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ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการฝ่ายสินเชื่อเกษตรกร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 การศึกษา

ปริญญาตรี – วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-เกษตร)  มหาวิทยาเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท – วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 การท างาน

- ส่วนงานภูมิภาค 

• พนักงานสินเชื่อ, หัวหน้าหน่วยสินเชื่อ, พนักงานบริหารสินเชื่อ และผู้จัดการสาขา

- ส่วนงานส านักงานใหญ่

• ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสินเชื่อบุคคล, รองผู้อ านวยการฝ่าย และผู้อ านวยการฝ่ายสินเชื่อเกษตรกร

 ประสบการณ์

- ผู้แทนคณะกรรมการด้านการเกษตรต่างๆ อาทิ

• คณะอนุกรรมการพืชสวน

• คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

• คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

• คณะกรรมการอ านวยโครงการมาตรการเกษตรประชารัฐ

- อบรม ศึกษา ดูงาน ด้านสินเชื่อ การเงิน การธนาคาร และการพัฒนาภาคการเกษตร

ของประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศจีน อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น บังคลาเทศ เนปาล และเยอรมนี 
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Content
หลักการวางแผนทางการเงิน

การบริหารจัดการแผนการเงิน

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการจัดการต้นทุนของการผลิต

สินเชื่อและลักษณะสินเชื่อ + การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
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การวางแผนทางการเงินคือ ?

การวางแผนทางการเงิน หมายถึง การก าหนดการใช้จ่ายเงินต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
แผนงานที่จัดท าขึ้นและระบุถึงแหลง่ท่ีมาของเงินและการใช้ไปของเงินในกิจกรรมต่างๆ

แผนงาน

กิจกรรม

ค่าใช้จ่าย

แหล่ง
เงินทุน
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ท าไมจึงต้องวางแผนทางการเงิน ?

 เพื่อบรรลุเป้าหมายของการด าเนินธุรกิจ

 รองรับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
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ท าไมจึงต้องวางแผนทางการเงิน ?

หน้าท่ีของผู้ประกอบการ คือ การจัดสรรปัจจัยพ้ืนฐานในการประกอบกิจการไปสู่หน้าที่ต่าง ๆ 
ของธุรกิจ ซ่ึงได้แก่ 

การผลิต (Production)  การตลาด (Marketing)  
การบริหารคนหรือแรงงาน (Personal) 
และการจัดการการเงิน (Finance) 

การประกอบธุรกิจ มีปัจจัยพ้ืนฐานที่ผู้ประกอบการจะต้องมีได้แก่

(1) ที่ดิน (Land) ซ่ึงเป็นปัจจัยการผลิตที่มีจ ากัด 
(2) แรงงาน (Labor)  
(3) ปัจจัยทุน (Capital) ซ่ึงได้แก่ เงินทุน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และปัจจัยการผลิต 
(4) การจัดการของผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)



8/21/2019

4

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 7

หลักการวางแผนทางการเงิน
ก่อนที่คุณจะเร่ิมต้นท าธุรกิจ ต้องประเมินให้ได้ว่า 

คุณต้องการใช้เงินลงทุนในการก่อตั้งกิจการเท่าไร มาจากเงินลงทุนส่วนตัวเท่าไหร่ มาจาก
การขอกู้จากสถาบันการเงินได้ 
และคุณต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเท่าไร เพื่อให้เพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ   โดยเผื่อสถานการณ์ที่ไม่
แน่นอนไว้ด้วย ซึ่งอาจใช้เงินทุนของตนเอง หรือขอก็จากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

นอกจากนั้น ธุรกิจจะต้องทราบถึงองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้

 เข้าใจประเภทของเงินทุน  Short Term – Long Term 

 เข้าใจโครงสร้างเงินทุน และแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 
(Use & Source of Fund)
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แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามระยะเวลาคือ

1. เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น (Working Capital or Short Term 
Financing) 

2. เงินทุนหมุนเวียนระยะยาว (Long Term  Financing)

 เข้าใจประเภทของเงินทุน  Short Term–Long Term  
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Investment

Short Term Financing Long Term  Financing

 ประกอบด้วย
o ที่ดิน
o โรงงาน/โรงเรือน/อาคาร
o อาคารส านักงาน
o เครื่องจักร/เครื่องมือ
o เทคโนโลยี
o ฯลฯ

 ประกอบด้วย
o ค่าวัตถุดิบ
o ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
o ฯลฯ

 เข้าใจประเภทของเงินทุน  Short Term–Long Term (ต่อ)
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 เข้าใจโครงสร้างเงินทุน และแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

ส่วนของเจ้าของ 25.0

สินเชื่อธนาคาร 25.0

รวม 50.0

ที่ดิน 10.0

โรงงาน 20.0

เครื่องจักร 20.0

รวม 50.0

?
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Content
หลักการวางแผนทางการเงิน

การบริหารจัดการแผนการเงิน

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการจัดการต้นทุนของการผลิต

สินเชื่อและลักษณะสินเชื่อ + การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
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การบริหารจัดการแผนการเงิน
การจัดการการเงิน หมายถึง การบริหารการเงินของธุรกิจให้ธุรกิจสามารถมี

เงินทุนเพ่ือการด าเนินงานในปริมาณที่เหมาะสม ทันเวลาตามความต้องการ มีการรายงาน
ผลก าไร/ขาดทุนจากการด าเนินงาน  มีการศึกษาด้านการเงินเพ่ือทราบถึงความคุ้มค่าของ
เงินลงทุน  สามารถก าหนดสัดส่วนของการกู้ยืมเงิน และการใช้เงินทุนภายในกิจการ มี
รายงานภาวะการเงินในการด าเนินธุรกิจเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานเป็นประจ า
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การบริหารจัดการแผนการเงิน
ความส าคัญของการจัดการทางการเงิน

• มีเงินทุนเพียงพอที่จะด าเนินกิจการ 

• ท าให้โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้ไปของเงินทุน

• สร้างความมั่นใจในผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในโครงการต่างๆ

• ควบคุมเงินทุนที่มีอยู่ให้ถูกใช้ไปอย่างเหมาะสม 

• สามารถบริหารการเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความปลอดภัย

• เป็นข้อมูลน าสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุน

• สามารถวิเคราะห์และพยากรณ์อัตราเงินสดไหลเข้า-ออกของกิจการ ด้วยความแม่นย า
ถูกต้อง
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การบริหารจัดการแผนการเงิน
การจัดการการเงิน จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง  มีระบบการท าบัญชทีี่มี

ประสิทธิภาพ และเป็นรูปแบบสากล ได้แก่ การจัดท างบดุล งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของ
กิจการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อใช้เป็นฐานในการควบคุมการบริหารงานของธุรกิจทั้งองค์กร 
รวมทั้งใช้ในการวางแผนลงทุนต่อไป

พิจารณาการจัดการทางการเงิน ต้นทุน และก าไร มีดังนี้

(1) การพิจารณาเงินทุนที่ต้องการ

(2) การได้มาซึ่งเงินทุน

(3) การพิจารณาดอกเบี้ย และการช าระคืนเงินทุน

(4) การจัดท ารายงานการเงิน งบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด

(5) การวิเคราะห์รายงานการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน

(6) การหาจุดคุ้มทุน
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1. การพิจารณาเงินทุนที่ต้องการ

เงินส าหรับลงทุน 
(Investing Capital)

เงินส าหรับใช้ด าเนินงาน 
(Working Capital)

 เพื่อใช้ในการด าเนินกิจการประจ า เช่น 
ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค

 มีลักษณะหมุนเวียนจ่ายระหว่างปี 
 ตัวอย่าง ซื้อปุ๋ยมาบ ารุงพืช

 เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการจ่ายไปครั้งเดียว 
เช่น ค่าซ้ือที่ดิน ซ้ือเครื่องจักร

 ตัวอย่าง การพัฒนาสวนผลไม้ ต้องลงทุน ค่า
ที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท่ีดิน ขุดคูคลอง 
ซ้ือพันธ์ุไม้

 เครื่องมือ เครื่องจักร จะทยอยคิดค่าใช้จ่ายในรูป
ของเสื่อมราคาในแต่ละปี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 16

2. การได้มาซึ่งเงินทุน

สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ

เงินทุนด าเนินการ 50,000 บาท

โรงเรือน 300,000 บาท

เคร่ืองจักร         500,000 บาท

รวม 850,000 บาท 

เงินกู้หมุนเวียน 50,000 บาท

เงินกู้ระยะยาว 500,000 บาท

รวม 550,000 บาท 

ส่วนของเจ้าของ 300,000 บาท

ส่วนทรัพย์สินที่มาจากหนี้สิน เป็นส่วนท่ีผู้ให้กู้หรือเจ้าของเงินทุน (ธนาคาร) ต้องพิจารณาเงื่อนไขหลัก ๆ ดังนี้
(ก) อัตราดอกเบี้ยเท่าไร (ค) ใช้อะไรเป็นหลักประกัน
(ข) ระยะเวลาการผ่อนช าระคืน (ง) ผู้กู้มีศักยภาพท่ีจะช าระคืนเงินต้นหรือไม่
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3. การพิจารณาดอกเบี้ยและการช าระคืนเงินกู้

การได้ทุนมาโดยการเป็นหนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่ธุรกิจ คือ ภาระในการจัดสรร
เงินรายได้เพ่ือช าระดอกเบ้ีย และช าระเงินต้นตามสัญญา ดอกเบี้ยจึงถือเป็นต้นทุนเงิน
และเป็นของกิจการ

ดังนั้น ต้องวางแผนการช าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย
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4. การจัดท ารายงานการเงิน งบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด

 งบดุล คือ รายงานการเงินที่แสดงสถานะของกิจการ ณ 
วันใดวันหน่ึง โดยสถานะของกิจการจะประกอบด้วย 
สินทรัพย์ ที่ได้มาจากหนี้สินหรือจากทุน

 งบก าไรขาดทุน คือ รายงานแสดง รายได้ 
ต้นทุนสินค้าที่จ าหน่าย ค่าใช้จ่าย รวมทั้ง
ดอกเบี้ยจ่ายก่อนพิจารณาก าไรหรือ
ขาดทุน

 งบกระแสเงินสด คือ การบันทึกเกี่ยวกับ
เงินสดรับและเงินสดจ่าย แสดง
ความสามารถในการจัดการด้านการ
หมุนเวียนของเงินสดในกิจการ 
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5. การวิเคราะห์รายงานการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน 

 การวิเคราะห์สภาพคล่อง

ใช้วัดความสามารถของกิจการ ในการช าระหน้ีระยะสั้นได้ดีเพียงใด

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
(Current Ratio)

สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินระยะสั้น

โดยทั่วไปกิจการที่มีสภาพคล่องดี 
ควรมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 2 เท่า

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 20

5. การวิเคราะห์รายงานการเงินโดยวิธีอัตราส่วน (ต่อ)

 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ใช้วัดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของกิจการ

อัตรายิ่งมากแสดงว่ากิจการสามารถท าก าไรได้ดี

อัตราส่วนก าไรเบื้องต้น 
(Gross Profit Margin)

รายได้จากการขาย – ต้นทุนขาย/บริการ x 100 ยอดขาย

อัตราดังกล่าว ยิ่งมากยิ่งดี ค่าเฉลี่ยโดยทั่วไป เท่ากับ 4.5 เท่า

อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ
(Inventory Turnover Ratio)

ต้นทุนขาย
สินค้าคงเหลือเฉลี่ย

สินค้าคงเหลือเฉลี่ย = (สินค้าต้นงวด+สินค้าปลายงวด) ÷ 2
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5. การวิเคราะห์รายงานการเงินโดยวิธีอัตราส่วน (ต่อ)

 การวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหนี้

ใช้วัดความสามารถในการช าระหน้ีระยะยาวของกิจการ และแสดงถึงความสามารถในการกู้ยืมเงิน

อัตราดังกล่าว ยิ่งน้อยยิ่งดี ค่าเฉลี่ยโดยทั่วไป เท่ากับ 0.5 

อัตราส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินรวม 
(Debt Ratio)

หนี้สินรวม
สินทรัพย์รวม

 การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 

แสดงถึงความสามารถในการท าก าไร และผลการด าเนินงานของกิจการ

อัตราดังกล่าว ยิ่งมากยิ่งดี

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(Return on Asset)

ก าไรสุทธิ x 100
สินทรัพย์รวม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 22

6. การหาจุดคุ้มทุน

การค านวณหาขนาดการผลิต  ขั้นต่ าที่อย่างน้อย มีก าไร เพียงพอที่จะคุ้ม
ค่าใช้จ่ายคงที่ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในเชิงธุรกิจเกี่ยวกับขนาดการผลิตที่เหมาะสมของ
กิจการ 

สูตรในการค านวณระดับการผลิตที่จะคุ้มทุน

ระดับการผลิตที่คุ้มทุน ต้นทุนคงที่
ราคาขายต่อหน่วย-ต้นทุนขายต่อหน่วย

จะได้ปริมาณการผลิตขั้นต่ าที่ธุรกิจคุ้มทุน
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Content
หลักการวางแผนทางการเงิน

การบริหารจัดการแผนการเงิน

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการจัดการต้นทุนของการผลิต

สินเชื่อและลักษณะสินเชื่อ + การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 24

การเข้าถึงแหล่งเงินทนุ
 แหล่งเงินทุนมาจากไหน?

เงินทุน
ส่วนตัว

เงินกู้

มาจาก

 เงินออม

 หุ้นส่วน

มาจาก

 เงินกู้ในระบบ

 เงินกู้นอกระบบ

ใช้เงินสดส่วนที่งอกเงย
จากกิจการ

ขยายกิจการ

VDO
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รูปแบบการด าเนินธุรกิจกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
รูปแบบการท าธรุกิจ

เจ้าของคนเดียว

ห้างหุ้นส่วน

บริษัท จ ากัด

ผู้ป
ระ

กอ
บก

าร

- จดทะเบียนการค้า
- ภาษีเงินได้ (ม.40)
- ไม่ต้องท าบัญชี

หสม.
- ร่วมหุ้นมีกฎหมายคุ้มครอง 
- รับผิดชอบตามหุ้นท่ีลง ต่อ  ลูกหน้ี  กู้ยืม  

หน้ีสิน
- ต้องท าบัญชี /ตรวจสอบ (CPA)
- หุ้นส่วนผู้จัดการห้าง รับผิดไม่จ ากัด 
- บริษัท  ทุกคนรับผิดชอบจ ากัด ตามหุ้นท่ี

ลง

จ ากัด

** ถ้าคู่ค้าเป็นนติิ ต้องการใบเสร็จรบัเงินกจิการ
บุคคล  จะออกใบเสรจ็ไม่ได้ จึงมีเป็นข้อจ ากัด B 
To B

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 26

รูปแบบการด าเนินธุรกิจกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (ต่อ)
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รูปแบบการด าเนินธุรกิจกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (ต่อ)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 28

รูปแบบการด าเนินธุรกิจกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (ต่อ)
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รูปแบบการด าเนินธุรกิจกับการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน (ต่อ)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 30

การบริหารเงินสดของกิจการ ด้วยวงจรการค้า
 วงจรการด าเนินงาน (Operating Cycle)  

ได้แก่ ระยะเวลานับตั้งแต่ ซื้อวัตถุดิบหรือสินค้ามาเพื่อผลิตหรือเพื่อจ าหน่าย  ผ่านกระบวนการผลิต
เป็นสินค้าส าเร็จรูปจนกระทั่งจ าหน่ายได้ และในที่สุดเก็บเงินจากการขายได้

 วงจรเงินสด (Cash Cycle) 
ได้แก่ ระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ตอ้งจ่ายเงินช าระค่าสินค้าจนกระทั่งถึงวันที่ไดร้ับการช าระ เงินจากลูกหนี้

ถ้ามีการจ่ายค่าสินค้าเร็วกว่าการรับช าระจากลูกหนี้   

ธุรกิจจ าเป็น ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอส าหรับหล่อเลี้ยงธุรกิจก่อนที่จะให้ธุรกิจเลี้ยงตวัเองได้

Linkผลิตภัณฑ์สินเชื่อกับวงจรการค้า

VDO ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจและการค้า.mp4
VDO ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจและการค้า.mp4
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 เข้าใจในประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ส าคัญ
 Over Draft (O/D) : วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี
 Short Term Loan (S/T) : วงเงินกู้ระยะสั้น (หรือ P/N : Promissory Note)
 Long Term Loan (L/T) : วงเงินกู้ระยะยาว
 Clean Bill Discount (CBD) : รับซื้อลดตั๋วเงินภายในประเทศ
 Invoice (Factoring) : รับซื้อใบส่งสินค้า
 Letter of Guarantee (L/G) : หนังสือค้ าประกัน(ในประเทศ)
 AVAL/Acceptance : รับรอง/อาวัลตั๋วเงิน
 Standby Letter of Credit  :  L/C ค้ าประกันในต่างประเทศ
 หนังสือรับร้อง :  หนังสือแจ้งรับรองเครดิต
 Factoring  : การขายลดใบวางบิลสินค้า

 สินเช่ือเพื่อการน าเข้า (Import Financing) และ
บริการสินค้าเข้า
o Letter Credit (L/C)
o Trust Receipt (T/P)
o Import Bills for collection
o Outward Remittance
o Shipping Guarantee

 สินเช่ือเพื่อการส่งออก (Export Financing) และ
บริการด้านสินค้าออก
o Packing Credit
o Export Bills under L/C
o Export Bills for Collection
o Export L/C Advising
o L/C Confirmation
o L/C Transfer
o Trade Credit insurance
o Export Document Preparation

21/08/62 32ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 3232

การบริหารเงินสดของกิจการ

เงินสดเป็นสิ่งส าคัญ กิจการท่ีปราศจากเงินสดย่อมมิอาจอยู่รอดได้นาน 

ดังนั้น การจัดการเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
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การจัดการโครงสร้างของเงินทุน

การจัดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมจะส่งผลให้
การด าเนินงานทางธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
หลักการในการจัดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ประกอบด้วย

1. ต้องท าให้ต้นทุนเงินทุนทั้งหมดต่ าท่ีสุด

2. น าเงินทุนระยะยาว ซึ่งมีต้นทุนสูงและระยะเวลาการผ่อนช าระยาวไปลงทุนในสินทรัพย์ระยะ
ยาว และน าเงินลงทุนระยะสั้น ไปลงทุนในสินทรัพย์ระยะสั้น เช่น เจ้าหนี้การค้า ซึ่งถือว่าเป็น
แหล่งที่ไม่มีต้นทุน

3. พิจารณาจ านวนแหล่งเงินทุนทั้งหมดและต้นทุนที่แท้จริง โดยมีการพิจารณาเกี่ยวกับภาษีร่วม
ด้วย

4. คิดสัดส่วนแหล่งเงินทุนแต่ละแหล่งเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อเงินลงทุนทั้งหมด

การจัดการต้นทุนของการผลิต

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 34

Content
หลักการวางแผนทางการเงิน

การบริหารจัดการแผนการเงิน

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการจัดการต้นทุนของการผลิต

สินเชื่อและลักษณะสินเชื่อ  + การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ตอนที่ 10 รู้คิดก่อนกู้.mp4
ตอนที่ 10 รู้คิดก่อนกู้.mp4
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmd6PBgKqj2W7N9
D-DD6FoDBy5YrQ9DLNJtw52uRK_fd53rw/viewform?c=0&w=1

Link แบบสอบถาม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 36

Content
หลักการวางแผนทางการเงิน

การบริหารจัดการแผนการเงิน

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการจัดการต้นทุนของการผลิต

สินเชื่อและลักษณะสินเชื่อ  + การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ตอนที่ 10 รู้คิดก่อนกู้.mp4
ตอนที่ 10 รู้คิดก่อนกู้.mp4
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• สัญญาขอกู้ยืมเงินระหว่าง “ผู้กู”้ และ “ผู้ให้กู้” โดยมีการใช้คืนภายใน
ก าหนดเวลาใดเวลาหนึ่ง

• การกู้เงินจ าเป็นต้องท าสัญญากูเ้งินเป็นลายลักษณอั์กษร (ณ จ านวน...ขึ้นไป)

• มีดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี  

• ประเภทการกู้ยืมเงิน [เงินกู้ในระบบ VS เงินกู้นอกระบบ]

สินเชื่อและลักษณะสินเชื่อ

สินเชื่อ = การกู้ยืมเงิน (Loaning)

21/08/62 38ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 38

• วันท่ีที่ท าสัญญากู้เงิน

• ช่ือ ผู้ขอกู้เงินและผู้ให้กู้เงิน

• จ านวนเงินท่ีกู้

• ก าหนดช าระ (จะมีหรือไม่มีก็ได)้

• ดอกเบี้ย (ไม่เกิน 15% ต่อปี หรือ 1.25% ต่อเดือน)

• ลายเซ็นต์ผู้กู้

• ลายเซ็นต์ผู้ให้กู้ (จะมีหรือไม่ก็ได้)

• ฯลฯ

สินเชื่อและลักษณะสินเชื่อ

องค์ประกอบในสัญญากู้เงิน
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สินเช่ือและลักษณะสินเช่ือ

ดอกเบี้ยเงินกู้ 

1.อัตราดอกเบี้ยคงที่

2.อัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

1.การคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลด
ดอก

2.การคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้น
คงที่

21/08/62 40ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 40

สินเชื่อและลักษณะสินเชื่อ

หลักประกันเงินกู้

• โฉนดที่ดิน / สิ่งปลูกสร้าง

• พันธบัตรรัฐบาล

• เงินฝาก / สลาก

• บุคคลค้ าประกัน

• การให้บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม
(บสย.) เป็นผู้ค้ าประกัน

• อื่นๆตามเง่ือนไขหรือโครงการเช่น เครื่องจักรกล ฯลฯ

ตอนที่ 12 รู้ดอกเบี้ยเงินกู้ตอน1.mp4
ตอนที่ 12 รู้ดอกเบี้ยเงินกู้ตอน1.mp4
ตอนที่ 13 รู้ดอกเบี้ยเงินกู้ตอน 2.mp4
ตอนที่ 13 รู้ดอกเบี้ยเงินกู้ตอน 2.mp4
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สินเชื่อและลักษณะสินเชื่อ

ประเภทการกู้เงิน

1.เงินกู้เพ่ือธุรกิจ - เพื่อน าเงินไปใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

2. เงินกู้ลูกค้าบุคคล – เพื่อการด าเนินชีวิต

21/08/62 42ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 42

สินเชื่อและลักษณะสินเชื่อ

การกู้เงินส าหรับธุรกิจเกษตร

1.เงินกู้เป็นค่าใช่จ่าย (ระยะสั้น) และเป็นค่าลงทุน (ระยะยาว)

2.เงินกู้ตามนโยบายรัฐ (เช่น เงินกู้จ าน าผลผลิต)

3.เงินกู้โครงการเฉพาะกิจ

• โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว 
(Green Credit)

• โครงการสินเช่ือเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตร
สู่ความยั่งยืน

• โครงการสินเช่ือนวัตกรรมการเกษตร (Smart Farmer) 
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การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

กระบวนการ
สินเชื่อ

ขั้นตอน 1

ติดตามการอ านวย
สินเชื่อ

เก็บหนี้ กฎหมาย

ขั้นตอน 2 ขั้นตอน 3 ขั้นตอน 4

ปรับปรุงหนี้/ปรับโครงสร้างหนี้

กระบวนการสินเชื่อ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 44

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (ต่อ)

เชิงคุณภาพ 7 C’s

• ประวัติการช าระหน้ี, ฐานะทางสังคม, การศึกษา, ชื่อเสียง

1. Character   :  Willingness to Repay

3.  Capital    :  ส่วนทุน , ส่วนของเจ้าของ 

2. Capacity   :  Ability to Repay 

• ยอดขาย, ก าไร, ท าเลที่ตั้ง, ประสบการณ์

มุมมองเบ้ืองต้น
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การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (ต่อ)

มุมมองเบื้องต้น
เชิงคุณภาพ 7 C’s

4. Collateral :  หลักประกัน

5.   Condition : การแข่งขัน, ความสามารถในการจัดหาทุน

6. Country      :  ประเทศผู้กู้, การเมือง, เศรษฐกิจ - สังคม

7. Control       :  ระบบข้อมูลในการบริหารงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 46

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (ต่อ)

1. ประวัติ
การติดต่อ

2. การบริหาร
จัดการ

• การให้ความร่วมมือและการใช้วงเงินสินเชื่อ
• ความสามารถและความเต็มใจในการช าระหน้ี
• การติดต่อกับสถาบันการเงินอ่ืน

• โครงสร้างองค์กร
• การวางแผนและการควบคุม
• ความสามารถและประสบการณ์
• ความน่าไว้วางใจในตัวผู้บริหารและกิจการ

มุมมองเบื้องลึก
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การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (ต่อ)

มุมมองเบ้ืองลึก

3. ผลิตภัณฑ์และ
การตลาด

4. การเงิน

• ผลิตภัณฑ์/บริการและตลาด
• การจัดซื้อ
• กระบวนการผลิต/การให้บริการ แลเทคโนโลยี

• ความสามารถในการท าก าไร
• สภาพคล่องทางการเงิน
• ความเสี่ยงทางการเงิน

21/08/62 48ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 48
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 50

BAAC Family
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