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〈営業部門タイ人向け〉自信が持てる、営業環境の整え方 

การบริหารพอรท์ทีมขายไม่ได้ยากอย่างที5คิด 
เลอืกลูกคา้ ปิดการขาย พุ่งสู่ความสําเรจ็ 

ความท้าทายทีXสรา้งแรงกดดนัใหก้บัทมีขายมากทีXสุด คอืการขายใหบ้รรลุเป้าการขายใหไ้ดใ้นทุกๆ เดอืน และยิXงทา้ทายมากไปกว่านั bนก็คอื 

การกําหนดเป้าการขายกสู็งขึbนเรืXอยๆ ดงันั bนการวางแผนบรหิารพอร์ตการขายเป็นเรืXองทีXจําเป็นทีXจะทําใหท้มีเพิXมโอกาสในการบรรลเุป้าหมาย

อย่างไดต้่อเนืXอง โดยเฉพาะองค์กรญีXปุ่นในประเทศไทยทีXมกัจะตดิกบัดกัในการหาคู่คา้เฉพาะองค์กรญีXปุ่น จงึจําเป็นต้องเรยีนรูท้ีXจะบรหิารเป้า

การขายและเพิXมฐานลูกค้านอกเหนือจากองค์กรญีXปุ่นด้วยกนัเอง 

วตัถปุระสงค ์| Point 
• รู้จกัลกัษณะพิเศษขององค์กรไทย 

องค์กรไทยส่วนมากจะมลีกัษณะเป็นธุรกจิครอบครวั ซึXงเป้าหมายในการทําธุรกจิ วธิกีารบรหิารจดัการจะมคีวามเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั ในหลกัสูตรนีbจงึจะพาทุกท่านมาทําความเขา้ใจเกีXยวกับลกัษณะเฉพาะขององค์กรไทยใหม้ากขึbน เพืXอสร้างโอกาสในการ

ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ไทยใหไ้ดต้่อไป 

• รู้วิธีการเลือกกลุ่มลูกค้าต้องสงสยัเพื5อสรา้งโอกาสการขาย 

ลกัษณะการขายของญีXปุ่นและประเทศไทยมคีวามแตกต่างกนัมาก การนําเทคนิคการขายทีXประสบความสําเรจ็ในญีXปุ่นมาขายในไทย

นั bนอาจจะใชไ้ม่ไดผ้ล และยงัทําใหแ้รงจูงใจในการทํางานของทมีขายลดลงอกีดว้ย จงึมคีวามจําเป็นทีXจะต้องมชุีดความคดิในการเลอืก

กลุ่มลูกคา้ต้องสงสยัใหเ้หมาะสมกับประเทศไทยเพืXอก้าวไปสู่ความสําเรจ็ 

• รู้วิธีการบริหารพอรต์ทีมขาย 

ทมีขายทีXดสีามารถสรา้งได ้โดยในทมีขายต้องไดร้บัการฝึกฝนใหค้ดิ วเิคราะห์ สร้างใหเ้กดิชุดความคิดทีXด ีมีการวางเป้าหมายและ

วธิกีารทีXชดัเจน รวมไปถงึต้องมกีารบรหิารพอร์ตทมีขายทีXด ีจงึจะมโีอกาสประสบความสําเรจ็  

วิทยากร | Speaker 

อาจารยฐ์นโรจน์ อมัรากุลเศรษฐ ์

Partner & Managing Director - Mercuri International, Thailand 

ประสบการณ์ในธุรกจิการขาย กจิกรรมส่งเสริมแบรนด์และการขาย รวมถงึงานอบรมด้านการขาย และพฒันา

บุคลากรกว่า }~ ปี ปัจจุบนัเป็นทีXปรึกษาด้านการขาย เกีXยวกบัการสรา้งและบรหิารทมีเซลส ์การประเมนิผลงาน

ทมีเซลสร์วมทั bงหวัหน้าเซลส ์   หวัขอ้ทีXสําคญัไดแ้ก่ ทกัษะและกลยุทธ์การขาย การบรหิารการขาย การโคช้ชิXง

เซลส ์ และการบรหิารจดัการพาร์ทเนอร ์ การบรหิารการจดัจําหน่าย การให้คําปรกึษาการดําเนินธุรกจิองค์กร

เอกชนทีXเคยไดร้บัเชญิไปเป็นทีXปรึกษา ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงศรอียุธยา, Central Pattana Group, DTAC, HSBC, 

Jebsen & Jessen, ธนาคารกสิกรไทย, Maersk Line, Samsung, ปูนซเีมนต์นครหลวง เป็นต้น 

จบการศึกษาปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ หลกัสูตรนานาชาต ิ (เอกการตลาด) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ปรญิญาโท 

M.A. Consulting and Coaching for Change จาก INSEAD Business School (Singapore) และไดร้บัการรบัรอง 

Certificate of Case Teaching and Case Writing จาก Richard Ivey Business School (Asia Campus)  

Code I-1809-T 

วนั วนัทีX 15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-13.00 น. 

สถานทีX mirai campus 
อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั bน }� ซอยทองหล่อ }� 

ภาษา ไทย 
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กาํหนดการ | Course Agenda 
วนัทีX 15 พฤศจกิายน พ.ศ. ���} 
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00 น. - 10.30 น. เนืbอหาครึXงแรก 
10.30 น. - 10.45 น. พกั 
10.45 น. – 13.00 น. เนืbอหาครึXงหลงั 

 

 

หลกัสูตรนี]เหมาะสาํหรบั | Target 
ทมีขายคนไทย 

รปูแบบ | Format 
การบรรยายและเวริ์คชอ็ป 

ค่าลงทะเบียน 
5,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิXม 7%) 

 

 

 

วิธีการลงทะเบียน 

ขั ]นตอนการลงทะเบียน 

1. ลงทะเบยีนออนไลน์ (Website/QR Code) 

2. ชําระค่าลงทะเบยีน 

3. ส่งหลกัฐานประกอบทางอเีมล ์info@miraicampus.com 

4. รอรบัการยนืยนั 

 

ช่องทางการลงทะเบียน 

https://miraicampus.com/course/i-1809-t/ 

วิธีการชาํระเงิน 

โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารไทยพาณิชย ์สาขา เจ อเวนิว ทองหล่อ 

บญัชชีืXอ บรษิทั เมดเิอเตอร ์จํากดั 

บญัชอีอมทรพัย์เลขทีX ~�~-�}~�}}-� 

*ขอสงวนสทิธิ �การคนืเงนิทุกกรณี ยกเวน้กรณีแจ้งล่วงหน้าเกนิ 7 วนั  

ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าลงทะเบยีนให ้50% ของยอดจ่ายจรงิ 

หลกัฐานประกอบการชาํระเงิน 

1. สําเนาใบ Pay in  

2. สําเนาหนังสอืรบัรองบริษทัฯ หรอื สําเนาใบ ภพ. 20 

(กรณีนิตบุิคคล) 

3. ใบหกั ณ ทีXจ่าย (กรณีนิตบุิคคล) 

4. สําเนาบตัรประชาชน (กรณีบุคคลทั Xวไป) 

สอบถามรายละเอียดเพิ5มเติม 

mirai campus | miraicampus.com 

ผูป้ระสานงาน 

Ms. Isaraporn Nachaigern (ภาษาไทย) / Ms. Pimpakarn Lertvanasbodi (ภาษาไทย / ญีXปุ่ น) 

Tel: 02-392-3288  

E-mail: info@miraicampus.com  

講座名 〈営業部⾨タイ⼈向け〉⾃信が持てる、営業環境の整え⽅ 

コード I-1809-T 

⽇ 付 2018 年 11 ⽉ 15 ⽇（⽊） 

時 間 09.00〜13.00 

対 象 営業部⾨タイ⼈ 

形 式 ワークショップ（定員 36 名） 

⾔ 語 タイ語 

参加費 5,000 THB（+VAT7%) 

 


