
สอบถามและสาํรองท่ี

Tel: 02-4646524 , 085-938-6299 Fax.02-9030080 ตอ่ 4326
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วนัท่ี  7 ตลุาคม  2562  เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ สุขุมวทิ  5

หลักสูตร เทคนิคการตดิตามหนีแ้ละการเจรจาต่อรองหนี ้
แบบถูกกฎหมาย ฉบบัใหม่

หลกัสตูร 1 วนั

    พนักงานตดิตามหนี ้มสีว่นสําคญัตอ่ความอยูร่อดขององคก์ร หากการตดิตามหนีไ้มม่ปีระสทิธภิาพและตดิตามหนีค้นืไมไ่ดจ้ะสง่ผลกระทบตอ่
ธรุกจิ อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ดแ้ละหนีเ้สยีจะมแีนวโนม้เพิม่มากขึน้ เนือ่งจากมหีลายปัจจัยทีจ่ะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิหนีเ้สยี  พนักงานตดิตามหนีท้าง
โทรศพัทแ์ละภาคสนามจงึตอ้งใชทั้ง้ทักษะและประสบการณ์ เพราะตอ้งเผชญิหนา้กบัลกูหนีโ้ดยตรง จงึมคีวามแตกตา่งจากการตดิตามหนีท้าง
โทรศพัท ์ การแสดงออกทางสหีนา้ หรอืการควบคมุอารมณ์ระหวา่งเจรจา เป็นสิง่สําคญั หากพนักงานเรง่รัดหนีส้นิไมส่ามารถควบคมุอารมณ์ 
ตนเองได ้โอกาสทีจ่ะเกดิการโตแ้ยง้หรอืความขดัแยง้ กบัลกูหนีส้งูมาก ซึง่จะสง่ผลตอ่การไมไ่ดรั้บการชําระหนีค้นื  สิง่ทีพ่นักงานตดิตามหนีส้นิ
พบอยูเ่สมอ คอื ลกูหนี ้ยา้ยบา้นหนี ้ลกูหนีด้ือ้ชอบหาเหตมุาอา้ง ลกูหนี ้ไมม่ ีไมห่น ีไมจ่า่ย ลกูหนีท้า้ทาย หรอื ลกูหนีเ้ป็นกลุม่ผูม้อีทิธพิล  
หวัหมอ และไมย่อมชําระหนีห้รอืตดิตอ่ลกูหนีย้ากในบางกรณีลกูหนี ้อาจจะนําสนิคา้ทีเ่ชา่ซือ้ไปจํานํา จะมคีวามผดิในขอ้กฏหมาย ในเรือ่งยักยอก
ทรัพย ์หรอื ฉอ้โกง หรอืไม ่?เมือ่พบปัญหาเหลา่นีต้อ้งหาวธิรัีบมอืและแกไ้ขปัญหา“ทําอยา่งไรใหล้กูหนีย้อมเจรจาและยอมชําระหนี”้รวมถงึการ
วางตวัและการใชคํ้าพดูเพือ่จงูใจ หรอื เพือ่กดดนัใหล้กูหนีย้อมชําระหนีต้ามเงือ่นไขในสญัญาฯ จงึเป็นสิง่จําเป็นทีต่อ้งเรยีนรูทั้กษะตา่งๆเหลา่นี ้
และนํามาใชเ้พือ่ใหไ้ดรั้บการชําระหนีก้ลบัคนืมาไดม้ากทีส่ดุ

    หลกัสตูรนีถ้กูออกแบบมาเพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มฝึกอบรมทราบถงึกฏระเบยีบและขอ้บงัคบัในตดิตามหนีท้ีถ่กูตอ้งและวธิกีารใชคํ้าพดูกบัลกูหนีโ้ดยนํา
ทักษะการเจรจาตอ่รอง(NEGOTIATION SKILLS)มาประยกุตใ์ชก้บัลกูหนีใ้นแตล่ะประเภทไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ หลกัเกณฑต์า่งๆทีนํ่ามาใชผู้ ้
เขา้ฝึกอบรมจะสามารถนําจดุแข็งไปใชแ้ละในบางครัง้หากเกดิขอ้โตแ้ยง้จากลกูหนีห้รอืพบปัญหาเฉพาะหนา้ตอ้งใชทั้กษะในการเจรจาเพือ่แกไ้ข
สถานการณ์โดยไมเ่ปิดชอ่งวา่งหรอืจดุออ่นใหล้กูหนีนํ้ามาใชเ้ป็นขอ้อา้งเพือ่บา่ยเบีย่งการชําระหนีใ้นภายหลงั

เนือ้หาหวัขอ้การบรรยาย 09.00-16.00น.

1. ปัญหาทีทํ่าใหก้ารเก็บเงนิจากลกูหนีไ้มไ่ดมั้กเกดิจาก....???   

2. การเตรยีมพรอ้มกอ่นเดนิทางไป ตดิตามหนี ้ภาคสนาม

3. ศลิปะการสนทนาเพือ่รับมอืกบัลกูหนี ้5ประเภท

        1.ลกูหนี ้“ไมห่น ีไมม่ ีไมจ่า่ย”                         2.ลกูหนี ้กลุม่อทิธพิล (ทหาร ,ตํารวจ,ขา้ราชการทอ้งถิน่)

        3.ลกูหนี ้ชอบผลดัผอ่น + (ROLE-PLAY) 4.ลกูหนี ้ชอบบา่ยเบีย่ง > มขีอ้อา้ง + (ROLE-PLAY)                    

5.ลกูหนี ้โกรธงา่ย > โมโหรา้ย + (ROLE-PLAY) 

4. กลยทุธก์ารเจรจาตอ่รองหนี ้(Debts Negotiations)

5. กญุแจของการฟัง                                                                    

       - เราเห็นอะไรจากการมองคน    - อํานาจการตอ่รอง + (แบบทดสอบ)

       - ทางเลอืกทีจ่ะนํามาใชแ้กไ้ขความขดัแยง้(แบบทดสอบฯ)     - เวทกีารเจรจาตอ่รอง

6. เคล็ดไมล่บั ตอ้งเตรยีมพรอ้มเพือ่ไวรั้บมอืกบัลกูหนี ้3 ประการ

7. กฎหมายทีต่อ้งรูใ้นงานตดิตามหนี ้ภาคสนาม 8. หนีท้ีบ่งัคบัได ้& บงัคบัไมไ่ด ้

9. ขบวนการตดิตามหนี,้บอกกลา่ว,บอกเลกิ,สบืทรัพย,์บงัคบัคด,ีขายทอดตลาด

10. ความผดิฐานโกงเจา้หนี(้ มาตรา350) 11. การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในภาวะขบัขนั เมือ่ ลกูหนีม้ ี“ปืน”

12การกระทําของลกูหนีด้งัตอ่ไปนี ้ผูก้ระทํามคีวามผดิหรอืไม ่?

     * ขม่ขู ่> พยายามฆา่     * หน่วงเหนีย่ว กกัขงั> ความผดิเกีย่วกบัเสรภีาพฯ * ยักยอกทรัพย>์ รับซือ้ของโจร 

     * ฉอ้โกง                     * หมิน่ประมาท

13. พ.ร.บ. การตดิตามทวงถามหนี ้ทีเ่ป็นธรรม  (ขอ้ปฏบิตั/ิขอ้หา้ม)

วทิยากร  อาจารยอ์งอาจ  ฉนัทสมบตั ิ

ผูจั้ดการฝ่ายสนิเชือ่ และกฎหมาย

าจารยอ์งอาจ  ฉนัทสมบตัิ



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลักสูตร เทคนิคการตดิตามหนีแ้ละการเจรจาต่อรองหนี ้
แบบถูกกฎหมาย ฉบบัใหม่

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

สมคัรก่อนวนัท่ี 4 ตุลาคม 2562 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


