
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

เทคนคิชี�ชอ่งรวยสําหรบัผูป้ระกอบการ 
 

วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรลั จํากัด 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณก์ารทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 

22 ตลุาคม 2561 
9.00 – 16.00 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีXจัดอบรมอาจเปลีXยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
 “ยคุนี�ใครก็ รวย ได”้  นัYน….. เป็นคํากล่าวทีXเป็นความจรงิไดไ้ม่ยาก หากมคีนชี�ชอ่งทางแหง่ความสาํเร็จ
ให ้แต่ในทางตรงกันขา้ม “ยุคนี�ใครก็ จน ได”้   หากผูป้ระกอบการมัวแต่ลองผดิลองถูก สาเหตุเนืXองจาก โลกแห่ง
ธรุกจิในปัจจุบัน มกีารแขง่ขันกันอย่างมาก ซึXงนับวันก็ยิXงทวคีวามรุนแรงมากขึYนเรืXอยๆ ..... ..... รวมทั Yงมกีารพลกิผัน
อยา่งรวดเร็วเกนิความคาดหมาย 
หลักสตูรนีYจงึออกแบบขึYนมาเฉพาะใหผู้ป้ระกอบการไดเ้รยีนรู ้เสน้ทางลดั และ ชอ่งทางรวย ที�ไมต่อ้งดิ�นรน ลอง
ผดิลองถกูอกีตอ่ไป 
 
วตัถปุระสงค ์
 
1. เพืXอใหผู้เ้ขา้สมัมนา ไดส้มัผัส และมองเห็นโอกาส รวมทั Yง ชอ่งทางแหง่ความสําเร็จ  
2. เพืXอใหผู้เ้ขา้สมัมนา สามารถนําประสบการณ์ทีXไดรั้บ ไปประยกุตใ์ชก้บั ธรุกจิ ไดอ้ย่างเป็นระบบ 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม 
 
เรื�องที� 1 ตแีผ ่ชอ่งรวย ของธรุกจิที�ประสบความสาํเร็จ 

1. กรณีตวัอยา่ง ธรุกจิทีXประสบความสําเร็จ 
a. เขารวย และ ประสบความสําเร็จ เพราะอะไร 
b. ชอ่งรวย และ ทางสวา่ง อยู่ตรงไหน 
c. เขาทําอยา่งไร จงึ รวย และ รวย และ รวย 

2. เจาะลกึเพิXมเตมิ .....โลกธรุกจิในปัจจุบนั เขาดําเนนิธรุกจิกันอย่างไร  
3. กจิกรรม แชรป์ระสบการณ์  ธรุกจิที�ประสบความสาํเร็จ ....... เรยีนรู ้อยา่งเจาะลกึ ดว้ย ตวัอยา่งดีๆ  

ที�ผูป้ระกอบการหา้มมองขา้ม 
 
เรื�องที� 2 ตธีุรกจิ ใหแ้ตก 

4. เจาะลกึ จดุแข็ง ของธรุกจิทีXเราดําเนนิการอยู่ 
5. คน้หา จดุออ่น ของธรุกจิ 
6. คน้หา โอกาส ในการทําธรุกจิ เพืXอเปิด ชอ่งรวย 
7. วเิคราะห ์อปุสรรคของธรุกจิ เพืXอป้องกันความลม้เหลว  
8. กจิกรรม ลงมอืวเิคราะห ์และ หาชอ่งรวย 

เรื�องที� 3 บรหิารชอ่งรวย ของ ธุรกจิ  
9. กาํหนดชอ่งรวย และ เป้าหมาย  



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

10. การวางแผนสูช่อ่งรวย 
a. กลุ่มเป้าหมาย คอื ใคร  
b. จะเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายอยา่งไร 
c. ธรุกจิคณุพรอ้มหรอืยังทีXจะไปสู ่ความรวย  

11. สู ้สู ้และ สู ้ เพืXอมุง่สู ่ชอ่งรวย 
12. กจิกรรม  บรหิารชอ่งรวย 
13. สรปุ  และ กําหนดพนัธสญัญารว่มกนั 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 11 ตลุาคม 2561 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 7 ตลุาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันีY 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีX 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีX 014-2-63503-8 

          ชืXอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืXอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเช็คบรษัิท สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
3.  หัก ณ ทีXจ่าย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีXไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, กลยุทธก์ารพัฒนาทักษะผูนํ้า, การพัฒนาและการบรหิารตนเองและลกูนอ้ง, เทคนคิวธิกีารจงูใจ
ลกูนอ้ง 


