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หลักสู ตร เทคนิคการเจรจาเพือ่ ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ &ภาคสนาม
(Phone Skill Negotiations of Debt Collection)
วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
Grand Sukhumvit Hotel ซอยสุ ขมุ วิท 6 ใกล้ BTS นานา กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

วิทยากร อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ

ราคาพิเศษ ทกุ ทีน่ ั่งเพียง

3,900 .-

หลักการและเหตุผล
พนักงานติดตามหนีม้ ีส่วนสาคัญต่ อความอยู่รอดขององค์ กรหากการติดตามหนี้ไม่มีประสิ ทธิ ภาพและ
ติดตามหนี้คืนไม่ได้จะส่ งผลกระทบต่อธุ รกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และหนีเ้ สี ยจะมีแนวโน้ มเพิม่ มากขึน้
เนื่องจากมี
หลายปั จจัยที่จะเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดหนี้เสี ย การติดตามหนี้ตอ้ งใช้ท้ งั ทักษะและประสบการณ์ สิ่ งที่พนักงานติดตาม
หนี้พบอยูเ่ สมอ คือ ลูกหนี้ ชอบหาเหตุมาอ้างและไม่ยอมชาระหนี้หรื อติดต่อลูกหนี้ยาก(ไม่ยอมรับโทรศัพท์)ในบาง
กรณี ลูกหนี้อาจจะยอมรับโทรศัพท์แต่จะบ่ายเบี่ยงการชาระหนี้เมื่อพบปั ญหาเหล่านี้ตอ้ งหาวิธีรับมือและแก้ไขปั ญหา
“ทาอย่ างไรให้ ลูกหนีย้ อมเจรจาและยอมชาระหนี้”รวมถึงการใช้ คาพูดและนา้ เสี ยงเพื่อจูงใจหรื อเพื่อกดดันให้ลูกหนี้
ยอมชาระหนี้ตามเงื่อนไขในสัญญาฯ
การเรี ยนรู ้และนาทักษะการเร่ งรัดหนี้สินมาใช้จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ผเู ้ ข้าร่ วม
ฝึ กอบรมต้องนามาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้รับการชาระหนี้จากลูกหนี้กลับคืนมาได้มากที่สุด
หลักสู ตรนีถ้ ูกออกแบบมาเพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมฝึ กอบรมทราบถึงกฎระเบียบและข้ อบังคับในการใช้ โทรศัพท์
ติดตามหนีท้ ี่ถูกต้องและวิธีการใช้ คาพูดกับลูกหนี้โดยนาทักษะการเจรจาต่ อรอง (NEGOTIATIONSKILLS) มา
ประยุกต์ใช้กบั ลูกหนี้ในแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หลักเกณฑ์ต่างๆที่นามาใช้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมจะสามารถนา
จุดแข็งไปใช้และในบางครั้งหากเกิดข้ อโต้ แย้งจากลูกหนี้หรื อพบปั ญหาเฉพาะหน้า ต้องใช้ ทักษะในการเจรจาเพื่อ
แก้ไขสถานการณ์ โดยไม่ เปิ ดช่ องว่างหรื อเปิ ดจุดอ่ อนให้ลูกหนี้นามาใช้เป็ นข้ ออ้างเพื่อบ่ ายเบี่ยงการชาระหนี้ใน
ภายหลัง
ดังนั้นหลักสู ตร
“เทคนิคการเจรจาเพือ่ ติดตามหนีท้ างโทรศัพท์ &ภาคสนาม”จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ผเู ้ ข้าร่ วม
ฝึ กอบรมสามารถเรี ยนรู ้และนาทักษะต่างๆจากการเรี ยนรู ้น้ ีไปใช้แก้ปัญหาและเรี ยกเก็บเงินได้อย่างต่อเนื่องจนเกิด
เป็ นประสบการณ์จะส่ งผลให้การจัดเก็บหนี้มีประสิ ทธิภาพมากขึน้ ธุรกิจมีสภาพคล่ อง และ มีกาไรโดยที่จะ”ได้ท้งั
เงิน และได้ ท้งั ใจลูกหนี้”
บริ ษัท ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สนญ.) เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การติดตามหนี้ได้มากขึ้นและมีผลงานทางด้านจัดเก็บหนี้สูงขึ้น
2. เพื่อพัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนาทักษะจากการฝึ กอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
3. เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้นอ้ ยลง
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากการฝึ กอบรมหลักสู ตรนี้:1. ทราบหลักการการใช้ คาพูดอย่ างไรจึงจะทาให้ ลูกค้ ายอมชาระหนี้
2. สามารถนาทักษะการเจรจาต่ อรองมาใช้ กบั ลูกค้ าโดย“เราเก็บเงินได้ และลูกค้ ายังมีความสั มพันธ์ ทดี่ ีกบั เรา”
3. สามารถนาจุดแข็งไปใช้ และไม่ เปิ ดจุดอ่ อนให้ ลูกค้ าใช้ เป็ นข้ ออ้ างในการไม่ ชาระหนี้

วิทยากร อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ
ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายสิ นเชื่อ และกฎหมาย (CREDIT ANDLEGAL MANAGER) บริ ษทั ยูโร พีทูพี ไดเรคท์(ประเทศไทย) จากัด
เขียนบทความพิเศษในวารสารภาษีบญั ชีและกฎหมายธุรกิจ “ทาอย่างไรไม่ให้เกิดหนี้เสี ย จัดการอย่างไรกับหนี้ที่มีปัญหา”
เขียนหนังสื อ เรื่ อง “กลยุทธ์การกระชากหนี้”
ประสบการณ์บรรยาย หลักสูตรการเร่ งรัดหนี้สินและการเจรจาต่อรองเพื่อติดตามหนี้ 29 ปี
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กาหนดการฝึ กอบรม
เทคนิคการเจรจาเพือ่ ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ &ภาคสนาม
Phone Skill Negotiations of Debt Collection Technical
เวลา
9.00 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 15.30 น.

15.30 – 16.00 น.

รายละเอียด (หัวข้ อการฝึ กอบรม)
ปัญหาที่ทาให้ การเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ ได้ มักเกิดจาก ?
Pre – Test Phone Skill Negotiations of Debt Collection Technical
บทบาท และหน้ าที่ & คุณสมบัติ ของพนักงานเร่ งรัดฯ
ทักษะการใช้ โทรศัพท์ ทวงหนี้
- การเตรี ยมพร้ อม ก่อนจะโทรศัพท์ทวงหนี้
- ลักษณะของเสี ยง และสไตล์ ของน้าน้าเสี ยง
- คาพูด ,น้าสียง,ภาษากาย สามารถบอกอะไรได้ บ้าง
******** Coffee break
********
ศิลปะในการสนทนาเพือ่ รั บมือกับลูกหนี้ 6 ประเภท
Role – Play การรับมือกับลูกหนี้ 3 ประเภท
******** พัก เทีย่ ง ********
การเจรจาต่ อรอง ( ความหมาย “ การเจรจาต่ อรอง ” )
อานาจในการต่ อรอง
ทางเลือกทีจ่ ะนามาใช้ แก้ความขัดแย้ง
เวทีการเจรจาต่ อรอง ( Bargaining Arena )
กลยุทธ์ สาคัญในการเจรจาต่ อรองเพื่อติดตามหนี ้ มี 6 ขั้นตอน
ข้ อเสนอแนะนักเจรจาหนี้ 3 ประการ
******** Coffee break
********
กฏหมาย ทีต่ ้ องทราบเกีย่ วกับการตามหนี้
* หนี้ทบี่ ังคับได้ / หนี้ทบี่ ังคับไม่ ได้
* พ.ร.บ. การติดตามทวงถามหนี้ ที่เป็ นธรรม
( ข้ อปฏิบัติ / ข้ อห้ าม )
Post – Test Phone Skill Negotiations of Debt Collection Technical
********************************
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ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี !!!รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ
ค่าลงทะเบียน
ราคาสุทธิ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ราคาพิเศษท่านละ

3,900

273

117

4,056

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter IG : hrd_zenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,
วิธีการชาระเงิน เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021
การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรือหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทาง
บริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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