
ฟรีแมกกาซีน real estate ฉบับแรกของไทย!
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TREA TALKS
REAL ESTATE 2017
FUTURE THAILAND

BANGKOK
CHILL OUT

ภายในงานพบกับทอล์ค
เนื้อหา 3 หัวข้อหลัก

กำาหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
สถานที่: Center Point Studio (ซอยลาซาล)
8.00-9.00 : ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
9.15-9.30 : ประธานกล่าวเปิดงาน

9.30-9.50 : Speaker 1 : คุณธีรภัทร เจริญสุข – คอลัมนิสต์ “เดือนหงายที่ชายโขง“
9.50-10.10 : Speaker 2 : คุณบุญ ยงสกุล – บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำากัด
10.10-10.30 : Speaker 3 : คุณยศพล บุญสม – บริษัท ฉมา โซเอน จำากัด / friends of the river
10.30-10.50 :  Coffee Break

10.50-11.10 : Speaker 4 : คุณวิภาวี คุณาวชยานนท์ – Design for Disasters
11.10-11.30 : Speaker 5 : คุณไผท ผดุงถิ่น – Builk Asia
11.30-11.50 : Speaker 6 : คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ – One Again Hostel
11.50-12.10 : Speaker 7 : Masaki Sox KONNO – Managing Director, Asia Pacific South Dassault Systèmes

                         (*ทอล์คเป็นภาษาอังกฤษ)
12.10-13.30 : Lunch Break

13.30-13.50 : Speaker 8 : คุณชานนท์ เรืองกฤติยา – อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
13.50-14.10 : Speaker 9 : ผศ.ดร. กุณฑลทิพย พานิชภักดิ ์– ภาควิชาเคหการ จุฬาฯ
14.10-14.30 : Speaker 10 : คุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ – บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
14.30-15.00 : Coffee Break

15.00-16.30 : การเสวนา อนาคตประเทศไทย 4.0
ดำาเนินรายการโดย คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
ร่วมเสวนาโดย คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์, คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
และ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ – ผอ. สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
(เสวนา 45 นาที ถามตอบ 20-30 นาที)

16.30-17.00 : พิธีปิด / ถ่ายภาพร่วมกัน
18.30-21.00 : TREA Party (เฉพาะสมาชิก)

      หลายคนกำาลังตั้งคำาถามว่า เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย 
แม้เราจะก้าวหน้าในการพัฒนาทางเศรษฐกิจไปกว่าเดิม 
แต่สังคมเราก็ยังมีปัญหาอีกมากท่ีถูกละเลย สมาคมอสังหา
ริมทรัพย์ไทย (TREA) จึงตั้งใจจัดงานสัมมนาใหญ่ในรูป
แบบ Creative Talk ข้ึนเพื่อนำาเสนอไอเดีย เร่ืองราวและ
ส่งต่อแนวคิดดีๆท่ีจะบันดาลใจผู้คนให้สร้างการเปล่ียนแปลง 
โดยภายในงานออกแบบดีไซน์เพ่ือให้เกิดบรรยากาศของ
การแลกเปล่ียนความคิด เพ่ือให้เกิดไอเดีย นำาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงสังคม

TCDC
แลนด์มาร์คแห่งความสร้างสรรค์
ของย่านเจริญกรุง

      TCDC Bangkok แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของย่านเจริญกรุง  
เปิดให้บริการแล้วบนพื้นที่อาคารไปรษณีย์กลาง ที่มีความ
กว้างกว่าที่เดิมถึง 2 เท่า มีทั้งหมด 5 ชั้น และแบ่งเป็นโซน
ต่างๆ ที่ล้วนแต่น่าสนใจ และตอบโจทย์สำาหรับคนที่ทำางาน
ด้านครีเอทีฟ ดีไซน์ งานอาร์ต เป็นอย่างมาก และบ้านใหม่
หลังนี้ยังเพิ่มจำานวนหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เกือบๆ 
18,000 เล่มเลยทีเดียว สามารถเข้ามาใช้บริการหาข้อมูล
กันได้อย่างจุใจ เรียกได้ว่าพื้นที่ใหม่ของ TCDC นั้น เหมาะ
สำาหรับคนทุกวัยที่สนใจงานสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้ และ
ต้องการพื้นที่เจ๋งๆ สำาหรับทำางานหรืออ่านหนังสือครับ
      การเข้าใช้บริการ : นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการผู้
สูงอายุ ปีละ 600 บาท  /  บุคคลทั่วไป ปีละ 1,200 บาท 
แต่ถ้าไม่ได้สมัครสมาชิกเสียค่าเข้าใช้ วันละ 100 บาทครับ

TCDC  อาคารไปรษณีย์กลาง ถนน เจริญกรุง
เปิดทุกวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 10:30 – 21:00 น.

Sailom Gallery
เซรามิค คาเฟ่ ฮิปๆ @ บางปู

      นี่คือร้านกาแฟที่เต็มไปด้วยศิลปะอีกหนึ่งร้านที่ไม่ควร
พลาดครับ ถ้าใครที่ชอบงานศิลปะพวกเซรามิค งานวาด 
งานปั้น ของกระจุกกระจิกแบบมีดีไซน์ และชอบถ่ายรูป 
อยากได้มุมเก๋ๆ แนะนำาให้มาที่ Sailom Gallery  เพราะ
นอกจากได้ชมแกลลอรี่สวยๆแล้ว ชอบชิ้นไหนก็สามารถ
ช้อปกลับบ้านได้ด้วย  ส่วนมากเป็นพวกของใช้อย่างแก้ว
น้ำา จาน ชาม ช้อน ที่ลวดลายเก๋ๆ นำาไปใช้งานได้จริงๆ  
และที่สำาคัญที่นี่ยังเป็นร้านกาแฟที่รสชาติดี เบเกอรี่อร่อย 
ราคาไม่แพง  แถมด้วยบรรยากาศดีๆ  เพราะติดทะเล และ
บ่อน้ำา ลมเย็นสบายตลอดวัน แถมยังอยู่ติดกับร้านอาหาร
สายลมอีกด้วย  และในละแวกใกล้ๆ ก็ยังสามารถแวะเที่ยว
ที่สวยๆได้อีก ไม่ว่าจะเป็น ที่พักตากอากาศบางปู เมือง
โบราณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เผื่อใครไม่ชอบเที่ยวแค่ที่
เดียว ก็จะได้แวะเช็คอินได้หลายๆที่ครับ 

Sailom Gallary เปิดทุกวัน 11.00-21.30น.
ซอยเทศบาลบางปู 72 สมุทรปราการ 

ชมเฌย
สตูดิโอแห่งความทรงจำา

      ใครที่หลงใหลสไตล์วินเทจและชอบถ่ายรูป ต้องมาที่
ชมเฌยนะครับ เพราะที่นี่เป็นสตูดิโอขนาดย่อมๆ ที่จำาลอง
บรรยากาศความคลาสสิกของยุค 70-80s  เอาไว้ให้ชมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นร้านรวงต่างๆ โรงภาพยนตร์ ปั๊มน้ำามัน ตึกราม
บ้านเรือน ร้านขายของชำา ร้านนาฬิกา ร้านทำาฟัน ร้านตัดเส้ือ
ฯลฯ ที่น่าสนใจมากคือข้าวของเครื่องใช้ที่นำามาจัดแสดง
ไว้ตามร้านต่างๆนั้น ล้วนเป็นของเก่าหายากที่คนยุคนี้ไม่
เคยได้เห็น ที่นี่จึงเป็นจุดเช็คอินที่น่าสนใจ และน่าจะเป็น
สวรรค์ของการถ่ายรูป และคนรักสไตล์วินเทจโดยแท้ และ
ภายในสตูดิโอนี้ยังมีส่วนที่เป็นร้านคาเฟ่ขายอาหารและ
เครื่องดื่ม ที่สำาคัญสตูดิโอแห่งนี้เข้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายนะ
ครับ ใครชอบแนวนี้ปักหมุดไว้เลยพลาดไม่ได้จริงๆ
      ชมเฌยอยู่ในซอยกำานันทินกร ใกล้กับถนนศาลา
ธรรมสพน์ เทศบาลนครนนทบุรี

เปิดวันอังคาร -ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.
และเสาร์- อาทิตย์ เวลา 10.00-19.00 น. (หยุดวันจันทร์)

1. Local Empowerment
 พลังของคนท้องถ่ินท่ีลุกข้ึนมาทำาบางส่ิงบาง
อย่างให้กับภูมิภาคของตน อาทิ เครือข่ายการพัฒนาเมือง 
ท่ีจะเริ่มต้นสร้างระบบขนส่งมวลชนและสาธารณูปโภค 
การพัฒนาเมืองสีเขียว โดยไม่รอภาครัฐอีกต่อไป

2.  Thailand Disruption
 การนำาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
การพัฒนาเมืองและการยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนให้
สะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี

3.  Thailand’s Past Present
      and Future
 บทเรียนจากอดีตและบทบาทของธุรกิจต่อการ
พัฒนาเมือง ผ่านการแก้ปัญหาสังคม อาทิ ความยากจน 
บ้านเพื่อผู้มีรายได้น้อย ธุรกิจเกื้อกูลชุมชมและนวัตกรรม
ในการพัฒนาเมืองเพื่อเกื้อกูลคนในสังคมอย่างยั่งยืน

SESSION 1 : LOCAL EMPOWERMENT – ภูมิภาคก้าวเดิน

SESSION 2 : THAILAND DISRUPTION – คิดต่าง สร้างสรรค์

SESSION 3 : PAST, PRESENT & FUTURE – เหลียวอดีต มองอนาคต

SESSION 4 : GROUP TALK : FUTURE THAILAND : 4.0

04 HAPPENING
The Digitalization

06 COVER STORY

Rethinking Real Estate

10 INTERVIEW 
คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธิ์ 
และ คุณผไท ผดุงถิ่น 

16 PROPERTY
TECHNOLOGY
Property 4.0

22 PROPERTY
RECOMMENDED
แนะนำาอสังหาฯ

ถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยทุกคน ต้องมีความคิดแบบ 
“Disruptive Thinking”เพื่อช่วยกันนำาพาประเทศไทย
ไปสู่เวทีโลกอย่างภาคภูมิ

CONTENTSEDITOR’S
TALK
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ติดต่อลงโฆษณา 02-046-3561 และ 096-891-8076
email : hintfreemag@gmail.com

      “ภาวะวิกฤตต้มยำากุ้ง” ที่ทำาให้ชาวโลกรู้จักประเทศไทย 
จุดเริ่มต้นมาจากภาคอสังหาริมทรัพย์และการธนาคาร 
แล้วขณะนี้โลกเราเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างสมบูรณ์แล้ว ทีม
งาน HINT to Better Life ฉบับที่ 3 เราจะนำาพาผู้อ่าน
ทุกท่านให้รู้จักกับ Property Tech หรือ PropTech  
ว่าคืออะไร แล้วประเทศไทยของเรา จะสามารถสร้าง
ปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้ชาวโลกได้รู้จักประเทศไทยในมุม
ใหม่ผ่าน Thailand PropTech ได้หรือไม่? 

สุมิตรา วงภักดี บรรณาธิการบริหาร
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THE DIGITALIZATION
เมื่อ Digital เข้ามาพลิกโฉมวงการอสังหาฯให้เปลี่ยนไป แล้วผู้บริโภคได้อะไร?

Happening

page 4HINT Magazine by

 การเปลี่ยนแปลงเป็นเร่ืองที่ทุกธุรกิจจะต้องปรับตัว ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็
เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ประเทศไทยกำาลังเข้าสู่ยุค Digital ที่ทุกวันนี้เทคโนโลยี
เข้ามามีอิทธิพลมากกว่าที่เราคิด ตื่นนอนมาเราทุกคนต้องเปิดสมาร์ทโฟนเสพข่าวสาร
ผ่านอินเตอร์เน็ตทั้งสิ้น หรือแม้กระทั่งจะสั่งอาหาร จองคิวร้านอาหารก็ยังสามารถทำา
ผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกสบาย สิ่งเหล่านี้เข้ามาทำาให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน
ไป ธุรกิจต่างๆต้องเร่ิมปรับตัวให้ทันกับผู้บริโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ใครๆต่างก็มอง
ว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ตื่นเต้นเท่าวงการอ่ืนๆ การตลาดมีเพียงแค่จัด Event หรือข้ึนป้ายบิล
บอร์ดคงต้องกลับมามองกันใหม่ เพราะในวันนี้ยักษ์ใหญ่ในวงการอสังหาฯ ต่างก็เร่ิมปรับ
ตัวให้ทันกับยุค Digital กันแล้ว เช่น “อนันดา” ที่ได้ชื่อว่าเป็น Tech Company รายแรก
ของวงการ ด้วยการเปิดตัว Ananda Urban Tech เพื่อเฟ้นหานวัตกรรมใหม่ๆ และร่วม
ลงทุนด้านนวัตกรรมกับกองทุนต่างๆทั่วโลก หรือ “แสนสิริ” ที่จับมือกับ “SCB” ก่อตั้ง

 เทคโนโลยีในยุค Digital ยังมีอีกมากนักที่จะ
เข้ามามีบทบาทที่สำาคัญท้ังทางฝั่งดีเวลลอปเปอร์และ
กับลูกค้า ซึ่งจะช่วยอำานวยความสะดวก แก้ปัญหาใน
สิ่งที่ manual ไม่สามารถทำาได้ และในระยะยาวก็จะช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายไปในบางส่วนได้ ซึ่ง HINT เองก็เชื่อว่า 
นับจากน้ีไปกลยุทธ์การขายของอสังหาฯจะเริ่มเปล่ียนไป 
ทั้งนี้คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่า ดีเวลลอปเปอร์แต่ละเจ้า
จะงัดลูกเล่นอะไรออกมาเล่นให้เป็นสีสันของตลาดอสังหา
ริมทรัพย์กันต่อไป และเมื่อดูความพร้อมของประเทศไทย
ที่กำาลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลนั้น เห็นได้ว่าประเทศไทยเอง
ก็มีการเติบโตที่เร็วพอตัว ยิ่งหากเทียบกับประเทศที่อยู่ใน 
Asia Pacific แล้ว ไทยเองก็อยู่ใน Top 5 มาตลอด ซึ่งโดย
ทั่วไปแล้วเราวัดความพร้อมของดิจิตอลเป็น 2 ด้าน คือ
Average Connection Speed และ Broadband Adoption
ซึ่งไทยเองก็อยู่อันดับ Top 10 ของโลกและ Top 5 ของ 
Asia Pacific อันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นได้เป็นอย่างดี ว่าใน
วันน้ี “ประเทศไทยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว”

Siri Venture เพื่อวิจัยและลงทุน สร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ 
(Property Technology) หรือแม้แต่การออกบูธโดยใช้ Virtual 360 มาช่วยในการเยี่ยม
ชมห้องตัวอย่าง นั่นก็ถือเป็นนวัตกรรมของวงการอสังหาฯอย่างหนึ่งเช่นกัน
 สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด เราเรียกรวมๆว่า Property Technology หรือ Prop 
Tech ที่ใช้ Digital เข้ามาช่วยอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ให้การ
เลือกซื้อ การใช้ชีวิตภายในบ้าน/คอนโด การติดต่อโครงการ ฯลฯ เป็นไปได้ง่ายข้ึน ต่อไป
ในอนาคตการทำาการตลาดแบบเดิมๆก็จะเร่ิมหายไป ป้ายบิลบอร์ดที่ได้แค่มองเห็นแต่ไม่
เกิดการรับรู้สารก็จะค่อยๆเร่ิมหายไป ผู้คนจะใช้เวลาเสพข่าวสารที่สั้นลง การเข้ามาของ 
Digital จะทำาให้การซื้ออสังหาฯเป็นเร่ืองที่ง่ายข้ึน แต่หลายๆอย่างก็ต้องถูกปรับเปลี่ยน
ตามพฤติกรรมของผู้คน ซึ่ง HINT จะขออธิบายว่า Digital เข้ามาช่วยในแต่ละข้ันตอน
การซื้อไปจนถึงการเข้าอยู่อย่างไร

•  48% ของคนไทยค้นหาข้อมูลทาง internet 
ก่อนซื้อ จากสถิติพบว่าคนไทย 48% มีพฤติกรรม
ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตก่อนดูของจริง ต่าง
จากเม่ือก่อนท่ีหากลูกค้าสนใจจะตรงดิ่งไปท่ีร้านค้า
เลย หากเทียบเป็นอสังหาริมทรัพย์แต่เดิมลูกค้าจะ
เข้าไปที่โครงการ หรือหากขับรถผ่านก็จะแวะเข้าไป 
ปัจจุบันลูกค้าจะหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตก่อนเข้าไป
ดูโครงการ นั่นแปลว่าเมื่อลูกค้าไปถึงโครงการคุณ
แล้ว พวกเขามักจะมีข้อมูลที่พร้อมในระดับหนึ่ง ดัง
น้ันคงพอจะเดาทางได้แล้วว่าหากจะให้ข้อมูลกับ
ลูกค้า ควรจะเน้นไปทางสื่อใดมากกว่ากัน

•  Blogger / Inluencer ตัวช่วยให้ปิดการขาย
ง่ายขึ้น นอกจากการค้นหาข้อมูลจากทางเว็บไซต์
ต่างๆแล้ว อีกสื่อหนึ่งที่สำาคัญไม่แพ้กันคือบรรดา 
Blogger และ Inluencer ที่เข้ามามีบทบาทในการ
ช่วย “ตัดสินใจซื้อ” ของลูกค้ามากขึ้น สิ่งเหล่านี้
เรามักจะพบเห็นในรูปแบบของการรีวิว, เยี่ยมชม
โครงการ, บทวิเคราะห์ต่างๆ ที่จะทำาให้ลูกค้าอ่าน
แล้วตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น ทุกวันนี้คนเชื่อข้อมูลจาก
บุคคลที่ 3 มากกว่าเชื่อข้อมูลจากโครงการเอง การ
อ่านรีวิวเป็นเหมือนการตอกย้ำาความม่ันใจว่าจะซื้อ
หรือไม่ซื้อ

•  360 Virtual Tours / Virtual Reality ของเล่น
ใหม่ในวงการอสังหา นาทีนี้ใครไม่รู้จักของเล่นใหม่ใน
โลก Digital อย่าง 360 VR ที่ได้นำามาปรับใช้กับวง
การอสังหาฯอย่างลงตัว ด้วยการเยี่ยมชมโครงการ/
ห้องตัวอย่าง โดยไม่ต้องไปสถานที่จริงเลย เพียงแค่
มีกล้อง VR 1 ตัวเท่านั้น ก็ได้เห็นภาพของโครงการ/
ห้องตัวอย่างแทบทุกมุม ถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่
ช่วยสร้างความสะดวกสบาย ให้กับผู้ซื้อที่ไม่มีเวลาไป
ชมห้องตัวอย่าง ช่วยร่นระยะเวลาการตัดสินใจซื้อ

•  หมดยุคยกหูโทรศัพท์นัดชมโครงการ ต่อจากนี้
การนัดหมายเข้าชมโครงการไม่จำาเป็นต้องโทรแจ้งให้
เปลืองค่าโทรศัพท์หรือเสียเวลาหลายนาทีอีกต่อไป 
หลายโครงการเริ่มนำา Application หรือนัดหมาย
ผ่าน Website มาใช้สำาหรับนัดหมายเข้าเยี่ยมชม
โครงการ ที่จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ฝั่งโครงการเองที่
สามารถจัดสรรเวลาได้อย่างแม่นยำาและฝั่งลูกค้าก็ไม่
ต้องเสียเวลาโทรไปนัด จบปัญหาสายไม่ว่างบ้าง โทร
ไม่ติดบ้าง หลังเลิกงานไม่มีคนรับสาย ฯลฯ 

•  อยู่บ้านก็วางเงินจองได้ หากวันนี้คุณคิดจะกลับ
ไปจองบ้านที่ดูไว้เมื่อวันก่อน  ไม่ต้องเสียเวลาขับรถ
ไปถึงโครงการอีกต่อไป เพียงแค่เปิด Application 
เปิด Facebook หรือเปิดหน้า Website พร้อมกรอก
เลขแปลง/เลขห้องที่เราสนใจ ชำาระเงินจองออนไลน์ 
เพียงเท่าน้ีก็ประหยัดเวลาในการเดินทางไปโครงการ
ได้แล้ว ซึ่งเจ้าแรกที่ริเริ่ม “ช้อป-จอง-จ่ายออนไลน์” 
เป็นเจ้าแรกคือ ”พฤกษา” ที่ได้เริ่มใช้นวัตกรรมนี้มา
ตั้งแต่ 5 ปีที่แล้ว จนในวันนี้เริ่มมีดีเวลลอปเปอร์บาง
รายเริ่มใช้วิธีนี้เพื่ออำานวยความสะดวกให้ผู้ซื้อมากขึ้น 

•  ไม่ต้องต่อคิวในธนาคารอีกต่อไป เป็นที่คุ้นเคย
กันดีกับการจ่ายเงินออนไลน์ผ่าน Application ที่

•  สื่อสารกับนิติฯและลูกบ้านได้ง่ายขึ้น ตอน
นี้นิติบุคคลหลายโครงการเริ่มออก Application 
สำาหรับแจ้งข่าวสารให้กับลูกบ้าน ซึ่งจะสามารถ
ส่งข่าวได้ทั่วถึงมากขึ้น หรือเป็นช่องทางสำาหรับส่ง
ข้อความ (message) หานิติฯโดยตรง ช่วยประหยัด
เวลาให้กับทั้ง 2 ฝ่าย

•  แจ้งซ่อมออนไลน์ สบายทั้งโครงการและคนซื้อ 
หลายโครงการมักจะมีปัญหากับการแจ้งซ่อมหลังเข้า
อยู่ ไม่ว่าจะเป็นช่างไม่มาตามนัด โทรไปไม่มีคนรับ 
นัดวันไม่ลงตัว ฯลฯ ทำาให้โครงการอสังหาริมทรัพย์
หลายรายหันมาใช้การแจ้งซ่อมออนไลน์ เพื่อที่จะ
สามารถจัดคิวช่างได้เหมาะสมตรงกับงานมากที่สุด

• ใช้ชีวิตอย่าง Iron Man ในบ้านอัจฉริยะ อีกหนึ่ง
นวัตกรรมท่ีจะทำาให้เสมือนมีจาวิสอยู่ในบ้านของคุณ 
ด้วยระบบอัจฉริยะหรือ Smart Home ที่สามารถ

1. การค้นหาข้อมูลและ
เปรียบเทียบโครงการ 

3. หลังการเข้าอยู่

2. การตัดสินใจซ้ือ

ช่วยอำานวยความสะดวกสบายให้กับผู้ซ้ือได้เป็นอย่าง
ดี หมดปัญหาธนาคารคนเยอะ ปิดเร็ว หา ATM ไม่
ได้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผู้ที่ต้องการตรวจสอบกำาลัง
การกู้เบื้องต้น ทุกวันนี้ในหน้า Website ของธนาคาร 
จะมีส่วนท่ีให้กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบสินเชื่อเบื้อง
ต้น และคำานวณทั้งดอกเบี้ยและค่างวดให้เสร็จสรรพ 
ไม่จำาเป็นต้องเดินทางไปถึงธนาคาร ต่อคิวยาวเป็น 
100 คิว หรือโทรหาพนักงาน ที่ต้องโอนสายมากกว่า 
3 ครั้ง
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ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ด้วยเพียงปลาย
นิ้วมือและสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะสั่งให้เปิดปิดน้ำา ไฟ 
หรือปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ หรือ
แม้กระทั่งให้เครื่องใช้ไฟฟ้าคุยกับเราผ่าน Chat เช่น 
ถามตู้เย็นว่าเหลือเบียร์กี่กระป๋อง, บอกเครื่องดูดฝุ่น
ให้ทำาความสะอาดบ้านเมื่อคุณไม่อยู่ หรือโทรทัศน์
ถามคุณว่าไม่อยู่บ้านแล้วต้องการปิดทีวีไหม? นี่คือ
สุดยอดนวัตกรรมจาก LG HomeChat
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      เทคโนโลยีและระบบดิจิตอลได้รับการพูดถึงมากข้ึนทุกขณะ ทุกความคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่า สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยสำาคัญที่ผลักดันความสำาเร็จในธุรกิจและการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆในปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจสตาร์ทอัพและธุรกิจแบบ sharing economy ต่างๆ แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจยังไม่เห็นภาพชัดเจนนัก ก็คือผลลัพธ์ของการผสมผสาน
ระหว่างเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจดังกล่าวว่าปลายทางของการพัฒนาในรูปแบบน้ีน้ันจะไปส้ินสุดท่ีตรงไหน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ่
และมีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งต่อ GDP ในระดับโลก

      Subbu Narayanswamy ผู้ถือหุ้นอาวุโสแห่งบริษัทผู้นำาอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก
McKinsey & Company ได้เผยผลสำารวจความคิดในด้านแนวโน้มของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ในอนาคต ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ล้วนสะท้อนตรงกันใน 5 แนวโน้มด้วยกัน ได้แก่

1. การเป็นศูนย์กลางของลูกค้าจะเห็นชัดและกลายเป็นเรื่องสำาคัญมากขึ้น
2. การบริการหลังการขายทั้งในด้านการดูแลและการส่งมอบคือสิ่งที่ลูกค้ามองหา
3. การออกแบบที่เข้าใจรูปแบบการใช้ชีวิตและความยั่งยืน
4. การท่ีเทคโนโลยีด้านการตลาดและการก่อสร้าง จะเข้ามาเป็นส่วนสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ 
5. นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์จะเร่ิมขยายขีดความสามารถของตัวเองและองค์กรอย่างชัดเจน
แนวโน้มท้ังหมดเหล่าน้ีล้วนเป็นไปในทิศทางท่ีดูเหมือนว่าจะทำาให้อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
นั้นจะก้าวไปได้ไกลมากกว่าเดิม แต่อย่างไรก็แล้วแต่ มิติของการพัฒนารูปแบบธุรกิจย่อม
ไม่ได้มีเพียงเท่านี้อย่างแน่นอน

      เลขทศนิยมที่ถูกนำามาเติมต่อหลังคำานาม เพื่อบอกใบ้ถึงแนวทางการพัฒนาด้วย
เทคโนโลยีอย่างเช่น ไทยแลนด์ 4.0 นั้นเริ่มเป็นที่คุ้นหูชินตากันบ้างแล้ว ในส่วนของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เองก็มีการใช้คำานี้มายาวนานแล้วเช่นกัน จากงานวิจัยของ University of 
Oxford  ในเรื่อง PropTech 3.0 : the future of real estate ชี้ว่าประวัติศาสตร์ของ
เทคโนโลยีในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือ PropTech (Property Technology) นั้น
เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปี 1980-2000 ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยได้รับการเรียกขาน
ว่า PropTech 1.0 ซึ่งเป็นไปในรูปแบบของการวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ (Property 
Market Analysis) โดยได้มีการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ในชื่อ PC-driven Property Re-
search เพื่อจัดจำาหน่ายในปี 1982 หลังจากนั้นจึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมช่วยทำางานใน
อุตสาหกรรมการก่อสร้างมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ซึ่งก็
คือโปรแกรม AutoCAD จากบริษัท Autodesk ที่เปลี่ยนรูปแบบการทำางานในอุตสาหกรรม
การก่อสร้างและการออกแบบ ให้สามารถร่นระยะเวลา และความแม่นยำามากขึ้นจวบจน
ปัจจุบัน ต่อมาการพัฒนาซอฟท์แวร์ต่างๆเริ่มมีการขยายผลมากขึ้น ในปี 1984 ได้ถือกำาเนิด 
CoStar โปรแกรมจัดสรรข้อมูลด้านการวิเคราะห์และการตลาดเพื่ออสังหาริมทรัพย์ขึ้นใน
สหรัฐอเมริกา และรุกคืบไปจนถึงแคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมัน และสเปน 
โดย CoStar นั้นเป็นผู้นำาตลาดด้านโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลที่เทียบเท่ากับ Microsoft Ex-
cel เลยทีเดียว ยุคของ PropTech 1.0 นั้นได้เริ่มชะลอความเร็วของกระแสการพัฒนาลง
ในช่วง Internet Boomer และกลายเป็นพลวัตรที่เข้าสู่ยุคของ PropTech 2.0 ยุคคลื่นลูก
ใหม่หรือในสมัยปัจจุบันนั่นเอง
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      โดยในยุคนี้นั้นเริ่มมีอิทธิพลจากการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพเข้ามาเป็นปัจจัยใน
การช่วยขับเคลื่อน รูปแบบของ PropTech 2.0 นั้นมีแกนสำาคัญหลักๆ เช่นเดียวกับธุรกิจ
สตาร์ทอัพอื่นๆ นั่นคือ การประกอบตัวของแหล่งข้อมูล (Information Source) หรือก็คือ 
กลุ่มทุนและผู้สนับสนุนต่างๆ ทั้ง Venture Capital Accelerators และนักวิจัยข้อมูล โดย
มักจะเริ่มต้นจากการขายไอเดียธุรกิจเพื่อแลกกับทุนในการพัฒนา ในช่วงแรกเงินทุนมัก
อยู่ที่ 250,000-2,000,000 ดอลลาร์ ในช่วง Series A ไปจนถึง 2,000,000-15,000,000 
ดอลลาร์ ในช่วง Series B และ Series C และหากว่าธุรกิจเติบโตไปได้ไกลกว่านั้น มักจะ
มีเป้าหมายในการปรับขนาดธุรกิจโดยการเข้าซื้อกิจการและเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ โดยกลุ่ม
ผู้สนับสนุนใหญ่ๆที่เป็นทั้ง Venture Capital และ Accelerators ที่ได้รับการยอมรับและ
เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็ได้แก่ 500 StartUps และ Y Combinator ส่วนในกลุ่มของงานวิจัย
นั้นก็ได้แก่ CBRE,  CBinsight หรือ มหาวิทยาลัย MIT ที่มักรับบทบาทเป็นเจ้าภาพการ
สัมมนาในหัวข้อธุรกิจประเภทนี้อยู่เป็นประจำา

      จากการสำารวจของ CB Insights นั้นพบว่า ในช่วงปี 2012 ได้มีการระดมทุนเกือบ 
6,400 ล้านดอลลาร์ในธุรกิจ PropTech โดยมาจากกลุ่มทุนที่แตกต่างกันทั้งกลุ่มของ
โบรกเกอร์นักลงทุนและเจ้าของและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จนกระทั่งในช่วงปลายปี 
2016 ได้มีการประกาศจาก Venture Scanner ว่ามีการระดมทุนใน PropTech ที่มีมูลค่า
ถึง 28,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว ซึ่งเป็นการบอกใบ้ให้เห็นชัดเจนขึ้นว่านักลงทุนและ
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก กำาลังตื่นตัวกับการพัฒนาเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์และ
กลัวที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างโดดเดี่ยว โดยการคาดการณ์จาก University of Oxford 
นั้นชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะมี PropTech กว่า 2,000 แห่งในปี 2017 นี้ และใน 60% จะมีการ
ระดมทุนที่ดีขึ้น โดยบางธุรกิจสามารถระดมทุนได้ถึง 300-500 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว 
โดยรูปแบบของธุรกิจที่จัดอยู่ใน PropTech ได้แก่ บริการจดทะเบียนและค้นหาทรัพย์ ,
ซอฟท์แวร์ด้านการจัดการและการเช่าซ้ือ , บริการด้านการตลาด , การลงทุนและ crowfunding
, บริการข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ , การประเมินทรัพย์และการวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์ , 
สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย, นายหน้าซ้ือขายอสังหาฯ , การจัดการอาคารและอสังหาฯ และ 3D Virtual
หรือชมอสังหาฯในภาพเสมือนจริง เป็นต้น
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      เทคโนโลยีนั้นนอกจากจะสามารถขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้
แล้ว ยังสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาในระดับประเทศได้ด้วย เหมือนจิ๊กซอว์หลาก
ชิ้นที่มีการแต่งแต้มความสวยงาม หากมาต่อรวมกันจะเกิดเป็นภาพผืนใหญ่ที่สมบูรณ์
แบบ และไม่เหลือแม้เพียงจิ๊กซอว์สักชิ้นที่ไม่มีส่วนร่วม เช่นเดียวกับการประสานกำาลังและ
นวัตกรรมเทคโนโลยีในแต่ละภาคส่วน

เพ่ือพัฒนาประเทศไทย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ระบบบริหารจัดการ
Bring The Next Big Things

 บริษัท PiLabs ซึ่งเป็นบริษัท Accelerators 
เฉพาะด้าน PropTech ที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ ได้ทำาการ
จัดแพลตฟอร์มธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับ PropTech 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ Real Estate FinTech 
ธุรกิจด้านการควบคุม การจัดการ และการให้บริการ
อสังหาริมทรัพย์, Contech ธุรกิจด้านการจัดการเทคนิค
การก่อสร้าง, Smart Building ธุรกิจด้านการจัดการและ
การซ่อมแซม และ Sharing Economy ธุรกิจด้านการ
ขยายพื้นที่ให้เช่า พบว่ามีสัดส่วนของ Real Estate มาก
ที่สุด และสัดส่วนของ Smart Building และ Sharing 
Economy อยู่ในระดับใกล้กัน โดยหากเจาะตัวเลขการ
เติบโตของธุรกิจแต่ละประเภท จะพบว่าธุรกิจในประเภท 
Sharing Economy นั้นมีสัดส่วนการเติบโตที่เท่ากันกับ 
Real Estate FinTech เลยทีเดียว โดยจะสามารถแจกแจง
รูปแบบของ PropTech และ Fintech ตามข้อมูลของ Pi-
Labs ได้ว่า PropTech นั้นคือการคาบเกี่ยวกับ FinTech 
หรือก็คือขอบเขตของรูปแบบธุรกิจเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น 
PropTech Fintech ConTech หรืออื่นๆนั้น ล้วนมีส่วน
สัมพันธ์กัน ทำาให้เราเห็นภาพของ PropTech ได้ชัดเจน
มากขึ้น มากกว่านั้นยังมีความสัมพันธ์กับธุรกิจ Tech อื่นๆ
อีก ทั้งด้านการก่อสร้าง การซ่อมแซม การจัดการ และการ
เงิน ซึ่งภาพเหล่านี้นั้นช่วยตอกย้ำาอย่างชัดเจนว่า จักรวาล
ของธุรกิจเทคโนโลยีน้ันขยายมากกว่าเดิมอย่างไร้ขอบเขต 
และเป็นเรื่องท้าทายเป็นอย่างยิ่งว่าเส้นทางต่อไปน้ันจะ
ดำาเนินไปในทางไหน? 

คลังข้อมูลพัฒนาเมือง Data Shifts City

      เมื่อข้อมูลคือคลังแสงอาวุธที่สำาคัญต่อการก้าวหน้าในยุคเทคโนโลยี จะเห็นได้ว่าทุก
ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นต่างล้วนทำาการบ้านมาเป็นอย่างดีในการเก็บข้อมูล เพื่อผลิตสินค้าและ
บริการที่ตอบโจทย์ pain ของคนส่วนใหญ่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นที่มาของความสำาเร็จอย่าง
ก้าวกระโดดของธุรกิจสตาร์ทอัพ ไม่เพียงแต่เท่านั้น ข้อมูลยังเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้เกิดการ
พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในระดับเมืองอีกด้วย 

 หลังจากเกิดพายุแคทรีนา ที่ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักไปทั่วพื้นที่ใน
สหรัฐอเมริกา ชาวเมืองนิวออลีนส์ได้จัดตั้ง The Greater New Orleans Community 
Data Center ที่คอยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้
อย่างท่วงทัน หลังจากเหตุการณ์แคทรีนาสงบลง เมืองนิวออลีนส์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ติด
อันดับอาชญากรรมสูงเป็นอันดับต้นๆ ก็ได้มีการแก้ปัญหาโดยการระดมทุนจากชาวเมืองใน
ชื่อว่า French Quarter Task Force แอพพลิเคชั่นที่สามารถให้ชาวเมืองแจ้งเหตุด่วนหรือ
รายงานสิ่งต้องสงสัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็วกว่า 911 
 ที่น่าตื่นใจคือสิ่งที่กำาลังเกิดขึ้นในทวีปเอเชีย โดยในเดือนมิถุนายน ปี 2015 
รัฐบาลสิงคโปร์ได้ร่วมมือกับบริษัท Dassault Systemes ประเทศฝรั่งเศส ในการจัดเก็บ
ภาพ 3D Virtual ทั้งประเทศ! โดยภาพสามมิติรวมไปถึงข้อมูลต่างๆในประเทศสิงคโปร์ได้
เผยแพร่ใน YouTube เมื่อเดือนกรกฎาคม 2016 หรือก็คือเวลาแค่ปีกว่าๆเท่านั้น ความ
สำาคัญของการทำา 3D Virtual ในสิงคโปร์นั้นมีนัยยะอย่างมากในแง่ของการพัฒนาคลัง
ข้อมูลทั้งประเทศ ที่จะไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
เท่านั้น แต่มันคือการเตรียมการพัฒนาไปพร้อมกันทั้งเมืองเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ด้านปริมาณรถ การจราจร โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณสุข ความปลอดภัย การก่อสร้าง
อาคาร อสังหาริมทรัพย์ และอีกหลายด้านที่จินตนาการไปไม่ถึง
 ลองคิดดูสิว่าแค่เพียงกดคลิกไปที่ห้องในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง คุณก็มองเห็น
ตำาแหน่งเสา รวมไปถึงวัสดุตกแต่งภายในห้องอย่างครบถ้วนแล้ว และนี่คือความได้เปรียบที่
น่าอิจฉาของผู้ที่กุมจักรวาลข้อมูลเอาไว้ในมือ

      ในยุคที่มนุษย์เริ่มเรียนรู้การก่อสร้างและต้องการท้าทายพระเจ้าด้วยการก่อสร้าง
หอคอยบาเบล โดยจุดมุ่งหมายที่อยากจะใช้ความสูงไต่ไปให้ถึงสวรรค์ ความหยิ่งผยอง
ของมนุษยชาติได้ถูกระงับไว้ด้วยการสื่อสารที่ไม่เข้าใจ จึงทำาให้หอคอยบาเบลเป็นได้แค่
ซากปรักที่ยังสร้างไม่เสร็จ ต่อมามนุษย์ได้เรียนรู้งานก่อสร้างที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 
งานไม้ งานเหล็ก งานปูน ทำางานร่วมกันแบบ One for all, All for One หรือที่เรียกว่า 
Master Builder จนมาถึงในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่การก่อสร้างนั้นมีความรุ่งโรจน์ถึงขีด
สุด Master Builder สูญหายไปจากโลกจากการที่ US Capital Dome ได้ก่อสร้างสำาเร็จ
ในปี 1800 โดยการแยกการทำางานระหว่างสถาปนิกและทีมก่อสร้าง รูปแบบการทำางาน
ของการก่อสร้างเริ่มเปลี่ยนไป แต่ทว่ากลับมีผลงานวิจัยกลับระบุว่างานก่อสร้างนั้นมี
ประสิทธิภาพตกต่ำาลงเรื่อยๆ สาเหตุก็เนื่องมาจากการทำางานที่ไม่สัมพันธ์ของผู้คนจำานวน
มาก จนทำาให้เกิด Human Error ที่สำาคัญคือการเข้าถึงอย่างไม่เท่าเทียมของข้อมูล จึง
ทำาให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างต้องย้อนหวนกลับไปคิดถึงรูปแบบการทำางานของ Master 
Builder และ BIM คือผลสัมฤทธิ์ที่ไขกุญแจการแก้ปัญหานี้ BIM หรือ Building Infor-
mation modeling คือการสร้างแบบจำาลอง 3D เพื่อบริหารจัดการการก่อสร้างอาคาร

BRING THE NEXT
BIG THINGS

MASTER BUILDER
TRANSFORMED

และงานก่อสร้าง ฉายภาพระบบงานวิศวกรรมให้ชัดขึ้น ลดขั้นตอนที่ต้องใช้กระบวนการ
มนุษย์ และสร้างรากฐานข้อมูลที่แข็งแรงเพื่อดูแลตลอดวัฏจักรชีวิตอาคาร (Building Life-
cycle) สิ่งที่ทำาให้ BIM เป็นเหมือน Master Builder คือความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูล
ระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาตลอดทุกช่วงเวลาการก่อสร้าง อีกทั้งยัง
แสดงผลแบบ 3D ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยที่นักออกแบบไม่ต้อง work on paper อีกต่อ
ไป นอกจากนั้น BIM สามารถเก็บข้อมูลทุกชิ้นส่วนของการก่อสร้าง ทั้งประตู หน้าต่าง เสา 
คาน บันได หรือแม้แต่ก้อนอิฐที่ซ่อนอยู่ในผนัง ทำาให้สามารถลดขั้นตอนการตรวจสอบและ
ซ่อมแซมเมื่อเกิดการชำารุด ความแข็งแกร่งของ BIM นั้นคือการเป็น Data Based ที่ยิ่งใหญ่ 
ที่ช่วยลดความสูญเสียทั้งเวลาและงบประมาณในการทำางาน เพิ่มความแม่นยำาในการส่งต่อ
ข้อมูล และที่สำาคัญคือบรรเทาปัญหา Human Error ไปได้ จึงทำาให้ BIM เป็นต้นแบบการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลการก่อสร้างที่นิยมและแพร่หลายไปทั่วโลก
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ไขคำาตอบ TREA TALKS REAL ESTATE 2017 : FUTURE THAILAND 
ประเทศไทย 4.0 ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
นายกสมาคมสังหาริมทรัพย์ไทย

F?ND THE ANSWER

WITH
      เม่ือรัฐบาลประกาศมอบนโยบายท่ีจะนำาพาประเทศ 
ก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” 
เพ่ือผลักดันประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคดิจิตอล เพราะในสังคม
ปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า เทคโนโลยีได้เข้า
มามีบทบาทในธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ความเปล่ียนแปลงใหม่ท่ีทำาให้ผู้ประกอบการ เร่ิมปรับตัวนำา
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาต่อยอดธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ใน
กระบวนการบริหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขายและ
การตลาด การบริการหลังการขาย ท้ังน้ีเพ่ือเพ่ิมความ
น่าเช่ือถือและขยายกลุ่มฐานลูกค้า โดยส่ิงเหล่าน้ีเราเรียก
รวมๆว่า  PROP TECH  หรือ Property Technology และ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของ Service Sector ขนาด
ใหญ่ท่ีสำาคัญท่ีจะสามารถช่วยผลักดัน GDP ประเทศได้ 
ดังน้ันในนามสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงอยากรวม
พลังแบ่งปัน และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับคนในแวดวง
อสังหาฯ และคนรุ่นใหม่ท่ีเป็นพลังสำาคัญท่ีจะต้องขับเคล่ือน
ประเทศต่อไป

        การก้าวไปสู่สังคมแบบ 4.0 ของประเทศไทยน้ัน ยัง
มีความท้าทายมากมายท่ีต้องเผชิญ อย่างไรก็ตามบทบาท
ของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยน้ัน นอกเหนือจากนโยบาย
ท่ีจะสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้ว เรายัง
ต้องการมีส่วนในการส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวของคน 
(Community) ท่ีจะมาร่วมกันพัฒนาสังคมไทยอย่างย่ังยืน
         โดยภายในงานมีการเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาก
ด้วยประสบการณ์ และเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง
จำานวน 14 ท่าน มาร่วมเสวนาบนเวที ในประเด็นท่ีหลาก
หลาย อาทิ แนวคิดการพัฒนาเมือง โดยไม่พ่ึงพาส่วน
กลาง, แนวคิดการทำาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แบบเก้ือกูล
กับชุมชน การออกแบบท่ีย่ังยืน ไปจนถึงการมองภาพ
ประเทศไทยจากอดีตไปสู่อนาคตอีกด้วย

      ปัจจุบันเทคโนโลยีได้แทรกซึมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจำาวันของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และมีความ
เชื่อว่าเด็กไทยเก่งๆมีเยอะ ที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ให้ก้าวไปสู่ Value-Based Economy 
โดยมีฐานคิดหลักคือ การเปลี่ยนจากการทำางานเดิมๆ ไป
สู่สินค้าเชิงนวัตกรรมได้ และสิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนให้ได้คือ 
“คน” โดยต้องทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับวิธีคิด 
(Mind Set) ทำาให้เข้าใจคำาว่า “คุณค่า” เป็นสิ่งที่แต่ละ
ภาคส่วนต้องช่วยกัน

      “ซึ่งเมื่อมีคนพูดถึง PROP TECH เราก็เริ่มศึกษาว่ามัน
คืออะไร และบังเอิญก็มาเข้ากับ ไทยแลนด์ 4.0 พอดี รวม
ทั้งระบบอินเตอร์เน็ตบ้านเราก็ดีขึ้นเป็น 4G แล้ว โครงการ
อสังหาริมทรัพย์หลายรายก็ปรับเปลี่ยนสู่ Smart Home 
หรือ Home Automation แต่ก็ยังไม่ได้แพร่หลายมากนัก 
แต่ก็ยังมีหลายกลุ่มที่ไม่รู้ด้วยว่า Internet of Things คือ
อะไร? ส่วนตัวชอบเรื่องเทคโนโลยีอยู่แล้ว เลยทำาให้สนใจ
อยากจะอัพเกรดความรู้ของคนทั่วไป ทั้งเก่าและใหม่ เติม
พลังให้เค้า บอกกล่าวคำาศัพท์ใหม่ๆในชีวิตที่เขาไม่เคย
ได้ยิน เข้าใจ ทั้ง เหล่า Millennials คือใคร?, Disruptive 
คืออะไร?, Sustainable มีผลอย่างไร? จึงเป็นที่มาของการ
จัดงานเพื่อที่จะบอกคน New Gen  ว่าของใหม่ๆ มันมีอยู่  
เพียงพวกคุณต้องเปิดหู เปิดตา เพื่อจะรับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่ของโลก” คุณพรนริศ กล่าว

      “อยากให้คนรุ่นใหม่มาอัพเดทความรู้ เพราะมัน
ไม่ใช่แค่เร่ืองเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่จะมีทั้งเร่ืองของ
เมือง ทฤษฏีในการทำาเมือง การพัฒนาต่างๆ ทุกอย่าง
ที่จัดขึ้นมันมีแต่ของใหม่ๆ ให้ทุกคนตื่นรู้ในทุกระดับที่จะ
ใช้สร้างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยยังมีที่ดินอยู่มาก
ที่กำาลังพัฒนา วัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้เพ่ือที่อ
จะแชร์ความรู้ให้ทั้งผู้ประกอบการ ภาครัฐ นักพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมไปถึงประชาชนทั่วไปได้
มองเห็นภาพใหญ่ร่วมกัน มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนมุม
มองต่อกัน โดยตั้งเป้าหมายว่ามาพบปะกันอัพเดท
ข้อมูลกัน ปีละ 1 คร้ัง” 

มุมมอง Future Real Estate Thailand  2017
จะเป็นไปอย่างไร ?

 อสังหาริมทรัพย์ (Property) ในอนาคตมองว่า 
สำานักงานขายไม่จำาเป็นต้องอยู่ที่โครงการ (On Site) อีก
ต่อไป เพราะทุกอย่างคือเสมือนจริงได้ (Virtual)  ทุกอย่าง
มันจะง่ายขึ้น โดยเฉพาะงานขาย บางทีเราอาจจะไม่ต้อง
พึ่งพาพนักงานขายในการกระตุ้นยอดขายอีกต่อไป หรือ
หากจะอธิบายเชื่อมโยงกับสิ่งที่ใกล้เคียงกับ Prop Tech 
มากที่สุด นั่นคือ Fin Tech (Financial Technology) คือ
การใช้ซอฟต์แวร์มาเชื่อมโยงเก็บข้อมูลการเงินส่วนบุคคล
สู่การขออนุมัติสินเชื่อ โดยไม่จำาเป็นต้องมีพนักงานเป็น
ตัวกลางในการคัดกรองข้อมูล จากนั้นเมื่อนำาข้อมูลหลายๆ
ส่วนมาเชื่อมต่อกัน จะกลายเป็น Block Chain (เครือข่าย
การเก็บข้อมูล) ท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลเดียวกัน
โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บอยู่ในแต่ละบล๊อก (Block) ท่ี
เชื่อมโยงกันบนเครือข่ายเหมือนกับห่วงโซ่ข้อมูล (Chain)  
และหากสามารถเช่ือมต่อกันได้สมบูรณ์แบบ คิดว่าจะเปล่ียน
การทำางานระหว่างกันของภาคอสังหาริมทรัพย์และธนาคาร
ไปจากนี้อย่างแน่นอน

 “เติมพลังให้คนรุ่นใหม่
เพ่ือเปิดรับการเปลี่ยนแปลง
คร้ังยิ่งใหญ่ของโลก”

“ Creative Talk / Inspiration Talk
ในหัวข้อ “Future Thailand :
ประเทศไทย 4.0 
ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร.
ไม่ต้องทิ้งใครไว้ข้างหลัง ”
PEOPLE / PROPERTY / PROSPERITY

พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
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 โดยการจัดสัมมนาประจำาปี ทางสมาคมอสังหา-
ริมทรัพย์ไทย ได้มีการนำารูปแบบการจัดแบบ Creative 
Talk / Inspiration Talk ในหัวข้อ “Future Thailand : 
ประเทศไทย 4.0 ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร.ไม่ต้องท้ิงใครไว้
ข้างหลัง” มาเป็นรูปแบบงานในคร้ังน้ี การนำาเสนอเน้ือหารูป
แบบดังกล่าว กำาลังได้รับความนิยม รวมท้ังความเช่ือว่าจะ
สามารถส่งต่อแนวคิด และส่ือสารไปยังคนรุ่นใหม่ให้สร้าง
การเปล่ียนแปลงไปข้างหน้าได้อย่างย่ังยืน

“เราอยากทำาอะไรใหม่ๆ
ที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ไม่ให้เป็นเร่ืองน่าเบื่อ”
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      ดูเหมือนจะมาไกลมากจากจุดเร่ิมต้น เม่ือพูดถึง “โบ๊ท” 
ไผท ผดุงถ่ิน” ผู้ก่อต้ัง-ผู้บริหารสูงสุด บริษัท บิลค์ เอเชีย 
ผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ให้กับวงการธุรกิจก่อสร้าง
ออนไลน์ เป็นรายแรกของเอเชีย จากการให้บริการ Builk.
com  ซอฟท์แวร์คำานวนต้นทุนฟรีสำาหรับธุรกิจก่อสร้าง 
และเป็นผู้ก่อต้ังสมาคมเทคสตาร์ทอัพ (Thailand Tech 
Startup Association) ซ่ึงปัจจุบันมาน่ังแท่นท่ีปรึกษา

CONSTRUCT?ON TECH

ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่าน
สู่ Industrial Tech
      ถึงวันนี้ “โบ๊ท” ไผท แตกกิ่งก้านสาขาในบินิเนส
โมเดลที่เขาบุกเบิก ไปยังธุรกิจอีคอมเมิร์ซแบบ B2B ภาย
ใต้แบรนด์ YELLO ร้านวัสดุก่อสร้างออนไลน์, ธุรกิจ Con-
mat Supplier ในชื่อ JUBILI ระบบบริหารงานขายและ
ความสัมพันธ์ลูกค้าสำาหรับร้านวัสดุก่อสร้าง ซึ่งโด่งดังจาก
ไวรัลแอดจากเพจดัง “เจ๊จู” รวมถึงขยายบทบาทตัวเองมา
รั้งตำาแหน่ง Startup In Residence ให้กับค่ายอสังหาฯ 
หัวสมัยใหม่อย่าง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 
(มหาชน) ไปจนถึงกระโดดเข้ามาช่วยยกระดับวงการ
อสังหาริมทรัพย์ในการพัฒนาแอพฯ ช่วยขายและอำานวย
ความสะดวกในการอยู่อาศัยของลูกบ้าน (Sale&CRM App)
จากแอพชื่อน่ารักว่า ‘พลอย’ และ ‘ขวัญใจ’

     “วงการก่อสร้างพูดกันเยอะว่านี่เป็นยุค Industrial 
Tech เมื่อก่อนอาจพูดเรื่อง IOT (Internet of Thing) 
แต่วันนี้พูดเรื่อง IIOT (Industrial Internet of Thing) 
เพราะวันน้ีปั้มน้ำาท่ีตึกไม่ต้องเอาคนไปเดินตรวจแล้วแต่ทำา
อย่างไรให้เกิดการส่งค่าเรียลไทม์มาได้เลย รถตักดินแทบ
ขับเองได้แล้ว เพราะที่อเมริกาคนไม่อยากทำางานก่อสร้าง
แล้ว อยากทำางานในที่ๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไซต์งานก่อสร้าง
จึงต้องพึ่งเครื่องไม้เครื่องมือมาทดแทนแรงงาน” โบ๊ทเล่า
ให้เห็นถึงสถานการณ์จริงท่ีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
สำาคัญในวงการก่อสร้าง
      ความสำาเร็จจากการแตก ‘ดอก’ ออก ‘ผล’ ของ
ผลิตภัณฑ์และบิสิเนสโมเดล ภายใต้ไอเดียของผู้ชายคน
นี้ ไม่ได้เกิดจากความโชคดี หรือถูกหวย แต่แลกมาด้วย
ประสบการณ์สุดบ้าบิ่น จากก้าวแรกของการกระโดดออก
มาเป็นผู้รับเหมาในวัย 23 ก่อนพลิกผันมาเป็นผู้พัฒนา
ซอฟท์แวร์ระบบ ERP สำาหรับธุรกิจก่อสร้าง ล้มลุกคลุก
คลานอยู่หลายยก กว่าจะลงตัวอย่างที่เป็น
      แม้จะมีหลายหน้าร้านมากมายเช่นนี้  แต่ถ้าพูดภาษา
สตาร์ทอัพ ทั้งหมดนี้คือ Ecosystem ที่อยู่บนพื้นฐานของ
ธุรกิจดั่งเดิมที่โบ๊ทคุ้นเคยและเชี่ยวชาญมากที่สุด นั่นคือ
ธุรกิจก่อสร้าง

      สำาหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยวงการก่อสร้าง ขอเกริ่นให้เห็น
ภาพสักเล็กน้อย ถึงจุดสตาร์ทของ Builk ก่อนว่า มันคือ
อะไร? และมันสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในแวดวง
ก่อสร้าง 
 “เราเคยเก็บข้อมูลมาว่า ในหน่ึงโครงการก่อสร้าง
ผู้รับเหมาต้องติดต่อบุคคลและหน่วยงานภายนอก อย่าง
น้อย 40 ราย ตั้งแต่เจ้าของ ผู้จัดการ วิศวกร ฝ่ายออกแบบ
ระบบโครงสร้าง ผู้ออกแบบไฟฟ้า ออกแบบสุขาภิบาล 
ผู้รับเหมาช่วง ซัพพลายเออร์ นี่คือความเสี่ยงของธุรกิจ
นี้ เพราะเรากำาลังยืมจมูกคนหายใจถึง 40 จมูกเลย นั่น
ทำาให้โครงการก่อสร้างส่วนใหญ่มักดีเลย์ไม่ค่อยเสร็จตาม
กำาหนดก่อนและทำาให้แทบทุกโปรเจคมีต้นทุนบานปลาย
เกินมาประมาณ 20% นี่คือปัญหาที่คนในวงการก่อสร้าง
เจอกันอยู่ จนชาชิน”
 “ความเ ส่ียง ก็ เป็นเรื่ อง ท่ี ทุกคนในวงการ
ก่อสร้างต้องเจอ เจ้าของโครงการก็มีความเสี่ยงก็จะส่ง
ผลต่อผู้รับเหมา ต่อซัพพลายเออร์ ทุกขั้นตอน ถ้าจ่าย

ถอดรหัสความเป็น B2B App

 กว่าจะมาถึงจุดที่ Builk มีสมาชิกเป็นบริษัท
ก่อสร้างมากกว่า 18,000 รายทั่วประเทศ มีผู้ใช้งาน
มากกว่า 40,000 ราย ลดต้นทุนให้กับเหล่ากิจการก่อสร้าง 
ช่วยบริหารโครงการก่อสร้างหลายหมื่นล้านบาทต่อปี และ
ได้รับความสนใจเป็นกรณีศึกษาจาก TDRI (สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย) ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย อาศัย
การลองผิดลองถูกอยู่หลายปี 

แตกไอเดีย อัพเกรดบิสิเนสโมเดล

      เช่นเดียวกับรูปแบบสตาร์ทอัพอื่นๆ ซึ่งมักไม่รู้ว่าบิสิ
เนสโมเดลของตัวเองจะไปจบที่ตรงไหน เพราะแท้จริงแล้ว
มันอาจไม่มีจุดสิ้นสุด เพราะเมื่อทุกกระบวนการทำางาน
ของสมาชิก Builk ต้องดำาเนินการผ่านหน้าเว็บ การจำาแนก
ข้อมูลทุกอย่างจึงเป็น Digital Data ทุกแพลตฟอร์ม 
สิ่งที่ Builk วิเคราะห์ออกมาได้จึงสามารถลงลึกได้ทุก
สัดส่วนของวงการก่อสร้าง ตั้งแต่การคาดการณ์แนวโน้ม
ความต้องการของเหล็กในอีก 6 เดือนข้างหน้า ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์กับ Modern Trade ที่จะสามารถกักตุนหรือ
ผลิตสินค้าเพิ่ม หรือสามารถวิเคราะห์ได้ว่า Modern 
Trade แบรนด์ไหนขายดีในเวลานี้, ภาคไหนของประเทศ
ธุรกิจก่อสร้างกำาลังเติบโต เป็นต้น เรียกว่าเป็นคลังข้อมูล
เชิงลึกจากการเคลื่อนไหวจริงในวงการก่อสร้าง 

“Builk มากกว่าระบบคุมต้นทุน
แต่คือชุมชนคนก่อสร้าง”
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 จากจุดนั้นทำาให้โบ๊ทได้เปิดโลกใหม่ เจอกับนัก
ลงทุนและผู้เชี่ยวชาญมาโค้ชธุรกิจให้มากมาย สร้างบันไดสู่
การได้รับเชิญไปเข้าร่วมโครงการ 500 Startup Acceler-
ator ที่ซิลิคอน วัลเลย์ กับบริษัท Tech Startup ชั้นนำา 
นานถึง 4 เดือน ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่สร้างการ
เติบโตให้ Builk
 “ในวงการสตาร์ทอัพมีศาสตร์หนึ่งคือ Growth 
hacking ทำาอย่างไรให้มันเติบโตได้เยอะๆ ผมลองทำาตาม
แบบนั้นเท่าไหร่ก็ไม่เห็นได้ สาดโฆษณาเดือนละแสนกว่า
บาทเพื่อหาลูกค้า ก็เงียบมาก เพราะเราเป็นบิสิเนสแอพฯ 
ซึ่งเมืองไทยไม่มีตัวอย่างของแอพแบบ B2B จนผมได้พบ
กับผู้ก่อตั้ง Trulia เป็น Real Estate Platform ใหญ่ลำา
ดับต้นๆ ของอเมริกา เขาสอนผมว่าไม่มี Growth Hacking 
หรอกถ้าเป็น B2B สิ่งที่คุณต้องทำาก็คือ Hand Shaking 
กับ Networking วันที่ Trulia ยังไม่เติบโต ผู้ก่อตั้งคนนี้
มีหน้าที่เดินทางไปหาสมาคมอสังหาฯ ทุกเมืองบินเช้าจบ
เย็นทำาอย่างเดียว เพื่อสร้างเน็ตเวิร์คให้แข็งแรง”
 “ผมก็เชื่อแบบนั้น ผมกลับมาปี 2557 สิ่งที่ผม
ทำาเปลี่ยนไปจาก 4 ปีก่อนมาก ผมทำา ofline activity 
หนักมาก ทำาตัวเหมือนบริษัทอีเว้นท์ เดินสายทั่วประเทศ 
คุยกับเจ้าของกิจการก่อสร้าง อสังหาฯ เปิดคอร์สอบรม
การใช้ Builk คือผมต้องพิสูจน์ตัวเองกับบริษัทอีเว้นท์ให้
ได้และใช้พลังของพาร์ทเนอร์ที่เป็น Corporate พาเราโต 
ผมเริ่มดีลกับแบงค์บอกว่าข้อมูลที่ผมสั่งสมมา น่าจะลูกค้า
แบงก์ทำาธุรกิจได้เป็นระบบมากขึ้น และทำาให้แบงก์ปล่อย
กู้ให้ธุรกิจก่อสร้างได้ง่ายขึ้น พอแบงค์สนับสนุนแนวคิดนี้
ด้วยกับเราเต็มที่ เขาบอกว่าจะลดดอกเบี้ยให้ 1% สำาหรับ
สมาชิก Builk ปีนั้นผมโตขึ้นมา 4-5 เท่าเลย”

เงินช้าหรือเบี้ยว จึงเกิดการบวกราคาเพิ่ม Credit Term 
บวกเผื่อไว้ก่อนประมาณ 1.5% ต่อเดือน เมื่อทุกอย่าง
ในซัพพลายเชนถูกบวกเผื่อป้องกันความเสี่ยง การสร้าง
อสังหาริมทรัพย์จึงมีไขมัน เต็มไปด้วยความไร้ประสิทธิภาพ 
ส่ิงท่ีเราทำาคือหาวิธีสร้างสรรค์หรือเทคโนโลยีเข้ามาแก้ 
การสร้าง Collaboration เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราเข้าไปช่วย 
เพื่อลดความไร้ประสิทธิภาพตรงนี้” ผู้ก่อตั้ง Builk ฉาย
ให้เห็นภาพปัญหาของอุตสาหกรรมนี้ อย่างผู้รู้จริงจาก
ประสบการณ์ตรง
 Builk คือการต่อยอดมาจากซอฟท์แวร์ระบบ 
ERP ที่โบ๊ทเริ่มต้นเมื่อปี 2548 ซึ่งในช่วงแรกธุรกิจที่มี
กำาลังซื้อ ระบบ ERP จากโบ๊ทมักเป็นธุรกิจก่อสร้างขนาด
ใหญ่ ซึ่งในความเป็นจริงกิจการก่อสร้างไม่ว่าจะไซส์ไหน
ควรมีการจัดการหลังบ้านที่ดี โบ๊ทจึงหันมาพัฒนาระบบ 
ERP ให้มาตอบโจทย์ที่ตลาดใหญ่ขึ้น (Mass Market) หัน
มาเจาะผู้รับเหมาก่อสร้างระดับ SMEs นำามาสู่การบุกเบิก 
Builk ซึ่งเป็นระบบควบคุมต้นทุน ที่ใช้งานฟรี พร้อมระบบ

แสดงประวัติผลงานและพื้นท่ีสินค้าและบริการของบริษัท
ก่อสร้างบนเว็บให้ลูกค้าได้ชม มีระบบวัสดุก่อสร้างลิงค์กับ
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างสามารถขอราคาและสเปค ส่งข้อมูล
กันผ่านเว็บได้เลย 
 ตลอดจนมีระบบบริหารต้นทุนโครงการ ตั้งงบ
ประมาณ จัดซื้อ บริหารกำาไรขาดทุน และจัดการกระแส
เงินสด สามารถอัพเดทและแชร์ข้อมูลให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ได้ตลอดเวลา รวมถึงคัดเลือกผู้รับเหมาที่ดี ส่งงานให้
สมาชิกอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบที่ครอบคลุมของคนทำา
ธุรกิจก่อสร้าง การทำางานของ Builk จึงก่อเกิดชุมชนคน
ก่อสร้าง

 2 ปีแรกของการก่อตั้ง Builk ต้องบอกเลย
ว่าไม่มีรายได้ ถึงแม้จะเปิดให้ใช้งานฟรี แต่ก็ไม่มีคนใช้
งาน เขาแก้ปัญหาด้วยการจัดอบรมการใช้งาน อย่างต่อ
เนื่อง จนเริ่มมีโฆษณาจากองค์กรและธุรกิจเข้ามาบ้าง แต่
ก็ยังไม่ใช่รายได้ที่ยั่งยืน ในที่สุดมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำาคัญ 
เมื่อ “โบ๊ท” กลับไปแก้มือ จากครั้งที่เคยขยายธุรกิจไป
เวียดนามแล้วเจ๊งมาก่อน แต่ในปี 2555 เขากลับเข้าไป
สำารวจตลาดเพื่อหวังขยายฐานผู้ใช้งาน Builk ก็ไปพบกับ
งานประกวดแผนธุรกิจงานหนึ่ง เกี่ยวกับธุรกิจ Start Up 
และการพบปะนักลงทุน Venture Capital
 แม้ “โบ๊ท” จะจบวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งคุ้นเคยกับงานสายประกวดธุรกิจ แต่
กลับแทบไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับคำาว่า Start Up แต่ก็โดด
ไปสมัครแข่งกับเขาด้วย ปรากฏว่าได้รับคัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนจากประเทศเวียดนาม ไปพรีเซ็นต์รอบสุดท้ายที่
งาน Echelon การประกวด Tech Start Up ที่ใหญ่ที่สุด
ในเอเชีย จัดที่ประเทศสิงคโปร์ Builk ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในปี 2555 เนื่องจากในตอนนั้นไม่เคยมีใครทำาโปรแกรม
ฟรี ในวงการก่อสร้างมาก่อน 

เจาะกึ๋น ไผท ผดุงถิ่น แห่ง Builk.com
ผู้พลิกประวัติศาสตร์ก่อสร้างไทย
ไอดอล B2B App กับก้าวที่ไกลกว่า
ของโมเดลธุรกิจใหม่คาดไม่ถึง
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      ชั่วโมงบินที่แกร่งขึ้นของผู้ชายคนนี้ สะท้อนออกมา
ให้เห็นแล้วผ่านรูปแบบธุรกิจท่ีเขาบุกเบิกนำาไปสู่การพลิก
โฉมหน้าของวงการก่อสร้างไทย จึงไม่แปลกใจที่ได้รับการ
ทาบทามจากค่ายอสังหาฯ ผู้นำาเทรนด์การใช้โซลูชั่นใหม่ๆ 
อย่างค่าย อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ มารั้งตำาแหน่ง Start-
up In Residence ถือเป็นการกระโดดข้ามสายงานจาก
ก่อสร้างมายังอสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่เพียงสร้างความท้าทาย
ใหม่ แต่ยังเป็นการเปิดมุมมองใหม่และเพิ่มเชื้อไฟแห่งการ
เรียนรู้ให้กับโบ๊ทยิ่งขึ้น

      สไตล์การทำางานท่ีไม่หยุดน่ิงของ Builk 
ถึงไม่ใช่หมอดูก็ทำานายได้ว่าโบ๊ทคงไม่
หยุดตัวเองแค่ตรงน้ี เพราะเขาไม่ได้มอง
ตัวเองเป็นแค่แอพฯ บนสายงานก่อสร้าง
หรือ Real Estate Tech หากแต่ยังมีอีก
หลายเทรนด์เทคโนโลยีท่ีจะก้าวเข้ามา
เปล่ียนแปลงจุดท่ีเรากำาลังยืนอยู่ให้ดีย่ิง
ข้ึนในแบบท่ีไม่อาจคาดเดาได้ อนาคตของ 
Builk จึงยังมีเส้นทางให้เลือกเดินอีกมาก
ชนิดท่ีต้องจับตามอง

ความท้าทายใหม่
บนถนนสายอสังหาฯ

ปณิธานในการยกระดับวงการก่อสร้าง

      “ตอนเปิดตัวแคมเปญ “เจ้จูวัสดุก่อสร้าง” มันดังมาก 
มีร้านวัสดุก่อสร้างทั้งเจ้ ทั้งเฮียติดต่อหาเราเพียบบอกว่า
อยากขายของออนไลน์ทำาอย่างไรดี ลองทำามาแล้วขายไม่
ได้ เราจึงมองว่าเราไปช่วยเจ้ให้พอแข่งขันกับ Modern 
Trade ผมมองเป็นทางรอดของเราและเจ้ ผมไม่ได้เป็น
เจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างนะ แต่ผมมองเจ้เหมือนเป็น Airbnb
เพราะร้านวัสดุก่อสร้างสเกลนี้ มีโกดัง มีรถหกล้อรถสิบล้อ
ที่ไม่ได้ถูกใช้งานเต็ม เราแค่ไปทำาให้ทรัพยากรเหล่านี้เกิด
ประโยชน์ ช่วยเราส่งของ มันช่วยให้ยอดโตได้จาก 100 
ล้าน เป็น 500 ล้าน” 
    ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงสร้างยอดให้กับทุกฝ่าย 
แต่ความตั้งใจของโบ๊ทมองไปไกลยิ่งกว่าว่า อยากเป็นผู้
สร้างความง่ายขึ้น (facilitate) ให้วงการนี้ จากกลยุทธ์เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงด้วยการใช้ Data Analysis 
เพราะด้วยข้อมูลที่ Builk มี สามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้รับ
เหมาคนนี้มีความน่าเชื่อถือแค่ไหน ทำาให้เจ้จูทั้งหลายไม่
ต้องเสี่ยง 
    “Credit Scoring คือระบบที่เราพัฒนาขึ้นมาเหมือน
เป็นบูโรมีชีวิต เราเก็บข้อมูลนี้มา 7 ปีแล้ว จัดอันดับ (rank-
ing)  ผู้รับเหมาที่มีกว่า 18,000 ราย ทุกคนมีอันดับหมด
ดังนั ้นจะหาผู ้ร ับเหมาทำาบ้านสไตล์ลอฟท์ที ่เชียงใหม่ 
ผมบอกได้เลยใครคือท็อป 3 เกรดเอ เจ้าของบ้านก็ไม่ต้อง
เสี่ยง เวลาผู้รับเหมาไปซื้อของก็ไปซื้อร้านวัสดุก่อสร้างหรือ
เจ้จูทั้งหลายที่เป็นสมาชิกของเราที่เชียงใหม่ต่อ ผมเชื่อว่า
สิ่งนี้จะทำาให้อุตสาหกรรมนี้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้”
     ความคิดแบบก้าวกระโดดนี้ โบ๊ทจึงพาธุรกิจของเขา 
ไปบุกถึงตลาดอินโดนีเซีย, ลาว และพม่า โดยเฉพาะที่พม่า 
Builk ได้โอกาสไปตั้งออฟฟิศอยู่นั้น ในชื่อ Builk Myan-
mar Construction Academy ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี
มาก เนื่องจากพม่ากำาลังตื่นตัวในการหาองค์ความรู้ใหม่ 
เพื่อเติมเต็มอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศ

 นั่นจึงนำาไปสู่แพลตฟอร์มใหม่ของ “โบ๊ท” ที่
ไม่ใช่แค่การขาย “Analyzed Data” แต่ก้าวข้ามไปยัง
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซภายใต้แบรนด์ YELLO วัสดุก่อสร้าง 
ออนไลน์ และ ธุรกิจ Conmat Supplier ในชื่อ JUBILI
ที่แจ้งเกิดจากการออกไวรัลเรื่อง “เจ้จูวัสดุก่อสร้าง” (ชื่อ
เชิงสัญลักษณ์ในการเรียกร้านจำาหน่ายวัสดุก่อสร้างราย
ย่อย) “พอผมเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลได้ก็มีรายได้เยอะขึ้น แต่
ปัจจุบันนี้ รายได้ 95% ของเรามาจากอีคอมเมิร์ซมากกว่า 
เพราะระบบสามารถวิเคราะห์ ดีมายด์ ซัพพลาย เช่น ผมรู้
ว่ามีความต้องการเหล็กสำาหรับโครงการของสมาชิก Builk 
ผมก็ไปขอเหล็กมาจากโรงงานมาขายในราคาพิเศษ โดยผม
บวกกำาไรเพียงเล็กน้อย แต่จะให้สิทธิพิเศษหรือส่วนลดกับ
สมาชิก Builk การที่เรารวมยอดสั่งซื้อจากสมาชิกที่มีกว่า
หมื่นรายให้กับโรงงาน รวมกับยอดสั่งซื้อจากร้านค้า เมื่อ
จำานวนสั่งซื้อมาก จึงเกิด Economy of Scale เราจะได้
สินค้าราคาถูกลง โรงงานก็จะเป็นผู้จัดส่งให้ ทำาให้ลูกค้า
ประหยัดเรื่องโลจิสติกส์”
 แม้ทุกอย่างจะลงตัว แต่โบ๊ทก็ยอมรับว่ายังข้อ
จำากัด เพราะท้ายสุดไม่สามารถขายได้ทุกออเดอร์ หนึ่ง
ในอุปสรรคนั้น เพราะ YELLO และ JUBILI ไม่สามารถ
จัดส่งเองได้ ทางออกที่ดีทางหนึ่งคือการหาคู่ค้าในการ
ช่วยระบายสินค้าและเป็นจุดพักสินค้า จึงเกิดเป็นไอเดีย
ในการทำาไวรัลเรื่อง “เจ้จูวัสดุก่อสร้าง” เพื่อหาร้านวัสดุ
ก่อสร้างรายย่อยเป็นที่ระบายสินค้าของเรา พูดง่ายๆ เจ้จู
ก็เหมือนเป็น Airbnb เวอร์ชั่นร้านวัสดุก่อสร้าง

F?NTECH
5 วิธี บริหารเงินในกระเป๋า ฉบับหนุ่มสาวยุค FinTech 

1. บริหารเงินเข้ากระเป๋า 

2. บริหารเงินค่าใช้จ่าย

3. บริหารเวลา ช่วยเปรียบเทียบ
ข้อมูลการเงิน

4. บริหารเงินออมเพื่อการ

5.ผู้ช่วยส่วนตัวทางการเงิน  

Money Management

      FinTech เป็นคำาย่อท่ีมาจาก Financial technology หรือ เทคโนโลยีทางการเงิน เป็นรูปแบบการเก่ียวโยงเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับรูปแบบการบริการทางการเงินในลักษณะต่างๆ  
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน  ลดต้นทุนในการให้บริการลง และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างหลากหลายและสะดวกสบายมากข้ึน เพียงแค่มี โน๊ตบุ๊ค หรือสมาร์ทโฟน เช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต  ก็สามารถทำาธุรกรรมทางการเงินผ่านออนไลน์ได้ตลอดเวลา หากหนุ่มสาวยุคดิจิตอลหลายคนยังมองไม่ออก ว่าขณะน้ีจะมีประโยชน์ใดช่วยบริหารการเงินในกระเป๋าของเราได้
บ้าง?   อย่าได้รอช้า มาเรียนรู้  4 วิธีบริหารเงินในกระเป๋า ฉบับหนุ่มสาวยุค FinTech เร่ิมต้ังแต่ การบริหารเงินเข้ากระเป๋า, การบริหารเงินค่าใช้จ่าย,  การนำาเงินเก็บออมไปลงทุน 
รวมท้ังการมีผู้ช่วยส่วนตัวทางการเงิน รายละเอียดดังน้ี

      ท้ังหมดน้ี เป็นเพียงประโยชน์ท่ีหนุ่มสาวยุค FinTech 
สามารถเลือกใช้บริการได้ในขณะน้ี  ซ่ึงมีความเป็นไปได้ว่า
จะเกิดนวัตกรรมทางการเงินท่ีดีเพ่ิมข้ึนอีกเป็นแน่ในอนาคต
เพราะนอกจากไอเดียสร้างสรรค์ของกลุ่ม FinTech Startup
แล้ว ทางธนาคารพาณิชย์ก็มีการปรับตัวอยู่ไม่น้อย เพ่ิม
ความสะดวกการใช้บริการของลูกค้ายุคน้ี ผ่านสมาร์ทโฟน
มากข้ึน อาทิ ขอสินเช่ือผ่านแอพพลิเคช่ัน  ทราบผลอนุมัติ
ได้รวดเร็วกว่าปกติ, บัญชีแบบไม่มีสมุดบัญชี  รองรับไลฟ์
สไตล์ลูกค้า, บริการชำาระเงินแบบ P2P ผ่านมือถือ เป็นต้น

     นักค้าขายออนไลน์ สามารถเพิ่มสะดวกสบายแก่ลูกค้า
ในเรื่องการชำาระเงินได้ง่ายขึ้น เพราะยิ่งความยุ่งยากในขั้น
ตอนการจ่ายเงินลดลงเท่าไหร่ โอกาสตัดสินใจซ้ือก็จะเพ่ิมข้ึน
จะช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ลักษณะ Fintech ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ จะอยู่ในกลุ่ม Payment
      ตัวอย่างรูปแบบท่ีสามารถเลือกใช้งานได้ในขณะน้ี เช่น  
Omise, 2c2p, Pay Social, Thaiepay, Siampay เป็นต้น
โดยมีหลักการทำางานหรือรูปแบบรองรับการบริการ อาทิ
• ระบบรับชำาระเงินหน้าร้านค้า เช่น ระบบ Tokenization
มีการเข้ารหัสข้อมูล เพื่อสร้างระบบรับชำาระบนเว็บไซต์
ร้านค้า โดยไม่ต้องพาผู้ใช้ (ลูกค้าซื้อสินค้า) ออกไปจ่ายเงิน
นอกเว็บไซต์  เป็นต้น 
• ระบบ Link ตัวกลาง สำาหรับส่งให้ลูกค้าจากช่องทาง
โซเซียลต่าง ๆ  เข้าสู่ระบบจ่ายเงินได้ทันที (ตัวอย่าง http://
pay.sn/ช่ือร้าน) ภายในลิงก์น้ัน สามารถระบุประเภทสินค้า
,จำานวนเงิน และช่องทางการชำาระเงินได้ 
• ระบบรับชำาระเงินรองรับทุกประเภทการจ่าย  ไม่ว่า
ลูกค้าจะจ่ายชำาระในรูปแบบ บัตรเครดิต, บัตรATM (เดบิต),
Paypal, ผ่อนชำาระ, อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง เป็นต้น
• ระบบความจำาบัญชีคู่ค้า  เช่น ระบบที่มี Recipient 
API รองรับการเก็บข้อมูลบัญชีของคู่ค้าแต่ละราย  ทำาให้
การโอนเงินให้คู่ค้าง่ายและสะดวกมากขึ้น

     ยุคนี้สามารถจัดการค่าใช้จ่ายผ่านอินเตอร์เน็ตเสมือนมี
กระเป๋าออนไลน์ไว้บริหารเงินได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการ
จ่ายบิลค่าสาธารณูปโภค, บัตรเครดิต, ลีสซิ่ง, ประกันภัย, 
ผ่อนดาวน์บ้าน เป็นต้น  
     ลักษณะ Fintech  ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ จะอยู่ในกลุ่ม 
Payment ซึ่งพบเห็นได้บ่อยที่สุดในกลุ่ม ตัวอย่างรูปแบบ
ที่สามารถเลือกใช้งานได้ในขณะนี้ เช่น  Jaew Wallet,
Paysbuy, Truemoney, Cenpay, Airpay, Rabbit Line-
pay, DeepPocket, Modern Pay, mPay เป็นต้น โดยมี
หลักการทำางาน หรือ รูปแบบรองรับการบริการ อาทิ
• ระบบ Money Transfer โอนเงินโดยใช้หมายเลข
โทรศัพท์แทนเลขบัญชีธนาคาร
• ระบบชำาระเงินออนไลน์ หลากหลายช่องทางการรับ
ชำาระเงิน เช่น บัตรเครดิต เงินสด บัญชีธนาคารออนไลน์ 
เป็นต้น หลากหลายประเภท เช่น ชำาระบัตรเครดิต , ลีสซิ่ง
, ประกันภัย , ผ่อนดาวน์บ้าน , เติมเงินมือถือ , เติมเงินในเกมส์
, ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เป็นต้น
• ระบบ Scan Barcode  สำาหรับการจ่ายชำาระบิลค่า
สาธารณูปโภค เป็นต้น

     จบปัญหาเรื่องปวดหัวในการเปรียบเทียบข้อมูล ช่วย
หนุ่มสาวยุคดิจิตัลตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินได้ง่ายข้ึน อาทิ การเปรียบเทียบข้อมูลอัตราดอกเบ้ีย
สินเช่ือบ้าน   การเฟ้นหาประเภทประกันต่าง ๆ   ไม่ว่าจะเป็น
ประกันชีวิต  ประกันรถยนต์ ฯลฯ  การเปรียบเทียบบัตร
เครดิต เป็นต้น 
      ลักษณะ  Fintech ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ จะอยู่ในกลุ่ม 
Lend ing&Cred i t ,  InsurTech และ F inanc ia l
Comparison  ตัวอย่างรูปแบบที่สามารถเลือกใช้งานได้ใน
ขณะนี้ aBorrow, Carrance, Refinn, Frank,  Rabbit
inance, Silkspan, Gobear, Masii เป็นต้น  โดยมีหลัก
การทำางาน หรือรูปแบบรองรับการบริการ คล้ายๆกัน คือ
ระบบคัดกรองตามข้อมูลท่ีเติมในช่องวาง ซ่ึงมักจะเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการคำานวณผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทน้ันๆ อาทิ
• ระบบคัดเลือกสินเชื่อ เช่น ประเภทสินเชื่อ , รายได้
ต่อเดือน , จำานวนเงินที่ต้องการกู้ , ระยะเวลา เป็นต้น  
• ระบบคัดเลือกประกันรถยนต์ เช่น ปี , ย่ีห้อ , รุ่นรถยนต์
, ประเภทประกันรถยนต์ เป็นต้น
• ระบบประเมินการรีไฟแนนซ์ เช่น ยอดหนี้คงเหลือ 
, ยอดผ่อนต่อเดือน , วัตถุประสงค์การรีไฟแนนซ์ เป็นต้น
• ระบบคัดเลือกบัตรเครดิต เช่น คะแนนสะสมแต้ม 
, รายได้ต่อเดือน , ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรต่อเดือน เป็นต้น

     สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพอร์ตลงทุน
ได้ด้วยรูปแบบบริการที่ช่วยให้การรับรู้ข่าวสารและการ
จัดการพอร์ตลงทุนเป็นเรื่องง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน
ในตราสารทุนอย่างหุ้น หรือการลงทุนในกองทุนรวมลักษณะ
Fintech ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองน้ี จะอยู่ในกลุ่ม Retail Investment
และ Financial Education & Research ตัวอย่างรูปแบบ
ที่สามารถเลือกใช้งานได้ในขณะนี้ Jitta, Stockradar,
Marketanyware, Setscope, Investorz, Wealthcare, 
Finnomena เป็นต้น โดยมีหลักการทำางาน หรือ รูปแบบ
รองรับการบริการ อาทิ
• ระบบ Pattern สแกนหุ้น  จับรอบการลงทุนหุ้นทาง
เทคนิค  
• Research platform ติดตามข้อมูลสถานการณ์ตลาด
และหุ้นรายตัว

     เลือกใช้ตัวช่วยเพื่อคลายปัญหาการเงินส่วนตัวได้  เช่น 
ระบบบัญชี , ภาษี , วางแผนการเงิน ฯลฯ เปรียบเสมือนมี
ผู้ช่วยทางการเงินอยู่ข้างๆ 
      ลักษณะ Fintech  ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ จะอยู่ในกลุ่ม 
Personal Finance และ Business Tools ตัวอย่างรูปแบบ
ท่ีสามารถเลือกใช้งานได้ในขณะน้ี เช่น  ChomCHOB, iTAX,
Piggipo, Flowaccount, TRCLOUD, PeakEngine, 
Finnista เป็นต้น โดยมีหลักการทำางาน หรือรูปแบบ
รองรับการบริการ อาทิ
• ระบบจัดการคะแนนสะสมจากบัตรต่าง ๆ  ช่วยหนุ่ม
สาวนักชอปที่มีบัตรเครดิตไว้หลายธนาคาร ระบบจัดการ
บัตรเครดิตจะช่วยรวมคะแนนบัตรเครดิตหลากหลายใบ
มารวมกันไว้ที่เดี่ยวเพื่อแลกรับหรือแลกซื้อได้ง่ายขึ้น  
• แพลตฟอร์มจัดการภาษี ระบบช่วยเหลือเร่ืองการกรอก
ภาษี, ระบบคำานวณภาษีและสิทธิลดหย่อน, การวางแผน
ประหยัดภาษี เป็นต้น   
• cloud-based accounting  ระบบบัญชีออนไลน์
รองรับการทำาธุรกิจส่วนตัว บริการ Solutions ทางบัญชี
เต็มรูปแบบ, ติดตามงบการเงินได้แบบ Real Time
• แอพพลิเคชั่นจัดการบัตรเครดิต  ช่วยทำาให้ผู้ถือบัตร
เห็นภาพรวมค่าใช้จ่ายของบัตรเครดิต, ระบบผ่อนชำาระ, 
แสดงวันตัดรอบของแต่ละบัตร ฯลฯ ได้แบบง่ายๆ

• ระบบ Scan QR Code สำาหรับผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์ 
และเลือกชำาระเงินปลายทาง สามารถใช้แอพพลิเคชั่นจ่าย
แทนเงินสดได้ โดยสแกน QR Code ที่บิลเมื่อสินค้ามาส่ง

• ระบบ Financial Chart  แปลข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง
ในรูปแบบกราฟ ง่ายต่อการศึกษาพื้นฐานหุ้นก่อนตัดสินใจ
ลงทุน
• ระบบ Personal Robo-advisor on mobile
รูปแบบจัดการพอร์ตลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
• ระบบประเมินคุณภาพหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด 
ช่วยให้นักลงทุนมือใหม่ ค้นหาหุ้นเพื่อการลงทุนเป็นเรื่อง
ง่ายขึ้นด้วย
• ระบบ TrendLines  เครื่องมือการวิเคราะห์กราฟหุ้น

Interview
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PROPERTY 4.0
      เม่ือพูดถึงโลกท่ีกำาลังเปล่ียนไป ประเทศไทยจึงต้องปรับเปล่ียนตัวเองไปสู่โลกของศตวรรษท่ี 21 ฉะน้ันเม่ือรัฐบาลมอบนโยบายออกมาว่า จะนำาพาประเทศก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0”
หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งจะปฏิวัติโลก ให้กลายเป็นสังคมยุคดิจิตอลแบบเรียลไทม์ จึงทำาให้เทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทในธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่าง ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และ ณ ตอนนี้เราจะเห็นได้ว่า มีผู้ประกอบการรายใหญ่หลายราย เร่ิมมีการปรับตัวนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาต่อยอดธุรกิจ “Property Technology” หรือ Prop Tech 
ในการเพิ่ม Value Added ที่จะเข้ามาตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัย เพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากข้ึน และวันนี้ทีม HINT ได้รวบรวมนำากลยุทธ์ของผู้ประกอบการอสังหาฯ 
ที่มีการนำาร่องชู “Prop Tech” ในการต่อยอดธุรกิจเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและขยายกลุ่มฐานลูกค้า ดังนี้

แสนสิริ จับมือ ไทยพาณิชย์ เปิดตัว “สิริ เวนเจอร์” บริษัท
ร่วมทุนชูนวัตกรรมด้าน Property Tech อย่างเต็มรูปแบบ

      แสนสิริ (SIRI) ผู้นำาด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ครบวงจร เปิดตัว “สิริ เวนเจอร์” (SIRI VENTURE) บริษัท
ร่วมทุนในรูปแบบ Corporate Venture Capital ทำาการ
วิจัยและลงทุน เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ (R&D) ด้าน Prop-
erty Technology อย่างเต็มรูปแบบ เน้นเปิดโอกาสสำาคัญ
ให้กลุ่มสตาร์ทอัพพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมเก่ียวกับการใช้
ไลฟ์สไตล์ในที่อยู่อาศัยจนสำาเร็จใช้งานจริง และสนับสนุน
ให้เข้าถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง โดยมีไทยพาณิชย์
ร่วมสนับสนุนในฐานะผู้มีประสบการณ์ด้านการลงทุน ด้าน
เทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ รวมถึงการนำาเทคโนโลยีทางการ
เงิน หรือ FinTech เข้าร่วมพัฒนานวัตกรรมไปพร้อม  สิริ 
เวนเจอร์ ลงทุนสร้างสรรค์เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
ร่วมกับกลุ่มนักวิจัย, นักประดิษฐ์, ผู้ผลิตและธุรกิจสตาร์ทอัพ 
ต้ังเป้าสร้างเครือข่ายกับผู้พัฒนานวัตกรรมใหม่ด้าน Property
Technology อย่างน้อย 300 รายภายในปี 2020 เชื่อมั่น 
สิริ เวนเจอร์ จะช่วยส่งให้นวัตกรรมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
ไทยไปได้ไกลในระดับโลก รวมทั้งเสริมการเติบโตให้กับ
ธุรกิจหลักอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำา
ระบบ Smart Home Integration เปิดตัวใช้ที่โครงการ 
98 Wireless และโครงการ The XXXIX ทั้งโครงการเป็น
ครั้งแรกแล้ว

สัมมากร ร่วมมือกับ ไฟเบอร์วัน สร้างบ้านตอบรับชีวิต
ยุคดิจิทัล ก้าวสู่คอนเซ็ปต์ Smart Home – Smart 
Living – Smart Society

      โครงการสัมมากร จับมือ ไฟเบอร์วัน ผู้ให้บริการโครง
ข่ายไฟเบอร์ออฟติกแบบรวมศูนย์ วางแผนติดตั้งโครงข่าย
ไฟเบอร์ออฟติกให้กับหมู่บ้านและคอนโดในโครงการ
ท้ังหมด 14 โครงการ สร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ตอบรับชีวิตยุคดิจิทัล ก้าวสู่บ้านแห่งอนาคต Smart Home
- Smart Living - Smart Society การสร้างโครงข่าย
ไฟเบอร์ออฟติก จะเป็นหัวใจสำาคัญและเป็นโครงข่ายพื้น
ฐานในการปูทางสู่การใช้งานดิจิทัลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และตอบสนองต่อความต้องการ โดยเฉพาะในเรื่องเวลา 
ซึ่งปัจจุบัน ไฟเบอร์วันได้ติดตั้งโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกให้
กับโครงการหมู่บ้านและคอนโดของสัมมากรแล้ว 2 แห่ง 
คือ โครงการสัมมากรบางกะปิ และเอส9 คอนโดมิเนียม 
และกำาลังดำาเนินการอยู่ 2 โครงการ คือ โครงการสัมมากร
อเวนิว รามอินทรา-วงแหวน และชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ 
รวมถึงมีแผนติดตั้งในโครงการสัมมากรสุวรรณภูมิ และ
อเวนิว ชัยพฤกษ์-วงแหวน

เทรนด์อสังหาฯ 4.0 ใครเดินหน้าอย่างไรกัน
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      และคาดว่านับจากนี้ต่อไป คงจะมี DEVELOPER อีก
หลายๆค่าย ท่ีจะแสดงความชัดเจนในการนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ
เข้ามาเสริมศักยภาพธุรกิจให้เห็นมากขึ้น เพื่อสอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมา 
เพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและนำาพาประชาชนท้ัง
ประเทศไปสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ให้ได้ภายใต้ 3-5 ปีนี้

อนันดาฯ ปฏิวัติวงการอสังหาฯ  ประกาศตัวเป็น “Tech 
Company” ของวงการ ตอกย้ำาความเป็นผู้นำาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ พร้อมเปิดตัว Ananda UrbanTech

      บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 
ประกาศตัวเป็น “Tech Company” ของวงการ ตอกย้ำา
ความเป็นผู้นำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เปิดตัว Ananda
UrbanTech ที่นำาเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนา 
ยกระดับมาตรฐานในการขับเคล่ือนองค์กรและโครงการ
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมโชว์ศักยภาพ 
Ananda Campus สำานักงานที่ชาญฉลาดที่สุดในเอเชียที่
พร้อมสร้างการเติบโตให้แก่อนันดาถึง 300% ในอีกสามปี
ข้างหน้า เปิดตัวโครงการนำาร่อง บริการระบบ ฮอปคาร์ 
(Haupcar) หรือบริการ car-sharing ในโครงการ ไอดีโอ
คิว จุฬา-สามย่าน และ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสท์เกสต์
เทคโนโลยีล้ำาสมัยท่ีช่วยอำานวยความสะดวกด้านการเดินทาง
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ทันการเปล่ียนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล

SC ยุค 4.0 ประกาศแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก  ตอบรับโลก
ยุค Connectivity

      เอสซี แอสเสท วางแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก สำาหรับการ
เติบโตอย่างยั่งยืนในยุค 4.0 ยุคแห่ง Connectivity ที่โลก
เชื่อมต่อกันทั้งหมดด้วยระบบดิจิตอล ด้วยแผนยุทธศาสตร์ 
4 ข้อ top-line growth แผนยุทธศาสตร์เชิงรุก พัฒนาที่
อยู่อาศัย, human-centric innovation ผสานนวัตกรรม
พัฒนา “บ้านรู้ใจ” ในทุกระดับราคา เพื่อตอบโจทย์การ
ใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุค 4.0, 
top quality รักษามาตรฐานคุณภาพทั้งสินค้าและบริการ 
และlean ปรับ process ทั้งภายในและภายนอกให้เป็น
ระบบ digitization เพื่อความแม่นยำา และคล่องตัว และ
มีการปรับโครงสร้างองค์กรสำาหรับยุค 4.0 พร้อมประกาศ
อย่างมั่นใจว่า “ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงเร็วอย่างไร SC 
พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งปริมาณควบคู่ไปกับคุณภาพ”

เอพี ประกาศเปิดตัว “AP Digital Community” รองรับ
วิสัยทัศน์ภายใต้คอนเซ็ปต์ ดิจิตอล

      เอพี (ไทยแลนด์) ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัย 
สำาหรับคนเมือง ประกาศเปิดตัว “AP Digital Community”
โดยโครงการแรกที่พร้อมรองรับวิสัยทัศน์ภายใต้คอนเซ็ปต์
ดิจิตอล คอมมูนิตี้ของเอพี ก็คือ โครงการบ้านกลางเมือง 
คลาสเซ่ โดย AP Digital Community จะเข้ามาส่งเสริม
ให้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ในโครงการที่อยู่อาศัย
ต่างๆ ของเอพีเปลี่ยนไป ผ่านการสอดผสานเทคโนโลยีล้ำา
สมัยเข้ากับแนวคิด IoT (Internet of Things) ที่ว่าระบบ
และอุปกรณ์ต่างๆ สามารถสื่อสารถึงกันได้ โดยมีเป้าหมาย
คือช่วยกันทำางาน เพื่อให้รูปแบบการใช้ชีวิตสะดวกสบาย 
และวางระบบสมองกลอัจฉริยะไว้เป็นคีย์สำาคัญท่ีควบคุม
การทำางานของอุปกรณ์ทุกช้ินภายในบ้านให้สามารถ
สื่อสารและประมวลผลร่วมกัน รวมถึงการผสานนวัตกรรม
ระบบสั่งการด้วยเสียง ที่นอกจากจะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ผ่านเสียงแล้ว ระบบนี้ยังทำางานร่วมกับสมองกลอัจฉริยะ
ท่ีพัฒนาข้ันสูงไปจนถึงคิดคำานวณและตอบโต้กับเจ้าของ
บ้านได้อีกด้วย หรือระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ชาญ
ฉลาดมากข้ึน ตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัย
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ตลาดคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงิน

 หากจะกล่าวถึงเส้นทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายที่กำาลังเป็นท่ีกล่าวถึงเป็นอย่างมากในขณะนี้คงหนีไม่พ้น 
“รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีน้ำาเงิน” ที่จะมาเชื่อมต่อสถานีบางซ่ือ-ท่าพระ-หัวลำาโพง-หลักสอง ให้เชื่อมต่อถึงกัน
เป็นลูปขนาดใหญ่ ความพิเศษของสายนี้คือเป็นจุด interchange ให้กับรถไฟฟ้าสายสีอ่ืนๆ เรียกได้ว่าจะกลายเป็นเส้น
รถไฟฟ้าที่เข้ามาเติมเต็มรถไฟฟ้าในอนาคตให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน และเมื่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินว่ิงครบลูป ไม่เพียงแต่จะ
ได้เห็นโครงการคอนโดฯที่เยอะมากข้ึน ราคาของโครงการเปิดใหม่ก็จะเปิดตัวสูงข้ึนตามไปด้วยเช่นกัน ย้อนกลับไปเมื่อ 25 
ปีก่อน ทำาเลรอบรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินยังไม่มีโครงการคอนโดมิเนียมมากนัก หากจะข้ึนสักโครงการหนึ่งก็เป็นเพียงเจ้า
เล็กๆ มีไม่ถึง 1,000 ยูนิตต่อปี แต่เมื่อปี 2004 ที่ได้เร่ิมเปิดใช้รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำาเงิน ช่วงที่ 1 คือบางซื่อ-หัวลำาโพง ซึ่ง
ถือว่าเป็นช่วงที่รถไฟฟ้าเร่ิมว่ิงจริง ส่งผลให้จำานวนโครงการคอนโดมิเนียมมีมากข้ึนอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในย่าน
รัชดาภิเษกที่ดูจะหนาแน่นเป็นพิเศษ 
 สำาหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินครบทั้งลูปนั้น เราสามารถแบ่งออกเป็น 3 โซนใหญ่ๆ ได้คือ โซนบางซื่อ-หัวลำาโพง 
(รถไฟฟ้า MRT เส้นปัจจุบัน), โซนเตาปูน-ท่าพระ และโซนบางไผ่-หลักสอง

MRT BLUE LINE
BY           .COM

Bangkok Research
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 คงไม่ต้องพูดอะไรมากกับคอนโดฯฝั่งนี้ เพราะ
เป็นที่ทราบกันดีว่าฮอตฮิตมากแค่ไหน โดยเฉพาะกับฝั่ง
รัชดาภิเษกที่หนาแน่นไปด้วยกลุ่มคนทำางานในย่าน New 
CBD โครงการที่เปิดใหม่ในโซนนี้ในปี 2016-2017 มีทั้ง
สิ้น 6 โครงการ จำานวนรวมกว่า 1,900 ยูนิต โดยแต่ละ
โครงการมีราคาเปิดตัวกว่า 145,000-275,000 บาทต่อตา
รางเมตร

 เป็นทำาเลที่พร้อมไปด้วย Real Demand ที่มี
คุณภาพ พบว่ากลุ่มลูกค้าหลักของคอนโดมิเนียมเหล่านี้
คือแพทย์และอาจารย์มหาวิทยาลัย เนื่องจากทำาเลนี้เต็ม
ไปด้วยโรงพยาบาลชั้นนำาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล
ศิริราช, โรงพยาบาลธนบุรี, โรงพยาบาลวชิระ, โรงพยาบาล
ยันฮี ฯลฯ ซึ่งจัดว่าเป็นลูกค้าที่มีกำาลังซื้อสูง โครงการที่เปิด
ใหม่ในโซนนี้ในปี 2016-2017 มีทั้งสิ้น 9 โครงการ จำานวน
รวมกว่า 5,000 ยูนิต โดยแต่ละโครงการมีราคาเปิดตัว
ประมาณ 60,000-100,000  บาทต่อตารางเมตร
 ปัจจุบันโครงการคอนโดมิเนียมมือสองมีการ
ประกาศขายในราคาประมาณตารางเมตรละ 67,000-
100,000 บาท และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาประมาณ 
8.1% ต่อปี สำาหรับคอนโดฯปล่อยเช่านั้นมีค่าเช่าอยู่ที่
ประมาณ 9,000-15,000 บาทต่อเดือน

 ทำาเลนี้มีความน่าสนใจตรงที่ ราคาคอนโดฯเปิด
ใหม่ก่อนหน้านี้ในยังมีราคาไม่สูงมากนัก แต่ราคาคอนโดฯ
มือสองท่ีขายได้กลับมีราคาที่สูงเกือบเทียบเท่าฝ่ังจรัญฯ 
อีกทั้งคนที่ซื้อคอนโดฯในทำาเลนี้ส่วนใหญ่เป็น Real De-
mand ที่เดิมอยู่ฝั่งธนฯแต่ต้องเดินทางเข้ามาทำางานใน
เมือง ซึ่งตรงนี้ TerraBKK Research มองว่ายังเป็น De-
mand ที่เข้ามาเรื่อยๆ พวกเขาจำาเป็นต้องปรับเปลี่ยน
การใช้ชีวิตโดยออกมาอยู่คอนโดมิเนียมใกล้เมืองมากข้ึน 
โครงการที่เปิดใหม่ในโซนนี้ในปี 2016-2017 มีทั้งสิ้น 3 
โครงการ จำานวนรวมกว่า 1,400 ยูนิต โดยแต่ละโครงการมี
ราคาเปิดตัวประมาณ 70,000-90,000  บาทต่อตารางเมตร

 ปัจจุบันโครงการคอนโดมิเนียมมือสอง มีการ
ประกาศขายในราคาประมาณตารางเมตรละ 50,000-
90,000 บาท และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาประมาณ 
8.4% ต่อปี สำาหรับคอนโดฯปล่อยเช่านั้นมีค่าเช่าอยู่ที่
ประมาณ 8,000-12,000 บาทต่อเดือน

 หากรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินมีการก่อสร้างเสร็จ
ครบลูปทั้ง 3 ช่วง จะทำาให้เกิดการเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัย
ในลักษณะนี้ เนื่องจากความจำาเป็นของระยะทางระหว่าง
ท่ีอยู่อาศัยและแหล่งงานไม่ได้เป็นส่ิงท่ีสำาคัญที่สุดอีกต่อ
ไป เมื่อสามารถเดินทางไปกลับระหว่างที่ทำางานและที่
อยู่อาศัยได้อย่างสะดวกด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้า โดยแหล่ง

โซนบางซ่ือ-หัวลำาโพง

โซนเตาปูน-ท่าพระ

โซนบางไผ่-หลักสอง

“รถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินนี้
เรามองว่าการว่ิงเป็นลูป
จะได้เปรียบมากกว่า ด้วยการ
เช่ือมต่อท่ีเยอะกว่าไม่ขาดช่วง
ว่ิงผ่านในจุดสำาคัญ และ
ไม่หลุดจากตัวเมืองมากนัก”

“รถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินเป็น
สายที่มีศักยภาพมากที่สุด
สำาหรับการเช่ือมต่อและการ
เดินทางภายในเมือง  
อีกทั้งยังเป็นรถไฟฟ้าสาย
แรกที่สร้างเสร็จครบลูป”

 ปัจจุบันโครงการคอนโดมิเนียมมือสองมีการ
ประกาศขายในราคาประมาณตารางเมตรละ 95,000-
180,000 บาท เพราะถือว่าเป็นโซนเดียวของรถไฟฟ้าสาย
สีน้ำาเงินที่อยู่ใกล้เมือง และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคา
ประมาณ 7.2% ต่อปี สำาหรับคอนโดฯปล่อยเช่านั้นมีค่า
เช่าอยู่ที่ประมาณ 16,000-30,000 บาทต่อเดือน

งานที่สำาคัญที่สามารถเข้าถึงได้โดยรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงิน 
กระจายอยู่ตลอดแนวเส้นทาง สามารถแบ่งช่วงทำาเลที่
เป็นแหล่งงานซึ่งจะเป็นแม่เหล็กสำาคัญในการดึงดูดการอยู่
อาศัยบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินได้ดังนี้
• ช่วงสถานีบางแค-บางซื่อ เป็นช่วงของการเชื่อมชาน 

เมืองเข้าสู่พื้นที่เขตเมือง ทำาเลช่วงนี้แต่เดิมจะเป็นที่
ต้ังของพวกแนวราบอย่างบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์ 
ซึ่งนับต้ังแต่รถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินได้มีการก่อสร้างใน
ทำาเลนี้ ก็เกิดคอนโดมิเนียมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็น
เส้นทางที่พาดผ่านแนวเส้นถนนจรัญสนิทวงศ์ ที่เต็ม
ไปด้วยแหล่งงานอย่างโรงพยาบาลจำานวนมาก จึงนับ
เป็นเส้นทางที่เชื่อมคนฝั่งธนฯเข้าสู่เมืองอย่างแท้จริง 

• ช่วงสถานีบางแค-หัวลำาโพง เส้นทางที่เต็มไปด้วย
วัฒนธรรมและสถานท่ีท่องเท่ียวสำาคัญของกรุงเทพฯ 
ถึงแม้ทำาเลในช่วงนี้จะไม่สามารถพัฒนาอะไรได้
มากนักเนื่องจากติดข้อจำากัดทางด้านผังเมือง แต่
ศักยภาพพื้นที่ในช่วงนี้ก็เป็นย่านเศรษฐกิจที่สำาคัญ
ของพระนครเลยทีเดียว ช่วงตั้งแต่สามย่านไปจนถึง
เขตพระนคร ครอบคลุมตั้งแต่สถานีสามย่าน-วัง
บูรพา เป็นย่านเก่าแก่ที่เป็นทำาเลเศรษฐกิจดั้งเดิมของ
กรุงเทพฯ เช่น เยาวราช, ดิ โอล สยาม, สะพานเหล็ก, 
สำาเพ็ง, พาหุรัด, ปากคลองตลาด หรือยอดพิมาน ที่
เป็นแหล่งรองรับไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ย่านนี้ประกอบไป
ด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เป็นย่านวัฒนธรรมที่
สำาคัญที่สุดของกรุงเทพฯ

• ช่วงสถานีหัวลำาโพง-ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
เส้นทางของย่านธุรกิจหรือ CBD ที่ผ่านแหล่งงานและ
ย่านธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฯ อย่าง สามย่าน 
สยาม สีลม สาทร อโศก เหล่านี้ล้วนเป็น destina-
tion ด้านแหล่งงานที่สามารถเชื่อมการเดินทางของ
คนที่พักอาศัย ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงิน
เพื่อเข้ามาสู่ CBD แห่งนี้ได้

• ช่วงสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์-ลาดพร้าว 

เส้นทางช่วงสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิ ต์ิ -
รัชดาภิเษก นับเป็นทำาเลศักยภาพที่สำาคัญมากอีก
แห่งของกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นทำาเลที่ได้ขึ้นชื่อว่า 
New CBD รายล้อมด้วยอาคารสำานักงานขนาดใหญ่
ตลอดแนว รวมถึงศูนย์การค้าขนาดใหญ่ อย่าง Cen-
tral Plaza Grand Rama9, Show DC, The Street, 
Fortune Town, Terminal21 เป็นต้น เรียงรายไป
ด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมาย ตอบสนองไลฟ์
สไตล์ของคนในระดับเมือง 

• ช่วงสถานีลาดพร้าว-บางซื่อ เส้นทางนี้สามารถ
เดินทางเข้ามาอย่างสะดวกจากทางฝั่งธนฯ ซึ่งย่าน
นี้มีแหล่งงานคุณภาพ รวมไปถึงสถานศึกษาที่สำาคัญ
หลายแห่งอีกด้วย นอกจากนั้นบริเวณตามแนวเส้น
รถไฟฟ้าจากฝั่งธนฯ เข้าสู่บริเวณบางโพไปจนถึงช่วง
ลาดพร้าว จะมีลักษณะการผสมผสานระหว่างชุมชน
ดั้งเดิม และศูนย์การค้าหลายแห่ง เช่น เซ็นทรัล 
พลาซ่า ลาดพร้าว, ยูเนี่ยนมอลล์ รวมไปถึงตลาดนัด
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย อย่าง จตุจักร, เจเจ กรีน,
เจเจ มอลล์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีร้านอาหาร 
คาเฟ่ และแหล่ง hang out สำาหรับกลุ่มเพื่อนและ
ครอบครัวกระจายอยู่ทั่วทำาเล
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The Parkland
Charan-Pinklao 
เดอะ พาร์คแลนด์ จรัญ-ปิ่นเกล้า
คอนโดใหม่ ติดรถไฟฟ้า
จัดเต็มพื้นท่ีส่วนกลางขนาดใหญ่
เริ่มต้น 2.17 ล้านบาท

 โครงการ เดอะ พาร์คแลนด์ จรัญ-ปิ่นเกล้า (The Parkland Charan-Pinklao)  
คอนโดมิเนียม High Rise สูง 22 ชั้น จำานวน 3 อาคาร ที่เชื่อมต่อถึงกันหมดทั้ง 3 ทาวเวอร์
บริเวณ Podium ชั้น 4 บนพื้นที่โครงการขนาด 11-2-75 ไร่ ห้องชุดทั้งหมด 1,784 ยูนิต 
รูปแบบห้องชุดแบ่งเป็น ห้องสตูดิโอ ขนาด 24 ตารางเมตร, 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำา ขนาด 
30 - 45 ตารางเมตร, 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำา ขนาด 45 - 49.5 ตารางเมตร และ 2 ห้องนอน 
2 ห้องน้ำา ขนาด 60 - 75 ตารางเมตร มาพร้อมกับฟังก์ชันที่มากกว่า โดยเน้นให้ผู้อยู่
อาศัยสามารถครีเอทพื้นที่ได้ด้วยตนเอง ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยภายในห้อง ให้ตรง
ตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยได้อย่างแท้จริง พร้อมมอบความสุขแห่งการพักผ่อนกับส่วน
กลางขนาดใหญ่กว่า 3 ไร่ โอบล้อมด้วย Shallow Pool และสวนหย่อมธรรมชาติตลอดทาง 
เพลิดเพลินทุกกิจกรรมในบรรยากาศร่มรื่นทั่วทั้งโครงการ
 ห้องชุดที่เป็นจุดเด่นของโครงการนี้คือ ห้อง 1 Bedroom Plus (Type 1F) ด้วย
ฟังก์ชัน ที่เพิ่มความเป็นสัดส่วน ให้การอยู่อาศัย เหมาะสำาหรับคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบเป็น
ส่วนตัว สามารถสร้างสรรค์พื้นที่ได้ด้วยตนเอง คุ้มค่าในการใช้ชีวิตทุกรูปแบบ รองรับการ
ทำางาน การพักผ่อน และโหมดความบันเทิง ได้เป็นอย่างดี
 โครงการตั้งอยู่บน ถนนจรัญสนิทวงศ์ 42 ใกล้จุดขึ้น-ลงทางด่วนศรีรัช – 
วงแหวนรอบนอก ที่สามารถวิ่งเข้าจาก ถนนบรมราชชนนี กลับรถไปสู่จุดขึ้นทางด่วนได้  
The Parkland จรัญ-ปิ่นเกล้า จัดว่าเป็นโครงการที่อยู่ติดกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินมากที่สุด
แห่งหนึ่ง คือสถานีบางยี่ขัน ตั้งอยู่บริเวณหน้าปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 ในระยะเพียง 20 
เมตร ปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินช่วงส่วนต่อขยาย อยู่ในระหว่างการดำาเนินการ
ก่อสร้าง โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ในปี 2562 ซึ่งก็จะพอดีกับทางโครงการ 
The Parkland จรัญฯ-ปิ่นเกล้า ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ก.ค. 2562

NEAR BY
• Central Plaza ปิ่นเกล้า
•  Major Cineplex ปิ่นเกล้า
•  โรงพยาบาลศิริราช
•  โรงพยาบาลเจ้าพระยา
•  โรงพยาบาลยันฮี
•  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอบถามข้อมูลโครงการ
โทร. 02-424-1999
หรือ www.naraiproperty.com
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THE BASE 
Phetkasem 
เดอะ เบส เพชรเกษม ครบทุกโหมด
ของการใช้ชีวิต ครอบคลุมทุกการเดินทาง
รถ-เรือ-ราง  เริ่มต้น 1.99 ล้านบาท
 เดอะ เบส เพชรเกษม  (THE BASE Phetkasem) นับเป็นคอนโดมิเนียมแบรนด์ 
เดอะ เบส โครงการที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กลุ่มบีทีเอส และ บริษัท แสนสิริ 
จำากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในทำาเลเพชรเกษม อยู่ใกล้กับ MRT สถานีเพชรเกษม 48 เพียง 120 
เมตร โดยเป็นรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินส่วนต่อขยาย (หัวลำาโพง – บางแค) ที่คาดว่าจะเปิดให้
บริการภายในปี 2562 ทั้งนี้รถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินจะขยายความสะดวกไปทางโซนธนบุรี 
ทำาให้หลายๆ พื้นที่ที่รถไฟฟ้าสายนี้ผ่านมีศักยภาพมากขึ้น โดยเฉพาะย่านเพชรเกษม ซึ่ง
เป็นทำาเลที่มีจุดเด่นหลากหลาย มีความเป็นชุมชนเก่า ใกล้สถานที่สำาคัญต่างๆ และเป็น
โซนที่สามารถเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางธุรกิจได้ไม่ยาก ทั้งทางรถไฟฟ้า และถนนหลายเส้น
ทาง รวมไปถึง โครงการเดินเรือในคลองภาษีเจริญ  จากท่าเทียบเรือประตูน้ำาภาษีเจริญ-ท่า
เทียบเรือเพชรเกษม 69
 โครงการ เดอะ เบส เพชรเกษม เป็นอาคารพักอาศัยความสูง 30 ชั้น จำานวน 
640 ยูนิต ออกแบบภายใต้แนวคิด  Living with Nature  ให้ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่สีเขียวที่
ต้องการให้ทุกชีวิตได้เติบโตไปพร้อมกับธรรมชาติ  มีห้องชุดให้เลือก 2 แบบ คือประเภท 1 
ห้องนอน 1 ห้องน้ำา ขนาดพื้นที่ 23-32.50 ตารางเมตร และแบบ 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำา 
ขนาดพื้นที่ 44-52.25 ตารางเมตร 
 พิเศษกว่าด้วยขนาด 1 ห้องนอน (Type 1C)  พร้อม Multipurpose Area ที่
สามารถปรับเป็นห้องนอนเล็ก ห้องทำางาน หรือ Walk-in Closet ได้สบายๆ และเหนือกว่า
ด้วยห้องรับแขกที่ใหญ่ขึ้น พร้อมครัวปิด เพิ่มความเป็นสัดส่วนที่มากขึ้น พร้อมรองรับทุก
ความต้องการด้วยทุกโหมดของชีวิตด้วย Facility ที่จัดเต็มให้ทุกชีวิต ได้ผ่อนคลายไปพร้อม
กับธรรมชาติในทุกพื้นที่

NEAR BY
• The Mall บางแค
• Seacon บางแค
• The Circle ราชพฤกษ์
• ตลาดบางแค
• มหาวิทยาลัยสยาม
• โรงพยาบาลพญาไท 3

สอบถามข้อมูลโครงการ
โทร. 1685
หรือ www.sansiri.com
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ฟรีแมกกาซีน real estate ฉบับแรกของไทย!

“การบวก Credit Term เผื่อไว้ก่อนการสร้างอสังหาริมทรัพย์
จึงมีไขมัน เต็มไปด้วยความไร้ประสิทธิภาพ สิ่งที่เราทำาคือหาวิธี
สร้างสรรค์ นำาเทคโนโลยีเข้ามาแก้ สร้าง Collaboration”
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 “TREA TALKS การจัดงานเพื่อที่จะบอกคน New Gen  
ว่าของใหม่ๆ มันมีอยู่  เพียงพวกคุณต้องเปิดหู เปิดตา เพื่อจะรับ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีคร้ังยิ่งใหญ่ของโลก”


