Professional Sales Coordinator
(Sales Support / Sales Administration)

วิทยากร: ดร.ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
W วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็ นผู ้เชีย
ทีใW คร ๆ ต ้องถามถึงทัง[ ในวงการมากกว่า 25 ปี

26 ธ ันวาคม 2562
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ั มนาอาจเปลีย
*สถานทีจ
 ัดสม
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
กระบวนการขายขององค์กรไม่เพียงแต่จะต ้องมีพนั กงานขายทีด
W แ
ี ละเก่งเท่านั น
[ องค์ก รนั น
[ ยังจะมีหน่ วยงาน
ด ้าน Sales Support และ Sales Administration ซงึW ถือว่าเป็ นหน่วยงานหรือ บุคคลทีส
W ําคัญทีจ
W ะชว่ ยให ้การขาย
ํ
ประสบความสาเร็จได ้ ดังนั น
[ พนั กงานในหน่วยงาน Sales Support และ Sales Administration จะต ้องเป็ นผู ้ทีต
W ้อง
เข ้าใจกระบวนการทํางานหรือขัน
[ ตอนการทํางานอย่างดี อีกทัง[ จะต ้องสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได ้อย่างมี
ิ ธิภาพอีกด ้วย
ประสท
หลักสูตรนี[ จึงได ้ออกแบบขึน
[ มาเพือ
W ให ้พนั กงาน Sales Support และ Sales Administration ได ้เรียนรู ้ถึง
กระบวนการและขัน
[ ตอนการทํางาน การแก ้ปั ญหาต่างๆ รวมทัง[ ได ้เห็ นถึงความสําคัญของการทํางานของหน่ วยงาน
ของตนเองอีกด ้วย ว่ามีสว่ นชว่ ยหรือสนับสนุนให ้การขายประสบความสาํ เร็จได ้มากน ้อยเพียงใด
ว ัตถุประสงค์:
1. เพืW อ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เรีย นรู ้ถึง ขั น
[ ตอนและกระบวนการทํ างานของ
Sales
Support และ
Sales
Administration
2. เพืWอ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้ฝึ กทัก ษะต่ างๆ ทีเW ป็ นหั วใจสํ าคั ญของการทํ างานในหน่ วยงาน Sales Support และ
Sales Administration
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
1. บทบาทและหน ้าทีข
W อง Sales Support และ Sales Administration
• การทําหน ้าทีเW ป็ นผู ้ประสานงาน และ ฟั นเฟื องของฝ่ ายขาย
• การทําหน ้าทีเW ป็ นพนั กงานขาย กรณีพนักงานขายไม่อยู่
ิ ค ้า
2. การบริหารจัดการเรือ
W ง สต็อคสน
• การแบ่งประเภทของสต๊อค
• เทคนิคการจดจําสต๊อค
• การบริหารสต๊อคอย่างมีประสิทธิภาพ
ื[
3. การรับ และ คียอ
์ อเดอร์ (Sales Order) เมือ
W มีการสงัW ซอ
• การรับออเดอร์
• การคียอ
์ อเดอร์
• การตรวจทานออเดอร์
4. การประสานงานกับฝ่ ายงานต่าง ๆ
• การประสานงานกับพนักงานขาย
ิ ค ้า
• การประสานงานกับฝ่ ายจัดสง่ และ คลังสน
่ บัญช ี
• การประสานงานกับฝ่ ายอืน
W ๆ เชน
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

5. การแก ้ปั ญหาในเรือ
W งต่างๆ ทัง[ กับลูกค ้า และ พนั กงานในองค์กร
ิ ค ้า
• แก ้ปั ญหา เรือ
W ง สน
• แก ้ปั ญหา เรือ
W ง การจัดสง่
• แก ้ปั ญหา เรือ
W ง เอกสาร
6. กิจกรรม: การแก ้ปั ญหา อย่างมีทก
ั ษะและลูกล่อลูกชน
7. การจัดเตรียม และ การจัดเก็บเอกสารเพือ
W สนับสนุนการขาย
8. สรุปและตอบคําถาม

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน ว ันที
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

พิเศษ! ชําระภายใน 11
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
273.00
259.00

26 ธ ันวาคม 2562

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
ธ ันวาคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซส
VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี[
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีW 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีW 014-2-63503-8
W บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีW จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีW 0-2615-4479
ืW บริษัท เบอร์ตด
W หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังW จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีW จํากัด (สํานักงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
W า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไW ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีW จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, งานขาย, การตลาด, Professional, Sales, Coordinator, Sales Support, Sales Administration

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

