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หลกัสูตร หลกัสูตร 11  วนัวนั
          การตดิตามหนตีอ้งใชทั้งทักษะและประสบการณ์ สงิทพีนักงานตดิตามหนี
พบอยูเ่สมอ คอื ลกูคา้ชอบหาเหตมุาอา้งและไมย่อมชาํระหนหีรอืพบตัวลกูคา้ยาก 
ปัญหาทพีบบอ่ยคอื ลกูคา้ไมย่อมรับโทรศัพทห์รอือาจจะตดิตอ่ลกูคา้ไดแ้ตจ่ะลกูคา้
บา่ยเบยีงการชาํระหนี เมอืผูเ้ขา้ฝึกอบรมพบปัญหาเหลา่ตอ้งหาวธิรัีบมอืและแกไ้ข
ปัญหา “ทําอยา่งไรใหล้กูหนยีอมเจรจาและยอมชําระหน”ี การใชค้ําพดูและ
นําเสยีงเพอืจงูใจ หรอื เพอืกดดันใหล้กูคา้ยอมชาํระหนีตามเงอืนไข จงึเป็น
สงิจําเป็นทผีูเ้ขา้ฝึกอบรมตอ้งเรยีนรูทั้กษะตา่งๆเหลา่นี เพอืเรยีกเก็บเงนิคา่เชา่ซอื
ใหไ้ด ้ปัญหาหนีเสยีก็จะลดนอ้ยลงและหนีสญูจะเกดิลดนอ้ยลงในทสีดุ
หลักสตูรนถีูกออกแบบมาเพอืใหผู้เ้ขา้ร่วมสัมมนาทราบถงึการเตรยีมพรอ้มกอ่นจะ
โทรศพัทต์ดิตามหนเีและศกึษาความเป็นไปไดข้องลกูคา้แตล่ะ สไตล ์ทตีอ้งใช ้
คําพูดและนําสยีง ในการเจรจาทวงหนีทางโทรศพัทก์ับลกูคา้แตล่ะประเภท ซงึมี
พนืฐานทแีตกตา่งกนั  รวมถงึ ตอ้งสามารถโนม้นา้วเกลยีกลอ่ม หรอื เมอืเผชญิกับ
สถานะการทเีกดิขนึจรงิตอ้งรูจั้ก วธิรัีบมอืลกูคา้ โดยนําทักษะการเจรจาตอ่รอง 
(Negotiation Skills) มาประยกุตแ์ละใชก้ับลกูคา้ในแตล่ะสไตล ์หลักเกณฑต์า่งๆที
นํามาใชใ้นการสัมมนาครังนผีูเ้ขา้ร่วมสัมมนาจะสามารถนําจดุแข็งไปใชไ้ดแ้ละขจัด
ขอ้โตแ้ยง้จากลกูคา้ไดโ้ดยการนําทักษะในการเจรจาตอ่รองเขา้ชว่ยแกไ้ข
สถานการณ์และไมเ่ปิดชอ่งวา่งหรอืจดุออ่นใหล้กูคา้นํามาใชเ้ป็นขอ้อา้งเพอืบา่ย
เบยีงการชาํระหนใีนภายหลงั
ดังนันการตดิตามหนีทางโทรศัพท ์จงึตอ้งนําทักษะการเจรจาตอ่รองเพอืตดิตามหนี
มาให ้ ในหลกัสตูรนผีูเ้ขา้ร่วมสัมมนาสามารถเรยีนรูแ้ละนําทักษะตา่งๆมาใช ้
แกปั้ญหาอยา่งตอ่เนืองจนเกดิเป็นประสบการณ์ และสามารถเรยีกเก็บเงนิคา่เชา่ซอื
จากลกูคา้ได ้ ปัญหาหนีเสยีหรอืหนสีญูจะนอ้ยลงและสง่ผลใหก้ารจัดเก็บหนีมปีระ
สทิธมิากขนึ องคก์รจะมสีภาพคลอ่ง และ มกีําไรในทสีดุ
เนอืหาเนอืหาหวัขอ้การบรรยาย หวัขอ้การบรรยาย 0909..0000--1616..0000นน..

การตดิตามหนีทางโทรศพัท(์Phone  Skill of Debt Collection)
ปัญหาทเีก็บเงนิไมไ่ดแ้ละขอ้อา้งทลีกูหนชีอบนํามาใชบ้่อยๆคอือะไร?            
กฏหมาย และ พ.ร.บ ทเีกยีวกบัการทวงหนี        
คณุสมบัตขิองพนักงานเรง่รัดหนทีดี ี      
ทักษะการใชโ้ทรศพัท ์ทวงหนี
ศลิปะในการสนทนาเพอืรับมอืกบัลกูหนี 8 ประเภท
การสอืสารของคน            
การเจรจาตอ่รอง (ความหมาย “การเจรจาตอ่รอง”)
อํานาจในการตอ่รอง
ทางเลอืกทจีะนํามาใชก้ไ้ข ความขดัแยง้
เวทกีารเจรจาตอ่รอง (Bargaining Arena)
กลยทุธส์ําคญัในการเจรจาตอ่รองเพอืตดิตามหนี  6 ขนัตอน
ศลิปะในการ “เจรจาหนี” ทเีป็นตอ่       
ขอ้เสนอแนะนักเจรจาหนี 3 ประการ   
กฏหมาย ทตีอ้งทราบ > พ.ร.บ การตามหนทีเีป็นธรรม      
       
วตัถปุระสงค์วตัถปุระสงค์
1.เพอืใหก้ารตดิตามหนีไดม้ากขนึและมผีลงานทางดา้นจดัเก็บหนีสงูขนึ
2.เพอืพัฒนาบุคคลากร ใหเ้กดิความเขา้ใจและสามารถนําทกัษะจากการ
ฝึกอบรมมาใชใ้หเ้กดิประโยขนส์งูสดุ
3.เพอืลดเวลาและลดตน้ทนุในการตดิตามหนีใหน้อ้ยลง
ประโยชนท์คีาดวา่จะไดร้บัประโยชนท์คีาดวา่จะไดร้บั
1.ทราบหลกัการการใชคํ้าพูดอยา่งไรจงึจะทําใหล้กูคา้ยอมชําระหนี
2.สามารถนําทักษะการเจรจาตอ่รองมาใชก้บัลกูคา้โดย”เราเก็บเงนิไดแ้ละลกูคา้
ยงัมคีวามสมัพันธท์ดีกีบัเรา”
3.สามารถนําจดุแข็งไปใชแ้ละไมเ่ปิดจดุออ่นใหล้กูคา้ใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่
ชําระหนี



อัตราค่าลงทะเบยีน

ราคาปกตทิา่นละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,280 บาท

สมัครกอ่นวันท ี1 สงิหาคม 2558            ทา่นละ 3,600 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพมิ)
  

 เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทจี่าย 3% ได ้

ราคานีรวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสตูร

ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถนําไปบันทกึหักคา่ใชจ้่ายทางบัญชไีด ้200 %

แบบฟอรม์ลงทะเบยีน
แบบฟอรม์สําหรับลงทะเบยีนเพอืเขา้ร่วมสัมมนา

       ชอืหน่วยงาน / บรษัิท.....................................................................................................................

        
       ทอียูบ่รษัิท....................................................................................................................................

                 เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี..............................................................สาขาท ี.....................................

                  
                  1. ชอื................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

                  
                  2. ชอื................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชอื................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

                   โทรศพัท ์...............................  ตอ่ ........................................ โทรสาร ....................................

บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนงิ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั ทอียู ่16/54 ซอยบางขนุเทยีน 16 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน 
       

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

      เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0735553003036

 เช็คขดีคร่อมสงัจา่ย บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนงิ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขา พุทธมณฑล  สาย 4  เลขทบีญัช ี 391-211414-7

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มคัรสามารถทจีะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทที่านยกเลกิกอ่นวนังาน 10 วนั บรษัิทฯ จะหกัคา่ธรุการ 
รอ้ยละ 15 ของคา่สมคัร และในกรณีทที่านยกเลกิกอ่นวนังาน 7 วนั บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมคัร

   นอกเหนือจากนีแลว้ บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทงัสนิ การจองมผีลเมอืชําระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้และโปรดแฟ็กซใ์บ Pay-in 
   เพอืเป็นหลกัฐานในการสํารองทนัีง

หลักสูตรหลักสูตร  เทคนิคการเร่งรัดหนีสนิทางโทรศัพท์เทคนิคการเร่งรัดหนีสนิทางโทรศัพท์


