การสมัครเขาอบรม

กำหนดการอบรมที่กรุงเทพฯ และหัวหิน รวม 10 วัน

สัมมนาที่กรุงเทพฯ

• เดือนสิงหาคม
วันที่ 20 และ 27
• เดือนกันยายน
วันที่ 3, 10, 17 และ 24
• เดือนตุลาคม
วันที่ 1 และ 8
สถานที่: โรงแรมสยามเคมปนสกี้ กรุงเทพฯ

สัมมนาที่หัวหิน

• เดือนกันยายน
วันที่ 4 และ 5
สถานที่: โรงแรมวีรันดา หัวหิน รีสอรทแอนดสปา

ศึกษาดูงานที่ประเทศจีน
• TBC

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

• 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)

ชำระเงินโดย

สอบถามรายละเอียดและติดตอขอรับใบสมัครไดที่

• เช็คสั่งจายในนาม สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
• โอนเงินผานบัญชีออมทรัพย เลขที่ 256-1-03525-1

center@marketingthai.or.th
0 2679 7360-3

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี

@matsociety

ชื่อบัญชี สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย

www.marketingthai.or.th
www.facebook.com/marketingthai

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

From New NORMAL
To Next NORMAL
ปรับเปลี่ยนอยางสรางสรรค
กลายพันธุเพื่ออยูรอด

Aug 20th – Oct 8th, 2021

Siam Kempinski Hotel Bangkok

PROGRAM Director
ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
ผูอ
 ำนวยการหลักสูตร The CMO 2021: The Marketing Mutation
Vice President และ Chief of Learning Architect and Marketing Innovation
สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย

THE MARKETING MUTATION

“The CMO 2021: The Marketing Mutation คือหลักสูตรการตลาดสำหรับผูบริหารระดับสูง
ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ที่จะชวยใหคุณเรียนรูการปรับตัว และผสมผสานแนวคิดการตลาด
แบบ Strategic Marketing และ Agile Marketing เพื่อเติบโตธุรกิจของคุณ ดวยการสรางนวัตกรรม
ทางการตลาดและใชความคิดสรางสรรคสงมอบคุณคาผานความคิดริเริ่มทางการตลาดใหมๆ
ใหคุณไดเปนผูบริหารการตลาดที่กลายพันธุกอนใคร และ Disrupt ธุรกิจของตัวเอง
กอนที่จะถูกคนอื่น Disrupted”

From New Normal To Next Normal
ปรับเปลีย
่ นอยางสรางสรรค กลายพันธุเ พือ
่ อยูร อด

หลักสูตรทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ
ของสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
ที่จะทำใหทุกธุรกิจผานทุกวิกฤติ
ไดอยางสรางสรรค
เรียนรู ปรับตัว เปลีย
่ นแปลง พรอมทีจ
่ ะเผชิญทุกปญหา ฝาทุกอุปสรรค
ดวย The Right Mindset เรียนรูผ
 า นประสบการณตรง และรับคำปรึกษา
ใกลชด
ิ จากสุดยอดนักธุรกิจและนักการตลาดระดับแนวหนาของเมืองไทย
พรอมตอยอด Network ทางธุรกิจ ใหองคกรของคุณเติบโตไกลในยุค
Collaboration is King!

“มารวมเปนหนึง
่ ในผูร ว
 มเรียน The CMO Academy
และนำองคกรของทานใหกา วสูค
 วามสำเร็จในวันนี”้

การันตีคุณภาพหลักสูตร The

CMO Academy

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

คุณอนุวัตร เฉลิมไชย

ที่ปรึกษา บริษัท แบรนดซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย

นายกสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย

“การตลาดยุค New Normal ทำใหทุกคนตองแขงขันกันเพื่อความอยูรอด
นักการตลาดตองผสมผสานความรูทางดาน Digital Marketing นวัตกรรมใหม
ความคิดสรางสรรค และกลยุทธการตลาดใหมๆ เพื่อตอบรับกับความทาทายใหม
ที่เกิดขึ้น...คุณพรอมหรือยัง?”

โดย

“โลกขางหนาเปลี่ยนเร็วมาก เทคโนโลยีเปลี่ยน Dynamic ของโลกเปลี่ยน
วิกฤติซอนวิกฤติ ผูบริโภคจึงกลายพันธุไปใชชีวิตไมเหมือนเดิม
ผูบริหารทางการตลาดไมใชแคตามใหทัน แตตองมองเกมใหขาด
วางกลยุทธให Brand ของทาน Relevant และเขมแข็งในโลกยุคใหม
สิ่งที่สำคัญมากๆ คือการมีพันธมิตรทางธุรกิจ
และอยูใน Ecosystem ที่เขมแข็ง หลักสูตร CMO Academy ชวยคุณได”

พลาดไมได หากคุณเปน

ผูบ
 ริหารระดับสูงทีต
่ อ
 งวางทิศทางขององคกร, CMO ผูด
 แู ลกลยุทธและภาพรวมดานการตลาด
เจาของกิจการทีต
่ อ
 งการปรับแนวทางธุรกิจสูว
 ก
ิ ฤติ

คอรสที่ดีที่สุด

พบกับวิทยากรระดับประเทศ

ที่ผูบริหารและนักการตลาดชั้นนำ

ใหการยอมรับ

โอกาสเดียวที่นักการตลาดจะฝาวิกฤติครั้งนี้ ได พบกับ วิทยากรชั้นแนวหนาของเมืองไทย
ที่จะเผยทุกกลยุทธกลายพันธุ เพื่ออยูรอดในทุกสถานการณ
คุณฉัตรชัย วิรัตนโยสินทร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

คุณธนาวัฒน มาลาบุปผา
CEO & Co-founder Priceza
นายกสมาคมผูประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย

ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร

รองประธานและเลขาธิการหอการคาไทยในจีน
อุปนายกและเลขาธิการสมาคมสงเสริม
การลงทุนและการคาไทย-จีน

คุณวรรณิภา ภักดีบุตร

Chief Executive Ofﬁcer
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

คุณอนุวัตร เฉลิมไชย

นายกสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
และ Head of Ceramic Business
ในธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง

ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย
COO, MD
INTAGE Thailand

ดร.ธรรม จิราธิวัฒน
President
The 1 Central Group

คุณมนูญ สรรคคุณากร
ที่ปรึกษาทางดานการบริหารงานบุคคล
กลุมบริษัทเซ็นทรัล

ดร.วิโรจน จิรพัฒนกุล

Data Scientist คนดังของเมืองไทย
และผูรวมกอตั้ง Skooldio

คุณอริยะ พนมยงค
Chief Transformation Ofﬁcer & Founder
Transformational

คุณทอปด สุบรรณรักษ
Chief Strategic Marketing and
Sustainability
Asset World Corporation

คุณปทมวรรณ สถาพร
กรรมการผูจัดการ
มายดแชร ประเทศไทย

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
ที่ปรึกษา บริษัท แบรนดซันโทรี่
(ประเทศไทย) จำกัด
ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา
ของสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย

ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ

Vice President และ Chief of Learning
Architect & Marketing Innovation of MAT
กรรมการบริหารและทีป
่ รึกษาดานการสือ
่ สาร
ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

คุณโอลิเวอร กิตติพงษ วีระเตชะ
หัวหนาคณะผูบ
 ริหารดานแบรนดและการสือ
่ สาร
กลุม
 บริษท
ั ทรู คอรปอเรชัน
่ จำกัด (มหาชน)

“การไดเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร CMO ชวยใหไดเรียนรูกับ
การเปลี่ยนแปลงของการตลาดในหลายแงมุม ทั้งแพลตฟอรม
และแนวความคิดทีห
่ ลากหลายใหสอดคลองกับ Marketing 5.0
รวมถึงการไดเน็ตเวิรก
 ใหมๆ กับเพือ
่ นรวมรุน
 ทีส
่ ามารถตอยอด
ธุรกิจในอนาคตไดอยางดีเยี่ยม”
คุณนงชนก สถานานนท

ผูช
 ว ยรองประธานกลุม
 การตลาด
บริษท
ั เอสแอลอารที จำกัด (Minor Group)
ประธานรุน
 CMO#6

“หลักสูตร CMO ที่จัดโดย MAT เปนประโยชนกับผูที่ทำงาน
ด า นการตลาดเป น อย า งยิ ่ ง ทำให ไ ด ร ั บ รู  ส ถานการณ ท าง
การตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากวิทยากรเปน
ผู  ม ี ค วามรู  ค วามสามารถสู ง ในวงการ อี ก ทั ้ ง ยั ง ได ม ี โ อกาส
แลกเปลี่ยนความรูกับผูเขาอบรมครับ”
คุณไพศาล อุดมกุลวณิชย

ผูช
 ว ยกรรมการผูจ
 ด
ั การดานปฎิบต
ั ก
ิ าร
บริษท
ั ทอสงปโตรเลียมไทย จำกัด
ประธานรุน
 CMO#5

“การแขงขันธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอยางตอเนื่อง
องคกรที่จะอยูไดตองสามารถปรับตัวตลอด Supply Chain
ใหแขงขันได และมีความสามารถในการหาและสราง Business
Opportunities ใหม ๆ ได หลั ก สู ต ร CMO ของ MAT ไม ไ ด
ถูกออกแบบมาเปนแคหลักสูตรการตลาดที่ดี สำหรับ CMO
แต ไ ด ว างหลั ก สู ต รที ่ เ ตรี ย มความพร อ มให CMO เป น CEO
ทีด
่ ท
ี ม
่ี ค
ี วามพรอมจะนำพาองคกรไปในโลกของการเปลีย
่ นแปลงที่
รวดเร็วและ Very Competitive ได”
คุณสุชย
ั กอประเสริฐศรี

กรรมการผูจ
 ด
ั การ
บริษท
ั กลุม
 สยามบรรจุภณ
ั ฑ จากัด
ประธานรุน
 CMO#4

“หลั ก สู ต ร CMO ช ว ยให ม องเห็ น แนวโน ม ที ่ สำคัญในความ
เปลี่ยนแปลงของตลาด กลยุทธทางการตลาด และการแขงขัน
อยางชัดเจน ภายใตสภาวะที่การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ
เทคโนโลยี พฤติ ก รรมของผู  บ ริ โ ภค รู ป แบบใหม ข องธุ ร กิ จ
รวมถึ ง เข า ใจความจำเป น ในการปรั บ ตั ว ขององค ก รเพื ่ อ ให
อยูรอด ผานการเรียนรู การสนทนา และการแลกเปลี่ยนขอมูล
แนวคิด กับผูเชี่ยวชาญจากภาคองคกรเอกชน และระหวาง
ผูเขารวมสัมมนาที่มีประสบการณสูง”
ดร.พงษภาณุ ดำรงศิริ

กรรมการผูจ
 ด
ั การใหญ
บริษท
ั กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผูเ ขารวมสัมมนา CMO#5

หลักสูตรการตลาดที่ไดรับการยอมรับสูงสุด เนื้อหาเขมขน กลยุทธเหนือชั้น

อัปเดตหลักสูตรใหม เรียนรู ปรับตัว พรอมฝาทุกวิกฤติอยางสรางสรรคและอยูรอด

POST COVID-19
PANDEMIC
How China's business bounce back

THE WORLD OF
MARKETING MUTATION

NEXT-NORMAL
STRATEGIC MOVES

MARKETING
VACCINE SERIES

Outlook of marketing mutation world
in 2021 and beyond

Next-normal strategic moves
กลยุทธแหงการกาวตอไปในโลกธุรกิจ

Customer empathy as a key
to win customer heart

ปรับเปลี่ยนอยางสรางสรรค กลายพันธุเพื่ออยูรอด

Next-normal values:
The role of brand and business sustainability
in surviving present and future crises

Brand love and customer loyalty

Customer journey and media mutation 2021s
การสรางประสบการณในโลกใหม เราจะอยูในชีวิตผูบริโภค
อยางไรใหตอบโจทย

Innovative strategy - building a powerful
MarTech stack for growth
วางกลยุทธอยางไรในโลกการตลาดยุคใหม

HR 2021 people strategies for an uncertain future
การบริหารบุคคลภายใตความเสี่ยงในยุคความไมแนนอน

บทเรียนธุรกิจ ฝาวิกฤติ COVID-19 ดวยธรรมาภิบาล

Next-normal leadership:
Enduring and thriving vision

“Be Different” NO FORMAT CREATIVITY

เพราะความแตกตางอยางสรางสรรค คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จ
แลวองคกรใหญที่ประสบความสำเร็จมายาวนานอยางบุญรอด
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง และควาโอกาสจากความเปลี่ยนแปลง
อยางสรางสรรคไดอยางไร (Case Study)

เจาะความตองการ เปดหัวใจลูกคา และรับฟงเพื่อ "สงตอคุณคา"
ใหกับลูกคาผานการสรางความเขาใจ
มุมมอง Branding ยุคใหมในโลกที่เต็มไปดวยทางเลือก
เราจะสรางแบรนดอยางไรใหลูกคารักและเลือกเรา

Making an Impact with BIG Data

วิสัยทัศนและบทบาทของ "ผูนำ" ในโลกธุรกิจยุคใหม

ในยุคดิจิทัล ทุกกาวทุกความเคลื่อนไหวของลูกคาคือขอมูลที่มีคา
มหาศาลแลวเราจะใช Big Data อยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุด

Next-normal consumers:
The real mutants

Impact of social tech and social commerce:
During and post-pandemic

องคกรควรทำอยางไรเมื่อลูกคากลายพันธุ

สถานการณหลัง COVID-19 ธุรกิจตางๆ ในประเทศจีน Recover อยางไร
ทิศทางในอนาคตในสถานการณ Uncertainty นีเ้ ปนอยางไร

เราจะประสบความสำเร็จในยุคแหงความไมแนนอนนี้ไดอยางไร
อะไรคือกุญแจสำคัญในการใชประโยชนจาก Social Tech
และ Social Commerce รอบตัวเรา

Tech that changed consumers world

สรางโอกาสจากโลกเทคโนโลยี เราจะตอยอดสรางโอกาสใหมๆ
ใหกับธุรกิจเดิมๆ ไดอยางไร

MARKETING MUTATION
TRIP TO CHINA
เดินทางศึกษาดูงานที่แดนมังกร เยี่ยมชมสุดยอดนวัตกรรมการตลาด
แหงยุค ณ นครหังโจวSilicon Valley แหงประเทศจีน พบกับนานาบริษัท
ทีเ่ ปนเจาแหงตลาด Tech และ E-commerceพรอมฟงเรือ
่ งราวการปรับตัว
ทางธุรกิจครั้งยิ่งใหญในการรับมือกับสถานการณ COVID-19 เปน
ประเทศแรกของโลก

