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Credit Management System & Debt Collection 
Negotiations  

การบรหิารจดัการระบบงานเครดติ และ การเจรจาเพื�อตดิตามหนี7 
 
 

วทิยากร อาจารยอ์งอาจ ฉนัทสมบตั ิ
ผูจ้ดัการ ฝ่ายสนิเชื�อ และกฎหมาย (CREDIT ANDLEGAL MANAGER)  

บรษิทั ยโูร พทีพู ีไดเรคท(์ประเทศไทย) จาํกดั 
เขยีนบทความพเิศษในวารสารภาษบีญัชแีละกฎหมายธรุกจิ  

“ทําอยา่งไรไมใ่หเ้กดิหนี7เสยี จดัการอยา่งไรกบัหนี7ท ี�มปีญัหา” 
เขยีนหนงัสอื เร ื�อง “กลยทุธก์ารกระชากหนี7” 

ประสบการณ์บรรยาย หลกัสตูรการเรง่รดัหนี7สนิและการเจรจาตอ่รองเพื�อตดิตามหนี7 29 ปี 
 

 
24 ตลุาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สุทธสิาร) 
 

*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 การใหส้นิเชืFอแกล่กูคา้”ตอ้งพจิารณาถงึความเสีFยงในการใหเ้ครดติแกล่กูคา้ และความสามารถในการชาํระหนีO
ของลูกคา้ หากบญัชลีูกหนีOมจํีานวนมากก็จะทําใหเ้งนิจมในบัญชลีกูหนีOมาก หากลกูหนีOไมชํ่าระหนีOตามกําหนดเวลา 
อาจจะสง่ผลถงึเงนิทนุหมุนเวยีนของธรุกจิไมเ่พยีงพอหรอืธรุกจิอาจจะขาดสภาพคลอ่งได ้  
ดังนัOน การพจิารณาลกูคา้ผูท้ีFจะมาเป็นลกูหนีOการคา้จงึมสีว่นสําคัญอย่างยิFงสําหรับธรุกจิ หากสามารถ พจิารณา การ
ใหส้นิเชืFอกบั ลกูคา้ทีFมาซืOอสนิคา้ไดอ้ย่างถกูตอ้งโอกาสทีFจะเก็บเงนิไดค้รบตามกําหนดยอ่มมมีากกวา่ สว่นการ
ตดิตามหนีOตอ้งใชท้ั Oงทกัษะและประสบการณ์ สิFงทีFพบอยูเ่สมอ คอื ลกูคา้ชอบหาเหตมุาอา้งและไม่ยอมชาํระหนีOหรอื
พบตัวลูกคา้ยาก(ชอบหลบหนา้)ในบางกรณีอาจจะใชโ้ทรศพัทต์ดิตอ่ลกูคา้ ปัญหาทีFพบบอ่ยคอื ลูกคา้ไมย่อมรับ
โทรศพัทห์รอืโชคดอีาจจะตดิตอ่ลกูคา้ไดแ้ตจ่ะลกูคา้บา่ยเบีFยงการชาํระหนีO เมืFอพบปัญหาเหลา่ตอ้งหาวธิรีับมอืและ
แกไ้ขปัญหา“ทําอย่างไรใหล้กูหนีOยอมเจรจาและยอมชาํระหนีO” การใชคํ้าพูดและนํOาเสยีงเพืFอจูงใจ หรอื โนม้นา้วให ้
ลกูคา้ยอมชาํระหนีOตามเงืFอนไข โดยยังมคีวามสมัพันธ ์อันดตีอ่กนั เรยีกวา่”ไดท้ั Oงเงนิ และไดท้ั Oงใจ ลกูคา้”อกีดว้ย 
          หลักสตูรนีOถกูออกแบบมาเพืFอใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนาทราบทราบแนวทางในการบรหิารสนิเชืFอและวธิกีารวางตัว
หรอืการใชค้ําพูดกับลกูคา้ในแต่ละสถานการณ์ทีFอาจจะเกดิขึOนจรงิ และทราบวธิรัีบมอืลูกคา้ตอ้งทําอยา่งไร โดยนํา
ทกัษะการเจรจาตอ่รอง (Negotiation Skills) มาประยุกตแ์ละใชก้บัลกูคา้ในแต่ละสไตล ์หลักเกณฑต์า่งๆทีFนํามาใช ้
ในการสัมมนาครัOงนีOผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาจะสามารถนําจุดแข็งไปใชไ้ดแ้ละขจัดขอ้โตแ้ยง้จากลกูคา้ไดโ้ดยการนําทกัษะใน
การเจรจาตอ่รองเพืFอแกไ้ขสถาการณ์และไม่เปิดชอ่งวา่งหรอืจดุอ่อนใหล้กูคา้นํามาใชเ้ป็นขอ้อา้งเพืFอบา่ยเบีFยงการ
ชาํระหนีOในภายหลัง และเรืFองกกมายใหมท่ีFเกีFยวขอ้งกับ พ.ร.บ.การตามหนีOทีFเป็นธรรรมซึFงประกาศในราชกฤษจา
นุเบกษา แลว้เมืFอ6ม.ีค.15มผีลบังคับใชใ้น180วัน รวมถงึ กฏหมายการคํOาประกันซึFงไดแ้กไ้ขใหม ่และประกาศใชเ้มืFอ
11ก.พ.2558แลว้หากธรุกจิไม่ตั Oงรับหรอืฝึกอบรมพนักงานในองคก์รทีFมสีว่นเกีFยวขอ้งใหท้ราบกฏหมาย2ฉบบันีOอาจ
สง่ผลกระทบต่อธรุกจิในภายหลังได ้ดังนัOนหลักสตูรนีOจงึมคีวามสําคัญ โดยผลลพัธส์ดุทา้ยของการฝึกอบรม ธรุกจิ
จะตอ้งมผีลมกีําไร และมสีภาพคลอ่ง หนีOเสยีลดลง ปัญหาหนีOสญูไม่เกดิขึOน  
 
 
 
 



Outline อ.องอาจ 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

วตัถปุระสงค ์
     1. เพืFอใหก้ารบรหิารสนิเชืFอและการจัดการบญัชลีูกหนีOไดถ้กูวธิแีละมผีลงานการจัดเก็บบญัชลีูกหนีOไดม้ากขึOน 
     2. เพืFอพัฒนาบคุคลากร ใหเ้กดิความเขา้ใจและสามารถนําทกัษะจากการฝึกอบรมมาใชใ้หเ้กดิประโยขนส์งูสดุ 
     3. เพืFอลดเวลาและลดตน้ทนุในการตดิตามหนีOใหน้อ้ยลง 
 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1.การบรหิารบญัชลีกูหนีO       

2.นโยบายสนิเชืFอมคีวามสําคัญกับธรุกจิอยา่งไร?(Credit Policy) 
     A. มาตราฐานสนิเชืFอ(Credit Standard) 

- หลักเกณฑก์ารพจิารณาเครดติ 5’C  
- การจัดระดับของลกูคา้และวงเงนิสนิเชืFอ 

 - การผูม้อํีานาจอนุมัตวิงเงนิสนิเชืFอ 
 - การใชป้ระโยชนข์อ้มลูของลกูคา้มาพจิารณาสนิเชืFอ 
 - การขอเปิดวงเงนิสนิเชืFอ 
     B. การกําหนดเงืFอนไขในการชาํระเงนิ (Term of payment)  
     C. การบรหิารการเก็บเงนิ (Collection Management) 
   - การออกจดหมายเตอืน / จดหมายทวงหนีO 
 - Check list and reminding and collection 
3. สญัญาณเตอืนภยั และสาเหตขุองลูกหนีOทีFเริFมมปัีญหา 
4. การควบคมุสนิเชืFออย่างมปีระสทิธภิาพ 
5. การเจรจาและวางตัวเพืFอรับมอืกับลกูหนีO 6 ประเภท 
 - โกรธง่าย (ใจรอ้น)             - เชืFองชา้ (สขุมุ) 
 - รูท้กุเรืFอง (ชอบคนยกยอ่ง)     - ลังเล (ไม่แน่ใจ) 
 - ชา่งสงสยั (ไมไ่วใ้จใคร)          - พูดเกง่ (ทําใหค้ณุหัวเสยีได)้ 
6. กฏหมายทีFเกีFยวขอ้งกับการตามหนีOทีFท่านตอ้งทราบ 
  #  หนีOทีFบงัคับได ้และหนีOทีFบงัคับไม่ได ้

#  กฏหมายการคํOาประกนัใหม่ 
 #  พ.ร.บ การตามหนีOทีFเป็นธรรม 
 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 24 ตลุาคม 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลทัFวไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายใน 9 ตลุาคม 2562 (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 - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีO 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีF 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีF 014-2-63503-8 
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          ชืFอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิFง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีF จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีF 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืFอบรษัิทของทา่น และชืFอหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัFงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิFง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีF จํากดั 
3.  หัก ณ ทีFจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีF 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีFไดช้าํระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิFง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีF จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, การบรหิารจัดการ,ระบบงานเครดติ,การเจรจา,ตดิตามหนีO, Credit,Management, System,Debt, Collection ,Negotiations 
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