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ตั#งแต่วนัที+ 1 พฤศจกิายน 2565 เป็นตน้ไป ซติี #กรุป๊ไดโ้อนธรุกจิธนาคารกลุม่ลกูคา้บุคคลในประเทศไทย ใหก้บัธนาคารยูโอบ ีจาํกดั (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบยีน 0107535000176) และ/หรอื บรษิทัในเครอืที+เกี+ยวขอ้ง 
(“ธนาคารยูโอบ”ี) 
ธนาคารยูโอบเีป็นผูอ้อกผลติภณัฑใ์นธรุกจิธนาคารกลุม่ลกูคา้บุคคล ภายใตแ้บรนด ์“ซติี #” โดยมธีนาคารซติี #แบงก ์เอ็น.เอ. สาขากรงุเทพฯ เป็นผูใ้หบ้รกิารที+เกี+ยวขอ้งกบัผลติภณัฑนี์# 
ธนาคารยูโอบ ีไดร้บัอนุญาตจากซติี #กรุป๊ ใหใ้ชเ้คร ื+องหมายทางการคา้ “Citi / ซติี #” “Citibank / ซติี #แบงก”์ “Citigroup / ซติี #กรุป๊” ดไีซนโ์คง้สแีดงดา้นบน และเคร ื+องหมายการคา้ใดๆ ที+คลา้ยคลงึกนั และสญัลกัษณอ์ื+นใดที+

เกี+ยวขอ้ง เป็นการช ั+วคราว  

 

With effect from 1 November 2022 Citigroup Inc. has transferred ownership of its consumer banking business in Thailand to United Overseas Bank (Thai) PCL (registration number 

0107535000176) and/or its related group entities (“UOB”). 

UOB is the issuer of “Citi” branded consumer banking products in Thailand and Citibank, N.A., Bangkok Branch is providing certain services in respect of those products. 

The trademarks “Citi”, “Citibank”, “Citigroup”, the Arc design and all similar trademarks and derivations thereof are used temporarily under licence by UOB entities from Citigroup Inc. 

 

รายละเอยีดเกี+ยวกบัมาตรการชว่ยเหลอืลูกคา้ซติี : ต ั:งแต ่1 มกราคม 2565 – 31 ธนัวาคม 2566 

Citi Relief Programs Details during 1 January 2022 – 31 December 2023 

 
มาตรการ คําถาม คําตอบ Programs Questions Answers 

1. การปรบัลด
อตัราชาํระขัBนตํDา
ของบตัรเครดติ
ซติี B 

 

รายละเอยีดและเงื+อนไข
ของโปรแกรม 

บตัรเครดติซติี #ปรบัลดอตัรายอดขั#นตํ+าที+ตอ้งชาํระ
ลงจากปกต ิ10% ของยอดคา้งชาํระ ลงเหลอื  
• 5% ตั#งแต่ 1 เมษายน 2563 – 31 ธนัวาคม 
2566   
• 8% ตั#งแต่ 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2567*  
• 10% ตั'งแต่ 1 มกราคม 2568 เป็นตน้ไป 
 
นอกจากนี#ธนาคารซติี #แบงกไ์ดทํ้าการยกเลกิ
เงื+อนไขการกาํหนดยอดชาํระคนืขั#นตํ+าไม่นอ้ย
กวา่ 200 บาท ซึ+งมผีลตั#งแต่รอบบญัชเีดอืน
พฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป 

1. Citi Credit Card 
Minimum Payment 
Reduction 

Program conditions Citi Credit Card is reducing the minimum 
monthly repayment from 10% to: 
• 5% during 1 April 2020 to 31 December 
2023 
• 8% from 1 January to 31 December 
2024* 
• 10% from 1 January 2025 onwards 
 
Additionally, minimum monthly 
repayment of THB 200 will be terminated, 
effective in May 2020 billing cycle.  
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*ดรูายละเอยีดการคํานวณยอดขั#นตํ+าที+ตอ้งชาํระ
ไดท้ี+ คลกิ 

*CLICK for details of total minimum 
payment calculation 

ตอ้งลงทะเบยีนเพื+อรว่ม
รายการหรอืไม่ 

ลกูคา้ไม่ตอ้งลงทะเบยีน โปรแกรมนี#มผีลกบั
ลกูคา้บตัรเครดติซติี #ทุกรายโดยอตัโนมตั ิ

Do I have to register? No, the program will be applied 
automatically to all Citi Credit Card 
customers. 

อตัรายอดขั#นตํ+าจะถกู
ปรบัลดลงเมื+อใด  

ธนาคารฯ จะปรบัอตัรายอดขั#นตํ+าที+ตอ้งชาํระใหม่
ตามวนัสรปุยอดบญัชขีองลกูคา้ ซึ+งจะมผีลตั#งแต่
รอบบญัชเีดอืนเมษายน 2563 เป็นตน้ไป  

When will the 
minimum monthly 
repayment reduction 
start? 

The new minimum monthly repayment 
will be effective from April 2020 billing 
cycle. 

การปรบัลดรวมถงึยอด
แบ่งชาํระรายเดอืนดว้ย
หรอืไม่ 

รายการผ่อนชาํระรายเดอืนจะยงัคงเรยีกเก็บยอด
ผ่อนชาํระต่อเดอืนตามอตัราปกต ิและไม่ถูกปรบั
ลดตามโปรแกรมนี# 

Does this apply to 
installment 
transactions?  

No, installment transactions will continue 
to be billed as per original monthly 
installment and will not be reduced based 
on this program.   

การยกเลกิยอดขั#นตํ+าที+
เรยีกเก็บ 200 บาท จะ
มผีลเมื+อใด  

การยกเลิกยอดขั#นตํ+าที+ตอ้งชําระ (minimum 
amount) ไม่น้อยกว่า 200 บาท จะมีผลตั#งแต่
รอบบญัชเีดอืนพฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป  

When will the 
termination of 
minimum monthly 
repayment of THB 
200 occur? 

The minimum monthly repayment of THB 
200 will be terminated starting from May 
2020 billing cycle. 

อตัราดอกเบี #ยจะถกู
ปรบัลดดว้ยหรอืไม่  

อตัราขึ #นอยู่กบัอตัราปกต ิหรอืโปรแกรมอื+นๆ ที+
ลกูคา้ไดร้บัในขณะนั#น  

Will there be a 
reduction in the 
interest rate?  

No, the interest rate is subjected to your 
current interest rate or any promotional 
rate you receive at that time. 

2. การเปลีDยน
ยอดคงคา้งเป็น
ยอดผ่อนชาํระ
รายเดอืนสําหรบั
บตัรเครดติซติี B 
และบญัชซีติี B 
เรดดี Bเครดติ 

 

รายละเอยีดและเงื+อนไข
ของโปรแกรม 

โปรแกรมนี#สําหรบัลกูคา้บตัรเครดติซติี # และบญัชี
ซติี # เรดดี #เครดิต ที+ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจาก
สถานการณ ์COVID-19 หรอืสภาวะเศรษฐกจิ 
และเป็นลูกคา้ธนาคารซติี #แบงกท์ี+เปิดบญัชกี่อน
วนัที+ 1 มีนาคม 2563 และไม่มีประวตัิคา้งชาํระ
เกนิกว่า 90 วนั ณ วนัที+ 1 มนีาคม 2563 และใน
ปัจจบุนั 
 
สําหรบับตัรเครดิตซติี # สามารถขอเปลี+ยนแปลง
ยอดคา้งชาํระทั#งหมด ใหเ้ป็นรายการผ่อนชาํระ
รายเดอืนได ้พรอ้มรบัอตัราดอกเบี #ย 12% ต่อปี  
 

2. Balance 
conversion to 
installments for 
Citi Credit Card 
and Citi Ready 
Credit  

Program Conditions This program is applicable to Citi Credit 
Card and Citi Ready Credit customers who 
have been directly impacted from COVID-
19 or economic situation and opened the 
accounts before March 1, 2020 and not 
past due more than 90 days as of March 1, 
2020 and at the present.   
 
Eligible Citi Credit Card customers can 
convert all outstanding balance into 
monthly installment terms, with interest 
rate of 12% p.a. 
 

https://www.citibank.co.th/pdf/Minimum_monthly_repayment_calculation.pdf
https://www.citibank.co.th/pdf/Minimum_monthly_repayment_calculation.pdf
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สําหร ับบัญชีซิตี # เ รดดี #เครดิต  สามารถขอ
เปลี+ยนแปลงยอดคา้งชาํระทั#งหมด ใหเ้ป็นรายการ
ผ่อนชาํระรายเดือนได ้พรอ้มรบัอตัราดอกเบี #ย 
22% ต่อปี  
 
ผู ้ที+ต ้อ งการ เข ้าร่วมโปรแกรมต ้อง ทําการ
ลงทะเบียนตามช่องทางที+กําหนดตั#งแต่   1 
มกราคม 2565 ถึง  31 ธันวาคม 2566 การ
พิจารณาและอนุมัติเป็นรายกรณีเป็นไปตาม
เงื+อนไขของธนาคารซติี #แบงก ์
 
ธนาคารซติี #แบงกข์อสงวนสทิธิ �ในการพจิารณา
มาตรการชว่ยเหลอืตามผลกระทบที+ลกูคา้ไดร้บั
ตามแต่กรณี  
 
ลกูคา้ตอ้งปฎบิตัติามเงืAอนไขของธนาคารฯ หาก
ตอ้งการขอยกเลกิ หรอืแกไ้ขเปลีAยนแปลง 
หลงัจากธนาคารฯ ไดดํ้าเนินการอนุมตัติามคํา
ขอเขา้รว่มโปรแกรม   
 
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ �ในการพิจารณาอนุมตัิ
สินเชื+อเพิ+มเติม รวมถึงการเพิ+มวงเงินถาวรและ
ช ั+วคราว หรอืการอนุมตัิผลิตภณัฑห์รอืบรกิาร
ใหก้ ับลูกคา้ในอนาคตตามหลักเกณฑแ์ละ
เงื+อนไขของธนาคารฯ 
 
 
*ยกเวน้ค่าชําระเบี #ยประกนัภัยที+เกิดจากการ
สมคัรแผนพทิกัษส์นิเชื+อเครดติ ชลีด ์พลสั   

Eligible Citi Ready Credit customers can 
convert all outstanding balance into 
monthly installment terms, with interest 
rate of 22% p.a. 
 
Registration is required through the 
available contact channels during January 
1, 2022 to December 31, 2023.  
 
Citi reserves the right to determine 
suitable remedial program according to 
individual customers’ impact situation.  
Final approval is based on bank’s 
discretion and program’s condition.  
 
Once the approval is given, any request to 
cancel, amend or alter the program later 
on will be subjected to Citi’s guidelines. 
 
 
Citi reserves the right to approve 
additional credit line, new products or 
any kind of credit extension, subject to 
Citi’s terms and conditions.  
 
*Except insurance premium transactions 
from Credit Shield Plus program. 

การปรบัลดอตัรา
ดอกเบี #ยมผีลกบัทุก
บญัชหีรอืไม่ และมผีล
เมื+อไหร ่

การปรบัลดอัตราดอกเบี #ยจะมีผลในกรณีที+
ปัจจุบนัลูกคา้ไดร้บัอตัราดอกเบี #ยของบญัชสีูง
กว่าอตัราดอกเบี #ยที+ถูกปรบัลดลง อย่างไรก็ตาม
ในกรณีที+ลูกคา้มีรายการบางประเภทที+ไดร้บั
ดอกเบี #ยพิเศษอยู่ ในกรณีที+ลูกคา้ตอ้งการเขา้
รว่มโปรแกรมนี# อตัราดอกเบี #ยของยอดคงคา้ง

 Is interest rate 
reduction applied to 
all accounts and when 
the rate gets applied? 

Interest rate reduction will apply to 
accounts with normal interest rate higher 
than the rate identified above. However, 
in case customers have other transactions 
with special interest rate and wish to join 
this program, the new interest rate will 
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ทั#งหมดจะถูกปรบัเป็นอตัราดอกเบี #ยเดยีวกนั และ
เปลี+ยนยอดคงคา้งทั#งหมดเป็นยอดผ่อนชาํระราย
เดอืน 
 
การปรบัอัตราดอกเบี #ยมีผล ณ วันที+รายการ
เปลี+ยนแปลงยอดคงคา้งเป็นยอดผ่อนชาํระราย
เดือนเสร็จสมบูรณ ์ดงันั#นท่านยังคงตอ้งชําระ
ดอกเบี #ยและค่าธรรมเนียมใดๆที+ยงัคงคา้งก่อน
เกดิรายการเปลี+ยนยอดชาํระ 
 
ในกรณีที+ท่านมบีตัรเครดติซติี #หลายประเภท หรอื
บญัชซีติี # เรดดี #เครดติ การปรบัลดอตัราดอกเบี #ย
จะมผีลสําหรบับตัรเครดติซติี # หรอืบญัชซีติี #เรดดี #
เครดติ ที+ท่านเลอืกเขา้รว่มโปรแกรมเปลี+ยนยอด
คา้งชาํระเท่านั#น  
 

apply to all outstanding balances that will 
get converted into installments. 
 
 
New interest will be applied on the date 
when installment has been completely 
converted.  Hence, you remain obliged  to 
pay interest, fee or charged occurred prior 
to the conversion into installment   
 
In case you have more than 1 Citi Credit 
Cards or have both Citi Credit Cards & Citi 
Ready Credit products, Interest rate 
reduction will apply only to the Citi Credit 
Cards or Citi Ready Credit accounts which 
you choose to convert into this program. 
 

ตอ้งลงทะเบยีนเพื+อรว่ม
รายการหรอืไม่ 

ลูกคา้ที+จะเขา้รบัโปรแกรมนี# ตอ้งเขา้เงื+อนไข
ตามที+ธนาคารฯกําหนดและแสดงความจํานงใน
การขอเขา้ร่วมมาตรการดังกล่าว ตั#งแต่ 1 
มกราคม 2565 ถึง  31 ธันวาคม 2566 ผ่าน
ชอ่งทางที+กาํหนดเท่านั#น 
 
ทั#งนี#ลกูคา้ตอ้งแสดงความจาํนงในการขอเขา้รว่ม
มาตรการดงักล่าวเป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 วนั
ทําการ ก่อนวนัที+ครบกําหนดชําระเพื+อใหก้าร
ดําเนินการเป็นไปอย่างราบรื+น 
 

 Do I have to register? Registration is required through the 
available contact channels during January 
1, 2022 to December 31, 2023.  
 
Citi recommends that customers register 
through available contact channels at 
least 5 business days prior to the 
payment due date for the smooth 
operation process.   
 

ตอ้งแสดงเอกสาร
เกี+ยวกบัผลกระทบที+
ไดร้บัหรอืไม่ 

ธนาคารฯ มีสิทธิขอตรวจสอบเอกสารหรือ
หลกัฐานที+แสดงถึงผลกระทบที+ท่านไดร้บัจาก
สถานการณเ์พื+อประกอบคําขอในการพิจารณา
มาตรการชว่ยเหลอืใหก้บัลกูคา้ 

 Do I need to provide 
an evidence of the 
impact I get due to 
the situation? 

Citi reserves the right to request you to 
provide related documents or evidences 
related to the impact you get from the 
COVID-19 or economic situation, in order 
to consider the suitable relief program for 
you. 
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จะทราบผลอนุมตัขิอง
โปรแกรมไดอ้ย่างไร 

ธนาคารฯ จะส่งคํายนืยนัการอนุมตัริายการใหก้บั
ท่านภายใน 10 วนัทําการ หลงัจากที+โปรแกรม
ไดร้บัการอนุมตั ิ

 How will I receive a 
confirmation on 
approval? 

You will be notified of the approval status 
within 10 business days after the program 
is approved. 

หากมกีารผดินัดชาํระ
หนี#ระหว่างเขา้รว่ม
โปรแกรม จะมดีอกเบี #ย
หรอืค่าปรบัหรอืไม่ 

ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการคดิค่าใชจ้า่ยใน
การตดิตามทวงถามหนี#ตามปกตกิรณีที+มกีารผดิ
นัดชาํระหนี#หรอืมกีารชาํระล่าชา้ รวมถงึขอสงวน
สทิธิ �ในการคดิอตัราดอกเบี #ย และ/หรอื
ค่าธรรมเนียมที+เกี+ยวขอ้ง (ถา้ม)ี ตามอตัราสงูสดุ
ที+กฎหมายกาํหนด 

 Late payment or 
delinquency during 
the program 

Citi reserves the right to apply collection 
fee or charges in case of late payment or 
delinquent including the right to charge 
interest and/or related fees (if any) 
according to the regulatory requirement. 

ลกูคา้สามารถชาํระปิด
บญัชกีอ่นกาํหนดได ้
หรอืไม่ 

กรณีที+ลกูคา้เขา้รว่มโปรแกรมแบ่งชาํระรายเดอืน 
ลกูคา้สามารถขอชาํระคนืยอดหนี#คงคา้งทั#งหมด
ไดก้อ่นกาํหนดโดยไม่มค่ีาธรรมเนียม และตอ้ง
ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดและเงื+อนไขของธนาคารฯ  

 Pre-termination of 
installment under this 
program 

Pre-termination of the installment 
transaction under this program is allowed 
without pre-termination fee, subject to 
the program’s terms and conditions. 

รายการหกัชาํระ
ค่าใชจ้า่ยรายเดอืน
อตัโนมตั ิเชน่ ค่า
สาธารณูปโภคด่างๆ 
จะไดร้บัผลกระทบ
หรอืไม่ 

รายการหกัชาํระค่าใชจ้า่ยรายเดอืนอตัโนมตั ิจะ
ถกูยกเลกิโดยอตัโนมตัเิมื+อท่านเขา้รว่มโปรแกรม 
รวมถงึการหกัค่าค่าบรกิารต่างๆ ผ่านบรกิาร Citi 
One Bill 

 Will the recurring 
transactions e.g. Citi 
One Bill get 
impacted?  

Recurring transactions will be 
automatically cancelled once you join the 
program, including all transactions 
registered under Citi One bill. 

การชาํระค่าเบี #ย
ประกนัภยัผ่านแผน
พทิกัษส์นิเชื+อเครดติ 
ชลีด ์พลสั จะไดร้บั
ผลกระทบหรอืไม่ 

เบี #ยประกนัภยัรายเดอืนซึ+งลกูคา้สมคัรเพื+อรบั
ความคุม้ครองผ่านแผนพทิกัษส์นิเชื+อเครดติ 
ชลีด ์พลสั ผ่านบตัรเครดติซติี # หรอืบญัชซีติี # 
เรดดี #เครดติ จะยงัมผีลต่อไปและถกูเรยีกเก็บ
ตามปกต ิจนกวา่ลกูคา้จะทําการยกเลกิแผน
พทิกัษส์นิเชื+อดว้ยตวัเอง หรอืหากลกูคา้ผดิ
สญัญาในการเอาประกนัภยั 
ดงันั#นลกูคา้จะยงัตอ้งทําการจา่ยค่าเบี #ยประกนัภยั
รายเดอืนตามกาํหนดชาํระที+แจง้ตามใบแจง้ยอด
บญัช ีรวมทั#งรายการค่าเบี #ยประกนัภยัจะถกูคดิ
ดอกเบี #ยตามอตัราปกตทิี+ไม่เกนิกฎหมายกาํหนด 

 Will there be any 
impact to my Credit 
Shield Plus Insurance 
transactions? 

Monthly insurance premium of Credit 
Shield Plus programs under Citi Credit 
Cards or Citi Ready Credit will continue to 
be billed unless you have requested the 
cancellation or there is any suspension on 
Credit Shield Plus program.  Hence, 
monthly payment is required to be made 
based on the due amount appeared on 
monthly statement. The insurance 
premium will be subjected to the normal 
interest under the regulatory cap.  

สามารถใชว้งเงนิ
เพิ+มเตมิระหว่างเขา้รว่ม
โปรแกรมหรอืไม่ 

หลงัจากทีAลกูคา้ตกลงทีAจะเขา้รว่มมาตรการ
ชว่ยเหลอืแลว้นั'น จะไม่สามารถใชว้งเงนิบตัร
เครดติ (รวมถงึบตัรเครดติทุกประเภททีAท่านมอียู่
กบัธนาคารฯ) และวงเงนิสนิเชืAอซติี ' เรดดี 'เครดติ
เพิAมเตมิ หรอืขอสมคัรสนิเชืAอเพิAมเตมิไดจ้นกว่า

 Can I continue my 
Credit Card or Ready 
Credit account after 
entering into this 
program? 

After you join the relief program, you will 
not be able to continue using your Credit 
Card (including all credit cards you have 
with Citi) or Ready Credit account(s) or 
applying for a new loan until all current 
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จะทําการชาํระยอดหนี'ปัจจบุนัจนครบถว้น หรอื
เมืAอซติี 'พจิารณาอนุมตัใิหท่้านสามารถกลบัมาใช ้
สนิเชืAอเพิAมเตมิไดอ้กีคร ั'ง 
 
ทั#งนี#ยกเวน้ค่าชาํระเบี #ยประกนัภยัผ่านแผนพทิกัษ ์
สนิเชื+อเครดติ ชลีด ์พลสัที+กล่าวขา้งตน้ 
 

outstanding balance is paid off in full. 
However, Citi may consider to renew or 
grant the credit line/loan to you in the 
future at its discretion. 
 
However, insurance premium transactions 
from Credit Shield Plus program in the 
aforementioned clause will continue to 
be billed.   

สามารถเลอืกระยะเวลา
ผ่อนชาํระไดห้รอืไม่ 

ธนาคารฯ จะนําเสนอระยะเวลาผ่อนชาํระทีA
เหมาะสมกบัจาํนวนยอดคงคา้งทีAมอียู่ใหก้บัลกูคา้ 

 Can I choose the 
tenors of 
installments? 

Citi will suggest an appropriate tenor 
matched with your outstanding balance 
with Citi. 

กรณีชาํระยอดเขา้มา
มากกว่าค่างวด 

กรณีทีAลกูคา้ทําการชาํระยอดเขา้มาเป็นจาํนวน
มากกว่าค่างวดแต่ละเดอืนทีAเรยีกเก็บ ธนาคารฯ 
จะนําจาํนวนเงนิทีAชาํระเกนิตั'งพกัไว ้เพืAอนําไปหกั
กบัค่างวดทีAเรยีกเก็บในเดอืนถดัไป 

 Payment amount 
more than installment 
billed 

If you make payment more than the 
installment billed in any month, Citi will 
put the excess payment to deduct with 
the next installment billed. 

กรณีมบีตัรเครดติ
มากกว่า 1 ประเภท 
หรอืมทีั#งสอง
ผลติภณัฑ ์สามารถขอ
เขา้รว่มโปรแกรมได ้
ทั#งหมดหรอืไม่อย่างไร 

ลกูคา้สามารถขอลงทะเบยีนเพืAอเขา้รว่มรายการ
เพยีงคร ั'งเดยีวต่อ 1 ผลติภณัฑ ์ 
 
ในกรณีทีAท่านมบีตัรเครดติซติี 'หลายประเภท ท่าน
สามารถเลอืกทีAจะนํายอดคงคา้งของทุกบญัชมีา
รวมกนัเพืAอเขา้รว่มมาตรการ หรอืสามารถเลอืก
เฉพาะบางบญัชไีด ้อย่างไรก็ตาม หลงัจากเขา้
รว่มโปรแกรมแลว้ ท่านจะไม่สามารถใชบ้ตัร
เครดติทุกประเภทของท่านไดเ้พิAมเตมิตลอด
ระยะเวลาทีAท่านยงัเขา้รว่มมาตรการอยู่ 
 
กรณีทีAท่านตดัสนิใจขอเขา้รว่มมาตรการเฉพาะ
บตัรเครดติบางประเภท ถอืว่าท่านไดใ้ชส้ทิธกิาร
เขา้รว่มมาตรการของผลติภณัฑบัตัรเครดติไป
เรยีบรอ้ยแลว้ ท่านจะไม่สามารถขอเขา้รว่ม
มาตรการสําหรบับตัรเครดติประเภทอืAนไดอ้กี
ตลอดระยะเวลาทีAกาํหนด 
 
กรณีทีAท่านมทีั'งบญัชบีตัรเครดติ และ บญัชซีติี ' 
เรดดี 'เครดติ ท่านสามารถเลอืกทีAจะขอเขา้รว่ม
มาตรการเพยีงผลติภณัฑใ์ดผลติภณัฑห์นึAง หรอื

 If I have more than 1 
Citi Credit Cards or 
have both products 
with Citi, can I register 
all for the relief 
program? 

You can register for 1 relief program per 
1 product throughout the program 
period. 
 
In case you have more than 1 Citi Credit 
Cards, you can choose to convert all 
outstanding balances of all your credit 
card accounts, or you can select only the 
account you want to enter into the 
program. However, after you join the 
program, you will not be able to use all 
your Citi Credit Cards while you are still in 
the program. 
 
If you decide to register only selected 
credit card accounts into the program, it 
is deemed as you use the right for your 
credit card product completely. You 
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ทั'งสองผลติภณัฑก็์ได ้โดยผลติภณัฑท์ีAท่านตก
ลงเขา้รว่มมาตรการดงักล่าวนั'น ท่านจะไม่
สามารถใชว้งเงนิในบญัชเีพิAมเตมิได ้

cannot register more credit card accounts 
into the program later on. 
 
If you have both Citi Credit Card and Citi 
Ready Credit products, you can register 
either one or both products for the relief 
program. For the product you decide to 
join the relief program, you will not be 
able to use the credit line during the 
program period. 

ขอยกเลกิการเขา้รบั
มาตรการชว่ยเหลอืได ้
หรอืไม่ 

กรณีทีAลกูคา้ไดต้ดิต่อเจา้หนา้ทีAและรบัทราบ
ขอ้มูลเกีAยวกบัมาตรการชว่ยเหลอื และตดัสนิใจทีA
จะเขา้รว่มมาตรการนี'แลว้ หากลกูคา้ตอ้งการขอ
ยกเลกิ หรอืขอเปลีAยนแปลงในการเขา้รบั
มาตรการ จะตอ้งปฎบิตัติามเงืAอนไขของธนาคาร
ฯ  

 Can I request to 
cancel the program 
after joining? 

After you have discussed with our officer 
and acknowledged program details as well 
as decided to join the program, any 
request to cancel, amend or alter the 
program later on will be subjected to Citi’s 
guidelines. 
 

ลกูคา้สามารถขอเขา้
รว่มมาตรการ
ชว่ยเหลอืไดม้ากกว่า 1 
มาตรการหรอืไม่ 

ลกูคา้สามารถขอรบัมาตรการไดเ้พยีง 1 
มาตรการ ต่อ 1 ผลติภณัฑเ์ท่านั#น ตลอด
ระยะเวลาที+กาํหนด  
 
ขอสงวนสทิธิย̀กเวน้การเสนอมาตรการใหก้บั
ลกูคา้ทีAเคยไดร้บัความชว่ยเหลอืโดยการเปลีAยน
ยอดคงคา้งเป็นยอดผ่อนชาํระรายเดอืนสําหรบั
บตัรเครดติซติี ' และ บญัชซีติี ' เรดดี 'เครดติ ใน
ระยะเวลากอ่นหนา้นี' 

 Is it possible to apply 
for more than 1 
program? 

The program registration and approval is 
limited to 1 program per billing cycle for 
each product. 
 
Customers who previously received the 
relief program of balance conversion for 
Citi Credit Card or Citi Ready Credit in the 
previous period are not entitled to 
register for a new relief program. 

3. การลดค่างวด
สนิเชื3อบุคคลซติี : 
และปรบัลดอตัรา
ดอกเบี :ยลงเหลอื
ไม่เกนิ 22% 
 

รายละเอยีดและเงืAอนไข
ของโปรแกรม 

โปรแกรมนี'สําหรบัลกูคา้สนิเชืAอบุคคลซติี ' ทีAไดร้บั
ผลกระทบจาก COVID-19 หรอืสภาวะเศรษฐกจิ 
และเป็นลูกคา้สินเชืAอบุคคลซติี 'ทีAเปิดบญัชกี่อน
วนัทีA 1 มนีาคม 2563 ซึAงไม่มปีระวตัคิา้งชาํระเกนิ
กว่า 90 วัน ณ วันทีA 1 มีนาคม 2563 และใน
ปัจจบุนั 
 

3. Installment 
Reduction / Tenor 
Extension at 
maximum Interest 
Rate of 22% for 
Citi Personal Loan 

Program Conditions This program is applicable to Citi Personal 
Loan customers who have been directly 
impacted from COVID-19 or economic 
situation and opened the accounts before 
March 1, 2020 and not past due more than 
90 days as of March 1, 2020 and at the 
present.   
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ลูกคา้จะไดร้บัการลดค่างวดผ่อนชาํระรายเดอืน
สําหร ับสิน เชืAอ บุคคลซิตี ' โดยสามารถยืด
ระยะเวลาการผ่อนชาํระ และปรบัลดอตัราดอกเบี 'ย
ลงเหลอืไม่เกนิ 22% ต่อปี ในกรณีทีAสญัญาเงนิกู ้
ปัจจบุนัมอีตัราดอกเบี 'ยทีAมากกว่า 22% ต่อปี 
 
ผู ้ทีAต ้อ งการ เข ้าร่วมโปรแกรมต ้อง ทําการ
ลงทะ เบียนตามช่องทางทีAกํ าหนดตั'งแ ต่  1 
มกราคม 2565 ถึง  31 ธันวาคม 2566 การ
พิจารณาและอนุมัติเป็นรายกรณีเป็นไปตาม
เงืAอนไขของบรษิทั ซติี 'คอรป์ ลสิซิAง (ประเทศไทย) 
จาํกดั 
 
บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ̀นการพจิารณามาตรการ
ชว่ยเหลอืตามผลกระทบทีAลกูคา้ไดร้บัตามแต่
กรณี ทั'งนี'ลกูคา้ไม่สามารถขอยกเลกิ 
เปลีAยนแปลง หรอืแกไ้ขการรบัขอ้เสนอดงักล่าว 
ไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ หลงัจากบรษิทัฯ ได ้
ดําเนินการอนุมตัติามคําขอเขา้รว่มโปรแกรมของ
ลกูคา้ 
 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ̀นการพจิารณาอนุมตัิ
สนิเชืAอเพิAมเตมิใหก้บัลกูคา้ในอนาคตตาม
หลกัเกณฑแ์ละเงืAอนไขของบรษิทัฯ 

Customers will be eligible for installment 
reduction with tenor extension at the 
maximum interest rate of 22% p.a. (only 
for customers with original interest rate 
higher than 22%). 
 
Registration is required through the 
available contact channels during January 
1, 2022 to December 31, 2023. Citi 
reserves the right to determine suitable 
remedial program according to individual 
customers’ impact situation.  Final 
approval is based on Citi’s discretion and 
program’s condition.  
 
Once the approval is given, the 
cancellation, alteration, and modification 
request will not be allowed.  
 
Citi reserves the right to approve 
additional credit line, new products or 
any kind of credit extension, subject to 
Citi’s terms and conditions. 

 

ตอ้งลงทะเบยีนเพืAอรว่ม
รายการหรอืไม่ 

ลกูคา้ทีAจะเขา้รบัโปรแกรมนี' ตอ้งเขา้เงืAอนไข
ตามทีA บรษิทั ซติี 'คอรป์ ลสิซิAง (ประเทศไทย) 
จาํกดั กาํหนดและแสดงความจาํนงในการขอเขา้
รว่มมาตรการดงักล่าว ตั'งแต่ 1 มกราคม 2565 
ถงึ 31 ธนัวาคม 2566 ผ่านชอ่งทางทีAกาํหนด
เท่านั'น 
 
ทั#งนี#ลกูคา้ตอ้งแสดงความจาํนงในการขอเขา้รว่ม
มาตรการดงักล่าวเป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 วนั
ทําการ ก่อนวนัที+ครบกําหนดชําระเพื+อใหก้าร
ดําเนินการเป็นไปอย่างราบรื+น 

 Do I have to register? Registration is required through the 
available contact channels during January 
1, 2022 to December 31, 2023.  
 
Citi recommends that customers register 
through available contact channels at 
least 5 business days prior to the 
payment due date for the smooth 
operation process.   
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ตอ้งแสดงเอกสาร
เกี+ยวกบัผลกระทบที+
ไดร้บัหรอืไม่ 

บรษิทัฯ มสีทิธขิอตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐาน
ที+แสดงถงึผลกระทบที+ท่านไดร้บัจากสถานการณ์
เพื+อประกอบคําขอในการพจิารณามาตรการ
ชว่ยเหลอืใหก้บัลกูคา้ 

 Do I need to provide 
an evidence of the 
impact I get due to 
the situation? 

Citi reserves the right to request you to 
provide related documents or evidences 
related to the impact you get from the 
COVID-19 or economic situation, in order 
to consider the suitable relief program for 
you. 

 

จะทราบผลอนุมตัขิอง
โปรแกรมไดอ้ย่างไร 

โปรแกรมลดค่างวดถอืเป็นการเปลีAยนแปลง
เงืAอนไขสญัญาเงนิกูท้ีAแตกต่างจากสญัญาเดมิ 
หากคําขอของลกูคา้ไดร้บัการอนุมตั ิบรษิทัฯ จะ
ทําการตดิต่อใหล้กูคา้มาดําเนินการเซน็สญัญา
เงนิกูฉ้บบัใหม่ทีAสาขาสนิเชืAอบุคคลซติี '  

 How will I receive a 
confirmation on 
approval? 

This program will be considered as 
changes to terms and condition of the 
original loan agreement. Once the 
customers have been approved for this 
program, Citi will make an appointment 
for customers to come in and sign the 
new loan agreement at the designated 
Citi branch.  

 อตัราดอกเบี 'ยมกีาร
เปลีAยนแปลงหรอืไม่ 

บรษิัทฯ จะทําการปรบัลดอัตราดอกเบี 'ยของ
สนิเชืAอบุคคลซติี 'ของท่านลงเหลอื 22% ต่อปี ใน
กรณีทีAส ัญญาเงินกูปั้จจุบันมีอัตราดอกเบี 'ยทีA
มากกว่า 22% ต่อปี ในกรณีทีAอ ัตราดอกเบี 'ย
ปัจจุบนัตํAากว่า 22% ต่อปี อตัราดอกเบี 'ยจะไม่มี
การเปลีAยนแปลง 

 Any changes to the 
interest rate? 

Citi will reduce interest rate of your 
Personal Loan contract to 22% p.a. if the 
current contract interest rate is higher 
than 22% p.a. However, if the current 
interest rate is lower than 22% p.a., your 
interest rate will remain the same. 

 ค่างวดจะมกีาร
เปลีAยนแปลงอย่างไร 

ค่างวดรวมทั'งระยะเวลาผ่อนชาํระของลกูคา้จะมี
การเปลีAยนแปลงไปภายใตส้ญัญาเงนิกูใ้หม่ ซึAง
ขึ 'นอยู่กบัอตัราดอกเบี 'ย และ เงนิตน้คงเหลอื
ในขณะเวลาทีAทําการเปลีAยนแปลงค่างวด หรอื
หลงัจากโปรแกรมสิ 'นสดุลง ซึAงค่างวดใหม่ทีAลกูคา้
ตอ้งชาํระจะปรากฏอยู่ในใบแจง้ยอดบญัช ี

 Any changes to 
installment? 

Installment amount and tenor will be 
changed per the new loan agreement. 
This would be calculated based on 
interest rate and remaining principal at 
the time of program starting and ending. 
The new installment amount will also be 
stated in the statement. 

 ลกูคา้สามารถชาํระเงนิ
เพืAอปิดบญัชกีอ่น
กาํหนดไดห้รอืไม่ 

ลกูคา้สามารถขอชาํระยอดคงคา้งทั'งหมดกอ่น
กาํหนดของสญัญาไดโ้ดยไม่มค่ีาธรรมเนียม 
ทั'งนี'ตอ้งปฏบิตัติามเงืAอนไขทีAกาํหนดโดยซติี ' 

 Pre-termination of 
loan under this 
program 

Pre-termination of loan can be done 
without a pre-termination fee under Citi 
terms and conditions.  

 ลกูคา้สามารถขอ
สนิเชืAอเพิAมเตมิได ้
หรอืไม่ 

ระหว่างทีAลกูคา้เขา้รว่มมาตรการชว่ยเหลอื ลกูคา้
จะไม่สามารถขอสนิเชืAอเพิAมเตมิจากซติี 'ได ้
จนกวา่จะทําการชาํระยอดคงคา้งจนครบถว้น 

 Can I request for a 
new loan from Citi? 

While you join the relief program, you are 
not entitled to get additional loan from 
Citi, until all outstanding balance is paid 
off. 

 ค่างวดสดุทา้ยภายใต ้
สญัญาใหม่ 

ดอกเบี 'ยทีAถกูเรยีกเก็บไปแลว้กอ่นเขา้รว่ม
มาตรการจะถกูนํามาหกัจากค่างวดใหม่กอ่น ซึAง
อาจจะส่งผลใหล้กูคา้ตอ้งจา่ยค่างวดสงูขึ 'นในงวด
สดุทา้ยภายใตส้ญัญาเงนิกูใ้หม่ 

 Last installment under 
new contract  

Billed interests will be prioritized in the 
new repayment schedule, which could 
result in the higher installment amount to 
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be billed in the last tenor of your new 
contract. 

 ลกูคา้ที+เคยไดร้บั
มาตรการความ
ชว่ยเหลอืแลว้ สามารถ
ขอเขา้รว่มมาตรการ
ชว่ยเหลอืสําหรบั
สนิเชื+อบุคคลซติี #ไดอ้กี
หรอืไม่ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย̀กเวน้การเสนอมาตรการ
ชว่ยเหลอืในลกัษณะเดยีวกนัใหก้บัลกูคา้ทีAเคย
ไดร้บัความชว่ยเหลอืโดยการปรบัลดอตัรา
ดอกเบี 'ยหรอืลดค่างวดในการผ่อนชาํระกอ่นหนา้
นี' 
 

 Is it possible to 
register for the 
program again after 
joining the previous 
relief program? 

Customers who previously received 
similar relief program for Personal Loan 
in the previous period are not entitled to 
register for a new relief program. 
 

 ขอยกเลกิการเขา้รบั
มาตรการชว่ยเหลอืได ้
หรอืไม่ 

กรณีทีAลกูคา้ไดต้ดิต่อเจา้หนา้ทีAและรบัทราบ
ขอ้มูลเกีAยวกบัมาตรการชว่ยเหลอื และตดัสนิใจทีA
จะเขา้รว่มมาตรการนี'แลว้ หากลกูคา้ตอ้งการขอ
ยกเลกิ หรอืขอเปลีAยนแปลงในการเขา้รบั
มาตรการ จะตอ้งปฎบิตัติามเงืAอนไขของบรษิทั 

 Can I request to 
cancel the program 
after joining? 

After you have discussed with our officer 
and acknowledged program details as 
well as decided to join the program, any 
request to cancel or amend the program 
later on will be subjected to Citi’s 
guidelines. 

 


