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กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ >>   www.bangkokbiznews.com/training 

http://www.bangkokbiznews.com/training
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 เรียนรู้การบริหารความผิดหวังของลูกค้าและรับมือกับลูกค้าในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ลดความไม่พอใจของลูกค้าด้วยการฟังและการต้ังค าถาม 
 ส่ือสารอย่างมีช้ันเชิง เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก 

 

หัวข้ออบรม 

The Myth of Complain Handling 
 ลกูค้า คือ พระเจ้า? 
 การวิเคราะห์ข้อร้องเรียนของลกูค้า 
 ประเภทของลกูค้าท่ีร้องเรียน 4 ประเภท 

 

การรับมือข้อร้องเรียนของลูกค้า 
 การฟังอยา่งเข้าถึงความรู้สกึของลกูค้า 
 การตัง้ค าถามอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือหาสาเหตขุองการร้องเรียน 
 ค าพดูในการรับมือข้อร้องเรียน 

 
ฝึกฝน ฝีกฝน ฝีกฝน! 

 ความไมพ่อใจของลกูค้าในสถานการณ์ตา่งๆ 
 ฝึกฝนการสนทนากบัลกูค้าท่ีเกิดความไมพ่อใจ 

 

รูปแบบการอบรม 

• ทฤษฎี 50 %  • ระดมความคิด 50 % 
 

บรรยายโดย: อาจารย์สมบตั ิเกษมล้นนภา 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการส่ือสารและการเจรจาตอ่รอง 

4 กมุภาพนัธ์ 2564 เวลา 09:00-16:00 น. 
ณ โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี 

อตัราทา่นละ 7,000 บาท (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
สมคัร 3 ทา่นขึน้ไปตอ่องค์กร ลด 10% 
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ประวัตวิิทยากร 

สมบัติ เกษมล้นนภา  

Current Positions: 

 Director of BYB Image Consultants 

 MBTI Certified Personality Coach 

 Guest speaker for Communication and Presentation 

Focus Coaching &Training Areas: 

 Personality and Strength Finding 

 Successful Public Speaking 

 Executive Presentation and Communication 

 Change Management and Team Engagement 

 Exceptional Customer Services 

Education Background: 

 Master’s Degree in MBA (International Business), California State University, Fullerton, USA 

 Bachelor Degree in Finance, Kasetsart University 

 Personality Coach Certification, MBTI 

 Exceptional Customer Service Program, Hamilton Mercer, London, United Kingdom 

 Certified Trainer Program, Dale Carnegie Thailand 

Professional Experiences: 

 Lecturer, Management School of Kasetsart University 

 Certified Senior Trainer, Dale Carnegie Thailand 

 Executive positions in client service and sales, IBM Thailand 
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แผนท่ีโรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี) 
ตดิต่อเจ้าหน้าที่ในวันงาน 08-6313-1903 
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กา
รโ
อน

เง
นิ 1. เช็คสั่งจ่าย 

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

2. โอนเงนิเข้าบัญชีออมทรัพย์

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

• ธนาคารยโูอบี สาขาบางนา กม.2
เลขที่ 767-1-14508-2

**อัตรา 3 ท่านขึน้ไป ลด 10%**

หมายเหตุ

1.กรุณาช าระทันทีหลังจากยนืยนัจัดอบรม 
(เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล)

2. กรุณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเดือน
เดียวกับเดือนที่โอนช าระเงนิ

3. ใบเสร็จจะลงวันที่ในเดอืนเดียวกับเดือนที่
โอนช าระเงนิ

4. ทางบริษัทไม่รับช าระค่าอบรมด้วยเงนิสด
หรือบัตรเครดิตในวันงาน

แจ้
งก

าร
โอ
นเ
งนิ กรุณาส่งสแกนหลักฐานการโอนเงนิหรือหน้า

เช็คพร้อมระบุชื่อบริษัทและชื่อหลกัสูตร
มายงัอีเมลนี ้

คณุธษมณ ป่ินนิล (ฝ่ายอบรม)
โทร 0-2338-3705-7
tasamon_pin@nationgroup.com 

www.bangkokbiznews.com/trainingcourse
www.facebook.com/Panyaturakij

ชื่อที่อยู่ส าหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่
1854 ชัน้ที่ 9, 10, 11 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

กรุณาน าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้างาน

เพื่อรับใบเสร็จรับเงนิ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

บุค
คล

ธร
รม

ดา 7,490 บาท

อตัรา 7,000 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 490 บาท

*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

นิต
บิุค

คล 7,280 บาท

อตัรา 7,000 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 490 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 210 บาท
*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

การช าระค่าอบรม 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
กรณียกเลกิการเข้าอบรม  
• หากต้องการยกเลกิการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการ  
• ในกรณีแจ้งยกเลกิภายใน 7 วนัท าการ ทางบริษัทจะคดิคา่อบรมในอตัราเต็มของคา่อบรม เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจอง

และช าระคา่ห้องและคา่อาหารให้กบัโรงแรมส าหรับผู้ เข้าอบรมทกุทา่นแล้ว  
• หากไมส่ามารถเข้าอบรมได้ สามารถเปลีย่นผู้ เข้าอบรมเป็นทา่นอืน่แทนได้ 


