
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.)



ความเป็นมา

ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาความรูใ้นการประกอบอาชีพ อาทิ ความรูด้ ้านการ

บริหารจดัการกระบวนการการผลิต การแปรรปูผลิตภณัฑ ์และการจดัจ าหนา่ย

ตลอดจนการช่วยเหลือดา้นการตลาด อีกหนึ่งความรู้ที่ ไม่อาจละเลยได้คือ 

ความรูท้างการเงิน ซ่ึงเป็นองค์ความรูท้ี่ไม่เพียงจะช่วยใหเ้กษตรกรสามารถ

บริหารจัดการดา้นการเงินของครัวเรือนได ้ยังช่วยบริหารการเงินในการ

ประกอบอาชีพใหส้ามารถด ารงชีพอยู่ไดอ้ย่างมีคณุภาพ มีความมัน่คงและยัง่ยืน 

ภายใตส้ถานการณท์ี่มีความผนัผวน ซ่ึงเป็นปัจจยัที่จะชว่ยยกระดับคณุภาพชีวิต

ของเกษตรกร



ความส าคัญ

จากการส ารวจของธนาคารแห่งประเทศไทยและส านกังาน

สถิตแิห่งชาต ิพบว่า คนไทยมคีวามร ู ้พฤตกิรรม และทศันคติ

ทางการเงนิที่ยงัต า่อยู่ เมือ่เทียบกบัประเทศอื่นๆ ในภมูภิาค 

โดยเฉพาะกลุม่ที่มกีารศึกษาในระดบัไมส่งู



1. การออมเงนิ

- วิธีการออมเงนิ

-วาวแผนเกษยีณ

2. การกูเ้งนิ 

-เตรียมเอกสาร    -ประเภทเงนิก ู ้  -รูด้อกเบ้ีย   -ประเภทอตัราดอกเบ้ีย

-การคิดดอกเบ้ีย

หัวข้อ



สมการชีวิต 

รายได้ - เงินออม = รายจ่าย





อย่ามอีาชพีเดยีว!!!!!!!!!!

-หาทกัษะเพ่ิมเติม/ทกัษะชีวิต

-เรยีนร ูเ้รือ่งเทคโนโลยี  

-วางแผนเกษียณตัง้แต่แรก 

-เริม่ออมตัง้แต่มีงานท า

-เงินท่ีออม ควรน ามาลงทนุ 



อยากมเีงนิใชห้ลงัเกษยีณวนัละเทา่ไหร่????



• เพ่ิงลกูหลาน 80% ???

•ท างานต่อเองหลงัเกษียณ 20%???



การออมเงนิแบบไหนด ี

1.ประกนัสงัคม

หัก 5%

เป็นสว่นเงนิเกษียณ 3% ใชไ้ดต้อนอาย ุ55 ปี 

2.เงนิกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ  ระหวา่ง นายจา้งกบัลกูจา้ง

3.งานแผนเอง เชน่ ซ้ือกองทนุ RMF (Retirement Mutual Fund )

LTF (Long Term Equity Fund),

4.ออมหุน้

5.ประกนัชีวิตสะสมทรพัย,์ ประกนัชีวิตแบบบ านาญ

6.ทองค า



หากมหีนีส้ิน การเคลียรห์นี ้

• หนีร้ถ หนีบ้า้น ผอ่นตามงวด

• แบง่มีเงนิออม 

• การ refinance อยา่เป็นหนีเ้สีย เครดติบโูร 

• อยา่เป็นหนีน้อกระบบ

ควรจดบญัชี รายรบั – รายจ่าย เพ่ือน ามา

วางแผน





ร ูคิ้ดกอ่นก ู้



จ ำเป็นรึเปล่ำ

รอได้ไหม

รำยได้พอส่งช ำระ
หนี้หรือเปล่ำ

กู้ที่ไหน
ดอกเบี้ยถูก

ถ้ำส่งหนี้ไม่ได้
ต้องท ำอย่ำงไร

1. ร ูคิ้ดกอ่นตดัสินใจก ูเ้งิน



http://www.google.co.th/url?url=http://4vector.com/free-vector/dog-with-toys-clip-art-118619&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=iMKdVaLINIvVuQSTo4qYDA&ved=0CBsQ9QEwAw&usg=AFQjCNE22YWeujpQq60uiV5u3laeiGzqzg


เตรยีมตวักอ่นขอก ู้



เตรยีมขอ้มลู

• ประเภทสินเช่ือ

• อตัราดอกเบ้ีย

• ค่าธรรมเนียม

• ค่าปรบั



เตรียมเอกสาร • แสดงรายได้

• แสดงตน

• หลกัฐานอ่ืน

• หลกัประกนั

• ใบแสดงภาษี

• เงินสมทบ

• ฯลฯ



ร ูป้ระเภทเงินก ู้



เงินก ูเ้พ่ือเป็นค่าใชจ่้าย/ทนุหมนุเวียน

• ก ูร้ะยะสัน้

• เวลาช าระไม่เกิน 1 ปี

• ใชจ่้ายในครวัเรอืน

• ใชจ่้ายหมนุเวียน 



• ก ูร้ะยะยาว

• เวลาช าระเกิน 1 ปี

• ข้ึนกบัวตัถปุระสงคก์ารก ู้

เงินก ูเ้พ่ือเป็นค่าลงทนุ 



ร ูด้อกเบ้ีย



อตัราดอกเบ้ียคงท่ี

• ตลอดอายสุญัญา/ช่วงเวลาก าหนด

• เปลี่ยนตามตน้ทนุ

ธนาคารในช่วงเวลา

ต่างๆ

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั

ประเภทอตัราดอกเบ้ีย



• เงินตน้คงท่ี(Flat rate)

• ลดตน้ลดดอก(Effective rate)

• หน้ีนอกระบบ

❖ มากกว่าตน้5-10เท่า

❖ หา้มเกิน15%ต่อปี

❖ ไมก่ าหนดคิด 7.5%ต่อปี

• หกัดอกเบ้ียกอ่นลว่งหนา้

การคิดดอกเบ้ียเงินก ู้



งวดส่ง
ช ำระ

สถำบันกำรเงิน บริษัทไฟแนนส์ นำยทุนนอกระบบ

คิดดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก
(Effective Rate)

คิดดอกเบี้ยแบบ คงที่
(Fixed Rate)

คิดดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก 
(Effective Rate) 

อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 120 ต่อปี

(หรือร้อยละ 10 ต่อเดือน)

ต้นเงิน
คงเหลือ 

ช ำระต้นเงิน ดอกเบี้ย
รวมช ำระ

งวด
ต้นเงิน

คงเหลือ 
ช ำระต้นเงิน ดอกเบี้ย

รวมช ำระ
งวด

ต้นเงิน
คงเหลือ 

ช ำระต้นเงิน ดอกเบี้ย
รวมช ำระ

งวด

ปีท่ี 1 100,000 20,000 7,000 27,000 100,000 20,000 7,000 27,000 100,000 20,000 120,000 140,000 

ปีท่ี 2 80,000 20,000 5,600 25,600 80,000 20,000 7,000 27,000 80,000 20,000 96,000 116,000 

ปีท่ี 3 60,000 20,000 4,200 24,200 60,000 20,000 7,000 27,000 60,000 20,000 72,000 92,000 

ปีท่ี 4 40,000 20,000 2,800 22,800 40,000 20,000 7,000 27,000 40,000 20,000 48,000 68,000 

ปีท่ี 5 20,000 20,000 1,400 21,400 20,000 20,000 7,000 27,000 20,000 20,000 24,000 44,000 

รวม 21,000 121,000 รวม 35,000 135,000 รวม 360,000 460,000 

ตัวอย่ำงกำรคิดดอกเบี้ยเงินกู้ กรณีกู้เงินจ ำนวน 100,000 บำท ส่งช ำระ 5 ปี



ร ูจ้กัแหลง่เงินก ู้



แหลง่เงินก ูใ้นระบบ

• ของรฐั

• ธนาคารพาณิชย์

• สถาบนัการเงินชมุชน



• ดอกเบ้ียไม่ยติุธรรม

ดอกเบ้ียเกินกฏหมายก าหนด

• ดอกเบ้ียยติุธรรม

ไม่เกินกฏหมายก าหนด

แหลง่เงินก ูน้อกระบบ



• ธรุกิจสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคาร (Non Bank)



หลกัพิจารณาแหลง่เงิน

• ก ูเ้ท่าท่ีจ าเป็น

• ยมืพ่ีนอ้งกอ่น

• ไม่พอยมืในระบบ

• เลี่ยงก ูน้อกระบบ



ร ูจ้กัใชเ้งินก ู้

• ใชเ้งินตามวตัถปุระสงค์

• เบิกเงินตามความ

กา้วหนา้โครงการ

• ท าบญัชีรบั-จ่ายเงินก ู้

• บรหิารความเสี่ยง



ร ูก้ารช าระหน้ี

• ตรวจใบแจง้หน้ี

• ช าระหน้ีตรงเวลา

• รบีช าระเม่ือมีเงินกอ้น

• มีปัญหาปรกึษาเจา้หน้ี

• เปลี่ยนท่ีอย ูแ่จง้เจา้หน้ี




