
ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากการฝึกอบรมหลกัสูตรนี:้

1.ทราบหลักการการใชค้ าพูดอย่างไรจงึจะท าใหลู้กคา้ยอมช าระหนี้
2.สามารถน าทกัษะการเจรจาต่อรองมาใชก้บัลูกคา้โดย”เราเก็บเงนิ
ไดแ้ละลูกคา้ยังมคีวามสมัพันธท์ีด่กีบัเรา”
3.สามารถน าจุดแข็งไปใชแ้ละไม่เปิดจุดอ่อนใหลู้กคา้ใชเ้ป็นขอ้อา้ง
ในการไม่ช าระหนี้

หลกัการและเหตผุล เร ิม่ลงทะเบยีน 08.30 น.-09.00 น.

08.30 – 09.00 ลงทะเบยีน

09.00-10.30 น. การตดิตามหนี้ทางโทรศัพท์

(Phone  Skill of Debt Collection)

- ปัญหาทีเ่ก็บเงนิไม่ไดแ้ละขอ้อา้งทีลู่กหนี้

ชอบน ามาใชบ้อ่ยๆคอือะไร?    

- กฎหมาย และ พ.ร.บ ทีเ่กีย่วกบัการทวงหนี้       

10.30-10.45น. พกัรบัประทานอาหาร

10.45– 12.00น. คณุสมบตัขิองพนกังานเรง่รดัหนีท้ ีด่ ี      

- ทกัษะการใชโ้ทรศัพท ์ทวงหนี้

- การเตรยีมพรอ้ม กอ่นจะโทรศัพทท์วงหนี้

- ลักษณะของเสยีง และสไตลข์องน ้าเสยีง

- ค าพูด, น ้าเสยีง, ภาษากาย สามารถบอก

อะไรไดบ้า้ง

ศลิปะในการสนทนาเพือ่รบัมอืกบั

ลูกหนี ้8 ประเภท

12.00-13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั

13.00-14.30 น. การสือ่สารของคน

- การเจรจาต่อรอง (ความหมาย 

“การเจรจาต่อรอง”)

- อ านาจในการต่อรอง

- ทางเลอืกทีจ่ะน ามาใชแ้กไ้ข ความขัดแยง้

- เวทกีารเจรจาต่อรอง

(Bargaining Arena)

14.30-14.45น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง

14.45-16.00น. กลยทุธส์ าคญัในการเจรจาตอ่รองเพือ่

ตดิตามหนี ้ 6 ข ัน้ตอน

- ศลิปะในการ “เจรจาหนี้” ทีเ่ป็นต่อ 

- ขอ้เสนอแนะนักเจรจาหนี้ 3 ประการ 

หวัขอ้ในการเรยีนรู ้

อาจารยอ์งอาจ ฉนัทสมบตั ิ

➢ ทีป่รกึษา ฝ่ายสนิเชือ่ และกฎหมาย บรษัิท ยูโร พทีพูี ไดเรคท์
(ประเทศไทย) จ ากดั

➢ เขยีนบทความพเิศษในวารสารภาษีบญัชแีละกฎหมายธรุกจิ “ท า
อย่างไรไม่ใหเ้กดิหนี้เสยี จัดการอย่างไรกบัหนี้ทีม่ปัีญหา”

➢ เขยีนหนังสอื เรือ่ง “กลยุทธก์ารกระชากหนี้”
➢ ประสบการณ์บรรยาย หลักสตูรการเร่งรัดหนี้สนิและการเจรจา

ต่อรองเพือ่ตดิตามหนี้ 30 ปี

วทิยากร 

หลกัสูตร เทคนิคการเจรจาตอ่รองตดิตามหนีท้างโทรศพัท ์
อย่างมปีระสทิธภิาพ

วนัพฤหสับดทีี ่26 มกราคม 2566
โรงแรมจสัมนิซติี ้สุขมุวทิ 23

หลกัสูตร 1 วนั

ทา่นละ    3,900 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %
เฉพาะนติบิคุคลสามารถหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ได ้
ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสตูร
***สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษไีด ้200% ของคา่ใชจ้่าย
จรงิ ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ. 
2548 เป็นตน้ไป

คา่ลงทะเบยีน

การตดิตามหนี้ตอ้งใชท้ัง้ทกัษะและประสบการณ์ สิง่ที่
พนักงานตดิตามหนีพ้บอยู่เสมอ คอื ลูกคา้ชอบหาเหตุมาอา้งและไม่
ยอมช าระหนี้หรอืพบตัวลูกคา้ยาก ปัญหาทีพ่บบอ่ยคอื ลูกคา้ไม่
ยอมรับโทรศัพทห์รอือาจจะตดิต่อลูกคา้ไดแ้ต่จะลูกคา้บา่ยเบีย่งการ
ช าระหนี้ เมือ่ผูเ้ขา้ฝึกอบรมพบปัญหาเหล่าตอ้งหาวธิรัีบมอืและแกไ้ข
ปัญหา “ท าอย่างไรใหลู้กหนี้ยอมเจรจาและยอมช าระหนี้” การใช ้

ค าพูดและน ้าเสยีงเพือ่จูงใจ หรอื เพือ่กดดันใหลู้กคา้ยอมช าระหนี้
ตามเงือ่นไข จงึเป็นสิง่จ าเป็นทผีูเ้ขา้ฝึกอบรมตอ้งเรยีนรูท้กัษะต่างๆ
เหล่านี้ เพือ่เรยีกเก็บเงนิค่าเชา่ซือ้ใหไ้ด ้ปัญหาหนี้เสยีก็จะลด
นอ้ยลงและหนี้สญูจะเกดิลดนอ้ยลงในทีส่ดุ

หลักสตูรนี้ถกูออกแบบมาเพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนาทราบถงึการ
เตรยีมพรอ้มกอ่นจะโทรศัพทต์ดิตามหนี้และศกึษาความเป็นไปได ้
ของลูกคา้แต่ละ สไตล ์ทีต่อ้งใชค้ าพูดและน ้าสยีง ในการเจรจาทวง
หนี้ทางโทรศัพทก์บัลูกคา้แต่ละประเภท ซึง่มพีืน้ฐานทีแ่ตกต่างกนั  
รวมถงึ ตอ้งสามารถโนม้นา้วเกลีย้กล่อม หรอื เมือ่เผชญิกบั
สถานะการทีเ่กดิขึน้จรงิตอ้งรูจ้ัก วธิรัีบมอืลูกคา้ โดยน าทกัษะการ
เจรจาต่อรอง (Negotiation Skills) มาประยุกตแ์ละใชก้บัลูกคา้ในแต่
ละสไตล ์หลักเกณฑต์่างๆทีน่ ามาใชใ้นการสมัมนาครัง้นี้ผูเ้ขา้ร่วม
สมัมนาจะสามารถน าจุดแข็งไปใชไ้ดแ้ละขจัดขอ้โตแ้ยง้จากลูกคา้ได ้
โดยการน าทกัษะในการเจรจาต่อรองเขา้ชว่ยแกไ้ขสถานการณ์และ
ไม่เปิดชอ่งว่างหรอืจุดอ่อนใหลู้กคา้น ามาใชเ้ป็นขอ้อา้งเพือ่บา่ยเบีย่ง
การช าระหนี้ในภายหลัง

ดังนัน้การตดิตามหนี้ทางโทรศัพท ์จงึตอ้งน าทกัษะการเจรจา
ต่อรองเพือ่ตดิตามหนี้มาให ้ ในหลักสตูรนี้ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาสามารถ
เรยีนรูแ้ละน าทกัษะต่างๆมาใชแ้กปั้ญหาอย่างต่อเนื่องจนเกดิเป็น
ประสบการณ์ และสามารถเรยีกเก็บเงนิค่าเชา่ซือ้จากลูกคา้ได ้
ปัญหาหนี้เสยีหรอืหนี้สญูจะนอ้ยลงและสง่ผลใหก้ารจัดเก็บหนี้มปีระ
สทิธมิากขึน้ องคก์รจะมสีภาพคล่อง และ มกี าไรในทีส่ดุ



หลกัสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองตดิตามหนีท้างโทรศพัท ์
อย่างมปีระสทิธภิาพ

วนัพฤหสับดทีี ่26 มกราคม 2566

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ

โทรศัพท ์085-938-6299, 082-4235915

ลงทะเบยีนส ารองทีน่ ัง่
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง 
➢ อเีมล์ brainassetsale1@gmail.com

วธิกีารช าระเงนิ

❑ โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารกรุงเทพ สาขา้นแพว้
❑ เลขทีบ่ญัชี 287-0-26170-4               
❑ เช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายบรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จ ากดั 

กรณีหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
บรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จ ากดั (ส านักงานใหญ)่
99/63 ซอยพุทธบชาู 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทงุ่ครุ กรุงเทพฯ
10140
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ:ี 0105563158712

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ ใน
กรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหกัค่าธรุการ รอ้ย
ละ 10 ของค่าสมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน 
บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากนี้แลว้ 
บรษัิทฯ จะไม่คนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้

หมายเหต ุเมือ่ช าระค่าสมัมนาเรยีบรอ้ยแลว้โปรดสง่ใบPay-in เพือ่
เป็นหลักฐานการยนืยัน

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน

เพ ือ่ใหเ้กดิประโยชนส์ูงสุดและความสะดวกแกผู่เ้ขา้สมัมนา กรุณากรอกรายละเอยีดใหค้รบทุกชอ่ง

ชือ่บรษัิท _________________________________________ ประเภทธรุกจิ_______________________________________

ส านักงานใหญ ่     สาขาที่ __________________ เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี _______________________________________  

ทีอ่ยู่ ______________________________________________________________________________________________

ผูป้ระสานงาน_______________________________________โทรศัพท_์________________ต่อ_______________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ_____________________________________โทรสาร___________________________________________

1.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ต าแหน่ง___________________________________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

2.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ต าแหน่ง___________________________________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

3.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ต าแหน่ง___________________________________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

จ านวนผูเ้ขา้สมัมนา อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3% สุทธิ

1 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00

อัตราค่าสัมมนา

1 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00

พเิศษ! ลงทะเบยีนก่อนวันที ่14 มกราคม 66 เหลือท่านละ
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