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Course: 
Debt Collective Strategy  
กลยุทธการติดตามหน้ี 

 
Course ID: BN 11002 
Duration: 1 Day (09.00-16.00) 
 

 

หลักการและเหตุผล 

ธุรกิจในปจจุบันนอกจากทําการตลาดและการขายแลวส่ิงท่ีตามมาก็คือ“ลูกหน้ีเครดิต”ซึ่งจะตองทําการบริหารจัดเก็บหน้ีเหลาน้ีใหกลับมา

ครบถวน และทันตามกําหนดเวลาท่ีตกลงกัน เพ่ือทําใหกิจการ มีสภาพคลองมีเงินทุนหมุนเวียนตอไป แตสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําเชนน้ียอม

สงผลกระทบตอความสามารถ ในการชําระคืนของลูกหน้ี ทําใหหน้ีกลายเปน “หน้ีมีปญหา” ขณะเดียวกันก็เกดิลูกหน้ีท่ีมีเจตนาไมชําระหน้ีคนื

เพ่ิมมากขึ้นอีก ซึ่งทําใหการบริหารงานเครดิตและการติดตามหน้ีทําไดยากขึ้น ดังน้ันธุรกิจจึงจําเปน ตองมีการบริหารงานเครดิตและติดตาม

หน้ีอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือสามารถแกไขหน้ีมีปญหาไดอยางทันทวงทีและสามารถใชกลยุทธและเทคนิคตาง ๆ เพ่ือทําใหลูกหน้ีชําระหน้ีคืน

โดยเร็วตลอดจนสามารถ รักษาสัมพันธภาพระหวางธุรกิจกับลูกหน้ีไวดวย 

 

หัวขอสัมมนา 

• หน้ีท่ีบังคับได & บังคับไมได 

• ปญหา & ขออางท่ีลูกนํามาใชกับเจาหน้ี 

• สัญญาณเตือนภัยขอลูกหน้ี “เจาปญหา” 

• การวเิคราะหหาสาเหตุของการจายเงินลาชาของลูกหน้ีและแนวทางแกไข 

• พฤติกรรมของลูกหน้ีท่ีจายเงินลาชา หลาย ประเภทและแนวทางแกไข 

− ขอเล่ือนนัดการจายเงิน    

− ผลัดผอนการชําระหน้ี 

− ชอบหลบหนา 

− หนีปญหา 

− ชอบมีขออาง 

− บายเบ่ียงการชาํระหน้ี 

− ขอบยื้อ (เบ้ียวไมจาย) 

− ทาใหฟอง  

− เช็คคืน (หลักเกณฑความผิด  “เชค็คืน  เช็คเดง  อาจตดิคกุได”)  

− สม่ําเสมอ  

• กลยุทธเทคนิคการเจรจาหน้ี 

Boston Network Co., Ltd. Tel. 02-949-0955, 02-318-6891 Mobile: 086-337-8266, Fax: 02-949-0991 
E-mail: seminar@bostonnetwork.com, Web: http://www.bostonnetwork.com 

 



2 

 

• การเจรจาและวางตวัเพ่ือรับมือกบัลูกหน้ี 6 ประเภท 

-         โกรธงาย (ใจรอน)                  -      เชื่องชา (สุขุม) 

-         รูทุกเร่ือง (ชอบคนยกยอง)     -      ลังเล (ไมแนใจ) 

-         ชางสงสัย (ไมไวใจใคร)        -      พูดเกง (ทําใหคุณหัวเสียได) 

• อํานาจในการตอรอง    (อยูท่ีไหน? อยูท่ีใคร?) 

• ทางเลือกท่ีจะนํามาใหแกไข  “ความขัดแยง” 

• หนาท่ีของทีมงานในการเจรจาหน้ี 

• การทําบันทึกขอตกลง หลังจากเจรจาหน้ีแลว 

• ทักษะในการเจรจาหน้ี 8 ขั้นตอน 

• ศิลปะในการ “เจรจาหนี”้ ท่ีเปนตอ  

• เก็บตกประสบการณจากวิทยากร 

• สรุปและตอบคําถาม 

 

เหมาะสําหรับ 

• พนักงานติดตามหน้ีทุกระดับ  หัวหนางาน   พนักงานฝายขาย  และผูสนใจท่ีตองการเพ่ิมทักษะการติดตามหน้ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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Why Boston Network? 
 

• World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and practices 
and are designed for all organizational levels.   

• Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers, authors, 
educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top business practitioners who 
have been in the trenches 

• Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100% customer 
satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.   

• Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in latest business 
know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable insights to Thai society. We 
held over 200 seminar events each year with more than 10,000 executive participants countrywide.  

 
 

 
 
 
 
 

100% Satisfaction Guarantee 
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we 
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch 
break and we will refund the entire registration fee. 
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