
www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can trust) 

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444 
 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

เทคนิคการตดิตามหน้ี และการบริหารหน้ี 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 19  กนัยายน  2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 @ Arize Hotel    ซอยสุขุมวิท 26  ใกล้ BTS พร้อมพงษ์   กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนเปลง ** 

วิทยากร อาจารย์พลกฤต  โสลาพากลุ 

หลักการและเหตุผล 
        การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันของผู้ประกอบการส่วนใหญ่  โดยกิจกรรมหลัก ๆ  คือ  การจัดจ าหน่ายสินค้า 
หรือ บริการ  เพ่ือให้ได้ซ่ึงยอดขาย  เพ่ือเพ่ิมผลก าไร ไม่ว่าการขายนั้นจะผ่านตัวแทน หรือการจัดจ าหน่ายเองโดยตรง  
คงหลีกหนีไม่พ้นในเร่ืองของการให้เครดิตกับคู่ ค้า  โดยท่ัวไปจะมีขั้นตอนในการให้เครดิต  คือ  ซื้อสินค้าไปสักงวด
หรือสองงวด  เพ่ือสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจซ่ึงกันและกัน  โดยในเวลาต่อมา อาจมีการร้องขอซื้อเป็นเงินเช่ือ  หรือท่ี
เรียกว่า  “การขอเครดิต”  นั่นเอง  หากซื้อขายและช าระหนีสิ้นกันปกติ กค็งไม่มีปัญหาแต่อย่างใด  แต่วันเวลาผ่านไป 
ลูกหนีอ้าจเกิดปัญหาในการผ่อนช าระหนีสิ้น  ท าให้เกิดการผ่อนช าระล่าช้าบางรายอาจจะไม่ผ่อนช าระหนีเ้ลย 
 ดังนั้น  หากเกิดปัญหาลูกหนีผ่้อนช าระสินค้าหรือบริการไม่เป็นไปตามข้อก าหนดท่ีตกลงกันไว้  จ าเป็นท่ี
พนักงานหรือผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตามหนีจ้ะต้องเตรียมตัวและแผนกลยทุธ์ เพ่ือติดตามและบริหารลูกหนีอ้ย่าง
เป็นระบบ  เพ่ือลดความเส่ียงของหนีเ้สียลง 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. รู้เข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี ้ และ ลดความเส่ียงในการจัดเกบ็หนี ้
2. สามารถเลือกใช้เคร่ืองมือในการติดตามหนี ้ และ การบริหารลูกหนี ้

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
• ฝ่ายขาย ฝ่ายบญัชี-การเงิน และท่ีสนใจ 

เนื้อหาการสัมมนา 

MODULE 1 : 1  ปัญหาของการเกดิหนี้เสีย 

                                  -  การวิเคราะห์หาสาเหตุของหนีเ้สีย 
                                  -  การจัดระดับและเกบ็ข้อมูลลูกหนี ้
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MODULE 2 : ก าหนดกลยุทธ์เพือ่ติดตามหน้ี 
                                  -  การวางแผนระบบติดตามหนี ้
                                  -  การเลือกใช้เคร่ืองมือในการติดตามหนี ้
MODULE 3 : การบริหารลูกหน้ี 
                                  -  ทบทวนนโยบายการบริหารสินเช่ือ ส าหรับฝ่ายขายและฝ่ายบัญชี-การเงิน 
                                  -  วิเคราะห์ลูกค้าและความสามารถในการช าระหนี ้
                                  -  วิเคราะห์ลูกหนี ้และการประเมินความเส่ียง กรณีให้เครดิต 

                                  -  จริยธรรมในการทวงหนี ้

รูปแบบการฝึกอบรม 

✓ การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่  (Audit Learning)  ท าให้ผู้ เข้าอบรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได ้200 % 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธ ิ

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมคัร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่   คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
คุณพลอย  089 773 7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : 
hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถท่ีจะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บ
ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจา่ย 
ในนามบริษทั  ศนูยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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