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พจิารณา 5 c’s



นโยบายสนิเช่ือ

นโยบายคอือะไร?

คอื  กรอบแนวทาง ที่ก าหนดทศิทางการด าเนินงานที่ก าหนดโดยผูบ้รหิาร  มีผลต่อ

การก าหนดเป้าหมาย  และ การก าหนดกลยุทธเ์พือ่บรรลเุป้าหมายนั้นๆ => การ

ออกแบบผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ระบบการท างาน => สง่ผลต่อผลประกอบกจิการ

นโยบายสนิเช่ือ จงึเริ่มต ัง้แต่  

ก่อนอนุมตั ิคอืการพจิารณาสนิเช่ือ => การอนุมตั ิ => การตดิตามหน้ี => การ

ประนอมหน้ี/ปรบัโครงสรา้งหน้ี



นโยบายสนิเช่ือ

การอนุมตัแิละบงัคบัใชน้โยบายสนิเช่ือเป็นความรบัผิดชอบหลกัของกรรมการ

และผูจ้ดัการ  เพือ่ใหแ้น่ใจว่าจะบรรลถุงึจุดมุ่งหมายขององคก์ร

นโยบายสนิเช่ือไม่เพยีงแต่  ก าหนดแนวทางในการปฏบิตังิานดา้นสนิเช่ือ

นโยบายสนิเช่ือ ยงัเป็นการสง่เสรมิวฒันธรรมสนิเช่ือของสหกรณใ์ห ้

เขม้แข็งขึ้น



พนกังานที่อยู่ในกระบวนการสนิเช่ือทกุคนตอ้งท าความเขา้ใจและปฏบิตัติาม

นโยบายสนิเช่ืออย่างเคร่งครดั 

 เป็นที่ยอมรบัและเขา้ใจโดยพนกังานสนิเช่ือทกุคน

 มีการบงัคบัใชโ้ดยผูบ้งัคบับญัชาในสายงาน

นโยบายสนิเช่ือโดยทัว่ไปจะตอ้งมีกระบวนการสนิเช่ือที่ดีสนบัสนุน

นโยบายสนิเช่ือจะตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์เศรษฐกจิ แต่ตอ้ง

คงในหลกัการที่ตอ้งเป็นไปตามหลกัการสนิเช่ือที่ถกูตอ้ง และโปร่งใส



ปจัจยัที่ควรก าหนดไวใ้นนโยบายสนิเช่ือ

1.   วตัถปุระสงคข์องสนิเช่ือ

- เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนหรอืเป็นการสง่เสรมิการลงทนุ

- ลงทนุในสนิทรพัยถ์าวร

- ช าระหน้ี

- จ่ายเงนิปนัผล

- ลงทนุซื้อหุน้ของสหกรณ์อืน่ๆ

- ผลก าไร

- เพิม่สวสัดิการต่างๆ ใหแ้ก่ สมาชิก



2. หลกัในการพจิารณาสนิเช่ือและหลกัประกนั ประเด็นพจิารณา -

ความสามารถในการช าระหน้ี

- วตัถปุระสงคใ์นการย่ืนค าขอกู ้

- ประวติัของผูข้อสนิเช่ือตลอดจนของผูค้ ้าประกนั

- ชนิดของหลกัประกนั สามารถยืดหยุ่นไดต้ามประเภทของ สนิเช่ือ

3. อตัราดอกเบี้ย ข้ึนอยู่กบั

- สภาพคลอ่งของสหกรณ์ ถา้หากมีสภาพคลอ่งทางการเงนิสูง อตัราดอกเบ้ียต า่ แต่ถา้

หากมีสภาพคลอ่งทางการเงนิต า่ อตัราดอกเบ้ียสูง

- ความเสี่ยง ถา้หากมีความเสี่ยงสูง อตัราดอกเบ้ียสูง ในทางตรงกนัขา้ม ถา้หากมีความ

เสี่ยงต า่ อตัราดอกเบ้ียต า่

- ตน้ทนุเงนิทนุ ตอ้งค านึงถงึนโยบายของภาครฐั คือการก าหนดเพดานอตัราดอกเบี้ย

สูงสดุ และศึกษาถงึลกัษณะโครงสรา้งตลอดจนแหลง่ที่มาของเงนิทุน



4. การช าระคนื

- ควรมีการสง่พนกังานสนิเช่ือไปเยี่ยมเยยีนลูกคา้เป็นคร ัง้คราวอย่างสม า่เสมอ

- ควรใหส้นิเช่ือที่มีก าหนดวนัช าระเงนิที่แน่นอน เช่น เงนิกูร้ะยะยาวช าระคนืทกุ

วนัที่เท่าไหร่ของเดือน 

- ควรมีการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทนุ เพือ่พจิารณาความสามารถใน

การช าระคนืของโครงการ (ส าหรบัสหกรณ์ที่มีการปล่อยสนิเช่ือโครงการ)

5. ประเภทของสนิเช่ือ

ส าหรบัสหกรณ์ควรจดัล าดบัความส าคญัของประเภทสนิเช่ือ (Priority) ดงัน้ี
- สนิเช่ือที่จดัเป็นสนิทรพัยไ์ม่เสีย่ง เช่น การค ้าประกนัโดยใชเ้งนิฝาก

- สนิเช่ือระยะส ัน้ที่ใหผ้ลตอบแทนสูงและแน่นอน เช่น เงนิกูร้ะยะส ัน้ เงนิกู ้

ฉุกเฉิน เงนิกูเ้งนิฝากค ้า เงนิกูท้นุเรอืนหุน้ เงนิกูส้ามญั

- สนิเช่ือระยะยาว หรอื สนิเช่ือเงนิกูพ้เิศษ เช่น พเิศษอสงัหารมิทรพัย ์, พเิศษ

โครงการ และ อืน่ๆ



6. อ านาจอนุมตั ิ(Credit Authority)

– ยดึหลกัการกระจายอ านาจ 

> ในอ านาจของ ผูจ้ดัการ  เช่น  กูเ้งนิฝากค ้า, กูฉุ้กเฉิน,กูท้นุเรอืนหุน้  ตามระเบยีบที่

แต่ละสหกรณ์ก าหนดไว ้

> ในอ านาจของคณะกรรมการเงนิกู ้  แต่ละสหกรณ์จะก าหนดอ านาจในการอนุมตัิ

วงเงนิกูสู้งสดุใหแ้ก่คณะกรรมการเงนิกู ้ตามระเบยีบที่แต่ละสหกรณ์ไดก้ าหนดไว ้

> ในอ านาจของคณะกรรมการด าเนินการ   จะอนุมตัใินวงเงนิกูท้ี่นอกเหนือจากอ านาจ

ของคณะกรรมการเงนิกู ้



กระบวนการสนิเช่ือ

 การริเริ่มและการวเิคราะหส์นิเช่ือ

 การประเมินค่าความเสีย่งสนิเช่ือ

 การควบคุมสนิเช่ือและหลกัการบริหารสนิเช่ือ

 การแกไ้ขสนิเช่ือมีปญัหา

นางสาวกนกลกัษณ์ ว่องธนกฤต

CU.KHOHONG



การรเิริ่มและการวเิคราะหส์นิเช่ือ

 การพจิารณาใหส้นิเช่ือ  สหกรณ์จะตอ้งพจิารณาถงึหลกัที่เรยีกว่า 3P ดงัน้ี

1. วตัถปุระสงคก์ารขอกู ้ (Purpose)  วตัถปุระสงคก์ารขอกูเ้ป็นสิง่จ าเป็นที่

สหกรณ์จะตอ้งพจิารณา และสนบัสนุนสนิเช่ือที่ก่อใหเ้กดิผล (Production) 

ไม่ใช่การน าไปเกง็ก าไร และสหกรณ์จะตอ้งรูว่้าลูกคา้มีวธิชี าระเงนิไดอ้ย่างไร

2. การช าระหน้ี  (Payment) เมื่อทราบวตัถปุระสงคแ์ลว้ สหกรณ์กจ็ะทราบ

ว่าสมาชิกตอ้งการเงนิกูป้ระเภทใด ระยะส ัน้ หรอืยาว และจะมีวธิกีารช าระหน้ีอย่างไร  

3. การป้องกนัความเสีย่ง  (Protection) หลงัจากมีการพจิารณาถงึ

วตัถปุระสงค ์และวธิกีารช าระหน้ีแลว้ ขัน้ตอนต่อไปตอ้งพจิารณาถงึความเสีย่งที่อาจจะเกดิ

จากการที่สหกรณ์ไม่ไดร้บัการช าระหน้ี



 การวิเคราะหส์นิเช่ือ  สหกรณ์จะพจิารณาปจัจยัสนิเช่ือ ตามหลกั 5 c’s ดงัน้ี

1. ความสามารถในการช าระหน้ี (Capactiy) ความสามารถในการช าระหน้ีเป็น

ปจัจยัส าคญัที่สดุในการพจิารณาสนิเช่ือ การประเมินความสามารถในการช าระ

หน้ีของลูกหน้ี เช่น รายไดป้ระจ า, รายไดอ้ืน่ๆ , หน้ีสนิเดิมที่มีอยู่, ค่าใชจ้่าย

ในแต่ละเดือน เป็นตน้ 

2. ความเตม็ใจช าระหน้ีและอปุนิสยั  (Character) ขอ้น้ีถอืว่าส าคญัเป็นอนัดบั

แรก  เพราะแมป้จัจยัที่เหลอืจะดี แต่ถา้ลูกหน้ีขาดความซื่อสตัย ์ความจรงิใจ

แลว้กย็่อมมีโอกาสเกดิหน้ีสูญแก่สหกรณ์มาก 



3. ทนุท่ีจะน ามาลงทนุ (Capital) ทนุ หมายถงึ  สิ่งของทรพัยส์นิเงนิทองท่ีน ามาลงทนุไวใ้น
ธุรกจิ ด าเนินการโดยไม่มีการกูย้มื  เช่น สมาชิกขอกูเ้พื่อการหมนุเวียนในธุรกจิ

สหกรณ์จะตอ้งดูทรพัยส์นิท ัง้หมดของกจิการ หกั ดว้ยหน้ีสนิท ัง้หมด ถา้กจิการใดมีหน้ีสนิมากกว่า

ทนุท่ีลงไว ้หมายความว่า เจา้หน้ีมีอตัราเสี่ยงสูงเพราะเจา้หน้ีไดล้งทนุมากกว่ากจิการของลูกหน้ี 

ดงันั้นเงนิทนุของผูกู้จ้ึงเปรียบเสมือนเกราะใหค้วามปลอดภยั (Margin of safety)

4. หลกัประกนั (Collateral) กอ่นการอนุมตัิใหก้บัสมาชิก ผูข้อกูเ้งนิวางหลกัทรพัยเ์ป็น
ประกนัไวก้บัสหกรณ์ เพื่อชดเชยกบัจุดออ่นในดา้นความเสี่ยง ซึ่งสว่นใหญ่สหกรณ์จะใช้

หลกัประกนั ท่ีดิน หรือ สิ่งปลูกสรา้งมาค ้าประกนั แต่บางสนิเช่ืออาจจะใชบ้คุคลค ้าประกนักย็อ่ม

ไดแ้ลว้แต่ประเภทการใหส้นิเช่ือ

5. ภาวการณ์  (Condition) เศรษฐกจิที่เปลี่ยนแปลงยอ่มมีผลกระทบกระเทือนต่อการ

บริโภคสนิคา้ วิธีการจ าหน่าย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรฐัฯ การเมือง สภาพดินฟ้า

อากาศ สภาวะทางดา้นแรงงานและดา้นการเงนิ การคลงัมีผลต่อการช าระหน้ีของลูกคา้



การประเมินค่าความเสีย่งสนิเช่ือ

ความเสีย่งสนิเช่ือสามารถจดัออกไดป้ลายประเภท เช่น ความเสีย่งทางการเงนิ จะ

พจิารณาเงนิทนุของผูข้อสนิเช่ือ (Capital) เป็นตน้

วธิกีารประเมินค่าความเสีย่งสนิเช่ือ แยกออกมาไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื

1. สมการสนิเช่ือ 

- ทางดา้นเชิงคุณภาพ  5 c’s

- ทางดา้นตวัเลข  (ใหค้ะแนนส าหรบัแต่ละปจัจยั)

2. ความมัน่คงทางการเงนิและการประเมินองคป์ระกอบสนิเช่ือ



การจดัระดบัความเสีย่งในสนิเช่ือ  โดยใชส้มการสนิเช่ือ

1. + CHARACTER + CAPACITY + CAPITAL = GOOD Credit Risk ไมม่คีวามเสี่ยง หรอื เครดติดี

2. + CHARACTER + CAPACITY + CAPITAL (ไม่พอ) = FAIR Credit Risk ใชไ้ด ้

3. + CHARACTER + CAPACITY (ไม่พอ) + CAPITAL = FAIR Credit Risk ใชไ้ด ้

4. + CHARACTER (ไม่พอ) + CAPACITY + CAPITAL = Doubtful Credit Risk น่าสงสยั

5. + CHARACTER + CAPACITY – CAPITAL = Limited Success Credit Risk มขีอ้จ  ากดั

6. - CHARACTER + CAPACITY + CAPITAL = Dangerous Credit Risk อนัตราย

7. + CHARACTER – CAPACITY + CAPITAL = Inferior Credit Risk ค่อนขา้งไมด่ี

8. – CHARACTER – CAPACITY + CAPITAL = Inferior Credit Risk ค่อนขา้งไมด่เีหน็ชดั

9. + CHARACTER – CAPACITY – CAPITAL = Distinctly Poor Credit Risk ไมด่เีด่นชดั

10. – CHARACTER + CAPACITY – CAPITAL = Fraudulent Credit Risk หลอกลวงไมน่่าไวใ้จ



ความเสี่ยงในสนิเช่ือ

ปจัจยัที่มตี่อความเสี่ยงในสนิเช่ือ

CHARACTER CAPACITY CAPITAL

1. ดมีาก ***** ***** *****

2. ใชไ้ด ้ ***** ***** ไม่พอ

3. ใชไ้ด ้ ***** ไม่พอ *****

4. น่าสงสยั ไม่พอ ***** *****

5. มขีอ้จ ากดั ***** ***** ----

6. อนัตราย ---- ***** *****

7. ค่อนขา้งไม่ดี ***** ---- *****

8. ไม่ดเีหน็ชดั ---- ---- *****

9. ค่อนขา้งไม่ดี ***** ---- ----

10. ไม่น่าไวใ้จ ---- ***** ----

ตารางแสดงการพจิารณาความเสีย่งจากสมการสนิเช่ือ



วธิกีารวดัระดบัความเสี่ยงทางสนิเช่ือโดยคะแนนจากสมการ

ในการวดัระดบัความเสีย่งทางสนิเช่ือ จะตอ้งน าเอาปจัจยัท ัง้ 5 ประการน้ีมาพจิารณา

ร่วมกนั โดยอาจจะก าหนดว่าปจัจยักลุ่มใดหรอื C ใด จะมีความส าคญักว่ากนักจ็ะให ้
เปอรเ์ซ็นตใ์นกลุ่มนั้นสูงกว่ากลุ่มอืน่ โดยเราปล่อยสนิเช่ือภายในประเทศ เช่น

Character 30% capacity 25% capital 20% 
collateral 15% condition 10% รวมทัง้หมด 100% จาก 

% น้ีกอ็าจปรบัมาเป็นค่าคะแนน ถา้คะแนนรวม 100% = 1,000 คะแนน ดงันัน้จะได ้

character 300 คะแนน capacity 250 คะแนน 

capital 200 คะแนน collateral 150 คะแนน 

condition 100 คะแนน



จากการก าหนดความส าคญัของแต่ละกลุ่มโดยแปลงออกมาในรูปของคะแนนแลว้ขัน้

ต่อไปกศ็ึกษาแต่ละกลุ่มของ C ซึ่งจะมีการรวบรวมขอ้มูลรายละเอยีดต่างๆ เป็น
สว่นประกอบ กจ็ะพจิารณาว่าสว่นประกอบใดควรจะไดก้ี่คะแนน มากหรอืนอ้ยกข็ึ้นอยู่

กบัความส าคญัของสว่นประกอบนั้นว่ามีต่อ C กลุ่มนั้นมากหรอืนอ้ย ถา้ส าคญักใ็ห ้
คะแนนสูงแลว้ลดหลัน่คะแนนลงไปตามความส าคญัที่มีนอ้ยลง เช่น 

ประวตักิารช าระหน้ี 80

ที่อยู่และภมูิล าเนา 60

ลกัษณะของงานที่ท า 50

ฐานะการสมรส 40

ฐานะทางสงัคม 70

รวมคะแนนของ character 300



เม่ือสหกรณ์สามารถแปลงคา่ขอ้มูลทางสนิเช่ือแตล่ะขอ้ออกมาเป็นคะแนนเตม็ไดด้งัขา้งตน้ ทกุๆ กลุม่ C 
แลว้ จากนั้นก็จะน าขอ้มูลที่รวบรวมไดจ้ากลูกคา้แตล่ะคนมาใหค้ะแนนแตล่ะขอ้ว่าจะไดสู้งหรอืต า่ก็โดยการเทยีบเคยีง

กบัคะแนนเตม็ในขอ้นั้นๆ ในการน้ีก็อาจมีการก าหนดคะแนนมาตรฐานในแตล่ะขอ้ไวว้่าถา้ตอบเช่นนัน้ ไดก้ี่คะแนน 

ตอบเช่นน้ี ไดก้ี่คะแนน เพื่อขจดัความล าเอยีงในการใหค้ะแนน เช่น รายไดป้ระจ า โดยปกต ิบคุคลที่มีรายไดสู้ง 

ย่อมมีคุณคา่ทางสนิเช่ือดีกว่า ผูม้ีรายไดต้ า่ จงึอาจก าหนดว่า รายไดท้กุๆ 1,000 บาท มีคา่ 5 คะแนน ถา้หากนาย ก. 

มีรายได ้6,000 บาท ก็จะไดค้ะแนนรายไดป้ระจ า = 6 ´ 5 = 30 จากคะแนนเตม็ 50

ดงันั้น จากแตล่ะขอ้มูลซึ่งเป็นสว่นประกอบของ C หน่ึงๆ ที่ก าหนดคะแนนเตม็ไวแ้ละมีการใหค้ะแนนแก่ลูกคา้ราย

หน่ึงเรยีบรอ้ยแลว้ ก็จะรวมคะแนนในแตล่ะกลุม่ C พรอ้มท ัง้คะแนนรวมท ัง้หมดทกุ C ของลูกคา้รายนั้น จากน้ีก็
จะน าคะแนนไปพจิารณาโดยอาจตอ้งใชว้ิจารณญาณประกอบว่า ในระดบัคะแนนสูงเทา่ไร จงึจะถือว่าลูกคา้มีคุณคา่

ทางสนิเช่ือควรแก่การใหส้นิเช่ือ ท ัง้น้ีข้ึนอยู่กบันโยบายสนิเช่ือในขณะนั้นว่า ตอ้งการจะขยายหรอืลดจ านวนสนิเช่ือ 

หากตอ้งการลดสนิเช่ือก็พยายามเลอืกลูกคา้ที่มีคุณคา่ทางสนิเช่ือสูงหรอืมีความเสี่ยงต า่ คะแนนรวมมาตรฐานขัน้ต า่ที่

จะยอมรบัได ้(cut-off point) ก็จะก าหนดไวสู้ง แตถ่า้นโยบายตอ้งการขยายสนิเช่ือก็ไม่จ าเป็นตอ้งเลอืก

เฟ้นลูกคา้ที่มีคุณคา่ทางสนิเช่ือสูงนกั คะแนนรวมที่เป็น cut-off point ก็จะก าหนดไวต้ า่



ตวัอย่างเช่น

C

ขอ้มลู คะแนนเต็ม คะแนน – นายศกัด์ิ

Character ประวติัการช าระหน้ี 80 50

ท่ีอยู่และภมิูล าเนา 60 35

ลกัษณะของงานท่ีท า 50 35

ฐานะการสมรส 40 40

ฐานะทางสงัคม 70 40

300 180

Capacity เงนิเดือน 50 30

ลกัษณะงานท่ีท า 30 20

สุขภาพ 40 25

ความมัน่คงของสถานท่ีท างาน 30 20

ความคิดสรา้งสรรค์ 30 20

จ านวนหน้ีสิน 30 10

ฐานะการสมรสและขนาดครอบครวั 20 10

ระดบัการครองชีพ 30 15

250 150



Capital สนิทรพัยท์ี่ซื้ อมา

คะแนนเตม็

70

คะแนน - นายศกัดิ์

40

สนิทรพัยป์ระจ าตวัและเงนิ 50 30

กรรมสทิธิในสนิทรพัยถ์าวร 80 60

200 130

Collateral สนิทรพัยถ์าวร 90 70

บคุคล 60 40

150 110

Condition การเมอืง 20 10

เศรษฐกจิ 40 25

สงัคม 40 30

100 65

ถา้ก าหนด Cut off point 750 คะแนน  
ก็จะปฏิเสธการใหส้นิเช่ือแก่นายศกัด์ิ

ถา้ก าหนด Cut off point 600 คะแนน 
ก็จะใหส้นิช่ือแก่นายศกัด์ิ

1,000 635



การก าหนด Cut-off point นอกจากวธิีขา้งตน้ที่ก าหนดจากยอดรวมของทกุปจัจยั อนัอาจมขีอ้บกพร่องข้ึนได ้ ท ัง้น้ีเพราะยอด

รวมเป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึยอดเฉลี่ยของปจัจยัทัง้หมด แต่มไิดใ้หร้ายละเอยีดว่า ลูกคา้มคีวามดเีลศิ มขีอ้บกพร่อง หรอือยู่ใน

ระดบักลางๆ ในแต่ละปจัจยัเพยีงใด ดงัน้ันหากตอ้งการทราบถงึรายละเอยีดน้ี cut-off point ที่ก าหนดกอ็าจจะตอ้งก าหนดทัง้

ยอดรวมในแต่ละ C และยอดรวมทกุ C ดว้ยแลว้จงึน าคะแนนดงักล่าวของลูกคา้ที่เกดิข้ึนจรงิ มาเปรยีบเทยีบ ถา้คะแนนไดค่้า

มากกว่า หรอืเท่ากบั cut-off point กจ็ะรบัลูกคา้น้ีไวพ้นิิจพจิารณาในขัน้สุดทา้ยดว้ยวจิารณญาณต่อไปว่าควรใหส้นิเช่ือหรอืไม่ 

หรอืจะใหส้นิเช่ือโดยไม่มเีงื่อนไข ตวัอย่างเช่น

ปจัจยั คะแนนเต็ม Cut-off point คะแนนนายศกัด์ิ สูงหรือ (ต า่) กว่า cut-off

Character 300 225 180 -45

Capacity 250 185 150 -35

Capital 200 150 130 -20

Collateral 150 115 110 -5

Condition 100 75 65 -10

1,000 750 635 -115



ในกรณีเช่นน้ี จะเหน็ว่าปจัจยัทกุตวัของนายศกัด์ิ ต า่กว่าที่ตอ้งการ และต า่กว่าดว้ยคะแนนที่มากพอควร จงึควร

ปฏเิสธสนิเช่ือ

แตถ่า้การเปรยีบเทยีบมีบาง C ต า่ และต า่กว่าไม่มาก โดยเฉพาะเป็น C ที่ส าคญันอ้ยดว้ย ก็อาจใหส้นิเช่ือโดยมี
เงือ่นไขที่จะสรา้งความปลอดภยัในการช าระหน้ีใหก้บัสหกรณ์มากข้ึน

สรุป ขัน้ตอนของการวดัระดบัความเสี่ยงโดยคะแนนขา้งตน้ มีล าดบัขัน้ตอน ดงัน้ี

ขัน้ที่ 1. ก าหนดคะแนนรวมใหแ้ตล่ะปจัจยัมากนอ้ยไปตามความส าคญัที่จะมีตอ่ความสามารถและความเตม็ใจในการ

ช าระหน้ี

ขัน้ที่ 2. ก าหนดคะแนนเตม็ใหแ้ตล่ะขอ้มูลในปจัจยัหน่ึงๆ ซึ่งจะมากนอ้ยไปตามความส าคญัที่จะมีตอ่ปจัจยันั้นๆ

ขัน้ที่ 3. แปลงคา่ขอ้มูลที่รวบรวมมาจากลูกคา้รายหน่ึงๆ ใหเ้ป็นคะแนน โดยอาจใชว้ิจารณญาณเทยีบกบัคะแนนเตม็

ของแตล่ะขอ้มูล หรอือาจก าหนดลกัษณะคุณภาพขอ้มูลเป็นระดบัๆ ไวเ้ป็นคะแนน เช่น 5 คะแนน ส าหรบัทกุๆ 

1,000 บาท ของรายได้

ข ัน้ที่ 4. ก าหนด Cut-off point เป็นคะแนน ส าหรบัแตล่ะปจัจยั

ขัน้ที่ 5. เปรยีบเทยีบคะแนนแตล่ะปจัจยัหรอืคะแนนรวมทกุปจัจยัของลูกคา้กบัของ cut-off point

ขัน้ที่ 6. ผลการเปรยีบเทยีบ ถา้ไดสู้งกว่า Cut-off point ก็มีโอกาสอนุมตัสินิเช่ือใหไ้ด ้แตถ่า้ต า่กว่าบาง
ปจัจยัและไม่มาก ก็อาจใหส้นิเช่ือโดยมีเงือ่นไข แตถ่า้ต า่กว่าทกุปจัจยัและดว้ยจ านวนมาก ก็จะปฏเิสธใหส้นิเช่ือ



2. ความมัน่คงทางการเงนิและการประเมินองคป์ระกอบในสนิเช่ือ

ความมัน่คงทางการเงนิ หมายถงึ การก าหนดระดบัเงนิทนุโดยประมาณ ซึ่งไดจ้ากการ

ประมาณมูลค่าของทนุสทุธ ิโดยระดบัเงนิทนุแบ่งออกเป็นสว่นๆ ตัง้แต่จ านวนที่ต า่สดุ

จนถงึจ านวนที่สูงที่สดุ

การประเมินองคป์ระกอบสนิเช่ือ หมายถงึ ความน่าเช่ือถอืในสนิเช่ือตามที่ไดป้ระเมินจาก

สมการสนิเช่ือ โดยพจิารณาจากการตรวจสอบการช าระเงนิ ความสามารถในการด าเนิน

ธุรกจิ อปุนิสยัสว่นตวั ฯลฯ



การควบคมุสนิเช่ือและหลกัการบรหิารสนิเช่ือ

1. การควบคมุลูกหน้ีใหใ้ชเ้งนิกูถู้กตอ้งตามวตัถปุระสงค์

2. การควบคมุใหลู้กหน้ีปฏบิติัตามเงื่อนไขและขอ้ตกลง

3. การช่วยเหลือดูแลการด าเนินงานของลูกหน้ี

4. การดูแลหลกัประกนัไม่ใหเ้สื่อมค่า

5. การดูแลอายคุวามและความสมบูรณ์ของเอกสารสญัญา

6. มีระบบสอบทานสนิเช่ีออยา่งต่อเน่ืองและเป็นอสิระ

7. การใหส้นิเช่ือมีการบริหารอยา่งเหมาะสม

8. มีระบบบริหารสนิเช่ือดอ้ยคณุภาพ

9. การจดัชัน้ล าดบัลูกหน้ีใหเ้ป็นมาตรฐาน

10.  การเตรียมมาตรการแกไ้ขปญัหาอยา่งถูกวิธี



จุดออ่นที่สรา้งปญัหาดา้นสนิเช่ือ

1. ขาดระบบขอ้มูลดา้นสนิเช่ือที่เพียงพอ

2. ขาดนโยบายสนิเช่ือที่ชดัเจนและถอืปฏบิตัิอยา่งจริงจงั

3. ไม่ใหค้วามส าคญักบัการกระจุกตวัของสนิเช่ืออยา่งเพียงพอ

4. การขาดการควบคุมท่ีดี

5. การใหกู้ย้มืมากเกนิไป

6. การใหส้นิเช่ือตามท่ีไดร้บัค าส ัง่หรือการช้ีน าจากบุคคล

7. การด าเนินการเพื่อประโยชน์ของตนเอง (Self – Dealing)

8. การขาดความสามารถทางเทคนิค หรือประสบการณ์

9. การแข่งขนั

10. การเลือกประเด็นความเสี่ยงผิดพลาด



กระบวนการใหส้นิเช่ือที่ดี (Operating under a sound credit granting process)

ด าเนินการภายใตห้ลกัเกณฑก์ารใหส้นิเช่ือที่ดีและปลอดภยั

 มีการก าหนดวงเงนิจ ากดัสนิเช่ือ credit limit โดยรวมของรายลูกคา้และรายกลุ่ม

 มีการก าหนดกระบวนการอนุมตัสินิเช่ือที่ชดัเจนทัง้รายใหม่และเพิม่วงเงนิรายเก่า

การขยายสนิเช่ือมีการพจิารณาถงึความสามารถในการรบัภาระความเสีย่งในสนิเช่ือ 

(arm’s length) ได้



การด าเนินการเก็บหน้ี เป็นการปฏบิตัิเพื่อใหไ้ดร้บัช าระหน้ีคืน

1. การแจง้หนี้หรือการเตือน

2. การติดตามทวงหนี้

3. การใชม้าตรการที่รุนแรง

วธิกีารเรยีกเกบ็หน้ีควรด าเนินการตามมาตรการตัง้แต่เบาไปหาหนกั และควรแยกแยะใหอ้อกว่า

ลูกหน้ีรายใดควรใชม้าตรการใด นอกจากน้ีพนกังานที่ด าเนินการเรยีกเกบ็หน้ีจะตอ้งมีขอ้มูลที่

ถกูตอ้งชดัเจน และมีกลยุทธท์ี่แยบยล โดยจะตอ้งมีการวางแผนและเตรยีมการ แกไ้ขปญัหาที่

เกดิขึ้นระหว่างการเรยีกเกบ็หน้ีเป็นการล่วงหนา้เพือ่ใหก้ารเรยีกเกบ็หน้ีบรรลเุป้าหมาย และให ้

ศึกษาถงึ กม.ว่าดว้ยการเร่งรดั หน้ีสนิ ดว้ยเป็นตน้



 วตัถุประสงค์ 

- เพ่ือหาความสามารถในการช าระหนี ้                          

- เพ่ือให้ได้รับช าระหนีคื้นมากที่สุด
- เพ่ือให้สหกรณ์มส่ีวนสูญเสียน้อยทีสุ่ด
 ข้อมูลจ าเป็น 

- Cash flow / งบการเงนิ

- เอกสารแสดงรายได้อ่ืน ๆ

การวเิคราะหข์อ้มูล 



การจดัชัน้หน้ีมีปญัหา

0 จดัชัน้ปกติ (Pass) 0 - 38 วนั (ช าระไม่เกินวนัที่ 7 ของทุกเดือน)

1  จดัชัน้กลา่วถึงเป็นพเิศษ (Special  Mention) 45- 60 วนั

2  จดัชัน้ต า่กวา่มาตรฐาน (Sub Standard)  61-180 วนั

3  จดัชัน้สงสยั (Doubtful)  181-360 วนั

4  จดัชัน้สงสยัจะสูญ (DoubtfulLoss)  > 360 วนั



NPL- Non Performance Loan

หนีม้ปัีญหา

NPL (SS , D , DL)

-มีรายได้ Cash Flow

-ให้ความร่วมมือ
-ไม่มีรายได้
-ไม่ให้ความร่วมมือ

การปรบัโครงสรา้งหน้ี
กฏหมาย 
ฟ้อง/บังคับคดี /ขายทอดตลาด

P ,SM

ควบคุม ติดตาม
ไม่ให้เป็นหน้ี NPL

การบริหารหน้ีที่มีปญัหา



TDR  (Trouble  Debt  Restructuring)

การปรบัโครงสรา้งหน้ีที่มีปญัหา  คือการที่เจา้หน้ียินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขการ

ช าระหน้ีใหลู้กหน้ีที่ประสบปญัหาทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากค าส ัง่ศาล

หรอืขอ้ตกลงระหว่างกนั 

ตามปกตหิน้ีที่มีปญัหา  ที่ตอ้งปรบัโครงสรา้งมกัเกดิจาก การกูย้มืเงนิ หรอืภาระ

ผูกพนัตามสญัญาที่จะตอ้งจ่ายเงนิเมื่อทวงถามหรือเมื่อครบก าหนดตามที่ไดต้ก

ลงกนัไวล่้วงหนา้วนัที่ปรบัโครงสรา้งหน้ี

การปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ี



เจรจา  / เกบ็รวบรวมขอ้มูล / ปญัหา 

วิเคราะหข์อ้มูล  / ความสามารถในการช าระหน้ี 

ก าหนดแนวทางการปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ี

- ปรบัโครงสรา้งหน้ีโดยคูต่กลงท าสญัญาปรบัโครงสรา้งหน้ี (นอกศาล)

- ปรบัโครงสรา้งหน้ีโดยผ่านกระบวนการทางศาล 

- ขยายระยะเวลาการช าระหน้ี

- การลดหน้ี (Hair Cut) >>> สหกรณ์ฯไม่มีระเบียบถือปฏิบติั

- การโอนทรพัยช์ าระหน้ี

ขออนุมตัิตามสายงาน

ควบคมุ ติดตามใหล้กูหน้ีปฏิบติัตามเงื่อนไข

ขัน้ตอนปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ี



ออกจดหมายทวงถาม Notice

ด าเนินคดี (ลูกหน้ียงัสามารถเจรจาต่อรองได)้

- ฟ้อง  

- พพิากษา สญัญาประนีประนอมยอมความ , เด็ดขาด

บงัคบัคดี  (ลูกหน้ียงัสามารถเจรจาต่อรองได)้

- ยดึทรพัย ์

- ขายทอดตลาด 

- รบัเงนิจากการขายทอดตลาด ช าระหน้ี

ฟ้องลม้ละลาย

ขัน้ตอนทางกฎหมาย



หนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ตดิตามหน้ี
เจา้หนา้ที่สนิเช่ือ - เร่งรดัหน้ีสนิ

ควบคุม ติดตาม และ แกไ้ขหน้ีที่มีปญัหา

จดัท าบนัทึกการติดตามหน้ี และรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ

แยกกลุม่ลูกหน้ีที่มีสามารถแกไ้ขได ้/ ไม่ได ้

ด าเนินการทางกฎหมายตัง้แต่การยื่นฟ้องศาลจนสิ้นสุดคดี

คุณสมบตัิพิเศษเจา้หนา้ที่ 

• เป็นผูฟ้งัที่ดี

• มีความอดทนสูง



แผนการเร่งรดั และติดตามหน้ีสนิระยะส ัน้

เงนิกูย้ืม ทกุประเภท รอบ 3 เดือน

 ทุกวนัที่ 1-2 ทุกสาขาโทรติดตาม ลูกหน้ี SM (45-60 วนั)

 จดัท าบนัทึกลงในระบบขอ้มูล และบนัทึกในประวติัการติดตามหน้ี

 การติดตามหน้ี ลูกหน้ี SM ทุกสาขาตอ้งไดผ้ลตอบรบักลบัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของหน้ีคา้งช าระ 

SM

 ท ารายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทุกวนัที่ 15 ของเดือน ส าหรบัลูกหน้ี SM

 ทุกวนัที่ 3-4 ทุกสาขาโทรติดตามลูกหน้ี  SS,D

 ทุกวนัที่ 8 -9 ของเดือน ออกหนังสอืเตือนใหแ้กลู่กหน้ีจากส านักงานใหญ่  ส าหรบัลูกหน้ี SS,D  



ทกุวนัที่ 13 – 15 และ 20-22 ของเดือน จนท. ลงปฏบิตัติดิตามหน้ีภาคสนาม ลูกหน้ี 

SM, SS,D  

ทกุคร ัง้ที่ลงปฎบิตัหินา้ที่ตอ้งท าบนัทกึการตดิตามหน้ีและรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบ

สรุปการประเมินผลการตดิตามหน้ีภาคสนาม ตอ้งไดผ้ลไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 30 ของหน้ี

คา้งช าระในเดือนนั้น โดยรายงาน ภายในวนัที่ 23 ของเดือน

แผนการส าหรบัลูกหน้ี ชัน้สงสยั D 181- 360 วนั

ออกจดหมายทวงหน้ี ทกุวนัที่ 8-9 ของเดือน คร ัง้ที่ 1 และ คร ัง้ที่ 2 เป็นล าดบั

ตดิตามเพือ่หาแนวทางน ามาปรบัโครงสรา้งหน้ีตกลงท าสญัญาประนอมหน้ีนอกศาล 

รอ้ยละ 30 ของลูกหน้ี ชัน้สงสยั D ที่เขา้มาขอรบัการปรบัโครงสรา้งหน้ี



จดัท ารายงานลูกหน้ีปรบัโครงสรา้งหน้ีเพือ่เสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา เพือ่น าเขา้เสนอต่อ

คณะกรรมการพจิารณาอนุมตัใินเดือนถดัไป

บนัทกึ ตดิตาม หลงัการไดร้บัพจิารณาอนุมตั ิในการช าระหน้ีของลูกหน้ีปรบัโครงสรา้งหน้ี 

ต่อไป 

ภายหลงัการปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ี 3 เดือน หากปรากฏว่าลูกหน้ีรายใดไม่ปฏบิตัใิหเ้ป็นไป

ตามเงื่อนไขที่ไดต้กลงกนัไว ้ใหท้ ารายงานเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา เพือ่ด าเนินการต่อไป

หมายเหตุ ตวัช้ีวดัการท างานในการเร่งรดัหน้ีสนิของ จนท.สนิเช่ือ ตลอดจนสาขา คอืการ

เร่งรดัหน้ี ตดิตามหน้ี  ระยะส ัน้ทกุ 3 เดือน ตอ้งไดต้ามเป้าหมายไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 50  ของ 

ลูกหน้ี SM  และไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 30 ของลูกหน้ี SS,D


