ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร

พัฒนาผู้รับเหมาสร้างบ้านรายย่อย
...... สู่ธุรกิจรับสร้างบ้านเชิงลึก

วันที่ 20, 21, 27, 28 กุมภาพันธ์ และ 6 มีนาคม 2562
ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
คุณสมบัติ
1. เป็นธุรกิจรับเหมาสร้างบ้าน ที่จดทะเบียนนิติบุคคล จะได้รับการพิจารณาก่อน
2. ประกอบกิจการรับเหมาสร้างบ้าน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. เป็นเจ้าของกิจการ , ผู้จัดการ หรือตัวแทนกิจการ
4. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร

Free... ไม่เสียค่าใช้จ่าย
รับจานวนจากัด เพียง 70 ที่นั่ง
ปิดรับสมัครวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

เนื้อหาหลักสูตร

หากเต็ม...ปิดรับสมัครทันที

 หลักการทาต้นทุนงานก่อสร้างบ้าน และข้อควรระวัง (เชิงลึก)
 การสร้างฐานลูกค้า การตลาดออนไลน์ สาหรับธุรกิจรับสร้างบ้าน (เชิงลึก)
 ปัญหาและความขัดแย้งในธุรกิจรับเหมาสร้างบ้าน
 แนวทางการป้องกัน และบริหารความขัดแย้ง (ลูกค้า ผู้รับจ้างช่วง)
 ปัญหางานก่อสร้างบ้านที่พบบ่อย และการแก้ไข (เชิงลึก, เทคนิคงานก่อสร้าง)
 ประมวลสถานการณ์ตลาดบ้านสร้างเองปี 2561 และแนวโน้มตลาดปี 2562

รับสมัครกิจการละ 2 ท่าน
หากมีผู้สมัครจานวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ให้กับกิจการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้น
** การพิจารณาคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการอบรม กรมฯ ถือเป็นเอกฉันท์ เด็ดขาด และสิ้นสุด **
สมัคร Online โดย Scan QR Code
หรือพิมพ์ URL : https://bit.ly/2AiV1DH
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม.. ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง E-mail ที่แจ้งไว้
สอบถามข้อมูลได้ที่ กองธุรกิจบริการ ส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการ Tel. 02-5475954 , 082-6498688

กำหนดกำรสัมมนำ
หลักสูตร “พัฒนำผู้รับเหมำสร้ำงบ้ำนรำยย่อย สู่ธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนเชิงลึก”
วันที่ 20, 21, 27, 28 กุมภำพันธ์ และ 6 มีนำคม 2562
ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
โครงกำรได้รับควำมร่วมมือจำก สมำคมไทยรับสร้ำงบ้ำน
วันที่
พ. 20 ก.พ. 62

เวลำ

หัวข้อกำรสัมมนำ

09.00 - 12.00 น. ประมวลสถำนกำรณ์ตลำดบ้ำนสร้ำง

วิทยำกร

คุณสิทธิพร สุวรรณสุต

นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน
เองปี 2561 และแนวโน้มตลำดปี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2562
สรุปประเมิน สถานการณ์ ตลาด บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
ธุร กิจรับ สร้างบ้ านในปี 2561 ที่ ผ่ าน
มา และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
การตลาดของธุรกิจรับสร้างบ้านในปี
2562 ผ่ านปัจ จัยการเมือง เศรษฐกิจ
สั ง คม และพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภค
เพื่ อ การตั ด สิ น ใจและปรั บ ตั ว ของ
ผู้ประกอบการ
13.00 - 16.00 น. เสวนำ หัวข้อ “กำรบริหำร และกำร

ทำกำรตลำดธุรกิจรับสร้ำงบ้ำน”
เสวนาแบ่ ง ปั น มุ ม มอง และ
ประสบการณ์ จ ากผู้ ป ระกอบการตั ว
จริง ทั้งที่มีพื้นฐานด้านวิศวกรรม และ
ผู้ ป ระกอบการที่ ไ ม่ มี พื้ น ฐานด้ า น
วิศวกรรม แต่คิดจริง ทาจริง ต่อวิธีการ
ใน การบ ริ ห ารธุ ร กิ จ และการท า
การตลาด

พฤ. 21 ก.พ. 62

09.00 - 16.00 น. กำรสร้ำงฐำนลูกค้ำ กำรตลำด

1. คุณสิทธิพร สุวรรณสุต
นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

2. คุณพรพรรณ ตรีถาวรพิศาล
กรรมการ บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน
จากัด

3. คุณวุฒิพันธ์ สุรสวัสดิ์
กรรมการ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป
จากัด (ชลบุรี)

คุณถิรพร สุวรรณสุต

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ออนไลน์ สำหรับธุรกิจรับสร้ำงบ้ำน
บริษัท พีดีเฮาส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
(เชิงลึก)
เท ค นิ ค ก าร ต ล า ด แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ วิธีการสร้างฐานลูกค้าให้เป็น
ที่รู้จักในวงกว้าง

 มีต่อหน้ำ 2
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วันที่
พ. 27 ก.พ. 62

เวลำ
หัวข้อกำรสัมมนำ
09.00 - 12.00 น. ปัญหำและควำมขัดแย้งในธุรกิจ

รับเหมำสร้ำงบ้ำน
ปัญหาและความขัดแย้งในธุรกิจ
รับเหมาสร้างบ้าน ความสัมพันธ์
ระหว่างลูกค้า ผู้รับจ้างช่วง

วิทยำกร

คุณสิทธิพร สุวรรณสุต
นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

13.00 - 16.00 น. แนวทำงกำรป้องกัน และบริหำร

คุณสิทธิพร สุวรรณสุต

พฤ. 28 ก.พ. 62

09.00 - 16.00 น. ปัญหำงำนก่อสร้ำงบ้ำนที่พบบ่อย

คุณพิศาล ธรรมวิเศษ

พ. 6 มี.ค. 62

09.00 - 12.00 น. หลักกำรทำต้นทุนงำนก่อสร้ำงบ้ำน

นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน
ควำมขัดแย้ง (ลูกค้ำ ผู้รับจ้ำงช่วง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สาเหตุ และปัจจัยที่ทาให้ เกิดข้อ
ขั ด แ ย้ ง แ ล ะ ปั ญ ห า ร ะ ห ว่ า ง บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
ผู้ประกอบการ ลูกค้า และผู้รับจ้างช่วง
รวมทั้ ง แนวทางการป้ อ งกั น และ
บริหารความขัดแย้ง

และกำรแก้ไข (เชิงลึก, เทคนิคงำน รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงาน
ออกแบบและวิศวกรรม
ก่อสร้ำง)
ปั ญ หางานก่อสร้างบ้านที่ มัก พบ บริษัท พีดีเฮาส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บ่อย สาเหตุของปัญหา และการแก้ไข
ในเชิงเทคนิค
คุณชยพล สุพงษ์

ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และประเมินราคา
และข้อควรระวัง (เชิงลึก)
หลั ก การท าต้ น ทุ น งานก่ อ สร้ า ง บริษัท พีดีเฮาส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บ้ า น แยกตามหมวดงานก่ อ สร้ า ง
หลักการคานวณต้นทุนงานต่างๆ ราคา
กลาง และข้อควรระวัง
13.00 - 16.00 น. วิธีกำรทำต้นทุนงำนก่อสร้ำงบ้ำนจำก

ประสบกำรณ์จริง (เชิงลึก)
ประสบการณ์ตรง เทคนิควิธีการ
บริหารจัดการต้นทุนงานก่อสร้างบ้าน
สิ่งที่ต้องรู้

คุณพิศาล ธรรมวิเศษ
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
สายงานออกแบบและวิศวกรรม
บริษัท พีดีเฮาส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

หมำยเหตุ : - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 น.

