กำหนดกำรสัมมนำผู้บริหำรระดับสูง
“PROFESSIONAL SYMPOSIUM FOR CEO IN REAL ESTATE”
“RE-CU CEO-PREMIUM IN MODERN REAL-ESTATE BUSINESS รุ่ นที่ 5”
ระหว่ างวันที่ 24 สิงหาคม – 16 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ, โรงแรมเจดับบลิว แมริออท, โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพ และสมาคมนิสิตเก่ าจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

วันที่และเวลำ

หัวข้ อ/สถำนที่จัดกำรสัมมนำ

วันเสำร์ ท่ ี 24 สิงหำคม 2562
14.30 – 15.00 น.
15.00 – 15.30 น.
15.30 – 17.00 น.
17.30 – 21.00 น.
วันเสำร์ ท่ ี 31 สิงหำคม 2562
09.30 – 12.30 น.
13.30 – 15.30 น.
15.30 – 17.00 น.

@ Grand Hyatt Erawan Bangkok
✿ ลงทะเบียนเข้ าร่วมการสัมมนา
✿ กล่าวเปิ ด และกล่าวต้ อนรับ
✿ แนะนาภาพรวมหลักสูตร / แบ่งกลุม
่ แจกโจทย์
✿ RE-CU CEO (กิจกรรมรั บน้ อง RE-CU CEO # 5)
@ JW Marriott Bangkok (ห้องสุขุมวิท 2)
✿ การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างภาครัฐ/ภาคเอกชน (PPP)
✿ ภาพรวมระบบคมนาคม ขนส่ง และ LOGISTICS ประเทศไทย

วันเสำร์ ท่ ี 7 กันยำยน 2562
09.30 – 10.30 น.
10.30 – 12.30 น.
13.30 – 16.30 น.

@ JW Marriott Bangkok (ห้องสุขุมวิท 2)
TOPIC DISCUSSION INTERESTING ISSUES
✿ นโยบายและบทบาทการท่องเที่ยวไทย เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานโลก
✿ “CHINA” AND “THAILAND NEXT DECADE”

✿ ครึ่งศตวรรษอสังหาริ มทรัพย์ไทย และแนวโน้ มในอีกทศวรรษ (Panel Discussion)

วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.มานพ พงศทัต
อ.กิตติพล /อ.นิวตั ิ /อ.ธีรวัฒน์
รุ่นพี่ RE-CU CEO รุ่นที่ 4 (รุ่นที่ 1 – 3 เข้ าร่วมด้ วย)
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 3 12,000
คุณชัยวัฒน์ ทองคาคูณ 2 8,000
คุณนพดล ว่องเวียงจันทร์ , รศ.มานพ พงศทัต 1.5
8,000x1
GROUP 1 “หัวเม็ด”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์

วันที่และเวลำ
วันเสำร์ ท่ ี 14 กันยำยน 2562
09.30 – 10.30 น.
10.30 – 12.30 น.
13.30 – 16.30 น.

หัวข้ อ/สถำนที่จัดกำรสัมมนำ

วันเสำร์ ท่ ี 21 กันยำยน 2562
09.30 – 10.30 น.
10.30 – 12.30 น.
13.30 – 16.00 น.

@ JW Marriott Bangkok (ห้องสุขุมวิท 2)
TOPIC DISCUSSION INTERESTING ISSUES
✿ นโยบายเศรษฐกิจการเงินการคลัง” เปลี่ยนปั จจุบน
ั สู่อนาคตอสังหาริมทรัพย์
✿ สถานการณ์ และนโยบายการค้ าระหว่างประเทศ และแนวโน้ มในอนาคตที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
@ Anantara Siam-Bangkok Hotel (ห้องมณฑาทิพย์ 1)
TOPIC DISCUSSION INTERESTING ISSUES
✿ “MODERN MARKETING” FOR NEXT GENERATION
✿ สุดยอด “CEO SO SMART”

วันเสำร์ ท่ ี 28 กันยำยน 2562
09.30 – 10.30 น.
10.30 – 12.30 น
13.30 – 16.30 น.

@ Anantara Siam-Bangkok Hotel (ห้องมณฑาทิพย์ 1)
TOPIC DISCUSSION INTERESTING ISSUES
✿ กลยุทธ์ เศรษฐกิจการค้ าไทยในเวทีโลก
✿ “MASS TRANSIT” สถานีกลางบางซื่อ มักกะสัน

วิทยำกร
GROUP 2 “ช่ อฟ้ ำ”
ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์
คุณกลินท์ สารสิน (ส่งตัวแทนมา)
(อ.มานพ อยู่คนเดียว)
GROUP 3 “หำงหงส์ ”
ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวชั ร
ดร.วัลลภ ปิ ยะมโนธรรม
GROUP 4 “เสำเอก”
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒ
ั น์
ศ.ดร.สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ์

วันที่ 4 ตุลาคม 2562

เดินทางเข้าเยีย่ มชม และแสวงหาแนวทางในการเปิดช่องทางในการลงทุนธุรกิจ

✿ MUNICH, GERMANY.

วันที่ 13 ตุลาคม 2562

เดินทางเข้าเยีย่ มชม และแสวงหาแนวทางในการเปิดช่องทางในการลงทุนธุรกิจ

✿ PRAGUE, CZECH REPUBLIC.

วันเสำร์ ท่ ี 19 ตุลำคม 2562
09.30 – 10.30 น.
10.30 – 12.30 น.
13.30 – 16.30 น.

@ Anantara Siam-Bangkok Hotel (ห้องมณฑาทิพย์ 1)
TOPIC DISCUSSION INTERESTING ISSUES
✿ เศรษฐกิจดิจิตล
ั ไทยในเวทีการแข่งขันระดับโลก
✿ GLOBAL FINANCIAL INNOVATION FOR THAI INVESTORS
(Panel Discussion)

✿ ST.WOLFGANG, HALLSTATT, VIENNA, AUSTRIA.

GROUP 5 “เชิงชำย”
คุณปริ ญญ์ พานิชภักดิ์
มล.ชโยทิต กฤดากร /คุณสามิตร สกุลวิระ /
อ.กิตติพล / อ.ธีรวัฒน์ (MC)

วันที่และเวลำ
วันเสำร์ ท่ ี 26 ตุลำคม 2562
09.30 – 12.30 น.
13.30 – 16.30 น.

หัวข้ อ/สถำนที่จัดกำรสัมมนำ
@ JW Marriott Bangkok (ห้องสุขมุ วิท 2)
✿ DIGITAL MARKETING DISRUPTION
✿ “ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง” ระบบภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

วันเสำร์ ท่ ี 2 พฤศจิกำยน 2562
09.30 – 11.30 น.
12.30 – 14.30 น.
14.30 – 17.30 น.

@ Anantara Siam-Bangkok Hotel (ห้องสุริยนั จันทรา)
✿ ผู้สงู อายุและแนวโน้ มผู้สงู อายุในประเทศไทย โดย TDRI
✿ กลยุทธ์การ JOINT VENTURE ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์กบ
ั ต่างชาติ
กรณีศึกษา บริษัท ออริจิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
✿ PROPERTY TECHNOLOGIES, CRYPTO CURRENCY
วันเสำร์ ท่ ี 9 พฤศจิกำยน 2562 @ Chulalongkorn University Alumni Association
09.30 – 11.30 น.
✿ อุตสาหกรรมและแนวโน้ มการลงทุนใน EEC
12.30 – 14.30 น.
✿ กรณีศก
ึ ษา ONE BANGKOK มหานครในมหานคร
15.00 – 17.00 น.
✿ ยกระดับการพัฒนาเมือง กรณีศก
ึ ษาโดยเอกชนภายใต้ บริ ษัทพัฒนาเมือง จากัด
(Panel Discussion)
วันเสำร์ ท่ ี 16 พฤศจิกำยน 2562 @ Chulalongkorn University Alumni Association
10.30 – 12.30 น.
✿ GROUP REPORT ON SPECIAL POLICY ISSUES
13.30 – 15.00 น.
✿ GROUP REPORT ON SPECIAL POLICY ISSUES
15.00 – 16.30 น.
✿ พิธีปิดการสัมมนาทางวิชาการ/พิธีมอบวุฒิบต
ัร
หมำยเหตุ :

08.30 – 10.30 น.
12.30 – 13.30 น.
14.30 – 14.45 น.

อาหารว่างและดื่มน ้าชา/กาแฟ
รับประทานอาหารกลางวัน
อาหารว่างและดื่มน ้าชา/กาแฟ

วิทยำกร
คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
คุณชินภัทร วิสทุ ธิแพทย์
ดร.สมเกียรติ ตังกิ
้ จวานิชย์
คุณพีระพงศ์ จรูญเอก
ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม
คุณโสมพัฒน์ ไตรโสรัส
คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย/ คุณมนต์ทวี หงษ์ หยก /
คุณพรนริ ศ ชวนไชยสิทธิ์
กลุม่ 1 – กลุม่ 5 / รศ.มานพ พงศทัต และทีม
กลุม่ 1 – กลุม่ 5 / รศ.มานพ พงศทัต และทีม

