต่ า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาทส าหรับลูกค้าท่ัวไป

ค่าอากรแสตมป์ 3 บาทต่อเช็ค

100 บาทต่อเดือนส าหรับลูกค้าซิต้ีแบงก์ สามารถขอย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือน

0.5% ขัน้ต่ า 100 บาทแต่ไม่เกิน 2,500 บาท ส าหรับลูกค้าซิต้ีโกลด์/ 
1% ขัน้ต่ า 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาทส าหรับลูกค้าซิต้ีแบงก/์ 
2% ขัน้ต่ า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาทส าหรับลูกค้าท่ัวไป

200 บาทต่อใบหรือคร้ังส าหรับลูกค้าซิต้ีแบงก์

ค่าประกันกุญแจ 2,500 บาทต่อตู้

ค่าอากรแสตมป์ 3 บาทต่อเช็ค

ร้อยละ 3 ของจ ำนวนยอดเงินกูค้งค้ำง

กรณีสมุดเช็คหาย คิดค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อเล่ม

200 บาทต่อฉบับส าหรับลูกค้าซิต้ีแบงก์

25 บาทส าหรับลูกค้าซิต้ีแบงก/์ 100 บาทส าหรับลูกค้าท่ัวไป

อาจมีค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมส าหรับดร๊าฟท์

อัตราค่าบริการ (บาท)5/ หมายเหตุ

เทียบเท่า 100 บาทต่อฉบับส าหรับลูกค้าซิต้ีแบงก์ คิดเพ่ิม US$10 กรณีเป็นสกุลยูโร

ขัน้ต่ า 200 บาท หรือ 0.0625% ของยอดเงินท่ีเกิน 320,000 บาทส าหรับ
ท้ังลูกค้าซิต้ีโกลด์และลูกค้าซิต้ีแบงก์

1 เล่มมี 30 ฉบับ ราคาเล่มละ 180 บาท6 บาทต่อฉบับ  ส าหรับท้ังลูกค้าซิต้ีโกลด์และลูกค้าซิต้ีแบงก์


