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หลกัสตูร เทคนิคการเร่งรัดหนีส้นิทางโทรศพัท์อยา่งมี
ประสทิธิภาพ

หลกัสตูร 1 วนั

    การตดิตามหนีต้อ้งใชท้ัง้ทกัษะและประสบการณ์ สิง่ทีพ่นักงานตดิตามหนีพ้บอยูเ่สมอ คอื ลกูคา้ชอบหาเหตมุาอา้งและไมย่อม
ชําระหนีห้รอืพบตวัลกูคา้ยาก ปัญหาทีพ่บบอ่ยคอื ลกูคา้ไมย่อมรับโทรศพัทห์รอือาจจะตดิตอ่ลกูคา้ไดแ้ตจ่ะลกูคา้บา่ยเบีย่งการ
ชําระหนี ้เมือ่ผูเ้ขา้ฝึกอบรมพบปัญหาเหลา่ตอ้งหาวธิรัีบมอืและแกไ้ขปัญหา “ทําอยา่งไรใหล้กูหนีย้อมเจรจาและยอมชําระหนี”้ การ
ใชคํ้าพดูและน้ําเสยีงเพือ่จงูใจ หรอื เพือ่กดดนัใหล้กูคา้ยอมชําระหนีต้ามเงือ่นไข จงึเป็นสิง่จําเป็นทผีูเ้ขา้ฝึกอบรมตอ้งเรยีนรูท้กัษะ
ตา่งๆเหลา่นี ้เพือ่เรยีกเก็บเงนิคา่เชา่ซือ้ใหไ้ด ้ปัญหาหนีเ้สยีก็จะลดนอ้ยลงและหนีส้ญูจะเกดิลดนอ้ยลงในทีส่ดุ

หลกัสตูรนีถ้กูออกแบบมาเพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนาทราบถงึการเตรยีมพรอ้มกอ่นจะโทรศพัทต์ดิตามหนีเ้และศกึษาความเป็นไปได ้
ของลกูคา้แตล่ะ สไตล ์ทีต่อ้งใชคํ้าพดูและน้ําสยีง ในการเจรจาทวงหนีท้างโทรศพัทก์บัลกูคา้แตล่ะประเภท ซึง่มพีืน้ฐานที่
แตกตา่งกนั  รวมถงึ ตอ้งสามารถโนม้นา้วเกลีย้กลอ่ม หรอื เมือ่เผชญิกบัสถานะการทีเ่กดิขึน้จรงิตอ้งรูจั้ก วธิรัีบมอืลกูคา้ โดยนํา
ทักษะการเจรจาตอ่รอง (Negotiation Skills) มาประยกุตแ์ละใชก้บัลกูคา้ในแตล่ะสไตล ์หลกัเกณฑต์า่งๆทีนํ่ามาใชใ้นการสมัมนา
ครัง้นีผู้เ้ขา้รว่มสมัมนาจะสามารถนําจดุแข็งไปใชไ้ดแ้ละขจัดขอ้โตแ้ยง้จากลกูคา้ไดโ้ดยการนําทักษะในการเจรจาตอ่รองเขา้ชว่ย
แกไ้ขสถานการณ์และไมเ่ปิดชอ่งวา่งหรอืจดุออ่นใหล้กูคา้นํามาใชเ้ป็นขอ้อา้งเพือ่บา่ยเบีย่งการชําระหนีใ้นภายหลงั

ดงันัน้การตดิตามหนีท้างโทรศพัท ์จงึตอ้งนําทักษะการเจรจาตอ่รองเพือ่ตดิตามหนีม้าให ้ ในหลกัสตูรนีผู้เ้ขา้รว่มสมัมนาสามารถ
เรยีนรูแ้ละนําทกัษะตา่งๆมาใชแ้กปั้ญหาอยา่งตอ่เนือ่งจนเกดิเป็นประสบการณ์ และสามารถเรยีกเก็บเงนิคา่เชา่ซือ้จากลกูคา้ได ้ 
ปัญหาหนีเ้สยีหรอืหนีส้ญูจะนอ้ยลงและสง่ผลใหก้ารจัดเก็บหนีม้ปีระสทิธมิากขึน้ องคก์รจะมสีภาพคลอ่ง และ มกํีาไรในทีส่ดุ

เนือ้หาหวัขอ้การบรรยาย 09.00-16.00น.

การตดิตามหนีท้างโทรศพัท(์Phone  Skill of Debt Collection)

ปัญหาทีเ่ก็บเงนิไมไ่ดแ้ละขอ้อา้งทีล่กูหนีช้อบนํามาใชบ้อ่ยๆคอือะไร?            

กฏหมาย และ พ.ร.บ ทีเ่กีย่วกบัการทวงหนี้        

คณุสมบตัขิองพนักงานเรง่รัดหนีท้ีด่ ี      

ทักษะการใชโ้ทรศพัท ์ทวงหนี้

ศลิปะในการสนทนาเพือ่รับมอืกบัลกูหนี ้8 ประเภท

การสือ่สารของคน            

การเจรจาตอ่รอง (ความหมาย “การเจรจาตอ่รอง”)

อํานาจในการตอ่รอง

ทางเลอืกทีจ่ะนํามาใชก้ไ้ข ความขดัแยง้       

เวทกีารเจรจาตอ่รอง (Bargaining Arena)

กลยทุธสํ์าคญัในการเจรจาตอ่รองเพือ่ตดิตามหนี ้ 6 ขัน้ตอน

ศลิปะในการ “เจรจาหนี”้ ทีเ่ป็นตอ่           

ขอ้เสนอแนะนักเจรจาหนี ้3 ประการ       

 วตัถปุระสงค์

1.เพือ่ใหก้ารตดิตามหนีไ้ดม้ากขึน้และมผีลงานทางดา้นจัดเก็บหนีส้งูขึน้

2.เพือ่พัฒนาบคุคลากร ใหเ้กดิความเขา้ใจและสามารถนําทกัษะจากการฝึกอบรมมาใชใ้หเ้กดิประโยขนส์งูสดุ

3.เพือ่ลดเวลาและลดตน้ทนุในการตดิตามหนีใ้หน้อ้ยลง

วิทยากร : อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบตัิ
ปัจจบุนัดาํรงตาํแหน่ง    

ผูจ้ดัการ ฝ่ายสินเช่ือ และ กฎหมาย  (CREDIT AND 

LEGAL MANAGER) บรษิทั ยูโร พีทูพี ไดเรคท ์

(ประเทศไทย) จาํกดั

ประสบการณใ์นการอบรม

Problem Solving & Decision Marking

Negotiating Skills

The 7 Habits of   Highly Effective People

การสมัมนาท่ีประเทศสิงคโปร ์Account Receivable 

Program (ARP) ในกลุม่อีเลคโทรลกัซเ์อเชีย



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนีสิ้นทางโทรศัพท์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ราคาปกติท่านละ 4,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,815 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)

บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  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


