
บทที่ 9  
การควบคุมสินเชื่อ 

อาจารย์ปิติพัฒน์ นิตยกมลพันธุ์ 



หัวข้อที่ศึกษา 
1. การควบคุมปริมาณขาย 

2. การควบคุมปริมาณเงนิลงทนุในลูกหนี้ 

3. การควบคุมต้นทุนในการให้สินเชือ่และเรยีกเก็บหนี้ 

4. การควบคุมความร่วมมือในการท างานทั้งภายในและภายนอกกิจการ 



1. การควบคุมปริมาณขาย 
การเพิ่มคุณค่าของกิจการ (Value of Firm) 

- รักษาสภาพคล่อง (Liquidity)  
- ท าก าไร (Profitability)  
- ความเสี่ยงและต้นทุนต่ าที่สุด (Minimized Risk and Cost) 
การควบคุมปริมาณเงินลงทุนในลูกหนี้ 
การควบคุมปริมาณการขาย หรือปริมาณการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมต้นทุนในการให้สินเชื่อและการเรียกเก็บหนี้ 
การควบคุมเรื่องการร่วมมือในการท างานทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 



1. การควบคุมปริมาณขาย 
การจัดการสินเชื่อ (Credit Management) 

- การวางแผน (Planning) 
- การจัดสายงาน (Organizing) 
- การปฏิบัติตามเป้าหมายหรือนโยบาย (Actuating) 
- การควบคุม (Controlling) 

Chapter 1 



1. การควบคุมปริมาณขาย 
 การสร้างยอดขายให้มากขึ้นโดยส่วนใหญ่มักจะมาจากการขายสินค้า
เป็นเงินเชื่อ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ได้ จึงต้องพิจาณาส่วนประกอบต่างๆ ใน
การควบคุมปริมาณขาย ดังนี้ 
 
 
 
  

1. ดัชนีค่าขายเชือ่ (Credit Sales Index) 

Credit Sales Index = 
ยอดขายเชื่อ
ยอดขายรวม 

2. จ านวนการเปิดบัญชีลกูค้าใหม่ (New Account) 



1. การควบคุมปริมาณขาย 
 การสร้างยอดขายให้มากขึ้นโดยส่วนใหญ่มักจะมาจากการขายสินค้า
เป็นเงินเชื่อ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ได้ จึงต้องพิจาณาส่วนประกอบต่างๆ ใน
การควบคุมปริมาณขาย ดังนี้ 
 
 
 
  

3. ดัชนีการปฏิเสธลูกคา้ (Rejection Index) 

Rejection Index = 
จ านวนค าขอสินเชื่อที่ปฏิเสธ
จ านวนค าขอสินเชื่อทั้งหมด

 

4. ดัชนีบัญชีที่ขาดการติดต่อ (Inactive Account Index) 

Inactive Account Index = 
จ านวนบัญชีที่ขาดการติดต่อ

จ านวนบัญชีทั้งหมด
 



2. การควบคุมปริมาณเงินลงทุน 
 จากการให้สินเชื่อ กิจการควรเรียกเก็บหนี้ใหไ้ด้ตามเวลาที่ก าหนด เพื่อ
ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ โดยการเรียกเก็บหนี้นั้นย่อมมีต้นทุนเกิดขึ้น 
ดังนั้น กิจการควรควบคุมปริมาณเงินลงทุนในส่วนนี้ด้วย ซึ่งสามารถพิจารณา
ได้ดังนี ้
 
 
 
  

1. ดัชนีการเรียกเก็บหนี้ (Collection Index) 

Collection Index = 
ปริมาณหนี้ที่เก็บได้

ลูกหนี้ต้นงวด
x 100 



2. การควบคุมปริมาณเงินลงทุน 
 จากการให้สินเชื่อ กิจการควรเรียกเก็บหนี้ใหไ้ด้ตามเวลาที่ก าหนด เพื่อ
ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ โดยการเรียกเก็บหนี้นั้นย่อมมีต้นทุนเกิดขึ้น 
ดังนั้น กิจการควรควบคุมปริมาณเงินลงทุนในส่วนนี้ด้วย ซึ่งสามารถพิจารณา
ได้ดังนี ้
 
 
 
  

 

2. ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย  
(Average Collection Period) 

Average Collection Period = 
ระยะเวลาสนิเชื่อ

ดัชนีการเรียกเก็บหนี้
 x 100 

 

หรือ = 
ลูกหนีป้ลายงวด

ยอดขายเชื่อ
 x จ านวนวันในงวดนั้น 



2. การควบคุมปริมาณเงินลงทุน 
 จากการให้สินเชื่อ กิจการควรเรียกเก็บหนี้ใหไ้ด้ตามเวลาที่ก าหนด เพื่อ
ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ โดยการเรียกเก็บหนี้นั้นย่อมมีต้นทุนเกิดขึ้น 
ดังนั้น กิจการควรควบคุมปริมาณเงินลงทุนในส่วนนี้ด้วย ซึ่งสามารถพิจารณา
ได้ดังนี ้
 
 
 
  

3. ดัชนีลูกหนี้ผิดสัญญา (Delinquency Index) 

Delinquency Index = 
จ านวนลูกหนี้ที่เกินก าหนดช าระทั้งหมด

จ านวนลูกหนี้ทั้งหมด
x 100 

 

หรือ = 
ยอดหนี้ที่เกินก าหนดช าระทั้งหมด

ยอดหนี้ทั้งหมด
x 100 



2. การควบคุมปริมาณเงินลงทุน 
 จากการให้สินเชื่อ กิจการควรเรียกเก็บหนี้ใหไ้ด้ตามเวลาที่ก าหนด เพื่อ
ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ โดยการเรียกเก็บหนี้นั้นย่อมมีต้นทุนเกิดขึ้น 
ดังนั้น กิจการควรควบคุมปริมาณเงินลงทุนในส่วนนี้ด้วย ซึ่งสามารถพิจารณา
ได้ดังนี ้
 
 
 
  A/R Turnover = 

ยอดขายเชือ่
ลูกหนี้ทั้งหมด

 

 

4. อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ 
(Account Receivable Turnover) 

ระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉลี่ย = 
360

อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้
 



2. การควบคุมปริมาณเงินลงทุน 
 ตัวอย่างที่ 9-2 กิจการมียอดขายเชื่อต่อปี 2,400,000 บาท ยอดลูกหนี้
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 240,000 บาท โดยปกติจะเก็บหนี้ได้ประมาณเดือนละ 
200,000 บาท จงหาระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย 
 
 
  

วิธีที่ 1  

A/R Turnover = 
ยอดขายเชือ่
ลูกหนี้ทั้งหมด

 = 
2,400,000
240,000  = 10 รอบ 

ระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉลี่ย = 
360

อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้
 

        = 
360
10  = 36 วัน 



2. การควบคุมปริมาณเงินลงทุน 
วิธีที่ 2  

Collection Index = 
ปริมาณหนี้ที่เก็บได้

ลูกหนี้ต้นงวด
x 100 

               = 
200,000
240,000 x 100 = 83.33% 

หากระยะเวลาในการเก็บหนี้ = n/30  

ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย = 
ระยะเวลาสนิเชือ่

ดัชนีการเรียกเก็บหนี้
 x 100  

        = 
30

83.33 x 100 = 36 วัน 



2. การควบคุมปริมาณเงินลงทุน 
 จากการให้สินเชื่อ กิจการควรเรียกเก็บหนี้ใหไ้ด้ตามเวลาที่ก าหนด เพื่อ
ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ โดยการเรียกเก็บหนี้นั้นย่อมมีต้นทุนเกิดขึ้น 
ดังนั้น กิจการควรควบคุมปริมาณเงินลงทุนในส่วนนี้ด้วย ซึ่งสามารถพิจารณา
ได้ดังนี ้
 
 
 
  

5. อัตราร้อยละของลูกหนี้ต่อสินทรัพย์รวม 

 = 
ลูกหนี้ทั้งหมด
สินทรัพย์รวม 

6. การวิเคราะห์อายุลูกหนี้ 

แบ่งช่วงเวลาในการช าระหนี้ของลูกหนี้ ดังเช่นบทที่ 1 



2. การควบคุมปริมาณเงินลงทุน 
 ตัวอย่างที่ 9-3 
 
 
  

ระยะเวลาค้างช าระ อัตราหนี้สูญ มูลค่าหนี้ 

30 วัน 5 0.95 

60 วัน 7 0.93 

90 วัน 10 0.90 

4 เดือน 14 0.86 

5 เดือน 19 0.81 

6 เดือน 37 0.63 

1 ปี 58 0.42 

2 ปี 74 0.26 

3 ปี 83 0.17 

5 ปี 100 0.00 

ปกต ิ

กล่าวถึงพิเศษ 

ต่ ากว่ามาตรฐาน 

สงสัย 

NPL 



3. การควบคุมต้นทุนในการใหส้ินเชื่อ 
 การเรียกเก็บหนี้ ไม่ ได้นั้น ถือเป็นต้นทุนของธุรกิจซึ่ งแสดงถึง
ความสามารถของผู้วิเคราะห์สินเชื่อ ที่จะต้องลดต้นทุนในส่วนนี้ ซึ่งสามารถ
พิจารณาได้จาก 
 
 
 
  

1. ดัชนีการขาดทุนจากหนี้สญู (Debt Loss Index) 

Debt Loss Index = 
หนี้สูญ

ยอดขายเชื่อ
 

- ประเภทการด าเนนิธุรกิจ - ฤดูกาล 
- สภาพการแข่งขัน  - สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 



3. การควบคุมต้นทุนในการใหส้ินเชื่อ 
 การเรียกเก็บหนี้ ไม่ ได้นั้น ถือเป็นต้นทุนของธุรกิจซึ่ งแสดงถึง
ความสามารถของผู้วิเคราะห์สินเชื่อ ที่จะต้องลดต้นทุนในส่วนนี้ ซึ่งสามารถ
พิจารณาได้จาก 
 
 
 
  

2. ดัชนีบัญชีตั้งพัก (Suspense Ledger Index) 

Suspense Ledger Index = 
หนี้ตั้งพัก

ลูกหนี้ทัง้หมด
 

จะเกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ประมาณ 90–120วัน 
และด าเนินการเรียกเก็บหนี้ให้ได้ ก่อนที่จะตัดเป็นหนี้สูญ 



3. การควบคุมต้นทุนในการใหส้ินเชื่อ 
 การเรียกเก็บหนี้ ไม่ ได้นั้น ถือเป็นต้นทุนของธุรกิจซึ่ งแสดงถึง
ความสามารถของผู้วิเคราะห์สินเชื่อ ที่จะต้องลดต้นทุนในส่วนนี้ ซึ่งสามารถ
พิจารณาได้จาก 
 
 
 
  

3. ดัชนีบัญชีก าไรขาดทุน (Profit and loss Ledger Index) 

Profit and loss Ledger Index = 
ยอดหนี้สูญ

ลูกหนีท้ั้งหมด
 



3. การควบคุมต้นทุนในการใหส้ินเชื่อ 
กิจการควรด าเนินให้มีระบบเพือ่บรหิารจัดการให้เกิดหนี้สูญ
หรือต้นทุนต่ าที่สุด 
- จัดท าบัญชีลูกหนี้และยอดบัญชีตั้งพัก 
- จ านวนเงินที่เรียกเก็บได้ 
- จ านวนหนี้สูญ 
- ร้อยละของหนี้สูญต่อยอดขายทั้งหมดและยอดขายเชื่อ 



3. การควบคุมต้นทุนในการใหส้ินเชื่อ 
 การเรียกเก็บหนี้ ไม่ ได้นั้น ถือเป็นต้นทุนของธุรกิจซึ่ งแสดงถึง
ความสามารถของผู้วิเคราะห์สินเชื่อ ที่จะต้องลดต้นทุนในส่วนนี้ ซึ่งสามารถ
พิจารณาได้จาก 
 
 
 
  

4. ต้นทุนของการมีลูกหนี้ 
 

- หนี้สูญ 
- เงินเดือนของพนักงานทั้งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ผู้วิเคราะห์สินเชื่อ 
และพนักงานเรียกเก็บหนี้ 
- ค่าใช้จ่ายและค่าบรกิารจัดหาขอ้มูลเกี่ยวกับลูกหนี้ 
- ค่าจ้างกรณีให้บุคคลภายนอกเรียกเก็บหนี้แทน 



4. การควบคุมความร่วมมือในการท างาน 
  เป้าหมายหลักของกิจการ 
 การเพิ่มคุณค่าของกิจการ (Value of Firm) 

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



4. การควบคุมความร่วมมือในการท างาน 
 ความร่วมมือในการท างานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
สินเชื่อ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ลูกค้า 

แผนกอื่นๆ 

วิเคราะห์ 
- ดัชนี 
- อัตราส่วน 
- งบการเงิน 
- สถิติอื่นๆ ลด 


