หลักสูตร การบริหารสินเชื่อและการเจรจาเพื่อติดตามหนี้
วันที่ 28 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5 (BTS สถานีนานา)
การให้สินเชื่อแก่ลกู ค้า”ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงในการให้เครดิตแก่ลกู ค้า และความสามารถในการชาระหนี้ ของ
ลูกค้า หากบัญชีลกู หนี้ มีจานวนมากก็จะทาให้เงินจมในบัญชีลกู หนี้ มาก หากลูกหนี้ ไม่ชาระหนี้ ตามกาหนดเวลา อาจจะ
ส่งผลถึงเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจไม่เพียงพอหรือธุรกิจอาจจะขาดสภาพคล่องได้ ดังนั้น การพิจารณาลูกค้าผูท้ ี่จะมาเป็ น
ลูกหนี้ การค้าจึงมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งสาหรับธุรกิจ หากสามารถ พิจารณา การให้สินเชื่อกับ ลูกค้าที่มาซื้ อสินค้าได้อย่าง
ถูกต้องโอกาสที่จะเก็บเงินได้ครบตามกาหนดย่อมมีมากกว่า ส่วนการติดตามหนี้ ต้องใช้ท้งั ทักษะและประสบการณ์ สิ่งที่
พบอยูเ่ สมอ คือ ลูกค้าชอบหาเหตุมาอ้างและไม่ยอมชาระหนี้ หรือพบตัวลูกค้ายาก(ชอบหลบหน้า)ในบางกรณีอาจจะใช้
โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า ปั ญหาที่พบบ่อยคือ ลูกค้าไม่ยอมรับโทรศัพท์หรือโชคดีอาจจะติดต่อลูกค้าได้แต่จะลูกค้าบ่ายเบี่ยงการ
ชาระหนี้ เมื่อพบปั ญหาเหล่าต้องหาวิธีรบั มือและแก้ไขปั ญหา“ทาอย่างไรให้ลกู หนี้ ยอมเจรจาและยอมชาระหนี้ ” การใช้
คาพูดและน้ าเสียงเพื่อจูงใจ หรือ โน้มน้าวให้ลกู ค้ายอมชาระหนี้ ตามเงื่อนไข โดยยังมีความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน เรียกว่า”ได้
ทั้งเงิน และได้ท้งั ใจ ลูกค้า”อีกด้วย
หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนาทราบทราบแนวทางในการบริหารสินเชื่อและวิธีการวางตัวหรือ
การใช้คาพูดกับลูกค้าในแต่ละสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้ นจริง และทราบวิธีรบั มือลูกค้าต้องทาอย่างไร โดยนาทักษะการ
เจรจาต่อรอง (Negotiation Skills) มาประยุกต์และใช้กบั ลูกค้าในแต่ละสไตล์ หลักเกณฑ์ต่างๆที่นามาใช้ในการสัมมนาครั้ง
นี้ ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาจะสามารถนาจุดแข็งไปใช้ได้และขจัดข้อโต้แย้งจากลูกค้าได้โดยการนาทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อ
แก้ไขสถาการณ์และไม่เปิ ดช่องว่างหรือจุดอ่อนให้ลกู ค้านามาใช้เป็ นข้ออ้างเพื่อบ่ายเบี่ยงการชาระหนี้ ในภายหลัง และเรื่อง
กกมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การตามหนี้ ที่เป็ นธรรมซึ่งประกาศในราชกฤษจานุ เบกษา แล้วเมื่อ6มี.ค.15มีผลบังคับใช้
ใน180วัน รวมถึง กฏหมายการค้าประกันซึ่งได้แก้ไขใหม่ และประกาศใช้เมื่อ11ก.พ.2558แล้วหากธุรกิจไม่ต้งั รับหรือ
ฝึ กอบรมพนักงานในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบกฏหมาย2ฉบับนี้ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในภายหลังได้
ดังนั้น
หลักสูตรนี้ จึงมีความสาคัญ โดยผลลัพธ์สุดท้ายของการฝึ กอบรม ธุรกิจจะต้องมีผลมีกาไร และมีสภาพคล่อง หนี้ เสียลดลง
ปั ญหาหนี้ สูญไม่เกิดขึ้ น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารสินเชื่อและการจัดการบัญชีลกู หนี้ ได้ถกู วิธีและมีผลงานการจัดเก็บบัญชีลกู หนี้ ได้มากขึ้ น
2. เพื่อพัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนาทักษะจากการฝึ กอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
3. เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ ให้น้อยลง
วิทยากร อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ
ประสบการณ์ทางาน
ร่วมงานกับ บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จากัด มาเป็ นเวลา 28 ปี ซึ่งได้ทางานในแผนกควบคุมสินเชื่อและกฎหมาย
มาทุกตาแหน่ ง เขียนบทความพิเศษในวารสสารภาษีบญ
ั ชีและกฎหมายธุรกิจ “ทาอย่างไรไม่ให้เกิดหนี้ เสีย จัดการอย่างไร
กับหนี้ ที่มีปัญหา” เขียนหนังสือเรื่อง “กลยุทธ์การกระชากหนี้ ”

เนื้ อหาหลักสูตร เวลา 09.00 – 16.00 น.
1.การบริหารบัญชีลกู หนี้
2.นโยบายสินเชื่อมีความสาคัญกับธุรกิจอย่างไร?(Credit Policy)
A.มาตราฐานสินเชื่อ(Credit Standard)
- หลักเกณฑ์การพิจารณาเครดิต 5’C
- การจัดระดับของลูกค้าและวงเงินสินเชื่อ
- การผูม้ ีอานาจอนุ มตั ิวงเงินสินเชื่อ
- การใช้ประโยชน์ขอ้ มูลของลูกค้ามาพิจารณาสินเชื่อ
- การขอเปิ ดวงเงินสินเชื่อ
B. การกาหนดเงื่อนไขในการชาระเงิน (Term of payment)
C. การบริหารการเก็บเงิน (Collection Management )
- การออกจดหมายเตือน / จดหมายทวงหนี้
- Check list and reminding and collection

3. สัญญาณเตือนภัย และสาเหตุของลูกหนี้ ที่เริม่ มีปัญหา
4. วิเคราะห์หาสาเหตุของการจ่ายเงินล่าช้าและแนวทางแก้ไข
5. การควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
6. กลยุทธ์การเจรจาเพื่อติดตามหนี้
- กุญแจของการฟั ง
- การเจรจาและวางตัวเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 6 ประเภท
• โกรธง่าย (ใจร้อน) - เชื่องช้า (สุขุม) - รูท้ ุกเรื่อง (ชอบคนยกย่อง)
• ลังเล (ไม่แน่ ใจ) - ช่างสงสัย (ไม่ไว้ใจใคร)
• พูดเก่ง (ทาให้คุณหัวเสียได้)
- อานาจในการต่อรอง (อยูท่ ี่ไหน? อยูท่ ี่ใคร?)
- เวทีการเจรจาต่อรอง* การเตรียมพร้อมก่อนเจรจาหนี้
- ทักษะในการเจรจาหนี้ 8 ขั้นตอน ( Negotiations Skill )

7. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตามหนี้ ที่ทา่ นต้องทราบ
•
•
•

หนี้ ที่บงั คับได้ และหนี้ ที่บงั คับไม่ได้
กฎหมายการค้าประกันใหม่
พ.ร.บ การตามหนี้ ที่เป็ นธรรม

หลักสูตร การบริหารสินเชื่อและการเจรจาเพื่อติดตามหนี้
ราคาปกติท่านละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็ น 4,280 บาท
สมัครก่อนวันที่ 20 กันยายน 2559 เหลือเพียงท่านละ 3,600 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
• ราคานี ้รวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
• เฉพาะนิติบคุ คลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
• ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนาไปบันทึกหักค่าใช้ จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

