
่บทที ่3 การจัดการเงินทุนหมุนเวียนบทที ่5 การจัดการลูกหนี้

(Account Receivable Management)(Account Receivable Management)
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การจัดการลูกหนี้

ขายสินคา ----สด ไดรบัเงนิทันที

เชื่อ ลกหนี้ ไดรบัเงนิเชอ------ลูกหน ไดรบเงน
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นโยบายการจัดการลูกหนี้

-  นโยบายการใหสินเชื่อ

- นโยบายการใหสวนลด

- การจัดเก็บหนี้

- การพิจารณาการใหเครดิต

ั ี่-  การประกันความเสียง

 การขายสินคาเปนฤดกาล- การขายสนคาเปนฤดูกาล

-  การวัดประสิทธิภาพในการจัดการลกหนี้
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นโยบายการใหสนิเชื่อ

ขนาดของลกหนี้ขึ้นกับขนาดของลูกหนขนกบ

• เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)ุ ุ ( g p )

• สวนลดเงินสด (Cash Discount)

• เวลาที่ใหเชื่อ (Credit Times)

• การติดตามทวงถาม (Collection Policy)

้• Credit Standard ของลูกหนี้

All rights reserved  www.Thailandaccount.com



ปจจัยที่พจิารณาในการปลอยสินเชือ่ คือ เวลาในการใหเชือ่

หลัก : ขยายเวลาในการใหเชื่อจนกระทั่ง  รายไดที่เพิ่มขึ้น เทากับ 

คาใชจายที่เพิ่มขึ้นคาใชจายทเพมขน

Marginal Revenue   = Marginal Cost

Marginal Cost  : Variable Cost

Default Costs

Collection Cost

Capital Cost

D li  C t 
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Delinquency Cost 



Assumption

ราคาขายตอหนวยคงที่

คาใชจายผันแปรตอหนวยคงที่

คาใชจายคงที่ไมเพิ่มขึ้น
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ตนทุนของเงินลงทุนในลูกหนี้ หรือ ผลตอบแทนที่ตองการจากการ

ลงทนในลกหนี้สวนเพิ่มลงทุนในลูกหนสวนเพม

=  DSO (ขายตอวัน) (% ตนทุนผันแปรตอคาขาย)(% 

ผลตอบแทนที่ตองการจากการลงทุนในลูกหนี้)
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บริษัทเกียรติศักดิ์ตองการขยายเวลาในการใหสินเชื่อ ขอมูลตางๆ มีดังนี้

             ปจจุบัน    นโยบาย 1       นโยบาย 2

ขาย@10บาท 1,000,000    1,200,000       1,500,000

เวลาใหเชื่อ(วัน)       30 60      90เวลาใหเชอ(วน)       30 60      90

อัตราหนี้สญ(%)      1.5  3      5ูญ( )

คาใชจายในการจัดเก็บหนี้ (% คาขาย)

      7 10     15

VC ตอหนวย 7 บาท FC  200,000 บาท  ตองการผลตอบแทนจากการ

ลงทน 14 % อยากทราบวาควรขยายเวลาในการใหสินเชื่อดีหรือไม (1ปมี ลงทุน 14 % อยากทราบวาควรขยายเวลาในการใหสนเชอดหรอไม (1ปม 
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หนวย  100,000 120,000 150,000

ขาย@ 10 1,000,000 1,200,000 1,500,000

VC @ 7 700,000 840,000 1,050,000

FC 200 000 200 000 200 000FC 200,000 200,000 200,000

หนี้สูญ 15,000 36,000 75,000

คชจจดัเก็บหนี้ 70,000 120,000 225,000

ตนทนลงทนในลกหนี้        8,167 19,600       36,750ตนทุนลงทุนในลูกหน        8,167 19,600       36,750

รวมคาใชจาย 993,167 1,215,600 1,586,750

กําไรกอนภาษี 6,833 (15,600) (86,750)

บริษัทไมควรขยายเวลาใหสินเชื่อเพราะไดกําไร 6,833 บาท แตถาขยายเวลาเปน 60 วันจะ

ขาดทุน 22,430 บาทและถา ขยายเวลาเปน 90 วันจะขาดทุน 109,180 บาท
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ปจจยัประกอบทีต่องคํานึงถึง

-ลักษณะของกิจการ  กระแสเงินสดเขา-ออกของกิจการลกษณะของกจการ  กระแสเงนสดเขา ออกของกจการ

-คูแขง  ประเพณีทางการคาสําหรับแตละอุตสาหกรรม

-ลักษณะของผูซื้อ ประวัติการชําระหนี้ ปริมาณที่ซื้อ 

-ฐานะของผูขาย
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การใหสวนลด (Cash Discount)

พจิารณาจากคูแขงขันและประเพณีทางการคาของสินคาแตละชนิด ดูวาการ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือการใหสวนลดมีผลทําใหลกหนี้ชําระเร็วขึ้นหรือไม เปลยนแปลงเงอนไขหรอการใหสวนลดมผลทาใหลูกหนชาระเรวขนหรอไม 

ตองลงทุนในลูกหนี้มากหรือไม ผลตอบแทนจากการที่ลูกหนี้ลดลงคุมกับ

การใหสวนลดหรือไมการใหสวนลดหรอไม
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Opportunity Cost = Opportunity Revenue

ตนทุนของการไมรับสวนลด :

2/10, n/30 ARP = (2/98)(360/20)       = 36.73 % ตอป

EAR = (1 + 0.0204) 18 - 1 = 43.84% ตอป

3/15, n/45 APR = (3/97)(360/30) = 37.11%

EAR = (1 + 0 0309)12 - 1  = 44 08%EAR = (1 + 0.0309) - 1  = 44.08%

2/10, n/60 APR = 14.69%  EAR = 15.65%
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บริษัท กนก จํากัด มียอดขายปละ 3,600,000 บาท เงื่อนไขการขายเชื่อ n/30 

ปรากฏวาลกหนี้โดยเฉลี่ยนําเงินมาชําระ 45 วัน ตองการเปลี่ยนเงื่อนไขเปน ปรากฏวาลูกหนโดยเฉลยนาเงนมาชาระ 45 วน ตองการเปลยนเงอนไขเปน 

2/10,n/30 คาดวาอายุลูกหนี้จะลดจาก 45 วันเปน 20 วัน คาดวา50% ของ

ลกหนี้รับสวนลด ตนทนสินคาเปน 40% ของยอดขาย ตองการผลตอบแทนลูกหนรบสวนลด ตนทุนสนคาเปน 40% ของยอดขาย ตองการผลตอบแทน

จากการลงทุนในลูกหนี้ 20 % ควรเปลี่ยนนโยบายหรือไม อัตราภาษี 30 %  

 ี(1 ปมี 360 วนั)
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      n/30            การเปลี่ยนแปลง  2/10, n/30

      3 600                            3 600คาขาย     3,600               -              3,600

หัก สวนลดเงินสด         -                     36                36

ขายสุทธิ      3,600        (36)                 3,564

ตนทนสินคา      1 440           -      1 440ตนทุนสนคา      1,440           -      1,440

ตนทุนของเงินทุน           36        (20)         16  

กําไรกอนภาษี       2,124        (16)                2,108 

หัก ภาษี 30%        637.2       (4.8)                632.4( )

กําไรสุทธิ     1,486.8     11.2  1,475.6  

่บริษัทไมควรเปลี่ยนนโยบายเพราะกําไรสุทธิลดลง 11,200 บาท                         
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บริษัท ไอรดา จํากัด ขายสินคาเปนเงินเชื่อ เงื่อนไข 2/20,n/50 ปจจบันมี/ 0, /50 ุ

คาขาย 2,000,000 บาท ตนทุนรวมหนวยละ 170 บาท ตนทุนคงที่ 

480 000 บาท คิดเปนตนทนคงที่ตอหนวย 60 บาท ระยะเวลาเก็บหนี้ 480,000 บาท คดเปนตนทุนคงทตอหนวย 60 บาท ระยะเวลาเกบหน 

45 วัน ลูกหนี้รับสวนลด 50 % หนี้สูญ 1 % ของคาขาย คาใชจายในการ

ั ็ ี้  ป ี่ โ ป จัดเก็บหนี 18,000 บาท ตองการเปลียนนโยบายเปน 3/20,n/50 คาดวา

จะมีลูกหนี้ 60% รับสวนลด ระยะเวลาในการเก็บหนี้เปน 40 วัน คาดวา

จะทําใหยอดขายเพิ่มเปน 2,325,000 บาท หนี้สูญ 3% คาใชจายในการ

จัดเก็บหนี้ 24,000 บาท ถาตนทุนของเงินทุนที่ลงทุนในลูกหนี้เปน 25 % , ุ ุ ุ ู

อัตราภาษี 30 % 1ปมี 360 วัน บริษัทควรเปลี่ยนโยบายการใหสินเชื่อ

หรือไม    หรอไม    
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2/20,n/50 เปลี่ยนแปลง 3/20,n/50

คาขาย   2,000      325   2,325, ,

หัก สวนลด      20   21.85   41.85

ขายสทธิ 1 980 303 15 2 283 15ขายสุทธ 1,980 303.15 2,283.15

ตนทุนผันแปร    880    143 1.023

ตนทนคงที่    480         480ตนทุนคงท    480     -    480

หนี้สูญ      20  49.75 69.75

 ใ   ั ็ ี้คาใชจายจัดเก็บหนี           18       6     24

ตนทุนของเงินทุนในลูกหนี้   27.5   0.92 28.42

กําไรกอนภาษี  554.5 103.48 657.98

หัก ภาษี 30 % 166.35  31.04 197.39

กําไรสุทธิ 388.15  72.44 460.59
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นโยบายในการจัดเกบ็หนี้ (Collection Policy)

่ ้ใหสินเชื่อ --ติดตามทวงถาม -  วัดประสิทธิภาพฝายจัดเก็บหนี้

ี่ ี้ไ  ํ ี้        -  หาสาเหตุของการทีลูกหนีไมชําระหนี

หลัก  -  การทวงถามตองไมใหเสียลกคาหลก    การทวงถามตองไมใหเสยลูกคา

             วิธีการมีหลายรูปแบบ  ตั้งแตนุมนวล ถึง แข็งู ุ

             ตองพิจารณาคาใชจายในการติดตามทวงถามวาคุมกับการ

่ปลอยสินเชื่อหรือไม
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วิธีการพิจารณาการใหเครดิต

      (C di  i f i )    1.   รวบรวมขอมูลของลูกคา (Credit information) จากแหลงขอมูล 

งบการเงินของลกคาเองงบการเงนของลูกคาเอง

ธนาคาร  สถาบันการเงิน  หนวยงานอิสระ

วงการคา  ขาวสารที่เสนอตอสาธารณะชน
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วิธีการพิจารณาการใหเครดิต

่2.  วิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินฐานะของลูกคา (Credit analysis) 

พิจารณา 5’C

Character

Capacity

Capital

Collateral (FA)

C ditiCondition
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วิธีการพิจารณาการใหเครดิต

3.   ตัดสินใจใหเชื่อหรือไม (Decision)  

ผลการวิเคราะหจะนํามาพิจารณากับ Maximum Credit Line  วา

ควรใหใครเชื่อ (ก)  หรือไม จํานวนเทาไร( ู)

หลัก  ไมควรใหกูเกินความสามารถของลูกคาในการชําระหนี้  และตองไม

นอยเกินไปจนไมสามารถดําเนินธุรกิจอยางราบรื่นได
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Maximum Credit Line (วงเงินสนิเชื่อ)

ปจจัยที่นํามาประกอบการพิจารณาคือ

ี่  ัยอดขายเฉลียตอวัน

อัตรารอยละของกําไรสทธิตอยอดขายอตรารอยละของกาไรสุทธตอยอดขาย

ระยะเวลาที่ลูกคาชําระหนีู้
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Captive Finance Subsidiaries  

แหลงเงินทุนที่บริษัทจัดหาใหแกลูกคาที่มาซื้อสินคาของบริษัท ุ

ชวยทําใหยอดขายสินคาของบริษัทในกลุมเพิ่มขึ้น เพราะมีแหลงเงินทุน

สําหรับลกคา  แยกหนาที่ในการบริหารสินเชื่อออกจากการดําเนินงานสาหรบลูกคา  แยกหนาทในการบรหารสนเชอออกจากการดาเนนงาน

อื่นๆของบริษัท  ทําใหสะดวกแกการบริหารแลประเมินผลการบริหาร

ี้  ั ี้ ็ ่ ใ  ื   ัลูกหนี  พรอมกันนีก็เพิมความสามารถในการกูยืมแกกลุมบริษทั 

เพราะบริษัทมีลักษณะเปน Captive Finance Subsidiaries  จะมี

สินทรัพยที่เปนลูกหนี้มาก สภาพคลองดี ลูกหนี้มีสินทรัพยค้ําประกัน

ในการกยืม  จึงทําใหสามารถกยืมจากธนาคารไดมากกวาบริษัทู ู

ลักษณะอื่น
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การประกันลกูหนี้ (Credit Insurance)

Primary Loss or Normal Loss

ผลเสีย หรือ หนี้สูญ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจในระดับปกติที่ควรจะเปน  หนี้สูญ

ระดับนี้บริษทัประกันจะไมรับผิดชอบ  เพื่อใหบริษัทที่ขายสินคาเปนเงินระดบนบรษทประกนจะไมรบผดชอบ  เพอใหบรษททขายสนคาเปนเงน

เชื่อมีความระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อ  ทําใหคาเบี้ยประกันลดลง
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Co-Insurance

่วงเงินที่บริษัทเอาประกันตองรับผิดชอบเอง  ปกติจะกําหนดไวใน

สัญญาวากี่เปอรเซนตญญ

Excess Loss

หนี้สูญเหนือระดับปกติ  บริษัทประกันจะรับผิดชอบเฉพาะ

ส ี้สวนน
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ตัวอยาง ใหหาจํานวนเงินที่บริษัทเอบีสามารถเรียกจากบริษัทประกันภัย บริษัทมียอดขาย

เชื่อ 10 000 000 บาท คาดวามีหนี้สญตามปกติ 0 05% ของยอดขาย Co insurance เชอ 10,000,000 บาท คาดวามหนสูญตามปกต 0.05% ของยอดขาย Co-insurance 

20% หนี้สูญทีเ่กิดขึ้นจริงและวงเงินประกัน

ี้ ิ ป ั ี้ ี่ ิ ึ้ ิลูกหนี วงเงินประกน หนีสูญทีเกิดขึนจริง

   A 10,000 8,000

B 15,000 16,000

C 30 000 35 000C 30,000 35,000

D 20,000 20,000

E 22,000 21,000

รวม   97,000        100,000, ,
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ลูกหนี้ วงเงินเอาประกัน หนี้สูญ วงเงินที่จะไดรับชดใช

A 10 000 8 000 8 000A 10,000 8,000 8,000

B 15,000 16,000 15,000

C 30,000 35,000 30,000

D 20 000 20 000 20 000D 20,000 20,000 20,000

E 22,000 21,000 21,000

รวมวงเงินที่จะไดรับชดใช             94,000

หัก Co-insurance 20% 18,800

Primary Losses (0.05% Sales) 5,000

บริษัทประกันจาย             70,200
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การชําระหนี้ตามฤดูกาล (Seasoning Dating)

ถายอดขายสินคาของบริษัทเปนฤดูกาล ในชวงที่ยอดขายตก บริษัท

สามารถใหเงื่อนไขที่สรางความตองการสินคาใหมากขึ้นไดโดย ในชวงนั้นสามารถใหเงอนไขทสรางความตองการสนคาใหมากขนไดโดย ในชวงนน

จะไมใชเงื่อนไขตามปกติ แตจะอนุโลมการชําระหนี้ตามแตจะตกลงกัน แต

ั สิ ใ ใ  ื่ ไ ิ ศ ี้  ั่ ใ  ส ึ้ ส ึ้การตดสนใจใหเงอนไขพเศษนจะตองมนใจวา ยอดขายจะสูงขน และสูงขน

มากกวาตนทุนของเงินทุนที่นํามาลงทุนในลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น ถาสามารถทํา

่ไดจะทําใหยอดขายเปนไปโดยสม่ําเสมอ ประหยัดตนทุนการผลิต และ

ตนทุนในการเก็บรักษาสินคาุ
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การวัดประสิทธิภาพการจัดการลูกหนี้

การวิเคราะหดวยอัตราสวน

อัตราสวนที่ใช : Account Receivable Turnover 

Days Sales Outstanding (DSO)

การทํางบแยกอายลกหนี้ (Aging Schedule)การทางบแยกอายุลูกหน (Aging Schedule)
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ิ ั ํ ั  ิ   ป  ิ ื่ ิ ั ีป ิ ิบริษัท AA จํากัด ตองการวิเคราะหวาการปลอยสินเชือของบริษัทมีประสิทธิภาพ

หรือไม ขณะนี้บริษัทใหเชื่อ 85% ของยอดขาย  ยอดขายของปนี้เปน 1,200,000 

่ ้ ้บาท เงื่อนไข n/30 ยอดลูกหนี้ปลายเดือนธันวาคมเปนดังนี้

ื ี่ ิ ี้ ํ ิเดือนทีเกิดลูกหนี จํานวนเงิน

กอน  ก ย   5 000กอน  ก.ย.   5,000

       ก.ย.  15,000,

       ต.ค.  50,000

       พ.ย.  30,000

       ธ.ค.  120,000
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Credit Policy  n/30 : A/R Turnover  360 / 30 =  12  รอบ

ที่เกิดขึน้จริง  1 020 000 / 220 000   =  4 64  รอบ   360 / 4 64 =   78  วันทเกดขนจรง  1,020,000 / 220,000   =  4.64  รอบ  , 360 / 4.64 =   78  วน

Aging of  A/R บาท     % 

ธ.ค. (ยังไมถึงกําหนด)         120,000   54.6

พ.ย. (1-30 วัน)   30,000   13.6

ต ค  (31-60 วัน)   50 000   22 7ต.ค. (31-60 วน)   50,000   22.7

ก.ย. (61-90 วัน)  15,000    6.8

กอน ก.ย. (มากกวา 90 วัน)  5,000    2.3

รวม         220,000   100
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เห็นไดวาอายุของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นมากกวานโยบายที่ตั้งไว 48 วัน และจาก

การทํางบแยกอายลกหนี้มีลกหนี้ยังไมถึงกําหนด 54 6% สวนหนี้ที่ถึงการทางบแยกอายุลูกหนมลูกหนยงไมถงกาหนด 54.6% สวนหนทถง

กําหนดแลวแตยังไมชําระ 45.4 % ซึ่งเปนหนี้ที่เกิดจากการขายในเดือน

่ ้ ่ตุลาคมหรือคางชําระมาแลว 31 - 60 วันมากทีสุดคือ 22.7 % หนี้ทีคาง

มากกวา 60 วันก็มีถึงเกือบ 10 %  
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่ Q & Aบทที ่3 การจัดการเงินทุนหมุนเวียนQ & A
บทที ่5 การจัดการลกหนี้

(Account Receivable Management)

บทท 5 การจดการลูกหน

(Account Receivable Management)
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