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1.  �����	�ก������ก��������������	 ����������ก�� ��!�����"�� (Minimum Loan Rate) 2/ MLR 6.375

2.  �����	�ก������ก��������������	 �������������ก�ก������ (Minimum Overdraft Rate) 2/ MOR 9.875

3.  �����	�ก������ก��������������	 (Minimum Retail Rate) 2/ MRR 7.875

4.  �?@� A (B��!) 3/
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5.  �����	�ก����C��CF	ก�G�ก�� 14.75
6.  �����	�ก����C��CF	ก�GH�	��	�E������ 15.00
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(Commercial loan)
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7.  �����	�ก����C��CF	ก�G�ก�� 14.75 14.75
8.  �����	�ก����C��CF	ก�GH�	��	�E������ 15.00 15.00
�!�����F
1/  D!��"!BJ��������C����?@��������@ K��. กE���	���ก�กGLMD"��NO��
2/ ��ก����@��������	��ก���" �"�!�FGC!����	���� (2.1) !���ก������ก�����ก��������?�!���ก��KF�ก�P�?@�ก��K��������� (2.2) !"�����C����?@�!�กก"�� 20 �������
   (2.3) P�	�����ก���O�M��E����ก����Q��@���O��P ก�K����� (2.4) !���"���ก���E�������ก���@	
3/ �����	�ก�����?@� A D	� ก� our cost, fixed deposit-based lending rate, other bank's minimum lending rate, THBFIX, BIBOR
4/  K�����D!�!���ก��C����?@�������	��ก���"���cPPF���
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(Consumer loan)
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อัตราคาบริการ  (โปรดระบุหนวย)
คารักษาบัญชีเงินฝาก
1. บัญชีออมทรัพย
1.1 กรณีบัญชีไมเดลื่อนไหวเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดและมียอดคงเหลือตํ่ากวาท่ี
กําหนด

50.00 บาท/เดือน

1.2 กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแตมียอดคงเหลือตํ่ากวาท่ีกําหนด ไมมีคาบริการ

2. บัญชีกระแสรายวัน
2.1 กรณีบัญชีไมเดลื่อนไหวเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดและมียอดคงเหลือตํ่ากวาท่ี
กําหนด

100.00 บาท/เดือน

2.2 กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแตมียอดคงเหลือตํ่ากวาท่ีกําหนด 50.00 บาท/เดือน

มีหลักประกัน ไมมีหลักประกัน 
(สวนที่ไมไดอยู
ภายใตการกํากับ)

1. คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ ไดแก

1)  คาอากรแสตมป

รอยละ 0.05 ของ
วงเงินสินเชื่อ แต
สูงสุดไมเกิน
10,000 บาท

2)  คาธรรมเนียมจดจํานอง

รอยละ 1.0 ของ
วงเงินจดจํานอง 
แตสูงสุดไมเกิน
200,000 บาท

2. คาใชจายที่จายใหแกบุคคลอื่นหรือหนวยงานภายนอก ไดแก
กรณีปกติ

1)  คาตรวจสอบขอมูลเครดิต ไมมี
2)  คาสํารวจและประเมินหลักประกัน 2/ ไมมี 3/

3)  คาเบี้ยประกันภัย ไมมี 3/

4)  คาใชจายในการชําระเงินผานเคานเตอรอื่นหรือ
     ชองทางอื่น  (โปรดระบุรายละเอียด)

ไมมี

กรณีผิดนัดชําระหนี้
1)  คาใชจายกรณีเช็คคืน (กรณีเช็คของธนาคารพาณิชยอื่น) ไมมี 4/

2)  คาใชจายกรณีเงินในบัญชีไมพอจาย 
(กรณีชําระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)

ไมมี 4/

3)  คาติดตามทวงถามหนี้  2/ ไมมี 4/

3. คาใชจายที่เปนตนทุนในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย
กรณีปกติ
1)  คาสํารวจและประเมินหลักประกัน 2/ ไมมี

2)  คาขอสําเนาใบแจงยอดบัญชีแตละงวด (ชุดท่ี 2 เปนตนไป)
200 บาทตอใบ
แจงยอดตองวด

กรณีผิดนัดชําระหนี้
1)  คาติดตามทวงถามหนี้  2/ ไมมี 4/

ข.  คาบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับเงินใหสินเชื่อ อัตราคาบริการ  (โปรดระบุหนวย)
ข. (1)  คาบริการตาง ๆ ของเงินใหสินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภค  

(Consumer loan)  ตามที่ไดจายไปจริงและพอสมควรแกเหตุ
สินเชื่อสวนบุคคล สินเชื่อ

ที่อยูอาศัย
หมายเหตุ

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น
ตารางที ่3  อัตราคาบริการตาง ๆ เบ้ียปรับ  ที่เกี่ยวเน่ืองกับเงินฝาก เงินใหสินเชื่อ 1/  และคาบริการอื่น ๆ

เร่ิมใชตั้งแตวันที ่5 สิงหาคม 2551

ก.  คาบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับเงินฝาก หมายเหตุ

บัญชีไมเคลื่อนไหวเกินกวา 24 เดือน และมียอด
คงเหลือตํ่ากวา 10,000.00 บาท

บัญชีไมเคลื่อนไหวเกินกวา 24 เดือน

ยอดคงเหลือเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 1,000.00 บาท



วงเงินเบิกเกิน
บัญชี

วงเงินสินเชื่อ
ทั่วไป

หมายเหตุ

1. คาจัดการวงเงินสินเชื่อ (Arrangement Fee / Up-front Fee / 
Credit Management Fee / Agency Fee) 5/

ไมมี สูงสุดไมเกิน
รอยละ 5 ของ
วงเงินสินเชื่อ

2. คาบริการวงเงินสินเชื่อที่ยังไมไดเบิกใช (Commitment Fee) 5/ ไมมี สูงสุดไมเกิน
รอยละ 5 (ตอป) 
ของวงเงินสินเชื่อ
ที่ไมไดเบิกใช

3. การชําระคืนเงินกูยืมกอนกําหนด (Prepayment Fee) ไมมี สูงสุดไมเกิน
รอยละ 5 ของ
วงเงินสินเชื่อ
ที่ชําระคืนกอน

กําหนด

อัตราคาบริการ (โปรดระบุหนวย)
ไมมี

อัตราคาปรับ  (โปรดระบุหนวย)

(ใหอางอิงตามหลักเกณฑการปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย สวนลด
คาบริการตาง ๆ และเบี้ยปรับสําหรับธนาคารพาณิชย ในขอ 5.8)

หมายเหตุ
1/  ไมรวมถึงเงินใหสินเชื่อประเภทที่ ธปท. กําหนดหลักเกณฑไวเฉพาะ
2/  คาใชจายประเภทเดียวกันในขอ 2 และ 3 ธนาคารพาณิชยจะเรียกเก็บจากลูกคาซ้ําซอนกันไมได
3/ ลูกคาเปนผูดําเนินการเอง
4/ ไมมีลูกคาลักษณะดังกลาวในปจจุบัน
5/ ธนาคารเรียกเก็บดอกเบี้ยและคาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับเงินใหสินเชื่อ [รายการ ข(2) 1 และ 2] รวมทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 14.75 ตอป

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2551

ข. (2)  คาบริการตาง ๆ ของเงินใหสินเชื่อเพ่ือการประกอบธุรกิจ  
(Commercial loan)

ค.  คาบริการอื่น ๆ หมายเหตุ

ไมมี 4/

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น
ตารางที ่3  อัตราคาบริการตาง ๆ เบ้ียปรับ  ที่เกี่ยวเน่ืองกับเงินฝาก เงินใหสินเชื่อ  และคาบริการอื่น ๆ

เร่ิมใชตั้งแตวันที ่5 สิงหาคม 2551

-

ง.  เบ้ียปรับที่เกี่ยวเน่ืองกับเงินใหสินเชื่อที่อยูอาศัย
(Housing loan)

(นางอรวรรณ เกิดผล)
รองผูจัดการใหญ

หมายเหตุ




