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   ต้องยอมรับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่
เศรษฐกิจขาลง แต่มันจะทำาให้เรา
ได้เรียนรู้จริง ๆ

   ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผมไม่เคย
ได้ความรู้เพ่ิมเลยตอนท่ีเศรษฐกิจราบร่ืน
แต่ตอนที่เศรษฐกิจไม่ดีเราจะเริ่มกลับ
มามองตัวเองแล้วว่า เรามีข้อผิดพลาด
ตรงไหน และจะต้องแก้ไขอะไรบ้าง

   ส่ิงสำาคัญท่ีสุดคือ ต้องไม่หยุดเรียนรู้
เพราะยิ่งธุรกิจมีปัญหา ยิ่งต้องหา
ความรู้
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คุณอนันต์ อัศวโภคิน
Founder หลักสูตร The NEXT Real

“แบ่งปันประสบการณ์”

    แก่นของหลักสูตร The NEXT Real คือการน�าเอาประสบการณ์การท�างานของ
คนท่�ท�างานอยูู่่แล้วมาแลกเปล่�ยู่นกัน เร่ยู่กว่า Experience Sharing เป็นการน�าเอา
ประสบการณ์หลายู่ ๆ คน ทั�งส�าเร็จและล้มเหลวมารวมกัน จนกลายู่เป็นประสบการณ์
จ�านวนมากท่�น�าไปประยูุ่กต์ใช้ได้เลยู่

 เช่น ผมม่ประสบการณ์ว่า ในการประชุมถ้้าเราให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละส่วนเล่า
เรื�องท่�ท�าผิดในงานว่าเกิดจากอะไร  จะแก้ไขได้ยู่ังไง คนอื�น ๆ ในท่�ประชุมก็ได้เร่ยู่นรู้ไป
ดว้ยู่และไมท่�าผดิในเรื�องเดยู่่วกนัอก่ เพราะทุกคนกเ็คยู่ท�างานผดิพลาดมาน้อยู่บา้ง มาก
บ้าง เมื�อเอามาเล่าสู่กันฟัังก็จะท�าให้คนอื�น ๆ ได้เร่ยู่นรู้ ป้องกันข้อผิดพลาด ท�าให้ได้วิธี่
ท�างานท่�ด่ขึ�น

        แต่การจะให้ทุกคนเล่าข้อผิดพลาดได้ เราต้องสร้างทัศนคติว่าการท�างานผิดไม่ใช่
เรื�องน่าละอายู่ แต่เป็นเรื�องปกต ิผู้บรหิารระดบัสูงต้องท�าเป็นตวัอยู่่าง โดยู่เล่าข้อผดิพลาด
และการแก้ไขของตัวเองให้ทุกคนรับทราบด้วยู่

           ผมเคยู่พานกัพฒันาอสงัหาริมทรพัยู่ไ์ปเยู่่�ยู่มชมออฟัฟัศิผมเพื�อดงูาน แลกเปล่�ยู่น
ประสบการณด์า้นตา่ง ๆ  พบวา่ บางเรื�องเราม่ประสบการณม์ากอ่น ขณะท่�บางเรื�องมค่น
อื�นเคยู่ท�ามาก่อน เมื�อเอามาเล่าสู่กันฟัังท�าให้ทุกคนได้เร่ยู่นรู้มากขึ�นกว่าเดิมเยู่อะ

      ความเชื�อเดมิ ๆ เรื�องเคลด็ลบัทางการค้าของตระกูลต้องเกบ็เป็นความลบัใช้ไม่ได้
แล้วในโลกท่�เปล่�ยู่นแปลงเร็วมาก สู้เอาความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนมาแนะน�า
กันจะได้ประโยู่ชน์มากกว่า และท�าให้แต่ละคนท�างานของตัวเองได้ถู้กต้องเร็วขึ�น ท�าผิด
พลาดน้อยู่ลง เพราะได้เร่ยู่นรู้จากคนอื�นมาแล้ว

        ผมจงึน�าหลกัการน่�มาท�าเป็นหลักสูตร The NEXT Real  โดยู่เชญิวิทยู่ากรท่�เป็น
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยู่์และงานท่�เก่�ยู่วข้องกับอสังหาริมทรัพยู่์ มาเล่าประสบการณ์ท่�
ท�ามาให้ผู้ฟัังน�าไปคิดต่อ ซึ�งจะเห็นด้วยู่หรือไม่เห็นด้วยู่ก็ได้ แล้วน�าสิ�งท่�คิดว่าใช่ คิดว่า
เหมาะไปประยูุ่กต์ใช้

       ผมเชื�อว่า การน�าประสบการณ์มาแลกเปล่�ยู่นแบ่งปันกนัในหลักสูตร The NEXT 
Real น่�จะเป็นประโยู่ชน์กบัทุกคนในวงการธุีรกิจอสังหารมิทรพัย์ู่  และม่การแลกเปล่�ยู่น
แบ่งปันกันต่อไปเรื�อยู่ๆ หลังจากจบคอร์สไปแล้ว...

FOUNDER
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คุณเศรษฐา ทวีสิน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.แสนสิริ

Co–Founder หลักสูตร The NEXT Real

ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
Co–Founder หลักสูตร The NEXT Real

คุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา
ประธีานเจ้าหน้าท่�บริหาร โฮมบายู่เออร์กรุ๊ป

Co-Founder & Director หลักสูตร The NEXT Real

FOUNDER & C0-FOUNDERS

คุณอนันต์ อัศวโภคิน
Founder หลักสูตร The NEXT Real
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 โลกเปล่�ยู่นแปลงในอตัราเร่งท่�ไม่เคยู่ปรากฏมาก่อน ไลฟ์ัสไตล์ เทคโนโลยู่ ่และทัศนคตทิ่�เปล่�ยู่นไปของ
ผู้บรโิภคท�าให้รปูแบบความต้องการในธุีรกิจอสังหารมิทรพัย์ู่เปล่�ยู่นแปลงไปอยู่่างรวดเรว็ และม่ความหลาก-
หลายู่มากขึ�น เมื�อเศรษฐกิจไทยู่เชื�อมโยู่งกับเศรษฐกิจประเทศเพื�อนบ้านมากยู่ิ�งขึ�นจากการเปิดเขตเศรษฐกิจ
เสร่อาเซ่ยู่น และเชื�อมต่อกับเศรษฐกิจโลกมากขึ�นเป็นล�าดับ ส่งผลให้รูปแบบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยู่์ม่
ความหลากหลายู่มากขึ�น จึงเป็นความจ�าเป็นท่�ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพยู่์ต้องรู้เท่าทันแนวโน้มต่าง ๆ  
เหล่าน่�

 ผสมผสานการเร่ยู่นรู้นวัตกรรมทางธีุรกิจใหม่ ๆ การใช้เทคโนโลยู่่และเครื�องมือทางธีุรกิจล่าสุด อาทิ 
เทคโนโลยู่่ใหมใ่นการออกแบบก่อสร้าง เครื�องมือระดมทุนในรูปแบบใหม่ ด้วยู่การน�า ‘Experience’ ชั�น
เลิศบวก ‘Trend’ ระดับโลก สร้าง ‘Innovation’ ใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพยู่์ เพื�อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
ในฐานะนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยู่์รุ่นใหม่พร้อมส�าหรับทุกความท้าทายู่ในโลกธีุรกิจอสังหาริมทรัพยู่์แห่ง
อนาคต

เรียนรู้ทักษะทางธุรกิจกับตัวจริงเสียงจริงแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย

รู้เท่าทันแนวโน้มต่าง ๆ ของโลก มองเห็นโอกาสใหม่ ๆ 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด

โอกาสได้เรียนรู้และพบกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้นแบบ 
ตัวจริงแห่งวงการ

 เนื�อหาหลักสูตร The NEXT Real เน้นในเรื�องของการแลกเปล่�ยู่นความรู้  ประสบการณ์ และกรณ่
ศึกษาในการบริหารธุีรกิจอสังหาริมทรัพยู่์จากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยู่์ต้นแบบ และม่เนื�อหาเสริมในด้าน
เทคโนโลยู่่และนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยู่่การก่อสร้าง การระดมทุนรูปแบบใหม่ ๆ ไลฟั์สไตล์ของผู้
บรโิภคท่�มผ่ลกบัธุีรกิจ แนวโน้มธุีรกิจระดบัโลก นวัตกรรมดา้นไอท่ท่�เก่�ยู่วกบังานอสังหารมิทรพัยู่ ์และกฎหมายู่
ท่�เก่�ยู่วข้อง ตลอดจนแนวคิดในด้านการสร้างสรรค์งานออกแบบโครงการต่าง ๆ  ให้ตอบโจทยู่์ความต้องการ
ของผู้บริโภคในอนาคต

NEXT REAL CONCEPT
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คุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา
Co-Founder & Director หลักสูตร The NEXT Real

ประธีานเจ้าหน้าท่�บริหาร โฮมบายู่เออร์กรุ๊ป
Founder HOME dot TECH

คุณทศพล  อมรพิชญ์ปรัชญา
Director หลักสูตร The NEXT Real

 “ก้าวต่อไปของหลักสูตร The NEXT Real คือการสร้าง Ecosystem ธีุรกิจอสังหาริมทรัพยู่์แก่ผู้ท่�เข้าเร่ยู่นในหลักสูตร 
เพื�อใหเ้กิดการแบง่ปันประสบการณก์ารท�าธุีรกิจอสงัหาริมทรพัยู่ ์การท�าธุีรกิจระหวา่งกัน และการพบปะสงัสรรคใ์นเชงิสงัคมอยู่า่ง
ยู่ั�งยู่ืนสืบต่อไป หลังจากด�าเนินการและม่ผู้เข้าเร่ยู่นไปแล้ว 9 รุ่น ม่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยู่์ตลอดจนผู้ผลิตและจ�าหน่ายู่วัสดุ
ก่อสร้าง ผู้รับเหมา วิศวกร สถ้าปนิก กว่า 1,000 คน ทั�งในกรุงเทพฯ และภมูภิาคท่�ร่วมประสบการณ์เดยู่่วกนั ในการรบัการแบ่งปัน
จากนักพัฒนาอสังหาฯ รุ่นต�านาน รุ่นคลื�นลูกใหม่และจากมืออาช่พ สถ้าปนิก  ผู้รับเหมา นักกฎหมายู่ การเข้าร่วมประสบการณ์
เดยู่่วกันของผูเ้รยู่่นในการจัดกิจกรรม การแลกเปล่�ยู่นดโูครงการ การนดัพบภายู่ในกลุม่ ภายู่ในรุน่ และระหว่างรุน่ และอก่มากมายู่
กลายู่เป็นความผูกพัน จนต้องพูดกันว่าหลักสูตรจบแต่เราไม่ยู่อมจบ เรายู่ังอยู่ากพบกัน”
 หลักสูตร The NEXT Real จึงม่การวางแผนเพื�อตอบสนองและพัฒนาเน็ตเวิร์คให้เป็น Ecosystem ธีุรกิจ
อสังหาริมทรัพยู่์รุ่นใหม่ท่�ยู่ั�งยู่ืน ซึ�งประกอบด้วยู่การแบ่งปัน Experience+Trend+Network อยู่่างเข้มแข็ง และยู่ังคงเพิ�มเติม
ทั�งด้านเนื�อหาและกิจกรรมต่าง ๆ อยู่่างต่อเนื�อง

DIRECTORS

คุณพัชร์พิชา  สุวิทยะรัตน์คุณทศพล  อมรพิชญ์ปรัชญาคุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา

กรรมการหลักสูตร The NEXT Real



- 7 -

โอกาสได้เรียนรู้ และพบกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ต้นแบบตัวจริงแห่งวงการ

 หลักสูตร The NEXT Real รวบรวมผู้บริหารระดับสูงท่�ประสบความ
ส�าเรจ็ตวัจรงิเส่ยู่งจรงิในวงการอสังหารมิทรพัย์ู่ มาถ่้ายู่ทอดความรู้ ประสบการณ์ 
เพื�อให้นกัพฒันาอสังหารมิทรพัย์ู่รุ่นใหม่ใช้เป็นแบบอยู่่างในการเร่ยู่นรู้ให้ก้าวพ้น
จากความผิดพลาดและมุ่งหน้าสู่ความส�าเร็จ 

 และมโ่อกาสได้พบนกัพฒันาอสังหารมิทรพัยู่์ต้นแบบ ซึ�งทุกท่านได้มารวม
อยูู่่ในหลักสูตร The NEXT Real พร้อมกนัในหลกัสูตรเด่ยู่ว หลกัสูตรเน้นเนื�อหา
ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ศกึษาถ้งึแนวโน้มของตลาดและการท�าธุีรกิจอสังหารมิทรพัย์ู่ 
และเพิ�มเนื�อหาความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยู่่ การออกแบบและไลฟั์สไตล์ 
ส�าหรับน�าไปประยูุ่กต์ใช้จริงกับแผนงานหรือโครงการของผู้เข้าร่วมอบรม

EXPERIENCE
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 เข้าใจการเปล่�ยู่นแปลงทางเทคโนโลยู่่และนวัตกรรมใหม่ ๆ ของธีุรกิจ
อสังหาริมทรัพยู่์ทั�งในไทยู่และต่างประเทศ ผสมผสานการเร่ยู่นรู้นวัตกรรมทาง
ธีุรกิจใหม่ ๆ  การใช้เทคโนโลยู่่และเครื�องมือทางธุีรกิจล่าสุด อาทิ เทคโนโลยู่่ใหม่ 
ในการออกแบบก่อสร้าง เครื�องมือระดมทุนในรปูแบบใหม่ ด้วยู่การน�า ‘Experience’ 
ชั�นเลิศบวก ‘Trend’ ระดับโลก สร้าง ‘Innovation’ ใหม่ให้กับวงการ
อสังหารมิทรพัยู่์ เตรยู่่มพร้อมส�าหรบัทุกความท้าทายู่ในโลกธีรุกิจอสังหารมิทรพัยู่์
แห่งอนาคต

รู้เท่าทันแนวโน้มต่าง ๆ ของโลก มองเห็นโอกาสใหม่ ๆ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด

TREND
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เครือข่ายสังคมของนักพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ตัวจริงจาก
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

 ก้าวต่อไปของ The NEXT Real คือการ
สร้าง Real Estate Ecosystem ของนัก
พฒันาอสังหารมิทรพัย์ู่รุ่นใหม่ท่�เข้มแขง็ และการ
เชื�อมต่อกันอยู่่างแข็งแกร่งในกลุ ่มนักพัฒนา
อสังหารมิทรพัย์ู่และธุีรกิจท่�เก่�ยู่วข้อง เพื�อช่วยู่ส่ง-
เสริมและต่อยู่อดความส�าเร็จซึ�งกันและกัน

NETWORKING
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นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่า
จะเป็น พฒันาท่�ดนิ, จดัสรรท่�ดนิ/Housing,
บ้าน, คอนโดมิเน่ยู่ม, ทาวเฮ้าส์/ท่�อยูู่่อาศัยู่
ให้เช่า, โรงแรม, ร่สอร์ท, บ้านพักตาก
อากาศ, อพาร์ตเมนต์, คลังสินค้า, ออฟัฟัิศ/
อาคารส�านักงาน, นิคมอุตสาหกรรม, สวน
อุตสาหกรรม, ตลาด, ค้าปล่ก, ห้างสรรพ
สินค้า, Community Mall,  Coworking 
Space เป็นต้น

ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 
อสังหาริมทรัพย ์ เช ่น วิศวกร, 
สถ้าปนิก, ตกแต่งภายู่ใน, มัณฑนากร, 
Landscape, ผู ้รับเหมา, ผู ้ผลิตและ 
ค้าวัสดุก่อสร้าง, เฟัอร์นิเจอร์, นายู่หน้า,  
เอเยู่่นต์, NPA, นกัลงทุน, สถ้าบนัการเงิน 
เป็นต้น

ผู้ที่มีที่ดินเปล่าต้องการพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์ ผู้สนใจท่�ต้องการเข้า
สู่ธุีรกิจอสังหาริมทรัพยู่์

 หลกัสูตร The NEXT Real เหมาะส�าหรบัผูท่้�ต้องการความรู ้ประสบการณ์ เรยู่่นรูค้วามส�าเรจ็ และความผดิพลาด 
ของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยู่์รุ่นก่อน ซึ�งเป็นองค์ความรู้อันทรงคุณค่าหาไม่ได้จากสถ้าบันอื�นหรือต�าราทั�ว ๆ ไป
โดยู่ม่การแลกเปล่�ยู่นประสบการณ์ความรู้กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยู่์ต้นแบบอยู่่างใกล้ชิด โดยู่แบ่งได้ดังน่�

มก่ารจดักิจกรรม RealConNext 
เยู่่�ยู่มชมโครงการดูงานและพบปะ 
The NEXT Real Family ตาม
สถ้านการณ์

ม่การจัดกิจกรรม The NEXT  
Real Update เพื�อเพิ�มเติม
ประสบการณ์ และความรู้ต่าง ๆ 
และหลักสูตรพิเศษส�าหรับศิษย์ู่เก่า 
The NEXT Real ในอนาคต

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3

ม่การจัดท�า Website “Real 
ConNext” เพื�อเข้าถ้ึงข้อมูล
ส�าหรับใช้ติดต่อสื�อสารกับ The 
NEXT Real ทุกรุ่น ทุกพื�นท่� 
ส่ ง เ ส ริ ม แล ะต่ อ ยู่อดคว าม
ส�าเร็จซึ�งกันและกัน 

SUITABLE FOR

WHY THE NEXT REAL?
 หลักสูตร The NEXT Real ม่การวางแผนเพื�อตอบสนองและพัฒนาเน็ตเวิร์คให้เป็น Ecosystem ธีุรกิจ
อสังหาริมทรัพยู่์รุ่นใหม่ท่�ยู่ั�งยู่ืนด้วยู่การจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น
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คุณภูมิภัทร
พรหมมา  
ประธีานกรรมการ 
บริษัท เอ พลัส เร่ยู่ลเอสเตท จ�ากัด

“ผมประหลาดใจมาก เพราะไม่ใช่แค่ประสบการณ์
จากวิทยู่ากร แต่มุมมองหลากหลายู่จากเพื�อน ๆ 
ในคลาสเร่ยู่นคือ Network ท่�แข็งแกร่ง ถ้้าคุณ
อยู่ากเปน็คนในวงการอสังหาฯ ตัวจริง! ต้องท่�น่�ครบั  
The NEXT Real”

คุณวิชัย 
จุฬาโอฬารกุล 
กรรมการบริหาร 
บริษัท ชินวะ เร่ยู่ลเอสเตท (ไทยู่แลนด์) จ�ากัด

“การได้ร่วมเป็นส่วนหนึ�งของ The NEXT Real # 1  
ได้ให้ประสบการณ์ความรู้และแง่คิดมากมายู่กับผม 
ซึ�งผมได้มโ่อกาสฟัังเรื�องราวต่าง ๆ  จากวิทยู่ากรหลายู่
ท่านท่�เป็น Top Developer CEO ของประเทศไทยู่
เจ้าต่าง ๆ  แต่ละท่านกไ็ด้มาแชร์ประสบการณ์เรื�องราว
ท่�หาฟัังไม่ได้ในโอกาสทั�ว ๆ  ไปแบบไม่มก่ั�ก ช่วยู่ให้ผม
ได้มมุมอง แง่คดิ คอนเซป็ต์ ท่�จะน�าไปปรบัใช้พฒันา
ทั�งในแง่การออกแบบอาคาร อ่กทั�งยู่ังได้เพื�อน ๆ 
ในวงการอสังหาฯ ต่างๆ มากมายู่”

คุณธัช 
พิทักษ์รักษ์สันติ 
Managing Director

“คอร์สน่� เป็นการเร่ยู่นรู้จากแนวคิด การแชร์
ประสบการณ์จาก Developer รายู่ใหญ่หลายู่ ๆ 
รายู่ในวงการซึ�งจะแตกต่างไปจากหลักสูตรทั�วๆ ไป 
ท่�ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปยู่ังทฤษฎ่เป็นหลัก ในเวลา
เพ่ยู่งสั�น ๆ เราสามารถ้เร่ยู่นรู้ จากแนวคิด 
ประสบการณต์า่ง ๆ  เหลา่น่�ได้มาก ซึ�งไม่มห่ลกัสูตร
ไหนท่�จะเร่ยู่นรู้ได้อยู่่าง The NEXT Real”

คุณชนินทร์ 
วานิชวงศ์ 
ประธีานเจ้าหน้าท่�บริหาร 
บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จ�ากัด

คุณต่อศักดิ์ 
เลิศศรีสกุลรัตน์
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท อ่สเทอร์น สตาร์ เร่ยู่ล เอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

“สงัคม Next Real เป็นเครอืข่ายู่ของคน New Gen 
ในวงการอสังหาฯ ท่�สร้างโอกาสทางธุีรกิจ และ
เป่�ยู่มไปด้วยู่มัตรภาพ สร้างสรรค์ความสุข ฉันัพ่�น้อง 
เป็นพลังท่�เข้มแข็งท่�จะขับเคลื�อนสิ�งด ่ๆ  ทั�งในระบบ
เศรษฐกิจและสงัคมต่อไปในอนาคต”

“เร่ยู่น NEXT Real ได้ทั�งความรู้และได้รับฟััง
ประสบการณ์จากตัวจริงเส่ยู่งจริงในวงการ
อสังหาริมทรัพยู่์ และธีุรกิจท่�เก่�ยู่วข้อง แบบท่�ไม่
สามารถ้หาได้จากท่�อื�น สิ�งท่�ประทับใจท่�สุดคงหน่
ไม่พ้นท่มงาน สามารถ้จัดงานได้อยู่่างราบรื�น และ
ม่กิจกรรมท�าให้ผู้เร่ยู่นสนิทสนมกัน"

คุณบดินทร์ธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ
กรรมการและประธีานเจ้าหน้าท่�บริหาร 
บริษัท เร่ยู่ลแอสเสท ด่เวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

คุณมีศักดิ์
ชุนหรักษ์โชติ
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ไลฟั แอนด์ ล่ฟัวิ�ง จ�ากัด
นายู่กสมาคมอสังหาริมทรัพยู่์ไทยู่

คุณโดม
ศิริโสภณา
Chief Marketing Officer
บริษัท พ่ซแอนด์ล่ฟัวิ�ง จ�ากัด (มหาชน)

“ค�าว่า The NEXT Real ไม่ได้หมายู่ถ้ึงอสังหาฯ  
รุ่นต่อไปเท่านั�น แต่ท่�น่�ยู่ังสอนให้คุณเป็น "ตัวจริง 
ในวงการ" คนต่อไปด้วยู่ คุณอาจจะเร่ยู่นคลาส 
อสังหาฯ ท่�ไหนก็ได้ในประเทศน่� แต่ถ้้าคุณยู่ังไม่ได้
มาเร่ยู่นท่�น่�ถ้ือว่าคุณยู่ังไม่ใช่ "ตัวจริง" ท่�น่�คุณ 
จะได้รับความรู ้และประสบการณ์จาก "ตัวจริง"  
ในวงการทั�งหมด ประสบการณ์ท่�เขาสั�งสมมา 
เป็นสิบ ๆ ป่ แต่คุณจะได้เร่ยู่นรู้ในเวลาแค่ไม่ก่�วัน”

คุณธนากร   
ธนวริทธิ์ 
ประธีานเจ้าหน้าท่�บริหาร 
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ด่เวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

“ความพิเศษท่�แตกต่างจากคอร์สอื�นท่�ผมเคยู่ได้
เรยู่่นมาคอืเรื�องของวธ่ิีการกบัวิธ่ีคดิ เรื�องวธ่ิีการเป็น
เรื�องท่�พอจะหาเร่ยู่นรู้ได้จากหลายู่ ๆ ท่� แต่วิธ่ีคิด
ของคนท่�ประสบความส�าเร็จหรือคนท่�เป็นตัวจริง
เส่ยู่งจริงนั�น บางท่วิธ่ีคิดของท่านเหล่าน่�มันเป็นสิ�ง
ท่�ม่ประโยู่ชน์กับเรามาก โดยู่เฉัพาะในฐานะท่�เรา
เป็นผู้น�าองค์กร เพราะมันไม่ม่สอน หาฟัังกันไม่ได้
ง่ายู่ ๆ”

“จากท่�ได้เร่ยู่นหลักสูตร The NEXT Real มา
ได้ตามท่�คาดหวังมาก ๆ ครับ  ได้ฟัังประสบการณ์
จากผูท้รงความรู ้ได้ฟังัประสบการณต์รงจาก CEO 
หลายู่ ๆ ท่าน ถ้ือว่าเป็นการท่�ได้เปิดมุมมองของ
ตนเองเพิ�มมากขึ�นเป็นอยู่่างมาก”

ALUMNI’S REVIEW

The NEXT Real

1

The NEXT Real

4
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7
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2
The NEXT Real

3

“ผมคดิว่าการมาเรยู่่นหลักสูตร The NEXT Real 
เป็นอะไรท่�หาไม่ได้จากท่�อื�น วิทยู่ากรแต่ละท่าน
ถ้ือว่าเป็นระดับ Top ของวงการอสังหาริมทรัพยู่์
ทั�งหมด ท่�น่�เป็นหลักสูตรเด่ยู่วท่�ผมคิดว่าน่าจะ
ครบวงจรท่�สุด” 
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เรียนทุกวันศุกร์ รวม 16 ครั้ง

ระยะเวลาของหลักสูตร
วันท่� 7 ตุลาคม 2565 - 10 กุมภาพันธี์ 2566

ค่าธรรมเนียมการอบรมตลอดหลักสูตร
พร้อมดูงานอสังหาริมทรัพยู่์ชั�นน�าของประเทศไทยู่
216,000 บาท (ไม่รวมภาษ่มูลค่าเพิ�ม)
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
      info@thenextreal.com
      NextrealTH
      @thenextreal
      thenextreal
      thenextreal  

The NEXT Real Team
      คุณพัชร์พิชา (ก้อยู่)  095 691 5422 
     คุณวรรณศิริ (กิ�บ) 094 149 4446 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ธีุรกิจท่�เก่�ยู่วข้องกับอสังหาริมทรัพยู่์
20% 

ผู้ท่�ม่ท่�ดินต้องการพัฒนา

10% 

ลงทะเบียนร่วมหลักสูตร  
www.thenextreal.com

ผู้สนใจทั�วไป
10% 

60% 
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยู่์ 

หมายเหตุ : 
กรณ่ท่�ม่คุณสมบัติเท่ากัน  
จะพิจารณาจากล�าดับ 
การสมัครประกอบ

THE NEXT REAL 11 TIMELINE AND INFORMATION

ปิดรับสมัคร
วันท่� 9 กันยู่ายู่น 2565

ประกาศรายชื่อ The NEXT Real 11
วันท่� 12 กันยู่ายู่น 2565
ทาง www.thenextreal.com

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*


