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หลักสูตร เทคนิคการเจรจาเพือ่ติดตามหน้ีทางโทรศัพท์&ภาคสนาม  
(Phone Skill Negotiations of Debt Collection) 

 

วันที่ 29 มีนาคม 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 
พนักงานติดตามหนีม้ีส่วนส าคัญต่อความอยู่รอดขององค์กรหากการติดตามหน้ีไม่มีประสิทธิภาพและ

ติดตามหน้ีคืนไม่ไดจ้ะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละหนีเ้สียจะมีแนวโน้มเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากมี
หลายปัจจยัท่ีจะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดหน้ีเสีย  การติดตามหน้ีตอ้งใชท้ั้งทกัษะและประสบการณ์ ส่ิงท่ีพนกังานติดตาม
หน้ีพบอยูเ่สมอ คือ ลูกหน้ีชอบหาเหตุมาอา้งและไม่ยอมช าระหน้ีหรือติดต่อลูกหน้ียาก(ไม่ยอมรับโทรศพัท)์ในบาง
กรณีลูกหน้ีอาจจะยอมรับโทรศพัทแ์ต่จะบ่ายเบ่ียงการช าระหน้ีเม่ือพบปัญหาเหล่าน้ีตอ้งหาวธีิรับมือและแกไ้ขปัญหา
“ท าอย่างไรให้ลูกหนีย้อมเจรจาและยอมช าระหนี้”รวมถึงการใช้ค าพูดและน า้เสียงเพื่อจูงใจหรือเพื่อกดดันใหลู้กหน้ี
ยอมช าระหนี้ตามเง่ือนไขในสัญญาฯ การเรียนรู้และน าทกัษะการเร่งรัดหน้ีสินมาใชจึ้งเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูเ้ขา้ร่วม
ฝึกอบรมตอ้งน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อใหไ้ดรั้บการช าระหน้ีจากลูกหน้ีกลบัคืนมาไดม้ากท่ีสุด 

หลกัสูตรนีถู้กออกแบบมาเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมฝึกอบรมทราบถึงกฎระเบียบและข้อบังคับในการใช้โทรศัพท์
ติดตามหนีท่ี้ถูกตอ้งและวธีิการใช้ค าพูดกบัลูกหน้ีโดยน าทกัษะการเจรจาต่อรอง (NEGOTIATIONSKILLS) มา
ประยกุตใ์ชก้บัลูกหน้ีในแต่ละประเภทไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หลกัเกณฑต่์างๆท่ีน ามาใชผู้เ้ขา้ฝึกอบรมจะสามารถน า
จุดแข็งไปใชแ้ละในบางคร้ังหากเกดิข้อโต้แย้งจากลูกหน้ีหรือพบปัญหาเฉพาะหนา้ ตอ้งใช้ทักษะในการเจรจาเพื่อ
แก้ไขสถานการณ์โดยไม่เปิดช่องว่างหรือเปิดจุดอ่อนใหลู้กหน้ีน ามาใชเ้ป็นข้ออ้างเพื่อบ่ายเบี่ยงการช าระหน้ีใน
ภายหลงั 

ดังน้ันหลกัสูตร “เทคนิคการเจรจาเพือ่ติดตามหนีท้างโทรศัพท์&ภาคสนาม”จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีผูเ้ขา้ร่วม
ฝึกอบรมสามารถเรียนรู้และน าทกัษะต่างๆจากการเรียนรู้น้ีไปใชแ้กปั้ญหาและเรียกเก็บเงินไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนเกิด
เป็นประสบการณ์จะส่งผลใหก้ารจดัเก็บหน้ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ ธุรกจิมีสภาพคล่อง และ มีก าไรโดยท่ีจะ”ได้ทั้ง
เงิน และได้ทั้งใจลูกหนี้” 
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วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหก้ารติดตามหน้ีไดม้ากข้ึนและมีผลงานทางดา้นจดัเก็บหน้ีสูงข้ึน 
2. เพื่อพฒันาบุคคลากร ใหเ้กิดความเขา้ใจและสามารถน าทกัษะจากการฝึกอบรมมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
3. เพื่อลดเวลาและลดตน้ทุนในการติดตามหน้ีให้นอ้ยลง 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลกัสูตรนี้:- 
1. ทราบหลกัการการใช้ค าพูดอย่างไรจึงจะท าให้ลูกค้ายอมช าระหนี้ 
2. สามารถน าทกัษะการเจรจาต่อรองมาใช้กบัลูกค้าโดย“เราเกบ็เงินได้และลูกค้ายงัมีความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัเรา” 
3. สามารถน าจุดแข็งไปใช้และไม่เปิดจุดอ่อนให้ลูกค้าใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ช าระหนี้ 
 

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 
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ก าหนดการฝึกอบรม 
เทคนิคการเจรจาเพือ่ติดตามหน้ีทางโทรศัพท์&ภาคสนาม 
Phone Skill Negotiations of Debt Collection Technical 

                 

        เวลา                         รายละเอียด (หัวข้อการฝึกอบรม)            
9.00 – 10.30 น.                        ปัญหาท่ีท าให้การเกบ็เงินจากลูกหน้ีไม่ได้มักเกดิจาก ?          

    Pre – Test   Phone Skill Negotiations of Debt Collection Technical 
    บทบาท และหน้าที่ & คุณสมบัติ ของพนักงานเร่งรัดฯ 

    ทกัษะการใช้โทรศัพท์ทวงหน้ี      
      - การเตรียมพร้อม ก่อนจะโทรศัพท์ทวงหน้ี 

    - ลักษณะของเสียง และสไตล์ของน ้าน ้าเสียง 
    - ค าพูด ,น ้าสียง,ภาษากาย สามารถบอกอะไรได้บ้าง 

10.30 – 10.45 น.  ********     Coffee break ********           
10.45 – 12.00 น.   ศิลปะในการสนทนาเพือ่รับมือกบัลูกหน้ี 6 ประเภท     

    Role – Play การรับมือกบัลูกหน้ี 3 ประเภท 
12.00 – 13.00 น.  ********      พกั เทีย่ง  ********           

13.00 – 14.30 น.   การเจรจาต่อรอง ( ความหมาย “ การเจรจาต่อรอง ” )              
    อ านาจในการต่อรอง 

ทางเลือกทีจ่ะน ามาใช้แก้ความขัดแย้ง              
เวทกีารเจรจาต่อรอง ( Bargaining Arena )           
กลยทุธ์ส าคัญในการเจรจาต่อรองเพ่ือติดตามหนี ้มี 6 ขั้นตอน 

ข้อเสนอแนะนักเจรจาหน้ี 3 ประการ           
14.30 – 14.45 น.  ********      Coffee break  ********          

  
14.45 – 15.30 น.   กฏหมาย ทีต้่องทราบเกีย่วกับการตามหน้ี     

          * หน้ีทีบ่ังคับได้ / หน้ีทีบ่ังคับไม่ได้  
      * พ.ร.บ. การติดตามทวงถามหน้ี ที่เป็นธรรม 

         ( ข้อปฏิบัติ / ข้อห้าม ) 
15.30 – 16.00 น.  Post – Test   Phone Skill Negotiations of Debt Collection Technical   

********************************                                                            
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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     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter  IG : hrd_zenter 
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 
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