
เวลา วันเสาร์ท่ี 19 ธันวาคม 2563 วันอาทิตย์ท่ี 20 ธันวาคม 2563 วันจันทร์ท่ี 21 ธันวาคม 2563 วันอังคารท่ี 22 ธันวาคม 2563 วันพุธท่ี 23 ธันวาคม 2563
09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียนห้องออดิทอเรียม ลงทะเบียนห้องออดิทอเรียม ลงทะเบียนห้องยูงทอง 2 ลงทะเบียนห้องยูงทอง 2

คุณณัฐฎ์ รุ่งวงษ์ คุณธนเดช มหโภไคย คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ 
วิธีการจัดพอร์ตให้รวยด้วยหุ้นเด็ด 7 ประเภท การวิเคราะห์งบการเงิน Social Entrepreneurship

11.30 - 12.15 น. อาหารกลางวัน ห้องยูงทอง 3 อาหารกลางวัน ห้องยูงทอง 3 อาหารกลางวัน ห้องยูงทอง 3 อาหารกลางวัน ห้องยูงทอง 3
12.15 - 12.30 น. ลงทะเบียนห้องออดิทอเรียม ลงทะเบียนห้องออดิทอเรียม ลงทะเบียนห้องยูงทอง 2 ลงทะเบียนห้องยูงทอง 2

คุณอภิชาติ ประสิทธินฤทธิ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ คุณกนกวรรณ กรรณิกา
Creative & Shanng Economy Core Value การปกครองท้องถ่ิน การวางแผนทางการเงินอย่างมีวินัย Service Business Trend in Digital Era

ส าหรับนักลงทุนรุ่นใหม่เพ่ือสังคม และหลักธรรมะในการลงทุน
14.30 - 15.00 น. พัก 30 นาที พัก 30 นาที พัก 30 นาที พัก 30 นาที

คุณเศรษฐพงศ์  ผดุงพิสุทธ์ คุณปริญญ์ พานิชภักดี คุณกิตติคม สุทธิวงศ์ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
สร้างสรรค์ธุรกิจ ด้วยการคิดนอกกรอบ ก้าวทัน FinTech บริหารเงินแบบไหนในยุค New Normal Economics & Financial

Globalization

เวลา วันพฤหสบดีท่ี 24 ธันวาคม 2563 วันศุกร์ท่ี 25 ธันวาคม 2563 วันเสาร์ท่ี 26 ธันวาคม 2563 วันอาทิตย์ท่ี 27 ธันวาคม 2563 วันจันทร์ท่ี 28 ธันวาคม 2563
09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน ลงทะเบียนห้องยูงทอง 2 ลงทะเบียนห้องยูงทอง 2

ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ พระมหาเด่นศักด์ิ
กลยุทธ์การใช้ Social Media ในการท า ธรรมะกับการลงทุน

การตลาดออนไลน์ กรณีศึกษา Jmcuisine
11.30 - 12.15 น. อาหารกลางวัน ห้องยูงทอง 3 อาหารกลางวัน ห้องยูงทอง 3
12.15 - 12.30 น. ลงทะเบียน ลงทะเบียนห้องยูงทอง 2 ลงทะเบียนห้องยูงทอง 2 เวลา 13.00-13.30 น. ลงทะเบียนห้องยูงทอง 2

คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์
Thailand startup eco system เวลา 13.30-15.00 น.

and VC as an asset class
14.30 - 15.00 น. พัก 30 นาที พัก 30 นาที พัก 30 นาที

คุณวรวงศ์ ระหังทอง
ภาษีท่ีเก่ียวข้อง เวลา 15.30-17.30 น.

เม่ือน้องจะเร่ิมท าธุรกิจ

15.00 - 17.00 น. 

แต่ละสีนัดหมายกันเองกิจกรรมศึกษาดูงาน
ตลาดหลักทรัพย์

น าเสนอผลงานวิชาการ

น าเสนอผลงานวิชาการ

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์17.00 - 18.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

หลักสูตรโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพ่ือสังคม” รุ่นท่ี 34

วันหยุด

09.30 - 11.30 น. 
พิธีเปิดหลักสูตร และปฐมนิเทศ

โดย ดร.มนตรี ฐิรโฆไท

12.30 - 14.30 น. 

กิจกรรม CSR

09.30 - 11.30 น. 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

15.00 - 17.00 น. การแสดงพิธีปิด

หมายเหตุ : กิจกรรม CSR เลือกท าได้วันใดวันหน่ึงตามตารางอบรม // หลักสูตรสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

12.30 - 14.30 น. 
พิธีบายศรีสู่ขวัญ

พิธีมอบประกาศนียบัตร

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

17.00 - 18.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ งานเล้ียงจบหลักสูตร

กิจกรรมศึกษาดูงาน
บริษัทหลักทรัพย์


