Course:

Negotiation to Win
เทคนิ คการเจรจาต่อรองเชิ งธุรกิ จ
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
การเจรจาต่อรอง เป็ นพื ้นฐานของการทาธุรกิจในปั จจุบนั และมักจะถูกใช้ เพื่อทาให้ องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้องการ
เสมอ แต่องค์กรส่วนใหญ่ ไม่เข้ าใจถึงหลัก การในการเจรจาต่อรองสมัยใหม่ แต่ใช้ การเจรจาต่อรองอย่างเอาเป็ นเอาตาย เพื่อ
เอาชนะให้ ฝ่ายตนได้ ผลประโยชน์ แต่อีกฝ่ ายหนึ่งเสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้ รับอยู่เสมอ การกระทาดังกล่าว ไม่สง่ ผลดีตอ่ การ
ทาธุรกิจในระยะยาว เพราะ จะส่งผลให้ องค์กรที่ยึดหลักการเอาชนะแต่ฝ่ายเดีย ว ต้ องดาเนินธุรกิจอย่างโดดเดี่ยว ไม่มีพนั ธมิตร
ทางการค้ า และยากที่จะดาเนินธุรกิจต่อไปให้ ราบรื่ นได้ หากมองในมุมที่แคบกว่า ในการทางานในองค์กร ก็มีความจาเป็ นที่ต้อง
ใช้ การเจรจาต่อรองกับหน่วยงานเดียวกัน หรื อ ระหว่างหน่วยงานเช่นเดียวกัน พนักงานที่ม่งุ เน้ นความสาเร็ จของตนแต่ฝ่ายเดียว
ก็ยากที่จะได้ รับความร่ วมมือจากเพื่อ นร่ วมงาน หรื อจากหน่วยงานอื่น ส่งผลให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างบุคคล หรื อ ระหว่าง
หน่วยงาน ซึ่งทาให้ ผลดาเนินงานขององค์กรนันๆ
้ ไม่เกิดประสิทธิภาพ เพราะขาดการประสานงาน เอาแต่ชิงดีชิงเด่น รวมถึง
สภาพแวดล้ อมในการทางานจะไม่เอื ้อต่อการทางานได้ ดีเท่าที่ควร
วัตถุประสงค์ :
 ผู้ร่วมสัมมนาจะได้ รับทราบหลักการเจรจาต่อรองทีเ่ ป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางในปัจจุบนั ซึง่ ส่งผลให้ ตวั ผู้เจรจาทังสอง
้
ฝ่ ายบรรลุวตั ถุประสงค์ ในบรรยากาศการเจรจาต่อรองทีด่ ี เป็ นมิตร และสามารถทางานร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพใน
ระยะยาว
หัวข้ อการบรรยาย:
 เข้ าใจความหมาย และสิง่ ที่ต้องการจากการเจรจาต่อรอง
 คุณสมบัติของนักเจรจาต่อรองทีด่ ี
 การกาหนดวัตถุประสงค์ ด้ วยวิธี ITA Method
 การรับมือกับนักต่อรองในลักษณะต่างๆ
 กระบวนการในการเจรจาต่อรอง
 แทคติก และวิธีการในการเจรจาต่อรอง
 ข้ อควรระวัง
 TIPS & TABS
เหมาะสาหรับ:
 ผู้บริ หาร พนักงาน และบุคคลทัว่ ไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อนาไปใช้ ในการทางานและมีความเป็ นมือ
อาชีพมากยิ่งขึ ้น
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รูปแบบการสัมมนา:
 เป็ นการสัมมนาแลกเปลีย่ นความรู้ ระหว่างผู้ร่วมสัมมนาด้ วยกันเอง และ ระหว่างผู้ร่วมสัมมนากับตัววิทยากร
 บรรยากาศการสัมมนา ที่สนุกสนาน พร้ อมสือ่ Multi Media ที่ไม่ใช่วิชาการ แต่เน้ นการปรับใช้ มากกว่า
 เน้ นกระบวนการคิด วิเคราะห์ ของผู้ร่วมสัมมนา มากกว่าการท่องจา ซึง่ ส่งผลให้ ผ้ รู ่วมสัมมนา “เข้ าใจ” มากกว่า “จาได้ ”
เพื่อประโยชน์ในการใช้ งานจริงในการทางาน
 ฝึ กฝนจากกรณีศกึ ษา เพื่อให้ ผ้ รู ่วมสัมมนาได้ ปฏิบตั จิ ริ งในทุกหัวข้ อของการเรี ยนรู้
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ประสบการณ์ การทางาน
 เป็ นที่ปรึกษาธุรกิจและวิทยากร บรรยายด้ านการขายและการตลาดให้ กบั บริ ษัทเอกชนชัน้ นามากมาย เช่น CP Group,
Siam Cement Group, BPB Thai Gypsum ฯลฯ




Marketing Manager / Business Development Manager: Southern Concrete Pile Public
Company Limited.
Marketing Consultant, Chinteik’s Brother: CB Group (Nangthavee Group)
Marketer, Thai Ceramic Industry Co., Ltd.

วัน เวลา สถานที่ และค่ าใช้ จ่าย ในการเข้ าร่ วมงานสัมมนา
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเข้ าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
1. เข้ าร่ วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้ (ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่ า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานสัมมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
2. เข้ าร่ วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face
Application
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานสัมมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork

ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่ าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป)

สร้ างสรรค์ หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย
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แผนที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขมุ วิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
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Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมคำแหง 39 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ) ___________________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภำษำไทย)______________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________________

ตำแหน่งงำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ ำย: __________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทำงำน: ______________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:_____________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

_____ ____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์ โทรศัพท์______________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชัดเจนครบถ้ วน เพื่อควำมถูกต้ องของใบเสร็จ/ใบกำกับภำษีที่ท่ำนจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกํากับภำษี : _________________________________________________________

ตำมชื่อบริ ษัทด้านบน

ที่อย่ทู ี่ให้ ระบุในใบกํากับภาษี : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดและสำรองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้ ำบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนำคำรธนชำต
สำขำเอสพละนำด รัชดำ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสีแ่ ยกศรีวรำ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ ___________________
ถือเช็คจ่ำยหน้ ำงำนในนำม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
จ่ำยเงินสดหน้ ำงำน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ
Fax มาพร้ อมกับสาเนาการโอนเงินที่เบอร์ 0-2949-0991
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา*
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสำรองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสำรลงทะเบียนครบถ้ วนและชำระเงินแล้ วเท่ำนัน้
 เจ้ ำหน้ ำที่จะแจ้ งยืนยันกำรลงทะเบียนของท่ำนอีกครัง้ หลังจำกได้ รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่ นสำรองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมกำรสัมมนำได้ กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนวันงำนอย่ำงน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
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