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อบรม Online by Zoom พร้อมรับใบวุฒบิัตรฟรี 

หลกัสูตร  เทคนิคการเร่งรัดหนีสิ้นทางโทรศัพท์ 
                   (Techniques to debt acceleration over the phone) 

 

วันจันทร์ท่ี 30 พฤษภาคม 2565   เวลา 09.00-16.00  น. (อบรม 6 ช่ัวโมง) 

สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ 

หรือเลือกอบรมเป็นแบบ Online  ผ่าน Program Zoom ได้   
 

สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีเพิม่อีก 1 ท่านทันที !!  

 
 

วิทยากร : อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ  

(โค้ชนักขาย B2B & B2C) 

 

 

 
 

หลกัการและเหตุผล 
ในปัจจุบนัการท าธุรกิจระหว่างบริษทัแห่งหน่ึง กบับริษทัอีกแห่งหน่ึง บางคร้ังการขายซ้ือสินคา้และบริการ

มกัจะไม่ไดใ้ชเ้งินสดจ่ายในวนัรับสินคา้เสมอไปเพราะตอ้งการยอดขายท่ีสูงกวา่ดงันั้นการอ านวยความสะดวกโดยขาย
แบบให้เครดิตจ านวนวนั เช่น 30 วนั หรือ 60 วนั จึงมีความจ าเป็นตอ้งให้เครดิตอีกทั้งบริษทัคู่ส่วนมากก็ให้เครดิต
เช่นกนั เพื่อการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีสามารถแข่งขนัได ้แต่บริษทัท่ีให้เครดิตก็จะตอ้งรับความเส่ียงท่ีจะตอ้งติดตามทวง
ถามยอดหน้ีจากลูกหน้ีการค้าท่ีมีการผิดนัดช าระค่าสินคา้และบริการด้วยตนเองดังนั้นจึงท าหลกัสูตรน้ีมาเพื่อ ให้
ความรู้และเทคนิคการเร่งรัดหน้ีสินส าหรับลูกหน้ีการคา้ ท่ีถูกกฎหมายและสามารถใช้ไดจ้ริง ๆ ท าให้ลูกหน้ีคน้พบ
ทางออกของปัญหาท่ีดี ปลดประวติัเครดิตกบับริษทัคู่คา้ และสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้ในขณะเดียวกนัเป็นการ
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อ ธุรกิจเร่งรัดหน้ีสินให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อผูข้ายสินคา้สามารถเก็บเงินจากลูกหน้ีการคา้ไดท้ าให้
ธุรกิจลดความเส่ียงทางการเงินไดอี้กดว้ย 
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วัตถุประสงค์ 
1. ผูเ้ขา้อบรมจะมีความรู้ความเขา้ใจการเร่งรัดและติดตามลูกหน้ีการคา้และทราบสาเหตุการเกิดหน้ีการคา้เกิดขึ้น

ไดอ้ยา่งไร 

2. เขา้อบรมจะมีความรู้ความเขา้ใจวตัถุประสงคห์ลกัของการใหเ้ครดิตแก่ลูกหน้ีการคา้ 

3. ผูเ้ขา้อบรมจะมีความรู้ความเขา้ใจเคร่ืองมือท่ีช่วยใหเ้ราบริหารลูกหน้ีการคา้และติดตามทวงถามหน้ีใหมี้

ประสิทธิภาพ 

4. ผูเ้ขา้อบรมจะมีความรู้ความเขา้ใจการจดัท าตารางอายลุูกหน้ี (Aging Schedules of accounts receivable) 

5. ผูเ้ขา้อบรมจะมีความรู้ความเขา้ใจการจดัชั้นลูกหน้ี และการก าหนดนโยบายเร่งรัดและติดตามหน้ี 

6. ผูเ้ขา้อบรมจะมีความรู้ความเขา้ใจตวัอยา่งนโยบายการติดตามเร่งรัดลูกหน้ีการคา้ท่ีกิจการก าหนดโดยทัว่ไป 

7. ผูเ้ขา้อบรมจะมีความรู้ความเขา้ใจกรณีลูกหน้ีมีการจ่ายเช็คล่วงหนา้ 

8. เขา้อบรมจะมีความรู้ความเขา้ใจแนวปฏิบติัในการติดตามทวงถามหน้ีและกฎหมายทวงหน้ีท่ีตอ้งรู้ 

9. เขา้อบรมจะมีความรู้ความเขา้ใจกรณีศึกษาสิทธิการเรียกร้องและแนววินิจฉยักรณีลูกหน้ีการคา้ 

10. ผูเ้ขา้อบรมจะมีความรู้ความเขา้ใจคุณสมบติัและดีเอน็เอพนกังานเร่งรัดหน้ีสินท่ีประสบความส าเร็จ 

11. ผูเ้ขา้อบรมจะมีความรู้ความเขา้ใจทฤษฎีการเร่งรัดหน้ีสินแบบ SANDWICH ส าหรับลูกหน้ีการคา้ 

12. ผูเ้ขา้อบรมจะมีความรู้ความเขา้ใจผลของการเป็นหน้ี  

13. ผูเ้ขา้อบรมจะมีความรู้และความเขา้ใจการใชท้ฤษฎีของ มาสโลวใ์นการเร่งรัดหน้ีสิน 

14. ผูเ้ขา้อบรมจะมีความรู้และความเขา้ใจการบริหารกิจกรรมเร่งรัดหน้ีสิน 

15. ผูเ้ขา้อบรมจะมีความรู้และความเขา้ใจการสะกดรอยตามลูกหน้ี 

เน้ือหาหลกัสูตร 
 

1. การเร่งรัดและติดตามลูกหน้ีการคา้และทราบสาเหตุการเกิดหน้ีการคา้เกิดขึ้นไดอ้ยา่งไร 

2. หลกัของการใหเ้ครดิตแก่ลูกหน้ีการคา้ 

3. เคร่ืองมือท่ีช่วยให้เราบริหารลูกหน้ีการคา้และติดตามทวงถามหน้ีใหมี้ประสิทธิภาพ 

4. การจดัท าตารางอายลุูกหน้ี (Aging Schedules of accounts receivable) 

5. การจดัชั้นลูกหน้ี และการก าหนดนโยบายเร่งรัดและติดตามหน้ี 

6. ตวัอยา่งนโยบายการติดตามเร่งรัดลูกหน้ีการคา้ท่ีกิจการก าหนดโดยทัว่ไป 

7. กรณีลูกหน้ีมีการจ่ายเช็คล่วงหนา้ 
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8. แนวปฏิบติัในการติดตามทวงถามหน้ีและกฎหมายทวงหน้ีท่ีตอ้งรู้ 

9. กรณีศึกษาสิทธิการเรียกร้องและแนววินิจฉยักรณีลูกหน้ีการคา้ 

10. คุณสมบติัและดีเอ็นเอพนกังานเร่งรัดหน้ีสินท่ีประสบความส าเร็จ 

11. ทฤษฎีการเร่งรัดหน้ีสินแบบ SANDWICH ส าหรับลูกหน้ีการคา้ 

12. ผลของการเป็นหน้ี 

13. การใชท้ฤษฎีของ มาสโลวใ์นการเร่งรัดหน้ีสิน 

14. การบริหารกิจกรรมเร่งรัดหน้ีสิน 

15. การสะกดรอยตาม 

16. Role – Play เร่งรัดหน้ีสินแบบ SANDWISH 

หลกัสูตรนี้เหมาะกบัใคร ? 
พนกังานเร่งรัดหน้ีสินกรณีลูกหน้ีเป็นลูกหน้ีการคา้ 
 
วิธีการอบรม              อบรมผ่าน Online หรือ Classroom ทั้งแบบ Public และ In-house training  การบรรยาย การท า 
Workshop กิจกรรมปลดลอ็คความคิด  Workshop บทการขายและ Role-Play   
 
ระยะเวลาการอบรม       6 ชัว่โมง  (Online In house& Online Public หรือ Classroom Public &In House ) 
 
 

บรรยายโดย อ.รัชเดช อติกนิษฐ ประสบการณ์การท างาน  17 ปี ในธุรกจิประกนัชีวิต 
เคยเป็น ผจก.อาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพนัธมิตรธุรกิจ  บมจ.พรูเด็นเชียลประกนัชีวิต(ปะเทศไทย) และ ผจก.อาวุโส ส่วน
ฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย ์บมจ.ไทยประกนัชีวิต มีประสบการณ์เป็นวิทยากรหลกัสูตรการขายใหก้บัธนาคาร  
บริษทัประกนัชีวิต บริษทัประกนัวินาศภยั บริษทัผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และบริษทัสินเช่ือรถยนต ์ 
อดีตนกัขายประกนัชีวิตอนัดบั 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุงไทยแอกซ่า
ประกนัชีวิต  
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ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 

 
 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมรปูแบบ Online  by Zoom 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย์ 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที่     
คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเขา้บัญชี ในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
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   กรุณาหกั ณ ทีจ่่าย 3 % ในนาม บรษิัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   
เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรงุเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 
ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

 

 
 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
tel:089%20773%207091%20,089

