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Training Center Service 
  

โปรแกรมฝึกอบรมหลกัสูตร :  กลยุทธก์ารติดตามหนี้ ภาคสนาม  
ระยะเวลาในการฝึกอบรม    :  1 วนั เวลา 09.00-16.00 น. 

วิทยากร : อาจารย์องอาจ  ฉันทสมบัติ 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
พนักงานติดตามหน้ี มีส่วนสาํคัญต่อความอยู่รอดขององค์กร หากการติดตามหน้ีไม่มีประสทิธิภาพและติดตามหน้ี

คืนไม่ได้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้และหน้ีเสยีจะมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากมีหลายปัจจัยที่จะเป็น

ตัวกระตุ้นให้เกดิหน้ีเสยี  พนักงานติดตามหน้ีภาคสนามจึงต้องใช้ทั้งทกัษะและประสบการณ์ เพราะต้องเผชิญหน้ากับลูกหน้ี

โดยตรง จึงมีความแตกต่างจากการติดตามหน้ีทางโทรศัพท ์ การแสดงออกทางสหีน้า หรือการควบคุมอารมณ์ระหว่างเจรจา 

เป็นสิ่งสาํคัญ หากพนักงานเร่งรัดหน้ีสนิไม่สามารถควบคุมอารมณ ์ตนเองได้ โอกาสที่จะเกดิการโต้แย้งหรือความขัดแย้ง กับ

ลูกหน้ีสงูมาก ซ่ึงจะส่งผลต่อการไม่ได้รับการชาํระหน้ีคืน  สิ่งที่พนักงานติดตามหน้ีสนิพบอยู่เสมอ คือ ลูกหนี้  ยา้ยบา้นหนี  

ลูกหนี้ ด้ือชอบหาเหตุมาอา้ง ลูกหนี้  ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ลูกหนี้ ทา้ทาย หรือ ลูกหนี้ เป็นกลุ่มผูมี้อิทธิพล  หวัหมอ และไม่

ยอมชําระหนี้ หรือติดต่อลูกหนี้ ยากในบางกรณีลูกหนี้  อาจจะนําสินคา้ท่ีเช่าซ้ือไปจํานํา จะมีความผิดในขอ้กฏหมาย ใน

เร่ือง ยกัยอกทรพัย ์หรือ ฉอ้โกง หรือไม่ ?เมื่อพบปัญหาเหล่าน้ีต้องหาวิธรัีบมือและแก้ไขปัญหา“ทําอย่างไรใหลู้กหนี้ ยอม

เจรจาและยอมชําระหนี้ ”รวมถึงการวางตัวและการใช้คาํพูดเพ่ือจูงใจ หรือ เพ่ือกดดันให้ลูกหน้ียอมชาํระหน้ีตามเงื่อนไขใน

สญัญาฯ จึงเป็นสิ่งจาํเป็นที่ต้องเรียนรู้ทกัษะต่างๆเหล่าน้ี และนาํมาใช้เพ่ือให้ได้รับการชาํระหน้ีกลับคืนมาได้มากที่สดุ 

หลักสตูรน้ีถูกออกแบบมาเพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมทราบถึงกฏระเบียบและขอ้บงัคบัในติดตามหนี้ ท่ีถูกตอ้งและ

วิธีการใชคํ้าพูดกบัลูกหนี้ โดยนําทกัษะการเจรจาต่อรอง(NEGOTIATION SKILLS)มาประยุกตใ์ชก้ับลูกหน้ีในแต่ละ

ประเภทได้อย่างมีประสทิธภิาพ หลักเกณฑต่์างๆที่นาํมาใช้ผู้เข้าฝึกอบรมจะสามารถนาํจุดแข็งไปใชแ้ละในบางครั้งหากเกิด

ขอ้โตแ้ยง้จากลูกหนี้ หรือพบปัญหาเฉพาะหนา้ตอ้งใชท้กัษะในการเจรจาเพื่อแกไ้ขสถานการณโ์ดยไม่เปิดช่องว่างหรือ

จุดอ่อนใหลู้กหนี้ นาํมาใชเ้ป็นขอ้อา้งเพือ่บ่ายเบี่ยงการชําระหนี้ ในภายหลงั 

ดังน้ัน“เทคนิคการติดตามหนี้ ภาคสนาม”จึงเป็นสิ่งสาํคัญที่ผู้เข้าร่วมสมัมนาสามารถเรียนรู้และนาํทกัษะต่างๆจาก

การเรียนรู้ น้ีไปใช้แก้ปัญหาและเรียกเกบ็เงินได้อย่างต่อเน่ืองจนเกิดเป็นประสบการณจ์ะส่งผลให้การจัดเกบ็หน้ีมีประสทิธไิด้

มากข้ึน ธุรกจิมีสภาพคล่อง และ มีกาํไรโดยที่จะ”ไดท้ั้งเงิน และไดท้ั้งใจลูกหนี้ ” 

 

2. วตัถุประสงค ์
1. เพ่ือให้การติดตามหน้ีได้มากข้ึนและมีผลงานทางด้านจัดเกบ็หน้ีสงูข้ึน 

2. เพ่ือพัฒนาบุคคลากร ให้เกดิความเข้าใจและสามารถนาํทกัษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 

3. เพ่ือลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหน้ีให้น้อยลง 

 

3. ประโยชนที์ค่าดว่าท่านจะไดร้บัจากการจดัฝึกอบรม:- 
1. ทราบหลักการการใช้คาํพดูอย่างไรจึงจะทาํให้ลูกค้ายอมชาํระหน้ี 

2. สามารถนาํทกัษะการเจรจาต่อรองมาใช้กบัลูกค้าโดย”เราเกบ็เงินได้และลูกค้ายังมีความสมัพันธท์ี่ดีกบัเรา” 

3. สามารถนาํจุดแขง็ไปใช้และไม่เปิดจุดอ่อนให้ลูกค้าใช้ 
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4. รูปแบบการฝึกอบรม 
บรรยาย , เรียนรู้แบบ Adult Learning , แสดงบทบาทสมมุติ (Role-Pay ),วิทยากรจะช้ีจุดที่ดี หรือจุดที่ต้อง

ปรับปรงุ การยกตัวอย่างประกอบ หรือ ยกกรณศึีกษาให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฟังจากประสบการณต์รงของวิทยากร 

 

5. หลกัสูตรนี้  เหมาะสําหรบั  
เจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัดหน้ีสนิ ภาคสนาม หรือเครดดติ หรือฝ่ายฝ่ายสนิเช่ือ หรือฝ่ายบริหารบัญชีลูกหน้ี หรือผู้ที่

ต้องติดต่อเพ่ือเรียกเกบ็เงินจากลูกค้าที่มีปัญหาหรือเจ้าธุรกจิสามารถนาํมาปรับประยุกตใ์ช้กบักจิการของท่านได้ 

 

6. หวัขอ้ฝึกอบรม 
1.ปัญหาท่ีเก็บเงินไม่ไดแ้ละขอ้อา้งท่ีลูกหนี้ ชอบนาํมาใชบ่้อยๆคืออะไร? 

2.บทบาทและหนา้ท่ี & คุณสมบติัของพนกังานติดตามหนี้ ท่ีดี 

3. การเตรียมพรอ้มก่อนเดินทางไป ติดตามหนี้  ภาคสนาม 

4. การหาขอ้มูล ล่วงหนา้ ก่อน ออกเดินทาง ไปติตามหนี้  

5. การประเมิน ผูเ้ช่าซ้ือ และ ผูค้ํ้าประกนั 

6. เทคนิค การสืบเสาะ/ คน้หา ลูกหนี้  ท่ียา้ยหนี หรือ ยา้ยท่ีอยู่ใหม่ 

7. ศิลปะการสนทนาเพื่อรบัมือกบัลูกหนี้  5ประเภท 

 7.1.ลูกหน้ี “ไม่หนี ไม่มี ไม่จ่าย 

 7.2.ลูกหน้ี กลุ่มอทิธพิล ( ทหาร ,ตาํรวจ,ข้าราชการท้องถิ่น ) 

 7.3.ลูกหน้ี ชอบผลัดผ่อน 

 7.4.ลูกหน้ี ชอบบ่ายเบี่ยง > มีข้ออ้าง 

 7.5.ลูกหน้ี โกรธง่าย > โมโหร้าย (พูดจาเสยีงดัง-โวยวาย ) 

8.การเจรจาต่อรอง (ความหมาย “การเจรจาต่อรอง”) 

- อาํนาจในการต่อรอง 

- ทางเลือกที่จะนาํมาใช้แก้ไข ความขัดแย้ง 

- เวทกีารเจรจาต่อรอง (Bargaining Arena) 

- กลยุทธส์าํคัญในการเจรจาต่อรองเพ่ือตดิตามหน้ี 6 ข้ันตอน 

- เคลด็ไม่ลับ ต้องเตรียมพร้อมเพ่ือไว้รับมือกบัลูกหน้ี 3 ประการ                           

9.กฏหมายท่ีตอ้งรูใ้นงานติดตามหนี้  ภาคสนาม 

 9.1ความผิดฐานโกงเจ้าหน้ี( มาตรา350) 

 9.2การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในภาวะขับขัน เมื่อ ลูกหน้ีมี “ปืน” 

 9.3การกระทาํของลูกหน้ีดังต่อไปน้ี ผู้กระทาํมีความผิดหรือไม่? 

  * ข่มขู่    > พยายามฆ่า 

  * หน่วงเหน่ียว กกัขัง > ความผิดเกี่ยวกบัเสรีภาพฯ 

  * ยักยอกทรัพย์    >  รับซ้ือของโจร 

  * ฉ้อโกง 

* หมิ่นประมาท  

10.ร่าง พ.ร.บ. ท่ีเกี่ยวกบัการทวงหนี้ ท่ีเป็นธรรม 
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Training Center Service 

 

7. วิทยากร   อาจารยอ์งอาจ  ฉนัทสมบติั 
ผู้จัดการ ฝ่ายสนิเช่ือ และกฎหมาย (CREDIT ANDLEGAL MANAGER) บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท(์ประเทศไทย) จาํกดั 

เขียนบทความพิเศษในวารสารภาษีบญัชีและกฎหมายธุรกิจ “ทาํอย่างไรไม่ให้เกดิหน้ีเสยี จัดการอย่างไรกบัหน้ีที่มี

ปัญหา” เขียนเร่ือง “กลยุทธก์ารกระชากหนี้ ” 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) )บริษทั อาภาฉาย จาํกดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050           e-mail: admin@trainingservice.co.th 

id-line: pisit131918 
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อาจารยอ์งอาจ  ฉันทสมบติั 
ผูจ้ดัการ ฝา่ยสนิเชือ่ และ กฎหมาย  (CREDIT AND LEGAL MANAGER) 

บรษิทั ยโูร พทีพู ีไดเรคท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

การศึกษา   : ปรญิญาตร ีสาขา บรหิารธุรกจิ 

การเข้าอบรม/สมัมนา 

• Problem Solving & Decision Marking 

• Negotiating Skills 

• The 7 Habits of   Highly  Effective People 

• การสมัมนาทีป่ระเทศสงิคโปร ์Account Receivable Program (ARP) ในกลุ่มอเีลคโทรลกัซเ์อเชยี 

ประสบการณ์ในการทาํงาน 

รว่มงานกบั บรษิทั อเีลคโทรลกัซ ์ประเทศไทย จาํกดั มาเป็นเวลา 28 ปี 

ซึง่ไดท้าํงานในแผนกควบคมุสนิเชือ่และกฎหมายมาทกุตาํแหน่ง 

ประสบการณ์ในการเขียนหนังสือ 

• เขยีนบทความพเิศษในวารสารภาษบีญัชแีละกฎหมายธุรกจิ “ทาํอยา่งไรไมใ่หเ้กดิหนี้เสยี จดัการอยา่งไรกบั

หนี้ทีม่ปีญัหา”  

• เขยีนเรือ่ง  “กลยทุธก์ารกระชากหนี้”  

หวัข้อวิชาท่ีมีความถนัดในการ “ บรรยาย ” 

• นโยบายสนิเชือ่ และการควบคมุสนิเชือ่อยา่งมปีระสทิธภิาพ (Credit Policy and Effective Credit Control) 

• ทกัษะการเจรจาเพือ่เรง่รดัหนี้สนิ (Debts Collection Negotiation Skills) 

• ทกัษะการใชโ้ทรศพัทเ์พือ่ตดิตามหนี้ (TELE-NEGO) 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) )บริษทั อาภาฉาย จาํกดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050           e-mail: admin@trainingservice.co.th 

id-line: pisit131918 
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ประสบการณ์ในการบรรยาย 

โดยได้รบัเชิญให้เป็นวิทยากรเพ่ือบรรยายและฝึกอบรมให้กบับริษทัต่างๆ (IN HOUSE)  

และเป็นวิทยากรให้กบัสถาบนัฝึกอบรมหลายสถาบนั (PUBLIC) :- 

 

ช่ือบริษทั        ประเภทธรุกิจ 

1. บรษิทั เบท็เทอรฟ์ารม์า่ จาํกดั (เบทาโกร)  จาํหน่ายยา และอาหารสตัว ์

2. บรษิทั แพนคอสเมตคิ จาํกดั   จาํหน่ายยา เวชภณัฑแ์ละเครือ่งสาํอาง 

3. บรษิทั แผน่เหลก็วลิาศไทย จาํกดั   ผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมเหลก็ 

4. บรษิทั ซเิคยีวรคิอร ์จาํกดั    รกัษาความปลอดภยั และระบบป้องกนัความปลอดภยั 

5. บรษิทั ไทยฟูจซิรี๊อค จาํกดั   จาํหน่ายฟิลม์ถ่ายภาพ และอปุกรณ์ต่าง ๆ 

6. บรษิทั นครหลวงลสิซิง่ จาํกดั   เชา่ซือ้รถจกัรยานยนต ์

7. บรษิทั นวธนกจิประกนัภยั จาํกดั   ใหป้ระกนัภยัทกุประเภท 

8. บรษิทั IEC จาํกดั (มหาชน)   จาํหน่ายโทรศพัทม์อืถอื และอปุกรณ์ต่างๆ 

9. บรษิทั เจนบรรเจดิ จาํกดั    จาํหน่ายอปุกรณ์พลาสตกิ ชัน้วางของต่างๆ 

10. บรษิทั คา้เคมภีณัฑส์ยาม จาํกดั (เครอืซเิมนตไ์ทย) จาํหน่าย และผลติ เมด็พลาสตกิ 

11. บรษิทั โตโยตา้ ลสิซิง่ จาํกดั   เชา่ซือ้รถยนตโ์ตโยตา้ 

12. บรษิทั สหโมเสท จาํกดั (มหาชน)   จาํหน่ายผลติภณัฑก์ระเบือ้งโมเสสและเซรามคิ  

13.  บรษิทั ยไูนเตด็คอมมนูิเคชัน่ อนิดสัตร ี(UCOM) จาํหน่ายอปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม 

14. บรษิทั เสรมิสขุ จาํกดั    จาํหน่ายน้ําอดัลม (เป๊ปซี)่ 

15. บรษิทั คาลแทก็ซ ์(ไทย) จาํกดั   จาํหน่ายน้ํามนั 

16. บรษิทั แอรแ์ครเ์รยี จาํกดั    จาํหน่ายแอร ์

17. บรษิทั เอเชยีคอมแพค็ จาํกดั   จาํหน่ายผา้เบรค ดสิเบรค กา้มเบรก 

18. บรษิทั ปุ๋ ยแหง่ชาต ิจาํกดั (มหาชน)  จาํหน่ายปุ๋ ย 

19. บรษิทั รฟิีโก อคีวปิเมน้ท ์จาํกดั   จาํหน่ายอะไหล่เครือ่งทาํความเยน็ทกุชนิด 

20. บรษิทั อนิซเ์คป เอน็อารจ์ ี(ประเทศไทย) จาํกดั จาํหน่ายเครือ่งใชส้าํนกังาน 

21. บรษิทั ชนิวตัร กรุ๊ป จาํกดั    จาํหน่ายอปุกรณ์สือ่สาร 

22. บรษิทั คอมฟอรด์ เซน็เตอร ์จาํกดั   จาํหน่ายเครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 

23. บรษิทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  ใหบ้รกิารประกนัวนิาศภยั 

24. บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  สว่นงานของบรษิทัในเครอืทีใ่หเ้ชา่ซือ้รถแทก็เตอร ์

25. บรษิทั ซ.ีอาร ์บวิโร อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั บรกิารตดิตามหนี้บตัรเครดติและโทรศพัทม์อืถอื 

26. บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  ผูผ้ลติและจาํหน่ายหนงัสอืตาํราเชงิวชิาการ 

27. บรษิทั กาญจนาพาณิชย ์ลสิซิง่ จาํกดั  ใหเ้ชา่ซือ้รถจกัรยานยนตแ์ละเครือ่งใชไ้ฟฟ้า (พทัยา)  

28. บรษิทั นิปปอนเพนต ์(ประเทศไทย) จาํกดั  จาํหน่ายสทีัง้ภายในและภายนอก 

29. บรษิทั กทัส ์อนิเวสตเิคชัน่ จาํกดั   รกัษาความปลอดภยัและระบบป้องกนัความปลอดภยั 

30. บรษิทั พรเีมยีรซ์พัพลาย จาํกดั   จาํหน่ายวสัดุ และอปุกรณ์ถงับาํบดัน้ําเสยี 

31. บรษิทั ทศท คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  ธุรกจิสือ่สาร (อบรม 3 รุน่) 

32. บรษิทั ล ีเรคโก(้ประเทศไทย) จาํกดั  จาํหน่ายเครือ่งเขยีน และเครือ่งใชส้าํนกังาน  
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Training Center Service 

33. บรษิทั อาคาเนยป์ระกนัภยั (2000) จาํกดั  ฝา่ยควบคมุเบีย้ประกนั  

34. บรษิทั คอมแพค็สโตรเ์รจ็โซลชูัน่ จาํกดั  จาํหน่ายระบบจดัแฟ้มชนิดรางเลื่อน 

35. ด ีแทค (D-TAC)     ธุรกจิสือ่สาร 

36. บรษิทั ทรฯู (True)    ธุรกจิสือ่สาร (แผนกCollection) 

37. บรษิทั MINOR CORPORATION   ธุรกจิ สือ่การเรยีนรู ้(หนงัสอืและตาํรา) 

 

เป็นวิทยากรให้กบัสถาบนัฝึกอบรมหลายสถาบนั (PUBLIC) 

1. เทรนนิ่ง เซน็เตอร ์เซอรว์สิ (TCS) 

2. บรษิทั ชารเ์ตอร ์เมเนจเมน้ท ์จาํกดั (CMI)    

3. บรษิทั ดบัเบิล้ดจิติต ์จาํกดั      

4. ศนูยธ์ุรกจิ และ กฎหมาย      

5. บรษิทั อทิธพิลกรุ๊ป จาํกดั      

6. บรษิทั บางกอกเทรนนิ่ง เซน็เตอร ์จาํกดั (BTC)    

7. สถาบนัฝึกอบรม (IAM)      

8. บรษิทั มลัตมิเีดยี จาํกดั(ต่างจงัหวดั ทางภาคใต)้    

9. Quality Training      

10. Executive Seminars Limited    

11. บรษิทั เวลิดเ์ทรด เซน็เตอร ์จาํกดั 

12. สถาบนัพฒันาธุรกจิ BCM (2000) 

13. บรษิทั เอก็ซเ์ซคควิทฟี พลสั จาํกดั 

14. Career Development Center 

15. สมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย 

16. บรษิทั ดอินิทกิรลั เลริน์นิ่ง เซน็เตอร ์จาํกดั 

17. Digital Wave 

18. บรษิทั ศนูยก์ฎหมายธุรกจิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

19. สถาบนัพฒันาผูป้ระกอบการไทย (สพท.) 

20. สถาบนัฝึกอบรมและพฒันาธรุกจิ บซิเนสเซนเตอร ์

21. สถาบนัการบรหิารธรุกจิแหง่ประเทศไทย 

22. บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จาํกดั 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) )บริษทั อาภาฉาย จาํกดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050           e-mail: admin@trainingservice.co.th 

id-line: pisit131918 
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