
ผลติภณัฑ:์ สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั  

ตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลติภณัฑ ์สนิเชือ่ทีอ่ยู่

อาศยั 

ชือ่ผูข้ายและออกผลติภณัฑ ์

(กรุณาอา่นตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลติภัณฑฉ์บบันี้

และควรศกึษารายละเอยีดและเงือ่นไขโดยละเอยีด 

กอ่นทีท่า่นจะตดัสนิใจซือ้หรอืใชบ้รกิารผลติภัณฑ)์ 

ธนาคารซติีแ้บงก ์

  สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 

  15 กนัยายน 2560 

1 ผลติภณัฑน์ีค้อือะไร   

สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยันี้คดิอัตราดอกเบีย้แบบคงทีแ่ละลอยตวั และตอ้งมกีารจ านองทีอ่ยูอ่าศยัดงักลา่วเพือ่เป็นหลักประกนั

สนิเชือ่ 

2. ผลติภณัฑน์ีม้ลีกัษณะส าคญัอะไรบา้ง   

- ประเภทอสงัหารมิทรัพย*์: อพารต์เมน้ท,์ คอนโดมเินยีม, บา้นเดีย่ว, บา้นแฝด, ทาวนเ์ฮา้ส ์
*(ธนาคารฯขอสงวนสทิธไิมรั่บจ านองหอ้งสตดูโิอและอาคารพาณชิยเ์พือ่การประกอบธรุกจิ) 

-สถานทีต่ัง้ของอสงัหารมิทรัพย:์ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบรุ ี(ยกเวน้พืน่ทีท่ีน่ ้าทว่มสงูเกนิ 1 เมตร พจิารณาโดย
บรษัิทประเมนิ)      

- จ านวนเงนิกูย้มืทัง้หมดตามจ านวนทีไ่ดรั้บอนุมัตจิรงิโดย :    ขัน้ต า่ 500,000 บาท สงูสดุไมเ่กนิ 20,000,000 บาท     

   - อตัราสว่นของวงเงนิกูย้มืสงูสดุตอ่หลักประกนั :              85%      

   - ระยะเวลาการกูย้มื :  

            + คอนโดเพือ่อยูอ่าศัย                                      5 - 25  ปี    

            + บา้นเพือ่อยู่อาศยั                                          5 - 30  ปี  

   - อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี : 

         + ปีที ่1 :                                                          2.30% ตอ่ปี** 

         + ปีที ่2 :                                                          MLR- 1.50% ตอ่ปี 

         + ปีที ่3 :                                                          MLR- 1.50% ตอ่ปี 

         + ปีตอ่ๆ ไป :                                                     MLR- 1.50% ตอ่ปี 

**(อตัราดอกเบีย้อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัโปรโมชัน่/ เงือ่นไขของธนาคารฯ ในแตล่ะชว่งเวลา) 
 

   - อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ :                                            5.32 % ตอ่ปี***  

***(สมมตฐิานวา่อัตราดอกเบีย้สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยู่อาศยัวงเงนิ 3,500,000 ลา้นบาท อายสุญัญา 25 ปี MLR 7.00% ตอ่ปี 
ณ วนัที ่13 มนีาคม 2558) 

 

เดอืนที ่ 1 - 6 7 - 12 13 - 24 25 เป็นตน้ไป 

อตัราดอกเบีย้ 2.30% 2.30% MLR - 1.5% MLR - 1.5% 

 

 
   - อตัราดอกเบีย้เฉลีย่กรณีรวมคา่บรกิารตา่งๆ ในปีแรก :        6.71 % ตอ่ปี*** 

   - อตัราดอกเบีย้เฉลีย่กรณีรวมคา่บรกิารตา่งๆ ในปีถัดๆไป :    5.57 % ตอ่ปี*** 
***(สมมตฐิานวา่อัตราดอกเบีย้สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยู่อาศยัวงเงนิ 3,500,000 ลา้นบาท อายสุญัญา 25 ปี MLR 7.00% ตอ่ปี 

ณ วนัที ่13 มนีาคม 2558 คา่ธรรมเนยีมหมายถงึคา่เบีย้ประกัน คา่ส ารวจและประเมนิหลกัประกนั และคา่ธรรมเนยีมที่

จะตอ้งรับผดิชอบโดยลกูคา้ในภายหลงั โดยมรีายละเอยีดอยู่ในหนา้ถัดไป) 
   - การค านวณดอกเบีย้ :                                                รายวนั 

หมายเหต:ุ ส าหรับกรณีทีอ่ตัราดอกเบีย้ขึน้อยูก่ับปัจจัยอา้งองิ เชน่ อตัราดอกเบีย้ลกูคา้รายใหญช่ัน้ดปีระเภทเงนิกูแ้บบ

มรีะยะเวลา (MLR) สถาบนัการเงนิจะแจง้ใหท้ราบถงึการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้โดยจะประกาศไว ้ณ สถานที่
ท าการทีใ่หบ้รกิารและเว็บไซตข์องสถาบนัการเงนิ การไดรั้บอนุมัตจิะเป็นไปตามเงือ่นไขของทางธนาคาร และธนาคาร

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
ตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2558 เป็นตน้ไป ธนาคารระงับการเปิดสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยู่อาศยัใหม ่โดยจะไมม่ผีลกระทบใดๆกับ

ลกูคา้ทีม่สีนิเชือ่เดมิกบัทางธนาคาร 

3. ผลติภณัฑน์ีม้คีา่บรกิารอะไรบา้ง   

   - คา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนจ านอง                                 1.00% ของวงเงนิกูย้มื สงูสดุไมเ่กนิ 200,000 บาท  

   - คา่ธรรมเนยีมด าเนนิการสนิเชือ่                                  0.25% ของยอดวงเงนิ สงูสดุไมเ่กนิ  50,000 บาท 

   - คา่อากรแสตมป์                                                    0.05% ของยอดวงเงนิ สงูสดุไมเ่กนิ  10,000 บาท         



   - คา่ธรรมเนยีมทางกฎหมาย                                       1,000 บาท (ค านวณ ณ วนัทีอ่อกเอกสารฉบับนี ้อาจม ี

                                                                              การเปลีย่นแปลง) 
   - คา่ธรรมเนยีมการประเมนิ                                         3,210 บาท (ค านวณ ณ วนัทีอ่อกเอกสารฉบับนี ้อาจม ี

                                                                              การเปลีย่นแปลง)   
   - คา่เบีย้ปรับไถถ่อนกอ่นก าหนด                                  3.00% ของยอดหนีค้งเหลอื 

4. ผลติภณัฑน์ีม้ขีอ้ก าหนดและอาจท าใหท้า่นมภีาระหนา้ทีอ่ะไรบา้ง 

   - การผอ่นช าระเป็นรายเดอืนและก าหนดวนัทีจ่ะตอ้งช าระทกุเดอืนขึน้อยู่กบัอตัราดอกเบีย้และจ านวนปีตามสญัญา
เงนิกู ้ซึง่ทา่นจะไดรั้บเอกสารนี ้(Customized version) อกีครัง้ในวนัท าสญัญา 

   - หากทา่นมปัีญหาในการช าระคนืเงนิกูย้มืตามเวลาทีก่ าหนด กรุณาตดิตอ่กับธนาคารซติีแ้บงกท์ีส่าขาทีท่า่นท าการ
สมัครสนิเชือ่บา้นทนัท ีเพือ่ร่วมกนัพจิารณาเงือ่นไขการช าระคนืในรูปแบบอืน่ 

หมายเหต:ุ จ านวนเงนิทัง้หมดทีต่อ้งช าระคนือาจมกีารเปลีย่นแปลงไดห้าก MLR เปลีย่นแปลงไป 

5. อะไรจะเกดิขึน้หากทา่นไมส่ามารถปฎบิตัติามขอ้ก าหนดและภาระหนา้ทีไ่ด ้

   - อตัราดอกเบีย้กรณีผดินัดช าระหนี ้:                                      15 % ของยอดคงคา้งทัง้หมด 

   - คา่ตดิตามทวงถามหนี ้:                                                    100 บาท ตอ่รอบบญัช ี 

   - สทิธใินการหักกลบหนี ้: สถาบนัการเงนิมสีทิธใินการหักเงนิจากบญัชเีงนิฝากของทา่นเพือ่ช าระหนีค้งคา้งทีท่า่นมี
อยูก่ับสถาบนัการเงนิ 

   - สถาบนัการเงนิอาจจ าเป็นตอ้งบอกเลกิสญัญาและด าเนนิการทางกฎหมายตอ่ไป 

6.  อะไรจะเกดิขึน้หากทา่นช าระเงนิกูย้มืกอ่นครบก าหนด 

   - ในกรณีทีท่า่นปิดบญัชเีงนิกูก้อ่นก าหนดภายใน 3 ปี โดยการท าสญัญาเงนิกูใ้หมก่ับสถาบนัการเงนิอืน่ 

(Refinancing) ทา่นจะตอ้งแจง้ ธนาคารซติีแ้บงกเ์พือ่ท าการยืน่เรือ่งขอปิดบัญชเีงนิกูก้อ่นครบก าหนดทีธ่นาคารรวมทัง้
รับผดิชอบคา่เบีย้ปรับไถถ่อนกอ่นก าหนด 

   - ในกรณีทีท่า่นปิดบญัชเีงนิกูก้อ่นก าหนด หลงัจาก 3 ปี โดยการท าสญัญาเงนิกูใ้หม่กบัสถาบนัการเงนิอืน่ 

(Refinancing) ทา่นจะตอ้งแจง้ธนาคารซติีแ้บงกเ์พือ่ท าการยืน่เรือ่งขอปิดบญัชเีงนิกูก้อ่นครบก าหนดทีธ่นาคาร  

7. ทา่นจะตอ้งมผีูค้ า้ประกนัหรอืหลกัประกนัหรอืไม่ 

   - ประกนัอัคคภีัยและน ้าทว่ม 

หมายเหต:ุ ทา่นมสีทิธเิลอืกทีจ่ะท าประกนักบับรษัิทประกนัรายใดก็ได ้และผา่นนายหนา้ประกนัหรอืตัวแทนรายใดก็ได ้

ตามความตอ้งการของทา่น 

8. ผลติภณัฑน์ีม้คีวามเสีย่งทีส่ าคญัอะไรบา้ง 

   - อตัราดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืนี ้จะคงทีแ่ค ่ปีแรก อตัราดอกเบีย้ของปีตอ่ ๆ ไปอาจเปลีย่นแปลงไดห้าก MLR 

เปลีย่นแปลงไป และอตัราดอกเบีย้ทีเ่พิม่สงูขึน้อาจท าใหจ้ านวนเงนิคา่งวดหรือจ านวนงวดในการช าระคนืเพิม่มากขึน้ได ้

9. ทา่นควรท าอยา่งไร หากรายละเอยีดในการตดิตอ่ของทา่นเปลีย่นแปลง 

   - ทา่นควรแจง้สถาบนัการเงนิทนัท ีเพือ่ใหก้ารสือ่สารขอ้มูลกบัทา่นเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ผ่านชอ่งทางตอ่ไปนี้ 

                 + แจง้ไดท้ี ่www.citibank.co.th, ตดิตอ่ ซติีโ้ฟน 1588  

                 + ตดิตอ่ที ่สาขาอโศก ธนาคารซติีแ้บงก ์399 ถนนสขุมุวทิ อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์21 แขวงคลองเตยเหนอื 

เขตวฒันา กรุงเทพฯ โทร 0-2232-2484  

                 + ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาเดอะครสิตลั เลขที ่213, 215 ศนูยก์ารคา้เดอะครสิตลั Phase 3 อาคารI หอ้ง
เลขที ่301 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-078-7444 

                 + สาขาเซ็นทรัลเวริล์ด ์ชัน้ 4 โซน Beacon เซ็นทรัลเวริล์ ถนนราชด าร ิแขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0-2650-5999 

10. ทา่นสามารถหารายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑน์ีห้รอืตดิตอ่กบัสถาบนัการเงนิไดอ้ยา่งไร 

   - หากทา่นมขีอ้สงสยัหรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีน ทา่นสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดผ้่านชอ่งทางตอ่ไปนี้ 

                 + แจง้ไดท้ี ่www.citibank.co.th, ตดิตอ่ ซติีโ้ฟน 1588  

                 + ตดิตอ่ที ่สาขาอโศก ธนาคารซติีแ้บงก ์399 ถนนสขุมุวทิ อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์21 แขวงคลองเตยเหนอื 
เขตวฒันา กรุงเทพฯ โทร 0-2232-2484  



                + ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาเดอะครสิตลั เลขที ่213, 215 ศนูยก์ารคา้เดอะครสิตัล Phase 3 อาคารI หอ้ง

เลขที ่301 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-078-7444 
                 + สาขาเซ็นทรัลเวริล์ด ์ชัน้ 4 โซน Beacon เซ็นทรัลเวริล์ด ์ถนนราชด ารหิ ์แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0-2650-5999 

11. ทางเลอืกอืน่ในกลุม่ผลติภณัฑส์นิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 

ไมม่ ี

ค าเตอืน :  ทีอ่ยูอ่าศยัซึง่ทา่นใชเ้ป็นหลกัประกนัอาจถกูยดึได ้หากทา่นคา้งช าระคา่งวดหรอืไมส่ามารถช าระ

หนีไ้ดเ้สร็จสิน้ตามสญัญา 

ขอ้มูลในเอกสารฉบบันี ้มผีลใชบ้งัคบัไดจ้นกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลง เชน่ อตัราดอกเบีย้ หรอืเงือ่นไขตา่งๆ 

เป็นตน้ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ :ตารางผลติภณฑน์ีเ้ป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ ทา่นจะไดร้บัตารางผลติภณัฑน์ีอ้กีคร ัง้ทีร่ะบุ
อตัราดอกเบีย้ จ านวนปีตามสญัญาเงนิกู ้การผอ่นช าระและก าหนดช าระ (Customized version) ในวนัท า

สญัญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอ้มูลแสดงอตัราดอกเบีย้และคา่ใชจ้า่ยส าหรบัสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัโดยธนาคารซติีแ้บงก ์

สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัวงเงนิ 3,500,000 ลา้นบาท อายุสญัญา 25 ปี 

  
   อตัราดอกเบีย้ อตัรา 

1. อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิตลอดอายุสญัญา(1) 5.32% ตอ่ปี 

   คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง (2) อตัรา 

2. คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ  1.14% ของวงเงนิสนิเชือ่ 

คา่บรกิารของสถาบนัการเงนิ   ณ วนัเริม่ตน้ 

คา่ส ารวจและประเมนิหลกัประกนั (3,210 บาท)   (จา่ยครัง้เดยีว) 

คา่ใชจ้่ายแกห่น่วยงานอืน่     

คา่จดจ านอง (1.00% ของราคาประเมนิ เป็นเงนิ 35,000 บาท)     

คา่อากรแสตมป์ (0.05% ของวงเงนิสนิเชือ่ เป็นเงนิ 1,750 บาท)     

3. คา่เบีย้ประกนัภยั (8,837.50 บาทตอ่ปี) 0.2525% ของวงเงนิสนิเชือ่ 

4. คา่เบีย้ประกนัชวีติ (ธนาคารซติีแ้บงกไ์มไ่ดเ้รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยนี)้ 0.00% ณ วนัเริม่ตน้ ตอ่ปี 

   รวมภาระดอกเบีย้และคา่ใชจ้า่ยท ัง้ส ิน้ 6.71%* ในปีแรก (1+2+3+4) 

  5.57%* ในปีตอ่ๆไป (1+3+4) 

*เป็นการค านวณโดยเทยีบกบัวงเงนิสนิเชือ่ ณ วนัเริม่ตน้ 
  

   คา่เบีย้ปรบัไถถ่อนกอ่นก าหนด (3) 3.00% ของยอดหนีค้งเหลอื 

   ค าอธบิายประกอบ 

  1. อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (Effective Interest Rate) คอือตัราดอกเบีย้ทีผู่ข้อสนิเชือ่ตอ้งจา่ยตอ่ปีเฉลีย่ตลอด 
อายุสญัญาการกูย้มื  โดยค านวณจากอตัราดอกเบีย้ ดงัตวัอย่างนี้ 

 

เดอืนที ่ 1 - 6 7 - 12 13 - 24 25 เป็นตน้ไป 

อตัราดอกเบีย้ 2.30% 2.30% MLR - 1.5% MLR - 1.5% 
 

 
 

  อตัราดอกเบีย้อา้งองิ MLR ณ วนัที ่13 มนีาคม 2558 เทา่กับ 7.00% ตอ่ปี 

  2. คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง หมายถงึ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  ทีม่ใิชด่อกเบีย้  ซึง่ประกอบดว้ย
คา่บรกิารทีจ่า่ยใหแ้ก ่สถาบนัการเงนิ  

  ไดแ้ก ่คา่ส ารวจและประเมนิหลกัประกนั รวมถงึคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายใหแ้กห่น่วยงานอืน่ 
ไดแ้ก ่คา่จดจ านอง คา่อากรแสตมป์ 

  คา่เบีย้ประกนัภัย และคา่เบีย้ประกนัชวีติ 

 3. คา่เบีย้ปรับกรณีไถถ่อนกอ่นครบก าหนด (Refinance Fee) เป็นคา่ปรับทีผู่ข้อสนิเชือ่ตอ้งจ่ายเพิม่เตมิ ในกรณีที ่

ลกูคา้ไถถ่อนสนิเชือ่เพือ่ไปใชบ้รกิารกบัสถาบนัการเงนิอืน่ภายในชว่ง 3 ปีแรกนับจากวนัท าสญัญา 

    

 

 


