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Credit Policy and Effective Credit Control 
นโยบายสนิเชืDอและการควบคมุสนิเชืDอ อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
 

วทิยากร อาจารยอ์งอาจ ฉนัทสมบตั ิ
ผูจ้ดัการ ฝ่ายสนิเชื�อ และกฎหมาย (CREDIT ANDLEGAL MANAGER)  

บรษิทั ยโูร พทีพู ีไดเรคท(์ประเทศไทย) จาํกดั 
เขยีนบทความพเิศษในวารสารภาษบีญัชแีละกฎหมายธรุกจิ  

“ทําอยา่งไรไมใ่หเ้กดิหนีPเสยี จดัการอยา่งไรกบัหนีPท ี�มปีญัหา” 
เขยีนหนงัสอื เร ื�อง “กลยทุธก์ารกระชากหนีP” 

ประสบการณ์บรรยาย หลกัสตูรการเรง่รดัหนีPสนิและการเจรจาตอ่รองเพื�อตดิตามหนีP 29 ปี 
 

 
11 ตลุาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สุทธสิาร) 
 

*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 นโยบายสนิเชื�อ คอื สิ�งที�องคก์รของธุรกจิกาํหนดขึPนมาเพื�อเป็นแนวทางกําหนดคณุสมบตั ิ
ผูท้ีDจะมาเป็นลกูหนีPการคา้ซึDงจะเกีDยวขอ้งกับการพจิารณาเครดติและการกําหนดวงเงนิสนิเชืDอของลกูคา้แต่ละราย ซึDง
ไดร้วมถงึการใหเ้งืDอนไขการชาํระเงนิ และวธิกีารเก็บเงนิโดยตอ้งเก็บเงนิใหไ้ดต้รงตามกําหนด และเพืDอป้องกนัไม่ให ้
หนีPเสยีหรอืหนีPสญูตอ่ไปในอนาคต 
 นโยบายสนิเชื�อและเครดติ จงึมคีวามสาํคัญตอ่ธรุกจิและตอ้งนํามาใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุโดยผูท้ีDมหีนา้ทีD
เกีDยวขอ้งทกุฝ่ายตอ้งใหค้วามสําคัญและดําเนนิงานภายใตก้รอบของนโยบายสนิเชืDอของธรุกจิ(บรษัิท)เพืDอใชใ้นการ
พจิารณาเครดติลกูคา้จะชว่ยลดความเสีDยงและทําใหเ้ก็บเงนิจากลกูคา้ไดต้ามกําหนดแตน่โยบายสนิเชื�อจะไมม่ ี
ความหมายเลยหากผูป้ฏบัิตงิานไม่ตอ้งการจะปฏบัิตหิรอืปฏบิตัโิดยขาดความเขา้ใจอยา่งถอ่งแทก้ฎระเบยีบ
ดังกลา่วก็จะไมม่คีุณคา่เปรยีบเหมอืนเศษกระดาษทัDวๆไปเท่านัPนเอง 
 “นโยบายสนิเชื�อและเครดติ”ไมใ่ชเ่ป็นของแผนกเครดติแต่เป็นหลกัเกณฑท์ีDองคก์รของธรุกจิเป็นผูก้ําหนด
ขึPนมาจงึมคีวามสาํคัญตอ่ธรุกจิในระยะสั Pนและระยะยาวสามารถชว่ยใหธ้รุกจิมกํีาไรและสภาพคล่อง 
 
 
วตัถปุระสงค ์
     1. เพืDอใหก้ารบรหิารจัดการบัญชลีกูหนีPไดถ้กูวธิแีละมผีลงานทางดา้นจัดเก็บบัญชลีกูหนีPไดม้ากขึPน 
     2. เพืDอพัฒนาบคุคลากร ใหเ้กดิความเขา้ใจและสามารถนําทกัษะจากการฝึกอบรมมาใชใ้หเ้กดิประโยขนส์งูสดุ 
     3. เพืDอลดเวลาและลดตน้ทนุในการตดิตามหนีPใหน้อ้ยลง 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
     1. การบรหิารบญัชลีูกหนีP (MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE) 
     2. การกําหนดนโยบายสนิเชืDอ (CREDIT POLICES) 
      มาตราฐานสนิเชืDอ 

- หลักเกณฑก์ารพจิารณาเครดติ ( 5 ‘ C ) 
- การจัดระดับของลกูคา้และวงเงนิสนิเชืDอ 
- การขอเปิดวงเงนิสนิเชืDอ 

            การบรหิารการเก็บเงนิ 
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     3. การออกจดหมายเตอืน / จดหมายทวงหนีPฉบบัทีD1,ฉบับทีD2,ฉบับทีD3 
    4. วเิคราะหห์าสาเหตขุองการจา่ยเงนิลา่ชา้   � ของลกูหนีPและแนวทางแกไ้ข 
    5. พฤตกิรรมของลกูหนีPทีDจ่ายเงนิล่าชา้  5  ประเภท และแนวทางแกไ้ข :- 
         � ขอเลืDอนนัดการจา่ยเงนิ  � ผลัดผ่อนการชําระหนีP 
         � ชอบหลบหนา้    �หนีปัญหา 

� ชอบมขีอ้อา้ง   �บา่ยเบีDยงการชาํระหนีP 
         � ชอบยืPอ (เบีPยวไม่จา่ย)  �ทา้ใหฟ้้อง 

� เชค็คนื    �สมํDาเสมอ 
(หลักเกณฑค์วามผดิ “ เช็คคนื   � เชค็เดง้อาจตดิคุกได ้”) 

   6. การควบคุมสนิเชืDออย่างมปีระสทิธภิาพ(Effective Credit Control) 
   7. Black list คอือะไร? มคีวามสาํคัญกับธรุกจิอย่างไร 
   8. การเจรจาหนีPทีDเป็นต่อ 
   9. การทําบันทกึขอ้ตกลง หลังจากเจรจาหนีPแลว้ 
  10. เก็บตกประสบการณ์จากวทิยากร 
  11. สรุปและตอบคําถาม 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 10 ตลุาคม 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลทัDวไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายใน 26 กนัยายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีP 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีD 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีD 014-2-63503-8 

          ชืDอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีD 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืDอบรษัิทของทา่น และชืDอหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัDงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั 
3.  หัก ณ ทีDจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีD 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีDไดช้าํระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
อบรม, สมัมนา, นโยบายสนิเชืDอ,การควบคมุสนิเชืDอ,ประสทิธภิาพ, Credit, Policy, Effective, Credit ,Control 
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