
บทที่ 3  
การจัดสายงานด้านสินเชื่อ 

อาจารย์ปิติพัฒน์ นิตยกมลพันธุ์ 



หัวข้อที่ศึกษา 
1. ปัจจัยที่ใช้ในการจัดสายงานด้านสินเชือ่ 

2. หน้าที่งานด้านสนิเชือ่ 

3. รูปแบบของการจัดสายงานด้านสินเชื่อ 

4. งานสินเชือ่ของธนาคารพาณชิย์ 

5. เจ้าหน้าที่สินเชือ่ 

6. ข้อจ ากัดในการท างานด้านสินเชื่อ 



1. ปัจจัยที่ใช้ในการจัดสายงานด้านสินเชื่อ 
 จากหลักการบริหารงานโดยทั่วไปของธุรกิจทุกประเภท และในการจัด
สายงานด้านสินเชื่อ จะต้องพิจาณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
 
 
 
  

การจัดสายงาน  
(Organizing) 

1. ปริมาณการให้บริการสินเชื่อ 
2. การมอบหมายภาระงานด้านสินเชือ่
และการเรียกเก็บหนี้ 
3. ประเภทของธุรกิจ 
4. ประเภทของลูกค้า 
5. จ านวนและคุณภาพของลูกหนี้ 
6. วิธีการขายสินค้า 



2. หน้าที่งานด้านสินเชื่อ 
  
 
 
  

1. การติดต่อกับลูกค้า 

- ส่งเสริมการขยายสินเชือ่  - อนุมัติสินเชื่อ 
- ประเมินคุณค่าของลูกค้าเพือ่ให้สินเชือ่ - การเรียกเก็บหนี้ 
- ประเมินวงเงินที่จะให้สนิเชือ่   

 

2. การติดต่อประสานงาน 

- เก็บรวบรวมข้อมูล  - ตรวจสอบการประสานงาน 
- ติดตามหาข้อมูลเพิ่มเติม - ติดต่อด้านกฎหมาย 
- วิเคราะห์สนิเชือ่ 



3. รูปแบบของการจัดสายงานด้านสินเชื่อ 
  รูปแบบของการจัดสายงานด้านสินเชื่อ โดยใช้หลักการจัดสายงาน
ขององค์กรธุรกิจ สามารถแบ่งได้ดังนี้ 
 
 
 
  

1. การจัดสายงานสินเชือ่แบบงานหลัก 

ผู้จัดการใหญ่ 
(MD) 

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
ด้านสินเชื่อ 

ผู้จัดการ
สาขา 

เจ้าหน้า
ที่สินเชื่อ 



3. รูปแบบของการจัดสายงานด้านสินเชื่อ 
2. การจัดสายงานสินเชือ่แบบมีที่ปรกึษา 

ผู้จัดการใหญ่ 
(MD) 

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
ด้านสินเชื่อ 

ผู้จัดการ
สาขา 

เจ้าหน้า
ที่สินเชื่อ 

ให้ค าปรึกษา 



3. รูปแบบของการจัดสายงานด้านสินเชื่อ 
3. การจัดสายงานสินเชือ่แบบตามหน้าที่ 

ผู้จัดการใหญ่ (MD) 

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
ด้านสินเชื่อ 

ผู้จัดการ
สาขา 

เจ้าหน้า
ที่สินเชื่อ 

งานอื่นๆ งานสินเชื่อ 



4. งานสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ์

ดัดแปลงจาก TMB (2560) 

ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริหารธนาคาร 

ผู้บริหารธนาคาร 



4. งานสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายการเงิน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายธุรกิจสาขา 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายลูกค้ารายย่อย 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายลูกค้ารายใหญ่ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายความเสี่ยง 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายสินเชื่อ 

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 



4. งานสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ์
  ฝ่ายสินเชื่อ (Credit Department)  
 มักเรียกผู้อนุมัติสินเชื่อว่า Underwriter (UW) 
  
 
 
  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสนิเชื่อ 

นโยบาย 
ของธนาคาร 

2. พิจารณาสินเชื่อ 

- ปริมาณสินเชื่อ 
- ประเภทธุรกิจ 
- หลักประกัน 
- ลักษณะของลูกค้า 
- สภาพเศรษฐกิจ 

3. การตัดสินใจในการอนุมัติ
สินเชื่อที่เกินอ านาจ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายความเสี่ยง 



4. งานสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ์

เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสินเชื่อธุรกิจสาขา 

เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสินเชื่อลูกค้ารายย่อย 

เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายความเสี่ยง 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายสินเชื่อ 

คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 

หัวหน้า
เจ้าหน้าที่

วิเคราะห์สินเชื่อ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ฝ่ายต่างๆ 



4. งานสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ์
  คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 
 1. อนุมัติหรือปฏิเสธค าขอสินเชื่อ 
 2. เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อแต่ละรายมาให้ค าชี้แจง เพื่อ
ประกอบการพิจารณา 
 3. ปฏิบัติตามนโยบายของธนาคาร 
 4. สรุปและรายงานผลการพิจารณาสินเชื่อ 
 5. ตรวจสอบ ก ากับ และติดตาม การปล่อยสินเชื่อของธนาคาร 
 
 
  



4. งานสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
สินเชื่อ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายลูกค้ารายใหญ่, รายย่อย และ

ธุรกิจสาขา 

Chief Risk Officer 
(CRO) 

Group Head (GH) 
Group Head (GH) 

ลูกค้า 



5. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เป็นชื่อเรียกโดยทั่วๆ ไป ส าหรับบุคคลที่มีหน้าที่
ติดต่อกับลูกค้า หรือเรียกว่า Credit or Lending Officers, RO, ARM, RM, 
ERM โดยเจ้าหน้าที่สินเชื่อต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
  

เจ้าหน้าที่สินเชือ่  
(Credit Officers) 

1. ธนาคาร 
2. สังคม 
3. ลูกค้า 
4. ผู้ใต้บังคับบัญชา 



5. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
เจ้าหน้าที่สินเชือ่  

(Credit Officers) 

ความรู้พื้นฐาน 
1. การบัญชี 
2. การเงิน 
3. เศรษฐศาสตร์และการเมือง 
4. การจัดการ 
5. การตลาด** 
6. กฎหมายธุรกิจ 
7. นโยบายและการปฏิบัติ
ของธนาคาร* 

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่สินเชือ่ 
1. พื้นฐานความรู้  
2. การวางแผน   
3. ภาษา 
4. การมีหัวการค้า 
5. การหาข้อมูลและการวิเคราะห์  
6. การน าเสนอ 
7. ซื่อสัตย์ 



5. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
ผู้บริหารสินเชือ่  

(Credit Manager) 

คุณสมบัติของผู้บริหารทีส่ินเชื่อ 
1. ภูมิหลัง (Background)  
2. เป็นนักวิเคราะห์ (Analytical) 
3. ความละเอียดถี่ถ้วน (Thoroughness) 
4. ความกระตือรือร้น (Alertness) 
5. ไหวพริบ (Tact) 
6. ความหนักแน่น (Firmness) 
7. ความซื่อสัตย์ (Honesty) 



6. ข้อจ ากัดในการท างานด้านสินเชื่อ 
 ในการปฏิบัติงานในความเป็นจริงไม่ได้ราบรื่นเสมอไป จึงมีข้อจ ากัด
ของการท างานด้านสินเชื่อดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
  

1. การจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูง 

3. นโยบายขาดความชัดเจน 

4. จ ากัดอ านาจในการปล่อยสินเชือ่ 

5. อัตราผลตอบแทนที่ควรจะได้รับ 


