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 กลยทุธ์การเจรจาติดตามทวงหน้ีทางโทรศัพท์อย่างได้ผล 
 

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Grand Sukhumvit  Hotel  ซอยสุขุมวิท 6  ใกล้ BTS นานา  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง **   

วิทยากร   อาจารย์องอาจ  ฉันทสมบัติ 

ราคาพเิศษ  ทุกทีน่ั่งเพยีง  3,900 .- 
 

 หลักการและเหตุผล 

หลกัการและเหตุผล 
 

การติดตามหนีต้้องใช้ท้ังทักษะและประสบการณ์ ส่ิงท่ีพนักงานติดตามหนี ้พบอยู่เสมอ คือ ลูกค้าชอบหาเหตุ
มา อ้างและไม่ยอมช าระหนี ้หรือพบตัวลูกค้ายาก(ชอบหลบหน้า)ในบางกรณีอาจจะใช้โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า ปัญหาท่ี
พบบ่อย คือ ลูกค้าไม่ยอมรับโทรศัพท์หรือโชคดีอาจจะติดต่อลูกค้าได้แต่จะลูกค้าบ่ายเบ่ียงการช าระหนี ้เม่ือผู้ เข้า
ฝึกอบรมอาจพบ ปัญหาเหล่าต้องหาวิธีรับมือและแก้ไขปัญหา “ท าอย่างไรให้ลูกหนีย้อมเจรจาและยอมช าระหนี้” 
การใช้ค าพูดและ น า้เสียงเพ่ือจูงใจ หรือ โน้มน้าวให้ลูกค้ายอมช าระหนี ้ตามเง่ือนไข โดยยงัมีความสัมพันธ์ อันดีต่อ
กัน เรียกว่า”ได้ท้ังเงิน และได้ท้ังใจ” ลูกค้าอีกด้วย 

หลักสูตรนี ้ถกูออกแบบมาเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงการเตรียมพร้อมก่อนเจรจาตามหนี ้และศึกษา 
ความเป็นไปได้ของลูกค้า ทราบถึงและวิธีการวางตัวหรือการใช้ค าพูดกับลูกค้าในแต่ละสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
จริง วิธีรับมือลูกค้าต้องท าอย่างไร โดยน าทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation Skills) มาประยกุต์และใช้กับ ลูกค้าใน
แต่ละสไตล์ หลักเกณฑ์ต่างๆท่ีน ามาใช้ในการสัมมนาคร้ังนี ้ผู้ เข้าร่วมสัมมนาจะสามารถน าจุดแขง็ไปใช้ได้และ ขจัด
ข้อโต้แย้งจากลูกค้าได้โดยการน าทักษะในการเจรจาต่อรองเพ่ือแก้ไข สถาการณ์และไม่เปิดช่องว่างหรือจุดอ่อนให้
ลูกค้าน ามาใช้เป็นข้ออ้างเพ่ือบ่ายเบ่ียงการช าระหนี ้ในภายหลัง  

ดังนั้นการใช้ทักษะจากกลยทุธ์ในการเจรจาต่อรองเพ่ือน ามาติดตามหนีจึ้งเป็นส่ิงส าคัญท่ีผู้เข้าร่วมสัมมนา 
สามารถเรียนรู้และน าทักษะต่างๆมาใช้แก้ปัญหาอย่างต่อเน่ืองจนเกิดเป็นประสบการณ์ ปัญหาหนี ้เสียหรือหนี ้สูญจะ 
น้อยลงและส่งผลให้กาจัดเกบ็หนี ้มีประสิทธิมากขึน้ องค์กรจะมีสภาพคล่อง และมีก าไรในท่ีสุด  
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วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้การติดตามหนี ้ได้มากขึน้และมีผลงานทางด้านจัดเกบ็หนีสู้งขึ ้น  

2. เพ่ือพัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถน าทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  

3. เพ่ือลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี ้ให้น้อยลง  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. ทราบหลกัการการใช้ค าพูดอย่างไรจึงจะท าให้ลูกค้ายอมช าระหนี ้ 

2. สามารถน าทักษะการเจรจาต่อรองมาใช้กับลกูค้าโดย”เราเกบ็เงินได้และลกูค้ายังมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับเรา”  

3. สามารถน าจุดแขง็ไปใช้และไม่เปิดจุดอ่อนให้ลูกค้าใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ช าระหนี้ 

หัวข้อการอบรม 

• หนีท่ี้บังคับได้ & บังคับไม่ได้ 

• ปัญหา & ข้ออ้างท่ีลูกหนีน้ ามาใช้กับเจ้าหน้าท่ี  

• สัญญาณเตือนภัยของลูกหนี ้“เจ้าปัญหา”  

• การวิเคราะห์หาสาเหตุของการจ่ายเงินล่าชาของลูกหนีแ้ละแนวทางแก้ไข 

• พฤติกรรมของลูกหนีท่ี้จ่ายเงินล่าชา หลายประเภทและแนวทางแก้ไข  

1. ขอเล่ือนนัดการจ่ายเงิน (ผัดผ่อน)  

2. ชอบหลบหน้า (หนีปั้ญหา)  

3. ชอบมีข้ออ้าง  (บ่ายเบ่ียงการช าระหนี)้  

4. ชอบยือ้ (ท าให้ฟ้อง)  

5. เช็คคืน สม า่เสมอ (หลักเกณฑ์ความผิด “เช็คคืน เช็คเด้ง อาจติดคุกได้)  
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• กลยทุธ์เทคนิคการเจรจาหนี ้ 

• การเจรจาและวางตัวเพ่ือรับมือกับลูกหนี ้ 

- โกรธง่าย (ใจร้อน)   -  เช่ืองช้า  (สุขมุ) 

- รู้ทุกเร่ือง (ชอบคนยกย่อง)   -  ลังเล (ไม่แน่ใจ)  

- ช่างสงสัย  (ไม่ไว้ใจใคร)   -  พูดเก่ง (ท าให้คุณหัวเสียได้) 

• อ านาจในการต่อรอง (อยู่ ท่ีไหน? อยู่ ท่ีใคร?)  

• ทางเลือกท่ีจะน ามาให้แก้ไข  “ความขดัแย้ง”  

• หน้าท่ีของทีมงานในการเจรจาหนี ้ 

• การท าบันทึกข้อตกลง หลังจากเจรจาหนีแ้ล้ว  

• ทักษะในการเจรจาหนี ้8 ขัน้ตอน  

• ศิลปะในการ  “เจรจาหนี”้ท่ีเป็นต่อ  

• เกบ็ตกประสบการณ์จากวิทยากร  

• สรุปและตอบค าถาม 
 

วทิยากร อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัต ิ
ผูจ้ดัการ ฝ่ายสินเช่ือ และกฎหมาย (CREDIT ANDLEGAL MANAGER) บริษทั ยโูร พีทูพี ไดเรคท(์ประเทศไทย) จ ากดั 
เขียนบทความพิเศษในวารสารภาษีบญัชีและกฎหมายธุรกิจ “ท าอยา่งไรไม่ใหเ้กิดหน้ีเสีย จดัการอยา่งไรกบัหน้ีท่ีมีปัญหา” 
เขียนหนงัสือ เร่ือง “กลยทุธ์การกระชากหน้ี” 
ประสบการณ์บรรยาย หลกัสูตรการเร่งรัดหน้ีสินและการเจรจาต่อรองเพ่ือติดตามหน้ี 29 ปี 
 
 
 
 
 
 



www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can trust) 

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444 
 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพทุธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพิเศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  IG : hrd_zenter 
คุณพลอย  089 773 7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,   
วิธีการช าระเงนิ   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

