
การสร้าง
อัธยาศัยไมตรี

ทางโทรศัพทอ์ย่าง
ประทับใจเพื่อประโยชน์

ทางธุรกิจ
วันท่ี 23 เมษายน 2562

โรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5

การท างานในองค์กร บริษัท ห้างร้าน พบว่า
ปัญหาพื้นฐานหนึ่งที่ส าคัญมากที่มีผลกระทบอื่นๆ ก็คือ
ปัญหาการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างหัวหน้า
กับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และกับลูกค้า ทั้งๆ ที่จริงแล้ว เราจะ
มาวิเคราะห์ปัญหา เมื่อต้องสนทนากับผู้อื่นในทุกช่องทาง โดย
ขั้นตอนในการพูด  การฟัง และ การเจรจาข้อความและน้ าเสียงที่ควร
หลีกเลี่ยง จิตวิทยาในการฟังค าบ่น และต าหนิของลูกค้า 

วิทยากร : อาจารยป์ระภาภรณ ์พนัสพรประสทิธิ์
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่
• วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนและสถาบนัจัดการฝึกอบรม
อดีต
• ผู้จัดการส่วนบริหารงานธุรการทัว่ไป บริษัทอุตสาหกรรมท าแก้วไทย จ ากัด (มหาชน)
• เลขานุการฝ่ายจัดการ บริษัทอุตสาหกรรมท าเครื่องแก้วไทยจ ากัด (มหาชน)

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จ ากัด 283 ช้ัน 4 อาคารฟอร์มูล่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 โทร 0 2235 6827 อีเมล์ info@brainasset.com

PPS074 การสรา้งอธัยาศยัไมตรทีางโทรศพัทอ์ยา่ง
ประทบัใจเพือ่ประโยชนท์างธรุกจิ 

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
ผู้บริหารงานส านักงาน หัวหน้างานส านักงาน 

เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าส านักงาน หรือ 
บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 3,900 บาท

Promotion
เข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดอีก

ท่านละ 400 บาท เหลือ
3,500 บาทเท่าน้ัน



08:30 – 09:00 ลงทะเบยีน

09.00 – 16.00 

1.วเิคราะหปั์ญหาเมือ่ตอ้งสนทนากับชาวตา่งชาตทิางโทรศัพท์

2.เทคนคิในการใชโ้ทรศัพทใ์หเ้ป็นผล

3.มารยาทสากลในการสือ่ทางโทรศัพท์
4.การสือ่ทางโทรศัพทด์ว้ยภาษาอังกฤษแตล่ะกรณี  
5.ภาษาอังกฤษกรณีแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในการสนทนา
6.มารยาทการใหบ้รกิารทางโทรศัพท์

วนัองัคารที ่23 เมษายน 2562

Organized by:

www.brainasset.com

แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้รว่มงานสมัมนา

1. ชือ่ : __________________________ ต าแหน่ง : __________________________        Email: _______________________

2. ชือ่ : _________________________ ต าแหน่ง : __________________________         Email: _______________________

3. ชือ่ : _________________________ ต าแหน่ง : __________________________         Email: _______________________

บรษัิท : ______________________________________________________________________________________________

ทีอ่ยู ่  : ______________________________________________________________________________________________

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 13 หลัก (จ าเป็น) ________________________ ส านักงานใหญ ่      สาขา (ระบ)ุ:________________

โทรศัพท ์: ________________________ โทรสาร : __________________________      Mobile :  ______________________

เว็บไซต:์    ________________________ ประเภทธุรกจิ :______________________  ผูป้ระสานงาน :___________________ 

อตัราคา่สมัมนาตอ่ทา่น

สมคัรในนาม อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% สทุธิ

• บรษัิท 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00

• บคุคล 3,900.00 273.00 - 4,173.00

พเิศษ ! สง่เขา้อบรม 3 ทา่นขึน้ไปลดราคาลงอกีทา่นละ 400 บาท

• บรษัิท 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00

• บคุคล 3,500.00 245.00 - 3,745.00

ข ัน้ตอนการส ารองทีน่ ัง่

ส ารองผา่นลกูคา้สัมพันธ ์โทรศัพท ์0 2235 6827
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง โทรสาร 0 2235 3369

หรอือเีมลท์ี ่info@brainasset.com
หรอืเว็บไซต ์www.brainasset.com

การช าระเงนิ

 เช็คขดีครอ่มสั่งจ่าย บรษัิท ซนัเด โซลชูนัส ์จ ากัด
 โอนเงนิเขา้บัญชอีอมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขาสรุวงษ์  เลขทีบั่ญช ี002-2678130
การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหักคา่ธุรการ รอ้ยละ 10 
ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร นอกเหนอืจากนีแ้ลว้ บรษัิทฯ จะไม่
คนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้

หมายเหต ุ การจองมผีลเมือ่ช าระเงนิเรยีบรอ้ยและโปรดแฟ็กซใ์บ Pay-in เพือ่เป็นการยนืยัน

บรษัิท ซนัเด โซลชูนัส ์จ ากัด (ส านักงานใหญ)่
ทีอ่ยู ่283 ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรงุเทพ 10500

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0105545017452


