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VISION 

 Regional network 
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Marketing    
DIGITAL    



“AEC BUSINESS LEADER” เป็นโครงการอบรมนักธุรกิจแห่งอาเซียน เกิดข้ึนจาก

ความตัง้ใจของธนาคารกรุงเทพท่ีตอ้งการจะสนบัสนุนและผลกัดนันกัธุรกิจของไทยกา้ว

สู่การคา้การลงทุนและขยายตลาดในประเทศอาเซียน มุ่งเน้นเปิดโลกทศัน์ทัง้ดา้น

เศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรม เพ่ือใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคแบบรูลึ้ก รูจ้ริง สามารถ

มองเห็นโอกาสทางธุรกิจและน าความรูท่ี้ไดท้ ัง้หมดมาสู่การปฏิบติัจริง 

 

ธนาคารริเร่ิมหลกัสูตรน้ีตัง้แต่ปี 2559 โดยไดอ้อกแบบเน้ือหาท่ีผสมผสานทัง้ความรูใ้น

ดา้นการตลาด กฎหมายและภาษี วิเคราะหแ์ผนธุรกิจ และท่ีส าคญัคือการน าผูท่ี้มี

ประสบการณ์และผูเ้ช่ียวชาญในหลากหลายธุรกิจในอาเซียนมาถ่ายทอดความรูแ้ละ

เทคนิค เพ่ือสรา้งนกัธุรกิจรุ่นใหม่ท่ีเต็มไปดว้ยศกัยภาพสู่อาเซียน   

 

โครงการอบรมนักธุรกิจแห่งอาเซียนน้ี เสมือนการบ่มเพาะเมล็ดพนัธุใ์หเ้ป็นตน้กลา้

ธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง สามารถเติบโตท่ามกลางภาวะการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้และซบัซอ้นมากข้ึน 

ธนาคารกรุงเทพหวงัใหผู้ท่ี้เขา้ร่วมอบรม ไดเ้ก็บเก่ียวองคค์วามรูต่้างๆ ในหลากหลายมิติ 

เพ่ือจะกา้วสู่การเป็นนกัธุรกิจชัน้น าแห่งอาเซียนตวัจริง 

คุณไชยฤทธ์ิ อนุชิตวรวงศ ์

รองผูจ้ดัการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 



พฒันาทกัษะธุรกจิระหว่างประเทศ 

เจาะลกึและส ารวจตลาดธุรกจิอาเซยีน  

เสรมิสร้างเครอืขา่ยธุรกจิแห่งภูมภิาค 

ส่งเสรมิโอกาสลงทุนในอาเซยีน 

พฒันาแผนขยายธุรกจิอย่างมอือาชพี 



สญัชาตไิทย อายุ 30 - 50  ปี  

การศกึษาระดบัปรญิญาตรขี ึน้ไป 

เจา้ของธุรกจิทีด่ าเนนิธุรกจิไมต่ ่ากว่า 3 ปี  

ทายาทธุรกจิ / ผูบ้รหิารระดบัสูง 

ประสงค์ขยายธุรกจิในอาเซยีน 

สามารถอบรมได้เตม็เวลา   



พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

อบรมทุกวนัเสาร ์เป็นเวลา 12 สปัดาห ์ 

รร. แกรนด ์ไฮแอท เอราวณั ราชด าริ (หอ้ง The Campus) 

เวลา 09.00-16.30 

รร. แมริออต ระยอง 

วนัเสาร-์อาทิตย ์ท่ี 27-28 เมษายน 2562 

ระยะเวลาอบรม 

รบัสมคัร 

ปฐมนเิทศ 

สถานทีอ่บรม 

กมุภาพนัธ ์– มีนาคม 2562 

ค่าใช้จา่ย 
ตลอดโครงการ 

100,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทางดงูานต่างประเทศ) 

รายละเอยีดอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 



Module 3 

Business 
Facilitation 

Module 2 

Business Skills 

Module 4 

Business 

Networking 

Module 1 

ASEAN Insight 

Module 5 

Group Working 

for Business Plan 



Module 1 Module 2 
ASEAN Insight 

Module 3 

Module 4 
Business Networking 

Business Skills Business Facilitation 

Module 5 
Group Project 

ดูงานในประเทศอาเซยีน  

พบนักธุรกจิชัน้แนวหนา้ 

กลไกและมาตรการสง่เสริม 

การขยายธุรกจิ 

จากภาครฐัและภาคเอกชน 

สรา้งแผนธุรกจิรายกลุม่  

และประกวดแผน 

เพ่ือเฟ้นหานักธุรกจิตวัจริงอาเซยีน 

เจาะลึกขอ้มูล กฎหมาย กฎระเบยีบ  

การบริหารธุรกจิ กลยุทธก์ารตลาด   

ในประเทศอาเซยีน  

สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเชงิลึกตอ่

ตลาดการคา้การลงทุน  

จากนักธุรกจิตวัจริงของอาเซยีน 



อนิไซต์ CLMV กบัผูจ้ดัการสาขา 

เจาะโครงสร้างภาษอีาเซยีน 

บรหิารโลจสิตกิส์ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

รู้ลกึรู้จรงิ กบั “ตวัจรงิ” อาเซยีน 

ASEAN Insight กบั TDRI ดร.สมเกยีรติ ต ัง้กจิวานิชย ์ 
ประธานสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย  

คุณวรทศัน์ ตนัติมงคลสุข 
กรรมการผูจ้ดัการ บ.โลจสิตกิสว์นั 

คุณภทัิรา หล าอุบล 
Partner บ. EY Corporate Services Limited 

CEO บริษทัช ัน้น าที่ประสบความส าเร็จ 

ธนาคารกรุงเทพ  

ในการขยายตลาดสูอ่าเซยีน 

สาขากมัพูชา สปป.ลาว เมยีนมา เวยีดนาม 

 การจดัตัง้ธุรกจิในประเทศอาเซยีน 

 การบริหารจดัการและเขา้ใจตลาดทอ้งถิ่ น 

 ชอ่งทางจดัจ าหน่ายและคา้ชายแดน 

 การพฒันาธุรกจิ ตโีจทยต์ลาดภูมิภาค 

Module 1 “ASEAN Insight” 

ASEAN 
Insight 

รายละเอยีดอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 



เชค็เทรนด์ตลาดออนไลน์อาเซยีน 

สร้างแผนธุรกจิอย่างมอือาชพี 

วางหมากการตลาด 4.0 ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
อ.วิทยา จารุพงศโ์สภณ 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บ. ไพรซซ์า่ 
คุณธนาวฒัน์ มาลาบุปผา 

บ. PYI Consulting 
คุณสฤษด์ิ โชคชยันิรนัดร ์

Module 2 “Business Skills” 

บรหิารความเส ีย่งอตัราแลกเปล ีย่น 

เทคนคิจดัการธุรกจิน าเขา้-ส่งออก 

เจาะลกึสทิธปิระโยชน์การค้าอาเซยีน Business  
Facilitation 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ ่ฝ่ายคา้เงินตราตา่งประเทศ  
คุณสอาด ธรีโรจนวงศ ์

ผูจ้ดัการศูนยป์ฏิบตักิาร ธุรกจิสง่ออกและน าเขา้ 
คุณขจรศกัด์ิ มานะวิริยะกุล 

ตวัแทน BOI 

Module 3 “Business Facilitation” 

วเิคราะห์ศกัยภาพธุรกจิพชิติแหลง่ทุน ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ ่ผูอ้  านวยการลูกคา้ธุรกจิรายกลาง นครหลวง  
คุณกนกศกัด์ิ โมกขมรรคกุล 

สายบริหารการเงิน ธนาคารกรุงเทพ  

ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกรุงเทพ 

Business  
Skills 

รายละเอยีดอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 



NETWORKING TRIP 

Business 
Networking 

Module 4 “Business Networking” 

“รอแยลฟู้ดส์” (เวยีดนาม) ผูน้  าเขา้ปลากระป่องสามแม่ครวั 

“S&P” ขยายไลน์ธุรกจิอาหารสู่กมัพูชา  

“คุณวรวุฒ ิอุ่นใจ”  CEO “COL” 

“คุณทรงพล ชญัมาตรกจิ” CEO “ทวีไีดเรค็” 

EXCLUSIVE TALK กบั CEO แห่งอาเซียน EXCLUSIVE TALK กบั CEO แห่งอาเซียน 

INSPIRED TALK เปิดมุมคิด ธุรกิจติดปีก INSPIRED TALK เปิดมุมคิด ธุรกิจติดปีก 

เย ีย่มชมบรษิทัไทยทีข่ยายธุรกจิสู่อาเซยีน 

ดูงานในอาเซยีนและพบนกัธุรกจิแนวหนา้ 

NETWORKING TRIP 

รายละเอยีดอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 



พฒันาแผนงานธุรกจิ 

“ ป ัน้ไอเดยีธุรกจิ ก้าวสู่ AEC ” 

 แบ่งกลุม่ท าแผนธุรกจิในประเทศอาเซยีน 

 เลอืกประเภทธุรกจิหรอืสนิค้าทีต้่องการขยายตลาด 

 พฒันาแผนธุรกจิครอบคลุมทุกมติขิองการลงทุนและเป็นไปได้จรงิ 

 ประกวดแผนธุรกจิ ตดัสนิโดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ 

     ผูม้ากประสบการณ์ด้านธุรกจิในอาเซยีน 

Module 5 “Group Project” 

Business Plan 

รายละเอยีดอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 



M1: ASEAN Insight  

M2: Business Skill M4: Business Networking 

M3: Business Facilitation 
M5:  Group Project 

เปิดมุมคิด 

“ธุรกจิติดปีก” 

O
ri

en
ta

tio
n 

 

Te
am

 

Bu
ild

in
g 

Pr
og

ra
m

 

Ov
er

vi
ew

 

Gr
ou

p 

Ex
er

ci
se

 
อนิไซต์  

CLMV 
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 09.00- 

12.00 

13.00- 
16.30 

สร้างแผนธุรกจิ 

อย่างมืออาชีพ 

INSPIRED Talk 

อาเซียน อนิไซต์ 

กบั TDRI 

นักธุรกจิช้ันน า 

2 บริษัท 

นักธุรกจิช้ันน า 

2 บริษัท 
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วางหมาก

การตลาด 4.0 
Business Trip 

5 วัน 4 คืน 

กมัพูชา-สปป. ลาว 

W
ee

k 
6 

(S
at

.)
 

กูรูอาเซยีน 

Outing Trip ยาดม  

“เซียงเพียว” 

รุกอาเซียน 
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นักธุรกจิช้ันน า 

2 บริษัท 

กูรูอาเซยีน 

09.00- 
12.00 

13.30- 
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บริหารโลจิสติกส์

ในอาเซียน 

27-28 Apr 19 
11 May 19 16 May 19 25 May 19 1 Jun 19 

8 Jun 19 29 Jun 19 17-21 Jun 19 6 Jul 19 

นักธุรกจิช้ันน า 

2 บริษัท 

ถอดรหัส

ความส าเรจ็ 

AEC Party 

AEC #4 

กูรูอาเซยีน 20.00-24.00 

Exclusive Talk 
กูรูอาเซยีน 

17.00-19.00 

รายละเอยีดอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

BOI เจาะลึก 

สทิธปิระโยชน์

การค้าการลงทุน   
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ประกวด 

แผนธุรกจิ 

Workshop  

เทคนิค 

น าเข้า-ส่งออก 

วิเคราะห์ศักยภาพ

ธุรกจิ พิชิตแหล่งทุน 

บริหารความเสี่ยง

อตัราแลกเปล่ียน 

โครงสร้างภาษี 

20 Jul 19 13 Jul 19 27 Jul 19 3 Aug 19 

เชค็เทรนด์ค้า

ออนไลน์ 

นักธุรกจิช้ันน า 

2 บริษัท 

M1: ASEAN Insight  

M2: Business Skill M4: Business Networking 

M3: Business Facilitation 
M5: Group Project 

รายละเอยีดอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

Group Work 








