
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400       

โทร: 0-2615-4477 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th 

Key Account Management: KAM 
เทคนคิการบรหิารลกูคา้รายสาํคญั  

 
วทิยากร: พท.ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์

อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 
อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 

และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
29 พฤศจกิายน 2565 

09.00 – 16.00 น. 
** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 

*สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
  
 

หลกัการและเหตผุล  
 
        ในโลกของการแขง่ขนัทางธรุกจิอยา่งรนุแรงเชน่ทกุวันนี ้แนวความคดิใหมท่ีท่กุคนควรตอ้งคํานงึถงึ คอื ลกูคา้
ในแตล่ะรายมคีวามสําคญัไมเ่ทา่กนั เนือ่งจากเขาทํารายไดใ้หก้บัองคก์รแตกตา่งกนั ดงันัน้ การบรหิารลกูคา้ราย
สําคญั หรอื ลกูคา้ทีส่รา้งรายไดใ้หเ้ราสงู จงึเป็นกลยทุธท์ีท่กุองคก์รตอ้งใหค้วามสําคญั เนือ่งจาก ทรัพยากรของ
องคก์ร ไมว่า่จะเป็นพนักงานขาย พนักงานผูใ้หบ้รกิาร รวมถงึงบประมาณนัน้มอียูอ่ยา่งจํากดั  ความทา้ทายผูบ้รหิาร 
และ พนักงานทกุคน คอื จะทําอยา่งไรทีจ่ะทําใหล้กูคา้รายสําคญัอยูก่บัองคก์รใหน้านแสนนานบนพืน้ฐานของความ
ประทับใจตอ่สนิคา้และบรกิาร..... หลกัสตูรนีม้คํีาตอบ 
             หลกัสตูรนี ้ จงึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ใหท้มีนักขาย ทมีผูใ้หบ้รกิาร หัวหนา้ทมีขาย ผูจั้ดการฝ่ายบรกิาร รวมถงึ
ผูบ้รหิารในทกุระดบั ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิกลไก และ กระบวนการในการบรหิารลกูคา้รายสําคญัอยา่งเป็นระบบ การสรา้ง
ความสมัพันธใ์นระยะยาวเรยีนรูห้ลกัเกณฑใ์นการจัดความสําคญัของลกูคา้ระดมสมองทํากจิกรรมประยกุตก์ารบรหิาร
ลกูคา้รายสําคญัเมือ่จบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูด้า้นการใหบ้รกิารอยา่งเป็นเลศิได ้
ดว้ยตนเอง  
 
วตัถปุระสงค ์
 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจหลกัการและเทคนคิในการบรหิารลกูคา้รายสําคญั (Key Account Management: 
KAM) 

2. เพือ่ทํากจิกรรมทีเ่กีย่วกบั การบรหิารลกูคา้รายสําคญั  
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ด ้ไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมในงานทีรั่บผดิชอบ 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 

1. มมุมองของความสาํเร็จของธรุกจิในยคุนี ้ 
 ความสําเร็จของธรุกจิในยคุนี ้พจิารณาจากอะไร 

2. เปลีย่นแนวคดิการมองลกูคา้ โดยอาศยักฎ 80:20 และ Customer Marketing Concept 
 ลกูคา้ทกุรายสําคญัเทา่กนั หรอืไม ่
 ใครคอื ลกูคา้รายสําคญัของธรุกจิ 

3. กจิกรรม Workshop: “Key Customer Analysis: ลกูคา้รายสําคญัของธรุกจิของคณุ” 
4. ตวัอยา่งการบรหิารลกูคา้รายสําคญัในโลกธรุกจิ 
5. การวเิคราะห ์และการแบง่ประเภทของลกูคา้รายสําคญั  

 เกณฑท์ัว่ไปทีนํ่ามาใชใ้นการแบง่ประเภทลกูคา้รายสําคญั 
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 เกณฑท์ีเ่หมาะสมกบัธรุกจิของคณุ 
6. กจิกรรม Workshop: “การแบง่ประเภทของลกูคา้รายสําคญั” 
7. มติกิารเรยีนรู ้และ เขา้ใจธรุกจิของลกูคา้รายสําคญั  
8. วเิคราะหค์วามตอ้งการ และ ความคาดหวัง ทีแ่ทจ้รงิของลกูคา้รายสําคญั 

 Quality ทีK่ey Account ตอ้งการ 
9. ลําดบั/ ขัน้ตอนการสรา้งและรักษาความสมัพันธก์บัลกูคา้รายสาํคญั 

 Partnership Concept 
10. การวางแผน และ การสรา้งกลยทุธบ์รหิารลกูคา้รายสําคญั (Key Account Planning and Strategy) 

 Business Review  และ Action plan 
11. กจิกรรม Workshop: “การสรา้งกลยทุธส์าํหรบัลกูคา้รายสําคญั สําหรบัธรุกจิของคณุ” 
12. เครือ่งมอืในการบรหิารลกูคา้คนสาํคญั และการนําไปใช ้
13. การจัดทมีงาน และ การปรับเปลีย่นโครงสรา้งองคก์ร ในการใหบ้รกิารลกูคา้รายสําคัญ 

 บทบาทของ Key Account Manager 
 การจัดตัง้ Key Account Service Team  

14. คําถามและคําตอบทีผู่เ้รยีนตอ้งการรู ้
15. สรปุคําถามคําตอบทีผู่เ้ขา้สมัมนาตอ้งการรู ้

 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จาํกดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 % รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 
บคุคลท ัว่ไป 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

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 % รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 
บคุคลท ัว่ไป 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. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
          และ Scan ใบ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่hipotraining@gmail.com 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชือ่หลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ําระมาแลว้   
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, การขาย, การตลาด, กระบวนการ, บรหิารลกูคา้, สรา้งความสมัพันธ,์ ระยะยาว, หลักเกณฑ,์ ความสําคัญ, ลกูคา้,Key 
Account,Management 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
 Tel. : 086-318-3152 หรอื 02-615-4477    
 E-mail : hipotraining@gmail.com  
 Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 
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