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หลกัสูตร กลยุทธก์ารตดิตามหน้ี และการเจรจาตอ่รองอยา่งมีประสิทธิภาพ

จดัอบรมวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์2561 ณ โรงแรมแกรนดสุ์ขุมวทิ ถ.สุขุมวทิซอย 6

หลกัการและเหตผุล
          การตดิตามหนีต้อ้งใชท้ัง้ทกัษะและประสบการณ์ สิง่ทีพ่นักงานตดิตามหนีพ้บอยูเ่สมอ คอื ลกูหนีช้อบหาเหตมุาอา้งและ
ไมย่อมชําระหนีห้รอืพบตวัลกูหนีย้าก (ชอบหลบหนา้) ในบางกรณีพนักงานตดิตามหนีโ้ทรศพัทไ์ปแตล่กูหนีไ้มย่อมรับโทรศพัท์
หรอืลกูหนีอ้าจจะยอมรับโทรศพัทแ์ตจ่ะบา่ยเบีย่งการชะระหนีเ้มือ่พบปัญหาเราตอ้งหาวธิรัีบมอืและแกไ้ขปัญหา “ทําอยา่งไรให ้
ลกูหนีย้อมเจรจาและยอมชําระหนี”้ การใชคํ้าพดูและน้ําเสยีง เพือ่จงูใจหรอืเพือ่กดดนัใหล้กูหนีย้อมชําระหนีต้ามเงือ่นไข จงึเป็น
สิง่จําเป็นทีต่อ้งเรยีนรูท้กัษะตา่งๆเหลา่นี ้เพือ่ไมใ่หเ้กดิหนีเ้สยีและหนีส้ญูในทีส่ดุ

          หลกัสตูรนีถ้กูออกแบบมาเพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนาทราบถงึการเตรยีมพรอ้มกอ่นการเจรจาทวงหนีแ้ละศกึษาความเป็นไป
ไดข้องลกูหนี ้ทีใ่ชน้ํ้าเสยีงการใชคํ้าพดูทีแ่ตกตา่งกนั วธิกีารวางตวัหรอืการใชคํ้าพดูกบัลกูหนีใ้นแตล่ะสถานการณ์ทีอ่าจจะ
เกดิขึน้จรงิ วธิรัีบมอืลกูหนีต้อ้งทําอยา่งไร โดยนําทกัษะการเจรจาตอ่รอง (NEGOTIATION SKILLS) มาประยกุตแ์ละใชก้บั
ลกูหนีใ้นแตล่ะสไตล ์หลกัเกณฑต์า่งๆทีนํ่ามาใชใ้นการสมัมนาครัง้นีผู้เ้ขา้รว่มสมัมนาจะสามารถนําจดุแข็งไปใชไ้ดแ้ละใน
บางครัง้หากเกดิขอ้โตแ้ยง้จากลกูหนีห้รอืพบปัญหาเฉพาะหนา้ จงึจําเป็นตอ้งใชท้กัษะในการเจรจาเพือ่แกไ้ขสถานการณ์และไม่
เปิดชอ่งวา่งหรอืจดุออ่นใหล้กูหนีนํ้ามาใชเ้ป็นขอ้อา้งเพือ่บา่ยเบีย่งการชําระหนีใ้นภายหลงั ดงันัน้การใชท้กัษะและใชก้ลยทุธ์
ตดิตามหนีจ้งึเป็นสิง่สําคญัทีผู่เ้ขา้รว่มสมัมนาสามารถเรยีนรูแ้ละนําทกัษะตา่งๆ จากการเรยีนรูน้ีไ้ปใชแ้กปั้ญหาอยา่งตอ่เนือ่งจน
เกดิเป็นประสบการณ์ ปัญหาหนีเ้สยีหรอืหนีส้ญูจะนอ้ยลงและสง่ผลใหก้ารจัดเก็บหนีม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ธรุกจิมสีภาพคลอ่ง
และมกํีาไรในทีส่ดุ

วตัถปุระสงค์
เพือ่ใหก้ารตดิตามหนีไ้ดม้ากขึน้และมผีลงานทางดา้นจัดเก็บหนีส้งูขึน้
เพือ่พัฒนาบคุคลากร ใหเ้กดิความเขา้ใจและสามารถนําทกัษะจากการฝึกอบรมมาใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ
เพือ่ลดเวลาและลดตน้ทนุในการตดิตามหนีใ้หน้อ้ยลง

หวัขอ้การบรรยาย 1 วนั 
08.30 – 09.00 ลงทะเบยีน
09.00-10.30  น.  หนีท้ ีบ่งัคบัได้& บงัคบัไมไ่ด้
• ปัญหา & ขอ้อา้งทีล่กูหนีนํ้ามาใชก้บัเจา้หนา้ที่
• สญัญาณเตอืนภยัของงลกูหนี ้“เจา้ปัญหา”
• การวเิคราะหห์าสาเหตขุองการจา่ยเงนิลา่ชา้ของลกูหนีแ้ละแนวทางแกไ้ข
10.30-10.45น.พกัรบัประทานอาหารวา่ง
10.45– 12.00น. พฤตกิรรมของลกูหนีท้ ีจ่า่ยเงนิลา่ชา้ หลายประเภทและแนวทางแกไ้ข
• ขอเลือ่นนัดการจา่ยเงนิ (ผัดผอ่น)
• ชอบหลบหนา้ (หนีปั้ญหา)
• ชอบมขีอ้อา้ง (บา่ยเบีย่งการชําระหนี)้
• ชอบยือ้ (ทา้ใหฟ้้อง)
• เชค็คนื สม่ําเสมอ (หลกัเกณฑค์วามผดิ “เชค็คนื เชค็เดง้ อาจตดิคกุได”้) 
• กลยทุธเ์ทคนคิการเจรจาหนี้
12.00-13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั
13.00-14.30 น. การเจรจาและวางตวัเพือ่รบัมอืกบัลกูหนี้
- โกรธงา่ย (ใจรอ้น) - เชือ่งชา้ (สขุมุ) - รูท้กุเรือ่ง (ชอบคนยกยอ่ง)          - ลงัเล (ไมแ่น่ใจ) 
- ชา่งสงสยั (ไมไ่วใ้จใคร)          - พดูเกง่ (ทําใหค้ณุหวัเสยีได)้ 
• อํานาจในการตอ่รอง (อยูท่ีไ่หน? อยูท่ีใ่คร?) 
• ทางเลอืกทีจ่ะนํามาใหแ้กไ้ข “ความขดัแยง้” 
• หนา้ทีข่องทมีงานในการเจรจาหนี้
14.30-14.45น.พกัรบัประทานอาหารวา่ง
14.45-16.00น.การทาํบนัทกึขอ้ตกลง หลงัจากเจรจาหนีแ้ลว้
• ทักษะในการเจรจาหนี ้8 ขัน้ตอน
• ศลิปะในการ “เจรจาหนี”้ทีเ่ป็นตอ่
เก็บตกประสบการณจ์ากวทิยากร
สรปุและตอบคาํถาม

วิทยากร

อาจารยอ์งอาจ  ฉนัทสมบตัิ



บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-044 5895  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา

ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน...................................................................................................................................

ทีอ่ยูบ่รษัิท.................................................................................................................................................

                  
1. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

2. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

4.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

5.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................
                  

โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่

อตัราคา่ลงทะเบยีน

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

สมคัรก่อนวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ ์2561 เหลือเพียง! ทา่นละ 3,500 บาท (ไม่รวม Vat.)

หลกัสูตร กลยุทธก์ารตดิตามหน้ี และการเจรจาตอ่รองอยา่งมีประสิทธิภาพ


