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ประวัติวทิ ยากร
คุณจุมพล คุณากร
ทีป่ รึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์ และฝึ กอบรม
 การขาย
 การตลาด
 การบริ หารและการจัดการ
การศึกษา
ปริ ญญาโท

บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สาขาการบริ หารธุ รกิจเพื่อผูบ
้ ริ หาร
ปริ ญญาตรี
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (B.B.A.) มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- บริ หารธุ รกิจสาขาการตลาด
ประกาศนียบัตร ผูบ้ ริ หารระดับสู ง (MMM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )

ตาแหน่ งงานปัจจุบัน


ผู้อานวยการฝ่ ายพาณิชย์ (Commercial Director) บริ ษทั อาเจ ไทย จากัด (เปรู )
- ผู้ผลิตและจาหน่ ายเครื่องดื่ม
เครื่ องดื่มอัดลม บิ๊กโคล่า
 น้ าดื่ม Cielo
 เครื่ องดื่มเกลือแร่ สปอเรด
 น้ าผลไม้ซีฟรุ ต ฯลฯ
- ความรับผิดชอบ
 ฝ่ ายขายและทีมงานฝ่ ายขาย/ฝ่ ายสนับสนุ นการขายทุกช่องทางจาหน่าย







Tradition Trade



Modern Trade



Distributors



Export

ฝ่ ายการตลาด
ฝ่ ายการตลาดร้านค้า (Trade Marketing)
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ประสบการณ์การทางาน
 ผูจ้ ด
ั การทัว่ ไป ฝ่ ายขายและการตลาด บริ ษทั ฮงฮวด จากัด กรุ งพนมเปญ กัมพูชา (กัมพูชา)
 ผูจ้ ด
ั การพัฒนาธุ รกิจ บริ ษทั เอฟ แอนด์ เอ็น เบเวเรจเจส (ประเทศไทย) จากัด (มาเลเซีย)
 ผูจ้ ด
ั การทัว่ ไป บริ ษทั ไทย ซาน มิ เกล แอนด์ ลิเคอร์ จากัด (ฟิ ลิปปิ นส์)
 ผูอ
้ านวยการฝ่ ายขาย บริ ษทั ไทยจินเนบราเทรดดิ้ง จากัด
 บริ ษท
ั กรี นสปอต (ประเทศไทย) จากัด
 บริ ษท
ั ยูไนเต็ดฟูดส์ จากัด(มหาชน) จากัด
 บริ ษท
ั ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จากัด
ประวัติการเข้ ารับการฝึ กอบรม


Problem solving & decision making - Kepner Tregoe



Four roles of management – Franklin covey



Project Management - Kepner Tregoe



Performance Management - APM.



Leadership - APM



Targeted Selection – Development Dimensions Int., MCMXCV.

ผลงานการฝึ กอบรม / การเป็ นทีป่ รึกษา
ั หน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เช่น
 บรรยายให้กบ
o การไฟฟ้ านครหลวง
o การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
o คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ฯ
o มหาวิทยาลัยราชมงคลสุ วรรณภูมิ
o สานักเลขาธิ การรัฐสภา
o โครงการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนัคริ นทร์ ฉะเชิ งเทรา
o กระทรวงสาธารณะสุ ข
ั หน่วยงาน ภาคเอกชน เช่น
 วิทยากรบรรยายให้กบ
o บริ ษท
ั ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จากัด
o บริ ษท
ั โอเมก้า เวิลด์คลาส
o บริ ษท
ั ยูไนเต็ด ฟู๊ ด (มหาชน) จากัด
o บริ ษท
ั ไดโดมอน (มหาชน) จากัด
o บริ ษท
ั เฟล็กโซ่ กราฟฟิ ค จากัด
o บริ ษท
ั HHL จากัด
o บริ ษท
ั แคนนอนบอล จากัด
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o
o
o
o
o
o

บริ ษทั วี.เอส. มอเตอร์ เซลล์
บริ ษทั พี เอส พี พี ระนอง จากัด
บริ ษทั ธนูลกั ษณ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั STP&I
บริ ษทั สยามภัณฑ์ กรุ๊ ฟ
บริ ษทั P.C.L.Co.,LTD(Just Modern)

งานด้ านทีป่ รึกษา
 ที่ปรึ กษาด้านการตลาด วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการขาย/การตลาดและการบริ หาร
จัดการกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
 ที่ปรึ กษาด้านบริ หารบริ ษท
ั ไดโดมอน (มหาชน) จากัด
 ที่ปรึ กษาด้านการตลาดบริ ษท
ั เอฟ แอนด์ เอ็น เบเวเรจเจส (มาเลเซีย)
หลักสู ตรทีช่ านาญ
 กลยุทธ์การขายและบริ การสาหรับพนักงานขายหน่วยรถอย่างเหนื อชั้นเพื่อความเป็ นเลิศ
 แนวทางการบรรลุความสาเร็ จของพนักงานขายท่ามกลาง สถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลง
 กลยุทธ์การวางแผนทีมงานขาย
 การวางแผนกลยุทธ์บริ หารงานร่ วมกับตัวแทนจาหน่ายเพื่อบรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน
 การตลาดพื้นฐานและกลยุทธ์การตลาดบริ การ
 การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อบรรลุความสาเร็ จ
 กลยุทธ์การวางแผนการขายและการตลาดเพื่อรองรับ AEC
 การเป็ นพนักงานขายมืออาชี พความก้าวหน้าในอาชี พ พนักงานขายในสภาวะการเปลี่ยนแปลง
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