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ความเป็ นจริ ง ในการค้ าขายไม่ว่า จะเป็ นสิ นค้ าหรื อบริ การอะไรก็ ตาม ทุก ฝ่ ายที เกี ยวข้ องกับ
ธุรกรรมการค้ าหวังจะได้ ผลประโยชน์จากการทํางานมากทีสุดทังนั
* น* เช่น คนขายอยากได้ เงินค่าสินค้ าเร็ วๆ
มีกําไรจากการขายเยอะๆ ส่วนคนซื *ออยากได้ สินค้ าและบริ การในราคาทีต้ นทุนตํา เพือที จะไปขายหรื อ
ให้ บริ การต่อให้ ได้ กําไรสูงอี กทอดหนึง และยังอยากได้ เครดิตทางการค้ านานๆ จะได้ มีเงิ นหมุนเวี ยนใน
ธุรกิจมากขึ *น ในการค้ าระหว่างประเทศก็เป็ นเช่นเดียวกัน ผู้นําเข้ าสินค้ าในต่างประเทศจะแสวงหาแหล่ง
ผลิตสินค้ าทีมีต้นทุนเหมาะสมกับคุณภาพ และต้ องการทําธุรกิจกับคูค่ ้ าทีให้ เงือนไขในการชําระเงินทีดีทีสุด
เช่น การได้ รับเครดิตทางการค้ าทีนานขึ *น
ในปั จจุบนั ตลาดเป็ นของผู้ซือ! การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุ นแรงมากขึ *นเพือให้ ได้ รับคําสังซื *อ
จากผู้นําเข้ าในต่างประเทศ มิได้ มีเฉพาะการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในประเทศด้ วยกันเองเท่านัน* แต่
ท่านต้ องนําเสนอสินค้ าและเงือนไขต่างๆ แข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศอืนๆ อีกด้ วย ผู้ซื *อสมัยนี *จึงมี
อํานาจต่อรองสูง ทําให้ สามารถขอต่อรองทังด้
* านราคาและเครดิตการค้ าทียาวขึ *นเสมอ ทังที
* ตัวธุรกิจของผู้
ซื *อหรื อผู้นําเข้ าหลายรายเองไม่ได้ มีการเติบโตขยายตัวมากนักและความแข็งแรงทางการเงินไม่ได้ อยู่ใน
เกณฑ์ ทีดีนัก การที ได้ เ ครดิตทางการค้ าจากผู้ขายทํ าให้ ตวั ผู้ซื อ* มี เ งิ นทุนหมุนเวี ยนมากขึน* และไม่ต้อง
รับภาระดอกเบี *ยในการกู้ยืมเงิ นจากสถาบันการเงินเพือมาชํ าระค่าสินค้ า ขณะทีประโยชน์ ทีผู้ขายได้ รับ
โดยตรงคือการขายสินค้ าได้ เท่านัน* แต่อาจต้ องเผชิญปั ญหาความเสี ยงต่างๆ สูงขึ *น หากผู้ซื *อรายนัน* ไม่
สามารถชําระเงินค่าสินค้ าในอนาคตได้
เครดิตการค้ า แม้ อาจทําให้ เกิดความเสียงขึ *นแก่ธุรกิจในอนาคต แต่เป็ นปั จจัยหนึงทีทําให้ สามารถ
ค้ าขายได้ มากขึน* และธุรกิจก็สามารถเติบโตขึน* หากท่านพิจารณาใช้ เครดิตทางการค้ าอย่างระมัดระวัง
วัน นี ผ* มจึ ง อยากฝากคํ า ถามให้ กั บ ท่ า นเพื อตอบตัว เองก่ อ นให้ เ ครดิ ต กับ ผู้ ซื อ* ทัง* หมดมี 7 คํ า ถามที
เกียวเนืองกับตัวท่านเอง คือ
1. ท่านมี ความสามารถในการประเมิ นความเสี ยงและความสามารถในการชํ าระหนี ข* องผู้ซื อ*
ได้ มากน้ อยเพียงใด
2. ท่านสามารถมันใจได้ อย่างไรว่า เมือให้ เครดิตแก่ผ้ ซู ื *อแล้ ว จะได้ รับชําระเงินตามกําหนดทีตกลงกัน

3. ท่านสามารถติดตามความก้ าวหน้ าหรื อการถดถอยในธุรกิ จของผู้ซือ* ของท่านได้ เป็ นประจํ า
หรื อไม่
4. ท่านจะทราบข้ อมูลว่าผู้ซื *อกําลังประสบปั ญหาธุรกิจ (Warning sign) ได้ หรื อไม่ และอย่างไร
5. ท่ า นสามารถบริ ห ารจัด การลูก หนี ไ* ด้ อ ย่ า งเป็ นระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ไม่ รวมทัง* มี
ความสามารถและกระบวนการในดําเนินการเรี ยกเก็บหนี *ทีค้ างชําระและเริ มมีปัญหาได้ อย่าไร
6. หากผู้ซื *อโดยเฉพาะผู้ซื *อรายใหญ่ๆ ของท่านชําระเงินไม่ตรงกํ าหนดเวลาทีตกลงกัน ท่านจะมี
ปั ญหาด้ านเงิ นทุนหมุนเวียนหรื อไม่ และจะสามารถจัดหาเงิ นทุนหมุนเวียนฉุกเฉิ นในธุรกิ จได้ เพียงพอ
หรื อไม่
7. หากผู้ ซื อ* บางรายไม่ ชํ า ระค่า สิ น ค้ า ในปี นี แ* ละอี ก 2-3 ปี ข้ า งหน้ า กิ จ การของท่ า นยัง มี
ความสามารถในการทํากําไรอยูห่ รื อไม่
หากท่านตอบคําถามเหล่านี *ได้ ครบทุกข้ อ ท่านก็นําคําตอบเหล่านี *มาสร้ างและกําหนดเป็ นนโยบาย
การให้ เครดิต รวมทังกํ
* าหนดเกณฑ์และปั จจัยในการพิจารณาให้ เครดิตการค้ าแก่ผ้ ซู ิ *อ รวมทังกระบวนการ
*
ในการจัดการลูกหนี *ได้ เพือให้ ท่านและพนักงานของท่านใช้ ปฏิบตั ิในการเจรจาและการตัดสินใจค้ าขายใน
อนาคต เพือให้ การดําเนินง่ายและสะดวกยิงขึ *น แต่ถ้าท่านตอบไม่ได้ หรื อตอบได้ ไม่ครบทุกข้ อ ไม่ใช่ว่าท่าน
ไม่ควรค้ าขายกับผู้ซื *อรายนันๆ
* แต่ท่านควรใช้ ความระมัดระวังในการเจรจาต่อรองเงือนไขการค้ า การชําระเงิน
กับผู้ซื *อ เช่น ขอรับเงินล่วงหน้ าจากผู้ซื *อบางส่วนก่อนจัดส่งสินค้ า และเมือส่งสินค้ าแล้ ว ขอรับเงินส่วนที
เหลือทันที หรื อให้ เครดิตการค้ าเพียงระยะสัน*
นอกจากนี * ท่านอาจสามารถป้องกันและโอนถ่ายความเสียงด้ านการชําระเงินให้ แก่ผ้ เู ชียวชาญใน
การให้ บริ การประกันการค้ า การส่งออก เช่น ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย ซึงให้ บริ การนี *
ในประเทศไทยมากว่า 20 ปี และสามารถช่วยท่านตอบคําถามทัง* 7 ข้ อและลดความเสียงของท่านในการไม่ได้
รับชําระเงิน เพือให้ ธุรกิจของท่านเติบโตแข็งแรงอย่างยังยืน และจะ “ไม่ ให้ ปัญหาทางการเงินของผู้ซือ!
ทําให้ กิจการของท่ านเกิดปั ญหาตามไปด้ วย” สวัสดีครับ

