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หมดหวงเร�องลูกหนี้หนี...

อัตราคาสมาชิก

คาสมาชิก 10,000 บาทตอป 

 

DebtLine สายดวนตามหนี้

ปรึกษาปญหาเกี่ยวกับลูกหนี้ของทาน ขั้นตอนที่ควรรีบดำเนินการ

กอนหนี้จะสูญ หรือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับกฏหมาย 

โทร. 02-657-3959 หรือ อีเมล debtline@bol.co.th

เรายินดีใหคำปรึกษาดวยทีมผูเชี่ยวชาญดานการตามหนี้โดยตรง

ประโยชนที่ ไดรับจากการสมัครสมาชิก DebtLine:

      สมาชิกสามารถสงเคสไดไมจำกัดจำนวนภายใน 1 ป โดยไมมีคา

      ใชจายเพิ่มยกเวนคาเดินทางไปพบลูกหนี้ตางจังหวัด ซึ่งจะเสนอ

      คาใชจายใหทานพิจารณาอนุมัติกอนทุกครั้ง

      BOL ติดตามหนี้ ในแตละเคสที่ทานมอบหมายจนถึงที่สิ้นสุด 

      แมวาบางกรณีระยะเวลาการเปนสมาชิกของทานจะสิ้นสุดลงก็ตาม 

      BOL ชวยทานในการตรวจสอบเอกสารสัญญาและบริหารลูกหนี้ 

      โดยทานจะไดรับรายงานความคืบหนาการติดตามหนี้ภายในสัปดาห

      แรกของเดือนผานเว็บไซต

      ทนายจะวิเคราะหสถานการณของลูกหนี้ ใหทานทราบภายใน 

      3 เดือนหลังจากที่ทานมอบหมายใหติดตามหนี้ ดังนี้

 •  กรณีอยูในระหวางการเจรจาผอนชำระหนี้ 

                 (จะมีการติดตามใหมีการผอนชำระหนี้จนเสร็จสิ้น)

 •  กรณีตัดหนี้สูญ (จะรวบรวมเอกสารหลักฐานใหกับทาน

                 ใชประกอบการตัดหนี้สูญทางระบบบัญชี)

 •  กรณีฟองรองดำเนินคดีทางกฎหมาย ทนายจะ

                 ตรวจสอบทรัพยสินของลูกหนี้เบื้องตน เพ�อประเมิน

                 ผลตอบแทนวาคุมคาหรือไมในการดำเนินการฟองรอง

      BOL จะเปนที่ปรึกษาทางดานกฎหมายใหกับทาน โดยไมคิดคาใชจาย 

      ชวยประหยัดเวลาและคาใชจายไดมากกวาการตามหนี้ดวยตนเอง
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      BOL ใชทีมทนายและผูเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน

      ทุกขั้นตอน และใหทานสามารถรับทราบความคืบหนา

      อยางตอเน�อง สามารถใชบริการผานทางเว็บไซต RMS

      ซึ่งเปนเว็บไซตที่ใชในการตรวจเช็คสถานะการติดตามหนี้

      ที่สะดวกรวดเร็ว สามารถเขาถึงไดตลอด 24 ชม. 

      โดยระบบจะ Monitor ขอมูลตางๆ ของลูกหนี้ที่

      ใหติดตามอยูตลอดเวลา 

      ลูกคาจะไดรับสิทธิพิเศษ เชน สวนลดในการซื้อบริการอ�นๆ 

      ของ BOL หรือรวมงานสัมมนาเชิงความรูฟรีที่ทาง BOL 

      เปนผูจัด

บริการอ�นๆ ที่เกี่ยวของ

• งานฟองคดี

• งานสืบทรัพย

• งานบังคับคดี

• งานติดตามทวงหน้ีและทำรายงานเพ�อการตัดหน้ีสูญ

• งานแจงความรองทุกข ดำเนินคดี ตาม พ.ร.บ. เช็ค
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ภาพตัวอยาง: หนาจอระบบ RMS ที่ทานสามารถเขาดูสถานะการติดตามหนี้

ในแตละเคลมไดอยางละเอียดผานทางเว็บไซตที่สะดวกรวดเร็ว 

ยอดหนี้ที่สง ยอดหนี้ที่เหลือรายช�อลูกหนี้ของทาน
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บริการตามหนี้ทางการคา

DebtLine

ปญหาขององคกรในการติดตามหนี้สินคงคางตางๆ ไมวาจะมาจากคาสินคาและบริการหรือหนี้สินอ�นๆ โดยใชพนักงานขาย พนักงานการเงิน 

พนักงานบัญชี ในการติดตามหนี้ ซึ่งไมมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณในการเจรจาตอรองเพียงพอ ทำใหหนี้ที่นาจะเก็บไดกลายเปนหนี้เสีย 

รวมถึงทำใหสัมพันธภาพอันดีของบริษัทกับลูกคาแยลง บริษัทมากมายจึงจางสำนักทนายความมาจัดการ ซึ่งโดยสวนใหญจะพบปญหาคาใช

จายจุกจิกและไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการเพิ่มตนทุนและคาใชจายขององคกรมากขึ้นอยางเกินความจำเปน

บริษัท บิซิเนส ออนไลน จำกัด (มหาชน) หรือ BOL ผูนำดานขอมูลธุรกิจเพ�อการตัดสินใจรายแรกและรายเดียวที่มีขอมูลนิติบุคคลมากที่สุด 

เริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2538 ใหบริการตามหนี้ทางการคาโดยใชนโยบาย “No Collection No Commission” ตามหนี้ ไมได ไมคิดเงิน 

ดวยทีมทนายที่มีประสบการณเฉพาะทาง ติดตามหนี้อยางเกาะติด และรายงานผลอยางตอเน�องจนเก็บหนี้ ไดจึงจะคิดคาคอมมิชชั่น

จุดเดนบริการ DebtLine:

•  ใหคุณเห็นขอมูลของลูกหนี้ทุกแงมุมอยางละเอียด 

    เพ�อประเมินศักยภาพของลูกหนี้กอนเริ่มดำเนินการ

•  ใชทีมทนายที่มีประสบการณตรง ใหคำปรึกษาและดำเนินการ

    เจรจาตอรองตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงเก็บเงินได

•  ดำเนินการตามหนี้ทุกขั้นตอนอยางระมัดระวัง เพ�อยังคง

    รักษาสัมพันธภาพที่ดีของทานกับลูกคา และตามหนี้ดวย

    นโยบาย “ตามหนี้ ไมได ไมคิดเงิน”

•  รายงานผลอยางตอเน�อง ใหทราบความคืบหนาและ

    ทราบผลการตามหนี้ ไดใน 3 เดือน

•  ใหคำแนะนำดานกฏหมายที่เกี่ยวของ โดยไมคิดคาใชจาย

ขั้นตอนการทำงาน:

•  BOL ตรวจสอบเอกสารของลูกหนี้จากทาน และหาขอมูล

    ของลูกหนี้เพิ่มเติมจากฐานขอมูลนิติบุคคลที่อัพเดทที่สุด

    เพ�อประเมินความเสี่ยงทางดานการเงินของลูกหนี้

•  ทีมทนายติดตอลูกหนี้ เพ�อเจรจาเปดการชำระหนี้ 

   โดยเลือกวิธีการที่เหมาะสม

•  ทนายสงจดหมายแจงการชำระหนี้ ใหกับลูกหนี้ (ตามความ

    เหมาะสม) 

•  ทีมทนายไปพบลูกหนี้ (ตามความเหมาะสม) เพ�อดูสถานที่

    ประกอบการและสภาพกิจการ รวมถึงเจรจากับลูกหนี้ 

    (กรณีกรุงเทพฯและปริมณฑลไมเสียคาใชจายเพิ่ม)

•  ทีมทนายเลือกเง�อนไขเพ�อเรงรัดหนี้แกเจาหนี้ ภายใต

    ความพึงพอใจของเจาหนี้เปนสำคัญ 

•  สรุปรายงานความคืบหนาในการติดตามหนี้ของ

    ลูกหนี้ทุกสัปดาห**

•  ดำเนินคดีฟองรองทางกฎหมาย ซึ่งผานการประเมินจาก

    ทนายถึงความคุมคาและตองไดรับการยินยอมจากเจาหนี้

  
บริษัท บิซิเนส ออนไลน จำกัด (มหาชน)

900/8-10 ชั้น 11, 12, 14 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
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ตารางคาคอมมิชชั่น

อายุของหนี้ (หลังจากวันครบกำหนด)

พื้นที่

จำนวนมูลหนี้ (บาท)

1,000 - 19,999

20,000 - 99,999

100,000 - 999,999

1,000,000 - 4,999,999

5,000,000 - 9,999,999

10,000,000 - 19,999,999

< 365 วัน

%

40

30

16

10

7

5

3

>= 365 วัน

%

40

30

30

10

7

5

3

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

* ไมรวมคาพาหนะเดินทางและคาที่พักที่เกิดขึ้นตามความเปนจริง

เกินกวา 20,000,000

ขั้นตอนการดำเนินงานตามหนี้ (ในประเทศ)

รายละเอียดระยะเวลา

รับเคสจากลูกคา เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับหนี้

เชน ใบ invoice จดหมายโตตอบ หลักฐานอ�นๆ

สงเคสใหทนาย

ทนายตรวจสอบเอกสารและเริ่มดำเนินการติดตาม

ทวงถามหนี้ เชน สงจดหมายทวงถาม ติดตอลูกหนี้

เพ�อเจรจา

ทนายจัดทำรายงานการติดตามทวงถามหนี้**

ทนายจัดทำรายงานความคืบหนาไปใหกับลูกคา**

ทนายสรุปผลการวิเคราะหลูกหนี้ ดังนี้

- ลูกหนี้ชำระหนี้หรือทำแผนผอนชำระหนี้

- ลูกหนี้ ไมสามารถชำระหนี้ ได แนะนำใหปดเคส

- ลูกหนี้ ไมมีความชัดเจนหรือไมมีเจตนาในการจาย

  ชำระหนี้ ทนายแนะนำใหฟองรองดำเนินคดี

วันเร่ิมตนสงเคส

วันท่ี 2 ของการตาม

วันท่ี 4 ของการตาม

วันท่ี 28 ของเดือน

วันท่ี 30 ของเดือน

วันท่ี 90 ของการตาม

** ผานทางระบบตรวจสอบสถานะการตามหนี้ เว็บไซต RMS 
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หมดหวงเร�องลูกหนี้หนี...

อัตราคาสมาชิก

คาสมาชิก 10,000 บาทตอป 

 

DebtLine สายดวนตามหนี้

ปรึกษาปญหาเกี่ยวกับลูกหนี้ของทาน ขั้นตอนที่ควรรีบดำเนินการ

กอนหนี้จะสูญ หรือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับกฏหมาย 

โทร. 02-657-3959 หรือ อีเมล debtline@bol.co.th

เรายินดีใหคำปรึกษาดวยทีมผูเชี่ยวชาญดานการตามหนี้โดยตรง

ประโยชนที่ ไดรับจากการสมัครสมาชิก DebtLine:

      สมาชิกสามารถสงเคสไดไมจำกัดจำนวนภายใน 1 ป โดยไมมีคา

      ใชจายเพิ่มยกเวนคาเดินทางไปพบลูกหนี้ตางจังหวัด ซึ่งจะเสนอ

      คาใชจายใหทานพิจารณาอนุมัติกอนทุกครั้ง

      BOL ติดตามหนี้ ในแตละเคสที่ทานมอบหมายจนถึงที่สิ้นสุด 

      แมวาบางกรณีระยะเวลาการเปนสมาชิกของทานจะสิ้นสุดลงก็ตาม 

      BOL ชวยทานในการตรวจสอบเอกสารสัญญาและบริหารลูกหนี้ 

      โดยทานจะไดรับรายงานความคืบหนาการติดตามหนี้ภายในสัปดาห

      แรกของเดือนผานเว็บไซต

      ทนายจะวิเคราะหสถานการณของลูกหนี้ ใหทานทราบภายใน 

      3 เดือนหลังจากที่ทานมอบหมายใหติดตามหนี้ ดังนี้

 •  กรณีอยูในระหวางการเจรจาผอนชำระหนี้ 

                 (จะมีการติดตามใหมีการผอนชำระหนี้จนเสร็จสิ้น)

 •  กรณีตัดหนี้สูญ (จะรวบรวมเอกสารหลักฐานใหกับทาน

                 ใชประกอบการตัดหนี้สูญทางระบบบัญชี)

 •  กรณีฟองรองดำเนินคดีทางกฎหมาย ทนายจะ

                 ตรวจสอบทรัพยสินของลูกหนี้เบื้องตน เพ�อประเมิน

                 ผลตอบแทนวาคุมคาหรือไมในการดำเนินการฟองรอง

      BOL จะเปนที่ปรึกษาทางดานกฎหมายใหกับทาน โดยไมคิดคาใชจาย 

      ชวยประหยัดเวลาและคาใชจายไดมากกวาการตามหนี้ดวยตนเอง
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      BOL ใชทีมทนายและผูเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน

      ทุกขั้นตอน และใหทานสามารถรับทราบความคืบหนา

      อยางตอเน�อง สามารถใชบริการผานทางเว็บไซต RMS

      ซึ่งเปนเว็บไซตที่ใชในการตรวจเช็คสถานะการติดตามหนี้

      ที่สะดวกรวดเร็ว สามารถเขาถึงไดตลอด 24 ชม. 

      โดยระบบจะ Monitor ขอมูลตางๆ ของลูกหนี้ที่

      ใหติดตามอยูตลอดเวลา 

      ลูกคาจะไดรับสิทธิพิเศษ เชน สวนลดในการซื้อบริการอ�นๆ 

      ของ BOL หรือรวมงานสัมมนาเชิงความรูฟรีที่ทาง BOL 

      เปนผูจัด

บริการอ�นๆ ที่เกี่ยวของ

• งานฟองคดี

• งานสืบทรัพย

• งานบังคับคดี

• งานติดตามทวงหน้ีและทำรายงานเพ�อการตัดหน้ีสูญ

• งานแจงความรองทุกข ดำเนินคดี ตาม พ.ร.บ. เช็ค
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ภาพตัวอยาง: หนาจอระบบ RMS ที่ทานสามารถเขาดูสถานะการติดตามหนี้

ในแตละเคลมไดอยางละเอียดผานทางเว็บไซตที่สะดวกรวดเร็ว 

ยอดหนี้ที่สง ยอดหนี้ที่เหลือรายช�อลูกหนี้ของทาน

วันนี้คุณรูจักลูกหนี้ดีพอหรือยัง

Financial Statement & Registry Information

Bingo

หมดหวงเร�องลูกหนี้หนี...

บริการตามหนี้ทางการคา

DebtLine

ปญหาขององคกรในการติดตามหนี้สินคงคางตางๆ ไมวาจะมาจากคาสินคาและบริการหรือหนี้สินอ�นๆ โดยใชพนักงานขาย พนักงานการเงิน 

พนักงานบัญชี ในการติดตามหนี้ ซึ่งไมมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณในการเจรจาตอรองเพียงพอ ทำใหหนี้ที่นาจะเก็บไดกลายเปนหนี้เสีย 

รวมถึงทำใหสัมพันธภาพอันดีของบริษัทกับลูกคาแยลง บริษัทมากมายจึงจางสำนักทนายความมาจัดการ ซึ่งโดยสวนใหญจะพบปญหาคาใช

จายจุกจิกและไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการเพิ่มตนทุนและคาใชจายขององคกรมากขึ้นอยางเกินความจำเปน

บริษัท บิซิเนส ออนไลน จำกัด (มหาชน) หรือ BOL ผูนำดานขอมูลธุรกิจเพ�อการตัดสินใจรายแรกและรายเดียวที่มีขอมูลนิติบุคคลมากที่สุด 

เริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2538 ใหบริการตามหนี้ทางการคาโดยใชนโยบาย “No Collection No Commission” ตามหนี้ ไมได ไมคิดเงิน 

ดวยทีมทนายที่มีประสบการณเฉพาะทาง ติดตามหนี้อยางเกาะติด และรายงานผลอยางตอเน�องจนเก็บหนี้ ไดจึงจะคิดคาคอมมิชชั่น

จุดเดนบริการ DebtLine:

•  ใหคุณเห็นขอมูลของลูกหนี้ทุกแงมุมอยางละเอียด 

    เพ�อประเมินศักยภาพของลูกหนี้กอนเริ่มดำเนินการ

•  ใชทีมทนายที่มีประสบการณตรง ใหคำปรึกษาและดำเนินการ

    เจรจาตอรองตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงเก็บเงินได

•  ดำเนินการตามหนี้ทุกขั้นตอนอยางระมัดระวัง เพ�อยังคง

    รักษาสัมพันธภาพที่ดีของทานกับลูกคา และตามหนี้ดวย

    นโยบาย “ตามหนี้ ไมได ไมคิดเงิน”

•  รายงานผลอยางตอเน�อง ใหทราบความคืบหนาและ

    ทราบผลการตามหนี้ ไดใน 3 เดือน

•  ใหคำแนะนำดานกฏหมายที่เกี่ยวของ โดยไมคิดคาใชจาย

ขั้นตอนการทำงาน:

•  BOL ตรวจสอบเอกสารของลูกหนี้จากทาน และหาขอมูล

    ของลูกหนี้เพิ่มเติมจากฐานขอมูลนิติบุคคลที่อัพเดทที่สุด

    เพ�อประเมินความเสี่ยงทางดานการเงินของลูกหนี้

•  ทีมทนายติดตอลูกหนี้ เพ�อเจรจาเปดการชำระหนี้ 

   โดยเลือกวิธีการที่เหมาะสม

•  ทนายสงจดหมายแจงการชำระหนี้ ใหกับลูกหนี้ (ตามความ

    เหมาะสม) 

•  ทีมทนายไปพบลูกหนี้ (ตามความเหมาะสม) เพ�อดูสถานที่

    ประกอบการและสภาพกิจการ รวมถึงเจรจากับลูกหนี้ 

    (กรณีกรุงเทพฯและปริมณฑลไมเสียคาใชจายเพิ่ม)

•  ทีมทนายเลือกเง�อนไขเพ�อเรงรัดหนี้แกเจาหนี้ ภายใต

    ความพึงพอใจของเจาหนี้เปนสำคัญ 

•  สรุปรายงานความคืบหนาในการติดตามหนี้ของ

    ลูกหนี้ทุกสัปดาห**

•  ดำเนินคดีฟองรองทางกฎหมาย ซึ่งผานการประเมินจาก

    ทนายถึงความคุมคาและตองไดรับการยินยอมจากเจาหนี้

  
บริษัท บิซิเนส ออนไลน จำกัด (มหาชน)

900/8-10 ชั้น 11, 12, 14 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร. 66(0) 2657 3959 โทรสาร: 66(0) 2657 3900 อีเมล: debtline@bol.co.th   www.BOL.co.th
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ตารางคาคอมมิชชั่น

อายุของหนี้ (หลังจากวันครบกำหนด)

พื้นที่

จำนวนมูลหนี้ (บาท)

1,000 - 19,999

20,000 - 99,999

100,000 - 999,999

1,000,000 - 4,999,999

5,000,000 - 9,999,999

10,000,000 - 19,999,999

< 365 วัน

%

40

30

16

10

7

5

3

>= 365 วัน

%

40

30

30

10

7

5

3

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

* ไมรวมคาพาหนะเดินทางและคาที่พักที่เกิดขึ้นตามความเปนจริง

เกินกวา 20,000,000

ขั้นตอนการดำเนินงานตามหนี้ (ในประเทศ)

รายละเอียดระยะเวลา

รับเคสจากลูกคา เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับหนี้

เชน ใบ invoice จดหมายโตตอบ หลักฐานอ�นๆ

สงเคสใหทนาย

ทนายตรวจสอบเอกสารและเริ่มดำเนินการติดตาม

ทวงถามหนี้ เชน สงจดหมายทวงถาม ติดตอลูกหนี้

เพ�อเจรจา

ทนายจัดทำรายงานการติดตามทวงถามหนี้**

ทนายจัดทำรายงานความคืบหนาไปใหกับลูกคา**

ทนายสรุปผลการวิเคราะหลูกหนี้ ดังนี้

- ลูกหนี้ชำระหนี้หรือทำแผนผอนชำระหนี้

- ลูกหนี้ ไมสามารถชำระหนี้ ได แนะนำใหปดเคส

- ลูกหนี้ ไมมีความชัดเจนหรือไมมีเจตนาในการจาย

  ชำระหนี้ ทนายแนะนำใหฟองรองดำเนินคดี

วันเร่ิมตนสงเคส

วันท่ี 2 ของการตาม

วันท่ี 4 ของการตาม

วันท่ี 28 ของเดือน

วันท่ี 30 ของเดือน

วันท่ี 90 ของการตาม

** ผานทางระบบตรวจสอบสถานะการตามหนี้ เว็บไซต RMS 
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