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Course:

Brand Management 
การบริหารตราสินคา้ใหป้ระสบความส าเร็จทางการตลาด 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 

หลักการและเหตุผล: 
ตราสินค้านับเป็นตวัแทนขององค์กรในสายตาของผู้บริโภคและเป็นสิ่งที่มีความส าคญัเป็นอย่างมากต่อการท าการตลาด  

เนื่องจากตราสินค้าเป็นสิ่งที่หลายคนมองเห็นแต่ไม่ได้นึกถึงว่าสิ่งนีม้ีตวัตนและสามารถสง่ผลต่อการท าการตลาด คนสว่นใหญ่จึงไม่
ตระหนกัถึงความส าคญัของตราสินค้า ด้วยเหตนุีก้่อนที่องค์กรจะท าตราสินค้าให้เป็นที่รู้จกัในสายตาของผู้บริโภคได้นัน้ คนในองค์กร
นัน้จ าเป็นจะต้องเลง็เห็นความส าคญัในตราสนิค้าก่อน องค์กรจึงจะสามารถพฒันาตราสนิค้าของตนเองให้เป็นที่รู้จกัและสร้างผลบวก
ทางการตลาดให้กบัองค์กรได้ หลกัสตูร Brand Management เป็นหลกัสตูรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ 
ตระหนักถึงความส าคัญ และเป็นก าลังส าคัญขององค์กรในการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ รู้จักของคนทั่วไป โดยนอกจากผู้ เข้ารับ 
การฝึกอบรมจะได้เรียนรู้จากการบรรยายแล้ว ยงัมีกรณีศกึษา เคร่ืองมือต่างๆ ที่ใช้ในการปรับภาพลกัษณ์ของตราสินค้า รวมถึงการฝึก
ปฏิบตัิการเพื่อระดมสมองในการปรับภาพลกัษณ์ตราสนิค้าให้โดดเดน่ยิ่งขึน้ 

ประโยชน์ที่จะได้รับ: 

 มองเห็นถึงความส าคญัของตราสนิค้าตอ่องค์กรธุรกิจและการแขง่ขนั

 มีความเข้าใจหลกัการพืน้ฐานในการสร้างและเปลีย่นภาพลกัษณ์ของตราสนิค้า

 สามารถใช้เคร่ืองมือในการบริหารจดัการเพื่อสร้างคณุคา่ให้กบัตราสนิค้าใหม่

 ฝึกระดมสมอง เพื่อก าหนดโครงการท่ีจะน าไปปฏิบตัิเพื่อปรับเปลีย่นภาพลกัษณ์ตราสนิค้าขององค์กรในปัจจบุนั

 สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปรับเปลีย่นและพฒันาตราสนิค้าขององค์กรได้อยา่งแท้จริง

หัวข้อการบรรยาย: 

 บทน า
 หลกัแนวคิด และหลกัการพืน้ฐานของ Brand Management
 Branding Challenges and Opportunities

 Strategic Brand Management Processes (กระบวนการในการสร้างตราสนิค้า)

 Brand Positioning and Brand Values (การก าหนดต าแหนง่ และการสร้างคณุคา่ให้กบัตราสนิค้า)
 Target Market
 Competition
 Points of Parity & Points of Difference
 Brand Positioning Guidelines

 Choosing Brand Elements (การเลอืกองค์ประกอบให้กบัตราสนิค้า)
 Criteria ในการเลอืกองค์ประกอบให้กบัตราสนิค้า
 Tactics for Brand Elements
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 Leveraging Brand & Brand Extension (การน าตราสนิค้าเดิมไปใช้กบัสนิค้า/บริการใหม ่และ/หรือ การสร้างภาพลกัษณ์ใหม่
ภายใต้ตราสนิค้าเดิม) 
 Leveraging Processes 
 Co-Branding 
 Brand Extension 

 เคร่ืองมือเพื่อใช้ในการวางแผนเพื่อวิเคราะห์ และเตรียมพร้อมในการปรับภาพลกัษณ์ของตราสนิค้า 

 กรณีศกึษา, Workshop 
 

เหมาะส าหรับ: 

 เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จดัการระดบักลาง ระดบัสงู เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเป็นสว่นหนึง่ในการพฒันา
ตราสนิค้าขององค์กร 

 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั  
 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดงันี ้

1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจสัมนิ ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า  
(สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face Application   
คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registration Form 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมค ำแหง 39 แขวงพลบัพลำ 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 0105548037730 
* ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์)

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชดัเจนครบถ้วน เพื่อควำมถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ำกบัภำษีท่ีท่ำนจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภำษี: _________________________________________________________        ตำมช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอย่ท่ีูให้ระบใุนใบกํากบัภาษี:  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดและส ำรองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้ำบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
ธนำคำรธนชำต         สำขำเอสพละนำด รัชดำ บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสีแ่ยกศรีวรำ          บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี ___________________
ถือเช็คจำ่ยหน้ำงำนในนำม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
จ่ำยเงินสดหน้ำงำน

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ 
Fax มาพร้อมกับส าเนาการโอนเงนิที่เบอร์ 0-2949-0991       
*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา*
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรส ำรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสำรลงทะเบียนครบถ้วนและช ำระเงินแล้วเทำ่นัน้
 เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยนักำรลงทะเบียนของทำ่นอีกครัง้หลงัจำกได้รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่นส ำรองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรสมัมนำได้   กรุณำแจ้งลว่งหน้ำก่อนวนังำนอยำ่งน้อย 10 วนั
หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________ 

ช่ือ-นำมสกลุ  (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ___________________________________________________________________________ 

บริษัท (ภำษำไทย)______________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________________ 

ต ำแหนง่งำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ำย: __________________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน: ______________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:_____________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________        _____  ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์โทรศพัท์______________________ตอ่__________ 
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