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นโยบายสนิเชื�อและการควบคมุสนิเชื�อ 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(Credit Policy and Effective Credit Control) 
 
 
 

วทิยากร อาจารยอ์งอาจ ฉนัทสมบตั ิ
ผูจ้ดัการ ฝ่ายสนิเชืJอ และกฎหมาย (CREDIT ANDLEGAL MANAGER) 

บรษัิท ยโูร พทีูพ ีไดเรคท(์ประเทศไทย) จํากัด 
เขยีนบทความพเิศษในวารสารภาษีบญัชแีละกฎหมายธรุกจิ 
"ทําอยา่งไรไม่ใหเ้กดิหนีaเสยี จัดการอยา่งไรกบัหนีaทีJมปัีญหา" 

เขยีนหนังสอื เรืJอง"กลยุทธก์ารกระชากหนีa" 
ประสบการณ์บรรยาย หลกัสตูรการเรง่รัดหนีaสนิและการเจรจาตอ่รองเพืJอตดิตามหนีa 29 ปี 

 
 

 

18 พฤษภาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีJจัดสมัมนาอาจเปลีJยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

Uหลกัการและเหตผุล 
          นโยบายสนิเชืJอ คอื สิJงทีJองคก์รของธุรกจิกาํหนดขึaนมาเพืJอเป็นแนวทางกําหนดคณุสมบตั ิ
ผูท้ีJจะมาเป็นลกูหนีaการคา้ซึJงจะเกีJยวขอ้งกบัการพจิารณาเครดติและการกําหนดวงเงนิสนิเชืJอของ
ลกูคา้แตล่ะราย ซึJงไดร้วมถงึการใหเ้งืJอนไขการชาํระเงนิ และวธิกีารเกบ็เงนิโดยตอ้งเกบ็เงนิใหไ้ด ้
ตรงตามกาํหนด และเพืJอป้องกนัไมใ่หห้นีaเสยีหรอืหนีaสญูตอ่ไปในอนาคต 
         นโยบายสนิเชืJอและเครดติ จงึมคีวามสําคญัตอ่ธรุกจิและตอ้งนํามาใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ
โดยผูท้ีJมหีนา้ทีJเกีJยวขอ้งทกุฝ่ายตอ้งใหค้วามสําคญัและดําเนนิงานภายใตก้รอบของนโยบายสนิเชืJอ
ของธรุกจิ(บรษัิท)เพืJอใชใ้นการพจิารณาเครดติลกูคา้จะชว่ยลดความเสีJยงและทําใหเ้ก็บเงนิจาก
ลกูคา้ไดต้ามกาํหนดแตน่โยบายสนิเชืJอจะไมม่คีวามหมายเลยหากผูป้ฏบิตังิานไมต่อ้งการจะปฏบิัติ
หรอืปฏบิัตโิดยขาดความเขา้ใจอยา่งถอ่งแทก้ฎระเบยีบดังกลา่วก็จะไมม่คีณุคา่เปรยีบเหมอืนเศษ
กระดาษทัJวๆไปเทา่นัaนเอง 
          “นโยบายสนิเชืJอและเครดติ”ไมใ่ชเ่ป็นของแผนกเครดติแตเ่ป็นหลักเกณฑท์ีJองคก์รของธุรกจิ
เป็นผูก้าํหนดขึaนมาจงึมคีวามสําคัญตอ่ธรุกจิในระยะสั aนและระยะยาวสามารถชว่ยใหธ้รุกจิมกีําไรและ
สภาพคลอ่ง 

  

วตัถปุระสงค ์
      1. เพืJอใหก้ารบรหิารจัดการบญัชลีกูหนีaไดถ้กูวธิแีละมผีลงานทางดา้นจัดเก็บบัญชลีกูหนีa 
          ไดม้ากขึaน 
      2. เพืJอพัฒนาบคุคลากรใหเ้กดิความเขา้ใจและสามารถนําทักษะจากการฝึกอบรมมาใชใ้ห ้
          เกดิประโยชนส์งูสดุ 
      3. เพืJอลดเวลาและลดตน้ทนุในการตดิตามหนีaใหน้อ้ยลง 
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หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
     1. การบรหิารบญัชลีกูหนีa (MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE) 
     2. การกําหนดนโยบายสนิเชืJอ (CREDIT POLICES) 
          มาตราฐานสนิเชื�อ 
         หลักเกณฑก์ารพจิารณาเครดติ ( 5 ‘ C ) 
          - การจัดระดับของลกูคา้และวงเงนิสนิเชืJอ 
          - การขอเปิดวงเงนิสนิเชืJอ 
           การบรหิารการเก็บเงนิ 
      3. การออกจดหมายเตอืน / จดหมายทวงหนีaฉบับทีJ1,ฉบับทีJ2,ฉบบัทีJ3 
      4. วเิคราะหห์าสาเหตขุองการจา่ยเงนิลา่ชา้ è ของลกูหนีaและแนวทางแกไ้ข 
      5. พฤตกิรรมของลกูหนีaทีJจ่ายเงนิลา่ชา้ 5  ประเภท และแนวทางแกไ้ข :- 

          - ขอเลืJอนนัดการจา่ยเงนิ                          - ผลัดผอ่นการชาํระหนีa 
          - ชอบหลบหนา้                                     - หนีปัญหา 
          - ชอบมขีอ้อา้ง                                      - บา่ยเบีJยงการชาํระหนีa 
          - ชอบยืaอ (เบีaยวไมจ่า่ย)                          - ทา้ใหฟ้้อง 
          - เชค็คนื                                              - สมํJาเสมอ 
             (หลักเกณฑค์วามผดิ “ เช็คคนื  î เชค็เดง้อาจตดิคกุได ้”) 
          - การควบคมุสนิเชืJออยา่งมปีระสทิธภิาพ(Effective Credit Control) 
          - Black list คอือะไร? มคีวามสําคญักบัธรุกจิอยา่งไร 
      6. การเจรจาหนีaทีJเป็นตอ่ 
      7. การทําบนัทกึขอ้ตกลง หลังจากเจรจาหนีaแลว้ 
      8. เก็บตกประสบการณ์จากวทิยากร 
      9. สรปุและตอบคําถาม 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่1 ทา่น) 

ชําระภายใน 18 พฤษภาคม 2563 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 4 พฤษภาคม 2563 (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 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีa 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีJ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีJ 014-2-63503-8 

          ชืJอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิJง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีJ จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีJ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืJอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืJอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัJงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิJง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีJ จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
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3.  หัก ณ ทีJจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีJไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิJง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีJ จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัสตูรอบรม,สมัมนา, อบรม,สมัมนา,นโยบายสนิเชืJอ,การควบคมุสนิเชืJอ,Credit,Policy,Effective,Credit,Control 


