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TRAINING OUTLINE  

 

หลักสูตร  Credit Policy and Effective Credit Control 
นโยบายสินเชื�อและการควบคุมสินเชื�อ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
PRINCIPLES 

            นโยบายสินเชืAอ คือ สิAงทีAองค์กรของธุรกิจกําหนดขึ GนมาเพืAอเป็นแนวทางกําหนดคณุสมบตั ิ
ผู้ ทีAจะมาเป็นลูกหนี Gการค้าซึAงจะเกีAยวข้องกบัการพิจารณาเครดิตและการกําหนดวงเงินสินเชืAอของลูกค้าแตล่ะราย 
ซึAงได้รวมถึงการให้เงืAอนไขการชําระเงิน และวิธีการเก็บเงินโดยต้องเก็บเงินให้ได้ตรงตามกําหนด และเพืAอป้องกัน
ไมใ่ห้หนี Gเสียหรือหนี Gสญูตอ่ไปในอนาคต 
 นโยบายสินเชืAอและเครดติ จงึมีความสําคญัตอ่ธุรกิจและต้องนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุโดยผู้ ทีAมีหน้าทีA
เกีAยวข้องทกุฝ่ายต้องให้ความสําคญัและดําเนินงานภายใต้กรอบของนโยบายสินเชืAอของธุรกิจ(บริษัท)เพืAอใช้ในการ
พิจารณาเครดิตลูกค้าจะช่วยลดความเสีAยงและทําให้เก็บเงินจากลูกค้าได้ตามกําหนดแต่นโยบายสินเชืAอจะไม่มี
ความหมายเลยหากผู้ ปฏิบัติงานไม่ต้องการจะปฏิบัติหรือปฏิบัติโดยขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้กฎระเบียบ
ดงักลา่วก็จะไมมี่คณุคา่เปรียบเหมือนเศษกระดาษทัAวๆไปเท่านั Gนเอง 
 “นโยบายสินเชืAอและเครดิต”ไม่ใช่เป็นของแผนกเครดิตแต่เป็นหลกัเกณฑ์ทีAองค์กรของธุรกิจเป็นผู้ กําหนด
ขึ Gนมาจงึมีความสําคญัตอ่ธุรกิจในระยะสั Gนและระยะยาวสามารถชว่ยให้ธุรกิจมีกําไรและสภาพคล่อง 
 
OBJECTIVES  
 
1.เพืAอให้การบริหารจดัการบญัชีลกูหนี Gได้ถกูวิธีและมีผลงานทางด้านจดัเก็บบญัชีลกูหนี Gได้มากขึ Gน 
2.เพืAอพฒันาบคุคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนําทกัษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยขน์สงูสดุ 
3.เพืAอลดเวลาและลดต้นทนุในการติดตามหนี Gให้น้อยลง 
 
AREAS OF STUDY 
 

1. การบริหารบญัชีลกูหนี G (MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE) 
2. การกําหนดนโยบายสินเชืAอ (CREDIT POLICES) 
    มาตราฐานสินเชืAอ 

• หลกัเกณฑ์การพิจารณาเครดติ ( 5 ‘ C ) 
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• การจดัระดบัของลกูค้าและวงเงินสินเชืAอ 

• การขอเปิดวงเงินสินเชืAอ 
   การบริหารการเก็บเงิน 
3.การออกจดหมายเตือน / จดหมายทวงหนี GฉบบัทีA1,ฉบบัทีA2,ฉบบัทีA3 
4.วิเคราะห์หาสาเหตขุองการจา่ยเงินลา่ช้า   � ของลกูหนี Gและแนวทางแก้ไข 
       5.พฤตกิรรมของลกูหนี GทีAจา่ยเงินลา่ช้า  5  ประเภท และแนวทางแก้ไข  

• ขอเลืAอนนดัการจา่ยเงิน  � ผดัผอ่นการชําระหนี G 

• ชอบหลบหน้า     �หนีปัญหา 

• ชอบมีข้ออ้าง   �บา่ยเบีAยงการชําระหนี G 

• ชอบยื Gอ (เบี Gยวไมจ่า่ย)  �ท้าให้ฟ้อง 

• เช็คคืน    �สมํAาเสมอ 
              (หลกัเกณฑ์ความผิด “ เช็คคืน � เช็คเด้งอาจตดิคกุได้ ”) 
6.การควบคมุสินเชืAออยา่งมีประสิทธิภาพ(Effective Credit Control) 
7.Black list คืออะไร? มีความสําคญักบัธุรกิจอยา่งไร 
8.การเจรจาหนี GทีAเป็นตอ่ 
9.การทําบนัทกึข้อตกลง หลงัจากเจรจาหนี Gแล้ว 
10.เก็บตกประสบการณ์จากวิทยากร 
11.สรุปและตอบคําถาม 
 
 หมายเหต ุหวัข้อทีAเสนอสามารถปรับเปลีAยนได้ตามความต้องการของลกูค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร 
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PROFESSIONAL INSTRUCTOR           อาจารยอ์งอาจ ฉนัทสมบตั ิ

 

ประวัตกิารศึกษา                                                                                                                                     

ปริญญาตรี   สาขาบริหารธุรกิจ 
 

ประวัตกิารทาํงาน      

• ผู้จดัการฝ่ายสินเชืAอและกฎหมาย บริษัท ยโูร พีทพีู ไดเรคท์ (ประเทศไทย)
จํากดั 

• เคยร่วมงานกบั บริษัท อีเลคโทรลกัซ์ ประเทศไทย จํากดั มาเป็นเวลา 27 ปี 
ซึAงได้ทํางานในแผนกควบคมุสินเชืAอและกฎหมายมาทกุตําแหนง่                                                                        

การเข้าอบรม/สัมมนา 

• เข้ารับการอบรมหลกัสตูร Problem Solving & Decision Marking 

• เข้ารับการอบรมหลกัสตูร Negotiating Skills 

• เข้ารับการอบรมหลกัสตูร The Seven Habits of  Highly  Effective People 

• เข้าร่วมการสมัมนาทีAประเทศสิงคโปร์ Account Receivable Program (ARP)  

ในกลุม่อีเลก็โทรลกัซ์-เอเชีย 
ประสบการณ์ในการเขียนหนังสือ 

• เขียนบทความพิเศษในวารสารภาษีบญัชีและกฎหมายธุรกิจ  
“ทําอย่างไรไมใ่ห้เกิดหนี Gเสีย จดัการอยา่งไรกบัหนี GทีAมีปัญหา” 

• เขียนเรืAอง  “กลยทุธ์การกระชากหนี G”  
ประสบการณ์ในการบรรยาย 

• ได้รับเกียรตเิชิญเป็นผู้บรรยายในกบับริษัทตา่ง ๆ (INHOUSE) ทั Gงภาครัฐ และภาคเอกชน 

• บรรยาย ให้กบัสถาบนัฝึกอบรมทัAวไปหลายสถาบนั 
หัวข้อวิชาที�มีความถนัด 

• นโยบายสินเชืAอ และการควบคมุสินเชืAออยา่งมีประสิทธิภาพ (Credit Policy and Effective Credit 
Control) 

• ทกัษะการเจรจาเพืAอเร่งรัดหนี Gสิน (Debts Collection Negotiation Skills) 

• ทกัษะการใช้โทรศพัท์เพืAอตดิตามหนี G (TELE-NEGO) 

การตดิต่อ:  0-2615-4499, 0-2615-4477-8, hipotraining@gmail.com, www.hipotraining.co.th 


