
บทที่ 2  
ประเภทสินเชื่อและแหล่งที่มา 

อาจารย์ปิติพัฒน์ นิตยกมลพันธุ์ 



หัวข้อที่ศึกษา 
1. หลักการจ าแนกประเภทสินเชือ่ 

2. สินเชื่อภาครัฐหรอืหนี้สาธารณะ 

3. สินเชื่อภาคเอกชน 



1. หลักการจ าแนกประเภทสินเชื่อ 
 จากวัตถุประสงค์ของการจัดการสินเชื่อ 
 - รักษาสภาพคล่อง (Liquidity)  
 - ท าก าไร (Profitability)  
 - ความเสี่ยงและต้นทุนต่ าที่สุด (Minimized Risk and Cost) 
 ดังนั้นในการจ าแนกประเภทของสินเชื่อ ต้องค านึงถึง 
 
 
 
 
 
 
  

1. วัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อ 

2. ระยะเวลา 
3. หลักประกัน 

- เพื่อการบริโภค 
- เพื่อการค้า 
- เพื่อการเกษตร 
- เพื่อที่อยู่อาศัย 

 

- เผื่อเรียก 
- ระยะสั้น 
- ระยะกลาง 
- ระยะยาว 

 

- บุคคลค้ า 
- นิติบุคคลค้ า 
- ที่ดิน 
- อาคาร 
- สินค้าคงคลงั 

มีหรือไม่ม ี



DEBT 

2. สินเชื่อภาครัฐหรือหนี้สาธารณะ 
 สินเชื่อภาครัฐ (Public Credit) หรือหนี้สาธารณะ (Public Debt) = 
รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ กู้ยืมเงินหรือซื้อสินค้าและบริการ ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 



2. สินเชื่อภาครัฐหรือหนี้สาธารณะ 
  สาเหตุของการเกิดสินเชื่อภาครัฐ 
  1. งบประมาณขาดดุล 2. ส่งเสริมการลงทุน 

3. ขาดดุลการช าระเงิน 4. ภาวะสงคราม 



2. สินเชื่อภาครัฐหรือหนี้สาธารณะ 
  สินเชื่อภาครัฐกับระบบเศรษฐกิจ 
  

กระตุ้น
เศรษฐกิจ 

1. การเพิ่มอ านาจซื้อ 

ด าเนินนโยบายการคลงั 
- เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐ 
- ลดภาษี 
- ออกพันธบัตร  



2. สินเชื่อภาครัฐหรือหนี้สาธารณะ 
  สินเชื่อภาครัฐกับระบบเศรษฐกิจ 
  2. การควบคุมระบบสนิเชื่อ 

ด าเนินนโยบายการเงิน 
- ควบคุมสินทรัพย์สภาพคล่อง 
- เพิ่ม/ลด อัตราเงินสดส ารอง
ตามกฎหมาย 
- ควบคุมปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจ 



2. สินเชื่อภาครัฐหรือหนี้สาธารณะ 
  สินเชื่อภาครัฐของประเทศไทย 
  พ.ศ. 2448 (กู้ต่างประเทศ) 

ออกพันธบัตร 

พ.ศ. 2476 (กู้ในประเทศ) 

พ.ศ. 2485  บริหารจัดการ
แทนภาครัฐ 



2. สินเชื่อภาครัฐหรือหนี้สาธารณะ 
  แหล่งที่มาของสินเชื่อภาครัฐ 
  1. ในประเทศ 



2. สินเชื่อภาครัฐหรือหนี้สาธารณะ 
  แหล่งที่มาของสินเชื่อภาครัฐ 
  2. ต่างประเทศ 



3. สินเชื่อภาคเอกชน 
 สินเชื่อภาคเอกชน (Private Credit) = บุคคลหรือนิติบุคคล กู้ยืมเงิน
หรือซื้อสินค้าและบริการเป็นเงินเชื่อ ซึ่งจ าแนกตามแหล่งที่มาได้ดังนี้ 
  แหล่งที่มาของสินเชื่อภาคเอกชน 

1. ธนาคารพาณิชย ์ - Overdraft (OD) 
- Loan 
- Letter of Guarantee 
(LG) 
- Letter of Credit (LC) 
- Bill Discounted or 
Promissory Note 



3. สินเชื่อภาคเอกชน 
  แหล่งที่มาของสินเชื่อภาคเอกชน 

2. ส านักงานวิเทศธนกิจ BIBFs 

กิจกรรม BIBFs หมายถึงการ
รับฝากเงินและใหกู้้เฉพาะ
เงินตราต่างประเทศเท่านัน้ 



3. สินเชื่อภาคเอกชน 
  แหล่งที่มาของสินเชื่อภาคเอกชน 

3. บริษัทเงินทุน (Finance Companies)  

เหมือนธนาคารพาณิชย์ แต่
จะไม่มีการรับฝากเงินกระแส
รายวัน และฝากเงินแบบมี
สมุดบัญชี 



3. สินเชื่อภาคเอกชน 
  แหล่งที่มาของสินเชื่อภาคเอกชน 

4. บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ (Credit Foncier Companies) 

ให้กู้ในระยะยาวเท่านั้น (3 
ปี) เฉพาะซื้อที่ดินหรอืสร้าง
บ้าน 



3. สินเชื่อภาคเอกชน 
  แหล่งที่มาของสินเชื่อภาคเอกชน 

5. สถาบันการเงินพิเศษของรฐั 



3. สินเชื่อภาคเอกชน 
  แหล่งที่มาของสินเชื่อภาคเอกชน 

6. สหกรณ์การเกษตร 7. สหกรณ์ออมทรัพย์ 

8. ธุรกิจประกันชีวิต 

- มีปันผล 
- ไม่มีปันผล 



3. สินเชื่อภาคเอกชน 
  แหล่งที่มาของสินเชื่อภาคเอกชน 

9. โรงรับจ าน า 

เอกชน กรมประชาสงค์เคราะห์ เทศบาล 



3. สินเชื่อภาคเอกชน 
10. แหล่งที่มาของสินเชื่ออ่ืนๆ 

10.1 สินเชื่อแบบเปิดบัญชี 
10.2 สินเชื่อแบบผ่อนส่ง 
10.3 สินเชื่อแบบเปิดบัญชีหมุนเวียน 
10.4 บัตรสินเชื่อ 
10.5 บริษัทเงินแชร์ 
10.6 นายทุนเงินกู้ 
10.7 ส านักงานเงินกู้เพื่อส่งเสริมการคา้ของคนไทย 
10.8 กองสินเชื่อการประมง 



3. สินเชื่อภาคเอกชน 
  การค านวณอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายจริง 
 EX น.ส. มานี ก าลังตัดสินใจซื้อโทรทัศน์สี 1 เครื่อง ราคา 13,000 
บาท หากซื้อแบบผ่อนส่งจะต้องจ่ายมัดจ า 3,000 บาท ที่เหลือผ่อน 10 เดือน 
อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี จ านวนเงินที่ต้องผ่อนส่งในแต่ละเดือน และอัตรา
ดอกเบี้ยที่จ่ายจริง (Effective Interest Rate) ค านวณได้ดังนี้ 
  
 
 
 
 
  
  



3. สินเชื่อภาคเอกชน 
  การค านวณอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายจริง 
 EX น.ส. มานี ก าลังตัดสินใจซื้อโทรทัศน์สี 1 เครื่อง ราคา 13,000 
บาท หากซื้อแบบผ่อนส่งจะต้องจ่ายมัดจ า 3,000 บาท ที่เหลือผ่อน 10 เดือน 
อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี จ านวนเงินที่ต้องผ่อนส่งในแต่ละเดือน และอัตรา
ดอกเบี้ยที่จ่ายจริง (Effective Interest Rate) ค านวณได้ดังนี้ 
 โทรทัศน์สี ราคา  13,000 บาท 
 หัก เงินมัดจ า  13,000 บาท 
 เงินต้นสินเชื่อ  10,000 บาท 
 บวก ดอกเบี้ย   11,500 บาท (10,000*18/100*10/12) 
 รวมเงินต้น+ดอกเบี้ย 11,500 บาท 
 น.ส. มานี ต้องผ่อนเดือนละ 11,500/10 = 1,150 บาท 
  



3. สินเชื่อภาคเอกชน 
  การค านวณอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายจริง 

อัตราดอกเบี้ยที่จ่ายจริง = 2 x จ านวนครั้งที่ผ่อนส่งต่อปี x ดอกเบี้ยทั้งหมด
เงินต้นหลังจากหักมัดจ า (จ านวนครั้งที่ผ่อนส่ง + 1)

x 100 

 

อัตราดอกเบี้ยที่จ่ายจริง = 
2x12x1,500

10,000(10+1) x100 = 32.73% 

  
 ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายจริงที่ น.ส. มานี ที่ต้องผ่อนส่งคือ 32.73% ต่อ
ปี  



แบบฝึกหัดบทที่ 2 
 1. นาย A ก าลังตัดสินใจซื้อ Smart Phone 1 เครื่อง ราคา 20,000 บาท 
โดยซื้อแบบผ่อนส่งเป็นระยะเวลา 1 ปี หากทางร้านคิดอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี จง
ค านวณหาจ านวนเงินที่ต้องผ่อนส่งในแต่ละเดือน และอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายจริง 
(Effective Interest Rate)  
 2. น.ส. B ต้องการซื้อรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งราคา 750,000 บาทต่อคัน โดย
จ่ายเงินดาวน์ 250,000 ที่เหลือผ่อนส่ง 3 ปี โดยรับสินเชื่อจากบริษัทหนึ่ง ซึ่งคิด
ดอกเบี้ย 12% ต่อปี จงค านวณหาจ านวนเงินที่ต้องผ่อนส่งในแต่ละเดือน และอัตรา
ดอกเบี้ยที่จ่ายจริง (Effective Interest Rate) 
 3. ธนาคาร C ต้องการปรับปรุงอาคารส านักงานใหม่ โดยมีผู้รับเหมาคิดค่า
ปรับปรุงทั้งสิ้น 1 ล้านบาท แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องจ่ายเงินมัดจ าล่วงหน้า 50% และ
ผ่อนส่งที่เหลือภายใน 2 ปี และผู้รับเหมาคิดอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี จง
ค านวณหาจ านวนเงินที่ต้องผ่อนส่งในแต่ละเดือน และอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายจริง 
(Effective Interest Rate) 


