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ต้องยอมรับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่
เศรษฐกิจขาลง แต่มันจะทำ�ให้เรา
ได้เรียนรู้จริง ๆ
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผมไม่เคย
ได้ความรูเ้ พิม
่ เลยตอนทีเ่ ศรษฐกิจราบรืน
่
แต่ตอนที่เศรษฐกิจไม่ดีเราจะเริ่มกลับ
มามองตัวเองแล้วว่า เรามีขอ
้ ผิดพลาด
ตรงไหน และจะต้องแก้ไขอะไรบ้าง
สิง่ สำ�คัญทีส
่ ด
ุ คือ ต้องไม่หยุดเรียนรู้
เพราะยิ่งธุรกิจมีปัญหา ยิ่งต้องหา
ความรู้
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FOUNDER
“แบ่งปันประสบการณ์”
แก่นของหลักสูตร The NEXT Real คือการน�ำเอาประสบการณ์การท�ำงานของ
คนที่่�ทำำ�งานอยู่่�แล้้วมาแลกเปลี่่�ยนกััน เรีียกว่่า Experience Sharing เป็็นการนำำ�เอา
ประสบการณ์์หลาย ๆ คน ทั้้�งสำำ�เร็็จและล้้มเหลวมารวมกััน จนกลายเป็็นประสบการณ์์
จ�ำนวนมากที่น�ำไปประยุกต์ใช้ได้เลย
เช่่น ผมมีีประสบการณ์์ว่่า ในการประชุุมถ้้าเราให้้ผู้้�รัับผิิดชอบงานแต่่ละส่่วนเล่่า
เรื่่�องที่่�ทำำ�ผิิดในงานว่่าเกิิดจากอะไร จะแก้้ไขได้้ยัังไง คนอื่่�น ๆ ในที่่�ประชุุมก็็ได้้เรีียนรู้้�ไป
ด้้วยและไม่่ทำำ�ผิด
ิ ในเรื่่�องเดีียวกัันอีีก เพราะทุุกคนก็็เคยทำำ�งานผิิดพลาดมาน้้อยบ้้าง มาก
บ้้าง เมื่่�อเอามาเล่่าสู่่�กัันฟัังก็็จะทำำ�ให้้คนอื่่�น ๆ ได้้เรีียนรู้้� ป้้องกัันข้้อผิิดพลาด ทำำ�ให้้ได้้วิิธีี
ท�ำงานที่ดีขึ้น
แต่การจะให้ทุกคนเล่าข้อผิดพลาดได้ เราต้องสร้างทัศนคติว่าการท�ำงานผิดไม่ใช่
เรือ
่ งน่าละอาย แต่เป็นเรือ
่ งปกติ ผู้บริหารระดับสูงต้องท�ำเป็นตัวอย่าง โดยเล่าข้อผิดพลาด
และการแก้ไขของตัวเองให้ทุกคนรับทราบด้วย
ผมเคยพานัักพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ไปเยี่่ย
� มชมออฟฟิิศผมเพื่่�อดููงาน แลกเปลี่่ย
� น
ประสบการณ์์ด้า้ นต่่าง ๆ พบว่่า บางเรื่่�องเรามีีประสบการณ์์มาก่่อน ขณะที่่บ
� างเรื่่�องมีีคน
อื่นเคยท�ำมาก่อน เมื่อเอามาเล่าสู่กันฟังท�ำให้ทุกคนได้เรียนรู้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
ความเชื่่�อเดิิม ๆ เรื่่�องเคล็็ดลัับทางการค้้าของตระกููลต้้องเก็็บเป็็นความลัับใช้้ไม่่ได้้
แล้วในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก สู้เอาความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนมาแนะน�ำ
กันจะได้ประโยชน์มากกว่า และท�ำให้แต่ละคนท�ำงานของตัวเองได้ถูกต้องเร็วขึ้น ท�ำผิด
พลาดน้อยลง เพราะได้เรียนรู้จากคนอื่นมาแล้ว
ผมจึงน�ำหลักการนม
ี้ าท�ำเป็นหลักสูตร The NEXT Real โดยเชิญวิทยากรที่เป็น
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ มาเล่าประสบการณ์ที่
ท�ำมาให้ผู้ฟังน�ำไปคิดต่อ ซึ่งจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ แล้วน�ำสิ่งที่คิดว่าใช่ คิดว่า
เหมาะไปประยุกต์ใช้
ผมเชือ
่ ว่า การน�ำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันในหลักสูตร The NEXT
Real นี้จะเป็นประโยชน์กบ
ั ทุกคนในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และมก
ี ารแลกเปลี่ยน
แบ่งปันกันต่อไปเรื่อยๆ หลังจากจบคอร์สไปแล้ว...

คุณอนันต์ อัศวโภคิน

Founder หลักสูตร The NEXT Real
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กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.แสนสิริ
Co–Founder หลักสูตร The NEXT Real

ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

Co–Founder หลักสูตร The NEXT Real

คุณอนันต์ อัศวโภคิน

Founder หลักสูตร The NEXT Real

คุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โฮมบายเออร์กรุ๊ป
Co-Founder & Director หลักสูตร The NEXT Real
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NEXT REAL CONCEPT
เรียนรู้ทักษะทางธุรกิ จกับตัวจริงเสียงจริงแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย
โลกเปลี่ยนแปลงในอัตราเร่งทไี่ ม่เคยปรากฏมาก่อน ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยี และทัศนคติทเี่ ปลี่ยนไปของ
ผู้บริโภคท�ำให้รป
ู แบบความต้องการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมค
ี วามหลากหลายมากขึ้น เมื่อเศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้นจากการเปิดเขตเศรษฐกิจ
เสรีีอาเซีียน และเชื่่�อมต่่อกัับเศรษฐกิิจโลกมากขึ้้�นเป็็นลำำ�ดัับ ส่่งผลให้้รููปแบบการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์มีี
ความหลากหลายมากขึ้้�น จึึงเป็็นความจำำ�เป็็นที่่�ผู้้�ประกอบการอสัังหาริิมทรััพย์์ต้้องรู้้�เท่่าทัันแนวโน้้มต่่าง ๆ
เหล่านี้

รู้เท่าทันแนวโน้มต่าง ๆ ของโลก มองเห็นโอกาสใหม่ ๆ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด
ผสมผสานการเรีียนรู้้�นวััตกรรมทางธุุรกิิจใหม่่ ๆ การใช้้เทคโนโลยีีและเครื่่�องมืือทางธุุรกิิจล่่าสุุด อาทิิ
เทคโนโลยีใหม่ในการออกแบบก่อสร้าง เครื่องมือระดมทุนในรูปแบบใหม่ ด้วยการน�ำ ‘Experience’ ชั้น
เลิศบวก ‘Trend’ ระดับโลก สร้าง ‘Innovation’ ใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
ในฐานะนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่พร้อมส�ำหรับทุกความท้าทายในโลกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่ง
อนาคต

โอกาสได้เรียนรู้และพบกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้นแบบ
ตัวจริงแห่งวงการ
เนื้อหาหลักสูตร The NEXT Real เน้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และกรณี
ศึึกษาในการบริิหารธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์จากนัักพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ต้้นแบบ และมีีเนื้้�อหาเสริิมในด้้าน
เทคโนโลยีีและนวััตกรรมใหม่่ ๆ เช่่น เทคโนโลยีีการก่่อสร้้าง การระดมทุุนรููปแบบใหม่่ ๆ ไลฟ์์สไตล์์ของผู้้�
บริิโภคที่่มีี
� ผลกัับธุุรกิิจ แนวโน้้มธุุรกิิจระดัับโลก นวััตกรรมด้้านไอทีีที่่เ� กี่่ย
� วกัับงานอสัังหาริิมทรััพย์์ และกฎหมาย
ที่่เ� กี่่�ยวข้้อง ตลอดจนแนวคิิดในด้้านการสร้้างสรรค์์งานออกแบบโครงการต่่าง ๆ ให้้ตอบโจทย์์ความต้้องการ
ของผู้บริโภคในอนาคต
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DIRECTORS

คุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา

คุณทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา

Co-Founder & Director หลักสูตร The NEXT Real

Director หลักสูตร The NEXT Real

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โฮมบายเออร์กรุ๊ป
Founder HOME dot TECH

“ก้้าวต่่อไปของหลัักสููตร The NEXT Real คืือการสร้้าง Ecosystem ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์แก่่ผู้้�ที่่�เข้้าเรีียนในหลัักสููตร
เพื่่�อให้้เกิิดการแบ่่งปัันประสบการณ์์การทำำ�ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ การทำำ�ธุุรกิิจระหว่่างกััน และการพบปะสัังสรรค์์ในเชิิงสัังคมอย่่าง
ยั่่�งยืืนสืืบต่่อไป หลัังจากดำำ�เนิินการและมีีผู้้�เข้้าเรีียนไปแล้้ว 9 รุ่่�น มีีนัักพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ตลอดจนผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายวััสดุุ
ก่่อสร้้าง ผู้้�รัับเหมา วิิศวกร สถาปนิิก กว่่า 1,000 คน ทั้้�งในกรุุงเทพฯ และภููมิภ
ิ าคที่่ร่� ว่ มประสบการณ์์เดีียวกััน ในการรัับการแบ่่งปััน
จากนัักพััฒนาอสัังหาฯ รุ่่�นตำำ�นาน รุ่่�นคลื่่�นลููกใหม่่และจากมืืออาชีีพ สถาปนิิก ผู้้�รัับเหมา นัักกฎหมาย การเข้้าร่่วมประสบการณ์์
เดีียวกัันของผู้้�เรีียนในการจััดกิิจกรรม การแลกเปลี่่ย
� นดููโครงการ การนััดพบภายในกลุ่่�ม ภายในรุ่่�น และระหว่่างรุ่่�น และอีีกมากมาย
กลายเป็็นความผููกพััน จนต้้องพููดกัันว่่าหลัักสููตรจบแต่่เราไม่่ยอมจบ เรายัังอยากพบกััน”
หลัั ก สูู ต ร The NEXT Real จึึ ง มีีการวางแผนเพื่่� อ ตอบสนองและพัั ฒ นาเน็็ ต เวิิ ร์์ ค ให้้ เ ป็็ น Ecosystem ธุุ ร กิิ จ
อสัังหาริิมทรััพย์์รุ่่�นใหม่่ที่่�ยั่่�งยืืน ซึ่่�งประกอบด้้วยการแบ่่งปััน Experience+Trend+Network อย่่างเข้้มแข็็ง และยัังคงเพิ่่�มเติิม
ทั้้�งด้้านเนื้้�อหาและกิิจกรรมต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง

กรรมการหลักสูตร The NEXT Real

คุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา

คุณทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา
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คุณพัชร์พิชา สุวิทยะรัตน์

EXPERIENCE

โอกาสได้เรียนรู้ และพบกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้นแบบตัวจริงแห่งวงการ
หลักสูตร The NEXT Real รวบรวมผู้บริหารระดับสูงที่ประสบความ
ส�ำเร็จตัวจริงเสียงจริงในวงการอสังหาริมทรัพย์ มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
เพือ
่ ให้นก
ั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ร่น
ุ ใหม่ใช้เป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ให้ก้าวพ้น
จากความผิดพลาดและมุ่งหน้าสู่ความส�ำเร็จ
และมโี อกาสได้พบนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้นแบบ ซึง่ ทุกท่านได้มารวม
อยู่ในหลักสูตร The NEXT Real พร้อมกันในหลักสูตรเดียว หลักสูตรเน้นเนือ
้ หา
ให้ผ้เู ข้าร่วมอบรมได้ศก
ึ ษาถึงแนวโน้มของตลาดและการท�ำธรุ กิจอสังหาริมทรัพย์
และเพิ่มเนื้อหาความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี การออกแบบและไลฟ์สไตล์
ส�ำหรับน�ำไปประยุกต์ใช้จริงกับแผนงานหรือโครงการของผู้เข้าร่วมอบรม
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TREND
รู้เท่าทันแนวโน้มต่าง ๆ ของโลก มองเห็นโอกาสใหม่ ๆ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด
เข้้ า ใจการเปลี่่� ย นแปลงทางเทคโนโลยีีและนวัั ต กรรมใหม่่ ๆ ของธุุ ร กิิ จ
อสังหาริมทรัพย์ท้ังในไทยและต่างประเทศ ผสมผสานการเรียนรู้นวัตกรรมทาง
ธุุรกิิจใหม่่ ๆ การใช้้เทคโนโลยีีและเครื่่�องมืือทางธุุรกิิจล่่าสุุด อาทิิ เทคโนโลยีีใหม่่
ในการออกแบบก่อสร้าง เครือ
่ งมือระดมทุนในรูปแบบใหม่ ด้วยการน�ำ ‘Experience’
ชั้ น เลิ ศ บวก ‘Trend’ ระดั บ โลก สร้า ง ‘Innovation’ ใหม่ใ ห้กั บ วงการ
อสังหาริมทรัพย์ เตรียมพร้อมส�ำหรับทุกความท้าทายในโลกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
แห่งอนาคต
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NETWORKING

เครือข่ายสังคมของนักพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ตัวจริงจาก
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
ก้าวต่อไปของ The NEXT Real คือการ
สร้าง Real Estate Ecosystem ของนัก
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ร่น
ุ ใหม่ทเี่ ข้มแข็ง และการ
เชื่ อ มต่อ กั น อย่า งแข็ ง แกร่ง ในกลุ ่ม นั ก พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจทเี่ กี่ยวข้อง เพือ
่ ช่วยส่งเสริมและต่อยอดความส�ำเร็จซึ่งกันและกัน
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SUITABLE FOR
หลัักสููตร The NEXT Real เหมาะสำำ�หรัับผู้้�ที่่ต้
� อ
้ งการความรู้้� ประสบการณ์์ เรีียนรู้้�ความสำำ�เร็็จ และความผิิดพลาด
ของนัักพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์รุ่่�นก่่อน ซึ่่�งเป็็นองค์์ความรู้้�อัันทรงคุุณค่่าหาไม่่ได้้จากสถาบัันอื่่�นหรืือตำำ�ราทั่่�ว ๆ ไป
โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้นแบบอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งได้ดังนี้
กลุ่มที่ 1

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่า

จะเป็น พัฒนาที่ดน
ิ , จัดสรรทด
ี่ น
ิ /Housing,
บ้าน, คอนโดมิเนียม, ทาวเฮ้าส์/ที่อยู่อาศัย
ให้เ ช่า , โรงแรม, รี ส อร์ท , บ้า นพั ก ตาก
อากาศ, อพาร์ตเมนต์, คลังสินค้า, ออฟฟิศ/
อาคารส�ำนักงาน, นิคมอุตสาหกรรม, สวน
อุตสาหกรรม, ตลาด, ค้าปลีก, ห้างสรรพ
สินค้า, Community Mall, Coworking
Space เป็นต้น

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เช่น วิ ศ วกร,

ผู ้ที่ มี ที่ ดิ น เปล่า ต้อ งการพั ฒ นา
ให้เกิดประโยชน์ ผู้สนใจที่ต้องการเข้า

สถาปนิก, ตกแต่งภายใน, มัณฑนากร,
Landscape, ผู ้รั บ เหมา, ผู ้ผ ลิ ต และ
ค้าวัสดุก่อสร้าง, เฟอร์นิเจอร์, นายหน้า,
เอเย่นต์, NPA, นักลงทุน, สถาบันการเงิน
เป็นต้น

สู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

WHY THE NEXT REAL?
หลัักสููตร The NEXT Real มีีการวางแผนเพื่่�อตอบสนองและพััฒนาเน็็ตเวิิร์์คให้้เป็็น Ecosystem ธุุรกิิจ
อสัังหาริิมทรััพย์์รุ่่�นใหม่่ที่่�ยั่่�งยืืนด้้วยการจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ อาทิิเช่่น

มีีการจััดทำำ� Website “Real
ConNext” เพื่่� อ เข้้ า ถึึ ง ข้้ อ มูู ล
สำำ�หรัับใช้้ติิดต่่อสื่่�อสารกัับ The
NEXT Real ทุุ ก รุ่่�น ทุุ ก พื้้� น ที่่�
ส่่ ง เ ส ริิ ม แ ล ะ ต่่ อ ย อ ด ค ว า ม
สำำ�เร็็จซึ่่�งกัันและกััน

มกี ารจัดกิจกรรม RealConNext
เยี่ยมชมโครงการดูงานและพบปะ
The NEXT Real Family ตาม
สถานการณ์
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มี ก ารจั ด กิ จ กรรม The NEXT
Real Update เพื่่� อ เพิ่่� ม เติิ ม
ประสบการณ์์ และความรู้้�ต่่ า ง ๆ
และหลัักสููตรพิิเศษสำำ�หรัับศิิษย์์เก่่า
The NEXT Real ในอนาคต

ALUMNI’S REVIEW
The NEXT Real

The NEXT Real

The NEXT Real

คุณธัช
พิทักษ์รักษ์สันติ

คุณภูมิภัทร
พรหมมา

คุณธนากร
ธนวริทธิ์

“การได้้ร่ว่ มเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ The NEXT Real # 1
ได้้ให้้ประสบการณ์์ความรู้้�และแง่่คิิดมากมายกัับผม
ซึ่่�งผมได้้มีีโอกาสฟัังเรื่่�องราวต่่าง ๆ จากวิิทยากรหลาย
ท่่านที่่เ� ป็็น Top Developer CEO ของประเทศไทย
เจ้้าต่่าง ๆ แต่่ละท่่านก็็ได้้มาแชร์์ประสบการณ์์เรื่่�องราว
ที่่ห
� าฟัังไม่่ได้้ในโอกาสทั่่�ว ๆ ไปแบบไม่่มีีกั๊๊ก
� ช่่วยให้้ผม
ได้้มุม
ุ มอง แง่่คิด
ิ คอนเซ็็ปต์์ ที่่จ� ะนำำ�ไปปรัับใช้้พัฒ
ั นา
ทั้้�งในแง่่การออกแบบอาคาร อีีกทั้้�งยัังได้้เพื่่�อน ๆ
ในวงการอสัังหาฯ ต่่างๆ มากมาย”

“ความพิ เ ศษที่ แ ตกต่า งจากคอร์ส อื่ น ที่ ผ มเคยได้
เรีียนมาคืือเรื่่�องของวิิธีก
ี ารกัับวิิธีีคิิด เรื่่�องวิิธีก
ี ารเป็็น
เรื่่�องที่่�พอจะหาเรีียนรู้้�ได้้จากหลาย ๆ ที่่� แต่่วิิธีีคิิด
ของคนที่่�ประสบความสำำ�เร็็จหรืือคนที่่�เป็็นตััวจริิง
เสีียงจริิงนั้้�น บางทีีวิิธีีคิิดของท่่านเหล่่านี้้�มัันเป็็นสิ่่�ง
ที่่�มีีประโยชน์์กัับเรามาก โดยเฉพาะในฐานะที่่�เรา
เป็็นผู้้�นำำ�องค์์กร เพราะมัันไม่่มีีสอน หาฟัังกัันไม่่ได้้
ง่่าย ๆ”

“ค�ำว่า The NEXT Real ไม่ได้หมายถึงอสังหาฯ
รุ่นต่อไปเท่านั้น แต่ที่นี่ยังสอนให้คุณเป็น "ตัวจริง
ในวงการ" คนต่อ ไปด้ว ย คุ ณ อาจจะเรียนคลาส
อสังหาฯ ที่ไหนก็ได้ในประเทศนี้ แต่ถ้าคุณยังไม่ได้
มาเรียนที่ นี่ถื อ ว่า คุ ณ ยั ง ไม่ใ ช่ "ตั ว จริ ง " ที่ นี่ คุ ณ
จะได้รั บ ความรู ้แ ละประสบการณ์จ าก "ตั ว จริ ง "
ในวงการทั้้� ง หมด ประสบการณ์์ ที่่� เ ขาสั่่� ง สมมา
เป็็นสิิบ ๆ ปีี แต่่คุุณจะได้้เรีียนรู้้�ในเวลาแค่่ไม่่กี่่�วััน”

The NEXT Real

The NEXT Real

The NEXT Real

คุณชนินทร์
วานิชวงศ์

คุณวิชัย
จุฬาโอฬารกุล

คุณต่อศักดิ์
เลิศศรีสกุลรัตน์

“คอร์์ ส นี้้� เ ป็็ น การเรีียนรู้้�จากแนวคิิ ด การแชร์์
ประสบการณ์์จาก Developer รายใหญ่่หลาย ๆ
รายในวงการซึง่ จะแตกต่างไปจากหลักสูตรทัว่ ๆ ไป
ที่่�ส่่วนใหญ่่จะมุ่่�งเน้้นไปยัังทฤษฎีีเป็็นหลััก ในเวลา
เพีียงสั้้� น ๆ เราสามารถเรีียนรู้้�จากแนวคิิ ด
ประสบการณ์์ต่า่ ง ๆ เหล่่านี้้�ได้้มาก ซึ่่�งไม่่มีีหลัักสููตร
ไหนที่จะเรียนรู้ได้อย่าง The NEXT Real”

“ผมประหลาดใจมาก เพราะไม่่ใช่่แค่่ประสบการณ์์
จากวิิทยากร แต่่มุุมมองหลากหลายจากเพื่่�อน ๆ
ในคลาสเรีียนคืือ Network ที่่�แข็็งแกร่่ง ถ้้าคุุณ
อยากเป็็นคนในวงการอสัังหาฯ ตััวจริิง! ต้้องที่่นี่
� ค
่� รัับ
The NEXT Real”

“จากที่ ไ ด้เ รียนหลั ก สู ต ร The NEXT Real มา
ได้้ตามที่่�คาดหวัังมาก ๆ ครัับ ได้้ฟัังประสบการณ์์
จากผู้้�ทรงความรู้้� ได้้ฟังั ประสบการณ์์ตรงจาก CEO
หลาย ๆ ท่่าน ถืือว่่าเป็็นการที่่�ได้้เปิิดมุุมมองของ
ตนเองเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก”

1

Managing Director

4

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำ�กัด

2

ประธานกรรมการ
บริษัท เอ พลัส เรียลเอสเตท จำ�กัด

5

กรรมการบริหาร
บริษัท ชินวะ เรียลเอสเตท (ไทยแลนด์) จำ�กัด

3

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษท
ั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)

6

กรรมการผู้จัดการ
บริษท
ั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

The NEXT Real

The NEXT Real

The NEXT Real

คุณบดินทร์ธร
จึงรุ่งเรืองกิจ

คุณมีศักดิ์
ชุนหรักษ์โชติ

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำ�กัด
นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

คุณโดม
ศิริโสภณา

“ผมคิดว่าการมาเรียนหลักสูตร The NEXT Real
เป็นอะไรที่หาไม่ได้จากที่อ่ืน วิทยากรแต่ละท่าน
ถือว่าเป็นระดับ Top ของวงการอสังหาริมทรัพย์
ทั้ ง หมด ที่ นี่ เ ป็น หลั ก สู ต รเดียวที่ ผ มคิ ด ว่า น่า จะ
ครบวงจรที่สุด”

“สัังคม Next Real เป็็นเครืือข่่ายของคน New Gen
ในวงการอสัังหาฯ ที่่�สร้้างโอกาสทางธุุรกิิจ และ
เปี่่ย
� มไปด้้วยมััตรภาพ สร้้างสรรค์์ความสุุข ฉัันพี่่น้
� อ
้ ง
เป็็นพลัังที่่เ� ข้้มแข็็งที่่จ� ะขัับเคลื่่�อนสิ่่�งดีี ๆ ทั้้�งในระบบ
เศรษฐกิิจและสัังคมต่่อไปในอนาคต”

“เรีียน NEXT Real ได้้ทั้้�งความรู้้�และได้้รัับฟััง
ประสบการณ์์ จ ากตัั ว จริิ ง เสีียงจริิ ง ในวงการ
อสัังหาริิมทรััพย์์ และธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้อง แบบที่่�ไม่่
สามารถหาได้้จากที่่�อื่่�น สิ่่�งที่่�ประทัับใจที่่�สุุดคงหนีี
ไม่่พ้้นทีีมงาน สามารถจััดงานได้้อย่่างราบรื่่�น และ
มีีกิิจกรรมทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนสนิิทสนมกััน"

7

8
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9

Chief Marketing Officer
บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

THE NEXT REAL 11 TIMELINE AND INFORMATION

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*
เรียนทุกวันศุกร์ รวม 16 ครั้ง
ระยะเวลาของหลักสูตร
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 - 10 กุมภาพันธ์ 2566

ปิดรับสมัคร
วันที่ 9 กันยายน 2565

ค่าธรรมเนียมการอบรมตลอดหลักสูตร
พร้อมดูงานอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ�ของประเทศไทย
216,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ประกาศรายชื่อ The NEXT Real 11
วันที่ 12 กันยายน 2565
ทาง www.thenextreal.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
info@thenextreal.com

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

NextrealTH

60%

@thenextreal

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

thenextreal

20%

thenextreal

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

10%

The NEXT Real Team
คุณพัชร์พิชา

(ก้อย) 095 691 5422

คุณวรรณศิริ

(กิ๊บ)

094 149 4446

ผู้ที่มีที่ดินต้องการพัฒนา

10%

ผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ :

กรณีที่มีคุณสมบัติเท่ากัน
จะพิจารณาจากลำ�ดับ
การสมัครประกอบ

ลงทะเบียนร่วมหลักสูตร
www.thenextreal.com
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