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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ทางมหาวิทยาลัยสยามได้มีการนาหลักสู ตรหนึ่งที่เรี ยกว่า “สหกิจศึกษา” เป็ นระบบการศึกษา
ที่จดั ให้มีการผสมผสานระหว่างการเรี ยนของนักศึกษาในห้อ งเรี ยนกับการปฏิบตั ิงานจริ งในสถาน
ประกอบการอย่างมีหลักการ เพื่อให้ได้ซ่ ึงประสบการณ์โดยตรง โดยให้นกั ศึกษาออกไปปฏิบตั ิงานใน
สถานประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องตามสาขาที่นกั ศึกษาเรี ยน เพื่อให้ได้มาซึ่ งทักษะของงานอาชีพและ
ทักษะด้านการพัฒนาตนเองเป็ นการบูรณาการการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษากับการให้นกั ศึกษาออกไป
ปฏิบตั ิงานจริ ง ณ สถา นประกอบการดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงริ เริ่ มจัดทาโครงงานเล่มนี้ข้ ึน เพื่อชี้แจงและบอก
เล่าประสบการณ์ในการทางานในสถานประกอบการ
ฝ่ ายบัญชี-การเงิน ของบริ ษทั ไทยซิ ตริ ก แอซิ ด จากัด ทุกคนต่างทราบดีวา่ เรื่ องเงินในวงการ
ธุ รกิจถือเป็ นเรื่ องสาคัญมาก การบริ หารจัดการในเรื่ องดังกล่าวจึงต้องละเอียดอ่อนเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะ
อย่ายิง่ เรื่ องการเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้า หลายบริ ษทั ดาเนินกิจการมาดีๆ แต่พอมาถึงเวลาที่ตอ้ งเรี ยกเก็บ
เงินจากลูกค้ากลับขาดวิธีการบริ หารจัดการที่ดี ไม่รู้วา่ ควรเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้าด้วยวิธีไหนถึ งเหมาะสม
และเป็ นการให้เกียรติลูกค้าไปในตัว
ดังนั้นเรื่ องการเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้าจึงเป็ นสิ่ งน่าสนใจและสมควรจะต้องเรี ยนรู ้อย่างที่สุด
โดยวิธีการเก็บเงินจากลูกค้ามีความแตกต่างกันออกไป แต่จะใช้วธิ ี ไหนต้องคานึงถึงองค์ประกอบรอบ
ข้าง สถานการณ์ และความยืดหยุน่ ในเวล านั้นด้วย ดังนั้นจากการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาทาให้ขา้ พเจ้าสนใจ
ที่จะศึกษาเกี่ยวกับระบบการเก็บเงินลูกหนี้ซ่ ึ งจะกล่าวดังในโครงงานเล่มนี้

1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อศึกษาการจัดการวางระบบในการเก็บเงินลูกหนี้ที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การอย่างถูกต้องและตรงเวลา
2. เพื่อศึกษาต้นทุนของสิ นค้าหรื อบริ ก ารที่จดั ส่ งเช็คให้ลูกค้า ได้รับการบันทึกอย่างชัดเจน
3. เพื่อศึกษาการบริ หารลูกหนี้อย่างเที่ยงตรงตามความเป็ นจริ ง
4. เพื่อศึกษาระบบการเดินทางของเอกสารต่าง ๆ
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1.3 ขอบเขตของโครงการ
1. ศึกษาระบบในการเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า
2. ศึกษาขั้นตอนในการบันทึกบัญชีและรับชาระหนี้จากลูกหนี้ โดยใช้โปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป Express
3. ศึกษาขั้นตอนระบบการเดินทางของเอกสารต่าง ๆ
4. ศึกษาข้อมูลระหว่างการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่บริ ษทั ไทยซิตริ ก แอซิด จากัด ระหว่างวันที่
23 พฤษภาคม 2559 – วันที่ 2 กันยายน 2559
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ทาให้ได้ศึกษาการจัดการวางระบบในการเก็บเงินไปยังลูกหนี้ที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การอย่างถูกต้อง
และตรงเวลา
2. ทาให้ได้ศึกษาต้นทุนของสิ นค้าหรื อบริ การที่จดั ส่ งเช็คให้ลูกค้า ได้รับการบันทึกอย่างชัดเจน
3. ทาให้ได้ศึกษาการบริ หารลูกหนี้อย่างเที่ยงตรงตามความเป็ นจริ ง
4. ทาให้ได้ศึกษาระบบการเดินทางของเอกสารต่าง ๆ

3

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเรื่ องระบบการเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า ของแผนกบัญชี
บริ ษทั ไทยซิตริ ก แอซิ ด จากัด มีการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในการศึกษาดังต่อไปนี้
2.1 การควบคุมเงินสดและลูกหนี้
ความหมายของเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 ได้ให้คานิยามคาว่าเงินสดไว้ดงั นี้
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงิ นฝากธนาคารทุกประเภทแต่ไม่รวมเงิ นฝากประเภทที่ตอ้ งจ่ายคืน
เมื่อสิ้ นระยะเวลาอันกาหนดไว้
รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสด
ในจานวนที่ทราบได้และมีความเสี่ ยงต่อการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่าน้อยหรื อไม่มีนยั สาคัญ ดังนั้น สิ่ งที่
เป็ นเงินสด จึงได้แก่
1. เงินสด ธนบัตร + เหรี ยญ
2. เงินฝากธนาคารที่ถอนได้เมื่อต้องการ เช่น เงินฝากกระแสรายวัน / ออมทรัพย์
3. เช็ค ซึ่ งลงวันที่ที่ถึงกาหนดแล้ว สามารถนาไปขึ้นเงินได้ เช่น เช็คของลูกค้า แคชเชียร์ เช็ค
4. ตัว๋ แลกเงินของธนาคาร ดร๊ าฟธนาคาร
5. ธนาณัติ
รายการทีไ่ ม่ เป็ นเงินสด
1. เช็คลงวันที่ล่วงหน้า
2. ดวงตราไปรษณี ย ์
3. เช็คลูกค้าที่ธนาคารคืนมาเนื่องจากหักบัญชีไม่ได้
4. เงินมัดจา
5. เงินยืมพนักงาน หรื อเงินทดรองจ่าย
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การควบคุมภายในเกีย่ วกับเงินสด
1. การควบคุมเงินสดรับ
- กาหนดระเบียบปฏิบตั ิภายในกาหนดให้เงินสดรับทุกรายการต้องนาฝากธนาคาร
- ควบคุมใบเสร็ จรับเงิน
- กาหนดหน้าที่ของผูด้ ูแลเงินสดไม่ให้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี
2. การควบคุมเงินสดจ่าย
- ใช้ระบบใบสาคัญ
- กาหนดผูม้ ีอานาจลงนามในเช็ค
- ใช้ระบบเงินสดย่อยกรณี มีรายจ่ายย่อย
3. ตรวจสอบยอดเงินสดในมือกับยอดคงเหลือในบัญชีเงินสด เงินขาดและเกินบัญชี
- เกิดจากการตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือในมือไม่เท่ากับยอดคงเหลือในบัญชี เงินสด อาจจะ
เป็ นเงินขาดหรื อเกินบัญชี
- เงินขาดบัญชี หมายถึง เงินสดในมือน้อยกว่ายอดคงเหลือบัญชี เงินสด
- เงินเกินบัญชี หมายถึง เงินสดในมือมากกว่ายอดคงเหลือบัญชีเงินสด
การควบคุมภายในเกีย่ วกับเงินสด (Internal Control for Cash)
ในที่น้ ีจะแยกการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
1. การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด
2. การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดจ่าย
การควบคุมภายในเกีย่ วกับเงินสดรับ (Internal Control over Cash Receipts)
เงินสดรับของกิจการมาจากหลายแหล่ง เช่น ค่าขายเงินสด รับชาระเงินสดจากลูกหนี้ ดอกเบี้ย
รับ ค่าเช่า
รับ เงินปั นผลรับ เงินลงทุนเพิ่มจากเจ้าของหรื อเงินกูย้ มื เป็ นต้น การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงิน
สดรับมีหลักการปฏิบตั ิตามตัวอย่างต่อไปนี้
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หลักการ ตัวอย่างการปฏิบัติ
การกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบกาหนดหน้าที่ของพนักงานในแผนกการเงินให้แน่นอน
โดยเฉพาะทางด้านการรับเงิน โดยแยกพนักงานเป็ น 2 คน คือ คนหนึ่งทาหน้าที่รับเงิน ส่ วนอีกคนหนึ่ง
ทาหน้าที่บนั ทึกบัญชี เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจะได้สอบสวนหาผูร้ ับผิดชอบได้ง่ายขึ้นการแบ่งแยก
หน้าที่
ไม่ควรให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งทาหน้าที่เก็บเงินและลงบัญชี ดว้ ยควรแยกหน้าที่ของพนักงาน
เก็บเงินและลงบัญชีต่างหากจากกันควรแบ่งแยกหน้าที่การรับเงินและการจ่ายเงินออกจากกันการบันทึก
บัญชีควรแยกสมุดเงินสดรับและสมุดเงินสดจ่ายเป็ นคนละเล่มกระบวนการใช้เอกสาร เมื่อมีการรับเงิน
สดต้องมีการออกใบเสร็ จรั บเงิ นซึ่ งมีการพิมพ์เล่มที่และเลขที่กาหนดไว้ มีทะเบียนคุม เมื่อใช้ใบเสร็ จ
หมดแล้วให้รวบรวมคืนผูร้ ับผิดชอบ การใช้เครื่ องบันทึกเงินสดควรมีเทปบันทึกเงินสดรับจากการขาย
ภายในเครื่ องบันทึกเงินสด รายการเกี่ยวกับธนาคารควรมีใบนาฝากธนาคาร ใบโอนเงินระหว่างธนาคาร
และรายงานธนาคารเพื่อการตรวจสอบการใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์ กิจการควรมีเครื่ องบันทึก
เงินสดและมีตนู ้ ิรภัยเพื่อใส่ เงินสด ในกรณี ที่นาฝากธนาคารไม่ทนั มีเครื่ องบันทึกเงินสด
หลักการ ตัวอย่างการปฏิบัติ
การสอบทานอย่างอิสระ ควรมีการตรวจนับใบเสร็ จรับเงินตัวจริ งว่าครบตามทะเบียนหรื อไม่
การทุจริ ตมักจะเกิดจากการที่ผเู ้ บิกใบเสร็ จรับเงินไปแล้วไม่นามาส่ งคืน ทาให้เก็บเงินสดจากลูกหนี้และ
นาไปใช้ส่วนตัว ควรมีฝ่ายตรวจสอบภายในของกิจการเป็ นหน่วยอิสระขึ้นตรงต่อกรรมการผูจ้ ดั การ
การควบคุมภายในอื่นๆ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินควรมีการวางเงินค้ าประกับไว้ที่กิจการ
จานวนหนึ่งควรมีการหมุนเวียนตาแหน่งพนักงานการเงิน ควรให้พนักงานการเงินหมุนเวียนลาพักร้อน
เงินสดที่กิจการได้รับมาทุกวันให้นาฝากธนาคารและบันทึกบัญชีทุกวันหรื ออย่างช้าในวันรุ่ งขึ้น
ควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดที่ได้จากการขายและการรับชาระหนี้
กิจการจะได้รับเงินสดจาก 2 แหล่งดังนี้
1. เงินสดรับจากการขายหน้าร้าน (Over-the-Counter Receipts)
2. เงินสดรับชาระหนี้ จากลูกหนี้ (Cash received from Accounts Receivable)
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เงินสดรับจากการขายหน้าร้าน
เมื่อกิจการเปิ ดร้านขายสิ นค้า กิจการได้รับเงินสดจากการขายทุกวัน ดังนั้นกิจการจึงจาเป็ นต้อง
มีการควบคุมเงินสดจากการขายให้รัดกุม ดังนี้
1. ควรใช้เครื่ องบันทึกเงินสด (Cash Register) โดยกาหนดให้พนักงานนัง่ อยูป่ ระจาเครื่ องแต่
ละเครื่ องเป็ นผูร้ ั บผิดชอบจานวนเงิ นที่ ได้รับแต่ละวันหรื อแต่ละผลัด เครื่ องบันทึกเงิ นสดควรแสดง
ตัวเลขจานวนเงินให้ลูกค้ามองเห็นได้ชดั เจน
2. เมื่อสิ้ นวันหรื อสิ้ นผลัด (Shift) บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพนักงานเก็บเงินซึ่ งอาจเป็ น
หัวหน้าฝ่ ายการเงินหรื อสมุห์บญั ชีจะเป็ นผูไ้ ขกุญแจเปิ ดเครื่ องและนับเงินแล้วทารายงานเงินสดค่าขาย
ประจาวัน (Daily cash sale report)
3. บุคคลอีกคนหนึ่ งจะนับตัวเงินสดว่าตรงกับตัวเลขในเครื่ องบันทึกเงินสดหรื อไม่ จากนั้นจะ
เขียนใบนาฝากและนาเงินสดทั้งหมดที่ได้รับทั้งหมดในวันนั้นฝากธนาคาร พนักงานบัญชี จะใช้รายงาน
เงินสดค่าขายและใบนาฝากธนาคารเป็ นหลักฐานในการลงบัญชี กรณี ที่กิจการใช้ใบเสร็ จรับเงินหรื อใบ
ขาย (Sale Tickets) โดยจะใช้เครื่ องเก็บเงินหรื อไม่ใช้ก็ตามตอนสิ้ นวันหรื อสิ้ นผลัด
การควบคุมควรทาดังนี้
1. มีการแบ่งงานกันทาระหว่างบุคคล 2 คน ที่ตอ้ งรับผิดชอบในการควบคุม คือ ให้คนหนึ่งนับ
ตัวเงิ นสดส่ วนคนหนึ่ งบวกยอดตามสาเนาใบขายหรื อใบเสร็ จรับเงิ นทั้งหมด โดยต่างคนต่างทา เมื่ อ
เสร็ จแล้วจึงนามาเทียบกันว่าตรงกันหรื อไม่ ผูบ้ วกใบขายหรื อใบเสร็ จรับเงิ นควรจะได้ทารายงานการ
ตรวจนับเงิน ถ้าใช้เครื่ องเก็บเงินก็ตอ้ งไขกุญแจเปิ ดดูตวั เลขในเครื่ องว่าตรงกับยอดรวมในเครื่ องเก็บเงิน
หรื อไม่
2. บุคคลอีกคนหนึ่ งทาหน้าที่เขียนใบนาฝากเงินและนาเงินไปฝากธนาคารในวันนั้นหรื ออย่าง
ช้าในวันทาการถัดไป
3. พนักงานบัญชี จะรวบรวมหลักฐาน เช่ น รายงานเงิ นสด ค่าขาย และใบนาฝากเพื่อลงบัญชี
ต่อไปในทุกกรณี ดงั กล่าวข้างต้น เมื่อนาเงิ นไปฝากธนาคารแล้ว ควรส่ งสาเนาใบนาฝากตามที่ธนาคาร
ได้ประทับตราและลงชื่อผูร้ ับเงินแล้วกลับมาให้ผทู ้ ี่ทารายงานเงินสดค่าขายประจาวันและผูล้ งบัญชี เพื่อ
เป็ นการยืนยันความถูกต้องของบุคคลทั้ง 3 ฝ่ ายว่าได้บนั ทึกตัวเลขไว้เป็ นหลักฐานตรงกัน
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เงินขาดหรือเกิน (Cash Short and Over)
เมื่อจานวนเงินสดที่ได้รับจากยอดขายเงินสดประจาวันไม่ตรงกับยอดตามที่บนั ทึกไว้ในเครื่ อง
เก็บเงินหรื อตามรายงานการขายซึ่ งเก็บยอดรวมจากใบขายทั้งหมด การค้นหาข้อผิดพลาดทาได้ยากมาก
ส่ วนใหญ่จะสันนิษฐานเองว่าเกิดจาการทอนเงินให้แก่ลูกค้าผิดไป อาจจะผิดในทางที่มากหรื อน้อยไปก็
ได้ เงิ นขาดหรื อเกินนั้นถ้ากาหนดให้พนักงานเก็บเงินต้องชดใช้แล้วหรื อคืนจะไม่มีการบันทึกทางการ
บัญชี เกิ ดขึ้ น แต่ถา้ กิ จการไม่ตอ้ งการให้ภาระแก่ พนักงานเก็บเงิ น เมื่ อเงิ นขาดและเกิ นเกิ ดขึ้นจะเปิ ด
บัญชีข้ ึนมาอีกบัญชีหนึ่งเรี ยกว่า“บัญชีเงินขาดหรื อเกิน” (Cash Short and Over Account)
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บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั ไทยซิ ตริ ก แอซิ ด จากัด (สานักงานใหญ่)
969 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล เขตบางขุนเทียน แขวงแสมดา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์
0-2892-0777, 0-2416-9777
โทรสาร
0-2892-0939
เว็บไซต์
www.btj-group.com
เวลาทาการ
จันทร์ -เสาร์ เวลา 08:00-17:00
สถานทีต่ ้งั

รู ปที่ 3.1 สถานทีต่ ้งั สถานประกอบการ
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3.2 ลักษณะการประกอบผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ไทยซิ ตริ ก แอซิ ด จากัด เป็ นผูผ้ ลิ ตและจาหน่ ายกรดมะนาว (Citric Acid) กรดมะนาว เป็ น
ส่ วนประกอบอยูใ่ นผลไม้ตระกูลส้มมะนาว และสับปะรด ซึ่ งสามารถนาไปใช้ในอุตสาหกรรมหลาย
ประ เภท เช่ น อุ ตส าหก รรมเครื่ องดื่ มแล ะ อาหาร อุ ตส าหก รรมยาแล ะ เครื่ องส าอาง
กรดมะนาว แบ่งออกได้เป็ นสองชนิ ด คือ โมโนไฮเดรต และแอนไฮดรัส มีความสาคัญอย่างยิ่งในการ
แปรรู ปและถนอมอาหาร โดยเป็ นสารปรับรสชาติและรักษาคุณภาพอาหาร เนื่ องจากเป็ นสารที่มีรส
เปรี้ ยวและสามารถละลายน้ าได้ดี

บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิ ตสิ นค้าผลิ ตกรดมะนาว ซึ่ งเป็ นเคมี พ้ืนฐานสาคัญสาหรั บอุ ตสาหกรรมต่างๆมากมาย
ดัง กล่ า ว ภายใต้เ ครื่ องหมายการค้า ตราเพชร ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษัท ได้รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
ผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.), สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), มาตรฐานโคเชอร์
(Kosher), มาตรฐานอาหารฮาลาล รวมถึงได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพความปลอดภัย และ
การผลิตที่ดีตามมาตรฐานสากล Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard Analysis And
Critical Control Point (HACCP) ขณะเดียวกันบริ ษทั ยังมีส่วนในการส่ งเสริ มต่อภาคการเกษตร โดย
ช่ วยให้เกษตรกรที่ ป ลู ก มันส าปะหลัง ซึ่ ง เป็ นวัตถุ ดิบ หลัก ในการผลิ ตกรดมะนาว มี ตลาดรองรั บ ที่
แน่ นอน สามารถจาหน่ ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็ นธรรม และด้วยเทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิตที่
ได้รับการพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา บริ ษทั จึงมีนโยบายที่จะขยายการตลาดไปต่างประเทศให้มากขึ้นต่อไป
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
กรรมการผู้จัดการ
(managing Director)

ผู้จัดการฝ่ ายขาย
(sale manager)

ผู้จัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
(Account & Finance Manager)
Office)

ฝ่ ายขาย
(sales department)
)

ประสานงานขาย
(Sales Co-ordinator)
)

ขายยจรรยา
(Professional Officer)

รถพล กู้ประกว้ ดสเงเกียรติไทย
เจริญ
(Professional Office)

รองผจก.ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
(Assistant Account & Finance Manager)

ฝ่ ายบัญชี
(Accounting department)

ฝ่ ายการเงิน
(Financial Department)

(

(Senior Supervisor)

รู ปที่ 3.2 แผนผังพนักงานฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษัท ไทยซิตริก จากัด
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ผูช้ ่วยพนักงานบัญชีและการเงิน
3.4.2 ลักษณะงานที่รับมอบหมาย
1.บันทึกการเปิ ดบิลขายลงในโปรแกรมสาเร็ จรู ปบัญชี Express
2. จัดทาใบวางบิล
3. รับเช็คจากลูกหนี้มานาฝากธนาคาร
4. แยกใบกากับภาษีตวั จริ งออกจากใบเสร็ จรับเงิน
5. แยกใบเสร็ จรับเงินที่ครบกาหนดวันไปรับชาระเงินและเรี ยงตามรายงานการรับเงิน
6. เรี ยงใบกากับภาษีประจาเดือนต่างๆ ตามรายงานภาษีขาย
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณนาตยา ภัทรวิริยะกิจ ตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ มเข้าปฏิบตั ิงานที่แผนกบัญชีและการเงิน บริ ษทั ไทยซิ ตริ ก แอซิ ด จากัด
ตั้งแต่วนั ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559
3.7 ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
3.7.1 วางแผนรายงาน
- ตั้งชื่อหัวข้อรายงาน
-ออกแบบร่ างเค้าโครงรู ปแบบรายงาน
3.7.2 การรวบรวมข้ อมูลของรายงาน
- ศึกษาและเรี ยนรู้วงจรการรับชาระหนี้ดว้ ยเช็คและการโอนเงิน จากการสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึ กษา
- เก็บรวบรวมข้อมูลวงจรการรับชาระหนี้ ดว้ ยเช็คและการโอนเงิน จากการสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึ กษา
- จัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทารายงาน
- ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต

12

3.7.3 วิเคราะห์ ระบบงาน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการนาข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้วไปเปรี ยบเทียบกับแผนงานที่ได้วางไว้วา่
สอดคล้องกันหรื อไม่
3.7.4 จัดทาหรือพัฒนา
แก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ไม่สอดคล้องกัน และเพิ่มเติมข้อมูลบางส่ วน
3.7.5 จัดทาเอกสาร
จัดทาเอกสารรายงานและนาเสนอรายงาน
3.7.6 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
พ.ค.59
มิ.ย.59
ก.ค.59
1.ศึกษาโครงงาน
2.รวมรวบข้อมูลโครงงาน
3.วิเคราะห์โครงงาน
4.ทดสอบและสรุ ปผล
5.จัดทาโครงงาน
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการ
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องพิมพ์ (Printer)
3. เครื่ องถ่ายเอกสาร
4. เครื่ องแฟกซ์
5. กล้องถ่ายรู ป
ซอฟต์ แวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word
2. โปรแกรม Microsoft Excel
3. โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี Express

ส.ค.59
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บทที4่
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
4.1 แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าเป็ นรายการทางการเงิ นที่ มีสภาพคล่ องรองจากเงิ นสดและหลักทรัพย์ในความ
ต้องการของตลาด ทาให้ลูกหนี้ การค้ามีความสาคัญต่อการดาเนิ นงานของกิ จการ โดยเรื่ องนี้ จะศึกษา
เกี่ยวกับลูกหนี้การค้า ดังนี้
1) ความหมายของลูกหนี้การค้า
2) วัตถุประสงค์ของการจัดการลูกหนี้การค้า
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการลูกหนี้การค้า และ
4) ปั จจัยที่ส่งผลต่อขนาดของลูกหนี้การค้า
4.1.1 ความหมายของลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้า หมายถึง ลูกหนี้ ที่คา้ งชาระค่าสิ นค้าหรื อค่าบริ การที่กิจการได้ขายหรื อให้บริ การ
ในการดาเนินงานตามปกติ
4.1.2 วัตถุประสงค์ ของการจัดการลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้าสามารถเพิ่มกาไรของกิจการได้จากยอดขายที่เพิ่มสู งขึ้น เพราะลูกค้าที่ยงั ไม่มีเงิน
สดเพียงพอในขณะนั้นมักจะไม่สามารถซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การได้ ยอดขายของกิจการก็จะไม่เกิดขึ้น แต่
ถ้าลูกค้าสามารถซื้ อเชื่ อได้จะ ทาให้กิจการเพิ่มยอดขายสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งทาให้กิจการสามารถ
ระบายสิ นค้าคงเหลือและลดค่าใช้จ่าย ในการจัดเก็บสิ นค้าได้ อย่างไรก็ตาม กิจการควรตระหนักว่า การ
เพิ่มลูกหนี้ การค้าอาจจะทาให้กิจการเกิดความเสี่ ยง จากการผิดนัดชาระหนี้ และเกิดหนี้ สูญ กิจการจึง
ไม่ได้รับเงิ นสดตามกาหนดเวลาที่ตกลงไว้ ส่ งผลต่อสภาพคล่องในการดาเนิ นงานลดลงและสู ญเสี ย
โอกาสทางธุ รกิจของกิจการที่จะนาเงินสดที่ได้จากการรับชาระหนี้ของลูกหนี้การค้าไปลงทุนหากาไร
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การจัดการลูกหนี้การค้ามีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญ 2 ประการ คือ
เพือ่ เพิม่ สภาพคล่องในแก่กจิ การ เนื่องจากลูกหนี้การค้าสามารถเปลี่ยนสภาพเป็ นเงินสดเมื่อถึง
กาหนดเวลาชาระหนี้ และช่วยให้กิจการสามารถระบายสิ นค้าคงเหลือจากยอดขายเชื่อที่เพิ่มขึ้น
เพือ่ เพิม่ กาไรในการดาเนินงานของกิจการ การกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงนโยบายในการจัดการ
ลูกหนี้ การค้า เช่ น นโยบายการให้สินเชื่ อและนโยบายการเรี ยกเก็บหนี้ เป็ นต้น ส่ งผลต่อกาไรในการ
ดาเนิ นงานของกิ จการ โดยกิจการจะยอมรับการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ การค้าเมื่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น กิจการจึงสามารถเพิ่มกาไรในการดาเนินงาน
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาด้านการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้สินเชื่ อ กิ จการจะมีรายได้ส่วนเพิ่มจาก
ยอดขายเชื่ อที่เพิ่มขึ้น และกิ จการจะมีค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม เช่ น ค่าเสี ยโอกาสของเงิ นทุนเพื่อเพิ่มลูกหนี้
การค้า ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์สินเชื่อและติดตามลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น เป็ นต้น
ส่ วนการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการเรี ยกเก็บหนี้ กิ จการจะมีรายได้ส่วนเพิ่ม เช่ น การลดลงของ
หนี้ สูญ และรายได้ที่เกิดจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ได้เร็ วขึ้น ซึ่ งกิจการสามารถนาเงินที่เก็บหนี้ ได้น้ ี ไป
หาประโยชน์ เ พื่ อ เพิ่ ม รายได้ เป็ นต้น ส่ วนค่ า ใช้จ่า ยส่ วนเพิ่ ม จากการเก็ บ หนี้ วิ ธี ต่า งๆ เช่ น การใช้
พนักงานไปเก็บเงินยังที่ทาการของลูกค้า การใช้บริ ษทั ทวงหนี้ เป็ นต้น
ดังนั้นหากกิ จการจะกาหนดหรื อเปลี่ ยนแปลงนโยบายเพื่อจัดการลู กหนี้ การค้า กิ จการควร
เปรี ยบเทียบรายได้ส่วนเพิ่ม (Marginal Revenue: MR)และค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม (Marginal Cost: MC) โดย
ถ้ ารายได้ ส่วนเพิ่มมากกว่ าค่ าใช้ จ่ายส่ วนเพิ่ม (MR>MC) แสดงว่ า กิจการมีกาไรส่ วนเพิ่ม (Marginal
Profit: MP) นั่นคือ กิจการมี MP>0 กิจการก็ควรใช้ นโยบายการให้ สินเชื่ อหรือนโยบายการเรียกเก็บหนี้
ใหม่ นัน่ เอง ในกรณี ที่รายได้ส่วนเพิ่มเท่ากับค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่มกิจการก็อาจตัดสิ นใจยอมรับการเพิ่มของ
ยอดลูกหนี้ก็ได้ โดยกิจการจะมียอดขายเพิ่มขึ้นและมีกาไรทั้งสิ้ นเท่าเดิม
การจัดการลูกหนี้ การค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจะทาให้กิจการมีระดับลูกหนี้ การค้าที่เหมาะสม
ซึ่ งจะทาให้กิจการสามารถทากาไรได้สูงสุ ด และยังมีสภาพคล่องในการดาเนินงาน กิจการจึงจาเป็ นต้อง
ประเมินความเสี่ ยงจากการมีลูกหนี้ การค้า กาหนดนโยบายการให้สินเชื่ อและนโยบายการเรี ยกเก็บหนี้
เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร รวมทั้งติดตามและควบคุมลูกหนี้ การค้า เพื่อให้ลูกหนี้
ชาระหนี้ตามกาหนดเวลา ไม่เกิดปั ญหาการผิดนัดชาระหนี้
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4.1.3 ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการลูกหนีก้ ารค้ า
ในการจัดการลูกหนี้การค้า กิจการมีค่าใช้จ่ายที่สาคัญ ได้แก่
- การจัดหาแหล่ งเงินทุนเพือ่ รองรับลูกหนีก้ ารค้ า การที่กิจการมีลูกหนี้การค้านั้นทาให้กิจการ
จาเป็ นต้องมี แหล่ ง เงิ นทุ น เช่ น หนี้ สิ น หรื อกาไรสะสม เป็ นต้น เพื่ อใช้ในการจัดการลู กหนี้ ก ารค้า
อย่างไรก็ตาม กิจการควรคานึงถึงต้นทุนเงินทุนและค่าเสี ยโอกาสในการลงทุนด้วย
- ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร เมื่อกิจการมีลูกหนี้การค้าเกิดขึ้น ทาให้กิจการต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เกิดขึ้น เช่น การจัดทาบันทึกรายการยอดขายเชื่ อ รายการชาระหนี้ ของลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
ข้อมูล และเงินเดือนของพนักงานในแผนกสิ นเชื่อ เป็ นต้น
- ค่ าใช้ จ่ายในการจัดเก็บเงิน เพื่อป้ องกันการผิดนัดชาระหนี้ของลูกหนี้การค้า ทาให้กิจการต้อง
พยายามให้ลูกหนี้การค้าจ่ายชาระหนี้ตามกาหนดเวลาที่ตกลงกัน โดยใช้วีธีการได้หลายวิธี เช่น การจ้าง
บริ ษทั ทวงหนี้ การส่ งจดหมายหรื อข้อความทางโทรศัพท์เพื่อเตือนการชาระหนี้ เป็ นต้น
- การขาดทุนจากหนีส้ ู ญ เกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้การค้าถูกตัดสิ นให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อกิจการ
แน่ ใจแล้วว่าลูกหนี้ การค้าไม่มีทางจ่ายหนี้ ที่คา้ งชาระได้ เช่น ลูกหนี้ หนี้ ไปต่างประเทศ เป็ นต้น ทาให้
กิจการขาดทุนจากหนี้สูญที่ลูกหนี้ไม่ชาระดังกล่าว
4.1.4 ปัจจัยทีส่ ่ งผลกระทบต่ อขนาดของลูกหนีก้ ารค้ า
ขนาดของลูกหนี้การค้าแต่ละกิจการนั้นขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ ดังนี้
- เปอร์ เซ็นต์ของยอดขายเชื่อต่อยอดขายทั้งหมด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อระดับการมีลูกหนี้การค้า
ของกิจการ โดยจะเห็ นว่า การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารการเงิ นไม่สามารถกาหนดหรื อควบคุ มปั จจัยนี้ ได้
เลย แต่ลกั ษณะของกิจการและโครงสร้ างของอุตสาหกรรมจะเป็ นตัวกาหนดปริ มาณยอดขายเชื่ อและ
ยอดขายเงินสดของกิจการเอง เช่น กิจการที่ขายของชามีแนวโน้มที่จะขายด้วยเงินสด หรื อถ้าบางกิจการ
ที่ ขายของชามี ก ารอนุ ญาตให้ลูก ค้า ใช้บตั รเครดิ ต ทางกิ จการก็ จะได้รับ เงิ นสดทันที จากบริ ษทั บัตร
เครดิ ต ขณะที่ กิจการก่ อสร้ า งส่ วนใหญ่นิยมขายเชื่ อ เป็ นต้น ดังนั้น ลักษณะของกิ จการเป็ นปั จจัย ที่
กาหนดปริ มาณยอดขายเชื่อ
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- ระดับยอดขาย ยิ่งยอดขายมาก ส่ งผลให้ปริ มาณลูกหนี้ การค้ามากขึ้ นโดยเฉพาะช่ วงเทศกาล
หรื อการเติบโตอย่างถาวรของกิ จการจะทาให้ระดับการลงทุนในลูกหนี้ การค้าสู งขึ้น ซึ่ งการตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ หารการเงินไม่สามารถกาหนดหรื อควบคุมปั จจัยนี้ได้อีกเช่นกัน
- นโยบายการให้สินเชื่ อและนโยบายการเรี ยกเก็บหนี้ โดยผูบ้ ริ หารการเงินสามารถตัดสิ นใจได้
จากการกาหนดมาตรฐานสิ นเชื่อ เงื่อนไขสิ นเชื่อ (ระยะเวลาของสิ นเชื่ อและต้นทุนส่ วนลดเงินสด) และ
ความพยายามในการเก็บเงิน ซึ่ งการตัดสิ นใจด้านนโยบายข้างต้นมีผลกระทบทางอ้อมต่ออัตราส่ วนของ
ยอดขายเชื่อต่อยอดขายทั้งหมดและการเปลี่ยนแปลงในระดับยอดขาย ซึ่ งกิจการควรคานึ งถึงกระแสเงิน
สดและเงินทุนหมุนเวียนของกิจการประกอบการตัดสิ นใจ
4.2 ความหมายของการเรียกเก็บหนี้
การเรี ยกเก็บหนี้ (Collection) คือ ความพยายามเพื่อให้หรื อสิ นเชื่ อที่ปล่อยไปคืน อาจเริ่ มจาก
การเตือนลูกค้าก่อนกาหนด หรื อเริ่ มจากเมื่อครบกาหนดชาระแล้ว หรื อจะเริ่ มต้นเมื่อลูกหนี้ ไม่ชาระหนี้
ตามกาหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ได้รับหนี้
การเรี ยกเก็บหนี้ เป็ นกิจกรรมสุ ดท้ายของวงจรธุ รกิจการเรี ยกเก็บหนี้ ที่ดี จะต้องเรี ยกเก็บหนี้ ได้
เร็ วในขณะที่ตอ้ งรักษาภาพพจน์ที่ ดีของกิ จการไว้ดว้ ย การเรี ยกเก็บหนี้ เป็ นหน้าที่อย่างหนึ่ งของฝ่ าย
สิ นเชื่ อ ซึ่ งอาจจะแยกเป็ นอีกหน่ วยงานหนึ่ ง หรื อรวมอยู่ในหน้าที่ของฝ่ ายสิ นเชื่ อก็ได้ โดยต้องมีการ
กาหนด ผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บหนี้ ให้ชดั เจน การเรี ยกเก็บหนี้ ตอ้ งอาศัยการประสานและความ
ร่ วมมือจากฝ่ ายอนุ มตั ิ สินเชื่ อ ปริ มาณงานของการเรี ยกเก็บหนี้ จะมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กบั การใช้
นโยบายการให้สินเชื่ อ การเรี ยกเก็บหนี้ เป็ นเหตุการณ์ ที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต ในขณะที่พิจารณาอนุ มตั ิ
สิ นเชื่ออยูน่ ้ นั ผูข้ อสิ นเชื่ออาจจะมีความสามารถในการชาระหนี้ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อเวลาผ่าน
ไป ความสามารถในการชาระหนี้ ที่ได้มีการประเมินไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ความสาเร็ จของการ
เก็บหนี้ ขึ้นอยูก่ บั ว่าสามารถเก็บหนี้ได้ครบถ้วนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยหรื อไม่ การเก็บหนี้ที่ดีเป็ นปั จจัย
สาคัญประการหนึ่งที่ทาให้ธุรกิจประสบผลสาเร็ จได้
การเรี ยกเก็บหนี้ ช่วยลดการเกิดหนี้ สูญให้นอ้ ยลงอันเป็ นผลทาให้ธุรกิจมีกาไรเพิ่มขึ้น การเรี ยก
เก็บหนี้ มีความสาคัญที่จะช่วยให้เจ้าหนี้ มีเงินสดไว้ใช้ดาเนิ นงานอย่างสม่ าเสมอ การเรี ยกเก็บหนี้ ควรมี
ความยืดหยุน่ ไปตามเหตุผลและเงื่อนไขของลูกหนี้ที่ผดิ นัดชาระหนี้แต่ละรายการเรี ยกเก็บหนี้ ควรมีการ
ติดตามอย่างสม่าเสมอ มีการกาหนดช่ วงเวลาให้เหมาะสมและ ต่อเนื่ องจากลักษณะการเรี ยกเก็บหนี้ ที่
กล่ าวมาแล้วข้างต้น จะเห็ นได้ว่า การเรี ยกเก็บ ควบคุ มและติ ดตามหนี้ มี ความสาคัญและเป็ นหน้า ที่
สาคัญอย่างหนึ่งของการบริ หารสิ นเชื่อ
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4.3 หน้ าทีข่ องการเรียกเก็บหนี้
4.3.1 ผูร้ ับผิดชอบการเรี ยกเก็บหนี้ตอ้ งแจ้งให้ลูกหนี้ซ่ ึ งไม่ชาระหนี้นาเงินมาชาระให้แก่ เจ้าหนี้
พยายามค้นหาสาเหตุของการที่ลูกหนี้ผดิ นัดชาระหนี้
4.3.2 ค้นหาเหตุผลและแนวทางต่าง ๆ ในการแก้ไขสาเหตุ (ข้อ 2) ของลูกหนี้
4.3.3 ดาเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ลูกหนี้นาเงินมาชาระหนี้ได้
4.4 วัตถุประสงค์ ของการเรียกเก็บหนี้
4.4.1 พยายามเรี ยกเก็บหนี้ เพื่อให้ได้รับเงินที่ลูกหนี้คา้ งชาระกับเจ้าหนี้มาโดยเร็ ว ซึ่ งจะมีข้ นั ตอนต่าง
ๆ ดังจะกล่าวต่อไป
4.4.2 พยายามรักษาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างลูกหนี้ กบั เจ้าหนี้ ต่อไป โดยการสร้างความพอใจและ
สร้างภาพพจน์ที่ดีแก่ลูกหนี้
4.4.3 พยายามทาให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเรี ยกเก็บหนี้นอ้ ยที่สุด
4.5 แนวทางและวิธีการในการเรียกเก็บหนี้
นโยบายและการปฏิบตั ิในการเรี ยกเก็บหนี้ ควรกาหนดช่วงเวลาที่ตอ้ งดาเนิ นการเก็บหนี้ ไว้เป็ น
ขั้นตอน มีการกาหนดแนวทางว่าหน้าที่ในการเรี ยกเก็บหนี้ เป็ นความรับผิดชอบของบุคคลใด (บุคคล
ภายในเช่นฝ่ ายสิ นเชื่ อ หรื อบุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานที่ให้บริ การเรี ยกเก็บหนี้ ) กาหนดหลักเกณฑ์
ว่าปริ มาณเท่าใดจึงจะถือเป็ นหนี้สูญได้ ควรมีการกาหนดนโยบายการเรี ยกเก็บหนี้ ให้เป็ นมาตรฐาน เพื่อ
ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ การเรี ยกเก็บหนี้ ได้ นอกจากนี้ นโยบายในการเรี ยกเก็บหนี้ ควรมี ความ
ยืดหยุน่ และสอดคล้องเหมาะสมกับปั จจัยต่าง ๆ ที่กล่าวถึงต่อไปนี้ดว้ ย
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4.6 วิธีการเรียกเก็บเงินลูกหนี้ มีดังนี้
4.6 .1. เรียกเก็บเป็ นเงินสด เก็บเงินสดเป็ นวิธีการที่ง่ายและพื้นฐานอย่างมาก โดยวิธีน้ ี เหมาะจะ
ใช้กบั ลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้าประจาของบริ ษทั หรื อลูกค้าขาจร เพราะมีความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด
เนื่ องจากไม่ได้รู้จกั และทราบพื้นเพหลังของลูกค้าว่าเป็ นอย่างไร ดังนั้นเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่ อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต การเรี ยกเก็บด้วยเงินสดจะช่วยรักษาสภาพคล่องทางการเงินได้ดี
4.6.2. เช็ คสั่ งจ่ าย เช็คเป็ นวิธีการที่สะดวกมากอีกวิธีหนึ่ งในการเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้า เพราะ
ง่าย ประหยัดเวลา และยังมีความปลอดภัยสู ง ทั้งกับตัวผูป้ ระกอบการและลูกค้าเมื่อเทียบกับการถือเงิน
สดจานวนมากๆ โดยให้ลูกค้าเขียนเช็คสั่งจ่ายบริ ษทั และให้ขีดคร่ อมเพื่อความปลอดภัย จากนั้นบริ ษทั ก็
นาเช็คดังกล่าวไปขึ้นเงิ นตามวันที่ที่ได้ระบุไว้บนเช็ค ซึ่ งส่ วนมากจะดาเนิ นการโดยฝากเข้าบัญชี ของ
บริ ษทั เป็ นส่ วนใหญ่ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ที่จะเลือกใช้วิธีการดังกล่าวต้องสนิ ทสนมรู ้จกั คุน้ เคยกับลูกค้า
เป็ นอย่างดี เพื่อป้ องกันการเกิดปั ญหาเช็คคืนจากทางธนาคาร
4.6.3. การโอนเงินเข้ าบัญชีบริษัท โดย มีขอ้ ตกลงกับลูกหนี้ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการชาระ
เงิ นค่ า สิ นค้า หรื อบริ ก ารให้แก่ บ ริ ษ ทั ฯจากการช าระเงิ น เป็ น “เช็ ค ” มาเป็ นการโอนเงิ นผ่า นระบบ
ธนาคาร เพื่อให้เข้ายุคของเทคโนโลยีในการพัฒนาเพื่อลดพลังงานและวัสดุอื่น ๆ อีกทั้งเป็ นการอานวย
ความสะดวกแก่ บ ริ ษ ทั ฯ ซึ่ งจะได้รับเงิ น รวดเร็ วภายในวัน ที่ ท าการโอนเงิ น และยังประหยัดเวลา
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ในการติดต่อขอรับชาระเงิน โครงการนี้ ทาให้บริ ษทั ลดต้นทุนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
และยังสามารถลดงานให้พนักงานการเงินได้อีกด้วย
4.6.4. การวางบิล มีความเหมาะสมที่สุดสาหรับคู่คา้ ทางธุ รกิจที่มีความน่าเชื่ อถือและสนิ ทสนม
กันเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ยงั ถือเป็ นการให้เกียรติต่อคู่คา้ อีกด้วย การวางบิลคือการออกใบแจ้งหนี้ ให้กบั
ลูกค้าเพื่อใช้เป็ นเอกสารยืนยันในการเรี ยกเก็บเงินตามเวลาที่ท้ งั สองฝ่ ายได้ทาการพูดคุยกาหนดไว้ โดย
ในบิลดังกล่าวนอกจากจะมีการกาหนดราคาแล้วควรเขียนรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ครบด้วยเพื่อ
สะดวกต่อการตรวจสอบของทั้ง 2 ฝ่ าย ที่สาคัญในบิลดังกล่าวต้องมีลายเซ็ นรับรองของลูกค้าด้วยทุก
ครั้ง และให้ลูกค้าเป็ นฝ่ ายเก็บต้นฉบับไว้ พอถึงเวลาตามกาหนดในบิลจึงมาเก็บเงินหรื อเช็คตาม ซึ่ งวิธีน้ ี
ถือเป็ นการให้สินเชื่อวิธีหนึ่งด้วย การวางบิลต้องมัน่ ใจว่าเอกสารต้องตรงกันทั้ง 2 ฝ่ าย
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การชาระหนีข้ องลูกหนี้ (Cash Received from Accounts Receivable)
เงินสดที่รับชาระหนี้อาจได้รับมา 3 วิธีดว้ ยกันคือ
1. ลูกหนี้นาเงินสดมาชาระที่กิจการ
2. ส่ งพนักงานเก็บเงินไปเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้
3. ลูกหนี้ส่งเช็คธนาณัติชาระหนี้ทางไปรษณี ยห์ รื อการโอนเงินผ่านธนาคาร
เงิ นสดที่ได้รับชาระหนี้ ท้ งั 2 วิธีแรกควบคุมได้โดยการแบ่งงานกันระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คน
หรื อมากกว่านั้น ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันการยักยอกเงินของกิจการ ถ้าจะให้บุคคลคนเดียวทา ตั้งแต่เป็ นผูเ้ รี ยก
เก็บเงิ น นาเงิ นฝากธนาคารและเป็ นผูล้ งบัญชี ด้วย โอกาสที่ จะทุ จริ ตย่อมมีมากเงิ นสดที่ ลูกหนี้ นามา
ชาระที่กิจการและพนักงานเก็บเงิ นนามาส่ งไม่ควรจะรั บชาระรวมกันกับค่าขายเงิ นสดประจาวันใน
เครื่ องบันทึกเงิ นสดควรจะกาหนดสถานที่รับชาระหนี้ จากลูกหนี้ ต่างหากการออกใบเสร็ จรับเงิ น เมื่อ
ลูกค้านาเงิ นสดมาชาระหนี้ จะต้องออกใบเสร็ จรับเงิ นให้ทนั ที แต่ถา้ ได้รับเป็ นเช็คบางกิ จการจะยังไม่
ออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ให้ จนกว่ า จะเรี ยกเก็ บ เงิ น ตามเช็ ค ฉบับ นั้ น ได้ แต่ บ างกิ จ การอาจจะออก
ใบเสร็ จรับเงินให้ทนั ทีโดยมีเงื่อนไขว่าใบเสร็ จรับเงินฉบับนี้ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษทั เรี ยกเก็บเงินตาม
เช็คฉบับนี้ ได้เรี ยบร้อยแล้ว กรณี ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดส่ งดร้าฟท์หรื อธนาณัติมาชาระหนี้ กิจการจะยัง
ไม่ออกใบเสร็ จรับเงินให้จนกว่าจะได้นาไปขึ้นเงินได้แล้ว ใบเสร็ จรับเงินที่ออกให้ลูกค้านั้นจะทาเป็ น 3
ฉบับ ตัวจริ งให้ลูกค้าไป สาเนาฉบับที่ 1 ส่ งไปให้แผนกบัญชี เพื่อเป็ นหลักฐานในการหักบัญชี ลูกหนี้
สาเนาฉบับที่ 2 เก็บ ไว้เป็ นหลักฐานที่ แผนกการเงิ น โดยจะนาส่ งพร้ อมกับรายงานการรั บชาระหนี้
แล้วแต่ไม่ตอ้ งการใบเสร็ จรับเงิ นพนักงานเก็บเงิ นต้องออกใบเสร็ จรับเงิน 3 ฉบับ เช่ นกัน โดยเก็บตัว
จริ งไว้ต่างหากเผื่อลู กค้าต้องการมาของรั บภายหลังส่ วนที่เหลื อจัดส่ งไปตามลาดับดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น
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รู ปที่ 4.1 แผนผังการเดินเอกสารการรับชาระหนี้ – ลูกค้านาเงินสดมาชาระเอง

22

รู ปที่ 4.2 แผนผังการเดินเอกสารการรับชาระหนี้ – ส่ งพนักงานเก็บเงินไปยังที่อยูข่ องลูกค้า
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เอกสารทีต่ ้ องเก็บและเรียกเก็บเงินลูกค้ า
เมื่อแผนกบัญชีได้รับสาเนา “ใบส่ งของ/ใบกากับภาษี” (มีลายเซ็นลูกค้าเซ็นรับแล้ว) จะต้องทาการ
1.
2.
3.
4.

บันทึกบัญชี
บันทึกรายละเอียดสิ นค้าคงเหลือ
จัดทารายงานภาษีขาย (เก็บสาเนาใบส่ งของ/ใบกากับภาษี)
เอกสารเรี ยกเก็บเงินลูกค้าจะต้องมี (ใบวางบิล (2 ใบ), สาเนาใบส่ งของ/ใบกากับภาษี,สาเนาใบสั่ง
ซื้ อของลูกค้า)
5. เมื่อถึงกาหนดรับเงิน นาใบเสร็ จรับเงิน ไปแลกกับเช็คสั่งจ่ายในนามกิจการ และขีดคร่ อมเพื่อเข้า
บัญชี ของกิ จการ (ขอย้ าว่าควรเป็ นเช็ ค สั่ง จ่า ยในนามกิ จการ เพื่อง่ า ยแก่ ก ารควบคุ ม) แต่ถ้า
จาเป็ นต้องรับเงินสดก็ให้นาฝากธนาคารทันที
6. แผนกการเงินตรวจสอบ และนาเช็คเข้าบัญชี และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมเงินสดรับ -จ่าย
ควรท าทะเบี ย นคุ ม กระแสเงิ นสด คุ ม เช็ ค รั บ เช็ ค จ่ า ย เช็ ค รั บ ล่ วงหน้า ดัง ตัวอย่า งที่ เ คยให้
ไว้ บันทึกรายงานฐานะการเงินในแบบฟอร์ มที่ให้ไว้น้ ี เพื่อประโยชน์ในการบริ หารเงิ นสดและ
ควบคุมเงินสดรับ-จ่าย และควรทาการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกเดือน
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รู ปที่ 4.3 แผนผังการเดินเอกสารการรับชาระหนี้ – รับชาระหนี้ทางไปรษณี ยห์ รื อการโอนผ่านธนาคาร
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การรับชาระหนีจ้ ากลูกหนี้ทางไปรษณีย์และการโอนเงินผ่ านธนาคาร
เมื่อลูกหนี้ส่งเช็คหรื อธนาณัติมาชาระหนี้ทางไปรษณี ย ์ การควบคุมภายในควรกาหนดเป็ น
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. กาหนดให้พนักงานที่ไว้วางใจได้เป็ นผูเ้ ปิ ดซองจดหมายแล้วทารายงานตอนสิ้ นวันเกี่ยวกับ
เช็คหรื อธนาณัติที่ได้รับ บุคคลผูน้ ้ ีควรจะเป็ นบุคคลคนเดียวกับผูท้ ี่ทาหน้าที่จดั ทารายงานเงินสดที่ได้รับ
จากค่าขายประจาวันหรื อทาหน้าที่รวมยอดจากใบขาย (Sales Ticket) และเป็ นบุคคลที่ทาหน้าที่รวมยอด
ตามใบเสร็ จรับเงินที่ออกให้แก่ลูกค้าที่นาเงินสดมาชาระที่สานักงาน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลผูน้ ้ ี ทราบจานวน
เงินสดทั้งหมดที่ไดรับในวันหนึ่งๆ ว่าประกอบด้วยเงินสดรับจากทางใดบ้าง รายงานจานวนเงินที่ได้รับ
ชาระหนี้จากลูกหนี้ทางไปรษณี ยค์ วรต้องทาขึ้นอย่างน้อย 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 ผูท้ ารายงานเก็บไว้เอง
ฉบับที่ 2 ส่ งไปให้แผนการเงิ นพร้ อมทั้งซองเงิ นซึ่ งมีเช็คและธนาณัติเพื่อเขียนใบฝากและนาเงินฝาก
ธนาคาร ฉบับที่ 3 ส่ งไปให้แผนกบัญชี
2. เมื่อฝ่ ายการเงิน แคชเชียร์ หรื อสมุห์บญั ชีได้นาเงินเข้าฝากธนาคารแล้วจะนาสาเนาใบนาฝาก
เงินธนาคารซึ่ งมีตราของธนาคารประทับและลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารเซ็นกากับไว้แล้ว กลับมาให้
บุคคลผูท้ ารายงานเกี่ยวกับเงินสดรับจาก 2 แหล่งดังกล่าวแล้ว มาเปรี ยบเทียบดูวา่ เงินที่นาฝากธนาคาร
ตรงกับรายงานทั้ง 3ฉบับ คือ รายงานเงิ นสดรั บจากค่าขายประจาวัน รายงานเงิ นสดรั บชาระหนี้ จาก
ลูกหนี้ รายบุคคล รายงานเงิ นสดรับชาระหนี้ จากลูกหนี้ ทางไปรษณี ยว์ ่าตรงกันหรื อไม่ ถ้าไม่ตรงกัน
จะต้องหาสาเหตุที่ทาให้ยอดไม่ตรงกันตามปกติจานวนเงินที่ได้รับตามรายงานทั้ง 3 ฉบับ จานวนเงินที่
นาฝากธนาคารและจานวนเงินที่ได้บนั ทึกไว้ในบัญชี ควรจะต้องตรงกัน เมื่อผูท้ ารายงานเห็นว่าตรงกัน
แล้วให้เซ็ นชื่ อไว้ใ นส าเนาใบนาฝากเงิ นด้วยในกรณี ที่ ลู ก หนี้ ช าระเงิ นด้วยบัต รเครดิ ต กิ จการต้อง
ตรวจสอบกับทางธนาคารว่า ลู ก ค้า มี เงิ นในบัญชี ธนาคารเพี ยงพอหรื อไม่ ถ้า มี เงิ นในบัญชี ธนาคาร
เพียงพอกิจการจะตัดบัญชีลูกหนี้กบั ธนาคารโดยตรง
3. พนักงานบัญชี จะลงบัญชี โดยใช้รายงานตามที่ฝ่ายต่างๆ ส่ งมาเป็ นหลักฐานประกอบกับ
สาเนาใบนาฝากเงินที่ฝ่ายการเงินส่ งมาให้โดยจะบันทึกบัญชีเมื่อรายงานต่างๆ ที่มีอยูท่ ้ งั หมดตรงกัน

25

ตารางคุมกระแสเงินสดรับ – จ่ าย
เหตุการณ์ ที่กิจการได้เกี่ ยวข้องทางการเงิ นที่เกิ ดขึ้นเป็ นประจาทุกวัน ซึ่ งเจ้าของรู ้ ดีที่สุดว่า
กิจการได้จ่ายเงินให้ใคร จานวนเงินเท่าไร เพื่ออะไร ซึ่ งจะต้องมีการบันทึกด้วยความเข้าใจ เพราะถ้า
จดๆไว้ไม่เป็ นระเบียบก็ไม่สามารถนาข้อมูลมาใช้ได้
ขั้นแรก เตรี ยมสมุดหนา ๆ 1 เล่ม แบ่งหน้ากระดาษออกเป็ นแนวตั้ง 7 แถว แต่ละแถวมีไว้จดบันทึก
แถวที่ 1 วันเกิดรายการ
แถวที่ 2 รายการรับเงินสดหรื อเช็ค
แถวที่ 3 บันทึกผูร้ ับหรื อผูท้ ี่จ่ายเงินหรื อเช็ค
แถวที่ 4 คาอธิ บายคร่ าว ๆ
แถวที่ 5 รายรับ
แถวที่ 6 รายจ่าย
แถวที่ 7 ยอดคงเหลือ (รายรับ – รายจ่าย)

รู ปที่ 4.4 ตารางคุมกระแสเงินสดรับ – จ่าย

26

วิธีบนั ทึก
1. ต้องทาตามลาดับก่อนหลังโดยบันทึกต่อเนื่องกัน ห้ามข้ามไปข้ามมา
2. เขียนด้วยหมึก และถ้ามีการแก้ไขรายการที่บนั ทึกให้เซ็นต์ขื่อกากับทุกครั้ง
3. เก็บเอกสารให้เป็ นหมวดหมู่ เช่น แยกแฟ้ มใบเสร็ จรับเงินที่ได้รับมา (แฟ้ มลูกหนี้) กับแฟ้ ม
แยก จากใบเสร็ จรับเงินที่ออกให้ลูกค้า (แฟ้ มเจ้าหนี้)
4. บันทึกได้ครบ 1 เดือน บวกยอดรวมสรุ ปรายรับ-รายจ่ายประจาเดือน จะเห็นชัดเจนว่าเดือนนี้เรา
มีกาไรหรื อขาดทุนเท่าไหร่
เมื่อนาเงินเข้าบัญชีเรี ยบร้อยแล้ว แผนกการเงินจัดทาใบสาคัญรับ เรี ยงลาดับตามเลขที่และลงวันที่ ตาม
วันที่ได้รับเงิน พร้อมกับแนบเอกสารสาคัญไปด้วย ดังนี้
สาเนาใบเสร็ จรับเงิน
 สาเนาใบส่ งของ/กากับภาษี
 หนังสื อรับรองหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
 สาเนาเช็ครับจากลูกค้า
 ใบนาฝาก (Pay – in)
แผนกบัญชีทาการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ว่าสอดคล้องตรงกัน จนแน่ใจว่าเรี ยบร้อยดี
แล้ว ก็ทาการบันทึกบัญชีลา้ งลูกหนี้
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บทที5่
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงานระบบการเก็บเงินลูกหนี้
จัดทําโครงงานสหกิจศึกษาเรื่ องระบบการเก็บเงินลูกหนี้ ทําให้ทราบถึงระบบขั้นตอนการเก็บเงินลูกหนี้
ของบริ ษทั ไทยซิ ตริ ก จํากัด ว่ามีระบบและขั้นตอนหลายวิธีในการเก็บเงิ นลูกค้า จะเห็ นได้วา่ การทํา
เก็บเงินลูกหนี้ของ บริ ษทั ไทยซิ ตริ ก จํากัด ในปัจจุบนั จะแบ่งเป็ น 3 วิธี คือ 1) ลูกค้าจ่ายเป็ นเงินสด
2)จัดทําใบวางบิลเพื่อให้พนักงานไปวางบิลเพื่อเก็บเช็คและ 3) ระบบการโอนเงินผ่านธนาคารเมื่อถึงวัน
ครบกําหนด ซึ่ งทําให้เข้ายุคของเทคโนโลยีในการพัฒนาเพื่อลดพลังงานและวัสดุอื่น ๆ อีกทั้งเป็ นการ
อํานวยความสะดวกแก่บริ ษทั ฯ ซึ่ งจะได้รับเงินรวดเร็ วภายในวันที่ทาํ การโอนเงิน และยังประหยัดเวลา
เจ้า หน้า ที่ ข องบริ ษ ัท ในการติ ดต่ อขอรั บ ชํา ระเงิ นและบริ ษ ทั ลดต้นทุ นของค่ า ใช้จ่ า ยต่ า ง ๆ และยัง
สามารถลดงานให้พนักงานการเงินได้อีกด้วย โครงการนี้ทาํ ให้กบั ทางบริ ษทั เพื่อนําไปเสนอแนะวิธีการ
แก้ปัญหาและเป็ นประโยชน์ต่อทางบริ ษทั ในการเผยแพร่ ขอ้ มูลให้กบั บุคคลทัว่ ไปได้ศึกษา เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาโครงงานในเรื่ องที่เกี่ยวข้องต่อไป
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
5.1.2.1ข้อจํากัดของบริ ษทั ต่อผูฝ้ ึ กสหกิ จศึกษาคือห้ามไม่ให้นกั ศึกษาเข้าระบบของบริ ษทั เพื่อ
ไม่ให้นกั ศึกษารู้ขอ้ มูลส่ วนตัวของลูกค้า
5.1.2.2 การขอข้อมูลและเอกสารมาประกอบโครงการค่อนข้างยุง่ ยาก เพราะเอกสารบางอย่างมี
ความสําคัญและเป็ นความลับ
5.1.2.3 ลูกหนี้บางรายไม่เข้าใจระบบในการชําระเงิน
5.1.3 ข้ อเสนอแนะเพือ่ เป็ นแนวทางให้ กบั บริษัทและผู้อนื่ ดาเนินการต่ อไป
5.1.3.1ให้มี ก ารทํา ขั้นตอนการของเอกสาร และระบุ วตั ถุ ป ระสงค์ที่ จะนํา เอกสารออกไป
เผยแพร่ หรื อเพื่อศึกษา
5.1.3.2 ให้มีการโทรคอมเฟริ มต่อลูกหนี้ในก่อนวันถึงกําหนดรับชําระหนี้ เพื่อสะดวกในการไป
รับเช็ค
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจ
5.2.1.1 ทําให้นกั ศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
5.2.1.2 ได้รับความรู้จากการปฏิบตั ิงานจริ งและตรงตามสาขาที่เรี ยนโดยตรง
5.2.1.3 มีโอกาสได้เรี ยนรู้ระบบงานของบริ ษท เพื่อเป็ นความรู ้พ้ืนฐานในการทํางานด้านบริ ษทั
ในอนาคต
5.2.1.4 เพื่อสร้ างมนุ ษยสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างนักศึกษาฝึ กงาน พี่เลี้ ยงและพนักงานทุกคนใน
องค์กร
5.2.1.5 เพื่อนําความรู้ และประสบการณ์ จากการปฏิบตั ิงานกลับมาใช้ในการเรี ยน และนําไป
ปรับประยุกต์ใช้ต่อการทํางานในอนาคต
5.2.1.6 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพความรับผิดชอบ ระเบียบวินยั และการปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
5.2.1.7 ทําให้เกิดความซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อบริ ษทั ที่ตนทํางาน
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสกหิจศึกษา
5.2.2.1ในช่ วงแรก ยังไม่ทราบขั้นตอนการทํางานทําให้ไม่เข้าใจในระบบงานจึ งทําให้ งาน
ออกมาล่าช้า ต่อมาได้เรี ยนรู้ และทําความเข้าใจในระบบงานของบริ ษทั มากขึ้นและสามารถทํางานได้
อย่างคล่องแคล่วว่องไวและถูกต้อง
5.2.2.2 ในบางวันไปวางบิลลูกค้าไม่ทนั ต้องไปวางบิลอีกทีเดือนหน้าจึงทําให้การนัดเก็บเช็คช้า
ขึ้นอีก
5.2.3 ข้ อเสนอะแนะ
5.2.3.1 ในระหว่างการปฏิบตั ิงานควรสอบถามพนักงานด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับ
มอบหมายสําหรับนักศึกษาที่เป็ นนักศึกษาสหกิจ
5.2.3.2 ขอรับงานจากพนักงานในตําแหน่งหรื อ แผนกอื่น ๆ บ้างเพื่อจะได้ทาํ งานที่หลากหลาย
มากขึ้น
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