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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาเพือติดตามหนีท# างโทรศัพท์ &
ภาคสนาม
(Phone Skill Negotiations of Debt Collection)
PRINCIPLES
พนักงานติดตามหนี ม@ ีส่วนสํ าคัญต่อความอยู่รอดขององค์กรหากการติดตามหนีไ@ ม่มีประสิทธิ ภ าพและ
ติดตามหนี @คืนไม่ได้ จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างหลีกเลีKยงไม่ได้ และหนี @เสียจะมีแนวโน้ มเพิKมมากขึ @น เนืKองจากมี
หลายปั จ จัยทีK จะเป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิ ดหนี เ@ สี ย การติดตามหนีต@ ้ องใช้ ทัง@ ทักษะและประสบการณ์ สิKง ทีK พนักงาน
ติดตามหนี @พบอยู่เสมอ คือ ลูกหนี @ชอบหาเหตุมาอ้ างและไม่ยอมชําระหนี @หรื อติดต่อลูกหนี @ยาก(ไม่ยอมรับโทรศัพท์)
ในบางกรณีลูกหนีอ@ าจจะยอมรับโทรศัพท์แต่จะบ่ายเบีKยงการชําระหนีเ@ มืKอพบปั ญหาเหล่านีต@ ้ องหาวิธีรับมือและ
แก้ ไขปั ญหา“ทําอย่างไรให้ ลูกหนี @ยอมเจรจาและยอมชําระหนี @”รวมถึงการใช้ คําพูดและนํ @าเสียงเพืKอจูงใจหรื อเพืKอ
กดดันให้ ลกู หนี @ยอมชําระหนี @ตามเงืKอนไขในสัญญาฯ การเรี ยนรู้และนําทักษะการเร่งรัดหนี @สินมาใช้ จึงเป็ นสิKงจําเป็ น
ทีK ผ้ ู เข้ าร่ ว มฝึ กอบรมต้ องนํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เพืK อ ให้ ได้ รั บ การชํ า ระหนี จ@ ากลู ก หนี ก@ ลั บ คื น มาได้ มากทีK สุ ด
หลักสูตรนีถ@ ูกออกแบบมาเพืKอให้ ผ้ ูเ ข้ าร่ วมฝึ กอบรมทราบถึง กฏระเบียบและข้ อบังคับในการใช้ โทรศัพ ท์
ติดตามหนีท@ ีKถูกต้ องและวิธีการใช้ คําพูดกับลูกหนี @โดยนําทักษะการเจรจาต่อรอง (NEGOTIATIONSKILLS) มา
ประยุกต์ใช้ กบั ลูกหนี @ในแต่ละประเภทได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หลักเกณฑ์ตา่ งๆทีKนํามาใช้ ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมจะสามารถ
นําจุดแข็งไปใช้ และในบางครัง@ หากเกิดข้ อโต้ แย้ งจากลูกหนี @หรื อพบปั ญหาเฉพาะหน้ า ต้ องใช้ ทกั ษะในการเจรจาเพืKอ
แก้ ไขสถานการณ์ โดยไม่เ ปิ ดช่องว่างหรื อเปิ ดจุดอ่อนให้ ลูกหนี น@ ํามาใช้ เป็ นข้ ออ้ างเพืKอบ่ายเบีKยงการชําระหนีใ@ น
ภายหลังดังนัน@ หลักสูตร “เทคนิคการเจรจาเพืKอติดตามหนี @ทางโทรศัพท์&ภาคสนาม”จึงเป็ นสิKงสําคัญทีKผ้ ูเข้ าร่ วม
ฝึ กอบรมสามารถเรี ยนรู้และนําทักษะต่างๆจากการเรี ยนรู้นี @ไปใช้ แก้ ปัญหาและเรี ยกเก็บเงินได้ อย่างต่อเนืKองจนเกิด
เป็ นประสบการณ์จะส่งผลให้ การจัดเก็บหนี @มีประสิทธิภาพมากขึ @น ธุรกิจมีสภาพคล่อง และ มีกําไรโดยทีKจะ”ได้ ทงั @
เงิน และได้ ทงใจลู
ั @ กหนี @”
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OBJECTIVES
1. เพืKอให้ การติดตามหนี @ได้ มากขึ @นและมีผลงานทางด้ านจัดเก็บหนี @สูงขึ @น
2. เพืKอพัฒนาบุคคลากร ให้ เกิดความเข้ าใจและสามารถนําทักษะจากการฝึ กอบรมมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
3. เพืKอลดเวลาและลดต้ นทุนในการติดตามหนี @ให้ น้อยลง
AREAS OF STUDY
เวลา

รายละเอียด (หัวข้ อการฝึ กอบรม)

9.00 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 15.30 น.

ระยะเวลา (นาที)

ปั ญหาทีKทําให้ การเก็บเงินจากลูกหนี @ไม่ได้ มกั เกิดจาก ?
90
Pre – Test Phone Skill Negotiations of Debt Collection Technical
บทบาท และหน้ าทีK & คุณสมบัติ ของพนักงานเร่งรัดฯ
ทักษะการใช้ โทรศัพท์ทวงหนี @
- การเตรี ยมพร้ อม ก่อนจะโทรศัพท์ทวงหนี @
- ลักษณะของเสียง และสไตล์ของนํ @านํ @าเสียง
- คําพูด ,นํ @าสียง,ภาษากาย สามารถบอกอะไรได้ บ้าง
******** Coffee break********
15
ศิลปะในการสนทนาเพืKอรับมือกับลูกหนี @ 6 ประเภท
75
Role – Play การรับมือกับลูกหนี @ 3 ประเภท
******** พัก เทีKยง ********
15
การเจรจาต่อรอง ( ความหมาย “ การเจรจาต่อรอง ” )
90
อํานาจในการต่อรอง
ทางเลือกทีKจะนํามาใช้ แก้ ความขัดแย้ ง
เวทีการเจรจาต่อรอง ( Bargaining Arena )
กลยุทธ์สําคัญในการเจรจาต่อรองเพืKอติดตามหนี @ มี 6 ขันตอน
@
ข้ อเสนอแนะนักเจรจาหนี @ 3 ประการ
******** Coffee break
********
15
กฏหมาย ทีKต้องทราบเกีKยวกับการตามหนี @
45
* หนี @ทีKบงั คับได้ / หนี @ทีKบงั คับไม่ได้
* พ.ร.บ. การติดตามทวงถามหนี @ ทีKเป็ นธรรม
( ข้ อปฏิบตั ิ / ข้ อห้ าม )
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15.30 – 16.00 น.
Post – Test Phone Skill Negotiations of Debt Collection Technical 30
********************************
หมายเหตุ หัวข้ อทีKเสนอสามารถปรับเปลีKยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร

PROFESSIONAL INSTRUCTOR

ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี

อาจารย์องอาจ ฉ ันทสมบ ัติ

สาขาบริหารธุรกิจ

ประวัตกิ ารทํางาน
• ผู้จดั การฝ่ ายสินเชืKอและกฎหมาย บริษัท ยูโร พีทพู ี ไดเรคท์ (ประเทศไทย)
จํากัด
• เคยร่วมงานกับ บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จํากัด มาเป็ นเวลา 27 ปี
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ซึงK ได้ ทํางานในแผนกควบคุมสินเชืKอและกฎหมายมาทุกตําแหน่ง
การเข้ าอบรม/สัมมนา
• เข้ ารับการอบรมหลักสูตร Problem Solving & Decision Marking
• เข้ ารับการอบรมหลักสูตร Negotiating Skills
• เข้ ารับการอบรมหลักสูตร The Seven Habits of Highly Effective People
• เข้ าร่วมการสัมมนาทีKประเทศสิงคโปร์ Account Receivable Program (ARP)
ในกลุม่ อีเล็กโทรลักซ์-เอเชีย
ประสบการณ์ ในการเขียนหนังสือ
• เขียนบทความพิเศษในวารสารภาษีบญ
ั ชีและกฎหมายธุรกิจ
“ทําอย่างไรไม่ให้ เกิดหนี @เสีย จัดการอย่างไรกับหนี @ทีKมีปัญหา”
• เขียนเรืK อง “กลยุทธ์การกระชากหนี @”
ประสบการณ์ ในการบรรยาย
• ได้ รับเกียรติเชิญเป็ นผู้บรรยายในกับบริษัทต่าง ๆ (INHOUSE) ทังภาครั
@
ฐ และภาคเอกชน
• บรรยาย ให้ กบั สถาบันฝึ กอบรมทัวK ไปหลายสถาบัน
หัวข้ อวิชาทีมีความถนัด
• นโยบายสินเชืKอ และการควบคุมสินเชืKออย่างมีประสิทธิภาพ (Credit Policy and Effective Credit
Control)
• ทักษะการเจรจาเพืKอเร่งรัดหนี @สิน (Debts Collection Negotiation Skills)
• ทักษะการใช้ โทรศัพท์เพืKอติดตามหนี @ (TELE-NEGO)
การติดต่ อ:

0-2615-4499, 0-2615-4477-8, hipotraining@gmail.com, www.hipotraining.co.th
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