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18-19 และ 25-26 มนีาคม 2564 
 

 

ภาพรวม 
 

 
 

ภาวะผูน้ า: การสรา้งอนาคต เป็นก ำหนดกำรสีว่ันออนไลนท์ีอ่อกแบบมำส ำหรับผูน้ ำขององคก์รทีม่องหำกำรสรำ้ง
อนำคต ทีอ่ยูเ่หนือไปกวำ่สถำนกำรณ์ปัจจุบัน - อนำคตทีไ่ดว้ำงแผนลว่งหนำ้ไวเ้พือ่ควำมไดเ้ปรยีบทำงดำ้นกำรแขง่ขัน  
ยกระดับกำรสรำ้งผลลัพธข์ององคก์รและวำงต ำแหน่งเพือ่ใหพ้วกเขำส ำเร็จ  
 

จำกพืน้ฐำนของหนังสอืทีข่ำยดทีีส่ดุ กฎสำมประกำรแหง่กำรสรำ้งผลงำน: เขยีนอนำคตขององคก์รคณุและชวีติของคณุ
ขึน้มำใหม ่ ก ำหนดกำรน้ีออกแบบมำเพือ่ใหผู้เ้ขำ้ร่วมทกุทำ่นน ำวธิกีำรทีท่ันสมัยเขำ้ไปสูส่ภำพแวดลอ้มปัจจุบันของ
ธรุกจิ       
 

ผูเ้ขา้รว่มจะไดร้บัประโยชนใ์นการเขา้ถงึ:  

• ปัจจัยจ ำเป็นทีขั่บเคลือ่นกำรสรำ้งผลงำนของทมี 
 

• สมมตฐิำนทีซ่อ่นอยูซ่ ึง่จ ำกดัควำมรวดเร็วขององคก์ร    
                                                                                              

• พลังของภำษำทีส่รำ้งผลงำนระดับสงู โดยเฉพำะในเวลำทีต่อ้งรับมอืจดักำรกับควำมไมแ่น่นอนและควำมทำ้ทำย 
 

• องคก์รทีเ่ห็นพอ้งตอ้งกันอยำ่งเป็นเน้ือแทแ้ละลงมอืท ำทีส่อดคลอ้งกัน  
 

• วถิทีำงใหมข่องกำรร่วมมอืกบัผูอ้ืน่ทีจ่ะขยำยควำมสำมำรถในกำรสรำ้งผลลัพธ ์ 
 

• เครือ่งมอืทีจ่ะใหค้ณุมวีสิยัทศันท์ีส่นับสนุนคณุตลอดเวลำ และคนทัง้องคก์รเป็นเจำ้ของวสิยัทศันนั์น้ 
 

 

ก ำหนดกำรน้ีจะถกูน ำเสนอในรูปแบบของบทสนทนำและรวมไปถงึกำรสบืคน้และกำรอภปิรำย กำรฝึกฝนกำรท ำ
แบบฝึกหดั กำรท ำงำนในกลุม่เล็ก และมงีำนทีม่อบหมำยในระหวำ่งชว่งเวลำ   
 

บคุคลและทมีในทกุระดับสำมำรถเขำ้ร่วมโปรแกรมได ้– จำกผูบ้รหิำรระดับสงูจนถงึผูน้ ำยคุใหม ่ 
 

ภาวะผูน้ า: การสรา้งอนาคต จะด ำเนนิกำรออนไลนผ์ำ่นระบบซมู ในวันที ่18-19 และ 25-26 มนีำคม 2564 
ก ำหนดกำรจะมสีำมชว่งและจะมกีำรพักเบรคสองครัง้ระหวำ่งชว่งเวลำนัน้  
 

 

วนัที ่     :   18-19 และ 25-26 มนีำคม 2564  

เวลา     :   9.00 – 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย 

สถานที ่    :   ออนไลน ์– กำรประชมุผำ่นระบบซมู 

 

คา่ลงทะเบยีน :   48,000 บำท/ทำ่น  

 
ทีน่ั่งมจี ำกัด แนะน ำใหล้งทะเบยีนลว่งหนำ้    

ปิดรับลงทะเบยีนวันศกุรท์ี ่5 มนีำคม 2564                                     
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เกีย่วกบัแวนโต ้กรุป๊ 
 

 
 

แวนโต ้กรุ๊ปเป็นบรษัิททีป่รกึษำทีท่ันสมัยระดับโลกทีเ่ป็นผูบ้กุเบกิในเรือ่งของกำรทรำนสฟ์อรเ์มชัน่ขององคก์รมำเกอืบ 
30 ปี  
 
เรำไดอ้อกแบบและด ำเนนิกำรดว้ยควำมคดิรเิริม่ขนำดใหญก่ับลกูคำ้มำกกวำ่หำ้รอ้ยรำย มำกวำ่ยีส่บิประเทศ จำกบรษัิท
เหมอืงแร่ในแอฟรกิำไปจนถงึบรษัิททีม่รีำยไดส้งูสดุตอ่ปี 500 บรษัิทในสหรัฐอเมรกิำทีจ่ัดอันดับโดยนติยสำรฟอรจ์ูน 
และจำกหน่วยงำนรัฐบำลในลำตนิอเมรกิำไปจนถงึครอบครัวทีม่ั่งคั่งทีส่ดุในญีปุ่่ น  
 
ดว้ยแนวทำงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเรำ - ตัวผลติภัณฑท์ีม่กีำรคน้ควำ้และพัฒนำอยำ่งตอ่เน่ืองและกำรท ำงำนกับบำง
องคก์รทีป่ระสบควำมส ำเร็จระดับโลก  - อนุญำตใหเ้รำเป็นหุน้สว่นกับลกูคำ้อยำ่งรวดเร็วและเป็นทีน่่ำเชือ่ถอืไดใ้นกำร
สรำ้งผลลพัธท์ีเ่บรคทรูอยำ่งยั่งยนืดว้ยเบรคทรูในวัฒนธรรมใหม ่
 

 เรำน ำสง่ควำมเชีย่วชำญในเรือ่งทรำนสฟ์อรเ์มชัน่  
 

คณุน ำสง่ควำมเชีย่วชำญในแวดวงธรุกจิของคณุ 
 

ร่วมกันเรำสำมำรถสรำ้งผลลพัธท์ีพ่เิศษและไมธ่รรมดำ 
 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ www.vantogroup.com.  

 

http://www.vantogroup.com/
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สิง่ทีผู่เ้ชีย่วชาญและลกูคา้พดูถงึแวนโต ้กรุป๊ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงทะเบยีน 
 
พรอ้มทีจ่ะสรำ้งผลงำนทีท่ะลทุะลวงอันใหมห่รอืยัง? 

 
ลงทะเบยีน ภาวะผูน้ า:การสรา้งอนาคต โปรดตดิตอ่: 

คณุนำฎอนงค ์ชว่ยเพ็ญ  

โทรศัพท:์ +666 1656 5958 

อเีมล: nartanong@vantogroup.com  

“ส ิง่ทีป่ระทับใจผมมำกทีส่ดุเกีย่วกับกระบวนกำร

และเทคโนโลยขีองแวนโต ้กรุ๊ป คอืหนทำงในกำร

ทีผู่ค้นมสีว่นเกีย่วขอ้งโดยตรงในกำรเขำ้ถงึกำร

พลกิวัฒนธรรมขององคก์ร ” 

ไมเคลิ ซ.ี เจนเซน 
ศาสตราจารยก์ติตคิุณภาควชิาการบรหิารธุรกจิ   

ฮารว์ารด์ บสิเินส สคูล  

 

“จำกกำรท ำงำนในบรษัิทนี้มำ 17 ปี นี่เป็นไตรมำส

แรกทีท่มีสำมำรถท ำตำมค ำสญัญำทีใ่หไ้วไ้ด ้

วัฒนธรรมทีเ่คยเป็นคอืทมีตัง้เป้ำหมำยทีซ่ ึง่ไมม่ี

ใครเคยคดิวำ่จะท ำไดแ้ละไมม่ใีครรับผดิชอบทีจ่ะ

ท ำใหเ้กดิขึน้ 

เป็นครัง้แรกทีท่มีสำมำรถมองเห็นถงึควำมเป็นไป

ไดแ้ละเสน้ทำงในกำรเป็นกลุม่คนทีจ่ะท ำทกุอยำ่ง

ทีจ่ ำเป็น ในกำรสรำ้งและท ำใหอ้นำคตเกดิขึน้ได ้

อยำ่งกลำ้หำญ” 

พนสั วฒันชยั, ซอีโีอ  

บรษิทั พนสั แอสเซมบลยี ์จ ากดั, ประเทศไทย 

 

“ทีแ่มโ่ขง แคปปิตอล พันธะสญัญำทีช่ดัเจนทีม่ี

ใหก้ับบรษัิททีเ่รำไปลงทนุวำ่เรำจะเป็นผูท้ีท่ ำใหพ้วก

เขำประสบควำมส ำเร็จทีย่ ิง่ใหญแ่ละไปไกลกวำ่ที่

พวกเขำสำมำรถท ำไดด้ว้ยตวัของเขำเอง   

หุน้สว่นทีอ่ยูม่ำยำวนำนของเรำ แวนโต ้คอืกญุแจ

หลกัทีท่ ำใหพ้วกเรำสำมำรถขับเคลือ่นบรษัิททีพ่วก

เรำไปลงทนุใหไ้ปในทศิทำงทีย่กระดับเป็นอยำ่งมำก 

หลังจำกทีพ่วกเรำเขำ้ไปเป็นผูถ้อืหุน้ 

ดว้ยรูปแบบกำรโคช้ทีแ่ตกตำ่งของแวนโต ้บรษัิทที่

เรำไปลงทนุกลำ้ทีจ่ะประกำศและมพัีนธะสญัญำทีท่ำ้

ทำยอยำ่งอกุอำจส ำหรับเป้ำหมำยทำงธรุกจิทีท่ำ้ทำย

ของพวกเขำ ทีส่ ำคญัไปกวำ่นัน้คอืบรษัิทเหลำ่นัน้รับ

รูปแบบกำรโคช้อยำ่งกระตอืรอืลน้ และน ำรูปแบบ

ของแวนโตไ้ปใชจ้นบรรลเุป้ำหมำยทีค่รัง้แรกปรำกฎ

กับพวกเขำวำ่มันเกนิจรงิ - เป็นไปไมไ่ด”้ 

แชด โอเวล, หุน้สว่น  

แมโ่ขง แคปปิตอล, เวยีดนาม   

เวยีดนำม 

 

 

แชด โอเวล 

หุน้สว่น แมโ่ขง แคปปิตอล   

เวยีดนำม 

 

Chad Ovel, Partner,  

Mekong Capital, Vietnam 

“กำรด ำเนนิธรุกจิเป็นเรือ่งซบัซอ้น และหัวใจของทกุ

ธรุกจิคอืผูค้น ผมยังไมเ่ห็นอะไรอืน่เลยทีส่ง่ผลดำ้น

บวกกับผูค้น ในเรือ่งของควำมสำมำรถ  กำรสือ่สำร 

กำรกระท ำเทยีบเทำ่ทีแ่วนโต ้กรุ๊ป ท ำใหเ้กดิขึน้” 

พอล ไฟรแ์มน ผูก้อ่ต ัง้และอดตีประธาน 

กรรมการบรหิาร รบีอค อนิเตอรเ์นช ัน่แนล 

 

“น่ีคอืกำรฝึกฝนขัน้พืน้ฐำนของควำมคดิ จติใจ 

และจติวญิญำณ มันเป็นประสบกำรณ์กำรทรำนส์

ฟอรม์ในเชงิบวกมำกทีส่ดุทีผ่มเคยมสีว่นร่วม ถำ้

คณุตอ้งกำรปำฏหิำรยิใ์นชวีติ น่ีคอืหนทำงทีค่ณุจะ

ไดม้ันไป” 

ประธานบรษิทั มกิโิอะ อเุอกสุะ 

อาเคโบโน คอรเ์ปอรเ์รช ัน่ โตเกยีว ญีปุ่่ น  

mailto:nartanong@vantogroup.com

