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TRAINING OUTLINE  

 

หลักสูตร  Credit Management System & Debt Collection 
Negotiations  

(การบริหารจดัการระบบงานเครดติ และ การเจรจาเพืDอติดตามหนี E) 
PRINCIPLES 

            การให้สินเชืDอแก่ลกูค้า”ต้องพิจารณาถึงความเสีDยงในการให้เครดิตแก่ลกูค้า และความสามารถในการชําระ
หนี Eของลูกค้า หากบัญชีลูกหนี Eมีจํานวนมากก็จะทําให้เงินจมในบัญชีลูกหนี Eมาก หากลูกหนี Eไม่ชําระหนี Eตาม
กําหนดเวลา อาจจะส่งผลถึงเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจไม่เพียงพอหรือธุรกิจอาจจะขาดสภาพคล่องได้   
           ดงันั Eน การพิจารณาลูกค้าผู้ ทีDจะมาเป็นลูกหนี Eการค้าจึงมีส่วนสําคญัอย่างยิDงสําหรับธุรกิจ หากสามารถ 
พิจารณา การให้สินเชืDอกบั ลกูค้าทีDมาซื Eอสินค้าได้อยา่งถกูต้องโอกาสทีDจะเก็บเงินได้ครบตามกําหนดย่อมมีมากกว่า    
ส่วนการติดตามหนี Eต้องใช้ทั Eงทกัษะและประสบการณ์ สิDงทีDพบอยู่เสมอ คือ ลูกค้าชอบหาเหตุมาอ้างและไม่ยอม
ชําระหนี Eหรือพบตวัลกูค้ายาก(ชอบหลบหน้า)ในบางกรณีอาจจะใช้โทรศพัท์ติดตอ่ลกูค้า ปัญหาทีDพบบอ่ยคือ ลกูค้า
ไมย่อมรับโทรศพัท์หรือโชคดีอาจจะติดตอ่ลกูค้าได้แตจ่ะลกูค้าบา่ยเบีDยงการชําระหนี E เมืDอพบปัญหาเหล่าต้องหาวิธี
รับมือและแก้ไขปัญหา“ทําอย่างไรให้ลกูหนี Eยอมเจรจาและยอมชําระหนี E” การใช้คําพดูและนํ EาเสียงเพืDอจงูใจ หรือ 
โน้มน้าวให้ลกูค้ายอมชําระหนี EตามเงืDอนไข โดยยงัมีความสมัพนัธ์ อนัดีตอ่กนั เรียกว่า”ได้ทั Eงเงิน และได้ทั Eงใจ ลกูค้า”
อีกด้วย 
           หลกัสตูรนี EถกูออกแบบมาเพืDอให้ผู้ เข้าร่วมสมัมนาทราบทราบแนวทางในการบริหารสินเชืDอและวิธีการวางตวั
หรือการใช้คําพดูกบัลกูค้าในแตล่ะสถานการณ์ทีDอาจจะเกิดขึ Eนจริง และทราบวิธีรับมือลกูค้าต้องทําอย่างไร โดยนํา
ทกัษะการเจรจาตอ่รอง (Negotiation Skills) มาประยกุต์และใช้กบัลกูค้าในแตล่ะสไตล์ หลกัเกณฑ์ตา่งๆทีDนํามาใช้
ในการสมัมนาครั Eงนี Eผู้ เข้าร่วมสมัมนาจะสามารถนําจดุแข็งไปใช้ได้และขจดัข้อโต้แย้งจากลกูค้าได้โดยการนําทกัษะ
ในการเจรจาต่อรองเพืDอแก้ไขสถาการณ์และไม่เปิดช่องว่างหรือจดุอ่อนให้ลูกค้านํามาใช้เป็นข้ออ้างเพืDอบ่ายเบีDยง
การชําระหนี Eในภายหลงั และเรืDองกกมายใหม่ทีDเกีDยวข้องกบั พ.ร.บ.การตามหนี EทีDเป็นธรรรมซึDงประกาศในราชกฤษ
จานเุบกษา แล้วเมืDอ6มี.ค.15มีผลบงัคบัใช้ใน180วนั รวมถึง กฏหมายการคํ EาประกนัซึDงได้แก้ไขใหม่ และประกาศใช้
เมืDอ11ก.พ.2558แล้วหากธุรกิจไม่ตั Eงรับหรือฝึกอบรมพนกังานในองค์กรทีDมีส่วนเกีDยวข้องให้ทราบกฏหมาย2ฉบบันี E
อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในภายหลังได้ ดงันั Eนหลักสูตรนี Eจึงมีความสําคญั โดยผลลพัธ์สุดท้ายของการฝึกอบรม 
ธุรกิจจะต้องมีผลมีกําไร และมีสภาพคลอ่ง หนี Eเสียลดลง ปัญหาหนี Eสญูไมเ่กิดขึ Eน  
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OBJECTIVES  
 
1.เพืDอให้การบริหารสินเชืDอและการจดัการบญัชีลกูหนี Eได้ถกูวิธีและมีผลงานการจดัเก็บบญัชีลกูหนี Eได้มากขึ Eน 
2.เพืDอพฒันาบคุคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนําทกัษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
3.เพืDอลดเวลาและลดต้นทนุในการติดตามหนี Eให้น้อยลง 
 
AREAS OF STUDY 
 

1.การบริหารบญัชีลกูหนี E       
2.นโยบายสินเชืDอมีความสําคญักบัธุรกิจอยา่งไร?(Credit Policy) 
    A.มาตราฐานสินเชืDอ(Credit Standard) 

• หลกัเกณฑ์การพิจารณาเครดติ 5’C  

• การจดัระดบัของลกูค้าและวงเงินสินเชืDอ 

•  การผู้ มีอํานาจอนมุตัิวงเงินสินเชืDอ 

•  การใช้ประโยชน์ข้อมลูของลกูค้ามาพิจารณาสินเชืDอ 

• การขอเปิดวงเงินสินเชืDอ 
   B. การกําหนดเงืDอนไขในการชําระเงิน (Term of payment)  
   C. การบริหารการเก็บเงิน (Collection Management) 

• การออกจดหมายเตือน / จดหมายทวงหนี E 

• Check list and reminding and collection 
3. สญัญาณเตือนภยั และสาเหตขุองลกูหนี EทีDเริDมมีปัญหา 
4. การควบคมุสินเชืDออยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. การเจรจาและวางตวัเพืDอรับมือกบัลกูหนี E 6 ประเภท 

- โกรธง่าย (ใจร้อน)            - เชืDองช้า (สขุมุ) 
- รู้ทกุเรืDอง (ชอบคนยกยอ่ง)     - ลงัเล (ไมแ่นใ่จ) 
- ชา่งสงสยั (ไมไ่ว้ใจใคร)          - พดูเก่ง (ทําให้คณุหวัเสียได้) 

6. กฏหมายทีDเกีDยวข้องกบัการตามหนี EทีDทา่นต้องทราบ 
#  หนี EทีDบงัคบัได้ และหนี EทีDบงัคบัไมไ่ด้ 
#  กฏหมายการคํ Eาประกนัใหม ่
#  พ.ร.บ การตามหนี EทีDเป็นธรรม 

 หมายเหต ุหวัข้อทีDเสนอสามารถปรับเปลีDยนได้ตามความต้องการของลกูค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร 
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PROFESSIONAL INSTRUCTOR           อาจารยอ์งอาจ ฉนัทสมบตั ิ

 

ประวัตกิารศึกษา                                                                                                                                     

ปริญญาตรี   สาขาบริหารธุรกิจ 
 

ประวัตกิารทาํงาน      

• ผู้จดัการฝ่ายสินเชืDอและกฎหมาย บริษัท ยโูร พีทพีู ไดเรคท์ (ประเทศไทย)
จํากดั 

• เคยร่วมงานกบั บริษัท อีเลคโทรลกัซ์ ประเทศไทย จํากดั มาเป็นเวลา 27 ปี 
ซึDงได้ทํางานในแผนกควบคมุสินเชืDอและกฎหมายมาทกุตําแหนง่                                                                        

การเข้าอบรม/สัมมนา 

• เข้ารับการอบรมหลกัสตูร Problem Solving & Decision Marking 

• เข้ารับการอบรมหลกัสตูร Negotiating Skills 

• เข้ารับการอบรมหลกัสตูร The Seven Habits of  Highly  Effective People 

• เข้าร่วมการสมัมนาทีDประเทศสิงคโปร์ Account Receivable Program (ARP)  

ในกลุม่อีเลก็โทรลกัซ์-เอเชีย 
ประสบการณ์ในการเขียนหนังสือ 

• เขียนบทความพเิศษในวารสารภาษีบญัชีและกฎหมายธุรกิจ  
“ทําอย่างไรไมใ่ห้เกิดหนี Eเสีย จดัการอยา่งไรกบัหนี EทีDมีปัญหา” 

• เขียนเรืDอง  “กลยทุธ์การกระชากหนี E”  
ประสบการณ์ในการบรรยาย 

• ได้รับเกียรตเิชิญเป็นผู้บรรยายในกบับริษัทตา่ง ๆ (INHOUSE) ทั Eงภาครัฐ และภาคเอกชน 

• บรรยาย ให้กบัสถาบนัฝึกอบรมทัDวไปหลายสถาบนั 
หัวข้อวิชาที�มีความถนัด 

• นโยบายสินเชืDอ และการควบคมุสินเชืDออยา่งมีประสิทธิภาพ (Credit Policy and Effective Credit 
Control) 

• ทกัษะการเจรจาเพืDอเร่งรัดหนี Eสิน (Debts Collection Negotiation Skills) 

• ทกัษะการใช้โทรศพัท์เพืDอตดิตามหนี E (TELE-NEGO) 

การตดิต่อ:  0-2615-4499, 0-2615-4477-8, hipotraining@gmail.com, www.hipotraining.co.th 


