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วิสยัทศัน์
VISION

คณุไชยฤทธ์ิ อนุชิตวรวงศ์
รองผูจ้ดัการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ

ธนาคารกรงุเทพ จากดั (มหาชน)

‘AEC BUSINESS LEADER’ เป็นโครงการอบรมนกัธุรกจิ
แห่งอาเซียน เกดิขึ้นจากความตัง้ใจของธนาคารกรุงเทพที่
ตอ้งการจะสนบัสนุนและผลกัดนันกัธุรกจิของไทยกา้วสูก่ารคา้
การลงทุนและขยายตลาดในประเทศอาเซยีน มุง่เน้นเปิดโลก
ทัศน์ทัง้ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้ เข้าใจ
พฤติกรรมผู้บรโิภคแบบรู้ลกึ รู้จรงิ สามารถมองเห็นโอกาส
ทางธุรกจิและนาความรูท้ีไ่ดท้ัง้หมดมาสูก่ารปฏบิตัจิรงิ

ธนาคารรเิริม่หลกัสูตรนี้ตัง้แต่ปี 2559 โดยได้ออกแบบเนื้อหาที่ผสมผสานทัง้ความรู้ในด้านการตลาด 
กฎหมายและภาษ ีวเิคราะหแ์ผนธุรกจิ และทีส่าคญัคอืการนาผูท้ีม่ปีระสบการณ์และผูเ้ชีย่วชาญในหลากหลาย
ธุรกจิในอาเซยีนมาถ่ายทอดความรูแ้ละเทคนิค เพือ่สรา้งนกัธุรกจิรุน่ใหมท่ีเ่ตม็ไปดว้ยศกัยภาพสูอ่าเซยีน

โครงการอบรมนักธุรกจิแห่งอาเซียนนี้ เสมอืนการบ่มเพาะเมล็ดพนัธุ์ให้เป็นต้นกล้าธุรกิจที่แขง็แกร่ง 
สามารถเตบิโตท่ามกลางภาวะการแขง่ขนัที่เขม้ขน้และซบัซ้อนมากขึน้ ธนาคารกรุงเทพหวงัใหผู้้ที่เขา้ร่วม
อบรม ไดเ้กบ็เกีย่วองคค์วามรูต้่างๆ ในหลากหลายมติ ิเพือ่จะกา้วสูก่ารเป็นนกัธุรกจิชัน้นาแหง่อาเซยีนตวัจรงิ
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วตัถปุระสงค์
OBJECTIVES

ส่งเสริมการลงทนุในอาเซียน

พฒันาทกัษะธรุกิจระหว่างประเทศ

เจาะลึกและส ารวจตลาดธรุกิจอาเซียน

เสริมสร้างเครือข่ายธรุกิจแห่งภมิูภาค

พฒันาแผนขยายธรุกิจอย่างมืออาชีพ
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คณุสมบติัผูส้มคัร
QUALIFICATIONS









สญัชาติไทย อาย ุ30-50 ปี

ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป

เจ้าของธรุกิจท่ีด าเนินธรุกิจมาแล้วไม่ต า่กว่า 3 ปี 
/ ทายาทธรุกิจ / ผูบ้ริหารระดบัสงู

มีความสนใจท่ีจะลงทนุหรือขยายตลาดไปยงัภมิูภาคอาเซียน

สามารถเข้าอบรมได้เตม็เวลา ตลอดระยะเวลาการอบรม 



FRโครงสร้างหลกัสตูร
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ASEAN
INSIGHTS

BUSINESS
SKILLS

BUSINESS
FACILITATION

HIGH-LEVEL
BUSINESS 

NETWORKING

BUSINESS PLAN
DEVELOPMENT

สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเชงิลกึ
ต่อการค้าการลงทุนจากนัก
ธุรกิจที่ประสบความส าเร็จใน
อาเซียนและผู้จ ัดการสาขา 
CLMV

เยีย่มชมธุรกจิไทยขยายธุรกจิสูอ่าเซยีน ร่วม
พบปะพดูคุยกบันกัธุรกจิชัน้แนวหน้าในอาเซยีน

สง่เสรมิศกัยภาพ เจาะลกึขอ้มลู กฎหมาย กฎระเบยีบ กลยทุธท์าง
การตลาด การสรา้งแบรนดอ์ยา่งยัง่ยนืและเทรนดอ์อนไลน์ในอาเซยีน

กลไกและมาตรการสง่เสรมิ ขยายธุรกจิ
สูอ่าเซยีนจากภาครฐัและเอกชน

สร้างและประกวดแผน
ธุรกจิรายกลุ่มเพื่อเฟ้นหา
นกัธุรกจิตวัจรงิอาเซยีน
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Template Editing 
Instructions and Feedback

รายการ ระยะเวลาและสถานท่ี

รบัสมคัร วนัน้ี – 29 กมุภาพนัธ ์2563 

ระยะเวลาอบรม 30 พฤษภาคม 2563 – 15 สิงหาคม 2563 (อบรมทุกวนัเสาร์ / 13 สปัดาห)์

สถานท่ีอบรม โรงแรม แกรนด ์ไฮแอท เอราวณั ราชด าริ (ห้อง The Campus) เวลา 09.00–16.30 น.

ปฐมนิเทศ 30 พฤษภาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563 /  โรงแรม InterContinental Hua Hin

ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 100,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเดินทางดงูานต่างประเทศ)

ดงูานต่างประเทศ เวียดนาม - นครโฮจิมินห ์(3 วนั 2 คืน)

*** รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ***

ระยะเวลาเรียนและสถานท่ีเรียน
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สปัดาหท่ี์ 1
30-31 พ.ค. 2563

ปฐมนิเทศ ตลอดวนั
หวัหนิ

สปัดาหท่ี์ 2
6 ม.ิย. 2563

พิธีเปิด
• รบัฟงัค ำปรำศรยัส ำคญัจำก ดร.กอบศกัดิ ์ภตูระกูล รองเลขำธกิำรนำยกรฐัมนตร ีฝำ่ยกำรเมอืง
• แบง่ปนัประสบกำรณ์กำรลงทุนใน CLMV จำก ผูจ้ดักำรสำขำต่ำงประเทศ ธนำคำรกรุงเทพ 
• Inspired Talk เปิดมุมคดิ ธุรกจิตดิปีก จำก Kanok Furniture & Decoration  และ TV Direct

9.00-17.00 น.
Banyan Tree BKK

ครัง้ท่ี
ตารางเรียน (1)

หมายเหตุ
9.00-12.00 น. 13.00-16.30 น.

สปัดาหท่ี์ 3
13 ม.ิย. 2563

เจาะลึกสิทธิประโยชน์การค้าอาเซียน
MOC / MOF / BOI

พกั
รบั

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร การบริหารจดัการและเข้าใจตลาดท้องถ่ิน

S.RUAM / BLACK CANYON
Grand Hyatt Erawan BKK

สปัดาหท่ี์ 4
20 ม.ิย. 2563

กฎหมายการค้าการลงทุนและสิทธิบตัร
Tilleke&Gibbins

ช่องทางจดัจ าหน่ายและค้าชายแดน
Carabao Group / Siam Kubota

*** รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ***

ปฏิทินการเรียน
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*** รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ***

ปฏิทินการเรียน
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ครัง้ท่ี
ตารางเรียน (2)

หมายเหตุ
9.00-12.00 น. 13.00-16.30 น.

สปัดาหท่ี์ 5
23-25 ม.ิย. 2563

เอก็ซค์ลซีูฟทริป ณ ประเทศเวียดนาม
• เยีย่มชมกจิกำรของนกัลงทุนไทยทีป่ระสบควำมส ำเรจ็ ณ จงัหวดัลองอนั
• เยีย่มชมบรษิทัชัน้น ำต่ำงๆ ในเวยีดนำม
• ไดร้บัค ำแนะน ำจำกนกัธุรกจิและผูจ้ดักำรธนำคำรกรุงเทพ สำขำนครโฮจมินิห ์

ตลอดวนั
• นครโฮจมินิห์
• ลองอนั

สปัดาหท่ี์ 6
27 ม.ิย. 2563

การบริหารโลจิสติกสใ์ห้มีประสิทธิภาพ
JWD InfoLogistics

พกั
รบั

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร การจดัตัง้ธรุกิจในประเทศอาเซียน

SCG International / Royal Foods
Grand Hyatt Erawan BKK

สปัดาหท่ี์ 7
11 ก.ค. 2563

Digital Marketing
คุณวทิยำ  จำรุพงศโ์สภณ

อำจำรยภ์ำควชิำกำรตลำด มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์

ตีโจทยต์ลาดภมิูภาค
คุณบไียกุมำร ปำนเดย์

ผูจ้ดักำรฝำ่ยขำยต่ำงประเทศ บ. ซำบน่ีำ ฟำรอ์สีท์

สปัดาหท่ี์ 8
14 ก.ค. 2563

เย่ียมชม Huawei OpenLab
เรยีนรูก้ำรสรำ้งสรรคน์วตักรรมและเตรยีมตวัรบัมอืเพือ่เขำ้สูย่คุแหง่ Digital Transformation

ตลอดวนั
พระราม 9

สปัดาหท่ี์ 9
18 ก.ค. 2563

Exclusive Night กบั CEO กรูแูห่งอาเซียน
Inspired talk จำก ซอีโีอผูท้รงคุณวุฒจิำก Thai Union และ BJC พรอ้มรว่มรบัประทำนอำหำรค ำ่สุดพเิศษ

ช่วงเยน็
Banyan Tree BKK
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ครัง้ท่ี
ตารางเรียน (3)

Remark
9.00-12.00 hrs. 13.00-16.30 hrs.

สปัดาหท่ี์ 10
25 ก.ค. 2563

เจาะโครงสร้างภาษีอาเซียน
EY Corporate

พกั
รบั

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

สร้างแผนธรุกิจอย่างมืออาชีพ
PYI Consulting

Grand Hyatt Erawan BKK

สปัดาหท่ี์ 11
1 ส.ค. 2563

• เชค็เทรนดต์ลาดออนไลน์อาเซียน
PricezaGroup

•Sustainable Brand
Brandbeing

Digital Transformation for Success
Google / Nielsen

สปัดาหท่ี์ 12
8 ส.ค. 2563

• เทคนิคการจดัการธรุกิจน าเข้าและส่งออก
คุณขจรศกัดิ ์มำนะวริยิะกุล

ผจก. ศูนยป์ฏบิตักิำรธุรกจิสง่ออกละน ำเขำ้ (BBL)
•บริหารความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน

คุณสะอำด  ธรีโรจรวงศ์
ผูช้ว่ยผูจ้ดักำรใหญ่ ฝำ่ยคำ้เงนิตรำต่ำงประเทศ 

สำยบรหิำรกำรเงนิ (BBL)

• วิเคราะหศ์กัยภาพธรุกิจพิชิตแหล่งเงินทุน
คุณวรีะศกัดิ ์สุตณัฑวบิลูย์

รองผูจ้ดักำรใหญ่ ผูร้บัผดิชอบสำย
ลกูคำ้ธุรกจิรำยกลำง (BBL)

•Group Work

สปัดาหท่ี์ 13
15 ส.ค. 2563

ประกวดแผนพฒันาธรุกิจ และพิธีปิด
ใชค้วำมรูท้ีไ่ดร้บัตลอดกำรอบรมสรำ้งแผนธุรกจิ ภำยใตท้กัษะกำรคดิวเิครำะหแ์ละกำรท ำงำนเป็นทีม

ตลอดวนั
Grand Hyatt Erawan BKK

ปฏิทินการเรียน
*** รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ***
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FRประมวลภาพกิจกรรม รุ่นท่ี 1
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FRประมวลภาพกิจกรรม รุ่นท่ี 2
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FRประมวลภาพกิจกรรม รุ่นท่ี 3
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FRประมวลภาพกิจกรรม รุ่นท่ี 4

12



Go ASEAN, Go Together..
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