หลักสู ตร International Capital Finance and Management สำหรับผูบ้ ริ หำร
__________________________________________________________________

แนะนำหลักสู ตร

หลักสู ตรนี้จดั ขึ้นโดยควำมร่ วมมือระหว่ำง

บริ ษทั

Fintech Hero, TBC

World, THL Fintech (โดย Capital Trust Group) ผูใ้ ห้บริ กำรด้ำน
เทคโนโลยีกำรเงิน และมหำวิทยำลัยชิงหวำ (มหำวิทยำลัยหนึ่งใน 25 ของโลกจำกกำร
จัดอันดับของ QS World University Rankings® และยังเป็ นหนึ่งใน
สมำชิกของ C9 กลุ่มมหำวิทยำลัยชั้นแนวหน้ำของประเทศจีน) หลักสู ตรนี้ถูกออกแบบ
มำเพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเรื่ องกำรเงินและกำรลงทุนทุนในระดับนำนำชำติ
รวมถึงให้ควำมรู ้ในด้ำนกำรจัดกำรเงินทุนโดยใช้เทคโนโลยีทำงกำรเงินในกำรแก้ปัญหำ
อย่ำงครบวงจร พร้อมทั้งมอบประสบกำรณ์ล้ ำค่ำในกำรเรี ยนระดับโลกให้กบั ผูเ้ รี ยนอีกด้วย
_____________________________________________________________________

หลักสู ตรนี้
เหมำะสมกับใคร

บริ ษทั ที่สนใจในกำรหำเงินทุนโดยใช้เทคโนโลยีทำงกำรเงิน นักธุรกิจในอุตสำหกรรม
ต่ำงๆที่มีควำมปรำรถนำในกำรดำเนินธุรกิจในประเทศจีน หรื อธุรกิจที่มีควำมเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของชำวจีนในระดับโลก ท่ำนที่ประสงค์จะเป็ นหนึ่งในกลุ่มเครื อข่ำยนักธุรกิจชั้นนำ
และต้องกำรประสบกำรณ์จริ งในกำรใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มเงินทุนให้กบั ธุรกิจมูลค่ำหนึ่ง
ล้ำนเหรี ยญดอลล่ำร์สหรัฐ

* โครงการที่ต้องการระดมเงินทุนที่มมี ลู ค่ ามากกว่ าหนึ่งล้ านเหรี ยญดอลล่ าร์ สหรั ฐ Capital Trust Group จะมีการเก็บ
ค่ าบริ การให้ คาปรึ กษา 10% ของมูลค่ าที่เกินมาจากหนึ่งล้ านเหรี ยญดอลล่ าร์ สหรั ฐ และโครงการดังกล่ าวจาเป็ นต้ องผ่ านการ
ตรวจสอบวิเคราะห์ สถานะ (due diligence) และวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ในการลงทุน (feasibility study)
_____________________________________________________________________
ผูเ้ ข้ำร่ วมหลักสู ตรจะได้รับใบประกำศนียบัตรจำกมหำวิทยำลัยชิงหวำและใบรับรองผ่ำน
กำรอบรมจำก Capital Trust Group
_____________________________________________________________________

ประกำศนียบัตร

หลักสู ตรเรียนและ
กิจกรรม

•

เรี ยนกับอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยชิงหวำและคณะอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยชั้นนำ
ระดับโลกที่อยูใ่ นเครื อข่ำย

•

อภิปรำย / สัมมนำโต๊ะกลม / ฟังสุ นทรพจน์จำกผูเ้ ชี่ยวชำญในแต่ละอุตสำหกรรม
และเจ้ำหน้ำที่ระดับสู งจำกรัฐบำลกลำงจีน

•

แนะแนวกรณี ศึกษำจำกที่ปรึ กษำของ CTG

• กิจกรรมกลุ่มและ Workshops จัดโดยผูเ้ ชี่ยวชำญจำก CTG
_____________________________________________________________________

ภำษำทีใ่ ช้ ใน
กำรสอน

คณะอาจารย์และวิทยากรใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรี ยนการสอน
* ผู้เรี ยนสามารถขออุปกรณ์ เพื่อฟั งคาบรรยายภาษาไทยซึ่ งแปลโดยล่ ามผู้มปี ระสบการณ์
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

สถำนทีแ่ ละ
กำรบริกำร

สัมมนำควำมรู ้กลุ่มผูบ้ ริ หำรเป็ นระยะเวลำ 6 วัน ณ มหำวิทยำลัยชิงหวำ พร้อมโรงแรม 5
ดำวสำหรับผูเ้ ข้ำร่ วม รถลิมูซีนรับ-ส่ งสนำมบิน รับประทำนอำหำร ณ ร้ำนอำหำรชั้นเลิศ
ตลอดระยะเวลำกำรอบรมในประเทศจีน ยิง่ ไปกว่ำนั้น ผูเ้ รี ยนทุกคนจะได้รับของที่ระลึก
เฉพำะบุคคล รวมไปถึงเมื่อจบกำรศึกษำจะได้ข้ ึนทะเบียนนักศึกษำเก่ำชิงหวำที่ประเทศจีน
และสมำคมนักศึกษำเก่ำชิงหวำ ประเทศไทย

สัมมนำควำมรู ้กลุ่มผูบ้ ริ หำรเป็ นระยะเวลำ 9 วัน ณ โรงแรม 5 ดำว ในกรุ งเทพมหำนคร
และรับประทำนอำหำรกลำงวัน พร้อมน้ ำชำ กำแฟ ช่วงเช้ำและบ่ำย
_____________________________________________________________________
___

ระยะเวลำของ

ระยะเวลำเรี ยน 15 ครั้ง (2 เดือน): เร่ิ มเรยนวั
ี นศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561
เรี ยน ณ มหำวิทยำลัยชิงหวำ ประเทศจีน เป็ นเวลำ 6 วัน
เรี ยน ณ กรุ งเทพมหำนคร ประเทศไทย เป็ นเวลำ 9 วัน
_____________________________________________________________________
รำยละเอียดของหลักสู ตร

หลักสู ตร

วันที่ 1

พิธีเปิ ด โดยวิดีโอของ ท่ำนพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ (ประธำน Capital Trust
Group และอดีตนำยกรัฐมนตรี คนที่ 22 ของประเทศไทย)
สุ นทรพจน์จำกศำสตรำจำรย์ ดร.โภคิณ พลกุลตัวแทนคณะที่ปรึ กษำ CTG นำยก
สมำคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ อดีตรองนำยกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรี กระทรวงมหำดไทย อดีต
ประธำนสภำผูแ้ ทนรำษฎร และอดีตประธำนรัฐสภำ จบกำรศึกษำระดับปริ ญญำเอก สำขำ
กฎหมำยมหำชนจำกมหำวิทยำลัยปำรี ส
แขกรับเชิญที่มีชื่อเสี ยง (เจ้ำหน้ำที่รัฐ นักธุรกิจ และนักวิชำกำร) จำกกลุ่มนักศึกษำเก่ำ
มหำวิทยำลัยชิงหวำ
สุ นทรพจน์จำกมหำวิทยำลัยชิงหวำเรื่ อง “One Belt One Road Strategy”
เยีย่ มชมมหำวิทยำลัยชิงหวำ
_______________________________________________

วันที่ 2

บรรยำกำศเศรษฐกิจโลก, สถำนะทำงเศรษฐกิจของจีนในระดับสำกล, นโยบำย
ของจีนในปัจจุบนั และควำมท้ำทำยที่เกิดขึ้น
2. สถำนกำรณ์เศรษฐกิจโลกและควำมท้ำทำยที่เกิดขึ้น
3. แผนกำรค้ำเสรี สถำนกำรณ์ในปัจจุบนั นโยบำยและแนวโน้มในกำรพัฒนำ
_______________________________________________
1.
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_______________________________________________
บรรยำกำศกำรลงทุนนำนำชำติ และโอกำสในภูมิภำคตะวันออกกลำง, อำเซียน,
แอฟริ กำใต้ และประเทศอื่นๆในแถบอเมริ กำใต้
2. ควำมร่ วมมือในอุตสำหกรรม นโยบำย และข้อบังคับในภูมิภำคข้ำงต้น
3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ ควำมรับผิดชอบทำงสังคม ควำมปลอดภัยในควำม
เสี่ ยง ควำมเสี่ ยงของนโยบำย มำตรฐำนวิศวกรรมกำรเงิน และกำรจัดกำรควำม
เสี่ ยง
_______________________________________________

วันที่ 3

1.

วันที่ 4

1.

วันที่ 5

กำรฝึ กอบรมเทคโนโลยีบล็อกเชนรวมถึงนโยบำย กฎหมำย กำรประยุกต์ใช้ใน
อุตสำหกรรม ข้อจำกัด กำรประเมินผลและประโยชน์ของเทคโนโลยี
2. ผูใ้ ห้บริ กำรด้ำนกำรเงินและทรัพย์สินดิจิตอล
3. กำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
4. สกุลเงินดิจิตอล ปัญหำที่เกิดขึ้นและกฎหมำย และกำรลงทุนใน ICO
_______________________________________________
นวัตกรรมกำรจัดกำรกำรเงิน
Build–Operate–Transfer (BOT), กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
ก่อสร้ำง, และหุน้ ส่ วนภำครัฐ - เอกชน (Public Private Partnership;
PPP)
2. กำรควบรวมกิจกำร (Mergers and Acquisitions; M&A) ใน
บรรยำกำศกำรเงินระหว่ำงประเทศ
3. กรณี ศึกษำด้ำนกำรจัดกำรทรัพย์สินนำนำชำติ
4. กำรตรวจวิเครำะห์สถำนะทำงเศรษฐกิจภำยใต้กำรจัดกำรทรัพย์สินระหว่ำง
ประเทศ
_______________________________________________
1.

วันที่ 6

วันที่ 7

เยีย่ มชมบริ ษทั ชั้นนำในประเทศจีน
งำนเลี้ยงอำลำ พร้อมทำควำมรู ้จกั กับนักธุรกิจชั้นนำชำวจีน และเจ้ำหน้ำที่รัฐบำล จำกกลุ่ม
นักศึกษำเก่ำมหำวิทยำลัยชิงหวำ
_______________________________________________
ช่ วงเช้ ำ:
•

งำนต้อนรับและแนะนำบริ ษทั Capital Trust Group จำกัด

•

แนะนำและสัมมนำเรื่ อง เทคโนโลยีทำงกำรเงินและแนวโน้ม
เทคโนโลยีทำงกำรเงินขนำดใหญ่ โดย ศำสตรำจำรย์ ดร.เกรี ยงศักดิ์
เจริ ญวงศักด์ นักวิชาการและนักการเมืองชั้นแนวหน้ าของประเทศ
ไทย เป็ นผู้เขียนบทความทางวิชาการที่โด่ งดังที่ได้ รับการตีพิมพ์ จบ
การศึกษา ระดับปริ ญญาโทจากมหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ รวมไปถึง
Postdoctoral researcher จากมหาวิทยาลัยอ๊ อกซ์ ฟอร์ ด
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ช่ วงบ่ ำย: ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial intelligence, AI) และบล็อคเชน
สำมำรถนำมำปรับใช้ในธุรกรรมกำรเงินเพื่อเปลี่ยนแปลงกำรใช้ชีวติ ได้อย่ำงไร
โดย ดร.มำนะ มหำสุ วรี ะชัย ที่ปรึ กษำ – ผูม้ ีประสบกำรณ์ดำ้ นเทคโนโลยีและ
ควำมรู ้ดำ้ นวิศวกรรม จบกำรศึกษำปริ ญญำเอกจำก University of
California at Berkeley อดีตสมำชิกรัฐสภำสำมสมัย
และบุตรชำย (คุณศักดิ์ มหำสุ วรี ะชัย) จบกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย
Purdue ประเทศสหรัฐอเมริ กำ สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อดีตอำจำรย์และ
เจ้ำของธุรกิจด้ำนเทคโนโลยีช้ นั แนวหน้ำของไทย
_______________________________________________

วันที่ 8

ช่ วงเช้ ำ: ศ. วุฒิพงษ์ เวชยำนนท์ ที่ปรึ กษำด้ำนกฎหมำยบริ ษทั CTG – ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านกฎหมายลิขสิ ทธิ์ , กฎหมายระหว่ างประเทศ และการลงทุน
•
โครงสร้ำงควำมร่ วมมือ
•

ข้อบังคับ, ภำษี และแนวทำงกำรปฏิบตั ิ

•

จุดมุ่งหมำยของเหรี ยญ Token

•

ประเภทของเหรี ยญ Token และข้อบัญญัติทำงกฎหมำย

•
•

Asset backed token (ABT)
Bond backed token (BBT)

ช่ วงบ่ ำย: กิจกรรม Workshop กำรตัดสิ นใจเลือกประเภทของเหรี ยญ Token
(ABT/BBT) และคำแนะนำจำกที่ปรึ กษำ
_______________________________________________

วันที่ 9

ช่ วงเช้ ำ: คุณปริ ญญ์ เสถียรปกิรณกรณ์, ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริ กำรและสนับสนุน –
นักธุรกิจผู้มปี ระสบการณ์ มากกว่ าสิ บห้ าปี ในด้ านการลงทุนและการเงิน
เป็ นหนึ่งในผู้ร่วมก่ อตั้งบริ ษัทต่ างๆ เช่ น Friend for disability ตลาด
แลกเปลี่ยนที่มชี ื่ อเสียงสาหรั บผู้พิการ
คุณโอฬำร ภัทรกอบกิตติ์, คณะผูบ้ ริ หำร CTG – ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวิเคราะห์
และคาดการณ์ ตลาดหุ้นประเทศไทย
ภำพรวมในกำรวำงแผนกำรออกเหรี ยญ (กำรให้ มูลค่ ำ)
•
•
•
•
•

จุดมุ่งหมำยของ Token
รู ้จกั กลุ่มลูกค้ำ
หน้ำที่ของ Token
เริ่ มต้นเป็ นบริ ษทั นำนำชำติและกำรต่อต้ำนกำรฟอกเงิน
อธิบำยควำมเป็ นไปได้ทำงเศรษฐกิจของ Token
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ช่ วงบ่ ำย: Mr. Rob ERSKINE ผูบ้ ริ หำร CTG – ผู้อานวยการด้ านการ
วางแผน การเงิน, ผู้ตรวจสอบบัญชีผ้ ซู ึ่ งมากประสบการณ์ การทางานในบริ ษัท
ด้ านการเงินชั้นนามายาวนาน เช่ น Deutsche Bank, Barclays
Capital, ABN Amro, BGC Finance, NZME, และ
BBC.
•
เงินทุนทรัพย์สินดิจิตอลและกำรจัดกำรทรัพย์สินดิจิตอล
•
แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมและโปรเจคพร้อมคำแนะนำจำกที่ปรึ กษำ CTG
_______________________________________________

วันที่ 10

ช่ วงเช้ ำ: Mr. Jung Bum LIM, ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยเทคโนโลยีบริ ษทั CTG –
ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำน e-government, cryptocurrency ที่มพี ืน้ ฐานมา
จากเทคโนโลยีบล็อกเชน และการพัฒนา mobile solution รวมถึงการ
ถ่ ายทอดอินเตอร์ เน็ตแบบ real time
• เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) เข้ำมำเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของเทคโนโลยีบล็อกเชนและ ICO รวมทั้งโอกำสที่เกิดขึ้น:
กรณี ศึกษำ ANYMINING®
ช่ วงบ่ ำย: กิจกรรมกลุ่มในกำรออกแบบเหรี ยญ พร้อมคำแนะนำจำกที่ปรึ กษำ CTG
_______________________________________________

วันที่ 11

ช่ วงเช้ ำ:ตลำดซื้อขำยและโซเชี่ยลเทรดดิ้งในกำรเพิ่มเงินทุน Mr. Jimmy LOKE,
ผูบ้ ริ หำรบริ ษทั CTG – ผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัดการความมัง่ คั่ง มีประสบการณ์
ยาวนานกว่ ายีส่ ิ บปี เป็ นประธานกรรมการบริ หาร Finexasia.com และ
OSK188.com ซึ่ งมีการร่ วมมือทางการค้ ากับธนาคารเพื่อการลงทุน OSK
ช่ วงบ่ ำย: ลองประสบกำรณ์เสมือนจริ งบน Social trading platform
_______________________________________________

วันที่ 12

ช่ วงเช้ ำ: คุณโอฬำร ภัทรกอบกิตติ์, คณะผูบ้ ริ หำร CTG – ผู้เชี่ยวชาญด้ านตลาดหุ้น
ประเทศไทย
•

โมเดลทำงธุรกิจ กำรวำงแผนและคู่แข่งทำงกำรค้ำ

•

ภำพรวมของ White paper (ข้อมูลด้ำนเทคนิคและรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ
Token รวมถึงข้อมูลด้ำนทีมงำน)

•

โครงสร้ำงของ White paper

•

จำนวนเงินที่ตอ้ งกำรระดมทุนและเหตุผล

•

จุดมุ่งหมำยที่ตอ้ งกำรและวิธีกำรที่เหมำะสม

•

กำรแบ่งกลุ่มคณะนักลงทุนและคู่คำ้

•

ช่วงเวลำก่อนกำรขำย รำงวัลและแรงจูงใจ
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ช่ วงบ่ ำย: กิจกรรมกลุ่ม (ต่อ) เรื่ องรำยละเอียดของ White paper และสิ่ งที่ตอ้ งกำร
สื่ อสำร พร้อมทั้งรับคำแนะนำจำกที่ปรึ กษำของ CTG
_______________________________________________

วันที่ 13

ช่ วงเช้ ำ: Mr. Geoff SENESCALL, ที่ปรึ กษำด้ำนสื่ อและกำรประชำสัมพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการประชาสัมพันธ์ การเงินที่มชี ื่ อเสียงจากนิวซีแลนด์
กำรเตรียมกำรในกำรสื่ อสำร
(เว็บไซต์, สื่ อโซเชี่ยล, งำนแถลงข่ำว, กำรสัมภำษณ์)
ช่ วงบ่ ำย: กิจกรรมกลุ่ม(ต่อ) เรื่ องรำยละเอียดของ White paper และสิ่ งที่ตอ้ งกำร
สื่ อสำร พร้อมทั้งรับคำแนะนำจำกที่ปรึ กษำของ CTG
_______________________________________________

วันที่ 14

ช่ วงเช้ ำ: กำรกำหนดระยะเวลำและวันที่ตอ้ งกำรออกเหรี ยญ ในตลำดแลกเปลี่ยน หรื อ
บล็อกเชน พร้อมทั้งสรุ ปภำพรวม โดยมีคณะที่ปรึ กษำแนะนำ
*โครงการดังกล่ าวจาเป็ นต้ องผ่ านการตรวจสอบวิเคราะห์ สถานะ (due
diligence) และวิเคราะห์ การลงทุน (feasibility analysis)
ช่ วงบ่ ำย: นำเสนอโปรเจ็คเพื่อเฟ้นหำโปรเจ็คที่ดีที่สุด โดยมีคณะกรรมกำรกำรลงทุนจำก
CTG เป็ นผูต้ ดั สิ น
_______________________________________________

วันที่ 15

ช่ วงกลำงวัน: พิธีมอบใบประกำศนียบัตร และทำควำมรู ้จกั สร้ำงเครื อข่ำย กับนักธุรกิจ
ชั้นนำในประเทศไทย
_____________________________________________________________________
___
ค่ ำเรียนตลอดหลักสู ตร
$155,000 USD
_____________________________________________________________________

กำรชำระเงิน

สำมำรถชำระผ่ำนบัตรเครดิต หรื อโอนเงินผ่ำนธนำคำร

_____________________________________________________________________
admission@ctgexchange.com
ติดต่ อ
โทร. 099 141 6979, 098 890 3449
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