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Dot Property Magazine ที่ท่านอ่านอยู่ตอนนี้เป็นนิตยสารอสังหาฯ รายสองเดือนที่เข้า

ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงที่รวบรวมเอาเนื้อหาสาระ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์พร้อม

กับทั้งเป็นสื่อกลางทางเลือกใหม่สำาหรับคนที่กำาลังมองหาบ้านหลังใหม่ให้กับตัวเอง หรือ

คนในครอบครัว กับฉบับปฐมฤกษ์ - เมษายน 2559  ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

เว็บไซต์ของเราได้มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล้วนมาจากความทุ่มเทและตั้งใจ ทำาให้

เรามั่นใจว่า Dot Property Magazine จะประสบความสำาเร็จเฉกเช่นเว็บไซต์ของเรา ซึ่ง

เป็นเว็บไซต์ซื้อขายที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย และนี่เป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้สำาหรับผู้

อ่านและผู้สนใจในแวดวงอสังหาฯ ทุกท่าน ที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าง

แท้จริง โดยผ่านการสรรสร้างจากทีมงานคุณภาพผมจึงขอใช้โอกาสนี้ ขอบคุณผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำางานอย่างเต็มที่

                        

เข้าสู้เดือนเมษายนแล้วนะครับ ช่วงนี้ใกล้กับประเพณีสงกรานต์หรือขึ้นปีใหม่ของไทยเรา 

นับว่าเป็นประเพณีสำาคัญของคนไทยเพราะว่าจะเป็นวันที่ทุกคนในครอบครัวได้กลับมา

พบหน้ากัน ได้ทำากิจกรรมต่างๆ ในความเป็นจริงแล้วคนไทยถือเอาเดือน 5 ขึ้น 1 คำ่า เป็น

วันปีใหม่ไทย ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ที่ยังคงเป็นประเพณีที่ยึดถือและปฏิบัติมาจนถึงทุก

วันนี้ 

 

โดยหน้าปกฉบับปฐมฤกษ์ของเราได้รับเกียรติจากโครงการ The Lofts Asoke โดย 

บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำากัด มหาชน ทีมงานเรารู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมงาน

กับ ไรมอนด์ แลนด์ ในการโปรโมทคอนโดมิเนียมที่เหมือนเป็นโครงการแห่งนวัตกรรมใหม่ 

ซึ่งผู้อ่านทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดของโครงการนี้ในเนื้อหาด้านในเล่ม โครงการนี้

นับได้ว่าเป็นโครงการที่มีดีไซน์ที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนมาก่อนในกรุงเทพฯ

 

เนื่องจากเล่มนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ ทางทีมงานทุกๆ คนหวังว่าหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์

สำาหรับท่านที่กำาลังมองหาบ้านหรือแนวทางความรู้ด้านอสังหาฯ สามารถที่จะช่วยชี้ทาง

ท่านได้ หรือท่านยังไม่หนำาใจพอสามารถเข้าไปค้นหาบ้านได้ที่  www.dotproperty.

co.th ในเว็บไซต์นี้นอกจากซื้อขายบ้านแล้วจะยังมีบทความที่ให้ความรู้อีกมากมายเลย

ครับ แล้วพบกันใหม่อีกทีฉบับหน้าเดือนมิถุนายน สุขสันต์วันสงกรานต์ทุกท่านครับ

ทีมบรรณาธิการ

www.dotproperty.co.th 

Facebook: dotproperty.co.th

Twitter: @dotpropertyTH

Line: @dotproperty.co.th

Dot Property Group strives for accuracy however we will not accept liability for any direct, indirect, incidental, special, consequential or exemplary

damages, including but not limited to damages relating to loss of profits, goodwill or other intangible losses resulting from your use of any

information contained within this publication. We strongly suggest that buyers should always engage a competent and independent law firm when

purchasing property and should invest in detailed due diligence.
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อดัม ซัตคลิฟฟ์ 
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HASU HAUS  
RESORT CONDOMINIUM ON SUKHUMVIT 77

Free! All transfer expenses* 
Starts 3.3 MB*

Sukhumvit 77

Project Owner : Sansiri Plc. Company’s registered no. 0107538000665. Head office : 475 Sri Ayudthaya Road, Thanon Phayathai, Rajthewi, Bangkok, 10400. Registered capital(THB) : 11,641,569,085.56, Paid up capital(THB) : 
10,231,901,626.95 (as of date 4 Mar 2014). The President : Mr. Srettha Thavisin. The Project : HASU HAUS, land title deed no. 2425, 2426, 4304, 4305, 115479 approximately area 4 Rai, located at Soi Sukhumvit 77 (Onnuch), 
Sukhumvit Rd, North Prakanong, Wattana, Bangkok Province, as a Condominium of 7 storey(ies), 2 building(s), total of 324 unit(s), (for residential: 324 units, and for commercial: - units). The Land and building have been mortgaged 
with Siam Commercial Bank PLC., in the process to submit the building permission. Construction will be started in Jan 2015 and expected to be completed in June 2016 which will later be registered as the condominium. The unit 
owner shall pay sinking fund, common fee, tax and other fees as prescribed by the Project Owner or the Condominium Juristic Person subjected to the Condominium law. *Terms and conditions apply. / Featured images consist 
of photography on location with simulated atmosphere and surroundings. For any questions regarding the images, please contact our customer service staff or visit the project site. Tel +66(0)2 201 3999.
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 Freehold Ownership   Access to unparalleled lifestyle

 Rental yield from 6% to 10%/ year   Invest from 2.2M THB

INVEST IN THAILAND
VAUBAN  REAL ESTATE

PATTAYA

RENTAL INVESTMENT OPPORTUNITY 
10%/year Guarantee up to 20 years

 400m from the beach
 Turnkey investment with high return guarantee
 Professional hotel management
 Developers with long track records already 

  30 projects completed

Start from 2 400 000 THB

JOMTIEN

PRIVATE MARINA & WATERSPORT 
Freehold condo - 60m from the beach

 Most desired area of Jomtien 
 60m from the beach
 15 minutes from Pattaya center
 Sold fully furnished
 Excellent payment conditions

Start from 2 299 000 THB

BANGKOK 

INVESTMENT OPPORTUNITY
IN THE HEART OF BANGKOK

 5min from BTS Surasak, Sathorn
 Modern residence with Smart layouts
 Attractive payments conditions
 Progressive rental yield guaranteed during 5 

years by leading management company 

Start from 3 000 000 THB

6 AGENCIES IN THAILAND
BANGKOK - Sukumvit soi 13 (BTS Nana), Trendy
HUA HIN - Naresdamri Road, City Center
PATTAYA - Chateau d’Ale, Thappaya Road 
CHIANG MAI - Pavillion Night Bazaar, Old City 
SAMUI - Lamaï, IT Complex
PHUKET - Patong Beach, Mam Terrace

The Best
of Thailand's
real estate
since 2006
Tel : +66 (0) 2-168-7047 
Tel:  +66 (0) 85 227 7175 
contact@vauban.co.th

WWW.VAUBAN.CO.TH

with

 Since 2006, 6 agencies at your services in Thailand

 We assist you from A to Z with professionalism to buy, sell, rent

INVEST IN THAILAND
with VAUBAN  REAL ESTATE

RESORT & PRIVATE POOL VILLAS
Best selling development in Hua Hin

 Idyllic location at 15min from center 
 Modern pool villas & Apartments
 High-end and bright interiors
 Special Investors program with  

yield guarantee & International management

Start from 3 745 000 THB

CHIANG MAI MOST EXCLUSIVE CONDO 
Ideally located right in the center 

 Highest condominium of Chiang Mai
 High end and optimized interiors  
 1 & 2 bdr condominiums
 Best facilities: lobby, rooftop,pool, spa, fitness... 
 Professional rental management

Start from 2 940 000 THB

FREEHOLD DUPLEX SAMUI
Private High End residence Samui

 5 min from Choeng Mon beach
 Spacious  Duplex 2bdr - 170sqm
 Intimate residence only 24 units 
 High demand for holidays rentals

Start from 5 990 000 THB

Tel : +66 (0) 2-168-7047 
Tel:  +66 (0) 85 227 7175 
contact@vauban.co.thWWW.VAUBAN.CO.TH

COMBINE LIFESTYLE & INVESTMENT  
8%/y NET guarantee during 5 years

 5min from Bangtao Beach
 Professionaly managed
 EIA approved and under construction
 Luxury neighborhood

Start from 2 299 000 THB

CHIANG MAI

HUA HIN

SAMUI
PHUKET
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เอสซีฯ สร้างสรรค์ภาพยนตร์ที่สุดแห่งป ี
IT’S WORTH EVERYTHING 

ผ่านมุมมองแนวคิดเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด...คุ้มค่าเสมอ 

News

ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์  บอสใหญ่ เอสซี แอสเสท ตอกยำา้ผู้นำา Market  Share บ้าน

หรู ด้วยการส่งผ่านแนวคิด Luxury Homes  คฤหาสน์หรูมีระดับ โครงการแกรนด์ 

บางกอก บูเลอวาร์ด เพื่อสื่อถึงการครอบครองส่ิงท่ีคุ้มค่า ผ่านภาพยนตร์โฆษณา

ที่สุดแห่งปี   “IT’S WORTH EVERYTHING” นั่นหมายถึง “ สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจ   

ไม่ว่าต้องแลกกับอะไร ย่อมคุ้มค่าเสมอ”   โดยถ่ายทอดเรื่องราวเสมือนจริงผ่าน 2 

ตัวละคร ระหว่างคุณตา กับ หลานชาย  ที่กำาลังเผชิญหน้าอยู่ในสงครามโลกคร้ัง

ที่ 2 ณ ประเทศฝร่ังเศส  ด้วยการยอมสละชีวิตเพียงเพื่อรักษาวัตถุที่ไม่มีใครเห็น

คุณค่า เพราะความลำา้ค่าที่แท้จริง ไม่ได้วัดกันที่ราคา หากมันเติมเต็มความต้องการ

สูงสุดในจิตใจเรา ติดตามชมเร่ืองราวของภาพยนตร์โฆษณาเร่ืองนี้แบบเต็มอิ่มได้ที่  

WWW.SCASSET.COM และช่องทาง Social Media ต่างๆ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  
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News

MQDC แมกโนเลีย ควอลิตี้  ดี เวล็อปเม้นต์  คอร์ปอเรชั่น บริษัทพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียมและโครงการมิกซ์ยูสคุณภาพ เจ้าของ

และผู้พัฒนาโครงการที่พักอาศัยแบรนด์ Whizdom โครงการคอนโดมิเนียมท่ีอยู่

อาศัย และโครงการ  มิกซ์ยูสคุณภาพ ที่สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่เหนือกว่าด้วย

นวัตกรรม เทคโนโลยี การก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรแก่ผู้พักอาศัย ประกาศ

เดินหน้าโครงการ “วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน” โครงการ    มิกซ์ยูสสุดลำา้ภายใต้แนวคิด 

The Great Good Place ซ่ึงได้รับกระแสตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายและตลาดโดย

ทั่วไปอย่างดีเยี่ยม ล่าสุดการก่อสร้างเดินหน้าตามแผน ขณะนี้งานสร้างฐานรากและ

ตอกเสาเขม็ในพืน้ทีอ่าคารทีพ่กัอาศัยอาคารแรกเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว และกำาลงัจะเริม่

งานสร้างฐานรากและตอกเสาเข็มในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยอาคารสอง พร้อมกันน้ี 

เตรียมเปิดให้จองซ้ือห้องชุดพักอาศัยโครงการ “วิสซ์ดอม เอสเซ้นส์ สุขุมวิท” ซึ่ง

เป็นในคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยอาคารสองบนพื้นที่โครงการ “วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน” 

อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 12 มีนาคม 2559 นี้เป็นต้นไป ณ ห้องตัวอย่างโครงการ 

บนถนนสขุมุวทิ โดยขณะนีม้ยีอดจองเขา้มาแลว้กอ่นเปดิใหจ้องซือ้อยา่งเปน็ทางการ 

มากกว่า 120 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท 

นายสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ ผู้อำานวยการบริหาร MQDC กล่าวว่า “MQDC ได้เริ่ม

เปิดข้อมูลและแนะนำาอาคารคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยอาคารที่สองในพ้ืนที่โครงการ 

“วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน” ซึ่งใช้ชื่อว่า “วิสซ์ดอม เอสเซ้นส์ สุขุมวิท” ให้ลูกค้า VIP และ

ลูกค้าเก่าพิจารณา รวมทั้งเดินสายโร้ดโชว์แนะนำาโครงการ “วิสซ์ดอม เอสเซ้นส์ 

สุขุมวิท” ในต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ และฮ่องกง ซึ่งผลตอบรับออกมาดีเกินคาด 

ณ ปัจจุบัน ถึงแม้ว่ายังไม่เปิดให้จองซ้ืออย่างเป็นทางการ แต่ก็มียอดจองเข้ามาแล้ว

มากกว่า 120 ยูนิต มูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท โดยห้องขนาดใหญ่ แบบ 2 – 

3 ห้องนอน ขนาดประมาณ 51.9 – 101.8 ตารางเมตร ได้รับความสนใจเป็นอย่าง

ดีมาก ซ่ึงถือว่าสวนกระแสตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่บริเวณนั้น ที่ปกติแล้วห้อง

ขนาดเล็กมักจะได้รับความนิยมมากกว่า”

“โครงการ ‘วิสดอม วัน-โอ-วัน’ พัฒนาและออกแบบโดยชูจุดเด่นเร่ืองแนวคิด  

‘The Great Good Place’ ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ในการพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสครั้ง

แรกในประเทศไทย ด้วยการผสมผสานพ้ืนที่สำาหรับอยู่อาศัย พ้ืนที่ทำางาน และ

พื้นที่พักผ่อนและทำากิจกรรมทางสังคมต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวที่สุด ด้วย

มาตรฐานระดบัสากลทัว่พืน้ทีท่ัง้หมดของโครงการ และในสเกลทีใ่หญร่ะดบันี ้การที ่ 

‘วสิซด์อม วนั-โอ-วนั’ ไดรั้บการตอบรับจากลกูคา้กลุม่เปา้หมายและตลาดโดยทัว่ไป

เปน็อยา่งด ีเปน็การสะทอ้นใหเ้หน็พฤตกิรรม และเทรนด์ของพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค

ในยุคปัจจุบันได้อย่างชัดเจน ในการเลือกที่อยู่อาศัย ซึ่งที่มีไลฟ์สไตล์และมีความ

พิถีพิถันในการใช้ชีวิตมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา เรามองว่าคนยุคใหม่ไม่ได้มองหา

แค่อาคารที่อยู่อาศัย หรือพิจารณาที่โลเคชั่นเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่คนยุคใหม่

มองหาไลฟ์สไตลห์รือรูปแบบการใชช้วีติทีโ่ครงการน้ันๆ นำาเสนอ การไดใ้ชชี้วติอยา่ง

มีคุณภาพ การได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความสุข ความสบาย ตอบโจทย์

การใช้ชีวิตคุณภาพได้อย่างรอบด้าน เป็นได้ทั้งบ้าน ที่ทำางาน และที่พักผ่อนและทำา

กิจกรรมทางสังคม นี่คือปัจจัยที่ทำาให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกเรา” นายสุทธากล่าว

“วิสซ์ดอม เอสเซ้นส์ สุขุมวิท” เป็นอาคารคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยระดับ 

ไฮเอนด์ จำานวน 1 อาคาร ตั้งอยู่บนพื้นที่โครงการ “วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน” มีความ

สูง 50 ชั้น จำานวน 664 ยูนิต ชูจุดเด่นในเรื่อง Sense of Perfection หรือความ

สมบูรณ์แบบท่ีสะท้อนสู่ทุกรายละเอียดของการอยู่อาศัย เติมเต็มมุมมองใหม่เพื่อ

ที่สุดของการใช้ชีวิตเหนือระดับ ท่ามกลางธรรมชาติเพื่อความผ่อนคลายทั้งกายและ

ใจ พร้อมมอบแรงบนัดาลใจและความคดิสร้างสรรค์ใหมท่ีส่ร้างไดท้กุวนั ประกอบไป

ด้วยห้องชุดพักอาศัยแบบ 1 ห้องนอน ขนาด 33.7 – 44.9 ตารางเมตร แบบ 2 ห้อง

นอน ขนาด 51.9 – 83.8 ตารางเมตร แบบ 3 ห้องนอน ขนาด 100.2 – 101.8 

ตารางเมตร และแบบเพ้นซ์เฮ้าส์ ขนาด 195.9 – 209.6 ตารางเมตร ราคาขายเฉลี่ย

อยู่ท่ี 140,000 บาทต่อตารางเมตร หรือเร่ิมต้นยูนิตละ 3.99 ล้านบาท” สอบถาม

ข้อมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ บริษัท บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์ จำากัด คุณกัณฑิชา  

บุญโพธิ์แก้ว โทรศัพท์ 02-664-9500 ต่อ 112

MQDC เดินหน้า รับกระแส “วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน” มาแรง 
เตรียมพร้อมเปิดขายคอนโดมิเนียมตึกสอง



              16    

แม่น้ำ เรสซิเดนท์ฯ จับมือ คลาสสิค แชร์ส  
จุดกระแสตลาดไฮเอนด์ 

ชูคุณภาพสินค้าและบริการตอบโจทย์ลูกค้าระดับพรีเมี่ยม

“แม่นำา้เรสซิเดนท์ฯ” รุกปรับกลยุทธ์มุ่งให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร ภายใต้

แคมเปญ "MENAM 5 Star Furnish Program" ล่าสุดจับมือ “เดอะ คลาสสิค 

แชร์ส” แบรนด์เฟอร์นิเจอร์หรูสไตล์ยุโรประดับโลก รุกบริการออกแบบและตกแต่ง

ห้องพักลูกค้า ด้วยคอลเลคช่ันใหม่ “MONACO SPECIAL DESIGN for Menam 

Residences” มั่นใจตลาดไฮเอนด์เติบโตสวนกระแส คาดปิดยอดขายทั้งโครงการ 

4,000 ล้านบาท ภายในปีนี้ ด้านผู้บริหาร “เดอะคลาสสิค แชร์ส” ตั้งเป้าหมายยอด

ขายปีนี้พุ่ง 20% รับแผนขยายตลาดสู่ลูกค้าโครงการคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์

นายเดชา ตั้งสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม่นำา้ เรสซิเดนท์ จำากัด เปิดเผย

ว่า แม้ว่าภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ในปีที่ผ่านมาจะมีบางช่วงที่เห็น

กำาลังซื้อชะลอลงไปบ้าง แต่มาตรการภาครัฐที่ออกมาในช่วงปลายปีก็ช่วยกระตุ้น

กำาลังซื้อได้มาก ทำาให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งตลาดคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ลักษณะมิกซ์ยูส (Mix Use) ระหว่างโรงแรม

และคอนโดมีเนียม ที่มีบริการระดับห้าดาวขึ้นไป รวมถึงคอนโดมิเนียมทำาเลริมแม่

นำา้เจ้าพระยา ได้การตอบรับท่ีดีเช่นเดียวกัน เพราะกลุ่มลูกค้าในตลาดนี้เป็นกลุ่มที่

มีกำาลังซื้อสูง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้านักธุรกิจ และชาวต่างชาติ 

สำาหรบัโครงการแม่นำาเ้รสซิเดนท ์ลา่สดุปดิยอดขายไดก้วา่ 90-95% โดยปจัจบุนัหอ้ง

ที่ยังเหลือเป็นส่วนมากคือห้องขนาดระดับราคา 25 ล้านบาท และห้องเพ้นท์เฮ้าส์

ราคา 60 ลา้นบาท ซ่ึงบรษิทัเชือ่มัน่วา่จะสามารถปดิการขายทัง้โครงการ 4,000 ลา้น

บาท ในปีนี้ ดังนั้น บริษัท ได้ปรับกลยุทธ์จะมุ่งเน้นการบริการลูกค้าอย่างครบวงจร

มากยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าที่เร็วขึ้น โดยคิดแคมเปญ "MENAM 

5 Star Furnish Service Program" ซ่ึงเป็นการทำางานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ 

อาทิ การให้บริการคุณภาพการก่อสร้างและที่ปรึกษาระดับประเทศ การจัดหาจัด

จา้งผูร้บัเหมารายใหญ ่มีนวตักรรมการกอ่สรา้งรปูแบบใหม ่จนสามารถเปดิใหบ้คุคล

ภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานก่อสร้างได้ในขณะที่โครงสร้างโดยรวมยังอยู่ระหว่างการ

ก่อสร้าง, การจัดตั้งทีมงานตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance Team) ซึ่ง

ในอนาคตจะปรับเป็นทีมงานนิติบุคคล นับเป็นโครงการต้นแบบที่ให้บริการด้าน

นิติบุคคลเข้ามาดูแลลูกค้านับตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มการก่อสร้าง 

ตลอดจนความร่วมมือกับบริษัท เดอะ คลาสสิค แชร์ส (The Classic Chairs) ภาย

ใต้แคมเปญ “MONACO SPECIAL DESIGN for Menam Residences” เพื่อการ

ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ ตามคำาสั่งซื้อของลูกค้า  

มร.พอล เคนนี่ เจ้าของและผู้ก่อตั้ง เดอะ คลาสสิค แชร์ส คอมพานี (The Classic 

Chairs Company) ประเทศอังกฤษ กล่าวว่า แบรนด์ The Classic Chairs เป็น

บริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ของประเทศอังกฤษ มีสไตล์การออกแบบสินค้าที่มี

เอกลักษณ์โดดเด่น มีความหรูหราสไตล์ยุโรป โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2500 และได้

รบัแรงบนัดาลใจจากการออกแบบยคุ จอรเ์จยีน และยคุรเีจนซี ในชว่งป ี1740-1840 

เร่ิมทำาการตลาดคร้ังแรกที่กรุงลอนดอน และประสบความสำาเร็จ จนสร้างความเชื่อ

มั่นให้แบรนด์ได้มีโอกาสเข้าไปตกแต่งพระราชวังวินเซอร์ และพระราชวังอีกหลาย

แห่งทั่วโลก โดยปัจจุบันปัจจุบันได้ขยายคอลเลคช่ันใหม่เพิ่มขึ้น ได้แก่ Pierre, 

Philippe และ Monaco 

นายฐิรัฐ นาถวิริยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ คลาสสิค แชร์ส จำากัด ใน

ฐานะพันธมิตรประเทศไทย กล่าวว่า เดอะ คลาสสิค แชร์ส เป็นหนึ่งในผู้ผลิต

เฟอร์นิเจอร์ในระดับพรีเมี่ยม แบรนด์ (Premium Brand) ระดับโลก โดยการทำา

ตลาดที่ประเทศไทยบริษัทมีการเติบโตมาโดยตลอด เนื่องด้วยลูกค้าระดับไฮเอนด์ 

ทั้งบ้านหรือคอนโดมีเนียม จะค่อนข้างมีความพิถีพิถันในรายละเอียด ที่มาพร้อมกับ

ดีไซน์ งานเฟอร์นิเจอร์ทำามือของแบรนด์คลาสสิค แชร์ส จึงตอบโจทย์ความต้องการ

ของลูกค้ากลุ่มนี้ได้ดี โดยในปีที่ผ่านมายอดขายของบริษัท มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึน

กว่า 20% และในปีน้ีคาดว่าความร่วมมือกับแม่นำา้เรสซิเดนท์ น่าจะเป็นจุดเปลี่ยน

สำาคัญในการทำาการตลาดเชิงรุก และเพ่ิมยอดขายได้อย่างมีนัยยะสำาคัญ โดยปีนี้ตั้ง

เป้าหมายยอดขายจะเพิ่มขึ้นอีก 20% หรือแตะระดับ 500 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์  

บริษัท เมคอะเว็ลท์ คอนซัลติ้ง จำากัด  

ดรรชนี นวลเขียว (มุ้ม) 097-919-6546 

ศิมาภรณ์ แสนสิงห์ (กระแต) 092-279-4963 

News
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Q House Avenue ราชพฤกษ-์พระราม 5 ภายใตก้ารดำาเนนิงานของบริษัท ควอลติี้

เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) เปิดตัวคฤหาสน์โคโลเนียลรุ่นใหม่ล่าสุด ตกแต่งพร้อมอยู่

สไตล์ Modern Luxury บนเนื้อที่ขนาดใหญ่ประมาณ 1 ไร่ (389 ตารางวา) ใกล้

สวนสาธารณะ ให้บรรยากาศแนบชิดธรรมชาติยิ่งขึ้น    ดีไซน์แบบบ้านเน้นความ

หรูหรา โอ่โถง ด้วยเสาทรงสูงบริเวณด้านหน้าบ้าน พร้อมเล่นระดับมุมมองภายใน

กับ Double Volume ช่วยให้ดูโปร่งโล่งยิ่งข้ึน พร้อมฟังก์ชั่นขนาด 4 ห้องนอนชั้น

บน 1 ห้องนอนชั้นล่าง 6 ห้องนำา้ 2 ห้องรับแขก 1 ห้องพระ 1 ห้องทำางาน  8 ที่

จอดรถ พร้อมฟังก์ชั่นพิเศษ Glass House  เรือนรับรองกระจกเปิดมุมมองสู่พ้ืนท่ี

สีเขียว นอกตัวบ้านแบบ 360 องศา รวมพื้นที่ใช้สอย 748 ตารางเมตร ระดับราคา 

78 ล้านบาท

Q House Avenue เป็นโครงการคฤหาสนห์ร ูบนทีด่นิขนาดใหญ ่โอบลอ้มด้วยเนือ้ที่

โครงการกว่า 229 ไร่ มีมูลค่ารวมกว่า 7,000 ล้านบาท ภายในโครงการพิถีพิถันการ

จัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยอย่างเหนือชั้น แบ่งออกเป็น  2 โซน ซึ่งต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะ

ตัว สะท้อนอัตลักษณ์แห่งวิถีการใช้ชีวิตของท่านผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริง โดยโซน

ทิศเหนือ “North Zone” เป็นคฤหาสน์สไตล์สแปนิช และโคโลเนียล จำานวนเพียง 

47 หลัง และ ทิศใต้ “South Zone”  เป็นคฤหาสน์สไตล์นีโอสแปนิช และ โคโล

เนียล จำานวน 159 หลัง

ทำาเลโครงการเต็มเป่ียมด้วยศักยภาพของถนนนครอินทร์ เชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์                

ถนนกาญจนาภิเษก ช่องทางการคมนาคมอันหลากหลาย ใกล้ทางด่วนศรีรัช-

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (คาดว่าจะเปิดปี พ.ศ. 2559)  รถไฟฟ้า BTS 

สถานีบางหว้า ใกล้ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา และ โรงพยาบาล อาทิ เดอะ

วอร์ค, โฮมโปร, โฮมเวิร์ค, เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์, พลัสมอลล์, เซ็นทรัล

รัตนาธิเบศร์,  เซ็นทรัลเวสท์เกต, มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, อนุบาลเด่นหล้า,  โลตัส

พระราม 5, โรงพยาบาลเจ้าพระยา, โรงพยาบาลธนบุรี 2

นอกจากนี้ โครงการยังให้ความสำาคัญกับพื้นที่ส่วนกลาง ที่ถูกรังสรรค์ไว้อย่าง

อลังการ ตอบรับสังคมเหนือระดับ ตั้งแต่ถนน 4 เลน บริเวณทางเข้า-ออกหน้า

โครงการ กับสวนสาธารณะส่วนกลางมากถึง      4 แห่ง พ้ืนท่ีรวมกว่า 7 ไร่ ทั่ว

ทั้งโครงการเพ่ิมอากาศบริสุทธิ์ให้ได้สดชื่นปลอดโปร่ง สนามเทนนิสรวม        2 

คอรท์ สโมสรหรขูนาดใหญ ่2,500 ตารางเมตร พรอ้มสระวา่ยนำาใ้นรม่ และกลางแจง้ 

ฟิตเนส ซาวน่า    เพ่ือไลฟ์สไตล์การพักผ่อนอย่างมีระดับ ระบบสายไฟฟ้าใต้ดินทั้ง

โครงการ เปิดมุมมองทัศนียภาพรอบโครงการให้ยิ่งงดงาม การรักษาความปลอดภัย

ด้วยมาตรฐานควอลิตี้เฮ้าส์ ด้วยระบบ Double Security แยกส่วน  Residential 

Area ผู้พักอาศัย และ Guest Area ผู้มาเยือน ร้ัวรอบโครงการสูง 3 เมตร ติดตั้ง

กล้องวงจรปิด CCTV  มากกว่า 100 จุด รอบโครงการ ภายในตัวบ้านติดตั้งสัญญาณ

กันขโมยระบบ Shock Sensor &  Magnetic ที่ประตูและหน้าต่างทุกบาน พร้อม 

Control Panel จอกราฟฟิกแสดงสถานะภายในบ้าน และระบบ Intercom เชื่อม

ต่อระหว่างบ้านในโครงการและศูนย์รักษาความปลอดภัยส่วนกลาง

ขอเชิญท่านผู้สนใจเยี่ยมชมโครงการพร้อมรับสิทธิพิเศษ สอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมได้ที่โทร. 1388 หรือ 02-449-6111

Q House Avenue 
เปิดตัวคฤหาสน์โคโลเนียลพร้อมตกแต่ง 

บนที่ดินใหญ่ประมาณ 1 ไร่
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ลลิล พร็อพเพอร์ตี้  
มั่นใจผลงานปีนี้เติดโตกว่า 15%

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) (LALIN) เตรียมนัดประชุมผู้ถือหุ้นจ่าย

เงินปันผลประจำาปี 2558 ในอัตรา 0.225 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทน

กว่า 6 % สูงกว่าอุตสาหกรรม ขณะที่อัตรากำาไรขั้นต้นแตะระดับ 39.2% สูงกว่า

อุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน ผู้บริหาร มั่นใจปี 2559 ผลประกอบการขยายตัวได้ดีไม่

ต่ำากว่า 15% จากปีก่อน ตอกยำา้แผนเปิดโครงการใหม่ทั้งปีกว่า 8 โครงการ มูลค่า

รวม 4,000 ล้านบาท ยิ้มรับอานิสงค์มาตรการกระตุ้นภาครัฐหนุนยอดขายต้นปีเพิ่ม 

มูลค่ายอดขายรอรับรู้รายได้แตะ 500-600 ล้านบาท   

นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด 

(มหาชน) (LALIN) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “บ้านที่ปลูก

บนความตั้งใจที่ดี” เปิดเผยว่า แม้ว่าภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2558 ที่

ผ่านมา จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างชัดเจน แต่ในภาพ

รวมผลการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ยังสามารถรักษาผลประกอบการที่เติบโตได้ดี 

โดยมียอดรับรู้รายได้ทั้งสิ้น 2,084.18 ล้านบาท และมีกำาไรสุทธิทั้งสิ้น 354.92 ล้าน

บาท 

อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงความสามารถในการจัดการต้นทุนได้ดี โดยมีอัตราส่วนกำาไร

ขั้นต้น (Gross Profit Margin) อยู่ที่ 39.2% ซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยระดับ 33% ของ

อุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังคงความสามารถในการบริหารต้นทุนในการบริหารและ

จัดการ โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขาย (SG&A/Sales) 

อยู่ในระดับเพียง 13.8% ซึ่งดีติดอันดับของอุตสาหกรรม สำาหรับอัตราหนี้สินต่อทุน

ทั้งปี 2558 อยู่ที่ 0.71 เท่า ยังคงต่ำากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่มาก แสดงถึง

ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้นำาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำาหรับปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.225 

บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.09 บาท และจะจ่ายเพิ่ม

อีก 0.135 บาทต่อหุ้น สำาหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง คิดเป็นอัตราผลตอบแทน

จากเงินปันผล (Dividend Yield) สูงถึง 6% เทียบกับราคาหุ้นในปัจจุบัน โดยการ

จ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำาหนดวันปิดสมุด

ทะเบียนในวันที่ 18 มีนาคม 2559 (หรือขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 15 มีนาคม 

2559) และกำาหนดจ่ายปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

นายชูรัชฏ์ กล่าวว่า สำาหรับปี 2559 บริษัทมีความมั่นใจจะสามารถรักษาความ

แข็งแกร่งทางการเงินได้ดีอย่างต่อเนื่อง และมั่นใจจะผลักดันผลการดำาเนินงานให้

เติบโตได้ดีกว่าปี 2558 ในระดับที่ไม่ต่ำากว่า 15% ด้วยบริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการ

ใหม่ประมาณ 8 โครงการ มูลค่าประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยในช่วงไตรมาสแรก

ของปี บริษัทฯ ตั้งเป้าเปิดโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ ขณะที่ยอดขายของบริษัทใน

ช่วงสองเดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 20% สูงกว่าเป้าหมาย หรือคิดเป็นยอดขาย

ที่รอรับรู้รายได้กว่า 500-600 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2559 

เป็นต้นไป เพราะได้รับอานิสงค์จากมาตรภาครัฐที่ออกมากระตุ้น ตลอดจนภาพ

รวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ดีขึ้น 

“ปีนี้ เราได้ปรับกลยุทธ์การดำาเนินงานในเชิงรุก 3 ส่วนหลักสำาคัญ ได้แก่ คุณภาพ 

(Quality) ที่ยังคงมุ่งมั่นรักษาระดับมาตรฐานงานออกแบบและการก่อสร้าง เพื่อส่ง

มอบโครงการคุณภาพให้ถึงมือผู้บริโภค การบริการ (Service Mind) ที่สร้างความ

ประทับใจ และการดูแลลูกค้า (CRM) ให้ความใส่ใจสร้างสังคมแห่งคุณภาพภายใต้

โครงการของบริษัท เพื่อตอกยำา้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ไว้วางใจบริษัทมาเกือบสาม

ทศวรรษ” นายชูรัชฏ์ กล่าว 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : บริษัท เมคอะเว็ลท์ คอนซัลติ้ง จำากัด (ที่ปรึกษา

ประชาสัมพันธ์) 

ดรรชนี นวลเขียว (มุ้ม) 097-919-6546, duchanee.mw@gmail.com 

ศิมาภรณ์ แสนสิงห์ (กระแต) 092-279-4963, 094-569-5197,  

simaporn.pr@gmail.com    
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อนันดาฯ ปลื้ม แอชตัน สีลม  
กวาดยอดขายกว่า 3.6 พันล้าน ใน 1 เดือน 

ชูสุดยอดทำ เลทองสีลม ผุดคอนโดแรกในทศวรรษ มั่นใจดีมานต์ดีต่อเนื่อง

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำาแห่งวงการพัฒนา

ที่อยู่อาศัยสำาหรับคนเมือง ครองตำาแหน่งผู้นำาตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ชี้

ตลาดคอนโดมิเนียมระดับลักซ์ชัวรีกลางเมืองยังคงฮอตต่อเนื่อง การันตีจากยอด

ขายแบรนด์ระดับสูงสุดของอนันดา “แอชตัน สีลม” เปิดขาย 1 เดือน ดันยอดขาย

กว่า 3,600 ล้านบาท หรือประมาณ 60% จากมูลค่าโครงการ  ชูสุดยอดทำาเลทอง 

ถ.สีลม ใจกลางมหานครกรุงเทพฯ นับเป็นคอนโดแรกในรอบเกือบ 15 ปีที่ตั้งอยู่

บนถนนสีลมสายหลัก โดดเด่นด้วยนวัตกรรมการออกแบบ Vertical Interlocking 

ให้เพดานสูงสุด 3.6 เมตร  ราคาเริ่มต้น 7.9 ล้านบาท มั่นใจดีมานต์ยังสูงอย่างต่อ

เนื่อง

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลาดคอนโดมิเนียมหรูระ

ดับลักซ์ชัวรีใจกลางเมืองยังคงเป็นตลาดที่น่าจับตามอง เนื่องจากกลุ่มลูกค้าไม่ได้รับ

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมทั้งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(เออีซี) มีผลทำาให้ลูกค้าชาวต่างชาติสนใจเข้ามาซื้อที่พักอาศัย และลงทุนมากขึ้น 

จากราคาอสังหาฯ ในกรุงเทพฯยังมีราคาถูกเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

อาทิ สิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น ทำาให้มีผู้ประกอบการทั้งรายเล็ก รายใหญ่เข้ามา

ลงทุนในตลาดนี้เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะทำาเลพื้นที่ ย่านถนน สีลม สาทร และ

นราธิวาส เป็นพื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างสูง เนื่องจากเป็น

ทำาเลในย่านธุรกิจกลางเมือง มีระบบคมนาคมที่สะดวกทั้งในส่วนของรถไฟฟ้าบีที

เอส และรถโดยสารประจำาทางด่วนพิเศษ (BRT) จึงมั่นใจว่าดีมานต์ยังดีอย่างต่อ

เนื่องในปีนี้

ล่าสุด อนันดาฯ ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นในวงการอสังหาฯ ด้วยการคว้า

ที่ดินแปลงงามบนถนนสีลมสายหลัก (Silom Main road) บริเวณปากซอยสีลม 12 

ใกล้โรงแรม Pullman Silom และเพียง 350 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี 

เชื่อมต่อกับ inner CBD ทั้งสาทร และ  สีลม เพื่อเปิดตัวคอนโดแบรนด์ระดับสูงสุด

ของอนันดา ได้แก่ Ashton ภายใต้ชื่อโครงการ Ashton Silom (แอชตัน สีลม) 

โครงการ high-rise คอนโดมิเนียมระดับลักซ์ชัวรีที่ราคาจับต้องได้ (Affordable 

Luxury Condo) ซึ่งถือว่าเป็นโครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรกที่เกิดขึ้นในรอบ

ทศวรรษบนถนนสีลมเส้นหลัก ที่ตั้งอยู่บนทำาเลที่ดีที่สุด จำานวน 428 ยูนิต  สูง 48 

ชั้น ประกอบด้วยห้อง 1 ห้องนอน ขนาด 31-49.5 ตร.ม. และ 2 ห้องนอน ขนาด 

71.50 – 86.50 ต.รม. มูลค่าโครงการรวม 6,006 ล้านบาท  ด้วยทำาเลที่มีความโดด

เด่นเฉพาะตัว ผสานนวัตกรรม Vertical Interlocking พร้อมความสูงของห้อง 3.6 

เมตร และรวบรวมสิ่งอำานวยความสะดวกอย่างครบครันมากถึง 4 ชั้น ในราคาเริ่ม

ต้น 7.9 ล้านบาท

โครงการ แอชตัน สีลม คือ คอนโดมิเนียมแห่งแรก ที่กล้าปักหมุดแลนด์มาร์คบน

ใจกลางถนนสีลม ด้วยการสร้างสรรค์ตัวอาคารด้วย “New Sculpture Building” 

ครั้งแรกกับการเปิดมุมมองของที่อยู่อาศัยในรูปทรงอาคารสูง ดูโดดเด่น ทันสมัย 

สะท้อนวิสัยทัศน์ของผู้ครอบครองได้อย่างลงตัว ด้วยนวัตกรรมใหม่ “Vertical 

Interlocking” นำาเสนอยูนิตพิเศษโดยการเล่นระดับระหว่างห้องนั่งเล่นและห้อง

นอน  ทำาให้ได้ความสูงของเพดานที่ต่างกันเป็นพิเศษสูงสุดถึง 3.6 เมตร* สร้าง

ความรู้สึกโปร่งสบาย พร้อมมอบฟังค์ชั่นการใช้งานในห้องได้อย่างสมบูรณ์แบบ  

และความพิเศษในทุกยูนิตกับ Master Bathroom ด้วย Jacuzzi เพื่อการอยู่อาศัย

ที่เหนือระดับ ผสานกับห้องในรูปแบบ L-Shape ทำาให้มีความเป็น Corner Units 

เพิ่มความเป็นส่วนตัวสูง และเปิดมุมมอง “Panoramic View” ของมหานคร

กรุงเทพฯ

ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตของ “THE PIONEER” ผู้ซึ่งเป็นมากกว่าแค่ผู้ค้นพบ ผู้

บุกเบิก ผู้ริเริ่ม เป็นผู้ซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ทางแนวความคิด สไตล์ รสนิยม 

และการดำาเนินชีวิตที่ไม่เหมือนใคร จึงเป็นที่มาของแนวความคิดในการพัฒนา
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News

โครงการ Ashton Silom ที่สะท้อนความเป็นผู้นำาในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ

เมืองไทย ที่นี่จึงเต็มเปี่ยมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกที่มากกว่ากับ “Quadruple 

Facilities” ที่ตอบทุกโจทย์แห่งการใช้ชีวิตอย่างมีเอกลักษณ์สัมผัสได้ตั้งแต่ก้าวแรก 

ณ “Alfresco Living Plaza” สวนที่โดดเด่นบนถนนสีลม ถูกออกแบบให้มีการเล่น

ระดับของพื้นที่ให้สวนและน้ำาตกอยู่ด้านล่างเพื่อมอบความสงบได้อย่างเต็มที่จาก

นั้นเพียงก้าวข้ามสะพานที่เชื่อมต่อกันระหว่างสวนเข้าสู่ภายในอาคารจะได้สัมผัสกับ 

“Objets’ D’Art Lobby”ตกแต่งด้วยคอนเซ็ปต์ ‘Time Pause’ และชิ้นงานศิลปะ

ระดับมาสเตอร์พีซที่ได้รับการรังสรรค์อย่างเป็นพิเศษเพื่อสะท้อนการหยุดทุกช่วง

เวลาแห่งความเร่งรีบไว้ภายนอกและเริ่มต้นผ่อนคลายได้อย่างไร้กาลเวลา

สัมผัสกับ “Private Theatre Lounge” ห้องชมภาพยนตร์และความบันเทิง, 

Scenic Steam & Scenic Sauna สำาหรับการพักผ่อนอย่างมีอิสระท่ามกลาง 

Panoramic View ของผืนท้องฟ้าได้ตลอดทั้งวันที่ชั้น 34, “Social Club” พื้นที่

สำาหรับการพบปะอย่างเป็นกันเองบนชั้น 48 และเชื่อมต่อไปยัง“Botanical 

Lounge” พื้นที่สวนด้านนอกเพื่อการสังสรรค์ในแบบเอ็กซ์คลูซีฟท่ามกลางผืนฟ้า

ของมหานครกรุงเทพ

นอกจากนี้ยังจัดให้มี facilities ถึง 4 ชั้น ที่ครบทุกความต้องการ ได้แก่ 

Swimming Pool, Kid's Pool,  Onsen, Jacuzzi, Fitness, Private Fitness, 

Massage Room, Library และBusiness Lounge กล่าวได้ว่าเป็นโครงการที่นำา

ทุกรายละเอียด ทุกความหรูหราแห่งการใช้ชีวิตมาไว้ในที่เดียวเพื่อความเป็นส่วนตัว

เสมือนได้อยู่บ้านอย่างแท้จริง

ด้วยแนวคิดนอกกรอบในการออกแบบสำานักงานขายโดยได้แรงบันดาลใจจาก ‘โรง

สีข้าว’ หรือ ‘Wind Mill’ ซึ่งเป็นชื่อแรกของถนนสายประวัติศาสตร์แห่งนี้ ถูก

นำามาเป็นหัวใจหลักในการออกแบบทำาให้รูปแบบอาคารภายนอกสะท้อนความมี

เอกลักษณ์เฉพาะตัวจากห้วงอดีตที่มีคุณค่าสู่ปัจจุบันและอนาคตที่ไม่รู้จบ ภายใน

อาคารสะท้อนความงดงามแห่งสุนทรียะและความปราณีตของ ‘Luxury Art 

Gallery’ ซึ่งเป็นการผสมผสานความแตกต่างได้อย่างลงตัว

"สำาหรับแผนการส่งเสริมการตลาดและการขายในช่วงนี้บริษัทฯ ได้จัดงาน 

Presales เปิดให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมห้องตัวอย่างและเปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกจอง

ห้องชุดก่อนใคร พร้อมรับข้อเสนอพิเศษในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับ

การตอบรับจากยอดขายมากกว่า 3,600 ล้านบาท ภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือน

ของการเปิดขาย ทำาให้มั่นใจได้ว่าโครงการ แอชตัน สีลม จะเป็นอีกหนึ่งความภาค

ภูมิใจของอนันดาฯ ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้ากลุ่ม Gen C สมดังปรัชญาการดำาเนินธุรกิจ “Urban Living Solution” ได้

อย่างลงตัวที่สุด” นายชานนท์ กล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ   

ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ - นันทพร บุญ-หลง, สมฤทัย ผลพละ   

บริษัท สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ จำากัด 

โทร. 0-2693-7835-8 ต่อ 20, 21

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 

คุณกุลนรี มีแก้ว (มิ้นท์) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

Email :kulnaree@ananda.co.th โทร : 0 2697 3300 ต่อ 3208 

คุณอรวรรณ รัตนา (เปรี้ยว) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโส 

Email: Orawanr@ananda.co.th โทร: 0 2697 3300 ต่อ 3217



              22    

The Big Interview



    23        

คุณใช้เวลาถือครองที่ดินไว้ในมือ

นานแค่ไหน... ก่อนที่จะตัดสินใจ

ใช้ประโยชน์จากที่ดินผืนนั้น และ

คุณมองเห็นการใช้ประโยชน์แบบ 

Mixed-Use ด้วยหรือไม่?

เราได้รับที่ดินแปลงใหญ่และด้วยวิสัย

ทัศน์ที่จะสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

โดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านธุรกิจที่

ไม่เหมือนที่ใดในโลก และในการเป็น

ศูนย์กลางการในการพบปะติดต่อธุรกิจ

และเป็นสถานที่จัดงานที่โดเด่นใน

กรุงเทพมหานคร เราจึงได้ตัดสินใจ 

สร้าง ICONSIAM ขึ้นเพื่อที่จะเป็นแถว

หน้าในวงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ 

เปรียบเสมือนเป็นจุดหมายปลายทาง

ที่มีทั้งเอกลักษณ์และการผลสมผสาน

กันอย่างลงตัวให้แรงบันดาลใจและ

ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น พื้นที่ต้อนรับ

ลูกค้าที่สุดหรูหราประกอบไปด้วย ห้าง

สรรพสินค้าที่ทันสมัย 2 แห่ง อีกทั้งยังมี 

Magnolias Waterfront Residence 

และ The Residences at Mandarin 

Oriental Bangkok.

การร่วมมือกับทาง Mandarin 

Oriental เกิดนขึ้นได้อย่างไร? ทาง

คุณเป็นเป็นฝ่ายไปทาบทาม หรือทาง 

Mandarin Oriental มาทาบทาม

คุณ?

สำาหรับโครงการ The Residences 

at Mandarin Oriental นั้นทางเรา

ได้เลือกเครือแมนดาริน โอเรียนทัลมา

เป็นหุ้นส่วน เนื่องจากทางเครือโรงแรม

แมนดารินโอเรียนทัลเป็นสัญลักษณ์

ของคำาว่ามากกว่าการบริการด้าน

โรงแรม ด้วยประวัติความเป็นมาที่ดี

เลิศกว่า 14 ทศวรรษ เราต้องการที่จะ

สร้างแลนด์มาร์กแห่งใหม่ให้เกิดขึ้นใน

กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เราได้สร้างคอน

โดมีเนียมที่มีระดับสูงมากกว่าเจ้าอื่นๆ

ในตลาดและเรายังได้ผสมผสานสิ่งที่

เป็นที่สุดในประเทศไทยเอาไว้เพื่อลูกค้า

ระดับโลกมาจับจองเป็นเจ้าของ

คุณมองอนาคตของที่อยู่อาศัยที่มีชื่อ

เสียงในกรุงเทพไว้อย่างไรบ้าง?

ในประเทศไทยมีที่อยู่อาศัยที่มีชื่อเสียง

หรือเป็นที่รู้จักและได้มีการพัฒนามา 

ระยะหนึ่งแล้ว บริษัทอสังหาริมทรัพย์

ชั้นนำาต่างๆก็ได้มีการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ระดับluxurious เนื่องจากมันสามารถ

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของการอยู่อาศัย

ของไทยทำาให้ได้รับการยอมรับในระดับ

โลกได้ ที่อยู่อาศัยระดับluxuriousหรือ

มีชื่อโดยส่วนใหญ่จะมีคุณภาพ อีกทั้ง

ดีไซน์ และการบริการที่เหนือกว่า

ลูกค้าซื้อไลฟ์สไตล์ ของแบรนด์

อสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียง

นั้นเนื่องจากการเป็นเจ้าของ

อสังหาริมทรัพย์ระดับนี้เป็นการส่งเสริม

ไลฟ์สไตล์ และยังมีการบริหารจัดการ

โครงการที่ดีเยี่ยมอีกด้วย และเป็นการ

เล็งเห็นศักยภาพทางการเงินของผู้ซื้อ

อีกด้วย ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็น

การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของทั้งผู้

ลงทุนและความต้องการ สำาหรับที่อยู่

อาศัยที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร

และเมืองท่องเที่ยว ตากอากาศต่างๆ

จะเป็นการผสมผสานระหว่างสิทธิ

ประโยชน์ของผู้ซื้อได้อีกด้วย

จุดประสงค์หลักคือการสร้างไอคอน

หรือสร้างสัญลักษณ์ แล้วชื่อ 

ICONSIAM มาได้อย่างไร?

เนื่องจากเราต้องการสร้างไอคอนแห่ง

ใหม่ในประเทศโดยเป็นการสื่อสารถึง

ความเป็นไทยสู่ชาวโลก และชื่อนี้ก็มี

ความหมายในตัวของมันเองอยู่แล้ว คือ

การที่จะสื่อถึงความสามารถและของ

การเป็นจุดหมายปลายทางที่หรูหรา

สำาหรับการพักผ่อนและมาติดต่อธุรกิจ 

รวมถึงแสดงถึงการพัฒนาในตัวของ

มันเอง โดยเน้นหนักไปที่แก่นใหม่ของ

ความหรูหราในกรุงเทพมหานคร มัน

จึงเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของ

ทั้งการเป็นอยู่อาศัยและสามารถที่จะ

ดำาเนินการด้านการค้าด้านธุรกิจ เพื่อ

ที่จะกลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่

ในประเทศ สัญลักษณ์ในที่นี้หมายถึง

คุณภาพที่ยั่งยืนและมีความดึงดูด ที่ดู

น่าหลงไหลสำาหรับนักท่องเที่ยวในระยะ

ยาวอีกด้วย

ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของความ

เป็นไทย ในความเห็นของท่าน มีอะไร

ที่เหนือกว่า ICONSIAM อีกหรือไม่?   

เราเชื่อว่าโครงการนี้จะให้ประโยชน์

แก่ภาคการท่องเที่ยงเนื่องจากเราได้

สร้างโครงการนี้ขึ้นที่บริเวณริมแม่น้ำา

เจ้าพระยา ที่ซึ่งมีทั้งความสวยงามและ

ความเป็นไทยเพราะเราได้รวบรวม

ความเป็นที่สุดของไทยมาไว้ในที่เดียว

และสร้างประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นแก่

นักท่องเที่ยวด้วย DNA ไทยแท้ๆ

ที่ ICONSIAM นักท่องเที่ยวจะได้

ซึมซับประเพณีและวัฒนธรรมไทย คน

ไทยโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ย่านถนน

เจริญนครจะมีโอกาสขยายโอกาสทาง

ธุรกิจเพราะเนื่องจากจำานวนนักท่อง

เที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อตอบคำาถาม

ของคุณที่ถามมา ผมคิดว่านี่จะเป็นการ

สร้างเทรนด์บางอย่างขึ้นในอนาคต 

จากขนาดของโครงการ ICONSIAM 

แล้วจะทำาให้โครงการนี้นำาหน้าโครง

การอื่นๆ ทั้งในแง่ของมูลค่าของตัว

โครงการเองและเป็นการเชื่อมโยงสู่

ความหรูหราที่ไม่รู้จักจบสิ้น  

An icon of Thainess
ไทยแลนด์พร๊อพเพอร์ตี้ ได้สัมภาษณ์คุณธนวันต์ ชัยวัฒนะ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท Icon Siam Residence 
กับวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาให้เป็นที่สุดแห่งสยามประเทศ
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อัญมณีแห่งภาคอีสาน
หมู่บ้านศิริวิลเลจ: ผลผลิตแห่งความมุ่งมั่นค้นคว้าอย่างที่สุด 

Editorial

จังหวัดอุดรธานีเป็น 1 ใน 4 จังหวัดใหญ่ที่สำาคัญใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยระยะทางราว 560 

กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดอุดรธานี

นี้เริ่มเป็นที่รู้จักครั้งแรกในสมัยสงครายเวียดนาม ซึ่ง

พื้นที่บริเวณนี้ได้เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์สาหรับฐานทัพ

อากาศมาก่อน และในปัจจุบันนี้ยังคงมีสัมผัสเสน่ห์

และกลิ่นไอสมัยเมื่อครั้งสงครามเวียดนามที่ผ่านมา 

ปัจจุบันตามร้านกาแฟและผับบาร์ต่างๆ ในตัวเมืองได้

มีการพัฒนาให้เป็นสังคมเมืองที่มีความเร่งรีบ และการ

แข่งขันในด้านภาคอสังหาริมทรัพย์

จังหวัดอุดรธานีมีทำาเลที่ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนประเทศ

ลาวซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศเวียดนามและ

ประเทศจีนได้ จังหวัดอุดรธานีนั้นมีศักยภาพทาง

เศรษฐกิจที่แข็งแรงเนื่องจากเป็นศูนย์กลางการค้าขาย

และการคมนาคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทั้งนี้จังหวัดอุดรธานีเพิ่งเสร็จสิ้นจากการขยายท่า

อากาศยานนานาชาติทั้ง 2 แห่งภายในตัวจังหวัดเพื่อ

ต้อนรับผู้โดยสารราว 2 ล้านคนต่อปี ในปี 2559 ซึ่ง

อนาคตอันใกล้นี้คงจะมีการขยายตัวจากการเปิดเสรี

อาเซียน หรือ ACE เมื่อปลายปีที่ผ่านมา

การขยายตัวของการค้าปลีกและค้าส่งเป็นเวลาติดต่อ

กันหลายปี ทำาให้ศูนย์การค้า UD-Town เป็นที่นิยม

อย่างมากโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เนื่องจาก

มีสิ่งที่อำานวยความสะดวกเหมือนกับศูนย์การค้าใน

กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะทางด้านเครือเซ็นทรัล

ได้เข้ามารุกพื้นที่ทำาตลาดโดยการนำาศูนย์การค้า 

Festival มาเปิดในจังหวัดอุดรธานี ตามเส้นทางเชื่อ

ต่ออุดร-หนองบัวลำาภูทำาให้ได้กลายมาเป็นศูนย์กลาง

การค้าส่ง โดยมีศูนย์การค้า 168 แพลททินั่ม และ 

Ngee Sun เปิดให้บริการเป็นต้น

บางทีนี่อาจจะเป็นเหตุผลหลักที่ว่าทำาไมตลาด

อสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดอุดรธานีถึงได้รับความสนใจ

จากบริษัทผู้ลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากกรุงเทพ

ธนาสิริกรุ๊ป บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีการจด

ทะเบียนในตลาดหลรักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้โฟกัส

กลุ่มเป้าหมายไปที่ตลาดอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพ 

โครงการศิริวิลเลจ อุดนธานี-แอร์พอร์ตเป็นหนึ่งใน

โครงการที่ทำาด้วยความมั่งมั่น มุมานะและการศึกษา

ค้นคว้าอย่างที่สุด บริษัทภายใต้การนำาของ คุณ สุทธิ

รักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์กรรมการผู้จัดการซึ่งเข้ามารับ

ช่วงดูแลต่อจากคุณพ่อ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทแห่งนี้เมื่อ

ราว 30 ปีก่อน

หลังจากวิกฤติต้มยำากุ้งใน พ.ศ.2540 ท่านได้เปลี่ยน

ชื่อบริษัทเป็น ธนาสิริ กรุ๊ป และได้เปิดดำาเนินการที่

จังหวัดนนทบุรี ในปัจจุบัน ทางบริษัทมีการพัฒนา

โครงการมากกว่า 3000 ยูนิต ใน 22 โครงการ และ

มีอีก 4 โครงการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีที่มีแผน

จะทำาการเปิดตัวในปีนี้ด้วย โดยที่บริษัทได้ให้ความ

สนใจในโครงการที่อยู่อาศัยนอกเหนือจากเขต

กรุงเทพมหานครเป็นหลัก ดังนั้นตัวอย่างที่ทางบริษัท

ธนาสิริได้ทำาการพัฒนามา 5 โครงการในเขตพื้นที่

จังหวัดภูเก็ต และทั้ง 5 โครงการได้ปิดการขายไปเป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่บริษัทได้มองหาพื้นที่ทำาเลที่

เหมาะสมตามเกาะต่างๆ คุณ สิทธิรักษ์ ได้เปิดเผยว่า 

ทางบริษัทมีที่ดินแปลงใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต แต่อยู่ใน

ระหว่างการศึกษาพัฒนา ว่าสมควรประกอบธุรกิจเป็น

รูปแบบ Boutique Hotel หรือเป็นวิลล่าหรูแทน

นอกจากจังหวัดภูเก็ตแล้วทางบริษัทได้มองหาพื้นที่ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหลังจากการศึกษาพบ

ว่า พื้นที่ในจังหวัด อุดรธานี เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม
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สำาหรับการพัฒนาโครงการที่มีขนาดใหญ่

หนึ่งในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในจังหวัดสกลนคร ได้

ทำาการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและสอบถามความ

ต้องการของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ว่าต้องการอะไรบ้าง

จากอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ทางบริษัทมีความประสงค์

ที่จะต้องการรู้ถึงความต้องการของผู้อยู่อาศัยว่าชอบ

แบบบ้านที่ทางบริษัทได้เสนอและออกแบบมาหรือไม่ 

พอใจไม่พอใจอย่างไร

ผลปรากฎว่า ได้มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำาคัญ

สำาหรับการพัฒนาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือและภาคอื่นๆในประเทศไทย 

คุณสุทธิรักษ์ กล่าวว่า “ คนในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือต้องหารพื้นที่ในการเก็บของ หรือสังสรรค์

มากกว่า เพราะเป็นคนที่ให้ความสำาคัญกับครอบรัว

มาก เพราะฉะนั้น ทางบริษัทจึงออกแบบบ้านที่มี

ระเบียงที่กว้างขวางสำาหรับการจัดกิจกรรมต่างๆใน

ครอบครัว”

ทางบริษัทได้เรียนรู้ว่า โครงการที่พัฒนาขึ้นและ

สามารถขายหมดส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าทางบริษัทได้

ออกแบบบ้านที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

โครงการศิริวิลเลจ อุดรธานี-แอร์พอร์ตมีพื้นที่การ

พัฒนาทั้งหมดมากกว่า 40 ไร่ ใช้เวลาในการก่อสร้าง

และพัฒนาประมาณ 3 ถึง 4 ปี โดยเมื่อเสร็จสมบูรณ์

แล้วจะมีจำานวนบ้านทั้งหมด 179 ยูนิต ภายใต้

คอนเซ็ป”Difference begins” สิ่งที่ทำาให้โครงการนี้

แตกต่างและโดดเด่นต่างจากโครงการอื่น คือ มีการนำา

เสนอคุณภาพชีวิตที่สุดพรีเมียม

คุณสุทธิรักษ์ กล่าวว่า  “เราได้ทำาธุรกิจในพื้นที่รอบ

จังหวัดอุดรธานีและพบว่า ราคามีการปรับตัวสูงขึ้น 

ทำาให้เราสามารถตอบเสนอคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าได้ใน

ราคาที่ต่ำากว่าตลาด และเราเชื่อมั่นว่ามันจะสามารถ

ได้ผล”  

ศิริวิลเลจ อุดรธานี-แอร์พอร์ต ตั้งอยู่ประมาณ 4 

กิโลเมตรจากท่าอากาศยานอุดรธานี และประมาณ 

30 นาทีจากใจกลางเมือง ทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับ

ศูนย์การค้าต่างๆเช่น Big C, Tesco Lotus และ

ศูนย์การค้าอื่นๆ พื้นที่ของโครงการตั้งอยู่ในทำาเลที่ดี

สำาหรับลูกผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายเพียบพร้อม 

แต่ไม่อยากจะอยู่ในพื่นที่ที่มีผู้คนหนาแน่น โดยพื้นที่

โครงการตั้งอยู่ท่ามกลางสวนธรรมชาติสีเขียวสดชื่นที่

สงวนเฉพาะผู้พักอาศัยเท่านั้นอีกทั้งยังใกล้กับอุทยาน

แห่งชาติอีกด้วย

ในโครงการจะประกอยด้วย สระว่ายน้ำาระบบ Salt 

Water ลานออกกำาลังกาย คลับเฮ้าส์ที่มีขนาดใหญ่ 

และระบบรักษาความปลอดภัย 2 ชั้น ทำาการตลอด 

24 ชั่วโมง โดยแบบบ้านจะเป็นในแนว Modern 

Tropical Resort 

ราคาสำาหรับบ้านคุณภาพสูงนี้เริ่มต้นที่ 4 ล้านบาท ถึง 

8 ล้านบาท ทำาให้คุ้มค่าเงินมากกว่าในภูมิภาคอื่นของ

ประเทศ โดยเงิน 4 ล้านบาทจะได้บ้านขนาด 4 ห้อง

นอน 3 ห้องน้ำา 1 ห้องรับแขกแบบแยกส่วน และที่

จอดรถ 2 คัน

การพัฒนาโครงการครั้งนี้ โดยที่คุณ สิทธิรักษ์ ได้

อธิบายถึง “big for us” โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด

ขอนแก่น นั้นคือบริษัท อีสานพิมาน กรุ๊ป เป็นการ

ร่วมแชร์ประสบการณ์ของทั้ง 2 บริษัทมารังสรรค์บ้าน

คุณภาพอย่างเต็มที่

“พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับการต้อนรับอย่าง

อบอุ่นจากชาวอุดรธานี” คุณสิทธิรักษ์กล่าว

ศิริวิลเลจ อุดรธานี-แอร์พอร์ต เสนอโปรโมชั่นสุด

พิเศษแก่ผู้ที่ทางบริษัทได้เชิญเข้างานในรอบพิเศษ

ระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 มีนาคมที่ผ่านมา และงานเปิด

ตัวอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นอีกครั้งในเดือนมิถุนายน

ที่จะถึงนี้ แม้ว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการแรกของ

บริษัทในจังหวัดอุดรธานี แต่ด้วยด้วมทุ่มเททำางาน

และระดมสมองศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างหนักจะทำาให้

ประสบความสำาเร็จอย่างแน่นอน

“แน่นอนเราจะทำาการพัฒนาโครงการในพื่นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกใน

อนาคต โดยที่เราจะพยายามหาทำาเลที่เหมาะสมกับ

โครงการของเรา แต่เราต้องมั่นใจก่อนว่าโครงการศิริ

วิลเลจนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าและมียอดจอง

ในระดับที่น่าพอใจ”

“ด้านผู้พัฒนาบางเจ้าได้เข้ามาในพื้นที่และสุดท้ายต้อง

จากไป แต่สำาหรับเรา เรามาเพื่อที่จะอยู่อย่างมั่นคง”

ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

Tel: +66 (0) 42-219-881 

www.sirivillage.com
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รับสร้างบ้านปลื้มงาน  
“รับสร้างบ้าน Home Builder Focus 2016” 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน พอใจความสำ เร็จหลังการจัดงาน  ยอดขายในงาน 4 วันได้ 950 ล้านบาท

นายพิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder 

Association :HBA)เปิดเผยถึงความสำาเร็จของการจัดงาน “รับสร้างบ้าน Home 

Builder Focus 2016” ว่าตลอด 4 วันของการจัดงานระหว่างวันที่ 10-13 

มีนาคมที่ผ่านมา ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภาย

ใต้คอนเซ็ปต์ “ครบทุกระดับราคา มาตรฐานระดับมืออาชีพ” ได้รับผลตอบรับดี

โดยภายในงานได้รวบรวมผู้ประกอบการในธุรกิจรับสร้างบ้านมืออาชีพชั้นนำาและ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งกว่า 40 ราย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ อีก

ทั้งยังมีบริการสินเชื่อจากสถาบันชั้นนำาทั้งธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 

และ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)   เป็นต้น โดยทั้ง 4 วันมียอดผู้เข้าชมงาน

ประมาณ 47,000  คน และมียอดขาย(จอง)ปลูกสร้างบ้านในงานประมาณ 950 

ล้านบาท ซึ่งคาดว่าหลังจบงานจะมียอดขายตามมาอีก

โดยประเภทที่อยู่อาศัยที่จองภายในงานมากสุดนั้นเป็นกลุ่มบ้านระดับราคา 3 

อันดับแรกคือ 1กลุ่มบ้านระดับราคา 2.5 ล้านบาท.2,กลุ่มบ้านระดับราคา  5  ล้าน

บาท และ 3กลุ่มบ้านระดับราคา  10 ล้านบาท  ทั้งนี้ หากพิจารณากลุ่มคนที่มา

เดินในงานครั้งนี้แม้จะต่ำากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือประมาณ 50,000 คน แต่ก็เป็น

กลุ่มเรียลดีมานด์ที่มีความต้องการปลูกบ้านจริง และเป็นกลุ่มคนที่ชะลอการตัดสิน

ใจจากปีที่แล้ว ได้มาตัดสินใจในปีนี้ โดยผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ  25-30 

ปี มีระดับรายได้ 55,001-75,000 บาท ระยะเวลาที่ต้องการปลูกสร้างบ้านในระยะ

เวลาภายใน 3-6 เดือน  23 % ระยะเวลา 6-12 เดือน  32 %  และระยะ 12 เดือน

ขึ้นไป 45 % 

จากสัดส่วนของการว่าจ้างบริษัทรับสร้างบ้านและศึกษาหาข้อมูลก็ได้สอดคล้อง

กับปัจจัยที่ช่วยตัดสินใจในการเลือกใช้บริษัทรับสร้างบ้านนั้นพบว่าเลือกเพราะชื่อ

เสียงของบริษัท  65 %,คุณภาพของงานก่อสร้าง 51 %คุณภาพของวัสดุที่ใช้ 57 % 

,ราคาก่อสร้างของแต่ละบริษัท 38% และการรับประกัน 37 %

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน  

บริษัท ซี ทู วัน เอ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จำากัด: 

คุณปรียา เทศนอก(ปุ่น)  

โทร. 099-465-5945  

อีเมล์. punpunpreeya@gmail.com  

คุณวัชรียา แถลงสัตย์  

โทร. 095-368-8344   

อีเมล์. watchareeya@c21x.co.th

News
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Editorial

The Lofts Asoke 
หรูหราอย่างมีสไตล์และแตกต่าง

บริษัท ไรมอนแลนด์ จำากัด (มหาชน) ได้เปิดตัวโครง

การเดอะลอฟท์อโศก (The Lofts Asoke) โครงการ

คอนโดมิเนียม High Rise 45 ชั้น เพียงแค่ 211 ยูนิต

ซึง่จะเปน็ Landmark ใจกลางอโศกซึง่เปน็ท่ีทุกคนตา่ง

จับมอง ตั้งแต่เปิดพรีเซลในช่วงเดือนตุลาคมปีที่ผ่าน

มาทั้งจากผู้ซื้อชาวไทยและนักลงทุนจากต่างประเทศ

ซึ่งโครงการได้มีการทำาการตลาดในต่างประเทศ ชื่อไร

มอนแลนด์เป็นสิ่งที่การันตีถึงการออกแบบที่พิถีพิถัน

และคุณภาพจากผลงานท่ีผ่านมากว่า 12 โครงการใน

อดีตถึงปัจจุบัน 

“อโศก” ที่สุดของทำ เล
โครงการ The Lofts Asoke ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 21 

(อโศก) ซึ่งถือว่าเป็นทำาเลย่านใจกลางธุรกิจ (CBD) ที่

สำาคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ รายล้อมไปด้วยอาคาร

สำานักงาน ห้างสรรพสินค้าชั้นนำา มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนอินเตอร์ เดินทาง

สะดวกเชือ่มตอ่ทกุการเดนิทางดว้ยรถไฟฟา้ BTS MRT 

และ Airport Link ซ่ึงตัวโครงการตั้งอยู่ห่างจากสถานี 

MRT เพชรบุรีเพียงแค่ 200 เมตร โดยในอนาคตจะมี

อภิมหาโครงการ Singha Complex บนพื้นที่ 11 ไร่

บริเวณแยกถนนอโศก-เพชรบุรีที่จะเพิ่มศักยภาพของ

ทำาเลในอีก 5 ปีข้างหน้า 

คงไม่ต้องอธิบายกันให้มากความถึงความร้อนแรงของ

ทำาเลนี้

เหนือกว่าในทุกรายละเอียด
The Lofts Asoke ไม่ได้มีดีแค่ทำาเลที่ตั้ง เพราะเมื่อลง

ลกึในรายละเอยีดและสว่นประกอบปลกียอ่ยต่างๆของ

โครงการจะเหน็ถงึสิง่ทีแ่ตกตา่ง เริม่ด้วยเพดานฝา้สงูถงึ 

3.2 เมตร ที่จอดรถ 100%  

ทั้งนี้ The Lofts Asoke ยังมี Signature Duplex 

Unit Type ซึ่งมีฝ้าเพดานสูงถึง 5.7 เมตรในยูนิต การ

ออกแบบภายในให้ความรู้สึกของพื้นที่กว้างขนาดใหญ่

และเพดานที่สูงโปร่ง ไม่ว่าจะเป็น Tripple Volume 

Lobby, Double Volume Fitness และโครงการยังมี

พื้นที่ส่วนกลาง Intelligent Workspace 

โดยหอ้งพกัอาศยั 184 ยนูติเปน็แบบหอ้งชัน้เดยีวสไตล์

ลอฟท์ มีขนาดตัง้แต ่35 ตารางเมตรถงึ 87 ตารางเมตร 

จะมีรปูแบบหนึง่และสองห้องนอน จากชัน้ 3 ถงึชัน้ 30 

โดยโซนสกายลอฟท์ Skyloft จะเริ่มจากชั้น 31 ถึงชั้น 

44 ซึ่งเป็นห้องแบบ Duplex ทั้งหมด 27 ยูนิต และ

มีให้เลือกต้ังแต่ 1-3 ห้องนอนพ้ืนที่ใช้สอย 76-145 

ตารางเมตร

การออกแบบ Layout ในแต่ละชั้นพักอาศัยจะเน้น

ส่วนตัวสูง โดยมีจำานวนห้องต่อชั้นเพียงแค่ 7 ยูนิต

นอกจากน้ีโครงการยังมีทางเลือกในการตกแต่งห้องให้

กับลูกค้า โดยสามารถเลือกรูปแบบการตกแต่งภายใน

แบบ ดบิ เทห่ห์รือฟังชัน่อ่ืนๆเพ่ือใหต้รงกบัรสนยิมของ

ตัวเจ้าของห้องเอง 

โครงการจะเร่ิมก่อสร้างในปีนี้และคาดก่อสร้างแล้ว

เสร็จปลายปี 2561 โดยปัจจุบันโครงการมียอดจองอยู่

ที่ 45% 

ใช้ชีวิตกับความพิเศษเหนือระดับที่ไม่เหมือนใครใน

ใจกลางสุขุมวิทไปกับ The Lofts Asoke พบกับยูนิต

พิเศษพร้อมพื้นที่ ที่กว้างขวางในราคา 8 – 33 ล้าน

บาทได้แล้ววันนี้  

 

สนใจดูรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่  

www.theloftsasoke.com
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Architecture

การผสมผสานการออกแบบที่คำานึงถึงความนำาสมัย 

และมีแบบฉบับเฉพาะตัว โดยการนำาเอารูปแบบการ

อยู่อาศัยสไตล์ญี่ปุ่นมาปรับใช้ให้เกิดเอกลักษณ์ที่

ชัดเจนให้กับโครงการ ความเรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่นถูก

ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบของอาคารที่ดูเรียบง่าย

และสงบ สะท้อนออกมาด้วยรูปทรง Facade แนวตั้ง 

ควมคุมโทนสีของอาคารด้วยเฉดสีเทา และเพ่ิมความ

อบอุ่นด้วยวัสดุผิวไม้แบบ Oriental ทำาให้ภาพรวม

ของอาคารมคีวามเรยีบงา่ยอยา่งกลมกลืน อบอุน่ลงตวั 

เหมาะแก่ผู้ที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์ที่สัมผัสได้ถึงความสงบ 

เรียบง่าย ตาม Concept ของ MONIIQ

Landscape

รูปแบบการจัดองค์ประกอบของงานภูมิสถาปัตยกรรม 

ออกแบบเพื่อดึงเอาวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ได้สัมผัส

ธรรมชาติมากที่สุด การเอามิติของรูปฟอร์มทาง

สถาปัตยกรรม (เส้นแนวดิ่ง) ให้เกี่ยวพันสอดแทรก

เข้าไปยังงาน Hardscape ภายนอก ทำาให้เกิดการ

เชื่อมต่อของเส้นสายเพื่อดึงผู้อยู่อาศัยออกไปใช้สอย

พื้นที่สวนภายนอกอย่างไม่รู้สึกแปลกแยก ทำาให้มุม

มองโดยภาพรวมเป็นเนื้อเดียวกัน

Interior

การวางผังห้องอย่างลงตัวในสไตล์ญี่ปุ่น ช่วยให้มอง

เห็นวิวในมุมมองที่กว้างขึ้น ภายในห้องที่ออกแบบ

เรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลาก

หลาย การใช้วัสดุไม้ เพื่อให้บรรยากาศโดยรวม ดู

อบอุ่น และน่าอยู่ สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ 

ออกแบบให้มีความปลอดภัยสำาหรับลูกบ้าน ด้วยโถง

ทางเข้าที่มี Double Door Lock มีห้องออกกำาลังกาย 

และห้องสมุด พร้อมด้วยห้องเอ็นเตอร์เทนเมนท์ เพื่อ

ให้ลูกบ้านได้รับความสะดวกสบายอย่างเต็มที่

โมนีค สุขุมวิท 64 คอนโดคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น

คอนเซ็ปต์ไอเดียในการออกแบบโครงการ

โครงการ โมนีค สุขุมวิท 64 เจ้าของโครงการบริษัทซันเคียว โฮม (ไทยแลนด์)จำากัด ทะเบียนเลขที่ 0105557034837 สำานักงานตั้งอยู่เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้นที่ 13 ถนนราชดำาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท (ชำาระเต็มมูลค่า ข้อมูล ณ 

วันที่ 21 ธันวาคม 2558) กรรมการผู้มีอำานาจกระทำาการแทนบริษัทฯ นางโสภิดา โองาวะ โครงการก่อสร้างเป็นอาคารชุดสูง 8 ชั้น จำานวน 2 อาคาร จำานวน 368 ห้อง (เพื่อพักอาศัย 366 ห้อง/ เพื่อการพาณิชย์ 2 ห้อง) ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่  19636, 19638, 26266 และ 226242 เลข

ที่ดิน 2363, 2361, 2358 และ 2451 หน้าสำารวจ 3857, 3859, 5290 และ 32159 แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวมประมาณ 3 ไร่ 1 งาน 89.1 ตารางวา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของโครงการ ที่ดินจะมีภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน โครงการได้รับแจ้งการ

ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ตรี เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามใบรับแจ้งการก่อสร้างเลขที่ 12359/2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มงานก่อสร้างได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 19 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ

เดือนสิงหาคม 2560 และจะดำาเนินการจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยเจ้าของห้องชุดจะต้องชำาระค่าใช้จ่ายทรัพย์ส่วนกลาง และเงินกองทุนตามอัตราที่เจ้าของโครงการกำาหนด และ/หรือ ตามข้อกำาหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด บริหารงานขายโดยบริษัท พลัส 

พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
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เป้าหมายในปี 2016

เรายังมีความตั้งใจที่จะขยายการพัฒนาธุรกิจ

คอนโดมิเนียมในเมืองไทยออกไปอีกอย่างต่อเนื่อง ทั้ง

คอนโดมิเนียมแบบ Low-rise และ High-rise และนับ

จากนี้ไปคนไทยจะได้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในการพัก

อาศัยที่ดีขึ้นกว่าเดิม ด้วยรูปแบบคอนโดมิเนียมจาก

ประเทศญี่ปุ่น 
 

ติดต่อสำ นักงานขาย 
ติด BTS ปุณณวิถี ทางออก 2 

02-331-6855, 094-567-3366 

www.moniiqcondo.com

จุดมุ่งหมายในการดำ เนินธุรกิจ

เรามีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาธุรกิจ

คอนโดมิเนียมในเมืองไทย โดยขอนำาเสนอรูปแบบ

ของคอนโดมิเนียมคุณภาพมาตรฐานจากประเทศ

ญี่ปุ่น เพื่อให้คนไทยได้สัมผัสถึงความแตกต่าง ไม่ว่าจะ

เป็นการออกแบบท่ีพิถีพิถันใส่ใจในทุกรายละเอียด ท่ี

เราพยายามรังสรรค์ให้พ้ืนที่ห้องขนาดเล็กน้ันสามารถ

ใช้อรรถประโยชน์ได้สูงสุด และน่ันคือโมนีค สุขุมวิท 

64 ด้วยรูปแบบคอนโดมิเนียม Minimal Perfection 

ที่เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

การพักอาศัยในคอนโดมิเนียมของคนไทยได้สะดวก

สบายมากขึ้น

บทสัมภาษณ์ท่านประธาน

คุณฟูจิโอะ โองาวะ 

ประธานกรรมการบริหาร
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“อัลเทอร์เนทีฟ แอสเซทฯ” ปักธงทำ เลทอง ใจกลางธุรกิจ 
เปิดตัว “ALTITUDE สามย่าน-สีลม” – มูลค่าโครงการกว่า 510 ล้านบาท

บริษัท  อัลเทอร์เนทีฟ แอสเซท  จำากัด เดินหน้ารุกธุรกิจอสังหาฯ เปิดตัวคอนโด

โครงการแรก “ALTITUDE สามย่าน - สีลม” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ที่สุดสมดุลแห่ง

ดีไซน์ของคอนโดมิเนียมใจกลางเมือง” มูลค่าโครงการกว่า 510 ล้านบาท รองรับ

ดีมานด์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะทำาเลใจกลางเมืองมีอัตราเติบโตที่สูง มั่นใจ

ตลาดคอนโดมิเนียมปีนี้ยังไปได้ดี

ดร.วนิดา บดินทร์ภักดีกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ แอส

เซท จำากัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  โครงการคอนโด  ALTITUDE ภายใต้คอน

เซ็ปต์ “ที่สุดสมดุลแห่งดีไซน์ของคอนโดมิเนียมใจกลางเมือง” กล่าวถึงภาพรวม

ตลาดคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองว่ายังคงเป็นตลาดที่น่าจับตามอง และมีแนวโน้ม

เติบโตอย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ฟื้นตัว โดยเฉพาะทำาเล

ใจกลางธุรกิจ อาทิ สามย่าน สีลม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากมีระบบการคมนาคมที่สะดวก และแวดล้อมไปด้วย

สิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน จึงมั่นใจได้ว่าดีมานต์ความต้องการของตลาด

คอนโดมิเนียมในทำาเลดังกล่าวจะยังคงมีสูง

ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นช่องว่าง และโอกาสในการเติบโตของตลาดกลุ่มดังกล่าว จึง

เตรียมเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรก ภายใต้แบรนด์ ALTITUDE สาม

ย่าน-สีลม มูลค่าโครงการกว่า 510 ล้านบาท ตั้งอยู่บนทำาเลศักยภาพอยู่ใจกลาง

เมืองสามย่าน-สีลม สามารถเลือกเส้นทางการเดินทางได้มากมาย สะดวกสบาย

ทุกการเดินทาง เพราะห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน เพียง 200 เมตร และ

ห่างเพียง 600 เมตร จาก BTS สถานีศาลาแดง, ทางด่วน, โรงเรียนสาธิตจุฬา, 

สวนลุมพินี และห่างเพียง 450 เมตร จากย่านธุรกิจสีลม เป็นต้น

นายชยพล หรรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ แอสเซท จำากัด 

กล่าวว่า โครงการ ALTITUDE สามย่าน-สีลม มีพื้นที่โครงการรวม 285 ตารางวา 

พัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมแบบ Low rise สูง 8 ชั้น หนึ่งชั้นใต้ดิน รวมทั้งสิ้น 97 

ยูนิต ประกอบด้วยห้องพักอาศัย 2 แบบ คือ 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 29.30-37 

ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 4.3 ล้านบาท  และแบบ 2 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 41.38-

49.50 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 6 ล้านบาท พร้อมที่จอดรถ 43 คัน และพื้นที่จอด

รถจักรยาน 

ALTITUDE สามย่าน-สีลม มีจุดเด่นที่ตกแต่งภายในห้องด้วย Engineering Wood 

สีสันลวดลายธรรมชาติ 100% สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากไม้จริงในทุกพื้นที่อยู่

อาศัยระบบห้องน้ำาแบบ Automation จาก American Standard หรูหรา มี

คุณค่า ทั้งรูปลักษณ์ และฟังก์ชั่นการใช้งาน ใส่ใจในทุกรายละเอียด กับอุปกรณ์

ไฟฟ้าจาก Siemen ระบบ LED Lighting ทั้งอาคาร รวมถึงการติดตั้งแผง Solar 

Cell บนดาดฟ้า พร้อมชุดล็อกดีไซน์ล้ำาคุณภาพสูง Hafele จากเยอรมัน เครื่อง

ปรับอากาศ Daikin และสิ่งอำานวยความสะดวกอีกมากมาย 

นอกจากนั้นยังครบครันด้วยสิ่งอำานวยความสะดวก อาทิ สวนพักผ่อน, ลานจอดรถ, 

ะว่ายน้ำา ระบบ Saltwater Swimming Pool และ Jacuzzi, ห้องสมุด, ห้องออก

กำาลังกาย และซาวน่า เป็นต้น ตลอดจนถึงระบบการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 

ชั่วโมง, กล้องวงจรปิดทั่วอาคาร, ระบบกุญแจคีย์การ์ดสำาหรับห้องพักอาศัย

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :  

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์  

บริษัท เมคอะเว็ลท์ คอนซัลติ้ง จำากัด  

ดรรชนี นวลเขียว (มุ้ม) 097-919-6546 

ศิมาภรณ์ แสนสิงห์ (กระแต) 092-279-4963  
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News

‘โอเอซิส เอาท์ดอร์ อารีน่า & ครีเอทีฟ มาร์เก็ต’ 
ดีเดย์เตรียมเปิดให้บริการสงกรานต์นี้                
ในคอนเซ็ปต์โดดเด่น “Flower Garden in the City”

‘โอเอซิส – เอาท์ดอร์ อารีน่า & ครีเอทีฟ มาร์เก็ต’ แหล่งแฮงค์เอาท์สุดฮิปแห่ง

ใหม่ใจกลางเมือง ย่านทำาเลทองธุรกิจจตุรทิศ - พระราม 9 (ติดกับศูนย์การค้าโชว์ 

ดีซี) แถลงเตรียมเปิดให้บริการในวันพุธที่ 13 เมษายนนี้ ด้วยคอนเซ็ปต์ฉีกแนว

ไม่เหมือนใคร ‘Flower Garden in the City’ กับสวนดอกไม้สวยสะพรั่งและ

นานาพืชพรรณเขียวชอุ่มบนพื้นที่กว่า 14 ไร่กลางใจกรุง ด้วยงบลงทุน 1,100 ล้าน

บาท เนรมิตสวนดอกไม้ 5 ฤดูกาล เพิ่มสีสันความสดชื่นสมกับเป็น “โอเอซิส” 

แหล่งความชุ่มชื่นใจให้กับกรุงเทพฯ อีกทั้งทุ่มเทจัด “สวนดนตรี” (Music in the 

Garden) จัดทัพศิลปินดนตรีขั้นเทพของวงการมามอบความรื่นรมย์ พร้อมเปิดเวที

ให้คนดนตรีรุ่นใหม่ได้แสดงออกและแจมกับศิลปินระดับครู เตรียมมาช้อปและเติม

เต็มความรื่นรมย์ให้กับชีวิต พร้อมมาสนุกกับ “อภิมหาสงกรานต์ปาร์ตี้ S2O ของ 

วู้ดดี้” ได้ในวันสงกรานต์นี้

‘โอเอซิส เอาท์ดอร์ อารีน่า & ครีเอทีฟ มาร์เก็ต’ ช่วงเวลาปกติจะเปิดให้บริการ

ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ (16.00-24.00 น.) มีจุดขายที่แตกต่างเหนือชั้นกว่า

คอนเทนเนอร์มาร์เก็ตและตลาดสุดสัปดาห์ทั่วไปอย่างชัดเจน ทั้งนักช้อป นักชิม 

กลุ่มเพื่อนๆ กลุ่มครอบครัว และผู้ชื่นชอบดนตรี ศิลปะ ต้นไม้ใบหญ้า สัตว์เลี้ยงน่า

รัก และไลฟ์สไตล์เอาท์ดอร์ โดยแบ่งเป็น 2 โซนหลักคือ 1. โอเอซิส เอาท์ดอร์ อารี

น่า พื้นที่จัดการแสดงขนาดมหึมา 10,000 ตร.ม. จุผู้ชมได้สูงสุดถึง 30,0000 คน 

และ 2. โอเอซิส ครีเอทีฟ มาร์เก็ต ตลาดคอนเทนเนอร์แนวคิดสร้างสรรค์ขนาด

มหึมา 20,000 ตร.ม. โดยดำาเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “อีโค โซเชียล   เอ็นเตอร์

ไพรส์” - ธุรกิจจะดีได้ ชุมชนสังคมแวดล้อมต้องดีด้วย คือ การดำาเนินธุรกิจที่เห็น

ใส่ใจประโยชน์ทั้งของผู้ประกอบการ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน 

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณชยดิฐ หุตานุวัชร์ ผู้บริหารโอเอซิส เอาท์ดอร์ อารี

น่า & ครีเอทีฟ มาร์เก็ต (และประธาน บจ. โชว์ดีซี คอร์ป) ในการให้รายละเอียด 

พร้อมทัศนะจากแขกรับเชิญ “วู้ดดี้ – วุฒิธร มิลินทจินดา” เจ้าพ่ออีเว้นท์ปาร์ตี้ ผู้

จะประเดิมจัดงานยักษ์ “อภิมหาสงกรานต์ปาร์ตี้ S2O” เร็วๆ นี้ ณ โอเอซิส เอาท์ด

อร์ อารีน่า ที่มาพร้อมคุณแม่สุดเปรี้ยว “กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย” ร่วมด้วย 

“อาจารย์ปราชญ์ อรุณรังษี” กูรูดนตรีและกีต้าร์เทพ ผู้จะมาร่วมรังสรรค์กิจกรรม 

Music in the Garden ตลอดทั้งปีที่โอเอซิส ครีเอทีฟ มาร์เก็ต โดยมี พีเค – ปิยะ

วัฒน์ เข็มเพชร รับหน้าที่พิธีกร ณ โอเอซิส เอาท์ดอร์ อารีน่า & ครีเอทีฟ มาร์เก็ต 

ล่าสุด “โอเอซิส เอาท์ดอร์ อารีน่า & ครีเอทีฟ มาร์เก็ต” ประกาศความร่วมมือกับ 

“วู้ดดี้ – วุฒิธร มิลินทจินดา” ประธานบริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำากัด เตรียมจัด “งาน

อภิมหาสงกรานต์ปาร์ตี้ S2O” ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2559 นี้ โดย “วู้ดดี้” 

เผยว่า “เราเชื่อมั่นในศักยภาพของ ‘โอเอซิสเอาท์ดอร์ อารีน่า’ เพราะตอบโจทย์

ความต้องการของเราในฐานะผู้จัดงานทุกประการ อาทิ มีพื้นที่ขนาดใหญ่รองรับคน

จำานวนมากได้ถึง 30,000 คน ทำาเลเด่นเดินทางสะดวกด้วยระบบทางด่วนสู่ทุกเส้น

ทาง มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน จึงสามารถรองรับ

งานใหญ่อย่าง งานอภิมหาสงกรานต์ปาร์ตี้ S2O ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“โอเอซิส ครีเอทีฟ มาร์เก็ต” เปิดจองเช่าพื้นที่ร้านค้าแล้ว (มีให้จับจอง 300 ร้าน

เท่านั้น) สำาหรับผู้ที่ต้องการขายอาหารหรือเครื่องดื่ม ขายสินค้าออร์แกนิค ขาย

สินค้าแฟชั่น และอื่นๆ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 097-138-7374 หรือ 

www.oasisth.com และ www.facebook/Oasisth พร้อมรับข้อเสนอพิเศษสุด 

เมื่อจองพื้นที่ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:  

บริษัท บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์ จำากัด  

โทรศัพท์ 02 664 9500  

กัณฑิชา บุญโพธิ์แก้ว (ต่อ 112) หรือ ภัตติมา ก้อนฝ้าย (ต่อ 113)























 

Tel: 022540540  

info@dotproperty.co.th 

www.dotproperty.co.th

รวมประกาศขาย-เช่าทรัพย์เด่น

รวมประกาศขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์โซนกรุงเทพฯและปริมณฑล เราได้รวบรวมทรัพย์ท่ีน่าสนใจมาให้คุณเลือกแล้วท่ีน่ี กรุณาติดต่อตัวแทนหรือเจ้าของทรัพย์
ตามรายละเอียดท่ีปรากฎอยู่ในหน้าดังกล่าว นอกจากน้ีคุณยังสามารถค้นหาบ้านได้ท่ี www.dotproperty.co.th โดยสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพ่ือ
รับข่าวสาร เพ่ือลงประกาศขาย-เช่าบ้านได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

MRT พระราม 9
เบลล์ แกรนด์ พระราม 9 
Ref: 470974
50,000

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา ขนาด 106 ตร.ม. 
ติดต่อ คุณ มณีรัตน 081-8534241

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ริมแม่น้ำ เจ้าพระยานนทบุรี
ริเวอร์ไรน์ เพลส คอนโด 
Ref: 475225
12,900,000

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา ขนาด 159 ตร.ม. 
บริษัท เมคริช เอสเตท จำากัด 
095-4450 450 
095-415 6006

สุขุมวิท 34
เดอะ เครสท์ สุขุมวิท 34 
Ref: 321182
70,000

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา ขนาด 71 ตร.ม. 
สินสยาม พร็อพเพอร์ตี้ 
พิมพ์มาดา 087-7164432 
ยศไกร 081-5664416

คลอง 7 ธัญญะ
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 
Ref: 275271 
3,400,000

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา เนื้อที่ 65.7 ตร.ว. 
บริษัท เมคริช เอสเตท จำากัด 
095-4450 450 
095-415 6006 

BTS สุรศักด์ิ
โนเบิล รีโว สีลม 
Ref : tp10745-SCO151026-0263-SALE
5,000,000

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำา ขนาด 34 ตร.ม. 
เซ็นจูรี่ 21 สกายลักค์ 
02-6514021

บางนา
นาราสิริ บางนา  
Ref : 71066
45,000,000

5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำา 129 ตร.ว. พื้นที่
ใช้สอย 397 ตร.ม. 
อี อาร์ เอ พร็อพเพอร์ตี้เน็ตเวิร์ค 
098-8537923 
ERA-Juntrawan@hotmail.com

สุขุมวิท 13
ไฮด์ สุขุมวิท 13 
Ref : tp37774-condo0105-sale
19,300,000

2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำา ขนาด 108 ตร.ม.  
บริษัท เดอะวัน เอสเตท จำากัด 
88/51 คาซ่า แกรนด์ รัตนาธิเบศร์

BTS ช่องนนทรี
คอนโดมิเนียม สีลม บางรัก 
Ref : 543766 
14,000,000

1 ห้องนอน 1ห้องน้ำา 55 ตร.ม. 
บริษัท พี.เอ็ม. พร็อพเพอร์ตี้ เอสเตท 
จำากัด

เช่า

เช่า



ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ซื้อ ขาย ให้เช่า คอน
โดติดรถไฟฟ้า BTS / MRT   
 

The Agent (Property Expert) Co.,Ltd 
55 อาคารเวฟเพลส ช้ัน 9 Unit 906 ถนนวิทยุ ลุมพินี 
ปทุมวัน กรุงเทพ 
026551177 
info@theagent.co.th 
http://www.theagent.co.th/

FEATURED 
AGENT

ให้แก่ลูกค้าที่มีความต้องการที่จะอยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้า 
ภายใต้สโลแกน “Urban link Property Expert” 

ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ซื้อ ขาย ให้เช่า คอนโดติดรถไฟฟ้า BTS / MRT

ให้บริการด้านคำ ปรึกษาที่ยอดเยี่ยม เป็นมืออาชีพในการนำ เสนอ
อสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ 

BTS - ช่องนนทรีย์
แอชตัน สีลม 
Ref: AG-I031R10824

7,510,000

ขาย คอนโดมิเนียม แอชตัน สีลม 
31 sq.m ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS 
ช่องนนทรี (S3) (350 ม.)

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

BTS - ราชเทวี
ไอดีโอ คิว ราชเทวี 
Ref: AG-I021CR3399

5,140,000

ขาย คอนโดมิเนียม ไอดีโอ คิว ราชเทวี 
34 sq.m ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS 
ราชเทวี (300 ม.) ,ใกล้สถานีรถไฟฟ้า
แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ พญาไท (420 ม.)

BTS -  Asoke
แอชตัน อโศก  
Ref: AG-I022R6241

7,160,000

ขาย คอนโดมิเนียม แอชตัน อโศก 30 
sq.m ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก 
(230 ม.) ,ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 
MRT สุขุมวิท (20 ม.)

BTS -  Phloen Chit
โนเบิล เพลินจิต 
Ref: OG-C425R9951

9,050,000

ขาย คอนโดมิเนียม โนเบิล เพลินจิต 
39.86 sq.m ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS 
เพลินจิต (E2) (5 ม.)

BTS - Thong Lo
เดอะ เครสท์ สุขุมวิท 34 
Ref: OG-C624R10140

7,450,000

ขายพร้อมผู้เช่า คอนโดมิเนียม เดอะ 
เครสท์ สุขุมวิท 34 35.42 sq.m ใกล้
สถานีรถไฟฟ้า BTS ทองหล่อ (E6) 
(120 ม.)

BTS - ชิดลม
คิว ชิดลม-เพชรบุรี  
Ref : AG-I032R11986

6,330,000

ขาย คอนโดมิเนียม คิว ชิดลม-เพชรบุรี 
35 sq.m ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม 
(E1) (600 ม.)

BTS - พญาไท
ไอดีโอ โมบิ พญาไท 
Ref : AG-TH02R4805

16,000

ขาย คอนโดมิเนียม ไอดีโอ โมบิ พญาไท 
21.52 sq.m ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS 
พญาไท (190 ม.) ,ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์
พอร์ต เรล ลิงค์ พญาไท (190 ม.)

BTS -อนุสาวรีย์
ริทึ่ม รางน้ำา 
Ref : OG-C1130R9062

5,150,000

ขาย คอนโดมิเนียม ริทึ่ม รางน้ำา 28 
sq.m ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ (100 ม.)

BTS - โพธ์ินิมิตร
ไอดิโอ สาทร-ท่าพระ 
Ref : AR-I019R107

2,360,000

ขายคอนโดไอดิโอ สาทร-ท่าพระ 21.81 
ตร.ม. ใกล้ BTS โพธิ์นิมิตร ห้องสตูดิโอ 
1 ห้องน้ำา

BTS - ทองหล่อ 
 ริธึ่ม สุขุมวิท 
Ref : OG-C790R8920

3,820,000

ขาย คอนโดมิเนียม ริธึ่ม สุขุมวิท 36 – 
38 24 sq.m ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS 
ทองหล่อ (400 ม.)

เช่า



เครือข่ายอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกที่นำ เสนอ
ทางเลือกให้แก่นักลงทุนท้องถิ่นและต่างชาติ

Century 21 skylux 
888 ยูนิต 8 อาคารมหาทุนพลาซ่า ช้ัน 1 
ถนนเพลินจิต  ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ 10330  
+66(0) 2651 4021 
info@century21skyluk.com 
www.century21skyluk.com

FEATURED 
AGENT

พวกเรานำ เสนอทรัพย์ที่มีคุณภาพทั้งขายและให้เช่า

พวกเราสามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เครือข่ายอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกที่นำ เสนอทางเลือกให้แก่นักลงทุนท้องถิ่น
และต่างชาติ

ชิดลม
รีโนวา เรสซิเด้นซ์ 
Ref: Co-Fs085-150729-008

10,500,000

2 ห้องนอนสุดทันสมัย 2 ห้องน้ำา 
ขายคอนโดมิเนียมตั้งอยู่ในใจกลาง
กรุงเทพ

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

พร้อมพงษ์
 สยามมิส จิโออา 
Ref: Co-Fs085-15713-012

6,200,000

ห้องนอนกว้างขวาง 1 ห้อง ห้องน้ำา 
1 ห้อง ขายคอนโดมิเนียมใจกลาง
กรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท ซอย 31 ไม่
ไกลจาก BTS สามารถเดินเท้าได้

อโศก
คริสตัล การ์เด้น 
Ref: Co-Fs085-150710-010

23,000,000

ขายคอนโดมิเนียมกว้างขนาด 3 
ห้องนอน ตั้งอยู่ที่อโศก พื้นที่ใช้สอย
ขนาด 286 ตร.ม. มีระเบียงกว้างขวาง
สามารถมองวิวเมืองได้อย่างเต็มตา

พระโขนง
ไลฟ์ แอท สุขุมวิท 
Ref: Co-Fs085-150630-004

4,230,000

ขายคอนโดมิเนียม 1 ห้องนอน 
สามารถเดินทางเท้า 2 – 3 นาทีไปถึง 
BTS บริเวณรอบข้างมีร้านค้า บาร์ ร้าน
อาหารต่างๆมากมาย

ทองหล่อ
ลิฟ แอท 49  
Ref: Co-Fs085-15007-004

6,400,000

ห้องนอนสุดโอ่อ่า 1 ห้อง ห้องน้ำา 1 
ห้อง ขายคอนโดมิเนียมในทองหล่อ
ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ครบครันด้วย
เฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูงและเหมาะสม

อโศก 
เดอะ รูม สุขุมวิท 21 
Ref : Co-Fs085-150714-006

45,000

ห้องนอนกว้างขวาง 1 ห้อง ห้องน้ำา 1 ห้อง 
คอนโดมิเนียมให้เช่าใจกลางกรุงเทพแต่ง
ครบพร้อมวิวเมือง

สามย่าน
จามจุรีสแควร์ เรสซิเดนท์

77,000

ห้องนอนขนาดกว้างขวาง 3 ห้อง ห้องน้ำา 
4 ห้อง ให้เช่าคอนโดมิเนียมแบบ high 
rise สามารถเดินทางเท้าไปถึง MRT 
สถานีสามย่าน

พร้อมพงษ์
ไซมิส เทอร์ตี้ 
Ref : Co-Fs085-150713-004

60,000

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำา ขายคอนโดมิเนียม
ตึกใหม่ในย่านพร้อมพงษ์ ตกแต่ง
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบเซ็ต

พระโขนง
ริทึ่ม สุขุมวิท 44/1 
Ref : Co-Fs085-150720-004

35,000

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำา คอนโด 1 ยูนิตให้
เช่า ตั้งอยู่ใกล้กับ BTS บนถนนสุขุมวิท

สะพานตากสิน
สตันนิ่ง ดูเพล็กซ์ คอนโด 
Ref : Co-Fs085-150720-004

190,000

ห้องนอนสุดหรู 4 + 1 ห้อง ห้องน้ำา 4 ห้อง 
คอนโดมิเนียมให้เช่า 1 ยูนิต ตั้งอยู่ริม
แม่น้ำาเจ้าพระยา

เช่า

เช่า

เช่า

เช่า

เช่า



FEATURED 
AGENT

เป็นผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ที่สามารถประสานงานจากครือข่ายทั่ว
โลกกว่า 8,000 สาขา    

บริการด้วยความจริงใจทั้งก่อนและหลังการขาย โดยพร้อมดูแลทั้งลูกค้าใน
และต่างประเทศ

ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรในเขตศักยภาพของกรุงเทพ โดยทีม
งานมืออาชีพมากประสบการณ์กว่า10 ปี    

เช่า

ขาย

ขาย

เช่า

เช่าขาย เช่า

เช่า

เช่า

ขาย

เช่า

ขาย

ขาย 

พญาไท
Townhouse @ Ari Samphan 3  

16,500,000 / 60,000

ทาวน์เฮาส์ขายและเช่า ตัวบ้าน 3 ชั้น 
350 ตร.ม. 4 นอน 4 น้ำา ขนาดพื้นที่ 34 
ตร.ว. ทำาเลใจกลางเมือง ใกล้บีทีเอสอา
รีย์ เดินทางสะดวก ติดถนนใหญ่และ
ทางด่วน  ตัวบ้านปรับปรุงใหม่ เฟอร์นิ
เจอร์บิ้วอิน ไม้สักทั้งหมด เหมาะสำาหรับ
อยู่อาศัยและโฮมออฟฟิศ  

ราชเทวี
Pathumwan Resort

28,000

คอนโดให้เช่า  ขนาด 78 ตร.ม. 2 นอน 
2 น้ำา ทำาเลดี ใกล้ BTS พญาไท เพียง 
300 เมตร มีความสะดวกสบายมาก 
ใกล้ห้างสรรพสินค้า, แหล่งช้อปปิ้ง , 
โรงแรม , อาคารสำานักงาน และร้าน
อาหาร  ตกแต่งด้วยวัสดุที่ทำาจากไม้ 

พญาไท
Single House @ Ari Samphan 6 

30,250,000

ขายบ้านเดี่ยว ขนาดพื้นที่ 121 ตรว. 
ทำาเลดี ใจกลางเมือง การเดินทาง
สะดวก เชื่อมต่อ 2 ซอย เข้า-ออกได้
หลายเส้นทาง ใกล้ทางด่วนพระราม 6 
มีบ้าน 2 ชั้น 3 หลัง 4 นอน 4 น้ำา

ราชเทวี
Villa Asoke

5,950,000

ขายคอนโด ขนาด 48 ตร.ม. 1 นอน 1 น้ำา 
ถนนอโศก – เพชรบุรี เดินทางสะดวก
สบาย  ใกล้  MRT เพชรบุรี, Airport 
Link มักกะสัน และทางด่วน , ห้างสรรพ
สินค้า, ซุปเปอร์มาร์เก็ต , สถานที่ช้อป
ปิ้ง, ร้านอาหาร,  สิ่งอำานวยความสะดวก
ครบครัน พร้อมเข้าอยู่

พญาไท
Single House @ Phaholyothin 8

70,000

บ้านเดี่ยวให้เช่า ทำาเลสะดวก ใกล้กับ
บีทีเอสอารีย์ เพียง 1 กิโลเมตร เหมาะ
สำาหรับพักอาศัยเป็นครอบครัวขนาด
ใหญ่ หรือทำาธุรกิจ ขนาดพื้นที่ 153 
ตร.ว. บ้าน 2 ชั้น 4 นอน 4 น้ำา พร้อม
เข้าอยู่

ดินแดง
Quinn Condo

20,000

คอนโดใหม่ให้เช่า ขนาด 35 ตร.ม. 1 นอน 
1 น้ำา ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก ใกล้  MRT 
สุทธิสาร เพียง 200 เมตร สะดวกสบาย
รายล้อมด้วย ห้างสรรพสินค้า ขนาด
ใหญ่  มีความปลอดภัยสูง  วิวสระว่าย
น้ำารวมทั้งวิวเมือง เฟอร์นิเจอร์ครบครัน 
พร้อมเข้าอยู่

วัฒนา
The Crest Sukhumvit 49

5,100,000

ขายคอนโด ขนาด 35 ตร.ม. 1 นอน 1 
น้ำา เฟอร์นิเจอร์ครบครัน พร้อมเข้าอยู่ 
ขายพร้อมผู้เช่าชาวญี่ปุ่น  สัญญาเช่า 1 
ปี เหมาะสำาหรับนักลงทุน  การเดินทาง
สะดวกสบาย ใกล้ BTS ทองหล่อ 

พญาไท
Noble Red

30,000

ให้เช่าคอนโด ขนาด 53 ตร.ม. 1 นอน 
1 น้ำา พร้อมเฟอร์นิเจอร์และสิ่งอำานวย
ความสะดวกครบครัน พร้อมเข้าอยู่  การ
เดินทางสะดวกสบาย ใกล้ BTS อารีย์  
รายล้อมด้วยซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้าน
อาหารชั้นนำามากมาย

บางรัก
The Infinity

29,000,000 / 65,000

คอนโดขายและเช่า ใจกลางสาทร ย่าน
ธุรกิจ ขนาด 118.26 ตร.ม. 2 นอน 2 น้ำา 
ใกล้ BTS ช่องนนทรี รายล้อมด้วย ห้าง
สรรพสินค้า, สำานักงาน, ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
, โรงพยาบาล,  มหาวิทยาลัย และร้าน
อาหารมากมาย วิวเมือง เฟอร์นิเจอร์ครบ
ครัน พร้อมเข้าอยู่

คลองเตย
The Address Sukhumvit 42

5,000,000 / 25,000

คอนโดขายและเช่า  ขนาด 45.50 ตร.ม. 1 
นอน 1 น้ำา ย่าน สุขุมวิท - เอกมัย ใกล้ BTS 
เอกมัย เดินทางสะดวกสบาย รายล้อม
ไปด้วย แหล่งชอปปิ้ง ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
และร้านอาหารมากมาย สิ่งอำานวยความ
สะดวกและเฟอร์นิเจอร์ครบครัน

"ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร 
ในเขตศักยภาพของกรุงเทพ"

บริษัท ทีเอ็มเอบี ดีเวลลอปเม้นทื จำากัด 
9 ซอยราชครู ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
084-160-9955 
tmabinfo@gmail.com 
www.C21propertylink.com



ศูนย์บริการรับฝากขาย,ฝากซื้อ , 
จำ นอง,ไถ่ถอน บ้านและที่ดิน  

บริษัท ที.พี.พี. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด  
 
 
02-551-0850-22 , 02-551-2896  
tppcenter@hotmail.com 
www.tpp.co.th  

FEATURED 
AGENT

รับให้คำ ปรึกษาด้านงายขาย , สินเชื่อ 

โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์

ศูนย์บริการรับฝากขาย,ฝากซื้อ , จำ นอง ,ไถ่ถอน บ้านและที่ดิน  

กรุงเทพ
ซ.พหลโยธิน48 แยก 51 
Tel : 099-234-9696 

3,400,000

ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 93 วา ห่างจาก
ปากซอยเพียง 50 เมตร ทำาเลดี ราคา
ถูกพื้นที่กว้าง เดินทางสะดวกเข้า-ออก 
ได้หลายทาง 

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

กรุงเทพ
ลาดพร้าวซอย 1 แยก 30 
Tel : 089-668-6744 

12,000,000

บ้านเดี่ยวสไตล์ Modern Loft  2 ชั้น 55 
วา ม.แกลลอรี่เฮ้าส์  3 นอน 3 น้ำา  จอด
รถได้ 2 คัน ตกแต่งบิวล์อินท์ หรูหรา
สวยพร้อมเข้าอยู่ได้เลย ระบบการรักษา
ความปลอดภัยดีเยี่ยม เข้าออกได้หลาย
ทาง ใกล้ ทั้งเซ็นทรัลลาดพร้าว, ยูเนี่ยน 
มอลล์, รถไฟฟ้า BTS, MRT ฯลฯ 

รามอินทรา 40 แยก 35
ม.คาซ่าแกรนด์  
Tel : 089-668-6744 

12,500,000

ขายบ้านเดี่ยว  เนื้อที่ 83 ตร.ว. 2 ชั้น 
3 นอน 3 น้ำา 1 ครัว จอดรถได้หลาย
คัน บ้านสภาพดี ตกแต่งสวยด้วยวัสดุ
คุณภาพ พร้อมเข้าอยู่ มีสวนรอบบ้าน 
เข้าออกได้หลายททาง ถ.นวลจันทร์ 
ถ.เลียบด่วนรามอินทรา 

กรุงเทพ
ซ.พหลโยธิน 59 
Tel : 096-1496997 

20,000,000

อาคาร สนง. 4 ชั้น เนื้อที่ 98 วา เข้าจาก
ถนนใหญ่เพียง 600 เมตร ตกเเต่งอ
ย่างดี สวยพร้อมเข้าอยู่ เฟอร์นิเจอร์ บิ
วอินท์ครบ ปัจจุบันเป็นสำานักงาน เเละ
มีห้องให้เช่าสำาหรับซ้อมดนตรี

จ.ชุมพร
รีสอร์ทติดทะเล 
Tel : 096-149-6997 

สอบถามราคา

ขายรีสอร์ทสวย ติดทะเล ริมชายหาด
แหลมสน 69 ห้องทั้งห้องเดี่ยว ห้องคู่ 
ห้องประชุม สระว่ายน้ำา ใกล้สิ่งอำานวย
ความสะดวก เหมาะแก่การลงทุน

รามอินทรา 5แยก 3
ม.อนันต์สุขสันต์ 
Tel : 086-777-2991 

4,300,000

ขายบ้านเดี่ยว 1 ชั้น  เนื้อที่ 70 ตร.ว. จอด
รถได้ 3 คัน ทำาเลดี ติดถนนหลัก เข้าซอย
ไม่ลึก อยู่ในแหล่งชุมชน เดินทางสะดวก 
เหมาะอยู่อาศัย

คอลง 2 ปทุมธานี
ม.ฟ้ากรีนพาร์ค 
Tel : 089-799-5864 

3,000,000

ขายอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 16 ตรว. ทำาเล
ดี ใกล้แหล่งชุมชน เดินทางเข้า - ออก
สะดวก เหมาะสำาหรับทำาธุรกิจ ค้าขาย 
หรืออยู่อาศัย 

ซอยคู้บอน27แยก 21
ม.บดินทร์รักษา 3 
Tel : 099-234-9696 

สอบถามราคา

 ขายอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 16 ตาราง
วา ทำาเลดี ใกล้แหล่งชุมชน เดินทาง
เข้า - ออกสะดวก เหมาะสำาหรับทำาธุรกิจ 
ค้าขาย หรืออยู่อาศัย  

รามอินทรา-นวมินทร์
ลุมพินี คอนโดทาวน์ 
Tel : 096-149-6997 

1,000,000

 ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมิ
นทร์ อาคาร D ชั้นที่ 3 พื้นที่ใช้สอย 22.28 
ตรม.การคมนาคมเข้า-ออก สะดวกติด
ถนนใหญ่ สามารถออก ถ. รามอินทรา, 
ถ.นวมินทร์ ใกล้โรงพยาบาลสินเเพทย์ , 
ห้างสรรพสินค่าเเฟชั่นไอเเลนด์

ปทุมธานี 
ม. เดอะลากูน 3 
Tel : 096-149-6997 

สอบถามราคา

ขายบ้านเดี่ยว 90.3 วา  ม. เดอะลากูน 3 
อ.สามโคก  จ.ปทุมธานี  บ้านสวยพร้อม
เข้าอยู่ สภาพเเวดล้อมดี มี 3 นอน 2 น้ำา 1 
ครัว 1 นั่งเล่น การคมนาคม สะดวก ใกล้
ถนนวงเเหวนตะวันตก



ศูนย์บริการรับฝากขาย,ฝากซื้อ , 
จำ นอง,ไถ่ถอน บ้านและที่ดิน  

บริษัท ที.พี.พี. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด  
 
 
02-551-0850-22 , 02-551-2896  
tppcenter@hotmail.com 
www.tpp.co.th  

FEATURED 
AGENT

รับให้คำ ปรึกษาด้านงายขาย , สินเชื่อ 

โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์

ศูนย์บริการรับฝากขาย,ฝากซื้อ , จำ นอง ,ไถ่ถอน บ้านและที่ดิน  

ปากช่อง นครราชสีมา
โครงการบ้านสวนกลางดง 
Tel : 081-480-8849 

4,330,000

ทาวน์โฮมดีไซน์หรู สไตล์ยุโรป พิ้นที่
ใช้สอย 160 ตร.ม. 3 ชั้น 4 นอน 3 น้ำา 1 
ครัว  ตัวตึกหน้ากว้างถึง 5 เมตร สูง โล่ง
โปร่ง  ทำาเลที่ตั้งดี ด้านหน้าโครงการ 
เหมาะแก่การพาณิชย์ ทำาธุรกิจ

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ปากช่อง นครราชสีมา
โครงการบ้านสวนกลางดง 
Tel : 081-480-8849 

1,488,000

บ้านแฝดสไตล์อังกฤกษ ดีไซค์สวย บน
พื้นที่ใช้สอย 65 ตารางเมตร  2 นอน 
1 น้ำา 1ครัว และบริเวณซักล้าง โถง
รับแขก  มีเฉลียงหน้าบ้าน ที่จอดรถ 

สุวินทวงศ์ กม.63
ซอย ตลาดปองพล  
Tel : 088-529-5959 

สอบถามราคา
ที่ดินแบ่งขาย 4 - 30 ไร่   ที่ดินสวย 
ทำาเลดีมาก แปลงมุมติดถนน 2 ด้าน 
ถมแล้วบางส่วน  พื้นที่สีม่วง เหมาะ
ทำาโรงงาน บ้านจัดสรรฯ การคมนาคม
สะดวก ห่างถนนสุวินทวงศ์ เพียง 
1.5 กม.

กรุงเทพ
ซอยอ่อนนุช 10 
Tel : 096-149-6997 

สนใจสอบถาม

ขายที่ดิน 4 ไร่ หน้ากว้าง 147 ม. ถม
แล้ว เข้าซอยเพียง 200 ม. ใกล้BTS 
อ่อนนุช เหมาะสำาหรับสร้างคอนโด 
โรงเรียน โรงแรม ลงทุน

ปทุมธานี
ถ.รังสิต-นครนายก 49 
Tel : 086-777-2991 

18,000/วา

ขายที่ดิน 773 วา รังสิต คลอง 2 พื้นที่
สีเหลือง ห่างจากปากซอยเพียง 500 
ม.กว้าง40x80 ม. ราคาพิเศษ ทำาเล
ดีใกล้โรงพยาบาลเอกปทุม โรงงาน 
โรงแรม เหมาะทำารีสอร์ท อพาทเม้น
ท์ โกดัง

กรุงเทพ
กรุงเทพฯ-นนทบุรี 37 
Tel : 086-777-2991  

สอบถามราคา
ขายที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 490 วา หน้า
กว้าง 62 x 30 เมตร ติดถนน ที่ดินสวย 
ทำาเลดี ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน เเละ
จุดลงทางด่วนศรีรัช - วงเเหวน รอบ
นอก เพียง 700 เมตร ราคาพิเศษ เหมาะ
สำาหรับลงทุน

ปากเกร็ด
ถนนติวานนท์ 34 
Tel : 086-777-2991 

4,500,000

ขายที่ดินเปล่า149 วา ติวานนท์ 34 ซ.งบ
ประมาณ ที่ดินสวย ขนาด 21x25 เมตร 
ทำาเลดี เหมาะปลูกบ้านพักอาศัย หรือ
เก็งกำาไร

กรุงเทพ
ถ.รามอินทรา 62 
Tel : 096-149-6997

สอบถามราคา
ขายที่ดิน 5 ไร่ ถนนรามอินทรา 62 ติด
ถนน ถมแล้ว ห่างจากปากซอยเพียง 500 
ม. ทำาเลดี เหมาะสร้างบ้าน สำานักงาน 
หรือเก็งกำาไร

ลาดพร้าว
ถ. สตรีวิทย์ 2 ซอย 29-1 
Tel : 086-777-2991 

สอบถามราคา
ขายที่ดิน 164 วา ที่ดินสวยถมแล้ว ทำาเล
ดี เข้าซอยเพียง 200 เมตร ติด ม.ร่มรื่น
เพลส  การคมนาคมสะดวก สามารถออก 
ถ.โชคชัย 4 , ถ.ลาดพร้าว ,ถ.ลาดพร้าว-วัง
หิน เมาะสำาหรับทำาธุรกิจ หอพัก ออฟฟิส 
อพาร์ทเม้นท์ หรือปลูกบ้าน

บางกะปิ
ลาดพร้าว 47 แยก 9-2-1 
Tel : 099-234-9696 

3,600,000

ขายที่ดินเปล่า 63 วา ที่ดินสวย ทำาเลที่ตั้ง
ดี การคมนาคมสะดวก เข้า-ออก ได้หลาย
ทาง เหมาะสำาหรับปลูกบ้านพักอาศัย

ขาย



FEATURED 
AGENT

P.M. Real Estate  
161/54 At City Condo,ถ.สุขุมวิท 101/1, แขวง
บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ, 10260 
088 862 2998, 02 077 6839 
Pm11realestate@gmail.com 
www.p-mproperty.com

ด้วยประสบการณ์ ดูแล เทคแคร์ลูกค้าชาวไทยและต่างชาติทุกประเทศทั่วโลก 
มากว่า 15 ปี    

บริการครอบคลุมการดำ เนินการทุกขั้นตอน ด้วยความจริงใจ

ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ มืออาชีพในประเทศไทย

ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ 
มืออาชีพในประเทศไทย

BTS - ช่องนนทรีย์
M Silom  

14,000,000

Super Luxury Condominium 1 
ห้องนอน 1 ห้องน้ำา  พื้นที่ 55 ตาราง
เมตร เพียง 350 เมตร จาก BTS 
ช่องนนทรีย์

ขาย

ขาย

ขาย

เช่า เช่า

เช่าขาย

เช่า

เช่า

เช่า

ขาย

ขาย

BTS - ปุณณวิถี
At City Condo Sukumvit 101/1

2,900,000

คอนโดมิเนียม 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา 
พื้นที่ 55 ตารางเมตร ใกล้ BTS - ปุณณ
วิถี

 BTS - พร้อมพงษ์
Baan Siri 24 

16,500,000

คอนโดมิเนียม สไตล์ Modern 2 ห้อง
นอน 2 ห้องน้ำา  พื้นที่ 98 ตารางเมตร 
ใกล้ BTS - พร้อมพงษ์

สุขุมวิท 22
Aguston Sukhumvit 22

110,000

คอนโดมิเนียม พร้อมอยู่สุดหรู  3 
ห้องนอน 3 ห้องน้ำา 2 ห้องครัว พื้นที่ 
152ตารางเมตร ใกล้ BTS - พร้อมพงษ์

สุขุมวิท 103
My Condo Sukhumvit 103

4,100,000

คอนโดมิเนียม 8 ชั้น 2 อาคาร ขนาด 2 
ห้องนอน   พื้นที่ 54 ตารางเมตร ใกล้ 
BTS อุดมสุข

BTS อ่อนนุช
Q.House

20,000

คอนโดมิเนียม HIGH CLASS ขนาด 1 
ห้องนอน 1 ห้องน้ำา พื้นที่ 31ตารางเมตร 
ใกล้ BTS อ่อนนุชในระยะเดินไม่กี่ก้าว

สุขุมวิท 71
The Bloom Sukhumvit 71

25,000

“ คอนโดมิเนียม พร้อมอยู่บนเส้นสุขุมวิท
แนว BTS พระโขนง  
ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำา พื้นที่ 48 
ตารางเมตร”

สุขุมวิท 34 
The Crest Sukhumvit  34 

57,000

 คอนโดมิเนียมระดับ Super Luxury 
ติดBTS-ทองหล่อ  ขนาด 1 ห้องนอน 1 
ห้องน้ำา พื้นที่ 55 ตารางเมตร ห้องมุม

สุขุมวิท 24 
The Emporio Place

8,600,000/38,000

ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์ 
ตกแต่งด้วยการผสมผสานจากดีไซน์
ตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน ที่มา
พร้อมกันทำาเลใจกลางเมือง ขนาด 1 ห้อง
นอน 1 ห้องน้ำา พื้นที่ 48 ตารางเมตร

สุขุมวิท 24 
The Emporio Place

27,000,000/101,000

ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์ 
ตกแต่งด้วยการผสมผสานจากดีไซน์
ตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน ที่มา
พร้อมกันทำาเลใจกลางเมือง ขนาด 3 ห้อง
นอน 3 ห้องน้ำา พื้นที่ 136 ตารางเมตร



ศูนย์อบรมพัฒนานายหน้าอสังหาฯ 
ระดับพรีเมี่ยมของเมืองไทย

บริษัท วินเนอร์เอสเตท จำากัด 
วรัญญา วิมลมณี 
Line ID: waranya_j  
089 961 3606 
 jaajmashimaro@gmail.com 
 http://estatebyja.myweb.in.th/

FEATURED 
AGENT

 ผู้เชี่ยวชาญงานด้านอสังหาฯ  (วิเคราะห์ ทำ การตลาดครอบคลุมตรงกลุ่มเป้า
หมายและเป็นนักขาย)

 ทำ การตลาดให้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนกว่าทรัพย์จะขายได้

รับเป็นตัวแทนฝากขาย อสังหาฯ ทุกประเภท

ปทุมธานี
Perfect Materpiece Rangsit

17,900,000  

100 ตารางวา พื้นที่ใช้่สอย 241 ตาราง
เมตร 
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำา 
จอดรถในร่ม 2 คัน 

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

กรุงเทพ
IVY Ratchada

3,700,000

42 ตารางเมตร 
1 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น 
1 ห้องครัว  
วิวสระ 

ปทุมธานี
Northern town Rangsit

3,900,000

50 ตารางวา  
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา 
จอดรถในร่ม 2 คัน  
ติดทางขึ้นโทล์เวย์

ปทุมธานี
Inizio รังสิต คลองสาม

3,190,000

54 ตารางวา 
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา 
จอดรถในร่ม 1 คัน

ปทุมธานี
Northern Town Rangsit

1,590,000

18 ตารางวา 
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา 
จอดรถในร่ม 1 คัน

ปทุมธานี
Perfect Materpiece Rangsit

30,000,000  

175 ตารางวา พื้นที่ใช่สอย 425 ตาราง
เมตร 
5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำา 
จอดรถในร่ม 4 คัน 

กรุงเทพ
กลางกรุง รีสอร์ท

3,180,000

60 ตารางเมตร 
1 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น 
1 ห้องครัว 

ระยอง
“เพชรรัตน์ เลควิว ระยอง“

17,900,000  

89 ตารางวา 
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา 
จอดรถในร่ม 2 คัน 

ปทุมธานี
รัตวรรณ ลำาลูกกา คลองสี่

4,590,000

78 ตางวา 
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำา 
จอดรถในร่ม 2 คัน 

ปทุมธานี
ปาล์มสปริงเพลส

1,200,000

105 ตารางเมตร 
2 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น 
1 ห้องครัว  
ใกล้สวนอุตสาหกรรม บางกะดี



นายหน้าอิสระที่ดีที่สุดในกรุงเทพตั้งแต่
ปี 2005 

บริษัท บีเคเค คอนโดส์ จำากัด 
19/123 อาคาร สุขุมวิท สวิท ช้ัน 13 ซ.สุขุมวิท 13 
คลองเตยเหนือ วัฒนา กทม. 10110 
+66 (0)2 253 2663 
admin@bkkcondos.com 
www.bkkcondos.com       

FEATURED 
AGENT

ทีมงานสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ สวีดิช ฝรั่งเศส และไทย ได้เป็นอย่างดี

นายหน้าอิสระที่ดีที่สุดในกรุงเทพตั้งแต่ปี 2005 

ทีมงานมีความเต็มใจที่จะทำ งานร่วมกับลูกค้าและเจ้าของบ้าน

กรุงเทพ
สุขุมวิท พาร์ค 
Ref : 6737

6,900,000

2 ห้องนอน คอนโดมิเนียมขนาด 75 
ตร.ม. ตั้งอยู่ที่ สุขุมวิทซอย 10 (นานา) 
อยู่บนชั้น 18 ตกแต่งครบ

กรุงเทพ
ไซมิส สุรวงศ์  
Ref : 7141

7,300,000

4 ยูนิตว่างสำาหรับขาย ( เหลือผ่อนชำา
อีก 1 ปี ) ขนาดมากกว่า 50 ตร.ม. ตั้ง
อยู่บนถนนทรัพย์, สีลม

กรุงเทพ
คลิกคอนโด สุขุมวิท 65 
Ref : 7183

5,700,000

2 ห้องนอน ขนาด 68.76 ตร.ม. คอน
โดตั้งอยู่บนพื้นที่เงียบสงบของถนน
เอกมัย ชั้น 2  สามารถเลี้ยงสัตว์ได้

กรุงเทพ
เดอะบลูม สุขุมวิท 71 
Ref : 7154

16,500,000

ได้รีโนเวทและออกแบบใหม่ 3 ห้อง
นอน อยู่หัวมุมของชั้น 8 ขนาด 129 
ตร.ม. ตั้งอยู่พระโขนง

กรุงเทพ
เดอะ ฮาบิแทท คอนโด 
Ref : 7189

24,000,000

2 ห้องนอน รีโนเวทใหม่ ขนาด 256 
ตร.ม. อยู่ชั้น 15 ตั้งอยู่ที่ทองหล่อ

กรุงเทพ
เฟิร์ส ทาวเวอร์ 
Ref : 7120

24,500,000

เพนท์เฮ้าส์ 4 ห้องนอน ตั้งอยู่ที่นานา 
ขนาด 368 ตร.ม. อยู่ชั้นที่ 21 เหมาะแก่
การลงทุน 1 ยูนิตแยกออกเป็น 3 ส่วน 

กรุงเทพ
ดี.เอส. ทาวเวอร์ 2  
Ref : 7166

8,000,000

คอนโด 3 ห้องนอน 123.46 ตารางเมตร 
อยู่ที่ชั้น 13 ได้รักการบำารุงรักษาเป็น
อย่างดี ตั้งอยู่ที่ในบริเวณพร้อมพงษ์

กรุงเทพ
มิลเลนเนียม เรสซิเดนซ์ 
Ref : 7172

32,000,000

3 ห้องนอนและห้องนอนแม่บ้านอีก 1 
ห้อง ขนาด 193 ตร.ม. คอนโดแต่งครบ
ชั้นที่ 13 โควต้าสำาหรับชาวต่างชาติอยู่
ทาวเวอร์ซี (อโศก)

กรุงเทพ
เดอะ เบส สุขุมวิท 77 
Ref : 7202

3,600,000

1 ห้องนอน  ขนาด 36.25 ตร.ม. ชั้นที่ 6 
ใกล้ BTS อ่อนนุช คอนโดแต่งครบ

กรุงเทพ
เดอะ ริเวอร์ 
Ref : 7155

18,500,000

2 ห้องนอน  ขนาด 114 ตร.ม. อยู่หัว
มุม ชั้นที่ 19 เป็นคอนโดริมแม่น้ำาที่ได้
รับรางวัล 

เช่า

เช่า

เช่า

เช่า

เช่า

เช่า

เช่า

เช่า

เช่า

เช่า



ดำ เนินธุรกิจตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ 
เชี่ยวชาญในการให้บริการทั้งซื้อ ขาย ให้เช่า

บริษัท กรุงเทพ ซิต้ีสมาร์ท จำากัด 
170/48 ช้ัน 15 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ถนน
รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
02-661-8999, 02-661-8338 
info@bkkcitismart.com 
http://www.bkkcitismart.com/

FEATURED 
AGENT

ทีมงานมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงระดับมืออาชีพของเรา ทุ่มเทคัด
สรรอสังหาริมทรัพย์ให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

เสนอบริการเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจแบบเหนือความคาดหมาย โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ลูกค้าได้ที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบที่สุด หรือการลงทุนที่คุ้มค่า
มากที่สุด

ดำ เนินธุรกิจตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ เชี่ยวชาญในการให้บริการทั้งซื้อ ขาย 
ให้เช่า

ทองหล่อ
ควอทโทร บาย แสนสิริ

58,000

1-2 ห้องนอน 55 ตร.ม. คอนโดมิเนียม
สุดหรู ตั้งอยู่บนทำาเลเด่นของทองหล่อ 
เดินทางเพียงไม่กี่เมตรถึง BTS 
ทองหล่อ บริเวณข้างเคียงมีสิ่งอำานวย
ความสะดวกมากมาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

เจริญนคร
เดอะ รีเวอร์

75,000

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา ขนาด 107 ตร.ม. 
ตกแต่งครบ ใกล้ BTS ห้างสรรพสินค้า 
สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ

พร้อมพงษ์
ดิ แอดเดรส สุขุมวิท 28

65,000

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา 67.4 ตร.ม. 
ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์ สะดวก
สบายในการเดินทางท่องเที่ยว ด้วย
สิ่งอำานวยความสะดวกรอบข้าง ใกล้ 
The Emporium, Emquartier และ
ทองหล่อ

สาทร
ริทึ่ม สาทร

40,000 – 60,000

1-2 ห้องนอน 35-65 คอนโดมิเนียมหรู
ตกแต่งครบ เดินทางสะดวก 200 เมตร
ถึง BTS สะพานตากสิน

หลังสวน
คิว หลังสวน

80,000

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา ขนาด 88 ตร.ม. 
คอนโดมิเนียมสุดหรู บริเวณรอบข้าง
มี โรงแรม 5 ดาว ภัตตาคาร สปา ห้าง
สรรพสินค้าหรูระดับไฮเอนด์

ทองหล่อ
เดอะ เครสท์ สุขุมวิท 34

6,950,000

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำา ขนาด 35.78 ตร.ม. 
คอนโดหรูบนถนนสุขุมวิท เพียงแค่ 50 
เมตร ถึง BTS หล่อ รอบด้านมีสิ่งอำานวย
ความสะดวกมากมาย

สาทร
ริทึ่ม สาทร

4,470,000

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำา ขนาด 35 ตร.ม. 
คอนโดสุดหรูตกแต่งครบ เดินทาง CBD 
สะดวก เพียง 200 เมตร ถึง BTS สะพาน
ตากสิน

เพลินจิต
โนเบิล เพลินจิต

10,130,000

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำา ขนาด 45.29 ตร.ม. 
บนทำาเลหลัก ย่านธุรกิจของกรุงเทพ ใกล้
สิ่งอำานวยความสะดวก ห้างสรรพสินค้า 
30 เมตร ถึง BTS เพลินจิต

ทองหล่อ
เอช คิว ทองหล่อ

7,860,000

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำา 43 ตร.ม. คอน
โด Super Luxury Condominium ตั้ง
อยู่บนทำาเลเด่นของทองหล่อ ใกล้ BTS 
ทองหล่อ และสิ่งอำานวยความสะดวก
ต่างๆ

เพลินจิต
เดอะ พาร์ค ชิดลม

25,660,000

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา ขนาด 144 ตร.ม. 
คอนโดมิเนี่ยมหรู ใกล้ BTS ชิดลม เดิน
ทางสะดวกใกล้ทางด่วน เชื่อมต่อกับ
ถนนหลัก

เช่า

เช่า

เช่า

เช่า

เช่า



"สัมผัสใหม่ แห่งวงการบ้านมือสอง 
พร้อมไปกับเรา HomeU"

HomeUStudio  
89/163 ม.ศุภาลัยดอนเมือง  แขวง ดอนเมือง เขต 
ดอนเมือง กทม 10210 
Tel: 0817543209 (คุณเอ็ม), Line: homeustudio  
homeustudio@gmail.com 
www.facebook.com/HomeUStudio

FEATURED 
AGENT

โฆษณาด้วยสื่อออนไลน์ระดับโลก Facebook Ads , Google Adwords

คนเห็นบ้านท่านเป็นหมื่น จ่ายค่าโฆษณาแค่หลักพัน

รับโฆษณาขายบ้าน/คอนโด แบบไม่เสียค่านายหน้า 3% 

 
Tel: 081-7543209  
Line: homeustudio 
Email: homeustudio@gmail.com 
FB Page: www.facebook.com/HomeUStudio

บ้านเดี่ยว ลำลูกกา คลอง6
3 ห้องนอน 2 ห้องนำ้า 120 ตร.ม.

บ้านแฝด 2 ชัน้ เนือ้ที ่36.8 ตร.วา พ้ืนที ่120 ตร.ม.  3 ห้องนอน 2 ห้องนำา้ แต่งสวยพร้อมอยู่

 
Tel: 081-4379542 (คุณแป้น) 
Line: panlant 
Website: https://goo.gl/D855SJ

ม.บ้านฟ้าปิยรมย์ขาย

2,400,000

คอนโด ลาดพร้าว ซอย 1
1 ห้องนอน 1 ห้องนำ้า 30 ตร.ม.

 พื้นที่ห้อง 30 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องนำ้า  วิวสระว่ายนำ้า เฟอร์นิเจอร์ครบจัดเต็ม 

ใกล้ MRT พหลฯ

 
Tel: 081-7543209 (คุณเอ็ม) 
Line: homeustudio 
Website: https://goo.gl/bMHp4j

 Chapter1เช่า

18,000  คอนโด สุขุมวิท 23
1 ห้องนอน 1 ห้องนำ้า 44 ตร.ม.

 พื้นที่ 44 ตร.ม 1 ห้องนอน 1 ห้องนำ้า รับแขก ทานข้าว ครัวบิวท์อิน แอร์ 2 เครื่อง

ยามรักษาการณ์ 24 ชม. พื้นลามิเนต ตกแต่งสวยพร้อมเข้าอยู่ได้เลย  ชั้น 4

 
Tel: 081-6945644  (ภาณุพง) 
Line: panupongvip 
Website: https://goo.gl/njGzi5

6,250,000/18,000

คอนโดเลต ไอซ์ ราชเทวีขาย

HomeUStudio



เชี่ยวชาญทั้งทางด้าน ซื้อ/ขาย/เช่า บ้าน/
คอนโด/ที่ดิน/อพาร์ทเม้นท์

บริษัท พร็อพโพดิซซ่ี จำากัด 
138/6, ซอย นนทรี 14 แยก 1, ถนนนนทรี, แขวง
ช่องนนทรี, เขตยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 
0897089294, 0812745657, 026817299 
at@propodyssey.com; ss@propodyssey.com 
www.propodyssey.com

FEATURED 
AGENT

เชี่ยวชาญทั้งทางด้าน ซื้อ/ขาย/เช่า บ้าน/คอนโด/ที่ดิน/อพาร์ทเม้นท์

ทำ เลที่เชี่ยวชาญ: สุขุมวิท/สีลม/สาทร/พระราม 4/บางนา

ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ มืออาชีพในประเทศไทย

สุขุมวิท ซอย 26
ที่ดิน ถนนสุขุมวิท 

179,000,000

“ขายที่ดิน ถนนสุขุมวิท 26 ใกลักับ 
k-village, big c, และถนนพระรามที่ 4 
ขนาดที่ดิน 308 ตารางวา เหมาะ
สำาหรับลงทุน”

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ถนนพระราม4-ลุมพินี
ที่ดิน ถนนพรามที่ 4

55,000,000

“ขายที่ดิน 219 ตารางวา ห่างจาก
ถนน พระรามสี่ 400 เมตร ห่างจาก
รถไฟฟ้าใต้ดิน ลุมพินี 800 เมตร ถนน
สาธารธะ 5 เมตร เหมาะกับลงทุนหรือ
สร้างบ้าน”

สุขุมวิท ซอย 47
ที่ดิน ถนนสุขุมวิท

โทรสอบถามราคา

“ขายที่ดินสุขุมวิท ซอย 47 ขนาด 616 
ตาราวา ถนนสาธารณะ สร้างตึก 20 
ชั้นได้ ห่างจาก ถนนสุขุมวิท 200 เมตร 
เหมาะกับโครงการคอนโดมิเนียม”

สุขุมวิท 63 - เอกมัย
ทาวเฮาส์

19,800,000

“ทาวน์เฮาส์หลังมุม 36 ตารางวา พื้นที่
ใช้สอย 300 ตรม อยู่เอกมัยซอย 10 มี 
รปภ 24 ชม ตกแต่งแบบโมเดิน 4 ชั้น 
4นอน 4น้ำา จอดรถ 2 คัน “

สุขุมวิท 31 - พร้อมพงษ์
ทาวเฮาส์

19,900,000/70,000

“ทาวน์เฮ้าส์หลังใหญ่ 43 ตารางวา 
หลังมุม ที่จอดรถ 3 คัน 4 ชั้น 3นอน 
5น้ำา ใช้สอย 400 ตารางเมตร สระว่าย
น้ำา รปภ ใกล้ มศว ตึกแกรมมี่ เอ็มควอ
เทีย เอ็มโพเรียม”

สุขุมวิท 105 - ลาซาล
บ้านเดี่ยว

55,000,000

ขายบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ พฤกภิรมย์รีเจ้
นท์-สุขุทวิท ราคาต่ำากว่าตลาด สระว่าย
น้ำา 333 ตารางวา 645 ตารางเมตร 5 
นอน 6 น้ำา มีห้องดูหนัง บ้านหลังมุม ขาย
พร้อมเฟอร์

บางนา กม.7
บ้านเดี่ยว

58,000,000/300,000

“หมู่บ้านนันทวัน - บ้านหรู เพิ่งสร้างเสร็จ 
ขายและเช่า หลังมุม 200 ตารางวา 564 
ตารางเมตร 5 นอน 6 น้ำา หลังมุม ติดคลับ
เฮาส์ ระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยม”

สุขุมวิท 63 - เอกมัย
ทาวเฮาส์

14,000,000

“ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น ขายพร้อมผู้เช่า มีสระ
ว่ายน้ำา รปภ 27 ตาราวา 200 ตารางเมตร 
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา 
อยู่เอกมัยซอย 10”

Empire Place
นราธิวาส-สาทร

15,900,000/55,000

“คอนโด ดูเพล็กซ์ 2 ชั้น 2 นอน 2 น้ำา 
106 ตารางเมตร ชั้น 20 วิวแม่น้ำา เดินไป
รถไฟฟ้าช่องนนทรีย์ ไม่มีเฟอร์นิเจอร์”

สุขุมวิท ซอย 12
ที่ดิน ถนนสุขุมวิท

41,000,000

“ขายที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยวสภาพเก่า 
สุขุมวิทซอย 12 ขนาด 154 ตารางวา 
ถนนสาธารณะ เหมาะสำาหรับลงทุนหรือ
สร้างบ้าน”

เช่า

เช่า

เช่า

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย



FEATURED 
AGENT

นายดำารงค์ศักดิ์ มีสุนทร  
เบอร์ติดต่อ 0922794251  
Email: ddamrongproperty@gmail.com 
line: ddamrong3 
Facebook: ลงทุนคอนโดฉบับมนุษย์เงินเดือน 
Website: http://ddrealestate.lnwshop.com

บริการรับซื้อ-รับหา รายการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

บริการด้านอื่นๆ อาทิ สินเชื่อธนาคาร ฮวงจุ้ย รีโนเวท ถมที่  
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

บริการรับฝากขายบ้าน คอนโด ที่ดิน อพาร์ทเม้นท์ โรงงาน โรงแรม และ
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

กรุงเทพ
จรัญสนิทวงศ์ 37 
Ref: 538157 

4,500,000

48 ตรว./384 ตรม. 2 ชั้น 5 ห้องนอน 
3 ห้องน้ำา 1 ห้องนั่งเล่น 1 ครัวใหญ่ 2 
ที่จอดรถ 
นายดำารงค์ศักดิ์ มีสุนทร 
เบอร์ติดต่อ 0922794251 
ddamrongproperty@gmail.com

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ขาย

ปทุมธานี
ลำาลูกกา คลอง12 
Ref: 538166 

1,300,000

1ไร่ หน้ากว้าง 22 เมตร ลึก 73 เมตร 
หน้าที่ดินชนถนนสองฝั่ง เหมาะ
สำาหรับสร้างโรงงาน โกดัง 
นายดำารงค์ศักดิ์ มีสุนทร 
เบอร์ติดต่อ 0922794251 
ddamrongproperty@gmail.com

กรุงเทพ
สายไหม ซอยศรีผ่อง  
Ref: 537465 

25,000 ต่อ ตรว.

ที่ดินจัดสรรแบ่งขาย 10 แปลงๆ ละ 
200 ตรว. เป็นที่ดินที่ทางเรากำาลัง
ดำาเนินการพัฒนาที่ดิน เหมาะสำาหรับ
การสร้างที่อยู่อาศัยและการลงทุน 
นายดำารงค์ศักดิ์ มีสุนทร 
เบอร์ติดต่อ 0922794251 
ddamrongproperty@gmail.com

กรุงเทพ
รามอินทรา62 
Ref: 538168 

68,810,000

ที่ดิน 5 ไร่ ตรว.ละ 35,000 บาท เข้า
ซอย 800 เมตร สามารถแบ่งขายได้
แปลงละ 2ไร่ 
นายดำารงค์ศักดิ์ มีสุนทร 
เบอร์ติดต่อ 0922794251 
ddamrongproperty@gmail.com

สามโคก ปทุมธานี
The Pine Resort  
Ref: 537473 

3,900,000

ที่ดิน 242 ตร.ว.มีบ้านเรือนเต็มพื้นที่ 
เงียบสงบ (สามารถแบ่งขาย 3 แปลง 
เริ่ม 70 ตรว.ๆ ละ 16,500 บาท)   
นายดำารงค์ศักดิ์ มีสุนทร 
เบอร์ติดต่อ 0922794251 
ddamrongproperty@gmail.com

อำ เภอลาดบัวหลวง อยุธยา
อพาร์ทเม้นท์  ตรงข้ามโรงงานเบียร์สิงห์ 
 

9,800,000

2 ชั้น 25 ห้อง  พื้นที่ใช้สอย 656 ตรม. บน
พื้นที่ 318 ตรว. มีบ้าน 1 หลัง  3 ห้อง 1 
ห้องน้ำา สำาหรับเป็นบ้านพัก และออฟฟิศ 
จอดรถได้กว่า 25 คัน 
นางสาวณัฎฐ์กฤตา ฐิติวัฒน์ภูวดล 
เบอร์ติดต่อ 0863611740 
por-loma@hotmail.com

ลาดพร้าว  71 
The Scenery    

4,590,000

ทาวน์โฮม   3 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา   
พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 200 ตรม. บนเนื้อที่ 
25 ตรว.  และ  37 ตรว.  พร้อมรับโปรโม
ชั่นมากมาย 
นางสาวณัฎฐ์กฤตา ฐิติวัฒน์ภูวดล 
เบอร์ติดต่อ 0863611740 
por-loma@hotmail.com

ลาดพร้าว 87แยก 10
เมอริทเพลส  

3,800,000

ทาวน์โฮม 3 ชั้น ขนาดใหญ่หน้ากว้าง 6.5 
ม. พื้นที่ขนาด 18 ตรว.พื้นที่ใช้สอย 174 
ตรม.  4 ห้องนอน , 1ห้องโถงชั้่นลอย , 3 
ห้องน้ำา , ที่จอดรถ 1 แอร์ ทุกห้อง  
นางสาวณัฎฐ์กฤตา ฐิติวัฒน์ภูวดล 
เบอร์ติดต่อ 0863611740 
por-loma@hotmail.com

วงแหวน-รามอินทรา คู้บอน
Lio  Townhome 

2,990,000

ทาวน์โฮม 2 ชั้น  3 นอน  2 น้ำา 1 ครัว  แอร์ 
2 ตัว  ที่จอดรถ 1 คัน  ปัจจุบัน เปิดเป็น
ร้านขายของชำาและอาหารตามสั่ง รายได้ 
ต่อวันเฉลี่ย 5,000 บาท 
นางสาวณัฎฐ์กฤตา ฐิติวัฒน์ภูวดล 
เบอร์ติดต่อ 0863611740 
por-loma@hotmail.com

วัชรพล รามอินทรา 
Smart Condo watcharapol 

1,200,000

ห้องขนาดพื้นที่ 31 ตารางเมตร 1 ห้อง
นอน 1 ห้องนั่งเล่น พร้อมห้องน้ำาและห้อง
ครัว แยกเป็นสัดส่วนน่าอยู่ 
นางสาวณัฎฐ์กฤตา ฐิติวัฒน์ภูวดล 
เบอร์ติดต่อ 0863611740 
por-loma@hotmail.com

นางสาวณัฎฐ์กฤตา ฐิติวัฒน์ภูวดล  
เบอร์ติดต่อ 0863611740 
Email: por-loma@hotmail.com 
line: natkritta74 
Facebook: ลงทุนคอนโดฉบับมนุษย์เงินเดือน 
Website: http://ddrealestate.lnwshop.com



เชี่ยวชาญในด้านบริการค้นหา
อสังหาริมทรัพย์

AsiaRents 
571 อาคารอาร์เอสยู ห้อง 4-5 ช้ัน 10 ถนนสุขุมวิทซอย 
31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 
+66 (0)2 259 6934 
info@asiarents.com 
http://www.asiarents.com

FEATURED 
AGENT

พวกเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสาร หมดปัญหาด้านภาษาที่จะเป็น
กำ แพงกั้น

พวกเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
ซึ่งจะให้บริการตามความต้องการที่คุณขอมาได้เป็นอย่างดี

เชี่ยวชาญในด้านบริการค้นหาอสังหาริมทรัพย์สำ หรับชาวต่างชาติที่กำ ลังมอง
หาที่พักทั้งยังช่วยจัดหาและให้คำ ปรึกษาด้านที่อยู่อาศัย

กรุงเทพ
สกายวอล์ค 
Ref : AR1163

28,000

ห้องสตูดิโอ ตั้งอยู่ที่พระโขนง            
ตกแต่งครบพร้อมสิ่งอำานวยความ
สะดวกครบครัน

กรุงเทพ
ทีซี กรีน 
Ref : AR 1209

18,000

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำา ขนาด 41 ตร.ม. 
ตกแต่งครบใกล้ทางด่วน

กรุงเทพ
สีวลี บางนา 
Ref : AH210

35,000

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา พื้นที่ใช้สอย 
140 ตร.ม. ที่ดิน 56 จร.ว. ตกแต่ง
เฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมทั้งเครื่องใช้
ไฟฟ้า พร้อมเข้าอยู่ได้ทันที

กรุงเทพ
สารินทร์ สวีท  
Ref : AR 1225

22,000

1 ห้องนอน ใกล้ BTS พระโขนง เมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ราคาไม่แพง

กรุงเทพ
บ้านพิพัฒน์ 
Ref : AR 182

38,000

ตั้งอยู่ที่สาทร อพาร์ทเม้นท์ 1 ห้อง
นอน ตกแต่งครบ ใกล้ BTS ช่องนนทรี

กรุงเทพ
ควอทโทร ทองหล่อ 
Ref : AR 1178

55,000

คอนโดมิเนียมสไตล์ทันสมัย ที่ทองหล่อ 
สามารถเดินทางเท้าไป BTS ทองหล่อ

กรุงเทพ
มิตร แมนชั่น 
Ref : AR 321

50,000

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา สถานที่ในอุดมคติที่
พร้อมพงษ์ ใกล้ห้างหรูระดับ High-End 
(Emquartier) และ BTS 

กรุงเทพ
พันทิป สวีท 
Ref : AR 1135

70,000

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา ตกแต่งครบ ตั้งอยู่
ที่สาทรใกล้ MRT ลุมพินี สวนสาธารณะ
ลุมพินี

กรุงเทพ
เอควา 
Ref : AR 1132

85,000

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา ยูนิตหัวมุม วิวสวย 
ตั้งอยู่พร้อมพงษ์ ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ 
Emquartier 

กรุงเทพ
เดอะ สตาร์ เอสเตท  
Ref : AH 258

110,000

บ้านเดี่ยวหรู 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำา พื้นที่
สอย 590 ตร.ม ง ที่ดิน 190 ตร.ว. ใกล้
ทางด่วน
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