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การประเมินค่าความเสี่ยงในสินเชื่อ 

อาจารย์ปิติพัฒน์ นิตยกมลพันธุ์ 



หัวข้อที่ศึกษา 
1. ปัจจัยในการประเมินค่าความเสีย่ง 

2. สมการสินเชื่อ 

3. การจัดระดับความเสี่ยงในสินเชื่อ 

4. การติดตามปรับข้อมูลสินเชื่อ 

5. ปัญหาและอุปสรรคของงานด้านสินเชื่อ 

6. แฟ้มสินเชื่อ 



1. ปัจจัยในการประเมินค่าความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง (Risk) จะเกิดขึ้นเมื่อมีการปล่อยสินเชื่อ และจะสิ้นสุดก็
ต่อเมื่อเก็บหนี้ได้ และในการประเมินค่าความเสี่ยง จะพิจารณาจาก 3 C ดังนี้ 
 
 
 
  

1. Character 2. Capacity 3. Capital 

ตรวจ NCB 



2. สมการสินเชื่อ 
Character + Capacity + Capital = Credit Risk 

1. นโยบายของธุรกิจ 
2. ทัศนคติของผู้จัดการสินเชือ่ 
3. ประเภทของความเสี่ยง 

สมการสินเชื่อ 

- Moral Risk 
- Business Risk  
- Financial Risk ส่วนมากเป็นสินเชื่อ

เพ่ือการบริโภค 



2. สมการสินเชื่อ 
Customer Character Capacity Capital Risk 

1 Good Good Good No 

2 Good Good Weak Moderate 

3 Good Weak Good Moderate 

4 Good Good Bad Moderate 

5 Good Bad Good High 

6 Good Bad Bad High 

7 Weak Good Good Very High 

8 Bad Good Good Danger 

9 Bad Bad Good NPL 

10 Bad Good Bad NPL 



3. การจัดระดับความเสี่ยงในสินเชื่อ 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสินเชื่อ แล้วน ามาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาใช้
ในการจัดระดับความเสี่ยงของสินเชื่อ โดยพิจาณาจาก 
 
 
 
  

1. ความมั่นคงทางการเงิน 

2. การประเมินองค์ประกอบในสินเชื่อ 

เงินทุน 

สมการสินเชื่อ 

ตัวอย่าง 6-3 



3. การจัดระดับความเสี่ยงในสินเชื่อ 
การจัดระดับความเสี่ยงในสินเชื่อ 

ความม่ันคง
ทางการเงิน 

การประเมินองค์ประกอบในสินเชื่อ 

ดีมาก ดี พอใช้ จ ากัด 

A1 A1 1 1.5 2 

A2 A1 1 1.5 2 

A3 A1 1 1.5 2 

B1 1 1.5 2 2.5 

B2 1 1.5 2 2.5 

C1 1 1.5 2 2.5 

C2 1.5 2 1.5 3 



3. การจัดระดับความเสี่ยงในสินเชื่อ 
  
 
 
 
  

1. ความมั่นคงทางการเงิน A1 = > 10 ล้านบาท 
A2 = > 7.5 ล้านบาท 
A3 = 5 – 7.5 ล้านบาท 
B1 = 3 – 5 ล้านบาท 
B2 = 2 – 3 ล้านบาท 
C1 = 1.25 – 2 ล้านบาท 
C2 = 0.75 – 1.25 ล้านบาท 

2. การประเมินองค์ประกอบในสนิเชื่อ 

1. ระดับความเสี่ยงตามสถานะสินเชือ่ 
2. ระดับความเสี่ยงตามการช าระเงิน 



3. การจัดระดับความเสี่ยงในสินเชื่อ 
  
 
 
 
  

2. การประเมินองค์ประกอบในสนิเชื่อ 

1. ระดับความเสี่ยงตามสถานะสินเชือ่ 
2. ระดับความเสี่ยงตามการช าระเงิน - ความเสี่ยงในสินเชือ่เป็นศนูย์ (Zero Risk) = A or 1 
- ความเสี่ยงในสินเชือ่เป็นปกติ (Ordinary Trade Risk) = B or 2 
-  ความเสี่ยงในสินเชื่อที่มีโอกาสจะเป็นหนี้ที่ช าระลา่ช้า (Potentially 
slow Payer) = C or 3 
- ความเสี่ยงในสินเชือ่ระดับสูง (Significant or High Risk) = D or 4 
- ความเสี่ยงในสินเชือ่สูงมาก (Unacceptable Risk) = E or 5 
A + B = Low Risk (1) 
C + D = Moderate Risk (2) 
E = High Risk (3) 



3. การจัดระดับความเสี่ยงในสินเชื่อ 
  
 
 
 
  

2. การประเมินองค์ประกอบในสนิเชื่อ 

1. ระดับความเสี่ยงตามสถานะสินเชือ่ 
2. ระดับความเสี่ยงตามการช าระเงิน - ความเสี่ยงในสินเชือ่เป็นศนูย์ (Zero Risk) = A or 1 
ธุรกิจที่ได้รับการจัดระดับขั้นของความเสี่ยงระดับ A ได้แก ่
1. หน่วยงานรัฐบาล เทศบาล 2. รัฐวิสาหกิจ 
3. องค์กรสาธารณะ มูลนิธิ 4. สถาบันการศึกษาของรัฐบาล 
5. โรงพยาบาล   6. หน่วยงานในการวิจัยและพัฒนา 
7. บริษัทหรือหน่วยงานเอกชนที่มีความเขม้แข็งทางการเงิน (ความมั่นคง
ทางการเงิน) และไม่มีความเสี่ยงในการจ่ายช าระหนี้คนืหรือการช าระหนี้
ล่าช้า 



3. การจัดระดับความเสี่ยงในสินเชื่อ 
  
 
 
 
  

2. การประเมินองค์ประกอบในสนิเชื่อ 

1. ระดับความเสี่ยงตามสถานะสินเชือ่ 
2. ระดับความเสี่ยงตามการช าระเงิน - ความเสี่ยงในสินเชือ่เป็นปกติ (Ordinary Trade Risk) = B or 2 
ธุรกิจที่มีการจัดระดับชั้นแบบ B นี้ ส่วนใหญ่มักจะเป็นธุรกิจหรอืกิจการที่
มีชื่อเสียงในวงการค้าเป็นอย่างดี รวมทั้งมีสถานะทางการเงินอยู่ในระดับ
ดี ไม่เคยมีประวัตดิ่างพ้อยหรือมีปัญหาในการช าระเงินลา่ช้ากับเจ้าหนี้
เลย 



3. การจัดระดับความเสี่ยงในสินเชื่อ 
  
 
 
 
  

2. การประเมินองค์ประกอบในสนิเชื่อ 

1. ระดับความเสี่ยงตามสถานะสินเชือ่ 
2. ระดับความเสี่ยงตามการช าระเงิน -  ความเสี่ยงในสินเชื่อที่มีโอกาสจะเป็นหนี้ที่ช าระล่าช้า (Potentially 
slow Payer) = C or 3 
มักจะเป็นธุรกิจหรือกิจการที่มีความน่าเชือ่ถือทางการเงิน แต่มีประวัติใน
การช าระล่าช้า การจัดอันดับความเสี่ยงประเภทนี้มักจะคาดหวังว่าธุรกิจ
หรือกิจการที่ได้รับการขยายวงเงินสนิเชื่อจากเจ้าหนีร้ายหนึ่งจะสามารถ
ปฏิบัติกับเจ้าหนี้รายอื่นๆ ได้ในทิศทางที่ใกล้เคยีงกัน โดยจะให้โอกาสกับ
ธุรกิจที่จะเริ่มต้นแนวโน้มการช าระหนี้ใหม่ 



3. การจัดระดับความเสี่ยงในสินเชื่อ 
  
 
 
 
  

2. การประเมินองค์ประกอบในสนิเชื่อ 

1. ระดับความเสี่ยงตามสถานะสินเชือ่ 
2. ระดับความเสี่ยงตามการช าระเงิน - ความเสี่ยงในสินเชือ่ระดับสูง (Significant or High Risk) = D or 4 
ธุรกิจที่มีความไม่ม่ันคงและความไม่แน่นอนทางการเงิน หรือเป็นธุรกิจที่
เจ้าหนี้ระแวงหรือสงสัยเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของกิจการ ส่วนใหญ่
มักจะเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มของหนี้สูญค่อนข้างมาก และมีแนวโน้มจะ
เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย ส่วนใหญ่มักจะพิจารณาจากกระบวนการ 
ควบคุมและติดตามหนี้ของกิจการ เนื่องจากในทางปฏิบัติธุรกิจที่มี
ลักษณะเช่นนี้เห็นได้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าใดนัก 



3. การจัดระดับความเสี่ยงในสินเชื่อ 
  
 
 
 
  

2. การประเมินองค์ประกอบในสนิเชื่อ 

1. ระดับความเสี่ยงตามสถานะสินเชือ่ 
2. ระดับความเสี่ยงตามการช าระเงิน - ความเสี่ยงในสินเชือ่สูงมาก (Unacceptable Risk) = E or 5 
เป็นธุรกิจหรือกิจการที่มีความอ่อนแอทางการเงินในระดับสงู จึงจ าเป็นที่
จะต้องใช้วิธีการช าระเงินล่วงหน้า หรือช าระค่าสินคา้เป็นเงินสดเพียง
อย่างเดียวเท่านั้น 



3. การจัดระดับความเสี่ยงในสินเชื่อ 
  
 
 
 
  

2. การประเมินองค์ประกอบในสนิเชื่อ 

2. ระดับความเสี่ยงตามการช าระเงิน 
- ความเสี่ยงดมีาก = ประวัติการด าเนินงานดีมาก ที่ผ่านมากิจการมัก
จ่ายช าระหนี้โดยได้รับส่วนลดเงินสดเสมอ ได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างดี
จากธุรกิจอื่นๆ 
- ความเสี่ยงดี = ธุรกิจจ่ายช าระหนี้สินภายในก าหนดเวลาและมี
คุณสมบัติด้านอื่นๆ ใช้ได้ 
- ความเสี่ยงพอใช้ = กิจการนั้นอาจช าระเงินช้าบ้าง แต่มีฐานะการเงิน
ใช้ได้ แนวโน้มการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจ (อนาคตจะดีขึ้น) 
- ความเสี่ยงจ ากัด = กิจการมีความเสี่ยงในการจ่ายช าระหนี้สิน โดย
มักจะช าระช้ากว่าก าหนด 



3. การจัดระดับความเสี่ยงในสินเชื่อ 
สัญลักษณ์และความหมายอันดับเครดิต  

 AAA มีความเสี่ยงในระดับต่ าที่สุด มีความสามารถในการช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจน้อยที่สุด 
 AA มีความเสี่ยงในระดับต่ ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า 
 A มีความเสี่ยงในระดับต่ า มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืน
เงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลีย่นแปลงทางธุรกิจและ
เศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า 
  



3. การจัดระดับความเสี่ยงในสินเชื่อ 
 BBB มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงิน
ต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
และเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการช าระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่สูงกว่า 
 BB มีความเสี่ยงในระดับสูง มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจค่อนข้างชัดเจน มีปัจจัยที่คุ้มครองเจ้าหนี้
ต่ ากว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า 
 B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ า และอาจจะหมดความสามารถในการช าระหนี้ได้ตาม
ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 
  



3. การจัดระดับความเสี่ยงในสินเชื่อ 
 C มีความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี้สูงกว่าอันดับเครดิตในระดับที่สูง
กว่า เพราะความสามารถในการช าระหนี้ต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออ านวยทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข
ต่างๆ จะส่งผลกระทบอย่างมาก 
 D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่
สามารถช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามก าหนด 
 หมายเหตุ : อันดับเครดิตตั้งแต่ระดับ AA ถึง C อาจมีเครื่องหมาย 
บวก (+) หรือ ลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
  
  
  



4. การติดตามปรับข้อมูลสินเชื่อ 
 หลังจากการอนุมัติสินเชื่อแล้ว จะต้องมีการติดตามและปรับปรุงข้อมูล
สินเชื่ออยู่เสมอ เพื่อป้องกันปัญหาการผิดนัดช าระหนี้ โดยมีสาระส าคัญที่ควร
ตรวจสอบดังนี้ 
 
 
 
  

1. ประเภทและจ านวนสนิเชือ่ที่ติดต่อไว้ 
2. ความเคลื่อนไหวทางการเงิน 
3. การเคลื่อนไหวทางการคา้ 
4. วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติและการน าไปใช้ 
5. การช าระหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลง 
6. ความสามารถของผู้บริหารงาน 
7. ชื่อเสียงและจรรยาบรรณของกิจการในวงสังคม 
8. ผลการติดต่อกับเจ้าหนี้รายอื่น 



5. ปัญหาและอุปสรรคของงานด้านสินเชื่อ 
 จากการติดตามและปรับปรุงข้อมูลสินเชื่อ แต่อย่างไรก็ตามอนาคตเป็น
สิ่งที่ไม่แน่นอน อาจเกิดปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับสินเชื่อได้ ซ่ึงแบ่งได้ดังนี้ 
 
 
 
 
  

1. ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ไม่เพียงพอ 
2. ความเห็นของนักวิเคราะห์สนิเชื่ออาจผิดพลาดได้ 
3. อนุมัติสินเชื่อโดยไม่ค านึงถึงอุปสรรคในอนาคต 
4. การเปลี่ยนแปลงของวงจรธุรกิจ ที่นอกเหนือการควบคุม 
5. การเจ็บไข้ได้ป่วย หรือล้มหายตายจากของผู้บริหาร 
6. ภัยธรรมชาติ  



5. ปัญหาและอุปสรรคของงานด้านสินเชื่อ 
1. ปัญหาตามประเภทธุรกิจ 

- การบริหารงาน 
- หนี้สิน, สินค้าคงคลงั, ลูกหนี้ และสินทรัพย์ถาวร มากเกินไป 
- ลงทุนในธุรกิจอื่นๆ, ยอดขาย, ค่าใช้จ่าย, ท าเลที่ตั้ง และคู่แข่ง 
- ขาดความพยายามเมื่อขาดทุน 

2. ปัญหาเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคล 

- การใช้จ่ายเกินตัว 
- ขาดความรับผิดชอบ 



5. ปัญหาและอุปสรรคของงานด้านสินเชื่อ 
3. ปัญหาเฉพาะสินเชื่อเพือ่ธุรกิจ 

- ความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
- ความผิดพลาดจากการวางแผนและนโยบายของผู้ขอสนิเชื่อ 
- ความผิดพลาดจากการประเมินความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อ 

การปรับปรุงข้อมูลต้องตรวจสอบ 
1. วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
2. ผู้วิเคราะห์สินเชื่อต้องเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆ 
3. วิเคราะห์ว่าเป็นธุรกิจเสี่ยงหรือไม่ 
4. วงเงินสินเชื่อเหมาะสมหรือไม่ 
5. เจ้าหน้าที่สินเชื่อมุ่งท าเป้าขาดการพิจารณาหรือไม่ 
6. มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเดียวหรือไม่ 
7. ห้ามหวังพึ่งหลักประกันมากเกินไป 

OD, Loan, PN, LG 



5. ปัญหาและอุปสรรคของงานด้านสินเชื่อ 
4. ปัญหาเฉพาะสินเชื่อเพือ่การเกษตร 

- ขาดความรู้เกี่ยวกับสินเชือ่ 
- ขาดความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลง 
- หนี้สินมาก 
- การคมนาคมไม่อ านวยต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
- ราคาสินคา้ไม่แน่นอน 
- ภัยธรรมชาติ และสภาพภูมิอากาศ 

รัฐบาล 

เอกชน 



6. แฟ้มสินเชื่อ 
 จากการติดตามและปรับปรุงข้อมูลสินเชื่อ น ามาเก็บในคลังข้อมูล อาจ
เป็น Soft File หรือ Hard Copy ก็ได้ โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 
 
 
 
 
  

1. ข้อมูลทั่วไปของลูกค้า (ส าเนาบัตร, ทะเบียนบ้านฯ) 
2. ใบค าขอสินเชื่อ 
3. งบการเงิน หรืองบอื่นๆ (AR, Inv, AP) 
4. หลักฐานจากการสัมภาษณ์หรอืข้อมูลสินเชือ่ 
5. รายงานการติดตามปรับปรุงข้อมูล 
6. สัญญาสินเชื่อ หรือหลักฐานทางการเงิน (ลูกค้าเดิม)  

ปัจจุบันเก็บแฟ้มสินเชื่อแบบ soft 
file และ e-mail เป็นหลัก 


