
บทที่ 7  
การก าหนดวงเงินสินเชื่อและเงื่อนไข
สินเชื่อ 

อาจารย์ปิติพัฒน์ นิตยกมลพันธุ์ 



หัวข้อที่ศึกษา 
1. การก าหนดวงเงินสินเชื่อ 

2. ประเภทของวงเงินสนิเชื่อ 

3. วิธีการค านวณเพือ่ก าหนดวงเงินสินเชือ่ที่ควรใช้ 

4. เงื่อนไขสินเชือ่ 

5. ประเภทของเงื่อนไขสินเชื่อ 



1. การก าหนดวงเงินสินเชื่อ 
 วงเงินสินเชื่อ เป็นสิ่งส าคัญไว้จูงใจลูกค้าให้มาใช้บริการ อย่างไรก็ตาม
การก าหนดวงเงินสินเชื่อจะต้องเหมาะสมกับลักษณะ คุณสมบัติ ความต้องการ 
และความสามารถในการช าระหนี้ของลูกค้า (บทที่ 5 และ 6) ซึ่งแบ่ง
ความหมายของวงเงินสินเชื่อเป็น 2 ส่วนคือ 
 
 
 
  

1. วงเงินให้สินเชื่อ (Credit lines) 

2. วงเงินจ ากัดสินเชื่อ (Credit limits) 

วงเงินสูงสุด 

วงเงินสูงสุด + จ ากัดการใช้วงเงิน 



1. การก าหนดวงเงินสินเชื่อ 
วัตถุประสงค์ของการก าหนดสนิเชื่อ 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานและควบคุมสินเชื่อ 
2. เพื่อช่วยให้การเรียกเก็บหนี้มีประสิทธิผล 
3. เพื่อช่วยในการส่งเสริมการด าเนนิธุรกิจแบบมีสินเชือ่ 



1. การก าหนดวงเงินสินเชื่อ 
ข้อดีของการก าหนดวงเงินสินเชื่อ 

- เป็นเครือ่งมือควบคุมการให้สินเชื่อ  - มีสัมพันธภาพที่ดี 
- เพิ่มยอดขาย (การให้สินเชื่อ)      - ลดภาระของผู้บริหาร 
- เก็บหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      - ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

ข้อเสียของการก าหนดวงเงินสินเชื่อ 

- การอัพเดทข้อมูลท าได้ยาก 
- ต้องมีการปรับปรุงวงเงินสินเชือ่อยู่เป็นประจ า 
- อาจเสียลูกค้าได้หากเจ้าหน้าที่สนิเชื่อไม่มีประสบการณ์ 
 



1. การก าหนดวงเงินสินเชื่อ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดวงเงินสินเชือ่ 

1. ความส าคัญของลูกค้า (รายใหญ่ หรือรายย่อย) 
2. ความเสี่ยงของธุรกิจ (ที่จะรับภาระได้) 
3. การกระจายความเสี่ยง (มีสินเชื่อกับธนาคารอื่น?) 
4. คู่แข่งในการปล่อยสินเชื่อ (ยื่นกู้กี่ธนาคาร) 
5. นโยบายการขายสินค้าเป็นเงินเชือ่ (ถ้าม)ี 
6. ความเชื่อมั่นในการด าเนนิงาน (ประสบการณ)์ 
7. ลักษณะของธุรกิจ  
8. สถานภาพของธุรกิจ (ก าไร/ขาดทุน) 
9. ความต้องการสินเชื่อ (วงเงิน) 
10. จ านวนสินเชื่อทั้งหมด ณ ปัจจุบัน 

3 และ 10
ตรวจ NCB  



1. การก าหนดวงเงินสินเชื่อ 
หลักเกณฑ์การค านวณวงเงินสินเชื่อ 

1. ความสามารถในการช าระหนี้ (Financial) 
2. ความต้องการขายหรือความต้องการใช้เงิน (Sale) 
- อัตราส่วนทางการเงิน    
อาทิ Current Ratio, Debt Ratio, LTV 
- ยอดขายสินค้าและบริการ 
 



1. การก าหนดวงเงินสินเชื่อ 
วิธีการก าหนดวงเงินสนิเชื่อ 

1. ความต้องการสินค้า (Requirement) 
2. รายได้ (Income) 
3. เงินกองทุน (Net Worth) 

สินเชื่อทางการค้า 

สินเชื่อธุรกิจ 

สินเชื่อส่วนบุคคล 

อาทิ ไม่เกินร้อยละ 
25 ของเงินกองทุน 



2. ประเภทของวงเงินสินเชื่อ 
 จากการก าหนดวงเงินสินเชื่อ ที่มีทั้งก าหนดยอดวงเงินรวม และจ ากัด
วงเงิน สามารถจ าแนกออกตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี้ 
 
 
 
  

1. วงเงินสินเชือ่ของธุรกิจการค้า 

2. วงเงินสินเชือ่ของผู้บรโิภค 

3. วงเงินสินเชือ่ของการกู้ยืมเงนิ 



2. ประเภทของวงเงินสินเชื่อ 
 จากการก าหนดวงเงินสินเชื่อ ที่มีทั้งก าหนดยอดวงเงินรวม และจ ากัด
วงเงิน สามารถจ าแนกออกตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี้ 
 
 
 
  

1. วงเงินสินเชือ่ของธุรกิจการค้า 

1.1 วิธีการก าหนดวงเงินสินเชื่อ โดยปราศจากเกณฑ์  
1.2 วิธีการก าหนดวงเงินสินเชื่อ จากความสามารถในการช าระหนี ้
1.3 วิธีการก าหนดวงเงินสินเชื่อ จากความต้องการของลูกค้า 
- ก าหนดตามวงเงินสินเชื่อที่เคยได้รับจากเจ้าหนี้รายอื่นๆ 
- ก าหนดวงเงินสินเชือ่จ านวนหนึ่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด แล้ว
ปรับเพิ่มทีหลงั 



2. ประเภทของวงเงินสินเชื่อ 
 จากการก าหนดวงเงินสินเชื่อ ที่มีทั้งก าหนดยอดวงเงินรวม และจ ากัด
วงเงิน สามารถจ าแนกออกตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี้ 
 
 
 
  

1. วงเงินสินเชือ่ของธุรกิจการค้า 

1.1 วิธีการก าหนดวงเงินสินเชื่อ โดยปราศจากเกณฑ์  
1.2 วิธีการก าหนดวงเงินสินเชื่อ จากความสามารถในการช าระหนี ้
1.3 วิธีการก าหนดวงเงินสินเชื่อ จากความต้องการของลูกค้า - ก าหนดวงเงินสินเชือ่จากทุนสุทธ ิ
- ก าหนดวงเงินสินเชื่อจากจ านวนเงินหรืออัตรารอ้ยละของทุน 
- ก าหนดวงเงินสินเชือ่จากทุนหมุนเวียนของกิจการ 



2. ประเภทของวงเงินสินเชื่อ 
 จากการก าหนดวงเงินสินเชื่อ ที่มีทั้งก าหนดยอดวงเงินรวม และจ ากัด
วงเงิน สามารถจ าแนกออกตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี้ 
 
 
 
  

1. วงเงินสินเชือ่ของธุรกิจการค้า 

1.1 วิธีการก าหนดวงเงินสินเชื่อ โดยปราศจากเกณฑ์  
1.2 วิธีการก าหนดวงเงินสินเชื่อ จากความสามารถในการช าระหนี ้
1.3 วิธีการก าหนดวงเงินสินเชื่อ จากความต้องการของลูกค้า 
- ก าหนดวงเงินสินเชือ่ความต้องการซื้อสนิคา้และบริการต่อเดือน 
- ไม่ก าหนดวงเงินสินเชื่อแต่ก าหนดระยะเวลา 
- ก าหนดวงเงินสินเชื่อความต้องการซื้อสนิคา้และบริการต่อป ี



2. ประเภทของวงเงินสินเชื่อ 
 จากการก าหนดวงเงินสินเชื่อ ที่มีทั้งก าหนดยอดวงเงินรวม และจ ากัด
วงเงิน สามารถจ าแนกออกตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี้ 
 
 
 
  

2. วงเงินสินเชือ่ของผู้บรโิภค 

2.1 วิธีการก าหนดวงเงินสินเชื่อแบบเปิดบัญชีโดยการประมาณ 
2.2 วิธีการก าหนดวงเงินสินเชื่อแบบเปิดบัญชีโดยการค านวณ 
2.3 วิธีการก าหนดวงเงินสินเชื่อแบบขายผ่อนส่ง 
2.4 วิธีการก าหนดวงเงินสินเชื่อแบบเปิดบัญชีหมุนเวียน 



2. ประเภทของวงเงินสินเชื่อ 
 จากการก าหนดวงเงินสินเชื่อ ที่มีทั้งก าหนดยอดวงเงินรวม และจ ากัด
วงเงิน สามารถจ าแนกออกตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี้ 
 
 
 
  

3. วงเงินสินเชือ่ของการกู้ยืมเงนิ 

3.1 วิธีการก าหนดวงเงินสินเชือ่ของการกู้ยืมเงินโดยธุรกิจการค้า  
3.2 วิธีการก าหนดวงเงินสินเชื่อของการกู้ยืมเงินส่วนบุคคล 



3. วิธีการค านวณเพื่อก าหนดวงเงินสินเชื่อ 
 การค านวณวงเงินสินเชื่อ มีข้อสมมติที่ว่า ลูกค้าจะต้องมีความเต็มใจที่
จะจ่ายช าหนี้และมีคุณสมบัติที่ดี (Character)   
 
 
 
  

1. วิธีการค านวณวงเงนิสนิเชือ่ตามความต้องการของลูกค้า 

สูตรที่ 1 
(1) ก าหนดยอดขายหรือรายได ้
(2) ค านวณสัดสว่นการใช้สินค้าและบริการ หรือการซื้อสินค้ากับ 
Supplier 
(3) ก าหนดสัดส่วนการซื้อสนิคา้เป็นเงินเชือ่กับ Supplier 
(4) ก าหนดระยะเวลาในการขายสนิคา้เป็นเงินเชือ่ 
(5) ปรับวงเงินสินเชื่อจากต้นทุนขาย 
 



3. วิธีการค านวณเพื่อก าหนดวงเงินสินเชื่อ 
1. วิธีการค านวณวงเงนิสินเชือ่ตามความต้องการของลูกค้า 

สูตรที่ 1 จากตัวอย่างหน้า 165 
(1) ยอดขายทั้งปี 4,000,000 บาท 
(2) สัดส่วนการค้า 60% = 2,400,000 บาท 
(3) ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ 50% = 1,200,000 บาท 
(4) 1/10 End of Mouth (E.O.M.), n/30 โดยเฉลี่ย = 45 วัน 
ดังนั้น 1 ปี อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี ้= 8 รอบ 
(5) วงเงินสินเชื่อ = 150,000 บาท แต่มีก าไร 30%  
ดังนั้นวงเงินสินเชื่อที่ควรจะได้ = 105,000 บาท (สินเชื่อระยะ
สั้นเพื่อการหมุนเวียนของกิจการ) 
 



3. วิธีการค านวณเพื่อก าหนดวงเงินสินเชื่อ 
1. วิธีการค านวณวงเงนิสินเชือ่ตามความต้องการของลูกค้า 

สูตรที่ 1 จากตัวอย่างหน้า 165 

วงเงินสินเชื่อ = 
ยอดขายxสัดส่วนการค้าxสัดส่วนการซื้อxร้อยละของต้นทุน

อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้
 

       

        = 
4,000,000x60%x50%x70%

8  = 105,000 บาท 
 



3. วิธีการค านวณเพื่อก าหนดวงเงินสินเชื่อ 
 การค านวณวงเงินสินเชื่อ มีข้อสมมติที่ว่า ลูกค้าจะต้องมีความเต็มใจที่
จะจ่ายช าหนี้และมีคุณสมบัติที่ดี (Character)   
 
 
 
  

1. วิธีการค านวณวงเงนิสนิเชือ่ตามความต้องการของลูกค้า 

สูตรที่ 2 
(1) ก าหนดต้นทุนของสินค้าและบริการ 
(2) ค านวณหาความต้องการใช้สนิคา้ จากระยะเวลาในการขาย
สินค้าเป็นเงินเชือ่ 
(3) วงเงินสินเชื่อ ค านวณจาก (1)x(2) หารจ านวนวันในหนึ่งปี 
x จ านวน Supplier (ราย) 
 



3. วิธีการค านวณเพื่อก าหนดวงเงินสินเชื่อ 
1. วิธีการค านวณวงเงนิสินเชือ่ตามความต้องการของลูกค้า 

สูตรที่ 2 จากตัวอย่างหน้า 166 
(1) ต้นทุนสินค้า = 3,600,000 บาท 
(2) ขายสินค้าเป็นเงินเชือ่ = 60 วัน 
(3) Supplier = 15 ราย 

วงเงินสินเชื่อ = 
ระยะเวลาสนิเชื่อxต้นทุนสินคา้
นี้จ านวนวันใน 1 ปxีSupplier

 

วงเงินสินเชื่อ = 
60x3,600,000

360x15  = 40,000 บาท 
(สินเชื่อระยะสัน้เพื่อการหมุนเวียนของกิจการ) 
 
 



3. วิธีการค านวณเพื่อก าหนดวงเงินสินเชื่อ 
 การค านวณวงเงินสินเชื่อ มีข้อสมมติที่ว่า ลูกค้าจะต้องมีความเต็มใจที่
จะจ่ายช าหนี้และมีคุณสมบัติที่ดี (Character)   
 
 
 
  

2. วิธีการค านวณวงเงนิสนิเชือ่ตามความสามารถในการช าระหนี้ 

(1) คาดคะเนรายได ้
(2) ค านวณต้นทุนของสินค้า 
(3) ค านวณสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนีเ้ดิม = เจ้าหนี้การค้า x 
อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี ้
(4) ค านวณรายได้ส่วนที่เหลือ = (2) – (3) 
(5) ค านวณหาอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี ้
(6) วงเงินสินเชื่อ = (4) หาร (5) 
 



3. วิธีการค านวณเพื่อก าหนดวงเงินสินเชื่อ 

จากตัวอย่าง 7-1 หน้า 168 
(1) รายได้ = 2,400,000 บาท 
(2) ต้นทุน 80% = 1,920,000 บาท 
(3) เจ้าหนี้การค้า = 120,000 บาท, ช าระสินค้าภายใน 30 วัน 
ดังนั้น สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ = 120,000 x 12 = 1,440,000 
บาท 
(4) รายได้ส่วนที่เหลือ = 1,920,000 – 1,440,000 = 480,000 บาท 
(5) บริษัทขายสินคา้เป็นเงินเชื่อก าหนดให้ช าระภายใน 60 วัน 
ดังนั้น อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ =  6 รอบ 
(6) วงเงินสินเชื่อ = 480,000/6 = 80,000 บาท 
 
 

2. วิธีการค านวณวงเงนิสินเชือ่ตามความสามารถในการช าระหนี้ 



3. วิธีการค านวณเพื่อก าหนดวงเงินสินเชื่อ 

จากตัวอย่าง 7-1 หน้า 168 

วงเงินสินเชื่อ = 
(รายไดx้%ต้นทุนสนิคา้)−(APxAP Turnover)

Account Receivable Turnover  
        

       = 
(2,400,000x80%)−(120,000x12)

6   
       = 80,000 บาท 

2. วิธีการค านวณวงเงนิสินเชือ่ตามความสามารถในการช าระหนี้ 



3. วิธีการค านวณเพื่อก าหนดวงเงินสินเชื่อ 

1. เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องตกลงเงื่อนไขสินเชือ่ให้ชัดเจน 
2. เมื่อเจ้าหนี้ต้องการก าหนดวงเงินสินเชื่อเอง ไม่ควรประกาศ
เปิดเผย (อาทิ ให้กู้ไม่เกิน 20% ของยอดขายเป็นต้น) 
3. ควรปรับปรุงวงเงินสินเชื่ออยู่เสมอ 
4. เจ้าหน้าที่สินเชือ่ควรพิจารณาลกัษณะการด าเนินงานของลกูค้า
ด้วยเพื่อลดความเสี่ยง 

แนวปฏิบัติในการก าหนดวงเงินสินเชื่อ 

ขอบเขตการใช้วงเงินสนิเชือ่ 

เพื่อควบคุมการอนุมัติสินเชื่อและลดความเสี่ยง 



4. เงื่อนไขสินเชื่อ 
 เป็นการตกลงกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ หรือเรียกว่าการก าหนด
ระยะเวลาในการช าระหนี้ ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ 
 
 
 
  

1. ระยะเวลาในการให้สินเชื่อ (Credit Period) 

1.1 อัตราการหมุนเวียนของสินค้า 
1.2 สถานที่ตั้งของลูกค้าและการขนส่ง 
1.3 เงื่อนไขการขายของผู้ขายสนิคา้ก่อนหน้า 
1.4 สภาพการแข่งขัน  1.8 ลักษณะความเสี่ยง 
1.5 ลักษณะของสินค้า  1.9 ฐานะการเงินของผู้ขาย 
1.6 ปริมาณสินค้า  1.10 ทัศนคติและนโยบายสินเชือ่ 
1.7 ประเภทของลูกค้า  1.11 ลักษณะท้องถิ่น 



4. เงื่อนไขสินเชื่อ 
 เป็นการตกลงกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ หรือเรียกว่าการก าหนด
ระยะเวลาในการช าระหนี้ ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ 
 
 
 
  

2. ส่วนลดเงินสด (Cash Discount) 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับลูกหนี้ ให้มาช าระหนี้เร็วขึ้น 
1/10, n/30 = 18%/ป ี
2/10, n/30 = 36%/ปี  
2/10, n/60 = 14%/ปี  
2/30, n/60 = 24%/ป ี

ตัวอย่าง 7-2 

ส่วนลดการค้า (Trade Discount), ส่วนตามปริมาณการซื้อ 
(Quantity Discount) 



4. เงื่อนไขสินเชื่อ 
 เป็นการตกลงกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ หรือเรียกว่าการก าหนด
ระยะเวลาในการช าระหนี้ ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ 
 
 
 
  

2. ส่วนลดเงินสด (Cash Discount) 

ประโยชน์จากการให้ส่วนลดเงินสด 
1. ผู้ขายสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น 
2. ผู้ขายสามารถเก็บช าระหนี้ได้เร็วขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิดหนี้
สูญ 
3. ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บหนี้ลดลง 
4. มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 



5. ประเภทของเงื่อนไขสินเชื่อ 
 เงื่อนไขสินเชื่อส่วนใหญ่จะใช้ส าหรับการซื้อขายสินค้าและบริการทาง
ธุรกิจ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
 
 
 
  

1. เงื่อนไขก าหนดการช าระเงนิลว่งหน้า (Prepayment Terms) 

2. เงื่อนไขการช าระเงินสด (Cash Term) 

3. เงื่อนไขส าหรับค าสั่งซื้อครั้งเดียว (Individual-order Terms) 

4. เงื่อนไขส าหรับค าสั่งซื้อหลายๆครั้งรวมกัน 
(Lumped-order Terms) 

5. เงื่อนไขสัญญาฝากขายสินค้า (Consignment Terms) 



5. ประเภทของเงื่อนไขสินเชื่อ 
 เงื่อนไขสินเชื่อส่วนใหญ่จะใช้ส าหรับการซื้อขายสินค้าและบริการทาง
ธุรกิจ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
 
 
 
  

1. เงื่อนไขก าหนดการช าระเงนิลว่งหน้า (Prepayment Terms) 

1.1 เงื่อนไข S.D. – B.L. = การส่งใบจ่ายช าระคา่สนิคา้พร้อมกับใบ
ขนส่งสินค้าแบบเปลี่ยนมือได ้
1.2 เงื่อนไข C.O.D. = จ่ายช าระเมื่อได้รับสินค้า 

2. เงื่อนไขการช าระเงินสด (Cash Term) 

จ่ายเงินสดหลังจากได้รับสินคา้ ไม่เกิน 10 วัน 

3. เงื่อนไขส าหรับค าสั่งซื้อครั้งเดียว (Individual-order Terms) 

2/10, n/30 



5. ประเภทของเงื่อนไขสินเชื่อ 
 เงื่อนไขสินเชื่อส่วนใหญ่จะใช้ส าหรับการซื้อขายสินค้าและบริการทาง
ธุรกิจ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
 
 
 
  4.1 เงื่อนไข E.O.M. = ช าระค่าสนิคา้ภายในเดือน อาทิ 2/10, 

E.O.M. จะวางบิลทุกวันที่ 25 ของเดือน 
4.2 เงื่อนไข M.O.M. = ช าระค่าสนิคา้ภายในครึง่เดือน อาทิ 2/10, 
M.O.M. จะวางบิลทุกวันที่ 15 ของเดือน 
4.3 เงื่อนไข Proxy terms = เหมือนกับ E.O.M. แต่อาจจะระบุวันที่
ได้รับส่วนลดชัดเจน อาทิ 2% 10th proxy, net 30  

4. เงื่อนไขส าหรับค าสั่งซื้อหลายๆครั้งรวมกัน 
(Lumped-order Terms) 



5. ประเภทของเงื่อนไขสินเชื่อ 
 เงื่อนไขสินเชื่อส่วนใหญ่จะใช้ส าหรับการซื้อขายสินค้าและบริการทาง
ธุรกิจ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
 
 
 
  

เกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อไม่สามารถ ด าเนินการตาม เงื่อนไข C.O.D. ได้ ซึ่ง
จะต้องท าเป็นสัญญาฝากขาย โดยผู้ขายจะได้รับค่าสินค้าเมื่อผู้ซื้อ
ขายได้เท่านั้น 

5. เงื่อนไขสัญญาฝากขายสินค้า (Consignment Terms) 

6. เงื่อนไขสินเชือ่อื่นๆ 

- การเก็บของในคลังสินค้า (Field warehouse)  
- การสั่งซื้อล่วงหน้า (Dating) 

ใช้สินค้าคงคลัง
ค้ าประกัน 

สั่งซื้อตามฤดูกาล 



แบบฝึกหัดบทที่ 7 
 1. นาย Y ด าเนินธุรกิจผลิตรถยนต์โดยมียอดขาย 10 ล้านบาทต่อปี 
คิดเป็นต้นทุน 70% ของยอดขาย และมียอดเจ้าหนี้ ณ ปัจจุบัน 0.5 ล้านบาท 
ซึ่งจะนาย Y ได้เครดิต 45 วัน และขายสินค้าเป็นเงินเชื่อโดยให้เครดิต 30 วัน 
จงค านวณหาวงเงินสินเชื่อที่นาย Y ควรจะได้รับ 
 2. น.ส. P เปิดร้านขายนาฬิกา ในแต่ละเดือนจะขายได้เดือนละ 
50,000 บาท คิดเป็นก าไร 50% ซึ่งส่วนใหญ่ขายนาฬิกาน าเข้าจากยุโรป
ประมาณ 80% โดย น.ส. P ต้องซื้อสินค้าเป็นเงินสด 30% ที่เหลือเป็นเงินเชื่อ
และขายนาฬิกาเป็นเงินเชื่อ 30 วัน จงค านวณหาวงเงินสินเชื่อที่ น.ส. P ควร
จะได้รับ 
  



แบบฝึกหัดบทที่ 7 
 3. บริษัท Bang Rak ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีรายได้ 60 ล้าน
บาท โดยมีก าไร 40% แต่ค้างช าระค่าวัสดุ 10 ล้านบาท แต่บริษัทฯ น่าเชื่อถือ
เพราะมีผู้ถือหุ้นคือ นาย MJ ซึ่งเป็นผู้กว้างขว้าง จึงได้เครดิตจ านวน 120 วัน 
และกว่าที่บริษัท Bang Rak จะได้รับเงินจากลูกค้าต้องใช้เวลา 90 วัน จง
ค านวณหาวงเงินสินเชื่อที่บริษัท Bang Rak ควรจะได้รับ 
  


