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4-5 และ 7-8 ตลุาคม 2564 
 

 

ภาพรวม 
 

 
 

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

จำกพืน้ฐำนของหนังสอืทีข่ำยดทีีส่ดุ กฎสำมประกำรแหง่กำรสรำ้งผลงำน: เขยีนอนำคตขององคก์รคณุและชวีติของคณุ
ขึน้มำใหม่ ก ำหนดกำรน้ีออกแบบมำเพื่อใหผู้เ้ขำ้ร่วมทุกท่ำนน ำวธิกีำรทีท่ันสมัยเขำ้ไปสู่สภำพแวดลอ้มปัจจุบันของ
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 ำเนนิกำรออนไลนผ์่ำนระบบซมู ในวันที่ 4-5 และ 7-8 ตุลำคม 2564 ก ำหนดกำรจะ
มสีีช่ว่งและจะมกีำรพักเบรคสำมครัง้ระหวำ่งชว่งเวลำนัน้  
 

 

วนัที ่     :   4-5 และ 7-8 ตลุำคม 2564 

เวลา     :   9.00 – 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย 

สถานที ่    :   ออนไลน ์– กำรประชมุผำ่นระบบซมู 

 

คา่ลงทะเบยีน :   48,000 บำท/ทำ่น  

 
ทีน่ั่งมจี ำกัด แนะน ำใหล้งทะเบยีนลว่งหนำ้    

ปิดรับลงทะเบยีนวันพฤหัสบดทีี ่23 กันยำยน 2564                                     
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เกีย่วกบัแวนโต ้กรุป๊ 
 

 
 

แวนโต ้กรุ๊ปเป็นบรษัิททีป่รกึษำดำ้นกำรจัดกำรทีท่ันสมัยระดับโลกทีเ่ป็นผูบุ้กเบกิในเรือ่งของกำรทรำนสฟ์อรเ์มชัน่ของ
องคก์รมำมำกกวำ่ 25 ปี  
 
รำกฐำนของควำมสำมำรถหลักของเรำคอืกำรสรำ้งองคก์รทีเ่ห็นพอ้งตอ้งกัน เพือ่กำรเขำ้ถงึผลลัพธท์ีท่ะลทุะลวง 
 
ดว้ยแนวทำงทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของเรำ - ตัวผลติภัณฑท์ีม่กีำรคน้ควำ้และพัฒนำอย่ำงต่อเน่ืองและกำรท ำงำนกับบำง
องคก์รทีป่ระสบควำมส ำเร็จระดับโลก  - อนุญำตใหเ้รำเป็นหุน้สว่นกับลูกคำ้อย่ำงรวดเร็วและเป็นทีน่่ำเชือ่ถอืไดใ้นกำร
สรำ้งผลลัพธท์ีเ่บรคทรูอยำ่งย่ังยนืดว้ยเบรคทรูในวัฒนธรรมใหม่ 
 
เรำไดอ้อกแบบและด ำเนนิกำรดว้ยควำมคดิรเิริม่ขนำดใหญ่กับลกูคำ้มำกกวำ่ 500 รำย  ทั่วทัง้ยีส่บิประเทศ  จำกเหมอืง
แร่ในพำตำโกเนียไปจนถงึบรษัิทประกันทีม่รีำยไดส้งูสดุต่อปี 500 บรษัิทในสหรัฐอเมรกิำทีจ่ัดอันดับโดยนติยสำรฟอร์
จูนในนิวยอร์ค  และจำกกลุ่มบริษัทขำ้มชำตใินมุมไบ  ไปจนถงึบริษัทที่ลงทุนในตรำสำรทุนนอกตลำดที่ประสบ
ควำมส ำเร็จอยำ่งสงูสดุในเวยีดนำม   
 
 
 
 

 เราน าสง่ความเชีย่วชาญในเรือ่งทรานสฟ์อรเ์มช ัน่  
 

คณุน าสง่ความเชีย่วชาญในแวดวงธุรกจิของคณุ 
 

รว่มกนัเราสามารถสรา้งผลลพัธท์ีพ่เิศษและไมธ่รรมดา 
 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ www.vantogroup.com 

 
  

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

 

 

 

 

 
ลงทะเบยีน 
 

พรอ้มทีจ่ะสรำ้งผลงำนทีท่ะลทุะลวงอันใหมห่รอืยัง? 
 

ลงทะเบยีน ภาวะผูน้ า:การสรา้งอนาคต โปรดตดิตอ่: 

คณุนำฎอนงค ์ชว่ยเพ็ญ (ออ้)  

โทรศัพท:์ +666 1656 5958   อเีมล: nartanong@vantogroup.com  

“ส ิง่ทีป่ระทับใจผมมำกทีส่ดุเกีย่วกับกระบวนกำรและเทคโนโลยขีองแวนโต ้กรุ๊ป คอืหนทำงในกำรทีผู่ค้นมสีว่น

เกีย่วขอ้งโดยตรงในกำรเขำ้ถงึกำรพลกิวฒันธรรมขององคก์ร ” 

ไมเคลิ ซ.ี เจนเซน,  

ศาสตราจารยก์ติตคิณุภาควชิาการบรหิารธุรกจิ, ฮารว์ารด์ บสิเินส สคลู, สหรฐัอเมรกิา 

 

“จำกกำรท ำงำนในบรษัิทน้ีมำ 17 ปี น่ีเป็นไตรมำสแรกทีท่มี

สำมำรถท ำตำมค ำสญัญำทีใ่หไ้วไ้ด ้วัฒนธรรมทีเ่คยเป็นคอื

ทมีตัง้เป้ำหมำยทีซ่ ึง่ไม่มใีครเคยคดิว่ำจะท ำไดแ้ละไม่มใีคร

รับผดิชอบทีจ่ะท ำใหเ้กดิขึน้ 

เป็นครั้งแรกที่ทีมสำมำรถมองเห็นถงึควำมเป็นไปไดแ้ละ

เสน้ทำงในกำรเป็นกลุ่มคนทีจ่ะท ำทุกอย่ำงทีจ่ ำเป็น ในกำร

สรำ้งและท ำใหอ้นำคตเกดิขึน้ไดอ้ยำ่งกลำ้หำญ” 

 
 

พนสั วฒันชยั, ซอีโีอ,  

บรษิทั พนสั แอสเซมบลยี ์จ ากดั, ประเทศไทย 

 

“ทีแ่มโ่ขง แคปปิตอล พันธะสญัญำทีช่ดัเจนทีม่ี

ใหก้ับบรษัิทที่เรำไปลงทุนว่ำเรำจะเป็นผูท้ีท่ ำ

ใหพ้วกเขำประสบควำมส ำเร็จทีย่ ิง่ใหญ่และไป

ไกลกวำ่ทีพ่วกเขำสำมำรถท ำไดด้ว้ยตัวของเขำ

เอง   

หุน้ส่วนที่อยู่มำยำวนำนของเรำ แวนโต ้คือ

กุญแจหลักที่ท ำใหพ้วกเรำสำมำรถขับเคลือ่น

บริษัทที่พวกเรำไปลงทุนใหไ้ปในทิศทำงที่

ยกระดับเป็นอยำ่งมำก หลังจำกทีพ่วกเรำเขำ้ไป

เป็นผูถ้อืหุน้ 

ดว้ยรูปแบบกำรโคช้ที่แตกต่ำงของแวนโต ้

บริษัทที่เรำไปลงทุนกลำ้ที่จะประกำศและมี

พันธะสัญญำที่ทำ้ทำยอย่ำงอุกอำจส ำหรับ

เป้ำหมำยทำงธุรกจิที่ทำ้ทำยของพวกเขำ ที่

ส ำคัญไปกว่ำนั้นคือบริษัทเหล่ำนั้นรับรูปแบบ

กำรโคช้อย่ำงกระตอืรือลน้ และน ำรูปแบบของ

แวนโตไ้ปใชจ้นบรรลเุป้ำหมำยทีค่รัง้แรกปรำกฎ

กับพวกเขำวำ่มันเกนิจรงิ - เป็นไปไมไ่ด”้ 

แชด โอเวล, หุน้สว่น,  

แมโ่ขง แคปปิตอล, เวยีดนาม   

 

“กำรด ำเนนิธรุกจิเป็นเรือ่งซบัซอ้น และหัวใจของทกุธรุกจิคอืผูค้น ผมยังไมเ่ห็นอะไรอืน่เลยทีส่ง่ผลดำ้นบวกกับผูค้น 

ในเรือ่งของควำมสำมำรถ  กำรสือ่สำร กำรกระท ำเทยีบเทำ่ทีแ่วนโต ้กรุ๊ป ท ำใหเ้กดิขึน้” 

พอล ไฟรแ์มน, อดตีประธาน กรรมการบรหิาร, รบีอค, สหรฐัอเมรกิา 

“น่ีคอืกำรฝึกฝนขัน้พืน้ฐำนของควำมคดิ จติใจ และจติ

วญิญำณ มันเป็นประสบกำรณ์กำรทรำนสฟ์อรม์ในเชงิบวก

มำกทีส่ดุทีผ่มเคยมสีว่นร่วม ถำ้คณุตอ้งกำรปำฏหิำรยิใ์นชวีติ 
น่ีคอืหนทำงทีค่ณุจะไดม้ันไป” 

มกิโิอะ อเุอกสุะ, ประธาน,  

อาเคโบโน คอรเ์ปอรเ์รช ัน่, ญีปุ่่ น  

 

mailto:nartanong@vantogroup.com

