
หน่วย: ร้อยละต่อปี

นิติบุคคล นิติบุคคลที�ไม่ สถาบัน บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

ทั�วไป แสวงหากาํไร การเงิน

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.00% 0.00%

 

วงเงิน

500,000,000 - 999,999,999 NA 0.23% 0.23% 0.23% 0.23% NA NA

1,000,000,000 - 1,999,999,999 NA 0.23% 0.23% 0.23% 0.23% NA NA

2,000,000,000 - 2,999,999,999 NA 0.23% 0.23% 0.23% 0.23% NA NA

3,000,000,000 และมากกวา่ NA 0.28% 0.28% 0.28% 0.28% NA NA

  

    3   เดือน 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% NA NA

    6   เดือน 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21%

  12   เดือน 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21%

    นอ้ยกวา่     1   สัปดาห์ NA 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% NA NA

        ต ั"งแต่     1   สัปดาห์ -      1   เดือน NA 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% NA NA

    มากกวา่     1   เดือน -      2   เดือน NA 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% NA NA

    มากกวา่     2   เดือน -      3   เดือน NA 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% NA NA

    มากกวา่     3   เดือน -      6   เดือน NA 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% NA NA

    มากกวา่     6   เดือน -    12   เดือน NA 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% NA NA

    มากกวา่   12   เดือน -    24   เดือน NA 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% NA NA

    มากกวา่   24   เดือน -    36   เดือน NA 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% NA NA

    มากกวา่   36   เดือน -    48   เดือน NA 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% NA NA

การฝากในอตัราดอกเบี �ยที�ระบขุ้างต้น  เป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในหน้าถดัไป

3. ออมทรัพย์ (สําหรับ การบริหารเงินสด)

4. เงินฝากประจํา

5. เงินฝากประจํา (สําหรับ การบริหารเงินสด)

1. กระแสรายวัน

2. ออมทรัพย์

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ2ง คอร์ปอเรชั�น
ตารางที� 1 ข้อมูลอตัราดอกเบี2ยเงินฝากหรืออตัราดอกเบี2ยจากการรับเงินจากลูกค้า

เริ�มใช้ตั2งแต่วันที�  1 มกราคม 2566

ประเภทเงินฝาก

ประเภทลูกค้า

บุคคลธรรมดา ราชการ

ผู้มีถิ�นฐานอยู่นอกประเทศ
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หมายเหตุ

     (3) นิติบุคคลฯ ที3ไดรั้บการแจง้จากธนาคารฯ โดยการอนุมติัขึ"นอยูก่บัเงื3อนไขและหลกัเกณฑข์องธนาคารฯ 

4. จาํนวนเงินฝากขั"นตํ3าสําหรับเงินฝากประจาํคือ 20,000.00 บาท จาํนวนวนัต่อปีที3ใชค้าํนวณดอกเบี"ยคือ 365 วนั

7. เงินฝากกระแสรายวนั, ออมทรัพย ์และฝากประจาํ ที3เป็นสกลุเงินบาท ไดรั้บความคุม้ครองเงินฝากตามจาํนวนที3กาํหนดไวใ้นกฎหมาย ภายใตพ้ระราชบญัญติัสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก พ.ศ. 2551

    ยกเวน้ เงินฝากที3เป็นเงินบาทของบุคคลที3มีถิ3นที3อยูน่อกประเทศตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมแลกเปลี3ยนเงิน
8. เงื3อนไขในการจ่ายดอกเบี"ย
    - เงินฝากประจาํ : คาํนวณดอกเบี"ยจากยอดเงินตน้ และจ่ายดอกเบี"ย ณ วนัครบกาํหนด    
                                กรณีถอนก่อนกาํหนดและระยะเวลาฝากตํ3ากวา่ 3 เดือน จะไม่จ่ายดอกเบี"ย หากระยะเวลาฝากตั"งแต่ 3 เดือนขึ"นไป จะจ่ายดอกเบี"ยในอตัราเงินฝากออมทรัพย์
    - เงินฝากอื3นๆ : คาํนวณดอกเบี"ยจากยอดเงินคงคา้ง ณ สิ"นวนั และจ่ายดอกเบี"ยทุกๆ 6 เดือน คือเดือนมีนาคมและกนัยายน จาํนวนวนัที3ใชค้าํนวณดอกเบี"ยคือ 365 วนั
    
ขอ้ถือสิทธิM  :

การคาํนวณดอกเบี"ย การจ่ายดอกเบี"ย หลกัเกณฑ ์เงื3อนไข และ/หรือ วิธีปฏิบติัใด ๆ เกี3ยวกบับญัชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื3อนไขดงักล่าวขา้งตน้แลว้ผูฝ้ากตอ้งปฎิบติัตามเงื3อนไขที3ธนาคารกาํหนด

     (2) นิติบุคคล / คณะบุคคลที3มีวตัถุประสงคไ์ม่หวงัผลกาํไร และมีการดาํเนินงานเพื3อส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งประเทศไทย-ญี3ปุ่น

2. บญัชีออมทรัพยส์ําหรับการบริหารเงินสด และเงินฝากประจาํสําหรับการบริหารเงินสด ให้บริการสําหรับลูกคา้ที3ไดรั้บ SMBC Cash Management Program Package 

3. สําหรับบญัชีเงินฝากประจาํสําหรับการบริหารเงินสด ระยะเวลานอ้ยกวา่ 1 สัปดาห์ จะให้บริการแก่ลูกคา้ที3อยูภ่ายใตเ้งื3อนไขดงัต่อไปนี" เท่านั"น 

1. ธนาคารขอสงวนสิทธิM ในการเพิ3มอตัราดอกเบี"ย ไม่เกินอตัรา   2.00% ต่อปี สูงกวา่อตัราดอกเบี"ยที3ธนาคารประกาศ ตามเงื3อนไข ดงัต่อไปนี"

     (1) ลูกคา้ที3ไดรั้บ SMBC Cash Management Program Package (CMP Customers)

อตัราดอกเบี"ยอาจเปลี3ยนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ กรุณาสอบถามอตัราดอกเบี"ยปัจจุบนัไดที้3ธนาคาร

     (1) ลูกคา้ที3ไดรั้บ SMBC Cash Management Program Package (CMP Customers) และมีมูลคา่ธุรกรรมผา่นระบบ Cash Management Service 

           ของธนาคารมากกวา่ 10,000,000,000 บาท ต่อเดือน และ
     (2) ใชบ้ริการ Cash Pooling Service ของธนาคาร

5. เงินฝากประจาํ สําหรับผูมี้ถิ3นฐานอยูน่อกประเทศ รับฝากในระยะเวลา 6 เดือนขึ"นไปเท่านั"น
6. เงินฝากออมทรัพยข์องผูมี้ถิ3นที3อยูน่อกประเทศ งดจ่ายดอกเบี"ยตามมาตรการป้องปรามการเกง็กาํไรคา่เงินบาท

ประกาศ ณ วันที� 1 มกราคม 2566
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หนว่ย: รอ้ยละตอ่ปี

Individual Juristic Persons Individual Juristic Persons

USD 1. กระแสรายวัน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2. ออมทรัพย์ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3. ประจํา

   ตํ�ากว่า 3 เดอืน No service 0.05% No service 0.05%

   3 เดอืน 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%

   มากกว่า 3 เดอืน - นอ้ยกว่า 6 เดอืน No service 0.05% No service No service

   6 เดอืน 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%

  มากกว่า 6 เดอืน - นอ้ยกว่า 12 เดอืน No service 0.05% No service No service

   12 เดอืน 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%

JPY 1. กระแสรายวัน No service No service No service No service

2. ออมทรัพย์ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3. ประจํา

   ตํ�ากว่า 3 เดอืน No service 0.00% No service No service

   3 เดอืน No service No service No service No service

   6 เดอืน No service No service No service No service

 12 เดอืน No service No service No service No service

EUR 1. กระแสรายวัน No service No service No service No service

2. ออมทรัพย์ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3.  ประจํา     

    ตํ�ากว่า 3 เดอืน No service 0.00% No service No service

   3 เดอืน No service No service No service No service

   6 เดอืน No service No service No service No service

 12 เดอืน No service No service No service No service

SGD 1. กระแสรายวัน No service No service No service No service

2. ออมทรัพย์ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3.  ประจํา No service No service No service No service

AUD 1. กระแสรายวัน No service No service No service No service

2. ออมทรัพย์ No service 0.00% No service No service

3.  ประจํา No service No service No service No service

HKD 1. กระแสรายวัน No service No service No service No service

2. ออมทรัพย์ No service 0.00% No service No service

3. ประจํา No service No service No service No service

GBP 1. กระแสรายวัน No service No service No service No service

2. ออมทรัพย์ No service 0.00% No service 0.00%

3. ประจํา No service No service No service No service

ธนาคารซูมโิตโม มติซุย แบงกิ�ง คอรป์อเรช ั น

ตารางที  4 อตัราดอกเบี�ยบญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศ

เร ิ มใชต้ ั�งแตว่นัท ี  1 มกราคม 2566

Currency Type of Deposit

Type of Customer

Resident Non-Resident



หมายเหต:ุ

1. บัญชเีงนิฝากที�เป็นเงนิตราตา่งประเทศไมไ่ดรั้บการคุม้ครอง ตามพระราชบัญญัตสิถาบันคุม้ครองเงนิฝาก พ.ศ.2551

     (1) ลกูคา้ที�ไดรั้บ SMBC Cash Management Program Package (CMP Customers) ; และ

     (2) นติบิคุคล/คณะบคุคลที�มวัีตถปุระสงคไ์มห่วังผลกําไร และมกีารดําเนนิงานเพื�อสง่เสรมิความสมัพันธอ์ันดรีะหวา่งประเทศไทย-ญี�ปุ่ น

     (3) นติบิคุคลฯที�ไดรั้บการแจง้จากธนาคารฯโดยการอนุมัตขิ ึ2นอยูก่ับเงื�อนไขและหลักเกณฑข์องธนาคารฯ

3. บัญชอีอมทรัพยสํ์าหรับการบรหิารเงนิสด และเงนิฝากประจําสําหรับการบรหิารเงนิสด ใหบ้รกิารสําหรับลกูคา้ที�ไดรั้บ SMBC Cash Management Program Package. 

4. สําหรับบัญชอีอมทรัพยธ์นาคารจะคํานวณดอกเบี2ยจากยอดคงคา้ง ณ สิ2นวัน และจา่ยดอกเบี2ยทกุๆ 6 เดอืน คอื เดอืนมนีาคม และกันยายน จํานวนวันตอ่ปีที�ใชคํ้านวณดอกเบี2ยคอื 360 วัน

ขอ้ถอืสทิธิ+: 

-อัตราดอกเบี2ยอาจเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรุณาสอบถามอัตราดอกเบี2ยปัจจบัุนไดท้ี�ธนาคาร

-เงนิฝากประจําที�ถอนกอ่นกําหนดจะไมม่กีารจา่ยดอกเบี2ย

2. โดยคํานงึแนวโนม้อัตราดอกเบี2ยในตลาด ธนาคารขอสงวนสทิธิ6ในการเพิ�มอัตราดอกเบี2ย สงูกวา่อัตราดอกเบี2ยที�ธนาคารประกาศ สําหรับลกูคา้กลุม่ดังตอ่ไปนี2



% Min. Max.

การฝาก ไม่มี ไม่มี ไม่มี
การถอน
การฝาก
การถอน
การฝาก 1/4% THB 500 1/4% ของจํานวนเงนิที�เรยีกเก็บ
การถอน 1/4% THB 1,000 1/4% ของจํานวนเงนิที�เรยีกเก็บ
การฝาก 1/4% THB 300 1/4% ของจํานวนเงนิที�เรยีกเก็บ
การถอน ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การฝาก ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การถอน ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การฝาก ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การถอน

ขอ้สงัเกต
การฝาก ไม่มี ไม่มี ไม่มี
การถอน
การฝาก
การถอน
การฝาก 1/4% THB 500 1/4% ของจํานวนเงนิที�เรยีกเก็บ
การถอน 1/4% THB 1,000 1/4% ของจํานวนเงนิที�เรยีกเก็บ
การฝาก 1/4% THB 300 1/4% ของจํานวนเงนิที�เรยีกเก็บ
การถอน ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การฝาก ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การถอน ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การฝาก ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การถอน ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร

ขอ้สงัเกต
การฝาก ไม่มี ไม่มี ไม่มี
การถอน
การฝาก
การถอน
การฝาก 1/4% THB 500 1/4% ของจํานวนเงนิที�เรยีกเก็บ
การถอน 1/4% THB 1,000 1/4% ของจํานวนเงนิที�เรยีกเก็บ
การฝาก 1/4% THB 300 1/4% ของจํานวนเงนิที�เรยีกเก็บ
การถอน ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การฝาก ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การถอน ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การฝาก ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การถอน ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร

ขอ้สงัเกต
การฝาก ไม่มี ไม่มี ไม่มี
การถอน
การฝาก
การถอน
การฝาก 1/4% THB 500 1/4% ของจํานวนเงนิที�เรยีกเก็บ
การถอน 1/4% THB 1,000 1/4% ของจํานวนเงนิที�เรยีกเก็บ
การฝาก 1/4% THB 300 1/4% ของจํานวนเงนิที�เรยีกเก็บ
การถอน ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การฝาก ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การถอน ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การฝาก ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การถอน ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร

ขอ้สงัเกต

โปรดอา้งองิ ตารางคา่ธรรมเนยีมการถอนธนบตัรสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ

โปรดอา้งองิ ตารางคา่ธรรมเนยีมเงนิโอนตา่งประเทศ

โปรดอา้งองิ ตารางคา่ธรรมเนยีมเงนิโอนตา่งประเทศ

โปรดอา้งองิ ตารางคา่ธรรมเนยีมเงนิโอนตา่งประเทศ

โปรดอา้งองิ ตารางคา่ธรรมเนยีมเงนิโอนตา่งประเทศ

เช็คตา่งประเทศ

เช็คเดนิทาง

ธนบตัรตา่งประเทศ

เงนิโอนตา่งประเทศ

ดร๊าฟท์

เอกสารสนิคา้เขา้-ออก

เช็คเดนิทาง

ธนบตัรตา่งประเทศ

เงนิโอนตา่งประเทศ

ดร๊าฟท์

เอกสารสนิคา้เขา้-ออก

เช็คตา่งประเทศ

เอกสารสนิคา้เขา้-ออก

ธนบตัรตา่งประเทศ

เงนิโอนตา่งประเทศ

ดร๊าฟท์

เอกสารสนิคา้เขา้-ออก

เช็คตา่งประเทศ

เช็คเดนิทาง

ธนาคารซูมโิตโม มติซุย แบงกิ�ง คอรป์อเรช ั�น

ตาราง 5 ขอ้มลูอตัราคา่ธรรมเนยีมการฝากถอนบญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศ

สกุลเงนิ คา่ธรรมเนยีม
Commission-in-lieu

Other Fees

เร ิ�มใชต้ ั�งแตว่นัที� 1 มกราคม 2566 

ดอลลารส์หรัฐ

เยน

ดอลลาร์
ออสเตรเลยี

ยโูร

เงนิโอนตา่งประเทศ

ดร๊าฟท์

เช็คตา่งประเทศ

เช็คเดนิทาง

ธนบตัรตา่งประเทศ



ธนาคารซูมโิตโม มติซุย แบงกิ�ง คอรป์อเรช ั�น

ตาราง 5 ขอ้มลูอตัราคา่ธรรมเนยีมการฝากถอนบญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศ

เริ�มใชต้ ั�งแตว่นัที� 1 มกราคม 2566 

การฝาก ไม่มี ไม่มี ไม่มี
การถอน
การฝาก
การถอน
การฝาก 1/4% THB 500 1/4% ของจํานวนเงนิที�เรยีกเก็บ
การถอน 1/4% THB 1,000 1/4% ของจํานวนเงนิที�เรยีกเก็บ
การฝาก 1/4% THB 300 1/4% ของจํานวนเงนิที�เรยีกเก็บ
การถอน ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การฝาก ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การถอน ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การฝาก ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การถอน ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร

ขอ้สงัเกต
การฝาก ไม่มี ไม่มี ไม่มี
การถอน
การฝาก
การถอน
การฝาก 1/4% THB 500 1/4% ของจํานวนเงนิที�เรยีกเก็บ
การถอน 1/4% THB 1,000 1/4% ของจํานวนเงนิที�เรยีกเก็บ
การฝาก 1/4% THB 300 1/4% ของจํานวนเงนิที�เรยีกเก็บ
การถอน ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การฝาก ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การถอน ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การฝาก ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การถอน ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร

ขอ้สงัเกต
การฝาก ไม่มี ไม่มี ไม่มี
การถอน
การฝาก
การถอน
การฝาก 1/4% THB 500 1/4% ของจํานวนเงนิที�เรยีกเก็บ
การถอน 1/4% THB 1,000 1/4% ของจํานวนเงนิที�เรยีกเก็บ
การฝาก 1/4% THB 300 1/4% ของจํานวนเงนิที�เรยีกเก็บ
การถอน ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การฝาก ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การถอน ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การฝาก ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร
การถอน ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร ไม่ใหบ้รกิาร

ขอ้สงัเกต

โปรดอา้งองิ ตารางคา่ธรรมเนยีมเงนิโอนตา่งประเทศ

โปรดอา้งองิ ตารางคา่ธรรมเนยีมเงนิโอนตา่งประเทศ

โปรดอา้งองิ ตารางคา่ธรรมเนยีมเงนิโอนตา่งประเทศ

ดร๊าฟท์

เอกสารสนิคา้เขา้-ออก

เช็คตา่งประเทศ

เช็คเดนิทาง

ธนบตัรตา่งประเทศ

เงนิโอนตา่งประเทศ

เงนิโอนตา่งประเทศ

ดร๊าฟท์

เอกสารสนิคา้เขา้-ออก

เช็คตา่งประเทศ

เช็คเดนิทาง

ธนบตัรตา่งประเทศ

เงนิโอนตา่งประเทศ

ดร๊าฟท์

เอกสารสนิคา้เขา้-ออก

เช็คตา่งประเทศ

เช็คเดนิทาง

ธนบตัรตา่งประเทศ

ปอนดส์เตอรล์งิ

ดอลลารฮ์อ่งกง

ดอลลารส์งิคโปร์



สกุลเงนิ บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั บญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์ บญัชเีงนิฝากประจํา

เงนิฝากประจํา : 10,000 ดอลลารส์หรัฐ

เงนิฝากประจํา (สําหรับ การบรหิารเงนิสด) : 300,000 ดอลลารส์หรัฐ

ยอดเงนิคงเหลอืขั �นตํ�า ไม่กาํหนด ไม่กาํหนด ไม่กาํหนด

ค่าธรรมเนียม ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ

ยอดเงนิคงเหลอืสงูสดุ ไม่กาํหนด ไม่กาํหนด ไม่กาํหนด

ค่าธรรมเนียม ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ

ระยะเวลาไม่เคลื�อนไหว 1 ปี 1 ปี ไม่กาํหนด

ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บ เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ

ไม่กาํหนด ไม่กาํหนด ไม่ใหบ้ริการ

ไม่ใหบ้ริการ ไม่กาํหนด เงนิฝากประจํา (สําหรับ การบรหิารเงนิสด) : 30,000,000 เยน

ยอดเงนิคงเหลอืขั �นตํ�า ไม่ใหบ้ริการ ไม่กาํหนด ไม่กาํหนด

ค่าธรรมเนียม ไม่ใหบ้ริการ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ

ยอดเงนิคงเหลอืสงูสดุ ไม่ใหบ้ริการ ไม่กาํหนด ไม่กาํหนด

ค่าธรรมเนียม ไม่ใหบ้ริการ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ

ระยะเวลาไม่เคลื�อนไหว ไม่ใหบ้ริการ 1 ปี ไม่กาํหนด

ค่าธรรมเนียม ไม่ใหบ้ริการ เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ

ไม่ใหบ้ริการ ไม่กาํหนด ไม่ใหบ้ริการ

ไม่ใหบ้ริการ ไม่กาํหนด เงนิฝากประจํา (สําหรับ การบรหิารเงนิสด) : 300,000 ยูโร

ยอดเงนิคงเหลอืขั �นตํ�า ไม่ใหบ้ริการ ไม่กาํหนด ไม่กาํหนด

ค่าธรรมเนียม ไม่ใหบ้ริการ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ

ยอดเงนิคงเหลอืสงูสดุ ไม่ใหบ้ริการ ไม่กาํหนด ไม่กาํหนด

ค่าธรรมเนียม ไม่ใหบ้ริการ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ

ระยะเวลาไม่เคลื�อนไหว ไม่ใหบ้ริการ 1 ปี ไม่กาํหนด

ค่าธรรมเนียม ไม่ใหบ้ริการ เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ

ไม่ใหบ้ริการ ไม่กาํหนด ไม่ใหบ้ริการ

ไม่ใหบ้ริการ ไม่กาํหนด ไม่ใหบ้ริการ

ยอดเงนิคงเหลอืขั �นตํ�า ไม่ใหบ้ริการ ไม่กาํหนด ไม่ใหบ้ริการ

ค่าธรรมเนียม ไม่ใหบ้ริการ ไม่เรียกเก็บ ไม่ใหบ้ริการ

ยอดเงนิคงเหลอืสงูสดุ ไม่ใหบ้ริการ ไม่กาํหนด ไม่ใหบ้ริการ

ค่าธรรมเนียม ไม่ใหบ้ริการ ไม่เรียกเก็บ ไม่ใหบ้ริการ

ระยะเวลาไม่เคลื�อนไหว ไม่ใหบ้ริการ 1 ปี ไม่ใหบ้ริการ

ค่าธรรมเนียม ไม่ใหบ้ริการ เรียกเก็บ ไม่ใหบ้ริการ

ไม่ใหบ้ริการ ไม่กาํหนด ไม่ใหบ้ริการ

ยูโร

ดอลลารส์งิคโปร์

ไม่กาํหนด

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงนิ 
คงเหลอืเฉลี�ยสงูกว่าที�กําหนด

เยน
ค่าธรรมเนียมกรณีบญัชไีม่
เคลื�อนไหว

ค่าธรรมเนียม cheque/draft คนื

ค่าธรรมเนียมอื�นๆ (โปรดระบ)ุ

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงนิ 
คงเหลอืเฉลี�ยสงูกว่าที�กําหนด

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงนิ 
คงเหลอืเฉลี�ยตํ�ากว่าที�กําหนด

หมายเหตุ

เงนิฝากขั �นตน้

ค่าธรรมเนียม cheque/draft คนื

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมกรณีบญัชไีม่
เคลื�อนไหว

ค่าธรรมเนียม cheque/draft คนื

ค่าธรรมเนียมอื�นๆ (โปรดระบ)ุ

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงนิ 
คงเหลอืเฉลี�ยตํ�ากว่าที�กําหนด

ค่าธรรมเนียมอื�นๆ (โปรดระบ)ุ

เงนิฝากขั �นตน้

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมกรณีบญัชไีม่
เคลื�อนไหว

ค่าธรรมเนียม cheque/draft คนื

ค่าธรรมเนียมอื�นๆ (โปรดระบ)ุ

ตารางที� 6 ขอ้มลูเง ื�อนไขและคา่ธรรมเนยีมที�เก ี�ยวกบัการใหบ้รกิารบญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศ

ธนาคารซูมโิตโม มติซุย แบงก ิ,ง คอรป์อเรช ั,น

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงนิ 
คงเหลอืเฉลี�ยตํ�ากว่าที�กําหนด

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงนิ 
คงเหลอืเฉลี�ยสงูกว่าที�กําหนด

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงนิ 
คงเหลอืเฉลี�ยตํ�ากว่าที�กําหนด

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงนิ 
คงเหลอืเฉลี�ยสงูกว่าที�กําหนด

เง ื�อนไขและคา่ธรรมเนยีมอื�นๆ

ค่าธรรมเนียมกรณีบญัชไีม่
เคลื�อนไหว

ดอลลารส์หรัฐ

เงนิฝากขั �นตน้

เงนิฝากขั �นตน้

เร ิ�มใชต้ ั,งแตว่นัที� 1 มกราคม 2566 

ไม่กาํหนด



ตารางที� 6 ขอ้มลูเง ื�อนไขและคา่ธรรมเนยีมที�เก ี�ยวกบัการใหบ้รกิารบญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศ

ธนาคารซูมโิตโม มติซุย แบงก ิ,ง คอรป์อเรช ั,น

เร ิ�มใชต้ ั,งแตว่นัที� 1 มกราคม 2566 

ไม่ใหบ้ริการ ไม่กาํหนด ไม่ใหบ้ริการ

ยอดเงนิคงเหลอืขั �นตํ�า ไม่ใหบ้ริการ ไม่กาํหนด ไม่ใหบ้ริการ

ค่าธรรมเนียม ไม่ใหบ้ริการ ไม่เรียกเก็บ ไม่ใหบ้ริการ

ยอดเงนิคงเหลอืสงูสดุ ไม่ใหบ้ริการ ไม่กาํหนด ไม่ใหบ้ริการ

ค่าธรรมเนียม ไม่ใหบ้ริการ ไม่เรียกเก็บ ไม่ใหบ้ริการ

ระยะเวลาไม่เคลื�อนไหว ไม่ใหบ้ริการ 1 ปี ไม่ใหบ้ริการ

ค่าธรรมเนียม ไม่ใหบ้ริการ เรียกเก็บ ไม่ใหบ้ริการ

ไม่ใหบ้ริการ ไม่กาํหนด ไม่ใหบ้ริการ

ไม่ใหบ้ริการ ไม่กาํหนด ไม่ใหบ้ริการ

ยอดเงนิคงเหลอืขั �นตํ�า ไม่ใหบ้ริการ ไม่กาํหนด ไม่ใหบ้ริการ

ค่าธรรมเนียม ไม่ใหบ้ริการ ไม่เรียกเก็บ ไม่ใหบ้ริการ

ยอดเงนิคงเหลอืสงูสดุ ไม่ใหบ้ริการ ไม่กาํหนด ไม่ใหบ้ริการ

ค่าธรรมเนียม ไม่ใหบ้ริการ ไม่เรียกเก็บ ไม่ใหบ้ริการ

ระยะเวลาไม่เคลื�อนไหว ไม่ใหบ้ริการ 1 ปี ไม่ใหบ้ริการ

ค่าธรรมเนียม ไม่ใหบ้ริการ เรียกเก็บ ไม่ใหบ้ริการ

ไม่ใหบ้ริการ ไม่กาํหนด ไม่ใหบ้ริการ

ไม่ใหบ้ริการ ไม่กาํหนด ไม่ใหบ้ริการ

ยอดเงนิคงเหลอืขั �นตํ�า ไม่ใหบ้ริการ ไม่กาํหนด ไม่ใหบ้ริการ

ค่าธรรมเนียม ไม่ใหบ้ริการ ไม่เรียกเก็บ ไม่ใหบ้ริการ

ยอดเงนิคงเหลอืสงูสดุ ไม่ใหบ้ริการ ไม่กาํหนด ไม่ใหบ้ริการ

ค่าธรรมเนียม ไม่ใหบ้ริการ ไม่เรียกเก็บ ไม่ใหบ้ริการ

ระยะเวลาไม่เคลื�อนไหว ไม่ใหบ้ริการ 1 ปี ไม่ใหบ้ริการ

ค่าธรรมเนียม ไม่ใหบ้ริการ เรียกเก็บ ไม่ใหบ้ริการ

ไม่ใหบ้ริการ ไม่กาํหนด ไม่ใหบ้ริการ

เงนิฝากขั �นตน้

ปอนดส์เตอรล์งิ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมอื�นๆ (โปรดระบ)ุ

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงนิ 
คงเหลอืเฉลี�ยสงูกว่าที�กําหนด

 ดอลลาร์
ออสเตรเลยี

ดอลลารฮ์่องกง

ค่าธรรมเนียมกรณีบญัชไีม่
เคลื�อนไหว

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงนิ 
คงเหลอืเฉลี�ยตํ�ากว่าที�กําหนด

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงนิ 
คงเหลอืเฉลี�ยสงูกว่าที�กําหนด

เงนิฝากขั �นตน้

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงนิ 
คงเหลอืเฉลี�ยตํ�ากว่าที�กําหนด

ค่าธรรมเนียมกรณีบญัชไีม่
เคลื�อนไหว

ค่าธรรมเนียม cheque/draft คนื

ค่าธรรมเนียม cheque/draft คนื

ค่าธรรมเนียมอื�นๆ (โปรดระบ)ุ

ค่าธรรมเนียมกรณีบญัชไีม่
เคลื�อนไหว

ค่าธรรมเนียม cheque/draft คนื

ค่าธรรมเนียมอื�นๆ (โปรดระบ)ุ

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงนิ 
คงเหลอืเฉลี�ยสงูกว่าที�กําหนด

เงนิฝากขั �นตน้

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงนิ 
คงเหลอืเฉลี�ยตํ�ากว่าที�กําหนด


