[หลักสูตร SALES SUPERVISOR & AREA MANAGER]

หล ักสูตร Professional Sales Coordinator
(Sales Support / Sales Administration)

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
่ จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
่ ากด ้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

12 มีนาคม 2562
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ั
*สถานทีจ
่ ัดสมมนาอาจเปลี
ย
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
กระบวนการขายขององค์ก รไม่เ พีย งแต่ จ ะต ้องมีพ นั ก งานขายที่ด ีแ ละเก่ ง เท่ า นั ้น องค์ก รนั ้น ยั ง จะมี
หน่วยงานด ้าน Sales Support และ Sales Administration ซงึ่ ถือว่าเป็ นหน่วยงานหรือบุคคลทีส
่ ําคัญทีจ
่ ะชว่ ย
ให ้การขายประสบความสําเร็ จได ้ ดังนั น
้ พนั กงานในหน่ วยงาน Sales Support และ Sales Administration
จะต ้องเป็ นผู ้ทีต
่ ้องเข ้าใจกระบวนการทํ างานหรือขัน
้ ตอนการทํ างานอย่างดี อีกทัง้ จะต ้องสามารถบริหารจัดการ
ิ ธิภาพอีกด ้วย หลักสูตรนี้ จึงได ้ออกแบบขึน
งานของตนเองได ้อย่างมีประสท
้ มาเพือ
่ ให ้พนั กงาน Sales Support
และ Sales Administration ได ้เรียนรู ้ถึงกระบวนการและขัน
้ ตอนการทํางาน การแก ้ปั ญหาต่างๆ รวมทัง้ ได ้เห็นถึง
ความสํ า คั ญ ของการทํ า งานของหน่ ว ยงานของตนเองอีก ด ้วย ว่า มีส ่ว นช ่ว ยหรือ สนั บ สนุ น ให ้การขายประสบ
ความสําเร็จได ้มากน ้อยเพียงใด
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เรียนรู ้ถึงขัน
้ ตอนและกระบวนการทํางานของ Sales Support และ Sales
Administration
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้ฝึ กทักษะต่างๆ ทีเ่ ป็ นหัวใจสําคัญของการทํางานในหน่วยงาน Sales Support และ
Sales Administration
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
1. บทบาทและหน ้าทีข
่ อง Sales Support และ Sales Administration
• การทําหน ้าทีเ่ ป็ นผู ้ประสานงาน และ ฟั นเฟื องของฝ่ ายขาย
• การทําหน ้าทีเ่ ป็ นพนักงานขาย กรณีพนั กงานขายไม่อยู่
ิ ค ้า
2. การบริหารจัดการเรือ
่ ง สต็อคสน
• การแบ่งประเภทของสต๊อค
• เทคนิคการจดจําสต๊อค
ิ ธิภาพ
• การบริหารสต๊อคอย่างมีประสท
ื้
3. การรับ และ คียอ
์ อเดอร์ (Sales Order) เมือ
่ มีการสงั่ ซอ
• การรับออเดอร์
• การคียอ
์ อเดอร์
• การตรวจทานออเดอร์
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4. การประสานงานกับฝ่ ายงานต่าง ๆ
• การประสานงานกับพนั กงานขาย
ิ ค ้า
• การประสานงานกับฝ่ ายจัดสง่ และ คลังสน
่
ี
• การประสานงานกับฝ่ ายอืน
่ ๆ เชน บัญช
5. การแก ้ปั ญหาในเรือ
่ งต่างๆ ทัง้ กับลูกค ้า และ พนั กงานในองค์กร
ิ ค ้า
• แก ้ปั ญหา เรือ
่ ง สน
• แก ้ปั ญหา เรือ
่ ง การจัดสง่
• แก ้ปั ญหา เรือ
่ ง เอกสาร
6. กิจกรรม: การแก ้ปั ญหา อย่างมีทักษะและลูกล่อลูกชน
7. การจัดเตรียม และ การจัดเก็บเอกสารเพือ
่ สนั บสนุนการขาย
8. สรุปและตอบคําถาม
ระยะเวลาฝึ กอบรม 1 วัน

ค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)

ค่าอบรม

ราคาท่านละ
Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

ราคาก่อน
VAT

VAT
7%

ภาษีห ัก ณ ที่
จ่าย 3%

ราคาสุทธิ

3,800

266

(114)

3,952

3,400

238

(102)

3,536

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
การชําระค่าธรรมเนียม

ี ร์เช็ค ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชําระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค/แคชเชย
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
หจก.โปรเฟสชัน
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0103553030100
2. โอนเงินเข้าบ ัญช ี
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

หล ักสูตร Professional Sales Coordinator
(Sales Support / Sales Administration)

สง่ มาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี__________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
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