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 นโยบายสนิเชื�อและการควบคมุสนิเชื�อ 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(Credit Policy and Effective Credit Control)    
                                                    

 

วทิยากร อาจารยอ์งอาจ ฉนัทสมบตั ิ
ผูจั้ดการ ฝ่ายสนิเช ืVอ และกฎหมาย (CREDIT ANDLEGAL MANAGER) 

บรษัิท ยโูร พทีพู ีไดเรคท(์ประเทศไทย) จํากดั 
เขยีนบทความพเิศษในวารสารภาษีบญัชแีละกฎหมายธรุกจิ 
"ทําอยา่งไรไมใ่หเ้กดิหนีiเสยี จัดการอยา่งไรกบัหนีiทีVมปัีญหา" 

เขยีนหนังสอื เรืVอง"กลยทุธก์ารกระชากหนีi" 
ประสบการณบ์รรยาย หลักสตูรการเรง่รัดหนีiสนิและการเจรจาตอ่รองเพืVอตดิตามหนีi 29 ปี 

 
 

20 พฤศจกิายน 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีVจัดอบรมอาจเปลีVยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

  

หลกัการและเหตผุล 
         นโยบายสนิเชืVอ คอื สิVงทีVองคก์รของธรุกจิกําหนดขึiนมาเพืVอเป็นแนวทางกําหนด
คณุสมบตั ิ
ผูท้ีVจะมาเป็นลกูหนีiการคา้ซึVงจะเกีVยวขอ้งกบัการพจิารณาเครดติและการกําหนดวงเงนิสนิเชืVอ
ของลกูคา้แตล่ะราย ซึVงไดร้วมถงึการใหเ้งืVอนไขการชาํระเงนิ และวธิกีารเก็บเงนิโดยตอ้งเก็บ
เงนิใหไ้ดต้รงตามกําหนด และเพืVอป้องกนัไมใ่หห้นีiเสยีหรอืหนีiสญูตอ่ไปในอนาคต 
         นโยบายสนิเชืVอและเครดติ จงึมคีวามสาํคญัตอ่ธรุกจิและตอ้งนํามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์
สงูสดุโดยผูท้ีVมหีนา้ทีVเกีVยวขอ้งทกุฝ่ายตอ้งใหค้วามสาํคญัและดําเนนิงานภายใตก้รอบของ
นโยบายสนิเชืVอของธรุกจิ(บรษัิท)เพืVอใชใ้นการพจิารณาเครดติลกูคา้จะชว่ยลดความเสีVยงและ
ทําใหเ้ก็บเงนิจากลกูคา้ไดต้ามกําหนดแตน่โยบายสนิเชืVอจะไมม่คีวามหมายเลยหาก
ผูป้ฏบิตังิานไมต่อ้งการจะปฏบิตัหิรอืปฏบัิตโิดยขาดความเขา้ใจอยา่งถอ่งแทก้ฎระเบยีบ
ดังกลา่วก็จะไมม่คีณุคา่เปรยีบเหมอืนเศษกระดาษทัVวๆไปเทา่นัiนเอง 
          "นโยบายสนิเชืVอและเครดติ"ไมใ่ชเ่ป็นของแผนกเครดติแตเ่ป็นหลักเกณฑท์ีVองคก์รของ
ธรุกจิเป็นผูกํ้าหนดขึiนมาจงึมคีวามสาํคญัตอ่ธรุกจิในระยะสั iนและระยะยาวสามารถชว่ยใหธ้รุกจิ
มกํีาไรและสภาพคลอ่ง 

 

วตัถปุระสงค ์
      1.เพืVอใหก้ารบรหิารจัดการบญัชลีกูหนีiไดถ้กูวธิแีละมผีลงานทางดา้นจัดเก็บบญัชลีกูหนีi
ไดม้ากขึiน 
      2.เพืVอพัฒนาบคุคลากรใหเ้กดิความเขา้ใจและสามารถนําทักษะจากการฝึกอบรมมาใชใ้ห ้
เกดิประโยชนส์งูสดุ 
      3.เพืVอลดเวลาและลดตน้ทนุในการตดิตามหนีiใหน้อ้ยลง 
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หวัขอ้สมัมนา 
1.การบรหิารบญัชลีกูหนีi (MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE) 
2.การกาํหนดนโยบายสนิเชืVอ (CREDIT POLICES) 
   มาตราฐานสนิเชื�อ 
   หลักเกณฑก์ารพจิารณาเครดติ (5 ' C ) 
    - การจัดระดับของลกูคา้และวงเงนิสนิเชืVอ 
    - การขอเปิดวงเงนิสนิเชืVอ 
    การบรหิารการเก็บเงนิ 
3.การออกจดหมายเตอืน / จดหมายทวงหนีiฉบบัทีV1,ฉบบัทีV2,ฉบบัทีV3 
4.วเิคราะหห์าสาเหตขุองการจา่ยเงนิลา่ชา้èของลกูหนีiและแนวทางแกไ้ข 
5.พฤตกิรรมของลกูหนีiทีVจ่ายเงนิลา่ชา้5 ประเภท และแนวทางแกไ้ข :- 
    - ขอเลืVอนนัดการจา่ยเงนิ                        
    - ผลัดผอ่นการชาํระหนีi 
    - ชอบหลบหนา้                                    
    - หนีปัญหา 
    - ชอบมขีอ้อา้ง                                      
    - บา่ยเบีVยงการชาํระหนีi 
    - ชอบยืiอ (เบีiยวไม่จา่ย)                          
    - ทา้ใหฟ้้อง 
    - เชค็คนื                                              
    - สมํVาเสมอ 
     (หลักเกณฑค์วามผดิ"เชค็คนื  î เชค็เดง้อาจตดิคกุได"้) 
    - การควบคมุสนิเชืVออยา่งมปีระสทิธภิาพ(Effective Credit Control) 
    - Black listคอือะไร?มคีวามสําคัญกบัธรุกจิอยา่งไร 
6.การเจรจาหนีiทีVเป็นตอ่ 
7.การทําบนัทกึขอ้ตกลง หลังจากเจรจาหนีiแลว้ 
8.เกบ็ตกประสบการณจ์ากวทิยากร 
9.สรปุและตอบคําถาม 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 

 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 20 พฤศจกิายน 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 6 พฤศจกิายน 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 
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วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีi 
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีV 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีV 014-2-63503-8 

          ชืVอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีV 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืVอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืVอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัVงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั 
3.  หัก ณ ทีVจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีVไดช้าํระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
อบรม, สมัมนา, พนักงาน,สนิเชืVอ,Credit Policy,Effective,Credit Control 


