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หลักสูตร Wealth Of Wisdom : WOW 
ขุมทรัพย์แห่งปัญญา รอบรู้ทุกมิตกิารลงทุน สู่ความมั>งคั>งที>ยั>งยืน 

(หลักสูตรจัดอบรมต่อเนื>อง รวม 14 ครัGง) 
 
 

ความสาํคัญและที.มาของหลักสูตร :  
 

โลกการเงินและการลงทนุ หมนุเดินไปข้างหน้าไม่รู้จบ หลายปีที<ผ่านมา มีผลิตภณัฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ 
ทางเลือกการลงทนุที<หลากหลาย ที<พร้อมจะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตได้แบบก้าวกระโดด การเปลี<ยนผ่าน
ของเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการเงินได้เข้ามามีสว่นในการกําหนดเทรนด์และทิศทางการลงทนุของเราทกุคน   

 

ในขณะที<เงินทนุเป็นทรัพยากรที<มีจํากดั  สิ<งที<นกัลงทนุและผู้บริหารทกุองค์กรต้องการ คือ ทําอย่างไรให้
สามารถวางแผนการลงทนุในช่วง 3 ปีข้างหน้านี Sได้อย่างเทา่ทนัสถานการณ์ เพื<อเดินหน้าสูค่วามมั<งคั<งอย่างยั<งยืน
ในระยะยาว ซึ<งสิ<งสําคัญบนเส้นทางการลงทุนคือ ความรอบรู้ที<จะทําให้เราก้าวนําคนอื<นๆ ไปสู่เป้าหมาย
ความสําเร็จได้เร็วยิ<งขึ Sน และนั<นจงึเป็นที<มาของหลกัสตูร Wealth of Wisdom : WoW ที<จะช่วยสร้างศกัยภาพการ
ลงทนุให้แก่คณุ 

 

เนื Sอหาในหลกัสูตร WoW จะนําเสนอข้อมูลการบริหารจัดการเงินและการลงทุน ครอบคลุมทุก Asset 
Class ทั Sงแบบ Traditional Assets, Alternative Investment และ Digital Assets โดยผู้ เชี<ยวชาญระดบัแถวหน้า
ของประเทศ พร้อมติดตามเทรนด์การลงทนุที<น่าสนใจในช่วง 3 ปีข้างหน้า ให้คณุได้ใช้ประกอบการตดัสินใจอย่าง
รอบคอบ เพื<อวางแผนการลงทนุให้เหมาะสมกบัเปา้หมายและธุรกิจของคณุมากที<สดุ 

 
แบบฉบบัของการสร้างความมั<งคั<งอาจไม่มีสตูรสําเร็จ แต่ทางหลกัสตูรฯ มีความมุ่งหวงัว่าองค์ความรู้ที<

ได้รับจากการอบรม จะหลอ่หลอมความคิดเพื<อวางกลยทุธ์การลงทนุอย่างชาญฉลาด ให้สามารถก้าวเดินทนัโลก 
สร้างพอร์ตให้เติบโตและต่อยอดความมั<งคั<งได้อย่างยั<งยืน ซึ<งถือเป็นการวางรากฐานอนัมั<นคงให้กับเศรษฐกิจ
ระดบัประเทศได้ 
 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : 
 

1. เข้าใจแนวคิดและหลกัการบริหารจดัการเงินและการลงทุนในทุกมิติ สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการ
บริหารพอร์ตการลงทนุ ทั Sงพอร์ตการลงทนุสว่นตวัและการลงทนุเพื<อขยายกิจการของธุรกิจได้ 

2. สร้าง Connection ที<ทรงพลงัในระดบัผู้บริหาร,ผู้ประกอบการ,นกัลงทนุ, Start up เพื<อแลกเปลี<ยนแนวคิด  
และประสบการณ์ในการบริหารจดัการเงินและการลงทนุ 

3. เนื Sอหาที<ได้รับจากหลกัสตูรจะ Focus เรื<องทิศทางการลงทนุในระยะ 3 ปีข้างหน้า เพื<อขยายพอร์ตการ
ลงทนุในทกุสินทรัพย์ ตอ่ยอดความมั<งคั<งให้กบัธุรกิจ  

4. หาช่องทางสูโ่อกาสลงทนุในธุรกิจใหม ่สนบัสนนุการจดัตั Sงและการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอพัไทย 

1 



 
 

 

Wealth of Wisdom Team     084-991-4926, 062-896-4236, 081-492-2441   sujika_tha@nationgroup.com 
 

รายละเอียดโปรแกรมการเรียนรู้ : 
 

บรรยาย ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ เข้าอบรม เน้นการบรรยายแบบให้ผู้ เข้าอบรมเป็น
ศนูย์กลาง ตั Sงประเด็นคําถามเพื<อแลกเปลี<ยนประสบการณ์ แสดงความ
คิดเห็น เพื<อให้สามารถนําไปประยกุต์ใช้ได้จริง 

กิจกรรมกลุ่ม   แบง่ปันแลกเปลี<ยนประสบการณ์   
กิจกรรมต่างจังหวัด   สร้างเครือข่ายในระดบัผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ นกัลงทนุ 
ศึกษาดูงานต่างประเทศ  เปิดโลกทศัน์ เพื<อให้เห็นโอกาสและภาพที<ชดัเจนมากยิ<งขึ Sน 
 
 

ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมอบรม:   285,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ<ม และไมร่วมคา่ทวัร์ตา่งประเทศ) 
 
 

ระยะเวลาการอบรม:  ทกุวนัพฤหสับดี เริ<ม 1 กนัยายน – 1 ธนัวาคม 2565  ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั 
 
 

ตารางการอบรม  
 
ครั2ง
ที6 

วันที> เวลา หวัข้อ* 

1 1 ก.ย. 65 12.00 – 22.00 วันเปิดหลักสูตร 
 

2 
 

 
9 – 10 ก.ย. 65 กิจกรรมต่างจังหวัด 

3 15 ก.ย. 65 14.00 – 17.30 
Macro Economic 

• เมกะเทรนด์เปลี<ยนโลกการเงินและการลงทนุ 
 

• เจาะกลยทุธ์การลงทนุปี 66 ตามวฏัจกัรเศรษฐกิจ 

4 22 ก.ย. 65 14.00 – 17.30 
Crypto Currency 

• เปิดโพยเหรียญคริปโต จบัจงัหวะซื Sอขายให้ได้กําไร 
 

• เทรดเหรียญคริปโตอยา่งไรให้รอด ! 

5 29 ก.ย. 65 14.00 – 17.30 
DeFi GameFi NFT 

• เมื<อโลกหมนุไปใน DeFi และ GameFi     
 

• สร้างโอกาสที<ไร้ขีดจํากดับนโลกของ Defi 

6 6 ต.ค. 65 14.00 – 17.30 
Alternative 
Investment 

• ศิลปะเงินล้าน กบัการลงทนุ 
 

• สดุยอดของสะสมลํ Sาคา่ คณุคา่ที<มากกวา่แคก่ารลงทนุ 
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12 – 16 ต.ค. 65 ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
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ครั2ง
ที6 

วันที> เวลา หวัข้อ* 

8 20 ต.ค.65 14.00 – 17.30 
Stock Investment 

• คดัหุ้นเดน่เข้าพอร์ต 

9 27 ต.ค.65 14.00 – 17.30 
Crisis Management 

• ถอดบทเรียน ก้าวผา่นวิกฤตใหญ่ 

10 3 พ.ย. 65 14.00 – 17.30 
Corporate 
Investment 

• ระดมทนุแบบสตาร์ทอพัระดบัยนิูคอร์น 
 

• คิดนอกกรอบ พฒันาธุรกิจใหมสู่อ่นาคต 

11 10 พ.ย.65 14.00 – 17.30 
Passion Investment 

 

• Lifestyle Investement  
 

• เปลี<ยนไลฟ์สไตล์ เป็นการลงทนุ 
 

• เจาะลกึตลาดอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

12 17 พ.ย.65 14.00 – 17.30 
Private Fund 

• ออกแบบความมั<งคั<งอยา่งแตกตา่ง 
 

• เปิดกลยทุธ์ลงทนุเพื<อรับความผนัผวนของโลก 
13 24 พ.ย.65 14.00 – 17.30 

Sustainability 
Development 

• ESG ขับเคลื<อนองค์กรเติบโตอย่างยั<งยืน 
 

• ESG เทรนด์การลงทุนเพื<ออนาคต 

14 1 ธ.ค. 65 14.00 – 22.30 วันปิดหลักสูตรและมอบประกาศนียบัตร 

* หวัข้อและวทิยากร(อยูร่ะหวา่งเรียนเชิญ) อาจมีการปรับตามความเหมาะสม * 
 
 

กลุ่มเป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการพจิารณา : 
 

1. ผู้บริหารระดบั C Level ขึ Sนไป 
2. เจ้าของธุรกิจ ทนุจดทะเบียนมากกวา่ 20 ล้านบาท 
3. นกัลงทนุ ที<มีพอร์ตการลงทนุมากกวา่ 10 ล้านบาท 

 
 

กรรมการหลักสูตร : 
 

ฉาย บนุนาค  ประธานกรรมการบริหาร    

บริษัท เนชั<น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 
 

วีระศกัดิ� พงศ์อกัษร บรรณาธิการบริหาร และ บรรณาธิการอํานวยการเครือเนชั<น 
บริษัท เนชั<น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 
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บากบั<น. บญุเลิศ  ประธานกรรมการ และ บรรณาธิการอํานวยการ 

   บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มลัติมีเดีย จํากดั 

 

ศิริวฒัน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร   

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากดั (มหาชน) 
 

อรอร อคัรเศรณี  Executive Vice President  
บริษัท เนชั<น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 

 

กญัจนารัศม์ วงศ์พนัธ์ุ ที<ปรึกษาด้านประชาสมัพนัธ์และการสื<อสารภาพลกัษณ์เชิงกลยทุธ์ 

บริษัท เอ ดบัเบิ Sล เอ็ม จํากดั 

 

ศิริธร ธํารงนาวาสวสัดิ� ผู้ เชี<ยวชาญด้านการพฒันาอยา่งยั<งยืน ภาพลกัษณ์องค์กร และประชาสมัพนัธ์ 
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