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Sales Planning & Sales Forecast Analysis
การวางแผน และการวิเคราะห์พยากรณ์การขาย

วิทยากร: อาจารย์สก
ุ จ
ิ ตรียท
ุ ธว ัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ์ด ้านการขายและการตลาด ด ้านบริการลูกค ้า
ด ้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

16 ตุลาคม 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
 ัดอบรมอาจเปลีย
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
การขายทีเS น ้นขายให ้ลูก ค ้าไม่ว่าจะเป็ นรายบุค คล รายใหญ่ หรือขายให ้แก่อ งค์ก ร ต ้องเน ้นความสําคั ญ ของ
ิ ค ้าและบริการให ้แก่ลูกค ้าเราไม่ได ้
ลูกค ้าเป็ นหลัก พนั กงานขายทีด
S ต
ี ้องสร ้าง Customer Value ขึน
[ ให ้ได ้ การขายสน
เน ้นการขายเพือ
S วันนี[เท่านั น
[ การขายแบบ Sales Planning & Sales Forecast Analysis จะสง่ ผลถึงการขาย
ในระยะยาวเพือ
S เป็ นการเพิม
S ยอดขายได ้อย่างต่อเนืSอง เพราะฉะนั น
[ พนั กงานขายควรจะรู ้ กระบวนการวางแผนการขาย
การพยากรณ์ยอดขาย เทคนิค ในการวิเคราะห์คู่แข่งในการวางแผนด ้านการขาย ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใดๆก็ตามของ
การขาย เนื[ อ หาของการฝึ กอบรมนั [น จะเน น
้ ให ้ได ้เรีย นรู ้หลั ก การต่ า งๆ การทํ า กิจ กรรมฝึ กปฏิบั ต เิ พืSอ ทํ า ให ้ผู ้เข ้า
ฝึ กอบรมนั น
[ มีความเข ้าใจในเนื[อหาอย่างแท ้จริงก่อนทีจ
S ะนํ าความรู ้นั น
[ ไปในการทํางานเพือ
S เสริมสร ้างเทคนิค การขาย
ี นัSนเอง
อย่างมืออาชพ
ว ัตถุประสงค์
1. ผู ้เข ้าอบรมมีความรู ้ความเข ้าใจการบริหารงานขายอย่างเป็ นระบบ
2. ผู ้เข ้าอบรมสามารถกระบวนการวางแผนการขายและการพยากรณ์ยอดขายอย่างเป็ นขัน
[ ตอน
ิ ธิภาพของการขายให ้เป็ นมืออาชพ
ี มากยิงS ขึน
3. ผู ้เข ้าอบรมพัฒนาประสท
[ เพือ
S การเพิม
S ยอดขายได ้อย่างต่อเนืSองด ้วย
การฝึ กปฏิบัตก
ิ ารนํ าเสนอแผนการขาย
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. ความหมายและความเข ้าใจของการบริหารการขาย
2. กระบวนการทีส
S ร ้างความสําเร็จในงานขาย
Workshop : Sales Planning & Forecast Problem
3. ความเกีย
S วข ้องระหว่างงานด ้านการตลาดและงานด ้านการขาย
4. ทําไมเราต ้องรู ้และเป็ นทัง[ นักการตลาด และนั กขาย
5. เทคนิคการวางแผนการขายทีส
S อดคล ้องกับแผนการตลาดเชงิ รุก
6. กลยุทธ์ในการเลือกตลาด และสร ้างสว่ นประสมทางการตลาด
7. เทคนิคการวางแผนก่อนเข ้าพบลูกค ้าอย่างเป็ นขัน
[ ตอน
8. การวิเคราะห์พยากรณ์ยอดขาย และการตัง[ เป้ าหมายการขาย
9. การกระจายเป้ าหมายการขายเป็ นรูปธรรม
10. การตัง[ เป้ าหมายผู ้มุ่งหวังเพือ
S รองรับเป้ าหมายการขาย
11. การจัดสรรงบประมาณการขายเพือ
S สนั บสนุนงานขาย
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, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th
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12. การวิเคราะห์ Competitor for Competitive Planning
13. การระบุคแ
ู่ ข่งทัง[ ทางตรง และทางอ ้อม
14. การวิเคราะห์สว่ นแบ่งทางการตลาด (Market Share)
15. การวิเคราะห์จด
ุ ยืนของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)
Workshop : Sales Planning & Forecast Solution

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน 2
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
315.00
301.00

16 ตุลาคม 2563

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
ตุลาคม 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซส
VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี[
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีS 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีS 014-2-63503-8
S บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงS แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีS จํากัด
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีS 0-2615-4479
ืS บริษัทของท่าน และชือ
S หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังS จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงS แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีS จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
S า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีS 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไS ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงS แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีS จํากัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78
โทรสาร 02-615-4479
เว็บไซท์ www.hipotraining.co.th
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุค
๊ www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม,หลักสูตร,สัมมนา,Sales Planning ,Sales Forecast Analysis,การวางแผน, การวิเคราะห์พยากรณ์การขาย
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, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th
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บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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