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Course:

Become a CRM Professional 
การบริหารงานลูกคา้สมัพนัธ์อย่างมืออาชีพ 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 

หลักการและเหตุผล: 
เป็นที่ประจักษ์กนัโดยทัว่ไปในงานขายว่าการรักษาลกูค้าเดิมมีความส าคญัต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากมีต้นทนุใน

การบริหารต ่ากว่าต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่เป็นอย่างมาก การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ หรือ Customer Relationship 
Management (CRM) จึงมีสว่นส าคญัตอ่การอยูร่อดขององค์กรทา่มกลางสถานการณ์การแขง่ขนัท่ีรุนแรงในปัจจบุนั  

การสร้างความแตกต่างให้กบัสินค้า บริการ เป็นสิง่จ าเป็น  แต่ความพยายามทัง้หมดจะสญูเปลา่หากไม่สามารถยืนหยดั
เป็นองค์กรที่สร้างความประทบัใจให้ลกูค้า 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 
เรียนรู้การพัฒนาการสร้างกรอบและการวางกลยุทธ์การจัดการลูกค้าสมัพันธ์ หรือ Strategic Framework for CRM 

เบือ้งต้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร การท่ีมีระบบ CRM อยา่งมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพย่อมมีผลโดยตรงต่อการรักษา
ฐานลกูค้าขององค์กรให้อยูก่บัองค์กรซึง่เป็นผลอยา่งยิ่งตอ่การสร้างการซือ้ซ า้ และการบอกตอ่ 

หัวข้อการบรรยาย: 

 การบริหารงานลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer Relationship Management) คืออะไร

 การวางกลยทุธ์การจดัการลกูค้าสมัพนัธ์

 CRM Strategy Matrix

 การเพิม่คณุคา่ให้กบัลกูค้า

 โมเดลการให้บริการเสริม

 Workshop

เหมาะส าหรับ: 

 เจ้าของกิจการ  ผู้บริหารระดบักลางและระดบัสงู  ผู้บริหารฝึกหดั  ผู้จดัการอาวโุส ผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกบัการดแูลลกูค้า
รวมทัง้ผู้ที่สนใจศกึษาหาความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองการบริหารจดัการด้านการตลาดและการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า
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วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั  
 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 16 กนัยายน 2565 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจสัมนิ ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า  

(สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   

คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาตดิต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

  
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730
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ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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