
                                                                                                                                                               Outline Hipo 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

การบรหิารความสมัพนัธล์กูคา้ ดว้ย CRM 
Customer Relationship Management 

 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัVน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีVมากดว้ยคณุภาพกวา่ 30 ปี 
 

 

25 มนีาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 *สถานทีVจัดอบรมอาจเปลีVยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
ในโลกของธรุกจิความสําเร็จในอดตีอาจไมส่ามารถนํามาใชใ้นปัจจุบนัหรอือนาคตได ้ องคก์รตอ้งมกีลยุทธ ์

และวธิกีารในการรักษาลกูคา้หลัก และชว่งชงิลูกคา้รายสําคัญ จากคู่แขง่ขนัและรักษาลูกคา้เหลา่นัaนไวใ้หอ้ยู่กบัเรา
ใหน้านทีVสดุ นัVนคอื กญุแจสําคัญทีVจะชว่ยใหธ้รุกจิอยู่รอดไดใ้นยคุทีVมกีารแขง่ขันทีVรุนแรงและมกีารเปลีVยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว  
 การรักษาลกูคา้ชั aนดใีหอ้ยูก่บัทา่นทีVสําคัญองคก์รตอ้งมรีะบบการบรหิารงานการตลาดดว้ยเทคโนโลย ี
(Information Technology) โดยเฉพาะการเก็บฐานขอ้มลูของลูกคา้ (Database) การสรา้งตราสนิคา้ (BRAND) การ
สืVอสารกบัลกูคา้อยูส่มํVาเสมอเพืVอสรา้งสายสมัพันธ ์ตอบสนองกบัความตอ้งการของลูกคา้ ทีVสําคัญความรู ้
ความสามารถของบคุคลากรตอ้งมจีติสํานกึในการสรา้งความพงึพอใจใหก้ับลูกคา้ใหด้ทีีVสดุ กอ่ใหเ้กดิประสบการณ์ทีVดี
กบัลกูคา้ (Word of Mouth) และผกูมัดใจใหอ้ยูก่ับเราตลอดไป (Customer Value) 
 
 
วตัถปุระสงค ์
 

เพืVอ เพิVมพูนความรู ้ความสามารถ ในเรืVองการบรหิารความสมัพันธก์ับลกูคา้ (CRM) การสรา้ง การรักษาลกูคา้ 
(Customer Retention) การกําหนดจุดสมัผัส (Touch points) เพืVอสรา้งสายสมัพันธก์บัลกูคา้และนําไปใชใ้นการ
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 
  
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop  
 

1. สามารถอธบิายและเขา้ใจความสําคัญการบรหิารความสมัพันธก์บัลูกคา้  
     (Customer Relationship Management) กับธรุกจิในปัจจุบนั 
2. ทราบและเขา้ใจ Model: องคป์ระกอบของ CRM 
3. ทราบและเขา้ใจเทคโนโลยทีีVเหมาะสม ( Electronics) กับการเก็บรักษาลกูคา้ (Retention) 
4. สามารถใช ้CRM ใหเ้หมาะสมกบัลกูคา้แตป่ระเภท 
5. สามารถกําหนดโปรแกรมเพืVอการสรา้งความสมัพันธ ์(Action) 
6. สามารถกําหนดการประเมนิการบรหิารความสมัพันธก์ับลกูคา้   
7. สามารถกําหนดขั aนตอนการบรหิารประสบการณ์ลกูคา้ (Touch points) 
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ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั          
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 25 มนีาคม 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 4 มนีาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีa 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีV 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีV 014-2-63503-8 

          ชืVอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีV 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืVอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืVอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัVงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีVจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีVไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ความรูท้ัVวไป, สรา้งแรงบนัดาลใจ, How, motivate, yourself 


