
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 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  

หลกัสตูรอบรม กลยทุธก์ารสรา้งและพฒันาทมีขาย 
ใหเ้ป็นมอือาชพี 

(Successful Sales Force Building and Management) 
 

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

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

 
 

3 กมุภาพนัธ ์2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานที�จดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

หลกัการและเหตผุล 
การขายในโลกธรุกจิทกุวันนีZ ยิ[งทวคีวามรุนแรงมากขึZน การขายยิ[งยากขึZน ลูกคา้ยิ[งทวคีวามยากในการจัดการ 

ทมีขายตอ้งใชค้วามพยายามมากขึZนในการขาย อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ที[เราพบเห็นกันคอื ทมีขายยังขาดการ
พัฒนา ดังนัZน ผูบ้รหิารทมีขายตอ้งเร่งมือในการสรา้งและพัฒนาทมีขายใหไ้ปสูศ่ักยภาพสูงสุด หากทมีขายใดไดรั้บ
การพัฒนาอย่างเต็มที[ หัวหนา้ทมีและลกูนอ้งมคีวามเขา้ใจกัน ร่วมมอืร่วมใจกัน การขายย่อมประสบความสําเร็จไดไ้ม่
ยากนัก   

หลักสตูรนีZจงึไดพั้ฒนาขึZนมาเพื[อตอบสนองให ้หัวหนา้พนักงานขาย ผูจั้ดการฝ่ายขาย ไดเ้รียนรู ้เทคนคิและ
ประสบการณ์จรงิ ในการสรา้งและพัฒนาทมีขาย รวมถงึทักษะและจติวทิยาในการบรหิารพนักงานขาย  เมื[อจบการ
อบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละต่อยอดความรูใ้นเรื[องนีZ ไดด้ว้ยดว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เพื[อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจหลักการการสรา้งและพัฒนาทมีขายใหป้ระสบความสําเร็จ 
2. เพื[อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ี[ไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการสรา้งและพัฒนาทมีขายใหป้ระสบความสําเร็จให ้
เหมาะกับตนเองในงานขายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
1. แนวคดิการสรา้งและพัฒนาทมีขาย 
2. เขา้ใจงานขายและธรรมชาตพินักงานขาย  
3. กระบวนการการบรหิารทมีขาย 
4. แนวทางการสรา้งเป้าหมายการขายและการวางแผนการขายร่วมกัน  
5. กจิกรรมWorkshop:การสรา้งทมีงานเพื[อการขาย (พรอ้มเทคนคิเพิ[มเตมิ) 
6. การควบคุมและประเมนิผลทมีขาย 
7. การพัฒนาจุดออ่นจุดแข็งทมีขาย 
8. ภาวะผูนํ้ากบัการสรา้งและพัฒนาทมีขาย 
9. กจิกรรม Workshop: ผูนํ้าและลกูนอ้ง   
10. สรุป คําถามและคําตอบ 
 

 
 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 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  

ประกาศนยีบตัรโดย: บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ จํากัด 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน  3 กุมภาพนัธ ์2563  
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ 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 20 มกราคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ 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. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีZ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที[ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที[ 014-2-63503-8 

          ชื[อบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที[ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุื[อบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชื[อหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สั[งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ จํากดั 
3.  หัก ณ ที[จา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิที[ไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ 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, กลยทุธ,์ การสรา้ง, พัฒนา, ทมีขาย, มอือาชพี, Successful, Sales Force, Building, Management 


