เศรษฐี
ว
ย
ั
รุ
น

(อสังหาฯ)

รับคาเชาสบาย ทำขายก็รวย

FAST & PASSIVE
INCOME

MONEY

IN REAL ESTATE

สุดคุม

2
BEST
เลมเดียว

จากสุดยอด

SELLER

อสังหาฯ

สรางขาย + ใหเชา

เนื้อหา

นักเขียน

ทางลัดสู
เศรษฐี 100 ลาน

กอนอายุ 30

น
่
ุ
ร
ย
ั
ว
ี
ฐ
ษ
ร
ศ
เ
)
ฯ
า
ห
ง
ั
ส
(อ

Fast Money & Passive income in Real Estate

รับค่าเช่าสบาย ท�าขายก็รวย

คนหาหนังสือที่ตองการ (รวม e-book และสินคาที่นาสนใจ) ไดเร็ว ทันใจ
●
●

บน PC และ Notebook ที่ www.se-ed.com
สำหรับ SmartPhone และ Tablet ทุกยีห่ อ ที่ http://m.se-ed.com (ผาน browser เขาอินเทอรเน็ตแลวทำ
Bookmark บนจอ Home จะใชงานไดเหมือน App ทุกประการ) หรือติดตัง้ SE-ED Application ไดจาก Play Store
บน Android หรือจาก App Store บน iOS

• ในกรณีที่ตองการซื้อเปนจ�ำนวนมาก เพื่อใชในการสอน การฝกอบรม การสงเสริมการขาย หรือเปน
ของขวัญพิเศษ เปนตน กรุณาติดตอสอบถามราคาพิเศษไดที่ ฝายขาย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท
0-2739-8222 โทรสาร 0-2739-8356-9
• หากมคี �ำแนะน�ำหรือต ิชม สามารถติดตอไดที่ comment@se–ed.com

เศรษฐีวัยรุ่น
โดย เอกรินทร์ กุลภักดีสิงวร และ รวิโรจน์ อัมพลเสถียร

ราคา 195 บาท
สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2560 โดย เอกรินทร์ กุลภักดีสิงวร
และ รวิโรจน์ อัมพลเสถียร
ห้ามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ท�ำซ�้ำ จัดพิมพ์ หรือกระท�ำอื่นใด โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆ
ไม่ว่าสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือเลมนี้ เพื่อเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท หรือเพื่อวัตถุประสงค์ ใดๆ
นอกจากจะไดรับอนุญาต

4 1 0 – 4 7 6 – 2 0 0			
0 0 6 6 7 8 9 5 4 3 2 1 0			

		

ขอมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแหงชาติ
เอกรินทร์ กุลภักดีสิงวร.
เศรษฐีวัยรุ่น (อสังหาฯ). -- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยเู คชั่น, 2560.
200 หนา.
1. อสังหาริมทรัพย์. 2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์.
I. รวิโรจน์ อัมพลเสถียร, ผู้แต่งร่วม. II. ชื่อเรื่อง.
333.33

ISBN : 978-616-08-2978-1
จัดพิมพและจัดจ�ำหนายโดย

1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2739-8000
พิมพที่ บริษัท วี.พริ้นท์ (1991) จ�ำกัด เลขที่ 23/71-72 หมู่ 1 ซอยเทียนทะเล 10 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด�ำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2451-3010 นายวิชัย กาญจนพัฒนา ผูพิมพผู โฆษณา พ.ศ. 2560

ค�ำน�ำ

หนัง

สือเล่มนี้รวบรวมเคล็ดลับการสร้างเงินหมุนเร็วในอสังหาริมทรัพย์
หรือเรียกว่า Fast Money in Real Estate ที่ผมลองมา

แล้ว ท�ามาแล้ว ต้องบอกเลยว่ามันเวิร์กจริงๆ คุณสามารถเริ่มต้นการเป็นนัก
อสังหาริมทรัพย์ โดยไม่จ�าเป็นต้องมีเงินก้อนใหญ่ หรือไม่จ�าเป็นต้องรวยก่อน หรือ
รอให้มี Connection ใหญ่โตอะไรเลย ขอแค่มี “ความอยาก”
ใช่!! ความอยาก
แล้ววิธีการมันจะมาเอง ก็คือ Fast Money in Real Estate ที่ท�า
เหมือนอย่างชีวิตผมที่ผ่านมา ผมโตมาในครอบครัวธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ใน

วงศ์ตระกูล บอกได้เลยว่า ไม่มีใครที่ท�าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มาก่อนเลยครับ ผม
แตกไลน์มาท�าก่อนตัง้ แต่อายุ 19 พยายามสร้างความมัง่ คัง่ ตัง้ แต่อยูม่ หาวิทยาลัยปีหนึง่
ผมเอา “ความอยาก” มาเป็นแรงกระหายที่อยากท�าโน่นท�านี่ เพราะ
อยากมีเหมือนที่คนอื่นเขามี “ขอแค่ความอยากมีมากพอ เดี๋ยววิธีการมันมาเอง”
จนได้ไปเข้าร้านหนังสือ สอยความรูม้ า 1 เล่ม “คิดอย่างไรให้รวย” ของ นโบเลียน ฮิลล์
เขาถือเป็นอาจารย์คนแรกที่ปู Mindset ให้ผมเลย จนเพิ่มอยากจะ “รวย” แล้วมา
ต่อยอดด้วย“หนังสือรวยด้วยหุ้น” ของคุณ พิชัย จาวลา อาจารย์คนที่สอง ที่สอนให้ผม
รู้จักกับอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่จ�าเป็นต้องมีเงินมาก มี Connection เยอะอะไรเลย
ขอแค่ลงพื้นที่ให้มากพอ เพื่อให้ได้ข้อมูลเปรียบเทียบของถูกที่สุดในโซน จนน�าชีวิต
ผมก้าวสู่อาชีพนายหน้า
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เชื่อไหม!! ผมใช้เวลาแค่อายุ 24 ปีกว่าๆ ก็พิชิตร้อยล้านได้
ส�าเร็จ ภายใต้ asset plus ปัจจุบันผมอายุ 26 ปีย่างเข้า 27 ยอดผม
จะทะลุ 200 ล้าน ลงเสาเอกไปมากกว่า 10 โครงการ เป็นเจ้าของโครงการ
อะพาร์ตเมนต์์อีก 3 โครงการ
ทั้งหมดทั้งมวลในระยะเวลาราว 5 ปี ที่ผมมุ่งมั่นลงมือท�าไม่มี
หยุด...ไม่ใช่สักแต่พูด หรือเอาแต่ฝัน ผมลองท�ามาหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ หน้ากว้าง อาคารพาณิชย์หน้าแคบปกติ อาคาร 2 ชัน้
ทาวน์โฮม อะพาร์ตเมนต์ บ้านชั้นเดียว บ้านสองชั้น หรือจะเป็นรูปแบบ
การสร้างโกดัง ผมก็ลองท�ามาหมดแล้ว แล้วเป็นผู้รับเหมาเองด้วย
ในบางโอกาส แต่ไม่ได้รับเยอะ ส่วนใหญ่ผมจะเน้นการพัฒนาอสั ง หา
ริมทรัพย์ของตัวเองปัจจุบันมีอะพาร์ตเมนต์์ให้เช่ารวมร้อยกว่าห้อง
ที่เป็นผลงานของผมเอง ผมพยายามสร้าง Active Income ก่อน แล้วก็
ค่อยมาท�า Passive Income จะได้มกี ระเป๋าเงินหลายๆ ใบ ลดความเสีย่ ง
ในชีวิต
ยอมรับว่า “ชีวิตผมเปลี่ยน” ไปมาก เพียงแค่ก้าวผ่านหลัก
แสนได้ หลักล้านก็ตามมา ทั้งหมดทั้งมวลผมจึงได้กลั่นประสบการณ์
ตรงลงในหนังสือเล่มนี้ ในรูปแบบการลงทุนที่ผมถนัด หวังว่าผู้อ่าน
จะน�าไปประยุกต์ใช้ในการลงทุนกันได้นะครับ

เอกรินทร์ กุลภักดีสิงวร

อิสรภาพที่คุณถามหา

มันเริ่มมาจาก
"ความกล้า"

ในตัวคุณ
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วัย

รุน่ เป็นช่วงทีด่ ที สี่ ดุ ช่วงหนึง่ ของชีวติ เนือ่ งจากเป็น
ช่วงทีพ่ ลังกาย พลังใจ และความสามารถในการสร้างสรรค์
อย่างเต็มเปี่ยม หลายคนได้ใช้ช่วงนี้ในการค้นหาตัวเอง
เดินตามความใฝ่ฝัน โดยเฉพาะการท�าความฝันให้เป็นจริง
โดยปราศจากความกลัว นีย่ งิ่ ท�าให้ชวี ติ วัยรุน่ เป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจ
เราทั้งสองคนโชคดีที่คว้าโอกาสดีในช่วงวัยรุ่นไว้ได้
นัน่ คือ การเริม่ เดินตามความฝันของตัวเองในการเริม่ ต้น
สร้างธุรกิจขึ้นมาเองตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา แม้จะขาด
ประสบการณ์ ความรู้ และอืน่ ๆ แต่สงิ่ ทีเ่ รามีทดแทนนัน้ คือ
ความเชือ่ มัน่ ว่าทุกสิง่ ทีเ่ ราฝันนัน้ สามารถเป็นไปได้ ในส่วนแรก
เราจะมาพูดถึงแรงบันดาลใจที่ท�าให้เ ด็ ก วั ย รุ ่ น 2 คน
ที่เ รี ย นเกื อ บไม่ จ บ พร้ อ มอุ ป สรรคต่ า งๆที่ พ บเจอ
สามารถเดินทางสู่เส้นทางความส�าเร็จในธุรกิจได้

มี ค� า กล่ า วว่ า "หากอยากรวยเร็ ว และอยาก
มั่งคั่งอย่างยั่งยืน จงลงทุนในอสังหาริมทรัพย์" กาลเวลา
ได้พิสูจน์ค�าพูดนี้แล้วว่าเป็นจริง
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เศรษฐีผู้มั่งคั่งทั้งจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือร�่ารวยมา
จากธุรกิจอื่นต่างก็เข้าสู่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เราทั้งคู่ต่าง
ก็ได้ท�าการศึกษาอย่างจริงจัง และเริ่มลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาระหว่างทางพบเจอปัญหาอุปสรรคในธุรกิจ
นี้หลากหลายรูปแบบจึงอยากน�าประสบการณ์มาแบ่งปัน เพื่อให้
เกิ ด ประโยชน์ กั บนัก ลงทุนมือใหม่ ไม่ต้องลองผิ ดลองถู ก และ
สามารถน�าเคล็ดลับในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไปใช้หลีกเลี่ยงข้อ
ผิดพลาด ลดความเสี่ยงเพิ่มความระมัดระวังตลอดจนสามารถน�า
ความรู้ไปต่อยอดสร้างก�าไรได้ โดยหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงวิธีการ
ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ครบทั้ง 2 ด้าน
สร้างเงินด่วน Fast Money ใช้เงินต่อเงิน ด้วยการท�า
โครงการอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ ขาย และมั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น Passive
Income ใช้เงินท�างานด้วยการท�าโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
ตั้งแต่เริ่มต้นส�าหรับนักลงทุนมือใหม่ ไปจนถึงเจ้าของ
โครงการและนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

ขออวยพรแด่ผู้กล้าเดินตามฝันทุกคน...
ถนนแยกออกเป็นสองสายกลางป่า
ซึ่งฉันจะต้องเลือกเดินทำงใดทำงหนึ่ง
ฉันหยุดคิดและมองไกลออกไปถนนแต่ละสำยจะพำไปถึงที่ใด
ถนนอีกสำยมีหญ้ำเขียวขจี
และดูเหมือนเป็นเส้นทำงที่คนส่วนใหญ่เลือก
แต่ฉันเลือกเส้นทำงเดินตำมเส้นทำงรกร้ำงที่มีผู้คนสัญจรน้อยกว่ำ
และนั่นเองที่ท�ำให้ชีวิตของฉันแตกต่ำง

โรเบิร์ต ฟรอสต์

รวิโรจน์ อัมพลเสถียร
แฟนเพจ ปั๊มเงินด้วยอสังหาฯ ไว้ ใช้ตลอดชาติ
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ให้ความสนใจ
กับทรัพย์สิน

ไม่ใช่รายได้
9
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เป็นนำยหน้ำอสังหำริมทรัพย์ โดยตั้งเป้ำว่ำ
ฉันจะต้องมีเงิน 1,000,000 บำท ก่อนอำยุ
21 ปี นั้นคือช่วงปิดเทอม ม.6 ด้วยซ�้ำไป

ท�ำนำยหน้ำมำได้ 6-7 เดือน
ขำยไม่ได้เลยสักแปลงเดียว
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อยาพลาด

อสังหาฯ เงินเร็ว
Fast Money in Real Estate
เคล็ดลับทำกำไรกอนใหญ
ดวยการขายอสังหาริมทรัพย
โดยใชเงินลงทุนนิดเดียว...
ทำทั้งอาคารพาณิชย และโครงการจัดสรรมาแลว
7 โครงการ ดวยวัยเพียง 27 ป

เอกรินทร กุลภักดีสิงวร

Ekarin Kulpakdeesingworn's Official

อสังหาฯ เพื1อการลงทุน
Passive Income
in Real Estate
วิธีสูอิสรภาพทางการเงิน
สราง Passive Income
ดวยอสังหาริมทรัพยใหเชา
ทุนนอยก็ทำได เจาของอสังหาฯ
ใหเชากวา 500 ยูนิต

ภก. รวิโรจน อัมพลเสถียร

เศรษฐีนอยรอยลาน เจาของอสังหาฯ ใหเชากวา 500 ยูนิต
Fanpage : ปมเงินดวยอสังหาฯ ไวใชตลอดชาติ

เศรษฐีวัยรุน
(อสังหาฯ)

รับคาเชาสบาย ทำขายก็รวย

บริหารธุรกิจ- อสังหาริมทรัพย

