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การตั้งส ารองหนี ้เกดิเป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายบัญชี 

การจัดช้ันหนีเ้ชิงคุณภาพ 

ท าไมจงึต้องพจิารณาสินเช่ืออย่างรอบคอบ 
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รู้หลัก : ประเภทของความเส่ียงสินเช่ือ 



การวเิคราะห์สินเช่ือ 
หลัก 5c 

1. อุปนิสัยของลูกค้า (Character) 
 อุปนิสัยของลูกค้า  เป็นปัจจัยส าคัญข้อแรกของการพจิารณาตัวผู้กู้ว่าเป็น
คนอย่างไร  มีความซ่ือสัตย์สุจริตเพียงใด  มีความรู้และประสบการณ์ทางธุรกจิที่
ประกอบการขนาดไหน  มีประวัตทิี่ไม่ดีทางด้านการเงนิหรือไม่  หากเป็นลูกค้าเก่า
ของธนาคารกจ็ะดูได้จาก ผลการตดิต่อกับทางธนาคารที่ผ่านมาว่า  ปฏบัิตติาม
เงื่อนไขหรือข้อตกลงที่มีไว้กับธนาคารดีหรือไม่  หรืออาจสืบจากวงการธุรกจิไม่ว่า
จะเป็น Suppliers หรือ Customer ของลูกค้าในตลาดว่าเป็นอย่างไร พงึ
ระลกึว่าถ้าคนไม่ดีแล้ว  ให้โครงการดีแค่ไหนกจ็ะมีปัญหาเกดิขึน้ได้ 
 



2. ความสามารถในการช าระหนี ้(Capacity) 
 เป็นหัวใจส าคัญในการพจิารณาสินเช่ือ  เจ้าหน้าที่สินเชื่อต้องศกึษาถงึ
ธุรกจิของลูกค้าว่ามีความสามารถในการช าระหนีคื้นให้กับธนาคารเพียงใด  
หากวเิคราะห์แล้วพบว่า โครงการนัน้ ๆ ไม่สามารถท าก าไรได้เพียงพอกับการ
ช าระหนี ้ กไ็ม่ควรพจิารณาให้สินเชื่อไป รายได้ที่จะน ามาช าระหนีค้วรเป็นรายได้
สุทธิ  จากการด าเนินธุรกจิหลังจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว และควรเป็นรายได้
ประจ าที่แน่นอนมากกว่าเป็นรายได้ช่ัวครัง้ช่ัวคราว  
 เจ้าหน้าที่สินเชื่อควรจะต้องตดิตามผลด้วยว่ามีการช าระหนีคื้นตาม
ก าหนดหรือไม่ เมื่อลูกค้ามีรายได้แล้วกลับน าไปใช้ในทางอ่ืน เช่น น าไปใช้ในการ
ขยายกจิการโดยน าเงนิทุนหมุนเวียนไปใช้ด าเนินการ  ฉะนัน้ การก าหนด
ระยะเวลาช าระหนีคื้น  จงึเป็นส่วนส าคัญในการปล่อยสนิเช่ือด้วย 
 



3. เงนิทุน(Capital) 
 โดยทั่วไปแล้วสถาบันการเงนิจะให้สินเชื่อแก่ธุรกจิใดกต็ามต้องพจิารณา
ด้วยว่า  ผู้กู้ได้น าเงนิทุนส่วนตัวมาลงทุนด้วยเท่าไร  เพราะยิ่งผู้กู้น าเงนิทุนส่วนตัว
มาลงมากเท่าใดความเส่ียงของธนาคารกน้็อยลงเท่านัน้  เพราะการที่ ผู้กู้น าเงนิทุน
ส่วนตัวมาลงมากกจ็ะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับธุรกจิจนสุดความสามารถ 
ฉะนัน้ ต้องพจิารณาสัดส่วนระหว่างหนีส้ินรวมต่อทุนรวม(D/E Ratio) ด้วย 



4. หลักประกัน (Collaterals) 
 ในการวเิคราะห์สนิเช่ือ  ถงึแม้ว่าจ าเป็นต้องวเิคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  
จะเป็นหัวใจส าคัญแล้ว  สิ่งที่ต้องค านึงถงึกคื็อ  หลักประกัน  เพราะธุรกจิจะดีเพียงใด
กต็ามอาจถูกสภาวะแวดล้อมหรือเหตุอันไม่คาดหมาย  ท าให้ธุรกจิเกดิปัญหาได้  
เพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงที่ธนาคารอาจได้รับกคื็อหลักประกัน  ซึ่งแล้วแต่การ
พจิารณาว่าควรมีหลักประกันมากน้อยเพียงไร  โดยพจิารณาจากความเส่ียง  ถ้ามี
ความเส่ียงน้อยหลักประกันกน้็อย  ถ้ามีความเส่ียงมากหลักประกันกค็วรมากเช่นกัน 
  



5. สถานการณ์ (Condition) 
 เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันมีปัจจัยหลายอย่าง  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกดิ
จากภาวะเศรษฐกจิทัง้ในและนอกประเทศ  ปัญหาทางด้านนโยบายของรัฐบาล  การ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงนิตรา  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ความผันผวนของตลาด การขึน้ลง
ของราคาวัตถุดบิ  เจ้าหน้าที่สินเช่ือควรวิเคราะห์ถงึสถานการณ์ต่างๆ  เหล่านี ้ และคาดหมาย
สถานการณ์ล่วงหน้าที่เกดิขึน้กับธุรกจิอยู่เสมอ  หม่ันศึกษาและตดิตามข้อมูลข่าวสารอย่าง
ใกล้ชิด  กจ็ะสามารถปล่อยสินเช่ือได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างทนัท่วงท ี 
วิธีลดความเส่ียงอีกประการหน่ึงคือ  ไม่ควรปล่อยสินเช่ือให้แก่ธุรกจิใดธุรกจิหน่ึงมาก
จนเกนิไป  ควรกระจายไปในธุรกจิหลาย ๆ ประเภท 
 



 

เทคนิคส าคัญในการ  
  กล่ันกรองสินเชื่อ...  
    ในเร่ืองต่างๆ... 



• วตัถปุระสงค์ในการขอสนิเช่ือ 
•เป็นการขอกู้ เพ่ือน าไปลงทนุในท่ีดิน สิง่ปลกูสร้าง 
เคร่ืองจกัร ฯลฯ ซึง่ต้องใช้ระยะเวลาในการช าระคืน
มากกวา่การขอกู้ เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียน 
•เป็นการขอกู้ เพ่ือเสริม หรือ ปรับสภาพคลอ่งของ
กิจการ หรือเพื่อใช้เป็นทนุหมนุเวียนรองรับการ
ขยายกิจการ 
วตัถปุระสงค์การขอสนิเช่ือ(Purpose) 

Purpose 

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ(Purpose) 



การลงทุนส าคัญของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต 

Investment 

Working Capital      Fixed Investment 

การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
ประกอบด้วย 
oทีด่นิ 
oโรงงาน / โรงเรือน 
oอาคารสานักงานเทคโนโลยี 
oเคร่ืองจักร 
oเทคโนโลย ี
oฯลฯ 

ทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกจิ  
ประกอบด้วย 
oรูปแบบของการด าเนินธุรกจิ 
oนโยบายการค้าของธุรกจิ 



หลักการพจิารณา : Risk ด้านการตลาดและการขาย 

คู่แข่งขันรายใหม่ 

 การแข่งขัน   
   ภายใน
อุตสาหกรรม 

Supplier Buyer 

สินค้าทดแทน 

   อ านาจการต่อรอง 
ของผู้จ าหน่ายวัตถุดบิ 

อ านาจการต่อรอง 
     ของลูกค้า 

Five Forces Model 

ยาสีฟันน า้ สินค้าของเรา 



ขอ
สินเช่ือ 

ตรวจ
เยี่ยม 

ผัดผ่อน/
ขยายเวลา 

ให้ความรู้
และฟ้ืนฟู
อาชีพ 

ช าระ
คืน 

วงจรตดิตามหนี ้กระบวนการอ านวยสินเช่ือ 

จ่าย
สินเช่ือ 

บริหาร
จัดหนี ้

ฟื้นฟูและ
พัฒนา 



พบลูกค้าทุกราย 

สอบข้อมูลให้ได้
ข้อเท็จจริง 

 

ใช้เคร่ืองมือแก้ไขหนีท้ี่
เหมาะสมถูกต้อง 
 

ประเดน็ส าคัญ 

ตรวจสอบสถานะลูกค้า  
(การประกอบอาชีพ/ภาระหนีส้ิน) 

แนวทางปฏิบัต ิ

จัดกลุ่มตามศักยภาพ  

ผัดผ่อน/จ่ายเงนิกู้/ลด
ดอกเบีย้/ปปน. 

แนวทางบริหารหนีคุ้ณภาพ



ประเมินศักยภาพและจ าแนกลูกค้าเป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่มที่มีศักยภาพสูง 

ให้ความรู้ทางการเงิน 

เยี่ยมเยียนให้ก าลังใจในการ
ประกอบอาชีพ 

สนับสนุนสินเชื่อใหม่ 

กลุ่มที่มีศักยภาพต่ า/ปานกลาง 

ผัดผ่อนขยายเวลา/กู้ฟ้ืนฟู
อาชีพ 

ปปน.TDR/Haircut 

บุคคลอ่ืนรับใช้หนี/้เปล่ียนตัว
ลูกหนี ้

กลุ่มที่ไม่มีศักยภาพ 

ตีทรัพย์ช าระหนี ้

จ าหน่ายหนี ้

ด าเนินคดี 



นิยามความหมายของเคร่ืองมือแก้ไขหนีค้้าง 
การเย่ียมเยียนลูกค้า หมายถงึ  การติดตามก ากบัแนะน าการใช้เงินกู้ให้ถกูต้องและ
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการกู้ เงินของลกูค้า โดยวิธีการจดัประชมุ และหรือการไป
ตรวจเย่ียมถึงบ้านเรือน นาไร่ สถานท่ีท าโครงการ สถานประกอบการ 
  
ผู้รับใช้หนี ้(กรณีสัญญารับใช้หนีเ้งนิกู้) หมายถึง  ผู้ ท่ียินยอมท าสญัญารับใช้หนีเ้งินกู้
ตอ่จากลกูหนีเ้ดิมซึง่เสียชีวิต หรือมีเหตผุิดปกติอ่ืน ๆ 
   
ผู้รับโอนหนี ้(กรณีสัญญาเปล่ียนตัวลูกหนี)้ หมายถึง  ผู้ ท่ียินยอมท าสญัญาเปลี่ยนตวั
ลกูหนี ้ซึง่เป็นผู้ รับหนีต้อ่จากลกูหนีเ้ดิม ซึง่เสียชีวิต หรือมีเหตผุิดปกติอ่ืน ๆ โดยมีความ
ประสงค์และมีความรู้ความสามารถท่ีจะด าเนินโครงการ หรือกิจการตอ่จากลกูหนีเ้ดิม 



นิยามความหมายของเคร่ืองมือแก้ไขหนีค้้าง 
การปรับปรุงโครงสร้างหนีท้ั่วไป หมายถงึ การปรับปรุงโครงสร้างหนีท่ี้ไมมี่สว่นสญูเสีย 
เช่น การลดอตัราดอกเบีย้ให้แก่ลกูหนีไ้มต่ ่ากวา่ภาวะตลาด การขยายระยะเวลาช าระหนี ้
การให้ระยะเวลาปลอดช าระหนี ้การรับทรัพย์สนิที่มีมลูคา่ตลาดไมน้่อยกวา่ยอดหนีต้าม
บญัชีเป็นการช าระหนี ้เป็นต้น  
การปรับปรุงโครงสร้างหนีท้ี่มีปัญหา หมายถงึ การปรับปรุงโครงสร้างหนีท่ี้ธนาคารต้อง
สญูเสีย เช่น การลดอตัราดอกเบีย้ต ่ากวา่ภาวะตลาด การลดดอกเบีย้ การลดต้นเงิน การ
ผอ่นปรนเง่ือนไขการช าระหนี ้การรับทรัพย์สนิที่มลูคา่ตลาดน้อยกวา่ยอดหนีต้ามบญัชีเป็น
การช าระหนี ้เป็นต้น   
การปรับปรุงโครงสร้างหนี ้(ปปน.)  หมายถงึ  การปรับปรุงโครงสร้างหนีท้ัว่ไป และการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนีท่ี้มีปัญหาตามแนวนโยบายธนาคารแหง่ประเทศไทย 



นิยามความหมายของเคร่ืองมือแก้ไขหนีค้้าง 
การตีทรัพย์ช าระหนี ้หมายถึง การปรับปรุงโครงสร้างหนีโ้ดยการยอมรับเอา
ทรัพย์สินช าระหนีแ้ทนจ านวนเงิน หรือเรียกวา่ การตีทรัพย์แทนการช าระหนี ้
ซึง่ธนาคารจะรับโอนทรัพย์สนิ ได้แก่ ท่ีดิน และสิง่ปลกูสร้างมาช าระหนีแ้ทน
เงินสดได้ 
  
  เงนิกู้ฟ้ืนฟูเพื่อประกอบอาชีพ หมายถึง เงินกู้ เพื่อการสง่เสริม พฒันา 
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพท่ีเก่ียวเน่ือง
เกษตรกรรม หรืออาชีพอยา่งอื่น เพ่ือเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ท่ีประสบปัญหา
ในการประกอบอาชีพจนเป็นเหตใุห้ไม่สามารถช าระหนีแ้ก่ธนาคารได้ 



    คุณลักษณะของผู้ติดตามหนี้ที่ดี 
1.มีจติใจในการให้บริการ  
    ควรจะมีบคุลิกภาพพืน้ฐาน คือมีหวัใจให้บริการ เพราะคนท่ีมีบคุลิกภาพ
ดงักลา่วจะพร้อมในการท่ีจะรับฟังปัญหาของผู้ อ่ืน 
2. น า้เสียงในการพูดต้องน่าสนทนาด้วย 
    น า้เสียงในการพดูมีความส าคญัอย่างมาก เพราะการติดตามทวงหนี ้
น า้เสียงในการสนทนาท่ีดีจะแสดงออกถึงการเป็นมิตร รู้สกึผอ่นคลาย 
3. ต้องควบคุมอารมณ์ไม่โมโหง่าย 
    ควบคมุอารมณ์ตนเองได้เป็นอยา่งดี ไม่เป็นคนโมโหร้าย ไม่โกรธง่าย เป็น
คนใจเย็น เพราะถ้าใจร้อนอาจมีการโต้เถียงกนั ท าให้การทวงหนีล้้มเหลว   



    คุณลักษณะของผู้ติดตามหนี้ที่ดี (ต่อ) 
4. ต้องให้เกียรตลูิกหนี ้ โอกาสประสบความส าเร็จมีสูง 
    มีสมัมาคารวะ  รู้จกักาลเทศะ ให้เกียรติผู้ อ่ืน เพราะถ้านกัทวงหนีไ้ม่ให้
เกียรติผู้ อ่ืน จะท าให้เกิดการขดัแย้งในระหวา่งการสนทนา   มีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ี
ดี 
5. มีทศันคตเิชิงบวก  มองโลกในแง่ดี 
    เป็นคนมองโลกในแง่ดี ทศันคติเชิงบวก  และมีความคดิสร้างสรรค์ มีความ
เช่ือวา่ปัญหาทกุอยา่งมีทางแก้ไข และต้องมีหลกัเกณฑ์ในการท างาน  
6.  ท าตวัเป็นผู้ฟังที่ด ี
     การเป็นผู้ ฟังท่ีดี  นกัทวงหนีจ้ะต้องเป็นผู้ ฟังท่ีดี ถ้าลกูหนีก้ าลงัชีแ้จง
สาเหตขุองการไมช่ าระหนีอ้ยู่   



    คุณลักษณะของผู้ติดตามหนี้ที่ดี (ต่อ) 
7. มีความอดทนต่อความกดดนัของลูกหนี ้
         การทวงหนีต้้องเจอภาวะกดดนั นกัทวงหนีจ้งึต้องเป็นคนท่ีบคุลิกภาพท่ี
อดทนตอ่ปัญหาท่ีมากระทบ  เพราะลกูหนีม้กัจะปฏิเสธการช าระหนี ้ซ า้ ๆ 
8.  ไหวพริบเชาว์ปัญญาต้องเป็นเลิศ 
     มีไหวพริบเชาว์ปัญญา และสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  เพราะ
การทวงหนีไ้ม่สามารถทราบลว่งหน้าได้วา่ลกูหนีจ้ะตอบโต้อยา่งไร  
9.  มีความเช่ือม่ันในตนเองสูง  จงึจะสร้างศรัทธาให้ลูกหนีไ้ด้ 
     มีความเช่ือมัน่ในตนเอง ชอบงานท้าทาย เพราะการทวงหนี ้เป็นงานท่ีท้า
ทายความสามารถของนกัทวงหนี ้และมีความกล้าท่ีจะคยุกบับคุคลซึง่ไมรู้่จกั   



     คุณลักษณะของผู้ติดตามหนี้ที่ดี (ต่อ) 
10.  ต้องเป็นนักเจรจาต่อรอง 
       เป็นนกัเจรจาตอ่รอง ยื่นข้อเสนอหรือทางเลือกให้กบับคุคลอ่ืน มี
ความสามารถในการโน้มน้าวเปลี่ยนใจคน    
 11.  รู้จักใช้ประโยชน์จากสัญญาและข้อกฎหมาย 
       มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัข้อสญัญาและข้อกฎหมายเบือ้งต้น  เก่ียวกบั
การทวงหนี ้ เช่น สทิธิและหน้าท่ีของเจ้าหนีแ้ละลกูหนีต้ามกฎหมาย การผิด
สญัญา การคดิดอกเบีย้หรือเบีย้ปรับ  การบอกเลกิสญัญา    
12.  เป็นคนทันเหตุการณ์  ทนัสถานการณ์ 
          เป็นคนทนัเหตกุารณ์บ้านเมือง หรือเกาะตดิสถานการณ์ มีความรู้รอบตวั
เป็นอยา่งดี เน่ืองจากการทวงหนีล้กูหนีม้กัพดูความจริงคร่ึงเดียว    



      1. ห้ามมิให้ตดิต่อบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ลูกหนี ้ เว้นแต่เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลสถานที่ตดิต่อลูกหนี ้
    2 . ห้ามมิให้กระท าการในลักษณะเป็นการละเมิด  คุกคาม  เช่น ใช้
ความรุนแรง  ถากถาง  เสียดสี เปิดเผยความเป็นหนีใ้ห้แก่บุคคลอื่นที่
ไม่เกี่ยวข้อง 
    3. ห้ามทวงหนีเ้กินสมควรแก่เหตุ  รวมถงึการตดิต่อทางโทรศัพท์วัน
ละหลายครัง้ และก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ     
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    4. ทวงหนีใ้นลักษณะเป็นเทจ็  ท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นศาล เจ้า
พนักงานบังคับคดี หรือส านักงานทนายความ เป็นต้น 
    5. ทวงหนีใ้นลักษณะไม่เป็นธรรม เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายใดๆ 
เว้นแต่ตกลงกันไว้ตดิตามทางไปรษณีย์  โทรสาร  ซองจดหมายห้ามมี
สัญลักษณ์ของบริษัททวงหนี ้
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