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หลกัสตูร การบริหารสินเชือและการเจรจาเพือติดตามหนี 

วนัท ี7 กนัยายน 2558 โรงแรมอมาร ีบเูลอวารด์ ถนนสขุมุวทิ BTS สถานีนานา 

เนอืหาหลกัสูตร  เวลา 09.00 – 16.00 น. 
1.การบรหิารบัญชลีกูหน ี     
2.นโยบายสนิเชอืมคีวามสําคญักับธุรกจิอยา่งไร?(Credit Policy) 

    A.มาตราฐานสนิเชอื(Credit Standard) 

  - หลักเกณฑก์ารพจิารณาเครดติ 5’C  

  - การจัดระดับของลกูคา้และวงเงนิสนิเชอื 

  - การผูม้อีํานาจอนุมัตวิงเงนิสนิเชอื 

  - การใชป้ระโยชนข์อ้มลูของลกูคา้มาพจิารณาสนิเชอื 

  - การขอเปิดวงเงนิสนิเชอื 

   B. การกําหนดเงอืนไขในการชาํระเงนิ (Term of payment)  

   C. การบรหิารการเก็บเงนิ (Collection Management ) 

     - การออกจดหมายเตอืน / จดหมายทวงหน ี

  - Check list and reminding and collection 

3. สัญญาณเตอืนภัย และสาเหตขุองลกูหนีทเีรมิมปัีญหา 

4. วเิคราะหห์าสาเหตขุองการจา่ยเงนิลา่ชา้และแนวทางแกไ้ข 

5. การควบคมุสนิเชอือยา่งมปีระสทิธภิาพ 

6. กลยทุธก์ารเจรจาเพอืตดิตามหน ี      

*  กญุแจของการฟัง 

*  การเจรจาและวางตัวเพอืรับมอืกับลกูหนี 6 ประเภท 

- โกรธง่าย (ใจรอ้น)  - เชอืงชา้ (สขุมุ)  - รูท้กุเรอืง (ชอบคนยกยอ่ง)    
- ลังเล (ไมแ่น่ใจ)   - ชา่งสงสัย (ไมไ่วใ้จใคร)   

 - พูดเกง่ (ทําใหค้ณุหัวเสยีได)้ 

*  อํานาจในการตอ่รอง  (อยูท่ไีหน? อยูท่ใีคร?) 

*  เวทกีารเจรจาตอ่รอง*  การเตรยีมพรอ้มกอ่นเจรจาหน ี

*  ทักษะในการเจรจาหนี 8 ขนัตอน  ( Negotiations Skill )  

       การใหส้นิเชอืแกล่กูคา้”ตอ้งพจิารณาถงึความเสียงในการใหเ้ครดติแก่ลูกคา้ และความสามารถในการชําระหนีของลูกคา้ หากบัญชีลูกหนีมี
จํานวนมากก็จะทําใหเ้งนิจมในบัญชลีกูหนีมาก หากลกูหนีไมช่ําระหนีตามกําหนดเวลา อาจจะส่งผลถงึเงินทุนหมุนเวียนของธุรกจิไม่เพียงพอหรือ
ธุรกจิอาจจะขาดสภาพคลอ่งได ้ ดังนัน การพจิารณาลกูคา้ผูท้จีะมาเป็นลกูหนีการคา้จงึมสีว่นสําคัญอยา่งยงิสําหรับธุรกจิ หากสามารถ พจิารณา การ
ใหส้นิเชอืกับ ลกูคา้ทมีาซอืสนิคา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้งโอกาสทจีะเก็บเงนิไดค้รบตามกําหนดย่อมมีมากกว่า    ส่วนการตดิตามหนีตอ้งใชทั้งทักษะและ
ประสบการณ ์สงิทพีบอยูเ่สมอ คอื ลกูคา้ชอบหาเหตมุาอา้งและไมย่อมชําระหนีหรอืพบตัวลกูคา้ยาก(ชอบหลบหนา้)ในบางกรณีอาจจะใชโ้ทรศัพท์
ตดิตอ่ลกูคา้ ปัญหาทพีบบอ่ยคอื ลกูคา้ไมย่อมรับโทรศัพทห์รอืโชคดอีาจจะตดิตอ่ลกูคา้ไดแ้ตจ่ะลกูคา้บา่ยเบยีงการชําระหนี เมอืพบปัญหาเหลา่ตอ้ง
หาวธิีรับมอืและแกไ้ขปัญหา“ทําอยา่งไรใหล้กูหนียอมเจรจาและยอมชําระหนี” การใชคํ้าพดูและนําเสยีงเพอืจงูใจ หรอื โนม้นา้วใหล้กูคา้ยอมชําระหนี
ตามเงือนไข โดยยังมคีวามสัมพันธ ์อันดตีอ่กัน เรยีกวา่”ไดทั้งเงนิ และไดทั้งใจ ลกูคา้”อกีดว้ย  
หลักสูตรนีถูกออกแบบมาเพือใหผู้เ้ขา้ร่วมสัมมนาทราบทราบแนวทางในการบริหารสนิเชือและวธิีการวางตัวหรือการใชคํ้าพูดกับลูกคา้ในแต่ละ
สถานการณท์อีาจจะเกดิขนึจรงิ และทราบวธิีรับมอืลกูคา้ตอ้งทําอยา่งไร โดยนําทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation Skills) มาประยุกตแ์ละใชก้ับ
ลกูคา้ในแตล่ะสไตล ์หลักเกณฑต์า่งๆทนํีามาใชใ้นการสัมมนาครังนีผูเ้ขา้รว่มสัมมนาจะสามารถนําจดุแข็งไปใชไ้ดแ้ละขจัดขอ้โตแ้ยง้จากลกูคา้ไดโ้ดย
การนําทักษะในการเจรจาต่อรองเพือแกไ้ขสถาการณ์และไม่เปิดช่องว่างหรือจุดอ่อนใหลู้กคา้นํามาใชเ้ป็นขอ้อา้งเพือบ่ายเบียงการชําระหนีใน
ภายหลัง และเรอืงกกมายใหมท่เีกยีวขอ้งกับ พ.ร.บ.การตามหนีทเีป็นธรรมซงึประกาศในราชกฤษจานุเบกษา แลว้เมอื6ม.ีค.15มผีลบงัคับใชใ้น180วัน 
รวมถงึ กฏหมายการคําประกันซงึไดแ้กไ้ขใหม่ และประกาศใชเ้มือ11ก.พ.2558แลว้หากธุรกจิไม่ตังรับหรือฝึกอบรมพนักงานในองคก์รทีมีส่วน
เกยีวขอ้งใหท้ราบกฏหมาย2ฉบับนีอาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกจิในภายหลังได ้ดังนันหลักสตูรนีจงึมคีวามสําคัญ โดยผลลัพธ์สุดทา้ยของการฝึกอบรม 
ธุรกจิจะตอ้งมผีลมกีําไร และมสีภาพคลอ่ง หนีเสยีลดลง ปัญหาหนีสญูไมเ่กดิขนึ 

วทิยากร อาจารยอ์งอาจ  ฉนัทสมบตั ิ 

  การศกึษา  
ปรญิญาตร ีสาขา บรหิารธุรกจิ  
การเขา้อบรม/สัมมนา  
Problem Solving & Decision Marking 
Negotiating Skills 
The 7 Habit of Highly Effective People 
การสัมมนาทปีระเทศสงิคโปร ์Account Receivable Program 
(ARP) ในกลุม่อเีลคโทรลักซเ์อเชยี  

ประสบการณ์ทํางาน  
ร่วมงานกับ บรษัิท อเีลคโทรลักซ ์ประเทศไทย จํากัด มาเป็น
เวลา 28 ปี ซงึไดทํ้างานในแผนกควบคมุสนิเชอืและกฎหมาย
มาทกุตําแหน่ง  

ประสบการณใ์นการเขยีนหนงัสอื  
เขยีนบทความพเิศษในวารสสารภาษีบัญชแีละกฎหมายธุรกจิ 
“ทําอยา่งไรไมใ่หเ้กดิหนีเสยี จัดการอยา่งไรกับหนีทมีปัีญหา”  
เขยีนเรอืง “กลยทุธก์ารกระชากหน”ี  

 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัที 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 
7. กฎหมายทเีกยีวขอ้งกับการตามหนีททีา่นตอ้งทราบ 

#  หนีทบัีงคับได ้และหนทีบัีงคับไมไ่ด ้

#  กฎหมายการคําประกันใหม ่

#  พ.ร.บ การตามหนีทเีป็นธรรม 

วตัถุประสงค ์

1.เพอืใหก้ารบรหิารสนิเชอืและการจัดการบัญชลีกูหนีไดถู้กวธิแีละมี
ผลงานการจัดเก็บบัญชลีกูหนีไดม้ากขนึ 

2.เพอืพัฒนาบคุคลากร ใหเ้กดิความเขา้ใจและสามารถนําทักษะจาก
การฝึกอบรมมาใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 

3.เพอืลดเวลาและลดตน้ทนุในการตดิตามหนใีหน้อ้ยลง 
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อตัราค่าลงทะเบยีน/ท่าน

ชาํระทหีน้างาน ชาํระเงนิภายในวนัท ี2 กนัยายน 2558

ค่าลงทะเบยีน/ท่าน 4,000.00   ค่าลงทะเบยีน/ท่าน 3,600.00          

ภาษมีลูค่าเพมิ 7% 280.00      ภาษีมูลค่าเพมิ 7% 252.00            

ภาษหีกั ณ ทจ่ีาย 3% 120.00      ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% 108.00            

ยอดชาํระสุทธิ 4,160.00   ยอดชาํระสุทธิ 3,744.00          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณุากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นเพอืความสะดวกในการติดต่อท่านหลงัจากทางบรษิทัฯ ไดร้บัการลงทะเบยีน  (ท่านสามารถดาวโหลด

แบบฟอรม์ลงทะเบยีนมาไวท้เีครอืงแลว้พมิพแ์ลว้กด save แลว้แนบไฟลส์่งเมลม์าสํารองทนีงักบัทางสถาบนัฯ ไดเ้พอืความชดัเจนและลดภาวะโลกรอ้นครบั) 
 

1.ชอื –นามสกลุ: ______________________________________________ตําแหน่ง: ____________________________ 

เบอรม์อืถอื(โปรดระบ)ุ _____________________________E-mail: __________________________________________ 
 

2.ชอื –นามสกลุ: ______________________________________________ตําแหน่ง: ____________________________ 

เบอรม์อืถอื(โปรดระบ)ุ _____________________________E-mail: __________________________________________ 
 

3.ชอื –นามสกลุ: ______________________________________________ตําแหน่ง: ____________________________ 

เบอรม์อืถอื(โปรดระบ)ุ _____________________________E-mail: ___________________________________________ 
 

ชอื – ทอียู่ ทใีชใ้นการออกใบเสรจ็รบัเงนิ: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________             

        สาํนกังานใหญ่        สาขาท_ี_________    เลขทผีูเ้สยีภาษอีากร______________________________________ 
 

ผูป้ระสานงาน: _____________________________________เบอรโ์ทร:_____________________________ต่อ____________ 

E-mail:__________________________________________Fax:_________________________________ต่อ____________ 
 

การชาํระเงินค่าลงทะเบียน 

         เชค็สงัจ่ายในนาม บรษิทั เพอเฟกท์ เทรนนิง แอนด ์เซอร์วสิ จํากดั 

        โอนเงนิผา่นบญัชธีนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพุทธมณฑล  สาย 4  บญัชเีลขท ี391-211414-7 ประเภทบญัชอีอมทรพัย์ 

     กรณุาแฟกซ์ หรอือเีมล์หลกัฐานการโอนเงนิ พรอ้มระบชุอืหลกัสตูร, ชอืบรษิทัของท่าน, ชอืผูเ้ขา้รว่มสมัมนามายงัหมายเลข  

     02 9030080 ต่อ 4326   หรอืทอีเีมล ์info@perfecttrainingandservice.com 

 

หมายเหตุ: ทางบรษิทัฯ ขอความกรุณาท่านกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นเพอืความสะดวกในการรบัการตดิต่อจากเจา้หน้าทรีบัลงทะเบยีน 

และบรษิทัฯ ขอแจง้ใหท้่านทราบว่าขอ้มลูดงักล่าวทางสถาบนัฯ จะไม่มกีารนําไปใชใ้นทางอนืนอกเหนือจากการอบรม/สมัมนาเท่านันในกรณี

ฉุกเฉนิทไีม่สามารถตดิต่อผู้ประสานงานไดท้างบรษิทัฯ จะขอตดิต่อกับผูเ้รยีนโดยตรงเพอืประโยชน์ของผูเ้รยีนเองเท่านัน 
 

 

 

 กรณยีกเลกิการเขา้ร่วมสมัมนา  กรุณาแจง้อย่างน้อยก่อน 7-15 วนัทาํการ (จ.-ศ. เวลา 09.00 – 17.00 น.) มฉิะนนัทางสถาบนัฯ ขอคดิค่าธรรมเนียมระหวา่ง

การดําเนินการทเีกดิขนึ 30% ของค่าลงทะเบยีน เนืองจากมคีา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึระหวา่งดําเนินการ  

แบบฟอร์มสาํรองทีนงัลงทะเบียนเขา้ร่วมสมัมนาหลกัสูตร : 


