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การศกึษา
ปรญิญาตร ีสาขา บรหิารธุรกจิ
การเขา้อบรม/สมัมนา
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การสัมมนาทปีระเทศสงิคโปร ์Account 
Receivable Program (ARP) ในกลุม่
อเีลคโทรลักซเ์อเชยี
ประสบการณ์ทาํงาน
ร่วมงานกับ บรษัิท อเีลคโทรลักซ ์
ประเทศไทย จํากัด มาเป็นเวลา 28 ปี 
ซงึไดทํ้างานในแผนกควบคมุสนิเชอืและ
กฎหมายมาทกุตําแหน่ง
ประสบการณ์ในการเขยีนหนงัสอื
เขยีนบทความพเิศษในวารสสารภาษี
บัญชแีละกฎหมายธุรกจิ “ทําอยา่งไร
ไมใ่หเ้กดิหนีเสยี จัดการอยา่งไรกับหนีที
มปัีญหา”
เขยีนเรอืง “กลยทุธก์ารกระชากหนี”
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สอบถามและสํารองที

Tel: 02-4646524,085-9386299
 Fax.02-9030080 ตอ่ 4326

info@perfecttrainingandservice.com
www.perfecttrainingandservice.com

หลกัสูตร 1 วนั
          การตดิตามหนีตอ้งใชทั้งทักษะและประสบการณ์ สงิทพีนักงานตดิตามหนี
พบอยูเ่สมอ คอื ลกูหนีชอบหาเหตมุาอา้งและไมย่อมชาํระหนีหรอืพบตัวลกูหนยีาก 
(ชอบหลบหนา้) ในบางกรณีพนักงานตดิตามหนโีทรศัพทไ์ปแตล่กูหนีไมย่อมรับ
โทรศัพทห์รอืลกูหนีอาจจะยอมรับโทรศพัทแ์ตจ่ะบา่ยเบยีงการชะระหนีเมอืพบ
ปัญหาเราตอ้งหาวธิรัีบมอืและแกไ้ขปัญหา “ทําอยา่งไรใหล้กูหนียอมเจรจาและยอม
ชาํระหนี” การใชค้ําพูดและนําเสยีง เพอืจงูใจหรอืเพอืกดดันใหล้กูหนียอมชาํระหนี
ตามเงอืนไข จงึเป็นสงิจําเป็นทตีอ้งเรยีนรูทั้กษะตา่งๆเหลา่นี เพอืไมใ่หเ้กดิหนีเสยี
และหนีสญูในทสีดุ
          หลักสตูรนีถูกออกแบบมาเพอืใหผู้เ้ขา้ร่วมสัมมนาทราบถงึการเตรยีมพรอ้ม
กอ่นการเจรจาทวงหนีและศกึษาความเป็นไปไดข้องลกูหน ีทใีชนํ้าเสยีงการใช ้
คําพูดทแีตกตา่งกัน วธิกีารวางตัวหรอืการใชค้ําพูดกับลกูหนีในแตล่ะสถานการณ์ที
อาจจะเกดิขนึจรงิ วธิรัีบมอืลกูหนีตอ้งทําอยา่งไร โดยนําทักษะการเจรจาตอ่รอง 
(NEGOTIATION SKILLS) มาประยกุตแ์ละใชก้ับลกูหนใีนแตล่ะสไตล ์หลักเกณฑ์
ตา่งๆทนํีามาใชใ้นการสมัมนาครังนผีูเ้ขา้ร่วมสัมมนาจะสามารถนําจดุแขง็ไปใชไ้ด ้
และในบางครังหากเกดิขอ้โตแ้ยง้จากลกูหนหีรอืพบปัญหาเฉพาะหนา้ จงึจําเป็นตอ้ง
ใชทั้กษะในการเจรจาเพอืแกไ้ขสถานการณแ์ละไมเ่ปิดชอ่งวา่งหรอืจดุออ่นใหล้กูหนี
นํามาใชเ้ป็นขอ้อา้งเพอืบา่ยเบยีงการชาํระหนีในภายหลัง ดังนันการใชทั้กษะและใช ้
กลยทุธต์ดิตามหนีจงึเป็นสงิสาํคัญทผีูเ้ขา้ร่วมสัมมนาสามารถเรยีนรูแ้ละนําทักษะ
ตา่งๆ จากการเรยีนรูน้ีไปใชแ้กปั้ญหาอยา่งตอ่เนืองจนเกดิเป็นประสบการณ ์ปัญหา
หนีเสยีหรอืหนีสญูจะนอ้ยลงและสง่ผลใหก้ารจัดเก็บหนมีปีระสทิธภิาพมากขนึ ธุรกจิ
มสีภาพคลอ่งและมกีําไรในทสีดุ
เนอืหา
หวัขอ้การบรรยาย 09.00-16.00น.
หนีทบัีงคับได ้& บังคับไมไ่ด ้
ปัญหา & ขอ้อา้งทลีกูหนีนํามาใชก้ับเจา้หนา้ที
สัญญาณเตอืนภัยของลกูหน ี“เจา้ปัญหา”
การวเิคราะหห์าสาเหตขุองการจา่ยเงนิลา่ชา้ของลกูหนีและแนวทางแกไ้ข
พฤตกิรรมของลกูหนีทจีา่ยเงนิลา่ชา้ หลายประเภทและแนวทางแกไ้ข
1. ขอเลอืนนัดการจา่ยเงนิ (ผัดผ่อน)
2. ชอบหลบหนา้ (หนีปัญหา)
3. ชอบมขีอ้อา้ง (บา่ยเบยีงการชาํระหนี)
4. ชอบยอื (ทา้ใหฟ้้อง)
5. เชค็คนื สมําเสมอ (หลักเกณฑค์วามผดิ “เชค็คนื เชค็เดง้ อาจตดิคกุได”้)
กลยทุธเ์ทคนคิการเจรจาหนี
 การเจรจาและวางตัวเพอืรับมอืกับลกูหนี
- โกรธง่าย (ใจรอ้น) - เชอืงชา้ (สขุมุ)
- รูท้กุเรอืง (ชอบคนยกยอ่ง) - ลังเล (ไมแ่น่ใจ)
- ชา่งสงสัย (ไมไ่วใ้จใคร) - พูดเกง่ (ทําใหค้ณุหัวเสยีได)้
อํานาจในการตอ่รอง (อยูท่ไีหน? อยูท่ใีคร?)
ทางเลอืกทจีะนํามาใหแ้กไ้ข “ความขัดแยง้”
หนา้ทขีองทมีงานในการเจรจาหนี
การทําบันทกึขอ้ตกลง หลังจากเจรจาหนีแลว้
ทักษะในการเจรจาหนี 8 ขนัตอน
ศลิปะในการ “เจรจาหนี”ทเีป็นตอ่
เก็บตกประสบการณ์จากวทิยากร
สรุปและตอบคําถาม
ประโยชนท์จีะไดร้บั
ทราบหลักการการใชค้ําพูดอยา่งไรจงึจะทําใหล้กูคา้ยอมชาํระหนี
สามารถนําทักษะการเจรจาตอ่รองมาใชก้ับลกูคา้โดย “เราเก็บเงนิไดแ้ละลกูคา้ยัง
มคีวามสัมพันธท์ดีกีับเรา”
สามารถนําจดุแข็งไปใชแ้ละไมเ่ปิดจดุออ่นใหล้กูคา้ใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไมช่าํระ
หนี



อัตราคา่ลงทะเบยีน

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

สมัครกอ่นวันท ี15 พฤศจกิายน 2558            ทา่นละ 3,600 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพมิ)
  

 เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทจี่าย 3% ได ้

ราคานีรวมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวันตลอดหลักสตูร

ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถนําไปบันทกึหักคา่ใชจ้่ายทางบัญชไีด ้200 %

แบบฟอรม์ลงทะเบยีน
แบบฟอรม์สําหรับลงทะเบยีนเพอืเขา้ร่วมสัมมนา

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

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

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

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

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

                   โทรศัพท ์...............................  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.com

      เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0735553003036

 เช็คขดีคร่อมสงัจา่ย บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนงิ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

โอนเงนิเขา้บัญชอีอมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา พุทธมณฑล  สาย 4  เลขทบีัญช ี 391-211414-7

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

   นอกเหนือจากนีแลว้ บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทังสนิ การจองมผีลเมอืชําระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้และโปรดแฟ็กซใ์บ Pay-in 
   เพอืเป็นหลกัฐานในการสํารองทนัีง

หลักสูตร กลยุทธ์การตดิตามหนี และการเจรจาต่อรอง


