ประวัติวิทยากร
1. ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
ภาษาอังกฤษ
2. ตําแหนง (ไทย)
ภาษาอังกฤษ
3. สถานที่ทํางาน (ไทย)
ภาษาอังกฤษ

นายองอาจ ฉันทสมบัติ
MR. ONG-ART CHANTASOMBUT
ผูจัดการ ฝายสินเชื่อ และ กฎหมาย
CREDIT AND LEGAL MANAGER
บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท (ประเทศไทย) จํากัด
EURO P2P DIRECT (THAILAND) CO.,LTD

4. ประวัติสวนตัว
เกิดวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2499 อายุ 57 ป
จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
5. การเขาอบรม/สัมมนา
เขารับการอบรมหลักสูตร
เขารับการอบรมหลักสูตร
เขารับการอบรมหลักสูตร

Problem Solving & Decision Marking
Negotiating Skills
The Seven Habits of Highly Effective People

เขารวมการสัมมนาที่ประเทศสิงคโปร Account Receivable Program (ARP)ในกลุมอีเลคโทรลักซเอเชีย
6. ประสบการณในการทํางาน
 รวมงานกับ บริษัท อีเลคโทรลักซ ประเทศไทย จํากัด มาเปนเวลา 28 ป
ซึ่งไดทํางานในแผนกควบคุมสินเชื่อและกฎหมายมาทุกตําแหนง
7. ประสบการณในการเขียนหนังสือ
 เขียนบทความพิเศษในวารสารภาษีบัญชีและกฎหมายธุรกิจ 
“ทําอยางไรไมใหเกิดหนี้เสีย จัดการอยางไรกับหนี้ที่มีปญหา”
 เขียนเรื่อง “กลยุทธการกระชากหนี้”
8. ประสบการณในการบรรยาย
ไดรับเกียรติเชิญเปนวิทยากรใหกับบริษัทตางๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน (IN-HOUSE TRAINING)
และเปนวิทยากร ฝกอบรมใหกับสถานบันฝกอบรมทั่วไปหลายสถาบัน(PUBLIC SEMINAR)
9. หัวขอวิชาที่มคี วามถนัดในการบรรยาย
 นโยบายสินเชื่อ และการควบคุมสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพ (Credit Policy and Effective Credit Control)
 ทักษะการเจรจาเพื่อเรงรัดหนี้สิน (Debts Collection Negotiation Skills)
 ทักษะการใชโทรศัพทเพื่อติดตามหนี้ ( Phone Skill of Debt Collection)
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ชื่อบริษัท

ประสบการณในการบรรยาย(IN- HOUSE TRAINING)
โดยไดรับเชิญใหเปนวิทยากรเพื่อบรรยายและฝกอบรมใหกับบริษัทตางๆ
ประเภทธุรกิจ

๑. บริษัท เบ็ทเทอรฟารมา จํากัด (เบทาโกร)
๒. บริษัท แพนคอสเมติค จํากัด
๓. บริษัท แผนเหล็กวิลาศไทย จํากัด
๔. บริษัท ซิเคียวริคอร จํากัด
๕. บริษัท ไทยฟูจซิ ีรอค จํากัด
๖. บริษัท นครหลวงลิสซิ่ง จํากัด
๗.บริษัท นวธนกิจประกันภัย จํากัด
๘. บริษัท IEC จํากัด (มหาชน)
๙. บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด
๑๐.บริษัท คาเคมีภณ
ั ฑสยาม จํากัด (เครือซิเมนตไทย)
๑๑. บริษัท โตโยตา ลิสซิ่ง จํากัด
๑๒. บริษัท สหโมเสท จํากัด (มหาชน)
๑๓. บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี (UCOM)
๑๔. บริษัท เสริมสุข จํากัด
๑๕. บริษัท คาลแท็กซ (ไทย) จํากัด
๑๖. บริษัท แอรแครเรีย จํากัด
๑๗. บริษัท เอเชียคอมแพ็ค จํากัด
๑๘. บริษัท ปุยแหงชาติ จํากัด (มหาชน)
๑๙. บริษัท รีฟโก อีควิปเมนท จํากัด
๒๐. บริษัท อินซเคป เอ็นอารจี (ประเทศไทย) จํากัด
๒๑. บริษัท ชินวัตร กรุป จํากัด
๒๒. บริษัท คอมฟอรด เซ็นเตอร จํากัด
๒๓. บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
๒๔. บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
๒๕. บริษัท ซี.อาร บิวโร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
๒๖. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
๒๗. บริษัท กาญจนาพาณิชย ลิสซิ่ง จํากัด
๒๘. บริษัท นิปปอนเพนต (ประเทศไทย) จํากัด
๒๙. บริษัท กัทส อินเวสติเคชั่น จํากัด
๓๐. บริษัท พรีเมียรซัพพลาย จํากัด
๓๑. บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
๓๒. บริษัท อาคาเนยประกันภัย (2000) จํากัด
๓๓. ดี แทค (D-TAC)
๓๔. บริษัท ทรู มูฟ จํากัด (True)
๓๕.บริษัท ไมเนอร คอรเปอรเรชั่น จํากัด
๓๖.บริษัท เทเวศน ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
๓๗.สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
๓๘. บริษัท หาดทิพย
๓๙. ธนาคาร กรุงไทย
๔๐. ธนาคาร ธนชาติ
๔๑. บริษัท ไอ บี ซี ลิสซิ่ง

จําหนายยา และอาหารสัตว
จําหนายยา เวชภัณฑและเครื่องสําอางค
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็ก
รักษาความปลอดภัย และระบบปองกันความปลอดภัย
จําหนายฟลมถายภาพ และอุปกรณตางๆ
เชาซื้อรถจักรยานยนต
ใหประกันภัยทุกประเภท
จําหนายโทรศัพทมือถือ และอุปกรณ ติดตามหนี้ทางโทรศัพท
จําหนายอุปกรณพลาสติก ชั้นวางของตางๆ
จําหนาย และผลิต เม็ดพลาสติก
เชาซื้อรถยนตโตโยตา
จําหนายผลิตภัณฑกระเบื้องโมเสสและเซรามิค (อบรม 6 รุน)
จําหนายอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
จําหนายน้ําอัดลม (เปปซี่)
จําหนายน้ํามัน
จําหนายแอร
จําหนายผาเบรค ดิสเบรค กามเบรค “กลยุทธการเจรจาติดตามหนี้”
จําหนายปุย“กลยุทธการเจรจาติดตามหนี้”(หลักสูตร 2วัน )
จําหนายอะไหลเครือ่ งทําความเย็นทุกชนิด
จําหนายเครื่องใชสาํ นักงาน
จําหนายอุปกรณสื่อสาร
จําหนายเครื่องใชไฟฟาภายในบาน
ใหบริการประกันวินาศภัย
สวนงานของบริษัทในเครือที่ใหเชาซื้อรถแท็กเตอร
บริการติดตามหนี้บัตรเครดิตและโทรศัพทมือถือ
ผูผลิตและจําหนายหนังสือตําราเชิงวิชาการ
ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและเครื่องใชไฟฟา (พัทยา)
จําหนายสีทั้งภายในและภายนอก
รักษาความปลอดภัยและระบบปองกันความปลอดภัย
จําหนายวัสดุ และอุปกรณถังบําบัดน้ําเสีย
ธุรกิจสื่อสาร (อบรม 3 รุน)
ฝายควบคุมเบี้ยประกัน (อบรม 2 รุน)
ธุรกิจสื่อสาร ติดตามหนี้ทางโทรศัพท
ธุรกิจสื่อสาร (แผนกCollection) ติดตามหนี้ทางโทรศัพท
ธุรกิจสิ่งพิมม(หนังสือตําราทางวิชาการ
ธุรกิจประกันวินาศภัย อบรม 3 รุน
ธุรกรรมการเงิน(สหกรณใหสมาชิกกูยืมเงิน) อบรม 4 รุน
ธุรกิจ เครื่องดื่มน้ําอัดลม
สถาบันการเงิน ฝกอบรม พนักงานติดตามหนี้ทางโทรศัพท
สถาบันการเงิน ฝกอบรม พนักงานติดตามหนี้ทางโทรศัพท
ธุรกิจเชาซื้อรถยนต
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เปนวิทยากรใหกับสถาบันฝกอบรมหลายสถาบันตางๆ (PUBLIC SEMINAR)
๑. บริษัท ชารเตอร เมเนจเมนท จํากัด (CMI)
๒. บริษัท ดับเบิ้ลดิจิตต จํากัด
๓. ศูนยธุรกิจ และ กฎหมาย
๔. บริษัท อิทธิพลกรุป จํากัด
๕. บริษัท บางกอกเทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด (BTC)
๖. สถาบันฝกอบรม (IAM)
๗. บริษัท มัลติมีเดีย จํากัด(ตางจังหวัด ทางภาคใต)
๘. Quality Training
๙. Executive Seminars Limited
๑๐. บริษัท เวิลดเทรด เซ็นเตอร จํากัด
๑๑. สถาบันพัฒนาธุรกิจ BCM (2000)
๑๒. บริษัท เอ็กซเซคคิวทีฟ พลัส จํากัด
๑๓. Career Development Center
๑๔. สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
๑๕. บริษัท ดิอินทิกรัล เลิรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
๑๖. Digital Wave
๑๗. บริษัท ศูนยกฎหมายธุรกิจ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
๑๘. สถาบันพัฒนาผูประกอบการไทย (สพท.)
๑๙. สถาบันฝกอบรมและพัฒนาธุรกิจ บิซเนสเซนเตอร
๒๐. สถาบันการบริหารธุรกิจแหงประเทศไทย
๒๑. บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด คอนเซาทแทนซี่ จํากัด
๒๒.บริษัท เทรนนิ่งเซ็นเตอร เซอรวิส จํากัด
๒๓. บริษัท เพอเฟกท เทรนนิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด
ติดตอ

086-8929330
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