
                                                                                                                                                                  Outline Hipo 

 
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  

 

พลกิวธิคีดิพชิติยอดขาย 
 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัTน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 
 

19 สงิหาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีTจัดสมัมนาอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

หลกัการและเหตผุล 
ในสภาวะการแข่งขันทีTรุนแรงในปัจจุบัน การขายเป็นปัจจัยหนึTงทีTสําคัญยิTง ซึTงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ

เพิTมยอดขายทัง̂ในระยะสัน̂และระยะยาว นักขายตอ้งมีทักษะการขายและการนําเสนอสนิคา้ทีTดี เพืTอสรา้งความ
ประทบัใจแกล่กูคา้ จนสง่ผลให ้“จากลกูคา้ กลาย ลกูคา้ประจาํได”้  

หลักสตูรนีจ̂งึพัฒนาขึน̂เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิมุมมองความคดิเพืTอความสขุและความสําเร็จ
ในงานขาย การเพิTมยอดขายดว้ยกลยุทธต์่าง ๆ ทางดา้นการขายแบบเชงิรุก และสามารถวเิคราะหล์ูกคา้อย่างชาญ
ฉลาด ซึTงเมืTอจบการอบรม พนักงานสามารถสรา้งยุทธวธิใีนการเพิTมยอดขายและประยุกตต์่อยอดความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
 
 

วตัถปุระสงค ์
  

1. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบเทคนคิดา้นการเพิTมยอดขายและไดม้มุมองใหม ่ๆ ดา้นความคดิและ
ทศันคตทิีTดใีนงานขายเพืTอใหพ้ชิติเป้าหมายไดอ้ย่างง่ายดายและประสบความสาํเร็จ   

2. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีTได ้ไปประยุกตใ์ชก้บัการทํางานและต่อยอดใหก้ับองคก์ร
สงูสดุ 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module1:   มองตน สะทอ้นตน สูค่วามเป็นมอือาชพี 

1. กจิกรรม: มองตน มองจติ สะทอ้นความนกึคดิ 
2. มมุมองความคดิและทศันคตสิูค่วามสําเร็จ 
3. คดิอย่างไรใหมุ้่งมัTนพชิติเป้าหมาย (Positive Thinking) 
4. เป้าหมายในงาน และ เป้าหมายในชวีติ 
5. กจิกรรม: กระตุน้ความคดิเพืTอความสขุและความสาํเร็จในงานขาย 
6. ทําอย่างไรจงึจะเป็น “สดุยอดพนักงานขาย” ทีTองคก์รตอ้งการ 
7. หลักการทํางานขายอย่างมคีวามสขุ 

Module 2:   สดุยอดเทคนคิ...พชิติยอดขาย 

8. การขายเชงิรุกบนพืน̂ฐาน PDCA 
9. การวเิคราะหล์กูคา้อยา่งถงึกึmน 
10. การเขา้ถงึลูกคา้อยา่งชาญฉลาด 
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11. การนําเสนอสนิคา้อยา่งทีTลกูคา้ยากจะปฏเิสธ 
12. กจิกรรม: การขายเพืTอพชิติยอดขาย 
13. ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการพชิติเป้าหมายการขาย 
14. สรุป คําถามและคําตอบ 

 

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

ชําระภายใน 19 สงิหาคม 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 5 สงิหาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

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

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี ̂
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืTอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ความคดิ, ขาย, ตลาด, พลกิวธิคีดิ, พชิติ, ยอดขาย, selling, thinking, เป้าหมาย, ยอดขาย, ทัศนคต ิ


