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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร Credit Management System & Debt Collection
Negotiations
(การบริหารจัดการระบบงานเครดิต และ การเจรจาเพืDอติดตามหนี E)
PRINCIPLES
การให้ สินเชืDอแก่ลกู ค้ า”ต้ องพิจารณาถึงความเสีDยงในการให้ เครดิตแก่ลกู ค้ า และความสามารถในการชําระ
หนี ขE องลูก ค้ า หากบัญ ชี ลูก หนี มE ี จํ า นวนมากก็ จ ะทํ า ให้ เ งิ น จมในบัญ ชี ลูกหนี มE าก หากลูก หนี ไE ม่ชํ า ระหนี ตE าม
กํ า หนดเวลา อาจจะส่ ง ผลถึ ง เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นของธุ ร กิ จ ไม่ เ พี ย งพอหรื อ ธุ ร กิ จ อาจจะขาดสภาพคล่ อ งได้
ดังนันE การพิจารณาลูกค้ าผู้ทีDจะมาเป็ นลูกหนีกE ารค้ าจึงมี ส่วนสํ าคัญอย่างยิDงสําหรับธุรกิจ หากสามารถ
พิจารณา การให้ สินเชืDอกับ ลูกค้ าทีDมาซื Eอสินค้ าได้ อย่างถูกต้ องโอกาสทีDจะเก็บเงินได้ ครบตามกําหนดย่อมมีมากกว่า
ส่วนการติดตามหนีตE ้ องใช้ ทงั E ทักษะและประสบการณ์ สิDงทีDพบอยู่เสมอ คือ ลูกค้ าชอบหาเหตุมาอ้ างและไม่ยอม
ชําระหนี Eหรื อพบตัวลูกค้ ายาก(ชอบหลบหน้ า)ในบางกรณีอาจจะใช้ โทรศัพท์ติดต่อลูกค้ า ปั ญหาทีDพบบ่อยคือ ลูกค้ า
ไม่ยอมรับโทรศัพท์หรื อโชคดีอาจจะติดต่อลูกค้ าได้ แต่จะลูกค้ าบ่ายเบีDยงการชําระหนี E เมืDอพบปั ญหาเหล่าต้ องหาวิธี
รับมือและแก้ ไขปั ญหา“ทําอย่างไรให้ ลกู หนี Eยอมเจรจาและยอมชําระหนี E” การใช้ คําพูดและนํ EาเสียงเพืDอจูงใจ หรื อ
โน้ มน้ าวให้ ลกู ค้ ายอมชําระหนี EตามเงืDอนไข โดยยังมีความสัมพันธ์ อันดีตอ่ กัน เรี ยกว่า”ได้ ทงเงิ
ั E น และได้ ทงใจ
ั E ลูกค้ า”
อีกด้ วย
หลักสูตรนี EถูกออกแบบมาเพืDอให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสัมมนาทราบทราบแนวทางในการบริ หารสินเชืDอและวิธีการวางตัว
หรื อการใช้ คําพูดกับลูกค้ าในแต่ละสถานการณ์ทีDอาจจะเกิดขึ Eนจริ ง และทราบวิธีรับมือลูกค้ าต้ องทําอย่างไร โดยนํา
ทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation Skills) มาประยุกต์และใช้ กบั ลูกค้ าในแต่ละสไตล์ หลักเกณฑ์ตา่ งๆทีDนํามาใช้
ในการสัมมนาครังE นี Eผู้เข้ าร่วมสัมมนาจะสามารถนําจุดแข็งไปใช้ ได้ และขจัดข้ อโต้ แย้ งจากลูกค้ าได้ โดยการนําทักษะ
ในการเจรจาต่อรองเพืDอแก้ ไขสถาการณ์และไม่เปิ ดช่องว่างหรื อจุดอ่อนให้ ลูกค้ านํามาใช้ เป็ นข้ ออ้ างเพืDอบ่ายเบีDยง
การชําระหนี Eในภายหลัง และเรืD องกกมายใหม่ทีDเกีDยวข้ องกับ พ.ร.บ.การตามหนี EทีDเป็ นธรรรมซึDงประกาศในราชกฤษ
จานุเบกษา แล้ วเมืDอ6มี.ค.15มีผลบังคับใช้ ใน180วัน รวมถึง กฏหมายการคํ EาประกันซึDงได้ แก้ ไขใหม่ และประกาศใช้
เมืDอ11ก.พ.2558แล้ วหากธุรกิจไม่ตงรั
ั E บหรื อฝึ กอบรมพนักงานในองค์กรทีDมีส่วนเกีDยวข้ องให้ ทราบกฏหมาย2ฉบับนี E
อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในภายหลังได้ ดังนันE หลักสูตรนี Eจึงมีความสําคัญ โดยผลลัพธ์ สุดท้ ายของการฝึ กอบรม
ธุรกิจจะต้ องมีผลมีกําไร และมีสภาพคล่อง หนี Eเสียลดลง ปั ญหาหนี Eสูญไม่เกิดขึ Eน
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OBJECTIVES
1.เพืDอให้ การบริหารสินเชืDอและการจัดการบัญชีลกู หนี Eได้ ถกู วิธีและมีผลงานการจัดเก็บบัญชีลกู หนี Eได้ มากขึ Eน
2.เพืDอพัฒนาบุคคลากร ให้ เกิดความเข้ าใจและสามารถนําทักษะจากการฝึ กอบรมมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
3.เพืDอลดเวลาและลดต้ นทุนในการติดตามหนี Eให้ น้อยลง
AREAS OF STUDY
1.การบริหารบัญชีลกู หนี E
2.นโยบายสินเชืDอมีความสําคัญกับธุรกิจอย่างไร?(Credit Policy)
A.มาตราฐานสินเชืDอ(Credit Standard)
• หลักเกณฑ์การพิจารณาเครดิต 5’C
• การจัดระดับของลูกค้ าและวงเงินสินเชืDอ
• การผู้มีอํานาจอนุมตั ิวงเงินสินเชืDอ
• การใช้ ประโยชน์ข้อมูลของลูกค้ ามาพิจารณาสินเชืDอ
• การขอเปิ ดวงเงินสินเชืDอ
B. การกําหนดเงืDอนไขในการชําระเงิน (Term of payment)
C. การบริหารการเก็บเงิน (Collection Management)
• การออกจดหมายเตือน / จดหมายทวงหนี E
• Check list and reminding and collection
3. สัญญาณเตือนภัย และสาเหตุของลูกหนี EทีDเริDมมีปัญหา
4. การควบคุมสินเชืDออย่างมีประสิทธิภาพ
5. การเจรจาและวางตัวเพืDอรับมือกับลูกหนี E 6 ประเภท
- โกรธง่าย (ใจร้ อน)
- เชืDองช้ า (สุขมุ )
- รู้ทกุ เรืD อง (ชอบคนยกย่อง)
- ลังเล (ไม่แน่ใจ)
- ช่างสงสัย (ไม่ไว้ ใจใคร)
- พูดเก่ง (ทําให้ คณ
ุ หัวเสียได้ )
6. กฏหมายทีDเกีDยวข้ องกับการตามหนี EทีDทา่ นต้ องทราบ
# หนี EทีDบงั คับได้ และหนี EทีDบงั คับไม่ได้
# กฏหมายการคํ Eาประกันใหม่
# พ.ร.บ การตามหนี EทีDเป็ นธรรม
หมายเหตุ หัวข้ อทีDเสนอสามารถปรับเปลีDยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
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PROFESSIONAL INSTRUCTOR

ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี

อาจารย์องอาจ ฉ ันทสมบ ัติ

สาขาบริหารธุรกิจ

ประวัตกิ ารทํางาน
• ผู้จดั การฝ่ ายสินเชืDอและกฎหมาย บริษัท ยูโร พีทพู ี ไดเรคท์ (ประเทศไทย)
จํากัด
• เคยร่วมงานกับ บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จํากัด มาเป็ นเวลา 27 ปี
ซึงD ได้ ทํางานในแผนกควบคุมสินเชืDอและกฎหมายมาทุกตําแหน่ง
การเข้ าอบรม/สัมมนา
• เข้ ารับการอบรมหลักสูตร Problem Solving & Decision Marking
• เข้ ารับการอบรมหลักสูตร Negotiating Skills
• เข้ ารับการอบรมหลักสูตร The Seven Habits of Highly Effective People
• เข้ าร่วมการสัมมนาทีDประเทศสิงคโปร์ Account Receivable Program (ARP)
ในกลุม่ อีเล็กโทรลักซ์-เอเชีย
ประสบการณ์ ในการเขียนหนังสือ
• เขียนบทความพิเศษในวารสารภาษีบญ
ั ชีและกฎหมายธุรกิจ
“ทําอย่างไรไม่ให้ เกิดหนี Eเสีย จัดการอย่างไรกับหนี EทีDมีปัญหา”
• เขียนเรืD อง “กลยุทธ์การกระชากหนี E”
ประสบการณ์ ในการบรรยาย
• ได้ รับเกียรติเชิญเป็ นผู้บรรยายในกับบริษัทต่าง ๆ (INHOUSE) ทังภาครั
E
ฐ และภาคเอกชน
• บรรยาย ให้ กบั สถาบันฝึ กอบรมทัวD ไปหลายสถาบัน
หัวข้ อวิชาทีมีความถนัด
• นโยบายสินเชืDอ และการควบคุมสินเชืDออย่างมีประสิทธิภาพ (Credit Policy and Effective Credit
Control)
• ทักษะการเจรจาเพืDอเร่งรัดหนี Eสิน (Debts Collection Negotiation Skills)
• ทักษะการใช้ โทรศัพท์เพืDอติดตามหนี E (TELE-NEGO)
การติดต่ อ:

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