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หลักสูตร หลักสูตร 11  วันวัน
          การติดตามหนีต้องใชท้ังทักษะและประสบการณ สิ่งท่ีพนักงานติดตามหนี้
พบอยูเสมอ คือ ลูกคาชอบหาเหตุมาอางและไมยอมชําระหนี้หรือพบตัวลูกคายาก 
ปญหาท่ีพบบอยคือ ลูกคาไมยอมรับโทรศัพทหรืออาจจะติดตอลูกคาไดแตจะลูกคา
บายเบ่ียงการชําระหนี้ เม่ือผูเขาฝกอบรมพบปญหาเหลาตองหาวิธีรับมือและแกไข
ปญหา “ทําอยางไรใหลูกหนี้ยอมเจรจาและยอมชําระหนี”้ การใชคําพูดและ
น้ําเสียงเพื่อจูงใจ หรือ เพื่อกดดันใหลูกคายอมชําระหนี้ตามเงื่อนไข จึงเปน
สิ่งจําเปนทีผูเขาฝกอบรมตองเรียนรูทักษะตางๆเหลานี้ เพื่อเรียกเก็บเงินคาเชาซื้อ
ใหได ปญหาหนี้เสียก็จะลดนอยลงและหนี้สูญจะเกิดลดนอยลงในท่ีสุด
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใหผูเขารวมสัมมนาทราบถึงการเตรียมพรอมกอนจะ
โทรศัพทติดตามหนี้เและศึกษาความเปนไปไดของลูกคาแตละ สไตล ท่ีตองใช
คําพูดและน้ําสียง ในการเจรจาทวงหนี้ทางโทรศัพทกับลูกคาแตละประเภท ซึ่งมี
พื้นฐานท่ีแตกตางกัน  รวมถึง ตองสามารถโนมนาวเกลี้ยกลอม หรือ เม่ือเผชิญกับ
สถานะการท่ีเกิดขึ้นจริงตองรูจัก วิธีรับมือลูกคา โดยนําทักษะการเจรจาตอรอง 
(Negotiation Skills) มาประยุกตและใชกับลูกคาในแตละสไตล หลักเกณฑตางๆท่ี
นํามาใชในการสัมมนาครั้งนี้ผูเขารวมสัมมนาจะสามารถนําจุดแข็งไปใชไดและขจัด
ขอโตแยงจากลูกคาไดโดยการนําทักษะในการเจรจาตอรองเขาชวยแกไข
สถานการณและไมเปดชองวางหรือจุดออนใหลูกคานํามาใชเปนขออางเพื่อบาย
เบ่ียงการชําระหนี้ในภายหลัง
ดังนั้นการติดตามหนี้ทางโทรศัพท จึงตองนําทักษะการเจรจาตอรองเพื่อติดตามหนี้
มาให  ในหลักสูตรนีผู้เขารวมสัมมนาสามารถเรียนรูและนําทักษะตางๆมาใช
แกปญหาอยางตอเนื่องจนเกิดเปนประสบการณ และสามารถเรียกเก็บเงินคาเชาซื้อ
จากลูกคาได  ปญหาหนี้เสียหรือหนี้สูญจะนอยลงและสงผลใหการจัดเก็บหนี้มีประ
สิทธิมากขึ้น องคกรจะมีสภาพคลอง และ มีกําไรในท่ีสุด
เนื้อหาเนื้อหาหัวขอการบรรยาย หัวขอการบรรยาย 0909..0000--1616..0000นน..

การติดตามหนี้ทางโทรศัพท(Phone  Skill of Debt Collection)
ปญหาที่เก็บเงินไมไดและขออางที่ลูกหนี้ชอบนํามาใชบอยๆคืออะไร?            
กฏหมาย และ พ.ร.บ ที่เก่ียวกับการทวงหนี้        
คุณสมบัติของพนักงานเรงรัดหนี้ที่ดี       
ทักษะการใชโทรศัพท ทวงหนี้
ศิลปะในการสนทนาเพ่ือรับมือกับลูกหนี้ 8 ประเภท
การสื่อสารของคน            
การเจรจาตอรอง (ความหมาย “การเจรจาตอรอง”)
อํานาจในการตอรอง
ทางเลือกที่จะนํามาใชกไข ความขัดแยง
เวทีการเจรจาตอรอง (Bargaining Arena)
กลยุทธสําคัญในการเจรจาตอรองเพ่ือติดตามหนี้  6 ขั้นตอน
ศิลปะในการ “เจรจาหนี”้ ที่เปนตอ       
ขอเสนอแนะนักเจรจาหนี้ 3 ประการ          
วัตถุประสงควัตถุประสงค
1.เพ่ือใหการติดตามหนี้ไดมากขึ้นและมีผลงานทางดานจัดเก็บหนี้สูงขึ้น
2.เพ่ือพัฒนาบุคคลากร ใหเกิดความเขาใจและสามารถนําทักษะจากการ
ฝกอบรมมาใชใหเกิดประโยขนสูงสุด
3.เพ่ือลดเวลาและลดตนทุนในการติดตามหนี้ใหนอยลง
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.ทราบหลักการการใชคําพูดอยางไรจึงจะทําใหลูกคายอมชําระหนี้
2.สามารถนําทักษะการเจรจาตอรองมาใชกับลูกคาโดย”เราเก็บเงินไดและลูกคา
ยังมีความสัมพันธที่ดีกับเรา”
3.สามารถนําจุดแข็งไปใชและไมเปดจุดออนใหลูกคาใชเปนขออางในการไม
ชําระหนี้



อัตราคาลงทะเบียน

ราคาปกติทานละ 4,500 บาท + VAT 7% รวมเปน 4,815 บาท

สมัครกอนวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558            ทานละ 4,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)
  

 เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จาย 3% ได

ราคานี้รวมเอกสาร อาหารวางและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

ใบเสร็จคาลงทะเบียน สามารถนําไปบันทึกหักคาใชจายทางบัญชีได 200 %

แบบฟอรมลงทะเบียน
แบบฟอรมสําหรับลงทะเบียนเพื่อเขารวมสัมมนา

       ช่ือหนวยงาน / บริษัท.....................................................................................................................

        
       ท่ีอยูบริษัท....................................................................................................................................

                 เลขประจําตัวผูเสียภาษี..............................................................สาขาท่ี .....................................

                  
                  1. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

                  
                  2. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

3. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

                   โทรศัพท ...............................  ตอ ........................................ โทรสาร ....................................

บริษัท เพอเฟกท เทรนนิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด ที่อยู 16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
       

กรุงเทพฯ 10150 Tel. 02-4646524  Fax. 02-9030080 ตอ 4326  E-Mail : info@perfecttrainingandservice.cominfo@perfecttrainingandservice.com

      เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0735553003036

 เช็คขีดครอมสั่งจาย บริษัท เพอเฟกท เทรนนิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด

โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขา พุทธมณฑล  สาย 4  เลขที่บัญชี 391-211414-7

การแจงยกเลิก: ผูสมัครสามารถที่จะยกเลิกการเขาอบรมได ในกรณีที่ทานยกเลิกกอนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักคาธุรการ 
รอยละ 15 ของคาสมัคร และในกรณีที่ทานยกเลิกกอนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินรอยละ 50 ของคาสมัคร

   นอกเหนือจากนี้แลว บริษัทฯ จะไมคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น การจองมีผลเม่ือชําระเงินเรียบรอยแลวและโปรดแฟกซใบ Pay-in 
   เพ่ือเปนหลักฐานในการสํารองที่นั่ง

หลักสูตรหลักสูตร  เทคนิคการเรงรัดหนี้สินทางโทรศัพทเทคนิคการเรงรัดหนี้สินทางโทรศัพท


