
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

หลกัสตูร เทคนคิการเจรจาเพื�อตดิตามหนี#ทางโทรศพัท&์
ภาคสนาม  

(Phone Skill Negotiations of Debt Collection) 
 
 

วทิยากร อาจารยอ์งอาจ ฉนัทสมบตั ิ
ผูจ้ดัการ ฝ่ายสนิเชื�อ และกฎหมาย (CREDIT ANDLEGAL MANAGER)  

บรษิทั ยโูร พทีพู ีไดเรคท(์ประเทศไทย) จาํกดั 
เขยีนบทความพเิศษในวารสารภาษบีญัชแีละกฎหมายธรุกจิ  
“ทําอยา่งไรไมใ่หเ้กดิหนี#เสยี จดัการอยา่งไรกบัหนี#ท ี�มปีญัหา” 

เขยีนหนงัสอื เร ื�อง “กลยทุธก์ารกระชากหนี#” 
ประสบการณ์บรรยาย หลกัสตูรการเรง่รดัหนี#สนิและการเจรจาตอ่รองเพื�อตดิตามหนี# 29 ปี 

 

 
18 ธนัวาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สุทธสิาร) 
 

*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 พนักงานตดิตามหนีOมสีว่นสําคัญตอ่ความอยูร่อดขององคก์รหากการตดิตามหนีOไมม่ปีระสทิธภิาพและตดิตาม
หนีOคนืไมไ่ดจ้ะสง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิอย่างหลกีเลีYยงไมไ่ดแ้ละหนีOเสยีจะมแีนวโนม้เพิYมมากขึOน เนืYองจากมหีลายปัจจัย
ทีYจะเป็นตัวกระตุน้ใหเ้กดิหนีOเสยี  การตดิตามหนีOตอ้งใชท้ั Oงทกัษะและประสบการณ ์สิYงทีYพนักงานตดิตามหนีOพบอยู่
เสมอ คอื ลกูหนีOชอบหาเหตมุาอา้งและไมย่อมชําระหนีOหรอืตดิตอ่ลูกหนีOยาก(ไมย่อมรับโทรศัพท)์ในบางกรณีลกูหนีO
อาจจะยอมรับโทรศพัทแ์ตจ่ะบา่ยเบีYยงการชาํระหนีOเมืYอพบปัญหาเหลา่นีOตอ้งหาวธิรัีบมอืและแกไ้ขปัญหา“ทําอย่างไร
ใหล้กูหนีOยอมเจรจาและยอมชําระหนีO”รวมถงึการใชคํ้าพูดและนํOาเสยีงเพืYอจงูใจหรอืเพืYอกดดันใหล้กูหนีOยอมชําระหนีO
ตามเงืYอนไขในสัญญาฯ การเรยีนรูแ้ละนําทกัษะการเร่งรัดหนีOสนิมาใชจ้งึเป็นสิYงจําเป็นทีYผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมตอ้งนํามา
ประยกุตใ์ชเ้พืYอใหไ้ดรั้บการชาํระหนีOจากลกูหนีOกลบัคนืมาไดม้ากทีYสดุ 

หลักสตูรนีOถกูออกแบบมาเพืYอใหผู้เ้ขา้ร่วมฝึกอบรมทราบถงึกฏระเบยีบและขอ้บงัคับในการใชโ้ทรศพัทต์ดิตาม
หนีOทีYถกูตอ้งและวธิกีารใชคํ้าพดูกบัลูกหนีOโดยนําทกัษะการเจรจาต่อรอง (NEGOTIATIONSKILLS) มาประยุกตใ์ชก้ับ
ลกูหนีOในแตล่ะประเภทไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ หลักเกณฑต์่างๆทีYนํามาใชผู้เ้ขา้ฝึกอบรมจะสามารถนําจุดแข็งไปใช ้
และในบางครัOงหากเกดิขอ้โตแ้ยง้จากลกูหนีOหรอืพบปัญหาเฉพาะหนา้ ตอ้งใชท้กัษะในการเจรจาเพืYอแกไ้ข
สถานการณ์โดยไมเ่ปิดชอ่งวา่งหรอืเปิดจุดออ่นใหล้กูหนีOนํามาใชเ้ป็นขอ้อา้งเพืYอบา่ยเบีYยงการชาํระหนีOในภายหลัง 

ดังนัOนหลักสตูร “เทคนคิการเจรจาเพืYอตดิตามหนีOทางโทรศพัท&์ภาคสนาม”จงึเป็นสิYงสําคัญทีYผูเ้ขา้ร่วม
ฝึกอบรมสามารถเรยีนรูแ้ละนําทกัษะต่างๆจากการเรยีนรูน้ีOไปใชแ้กปั้ญหาและเรยีกเก็บเงนิไดอ้ยา่งตอ่เนืYองจนเกดิเป็น
ประสบการณจ์ะสง่ผลใหก้ารจัดเก็บหนีOมปีระสทิธภิาพมากขึOน ธรุกจิมสีภาพคลอ่ง และ มกีําไรโดยทีYจะ”ไดท้ั Oงเงนิ และ
ไดท้ั OงใจลกูหนีO” 

 
วตัถปุระสงค ์
1. ทราบหลักการการใชคํ้าพูดอยา่งไรจงึจะทําใหล้กูคา้ยอมชาํระหนีO 
2. สามารถนําทกัษะการเจรจาตอ่รองมาใชก้บัลกูคา้โดย“เราเก็บเงนิไดแ้ละลูกคา้ยังมคีวามสมัพันธท์ีYดกีับเรา” 
3. สามารถนําจดุแข็งไปใชแ้ละไม่เปิดจุดออ่นใหล้กูคา้ใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไมช่าํระหนีO 
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หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 

9.00 – 10.30 น.                       ปัญหาที�ทาํใหก้ารเกบ็เงินจากลูกหนี�ไม่ได้มักเกิดจาก ?          

    Pre – Test   Phone Skill Negotiations of Debt Collection Technical 

    บทบาท และหน้าที� & คุณสมบตั ิของพนักงานเร่งรัดฯ 

    ทกัษะการใช้โทรศัพท์ทวงหนี3        

    - การเตรียมพร้อม ก่อนจะโทรศัพท์ทวงหนี3 

    - ลักษณะของเสียง และสไตล์ของนํ3านํ3าเสียง 

    - คําพูด ,นํ3าสียง,ภาษากาย สามารถบอกอะไรได้บ้าง 

10.30 – 10.45 น.  ********     Coffee break ********           

10.45 – 12.00 น.  ศิลปะในการสนทนาเพื�อรับมอืกบัลูกหนี3 6 ประเภท     

    Role – Play การรับมือกบัลูกหนี3 3 ประเภท 

12.00 – 13.00 น.  ********      พกั เที�ยง  ********           

13.00 – 14.30 น.  การเจรจาต่อรอง ( ความหมาย “ การเจรจาต่อรอง ” )             

    อาํนาจในการต่อรอง 

ทางเลือกที�จะนํามาใช้แก้ความขัดแย้ง              

เวทกีารเจรจาต่อรอง ( Bargaining Arena )           

กลยทุธ์สําคัญในการเจรจาตอ่รองเพื�อติดตามหนี�  มี 6 ขั�นตอน 

ข้อเสนอแนะนักเจรจาหนี3 3 ประการ           

14.30 – 14.45 น.  ********      Coffee break  ********           

14.45 – 15.30 น.  กฏหมาย ที�ต้องทราบเกี�ยวกับการตามหนี3      

          * หนี3ที�บังคบัได้ / หนี3ที�บังคบัไม่ได้  

      * พ.ร.บ. การตดิตามทวงถามหนี3 ที�เป็นธรรม 

         ( ข้อปฏิบัต ิ/ ข้อห้าม ) 

15.30 – 16.00 น.  Post – Test   Phone Skill Negotiations of Debt Collection Technical   

 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
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อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 18 ธนัวาคม 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายใน 2 ธนัวาคม 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีO 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีY 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีY 014-2-63503-8 

          ชืYอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีY 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืYอบรษัิทของท่าน และชืYอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัYงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั 
3.  หัก ณ ทีYจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีY 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีYไดช้าํระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, เทคนคิการเจรจาตอ่รอง , ตดิตามหนีO , หนีO , ทางโทรศพัท ์, ภาคสนาม , เจรจาตอ่รอง ,ทวงหนีO , งานตามหนีO  
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