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วิสยัทศัน์
VISION

คณุไชยฤทธ์ิ อนุชิตวรวงศ์
รองผูจ้ดัการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ

ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)

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

ธนาคารรเิริม่หลกัสูตรนี้ตัง้แต่ปี 2559 โดยได้ออกแบบเนื้อหาที่ผสมผสานทัง้ความรู้ในด้านการตลาด 
กฎหมายและภาษ ีวเิคราะหแ์ผนธุรกจิ และทีส่ าคญัคอืการน าผูท้ีม่ปีระสบการณ์และผูเ้ชี่ยวชาญในหลากหลาย
ธุรกจิในอาเซยีนมาถ่ายทอดความรูแ้ละเทคนิค เพือ่สรา้งนกัธุรกจิรุน่ใหมท่ีเ่ตม็ไปดว้ยศกัยภาพสูอ่าเซยีน

โครงการอบรมนักธุรกจิแห่งอาเซียนนี้ เสมอืนการบ่มเพาะเมล็ดพนัธุ์ให้เป็นต้นกล้าธุรกิจที่แขง็แกร่ง 
สามารถเตบิโตท่ามกลางภาวะการแขง่ขนัที่เขม้ขน้และซบัซ้อนมากขึน้ ธนาคารกรุงเทพหวงัใหผู้้ที่เขา้ร่วม
อบรม ไดเ้กบ็เกีย่วองคค์วามรูต้่างๆ ในหลากหลายมติ ิเพือ่จะกา้วสูก่ารเป็นนกัธุรกจิชัน้น าแหง่อาเซยีนตวัจรงิ
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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 
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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 รว่ม
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 – 27 มกราคม 2566

ระยะเวลาอบรม 11 กมุภาพนัธ ์– 13 พฤษภาคม 2566 (อบรมทกุวนัเสาร์ / 13 สปัดาห)์

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

ปฐมนิเทศ 11 – 12 กมุภาพนัธ ์2566 /  โรงแรม InterContinental Hua Hin

ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 100,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเดินทางดงูานต่างประเทศ)

ดงูานต่างประเทศ เวียดนาม - นครโฮจิมินห ์(3 วนั 2 คืน)

ระยะเวลาเรียนและสถานท่ีเรียน

5*** รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ***

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2006808&clcid=0x409
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สปัดาหท่ี์ 1
11-12 ก.พ. 2566

ปฐมนิเทศ
ตลอดวนั

InterContinental Hua Hin

สปัดาหท่ี์ 2
18 ก.พ. 2566

พิธีเปิด

• รบัฟังค ำปรำศรยัส ำคญัจำก ดร.กอบศกัดิ ์ภตูระกูล กรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่ ธนำคำรกรงุเทพ
• แบ่งปันประสบกำรณ์กำรลงทุนใน CLMV จำก ผูจ้ดักำรสำขำต่ำงประเทศ ธนำคำรกรงุเทพ 
• Keynote Speech ในหวัขอ้ ‘เขม็ทศิธุรกจิไทย ปรบัตวัรบัมอืควำมทำ้ทำยของโลก’

โดย คุณ William E. Heinecke ประธำนกรรมกำร บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)
• Inspired Talk ในหวัขอ้ ‘ถอดกลยทุธ ์'ไทยเบฟ' มุง่สู่ผูน้ ำอำเซยีนอยำ่งยัง่ยนื’ 

โดย คุณฐำปน สริวิฒันภกัด ีกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน)

9.00-17.00 น.
Banyan Tree BKK

ครัง้ท่ี
ตารางเรียน (1)

หมายเหตุ
9.00-12.00 น. 13.30-16.30 น.

สปัดาหท่ี์ 3
25 ก.พ. 2566

วิเคราะหต์ลาดหุ้นเวียดนามปี 2566
ดร.นิเวศน์ เหมวชริวรำกร

นกัลงทุนแบบเน้นคุณค่ำชัน้แนวหน้ำ

สร้างแผนธรุกิจอย่างมืออาชีพ
คุณสฤษดิ ์ โชคชยันิรนัดร ์

PYI Consulting

9.00-16.30 น.
Grand Hyatt Erawan BKK

สปัดาหท่ี์ 4
4 ม.ีค. 2566

เจาะโครงสร้างภาษีอาเซียน
คุณภทัริำ  หล ำอุบล

Partner บรษิทั EY Corporate Services  Limited

รู้ลึกรู้จริงกบั "ตวัจริง" อาเซียน ตีโจทยต์ลาดภมิูภาค
คุณบไียกุมำร ปำนเดย์

Innovek Asia

คุณศุภลกัษณ์ ฟุง
Kanok Furniture & Decoration

9.00-16.30 น.
Grand Hyatt Erawan BKK

ปฏิทินการเรียน
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*** รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ***
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ครัง้ท่ี
ตารางเรียน (2)

หมายเหตุ
9.00-12.00 น. 13.30-16.30 น.

สปัดาหท่ี์ 5
11 ม.ีค. 2566

เจาะลึกสิทธิประโยชน์การค้าอาเซียน
คุณวชิำนนั นิวำตจนิดำ

รองผูอ้ ำนวยกำร ส ำนกังำนนโยบำยและยทุธศำสตรก์ำรคำ้ (สนค.) 
กระทรวงพำณชิย์

คุณอรรจน์สทิธิ ์สรอ้ยทอง
ผูอ้ ำนวยกำร กองพฒันำผูป้ระกอบกำรไทย บโีอไอ 

Inspired Talk เปิดมมุคิด ธรุกิจติดปีก
คุณกุลโชค โพธิพ์ฒันชยั 

A.I. Group

คุณภำวนิ ศรอีศัวกุล
VNLIFE Corporation Joint Stock Company

9.00-16.30 น.
Grand Hyatt Erawan BKK

สปัดาหท่ี์ 6
14 ม.ีค. 2566

เย่ียมชมศนูยก์ระจายสินค้า Siam Global House
เรยีนรูก้ำรจดักำรคลงัสนิคำ้ดว้ยเทคโนโลยสีุดล ้ำ

จำก คุณวทิรู สุรยิวนำกุล ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร บมจ. สยำมโกลบอลเฮำ้ส์

ตลอดวนั
วงัน้อย อยธุยา

สปัดาหท่ี์ 7
18 ม.ีค. 2566

กฎหมายการค้าการลงทุนและสิทธิบตัร
คุณยวุด ีแท่นงำม

Tilleke & Gibbins Myanmar

การสร้างแบรนดส์ู่บริษทัชัน้น าระดบัภมิูภาค
ดร.ศริกุิล เลำกยักุล 

Brandbeing

รู้ลึกรู้จริงกบั "ตวัจริง" อาเซียน 
การจดัตัง้ธรุกิจในประเทศอาเซียน

คุณฐำกร ชยัสถำพร
Srinanaporn Marketing

คุณธรรมศกัดิ์ เศรษฐอุดม
SCG

9.00-16.30 น.
Grand Hyatt Erawan BKK

*** รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ***

ปฏิทินการเรียน
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ครัง้ท่ี
ตารางเรียน (3)

หมายเหตุ
9.00-12.00 น. 13.30-16.30 น.

สปัดาหท่ี์ 8
22-24 ม.ีค. 2566

Exclusive Trip ณ ประเทศเวียดนาม
• เยีย่มชมกจิกำรของนกัลงทุนไทยทีป่ระสบควำมส ำเรจ็ในเวยีดนำม เช่น Amazon Café, CP Food เป็นตน้
• เยีย่มชมบรษิทัชัน้น ำต่ำงๆ ในเวยีดนำม เช่น VNG Corporation, MM Mega Market เป็นตน้
• Networking Night รว่มกบันกัธุรกจิเวยีดนำมและผูจ้ดักำรธนำคำรกรงุเทพ สำขำนครโฮจมินิห์

ตลอดวนั
นครโฮจมินิห์ เวยีดนาม

สปัดาหท่ี์ 9
1 เม.ย. 2566

การบริหารโลจิสติกสใ์ห้มีประสิทธิภาพ
คุณวรทศัน์ ตนัตมิงคลสุข 
Logistics One Express

เพ่ิมโอกาสธรุกิจด้วยดิจิทลัเทคโนโลยี
คุณมณัฑติำ จนิดำ

Digital Tips Academy

9.00-16.30 น.
Grand Hyatt Erawan BKK

สปัดาหท่ี์ 10
22 เม.ย. 2566

ก้าวทนัเทรนดต์ลาดออนไลน์อาเซียน 2566
คุณณฐัพล มว่งท ำ 

Facebook Page กำรตลำดวนัละตอน

เทรนดผ์ูบ้ริโภคอาเซียน 2566
คุณชนิตำ ศรจีนิตองักูร 
The Nielsen Company

เปิดกลยทุธช่์องทางจดัจ าหน่ายและการค้าชายแดน
คุณพษิณุ มลินิทำนุช 

SIAM KUBOTA Corporation

Group Work (Business Plan)

9.00-16.30 น.
Grand Hyatt Erawan BKK

สปัดาหท่ี์ 11
28 เม.ย. 2566

Exclusive Night: ถอดบทเรียน CEO ปรบัตวัมุ่งสู่ระดบัโลก
จำก คุณจรพีร จำรกุรสกุล

ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรกลุ่ม บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)
พรอ้มรว่มรบัประทำนอำหำรค ำ่สุดพเิศษ

18.00-22.00 น.
Four Seasons Hotel

ปฏิทินการเรียน
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*** รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ***
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ครัง้ท่ี
ตารางเรียน (4)

หมายเหตุ
9.00-12.00 น. 13.30-16.30 น.

สปัดาหท่ี์ 12
6 พ.ค. 2566

เจาะลึกการบริหารความเส่ียงและการรบัมือค่าเงินผนัผวน
คุณสอำด ธรีโรจนวงศ์
ผูช้่วยผูจ้ดักำรใหญ่

ฝ่ำยคำ้เงนิตรำต่ำงประเทศ สำยบรหิำรกำรเงนิ (BBL)

เทคนิคการจดัการธรุกิจน าเข้าและส่งออก
คุณขจรศกัดิ ์มำนะวริยิะกุล

Senior Vice President
สำยปฏบิตักิำรสนบัสนุน (BBL)

วิเคราะหศ์กัยภาพธรุกิจพิชิตแหล่งเงินทุน
คุณกนกศกัดิ ์โมกขมรรคกุล

ผูช้่วยผูจ้ดักำรใหญ่
ผูอ้ ำนวยกำรลกูคำ้ธุรกจิรำยกลำงนครหลวง (BBL)

Group Work (Business Plan)

9.00-16.30 น.
Grand Hyatt Erawan BKK

สปัดาหท่ี์ 13
13 พ.ค. 2566

ประกวดแผนพฒันาธรุกิจ
ใชค้วำมรูท้ีไ่ดร้บัตลอดกำรอบรมสรำ้งแผนธุรกจิ ภำยใตท้กัษะกำรคดิวเิครำะหแ์ละกำรท ำงำนเป็นทมี

9.00-16.30 น.
Grand Hyatt Erawan BKK

*** รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ***

ปฏิทินการเรียน
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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
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Go ASEAN, Go Together..


