


คุณพิรัฐพงศ กิตติวีระภัค
ทายาทธุรกิจ บริษัท โวลทเทค เทรดดิ้ง จำกัด

นับวาเปนโอกาสที่ดีมากๆ ที่ผมไดเขามาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรนี้ 
อาจารยผูสอนนั้นมีความเชียวชาญและความเขาใจในเรื่องนั้นๆ อยางแทจริง 
ซึ่งทำใหผมเห็นภาพไดชัดเจนขึ้น และถามีโอกาสผมอยากกลับมาหาความรู
เพิ่มเติมจากที่นี่อีก

คุณธนกร ชาลี
ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

ถาใครอยากเอาของไปขายในจีน ผมวาทริปนี้ชวยเปดประตูสูโลกกวาง
ใหเห็นชองทาง วิธี และตัวชวย (ก็คือTec) ไดเปนอยางดี สวนถาใครอยาก
เรียนรูวิธีทำ eCommerce เพื่อนำมาปรับใชกับตัวเอง ก็จะไดเรียนรูจาก
เหลาซือที่ประสบความสำเร็จมากอน อยูที่วาจะเก็บความรูมาไดแคไหน
และเอามาปรับใชไดแคไหน แตที่ไมพูดถึงไมไดก็คือ การเอาใจใสดูแลหลัง
จากกลับมา เชน การสารตอ relationship และขยาย networking
ชวยเปดโอกาสดีๆหลายอยาง เรียกไดวา คุมสุดคุม ประเมินคาไมได
จริงๆครับ เห็นไดชัดวา TeC รูลึก รูจริง และที่สำคัญทำดวยใจลวนๆ

ผมชอบหลักสูตรนี้มาก ความรูที่ไดจากหลักสูตร Alibaba Business School 
ลวนเปนความรูที่สามารถนำไปใชไดจริงและเปนประโยชนกับงานที่ผมทำอยู
เปนอยางมาก ถามีโอกาสผมอยากจะหาโอกาสกลับมาเรียนรูเพิ่มเติมจากที่นี่
อีกอยางแนนอน

คุณไพรัช สอาดจิตต
ผูชวยผูอำนวยการฝายขาย การยาสูบแหงประเทศไทย

คุณสมิทธิ จีรนันท
ผูอำนวยการฝายการตลาด บริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

 สิ่งที่ผมรูสึกประทับใจในหลักสูตรนี่คือ  อาจารยผูสอนไดจุดประกายความคิด  
อีกทั้งขอมูลจากตัวอยางที่ยกขึ้นมาก็เปนขอมูลที่นาสนใจ  กอนจะเขาหลักสูตรนี้
ผมเองก็มีขอมูลไมมากนัก  แตผูสอนนั้นมีความรูในสิ่งที่สอนอยางแทจริง  
นอกจากนี้ อาลีบาบามีฐานขอมูลที่มากมาย  ซึ่งสามารถบริหารจัดการได
เปนอยางดี  ผมไดเรียนรูระบบการทำงานและวัฒนธรรมของอาลีบาบา  
ตอนนี้ผมมีความเขาใจดานอีคอมเมิรซมากกวาที่เคย  และสามารถนำความรู
ที่ไดมาประยุกต ใชกับงานที่ทำอยู  อันจะเปนโอกาสในการตอยอดธุรกิจใน
ประเทศจีนตอไป





• Dream Town-Start up e-Park: ที่เปนแหลงบมเพาะเหลา Start-up ในเมืองหางโจว พาดู ecosystem ที่สรางสรรค
  และทำใหเกิดการสราง Enterprenuer ที่มีประสิทธิภาพของประเทศจีน

• พาเขาพักโรงแรม Flyzoo Hi-Tech ของจีน ตนแบบ Bluprint ของ Smart Hotel ที่พูดออกคำสั่ง หองและRobots
  ก็จัดการใหทั้งหมด พลาดไมได พรอมชิมกาแฟและโยเกิรตจากหุนยนตชั้นเยี่ยม

• Taobao Villages พาไปศึกษาและสัมผัสประสบการณจริง ณ หมูบานเถาเปาวิลเลจ ที่เหลาผูประกอบการ MSMEs 
  พอคาแมขาย เนนผลิตสินคาขึ้นเว็บไซต e-Commerce ของ Taobao Alibaba Group เปนการสรางรายได 
  ชวยเหลือคาครองชีพแกชาวบานอยางแทจริง

• Alibaba History Musuem Hi-Tech: เขาศึกษาการชวยเหลือ MSMEs ของอาลีบาบากรุปและประวัติการกอตั้ง
  อาลีบาบากรุปและมี services กวา 10,000 units ในปจจุบัน

• Alibaba Data screen: เขาศึกษาและสัมผัส Real-Time big data ของ Top 5 Platforms อาทิ Taobao, Tmall,
  Cainaio Logistics, Alipay, Smart cities ของอาลีบาบา ที่จะเห็นตัวเลขเคลื่อนไหวตอวินาที เห็นขอมูลลับ
  และแบรนดดังที่ขายเปน Top 10 ของแตละประเทศทั่วโลก รวมถึงเห็นตัวเลขจำนวนผูใช Platforms
  ของอาลีบาบาทั่วโลก 
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Alibaba Master CEO Program
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(สายการบิน Air China, CA734)14:55 - 19:35

24-28 พฤศจิกายน 



13:00 - 17:30

22:50 - 00:55 เดินทางกลับสูประเทศไทย (สายการบิน Air China, CA715)



 As the first hotel with a full panorama and large-scale use of artificial intelligence (AI) in the world, Flyzoo Hotel 
provides customers service through its intelligent experience and facilities.

Flyzoo Hotel, which is Chinese ecommerce and media giant Alibaba Group's first future 
hotel, opened today in Qinchengli, a shopping center owned by Alibaba, in Hangzhou, Zhejiang Province.

FlyZoo Hotel

 As the first hotel with a full panorama and large-scale use of artificial intelligence (AI) in the world, Flyzoo Hotel 
provides customers service through its intelligent experience and facilities.
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CONTACT
Tel. O2-026-6261, 02-115-8124, 098-284-5171 

E-Mail : Info@tec.work I Line: @tecworld


