
การจัดการสินเชื่อ 
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อาจารย์ปิติพัฒน์ นิตยกมลพันธุ์ 



บทที่ 1  
สินเชื่อและการจัดการสินเชื่อ 



หัวข้อที่ศึกษา 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสินเชื่อ 

2. ความหมายของสินเชื่อ 

3. บทบาทของสินเชื่อต่อสถาบันการเงนิ 

4. บทบาทของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ 

5. หลักการจัดการสินเชื่อ 



1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสินเชื่อ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

การแลกเปลี่ยนสิ่งของซึ่งกันละกัน (Barter System) 

สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 



1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสินเชื่อ 
ปัจจุบัน 

อนาคต 



1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสินเชื่อ 

EXPORT 

การขยายตัวทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

IMPORT 

CREDIT 



1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสินเชื่อ 

ผู้ออม ผู้กู ้

ดอกเบี้ย 



1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสินเชื่อ 

ไม่จ ากัด 

มีจ ากัด 

ทรัพยากร 

มนุษย ์



1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสินเชื่อ 
  วัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อ 
 1. เพื่อรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Objective) 
 2. ท าก าไร (Profitability Objective) 
 3. ความเสี่ยงและต้นทุนในการจัดการสินเชื่อต่ าที่สุด (Minimized 
Risk and Cost) 

  เป้าหมายหลักของกิจการ 
 การเพิ่มคุณค่าของกิจการ (Value of Firm) 



2. ความหมายของสินเชื่อ 
 สินเชื่อ (Credit) หมายความว่าความเชื่อถึงและความไว้วางใจ
ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน 2 ฝ่าย ซึ่งแบ่งตามลักษณะต่างๆ ได ้
 1. ในแง่ของการค้า 
 2. ในแง่ของผู้บริโภค 
 3. ในแง่ของสถาบันการเงิน 
  



2. ความหมายของสินเชื่อ 
CREDIT ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ 

ผู้ให้สินเชือ่ ผู้ขอสินเชื่อ 

RISK 

หลักประกัน 



2. ความหมายของสินเชื่อ 
  กระบวนการให้สินเชื่อ 
 1. การเกิดรายการสินเชื่อ (Credit Transaction) 
 2. การตรวจสอบสถานะสินเชื่อ (Credit Standing) 
 3. การใช้เครื่องมือประกอบการด้านสินเชื่อ (Credit Instruments) 



3. บทบาทของสินเชื่อต่อสถาบันการเงิน 
Cash + Credit = Assets 

 
 
 
 

  

ตลาดการเงิน 
(Financial Market) 

 

สถาบันการเงิน 
(Financial Institutions) 

 

ระดมเงิน
ออม 

ผู้ต้องการ
ใช้เงินทุน 



3. บทบาทของสินเชื่อต่อสถาบันการเงิน 
  ตลาดการเงิน (Financial Market)  
 เป็นตัวกลางในการจัดสรร และกระจายเงินส่วนที่เกินไปสู่ส่วนที่ขาด
แคลน  
 ผู้ออม (Saving) = ผู้ที่มีเงินรายได้มากกว่าการค่าใช้จ่าย และต้องการ
ออมเงินเพื่อให้ได้ผลตอบแทนในรุปดอกเบี้ย ได้แก่ ครัวเรือน หน่วยธุรกิจ หรือ
รัฐบาล 
 ผู้กู้ (Borrowing) = ผู้ที่ต้องการใช้เงิน หรือน าเงินไปลงทุนแต่มีเงิน
รายได้ไม่พอเพียง ได้แก่ ครัวเรือน หน่วยธุรกิจ หรือรัฐบาล 
 
 
 



3. บทบาทของสินเชื่อต่อสถาบันการเงิน 
ตลาดการเงิน (Financial Market) 

ตลาดเงิน (Money Market) ตลาดทุน (Capital Market) 

ตลาดแรก 
(Primary) 

ในระบบ 
(Organized) 

ตลาดรอง 
(Secondary) 

นอกระบบ 
(Unorganized) 

ตลาดอนุพันธ์ (Derivatives Market) 



3. บทบาทของสินเชื่อต่อสถาบันการเงิน 
 ตลาดเงิน (Money Market) = เป็นแหล่งระดมทุนและปล่อยกู้ใน
ระยะสั้น อาทิ ตั๋วสัญญาใช้เงิน, วงเกินเบิกเกินบัญชี (OD), ตราสารหนี้ระยะ
สั้นฯ 
 - ในระบบ = ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 - นอกระบบ = นายทุนหรือหมวกกันน็อค, แชร์ 
 ตลาดทุน (Capital Market) = เป็นแหล่งระดมทุนและปล่อยกู้ใน
ระยะยาว อาทิ ตราสารทุน, พันธบัตร, หุ้นสามัญฯ 
 - ตลาดแรก = หุ้นที่มีการซื้อขายกันเป็นครั้งแรก 
 - ตลาดรอง = หุ้นที่ผ่านการซื้อขายในตลาดแรกมาแล้ว (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
 ตลาดอนุพันธ์ (Derivative Market) = เป็นแหล่งระดมทุนและปล่อย
กู้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยสัญญาการซื้อขายล่วงหน้า 



3. บทบาทของสินเชื่อต่อสถาบันการเงิน 
  สถาบันการเงิน (Financial Institutions) 
 เป็นกลไกส าคัญในตลาดเงินในระบบและการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งมีหน้าที่ 3 ประการ 
 1. แหล่งกลางทางการเงิน (Intermediation Function) 
 
 
 
 2. ลดความเสี่ยง (Risk minimization Function) 
 
 
 

สถาบันการเงิน 
(Financial Institutions) 

 

Small 
Saving 

Big  
Loans 

ลดความเสี่ยง 
(Risk) 

 

วิเคราะห์
สินเชื่อ 

ลด  
NPL 



3. บทบาทของสินเชื่อต่อสถาบันการเงิน 
 3. จัดหาตลาด หรือสภาพคล่อง (Function of Provide liquidity) 
โดยสถาบันการเงินสามารถให้การค้ าประกันแก่ผู้ลงทุนได้ ด้วยการออกหุ้นกู้ 



3. บทบาทของสินเชื่อต่อสถาบันการเงิน 
การด าเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน 

ผู้ออม ผู้ลงทุน 

พนักงาน 

สถาบันการเงิน 
(Financial Institutions) 

 

บริการ 
สินเชื่อ 

ดอกเบี้ย + 
ค่าธรรมเนียม 

เงินฝาก 

ดอกเบี้ย - เงินเดือน 
- ค่าเช่า 
- อาคารส านักงาน 
- อื่นๆ 
 



4. บทบาทของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ 
 สินเชื่อส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีข้อดีและข้อเสีย 
ดังนี้ 
 ข้อด:ี 1. บ าบัดความต้องการของมนุษย์ 
  2. ส่งเสริมเศรษฐกิจ 
  3. ส่งเสริมศีลธรรมของสังคม 



4. บทบาทของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ 
 ข้อเสีย: 1. หนี้สินล้นพ้นตัว 
  2. ภาวะเงินเฟ้อ (inflation)  
  3. การสูญเปล่าในการลงทุน 



4. บทบาทของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ 
  แนวทางในการจัดการสินเชื่อ 
 การจัดการสินเชื่อจะพิจารณาตั้งแต่การปล่อยสินเชื่อไปจนถึงการเรียก
เก็บหนี้ ซึ่งมีแนวทางในการจัดการสินเชื่อ ดังนี้ 
 1. การจัดการสินเชื่อมีกระบวนการ 
 - การวางแผน (Planning) 
 - การจัดสายงาน (Organizing) 
 - การปฏิบัติตามเป้าหมายหรือนโยบาย (Actuating) 
 - การควบคุม (Controlling) 
 2. การจัดการสินเชื่อเป็นการจัดการย่อย 
 *ค านึงเป้าหมายหลักของธุรกิจ* การเพิ่มคุณค่าของกิจการ  

(Value of Firm) 



4. บทบาทของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ 
 การเพิ่มคุณค่าของกิจการ (Value of Firm) 
 - รักษาสภาพคล่อง (Liquidity) = ควบคุมลูกหนี้ทั้งปริมาณและ
คุณภาพของลูกหนี้ 
 - ท าก าไร (Profitability) = สร้างยอดขายให้มากที่สุดหรือเหมาะสม
ที่สุด 
 - ความเสี่ยงและต้นทุนต่ าที่สุด (Minimized Risk and Cost) = 
ควบคุมต้นทุนในการให้สินเชื่อและเรียกเก็บหนี้ 
 
 



4. บทบาทของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ 
 3. การจัดการสินเชื่อต้องค านึงถึงความร่วมมือและการประสานงาน 
 4. การจัดการสินเชื่อเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ 
 5. การจัดการสินเชื่อควรมีผู้เชี่ยวชาญ 
 - จัดสายงาน 
 - มอบหมายอ านาจหน้าที่ 
 - ตรวจสอบ 
 - ฝึกอบรม 



5. หลักการจัดการสินเชื่อ 
 การจัดการสินเชื่อ = การปล่อยสินเชือ่ + การเรียกเก็บหนี ้

 การเพิ่มคุณค่าของกิจการ  
(Value of Firm) 

1. การวางแผน (Planning) 

- Liquidity 
- Profitability 
- Minimized Cost 

1.1 การพิจาณาปลอ่ยสินเชื่อ 
1.2 การเรียกเก็บหนี้ 

- ความต้องการ - นโยบาย 
- แนวทาง - กฎหมาย 



5. หลักการจัดการสินเชื่อ 
2. การจัดสายงาน (Organizing) - แบบงานหลัก 

- แบบมีท่ีปรึกษา 
- แบบตามหน้าที่ 

2.1 ปริมาณการให้บริการสินเชื่อ 
2.2 การมอบหมายภาระงานด้านสินเชือ่
และการเรียกเก็บหนี้ 
2.3 ประเภทของธุรกิจ 
2.4 ประเภทของลูกค้า 
2.5 จ านวนและคุณภาพของลูกหนี้ 
2.6 วิธีการขายสินค้า 



5. หลักการจัดการสินเชื่อ 
3. การปฏิบัติการด้านสินเชื่อ (Actuating) 

3.1 การพิจารณาปล่อยสินเชื่อ 
(Credit Approval) 

1. หาลูกค้า   2. ค าขอสินเชื่อ 
3. สัมภาษณ์ผู้ขอสินเชื่อ  4. หาข้อมูล (วิธีการและแหล่งข้อมูล) 
5. วิเคราะห์สินเชื่อ  6. จัดท ารายงาน 
7. ประเมินความเสี่ยง  8. ก าหนดวงเงินสินเชื่อ 
9. จัดท าแฟ้มสินเชื่อ  10. แจ้งผลการพิจารณา 
11. ตราสารสินเชื่อและหลักทรัพย์ค้ าประกัน 

3.2 การเรียกเก็บหนี้ 
(Debt Collection) 



5. หลักการจัดการสินเชื่อ 
  การวิเคราะห์สินเชื่อ 
  C’S Policy 

- Character 
- Capacity 
- Capital 

- Collateral 
- Condition 
- Country 

Financial 
statement analysis 

Financial Ratio 
- EBITDA 
- Debt Ratio 
- LTV  

Linear Discriminant 
Function Statistics NCB  



5. หลักการจัดการสินเชื่อ 
  การวิเคราะห์สินเชื่อ 
  



5. หลักการจัดการสินเชื่อ 
4. การควบคุม (Controlling) 

- Profitability 
- Liquidity 
- Minimized Cost 
- Minimized Risk 

4.1 การควบคุมด้านปริมาณการขาย 
(ปล่อยสินเชือ่) 
4.2 การควบคุมด้านเงินลงทุนในลูกหนี ้
4.3 การควบคุมด้านต้นทุนของสินเชื่อ 
4.4 การควบคุมด้านการร่วมมือ 


