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TRAINING OUTLINE

หลัก สูต ร เทคนิค การเจรจาเพื"อ ติด ตามหนีท' างโทรศัพ ท์
(Phone Skill Negotiation of Debt Collection)

วิท ยากร: อาจารย์ อ งอาจ ฉัน ทสมบัต ิ
อบรมวันที 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม โกลด์ ออร์ คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดี-สุ ทธิสาร)
หลัก การและเหตุผ ล
พนัก งานติด ตามหนีม' ีส่ วนสําคัญต่ อ ความอยู่ร อดขององค์ ก รหากการติดตามหนีไม่มีประสิทธิภาพ
และติดตามหนีคืนไม่ได้ จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างหลีกเลี#ยงไม่ได้ และหนีเ' สียจะมีแ นวโน้ ม เพิ"ม มากขึน'
เนื#องจากมีหลายปัจจัยที#จะเป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดหนีเสีย การติดตามหนีต้ องใช้ ทงทั
ั กษะและประสบการณ์ สิ#งที#
พนักงานติดตามหนีพบอยู่เสมอ คือ ลูกหนีชอบหาเหตุมาอ้ างและไม่ยอมชําระหนีหรื อติดต่อลูกหนียาก(ไม่ยอมรับ
โทรศัพท์)ในบางกรณีลกู หนีอาจจะยอมรับโทรศัพท์แต่จะบ่ายเบี#ยงการชําระหนีเมื#อพบปัญหาเหล่านีต้ องหาวิธี
รับมือและแก้ ไขปัญหา“ทําอย่ างไรให้ ล กู หนีย' อมเจรจาและยอมชําระหนี”' รวมถึงการใช้ ค าํ พูด และนํา' เสียง
เพื#อจูงใจหรื อเพื#อกดดัน ให้ ลกู หนียอมชําระหนีต' ามเงื#อนไขในสัญญาฯ การเรียนรู้และนําทักษะการเร่งรัดหนีสิน
มาใช้ จึงเป็ นสิ#งจําเป็ นที#ผ้ เู ข้ าร่วมฝึ กอบรมต้ องนํามาประยุกต์ใช้ เพื#อให้ ได้ รับการชําระหนีจากลูกหนีกลับคืนมา
ได้ มากที#สดุ
หลัก สูต รนีถ' กู ออกแบบมาเพื#อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมฝึ กอบรมทราบถึงกฏระเบียบและข้ อ บังคับ ในการใช้
โทรศัพ ท์ ต ิด ตามหนีท' ี#ถกู ต้ องและวิธ ีก ารใช้ ค าํ พูด กับลูกหนีโดยนําทัก ษะการเจรจาต่ อ รอง
(NEGOTIATIONSKILLS) มาประยุกต์ใช้ กบั ลูกหนีในแต่ละประเภทได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หลักเกณฑ์ต่างๆที#
นํามาใช้ ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมจะสามารถนําจุด แข็งไปใช้ และในบางครังหากเกิด ข้ อ โต้ แ ย้ งจากลูกหนีหรือพบปัญหา
เฉพาะหน้ า
ต้ องใช้ ท ัก ษะในการเจรจาเพื#อแก้ ไ ขสถานการณ์ โดยไม่ เ ปิ ดช่ อ งว่ างหรือเปิ ดจุด อ่ อ นให้ ลกู หนี
นํามาใช้ เ ป็ นข้ อ อ้ างเพื#อบ่ ายเบี"ยงการชําระหนีในภายหลัง
ดังนัน' หลัก สูต ร“เทคนิค การเจรจาเพื"อ ติด ตามหนีท' างโทรศัพ ท์ ”จึงเป็ นสิ"งสําคัญที#ผ้ เู ข้ าร่วมฝึ กอบรม
สามารถเรียนรู้และนําทักษะต่างๆจากการเรียนรู้นไปใช้
ี แก้ ปัญหาและเรี ยกเก็บเงินได้ อย่างต่อเนื#องจนเกิดเป็ น
ประสบการณ์จะส่งผลให้ การจัดเก็บหนีมีป ระสิท ธิภ าพมากขึน' ธุร กิจ มีส ภาพคล่ อ ง และ มีก าํ ไรโดยที#จะ”ได้ ท งั '
เงิน และได้ ท ัง' ใจลูก หนี”'
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วัต ถุป ระสงค์
1. เพื#อให้ การติดตามหนีได้ มากขึนและมีผลงานทางด้ านจัดเก็บหนีสูงขึน
2. เพือ# พัฒนาบุคคลากร ให้ เกิดความเข้ าใจและสามารถนําทักษะจากการฝึ กอบรมมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด
3. เพื#อลดเวลาและลดต้ นทุนในการติดตามหนีให้ น้อยลง

หัวข้ อ การอบรม
1.
2.
3.
4.

ปัญหาที#ทําให้ การเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได้ มกั เกิดจาก ?
Pre – Test Phone Skill Negotiations of Debt Collection Technical
บทบาท และหน้ าที# & คุณสมบัติ ของพนักงานเร่งรัดฯ
ทักษะการใช้ โทรศัพท์ทวงหนี
• การเตรี ยมพร้ อม ก่อนจะโทรศัพท์ทวงหนี
• ลักษณะของเสียง และสไตล์ของนํานําเสียง
• คําพูด ,นําสียง,ภาษากาย สามารถบอกอะไรได้ บ้าง
5. ศิลปะในการสนทนาเพื#อรับมือกับลูกหนี 6 ประเภท
6. Role – Play การรับมือกับลูกหนี 3 ประเภท
7. การเจรจาต่อรอง ( ความหมาย “ การเจรจาต่อรอง ” )
8. อํานาจในการต่อรอง
9. ทางเลือกที#จะนํามาใช้ แก้ ความขัดแย้ ง
10. เวทีการเจรจาต่อรอง ( Bargaining Arena )
11. กลยุทธ์สําคัญในการเจรจาต่อรองเพื#อติดตามหนี มี 6 ขันตอน
12. ข้ อเสนอแนะนักเจรจาหนี e ประการ
13. กฏหมาย ที#ต้องทราบเกี#ยวกับการตามหนี
• หนีที#บงั คับได้ / หนีที#บงั คับไม่ได้
• พ.ร.บ. การติดตามทวงถามหนี ทีเ# ป็ นธรรม
• ข้ อปฏิบตั ิ / ข้ อห้ าม
14. Post – Test Phone Skill Negotiations of Debt Collection Technical
15. สรุปคําถาม และ คําตอบ
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ประโยชน์ ท" คี าดว่ าจะได้ ร ับ จากการฝึ กอบรมหลัก สูต รนี '
1. ทราบหลักการการใช้ คําพูดอย่างไรจึงจะทําให้ ลกู ค้ ายอมชําระหนี
2. สามารถนําทักษะการเจรจาต่อรองมาใช้ กบั ลูกค้ าโดย“เราเก็บเงินได้ และลูกค้ ายังมีความสัมพันธ์ที#ดีกบั เรา”
3. สามารถนําจุดแข็งไปใช้ และไม่เปิ ดจุดอ่อนให้ ลกู ค้ าใช้ เป็ นข้ ออ้ างในการไม่ชําระหนี
ระยะเวลาในการอบรม
• จํานวน 1 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.)
กรุณาดูป ระวัต ิวิท ยากรในหน้ าถัด ไป
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อาจารย์ องอาจ ฉัน ทสมบัต ิ

ประวัต กิ ารศึก ษา
• ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ

การเข้ าอบรม/สัม มนา
• เข้ ารับการอบรมหลักสูตร Problem Solving & Decision Marking
• เข้ ารับการอบรมหลักสูตร Negotiating Skills
• เข้ ารับการอบรมหลักสูตร The Seven Habits of Highly Effective People
• เข้ าร่วมการสัมมนาที#ประเทศสิงคโปร์ Account Receivable Program (ARP) ในกลุ่มอีเลคโทร
ลักซ์เอเชีย

ประสบการณ์ ใ นการทํางาน
• ร่วมงานกับ บริ ษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จํากัด มาเป็ นเวลา 28 ปี
• ร่วมงานกับ บริ ษัท ยูโร พีทพู ี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จํากัด มาเป็ นเวลา 11 ปี
ซึง# ได้ ทํางานในแผนกควบคุมสินเชือ# และกฎหมายมาทุกตําแหน่ง
ประสบการณ์ ใ นการเขียนหนังสือ
• เขียนบทความพิเศษในวารสารภาษีบญ
ั ชีและกฎหมายธุรกิจ
“ทําอย่างไรไม่ให้ เกิดหนีเสีย จัดการอย่างไรกับหนีที#มีปัญหา”
• เขียนเรื#อง “กลยุทธ์การกระชากหนี”
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ประสบการณ์ ใ นการบรรยาย
ได้ รับเกียรติเชิญเป็ นวิทยากรให้ กบั บริษัทต่างๆ ทังภาครัฐ และภาคเอกชน มากกว่า 30 ปี
หัวข้ อ วิช าที"ม ีค วามถนัด ในการบรรยาย
• นโยบายสิน เชื"อ และการควบคุม สิน เชื"อ อย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ (Credit Policy and Effective
Credit Control)
• การเจรจาต่ อ รองหนี ' อย่ างเหนือ ชัน' ( Smart Debts Negotiation )
• ทัก ษะการใช้ โ ทรศัพ ท์ เ พื"อ ติด ตามหนี ' ( Phone Skills of Debt Collection)
ประสบการณ์ เ พียงบางส่ วนในการบรรยาย (IN- HOUSE TRAINING) โดยได้ ร ั บ เชิญให้ เ ป็ นวิท ยากรเพื"อ
บรรยายและฝึ กอบรมให้ ก ับ บริษัท ต่ าง ๆ
๑. บริษัท ซิเคียวริ คอร์ จํากัด
๒. บริษัท ไทยฟูจิซีร๊อค จํากัด
๓. บริษัท นครหลวงลิสซิ#ง จํากัด
๔.บริษทั นวธนกิจประกันภัย จํากัด
๕. บริษัท IEC จํากัด (มหาชน)
๖. บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด
๗.บริษัท ค้ าเคมีภณ
ั ฑ์สยาม จํากัด (เครื อซิเมนต์ไทย)
๘. บริษัท โตโยต้ า ลิสซิ#ง จํากัด
๙. บริษัท สหโมเสท จํากัด (มหาชน)
๑๐. บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเคชัน# อินดัสตรี (UCOM)
๑๑. บริษัท เสริมสุข จํากัด
๑๒. บริษัท คาลแท็กซ์ (ไทย) จํากัด
๑๓. บริษัท แอร์ แคร์ เรี ย จํากัด
๑๔. บริษัท เอเชียคอมแพ็ค จํากัด
๑๕. บริษัท ปุ๋ ยแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)
๑๖. บริษัท รีฟิโก อีควิปเม้ นท์ จํากัด
๑๗. บริษัท อินซ์เคป เอ็นอาร์ จี (ประเทศไทย) จํากัด
๑๘. บริษัท ชินวัตร กรุ๊ป จํากัด
๑๙. บริษัท คอมฟอร์ ด เซ็นเตอร์ จํากัด
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๒๐. บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
๒๑. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
๒๒. บริษัท ซี.อาร์ บิวโร อินเตอร์ เนชัน# แนล จํากัด
๒๓. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน# จํากัด (มหาชน)
๒๔. บริษัท กาญจนาพาณิชย์ ลิสซิ#ง จํากัด
๒๕. ธนาคาร CIMB
๒๖. ธนาคาร เกรี ยตินาคิน
๒๗. บริษัท พรีเมียร์ ซพั พลาย จํากัด
๒๘. บริษัท ทศท คอร์ ปอเรชัน# จํากัด (มหาชน)
๒๙. บริษัท อาคาเนย์ประกันภัย () จํากัด
๓๐. ดี แทค (D-TAC)
๓๑. บริษัท ทรู มูฟ จํากัด (True)
๓๒. บริษัท ไมเนอร์ คอร์ เปอร์ เรชัน# จํากัด
๓๓. บริษัท เทเวศน์ ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
๓๔. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
๓๕. บริษัท หาดทิพย์
๓๖. ธนาคาร กรุงไทย
๓๗. ธนาคาร ธนชาติ
๓๘. บริษัทไอ บี ซี ลิสซิ#ง
๓๙. เอ.ซ๊ .เอส. เซอร์ วิสเซส (อีออน)
๔๐. อีซี#บาย
๔๑.ทิสโก้ ลิสซิ#ง
๔๒.บริษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) .... ฯลฯ
การติด ต่ อ

Great STQ Training เบอร์ ติดต่ อ: 094 863 5600 www.greatstq-training.com
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