
ขอคำ�ปรึกษ�หรือร้องเรียนได้ที่
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
โทร. 1213
แฟกซ์ 0 2283 6151
อีเมล fcc@bot.or.th
เว็บไซต์ www.bot.or.th/fcc
เฟซบุ๊ก  www.facebook.com/hotline1213
จดหมาย
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานใหญ่
(อาคาร 3 ชั้น 5) 273 ถนนสามเสน
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
393 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำานักงานภาคเหนือ
68/3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300

ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำานักงานภาคใต้
472 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

รู้รอบเรื่องการเงิน
คิด...ก่อนเป็นหนี้
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พิมพ์ครั้งที่ 3  เดือนกันยายน พ.ศ. 2556
จำานวนพิมพ์  20,000 เล่ม
จำานวน 52 หน้า
สงวนลิขสิทธิ์โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย 

รู้รอบเรื่องการเงิน
รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมายการเงิน

รู้รอบเรื่องการเงิน
คิดก่อนเป็นหนี้

รู้รอบเรื่องการเงิน
วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด

สร้างความมั่นคงในอนาคตของคุณ วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด รู้รอบระวังภัย

รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมายการเงิน คิด...ก่อนเป็นหนี้

รู้รอบเรื่องการเงิน
รู้รอบระวังภัย

 ในท่ามกลางกระแสบริโภคนิยมที่มักมีสิ่งล่อตา

ล่อใจให้เราอยากได้อยากมี...นู่น...นี่...นั่น สารพัด ทั้งที่

จำาเป็นและไม่จำาเป็น ส่งผลให้ความต้องการใช้เงนิเพิม่ขึน้ 

เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิต ซึ่งสถาบันการเงินหลายแห่ง 

ก็สนองตอบความต้องการทางการเงินของลูกค้า โดย

ให้บริการสินเชื่อในหลากหลายรูปแบบเช่นกัน จึงจำาเป็น 

อย่างยิ่งที่เราจะต้องคิดให้รอบคอบและต้องทำาความ

เข ้าใจในรูปแบบการให ้บริการสินเชื่อของสถาบัน 

การเงิน และ ดอกเบี้ย ซึ่งเป็นภาระที่ตามมาให้ดีพอก่อน

การตัดสินใจเป็นหนี้

 ธนาคารแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

คู่มือ รู้รอบเรื่องการเงิน ตอน คิด...ก่อนเป็นหนี้ เล่มนี ้

จะช่วยสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับสินเชื่อ เพื่อให้คุณ

สามารถตัดสินใจเป็นหนี้ได้อย่างเป็นสุข

135  X  210  mm 135  X  210  mm
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 เมื่อพูดถึงหนี้เชื่อว่าหลายคนคงไม่อยากมี แต่อาจต้องมีด้วยความ
จำาเป็นของชีวิตหรือด้วยสิ่งล่อตาล่อใจจากภายนอก 
 ...แต่ก่อนที่จะคิดเป็นหนี้ ลองถามตัวเองก่อนดีไหมว่า 

สิ่งนั้น “จ�าเป็น” หรือไม่ สิ่งนั้น “รอ” ได้ไหม

 จำาไว้ว่า...อย่ายอมเป็นหนี้เพียงเพราะเกรงใจหรืออยาก ไม่ว่าอยากได้ 
สินค้าหรือของแถม หากส่ิงเหล่านั้นยังไม่จำาเป็นจริง ๆ ที่สำาคัญหน้ีไม่ใช่ 
ของฟรี เพราะมีราคาที่ต้องจ่าย ซึ่งก็คือ ดอกเบี้ย นั่นเอง
   

คิดสักนิด ก่อนตัดสินใจ
เป็นหนี้1
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 อย่างไรก็ตาม การเป็นหนี้ก็ไม่ใช่ส่ิงเลวร้ายเสมอไป หากจำาเป็น 
ต้องเป็นหนี้จริง ๆ และรู ้จักวางแผนการจัดการหนี้อย่างเหมาะสม ก็จะ 
สามารถนำามาซึ่งความสุขและความมั่นคงในชีวิตได้

 นอกจากนี้ ควรเลือกแหล่งสินเชื่อในระบบโดยไม่ลืมที่จะถามตัวเอง
ก่อนว่า...

ประเภทสินเชื่อ

ตรงตามวัตถุประสงค์

ในการใช้เงินหรือไม่

มั่นใจแค่ไหนว่า

จะผ่อนชำาระสินเชื่อ

ได้ตลอดอายุสัญญา

ได้หาข้อมูลและ

เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย

จากหลาย ๆ แหล่ง

อย่างรอบคอบแล้ว

หรือไม่

หากไม่สามารถ

ผ่อนชำาระสินเชื่อได้ 

ตามสัญญา

จะทำาอย่างไร
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สารพันเรื่องน่ารู้ 
เกี่ยวกับสินเชื่อ2

 สิ่งสำาคัญในการตัดสินใจขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน นอกจาก 
ความสามารถในการชำาระหนี้แล้วก็คือ ควรขอสินเชื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค ์
ของการใช้เงนิของเรา เพราะสนิเชือ่แต่ละประเภทจะมรีายละเอยีดทีแ่ตกต่างกนั 
จึงถูกออกแบบมาให้มีอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการผ่อนชำาระที่เหมาะสม
กับสินเช่ือประเภทนั้น ๆ

 การทำาความเข้าใจในรายละเอียดของสินเช่ือแต่ละประเภท จะช่วยให้
เรามข้ีอมลูสำาหรบัการตดัสนิใจเป็นหนีไ้ด้อย่างเหมาะสมและรอบคอบย่ิงขึน้ด้วย

รู้จักสินเชื่อ

 ปัจจุบันสถาบันการเงินต่าง ๆ  
มีบริการสินเช่ือหลายรูปแบบเพื่อให้ 
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน
ของลูกค้า มาดูกันว่ามีรูปแบบอะไร
กันบ้าง
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 สถาบันการเงินแต่ละแห่งจะคิดอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันไป  
แต่มักใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแบบลอยตัว (Floating Rate) เช่น MLR  
(Minimum Loan Rate) หรือ MRR (Minimum Retail Rate) โดย 

สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยู่อาศยั

 บ ้ านเป ็นหนึ่ ง ในป ัจจัยสี่ 
สำาหรบัทกุคน แต่การจะซือ้บ้านด้วย
เงินสดอาจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ
มีราคาค่อนข้างสูง บางคนต้อง
เก็บเงินทั้งชีวิตเพื่อให ้ได ้มีบ ้าน
สักหลัง ซึ่งสถาบันการเงินเข้าใจ 
ถึงข ้อจำากัดนี้จึงได ้ออกแบบให ้
การผ่อนสินเชื่อเพื่อท่ีอยู ่อาศัยม ี
ระยะเวลาผ่อนชำาระยาวนานกว่า 
สนิเช่ือประเภทอืน่ แต่จะนานแค่ไหน  
ส ่วนหนึ่งขึ้นอยู ่กับอายุของผู ้ขอ 
สินเชื่อ โดยสูงสุดมักไม่เกิน 30 ปี

จะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่มากหรือ
น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงนี ้
ก็ได ้ ขึ้นอยู ่กับความเสี่ยงของ 
ผู้ขอสิน เชื่ อ  นโยบายสินเชื่ อ 
และต้นทนุของสถาบนัการเงินน้ัน  
นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ 
ผูข้อสนิเชือ่อาจต้องเป็นผูร้บัภาระ  
เช่น ค่าจดจำานองหลักประกัน 
ค ่ าสำ ารวจและประเ มินราคา 
หลักประกัน
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คิด...ก่อนซื้อบ้าน
 การตัดสินใจซื้อบ้านนับเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิต จึงจำาเป็นที่ต้องคิด 
อย่างรอบคอบ ซึง่สิง่ทีค่วรคำานงึถงึก่อนตดัสนิใจซือ้บ้านมีมากมาย เช่น ทำาเลทีต้ั่ง  
จำานวนสมาชิกในบ้าน ความสะดวกในการเดินทาง ราคา และความน่าเชื่อถือ 
ของโครงการ แต่ส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดของการซื้อบ้านด้วยการขอสินเชื่อ คือ  
ความสามารถในการผ่อนชำาระหนี้ของเรา เพราะการซื้อบ้านที่ถูกใจแต่เกิน
กำาลังอาจนำามาซึ่งปัญหา สุดท้ายอาจไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่บ้านในฝัน โดย
ความสามารถในการชำาระหนี้ของเราพิจารณาได้จาก
 • เงินคงเหลือในแต่ละเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายจำาเป็นและหนี้สินอื่น ๆ
 • เงินออมที่มีอยู่เพื่อนำามาจ่ายเป็นเงินดาวน์บ้านก่อนเริ่มผ่อน
 • วงเงินที่จะได้รับ และอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย
 • จำานวนงวด และจำานวนเงินที่ผ่อนในแต่ละงวด
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เช่าซื้อรถยนต์
	 แม้ปัจจุบันจะมีระบบขนส่งสาธารณะ	 
หลากหลายรูปแบบเป ็นทางเลือกในการ 
เดินทาง	 แต่รถยนต์ยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัย 
ส�าคัญในการใช้ชีวิตของใครหลาย	ๆ	คน	เพราะไม่เพยีงน�าพาเราไปทีต่่าง	ๆ	 
ทีต้่องการ	แต่ส�าหรบับางคนยงัเป็นเครือ่งมอืในการประกอบอาชีพได้ด้วย	

	 รถยนต์เป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่มีราคาไม่น้อย	 สถาบันการเงินจึงมี
บริการเช่าซื้อรถยนต์	ซึ่งมีทั้งส�าหรับรถใหม่และรถใช้แล้วให้เลือกใช้บริการ
          

	 •	รถใหม่	 สถาบนัการเงินมักให้วงเงินประมาณ	 
75-80%	ของราคารถยนต์	อีก	20-25%	ผู้ซื้อต้องวาง
เงินดาวน์
	 •	รถใช้แล้ว วงเงินจะขึ้นอยู ่กับสภาพรถ
ระยะทาง	 อายุการใช้งาน	 และภาวะเศรษฐกิจ โดย 
อตัราดอกเบีย้ของรถใช้แล้วจะสูงกว่า	เพราะเม่ือเทยีบกับ 
รถใหม่แล้ว	 สถาบันการเงินที่ให้เช่าซ้ือเพื่อซ้ือรถ 
ใช้แล้ว	มคีวามเสีย่งสงูกว่าหากต้องน�ารถใช้แล้วมาขาย 
ทอดตลาด	

	 ในการเช่าซื้อรถยนต์	ผู้เช่าซื้อต้องจ่ายเงินเป็นงวด	ๆ 	โดยสามารถน�ารถ 
มาใช้งานได้ก่อนแม้ยงัจ่ายเงนิไม่ครบ	แต่กรรมสทิธิใ์นรถจะยังไม่เป็นของผู้เช่าซื้อ 
จนกว่าจะช�าระเงินครบตามสัญญา	ส่วนการคดิดอกเบี้ยส่วนใหญ่จะคิดแบบ 
เงินต้นคงที่	(Flat	Rate)	ซึ่งคิดจากเงินต้นทั้งจ�านวนและระยะเวลาการผ่อน 
ช�าระทั้งหมด	คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ	รู้จักดอกเบี้ย
เงินกู้
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 • เมือ่ตดัสนิใจซือ้ “รถ” แล้ว ต้องท�ำใจด้วยว่ำ รำคำ
ย่อม “ลด” ไปตำมควำมเสื่อมที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน
 • อย่าติดกับดักจ่ายน้อย ๆ  (แต่จ่ายนาน ๆ ) เพรำะ 
กำรเพิ่มเงินผ่อนต่อเดือนอีกเล็กน้อย โดยไม่กระทบกับ 
ค่ำใช้จ่ำยที่จ�ำเป็นและกำรออมเงินเผ่ือเหตุฉุกเฉิน จะช่วยให้ 
เรำประหยัดดอกเบี้ยและปลดหนี้ได้เร็วขึ้น
 • นอกจากต้องค�านึงถึงความสามารถในการช�าระ
หนี้แล ้ว ต ้องไม ่ลืมนึกถึงภาระค่าใช ้จ ่ายที่จะเกิดขึ้น 
จำกกำรใช้รถ เช่น ค่ำน�้ำมัน ค่ำซ่อมบ�ำรุง ค่ำ พ.ร.บ.  
ค่ำต่อทะเบยีน  ค่ำเบีย้ประกนั  ค่ำทีจ่อดรถ  ซึง่ค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนี้ 
บำงรำยกำรจะสูงข้ึนตำมรำคำของรถที่ซื้อด้วยเช่นกัน

รู้ไว้...ให้ฉุกคิด
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 ถ้าไม่จำาเป็นต้องรีบซื้อรถ แนะนำาว่าให้เก็บสะสมเงินดาวน์ไปเรื่อย ๆ 
เพราะยิง่มเีงนิดาวน์มากกย็ิง่ช่วยให้เราจ่ายดอกเบ้ียน้อยลง ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 สมมติว่าเราต้องการผ่อนรถคันเดิมโดยใช้เวลาผ่อน 48 เดือน หาก
เรามีเงินดาวน์มากถึง 50% หรือ 300,000 บาท (กรณี C) เมื่อเทียบกับ B 
ดาวน์เพียง 20% แต่ใช้เวลาผ่อนเท่ากันจะพบว่าสามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ 
21,600 บาท แถมยังจ่ายเงินต่องวดน้อยกว่าถึง 4,200 บาท

       หน่วย : บาท 

 เงินดาวน์  
(%) 

เงินดาวน์ เงินต้น
ที่ต้องผ่อน

เงินผ่อนต่องวด รวมดอกเบี้ย
จ่าย

B 20 120,000 480,000 11,200 57,600

C 50 300,000 300,000 7,000 36,000

C จ่ายดอกเบี้ยน้อยกว่า B 21,600

หน่วย : บาท

 เงินดาวน์  
(%)  

เงินดาวน์ เงินต้น
ที่ต้องผ่อน

เงินผ่อนต่องวด รวมดอกเบี้ย
จ่าย 

A 20 120,000 480,000 9,200 
(ผ่อน 60 เดือน)

72,000

B 20 120,000 480,000 11,200 
(ผ่อน 48 เดือน)

57,600

A จ่ายดอกเบี้ยมากกว่า B 14,400

กรณีเงินดาวน์เท่ากัน แต่จ�านวนงวดผ่อนต่างกัน

กรณีจ�านวนงวดผ่อนเท่ากัน แต่เงินดาวน์ต่างกัน

ตัวอย่างเปรียบเทียบการผ่อนรถที่มีจ�านวนงวดหรือเงินดาวน์ที่แตกต่างกัน

 สมมติให้รถที่เราต้องการซื้อมีราคา 600,000 บาท ต้องจ่ายดอกเบี้ย 
3% ต่อปี วางเงินดาวน์ 20% ซึ่งทำาให้เหลือเงินต้นมาผ่อน 480,000 บาท  
หากเราเลือกผ่อน 5 ปีหรือ 60 เดือน (กรณี A) เราจะต้องจ่ายเงินเดือนละ  
9,200 บาท แต่ถ้าเราสามารถจ่ายเพิม่อกีนดิเพยีง 2,000 บาทต่อเดอืน (กรณ ีB)  
เป็นเดือนละ 11,200 บาท เราก็จะประหยัดดอกเบี้ยได้ 14,400 บาท  
และหมดหนี้เร็วกว่าถึง 1 ปี เพราะใช้เวลาผ่อนเพียง 48 เดือน ซึ่งจะเห็นได้ว่า  
ยิ่งผ่อนต่องวดมาก ดอกเบี้ยยิ่งน้อย
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รู้...ก่อนท�ำสัญญำเช่ำซื้อรถ

	 ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจลงชือ่ในสญัญาเช่าซือ้รถ	 เราควรทราบถงึสาระส�าคญั 
บางประการของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา	 เรื่อง	 ให้ธุรกิจเช่าซ้ือ
รถยนต์และจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555 ดังนี้			

1. สญัญาเช่าซือ้รถยนต์	 ต้องระบรุายละเอยีดต่าง	ๆ	ตามทีก่�าหนด	เช่น	
ราคารถ	อัตราดอกเบีย้ท่ีเช่าซือ้	จ�านวนเงนิค่าเช่าซือ้ทัง้สิน้	จ�านวนเงนิค่าเช่าซือ้ที่
ผ่อนช�าระในแต่ละงวด	วนัท่ีช�าระเงนิในแต่ละงวด

2. เมือ่ผูเ้ช่าซือ้จ่ายเงนิครบตามสัญญาแล้ว	กรรมสทิธิ์ในรถจะตกเป็นของ 
ผู้เช่าซื้อทันที	 ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องด�าเนินการจดทะเบียนโอนรถให้เป็นช่ือของ 
ผู้เช่าซื้อภายใน	 30	 วันนับจากวันท่ีได้รับเอกสารประกอบการจดทะเบียน 
ครบถ้วน	

3.	ถ้าผู้เช่าซื้อต้องการจ่ายค่าเช่าซื้อทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีก่อนก�าหนด	 
ผู้ให้เช่าซื้อต้องให้ส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	 ของดอกเบี้ยเช่าซ้ือ 
ที่ยังไม่ถึงก�าหนดจ่าย	(ค�านวณตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องสัญญาเช่า)

หากผู ้เช ่าซื ้อผิดนัดช �าระหน ี ้ 3งวดติดต่อกัน	และผู้ให้เช่าซื้อได้มีจดหมาย
ลงทะเบียนตอบรับแจ้งผู้เช่าซื้อให้ช�าระหนี้ภายใน	 30	 วันนับจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง	และผู้เช่าซื้อไม่ได้ปฏิบัติตาม	

	 ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค	(สคบ.)	www.ocpb.go.th	หรือสอบถามได้ท่ี	โทร.	1166

4. ผู ้ เ ช ่ า ซื้ อ ต ้ อ ง รั บ ผิ ด ช อบ 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการติดตามทวงถาม
หนี้ ท้ังหมดตามที่ผู ้ให้เช่าซ้ือได้จ่ายไป 
ตามจรงิ

5.	สัญญาเช่าซื้ออาจถูกยกเลิก	
(และอาจน�าไปสูก่ารถกูยดึรถได้ในทีส่ดุ)
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 แต่หากจะซื้อรถเพื่อให้ดูดี มีฐานะ ท้ัง ๆ ที่ยังต้องเช่าบ้าน แถม
การเดินทางไปทำางานก็ ไม ่ได ้ลำาบาก การซ้ือบ ้านก็เป ็นสิ่งที่ควรทำา
มากกว่า เพราะถือเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มูลค่ามีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น
ในระยะยาว ขณะท่ีรถนับวันจะยิ่งมีมูลค่าลดลง

ห า ก กู้ ซ้ื อ ร ถ ก่ อ น กู้ ซ้ื อ บ้ า น 

สถาบันการเงินจะมองว่าเรามี

ความสามารถในการผ่อนช�าระ

ลดลง ซึ่งอาจท�าให้โอกาสที่จะ

ได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน

ลดลงด้วย

รู้หรือไม่ว่า...

คิด...“บ้าน” กับ “รถ” ควรซื้ออะไรก่อน 

 คำาถามน้ีเป ็นคำาถามยอดฮิต
สำาหรับหลาย ๆ คน แต่คำาตอบแบบฟันธง 
คงไม่มี เพราะขึ้นอยู่กับความจำาเป็น 
และประโยชน ์ ที่แต ่ละคนจะได ้ รับ  
ซึ่งสำาหรับคนที่ไม่มีความเดือดร้อนเรื่อง
ท่ีอยู่อาศัย แต่จำาเป็นต้องใช้รถในการ 
ประกอบอาชีพ เช่น เป็นตัวแทนจำาหน่าย
สินค้าที่ต้องเดินทางบ่อย การซื้อรถก็ดู
จะจำาเป็นและมปีระโยชน์กว่า 

ก่อนตัดสินใจซื้อบ้านหรือรถ
ควรพิจารณาความจ�าเป็น
และประโยชน์
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บัตรเครดิต
 บตัรเครดิตมปีระโยชน์หลายอย่าง เช่น ทำาให้เราซือ้สนิค้าและบรกิารได้ 
โดยที่ยังไม่ต้องจ่ายเงินทันที สามารถถอนเงินสดมาใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน  
และสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล แต่ผู้ถือบัตรก็ต้องรู้จักใช้อย่างมีวินัย  
และเหมาะสมกับความสามารถในการชำาระหนี้ ไม่เช่นนั้นจะเป็นการก่อหนี้ 
โดยไม่จำาเป็นได้ 
 การสมัครบัตรเครดิต ผู้สมัครบัตรเครดิตซึ่งเป็นบัตรหลักจะต้อง 
มีรายได้ไม่ตำา่กว่า 15,000 บาทต่อเดอืน โดยผูอ้อกบตัรจะให้วงเงนิได้ไม่เกนิ 
5 เท่าของรายได้ หรือมีทรัพย์สินอื่น เช่น เงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์  
หรือการลงทุนในกองทุนรวม ตามจำานวนท่ีแบงก์ชาติกำาหนด ซึ่งวงเงิน 
ที่ได้รับอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ประเภทของทรัพย์สิน

อย่างไรกต็าม ก่อนตดัสนิใจทำาบตัรเครดติควรอ่านรายละเอยีดเง่ือนไข 
ต่าง ๆ ในการทำาบัตรเครดิตของผู้ออกบัตรหลายแห่ง เพื่อนำามาเปรียบเทียบ 
เช่น 

ค่าธรรมเนียมแรกเข ้าและรายป ี และเ ง่ือนไขการขอยกเว ้น 
ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลาช�าระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะ 
ผู้ที่จ่ายเงินคืนเต็มจำานวนเท่านั้น (กรณีชำาระคืนยอดซื้อสินค้าและบริการ
เพียงบางส่วนหรือเบิกถอนเงินสดมาใช้จะไม่มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย) 

วันที่ เริ่มคิดดอกเบ้ีย ในการเบิกถอนเงินสดผู ้ออกบัตรจะเริ่ม 
คิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันท่ีถอนเงิน ขณะท่ีการซื้อสินค้าและบริการ หากชำาระ 
ไม่เต็มจำานวนผู้ถือบัตรก็ต้องเสียดอกเบี้ย ซึ่งผู้ออกบัตรแต่ละแห่งอาจคิด 
ดอกเบี้ยแตกต่างกันไป ได้แก่ เริ่มคิดจากวันที่ผู้ออกบัตรสำารองจ่ายเงินให้แก่ 
ร้านค้า วันสรุปยอดรายการ หรือวันท่ีต้องชำาระเงินตามใบแจ้งหน้ี แต่ 
โดยทั่วไปจะเริ่มคิดตั้งแต่วันที่ผู้ออกบัตรสำารองจ่ายเงินให้แก่ร้านค้า
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 เงื่อนไขการน�าบัตรเครดิตไปใช้ในต่างประเทศ จะมีค่าความเสี่ยง
จากการแปลงสกุลเงิน 2-2.5% ของยอดใช้จ่ายและเบิกถอนเงินสด (คำานวณ
รวมในอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงในใบแจ้งหนี้แล้ว) ในกรณีที่มีการคืนสินค้า 
แม้จะคืนภายในวันท่ีซื้อ ผู้ถือบัตรอาจต้องรับผลขาดทุนจากส่วนต่างของ 
อัตราแลกเปลี่ยนด ้วย เพราะอัตราแลกเปล่ียนที่ ใช ้คำานวณค่าสินค้า 
อาจเปลีย่นแปลงไปในช่วงเวลาระหว่างการซือ้และคนืสนิค้า ซึง่เราอาจสอบถาม
รายละเอียดเพิม่เตมิจากธนาคารหรอืบรษัิทผูอ้อกบตัร
 ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น รวมกันไม่เกิน  
20% ต่อปี ในกรณีถอนเงินสดจะมีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดไม่เกิน 
3% ของจำานวนเงินท่ีเบิกถอน และหากผิดนัดชำาระหน้ีก็อาจมีค่าติดตาม 
ทวงถามหนี้ด้วย 
 สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ติดมา 
กับบัตร เช่น การสะสมคะแนนแลก 
ของรางวลั ส่วนลดร้านอาหาร ทีจ่อดรถ 
พิเศษในห้างสรรพสินค้า 
 รายละเอียดอื่น ๆ เช่น จุดบริการ 
รับชำาระเงินและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
การสมัครบัตรเสริมและภาระหน้าท่ี 
ของผู ้ถือบัตรหลักที่มีต ่อบัตรเสริ ม  
การทำาบัตรใหม่หากบัตรหาย การขอ
ยกเลิกบัตร

การผ่อนช�าระเงินข้ันต�า่ ไม่น้อยกว่า  
10% ของยอดคงค้างทั้งสิ้น 
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  รีบเซ็นชื่อหลังบัตรทันทีเมื่อได้บัตรใหม่
  รักษาบัตรให้ดี เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาอายัดบัตร หรือเสี่ยงที่จะถูก
มิจฉาชีพนำาบัตรไปใช้ 

  ไม่บอกรหัสถอนเงินสดกับใคร และไม่เก็บรหัสไว้กับบัตร
 กำาหนดขอบเขตการใช้จ่ายในสิ่งที่จำาเป็นต้องจ่ายจริง ๆ เช่น 
ค่านำ้ามัน ค่านำ้า ค่าไฟฟ้า เพื่อความสะดวกในการชำาระเงินและ
การรวมบิล ซึ่งช่วยให้ประหยัดค่าธรรมเนียมและจ่ายตรงเวลา

 ถามคนขายก่อนจ่ายเงินว่า หากพบว่าสินค้าชำารุดหรือบริการ 
ไม่เป็นไปตามที่ตกลง และมีการคืนสินค้าในภายหลัง จะมี
เงื่อนไขและขั้นตอนการคืนเงินอย่างไร

รู้ไว้...ให้ฉุกคิด
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  เมือ่ชำาระเงนิตามร้านค้าควรให้บตัรอยู่ในสายตาเสมอ เพือ่ป้องกนั 
การปลอมแปลงบัตร

 ตรวจสอบจำานวนเงินก่อนเซ็นช่ือบนใบรายการขายสินค้า 
(Sales Slip) 

 เก็บใบรายการขายสินค้า ใบบันทึกรายการถอนเงินสดจาก 
ตูเ้อทเีอม็ รวมทัง้แผ่นพบัโปรโมชัน่ต่าง ๆ จนกว่าจะได้ตรวจสอบ 
กับใบแจ้งหนี้ เผื่อต้องใช้อ้างอิงกรณีจำานวนเงินไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ได้รับผลประโยชน์ตามหลักฐาน

 เบิกถอนเงินสดเมื่อจำา เป ็นเท ่านั้น เพราะมีทั้ งดอกเบี้ย 
และค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย

 อย่ามีบัตรเครดิตมากเกินไป มีบัตรเพียง 1-2 ใบที่เข้ากับ 
การใช้ชวีติของเรากน่็าจะเพยีงพอแล้ว เพราะมบีตัรมากกเ็ท่ากบั 
มีวงเงินมาก และมีโอกาสที่จะก่อหนี้มาก หากยั้งใจไม่อยู่

 ควรจดรายละเอียดต่าง ๆ ของบัตร เช่น หมายเลขบัตร วงเงิน 
ภาระหนี้ที่มีอยู่ วันครบกำาหนดชำาระเงิน ฯลฯ เพื่อช่วยวางแผน
การใช้บัตร 

 หากเลือกชำาระเงินด้วยการหักบัญชีเงินฝาก ควรเตรียมเงิน 
ในบัญชีให้พอกับยอดใช้จ่ายแต่ละงวด และทันวันหักบัญชี

 คิดให้ดีถ้าจะใช้บัตรเพื่อหาผลประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสม 
เช่น ใช้บัตรรูดซื้อของหรือบริการแทนคนอื่น เพื่อให้ได้แต้มเพิ่ม 
หรือได้ดอกเบี้ยจากคนที่เรารูดบัตรแทน เพราะหากถูกเบี้ยว  
เราเองคือคนที่จะต้องรับภาระหนี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
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ยอดใช้จ่ายสะสม ดอกเบี้ยจ่ายสะสม 1/ ยอดช�าระเงินคืน 1/ จ�านวนงวด 1/

A 75,000 14,393 89,393 43 

B2/ 89,000 16,522 105,522 47

C 100,000 19, 346 119,346 46

D 75,000 2,680 77,680 10

คิด...ก่อนใช้บัตรเครดิต
 ดอกเบี้ยบาน ติดบ่วงหนี้นาน

 ลองเปรียบเทียบง่าย ๆ จากพฤติกรรมการใช้จ ่ายบัตรเครดิต 
ของทั้ง 4 คนนี้ แล้วจะเห็นความแตกต่างของดอกเบี้ยจ่ายสะสมอย่างชัดเจน 
 นาย A  มีวงเงินในบัตร 75,000 บาท ใช้ซ้ือของครั้งเดียวเต็มวงเงิน  
ไม่ซื้อเพิ่ม ชำาระคืนขั้นตำ่า (10%) 
 น.ส. B  มีวงเงินในบัตร 75,000 บาท แต่ทยอยใช้ซื้อของทุกเดือน 
เดือนละ 15,000 บาท จนเต็มวงเงินแล้วไม่ซื้อเพิ่ม และชำาระคืนขั้นตำ่า (10%)
  นาย C มีวงเงินในบัตร 100,000 บาท ใช้คร้ังเดียวเต็มวงเงิน  
ไม่ซื้อเพิ่ม ชำาระคืนขั้นตำ่า (10%)
 น.ส. D มีวงเงินในบัตร 75,000 บาท ใช้จ่ายครั้งเดียวเต็มวงเงิน  
ไม่ซื้อเพิ่ม แต่ชำาระคืน 50% ของยอดหนี้ 

 จากตารางด้านล่างจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะมีรูปแบบการใช้จ่ายแบบใด 
วงเงนิเท่าไหร่ การจ่ายหนีข้ั้นตำา่จะส่งผลให้ดอกเบีย้เบ่งบาน และจะต้องตกอยู ่
ในวงัวนของการจ่ายหนีเ้ป็นเวลายาวนาน (ประมาณ 43-47 งวด) ย่ิงยอดคงค้าง 
บัตรเครดิตสูงเท่าไหร่ ดอกเบี้ยและระยะเวลาการผ่อนชำาระหนี้ก็ยิ่งสูง 
ตามไปด้วย แต่หากสามารถจ่ายหนี้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น จะทำาให้ผู้ใช้บัตร
เครดิตจ่ายดอกเบี้ยน้อยลง และใช้เวลาปลดหนี้สั้นลง ดังเช่น น.ส. D 

หมายเหตุ: 1/ ดอกเบี้ยจ่ายสะสม ยอดชำาระเงินคืน และจำานวนงวด จะเปลี่ยนแปลงไปจากตัวอย่างในตาราง ขึ้นอยู่กับ 
วันที่ทำารายการใช้บัตรเครดิต วันสรุปยอดบัญชี กำาหนดวันชำาระเงิน และจำานวนเงินชำาระคืนที่ 10% หรือข้ันตำ่าสุดที่ 
ผู้ออกบัตรยอมรับให้ชำาระคืน  
 2/ ทยอยใช้จ่ายเดือนละ 15,000 บาททุกเดือน จำานวน 5 เดือนติดต่อกัน และชำาระคืนขั้นตำ่า 10% ทุกเดือน 
เมือถึงเดือนที่ 6 จะใช้จ่ายได้เพียง 14,000 บาท ก็เกือบเต็มวงเงินบัตรเครดิต (75,000 บาท)
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ลำ�ดับก�รใช้บัตร ยอดใช้จ่�ยสะสม ดอกเบี้ยจ่�ยสะสม ยอดชำ�ระเงินคืน จำ�นวนงวด

E1 89,000 3,845 92,845 6

E2   74,827 1/ 13,130 87,957 43

E1 
(หลังจากนำาเงินจาก E2 มาโปะหน้ี)

89,000 16,522 105,522 47

รวม 252,827 33,496 286,324   53 2/

หม�ยเหตุ:	 1/	 เบิกเงินสดได้สูงสุดประมาณ	72,500	 บาท	 เพราะมีค่าธรรมเนียมร้อยละ	3	 ของวงเงินเบิกเงินสด	(เท่ากับ	 
2,175	 บาท)	 และภาษีมูลค่าเพิ่มจากการเบิกเงินสดร้อยละ	7	(เท่ากับ	152	 บาท)	 ดังนั้น	 รวมการเบิกเงินสด	 ค่าธรรมเนียม	 
และภาษีมูลค่าเพิ่ม	เท่ากับ	74,827	บาท	
	 2/	 จำานวนงวดที่ใช้ในการชำาระคืนหนี้สูงสุด	 53	 งวด	 (ผลรวมของการชำาระคืนหนี้ของบัตร	E1	 รอบแรก	6	 งวด	 
และรอบที่สอง	47	งวด)

	 มีบัตรหลายใบแต่จ่ายหนี้ข้ันตำ่า	 ซำ้ายังมือเติบ	 และเอาบัตรอีกใบมา 
โปะหนี้บัตรเดิม	 ชีวิตจะยิ่งลำาบาก	 เพราะมีหน้ีและดอกเบี้ยท่วมท้นเป็น 
กองภูเขาทับถมอยู่
	 นอกจากพฤติกรรมข้างต้น	 ยังมีรูปแบบการใช้บัตร 
ที่อาจทำาให้ชีวิตลำาบากมากขึ้นไปอีก
		 นาย	 E	 มีบัตร	2	 ใบ	 วงเงินบัตรละ	75,000	 บาท	
บัตรใบแรก	(E1)	ใช้เหมือน	น.ส.	B	พอเดือนที่	6	ใช้จ่าย
เต็มวงเงิน	 มาเบิกเงินสดจากบัตรใบที่สอง	(E2)	 เพื่อ 
โปะหนีบ้ตัรใบแรก	 แล้วกลบัมาใช้จ่ายจากบตัรใบแรกต่ออกีจน 
เต็มวงเงิน	 ซึ่งกว่าจะชำาระหนี้หมดส้ินก็ใช้เวลาถึง	53	 งวด	 
แถมมีภาระหนี้หนักอึ้งเพราะตั้งแต่งวดที่	7	เป็นต้นไป	ต้อง
จ่ายหนี้พร้อมกันทีเดียวถึง	2	ใบ	(E2	จากการเบิกเงินสด 
มาจ่ายหนี้	E1	เดิม	และ	E1	จากการใช้จ่ายเพิ่มอีก)
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    อย่าฝันหวานกับ “โปรโมชั่นพิเศษ”

หลักการง่าย ๆ ที่จะช่วยให้หลุดพ้นจากหนี้บัตรเครดิต คือ   
 1. ลดการใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็น
 2. จ่ายหนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะจ่ายได้ 
 3. จ่ายให้ตรงกำาหนดชำาระเงิน
 4. อย่าเบิกถอนเงินสดจากบัตรใบอื่นที่มีมาโปะวนกันไปเรื่อย ๆ  แต่ควร 
หาจากแหล่งอื่นที่มีดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายน้อยกว่ามาชำาระหนี้บัตรเครดิต 
หรอืการตดัใจขายทรพัย์สนิหรอืนำาเงนิออมมาปลดหนีก็้อาจเป็นอกีทางเลอืกหน่ึง
 5. เจรจาหารอืกบัผูอ้อกบตัรแต่เนิน่ ๆ  เพือ่วางแผนปรบัปรงุโครงสร้างหน้ี

 “เพียงกดเงินสดสะสมต่อเดือน 
10,000-29,999 บาท รับเครดิต 
เงนิคนื 4% และตัง้แต่ 30,000 บาทขึน้ไป 
รับเงินคืน 5% พิมพ์ xyz ตามด้วยเลข
ที่บัตร ส่งมาที่ xxxx (ตามเงื่อนไข
บริษัท)”

 นีเ่ป็นเพยีงตวัอย่างเล็ก ๆ ของ 
ความพยายามหลอกล่อให้เราใช้บัตร
เครดิตกดเงินสดโดยไม่จำาเป็น และ
อย ่าลืมว ่าการกดเงินสดนั้น มีทั้ ง 
ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยที่ต้องเสีย 
ซึ่งเมื่อหักกลบลบกันแล้ว เงินที่ได้คืน 
ตามโปรโมชั่นอาจจะไม ่คุ ้มกับเงิน 
ที่เราต้องจ่ายไปด้วยซำ้า
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แม้ว่าสินเชื่อประเภทนี้จะของ่ายได้ไวเมื่อเปรียบเทียบกับสินเชื่อ 

ประเภทอื่น ๆ  แต่อัตราดอกเบี้ยก็ค่อนข้างสูง จึงต้องคิดให้ดีว่ารับภาระ 

หนี้ที่เกิดขึ้น (รวมภาระหน้ีท่ีมีอยู่เดิม) ไหวหรือไม่

รู้หรือไม่ว่า...

 สินเชื่อประเภทนี้มีหลายรูปแบบ เช่น ทำาสัญญาและรับเงินไปทั้งก้อน 
ทำาสัญญาเพื่อรับวงเงินหมุนเวียนแล้วใช้บัตรกดเงินสดทยอยกดเงินออกมา
เท่าที่ต้องการจะใช้ในแต่ละครั้ง หรือทำาสัญญาเช่าซื้อสินค้าเป็นรายชิ้น โดย
ผู้ให้สินเชื่อสามารถอนุมัติวงเงินให้ผู้ขอสินเชื่อแต่ละรายได้ไม่เกิน 5 เท่าของ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน หรือของกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากเฉลี่ย
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน ซึ่งผู้ให้สินเชื่อจะเป็นผู้กำาหนดเองว่ารายได้
หรือกระแสเงินสดเฉลี่ยเท่าใดถึงจะรับพิจารณาให้สินเชื่อ

 สำาหรับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ  
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 28% ต่อปี โดยคำานวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก  
อีกท้ังผู้ให้สินเช่ืออาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอ่ืนตามท่ีจ่ายจริงและสมควรแก่เหตุได้  
เช่น ค่าติดตามทวงหนี้ ค่าอากรแสตมป์ 

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับ 
 เป็นสนิเชือ่ท่ีธนาคารพาณิชย์ 
บริษัทเงินทุน และบริษัทที่ ได้รับ 
อนุญาตจากกระทรวงการคลัง 
ให้แก่บุคคลธรรมดาเพื่อนำาไปซื้อ 
สินค้าและบริการเพื่อการบริโภค 
(ไม่รวมรถยนต์และรถจักรยานยนต์)  
โดยไม่ต้องมีหลักประกัน  และอยู่ 
ภายใต้การกำากบัดแูลของแบงก์ชาติ  
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สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

 เป็นสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการลงทุนหรือขยายกิจการ อาทิ สร้างโรงงาน  
ซื้อเครื่องจักร สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจมีหลายประเภท เช่น สินเชื่อแบบมี
ระยะเวลาที่ชัดเจน สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน สินเชื่อเพื่อการนำาเข้า-ส่งออก 

 มาลองทำาความรู้จักกับสินเชื่อ 2 รูปแบบ คือ สินเชื่อแบบมีระยะเวลา 
ที่ชัดเจน กับสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน

สนิเชือ่แบบมรีะยะเวลาทีช่ดัเจน (Term Loan) 

 ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อระยะยาวที่กำาหนดระยะ
เวลาชำาระคืนเงินต้นที่แน่นอน ผู้ประกอบการที่ต้องการ
ขอสินเชื่อประเภทนี้ จะต้องยื่นแผนธุรกิจที่บอกถึง

 • วัตถุประสงค์ที่จะนำาเงินไปใช้
 • แหล่งเงินที่จะมาใช้ชำาระหนี้ 
  • หลักประกัน เช ่น ที่ดิน โรงงาน หรือ 
ผู้คำ้าประกัน

 อย่างไรก็ตาม วงเงินสินเชื่อที่จะได้ขึ้นอยู่กับ
ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ความน่าเชื่อถือ และ
ความสามารถในการชำาระหนี้คืนของผู้ประกอบการ
เป็นสำาคัญ

 สำาหรับอัตราดอกเบี้ย สถาบันการเงินมักใช้  
MLR เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ซึ่งอัตราที่เรียกเก็บ 
จากผูข้อสนิเชือ่อาจมากกว่าหรอืน้อยกว่าอตัราดอกเบีย้ 
อ้างอิงก็ได้ ขึ้นกับต้นทุนเงินของผู้ให้กู้ ความเสีย่งของ 
ผูกู้ ้และความเสีย่งของประเภทธรุกจิของผูกู้้ 
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สนิเชือ่เงนิทนุหมนุเวยีน (Revolving Credit) 

 เป็นสินเชื่อระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ เช่น นำามาจ่าย 
เงินเดือนพนักงาน ค่าวัตถุดิบ ซึ่งส่วนใหญ่มักยื่นขอวงเงินไปพร้อมกับการย่ืน 
ขอสินเชื่อแบบมีระยะเวลาท่ีชัดเจน แล้วค่อยเบิกเงินเมื่อต้องการใช้ 

 ผู้ให้สินเช่ือมักกำาหนดเงื่อนไขการชำาระสินเชื่อประเภทนี้ให้สอดคล้อง 
กับรายได้ที่เข้ามา เช่น เมื่อได้รับเงินจากการขายสินค้าและบริการให้นำามา 
ชำาระคืนก่อน แล้วค่อยเบิกไปใช้ใหม่เมื่อต้องการ หมุนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ  
โดยไม่ต้องยื่นขออนุมัติวงเงินใหม่ ยกเว้นมีความจำาเป็นทางธุรกิจอยากขอ
วงเงินเพิ่ม หรือผู้ให้สินเชื่อต้องการลดวงเงินเนื่องจากเห็นว่าลูกหนี้มีความเสี่ยง
เพิ่มขึ้น 

 ปัจจุบันสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย คือวงเงินเบิก
เกินบัญชี (Overdraft หรือ O/D) ซึ่งทำาผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ
ส่วนใหญ่ใช้เช็คในการเบิกจ่ายเงิน การมีวงเงิน O/D ทำาให้สามารถเบิกเงินได้ 
มากกว่าจำานวนเงนิท่ีฝากไว้ในบญัชกีระแสรายวนั แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รบัอนุมติั 
จากสถาบันการเงิน ซึ่งจะคิดดอกเบี้ยเฉพาะจำานวนเงินที่เบิกเกินกว่าจำานวน 
เงินฝากที่มีอยู่ในบัญชี
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อัตราดอกเบี้ย O/D จะสูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยของสินเชื่อแบบ

มีระยะเวลำที่ชัดเจนเนื่องจำกเป็นสินเชื่อไม่จ�ำกัดวัตถุประสงค์ 

มีควำมไม่แน่นอนในกำรเบิกถอน ท�ำให้สถำบันกำรเงินต้อง 

เตรียมส�ำรองเงินไว้

การคิดดอกเบี้ย จะคิดจำกยอดคงค้ำงของเงินส่วนท่ีเบิกเกิน

กว่ำเงินฝำกทุกสิ้นวัน และสถำบันกำรเงินจะจัดท�ำใบแจ้งยอด

รำยกำรโดยแจ้งดอกเบีย้ทีเ่กดิจำกกำรใช้วงเงนิด้วย ซึง่อำจเป็น 

ทุกวันสิ้นเดือน หรือวันอื่น ๆ ตำมที่สถำบันกำรเงินก�ำหนด 

ซึ่งหำกเรำไม่น�ำเงินมำฝำกให้เพียงพอกับดอกเบี้ยท่ีเกิดขึ้น 

ดอกเบี้ยจะถูกทบเข้ำกับยอดเงินที่ค้ำงช�ำระ หรือท่ีเรียกว่ำ 

ดอกเบีย้ทบต้น และสำมำรถน�ำมำคดิดอกเบีย้ได้ในเดือนต่อไป

 แม้ผู้ประกอบการสามารถขอสินเชื่อได้มากกว่า 1 ประเภท แต่ก็ต้อง

ไม่ลืมด้วยว่า ควรขอสินเชื่อเท่าที่จำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจจริง ๆ เท่านั้น 

และควรศึกษารายละเอียดของสัญญาให้ถี่ถ้วน โดยเฉพาะเงื่อนไขการผ่อน 

การคิดดอกเบี้ย ค่าใช้จ่าย และค่าปรับต่าง ๆ รวมถึงเงื่อนไขอื่นด้วย

รู้ไว้...ให้ฉุกคิด
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รู้จักดอกเบี้ยเงินกู้

 เมือ่รูจ้กัสินเชือ่กนัแล้วคราวนีก้ม็าทำาความรู้จกักบั ดอกเบีย้เงนิกู ้ ซึ่งเป็น
เสมือนภาระที่ตามมา

ประเภทของดอกเบี้ยเงินกู้
 โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (fixed rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่กำาหนดไว ้
เป็นตัวเลขเฉพาะ คงที่ตลอดอายุสัญญาหรือในช่วงเวลาที่กำาหนด เช่น 
กำาหนดให้ชำาระดอกเบี้ย 5% ต่อปี เป็นเวลา 4 ปี 
  •  อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (floating rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ 
เปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งในช่วงเวลาต่าง ๆ  
โดยจะประกาศอตัราใหม่เมือ่มกีารเปลีย่นแปลง ตัวอย่างอตัราดอกเบีย้ลอยตัว
ที่ได้ยินกันบ่อย ๆ คือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคารพาณิชย์ เช่น  
   MLR (Minimum Loan Rate) สำาหรับลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่ชั้นดี  
ใช้กับเงินกู ้ระยะยาวท่ีมีกำาหนดระยะเวลาแน่นอน เช่น สินเชื่อเพื่อการ
ประกอบธุรกิจ
  MOR (Minimum Overdraft Rate) สำาหรับลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่
ชั้นดี ใช้กับวงเงินเบิกเกินบัญชี 
  MRR (Minimum Retail Rate) สำาหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น  
สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
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 การคดิดอกเบีย้เงนิกูแ้บบลดต้นลดดอก (Effective Rate) 
 เป็นการคำานวณดอกเบี้ยในสินเชื่อเกือบทุกประเภท การคิดดอกเบี้ย
วิธีนี้จะคิดทีละงวดจากฐานเงินต้นที่ทยอยลดลงตามการชำาระหน้ี  ซ่ึงถ้าเรา
ชำาระหนี้ในแต่ละงวดเท่า ๆ กัน ในอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม จะพบว่า เงินที่จ่าย
ไปในงวดแรก ๆ ส่วนใหญ่จะถูกจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ย เนื่องจากจำานวนเงินต้น
ยังสูงอยู่นั่นเอง แต่เมื่อผ่อนไปสักระยะ ดอกเบี้ยจะค่อย ๆ ลดลงตามจำานวน

ดอกเบี้ยที่ต้องชำาระทั้งหมด = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x ระยะเวลา (ปี) 

จำานวนเงินที่ต้องชำาระในแต่ละงวด = เงินต้น + ดอกเบี้ยที่ต้องชำาระทั้งหมด

                                               จำานวนงวด

วิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้

 การคิดดอกเบี้ยเงินกู้มีด้วยกันหลายวิธี ดังนี้
 การคดิดอกเบีย้เงนิกูแ้บบเงนิต้นคงที ่(Flat Rate) 
 ส่วนมากใช้สำาหรับการเช่าซื้อรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ โดยเร่ิม 
คดิดอกเบีย้จากเงนิต้นท้ังจำานวนและระยะเวลาในการผ่อนชำาระทัง้หมด จากนัน้ 
ผู้ให้สินเช่ือจะนำาดอกเบี้ยที่คำานวณได้มารวมกับเงินต้น แล้วหารด้วยจำานวน
งวดที่จะผ่อนชำาระ ซึ่งเงินที่ผ่อนชำาระจะเท่ากันทุกงวด เช่นเดียวกับจำานวน
เงินต้นและดอกเบี้ยที่จะคงที่ทุก ๆ งวดด้วย  
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 แม้ว่าอตัราดอกเบีย้เงนิกูแ้บบเงนิต้นคงทีจ่ะมข้ีอดคีอื คดิง่าย เข้าใจง่าย 
แต่ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าการคิดแบบลดต้นลดดอก หากอัตราดอกเบี้ย 
เงินต้น และระยะเวลาเท่ากัน เพราะจำานวนเงินที่ต้องจ่ายเป็นดอกเบี้ยจะไม่
ลดลงแม้เราจะเหลือเงินต้นน้อยลงไปเรื่อย ๆ ก็ตาม 
 การแปลงอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบเงินต้นคงที่เป็น
แบบลดต้นลดดอกทำาได้คร่าว ๆ โดยใช้ 1.8 คูณกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบ
เงินต้นคงที่ เช่น 2% ต่อปี จะคิดเป็นแบบลดต้นลดดอกได้เท่ากับ 3.6% ต่อปี 
โดยประมาณ หรือใช้ 2 คูณก็ได้หากจะคิดในใจไว ๆ 

เงินต้นที่ค่อย ๆ ลดลง แต่หาก 
ในภายหลังอัตราดอกเบี้ยปรับ 
เพิ่มขึ้นมาก สัดส่วนดอกเบี้ยต่อเงิน 
ที่ชำาระในแต่ละงวดจะเพิ่มขึ้น
ทำาให้เงินที่จ ่ายไปในแต่ละงวด 
อาจไม่พอตดัเงนิต้นหรอืตดัได้น้อย  
เพราะสถาบันการเงินจะนำาไปตัด 
เป็นค่าดอกเบี้ยก่อน จึงอาจต้อง 
เพิ่มจำานวนเงินที่จ ่ายในแต่ละงวด  
หรือเพิม่จำานวนงวดผ่อนชำาระ 

ดอกเบ้ียท่ีต้องจ่ายในงวดน้ัน = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบ้ียต่อปี x จำานวนวันในงวด

                                              จำานวนวันใน 1 ปี* 

เงินต้นลดลง  =  จำานวนเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น - ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในงวดนั้น

เงินต้นคงเหลือ (เพ่ือคำานวณดอกเบ้ียงวดถัดไป) = เงินต้นคงเหลือจากงวดก่อน - เงินต้นลดลง 

* จำานวนวันใน 1 ปี ข้ึนกับการกำาหนดของสถาบันการเงินซ่ึงอาจเป็น 360 วัน 365 วัน หรือ 366 วันก็ได้  

แต่ไม่ว่าจะกำาหนดจำานวนวันเป็นเท่าใดก็ตาม สถาบันการเงินจะต้องใช้จำานวนวันเดียวกันสำาหรับ 

การคำานวณท้ังดอกเบ้ียจ่าย เช่น เงินฝาก และดอกเบ้ียรับ เช่น สินเช่ือ
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ยิ่งผ่อนนาน ก็ยิ่งเสียดอกเบี้ยมาก เพราะจ�านวนเงินที่ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย นอกจากขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยแล้ว ยังข้ึนกับระยะเวลา 

ในการช�าระหนี้คืนทั้งหมดด้วย และเพื่อไม่ให้ผิดนัดช�าระหนี้ 

ทั้ง ๆ ที่มีเงินพร้อมจ่าย จึงควรตรวจสอบข้อตกลงในการช�าระหนี้  

เช่น หากบางงวดไปตรงกับวันหยดุท�าการของสถาบนัการเงนิแล้ว 

จะต้องช�าระเงินในวันใดแทน เช่น วันท�าการก่อนหน้าวันหยุด  

หรือวันท�าการถัดไปหลังวันหยุด

รู้หรือไม่ว่า...

เพื่อให้เปรียบเทียบได้ว่าถูกแพงต่างกันอย่างไร ซ่ึงในกรณีดอกเบี้ยแบบ 
เงินต้นคงที่ของการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่ง และสินเชื่อส่วน
บุคคลภายใต้การกำากับ แบงก์ชาติกำาหนดให้สถาบันการเงินและบริษัท
ภายใต้การกำากับดูแลเปิดเผยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกแก่ลูกค้าด้วย

 ดังนั้น ก่อนกู้เงินหรือ
ขอสินเชื่อจึงต้องถามให้แน่ใจ
ว่าคิดดอกเบี้ยแบบไหน ใช้
อัตราดอกเบี้ยอ ้างอิงอะไร
และเท่าไร ซึ่งต้องคำานวณ
อัตราดอกเ บ้ียของแต ่ละ
สถาบันการเงิน ท่ีเราสนใจ 
ให ้เป ็นวิธีคิดแบบเดียวกัน  
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APR...เรื่องน่ารู้

 APR ย่อมาจาก annual percentage rate คือ อัตราร้อยละต่อปี  
ไม่ว่าจะเป็นอัตราค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการใช้สินเชื่อ หรืออัตราผลตอบแทน
จากการลงทนุและการฝากเงนิ ส่ิงท่ีใช้ในการคำานวณหา APR มกัประกอบด้วย 
อัตราดอกเบี้ยต่อปีและปัจจัยอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในกรณีสินเชื่อ 
หรือมูลค่าของของแถมในกรณีการลงทุนและเงินฝาก

 APR มีประโยชน์ในการใช้เปรียบเทียบต้นทุนหรือผลตอบแทน 
แบบคร่าว ๆ ระหว่างสถาบันการเงิน ช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นกว่า
การเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว แต่ข้อจำากัดของ APR คือ 
ควรใช้เปรยีบเทยีบสนิเชือ่ การลงทนุ หรอืเงนิฝากทีมี่จำานวนเงินต้นและระยะเวลา 
ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ในแง่สินเชื่อ APR ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายบางอย่าง 
เช่น ค่าเบกิถอนเงนิสดจากบตัรเครดติ เบีย้ปรบักรณีไถ่ถอนสินเช่ือก่อนกำาหนด  
และอย่าลืมว่าการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือผลตอบแทนต่าง ๆ  ของแต่ละ 
สถาบันการเงิน โดยแยกรายการก็ยังคงมีความจำาเป็นในการช่วยให้เรา
สามารถตัดสินใจด้วยข้อมูลท่ีครบถ้วน

APR
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เตรียมข้อมูลให้แน่น เพื่อเปรียบเทียบรายละเอียดสินเช่ือของสถาบัน 
การเงินต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจเลือกสถาบันการเงินที่เหมาะสมและได้สินเช่ือ 
ตรงกับความต้องการ อาทิ อัตราดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง เช่น  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าสำารวจและประเมินราคาหลักประกัน ค่าปรับกรณี 
ชำาระหนี้ล่าช้า ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ รวมไปถึงคุณภาพการให้บริการ 
ความสะดวกในการติดต่อหรือเดินทางไปยังสถาบันการเงิน 

 *ดูคำาอธิบายและรายชื่อสถาบันการเงิน และบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับได้ที่ www.bot.or.th/fcc 
เลือกหัวข้อผู้ประกอบการในระบบสถาบันการเงินไทย

รู้เขารู้เรา... 

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อ 

 หากเราเป็นคนหนึ่งท่ีมีความจำาเป็นต้องใช้เงิน การขอสินเชื่อจาก
สถาบันการเงิน* เป็นทางเลือกท่ีดีกว่าการกู้หน้ีนอกระบบอย่างแน่นอน 
ในการขอสินเชื่อ เราจำาเป็นต้องเตรียมพร้อมในหลาย ๆ เรื่อง เพื่อให้ได้รับ
การอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด
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แม้ไม่มีสลิปเงินเดือนหรือสเตทเมนต์ (Statement) ก็ขอสินเชื่อได้ 

เพียงแต่ต้องท�าให้สถาบันการเงินรู้จักเรามากข้ึน โดยให้เขาเห็น 

ความมีวินัยทางการเงินของเรา ซึ่งท�าได้ง่าย ๆ เช่น เปิดบัญชี 

เงินฝากกับธนาคารและฝากเงินอย่างสม�่าเสมอ เพียงเท่านี้สถาบัน

การเงินก็จะเริ่มรู้จักเราและท�าให้โอกาสในการได้รับอนุมัติสินเชื่อ

เป็นไปได้มากขึ้น

 หลักฐานอื่น ๆ เช่น เอกสารแสดงหลักประกัน สำาเนาใบแสดงภาษี
เงินได้ งบการเงินของกิจการปีล่าสุดฉบับยื่นกรมสรรพากร

 เอกสารแสดงรายได้ เช่น  
สลิป เ งิ น เดื อน ห ลักฐานการ
เคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากของ
กิจการ หรือของตนเองย้อนหลัง
อย่างน้อย 6 เดือน หรือสมุดบัญชี
ร ายรั บ -รายจ ่ ายของกิ จการ  
ใ บคำ าสั่ งซื้ อสินค ้ า  ใบส ่ งของ 
ใบแสดงการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 เอกสารแสดงตน เช่น บัตร
ประชาชน ทะเบียนสมรส หนงัสอื
รบัรองการจดทะเบยีนห้างหุน้ส่วน/
บริษัท 

รู้หรือไม่ว่า...

เตรียมเอกสารให้พร้อม เอกสารในการขอสินเชือ่โดยทัว่ไปประกอบด้วย
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 • นโยบายสินเชื่อของผู้ให้สินเชื่อ เช่น ผู้ให้สินเช่ือบางรายอาจกำาหนดว่า 
ผู ้ยื่นขอสินเชื่อต้องไม่มีประวัติการค้างชำาระในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง หรือ 
งดให้สินเชื่อแก่ลูกค้าใหม่ในกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
 • วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ เช่น เพื่อไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
ในการทำาธุรกิจหรือเพื่อขยายโรงงาน
 • ความสามารถในการช�าระหน้ี โดยดูปัจจัยต่าง ๆ เช่น แหล่งที่มา 
ของรายได้ โอกาสในการขยายตัวของธุรกิจ ภาระหนี้สิน ประวัติในการชำาระหนี้  
 • ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ คู่แข่งและระดับการแข่งขัน 
 • อื่น ๆ เช่น อายุ อาชีพ ที่อยู่ และยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเพิ่ม 
หรอืลดทอนโอกาสการได้รบัอนมุตัสิินเชื่อ เช่น

 หลักประกัน  หากมหีลกัประกนัที่
มีมูลค่าสูงและแปลงเป็นเงินสดได้ง่าย  
หรือมีผู้คำ้าประกันที่น่าเช่ือถือ สถาบัน 
การเงินก็จะมีความมัน่ใจทีจ่ะให้สนิเชือ่ 
สูงขึ้น เพราะหากลูกหน้ีไม่สามารถ
ชำาระหนี้ ได ้  สถาบันการเงินจะนำา 
หลักประกันขายทอดตลาดเพื่อนำาเงิน
มาชำาระหนี้ หรือเรียกให้ผู้คำ้าประกัน
เป็นผู้ชำาระหนี้แทนได้ 

เกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อมีอะไรบ้าง
 การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้แก่ 
ผู้ ขอสิน เ ช่ื อ เป็ น สิท ธิของ ผู้ ให้ สิน เชื่ อ  
โดยทั่วไปแล้วมีปัจจัยท่ี ใช้ประกอบการ
พิจารณา คือ 
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4 สิ่งที่ควรท�า 
หากก�าลังจะเป็นผู้ค�้าประกัน... 

1. อ่านเงื่อนไขในการคำ้าประกันให้ละเอียด
2. ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบในฐานะผู้คำ้าประกัน 
3. ตรวจสอบความถกูต้องของวงเงนิคำา้ประกนัทีร่ะบใุนสญัญา และ

ประเภทของสินเชื่อที่คำ้าประกัน (แบงก์ชาติกำาหนดว่าจะต้องมี 
การระบุวงเงินของเงินต้นท่ีคำ้าประกันในสัญญาให้ชัดเจน 
และห้ามทำาข้อตกลงว่าให้ผู ้คำ้าประกันทำาสัญญาคำ้าประกัน 
แบบไม่จำากัดจำานวน)

4. หากสงสัยอะไรรีบถามก่อนลงชื่อในสัญญา

 อย่าลมืว่าผูค้ำา้ประกนัไม่อาจเลีย่งความรบัผดิชอบทีจ่ะเกิดตามมาได้ 
หากลูกหนี้ผิดสัญญา

 จะเห็นได้ว่าประวัติทางการเงินของเราเป็นได้ทั้งโอกาสและอปุสรรค 
ในการขออนุมัติสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สินเชื่อแต่ละแห่งมีนโยบาย
สินเชื่อเป็นของตนเอง บางแห่งไม่ให้สินเชื่อแก่ผู้มีประวัติค้างชำาระในช่วง 
ระยะเวลาที่กำาหนด บางแห่งเห็นว ่าประวัติในเครดิตบูโรเป็นเพียง 
หนึ่งในหลายปัจจยัที่ใช้พจิารณา เช่น หากปัจจบุนัเราได้ชำาระหนีเ้สรจ็สิน้แล้ว 
หรือมีแนวโน้มที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็อาจได้รับอนุมัติสินเชื่อ 

 ประวัติทางการเงิน เช่น ประวัติท่ีมีอยู ่ใน  
เครดิตบูโร  ซึ่งหากข้อมูลที่แสดงในเครดิตบูโร 
แสดงให้เห็นการมีวินัยทางการเงินของเรา เช่น  

จ่ายเงินตรงเวลาทุกครั้ง มีภาระหนี้ไม่มาก ก็จะมี 

ส่วนช่วยให้ผู ้ให้สินเชื่อมั่นใจมากขึ้น และใช้เวลา 
น้อยลงในการตัดสินใจให้สินเชื่อแก่เรา ในทาง 
กลับกัน หากประวัติการเงินแสดงการค้างชำาระ 
โอกาสที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อก็อาจลดลง 
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 หากที่ผ่านมาประวัติการเงินท่ีถูกบันทึกไว้ในเครดิตบูโรไม่สู้ดีนัก 
สิ่งที่ควรทำาคือ 
 • ติดต่อสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อชำาระหนี้ที่ค้างให้เสร็จสิ้น หรือ
เจรจาต่อรองเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้
 • เริ่มสร้างประวัติสินเชื่อใหม่ ชำาระหนี้ให้ตรงเวลา เพราะทุกความ
เคลื่อนไหวในการชำาระหนี้ของเราจะถูกจัดเก็บไว้ในเครดิตบูโร

เครดิตบูโร หรือบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด มีหน้าที่จัดเก็บ  

รักษา รวบรวม ประมวลผล ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการขอสินเชื่อ 

ประวัติการช�าระหนี้ และการค้างช�าระ ซึ่งเป็นการแสดงข้อเท็จจริง 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์สินเชื่อ ในกรณีที่เป็นการกู้ร่วมและ 

มีการค้างช�าระ ผู้กู ้ร่วมแต่ละรายจะถูกรายงานว่ามีการค้างช�าระ 

เท่ากับยอดหนี้คงเหลือทั้งก้อน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ 

เครดติบูโร www.ncb.co.th หรอืสอบถามที ่โทร. 0 2643 1250 หรอื

อีเมล: consumer@ncb.co.th

รูห้รอืไมว่่า...

วิธีเปลี่ยนประวัติทางการเงินในเครดิตบูโร
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 ข้อมูลการชำาระหนี้ใหม่ที่ตรงตามกำาหนด (จ่ายครบและจ่ายตรง)  
จะค่อย ๆ ทยอยแทนท่ีจนประวัติค้างชำาระหายไปจากฐานข้อมูลได้ในที่สุด
เพียง 3 ปีในกรณีบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล และ 5 ปีในกรณีอื่น ๆ 
แล้วเรากจ็ะมปีระวตัทิางการเงนิทีด่ีได้อกีครัง้   

 แต่หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือถูกปฏิเสธสนิเชือ่ เจ้าของข้อมลู 
มีสิทธิที่จะขอแก้ไขหรือตรวจสอบ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม 
ได้จากคู่มือ รู้รอบเรื่องการเงิน ตอน รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมายการเงิน

 นอกจากนี้ ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ควรรู้ คือ สถาบันการเงินไม่สามารถ
บังคับให้ลูกหนี้ทำาประกันผ่านสถาบันการเงินหรือบริษัทใดบริษัทหน่ึง
เป็นการเฉพาะเจาะจง หรือกำาหนดการทำาประกันกับบริษัทประกันรายใด
รายหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาว่าจะอนุมัติสินเช่ือหรือไม่ แต่สถาบัน
การเงินอาจเสนอเงื่อนไขอื่น ๆ เช่น จะมีส่วนลดดอกเบี้ยให้หากเลือกบริษัท
ประกันตามที่แนะนำาหรือทำาประกันประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม ก็เป็นหน้าที่ 
ของเราที่จะพิจารณาว่าคุ้มหรือไม่ท่ีจะตัดสินใจตามน้ัน

รู้หรือไม่ว่า...

ผู้ขอสินเชื่อสามารถร้องขอให้สถาบันการเงิน 

ชีแ้จงเหตุผลในการไม่อนุมตัสินิเช่ือได้ โดยหาก 

มีการร้องขอ สถาบันการเงินก็จะต้องช้ีแจง 

เป็นลายลักษณ์อักษร
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ตารางสรุปสินเชื่อแต่ละประเภท

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เช่าซื้อรถยนต์ 

วัตถุประสงค์ ซื้อที่อยู่อาศัย ซื้อรถยนต์ • ซื้อสินค้าและบริการ 

• กดถอนเงินสด

• ซื้อสินค้าและบริการ 

 กดถอนเงินสด

ส่งเสริมการลงทุน ขยายกิจการ 

เสริมสภาพคล่อง ฯลฯ

อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ • คงที่ในช่วงต้น ต่อมาลอยตัว  

• ลอยตัวตลอดอายุสัญญา

คงที่ ไม่เกิน 20 % ต่อปี และค่าธรรมเนียม 

การเบิกถอนเงินสดไม่เกิน 3% 

ของจำ

ไม่เกิน 28% ต่อปี  คงที่ในช่วงต้น ต่อมาลอยตัว 

• 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ ขึ้นกับนโยบายสินเชื่อของ 

ผู้ให้สินเชื่อ

ขึ้นกับนโยบายของ 

ผู้ให้เช่าซื้อ

ขึ้นกับนโยบายของผู้ออกบัตร 

แต่ต้องมีรายได้ไม่ต่ำ กว่า 15,000 

บาทต่อเดือน หรือมีทรัพย์สินอื่น

ตามที่แบงก์ชาติกำ

วงเงิน ประมาณ 80-95% ของราคา

ที่อยู่อาศัย

ประมาณ 75-80% 

ของราคารถ

ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ 

หรือขึ้นกับประเภทของทรัพย์สิน

ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ขึ้นกับความต้องการใช้วงเงิน 

ระหนี้ มูลค่า

หลักประกัน และนโยบาย

หลักประกัน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด รถยนต์ ไม่มี ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 

เครื่องจักร ฯลฯ

ณ มีนาคม 2556
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ตารางสรุปสินเชื่อแต่ละประเภท

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์ บัตรเครดิต
สินเชื่อส่วนบุคคล

ภายใต้การก�ากับ

สินเชื่อเพื่อการ

ประกอบธุรกิจ

วัตถุประสงค์ ซื้อที่อยู่อาศัย ซื้อรถยนต์ • ซื้อสินค้าและบริการ 

• กดถอนเงินสด

• ซื้อสินค้าและบริการ 

• กดถอนเงินสด

ส่งเสริมการลงทุน ขยายกิจการ 

เสริมสภาพคล่อง ฯลฯ

อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ • คงที่ในช่วงต้น ต่อมาลอยตัว  

• ลอยตัวตลอดอายุสัญญา

คงที่ ไม่เกิน 20 % ต่อปี และค่าธรรมเนียม 

การเบิกถอนเงินสดไม่เกิน 3% 

ของจำานวนเงินที่เบิกถอน

ไม่เกิน 28% ต่อปี • คงที่ในช่วงต้น ต่อมาลอยตัว 

• ลอยตัวตลอดอายุสัญญา

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ ขึ้นกับนโยบายสินเชื่อของ 

ผู้ให้สินเชื่อ

ขึ้นกับนโยบายสินเชื่อของ 

ผู้ให้สินเชื่อ

ขึ้นกับนโยบายของผู้ออกบัตร 

แต่ต้องมีรายได้ไม่ต่ำากว่า 15,000 

บาทต่อเดือน หรือมีทรัพย์สินอื่น

ตามที่แบงก์ชาติกำาหนด

ขึ้นกับนโยบายสินเชื่อของ

ผู้ให้สินเชื่อ

ขึ้นกับนโยบายสินเชื่อของ

ผู้ให้สินเชื่อ

วงเงิน ประมาณ 80-95% ของราคา

ที่อยู่อาศัย

ประมาณ 75-80% 

ของราคารถ

ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ 

หรือขึ้นกับประเภทของทรัพย์สิน

ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ขึ้นกับความต้องการใช้วงเงิน 

ความสามารถชำาระหนี้ มูลค่า

หลักประกัน และนโยบาย

สินเชื่อของผู้ให้สินเชื่อ

หลักประกัน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด รถยนต์ ไม่มี ไม่มี ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 

เครื่องจักร ฯลฯ

ณ มีนาคม 2556
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เป็นหนี้อย่างเป็นสุข3
 เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว หน้าท่ีท่ีตามมาก็คือการผ่อนชำาระ ซึ่ง
เราต้องมีวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การขอสินเชื่อครั้งนี้นำามา
ซึ่งความสุขในชีวิตของเราจริงๆ

สร้างวินัยทางการเงิน...หลังได้รับสินเชื่อ 
 เพือ่ไม่ให้เกดิปัญหาทางการเงนิตามมาในภายหลงั พงึระลกึไว้เสมอว่า

 1.  เราจะใช้เงนิตามวตัถปุระสงค์ 
ที่ตั้งใจขอสินเชื่อจริง ๆ และไม่ควร
แบ่งเงินไปทำาอย่างอื่น เพราะอาจทำาให้
เราเหลือเงินไม่พอที่จะทำาสิ่งที่ตั้งใจและ 
มีประโยชน์กว่า รวมทั้งอาจทำาให้มีรายได้ 
ไม่พอไปชำาระหน้ีตามที่ประมาณการไว้ 
แต่เดิมด้วย 
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 2. เราจะตรวจสอบความถกูต้องของรายการ
ทุกครั้งที่ได้รับใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน หากพบ
ว่าไม่ถูกต้อง ควรรีบแจ้งเจ้าหนี้โดยเร็ว และเก็บเอกสารไว้
ตรวจสอบกบังวดการชำาระเงนิถัดไปว่าถูกต้องตรงกันหรอืไม่ 

 3. เราจะจ่ายเงนิให้ตรงเวลาและตามเงือ่นไข 
โดยจ่ายให้ตรงตามสัญญาเงินกู้ภายในวันที่กำาหนดและ 
จำานวนเงินท่ีระบุไว้ในสัญญา รวมถึงการไม่จ่ายค่างวด 
ในจำานวนมากกว่าที่ระบุไว ้ ในช ่วงเวลาที่สัญญาห ้าม
ชำาระหนี้ก่อนกำาหนด เพื่อไม่ให้เป็นการปฏิบัติผิดสญัญา  
ซึง่อาจจดใส่ปฏิทินตั้งโต๊ะ หรือกระดาษติดไว้ในจุดที่ง่าย 
ต่อการมองเห็น หรือใช้ระบบเตอืนในโทรศพัท์มอืถอืก็ได้

 4. เราจะรีบช�าระหนี้ เมื่อมี เงินก ้อน  
หากเจ้าหนี้ไม่ได้คิดเบี้ยปรับหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
กรณีชำาระเงินก่อนครบกำาหนดชำาระ (Prepayment 
Fee) เพื่อลดภาระหนี้จากท้ังเงินต้นและดอกเบี้ย 
แต่ถ้ามีการเรียกเก็บเบี้ยปรับหรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   
จะต้องคำานวณเปรียบเทียบว่าคุ้มหรือไม่ ถ้าพบว่า
ไม่คุ้ม การจ่ายเงนิตามเวลาท่ีกำาหนดไว้กน่็าจะดีกว่า 

 5. เราจะไม่ลืมแจ้งเจ้าหนีท้กุครัง้ที่มีการ 
เปลี่ยนแปลงที่อยู ่  เพื่อป้องกันปัญหาท่ีตามมา  
จนอาจนำาไปสู่การเสียประวัติเครดิตได้ เช่น ไม่ได้รับ 
การติดต่อจากผู้ให้สินเชื่อกรณีฉุกเฉิน ไม่ได้รับ 
ใบแจ้งหนี้ หรือกรณีที่สถาบันการเงินต้องการติดต่อ
เพื่อจัดทำาหนังสือแนบท้ายสัญญาเพื่อปรับเพิ่ม 
ค ่ างวดเนื่ องจากอัตราดอกเบี้ ยปรับสู งขึ้ นจน 
อาจทำาให้จำานวนเงินที่ต้องจ่ายต่องวดต้องเพิ่มขึ้น 

เป็นหนี้อย่างเป็นสุข
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รีไฟแนนซ์...ดีไหม

 การรีไฟแนนซ์ (Refinance) คือการเปลี่ยนเจ้าหนี้ จากผู้ให้สินเชื่อเดิม
เพื่อไปขอกู้จากผู้ให้สินเชื่อรายอื่นแทน เหตุผลที่คนส่วนใหญ่มักรีไฟแนนซ์คือ
ผู้ให้สินเชื่อรายใหม่เสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำากว่า หรือมีเงื่อนไขด้านอื่น ๆ ที่
จูงใจกว่าที่เดิม เช่น ให้เวลาผ่อนชำาระยาวนานกว่า 

 สิ่งที่ต้องค�านึงถึงก่อนตัดสินใจรีไฟแนนซ์ คือ ความคุ้มค่า  

 โดยเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยท่ีลดลงว่าจะช่วยให้เราประหยัดได้
มากกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรีไฟแนนซ์หรือไม่ เช่น 

• ค่าจดจำานองหลักประกัน  
• ค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าหลักประกัน
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำาประกัน 
• ค่าปรับให้แก่เจ้าหนี้เก่า ในกรณีที่ยุติการกู้ก่อนระยะเวลาที่ระบุ 

   ไว้ในสัญญา

ตัวอย่างการประมาณการเพ่ือเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนและดอกเบ้ีย
ท่ีประหยัดได้ เพื่อประเมินเบื้องต้น ก่อนตัดสินใจรีไฟแนนซ์ 

 ตัวอย่าง นาย ก ได้กู้เงินซื้อบ้านจากธนาคาร A เป็นเงิน 2,200,000 บาท 
โดยกู้มาแล้ว 2 ปี ขณะที่เงินต้นคงเหลือ 2,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยที่
จ่ายอยู่เดิมคือ 7% โดยนาย ก กำาลังตัดสินใจว่าจะรีไฟแนนซ์ไปธนาคาร B ซึ่ง
จะคิดอัตราดอกเบี้ย 3% เป็นเวลา 3 ปี หลังจากนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
(ให้สันนิษฐานว่าหลังจากหมดโปรโมชั่นแล้ว จะใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว 
ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินเดิม) แต่นาย ก ต้องจ่ายค่าปรับ
เป็นจำานวนเงิน 3% ของยอดคงค้าง เพราะเพิ่งจะกู้ไม่ถึง 3 ปี 

 เม่ือคำานวณแล้ว การรีไฟแนนซ์ตามตัวอย่างน้ีจะประหยัดเงินได้ประมาณ 
240,000 - 84,000 = 156,000 บาท (ดูรายละเอียดการคำานวณตาม 
ตารางในหน้าถัดไป)

 หากพบว่าต้องเสียเวลาในการดำาเนินการมาก แต่ช่วยประหยัดเงินได้ 
นิดเดียว การใช้บริการผู้ให้สินเช่ือเดิมก็อาจเป็นทางเลือกท่ีดีกว่า
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 ค่าใช้จ่ายทีต้่องจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
• ค่าจดจำานองหลกัประกนั (1% ของวงเงนิ

จำานอง แต่ไม่เกนิ 200,000 บาท)
• ค่าอากรแสตมป์ (0.05% ของวงเงนิกู้
 แต่ไม่เกนิ 10,000 บาท) 

    ค่าใช้จ่ายทีต้่องจ่ายให้แก่สถาบนัการเงนิ
แห่งใหม่

• ค่าประเมนิหลกัประกนั
    ค่าปรบัทีต้่องจ่ายให้แก่สถาบนัการเงนิเดมิ 
เช่น ถ้าผ่อนส่งยงัไม่ครบจำานวนปีทีก่ำาหนดกจ็ะ
ต้องจ่ายค่าปรบั เช่น 3% จากเงนิต้นคงค้าง
ทัง้นี ้แต่ละสถาบนัการเงนิอาจกำาหนดค่าใช้จ่าย
และค่าปรบัไว้แตกต่างกนั เราจงึต้องสอบถาม
เพือ่เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจ

จากตวัอย่าง ค�านวณได้ดงันี้
• ค่าจดจำานองบ้าน = 20,000 บาท
  (2,000,000x1/100)
• ค่าอากรแสตมป์ = 1,000 บาท
  (2,000,000x0.05/100)
• ค่าประเมนิหลกัประกนั (ประมาณ) 
  = 3,000 บาท
• ค่าปรบั = 60,000 บาท
  (2,000,000x3/100)

 

 ดอกเบี้ยที่ประหยัดได้ = เงินต้น x อัตรา
ดอกเบี้ยที่ประหยัดได้ x จ�านวนปีที่ได้โปรโมชั่น

• อัตราดอกเบี้ยที่ประหยัดได้ = อัตรา
ดอกเบี้ยที่จ่ายให้สถาบันการเงินเดิม - 
อัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

 แห่งใหม่ที่จะรีไฟแนนซ์
• จำานวนปีที่ได้โปรโมชั่น = จำานวนปีที่
สถาบันการเงินแห่งใหม่ให้ดอกเบี้ยตำ่ากว่า
สถาบันการเงินเดิม

จากตัวอย่าง ค�านวณได้ดังนี้
ดอกเบี้ยที่ประหยัดได้ (ประมาณ) 
 = 2,000,000 x (7-3)/100 x 3 = 240,000 บาท

ดอกเบี้ยที่ประหยัดได้ทั้งสิ้นประมาณ 

= 240,000 บาท

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น = 84,000 บาท

*การค�านวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสถาบันการเงินแต่ละแห่ง

ดอกเบี้ยที่ประหยัดได้* ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์*
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 • เริ่มจ่ายหนี้ได้ไม่เต็มจำานวน หรือจ่ายเงินช้ากว่ากำาหนด
 • เริ่มกดเงินสดจากบัตรเครดิตหรือสินเชื่อวงเงินหมุนเวียนออกมาใช้ 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำาวัน หรือหมุนใช้หนี้เจ้าหนี้อื่นมากขึ้น
 • เริ่มถอนเงินที่เก็บออมไว้ออกมาใช้ หรือเริ่มหยิบยืมเงินคนรอบข้าง
 • ไม่อยากพูดเรื่องเงิน และหงุดหงิดทุกครั้งที่มีคนถามหรือพูดเรื่องนี้
 • หันมากินบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปบ่อยขึ้น เพราะไม่มีเงินซื้ออาหารอื่น 
 หากพบว่าตนเองกำาลังตกอยู่ในสถานการณ์เงินไม่พอใช้หนี้ ต้องตั้งสติ 
ดี ๆ แล้วค่อย ๆ พยายามหาทางแก้ไข ดังนี้

 มคีนจำานวนไม่น้อยท่ีไม่รู้ตวัว่ากำาลังมปัีญหาเรือ่งการ 
ชำาระหนี้ ไปดูกันว่ามีสัญญาณอะไรบ้างที่บ่งช้ีว่าเรา
กำาลังมีปัญหา 
 • ไม่รู้ว่าจะมีเงินเข้าเท่าไร เมื่อไร มีภาระค่าใช้จ่าย 
อะไรบ้าง จำานวนเท่าไร มีหนี้สินทั้งหมดเท่าไร และต้อง
จ่ายเมื่อไร 
 • ยอดหนี้สูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยไม่มีท่าทีว่าจะลดลง

ท�าอย่างไรดี เมื่อเงิน (เริ่ม) ไม่พอใช้หนี้ 

 1. ไม่ก่อหนี้เพิ่ม เพื่อไม่ให้เงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
เร็วกว่าเดิม
 2. ส�ารวจพฤติกรรมการใช้เงิน เพื่อดูว่ามีค่าใช้จ่าย
อะไรบ้างท่ีไม่จำาเป็นและพอจะลด ละ เลกิ ได้บ้าง เช่น เหล้า 
บหุร่ี หวย เท่ียวกลางคนื ของแบรนด์เนม 

 3. หารายได้เสริมจากความสามารถพิเศษที่มี เช่น ทำาขนมขายหรือ
ประกวดความสามารถชิงรางวัลต่าง ๆ 
 4. หารือกับสถาบันการเงิน เพื่อปรึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
เช่น ขอลดจำานวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดจนกว่าจะสามารถกลบัไปชำาระ
เงนิในแบบเดมิท่ีเคยตกลงกนัไว้ 
 5. ไม่ควรหนีหน้าเจ้าหนี้ เพราะอาจทำาให้สถานการณ์เลวร้ายมากขึ้น 
รวมทัง้อาจมค่ีาใช้จ่ายอืน่ ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตดิตามทวงถามหน้ีเพิม่เติมได้ 

 หากอดทนและตั้งใจจริงแล้ว ในที่สุดก็จะหลุดพ้นจากการเป็นหน้ีได้
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บัญญัติ 8 ประการ
เพื่อเป็นหนี้อย่างเป็นสุข 

 1. ก่อหนี้เมื่อจ�าเป็นจริง ๆ เท่านั้น เพราะเราต้องใช้หนี้ที่เราก่อขึ้นทุกก้อน 
 2. รู้จักหักห้ามใจตัวเอง ไม่วิ่งตามกระแสบริโภคจนเกินตัว 
 3. ภาระการผ่อนช�าระหนี้ทั้งหมดในแต่ละเดือนไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของ 
รายได้ต่อเดอืน และควรวางแผนให้เหมาะสมเพราะจ่ายน้อยแต่นานจะเสยีดอกเบีย้
มาก แต่หากจ่ายมากจนไม่มเีงนิออมกอ็าจทำาให้ชำาระหน้ีตามปกติไม่ได้หากมีเหตุ 
ฉุกเฉินต้องใช้เงิน 
 4. คดิให้ด ีและอ่านสญัญารวมท้ังเอกสารอืน่ ๆ  ให้ถีถ้่วน ก่อนตดัสนิใจทำาสญัญา 
สนิเชือ่ 
 5. ใช้เงินจากสินเชื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 6. ตัง้ใจมัน่ว่าจะจ่ายตรงตามเวลาและเงือ่นไข เพือ่จะได้ไม่ต้องเสยีเบีย้ปรบัเพิม่ 
และรักษาประวัติเครดิตให้ดีอยู่เสมอ  
 7. หากเริม่จ่ายหนีไ้ม่ไหว ควรรบีหารอืกบัเจ้าหนี ้เพือ่หาทางแก้ไขร่วมกนัแต่เนิน่ ๆ
 8. หลกีเลีย่งสนิเชือ่นอกระบบ เพราะโดยทัว่ไปดอกเบีย้สนิเชือ่ในระบบจะถกูกว่า 
และหากเกิดปัญหาขึ้นก็ยังมีทางการดูแล

  ในการเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ การศึกษาและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย 
ของพาหนะ เส้นทาง ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ก่อนตัดสินใจเลือก การปฏิบัติตาม 
กฎจราจรและการเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ย่อมช่วยให้เราไปถึง 
จดุหมายอย่างปลอดภัย หากการเป็นหนีค้อืการเดินทางครัง้หน่ึงในชีวติ การศกึษา 
และเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ การมีวินัยทางการเงิน และการรู้วิธีการ 
แก้ไขปัญหาเมื่อเร่ิมชำาระหนี้ไม่ได้ ย่อมช่วยให้เราไปถึงจุดหมายในชีวิตได้
อย่างราบรื่นเช่นกัน
  คุณพร้อมและแน่ใจที่จะออกเดินทางบนเส้นทางสาย “หนี้” หรือยัง
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ตัวอย่างตารางบันทึกภาระหนี้ ณ เดือน............................................................................................................................................................................................. 

ล�าดับที่
ประเภทของ

สินเชื่อ

ชื่อธนาคาร/ 

บริษัท
เลขที่บัญชี/บัตร

อัตราดอกเบี้ย

ต่อปี

เงินต้น/ยอดหนี้ทั้งหมด
โดยประมาณ 

(รวมเงินต้น+ดอกเบี้ย)

จ�านวนเงินผ่อน 

ต่อเดือน

เงินต้น/ยอดหนี้

ที่ช�าระไปแล้ว

เงินต้น/ยอดหนี้ที่ยัง

ค้างอยู่
จ�านวนงวดทั้งหมด

ก�าหนดวันที่จะ

ช�าระหนี้หมด

1. บ้าน ABC 123456789 MLR - 2% 3,000,000 15,000 600,000 2,4000,000

2. รถ DEF 456789123 5% (flat rate) 630,000 10,500 210,000 420,000

3. บัตรเครดิต

 3.1 GHI 7418529637418529 20% - - -

 3.2 JKL 7418529633692580 20% 40,000 5,000 25,000 15,000

...

...
รวม YYY XXX ZZZ

เพื่อหาสัดส่วนจำานวนเงินผ่อนต่อเดือน ให้ใช้ XXX หารรายได้ต่อเดือนคูณ 100 คิดเป็น...% ของรายได้ต่อเดือน                  (ไม่ควรเกิน 1 ใน 3 หรือประมาณ 33% ของรายได้ต่อเดือน)

ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบรายละเอียดสินเชื่อ ประเภทสินเชื่อที่ต้องการขอ....................................................................................................................................................  

ล�าดับที่ หัวข้อ ธนาคาร... ธนาคาร... บริษัท... บริษัท...

1. อัตราดอกเบี้ย (...% ต่อปี)

ประเภทอัตราดอกเบี้ย (คงที่/ลอยตัว)

วิธีการคิด (เงินต้นคงที่/ลดต้นลดดอก)

2. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

บัตรเครดิต

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

ค่าธรรมเนียมรายปี 

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ค่าสำารวจและประเมินราคาหลักประกัน 

ค่าจดจำานองหลักประกัน

สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์โครงการ 

ค่าสำารวจและประเมินราคาหลักประกัน 

ค่าจดจำานองหลักประกัน

ค่าธรรมเนียมในการรับรอง อาวัล

ค่าติดตามทวงถามหนี้

3. หลักประกัน (มูลค่าเท่าไร/ไม่ต้องใช้หลักประกัน)

4. ผู้ค้�าประกัน (ต้องมีกี่คน/ไม่ต้องมีผู้ค้�าประกัน)  

5. วงเงินที่จะให้

6. โปรโมชั่น 

7. เงินดาวน์

8. จ�านวนเงินที่ต้องผ่อนต่องวด

...

... ชื่อ/หมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อด้วย

ภาคผนวก
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ตัวอย่างตารางบันทึกภาระหนี้ ณ เดือน............................................................................................................................................................................................. 

ล�าดับที่
ประเภทของ

สินเชื่อ

ชื่อธนาคาร/ 

บริษัท
เลขที่บัญชี/บัตร

อัตราดอกเบี้ย

ต่อปี

เงินต้น/ยอดหนี้ทั้งหมด
โดยประมาณ 

(รวมเงินต้น+ดอกเบี้ย)

จ�านวนเงินผ่อน 

ต่อเดือน

เงินต้น/ยอดหนี้

ที่ช�าระไปแล้ว

เงินต้น/ยอดหนี้ที่ยัง

ค้างอยู่
จ�านวนงวดทั้งหมด

ก�าหนดวันที่จะ

ช�าระหนี้หมด

1. บ้าน ABC 123456789 MLR - 2% 3,000,000 15,000 600,000 2,4000,000

2. รถ DEF 456789123 5% (flat rate) 630,000 10,500 210,000 420,000

3. บัตรเครดิต

 3.1 GHI 7418529637418529 20% - - -

 3.2 JKL 7418529633692580 20% 40,000 5,000 25,000 15,000

...

...
รวม YYY XXX ZZZ

เพื่อหาสัดส่วนจำานวนเงินผ่อนต่อเดือน ให้ใช้ XXX หารรายได้ต่อเดือนคูณ 100 คิดเป็น...% ของรายได้ต่อเดือน                  (ไม่ควรเกิน 1 ใน 3 หรือประมาณ 33% ของรายได้ต่อเดือน)

ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบรายละเอียดสินเชื่อ ประเภทสินเชื่อที่ต้องการขอ....................................................................................................................................................  

ล�าดับที่ หัวข้อ ธนาคาร... ธนาคาร... บริษัท... บริษัท...

1. อัตราดอกเบี้ย (...% ต่อปี)

ประเภทอัตราดอกเบี้ย (คงที่/ลอยตัว)

วิธีการคิด (เงินต้นคงที่/ลดต้นลดดอก)

2. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

บัตรเครดิต

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

ค่าธรรมเนียมรายปี 

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ค่าสำารวจและประเมินราคาหลักประกัน 

ค่าจดจำานองหลักประกัน

สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์โครงการ 

ค่าสำารวจและประเมินราคาหลักประกัน 

ค่าจดจำานองหลักประกัน

ค่าธรรมเนียมในการรับรอง อาวัล

ค่าติดตามทวงถามหนี้

3. หลักประกัน (มูลค่าเท่าไร/ไม่ต้องใช้หลักประกัน)

4. ผู้ค้�าประกัน (ต้องมีกี่คน/ไม่ต้องมีผู้ค้�าประกัน)  

5. วงเงินที่จะให้

6. โปรโมชั่น 

7. เงินดาวน์

8. จ�านวนเงินที่ต้องผ่อนต่องวด

...

... ชื่อ/หมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อด้วย
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อยากรู้รอบเรื่องการเงิน

ติดตามอ่านเล่มอื่น ๆ ด้วยนะครับ
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 “คิด...ก่อนเป็นหนี้ 
เพื่อชีวีมีสุข”

รู้อย่างนี้แล้ว คิดให้ดี
ก่อนตัดสินใจเป็นหนี้นะครับ

49
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พิมพ์ครั้งที่ 3  เดือนกันยายน พ.ศ. 2556
จำานวนพิมพ์  20,000 เล่ม
จำานวน 52 หน้า
สงวนลิขสิทธิ์โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย 

รู้รอบเรื่องการเงิน
รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมายการเงิน

รู้รอบเรื่องการเงิน
คิดก่อนเป็นหนี้

รู้รอบเรื่องการเงิน
วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด

สร้างความมั่นคงในอนาคตของคุณ วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด รู้รอบระวังภัย

รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมายการเงิน คิด...ก่อนเป็นหนี้

รู้รอบเรื่องการเงิน
รู้รอบระวังภัย

 ในท่ามกลางกระแสบริโภคนิยมที่มักมีสิ่งล่อตา

ล่อใจให้เราอยากได้อยากมี...นู่น...นี่...นั่น สารพัด ทั้งที่

จำาเป็นและไม่จำาเป็น ส่งผลให้ความต้องการใช้เงนิเพิม่ขึน้ 

เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิต ซึ่งสถาบันการเงินหลายแห่ง 

ก็สนองตอบความต้องการทางการเงินของลูกค้า โดย

ให้บริการสินเชื่อในหลากหลายรูปแบบเช่นกัน จึงจำาเป็น 

อย่างยิ่งที่เราจะต้องคิดให้รอบคอบและต้องทำาความ

เข ้าใจในรูปแบบการให ้บริการสินเชื่อของสถาบัน 

การเงิน และ ดอกเบี้ย ซึ่งเป็นภาระที่ตามมาให้ดีพอก่อน

การตัดสินใจเป็นหนี้

 ธนาคารแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

คู่มือ รู้รอบเรื่องการเงิน ตอน คิด...ก่อนเป็นหนี้ เล่มนี ้

จะช่วยสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับสินเชื่อ เพื่อให้คุณ

สามารถตัดสินใจเป็นหนี้ได้อย่างเป็นสุข

135  X  210  mm 135  X  210  mm
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ขอคำ�ปรึกษ�หรือร้องเรียนได้ที่
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
โทร. 1213
แฟกซ์ 0 2283 6151
อีเมล fcc@bot.or.th
เว็บไซต์ www.bot.or.th/fcc
เฟซบุ๊ก  www.facebook.com/hotline1213
จดหมาย
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานใหญ่
(อาคาร 3 ชั้น 5) 273 ถนนสามเสน
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
393 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำานักงานภาคเหนือ
68/3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300

ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำานักงานภาคใต้
472 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

รู้รอบเรื่องการเงิน
คิด...ก่อนเป็นหนี้

135  X  210  mm 135  X  210  mm
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