
พฒันาทกัษะการเสนอและการปิดการขายของคณุ
เพ่ือโอกาสทางธรุกิจท่ีมากขึน้

สร้างความไว้วางใจและแนะน าวิธีแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมแก่ลกูค้า!

https://bit.ly/CB_OC

หลกัสูตรท่ีได้รบัการน าไปใช้ในบริษทัชัน้น าในประเทศ
ญ่ีปุ่ นมามากกว่า 30 ปี และปัจจบุนัน้ีมีการน าเสนอให้
น ามาใช้ในประเทศจีน, สิงคโปร,์ อินโดนีเซีย และไทย
หวัข้อการอบรม
บรรยาย, อภปิรายกลุ่ม, แสดงบทบาทสมมติ
⚫ ปัจจยัทีท่ าใหเ้ป็นพนกังานขายทีม่ปีระสทิธภิาพ
⚫ ท าไม”การฟัง”ถงึส าคญั
⚫ การถามค าถามทีต่รงประเดน็ / การฟังอย่างตัง้ใจ / การจดรายละเอยีด
/ การระบุปัญหาหรอืสิง่ทีล่กูคา้ตอ้งการ

⚫ แสดงใหเ้หน็ถงึผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั / เสนอขอ้เสนอทีไ่มเ่หมอืนใคร
⚫ การรบัมอืกบัการปฏเิสธขอ้เสนอ
⚫ ก าหนดขัน้ตอนต่อไปอย่างชดัเจน / ประเมนิระยะในการปิดการขาย

สธีุ พนาวร
อดตีทีป่รกึษาBoard Of Investment (BOI)  (2551-2560)

HPC ® Consultative Sales Skills Training
วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2566 (อ.)
เวลา 9:00-16:30

อบรมทกัษะการขาย ส าหรบันักธรุกิจไทย
CICOM BRAINS UBCL (Thailand)

ยกระดบัทกัษะการฟังและทกัษะการตลาดของคณุ 
เพ่ือความส าเรจ็ในตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงข้ึน

6,200 บาท/คน (ไม่รวม VAT, รวมอาหารกลางวนั)

Contact us: CICOM BRAINS UBCL Co., Ltd.

บรษิทั ไซคอมเบรนส ์ยูบซีแีอล จ ำกดั
Sathorn Thani Building II, Room No. 1809, 18th Floor,

92/53 North-Sathorn Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

E-mail：（JP・TH・EN） cbubcl@cicombrains.com / TEL：(  T  H  ・E N   ）+66-(0)82-671-8574

(พเิศษ! หากสมคัรเขา้อบรม 4 คนหรอืมากกว่า
จะไดร้บัส่วนลด 300 บาท/คน!)

mailto:cbubcl@cicombrains.com


タイ人営業パーソンに伝えたい、

提案型営業３つの基本。

日本で３０年以上の実績を有し、近年は中国・シンガ
ポール・インドネシアでも実施されている「HPC営業力
強化研修」を公開講座としてご提供します。
主な内容
レクチャー／ディスカッション／ロ－ルプレイ
⚫ 業績をあげる営業パーソンになるには？
⚫ なぜ「聞くこと」が重要なのか？
⚫ HPCスキル （質問する／傾聴する／メモを取る／３C分析／T
字型のアプローチをする／顧客の考えを整理する／ベネ
フィットを提案する／競合他社と差別化して提案する）

⚫ 提案が上手くいかなかったら？
⚫ テストクロージングをする／クロージングのレベルを判断する

Suthee Panaworn
タイ王国投資委員会(Board Of Investment (BOI)顧問 (2008-2017)

提案から受注まで着実に進捗させるスキルを強化する！

HPC® 提案型営業基礎トレーニング
2023年05月16日 (火)

9:00-16:30

タイ人社員向け１日公開講座

サイコム・ブレインズUBCL (バンコク)

顧客の課題を深く理解する。 競合に勝つ提案ができる。

提案型営業のための基本スキルをタイ人認定講師がタイ語で

指導します。

一人 6,200 baht （税別）
*＊1社4名以上のお申し込みでお一人300bath引き

＜修了証書が発行されます！＞

https://bit.ly/CB_OC

Contact us: サイコム・ブレインズUBCL บรษิทั ไซคอมเบรนส ์ยูบซีแีอล จ ำ กดั

92/53, Room 1809, 18th Floor, Sathorn Thani 2 Building,  North-

Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

E-mail：（JP・T H・E N ） cbubcl@cicombrains.com / TEL：（JP）+81-(0)3-5294-5576、（T H・E N  ）+66-(0)82-671-8574



Develop your proposal & closing skills
to gain more business from customers. 

～ Establish mutual trust and 

provide the best possible solutions to clients！ ～

Contact us: CICOM BRAINS UBCL Co., Ltd.

บรษิทั ไซคอมเบรนส ์ยูบซีแีอล จ ำกดั
Sathorn Thani Building II, Room No. 1809, 18th Floor,

92/53 North-Sathorn Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

E-mail：（JP・TH・EN） cbubcl@cicombrains.com / TEL：(  T  H  ・E N   ）+66-(0)82-671-8574

This program has been provided to many of the
leading companies in Japan over the past 30 years
and now is also being offered in China, Singapore,
Indonesia and here in Thailand.

Main Topics
By Lecture / Discussion / Role Play
⚫ What makes for an effective salesperson
⚫ Why “Hearing ” is important
⚫ Asking the right questions / Listening actively / Taking notes /

Addressing issues-needs-wants
⚫ Illustrating benefits / Offering unique value propositions
⚫ Dealing with rejection
⚫ Establishing concrete future actions / Evaluating closing stage

Suthee Panaworn
Advisor of Board Of Investment (BOI)   (2008-2017）

HPC® Consultative Sales Skills Training          
May 16th, 2023 (Tue.)

Time: 9:00-16:30

1 Day Sales Skills Training 
for Thai businesspeople

CICOM BRAINS UBCL (Thailand)

Enhance your active listening and marketing skills

to succeed in an increasingly competitive marketplace.

6,200 baht / person (not incl. VAT)

*including lunch and 2 breaks

(300 baht discount each if applying 4 or more 
from the same company)

https://bit.ly/CB_OC

mailto:cbubcl@cicombrains.com


HPC® Sales Skill 2023
 Training Date  :           May 15, 2023 (Mon.)

Company Name : Date :

Office Address :
(For billing documents)

Company Phone: Tax ID Number :  Head Office

 Branch Code:

Contact Person : E-Mail :

(Preferably Thai)

No. Prefix

*After receiving the application, we will send you further information about payment method and cancellation clause again via e-mail.

Company Information

*Please make a payment according to the indication written on the invoice. We only accept payment in advance by bank transfer.

*Cancellations 2-19 days before the delivery date will be charged 50% of the training fee; Cancellations thereafter will be charged 100% of the training fee.

*Applying for 4 seats or more would receive 300 baht discount per seat.

Payment method and cancellation clause

Name Position / Department Mobile Phone E-Mail Address

Applicant Information

Free Hand

Free Hand

Rectangle

FreeText
May 16, 2023 (Tue.)



-กฎระเบียบในการเข้าอบรม- 
 

 

■ จ านวนคนที่ก าหนด 
ในกรณีที่ผู้ เข้าอบรมครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ หรือกรณีที่หลกัสูตรจ าเป็นต้องยกเลิกกลางคันด้วยเหตุผลบางประการ      
อาจไมส่ามารถท าการสมคัรได้ 
 

■ เร่ืองการช าระค่าหลักสูตร 
ขอความกรุณาช าระเงินค่าหลกัสตูรด้วยการโอนเงินผ่านทางบญัชีธนาคารเท่านัน้ หลงัจากที่เราได้ยืนยนัการสมคัรของท่าน
แล้ว ทางเราจะสง่อีเมลเพื่อแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการช าระเงิน (ตลอดจนรายละเอียดบญัชีธนาคาร) ให้ทราบ กรุณาโอน
เงินก่อนถึงวนัเข้าอบรม และทางผู้ เข้าอบรมต้องรับผิดชอบในสว่นของคา่ธรรมเนียม 
 

■ เกี่ยวกับการยกเลิกการเข้าอบรม 
หากมีเหตจุ าเป็นต้องยกเลิกการเข้าอบรม กรุณาแจ้งทางเราลว่งหน้าให้เร็วที่สดุ ในกรณีที่แจ้งยกเลิกภายใน  2-19 วนัก่อนวนั
อบรม จะขอคิดคา่ใช้จา่ย 50% ของคา่อบรม หากยกเลกิในวนัก่อนหน้าวนัอบรมหรือภายในวนัอบรม จะขอคิดคา่ใช้จา่ย 100% 
ของคา่อบรม 
 
ติดต่อสอบถาม CICOM BRAINS UBCL CO.,LTD. ※ได้ทัง้ภาษาไทย / ภาษาญ่ีปุ่ น 
TEL: +66-(0)82-671-8574  
E-mail: cbubcl@cicombrains.com   
 

■ เกี่ยวกับการยกเลิก / เลื่อนการอบรม 
ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ทางเราอาจจ าเป็นต้องยกเลกิ / เลือ่นก าหนดการอบรม ซึง่ในกรณีนัน้ ทางเราจะแจ้งให้ทา่นทราบทางอีเมล 

A. เกิดการประท้วง / ภยัธรรมชาติ เช่น แผน่ดินไหว หรือไต้ฝุ่ น / หรือพฤติกรรมความรุนแรงอนัสง่ผลให้เกิด 
     ปัญหาทางการคมนาคม 
B. ตวัผู้บรรยายเกิดปัญหาทางสขุภาพ หรือเกิดอบุตัิเหต ุ
C. กรณีอื่นๆ ที่ทางเราพิจารณาวา่ต้องยกเลกิการอบรมโดยมิอาจหลกีเลีย่งได้ 

 

■ ข้อควรระวังอื่นๆ 
ไมอ่นญุาตให้มีการบนัทกึเสยีง / ภาพ หรือถ่ายภาพในห้องอบรมโดยเด็ดขาด 
 

■ เร่ืองการจัดการข้อมูลส่วนตัว 
กรุณาดรูายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการรักษาข้อมลูสว่นตวัของทางบริษัทตามเนือ้หาด้านลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัวของบริษัท ไซคอมเบรนส์ จ ากัด (มหาชน) 
ออกเมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2551 
ปรับปรุงลา่สดุเมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
 

เก่ียวกับการจัดการข้อมูลส่วนตวั ทางเรา (บริษัท ไซคอมเบรนส์ จ ากัด (มหาชน)) มีความตัง้ใจอนัแน่วแน่ที่จะปฏิบตัิตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการเก็บรักษาข้อมลูสว่นตวัอยา่งเคร่งครัด 
 

1. รักษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวอย่างเคร่งครัด 
ทางบริษัทจะรักษากฏระเบียบตามที่ระบุในกฏหมายที่เก่ียวข้องกบัการเก็บรักษาข้อมลูส่วนตวั (จากนีจ้ะเรียกว่า กฏหมาย
รักษาข้อมลูสว่นตวั) อยา่งเคร่งครัด และมีการประเมินการควบคมุความปลอดภยัในการเข้าถึงข้อมลูสว่นตวัโดยไมถ่กูต้อง การ
ท าข้อมูลสญูหาย การท าลาย การปลอมแปลงแก้ไข หรือการท าข้อมูลร่ัวไหล หากมีกรณีใดๆ ที่ท าให้เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
ทางบริษัทจะรีบด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว 
 

2. เร่ืองการได้มาซ่ึงข้อมูลส่วนตัว 
ทางบริษัทจะแจ้งวตัถปุระสงค์ให้ทราบลว่งหน้า และใช้วิธีการท่ีถกูต้องตามกฏหมายเพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมลูสว่นตวั จะแจ้งข้อมลู
สว่นตวัให้กบัทางบริษัทหรือไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัวิจารณญาณของทา่นเอง แต่ในกรณีที่ไมแ่จ้งขอมลูสว่นตวัให้กบัทางบริษัท อาจมี
บางกรณีที่ทางบริษัทไมส่ามารถให้บริการทา่นได้ครบถ้วนทกุประการได้ 
 

3. เร่ืองการใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนตัว 
ทางบริษัทจะน าข้อมลูสว่นตวัของทา่นไปใช้ในขอบเขตดงัตอ่ไปนี ้

1. ใช้ในการให้ข้อมลูเก่ียวกบัอีเวนท์ / การอบรม / ผลติต าราตา่งๆ ของบริษัท 
2. เพื่อใช้ในการติดตอ่เทา่ที่จ าเป็นในการบริหารจดัการกิจกรรมดงักลา่ว 
3. เพื่อใช้ในการสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ่การบริการของทางบริษัท 
4. เพื่อสร้าง – วิเคราะห์เอกสารเชิงสถิติเพื่อพฒันาการอบรม / การบริการให้มีประสทิธิภาพดียิ่งๆ ขึน้ 
5. เพื่อใช้ในการกระท าเทา่ที่จ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ให้ลลุว่ง ในขอบเขตที่สอดคล้องและเก่ียวข้องกบัจดุประสงค์ 
    ที่กลา่วไว้ข้างต้น 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ในขอบเขตที่สอดคล้องและเก่ียวข้องกับวตัถุประสงค์ข้างต้น ทางบริษัทจะท าการ
ประกาศให้รู้โดยทัว่กนัทางเว็บไซต์ 
 

4. เกี่ยวกับการดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 
ทางบริษัทจะพยายามรักษาข้อมลูสว่นบคุคลให้มีความถกูต้องและอพัเดทอยูเ่สมอ และเพื่อป้องกนัการสญูหาย ปลอมแปลง 
และร่ัวไหล ทางบริษัทจะมีการใช้ระบบการควบคมุความปลอดภยัของข้อมลูที่เหมาะสมตามความจ าเป็น 
 

5. เน้นการฝึกอบรมพนักงาน 
ทางบริษัทให้ความส าคัญกับการอบรมให้การศึกษาพนักงานในบริษัททุกคนเพื่อให้มีจิตส านึกในการรักษาข้อมูลส่วนตวั       
โดยการจดัหาเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล และแจกให้กบัพนกังานทุกคนในบริษัท (รวมถึงพนกังาน
ชัว่คราว, พนกังานท่ีฝากท าธุรกรรม, พนกังานท่ีได้รับการจดัหามา, พนกังานท างานพิเศษด้วย) 
 

6. เร่ืองการจัดเตรียมความพร้อมของกฏระเบียบภายในที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 



ทางบริษัทจะแสดงนโยบายอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการจดัเตรียมความพร้อมของกฏระเบียบภายในที่เก่ียวข้องกบัการเก็บรักษา
ข้อมลูสว่นบคุคล และการจดัการข้อมลูสว่นบคุคล ตลอดจนแจ้งให้ภายในบริษัทได้รับทราบถึงการรักษาข้อมลูสว่นบคุคลอยา่ง
เข้มงวด ไมใ่ห้เกิดการร่ัวไหล  
 

7. เร่ืองการน าเสนอต่อบุคคลที่สาม 
ทางบริษัทจะไม่น าเสนอข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม หากไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าตวั อนึ่ง ทางบริษัทอาจมีการ
น าเสนอข้อมลูของลกูค้าให้กบับคุคลที่สามได้ หากเก่ียวกบัการใช้ในจดุมุง่หมายดงัตอ่ไปนี  ้

1. ใช้ในการฝากท าธุรกรรมนอกบริษัท 
2. ใช้ในการยกมอบธุรกิจ เป็นต้น 
3. ใช้ในกรณีที่ระบตุามกฏหมายรักษาข้อมลูสว่นบคุคลในมาตราที่ 23 ข้อ 1   

 

8. การสอบทาน/ ปรับปรุงการฝากท าธุรกรรม 
ในการฝากท าธุรกรรม ทางบริษัทจะท าการสอบทาน / ปรับปรุงเพื่อค านึงถึงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เสมอ ในการท า
สญัญาตอนฝากท าธุรกรรมทกุครัง้ ทางบริษัทจะตรวจสอบความเหมาะสมของคูค้่า และดแูลเนือ้หาของสญัญาให้ค านงึถึงการ
รักษาข้อมลูสว่นบคุคลอยูเ่สมอ 
 

9. เร่ืองการเปิดเผย / แก้ไข / ลบข้อมูลส่วนตัว 
ในกรณีที่ทางบริษัทได้รับการร้องเรียนจากเจ้าตวัหรือตวัแทน ให้ท าการแสดงข้อมลู, แก้ไขเนือ้หา, หยดุการใช้, หรือลบข้อมลู 
ฯลฯ ทางบริษัทจะท าการด าเนินการอย่างเป็นเหตเุป็นผลในขอบข่ายที่จ าเป็น ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ให้แก้ไขข้อมูลที่
แสดงอยู่, ให้หยดุใช้ หรือลบข้อมลูดงักลา่ว กรุณาติดต่อมาตามข่องทางด้านลา่ง หากทางบริษัทท าการยืนยนัได้แล้วว่าท่าน
เป็นผู้ เก่ียวข้อง ทางเราจะด าเนินการตามความเหมาะสม  
 

【ช่องทางในการติดตอ่สอบถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่นตวั】 
บริษัท ไซคอมเบรนส์ จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 7 อาคารอากิฮาบาระได เลขที่ 1-18-3 คนัดะ เขตชิโยดะ จงัหวดัโตเกียว 101-0021 
TEL: +81-(0)3-5294-5577 
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