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หลกัสตูร เทคนคิการบรหิารสนิเชือ่-เครดติทางการคา้-

กลยทุธก์ารบรหิารการตดิตาม-เรง่รัดหนีส้นิ 

 วนัที ่27 มกราคม 2565 

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมจัสมนิซติี ้สขุมุวทิ 23 
ความส าคญั 

ยอดขายทีส่งูขึน้ไมไ่ดห้มายความวา่ บรษัิทจะมกี าไรมากขึน้เสมอไป หากการอนุมัตเิครดติหรอืสนิเชือ่
ทางการคา้ไมม่รีะบบหรอืมาตรการทีรั่ดกมุพอ เมือ่ลกูหนีม้ปัีญหา นอกจากจะเก็บเงนิไมไ่ด ้แลว้ยังตอ้ง
สญูเสยีสนิคา้ใหก้ับลกูคา้อกีดว้ย การตดัไฟเสยีแตต่น้ลมจงึเป็นสิง่ทีม่องขา้มไมไ่ดอ้ยา่งเด็ดขาด
นอกจากนีศ้ลิปะการตดิตามหนีก็้นับเป็นสิง่ทีส่ าคัญไมน่อ้ยไปกวา่กันเพราะการเจรจาตอ่รองทีพ่ลาดนดิ
เดยีวอาจท าใหห้นีส้ญูได ้

 

หัวขอ้การอบรม-สมัมนา 
การวเิคราะหล์กูหนี ้เพือ่อนุมัตสินิเชือ่ / เครดติทางการคา้ 
1) ระบบประสานงานระหวา่ง ฝ่ายขาย ฝ่ายสนิเชือ่ - เครดติ ฝ่ายบัญช ี- การเงนิ ฝ่ายตดิตามหนี ้เพือ่
ความคลอ่งตัวและรัดกมุในการด าเนนิงาน 

2) การวเิคราะหล์กูหนีแ้ละประเมนิความเสีย่งในการใหส้นิเชือ่หรอืเครดติ 

3) ก าหนดขัน้ตอนและแนวทางในการใหส้นิเชือ่หรอืเครดติแกล่กูคา้ 
         - การใหเ้ครดติ 

         - การวเิคราะหส์นิเชือ่หรอืเครดติ 

         - ก าหนดเงือ่นไขของเครดติหรอืสนิเชือ่ 

         - วงเครดติหรอืสนิเชือ่ทีจ่ะใหล้กูคา้แตล่ะราย 

         - ระยะเวลาทีจ่ะใหเ้ครดติและเงือ่นไขสว่นลดเงนิสด 

กลยทุธก์ารตดิตามหนีแ้ละเรง่รัดหนีส้นิ 

1) ขัน้ตอนแตล่ะขัน้ของการตดิตามหนีเ้พือ่การจัดเก็บทีม่ปีระสทิธภิาพ 

2) การจัดชัน้ลกูหนีเ้พือ่ความรัดกมุและลดความเสีย่งในการบรหิารลกูหนี ้
3) เทคนคิการก าหนดเป้าหมายในการจัดเก็บและมาตรการกระตุน้เพือ่ใหล้กูหนีช้ าระหนีเ้ร็วขึน้ 

4) สญัญาเตอืนบอกเหตวุา่ลกูหนีอ้าจจะเริม่มปัีญหาสภาพคลอ่ง 
5) เทคนคิการแกปั้ญหาเบือ้งตน้ เมือ่เริม่เก็บเงนิจากลกูหนีไ้มไ่ด ้

6) เทคนคิการเจรจาตอ่รอง หาทางออกและขอ้ยตุใิหก้ับลกูหนีท้ีไ่ดผ้ลและไมเ่สยีประโยชน ์

7) การใชโ้ทรศัพทต์ดิตามหนี ้หรอืเรง่รัดหนีส้นิ 

8) แกปั้ญหาลกูหนี ้หนหีนี ้ยา้ยทีอ่ยู ่ผดินัด บา่ยเบีย่ง เหนยีวหนี้ มอีทิธพิลหรอือันธพาล 
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9) มาตรการขัน้เด็ดขาด ขัน้ตอนทางกฎหมาย การสรปุและรวบรวมหลักฐานทีรั่ดกมุทีล่กูหนีด้ ิน้ไมห่ลดุ 

 
วธิกีารสมัมนา 
การบรรยายพรอ้มยกตัวอยา่งประกอบการตอบขอ้ซกัถาม 

คา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

    ราคาทา่นละ 3,900 273 117 4,056 

Early Bird จา่ยกอ่นอบรม 5 วนัคา่

อบรมลดพเิศษทา่นละ 
3,500 245 (105) 3,640 

    สมคัร 3 ทา่นๆ ละ 3,200 224 96 3,328 

วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย ใหน้ าไปใหใ้นวนัทีจั่ดอบรม หรอืสง่ไปรษณีย ์

3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา (ตุม้) 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, public.ptstraining@gmail.com 
 

กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสัมมนา มิฉะนั้นจะตอ้งช าระ 30% ของราคาค่าสัมมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

เทคนคิการบรหิารสนิเชือ่-เครดติทางการคา้-กลยทุธ์
การบรหิารการตดิตาม-เรง่รดัหนีส้นิ 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 
   
บรษิทั__________________________________________________________________________ 
 ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี_____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________TAX ID________________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 
   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  
  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
      E-mail: _____________________________________________________________________ 
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