
 
  หลกัสตูร เทคนคิการเรง่รดัหนีส้นิอยา่งมอือาชพี  

 (Professional Debt Collection Techniques) 

            วนัที ่9 ธนัวาคม 2564  

(Online Training Zoom)    9.00-16.00 

หลกัการและเหตผุล 

              ในปัจจบุนัการท าธรุกจิระหวา่งบรษัิทแหง่หนึง่ กบับรษัิทอกีแห่งหนึง่ บางครัง้การขายซือ้สนิคา้และบรกิารมักจะ

ไม่ไดใ้ชเ้งนิสดจ่ายในวันรับสนิคา้เสมอไปเพราะตอ้งการยอดขายทีสู่งกว่าดังนัน้การอ านวยความสะดวกโดยขายแบบให ้

เครดติจ านวนวัน เชน่ 30 วัน หรอื 60 วัน จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใหเ้ครดติอกีทัง้บรษัิทคู่สว่นมากก็ใหเ้ครดติเชน่กัน เพือ่การ

แข่งขันทางธุรกจิที่สามารถแข่งขันได ้แต่บรษัิททีใ่หเ้ครดติก็จะตอ้งรับความเสีย่งทีจ่ะตอ้งตดิตามทวงถามยอดหนี้จาก

ลกูหนีก้ารคา้ทีม่กีารผดินัดช าระคา่สนิคา้และบรกิารดว้ยตนเองดงันัน้จงึท าหลักสตูรนีม้าเพือ่ ใหค้วามรูแ้ละเทคนคิการเรง่รัด

หนี้สนิส าหรับลูกหนี้การคา้ ทีถู่กกฎหมายและสามารถใชไ้ดจ้รงิ ๆ ท าใหลู้กหนี้คน้พบทางออกของปัญหาทีด่ ีปลดประวัติ

เครดติกบับรษัิทคูค่า้ และสามารถด าเนนิธุรกจิต่อไปได ้ในขณะเดยีวกันเป็นการสรา้งภาพลักษณ์ทีด่ตี่อ ธุรกจิเร่งรัดหนี้สนิ

ใหด้ยี ิง่ขึน้ สง่ผลดตีอ่ผูข้ายสนิคา้สามารถเก็บเงนิจากลกูหนีก้ารคา้ไดท้ าใหธ้รุกจิลดความเสีย่งทางการเงนิไดอ้กีดว้ย  

วัตถปุระสงค ์

1. ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจการเรง่รัดและตดิตามลกูหนีก้ารคา้และทราบสาเหตกุารเกดิหนีก้ารคา้เกดิขึน้ได ้

อยา่งไร 

2. เขา้อบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจวัตถปุระสงคห์ลกัของการใหเ้ครดติแกล่กูหนีก้ารคา้ 

3. ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจเครือ่งมอืทีช่ว่ยใหเ้ราบรหิารลกูหนีก้ารคา้และตดิตามทวงถามหนีใ้หม้ี

ประสทิธภิาพ 

4. ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจการจัดท าตารางอายลุกูหนี ้(Aging Schedules of accounts receivable) 

5. ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจการจัดชัน้ลกูหนี ้และการก าหนดนโยบายเรง่รัดและตดิตามหนี ้

6. ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจตวัอยา่งนโยบายการตดิตามเรง่รัดลกูหนีก้ารคา้ทีก่จิการก าหนดโดยทั่วไป 

7. ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจกรณีลกูหนีม้กีารจา่ยเชค็ลว่งหนา้ 

8. เขา้อบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวปฏบิตัใินการตดิตามทวงถามหนีแ้ละกฎหมายทวงหนีท้ีต่อ้งรู ้

9. เขา้อบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจกรณีศกึษาสทิธกิารเรยีกรอ้งและแนววนิจิฉัยกรณีลกูหนีก้ารคา้ 

10. ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจคณุสมบตัแิละดเีอ็นเอพนักงานเรง่รัดหนีส้นิทีป่ระสบความส าเร็จ 

11. ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจทฤษฎกีารเรง่รัดหนีส้นิแบบ SANDWICH ส าหรับลกูหนีก้ารคา้ 

12. ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจผลของการเป็นหนี ้ 

13. ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจการใชท้ฤษฎขีอง มาสโลวใ์นการเรง่รัดหนีส้นิ 

14. ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจการบรหิารกจิกรรมเรง่รัดหนีส้นิ 

15. ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจการสะกดรอยตามลกูหนี ้

  



 
เนือ้หาหลกัสตูร 

1. การเรง่รัดและตดิตามลกูหนีก้ารคา้และทราบสาเหตกุารเกดิหนีก้ารคา้เกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร 

2. หลกัของการใหเ้ครดติแกล่กูหนีก้ารคา้ 

3. เครือ่งมอืทีช่ว่ยใหเ้ราบรหิารลกูหนีก้ารคา้และตดิตามทวงถามหนีใ้หม้ปีระสทิธภิาพ 

4. การจัดท าตารางอายลุกูหนี ้(Aging Schedules of accounts receivable) 

5. การจัดชัน้ลกูหนี ้และการก าหนดนโยบายเรง่รัดและตดิตามหนี ้

6. ตัวอยา่งนโยบายการตดิตามเรง่รัดลกูหนีก้ารคา้ทีก่จิการก าหนดโดยทั่วไป 

7. กรณีลกูหนีม้กีารจา่ยเชค็ลว่งหนา้ 

8. แนวปฏบิตัใินการตดิตามทวงถามหนีแ้ละกฎหมายทวงหนีท้ีต่อ้งรู ้

9. กรณีศกึษาสทิธกิารเรยีกรอ้งและแนววนิจิฉัยกรณีลกูหนีก้ารคา้ 

10. คณุสมบตัแิละดเีอ็นเอพนักงานเรง่รัดหนีส้นิทีป่ระสบความส าเร็จ 

11. ทฤษฎกีารเรง่รัดหนีส้นิแบบ SANDWICH ส าหรับลกูหนีก้ารคา้ 

12. ผลของการเป็นหนี ้

13. การใชท้ฤษฎขีอง มาสโลวใ์นการเรง่รัดหนีส้นิ 

14. การบรหิารกจิกรรมเรง่รัดหนีส้นิ 

15. การสะกดรอยตาม 

16. Role – Play เรง่รัดหนีส้นิแบบ SANDWISH 

หลกัสตูรนีเ้หมาะกบัใคร ? 

พนักงานเรง่รัดหนีส้นิกรณีลกูหนีเ้ป็นลกูหนีก้ารคา้ 

วธิกีารอบรม              อบรมผา่น Online หรอื Classroom ทัง้แบบ Public และ In-house training  การบรรยาย การท า 

Workshop กจิกรรมปลดล็อคความคดิ  Workshop บทการขายและ Role-Play   

ระยะเวลาการอบรม      1 วนั 6 ชัว่โมง (Online  

บรรยายโดย อ.รัชเดช อตกินษิฐ โคช้นักขาย B2B&B2C  

   ค่าอบรม/ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)  

หรือ Promotion มา 4 จ่าย 3 

การช าระคา่ธรรมเนยีม 

1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 

เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 

 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด 

 



 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752 ,  

www.ptstraining.co.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com,  ptstraining3@gmail.com 

แบบฟอร์มลงทะเบียน 

หลกัสตูร หลกัสตูร เทคนคิการเรง่รดัหนีส้นิอยา่งมอือาชพี 

สง่มาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com

