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หลกัสตูรอบรม Key Account Management  
การบรหิารลกูคา้ Key Account 

 

 
วทิยากร อาจารยพ์รเทพ   ฉนัทนาว ี  

• ผูอํ้านวยการหลกัสตูรพัฒนานักขาย บรษัิท  มหวัฒน ์เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด  
• ผูอํ้านวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล กลุม่บรษัิท ทซีซี ีแคปปิตอล  กรุ๊ป  

• ผูจ้ัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครอืโอสถสภา  
• ผูจั้ดการฝ่ายฝึกอบรม ดแูลหลกัสตูรศนูยบ์รกิารลกูคา้และการขายทางโทรศพัท ์บรษัิท ยคูอม จํากัด 
• ผูเ้ชีZยวชาญการออกแบบและพัฒนาหลกัสตูรการขายทางโทรศพัท ์บมจ. เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัZน  

• ทีZปรกึษาและวทิยากรดา้นทรัพยากรบคุคล การขาย การตลาดและบรกิาร 
 
 

25 เมษายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** The Galleria 10 Hotels (สขุมุวทิ ซอย 10 ) 
 

*สถานที�จดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 
หลกัการและเหตผุล  
        ในโลกของการแขง่ขันทางธรุกจิอยา่งรนุแรงเชน่ทกุวันนีaกลยทุธก์ารบรหิารลกูคา้ทีZตอ้งคํานงึถงึ คอื ลกูคา้ในแตล่ะรายม ี
ความสําคัญไมเ่ทา่กนั เนืZองจากลกูคา้แตล่ะรายทํารายไดใ้หก้บัองคก์รแตกตา่งกนั ดังนัaน การบรหิารลกูคา้ Key Account ทีZ
สรา้ง รายไดใ้หเ้รามาก จงึเป็นกลยทุธท์ีZทกุองคก์รตอ้งใหค้วามสําคัญ เพราะทรัพยากรขององคก์ร ไมว่า่จะเป็นพนักงานขาย 
พนักงานผู ้ใหบ้รกิารรวมถงึงบประมาณนัaนมอียูอ่ยา่งจํากัด ความทา้ทายผูบ้รหิารและพนักงานฝ่ายขาย “ตอ้งทําอยา่งไร” ทีZให ้
ลกูคา้ Key Account อยูก่บัองคก์รใหน้านแสนนานดว้ย “ความภักด”ี ตอ่สนิคา้และบรกิาร..... หลักสตูรนีa มคํีาตอบ 
 
วตัถปุระสงค ์ 
    1. เขา้ใจหลักการและเทคนคิในการบรหิารลกูคา้รายสําคัญ(Key Account Management: KAM)  
    2. การเลอืกใชก้จิกรรมและการประสานงานกบัการบรหิารลูกคา้ Key Account อยา่งมปีระสทิธภิาพ  
    3. การใชก้ลยทุธท์างการตลาดใหส้มดลุและจงูใจกบัลกูคา้รายสําคัญระหวา่ง "กลยทุธดั์น (Push Strategy)" และ "กลยทุธ์
ดงึ (Pull Strategy)" 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม  
    1. แนวคดิและหนา้ทีZหลกัของ “K-E-Y Account Management” ดังนีa  
        •  K eep customer relationship รักษาความสัมพันธกั์บลกูคา้  
        •  E nhancing Profit together เพิZมกําไรดว้ยกนัทั aงเราและลกูคา้  
        •  Y es you can สนับสนุนการสรา้งยอดขายแกล่กูคา้  
    2. ขั aนตอนการสรา้งความภักดแีละรักษาความสมัพันธกั์บลกูคา้ Key Account  
        •  Delight การแสดงถงึความยนิด ีปลาบปลืaมในผลงานของลกูคา้ Key Account  
        •  Discovery การคน้หาถงึปัจจัย/ความคาดหวังในการใหก้ารสนับสนุนลกูคา้ Key Account  
        •  Dream การกระตุน้ถงึความใฝ่ ฝันทีZอยากเหน็ความสําเร็จในธรุกจิของลกูคา้ Key Account  
        •  Design การเป็นคูค่า้ทางธรุกจิในการออกแบบการบรรลคุวามสําเร็จของลกูคา้ Key Account 
        •  Destiny การปฏบัิตกิารลา่ความสําเร็จ เชน่ โปรแกรมสง่เสรมิการขายตา่ง ๆใหล้กูคา้ Key Account  
    3. การรว่มวางแผนและสรา้งกลยทุธท์างธรุกจิกับลกูคา้ Key Account (Workshop)  
        •  การรว่มวเิคราะหข์อ้มลูลกูคา้กับลกูคา้ Key Accountของเรา 
        •  การวเิคราะหข์อ้มลูคูค่า้กบัลกูคา้ Key Accountของเรา 
        •  การวเิคราะหค์ูแ่ขง่กบัลกูคา้ Key Account ของเรา  
        •  การวเิคราะห ์SWOT & TOWS ของลกูคา้ Key Account  
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        •  การคดิโปรแกรมสง่เสรมิการขายและการท าการตลาดใหล้กูคา้ Key Account  
    4. การทํา Cross Selling & Up Selling กบัลกูคา้ Key Account (Workshop) 
    5. เครืZองมอืในการบรหิารลกูคา้ Key Account และการนําไปใช ้ 
        •   การทํา IMC : Integrated Marketing Communication  
        •   การทํา CRM : Customer Relationship Management  
        •   การทํา CEM : Customer Experiential Management  
        •   การทํา CE : Customer Engagement 
 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 25 เมษายน 2562 
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 - - - - - 

พเิศษ ชําระภายใน 10 มนีาคม 2562 (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 - - - - - 
 
 วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีa 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีZ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีZ 014-2-63503-8 

          ชืZอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีZ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืZอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืZอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัZงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีZจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีZไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ 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, สัมมนา, ลกูคา้รายสาํคัญ, บรหิารลกูคา้ ,KeyAccount, ดแูลลกูคา้, ลกูคา้คนสําคัญ, ลกูคา้, บรกิาร, รายสําคัญ  


