
หลกัสตูร การบรหิารความสมัพนัธล์กูคา้ ดว้ย CRM

วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2566
ณ โรงแรมโกลด ์ออรคิ์ด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

หลกัสตูร 1 วนั

ทา่นละ 3,900 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %
เฉพาะนติบิคุคลสามารถหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ได ้
ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสตูร

***สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยทางภาษไีด ้200% ของคา่ใชจ้า่ย
จรงิ ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ.
2548 เป็นตน้ไป

ในโลกของธรุกจิความส าเร็จในอดตีอาจไม่สามารถน ามาใชใ้น

ปัจจุบนัหรอือนาคตได ้ องคก์รตอ้งมกีลยุทธ ์และวธิกีารในการ

รักษาลูกคา้หลัก และชว่งชงิลูกคา้รายส าคัญ จากคู่แข่งขันและ

รักษาลูกคา้เหล่านัน้ไวใ้หอ้ยู่กบัเราใหน้านทีส่ดุ น่ันคอื กญุแจ

ส าคัญทีจ่ะชว่ยใหธ้รุกจิอยู่รอดไดใ้นยุคทีม่กีารแข่งขันทีรุ่นแรงและ

มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว

การรักษาลูกคา้ชัน้ดใีหอ้ยู่กบัทา่นทีส่ าคัญองคก์รตอ้งมรีะบบการ

บรหิารงานการตลาดดว้ยเทคโนโลย ี(Information Technology) 

โดยเฉพาะการเก็บฐานขอ้มูลของลูกคา้ (Database) การสรา้งตรา

สนิคา้ (BRAND) การสือ่สารกบัลูกคา้อยู่สม ่าเสมอเพือ่สรา้งสาย

สมัพันธ ์ตอบสนองกบัความตอ้งการของลกูคา้ ทีส่ าคัญความรู ้

ความสามารถของบคุคลากรตอ้งมจีติส านกึในการสรา้งความพงึ

พอใจใหก้บัลูกคา้ใหด้ทีีส่ดุ กอ่ใหเ้กดิประสบการณ์ทีด่กีบัลูกคา้ 

(Word of Mouth) และผกูมัดใจใหอ้ยู่กบัเราตลอดไป (Customer

Value)

หลกัการและเหตผุล
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop เวลา 09:00 น.-16:00 น.

1.สามารถอธบิายและเขา้ใจความส าคัญการบรหิารความสมัพันธ์
กบัลูกคา้    (Customer Relationship Management) กบัธรุกจิใน
ปัจจุบนั

2.ทราบและเขา้ใจ Model: องคป์ระกอบของ CRM

3.ทราบและเขา้ใจเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ( Electronics) กบัการเก็บ
รักษาลูกคา้ (Retention)

4.สามารถใช ้CRM ใหเ้หมาะสมกบัลูกคา้แต่ประเภท

5.สามารถก าหนดโปรแกรมเพือ่การสรา้งความสมัพันธ ์(Action)

6.สามารถก าหนดการประเมนิการบรหิารความสมัพันธก์บัลูกคา้

วตัถปุระสงค์

1.เพือ่ เพิม่พูนความรู ้ความสามารถ ในเรือ่งการบรหิารความสมัพันธ์

กบัลูกคา้ (CRM) การสรา้ง การรักษาลูกคา้ (Customer Retention) 

การก าหนดจุดสมัผสั (Touch points) เพือ่สรา้งสายสมัพันธก์บั

ลูกคา้และน าไปใชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล

เนือ้หาหลกัสูตร 

คา่ลงทะเบยีน
อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร

➢ อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

➢ บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จ ากัด จากสหรัฐอเมรกิา  

➢ Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

➢ และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม์ (ไทย)

จ ากัด จากเยอรมนี

วทิยากร
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สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ

โทรศัพท ์085-938-6299, 082-4235915

ลงทะเบยีนส ารองทีน่ ัง่
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง 
➢ อเีมล์ brainassetsale1@gmail.com

วธิกีารช าระเงนิ

❑ โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารกรุงเทพ สาขา้นแพว้
❑ เลขทีบ่ญัชี 287-0-26170-4               
❑ เช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายบรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จ ากดั 

กรณีหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
บรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จ ากดั (ส านักงานใหญ)่
99/63 ซอยพุทธบชาู 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทงุ่ครุ กรุงเทพฯ
10140
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ:ี 0105563158712

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ ใน
กรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหกัค่าธรุการ รอ้ย
ละ 10 ของค่าสมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน 
บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากนี้แลว้ 
บรษัิทฯ จะไม่คนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้

หมายเหต ุเมือ่ช าระค่าสมัมนาเรยีบรอ้ยแลว้โปรดสง่ใบPay-in เพือ่
เป็นหลักฐานการยนืยัน

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน

เพ ือ่ใหเ้กดิประโยชนส์ูงสุดและความสะดวกแกผู่เ้ขา้สมัมนา กรุณากรอกรายละเอยีดใหค้รบทุกชอ่ง

ชือ่บรษัิท _________________________________________ ประเภทธรุกจิ_______________________________________

ส านักงานใหญ ่     สาขาที่ __________________ เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี _______________________________________  

ทีอ่ยู่ ______________________________________________________________________________________________

ผูป้ระสานงาน_______________________________________โทรศัพท_์________________ต่อ_______________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ_____________________________________โทรสาร___________________________________________

1.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ต าแหน่ง___________________________________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

2.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ต าแหน่ง___________________________________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

3.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ต าแหน่ง___________________________________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

จ านวนผูเ้ขา้สมัมนา อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3% สุทธิ

1 ทา่น 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00

1 ทา่น 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00

สมคัรกอ่นวนัพุธที ่14 กุมภาพนัธ ์ 2566 เหลอืเพยีง! 
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