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The           Academy
สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย เลขที่ 1168/21 อาคารลุมพินีทาวเวอร ชั้น 14 
ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ชำระเงินโดย 
• เช็คสั่งจายในนาม สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย 
• โอนเงินผานบัญชีออมทรัพย เลขที่ 256-1-03525-1 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี 
 ชื่อบัญชี สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย 

คาลงทะเบียนอบรม The CMO Academy

• สมาชิกสมาคมฯ ทานละ 160,000 บาท
 + (VAT 7% = 11,200 บาท)
 รวมเปนเงิน 171,200 บาท

The Academy

สอบถามรายละเอียดและติดตอขอรับใบสมัครไดที่  
        center@marketingthai.or.th

0 2679 7360-3

@matsociety

www.marketingthai.or.th 

www.facebook.com/marketingthai

• ผูสนใจทั่วไป ทานละ  170,000 บาท
 + (VAT 7% = 11,900 บาท)
 รวมเปนเงิน 181,900 บาท

รวมอาหารกลางวัน อาหารวาง เอกสาร และที่พัก 1 คืน (ในวันที่อบรมตางจังหวัด)
และศึกษาดูงานที่ประเทศจีน 5 วัน 4 คืน (ตั๋วเครื่องบิน Economy)

การสมัครเขาอบรม
กำหนดการอบรมที่กรุงเทพฯ และหัวหิน รวม 10 วัน
สัมมนาที่กรุงเทพฯ
• เดือนกุมภาพันธ   วันที่ 14, 21
สถานที่ : โรงแรมเรเนซองส ราชประสงค

• เดือนกุมภาพันธ   วันที่  28
• เดือนมีนาคม   วันที่ 6, 13, 20 และ 27
สถานที่ : โรงแรมสยาม เคมปนสกี้ี

• เดือนเมษายน วันที่ 24
สถานที่ : โรงแรมเรเนซองส ราชประสงค

สัมมนาที่หัวหิน
• เดือนกุมภาพันธ   วันที่ 22 และ 23
สถานที่ : โรงแรมวีรันดา หัวหิน รีสอรทแอนดสปา

ศึกษาดูงานที่ประเทศจีน
• เดือนมีนาคม วันที่ 29 - วันที่ 2 เดือนเมษายน
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หลักสูตรสูงสุดของ
สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย 
ท่ีจะทำใหทุกธุรกิจประสบความสำเร็จอยางย่ิงใหญ
ดวยหลักการตลาดยุคใหมท่ีกำลังจะมาถึง

รูรอบโลกการตลาดแหงทศวรรษใหม 
ไขทุกเคล็ดลับสูความสำเร็จท่ีนักการตลาดตองรู
จากวิทยากรระดับประเทศกวา 16 ทาน
เน้ือหาเขมขน กลยุทธเหนือช้ัน เปาหมายแมนยำ
กาวสูความสำเร็จอีกข้ันในป 2020

คุณสุพัตรา เปาเปยมทรัพย
ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

และรองประธานเจาหนาที่บริหารกลุม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

 “การตลาดที ่ยอดเยี ่ยมเปนหัวใจสำคัญในความสำเร็จของทุกธุรกิจ 
มาคนพบเคล็ดลับของการตลาดที่ยอดเยี่ยมในยุคดิจิตอลกันที่ CMO#6
 คอรส  The CMO Academy ครั้งนี้เนนการตลาดแหงอนาคต เพื่อชวยเสริม
ศักยภาพทางความคิดของผูบริหาร ใหกาวสูความเปนผูนำระดับมืออาชีพ
โดยการเรียนรูผานประสบการณจริงจากสุดยอดนักการตลาดยุคใหม และนักธุรกิจ 
ระดับแนวหนาของเมืองไทย เพื่อคนหากลยุทธการตลาดที่เหนือกวา และสามารถ
พลิกวิกฤติใหปนโอกาสทางธุรกิจ

รวมทั้งการตอยอดพัฒนาบทบาท
และหนาที่ใหทานกาวนำขึ้นเปนผูบริหารยุคใหมที่แตกตาง

พรอมสรางธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน”

ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
อุปนายกฝายวิชาการ และขอมูลการตลาด
สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย

กรรมการบริหารและท่ีปรึกษาดานการส่ือสาร
ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

 “CMO 2020 คือยุคที่ความเขาใจผูบริโภคและการมีกลยุทธ
ทางการตลาด ไมเพียงพอสำหรับการทำใหธุรกิจอยูรอดอีกตอไป
หลักสูตร “The CMO Academy รุนท่ี 6” น้ี จะชวย Upskill และ Reskill 
คุณใหเปนผูบริหารการตลาดในยุค Disruption 
ท ี ่ ส า ม า ร ถ ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น องค กร ให  เก ิดการ เปล ี ่ ยนแปลง 
และนวัตกรรมท่ีมีคุณคาสำหรับผูบริโภคและผูท่ีเก่ียวของใน Eco System 
เ พ ื ่ อ ย ก ร ะ ด ั บ ศ ั ก ย ภ า พ 
ในการแขงขันทางธุรกิจและเพ่ิมโอกาสความสำเร็จทางธุรกิจของคุณ”
 
 “มารวมเปนหน่ึงในผูรวมเรียน The CMO Academy
และนำองคกรของทานใหกาวสูความสำเร็จในวันน้ี”

การันตีคุณภาพหลักสูตร The CMO Academy โดย

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
ที่ปรึกษา บริษัท แบรนดซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย

 “ในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงเพราะถูก Disrupt จากส่ิงตางๆ รอบดานตลอดเวลา   
“ผูบริหารระดับสูง” หยุดน่ิงไมไดเลย...เพราะคุณมีแค 2 ทางเลือกคือ...Do or Die

 ไมมีวิธีการหรือกฎตายตัวสำหรับคำวาความสำเร็จในการทำธุรกิจอีกตอไป
ทุกยางกาวลวนมีความเส่ียง มีความทาทาย  จากท้ัง “ดิจิทัล” และ ”เทคโนโลยีใหมๆ ”  
ซ่ึงทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงชนิดไมมีทฤษฎีไหนท่ีจะมารองรับได 

 เราตองสรางภูมิคุมกันตัวเอง สรางการเปล่ียนแปลง โดย Disrupt ตัวเองกอน 
ท่ีจะถูก Disrupt

 นิยามความสำเร็จ จะมีมากกวาแคการผลิตสินคา การทำการตลาด หรือการขาย
แบบเดิมๆ 
 ตองคิดโมเดลการทำธุรกิจแบบใหม ๆ ตลอดเวลา 
และตองตอบโจทยของลูกคาดวยการตลาดที่สรางมูลคาเพิ่ม สรางความแตกตาง 
ตรงใจ และตรงกับวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย ดแมนยำข้ึนมากกวาเดิม โดยการนำ Big 
Data เขามาชวย

มาเรียนเพ่ือใหรู  มารูเพ่ือใหทำ มาทำเพ่ือใหชนะใจลูกคา
ทามกลางความผันผวนท่ีคุมไมไดน้ี ถาหากเรารูกอน
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2020s MARKETING
LANDSCAPE

COMPELLING
VISION & VALUE

INNOMARKETING
TRIP IN CHINATRANSFORMATION

FOR SUCCESS 
• Making an impact with big data:
 Translating data into business value
 

• Game changing innovation:
 How technology is changing consumer behavior

• Change and impact of change:
 (Case study)
 

• Key to marketing success for the next decade:
 Modern business model and brand purpose
 

• The power of partnership:
 Enabling growth through collaboration

• The future of customer experience:
 Customer journey and beyond

• Media landscape 2020s:
 Shift and change of Thailand media landscape

• HR 2020s:
 Building marketing success with leadership behavior
 and mindset
 

 

• Connecting minds:
 How to delivering value to customers

• Connecting heart:
 How to build lasting customer relationships in the 2020s
 

• Disruptive leadership:
 Articulate a vision, embrace the values,
 nurturing multi-generation employee to greatness
 

• The next phase of business sustainability: 
 Why all businesses should embrace sustainability

' ''

• Unlocking success in corporate
 transformations:
 Vision, strategy and implementation

Creative solutions for innovation
(Positive impact)

DESIGN THINKING
WORKSHOP

April 1st - 5th, 2020


