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Course: 
Brand Management  
การบรหิารตราสนิคา้ใหป้ระสบความส าเรจ็ทางการตลาด 
 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 

 

หลักการและเหตุผล: 
ตราสินคา้นับเป็นตวัแทนขององคก์รในสายตาของผูบ้ริโภคและเป็นสิ่งที่มีความส าคญัเป็นอย่างมากต่อการท าการตลาด  

เนื่องจากตราสินคา้เป็นสิ่งที่หลายคนมองเห็นแต่ไม่ไดน้ึกถึงว่าสิ่งนีม้ีตวัตนและสามารถสง่ผลต่อการท าการตลาด คนสว่นใหญ่จึงไม่
ตระหนกัถึงความส าคญัของตราสินคา้ ดว้ยเหตนุีก้่อนที่องคก์รจะท าตราสินคา้ใหเ้ป็นที่รูจ้กัในสายตาของผูบ้ริโภคไดน้ัน้ คนในองคก์ร
นัน้จ าเป็นจะตอ้งเลง็เห็นความส าคญัในตราสนิคา้ก่อน องคก์รจึงจะสามารถพฒันาตราสนิคา้ของตนเองใหเ้ป็นที่รูจ้กัและสรา้งผลบวก
ทางการตลาดใหก้บัองคก์รได ้หลกัสตูร Brand Management เป็นหลกัสตูรที่ไดร้บัการออกแบบมาเพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้รยีนรู ้
ตระหนักถึงความส าคัญ และเป็นก าลังส าคัญขององค์กรในการสรา้งตราสินค้าให้เป็นที่รูจ้ักของคนทั่วไป โดยนอกจากผู้เข้ารบั 
การฝึกอบรมจะไดเ้รยีนรูจ้ากการบรรยายแลว้ ยงัมีกรณีศกึษา เครือ่งมือต่างๆ ที่ใชใ้นการปรบัภาพลกัษณข์องตราสินคา้ รวมถึงการฝึก
ปฏิบตัิการเพื่อระดมสมองในการปรบัภาพลกัษณต์ราสนิคา้ใหโ้ดดเดน่ยิ่งขึน้ 
 

ประโยชนท์ีจ่ะได้รับ: 

 มองเห็นถึงความส าคญัของตราสนิคา้ตอ่องคก์รธุรกิจและการแขง่ขนั 

 มีความเขา้ใจหลกัการพืน้ฐานในการสรา้งและเปลีย่นภาพลกัษณข์องตราสนิคา้  

 สามารถใชเ้ครือ่งมือในการบรหิารจดัการเพื่อสรา้งคณุคา่ใหก้บัตราสนิคา้ใหม ่ 

 ฝึกระดมสมอง เพื่อก าหนดโครงการท่ีจะน าไปปฏิบตัิเพื่อปรบัเปลีย่นภาพลกัษณต์ราสนิคา้ขององคก์รในปัจจบุนั 

 สามารถน าความรูท้ี่ไดร้บัจากการฝึกอบรมไปใชป้รบัเปลีย่นและพฒันาตราสนิคา้ขององคก์รไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
 

หัวข้อการบรรยาย: 

 บทน า 
 หลกัแนวคิด และหลกัการพืน้ฐานของ Brand Management 
 Branding Challenges and Opportunities 

 Strategic Brand Management Processes (กระบวนการในการสรา้งตราสนิคา้) 

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

 Choosing Brand Elements (การเลอืกองคป์ระกอบใหก้บัตราสนิคา้) 
 Criteria ในการเลอืกองคป์ระกอบใหก้บัตราสนิคา้ 
 Tactics for Brand Elements 
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 Leveraging Brand & Brand Extension (การน าตราสนิคา้เดิมไปใชก้บัสนิคา้/บรกิารใหม ่และ/หรอื การสรา้งภาพลกัษณใ์หม่
ภายใตต้ราสนิคา้เดิม) 
 Leveraging Processes 
 Co-Branding 
 Brand Extension 

 เครือ่งมือเพื่อใชใ้นการวางแผนเพื่อวิเคราะห ์และเตรยีมพรอ้มในการปรบัภาพลกัษณข์องตราสนิคา้ 

 กรณีศกึษา, Workshop 
 

เหมาะส าหรับ: 

 เจา้ของกิจการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการระดบักลาง ระดบัสงู เจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาด ที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบหรอืเป็นสว่นหนึง่ในการพฒันา
ตราสนิคา้ขององคก์ร 

 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากดั  
 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 21 กนัยายน 2564 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเทา่  

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face Application   
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา 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 สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 
สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registration Form 

 
 
 
 
 

 
 



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

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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