
นิตยสารเพ�่อการเลือกซื้อที่อยู�อาศัยเมืองเชียงใหม�และเชียงราย
ป�ที่ 14 ฉบับที่ 160 กรกฎาคม 2561 Baania VDOBaania.comwww.baania.com

Home Interview:

บสย. รุกค้ำประกันสินเชื่อ
หนุนผู�ประกอบการธุรกิจ
อสังหาฯ

Home Inspection:
ขั้นตอน-ว�ธีการตรวจงาน
รั้วบ�านและการแก�ไขรั้วเอียง

Home Location:

ว�เคราะห� 5 ทำเลฮิต
ที่อยู�อาศัยแนวราบ
ในจังหวัดเชียงใหม�

Home Decor:

แนะเคล็ดลับกับ 6 ไอเดีย
เปลี่ยนพ�้นที่ใต�บันไดโล�ง
ให�มีประโยชน�

180715
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www.grandlannameridian.com

ราคาเร��มต�น

3.59 ล�าน*

เป�ดจอง
     เฟส 2
    แล�ววันนี้

แบบ Levana : 4 ห�องนอน 3 ห�องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน รูปภาพและบรรยากาศจำลอง

*เง�่อนไขเป�นไปตามที่ทางบร�ษัทฯ กำหนด

เมื่อจอง+ทำสัญญา ภายใน 31 กรกฎาคม 2561

รับส�วนลดสูงสุด 100,000 บาท*

HOT PROMOTION
จองเท�าไร “ลด” เท�านั้น

เลือกแปลงที่ใช�
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ถนนสันกำแพงสายใหม�ถนนมหิดล

ถนนสันกำแพงสายเก�า

รพ.กรุงเทพ

สนามบินเชียงใหม�

ติดถนนสันกำแพงสายใหม� เดินทางสะดวก จากสนามบิน เพ�ยง 15 นาที

CALL
สำนักงานขาย

053-101119
061-2672277

Grand Lanna Meridian

grandlannameridian

@grandlannameridian

เชิญเยี่ยมชมโครงการ และบ�านตัวอย�างได�ทุกวัน

ดำเนินการโดย บร�ษัทแกรนด� ล�านนา เมอร�เดียน จำกัด ตั้งอยู�ที่ 119 หมู� 12 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม� 50130 โครงการแกรนด�ล�านนาเมอร�เดียน ตั้งอยู�ที่ ถ.เชียงใหม�-สันกำแพงสายใหม� ต.สันกำแพง 
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม� พ�้นที่โครงการ 29-0-71 ไร� โดยคลับเฮาส� ไม�ใช�ทรัพย�สินส�วนกลาง และไม�ใช�สาธารณูปโภคในการจัดสรรที่ดิน ทางโครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
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ดาวนโหลดฟรีไดที่

เรามีขอมูลใหคุณเลือกตัดสินใจไดมากกวาใคร
Discover your perfect home with Baania

เลือกคนหาบานและคอนโดฯ ไดมากกวา
ดวยฟเจอรและฟงกชั่นที่หลากหลายเพื่อคุณ

A HOME YOU LOVE

2,300,000

4,100,000

4,100,000

4,100,000

3,300,000

Expert
Review

เว็บไซตที่ชวยใหคุณคนหาบานและคอนโดฯ ไดงายๆ

เขาถึงขอมูลไดทุกที่ทุกเวลา  On-The-Go

Facebook.com/Baania.com
Twitter.com/BaaniaClub
Youtube.com/Baania VDO

Tel: 096-883-0288 , E-mail: info@Baania.com

เปรียบเทียบโครงการและ
แบบบานจากขอมูลเชิงลึก

ดวยตัวคุณเอง

ดูรีวิวจากผูเชี่ยวชาญ
ทั้งดานทำเล ตกแตง

และการลงทุน

Clip VDO จากสถานที่จริง
ในมุมมองรอบทิศทาง

กวา 200 โครงการ

Compare Listings Expert Review Baania 360

8.9

มากกวา 10,000+ โครงการ 100,000+ แบบบาน
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Home Room

สนับสนุนโดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

ประธานที่ปรึกษา: บริสุทธิ์ กาสินพิลา  กรรมการผู้จัดการ: อัญชนา วัลลิภากร กรรมการบริหาร: วีรวัฒน์  รัตนวราหะ 

Staff: ผู้จัดการหน่วยธุรกิจ: พรทิพย์ แดงใหม่ ฝ่ายโฆษณา: ศิรินภา มรรคกุล, นวลพรรธน์ จอมชาญพันธ์์ , ชนก์หทัย บุณยสาระนัย, อภิญญา สิงแหล้ บรรณาธิการ: พงศ์มนัส ทาศิริ กองบรรณาธิการ: กชวรรณ 

วัลลิภากร, ณัฐภูมิ พงษ์เย็น, มนตรี วินิจสิริพักตร์ กองศิลปกรรม: พิราวรรณ์ เตชะโรจน์เจริญ, วุฒิพงศ์ วิภวภิญโญ, พงค์สวัสด์ิ สว่างวร ฝ่ายดิจิตอล: ผดุงพงศ์ ขุ่ยอาภัย, ชนกนาถ ชัยโชค, ศศิริณณ์ ธิดา, ฝ่ายบัญชี-การเงิน: สายฝน มูลงาม,  

กุลธิดา แก้วก้อ ฝ่ายธุรการ: อนิรุจ ไชยณรงค์ แยกสี/พิมพ์ที่: บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จํากัด โทร.0-2428-7500

Contact Us: สำานักงานใหญ่: บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 21/5 ซอย 9 (ถนนศิริมังคลาจารย์) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

อีเมล info@baania.com โทร.0-5321-3708 แฟกซ์ 0-5321-3709

เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มรูปแบบหลายท่านอาจจะแบ่งเวลาในการสำารวจในพื้นที่ 

พักอาศัยของตนเอง นอกจากเป็นการดูแลรักษาให้บ้านหลังโปรดอยู่กับเราไปนานๆ 

นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยในการอยู่อาศัยจาก

สัตว์และแมลงมีพิษต่างๆ ซึ่งเนื้อหาภายในฉบับนี้เชื่อว่าสามารถนำาข้อมูลมาประยุกต์ 

ใช้ในการดูแลที่อยู่อาศัยได้อีกด้วย อาทิ

คอลัมน์ Home Inspection ว่าด้วยเรื่องของ “รั้ว” ที่มีความสำาคัญเช่นเดียว

กับส่วนอื่นๆ ของบ้าน หรือจะเป็น Home Location ทีมงานจะพาท่านผู้อ่านไปอัปเดต 

5 ทำาเลฮิตสำาหรับท่ีอยู่อาศัยแนวราบของเชียงใหม่ว่าทำาเลไหนมีความโดดเด่นอย่างไร 

เหมาะกับการใช้ชีวิตของแต่ละท่านหรือไม่  แต่ท่ีแน่ๆ  เช่ือว่าทุกคนต่างลุ้นและเป็นกำาลังใจ 

ในการนำา 13 ชีวิตออกจากถ้ำามาสู่บ้านอย่างแน่นอน...สวัสดี

เสาะหาและดูแล...

พงศ์มนัส ทาศิริ

pongmanatt@baania.com
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5 ทำ�เลฮิต เชียงใหม่
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TOP VIEW
Contents of the Month

32
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บ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์น หลังบ้านติดสวนส่วนกลาง 
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6 ไอเดีย เปลี่ยนพื้นที่ใต้บันไดโล่งๆ 
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• ฟร�ที่ 1 ค�าธรรมเนียมยื่นกู�  • ฟร�ที่ 2 ค�าประเมินหลักประกัน  • ฟร�ที่ 3 ค�าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ�นสุด

โครงการก�อนกำหนดหากธนาคารให�สินเชื่อเต็มวงเง�นของโครงการแล�ว  • เง�่อนไขเป�นไปตามระเบียบธนาคารและธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขได�โดยไม�ต�อง

แจ�งให�ทราบล�วงหน�า  • ยื่นคำขอกู�เง�นและทำนิติกรรมภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR=6.75% ต�อป� ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค. 60

• สาขาเชียงใหม 0-5324-6469-71, 0-5324-5276-8 • สาขาถนนนิมมานเหมินทร 0-5340-0661-69 • สาขาสันกำแพง 0-5333-0102-5 • สาขาสันทราย (แมโจ) 0-5335-4264-67
• สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ชั้น 3 โซน E-CENTER 0-5390-3767-71 • ศูนยบริการธนาคารที่วาการอำเภอฝาง จ.เชียงใหม 0-5338-2832-3 • สาขาลำพูน 0-5353-5178-82

• สาขาลำปาง 0-5423-0035-42 • สาขาแมฮองสอน 0-5361-1843-6
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Home Location
เรื่อง : พรทิพย์ แดงใหม่  ภาพ : กองบรรณาธิการ

5 ทำ�เลฮิต เชียงใหม่
กับความต้องการท่ีอยู่อาศัยแนวราบ

คร่ึงปีผ่านไปธุรกิจหลายๆ ประเภท 

ต่างมีการขยับขยายกิจการ การแข่งขัน 

ท่ีสูงข้ึน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็เช่นกัน 

ครึ่ งปี แรกของจังหวัด เชียงใหม่  

มีโครงการเกิดข้ึนมากมายท้ังรายเล็ก 

และรายใหญ่ รวมถึงบริษัทมหาชนที่

เข้ามาบุกตลาดเชียงใหม่ ทำาให้เกิด

สินค้าหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ถ.เชียงใหม�-สันกำแพง (สายเก�า)
ถ.เชียงใหม�-สันกำแพง (สายใหม�)

ถ.ซูเปอร�ไฮเวย� เชียงใหม�-ลำปาง

ถ.
เชีย

งให
ม�-

หา
งด

ง

ถ.เชียงใหม�-ลำพ
�น

ถ.เชียงให
ม�-ดอยสะเก็ด

ถ.
เช

ียง
ให

ม�-
พ

ร�า
ว

ถ.เชียงใหม�-แม�ร�ม

ถ.เจร�ญเมือง

ถ.มหิดล

ถ.สุเทพ

ถ.วงแหวนรอบสาม

ถ.วงแหวนรอบสาม

ถ.วงแหวนรอบสอง

ถ.วงแหวนรอบสอง

ถ.ห�วยแก�ว

โครงการชญยล

 บ�านธาราคีร� 

สนามบิน
เชียงใหม�

โรงพยาบาล
ใกล�หมอ

สถานีรถไฟ
เชียงใหม�

สถานีขนส�ง
เชียงใหม�

เซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม� แอร�พอร�ต

ตลาด
สันทราย

ตลาด
เจร�ญเจร�ญ

ตลาด
แม�เหียะ

ตลาด
ว�บูลย�ทอง

พรอมเมนาดา

เซ็นทรัลเฟสติวัล
เชียงใหม�

เมญ�า

รพ.เชียงใหม�ราม

รพ.ลานนา

รพ.เทพป�ญญา

รพ.กรุงเทพ

รพ.สันกำแพง
บ�านขวัญเว�ยง

โครงการสมหวัง

โรชาเร�ย
บ�านวังน้ำร�น

บ�านเอื้ออาทร
สันกำแพง

ไวซ�ซิกเนเจอร�

กุลพันธ�ว�ลล� 15

ล�านนาเลคว�ว
สมหวังคันทร�ว�ลล�

เดอะพร�โก�

เพลินจ�ต
คลอลิน�า

ศิวาลัย

ดิเอสตีม

บ�านธนกฤษณ�

แกรนด�ล�านนา
เมอร�ร�เดียน

อินนิชิโอ

บ�านสมหวัง

ว�น�าทาวน�

บ�านขวัญเว�ยง
(พราว)

รพ.สวนดอก

4

ตำบลสันปูเลย
อำเภอดอยสะเก็ด

ตำบลสันกำแพง
อำเภอสันกำแพง 

ตำบลสันผักหวาน
อำเภอหางดง 

1

5

2

ตำบลต�นเปา
อำเภอสันกำแพง 

ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม� 

3
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Subdistrict0k

5k

10k

15k

20k

25k

ตำบลต�นเปา

25,099

23,557

20,379

14,465
13,964

ตำบลสันผักหวาน ตำบลสุเทพ ตำบลสันปูเลย ตำบลสันกำแพง

Top 5 Subdistrict (Organic Searches)

*ข�อมูลสถิติจาก www.baania.com (1 Jan - 31 May 2018)

Top 5 Subdistrict (Organic Searches)



Home Buyers’ Guide Chiangmai 13

โครงการปาล์ม สปริงส์ นิมมาน

จากสถิติข้อมูลของ www.baania.com พบ 

ว่าคร่ึงปีแรกของปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่มีความต้องการ 

ที่อยู่อาศัยตามสัดส่วน คือ บ้านเดี่ยว 66% รองลงมา 

เป็นคอนโด 18% ทาวน์โฮม 12% อาคารพาณิชย์ และ 

อื่นๆ 2% ซึ่งความต้องการแต่ละประเภทก็จะมีหลาก- 

หลายทำาเลด้วยกัน  ฉบับนี้เรามาดูทำาเลของบ้านเดี่ยว 

ที่ผู้บริโภคมีความต้องการมาก 5 อันดับ ในจังหวัด

เชียงใหม่กัน...

อันดับที่ 1 ตำ�บลต้นเป� อำ�เภอ
สันกำ�แพง

เส้นสันกำาแพงถือว่าเป็นทำาเลท่ีกำาลังฮอต

ฮิตมากในช่วงปีที่ผ่านมาเพราะเป็นทำาเลของสนาม-

บินแห่งที่ 2 ทำาให้มีการลงทุนและพัฒนาเส้นทางนี้ 

แบบต่อเนื่อง ความต้องการที่อยู่อาศัยก็เช่นกัน ด้วยที่ 

ตำาบลต้นเปาครอบคลุมถนนทั้งสองเส้นทั้งเส้น

สันกำาแพงสายเก่าและเส้นสันกำาแพงสายใหม่ ทำาให้

การเดินทางสะดวกสบายเชื่อมโยงได้หลายเส้นทาง 

และในส่วนของโครงการบ้านจัดสรรเองก็มีโครงการ 

ให้เลือกอยู่หลายระดับราคา อาทิเช่น โครงการบ้าน

เอื้ออาทร, เดอะพรีโก้, ศิวาลัย และดิเอสตีม เป็นต้น

ถนนสาย 1014 เชื่อมระหว่าง ถ.สันกำาแพงสายใหม่-สันกำาแพงสายเก่า 
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อันดับที่ 2 ตำ�บลสันผักหว�น อำ�เภอ
ห�งดง

ทำาเลนี้ตั้งอยู่บริเวณถนนวงแหวนรอบสาม 

ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายตัวของถนนเป็น 4 เลน ทำาให้ 

การจราจรคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทำาเลนี้ถือเป็นทำาเลที่ 

โครงการบ้านจัดสรรในยุคแรกของเชียงใหม่ ได้เข้าไป

พัฒนา ที่มีชื่อเสียงมากในเส้นนี้ก็คือ บ้านขวัญเวียง 

ท่ีต้ังอยู่สองฝ่ังถนน,  บ้านวังนำาริน เป็นต้น ทำาเลน้ีตลาด

อสังหาฯ กลับมาคึกคักอีกครั้ง อาจจะเป็นเพราะกลุ่ม 

นักลงทุนต่างชาติเข้ามาพัฒนาจึงทำาให้ตลาดแถวนี้มี

การแข่งขันที่สูงขึ้น โครงการในย่านนี้ เช่น โรชาเรีย, 

โครงการสมหวัง

อันดับที่ 3 ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง
เชียงใหม่ 

นับได้ว่าทำาเลน้ีเป็นทำาเลทองของธุรกิจอสังหาฯ 

ทุกประเภท เพราะความเจริญของเมืองเป็นทำาเลท่ีใกล้ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำาให้เกิดการย้ายถิ่นฐานไม่

ว่าจะเป็นการขยับขยายด้านการศึกษาหรือแหล่งว่า

จ้างงานทำาให้ความต้องการที่อยู่อาศัยค่อนข้างสูง 

แต่ถ้าพูดถึงบ้านเดี่ยวในตำาบลสุเทพ อาจจะต้องขยับ

มายังโซนเส้นคันคลองชลประทาน ที่ยังพอจะมีโครง- 

การบ้านเดี่ยวให้จับจองได้ เช่น โครงการชญยล, บ้าน

ธาราคีรี เป็นต้น

โครงการบ้านขวัญเวียง อยู่ติดถนนวงแหวนรอบนอก ในเขตตำาบลสันผักหวาน

โครงการชญยล  

โครงการสมหวัง พร็อพเพอร์ตี้ 2
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อันดับที่ 4 ตำ�บลสันปูเลย อำ�เภอ
ดอยสะเก็ด

 ในเขตพื้นที่ตำาบลสันปูเลยจะอยู่บริเวณเส้น

วงแหวนรอบนอกเส้นตัดระหว่างแยกแม่กวงกับแยก

ต้นเปาพัฒนา เส้นนี้กำาลังมีการขยายถนนเพื่อพัฒนา

เป็น 4 เลน รองรับการเดินทางให้สะดวกยิ่งขึ้น ในย่าน

นี้ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม 

หมู่บ้านจัดสรรจำานวนมาก รองรับการอยู่อาศัยของ 

กลุ่มคนหลากหลาย มีบ้านหลายระดับราคาให้เลือกหา 

ท้ังติดถนนใหญ่และในซอยขับรถเข้าไปไม่ไกลมาก 

โครงการในย่านนี้ เช่น โครงการไวซ์ซิกเนเจอร์, บ้าน

ธนกฤษณ์, สมหวังคันทรีวิลล์, กุลพันธ์วิลล์ 15 และ

ล้านนาเลควิว เป็นต้น

อันดับที่ 5 ตำ�บลสันกำ�แพง อำ�เภอสันกำ�แพง 
เขตตำาบลสันกำาแพงจะเป็นพื้นที่ต่อตำาบลต้นเปาออกไป ทำาเลนี้ถือว่าราคาที่ดินมีการขยับตัวที่เร็วมาก

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่ส่วนใหญ่คงเห็นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่รอการพัฒนาอาจจะมีการเปลี่ยนมือของนัก

ลงทุนไปบ้าง อย่างที่รู้ๆ กันเส้นนี้เป็นเส้นทางไปยังสนามบินแห่งที่ 2 ทำาให้นักลงทุนทั้งหลายต่างพากันเก็งกำาไร

ที่ดิน ในส่วนของโครงการบ้านจัดสรรเองก็มีปักหมุดรอให้จับจองเป็นเจ้าของอยู่แล้วหลายโครงการ เช่น แกรนด์-

ล้านนาเมอร์ริเดียน, เพลินจิตคลอลิน่า, อินนิชิโอ ,วีน่าทาวน์ และบ้านสมหวัง เป็นต้น

อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน และพัฒนาเมืองให้มีการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง  

ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด บริเวณสี่แยกแม่กวง  

โครงการไวซ์ซิกเนเจอร์ โครงการกุลพันธ์วิลล์ 15
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Top View by Baania.com

11 นิสัยท่ีบอกว่าคุณต้องอยู่คอนโด 
(เท่าน้ัน) 

หนึ่งในปัจจัยที่ทำาให้ชีวิตคนเรามีความสุขก็

คือ การมีที่อยู่อาศัยที่ดี นอกจากดีในแง่มุมทั่วไปแล้ว 

ก็ควรจะตอบสนองตัวตนของคุณได้อย่างไม่ขาดตก

บกพร่อง หากคุณเกิดปัญหาที่ว่าจะเลือกชีวิตสไตล์

ไหนดี ระหว่าง “บ้าน” กับ “คอนโด” บทความนี้จะ

เป็นคำาตอบสำาหรับคุณ

10 ต้นไม้ต้องห้ามที่ไม่ควรปลูกในบ้าน 
หากคุณเป็นคนชอบต้นไม้หรือกำาลังมองหา

ต้นไม้เพื่อประดับสวนสวยในบ้าน เพื่อส่งเสริมเรื่อง

โชคลาภหรือความเจริญ คุณรู้หรือไม่ว่าต้นไม้แบบใด 

ช่วยส่งเสริมโชคลาภ หรือต้นไม้ใดท่ีไม่ควรปลูกในบ้าน 

มาดูกันว่า 10 ต้นไม้ ที่ไม่ควรนำามาปลูกไว้ในบ้าน

แต่ละต้นนั้นมีเหตุผลที่ไม่ควรนำามาปลูกอะไรบ้าง

Contents of the month ฉบับนี้ทีมงานได้รวบรวมบทความที่ได้รับความนิยมในเว็บไซต์ baania.com ในเดือน

พฤษภาคม 2561 มาให้ท่านผู้อ่านได้ทราบความเคลื่อนไหวกัน

Contents of the Month
เรื่อง: ผดุงพงศ์ ขุ่ยอาภัย

อันดับ 1 

อันดับ 2

โดยบทความเกี่ยวกับ Lifestyle กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง บทความที่ได้อันดับหนึ่งคือ บทความ

เรื่อง “11 นิสัยที่บอกว่าคุณต้องอยู่คอนโด” คุณมีไลฟ์สไตล์แบบไหนถึงจะเหมาะกับการอาศัยอยู่คอนโด ตามด้วย

อันดับที่สองคือ บทความ “10 ต้นไม้ต้องห้ามที่ไม่ควรปลูกในบ้าน” หากคุณสนใจที่จะนำาต้นไม้มาปลูก บทความ

นี้จะนำาเสนอต้นไม้อะไรบ้างที่คุณไม่ควรนำามาปลูกไว้ภายในบ้าน ส่วนอันดับที่สาม บทความฮวงจุ้ยเรียกโชคลาภ

กับ “ห้องครัว ตู้เซฟประจำาบ้าน” เป็นบทความที่นำาเสนอปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบถึงฮวงจุ้ยภายในห้องครัว 

ตามมาด้วยอันดับที่สี่ บทความ “เจาะลึกบ้านการเคหะแห่งชาติ บ้านประชารัฐ บ้านเอื้ออาทร” ซึ่งเป็นโครงการ 

ที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้น้อย ถึงปานกลางของ

การเคหะแห่งชาติ ปิดท้ายด้วยบทความอันดับที่ 5 กับ 

บทความ “บ้านก็อยากมี ชีวิตดีๆ ก็อยากได้ รีไฟแนนซ์

บ้านเท่านั้นคือคำาตอบ” คุณจะได้ทราบถึงข้อดีหลาก- 

หลายข้อของการรีไฟแนนซ์
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เจาะลึกบ้านการเคหะแห่งชาติ
บ้านประชารัฐ บ้านเอื้ออาทร

ปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยของประชาชน เป็นหน่ึง 

ในส่ิงท่ีรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยให้ความใส่ใจและพยายาม 

แก้ไขมาโดยตลอด โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลก 

ครั้งที่ 2 เพื่อรับมือกับปัญหาที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้มี 

รายได้น้อยท่ีทวีความรุนแรงข้ึนในช่วงเวลาน้ัน ปัจจุบัน 

รัฐบาลจึงมีการกำาหนดนโยบายให้จัดตั้งหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบด้านที่อยู่อาศัย คือ “การเคหะแห่งชาติ 

(กคช.)” ซ่ึงจัดต้ังโครงการท่ีอยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้ 

น้อย - ถึงปานกลาง มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา 

ทั่วประเทศถึง 533 โครงการ

ฮวงจุ้ยเรียกโชคลาภกับ “ห้องครัว..
ตู้เซฟประจำาบ้าน”

ไม่ว่าบ้านไหน ผู้อยู่อาศัยก็ล้วนมีความปรารถนา 

ที่อยากจะให้บ้านนั้นส่งผลดี เมื่อเข้าอยู่อาศัยแล้วก็ 

อยากให้มีความสุข มีสุขภาพดี ที่สำาคัญคือ เมื่ออยู่

อาศัยแล้วต้องมีโชคลาภ การงานการเงินท่ีดี ตามหลัก 

ของวิชาฮวงจุ้ย “ห้องครัว” เปรียบเสมือนตู้เซฟของ

บ้าน เราจึงควรปรับปรุงแก้ไขดูแลให้สมกับการเป็น 

ตู้เซฟของบ้าน

บ้านก็อยากมี ชีวิตดีๆ ก็อยากได้... 
รีไฟแนนซ์บ้านเท่านั้นคือคำาตอบ 
(สินเชื่อบ้านสุขสันต์)

หากถามคนที่กำาลังผ่อนบ้านว่าเป็นอย่างไร

บ้าง อาจได้รับคำาตอบว่า “เป็นช่วงที่เหนื่อยแต่มี

ความสุข” หรือในอีกมุมหนึ่งก็หมายความว่ามีความ

สุขที่มีบ้าน แต่ก็ต้องทนเหนื่อย เพราะส่วนมากคนที่

กำาลังผ่อนบ้านต้องยอม ลด ละ เลิกทำาในสิ่งที่ตัวเอง

ชอบบางอย่างไป ซึ่งน่าเศร้าไม่น้อยที่ต้องเผชิญกับ

ภาวะเช่นนี้หลายปี ทางออกที่จะช่วยทำาให้ภาระการ

ผ่อนบ้านเรื่องง่ายขึ้น ก็คือการทำารีไฟแนนซ์ สามารถ

ทำาได้กับทั้งสถาบันการเงินเดิม หรือที่อื่นๆ ก็ได้ ซึ่ง

การทำารีไฟแนนซ์นั้นก็มีข้อดีหลายประการ

หากคุณไม่อยากพลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านอสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือกที่อยู่อาศัย เพียงคลิก! www.baania.com 
หรือ www.facebook.com/baaniaclub ตอบทุกโจทย์เรื่องการหาบ้าน ง่าย ครบ จบเว็บเดียว

อันดับ 3 

อันดับ 4 

อันดับ 5 
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ทิพย์มณฑล2

พิมพ์พิชฎา

ทาวน์โฮมฟังก์ชันครบ คุ้มค่าที่สุดเท่าที่เคยมีมา บนถนนเส้นสันทราย
สายเก่า เดนิทาง 15 นาทจีากเซน็ทรลัเฟสตวิลั พบกบัทาวน์โฮมหลงัใหญ่ ขนาด 
2 ห้องนอน 2 ห้องน�้า 1 ห้องรบัแขก 1 ห้องครวั 1 ที่จอดรถพร้อมหลงัคาโรงจอดรถ 
พื้นที่ใช้สอยที่ใหญ่กว่าเดมิถงึ 79.87 ตร.ม. พื้นที่หน้าบ้านกว้างถงึ 6.5 เมตร ผนงั
ก่อด้วยอฐิมอญแขง็แรงและกนัเสยีงได้ดี

เปิดจองแล้ววนันี้ กบัโปรโมชนั สขุX3 กบั สขุที่ 1: จองเพยีง 999 บาท ฟรี

เปิดตวัทาวน์โฮมแบบใหม่ สไตล์ยโุรป KINGSTON หน้ากว้าง 5.7 เมตร 
บนถนนสนัก�าแพงสายเก่า (แยกหลยุส์) พบกบัทาวน์โฮม 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 
ห้องน�้า 2 ที่จอดรถ พร้อมห้องดูหนงัสดุพเิศษ

Presales & Promotion

เฟอร์นเิจอร์บวิต์อนิครบชดุ, Wallpaper ทั้งหลงั, ฟรปีั๊มน�้า+แทงค์, ฟรชีดุห้องครวั
บวิต์อนิ, ฟรรีะบบร้อยท่อก�าจดัปลวก สขุที่ 2: เมื่อจองแล้วท�าสญัญาภายใน 7 วนั 
ฟรแีอร์ 1 ตวั และ สขุที่ 3: พเิศษเฉพาะ 5 แปลงแรกเท่านั้นรบัเพิ่ม ทวี ี32 นิ้ว 1 
เครื่อง, ตู้เยน็ 1 เครื่อง, เครื่องซกัผ้า 1 เครื่อง ราคาเริ่มต้น 1.25 ล้านบาทเท่านั้น

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที่ โทร.053-350488, 097-9217339 และ 
089-5615047 เวบ็ไซต์ www.facebook.com/Thipmonthon2 

PRE-SALE 15 ม.ิย. - 31 ก.ค. 61 รบัโปรโมชนัพเิศษ! สูงสดุถงึ 250,000 บาท 
และลุ้นจบัรางวลั Lucky Draw และรางวลัอื่นๆ อกีมากมาย

สอบถามเพิ่มเตมิได้ที่ โทร.087-577-8165 และ www.pimpichada.com 



Home Buyers’ Guide Chiangmai 19

พบบ�านที่คุณรัก ที่ตรงใจ ในเง�่อนไขพ�เศษ

9-13 ส.ค. 2561
พบกับโครงการอสังหาริมทรัพยที่นาสนใจ

บาน - คอนโดฯ กวา 20 โครงการในเชียงใหม

โปรโมชั่นราคาสุดพิเศษ!!
สำหรับลูกคาที่จองภายในงาน

สนุกกับกิจกรรมดีๆ ตลอดทั้งงาน
เขาชมงานรับของที่ระลึกฟรี

จัดโดย บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด 
Tel.0-5321-3708   www.Baania.com

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม�
บร�เวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1

Sponsor
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Presales & Promotion

บ้านกานต์รวี

เดอะ วิลล่า อุโมงค์ 

บ้านเดี่ยว สดุค้มุ ส�าหรบัวยัท�างาน พร้อมปักหลกัปักฐาน วางแผนชวีติ 
ครบทกุฟังก์ชนัความต้องการ  ห่างจากเซน็ทรลัเฟสตวิลัเพยีง 9.5 กม. บนถนน
เส้นสนัทรายสายเก่า ใกล้ตลาดป่าเหมอืด เพยีง 1 กม. 

บ้านกานต์รว ีมแีบบบ้านหลายแบบ หลายสไตล์ ทั้ง 2 นอน 2 น�้า และ 3 นอน 

พบกบัทาวน์โฮมที่ออกแบบฟังก์ชนั ได้อย่างลงตวัขนาด 3 ชั้น วสัดเุกรด
พรเีมยีม ตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศยัและท�าธรุกจิ พร้อมที่จอดรถส่วนตวัทกุยูนติ 
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 150 ตร.ม. และที่ดนิประมาณ 20 ตร.ว. ท�าเลด ีใกล้มหา- 
วทิยาลยัเชยีงใหม่ ถนนนมิมานเหมนิท์ และใกล้สนามบนิเชยีงใหม่ “ให้วนัพกัผ่อน 

2 น�้า ราคาเริ่มต้น 1.59 ล้านบาท ตอกเสาเขม็ทกุหลงั วสัดกุ่อสร้างคณุภาพ ถนน
ภายในโครงการกว้าง 8 เมตร

จองวนันี้ ฟรคี่าโอน, มเิตอร์น�้า-มเิตอร์ไฟฟ้า, ปูสนามหญ้า สอบถามราย
ละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที่ โทร.084-464-9641และ Facebook: kanrawee2chiangmai 

และวนัท�างานของคณุเป็นวนัเดยีวกนั ที่  The Villa Umong เดอะ วลิล่า อโุมงค์ 
เชยีงใหม่”

ราคาเริ่มต้นเพยีง 5.29 ล้านบาท สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที่ โทร.
080-1215125 และ www.facebook.com/thevillaumong/ 
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Special Project

088-259-1798

START 3.79 MB
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088-259-1798

START 3.79 MB
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เช ียงใหม ส ันกำแพง

ภาพถ�ายจากสถานที่จร�งภาพถ�ายจากสถานที่จร�งภาพถ�ายจากสถานที่จร�ง

ภาพและบรรยากาศจำลอง

ร.ร.มงฟอรต

ม.พายัพ

นพดลพานิช

รร.อนุบาลสิทธิ์โรจนหลุยสเครื่องเงิน

ตลาดอุยทา

ศูนยหัตถกรรม
รมบอสราง เทศบาลเมืองตนเปา

ถนนซูเปอรไฮเวย เชียงใหม-ลำปาง

ถนนวงแหวนรอบใน

ถนนวงแหวนรอบนอก

ถน
นเ

ชีย
งใ

หม
-แม

ออ
น

ถน
นเ

ชีย
งใ

หม
-ส

ันก
ำแ

พ
ง

ไปดอยสะเก็ด

ไป
ตัว

เม
ือง

เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท วิมานอัมพร จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0505555000036 ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 197/2 หมู 1 ต.โปงแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม 
กรรมการผูจัดการ นางสุจิรา จัทรวิสูตร และนายจักรริน จัทรวิสูตร ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท โฉนดที่ดินเลขที่ 996, 8246 และ 22575 ต.ตนเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม 
เนื้อที่ 13-3-45 ไร ใบอนุญาตเลขที่ 55/2556 อนุญาต วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

คำตอบของความสุข

Daisy : บานเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใชสอย 194 ตร.ม. 4 หองนอน 3 หองน้ำ

HOT

: ปร�ญญดา เชียงใหม�-สันกำแพง : prinyadacm@gmail.com

บ�านชั้นเดียว เร��มต�น 1.99 ล�านบาท
บ�าน 2 ชั้น เร��มต�น 2.89 ล�านบาท

Tel. 053-386-135, 094-126-9998

บ�านเดี่ยว 50 ตร.ว. พ�้นที่ใช�สอยขนาด
กว�า 200 ตร.ม. พร�อมเข�าอยู�แล�ววันนี้

ฟร�ดาวน� ฟร�โอน
พร�อมโปรโมชั่นมากมาย

ด�วน!! 9 หลังสุดท�าย

Special Project
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Special Project

Tel.083-944-4455

ชมบานจริง พรอมรับขอเสนอและของแถมสุดพิเศษอีกมากมาย

ภาพถายจากสถานที่จริง

กรรมสิทธิ์ที่ดิน และดำเนินการโดย บริษัท ดวงดี ทวีทรัพย จำกัด (บริษัทในเครือ TW GROUP) 111 หมูที่ 6 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม ทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท 
ชำระเต็มจำนวน ที่ตั้งโครงการ บาน ณ ชื่น ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม พื้นที่โครงการ 17-0-77 ไร โฉนดที่ดินเลขที่ 597, 621 และ 618 ใบอนุญาตเลขที่ 58/2556 ที่ดินโครงการไมมี
ภาระผูกพัน โครงการเริ่มดำเนินการตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2555 *ภาพทั้งหมดใชเพื่อการโฆษณาเทานั้น

บน ถ.สันกำแพงสายใหม� 1 กม.
จากแยกศร�บัวเง�นพัฒนา

เข�าซอยสันกลางใต�เพ�ยง 300 ม.
: บาน ณ ชื่น : BNC11111

ดวน! เปดจอง
เฟสใหม

บานเดี่ยวชั้นเดียวแบบใหม
และบานพรอมอยู

สวนลดสูงสุด

จองวันนี้ รับเลย
ฟรี! เครื่องปรับอากาศ

ทุกหองนอน
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Special Ad.
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Project Review

ถนนสันกำาแพงสายใหม่ นับเป็นถนนสำาคัญท่ีเป็นพ้ืนท่ี 

ท่ีรองรับการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ทางทิศตะวันออก 

เฉียงใต้ และรองรับกับสนามบินแห่งใหม่ที่คาดกันว่าจะอยู่ 

ระหว่างอำาเภอสันกำาแพง และตำาบลบ้านธิ จังหวัดลำาพูน 

ทำาให้พื้นท่ีในโซนนี้เป็นทำาเลที่นักลงทุนให้ความสนใจเข้ามา

จับจองเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

HBG CM มีโครงการบนถนนสันกำาแพงสายใหม่มา 

แนะนำาให้รู้จักกัน กับโครงการ เพลินจิต คอลลิน่า พัฒนา 

โดย บริษัท เพลินจิต พรอพเพอร์ตี้ จำากัด กับโครงการ 

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร 

ด้วยการใ ห้หลังบ้านทุกหลังติดกับสวนส่วนกลาง 

โครงการมีทั้งหมด 5 เฟส ปัจจุบันกำาลังเปิดขายในเฟสที่ 3 

โซนหน้าโครงการ ในราคาเริ่มต้น 3.95 ล้านบาท*

เรื่อง/ภาพ: ณัฐภูมิ พงษ์เย็น

“เพลินจิต คอลลิน่า”
บ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์น หลังบ้านติดสวนส่วนกลาง

ใกล้แหล่งท่องเที่ยวท�งธรรมช�ติ เข้�ออกเมืองสะดวก
โครงการต้ังอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข 1317 หรือถนนสันกำาแพงสายใหม่ 

ห่างจากสี่แยกสันกลางเพียง 5 นาที และเดินทางจากห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา 

เพียง 10 นาที เหมาะสำาหรับคนที่มีรถส่วนตัวที่ต้องการทำาเลใกล้ชิดธรรมชาต ิ

มีความเป็นส่วนตัว และยังสามารถเข้าออกเมืองได้สะดวก

ใกล้กับสิ่งอำานวยความสะดวกหลากหลาย อาทิ ตลาดเจริญเจริญ เซเว่น- 

อีเลฟเว่น  และเทสโก้โลตัสดอนจ่ัน ร้านขายวัสดุก่อสร้างนพดลพานิช ห้างสรรพสินค้า 

พรอมเมนาดา บิ๊กซีดอนจั่น ร้านอาหารชื่อดัง เฮือนใจย๋อง ยิม Magnus Fitness 

และเดินทางสะดวกถึงโรงเรียนชั้นนำาอย่าง โรงเรียนมงฟอร์ต โรงเรียนวารี เชียงใหม่ 

นอกจากน้ีทำาเลยังใกล้ชิดธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวมากมาย อาทิ บ้านหัตถกรรม 

บ่อสร้าง พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม สวนน้ำา Tube Trek ดัชฟาร์ม ฟาร์ม-

ม้าแคระ และน้ำาพุร้อนสันกำาแพง ให้คุณได้ทำากิจกรรมร่วมกับครอบครัวในทุกช่วง

วันหยุด

บ้�นเดี่ยวสไตล์โมเดิร์น หลังบ้�นติดสวน ครบครันส่วน
กล�ง

โครงการเพลินจิต คอลลิน่า บนพื้นที่กว่า 58 ไร่  มีบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ทั้งหมด 

191 ยูนิต ผู้พัฒนาโครงการมีกระบวนการคิดว่าอยากให้โครงการไม่เหมือนใคร 
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ด้วยพื้นที่ส่วนกลางที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ครบถ้วน

ด้วยสิ่งอำานวยความสะดวก ซึ่งคำาว่า คอลลิน่า (Col-

lina) มาจากภาษาอิตาลี แปลว่า เนินเขา โครงการ

จึงปรับให้มีการปรับระดับพื้นดินในบางส่วน และให้

ถนนส่วนกลางโค้งไปมาเช่นเดียวกับเนินเขา โดดเด่น

ด้วยแนวคิดการออกแบบ “ธรรมชาติ...ที่หลังบ้านคุณ

ไม่ติดใคร” ให้บ้านเกือบทุกหลังออกแบบมาโดยให้

หลังบ้านติดสวนทางเดิน ให้ทุกบ้านมีสภาพแวดล้อม

ที่ดี มีพื้นที่กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยมีรายละเอียด

แต่ละแบบบ้านดังนี้

1. แบบบ้าน PICCOLO พื้นที่ใช้สอย 171 

ตารางเมตร พื้นที่ดินเริ่มต้น 60 ตารางวา มี 3 ห้อง

นอน 3 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

2. แบบบ้าน MEZZO พื้นที่ใช้สอย 185 

ตารางเมตร พื้นที่ดินเริ่มต้น 70 ตารางวา  มี 3 ห้อง

นอน 3 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน            

3. แบบบ้าน GROSSO พื้นที่ใช้สอย 200 

ตารางเมตร พื้นที่ดินเริ่มต้น 77 ตารางวา  มี 3 ห้อง

นอน 3 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

4. แบบบ้าน ALBERO พื้นที่ใช้สอย 218 

ตารางเมตร  พื้นที่ดินเริ่มต้น 85 ตารางวา มี 4 ห้อง

นอน 4 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน 

บ้านทุกหลังเลือกใช้วัสดุคุณภาพดี ไม้พ้ืนและ 

ราวบันไดไม้จริง ไม้พาราประสาน พื้นชั้นล่างเลือก

ใช้กระเบื้องแกรนิตโต้ พื้นชั้นบนใช้วัสดุลามิเนต โครง 

และวัสดุมุงหลังคากันความร้อนจาก SCG พร้อมฟอยล์ 

สะท้อนความร้อนใต้หลังคา ห้องน้ำาเลือกใช้กระเบื้อง

จาก Cotto และสุขภัณฑ์ American Standard 

ถังเก็บน้ำา DOS ความจุ 1,000 ลิตร ปั๊มน้ำา Hitachi 

จัดสวนสวยให้รอบบ้านด้วยต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่ม ทั้ง

ยังมั่นใจกับการรับประกันโครงสร้างบ้านถึง 5 ปี และ

รับประกันงานสถาปัตย์ 1 ปี

โครงการยังให้ความสำาคัญกับการออกแบบ

ส่วนกลางในทุกๆ ด้าน ได้แก่ สระว่ายน้ำาระบบเกลือ

Home Profile: Ploenchit Collina
Project Owner:
Location: 
Land Area:
Project Type:
Price:
Amenities:

Contact:
Website:

Ploenchit Property Co., Ltd.
San Kam Phaeng new Rd., San Kam Phaeng District, Chiang Mai
59 Rai.
Family House of 2 Stories, Total 191 Units
Start 3.95 MB.
Swimming Pool, Playground, Green Garden, CCTV., 
24-Hrs Security Guard,  24-Hrs Service Team
Tel.053-331133 , 061-1813377
www.pcpl.co.th, www.facebook.com/PloenchitCollina

(*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ท่ีมีทั้งสระผู้ใหญ่และสระเด็กเพื่อความปลอดภัย 

ฟิตเนสลอยฟ้าที่มองเห็นวิวดอยสุเทพ สวนส่วนกลาง

ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 8 ไร่ พร้อมทางเดินออกกำาลัง- 

กายรอบสวนท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ ศาลาริมน้ำาให้คุณ 

ได้น่ังพักผ่อนหย่อนใจ และสนามเด็กเล่นท่ีมีเคร่ืองเล่น 

หลากหลาย ถนนในโครงการยังออกแบบมาให้เป็น 

เส้นโค้งเพื่อช่วยลดความเร็วในการสัญจรในโครงการ 

ทั้งยังอุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 

ชั่วโมง ด้วยทีมรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจร- 

ปิดรอบโครงการ นอกจากน้ีโครงการยังมีทีมช่างประจำา 

โครงการที่จะเข้ามาดูแลให้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

โครงการเพลินจิต คอลลิน่า บนทำาเลท่ีใกล้ชิด 

ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว เดินทางเข้าออกเมือง 

สะดวก กับโครงการท่ีให้คุณได้มากกว่ากับการออกแบบ 

พื้นที่ส่วนกลางให้คุณได้อยู่ท่ามกลางต้นไม้สีเขียว 

ครบครันด้วยสวนกลางให้คุณได้พักผ่อนอย่างเป็น

ส่วนตัวได้อย่างเต็มที่ กับบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์น ใน

ราคาเริ่มต้น 3.95 ล้านบาท*  
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Project Review
เรื่อง/ภาพ: กองบรรณาธิการ

“ดิเอท คอนโดมิเนียม”
คอนโดหรูตกแต่งพร้อมอยู่

ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนเมือง ใกล้ห้างและย่านชอปปิง
ที่ตั้งโครงการอยู่บนถนนตะวัน ซึ่งถ้ามาทางถนนซูเปอร์ไฮเวย์ที่วิ่งมาจาก 

สี่แยกข่วงสิงห์ เมื่อเจอโตโยต้าริชให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนตะวัน โครงการอยู่ลึกเข้า

มาเพียง 280 เมตรซ้ายมือ ทำาเลอยู่ในย่านเวียงบัวและย่านสันติธรรม ซึ่งเป็นย่าน 

ที่มีความคึกคักของผู้คนด้วยหอพัก ที่พักอาศัย ร้านอาหาร และร้านสะดวกซื้อ

มากมาย ทำาให้การใช้ชีวิตในโซนน้ีค่อนข้างสะดวกสบายด้วยการเดิน ท้ังยังมีโรงแรม 

และหอพักที่ให้บริการหลายแห่งในย่านนี้ เช่น โรงแรมแกรนด์วิลล์ โรงแรมบีทู 

โรงแรมฟูราม่า เหมาะสำาหรับคนที่มีแขกมาเยี่ยมเยือนบ่อย โครงการยังใกล้กับถนน

หลักที่มีรถแดง และรถประจำาทางผ่าน ทำาให้เดินทางได้สะดวก

ทำาเลนี้ยังสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งอำานวยความสะดวก 

และสถานที่สำาคัญได้อย่างครบครัน ได้แก่ ตลาดธานินทร์  สันติธรรมพลาซ่า ท็อปซ์

ซูเปอร์มาร์เก็ต หมูกระทะเมียงดง ร้านอาหารเฮือนม่วนใจ๋ ร้านอาหารขนมจีน

บ้านเจ็ดยอด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สามารถเดินทางสู่ย่านถนนนิมมาน- 

เหมินท์ และห้างสรรพสินค้าเมญ่าได้เพียง 5 นาที และห่างจากสนามบินนานาชาติ

เชียงใหม่เพียง 15 นาที เรียกว่าเป็นทำาเลที่ตอบโจทย์สำาหรับชีวิตในเมืองที่ต้องการ

ความสะดวกสบายทั้งจากการเดิน การขึ้นรถขนส่งมวลชน และการเดินทางด้วย

รถยนต์ส่วนตัว

ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำาปาง ถนนเส้นสำาคัญ 

ที่เช่ือมต่อกับย่านท่องเที่ยวอย่างถนนนิมมานเหมินท์ 

ปัจจุบันกำาลังมีการขยายถนนเพื่อให้การเดินทางสะดวก 

มากข้ึน ซ่ึงทำาให้ตลอดเส้นทางมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

อยู่อย่างต่อเนื่อง ทำาเลที่อยู่ติดกับถนนเส้นนี้จึงจัดว่าเป็น

ทำาเลที่น่าสนใจในการอยู่อาศัยและลงทุนในระยะยาว

สำาหรับคนที่กำาลังมองหาที่อยู่อาศัยบนถนนเส้นนี้ 

ที่ใกล้กับถนนนิมมานเหมินท์ HBG CM มีคอนโดคุณภาพ 

พรีเมียมมาแนะนำาให้รู้จักกัน กับโครงการ ดิเอท คอนโดมิเนียม 

พัฒนาโดย บริษัท ดิเอท เอสเตท จำากัด คอนโดเพื่อการพัก- 

อาศัย ตกแต่งพร้อมอยู่ พร้อมด้วยส่วนกลางครบครัน

ด้วยสระว่ายน้ำาและฟิตเนส ในราคาเริ่มต้น 3.5 ล้านบาท*
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ตกแต่งด้วยวัสดุต่างประเทศ
ครบครันสิ่งอำานวยความสะดวก

โครงการ ดิเอท คอนโดมิเนียม บนพ้ืนท่ีโครงการ 

ประมาณ 1 ไร่กว่าๆ มีห้องสำาหรับพักอาศัย 61 ยูนิต 

และมีพื้นที่สำาหรับเช่าทำาร้านอีก 5 ยูนิต มีแนวคิด

โครงการเกี่ยวกับเลข 8 ว่าเหมือนรูปร่างของรังผึ้ง 

เป็นบ้านที่มีความอบอุ่นแบบครอบครัว อีกทั้งเลข 8 

ยังเป็นเลขมงคลที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและ

ความมั่งมี โครงการมีแบบห้องทั้งหมด 4 แบบ 

พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 38-90 ตารางเมตร ตกแต่งแบบ 

Fully Furnished และใช้วัสดุตกแต่งภายในจากต่าง 

ประเทศ โดยมีรายละเอียดแต่ละแบบห้องดังนี้ 

1. Room Type A มี 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำา 

พื้นที่ใช้สอย 38 ตารางเมตร 

2. Room Type B มี 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำา 

พื้นที่ใช้สอย 42 ตารางเมตร

3. Room Type C มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา

พื้นที่ใช้สอย 60 ตารางเมตร

4. Room Type D มี 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา 

พื้นที่ใช้สอย 90 ตารางเมตร

พื้นที่ส่วนกลางยังมีสระว่ายน้ำาระบบเกลือ 

ดีไซน์สวยงาม ล้อมรอบด้วยสวนสวยรอบสระว่ายน้ำา 

พร้อมด้วยฟิตเนสที่สามารถใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง 

อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเจ้าหน้าท่ีและ 

กล้อง CCTV ทุกห้องยังมีระบบ Smart Door Lock 

ควบคุมด้วยลายนิ้วมือ ทั้งยังสะดวกสบายกับร้านค้า

ให้เช่าในโครงการถึง 5 ร้าน

โครงการ ดิเอท คอนโดมิเนียม บนทำาเลที่

รองรับไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ใกล้กับสิ่งอำานวยความ

สะดวกมากมาย เดินทางเข้าออกเมืองสะดวก เชื่อมต่อ 

สู่จังหวัดสำาคัญ ในทำาเลที่ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์

ชีวิตคนเมือง ใกล้ห้างสรรพสินค้าและแหล่งชอปปิง 

ชื่อดังของเชียงใหม่ กับโครงการคอนโดที่ตกแต่งได ้

อย่างสวยงาม  มองเห็นวิวดอยสุเทพและวิวสวนสวย 

และสระว่ายน้ำาในโครงการ ราคาเร่ิมต้น 3.5 ล้านบาท*
Home Profile: The 8 Condominium

Project Owner:
Location: 
Land Area:
Project Type:

Price:
Amenities:

Contact:
Website:

The 8 Estate Co., Ltd.
Santitham,Chang Phueak , Muang  ChiangMai
1-2-15.1 Rai.
PROPERTY Type: 4 story premium condominium 61 unit
with 5 retails shops.
Start 3.5 MB.
Swimming Pool, Fitness, Garden, Internet Wi-Fi, CCTV.,
24-Hrs Security Guard, Smart Door Lock, Retail Shop
Tel. 06-5528-8388
www.the8condominium.com, 
www.facebook.com/the 8 condominium

(*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
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Home Inspection

รั้วบ้�น โดยเฉพาะรั้วด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้านหน้าบ้าน 
มักจะเป็นจุดที่ เจ้าของบ้านไม่ค่อยให้ความสนใจและ 
มักปล่อยให้ช่างทำางานกันโดยไม่ได้ตรวจงาน ถ้าเจอช่าง
มักง่ายก็จะทำางานไม่เรียบร้อย ทำาให้เมื่อใช้งานไปหลายๆ ปี 
รั้วมักจะเกิดปัญหาเอียงหรือล้ม การแก้ไขปัญหารั้วที่เอียง
หนักๆ ก็เป็นไปได้ยาก อาจจะต้องรื้อรั้วเพื่อทำาใหม่กันเลย
ทีเดียว สำาหรับท่านที่กำาลังจะทำารั้วใหม่หรือจะซ่อมแซมรั้ว 
เดิม HBG CM มีแนวทางการตรวจงานรั้วบ้านและการ
แก้ไขรั้วที่เอียงมาฝากกัน 

การตรวจงาน
รั้วบ้านและการแก้ไขรั้วเอียง

เรื่อง/ภาพ: www.baania.com

หากร้ัวบ้านเป็นไม้หรือสังกะสีแบบท่ัวๆ ไป คงไม่จำาเป็นต้องเขียนแบบก่อสร้าง 

ให้วุ่นวาย แค่ให้ช่างร่างแบบในกระดาษแล้วก็ลงมือทำาได้เลย แต่สำาหรับรั้วบ้านไม่

เหมือนรั้วทั่วไป เพราะเป็นรั้วที่อยู่ติดกับถนนหรือที่ดินข้างเคียง เมื่อรั้วล้มหรือพัง

ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยและคนสัญจรไปมาได้ ดังนั้นรั้วบ้านจึงต้องมี

ความแข็งแรง ทนทาน และต้องมีการเสริมฐานรากให้ถูกต้องตามหลักการ ดังนั้น

ในการออกแบบรั้วจึงต้องมีแบบก่อสร้างที่ออกแบบโดยสถาปนิกหรือวิศวกร เพื่อให้ 

ได้รั้วบ้านที่แข็งแรงและป้องกันการเอียงและล้มได้ สำาหรับการตรวจงานรั้วบ้าน 

มีขั้นตอนดำาเนินการดังนี้

1. ตรวจแนวที่ดินให้ถูกต้อง
ก่อนที่จะวางแนวของร้ัวให้ท่านตรวจสอบหมุดหลักเขตที่ดินให้ตรงตาม

โฉนด หากเป็นด้านที่ติดกับที่ดินข้างเคียง ควรให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงรับทราบและ 

ยินยอมด้วย ป้องกันการวางแนวรั้วล้ำาเขตที่ดิน การเคลื่อนย้ายรั้วภายหลังจะเป็น

เรื่องที่ยุ่งยาก

2.ให้วิศวกรช่วยออกแบบฐ�นร�ก
ก่อนออกแบบรั้วควรให้วิศวกรมาตรวจดูดินในพ้ืนท่ีว่าเป็นดินอ่อนหรือไม่ 

เนื่องจากจะได้ทราบว่าต้องใช้ฐานรากที่มีเสาเข็มหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่มีการมาตรวจดู

ก่อนและใช้ฐานรากที่ไม่มีเสาเข็ม เมื่อใช้งานไปสักระยะ เมื่อเกิดดินไหลหรือดินยุบ

ตัว รั้วอาจจะเอียงและพังได้ ซึ่งการแก้ไขอาจจะต้องรื้อโครงสร้างรั้วใหม่ทั้งหมด

การออกแบบฐานรากของรั้ว ควรให้วิศวกรเป็นผู้ออกแบบ เพราะต้องมีการ 
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การตรวจงาน
รั้วบ้านและการแก้ไขรั้วเอียง

เสริมฐานรากและการเลือกประเภทของฐานรากรั้ว 

ให้เหมาะสม โดยเฉพาะกรณีท่ีดินท่ีมีระดับดินแตกต่าง 

จากที่ดินข้างเคียง หรือกรณีที่รั้วบ้านอยู่ใกล้กับคูน้ำา 

ต้องใช้ฐานรากกันดิน ซึ่งหากใช้ฐานรากทั่วไป เมื่อใช้ 

งานไปรั้วจะเริ่มล้มเอียงเพราะถูกระดับดินฝ่ังท่ีสูง 

กว่าดัน ส่วนการออกแบบความสวยงามของรั้วก็ให้ 

เป็นหน้าที่ของผู้รับเหมา สถาปนิก หรือวิศวกรก็ได้ แต่ 

ให้ทำางานร่วมกันกับการเขียนแบบฐานรากของรั้วเพื่อ 

ให้สามารถคำานวณการรับน้ำาหนักได้

3. ตรวจแนวก�รว�งฐ�นร�ก
เม่ือถึงการขุดดินเพื่อทำาฐานรากให้เข้าไป

ตรวจฐานรากของแนวรั้ว กับแนวเขตที่ดินให้เป็นไป 

ตามแบบหรือโฉนด โดยให้ตรวจดูในแบบว่าตีนฐานราก 

ไม่มีส่วนใดที่ยื่นออกไปยังที่ดินข้างเคียงหรือถนน ซึ่ง

การออกแบบฐานรากที่ติดกับท่ีดินข้างเคียงต้องใช้

ฐานรากแบบตีนเป็ด ที่จะมีลักษณะคล้ายตัว L แต่

หากเป็นรั้วของโครงการบ้านจัดสรรหรือมีการตกลง

ทำารั้วร่วมกับเพื่อนบ้าน รั้วระหว่างบ้านก็ให้วางแนวรั้ว 

รวมท้ังฐานรากให้อยู่กึ่งกลางระหว่างสองเขตที่ดิน 

เพราะถือว่าเป็นรั้วที่ใช้งานร่วมกันของทั้งสองบ้าน

4. ตรวจตั้งเส�ให้ตรง ไม่ดิ่ง ไม่เอียง
เมื่อถึงขั้นตอนการขึ้นเสารั้ว ให้ลองใช้เครื่อง

วัดระดับ (Level) ให้เสาต้ังได้ตรง ได้ระดับ ไม่เอียง และ 

เม่ือถึงขั้นตอนการขึ้นคานทับหลังของรั้วก็ให้ตรวจดู 

ว่าได้ระดับเท่ากันทั้งรั้ว ไม่มีระดับรั้วที่สูงๆ ต่ำาๆ ทั้งนี้ 

อาจจะใช้เคร่ืองมือวัดระดับหรือใช้การมองได้ตาเปล่า 

ก็ได้ ถ้าหากพบว่ามีเสาหรือคานทับหลังเอียงก็ให้ช่าง

แก้ไขต่อไป

5. ตรวจก�รก่อผนังรั้วให้ได้ระดับ 
เก็บง�นสีเรียบร้อย

เมื่อถึงขั้นตอนการก่อผนังรั้ว ก็ให้ดูความ

เรียบร้อยในการทำางานของช่างในการทำางานตาม

ลักษณะของร้ัวประเภทต่างๆ เช่น หากเป็นร้ัวอิฐบล็อก 

หรือรั้วคอนกรีตสำาเร็จรูปก็ให้ดูว่าก่อได้ระดับ ไม่เอียง 

ไม่เอาอิฐบล็อกที่แตกหรือเสียหายมาใช้ มีการฉาบ 

เก็บงานที่เรียบร้อย

ถ้าเป็นร้ัวที่มีการยึดแผ่นร้ัวไม้แนวตั้งเข้ากับ

โครงคร่าว ให้ตรวจดูว่าระยะยึดของแผ่นรั้วไม้นั้นมี

ระยะห่างเท่าๆ  กัน และต้องได้ด่ิงและระดับ หากมีการ

ทาสีผนังหรือทาสีแผ่นรั้วไม้ ก็ให้ดูว่ามีการเลือกใช้สี 

ที่ถูกต้อง ซึ่งต้องเป็นสีทาภายนอกชนิดที่กันความชื้น 

และช่างมีฝีมือในการทาสีและการเก็บงานได้เรียบร้อยดี

6. ตรวจก�รติดตั้งง�นเหล็กให้แข็ง-
แรง

หากร้ัวท่ีออกแบบไว้มีงานเหล็กดัดหรือลูกศร 

เหล็กที่ติดด้านบนของรั้วเพื่อกันขโมย ที่มักใช้การยึด

แผงลูกศรเหล็กนี้โดยการเจาะรูตรงแนวทับหลังหรือ

คานบนสุดของรั้วเป็นระยะแล้วเสียบเหล็กลงไปเพื่อ

ยึดหรือใช้การฝังพุกลงไป ซึ่งอาจจะทำาให้แผงลูกศร

เหล็กไม่แข็งแรงนัก ในการแก้ไขอาจจะนัดให้ร้านทำา 

เหล็กนำาแผงลูกศรเหล็กมาก่อนเพื่อหล่อทับหลังเข้า 

กับแผงในข้ันตอนเทหล่อคานเลย หรือให้ช่างเผ่ือเหล็ก 

หนวดกุ้งโผล่ออกมาเป็นช่วงๆ ให้ช่างสามารถเช่ือมยึด 

แผงลูกศรเหล็กได้ง่ายข้ึนโดยที่ไม่ต้องเจาะหรือสกัด

ด้านบนของรั้วให้ยุ่งยากในภายหลัง

เช่นเดียวกันหากประตูร้ัว ต้องมีการติดต้ังเสา 

ที่อาจจะต้องมีการฝากโครงสร้างกับเสารั้ว ก็ควรนัด 

ให้ช่างทำาประตูกับผู้รับเหมามาคุยกันก่อนที่จะทำา 

การหล่อเสารั้ว จะได้มีการเตรียมทำาโครงสร้างไว้รอ 

ไม่ต้องสกัดเสาภายหลัง

7. ตรวจคว�มเรียบร้อยและก�รเก็บ
ง�น

ถ้าตัวโครงสร้างรั้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมี 

การเก็บงานสีเรียบร้อยแล้ว ให้ช่างปรับพื้นที่รอบๆ รั้ว 

ให้สะอาด ถมดินเก็บงานให้เรียบร้อย ก็ให้ตรวจความ 

ถูกต้องว่าเป็นไปตามแบบก่อสร้างและรายการประกอบ 

แบบที่วิศวกรได้ออกแบบไว้แต่แรก ก็เป็นอันเสร็จครับ

8. ก�รป้องกันและแก้ไขรั้วที่ล้มเอียง
ส่วนการแก้ไขรั้วที่เพิ่งเอียงให้ลองเริ่มจาก

การถมดินให้สองฝั่งเท่ากัน โดยตรวจระดับดินที่ดิน 

เรากับท่ีดินข้างเคียงว่ามีความสูงต่ำาต่างกันเยอะหรือไม่ 

ถ้าระดับดินต่างกันมาก ดินฝั่งที่สูงกว่าจะดันให้รั้ว

เอียงไปในทิศทางตรงกันข้าม ถ้าระดับดินฝั่งเราต่ำา 

กว่าให้ถมดินเพิ่มให้ระดับเท่ากัน แต่ถ้าระดับดินฝั่ง

เราสูงกว่าให้ปรับระดับดินบริเวณใกล้รั้วให้ลาดเอียง

ลงไปเท่ากับระดับดินของที่ดินข้างเคียง 

แต่ถ้ารั้วนั้นเอียงมากและเริ่มที่จะล้ม กรณีที่ 

ไม่ร้ายแรงมากอาจจะใช้เครื่องมือไฮดรอลิกหรือ

เครื่องมืออื่นๆ ในการดึงรั้วให้กลับมาตรงเหมือนเดิม 

แล้วจึงทำาการเสริมโครงสร้างรั้วเพิ่มเข้าไป แต่หากรั้ว 

ล้มมากเกินไป อาจจำาเป็นต้องรื้อรั้วเดิมตั้งแต่ผนังรั้ว 

ไปจนถึงตัวฐานรากเพื่อทำาฐานรากใหม่ตั้งแต่ต้น โดย 

เสริมเสาเข็มหรือทำาฐานรากสเตย์ (ฐานรากอีกชุดที่

เอาไว้ดึงรั้วไม่ให้ล้ม) อย่างไรก็ตามการแก้ไขรั้วเอียง

นั้นจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรึกษาวิศวกรเพื่อแก้ไข

ปัญหา

รั้วบ้านที่ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรและ

มีการเลือกฐานรากที่เหมาะสมกับสภาพของดินและ 

ระดับดินก็น่าจะช่วยให้ร้ัวไม่ล้มเอียงง่าย อย่างไรก็ตาม 

การเสริมฐานรากและการเพ่ิมเสาเข็ม ย่อมทำาให้ราคา 

ค่าทำารั้วแพงขึ้นไปด้วย ตรงนี้ก็อยู่ที่ท่านเจ้าของบ้าน 

จะเลือกใช้ร้ัวแบบใดและใช้ฐานรากแบบใดให้สอดคล้อง 

กับงบประมาณที่มีนะครับ แต่เชื่อเถอะอย่างน้อยๆ 

ให้รั้วบ้านมันมั่นคงแข็งแรงไว้ดีกว่า ถ้าไปซ่อมทีหลัง

อาจจะเสียเงินทำารั้วใหม่อีกรอบก็เป็นไปได้  
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Home Interview
เรื่อง/ภาพ: กองบรรณาธิการ

บสย. รุกค้ำาประกันสินเชื่อ
พร้อมหนุนธุรกิจอสังหาฯ เติบโต
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กิจกรรมหล�กหล�ย ส่งผลให้ยอดค้ำ� 
ประกันขยับ

ทาง บสย. มีกิจกรรมเกี่ยวกับการค้ำาประกัน 

ค่อนข้างมาก อาทิ โครงการกิจกรรมมหกรรมทางการ 

เงินกว่า 17 ครั้ง ทั่วประเทศ พร้อมจัดกิจกรรมให้

ความรู้เกี่ยวกับการจัดสินเชื่อ กิจกรรมร่วมกับทาง

ธนาคารโดยทำาการประชาสัมพันธ์โครงการใหม่ๆ 

และการค้ำาประกัน

สำาหรับยอดค้ำาประกันของ บสย. ในปี 2561 

ในช่วง 4 เดือนแรก สามารถค้ำาประกันไปกว่าสาม

หมื่นล้านบาท มีจำานวนลูกค้าที่ได้รับการค้ำาประกัน

จำานวน 40,000 ราย เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ยอดการค้ำาประกันตลอดทั้งปีตั้งเป้า

ทั้งหมดไว้ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้านบาท โดยในปี 2561 

น้ี บสย. มีโครงการท่ีสำาคัญ เรียกว่าโครงการค้ำาประกัน 

ลูกค้าทั่วไป ระยะที่ 6 โครงการนี้มีเงินทุนทั้งหมด 

แปดหม่ืนหน่ึงพันล้านบาท เร่ิมโครงการเดือนสิงหาคม 

2560 รวมทั้งหมด 10 เดือน สิ้นสุดในเดือนมิถุนายน

โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ดี เพราะ 

บสย. ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับลูกค้า จำานวน 4 ปี 

อาทิ หากลูกค้าใช้เงินค้ำาประกัน บสย. จำานวนหนึ่ง

ล้านบาท ค่าธรรมเนียมปีละหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท 

รวมทั้งหมดประมาณเจ็ดหมื่นบาทหรือร้อยละ 7 ที่ไม่

ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ผู้ที่ เคยมีประสบการณ์หาซื้อ 
บ้านหลายรายคงเคยใช้บริการหน่วย- 
งานภาครัฐที่มีอยู่หลายแห่ง เพื่อให้
สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
ได้สำาเร็จ นอกจากน้ันก็ยังมีหน่วยงาน 
ที่มุ่ง ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน 
ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ใน
เรื่องเงินทุนในการดำาเนินงาน หนึ่งใน 
นั้นได้แก่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสา- 
หกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่ให้การ 
ค้ำาประกันสินเชื่อกับผู้ประกอบการ

ทีมงาน HBG CM ได้มีโอกาส
พูดคุยกับ น�ยวิเชษฐ วรกุล รองผู้-
จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัท
ประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม เกี่ยวกับภารกิจของ บสย. และ
ข้อมูลการค้ำาประกันสินเชื่อธุรกิจ
อสังหาฯ

ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจทั่วประเทศ 
ทั้งกรุงเทพและต่�งจังหวัด

สำาหรับลูกค้าที่ใช้บริการค้ำาประกันสินเช่ือ

จาก บสย. นั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 60 กลุ่มผู้ประกอบการต่าง

จังหวัด ร้อยละ 40 กระจายตัวอยู่ในภาคเหนือและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 13-14 

โดยการเติบโตนับว่าใกล้เคียงกันมาก อาทิ ในปี 2560 

ภาคเหนือมีประมาณร้อยละ 14 ภาคใต้ร้อยละ 12 แต่ 

ในปี 2561 ภาคเหนือร้อยละ 13 ภาคใต้ร้อยละ 14 

ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากขึ้น 

ทั้งนี้ในภาคเหนือค่อนข้างกระจายตัวใน

หลายธุรกิจมากขึ้น  โดยส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ 

การบริการกว่าร้อยละ 22  รองลงมาเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ 

โรงงาน, ธุรกิจการเกษตร และการผลิต

นอกจากนั้น บสย. ได้ร่วมกับธนาคาร ธ.ก.ส. 

ผลักดันนโยบายช่วยเหลือด้านเกษตรกรโดย ธ.ก.ส. ได้ 

แบ่งสินเชื่อออกเป็น 2 ประเภท ร้อยละ 80 เป็นสินเชื่อ 

เกี่ยวกับเกษตรกร ร้อยละ 20 เป็นเกษตรกรเพิ่มมูลค่า 

ซึ่งจะทำาสินเชื่อนอกภาคเกษตรได้ โดยส่วนใหญ่ก็จะ

เป็นธุรกิจเกี่ยวกับ SME และธนาคาร ธ.ก.ส. ก็เริ่มใช้ 

การบริการของ บสย. ในการปล่อยสินเช่ือท่ีเป็นผู้ประกอบ 

การของ SME ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีธุรกิจภาคเกษตรเพิ่ม

มากขึ้นด้วย  

เปิดโอก�สธุรกิจร�ยเล็ก-สต�ร์ทอัพ 
พร้อมประส�นสถ�บันก�รเงิน 

ในปี 2561 บสย. ยังมีโครงการใหม่อีก 2 

โครงการ ได้แก่

1. โครงการลูกค้าทั่วไป วงเงินในค้ำาประกัน

ประมาณแสนห้าหมื่นล้านบาท 

2. โครงการค้ำาประกันลูกค้าไมโคร ระยะที่ 2 

วงเงินหมื่นสามพันห้าร้อยล้านบาท และช่วงกลาง

เดือนมิถุนายน 2561 จะเริ่มโครงการไมโคร ระยะที่ 3 

วงเงินหมื่นห้าพันล้านบาท ที่มีผู้ประกอบการรายเล็ก 

สนใจเข้าร่วมโครงการลูกค้าไมโคร ในแต่ละเดือนหนึ่ง 

จำานวน 6-7 พันราย ในกลุ่มนี้ร้อยละ 70 ที่เป็นลูกค้า 

ของ บสย. ทำาให้ผู้ประกอบการรายเล็กท่ีเป็นลูกค้าของ 

บสย. ก็จะทำาให้กู้เงินได้ง่ายขึ้น โดยธนาคารที่เข้าร่วม 

ในโครงการ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารไทย-

เครดิต ธนาคารทิสโก้ ธนาคารกรุงเทพ 

ด้านการค้ำาประกันในคร่ึงปีหลังเป็นโครงการ 

gs7 และโครงการไมโคร ระยะที่ 3 ระยะเวลาในการ

ทำางานประมาณ 2 เดือน ในการประชาสัมพันธ์ คาดว่า 

จะมียอดเงินค้ำาประกันประมาณเดือนกันยายนถึง 

ธันวาคม ส่วนการค้ำาประกันท่ีเก่ียวกับธุรกิจสตาร์ทอัพ 

มีวงเงินประมาณหมื่นล้านบาท 

ธุรกิจกลุ่มอสังห�ฯ ภ�คเหนือ เชียงใหม่- 
เชียงร�ยสนใจใช้บริก�ร

การค้ำาประกันในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ยังมีจำานวนไม่มากนัก เพราะในอดีต บสย. ไม่มี

โครงการค้ำาประกันให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถขอสินเชื่อโดยใช้

ที่ดิน, บ้าน มาค้ำาประกันได้ 

แต่ถ้าเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างพบว่ามี

ลูกค้าค่อนข้างมาก เช่น โครงการที่ธนาคารกรุงไทย

ร่วมกับโครงการภาครัฐ ก็มีลูกค้าของ บสย. ขอค้ำา

ประกันวงเงินประกัน 

การแบ่งประเภทธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาฯ ที่ได้ 

รับอนุมัติการค้ำาประกันสินเช่ือในภาคเหนือมี 3 ประเภท 

ได้แก่ รับเหมาก่อสร้าง, จำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง, โครงการ 

บ้านจัดสรร ซึ่งกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่มีมูลค่าการขอ

อนุมัติมากท่ีสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 242 ราย 

มูลค่า 940.12 ล้านบาท รองลงมาได้แก่จังหวัดเชียงราย 

จำานวน 131 ราย มูลค่า 404.44 ล้านบาท

กลุ่มจำาหน่ายวัสดุก่อสร้างที่มีมูลค่าการขอ 

อนมุตัมิากทีส่ดุ ไดแ้ก ่จงัหวดัเชยีงใหม ่จำานวน 185 ราย 

มูลค่า 459.67 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ จังหวัด

เชียงราย จำานวน 165 ราย มูลค่า 448.39  ล้านบาท 

ส่วนโครงการหมู่บ้านจัดสรรของจังหวัดเชียงใหม่ท่ี

ขออนุมัติการค้ำาประกันสินเชื่อ จำานวน 2 ราย มูลค่า 

1.112 ล้านบาท

การดำาเนินงานของ บสย. นับว่าสามารถ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการหลากหลายกลุ่ม รวมถึงผู้

ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ที่จะช่วยให้ธุรกิจมีเงิน

ทุนหมุนเวียนเพื่อให้เติบโตทันกับความเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
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หลัง มช.

อนุสาวรีย
ครูบาศรีวิชัย

สวนสัตวเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(วิยาเขตภาคพายัพ)

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร

สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม 700 ป

ศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติ
เชียงใหม (CMECC)

หวยตึงเฒา
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ทา
น

ปง

รพ.นครพิงค

ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม

อำเภอสันทราย

อำเภอดอยสะเก็ด

อำเภอแมริม

ถนนวงแหวนรอบนอก 

ถ.
เช

ียง
ให

ม-
พ
รา

ว 
  
 

สถาน�ตำรวจภูธรสันทราย

ศูนยหัตถกรรมทำรม
ตลาดอุยทา

อำเภอสันกำแพง

ถ.เชียงใหม-สันกำแพงสายเกา

รพ.สันกำแพง

ถ.สันกำแพงสายใหม   

ถนนวงแหวนรอบใน 

สถาน�รถไฟ
อ.สารภี

ตลาดสดยางเนิง

สถาน�ตำรวจภูธรสารภี

สถาน�ตำรวจภูธรหางดง

อำเภอสารภี
ม.ฟารอีสเทอรน

กาดฝรั�ง

ศูนยหัตถกรรมบานถวาย

ถ.
เช
ียง

ให
ม-

หา
งด

ง

วัดโขงขาว

วัดทาใหมอิ

ไปรษณ�ยหางดง

สนามกอลฟ หางดง

อำเภอหางดง

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
งช

ลป
ระทาน

ตลาดวิบูยทอง

ตลาดสด
สันปาสัก

ตลาดสดเทศบาลหางดง

วัดตนแกวน

ปง

เชียงใหมไนซาฟารี

วัดดอยเปา

วัดใหมหวยทราย

โครงการพืชสวนโลก

สำนักงานเทศบาล
ตำบลสุเทพ

วัดพระธาตุดอยคำ
(วัดสุวรรณบรรพต)

ตลาดสดแมเหียะ สำนักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหม

การไฟฟาสวนภูมิภาค
(สถาน�ไฟฟาเชียงใหม 3)

เทศบาลตนเปา

หลุยส เครื่องเงิน

บานศิลาดล

ที่วาการอำเภอ
สันกำแพงหลังเกา

ร.ร.สารสาสนวิเทศลานนา

ถ.ราชพฤกษ

ถนนวงแหวนรอบใน 

ถนนเลียบทางรถไฟ เชียงใหม-ลำพูน

หางสรรพสินคา 
พรอมเมนาดา รีสอรท มอลล

เชียงใหม 89 พลาซา

ตลาด
เจริญเจริญ

ถนน
วงแ

หวน
รอบ

นอก

CentralPlaza 
Chiang Mai Airport
Shopping Center

รพ.เชียงใหมใกลหมอ

รพ.หางดง

รพ.สารภี

ถ.มหิดล

ถ.มหิด
ล

ถ.เ
ชีย

งให
มแ

ลน
ด

ตลาดสด
หนองหอย

สถาน�ตำรวจ
ภูธรภาค 5

รพ.รวมแพทย
เชียงใหม

รพ.เซ็นทรัล เชียงใหม
เมโมเรียล

รพ.ราชเวช

ม.ฟารอีสเทอรน

สนามกอลฟ 
เชียงใหมยิม 
คานาคลับ

สถาน�รถไฟ
เชียงใหม

รพ.แมคคอรมิค

สถาน�ขนสง
อาเขต

จ.เชียงใหม

ปอมตำรวจบอหิน

สวนทวีชล

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยแมโจ

สถาน�ตำรวจภูธร ตำบลแมแฝก

รร.บานเจดียแมครัว

ถ.ทุงโฮเต็ล 

รพ.เทพปญญา

รพ.สันทราย

ตลาดสันทราย

ตลาดทารั้ว

รพ.กรุงเทพ

รพ.ดอยสะเก็ด

มีโชค พลาซา

ตลาดรวมโชค

ตลาดคาเจริญ

ศูนยการคา
เซ็นทรัลเฟสติวัล

เชียงใหม

ศูนยการคาเซ็นทรัล
กาดสวนแกว

แจมฟา

รพ.ลานนา

ม.ราชภัฏเชียงใหม

ตลาดศิริวัฒนา

ถ.ชางเผือก 

ถ.โพ
ธาราม

วัดเจ็ดยอด

วัดบวกเปา

ถ.โซตนา 

ทางหลวงชนบท เชียงใหม 4307 สนามกลอลฟ
เชียงใหม ลานนา

สวนลานนา ร.9

MAYA

รพ.สวนดอก

รพ.เชียงใหมราม

ตลาดตนพยอม

ตลาดสันปาขอย

ตลาดตนลำไย
เชียงใหม

วัดสวนดอก วัดพระสิงห

วัดเจดียหลวงวรวิหาร

พระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย

ถ.
นิม

มา
นเ

หม
ินท

 

ถ.
ศิร

ิมัง
คล

าจ
าร

ย

ถ.หวยแกว

ถ.สุเทพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วัดอุโมงค

ถ.ว
ัวล
าย
  

ถ.
ทิพ

ยเ
นต

ร

ไนทบารซาร
เชียงใหม

ถ.
บุญ

เร
ือง

ฤิท
ธิ์ 

ถ.ศรีภูมิ  ถ.มณ�นพรัตน  

ถ.ราชดำเนิน

ถ.ราชภาคินัย

ถ.อินทรวโรรส

ถ.พ
ระปกเกลา

ถ.ราชมรรคา

ถ.สิงหราช

ถ.อารักษ 

ถ.ลอยเคราะห  

ถ.
ชา

งค
ลา

น 

ถ.เจริญเมือง   

ถ.บำรุงบุรี  

ถ.ราชเชียงแสน 

ถ.
มูล

เม
ือง

  

ถ.ทาแพ  

วัดชัยมงคล

ถ.แ
กวน

วรัฐ
ปง

ถนนวงแหวนรอบนอก 

สนามกีฬาเทศบาล

ขนสงชางเผือก

ถ.ซูเปอรไฮเวย  เชียงใหม-ลำปาง

ถ.ซูเปอรไฮเวย  เชียงใหม-ลำปาง

ถ.
ทา

รั้ว
-บ

อห
ิน

รร.ชอฟาซินเซิงวาณิชบำรุง

อบต. ไชยสถาน

รร.สันกำแพง

วิทยาลัย
เทคโนโลยีเอเชีย

ทาอากาศยานเชียงใหม
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แมกวง

เสนทางเดินรถขนสงสาธารณะเมืองเชียงใหม

สาย 1 : หลัง มช. - เซ็นทรัลเฟสติวัล

สาย 2 : หวยแกว - ขนสงอาเขต

สาย 4 : ขนสงชางเผือก - สนามบิน

สาย 7 : ขนสงชางเผือก - เซ็นทรัลเฟสติวัล

สาย 9 : ขนสงชางเผือก - กาดหลวง

สาย 12 : รถเมลขาว (วนซายขวา)

ดูรายละเอียดไดที่ www.chiangmaibus.org

หลัง มช.

อนุสาวรีย
ครูบาศรีวิชัย

สวนสัตวเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(วิยาเขตภาคพายัพ)

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร

สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม 700 ป
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แสดงสินคานานาชาติ
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ตลาดสดยางเนิง

สถาน�ตำรวจภูธรสารภี
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ตำบลสุเทพ

วัดพระธาตุดอยคำ
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ตลาดสดแมเหียะ สำนักงานขนสง
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เชียงใหม
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ปอมตำรวจบอหิน

สวนทวีชล

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยแมโจ
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ถ.ซูเปอรไฮเวย  เชียงใหม-ลำปาง

ถ.ซูเปอรไฮเวย  เชียงใหม-ลำปาง

ถ.
ทา

รั้ว
-บ

อห
ิน

รร.ชอฟาซินเซิงวาณิชบำรุง

อบต. ไชยสถาน

รร.สันกำแพง

วิทยาลัย
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เสนทางเดินรถขนสงสาธารณะเมืองเชียงใหม

สาย 1 : หลัง มช. - เซ็นทรัลเฟสติวัล

สาย 2 : หวยแกว - ขนสงอาเขต

สาย 4 : ขนสงชางเผือก - สนามบิน

สาย 7 : ขนสงชางเผือก - เซ็นทรัลเฟสติวัล

สาย 9 : ขนสงชางเผือก - กาดหลวง

สาย 12 : รถเมลขาว (วนซายขวา)

ดูรายละเอียดไดที่ www.chiangmaibus.org

หลัง มช.

อนุสาวรีย
ครูบาศรีวิชัย

สวนสัตวเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(วิยาเขตภาคพายัพ)

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร

สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม 700 ป
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แสดงสินคานานาชาติ
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สถาน�ตำรวจภูธรสันทราย

ศูนยหัตถกรรมทำรม
ตลาดอุยทา
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วัดพระธาตุดอยคำ
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จังหวัดเชียงใหม
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สถาน�ตำรวจภูธร ตำบลแมแฝก

รร.บานเจดียแมครัว

ถ.ทุงโฮเต็ล 

รพ.เทพปญญา

รพ.สันทราย

ตลาดสันทราย

ตลาดทารั้ว

รพ.กรุงเทพ

รพ.ดอยสะเก็ด

มีโชค พลาซา

ตลาดรวมโชค

ตลาดคาเจริญ

ศูนยการคา
เซ็นทรัลเฟสติวัล

เชียงใหม

ศูนยการคาเซ็นทรัล
กาดสวนแกว

แจมฟา

รพ.ลานนา

ม.ราชภัฏเชียงใหม
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ถ.โพ
ธาราม

วัดเจ็ดยอด

วัดบวกเปา
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เชียงใหม ลานนา

สวนลานนา ร.9

MAYA

รพ.สวนดอก

รพ.เชียงใหมราม

ตลาดตนพยอม

ตลาดสันปาขอย
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วัดชัยมงคล

ถ.แ
กวน

วรัฐ

ปง

ถนนวงแหวนรอบนอก 

สนามกีฬาเทศบาล

ขนสงชางเผือก

ถ.ซูเปอรไฮเวย  เชียงใหม-ลำปาง

ถ.ซูเปอรไฮเวย  เชียงใหม-ลำปาง

ถ.
ทา

รั้ว
-บ

อห
ิน

รร.ชอฟาซินเซิงวาณิชบำรุง
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รร.สันกำแพง
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ถ.รัตนโกสิน
ทร

ถ.ราชวงศ

ถ.วิชยานนท

ถ.ชาง
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ถนนวังสิงหคำ 
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1317

1147

1141
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1006

1006

121

121

121

121

1260

107

107

121
106

11

11

3044

108

1269

1269

   บ้าน คอนโดมิเนียม           อาคารพาณิชย์

วิลลาจจิโอ (Villaggio)  ปกหน้า

แกรนด์ ล้านนา เมอริเดียน (Grand Lanna Meridian) 2

ไวซ์ ซิกเนเจอร์ (Wize Signature)  7

มาลาดา แม่ริม (Malada Mea Rim) 9

 รีเจ้นท์ กรานาดา เชียงใหม่ (Regent Granada Chiang Mai)  21

โฮลม์ (Holm) 24

ปริญญาดา (Prinyada) 26

บ้าน ณ ชื่น (Baan Na Cheun) 28

ดอนแก้ว วิลเลจ (Donkaew Village) 42

บ้านเชียงใหม่พฤกษาโฮม (Baan Chiang Mai Pruksa Home) 43

บ้านนนนิภา (แม่โจ้) (Baan Nonnipa) 44

บ้านรุ่งธนา ท่าทุ่ม (Baan Rungthana) 45

เดอะ พรีโก้ (The Prego) 46

ศิวาลัย วิลเลจ 4 (sivalai Village 4) 47

บ้านคหบดี (Baan Kahabordee) 48

เดอะ มาสเตอร์พีช ซีนเนอรี่ ฮิลล์ (The Masterpiece Scenery Hill) 49

 เดอะโฟลว์ (The Flow Chiang Mai) 66

โครงการสมหวังกรุ๊ป (Somwang Group) 67

บ้านกาญจน์กนก (Baan Karnkanok) 68

กาญจน์กนกวิลล์ (Karnkanok Vill) 68

วันพลัส คอนโด (One Plus Condo) 68

ราชพฤกษ์ กรีนเนอร์รี่ฮิลล์(Rajapruek Greenery Hill Condo) 68

บ้านนวรัตน์ (Baan Nawarat 68

กาญจน์กนกทาวน์ (Karnkanok Town) 68 

เดอะ แกรนด์ เบเนฟิต 2 (The Grand Benefits 2) 70

ศุภาลัย มอนเต้ (Supalai Monte) 72

ดีญ่า วาเล่ย์ (Diya Valley) ปกหลัง

แผนที่โครงการบ้าน คอนโด และอาคารพาณิชย์ เชียงใหม่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

27

7

14

2
13

20
20

19

20
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ดอนแก้ว วิลเลจ
ตรงข้ามค่ายตากสิน (กองพันสัตว์ต่าง) อำาเภอแม่ริม

Donkaew Village
Tel.053-120-336, 053-120-381, 087-187-0002

www.donkaewvillage.com, www.baania.com/ดอนแก้ววิลเลจ

โครงการดอนแก้ว วิลเลจ ที่ตั้งโครงการ เลขที่ 289/78 หมู่ 2 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 ผู้ดำาเนินการ คุณยุพิน ทรายคำา ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 23/2559 ที่ดินไม่มีภาระผูกพันพร้อมโอน
กรรมสิทธิ์ ติดต่อสอบถาม โทร.053-120-336, 053-120-381, 087-187-0002 แฟกซ์ 053-120-382
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า

ตัวเมือง
เชียงใหมถ.สุเทพ ถ.ทาแพ
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สันกำแพง
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็ด
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สนามกอลฟ
ลานนา

ศูนยราชการ

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(เจ็ดยอด)

ศูนยประชุม
นานาชาติ
เชียงใหม

ตลาด
วโรรส

ถ.วังสิงหคำ

รพ.เทพปญญา

รพ.กรุงเทพ

รพ.ลานนา

รพ.นครพิงค

ถ.ซูเปอรไฮเวย 

ถ.เจริญราษฎร

ตลาด
สันทราย

ตลาดรวมโชค

ตลาดปาเหมือด

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
งช

ลป
ระ

ทา
น

ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.มหิดล

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.สันกำแพงสายใหม

ถ.สันกำแพงสายเกา

สะพานนวรัฐ

สะพาน

นครพิงค ม.พายัพ

ถ.เชียง
ใหม-ด

อยสะเ
ก็ด

ถ.
เชีย

งให
ม-

พร
าว

ม.แมโจ
อ.แมริม

ถ.
เช
ียง

ให
ม-

แม
ริม

ถ.ทารั้ว
-บอหิน

ถ.ซูเปอรไฮเวย (เชียงใหม-ลำปาง)

เวียงกุมกาม

ดอนแกว วิลเลจ

ไม่ต้องชำ�ระเงินจอง เงินทำ�สัญญ� และเงินด�วน์
ลูกค้�กู้ได้เต็มวงเงิน 100-110%

สำ�หรับลูกค้�ที่มีสวัสดิก�ร “ไม่ต้องทำ�สัญญ�”

บ้�นอบอุ่น แสนสบ�ย ด้วยเงื่อนไขที่ลงตัว
ลูกค้�ส�ม�รถปรับเปลี่ยนรูปแบบห้องได้ก่อนก�รก่อสร้�ง ไม่มีค่�ใช้จ่�ย

ใกล้ศูนย์ร�ชก�ร ไม่ไกลจ�กแหล่งท่องเที่ยวเลื่องชื่อของเชียงใหม่
ใกล้ชิดทิวทัศน์ดอยสุเทพอันงดง�ม

• สนามหญ้า • มุ้งลวด 
•	มิเตอร์น้ำ�ประป�	 •	ว�งท่อกำ�จัดปลวกทุกหลัง
•	มิเตอร์ไฟฟ้�	15	แอมป์	 •	มีย�มรักษ�ก�รณ์	24	ชม.

บ้านคุณภาพ

รับสิทธิพิเศษ
ช่วงโปรโมชัน

พบกันเฟส 11 แม่โจ้
เริ่มต้นที่ 50 ตร.ว. 2 ห้องนอน 2 ห้องนำ� ร�ค� 1,999,000 บ�ท เพียง 10 หลังแรกเท่�นั้น
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ขายที่ดินวิวดอย ตร.วา ละ 1,500 บาท 
อยูมอนแสนดาวรีสอรท ลำพูน หางเชียงใหม 40 กม. 

ถนนคอนกรีต ไฟฟา น้ำประปา มีโฉนด 

ขายที่ดินวิวดอย ตร.วา ละ 1,500 บาท 
อยูมอนแสนดาวรีสอรท ลำพูน หางเชียงใหม 40 กม. 

ถนนคอนกรีต ไฟฟา น้ำประปา มีโฉนด 

ถูกกวานี้ ไมมีอีกแลวถูกกวานี้ ไมมีอีกแลว กู ธอส. ได

บ้านเชียงใหม่พฤกษาโฮม
สวย ถูก ดี มีมาตรฐาน บริการครบวงจร

Baan Chiangmai Pruksa Home
Tel.098-647-8793, 098-647-8235

 www.pruksavaree.com, www.baania.com/บ้านเชียงใหม่พฤกษาโฮม

บ้านเชียงใหม่พฤกษาโฮม ดำาเนินงานโดย นอร์ท เทอร์น คอนสตรัคชั่น ที่ตั้งโครงการ เลขที่ 22/9 หมู่ 1 ตำาบลป่าไผ่ อำาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

ตัวเมือง
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ถ.วังสิงหคำ
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รพ.นครพิงค

ถ.ซูเปอรไฮเวย 

ถ.เจริญราษฎร
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ตลาดรวมโชค

ตลาดปาเหมือด
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ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.มหิดล

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.สันกำแพงสายใหม

ถ.สันกำแพงสายเกา
สะพานนวรัฐ

สะพาน

นครพิงค ม.พายัพ

ถ.เชียง
ใหม-ด

อยสะเ
ก็ด
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ถ.
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ถ.ซูเปอรไฮเวย (เชียงใหม-ลำปาง)

ถ.วงแหวนรอบนอก

พฤกษาโฮม 3
(ศรีบุญเรือง)

พฤกษาโฮม 4
(หนองกนครุ)

พฤกษาวารี 2
(หนองจอม)

พฤกษาวารี 1รพ.กรุงเทพ

“รับสร้างบ้านสวย... คุณภาพดี... บนที่ดินของคุณ...
ในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้... รับประกันผลงาน...โดยทีมงานมืออาชีพ”

โทร. 098-647-8793, 098-647-8235

 บ้านภัสสร 3 นอน 2 น้�า          ราคา 1,250,000 บาท

 บ้านพรรณาพฤกษา 3 นอน 2 น้�า  ราคา 880,000 บาท

 บ้านพลอยพฤกษา 3 นอน 2 น้�า ราคา 1,260,000 บาท

w w w . p r u k s a v a r e e . c o m

รับสรางบานสวย บนที่ดินของคุณ...
คุณภาพมาตรฐาน บริการครบวงจร

บริการออกแบบ ประมาณราคา
ขอใบอนุญาตกอสราง ติดตอสวนราชการ
ขอสินเชื่อกับธนาคาร เขียนแบบบาน

ฟรี!

ราคา 2,037,500.-บาน+ที่ดิน 75 ตร.ว. ราคา 2,037,500.-

แบบบ้านโชติกา  3  ห้องนอน  2 ห้องน้ำา
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บ้านนนนิภา (แม่โจ้)
พิสูจน์ความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ได้ที่ “บ้านนนนิภา” (แม่โจ้)

Baan Nonnipa
Tel.053-044-900, 081-783-0376

www.baannonnipa.com, www.baania.com/บ้านนนนิภาแม่โจ้

โครงการบ้านนนนิภา (แม่โจ้) เฟส 5 ดำาเนินการโดย บริษัท ภานน จำากัด โฉนดที่ดินเลขที่ 32570, 32571 ที่ดินเนื้อที่รวม 52 ไร่ 2 งาน 19 ตร.ว. ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 41/2559 ออกให้ ณ วันที่ 
11 สิงหาคม 2559
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รพ.ลานนา

รพ.นครพิงค

ถ.ซูเปอรไฮเวย 

ถ.เจริญราษฎร
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ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.มหิดล

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.สันกำแพงสายใหม

ถ.สันกำแพงสายเกา

สะพานนวรัฐ

สะพาน

นครพิงค ม.พายัพ
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ถ.ทารั้ว
-บอหิน

ถ.ซูเปอรไฮเวย (เชียงใหม-ลำปาง)เวียงกุมกาม

บานนนนิภา (แมโจ)
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บ้านรุ่งธนา (ท่าทุ่ม)
บ้านรุ่งธนา ที่สุดด้วยมาตรฐาน บริการด้วยใจ

Baan Rungthana
Tel.052-000431, 081-716-2604

www.baanrungtana.com

โครงการบ้านรุ่งธนา (ท่าทุ่ม) บริหารโดย บริษัทธนาโชคคอนสตรัคชั่น จำากัด เลขที่ 269/19 ม.3 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

รพ.กรุงเทพตัวเมือง
เชียงใหมถ.สุเทพ

ถ.ราชพฤกษ

ถ.ทาแพ

ม.เชียงใหม

ตลาดตนพยอม

ตลาดแมเหียะ

สนามกีฬา
700 ป

อบต.สุเทพ
สนามบิน
เชียงใหม

ถ.
วัว

ลา
ย

ตลาดสด
เจริญเจริญ

ม.ราชภัฏ
วัดเจ็ดยอด

ถ.หวยแกว

รพ.สวนดอก

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง

ตลาดอุยทำ

ตลาดทารั้ว

หลุยหเครื่องเงิน

การประปาสวนภูมิภาค

ถ.
บอ

สร
าง
-ด

อย
สะ

เก
็ด

ถ.
นิม

มา
นเ

หม
ินท



สนามกอลฟ
ลานนา

ศูนยราชการ

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(เจ็ดยอด)

ศูนยประชุม
นานาชาติ
เชียงใหม

ตลาด
วโรรส

ถ.วังสิงหคำ

รพ.เทพปญญา

รพ.ลานนา

รพ.นครพิงค

ถ.ซูเปอรไฮเวย 

ถ.เจริญราษฎร

ตลาด
สันทราย

ตลาดรวมโชค

ตลาดปาเหมือด

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
งช

ลป
ระ

ทา
น

ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.มหิดล

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.สันกำแพงสายใหม

ถ.สันกำแพงสายเกา

สะพานนวรัฐ

สะพาน

นครพิงค ม.พายัพ

ถ.เชียง
ใหม-ด

อยสะเ
ก็ด

ถ.
เชีย

งให
ม-

พร
าว

ถ.
เช
ียง

ให
ม-

แม
ริม

ถ.ทารั้ว
-บอหิน

ถ.ซูเปอรไฮเวย (เชียงใหม-ลำปาง)

ถ.วงแหวนรอบนอก

บานรุงธนา ทาทุม

ปอมตำรวจ
รองขุน

โทร.052000431, 081-7162604
E-mail : rungtana2010@hotmail.com, www.baanrungtana.com

โปรโมชั่นแถมฟรี!
•	ค่าโอนกรรมสิทธิ์		 •	ระบบป้องกันไฟดูด	

•	ระบบก�าจัดปลวก,	ร้อยท่อใต้อาคาร	 •	รั้วรอบบ้าน

•	ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา	 •	ปูสนามหญ้า

•	มิเตอร์น�้าประปา	 •	ปั๊มน�้า	ฮิตาชิ	250W	+	ถังเก็บน�้า	1,000	ลิตร

• มิเตอร์ไฟฟ้า	15	แอมป์		 •	เคาน์เตอร์พร้อมซิงค์ล้างจาน

• เตาแก๊สแบบฝัง

ฟรีดาวน์ ฟรีโอน

กู้ได้สูงสุด 100%

บ้านชั้นเดียว พร้อมที่ดิน เริ่มต้น 1.49 ล้านบาท

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง
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เดอะ พรีโก้ (โดยโครงการศิวาลัย)

บ้านเหนือระดับ เรียบหรู สง่างาม ที่คู่ควรกับคุณ

The Prego
Tel.053-101-333

www.theprego.com, www.baania.com/เดอะพรีโก้

โครงการ เดอะพรีโก้ ดำาเนินการโดย บริษัท รอยัล สยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 40/2558 ที่ตั้งโครงการ 194 ม.8 ต.ต้นเปา อ.สันกำาแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทร.053-101-333

ถ.
โช

ตน
า

ตัวเมือง
เชียงใหมถ.สุเทพ

ถ.ราชพฤกษ

ถ.ทาแพ

ม.เชียงใหม

ตลาด
ตนพยอม

ตลาดแมเหียะ

อบต.สุเทพ
สนามบิน
เชียงใหม

ถ.
วัว

ลา
ย

ตลาดสด
เจริญเจริญ

ตลาดอุยทา

ม.ราชภัฏ

ถ.หวยแกว

รพ.สวนดอก

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง

ถ.
บอ

สร
าง
-ด

อย
สะ

เก
็ด

ถ.
นิม

มา
นเ

หม
ินท



สนามกอลฟ
ลานนา

ศูนยราชการ

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(เจ็ดยอด)

ศูนยประชุม
นานาชาติ
เชียงใหม

ตลาด
วโรรส

ถ.วังสิงหคำ

รพ.เทพปญญา

รพ.กรุงเทพ

รพ.ลานนา
ถ.ซูเปอรไฮเวย 

ถ.เจริญราษฎร

ตลาด
สันทราย

ตลาดรวมโชค

ตลาดปาเหมือด

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
งช

ลป
ระ

ทา
น

ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.มหิดล

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.เชียงใหม-ลำพูน

ถ.สันกำแพงสายใหม

ถ.สันกำแพงสายเกา

สะพานนวรัฐ

สะพาน

นครพิงค ม.พายัพ

ถ.เชียง
ใหม-ด

อยสะเ
ก็ด

ถ.
เชีย

งให
ม-

พร
าว

ถ.ทารั้ว
-บอหิน

ถ.ซูเปอรไฮเวย (เชียงใหม-ลำปาง)

ตลาดวิบูลยทอง

เวียงกุมกาม

เดอะ พรีโก

*คลับเฮ�าส� เป�นกรรมสิทธิ์ของบร�ษัท รอยัลฯ แปลงที่ดินตั้งอยู�นอกโครงการจัดสรร

เร��มต�น 2.xx-10.xx ล�านบาท

ฟร�! โอนกรรมสิทธิ์ทุกหลัง
พร�อมรับโปรโมชั่นพ�เศษมากกว�า 10 รายการ

มี คลับเฮ�าส� พร�อมสระว�ายน้ำ

Tel. 053-101333 www.theprego.com
facebook.com/theprego

บานแข็งแรง ไดมาตรฐาน ดวยการตอกเสาเข็ม และวัสดุคุณภาพจาก SCG

รูปภาพและบรรยากาศจำลอง
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บานหลังใหญกวา ในราคาที่ถูกกวา ตอกเสาเข็มทุกหลัง ใชวัสดุกอสราง SCG

แบบบาน ศิวลักษณ :

1 ชั้น 3 หองนอน 2 หองน้ำ จอดรถได 2 คัน

แบบบาน ศิวรินทร :

3 หองนอน 3 หองน้ำ จอดรถได 2 คัน

แบบบาน ศิวรัตน :

4 หองนอน 4 หองน้ำ จอดรถได 2 คัน

แบบบาน ศิวกานต :

3 หองนอน 3 หองน้ำ จอดรถได 2 คัน

แบบบาน ศิวาลัยแกรนด : 6 หองนอน 6 หองน้ำ จอดรถได 2 คัน

เปดเฟสใหมแลววันนี้

ศิวาลัย วิลเลจ 4 (ใกล้แยกบ่อสร้าง)
บ้านหลังใหญ่กว่า ในราคาที่ถูกกว่า

Sivalai Village Project 4
Tel.053-133-111, 086-428-0604

www.sivalaivillage.com, www.baania.com/ศิวาลัยวิลเลจ4

โครงการศิวาลัย วิลเลจ 4 ดำาเนินการโดย บริษัทโกลเด้นท์พาเลซ พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 30/2554 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ที่ตั้งโครงการ 181 หมู่ 8 ต.ต้นเปา อ.สันกำาแพง 
จ.เชียงใหม่ เนื้อที่โครงการ 94 ไร่ เริ่มก่อสร้าง 2553 คาดว่าจะแล้วเสร็จ 2560

ถ.
โช

ตน
า

ตัวเมือง
เชียงใหมถ.สุเทพ ถ.ทาแพ

ม.เชียงใหม

ตลาด
ตนพยอม

ตลาดแมเหียะ

สนามกีฬา
700 ป

อบต.สุเทพ
สนามบิน
เชียงใหม

ถ.
วัว

ลา
ย ตลาดสด

เจริญเจริญ

ตลาดอุยทา

ม.ราชภัฏ

ถ.หวยแกว

รพ.สวนดอก

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง

ถ.
บอ

สร
าง
-ด

อย
สะ

เก
็ด

ถ.
นิม

มา
นเ

หม
ินท



สนามกอลฟ
ลานนา

ศูนยราชการ

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(เจ็ดยอด)

ศูนยประชุม
นานาชาติ
เชียงใหม

ตลาด
วโรรส

ถ.วังสิงหคำ

รพ.เทพปญญา

รพ.กรุงเทพ

รพ.ลานนา

รพ.นครพิงค

ถ.ซูเปอรไฮเวย 

ถ.เจริญราษฎร

ตลาด
สันทราย

ตลาดรวมโชค

ตลาดปาเหมือด

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
งช

ลป
ระ

ทา
น

ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.มหิดล

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.สันกำแพงสายใหม

ถ.สันกำแพงสายเกา
สะพานนวรัฐ

สะพาน

นครพิงค ม.พายัพ

ถ.เชียง
ใหม-ด

อยสะเ
ก็ด

ถ.
เชีย

งให
ม-

พร
าว

ม.แมโจ

ถ.
เช
ียง

ให
ม-

แม
ริม

ถ.ทารั้ว
-บอหิน

ถ.ซูเปอรไฮเวย (เชียงใหม-ลำปาง)

เวียงกุมกาม

ศิวาลัย วิลเลจ 4

www.sivalaivi l lage.com

E-mail: sivalai_house@hotmail.comTel. 053-133111

**บานเดี่ยว เริ่มตน 2.8 ลาน

จาย ถูก กวา

บาน ใหญ กวา

คุณภาพ ดี กวา

ถูก ใหญ ดี มีที่นี่ที่เดียว

บานเดี่ยว เริ่มตน 2.8 ลาน

พรอมของแถมมากมาย
ลดเงินสด!!!ลดเงินสด!!!

ฟรี!

แถมแอร 12,000 BTU จำนวน 2 ตัว

ศิวาลัย วิลเลจ 4
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บ้านคหบดี
อบอุ่น แสนสบาย ด้วยบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ

Baan Kahabordee
Tel.053-441-195, 081-992-1346

www.baania.com/บ้านคหบดี

โครงการ: บ้านคหบดี สถานที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 279 หมู่ 1 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โฉนดทุกแปลงไม่ติดภาระธนาคาร บริหารโครงการโดย: บริษัท เซรามิค เซอร์เคิล จำากัด

ถ.
โช

ตน
า

ตัวเมือง
เชียงใหมถ.สุเทพ

ถ.ราชพฤกษ

ถ.ทาแพ

ม.เชียงใหม

ตลาด
ตนพยอม

ตลาดแมเหียะ

อบต.สุเทพ
สนามบิน
เชียงใหม

ถ.
วัว

ลา
ย

ตลาดสด
เจริญเจริญ

ตลาดอุยทา

ม.ราชภัฏ

ถ.หวยแกว

รพ.สวนดอก

ม.นอรท-เชียงใหม

ศูนยหัตถกรรม

บานถวาย

อ.หางดง อ.สารภี
รพ.หางดง

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง

ถ.
บอ

สร
าง
-ด

อย
สะ

เก
็ด

ถ.
นิม

มา
นเ

หม
ินท



ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(เจ็ดยอด)

ตลาด
วโรรส

ถ.วังสิงหคำ

รพ.เทพปญญา

รพ.กรุงเทพ

ถ.ซูเปอรไฮเวย 

ถ.เจริญราษฎร

ตลาด
สันทราย

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
งช

ลป
ระ

ทา
น

ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.มหิดล

ถ.เชียงใหม-ลำพูน

ถ.สันกำแพงสายใหม

ถ.สันกำแพงสายเกา

สะพานนวรัฐ

สะพาน

นครพิงค ม.พายัพ

ถ.เชียง
ใหม-ด

อยสะเ
ก็ด

ถ.ทารั้ว
-บอหิน

ถ.ซูเปอรไฮเวย (เชียงใหม-ลำปาง)ตลาดวิบูลยทอง

ต.โฮม

กาดฝรั่ง

เวียงกุมกาม

บานคหบดี

รพ.สารภี

สอบถามข�อมูลเพ��มเติม โทร.081-992-1346

ÃÒ¤ÒàÃÔèÁµŒ¹ 2.8 ÅŒÒ¹ºÒ·
àÃÕÂ¹àªÔÞ·Ø¡·‹Ò¹ÁÒà»š¹ “¤ÃÍº¤ÃÑÇ¤Ëº´Õ”

เร��มแล�ว เฟส 2
ค�นหาความเป�น คหบดี ด�วยตัวคุณเองวันนี้

เพชรมณี 149 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ�ภ�พและบรรย�ก�ศจำ�ลอง
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เดอะ มาสเตอร์พีช ซีนเนอรี่ ฮิลล์
สุทรียภาพแห่งการครอบครองในอ้อมกอดของขุนเขา

The Masterpiece Scenery Hill
Tel.053-296-688-9, 053-296-692

www.mp-scenery.com, www.baania.com/เดอะมาสเตอร์พีชซีนเนอรี่ฮิลล์

เจา้ของกรรมสทิธิท่ี์ดินและดำาเนินการโดย บรษัิทฐากรกจิ พรอ็พเพอรต์ี ้จำากดั ตัง้อยูเ่ลขที ่59 หมู่ 1 ตำาบลน้ำาแพร ่อำาเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 50230 ทนุจดทะเบียน 50,000,000 บาท (ชำาระเตม็) กรรมการผู้
จัดการ นายวัชระ ภทัรประสทิธิ ์เดอะ มาสเตอรพ์ชี ซนีเนอรี ่ฮลิล ์ทีต่ัง้โครงการ เลขที ่59 หมู ่1 ตำาบลน้ำาแพร ่อำาเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม ่โฉนดทีด่นิเลขที ่15794 ฯลฯ ใบขออนญุาตจดัสรรท่ีดนิเลขที ่31/2550
ออกให้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2550 พื้นที่โครงการโดยประมาณ 93-1-18.2 ไร่ พื้นที่สวนสาธารณะ 2-0-46.1 ไร่ ที่ดินไม่ติดภาระผูกพัน โครงการเริ่มดำาเนินการก่อสร้างปี 2551 คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 
2560 ส่วนสโมสร, สระว่ายน้ำา, ร้านอาหาร ตั้งอยู่ในที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ มิใช่ทรัพย์สินส่วนกลาง พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 15 วัน นับแต่ผู้ซื้อชำาระเงินครบถ้วนตามข้อกำาหนดในสัญญา

ถ.
โช

ตน
า

ตัวเมือง
เชียงใหมถ.สุเทพ

ถ.ราชพฤกษ

ถ.ทาแพ

ม.เชียงใหม

ตลาด
ตนพยอม

ตลาดแมเหียะ

อบต.สุเทพ
สนามบิน
เชียงใหม

ถ.
วัว

ลา
ย

ตลาดสด
เจริญเจริญ

ตลาดอุยทา

ม.ราชภัฏ

ถ.หวยแกว

รพ.สวนดอก

ม.นอรท-เชียงใหม

ศูนยหัตถกรรม

บานถวาย

อ.หางดง อ.สารภี
รพ.หางดง

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง
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บอ
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ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(เจ็ดยอด)

ตลาด
วโรรส

ถ.วังสิงหคำ

รพ.เทพปญญา

รพ.กรุงเทพ

รพ.ลานนา
ถ.ซูเปอรไฮเวย 

ถ.เจริญราษฎร

ตลาด
สันทราย

ถน
นเ

ลีย
บค

ลอ
งช

ลป
ระ

ทา
น

ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.มหิดล

ถ.เชียงใหม-ลำพูน

ถ.สันกำแพงสายใหม

ถ.สันกำแพงสายเกา

สะพานนวรัฐ

สะพาน

นครพิงค ม.พายัพ

ถ.เชียง
ใหม-ด

อยสะเ
ก็ด

ถ.ทารั้ว
-บอหิน

ถ.ซูเปอรไฮเวย (เชียงใหม-ลำปาง)

ตลาดวิบูลยทอง กาดฝรั่ง

เวียงกุมกาม

เดอะ มาสเตอรพีช ซีนเนอรี่ ฮิลล

โทร. 053 296 688-9, 053 296 692 แฟกซ์ 053 296 694
www.mp-scenery.com

พร้อมรับโปรโมชันพิเศษ...

ในโครงก�รที่คุณส�ม�รถสัมผัสกับธรรมช�ติสุดๆ

- Air conditioner in master bedroom.
- Kitchen benches and cupboards.
- Water-heater in master bedroom.
- Wallpaper and insect screens.
- Water tank and water pump.
- Landscaping, driveway and emergency lighting.

ร�ค�เริ่มต้นที่ 4.35 ล้�นบ�ท
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อนุชา กุลวิสุทธิ์ 
กูรูด้านการเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ที่ปรึกษาอิสระ วิทยากรและอาจารย์พิเศษ 
มีพ็อกเก็ตบุ๊คด้านการเงิน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

นโยบายดังกล่าวนี้ ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่าง

กว้างขวาง ว่านี่คือช่องโหว่ รูใหญ่มาก ที่เกื้อหนุนให้ 

นักธุรกิจ และเจ้าของอสังหาฯ รายใหญ่ หาผลประโยชน์ 

จากมาตรการเหล่านี้กัน ดังนั้นเพื่อเกาะติด ไม่ตกรถ

กับมาตรการและนโยบายตัวนี้ ขอถือโอกาสนำาเสนอ

วิธีการและเทคนิคหาผลประโยชน์ท่ีนิยมทำากัน ซ่ึงเช่ือ 

ว่า สิ่งเหล่านี้จะสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์กับการ

ลงทุนอสังหาฯ ของพวกเราได้ไม่มากก็น้อย

ก่อนอ่ืน คงต้องมาดูรายละเอียดของประกาศ 

นี้ ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 28 มกราคม 2560 

เป็นต้นมา ซึ่งราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ระบุให้ยกเว้นภาษี 

เงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้กับ

บุคคลธรรมดา ในส่วนเงินได้ที่ได้รับจากการโอน

ทรัพย์สิน ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จัด 

ตั้งใหม่ในช่วงตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึง 31 

ธันวาคม 2561 โดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลผู้โอนกรรมสิทธิ์ 

ในทรัพย์สิน ต้องถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ- 

บุคคลที่รับโอน เป็นจำานวนไม่น้อยกว่าทรัพย์สินที่โอน 

และจะต้องไม่โอนหุ้นอันเกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์

ในทรัพย์สิน ในราคาต่ำากว่ามูลค่าทางบัญชีด้วย

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน 
ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เพิ่งมีมติ
ขยายระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้และ 
ค่าธรรมเนียมโอนอสังหาฯ ให้กับ 
บุคคลธรรมดาในการโอนทรัพย์สิน
ไปยังบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ - 
บุคคลต้ังใหม่ จากเดิมท่ีส้ินสุดปี 2560 
เปลี่ยนมาเป็นสิ้นสุดในปี 2561 แทน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้บุคคล- 
ธรรมดารายย่อย เปลี่ยนมาประกอบ
กิจการในรูปบริษัทหรือนิติบุคคล
แทน อันเป็นการส่งเสริมธุรกิจ SMEs 
และช่วยให้ภาครัฐสามารถเก็บภาษีได้
เพิ่มขึ้นได้ด้วย 

Home Investment

แต่งตัวไปกู้:

น�ทีทองโอนอสังห�ฯ ไปถือในรูปบริษัท
ทั้งนี้กรณีบริษัทใหม่ที่ตั้งขึ้น หากเข้าข่ายเป็น 

SMEs (ทุนท่ีชำาระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 

บัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้า 

หรือให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้าน

บาท) จะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม คือสามารถนำาค่า 

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ค่าทำาบัญชี และค่าสอบบัญชี มาหักเป็นรายจ่ายได้ 

2 เท่า เป็นเวลา 5 รอบบัญชีอีกด้วย 

ไม่เพียงเท่าน้ัน ภาครัฐยังมีการออกมาตรการ 

กระตุ้นอื่นๆ มาช่วยเสริมเพิ่มเติม โดยประกาศลดค่า 

ธรรมเนียมการจดทะเบียนนิติกรรมการโอนอสังหาฯ 

หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงห้องชุด เพื่อชำาระ 

ค่าหุ้นให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้ง

ขึ้นใหม่นั้น จากปกติ 2% เหลือ 0.01% ให้ด้วย

มาตรการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น แม้ทางหนึ่ง 

อาจเป็นผลดีต่อภาครัฐที่ช่วยให้สามารถจัดเก็บภาษี

เต็มเม็ดเต็มหน่วย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ในอีกด้าน 

หนึ่ง กลับกลายเป็นการเปิดช่องให้สามารถใช้หลบ- 

เล่ียงภาษีข้ึนได้ง่ายๆ โดยเฉพาะในระหว่างท่ีมาตรการ 

กำาลังมีผลบังคับใช้อยู่ 

ท้ังนี้ในแวดวงลงทุนอสังหาริมทรัพย์พบว่า

ช่องโหว่หรือโอกาสการหาประโยชน์จากมาตรการดัง

กล่าวอาจสามารถทำาได้ใน 4 ลักษณะดังต่อไปนี้

1. ใช้เป็นเคร่ืองมือบริหารจัดการอสังหาฯ ของ 

แลนด์ลอร์ดรายใหญ่ การโอนทรัพย์สินส่วนตัวเข้า 

บริษัทใหม่ในช่วงน้ี นอกจากประหยัดค่าโอนและทำาให้ 

ไม่ต้องเสียภาษีแล้ว ยังช่วยสร้างโอกาสทำาเงินต่อไปใน 

อนาคตได้ด้วย 

ซึ่งเทคนิคง่ายๆ สามารถทำาได้ด้วยการโอน 

อสังหาฯ ไปยังบริษัทในราคาตลาดที่สูงมากๆ  ทั้งนี้ยิ่ง

กำาหนดราคาโอนสูงเท่าไหร่ ก็จะส่งผลให้ในตอนขาย 

จะสามารถประหยัดภาษีได้มากเท่านั้น ที่เป็นเช่นนี้

เพราะฐานภาษีเงินได้ในบริษัท ปกติจะคิดจากกำาไร

ส่วนต่างระหว่างราคาขาย กับราคารับโอนอสังหาฯ 

หรือราคาทุนเป็นสำาคัญ 

นอกจากนั้นยังมีเทคนิคประหยัดภาษีที่

เลือกมาใช้ได้อีกวิธีหนึ่ง ก็คือตอนขายอสังหาฯ เลี่ยง

มาขายหุ้นของบริษัทที่ถือครองแทน ซึ่งวิธีนี้ ว่ากันว่า

จะช่วยประหยัดกว่าภาษีและค่าโอน ได้ดีกว่าวิธีปกติ

เยอะมาก

2. เป็นช่วงที่การพัฒนาอสังหาฯ ในรูปบริษัท 

ได้เปรียบกว่าบุคคลธรรมดาอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะ

ตั้งแต่ที่ภาครัฐประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ลง และ ครม. เห็นชอบให้มีการแก้ไข เกี่ยวกับการ 

กำาหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอน

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาฯ จากเดิมที่ 

คิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์ เปลี่ยนมาเป็นคิดจาก 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ กับราคาขาย อย่างใดอย่าง

หนึ่งที่สูงกว่า ซึ่งเมื่อผนวกเข้ากับสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ 

ที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม ทำาให้การทำาธุรกิจในรูปบริษัทช่วงนี้ 

ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่

3.เป็นช่วงเวลาดีสำาหรับการวางแผนภาษี 

มรดก กฎหมายภาษีมรดก เพ่ิงมีผลบังคับใช้เม่ือไม่นาน 

มานี้ส่งผลให้คนที่ถือครองที่ดินหรืออสังหาฯ อยู่ หาก

เกิดการตกทอดเป็นมรดกก็จะต้องเสียภาษีตามราคา

ที่ประเมิน ทั้งนี้วิธีช่วยปกป้องทรัพย์สินของครอบครัว 

และรับมือภาษีมรดก ที่ได้รับการยอมรับกันว่าดีที่สุด

ก็คือการตั้งบริษัทครอบครัวขึ้นมาถือครองอสังหาฯ 

แทน ด้วยวิธีนี้จะช่วยให้ไม่ต้องกังวลในเรื่องการเสีย

ภาษีมรดกเท่าใด เพราะยังไงเสียบริษัทก็จะไม่มีวัน

ตาย 

4. ใช้สำาหรับรับมือภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก

สร้างที่กำาลังจะประกาศใช้ การโอนที่ดินและสิ่งปลูก

สร้างจากบุคคลธรรมดาไปอยู่ในรูปบริษัทถือแทน 

จะช่วยลดภาระภาษีในการถือครองทรัพย์สินได้ โดย

เฉพาะกรณีของเศรษฐีที่มีที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 

ที่ดินว่างเปล่า ถือครองอยู่จำานวนมาก ทั้งนี้การถือ

ครองที่ดินในนามบุคคลธรรมดา จะทำาให้มีภาระภาษี 

ในระดับที่สูงมาก แต่หากเปลี่ยนมาถือครองในรูปนิติ- 

บุคคล จะทำาให้ภาระภาษีจะน้อยลง และภาษีทรัพย์- 

สินที่จ่าย ยังสามารถนำามาหักเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้

ด้วย  
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Home Loan

รู้จักตัวตนลูกค้า KYC ในแวดวง 
การเงินการธนาคาร  หลายคนคุ้นเคย 
กับคำาว่า KYC (Know Your Customer) 
ซ่ึงหมายถึง กระบวนการการระบุตัวตน 
(Identification)และพิสูจน์ตัวตน
(Verification) ได้อย่างถูกต้อง ท่ีจริง 
ไม่ใช่เร่ืองใหม่ เพราะการติดต่อธนาคาร 
อย่างเช่นการเปิดบัญชี การขอสินเช่ือ 
บ้านกับธนาคาร ต้องเปิดเผยข้อมูล
และผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงใน
ข้อมูลลูกค้า มีอยู่หลายรูปแบบ อาทิ  
การยืนยันตัวตนทางชีวมิติ เช่น ลาย 
นิ้วมือ ม่านตา การจดจำาใบหน้า 
อีกรูปแบบคือ การใช้ดิจิทัล โดยการ 
ถ่ายภาพบัตรประชาชน หรือการยืนยัน 
โดยใช้ข้อมูลสถานที่การทำาธุรกรรม
กับโมบายแอปว่าทำาธุรกรรมในสถาน
ที่นั้นๆ จริง  

แต่งตัวไปกู้: 
รู้จักตัวตนลูกค้าสินเชื่อบ้าน (KYC)

มีชัย คงแสงไชย
ผู้เชี่ยวชาญและคร่ําหวอดด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยของไทย 

อดีตผู้จัดการสายสินเชื่อบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ปัจจุบันเป็นกรรมการและเหรัญญิก สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

แต่ปัจจุบันยังมีปัญหาในการยืนยันตัวตนคือ 

ต้องใช้เอกสารสำาเนาจำานวนมาก เช่น บัตรประชาชน 

ทะเบียนบ้าน บัญชีธนาคาร หนังสือรับรอง แต่ถ้า

เปลี่ยนเป็นดิจิทัลในโลกออนไลน์และเทคโนโลยี  

Blockchain ในการรับรองและตรวจสอบความถูกต้อง 

เพื่อลดต้นทุนดำาเนินการและเวลาให้เร็วขึ้น ก็จะเป็น

การเพิ่มโอกาสที่ดีต่อไป

กฏหมายฟอกเงิน KYC/CDD (Customer Due 
Diligence)

เนื่องด้วยเส้นทางเข้า ออก ของเงินส่วนใหญ่

ผ่านสถาบันการเงินเป็นหลัก ทำาให้กลายเป็นช่องทาง 

การฟอกเงินจากอาชญากรโดยปริยาย กฎหมาย 

ฟอกเงิน (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) บังคับให้สถาบัน

การเงินต้องตรวจสอบข้อมูลลูกค้าทุกคน และต้องขอ 

เอกสารเพิ่มเติมนอกจากบัตรประชาชน เช่น บัตร-

ประกันสังคม เลขที่หนังสือเดินทาง และต้องวิเคราะห์ 

แหล่งเงินของลูกค้า ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นไหม 

เป็นต้น

ข้อมูลเครดิต (จากเครดิตบูโร) KYC/CDD
ตามกฎหมายการประกอบข้อมูลเครดิต 

2545 (โดย NCB) “โดยที่การกู้ยืมหรือให้สินเชื่อของ 

สถาบันการเงินจำาเป็นต้องมีข้อมูลเก่ียวกับฐานะ

ทางการเงินและประวัติการชำาระหนี้ของลูกค้าอย่าง

เพียงพอว่า ลูกค้ารายนั้น มีประวัติอย่างไร และมีภาระ 

หนี้อยู่กับสถาบันการเงินอื่นมากน้อยเพียงใด.....”

เครดิตบูโร NCB (National  Credit Bureau)
เครดิตบูโร เพ่ือช่วยให้ธนาคารทราบถึงสถานะ 

หนี้ และสะท้อนถึงคุณสมบัติของลูกค้าจากประวัติ 

การผ่อนชำาระ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณาและ 

วิเคราะห์สินเช่ือ ข้อมูลของลูกค้าจะถูกจัดทำาโดยสมาชิก 

โดยต้องนำาส่งข้อมูลของผู้กู้เป็นประจำาทุกเดือน  และ

ข้อมูลการชำาระหนี้ต้องย้อนหลัง 36 เดือน และใน

การที่จะทราบข้อมูลดังกล่าวได้ต้องได้รับการยินยอม

จากผู้ขอกู้โดยมีหนังสือยินยอมเป็นหลักฐานทุกคร้ัง   

ซึ่งสถาบันการเงินจะต้องให้ผู้ขอกู้ลงนามยินยอม

ด้วย หากไม่มีหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลก็จะถูก

พิจารณาโทษได้

ข้อมูลเครดิต
สถาบันการเงินจะได้ข้อมูลท่ีบ่งช้ีถึงตัวลูกค้า 

และคุณสมบัติลูกค้าที่ขอสินเชื่อ 

1. ข้อมูลตัวผู้กู้

อาทิ ชื่อ ที่อยู่ วันเกิด สถานภาพสมรส เลข

ประจำาตัวประชาชน  เป็นต้น

2. ประวัติการขอสินเช่ือและการได้รับการอนุมัติ

การชำาระสินเชื่อของลูกค้าสินเชื่อ หนี้ ซึ่งถ้า 

หากผู้ขอกู้มีประวัติการชำาระหนี้ที่ดี ไม่เคยค้างชำาระ 

ย่อมเป็นส่ิงยืนยันได้เป็นอย่างดี สำาหรับสถาบันการเงิน 

ที่จะมั่นใจได้ว่า ผู้กู้มีความตั้งใจที่จะชำาระหนี้ตลอด

จนมีความสามารถชำาระหนี้ได้เป็นอย่างดี 

3. รายงานข้อมูลเครดิต

แสดงให้เรารู้ได้ว่า บุคคลที่มีชื่อนั้นมีสินเชื่อ

ใดกับสถาบันการเงิน  รายละเอียดสินเชื่อมีอะไรบ้าง 

และมีประวัติการชำาระหนี้อย่างไร แสดงประวัติการ

ชำาระหนี้ย้อนหลังไป 36 เดือน

ดังนั้น การมีเครดิตบูโร จึงเป็นประโยชน์

สำาหรับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ  และเป็นประโยชน์

สำาหรับผู้กู้ที่มีประวัติดี  หรือถ้ามีประวัติค้างชำาระ ก็

สามารถชี้แจงและให้ข้อมูลปัจจุบันเพิ่มเติมเพื่อ

พิจารณาได้  
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ในอดีตที่อยู่อาศัยจะหมายถึง 
บ้านเด่ียว ทาวน์โฮม ทาวน์เฮาส์ อาคาร- 
พาณิชย์ แต่ยุคน้ีคอนโดมิเนียมนับเป็น 
ที่อยู่อาศัยอีกประเภทหนึ่งที่ ได้ รับ 
ความนิยมจากคนรุ่นใหม่ไม่น้อย เพราะ 
จุดเด่นของคอนโดน้ันมีความปลอดภัย 
สะดวกสบายโดยเฉพาะคอนโดที่อยู่ 
ใกล้รถไฟฟ้า ติดถนนหลัก ใกล้ศูนย์- 
การค้า และอยู่ใกล้ย่านเศรษฐกิจใน 
พื้นที่นั้นๆ แต่คอนโดบางแห่งที่อาจ 
ไม่เน้นในเร่ืองความเจริญเกินไปแต่เน้น 
เรื่องบรรยากาศที่ เป็นธรรมชาติ  
เงียบสงบ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิถีการใช้
ชีวิตของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป

พัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร (365 ศาสตร์เสริมชีวิต)
ศึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ยและใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยมาเสริมชีวิต เสริมธุรกิจให้กับตนเองและ

ผู้อื่นมากกว่า ๒๐ ปี พร้อมกับศึกษาเรื่องศาสตร์ของพลังงานเพื่อนํามาใช้ร่วมกับ
ศาสตร์ฮวงจุ้ยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น

2. กระจกเงา
สิ่งสำาคัญสำาหรับการแต่งตัวและตรวจตรา 

ความเรียบร้อยของเราก่อนออกจากห้อง แต่หากภายใน 

ห้องมีกระจกเงาบานใหญ่เกินไปจะสามารถสะท้อน 

ภาพเตียงนอนได้ จะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีอาการเหมือน 

คนหมดแรง เจ็บป่วยได้ง่ายเช่นกัน ท่ีสำาคัญหากบนเตียง 

นอนนั้นมีคู่ชีวิตของเรานอนอยู่ด้วย อาจส่งผลให้ชีวิต 

คู่ไม่ราบร่ืน มีปัญหามือท่ีสามเข้ามาแทรกแซงในชีวิตได้

3. กลิ่นอาหาร
การประกอบอาหารหรืออุ่นอาหาร ก่อให้เกิด 

กลิ่นของอาหารภายในห้อง ถ้าห้องที่อาศัยอยู่มีพื้นที่

แยกออกไปเป็นครัวแล้วสามารถกั้นกลิ่นได้ก็ไม่เป็นไร 

แต่หากห้องไม่ได้แยกพื้นที่ของครัวชัดเจน ทุกครั้งที่ 

ประกอบอาหารแล้วเกิดกลิ่น ต้องรีบหาทางทำาให้กลิ่น 

เหล่านั้นจางหายไปโดยเร็ว โดยอาจใช้เครื่องฟอก

อากาศช่วยดับกลิ่นหรือดีที่สุดคือการเปิดประตูให้

ลมระบายกลิ่นออกไป กลิ่นอาหารจะส่งผลในด้าน

พลังงานทำาให้เราเหน็ดเหนื่อยกับการทำามาหากิน

ตลอดเวลา

4. ห้องน้ำา
ห้องน้ำาเป็นแหล่งสะสมความชื้นและกล่ินอับ 

หากห้องน้ำาไม่ได้ติดเครื่องดูดอากาศ แน่นอนว่าความ 

ชื้นและกลิ่นอับย่อมผ่านมาในห้องนอนหลักได้ง่าย 

ซึ่งความชื้นจากห้องน้ำาจะส่งผลให้เจ็บป่วย หายใจไม่

สะดวก มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และมี

เร่ืองเสียเงินได้ง่าย วิธีป้องกันคือ คอยปิดประตูห้องน้ำา 

ทุกคร้ังหลังจากใช้เสร็จแล้ว และหาชามกระเบ้ืองเซรามิค 

มาใส่เกลือ (ที่ใช้ปรุงอาหาร) ประมาณครึ่งหนึ่งของ 

ชามแล้วนำาไปต้ังไว้ภายในห้องน้ำา คุณสมบัติของเกลือ 

จะช่วยดูดความชื้นและพลังงานที่ไม่ดีให้สลายไปได้

5. ภาพเกี่ยวกับน้ำา
การตกแต่งภาพภายในห้องควรหลีกเล่ียง

รูปภาพที่เกี่ยวกับน้ำาจำานวนมาก เช่น ภาพน้ำาทะเล

กว้างใหญ่ โดยเฉพาะน้ำาทะเลที่มีคลื่นลมแรง ภาพน้ำา- 

เม่ือชีวิตของคนรุ่นใหม่มีความผูกพันกับท่ีอยู่ 

อาศัยที่เรียกว่า “คอนโดมิเนียม” นั้น ก็ควรจะต้องรู้ 

ว่าจะอยู่ในคอนโดมิเนียมอย่างไรให้เกิดพลังมงคล

เสริมชีวิต และจะมีสิ่งใดบ้างที่ควรหลีกเลี่ยงในการ- 

ตกแต่งคอนโดมิเนียมเพ่ือลดทอนพลังท่ีจะมาบ่ันทอน 

ความเจริญและความสำาเร็จ ซึ่งสิ่งที่ควรระมัดระวังใน

การจัดวางหรือตกแต่งห้องมีดังนี้

1. การจัดวางน้ำาล้น น้ำาพุ ตู้ปลา
เนื่องจากพื้นที่ห้องของคอนโดมีขนาดไม่

ใหญ่มาก อีกทั้งโดยปกติผู้ที่อยู่อาศัยภายในคอนโด

จะเปิดเครื่องปรับอากาศเสียเป็นส่วนใหญ่ เมื่อจัดวาง 

ของตกแต่งห้องเกี่ยวเนื่องกับน้ำาจะทำาให้ห้องมีความ 

ชื้นสูง (ยิ่งมีขนาดใหญ่ยิ่งมีความชื้นมาก) ความชื้น 

เหล่านี้จะสะสมอยู่ภายในห้องจะทำาให้ผู้อยู่อาศัยมี 

โอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ (อากาศ) ท่ีสำาคัญในด้านพลังงาน 

สามารถส่งผลให้การเงินติดขัดไม่ราบรื่นได้อีกด้วย

เรื่อง:/ภาพ: Baania.com

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิชาฮวงจุ้ยท่ีท่านสามารถ 

ตรวจสอบและแก้ไขได้ด้วยตนเอง แต่ยังไม่ใช่ท้ังหมดของการปรับแก้และ 

ส่งเสริมพลังมงคลของห้องในคอนโด

สิ่งที่ไม่ควรมีในห้องคอนโด

ตกท่ีสะท้อนถึงพลังของน้ำาท่ีรุนแรง เป็นต้น ภาพเหล่าน้ี 

จะสะท้อนถึงปัญหาทางด้านการเงิน หากจะใช้ภาพ

เหล่านี้ตกแต่งห้องต้องดูลักษณะและขนาดของภาพ 

ต้องใช้หลักของทิศทางมาประกอบ เพื่อเลือกตำาแหน่ง 

จึงจะสามารถติดตั้งได้

6. แสงไฟ
หมายถึงตำาแหน่งของจุดกำาเนิดแสง คือ ดวง- 

โคมหรือโคมไฟ ตำาแหน่งที่ดีไม่ควรจะอยู่เหนือพื้นที่

ของเตยีงนอน  (ทีฝ่า้เพดาน) เพราะจะสง่ผลให้เจบ็ป่วย 

เล็กๆ น้อยๆ ได้บ่อยๆ และดวงโคมไม่ควรอยู่เหนือ

ศีรษะหรือตรงกับศีรษะเวลานอน เพราะพลังของแสง

สว่างที่อยู่เหนือศีรษะจะทำาให้มีปัญหาเรื่องปวดตา 

ปวดศีรษะ นอนหลับไม่สนิท ดวงโคมบริเวณหัวนอน

ที่ดีควรอยู่ด้านข้างของเตียงนอน

7. สัตว์เลี้ยง
ปกติคอนโดมิเนียมจะมีข้อห้ามในการนำา

สัตว์มาเลี้ยงแต่ก็มีบางคอนโดที่อนุญาต ซึ่งในกรณีที่ 

ใครเล้ียงสัตว์ในห้อง ให้พึงระมัดระวังมากท่ีสุดคือ กล่ิน- 

สาบของสัตว์ท่ีเล้ียง เพราะกล่ินสาบน้ีจะติดเส้ือผ้า ข้าว- 

ของเคร่ืองใช้ ทำาให้พลังของสัตว์ท่ีเล้ียงกลบพลังมงคล 

ของเจ้าของจะบั่นทอนโชคลาภและความสำาเร็จ

ทั้งหมดนี้คือข้อพึงระวัง (เบื้องต้น) ที่ผู้อยู่

อาศัยในคอนโดมิเนียมต้องตรวจตราตรวจสอบอยู่ 

เสมอๆ คอนโดมิเนียมเป็นที่อยู่อาศัยที่มีข้อจำากัดใน 

ด้านการตกแต่งและจัดวาง ซึ่งมีผลในเรื่องพลังมงคล 

ท่ีจะหนุนนำาชีวิต แต่หากเรารู้จักดูแลรักษาความสะอาด 

ภายในห้อง ปรับให้อากาศถ่ายเทไหลเวียนดี ตกแต่ง

ห้องให้ก่อเกิดความสมดุล ไม่สะสมของที่เหลือใช้

มากเกินไป เราก็สามารถสร้างพลังมงคลดีๆ ให้กับ

ห้องให้กับตัวเราเองได้ไม่ยาก... 
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จะลิสต์ลำาดับความสำาคัญมาเป็นข้อๆ ว่าจะให้นำาหนัก 

กับทำาเลแบบไหนมากที่สุดและรองลงมา 

๏ เลือกทำาเลที่เหมาะกับการใช้ชีวิต

๏ สำารวจสิ่งอำานวยความสะดวกรอบโครงการ

๏ ลงพื้นที่ศึกษาพื้นที่รอบโครงการในแต่ละช่วงเวลา

๏ ศึกษาเส้นทางสัญจรรอบโครงการ และการเดินทาง

 เข้าออกเมือง

๏ ศึกษาแนวโน้มการขยายถนนและการพัฒนา

 อสังหาริมทรัพย์ในย่านนั้นๆ

๏ ศึกษาราคาประเมินที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ 

5. เตรียมเอกสารการขอกู้ 
เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็เตรียมตัวสำาหรับ

การยื่นเอกสารที่จำาเป็นในการขอกู้ ซึ่งจะระบุตาม

เงื่อนไขของแต่ละธนาคาร ทั้งนี้ผู้ที่ทำาอาชีพอิสระหรือ 

พ่อค้าที่ไม่มีเงินเดือน อาจจะต้องเตรียมเอกสารแสดง 

รายได้ และเอกสารการทำางานมากขึ้น ดังนี้

๏ สำาเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำาเนา

๏ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

๏ หนังสือรับรองเงินเดือน, สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

๏ เอกสารประกอบจากรับเงินจากบริษัทที่ไปรับจ้าง 

 (รับจ้างอิสระ), เอกสารประกอบวิชาชีพ (รับจ้างอิสระ)

๏ สำาเนารายการบัญชีเงินฝากอื่นๆ

๏ สำาเนาทะเบียนสมรส

๏ สำาเนารายการบัญชีเงินฝากอื่นๆ

6. เร่ิมเก็บออมเงินเพ่ือเป็นเงินดาวน์ก้อนแรก
เน่ืองจากธนาคารไม่ได้ปล่อยกู้เต็มวงเงินท่ีขอ 

และเพื่อลดภาระดอกเบ้ียที่ต้องจ่ายในการผ่อนชำาระ

ในแต่ละเดือน จึงควรมีการเริ่มออมเงินสำาหรับใช้เป็น

เงินดาวน์ก้อนแรกในการซื้อบ้าน

7. อ่านสัญญาให้ดีก่อนจะเซ็นอะไร
การซ้ือขายบ้านต้องมีสัญญาจะซื้อจะขาย 

ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสำาคัญ คุณจำาเป็นจะต้องอ่านสัญญาต่างๆ 

ที่ทางธนาคารและโครงการท่ีเข้าไปซื้อบ้านอ่านให้

ชัดเจนและเข้าใจ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ต่างๆ 

อย่าลืมดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับโทษหากชำาระ

หนี้ไม่ตรงตามกำาหนด หรือกรณีที่จะยกเลิกสัญญา

หากมีความจำาเป็นอย่างอื่น  

Home Checklist

1. คำานวณว่าจะสามารถกู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่ 
เป็นขั้นตอนที่สำาคัญที่สุด เพราะจะบอกถึง

ราคาบ้านที่คุณควรจะมองหา และจะทราบได้ว่าจะ

ขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านได้เท่าไหร่ โดยลองทำาตามขั้น

ตอนดังนี้

๏ ขอรายละเอียดการขอสินเชื่อจากธนาคาร

๏ เปรียบเทียบข้อเสนอแต่ละธนาคาร

๏ กำาหนดงบประมาณในการซื้อบ้าน

๏ กำาหนดงบประมาณในการตกแต่งบ้าน

๏ คำานวณความสามารถในการชำาระหนี้ต่อเดือน

๏ เอาความสามารถในการชำาระหนี้ทั้งหมดลบภาระ

 หนี้อื่นๆ จะได้ยอดที่เหลือไว้ชำาระผ่อนบ้าน

โดยที่คำานวณจาก บ้าน 1 ล้านบาท ควรจะ 

ต้องชำาระหน้ีต่อเดือน 7,000 บาท และภาระหน้ีต่อเดือน 

ไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้ในเดือนนั้นๆ เช่น ถ้าคุณ 

มีรายได้ 21,000 บาทต่อเดือน จะสามารถชำาระหนี้

ได้ประมาณ 7,000 บาทต่อเดือน 

การซื้อบ้านในฝันสักหลังเป็น 

เร่ืองท่ียุ่งยากและใช้เวลาค่อนข้างนาน 

เพราะมีเร่ืองเงินๆ ทองๆ การขอสินเช่ือ 

เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งบ่อยครั้งเมื่อได ้

บ้านท่ีถูกใจ กลับไม่สามารถกู้ธนาคาร 

ผ่านได้ ความฝันที่อยากจะมีบ้านสัก

หลังก็อาจจะกลายเป็นแค่ความฝัน

ต่อไป หากไม่มีการเตรียมตัวที่ดีพอ

HBG CM มีเช็คลิสต์การเตรียม- 

ตัวก่อนซ้ือบ้านมาฝากกัน ให้คุณสามารถ 

เตรียมความพร้อมได้ล่วงหน้า เพื่อให้ 

การอนุมัติเงินกู้ เป็นเร่ืองที่ง่ายขึ้น 

ทั้งยังรู้ว่าควรจะซื้อบ้านราคาเท่าไหร่ 

ต้องผ่อนก่ีปี และอีกหลายอย่างท่ีคุณ 

ควรทราบไว้หากต้องการซ้ือบ้านสักหลัง

2. เคลียร์เงื่อนไขในสัญญา รีบปิดหนี้เดิม
ก่อนกู้หนี้ใหม่ 

ขั้นตอนต่อมาคือการติดต่อกับธนาคารเพื่อ 

ขอสินเชื่อซื้อบ้าน ซึ่งแต่ละธนาคารก็จะมีเงื่อนไขที่ 

แตกต่างกัน ให้ไปขอเอกสารรายละเอียดมาศึกษาก่อน 

เพื่อเปรียบเทียบธนาคารที่เงื่อนไขน่าสนใจ และทราบ

เงื่อนไขที่เราต้องปิดก่อนจะไปขอกู้สินเชื่อ ดังนี้

๏ เช็ควงเงินที่จะสามารถกู้ได้ โดยธนาคารจะให้กู้

 เพียง 80-90% ของราคาประเมิน

๏ ทำาตัวเลขบัญชีให้เลขสวย โดยรักษายอด

 รายรับรายจ่ายในบัญชีอย่างน้อย 6 เดือน

๏ เช็คเครดิตบูโรด้วยการขอจากธนาคารที่ขอสินเชื่อ

 ก่อนยื่นกู้

๏ หากมีหนี้สินค้างอยู่ ให้เคลียร์หนี้ให้หมด 

๏ ยกเลิกบัตรเครดิตที่ไม่ได้ใช้ ลดการสร้างหนี้อื่นๆ

๏ หาคนคำา หรือหลักทรัพย์คำาประกัน ที่เหมาะสม

 กับวงเงินที่กู้

๏ ประเมินภาระหนี้ทั้งหมดเพื่อเอาไปลบกับความ

 สามารถในการชำาระหนี้ทั้งหมด

3. เลือกบ้านท่ีใช่ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคุณ
ข้ันตอนต่อไปก็คือ การเลือกบ้านในฝันของคุณ 

สิ่งสำาคัญคือ อย่ารีบร้อนเกินไป เพราะคุณต้องอยู่กับ

บ้านหลังนี้ไปอีกนานหลายปี ดังนั้นควรพิจารณาบ้าน

ให้รอบคอบเสียก่อน ทั้งนี้ควรเปรียบเทียบโครงการ 

2-3 โครงการในการตัดสินใจ

๏ เลือกรูปแบบบ้านที่สนใจ เช่น บ้านเดี่ยวสองชั้น

  ทาวน์โฮม คอนโด

๏ ศึกษารายละเอียดของบ้าน เช่น พ้ืนท่ีใช้สอย จำานวน 

 ห้อง วัสดุที่ใช้ โครงสร้างบ้าน

๏ ศึกษารายละเอียดส่วนกลางของโครงการ

๏ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้พัฒนาโครงการและงาน

 ที่ผ่านมา

๏ ศึกษาความคืบหน้าโครงการ

๏ ทำาตารางเปรียบเทียบบ้านแต่ละโครงการ

4. เลือกทำาเลท่ีดี ตอบโจทย์การใช้ชีวิต
บางคนอาจจะมองเร่ืองของทำาเลเป็นเร่ือง

ที่สำาคัญกว่าตัวบ้าน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความสะดวก

สบายในการใช้ชีวิตต่อไปเม่ือย้ายไปอาศัยอยู่ โดยอาจ- 

เรื่อง:/ภาพ: Baania.com

เช็คลิสต์: 
“เตรียมตัวให้พร้อมก่อนซื้อบ้าน”
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สำาหรับผู้ที่มีบ้านพักอาศัยแบบสองชั้นและมีพื้นที่ใต้บันไดโล่งๆ ไว้ ไม่รู้จะ

ทำาอะไรก็มักจะเอาของไปวางเกะกะ ทำาให้บ้านดูไม่สวยงาม แต่รู้ไหมว่าพื้นที่ใต้

บันไดทำาอะไรได้มากกว่าการเป็นที่เก็บของรกๆ HBG CM ภูมิใจเสนอไอเดียที่จะ

เปลี่ยนพื้นที่ใต้บันไดให้กลายเป็นฟังก์ชันใหม่ที่ไฉไลกว่าเดิม ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น 

ไปดูกันเลย

Home Decor
เรื่อง/ภาพ: กองบรรณาธิการ

6 ไอเดีย
เปลี่ยนพื้นที่ใต้บันไดโล่งๆ ให้มีประโยชน์

1.เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยชั้นบิวต์อิน
ไอเดียท่ีง่ายท่ีสุด คือการเปล่ียนให้ช่องใต้บันได 

เป็นช้ันวางของ โดยท่ีสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบ ความ 

สูง การจัดวางของชั้นให้เข้ากันกับช่องว่างใต้บันไดได้ 

อย่างพอดี อาจจะทำาเป็นชั้นวางของแบบเปิดโล่งหรือ 

ทำาเป็นตู้เก็บของที่มีบานประตูก็ได้ และยังทำาเป็นชั้น

ที่มีล้อติดด้านล่าง ให้สามารถดึงชั้นเข้าและออกได้ ใช้ 

เป็นชั้นเก็บรองเท้าได้ดี นอกจากนี้ถ้าบันไดอยู่ใกล้

ห้องครัว ลองเปลี่ยนให้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ วัตถุดิบ 

หรือทำาเป็นห้องเก็บอุณหภูมิเพ่ือใช้เก็บไวน์หรือเนื้อก็

เป็นไอเดียที่ดีไม่น้อย

2.เปล่ียนบันไดเดิมๆ ให้เป็นตู้เก็บของ
ถ้าอยากได้ช้ันเก็บของในบ้านที่เพิ่มมากข้ึน 

ลองเปลี่ยนบันไดแบบเดิมๆ ให้กลายเป็นตู้เก็บของที่ 

สามารถเปิดช่องให้สามารถเก็บของได้ในทุกๆ ช้ันของ 

บันได สำาหรับการออกแบบโครงสร้างให้แข็งแรงอาจ

จะต้องปรึกษามัณฑนากรหรือสถาปนิกให้ช่วยด้วย 

เพราะต้องรื้อบันไดเก่าและสร้างบันไดใหม่ขึ้นมาซึ่ง

ต้องแข็งแรงพอที่จะทำาเป็นช่องเก็บของและใช้เดิน

เหยียบแล้วไม่พัง
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ที่มาภาพประกอบ:
www.pinterest.com, https://onekindesign.com, www.homedit.com

www.styleroom.fi/album/47516, www.babble.com, www.digsdigs.com

www.wellmadeheart.com, www.housebeautiful.com, www.houzz.com

https://offgridtiny.house/46-tiny-house-staircase-ideas/, wearforest.com

www.pinterest.com, www.oldtownhome.com, http://netstudios.net

www.instagram.com

3. เพิ่มชั้นว�งของใต้ขั้นบันได
สำาหรับบ้านทาวน์โฮมที่มีบันไดหลายชั้น 

พ้ืนที่ใต้บันไดของชั้นบนยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็น

ชั้นวางของแบบง่ายๆ ได้ และถ้าทำาแบบชั้นสีขาวใส่ 

ตะแกรงที่ติดป้ายได้ ก็จะทำาให้การเลือกหยิบของมา 

ใช้ได้ง่ายข้ึน  อย่างไรก็ตามอย่าลืมเช็คความสูงว่ายังไง 

บันไดก็ต้องเดินได้สบาย หัวไม่ชน ถ้าระยะจากพื้น 

บันไดถึงเพดานบันไดด้านบนเต้ียเกินไปก็คงไม่เหมาะ 

กับไอเดียนี้ นอกจากนี้ หากผนังด้านข้างบันไดโล่งๆ 

ลองเลือกทำาเป็นราวแขวนเสื้อหรือชั้นวางหนังสือหรือ

ชั้นวางของด้วยก็ได้

4.เปลี่ยนพื้นที่ว่�งเป็นมุมน่ังเล่น
หรือนั่งทำ�ง�น

ถ้าบริเวณใต้บันไดมีพื้นท่ีว่างท่ีอยู่ติดกับทาง

เดิน ลองเปลี่ยนให้เป็นมุมนั่งทำางานหรือมุมรับแขก 

โดยออกแบบโต๊ะทำางานหรือตู้เก็บของที่สามารถวาง

ทีวีได้แบบ Built-in ให้พอดีกับช่องใต้บันได ก็จะทำาให้

คุณมีมุมพักผ่อนเพิ่มขึ้นมา ถ้าทำาเป็นมุมนั่งทำางาน 

ลองเลือกเก้าอี้ที่สามารถเลื่อนเก็บเก้าอี้กับโต๊ะได้ 

เพื่อให้ไม่เกะกะทางเดินข้างบันได

 

5. สวนหย่อมในร่มใต้บันได
สำาหรบัคนทีช่อบธรรมชาต ิลองจัดให้พืน้ท่ีใต้

บันไดเป็นสวนหย่อมขนาดเล็ก อาจจะเลือกใช้ต้นไม้ 

และดอกไม้จำาลองมาจัดเป็นสวนหย่อมสำาหรับพื้นที่ที่

ไม่มีแสงธรรมชาติส่องถึง ซึ่งในปัจจุบันมีร้านในไทย

ที่ผลิตต้นไม้และดอกไม้ปลอมท่ีทำาออกมาได้เหมือน

อย่างของจริงและมีคุณภาพ ใช้งานได้ทนทาน และ

สามารถทดแทนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านหากไม่

สามารถปลูกต้นไม้จริงได้ หรือจะเลือกทำาเป็นสวนหิน 

แบบญ่ีปุ่นท่ีไม่ต้องใช้ต้นไม้ เพียงใช้เป็นก้อนหินทรงสวยๆ 

และของตกแต่งอื่นๆ ในกระบะที่เทกรวดหินละเอียด 

และทำาลวดลายไว้ แต่หากพื้นที่ใต้บันไดพอจะมีแสง- 

ธรรมชาติอยู่บ้าง ลองเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่สามารถปลูก 

ในร่มได้อย่างพวก “House Plant” อย่าง พืชตระกูล 

เฟิร์นที่ชอบแสงรำาไร เช่น เฟิร์นสไบนาง เฟิร์นบอสตัน 

เฟิร์นข้าหลวง เฟิร์นช้องนางคลี่ อย่างไรก็ตามอย่าลืม 

คิดเรื่องการดูแลรักษา การรดน้ำาต้นไม้กันด้วย ถ้ามี 

น้ำาหกตรงแถวๆ บันไดแล้วทำาให้คนที่เดินผ่านลื่นล้ม

คงไม่ดีเท่าไหร่

6. ห้องน้ำ�ใต้บันได เล็กกะทัดรัดแต่ใช้
ง�นได้

สำาหรับบ้านพักอาศัย การมีห้องน้ำาห้องเดียว

ชั้นล่างนี่ทำาให้สร้างความหงุดหงิดที่ต้องรอคิวในช่วง

เช้า งั้นถ้ามีพื้นที่ใต้บันไดว่างๆ อยู่ ลองต่อเติมทำาเป็น 

ห้องน้ำาใต้บันไดดูก็ได้ แนะนำาให้เลือกใช้สุขภัณฑ์แบบ 

2-in-1 แบบที่โถส้วมกับที่ล้างมืออยู่ด้วยกันก็จะช่วย

ประหยัดพื้นที่ได้อีกมาก กระเบื้องให้เลือกใช้สีโทน

สว่างจะทำาให้ห้องน้ำาดูกว้างขึ้น ส่วนลึกของห้องที่อยู่

ใต้บันไดที่คนไม่สามารถเดินไปใช้งานได้ อาจจะทำา 

เป็นช้ันวางของแทน สำาหรับประตูห้องน้ำาถ้ามีพ้ืนท่ีแคบ 

ก็ให้ใช้เป็นแบบบานเปิดออกด้านนอก หรือจะเลือกใช้ 

ประตูบานพับกับประตูบานเลื่อนก็ได้ ซึ่งจะช่วยให้ได้ 

พื้นที่ใช้สอยภายในห้องเพิ่มด้วย แล้วอย่าลืมติดเครื่อง 

ระบายอากาศหรือหน้าต่างเพิ่มเพื่อไม่ให้ห้องน้ำาอับ

หวังว่าจะได้ไอเดียเอาไปต่อยอดปรับปรุง

พื้นที่ใต้บันไดหรือเปลี่ยนบันไดใหม่กันได้บ้าง ยังไง

ถ้าได้ปรับปรุงพื้นที่ใต้บันไดก็อย่าลืมว่าบันไดก็ต้อง

ใช้งานได้และมีความปลอดภัยเป็นหัวใจสำาคัญ ก็ขอ

ให้ทุกท่านได้พื้นที่ใต้บันไดสวยๆ แล้วทำาให้บ้านของ

ท่านสวยงามและน่าอยู่มากขึ้น... 
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Home Innovation

จะดีแค่ไหนถ้ามีบ้านอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้า บนเนินเขา 

ริมทะเล หรือที่ไหนก็ได้บนโลกนี้ ให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติ

มากขึ้นในทุกครั้งที่ตื่นนอน Baania ขอแนะนำาบ้านสำาหรับ

โลกอนาคตที่จะทำาให้บ้านไม่จำากัดอยู่แค่รั้วบ้านในเมือง

เพียงแห่งเดียว แต่สามารถอยู่อาศัยได้ทุกที่บนโลก โดยที่

ไม่ต้องรอให้ไฟฟ้าเข้าถึง

เรื่อง/ภาพ: Baania.com

Ecocapsule
บ้านรักษ์สิ่งแวดล้อมที่วางได้ทั่วโลก

Tomas Zacek CEO ผู้ก่อตั้งโครงการและทีมงาน ได้พัฒนาและร่วมกัน

คิดค้นบ้านที่นำาไปวางที่ไหนก็ได้ ในชื่อ “Ecocapsule” บ้านขนาดเล็กแบบยั่งยืนด้วย

ตัวเอง (Self-Sustainable Micro-Home) ที่สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้อง

เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าและระบบน้ำากับภายนอก โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองและ

กักเก็บน้ำาฝนเพื่อนำามาใช้งานได้ ลักษณะรูปแบบจะเป็นแบบบ้านพักเคลื่อนที่ได้ 

(Mobile-Home) โดยออกแบบรูปทรงให้ดูทันสมัยเป็นรูปทรงไข่ ติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์ 

และกังหันลม มีห้องนั่งเล่นและห้องนอนที่ใช้ร่วมกัน มีห้องครัวและห้องน้ำาในตัว 

เหมาะสำาหรับอยู่อาศัย 1-2 คน

ขนาดของบ้านวัดจากภายนอกจะมีขนาดยาว 2.50 เมตร กว้าง 4.69 เมตร 

และยาว 4.67 เมตร และถ้าติดตั้งกังหันลมจะสูง 4.50 เมตร ผนังเปลือกเลือกใช้

วัสดุอย่างไฟเบอร์กลาสและอะลูมิเนียมซึ่งมีน้ำาหนักเบาเพียง 2,976 ปอนด์ ซึ่งเป็น

น้ำาหนักที่สามารถลากเคลื่อนย้ายด้วยรถบรรทุกหรือรถลากประเภทอื่นๆ รวมไปถึง

การขนย้ายด้วยเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบิน ทำาให้สามารถเคลื่อนย้ายบ้านไปวางที่

ใดก็ได้ ซึ่งในการออกแบบมีการทดสอบให้บ้านสามารถอยู่ในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก

ที่มีอุณหภูมิต่างกัน โดยที่บ้านจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติเมื่ออยู่ในช่วงอุณหภูมิ 

-15 ถึง 40 องศาเซลเซียส

บ้านสามารถผลิตไฟฟ้าขึ้นเองด้วยพลังงานธรรมชาติ ทั้งจากแสงอาทิตย์

และแรงลมทำาให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้แม้ในตอนกลางคืน กังหันลมสามารถผลิต

ไฟฟ้าได้ 750 วัตต์ ส่วนแผงโซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 880 วัตต์ ซึ่งจะถูกเก็บ

ไว้ในแบตเตอรี 10 kWh ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไป เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

ที่เลือกใช้หลอด LED, ระบบเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับให้อากาศเย็นหรือร้อน 

เป็นต้น

ส่วนระบบน้ำานั้น สามารถเลือกเติมน้ำาใส่ถังเก็บน้ำาความจุสูงได้โดยหาจาก 

แหล่งน้ำาจืดตามธรรมชาติ อย่างทะเลสาบ แม่น้ำา หรือน้ำาประปา แล้วนำามาผ่าน

ระบบกรองน้ำาภายในบ้าน ที่จะทำาให้ได้น้ำาสะอาดพร้อมใช้งานและสามารถใช้ดื่มได้ 

ด้วย นอกจากนี้ยังมีการออกแบบให้รอบๆ บ้านมีที่ดักน้ำาฝนที่ไหลจากด้านบนเพื่อ

นำาน้ำาเข้าสู่ถังเก็บน้ำาต่อไปด้วย และเมื่อใช้น้ำาเสร็จก็จะมีระบบย่อยสลายน้ำาเสียทิ้ง

ก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติด้วย

ระบบต่างๆ ของบ้านสามารถควบคุมผ่าน Smart Home App ที่สามารถ

บอกถึงปริมาณน้ำาที่มี, ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้, การควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง

และระบบอื่นๆ ช่วยทำาให้สะดวกสบายในการจัดการบ้านได้มากขึ้น

ภายในบ้านจะมีห้องนั่งเล่นที่มีโต๊ะไว้สำาหรับนั่งเขียนหนังสือและทำางาน 

ห้องนอนจะใช้นอนบนช้ันเก็บของใต้เตียงที่สามารถกางให้สามารถนอนได้สองคน 

เหนือเตียงยังมีชั้นเก็บของอีกมากมาย ห้องครัวมีเตาไฟฟ้าและอ่างน้ำาที่สามารถใช้

ทำาอาหารได้ และห้องน้ำามีทั้งโถส้วม อ่างล้างมือ และฝักบัว ซึ่งเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่

ประหยัดน้ำา และประตูสามารถเปิดเพื่อรับลม โดยที่ลดการใช้พลังงานจากเครื่อง

ปรับอากาศลง
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สำาหรับคนที่สนใจ ตอนนี้ทางเว็บไซต์ eco-

capsule.sk กำาลังเปิดขาย 50 หลังแรกสำาหรับรุ่นแรก

ในราคา 79,900 ยูโร หรือประมาณ 3 ล้านบาท ซึ่ง

สำาหรับรุ่นสองที่ตามมาในปลายปี 2018 นั้น จะมีการ

พัฒนาการออกแบบและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าไปให้

สามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น

บ้าน Ecocapsule เป็นบ้านแบบยั่งยืนที ่

ตอบสนองกระแสรักษ์โลกได้เป็นอย่างดีด้วยการ

เลือกใช้พลังงานธรรมชาติ ทั้งยังเลือกใช้วัสดุที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม และเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัด

น้ำา และมีระบบจัดการน้ำาก่อนทิ้งสู่ธรรมชาติ ซึ่งก็คง 

จะดีถ้าต่อไปมีหลายบริษัทให้ความสำาคัญกับการ

ออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อย่างไร

ก็ตามเราก็หวังว่าอาจจะได้เห็นบ้านแบบนี้ในไทยบ้าง

นะครับ คุณผู้อ่านคิดว่าอยากให้เอาไปวางที่ไหนใน

บ้านเราบ้างครับ?  

ที่มาบทความ:

www.ecocapsule.sk, www.facebook.com/Ecocapsule.sk
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In Focus

มนต์ชัย บุญยะวิภากุล
นักคิด นักเขียน นักเดินทาง นักธุรกิจ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถาปัตยกรรม 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการประจําหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Better City Better Living for Better Life: 
30 ปีที่รอคอย 

การเดินทางด้วยรถไฟชิงกันเซ็งลอดใต้ทะเลที่ระดับความลึก 240 เมตร จากระดับ
น้ำาทะเลผ่าน Seikan Tunnel อุโมงค์รถไฟลอดใต้มหาสมุทรเชื่อมระหว่างจังหวัดอาโอโมริ 
เกาะฮนชู กับเกาะฮกไกโด ระยะทางของอุโมงค์ 53.85 กิโลเมตร โดยมีระยะทางที่อยู่ใต้ทะเล 
23.3 กิโลเมตร
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โครงการอุโมงค์รถไฟใต้ทะเลนี้ เดิมทีเกิด

จากความเดือดร้อนของประชาชนท่ีต้องเดินทางข้าม

ชอ่งแคบ Tsugaru ทีต่อ้งเผชญิภยัจากธรรมชาต ิโดยใน

เดือนกันยายนปี 1954 เกิดพายุไต้ฝุ่นทำาให้เรือบรรทุกผู้

โดยสารอับปางมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,100 คน จึงเกิด

โครงการที่ท้าทายทางวิศวกรรมครั้งใหญ่ของประเทศ

ในการขุดอุโมงค์ทางรถไฟเชื่อมระหว่างเกาะทั้งสอง

ที่รัฐบาลญี่ปุ่นไม่ได้มองแต่เพียงมิติความ

ปลอดภัยของประชาชนเท่านั้น แต่ยังเล็งเห็นถึงการ 

กระจายตวัทางเศรษฐกจิไปสู่เกาะทางเหนือของประเทศ 

โดยโครงการเริ่มก่อสร้างในปี 1964 และรถไฟขบวน

แรกที่ลอดผ่านใต้ทะเลมาให้ประชาชนบนเกาะฮกไกโด 

ได้เห็นใน ปี 1988 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 24 ปี เงิน

ลงทุนกว่า 6.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สร้างงานให้กับ

ประชากร 14 ล้านคน นอกจากใช้ขนส่งคนแล้วยังใช้

ขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาค

แมจ้ะมเีสน้ทางรถไฟเชือ่มกนัแล้วแตด้่วยระยะ

ทางจากปลายอุโมงค์ฝั่งฮกไกโดไปสู่เมืองซัปโปโระ

เมืองหลวงของเกาะยังต้องใช้เวลากว่า 5 ชั่วโมง ด้วย

ความเป็นประเทศพัฒนา (คือไม่หยุดที่จะพัฒนา) จึง

มีโครงการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากอาโอโมริ- 

ซัปโปโระ เป็นเวลาผ่านไปเกือบ 30 ปี จากรถไฟขบวน

แรกที่ลอดผ่านอุโมงค์ใต้ทะเลมาสู่เกาะเหนือ รถไฟ

ความเร็วสูงขบวนแรกก็ได้ข้ามฟากมาปรากฏให้เห็นใน

ปี 2016 สู่ปลายทางที่สถานี Shin-Hakodate สถานี-

รถไฟแห่งใหม่ที่ถูกวางแผนให้เป็นจุดเริ่มต้นในการ

ขยายเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากทางใต้ของเกาะให้

ไปถึงเมืองซัปโปโระที่อยู่ตอนกลาง ตลอดแนวเส้นทาง

รถไฟความเร็วสูงจะเกิดสถานีแหง่ใหม่ข้ึน คาดวา่จะนำา

ความเจรญิและกระตุ้นเศรษฐกจิไปตามเสน้ทาง คาดว่า

โครงการจะเสร็จในปี 2031 

ตอนนี้สถานีรถไฟใหญ่ๆ ในญี่ปุ่นจะมีป้าย

เชิญชวนให้น่ังรถไฟไปท่องเที่ยวฮกไกโดด้วยชิงกันเซ็ง 

โครงการน้ีเป็นตัวอย่างหน่ึงของประเทศที่มีแผนแม่บท

ที่ชัดเจนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยมีกระทรวงที่ดิน 

โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและการท่องเที่ยว หรือ

ที่เรียกว่า MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, 

Transport and Tourism) เป็นเจ้าภาพคอยกำากับดูแล 

เมื่อมีแผนที่ชัดเจนแม้จะเกิดความคลาดเคลื่อนจาก

ปัจจัยอื่นๆ บ้างแต่ประชาชนเขาก็เข้าใจและรอได้แม้

จะผ่านไปหลายสิบปี  
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Home Society

คุณกาญจนา พงศ์พฤกษทล ประธานกรรมการ 

RK Group ร่วมกับคุณเฉิน เจ๋ President of the 8 

estate และคุณนาขวัญ พงศ์พฤกษทล Director of 

the 8 estate จัดงาน Grand Opening The 8  

Condominium คอนโดมิเนียมใจกลางเมืองเชียงใหม ่

ภายใต้แนวคิด “Where Comfort Meets Class” 

ณ โครงการ The 8 Condominium โดยคุณเฉิน เจ๋ 

และคุณนาขวัญ พงศ์พฤกษทล เป็นผู้กล่าวต้อนรับ 

ภายในงานนอกจากจะเปิดตัว The 8 Condominium 

แล้ว ทางบริษัท ดิเอท เอสเตส จำากัด มหาชน ยัง

ถือโอกาสเปิดตัวโครงการบ้านใหม่ที่กำาลังพัฒนาร่วม

กับหุ้นส่วนชาวจีน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับรางวัล 

Lucky Draw แจกให้กับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม 

ภายในงานอีกด้วย 

สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ Super Star Developer 2018 

“ดาวรุ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 2018” ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ มีคุณปราชญ์ วงศ์วรรณ นายกสมาคมฯ 

กล่าวเปิดงาน มีวิทยากรพิเศษ อาทิ คุณธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร All Inspire Develop-

ment และคุณปรีชา กุลไพศาลธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เปี่ยมสุข กรุ๊ป จำากัด และในงานครั้งนี้ยังได้

รับเกียรติจาก ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำานวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และคุณพรนริศ ชวน- 

ไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ภาพรวมอสังหาฯ และ Trend อสังหาฯ 

ปี 2561”  ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้  

Grand Opening
“The 8 Condominium” 

สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนา 
“Super Star Developer 2018”

ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือจัดทำาข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ

ว่าด้วยความร่วมมือจัดทำาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ระหว่าง 14 สมาคมด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย และศูนย์

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ (รางน้ำา) โดยทางศูนย์

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้จัดทำาแอปพลิเคชัน Self-Reporting เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระบบดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพในด้านบริการ ทั้งยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้

กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ 
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นายสรศักดิ์ คันธวงศ์ ผู้จัดการบุญถาวร สาขาเชียงใหม่ เปิดงาน “Designer Talk” ณ บุญถาวร 

สาขาเชียงใหม่ พร้อมกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “BIG HAPPENING” แตกต่างอย่างทันสมัย ในมุมมองที่ลงตัว 

จาก 2 กูรูนักออกแบบชื่อดัง อย่าง คุณจีรเวช หงสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท สถาปนิก ไอดิน จำากัด และ 

คุณรัฐวุฒิ จันทร์ศรีตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก49 เฮ้าส์ดีไซน์ จำากัด กรุงเทพฯ และ 

บริษัท สถาปนิก49 (เชียงใหม่) นอกจากได้รับฟังเสวนาดีๆ แล้ว ภายในงานยังได้มีกิจกรรมจับแจกลุ้นรับ

รางวัลจากบุญถาวร เชียงใหม่ อาทิ สุขภัณฑ์ COTTO, THAISUN, DURAGRES, กระเบื้อง COTTO และเวิลด์ 

เซรามิค เซ็นเตอร์ ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก ซานิ AF  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับ

ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดเชียงใหม่ จัด

งาน “มหกรรมไตรมาส 3 ปี 2561”  โดยมีคุณสัญญา 

ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าว

เปิดงาน และคุณศิรพงศ์ สุวรรณศรี ผู้อำานวยการฝ่าย

สาขาภาคเหนือ กล่าววัตถุประสงค์โครงการ ภายใน

งาน มีการจัดบูธแสดงโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ

จังหวัดเชียงใหม่ ณ มีโชคพลาซ่า เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ

นี้  

ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย 

กองบิน 41 (TANGO) จัดกิจกรรม “Legends of the 

wings Photo Workshop” กิจกรรมฝึกปฏิบัติการ

ถ่ายภาพ โดยมี น.อ.ภิญโญ ศรีวิยะ รองผู้บังคับการ 

กองบิน 41 เป็นประธาน  ร่วมด้วย น.ต.คำารณ ร้องกาศ 

ผู้ช่วยประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยาน

ไทย กองบิน 41 นายอาคม สุวรรณกันธา ประธาน 

ชมรมกิจกรรมทางอากาศเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai 

Aviation Activity Club และผู้แทนจากกงสุลใหญ่

ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม วางยุทธศาสตร์ผลักดันศูนย์ปฏิรูปอุตสา- 

หกรรม (Industry Transformation Center: ITC) เป็นศูนย์บริการแบบครบวงจร เร่งยกระดับอุตสาหกรรม

เกษตรและอาหารแปรรูป เดินหน้าขยายเครือข่ายความร่วมมือพร้อมผลักดันศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรม- 

เซรามิกฯ จังหวัดลำาปาง ส่งเสริมสินค้านวัตกรรม ผสานเทคโนโลยีการผลิต และความคิดสร้างสรรค์ ตอกย้ำา 

การเป็นผู้นำาเซรามิกในภูมิภาค เดินหน้าตั้ง  “Mini  ITC” รุกเชื่อมโยงการทำางานของศูนย์ ITC เข้าสู่อุตสาห- 

กรรมจังหวัด หวังเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการในพื้นที่ ก้าวไปสู่การแข่งขันกับผู้ประกอบการในระดับ 

โลก 

กสอ. เร่งยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) ภาคเหนือ 
รับเศรษฐกิจยุค 4.0 

ธอส. เปิดงาน “มหกรรม
ไตรมาส 3 ปี 2561” เชียงใหม่

ชมรมอนุ รักษ์และ พัฒนา
อากาศยานไทย กองบิน 41 
จัดกิจกรรม Legends of the 
wings บุญถาวร เชียงใหม่ จัดงาน “Designer Talk”
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แข็งแรง ทนต�อแรงกระแทกด�วยความหนาของเนื้องาน 3-5 cm. เหมาะกับงานถนน, ลานจอดรถ, ทางเท�า, ลานสระว�ายน้ำ

ไม�เกิดตะไคร�น้ำและเชื้อราที่พ�้นผิวหน�า

ดูแลรักษาง�าย ทำความสะอาดได�ด�วยน้ำเปล�า โดยไม�ต�องใช�น้ำยาทำความสะอาด

มีอายุการใช�งานยาวนานกว�าวัสดุปูพ�้นภายนอกประเภทอื่น และมีการรับประกันผลงาน 2 ป�

ผู�ผลิตและจำหน�ายพ�้นคอนกร�ตพ�มพ�ลาย
ด�วย เทคโนโลยีการพ�มพ�ลายและการเคลือบสีบนผิวคอนกร�ต  สูตรเฉพาะที่ไม�มีใครเหมือน

ทำให�คอนกร�ตที่ได�มีความสวยงามแข็งแรงและทนทานต�อแรงกระแทกได�ดี  

Hotline : สายด�วน คุณแอน
Tel.083-1524841

แผนที่บร�ษัท สโตนบิลด� (เชียงใหม�) จำกัด
ที่ Star Avenue 3 ถนนมหิดล เพ�ยง 5 นาที

จากแยกเซ็นทรัลแอร�พอร�ต

European Fan Random Stone Granite SetCastle Stone Re�ectionsHerringbone

สโตนบิลด� โฉมใหม� !! กับคุณภาพที่หลากหลาย พร�อมผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�าน

“เร�่องคุณภาพ ไว�ใจเรา”

สโตนบิลด�
โฉมใหม� ไฉไลกว�าเดิม

1-20 ตร.ม. ส�วนลด 20% 
21 ตร.ม. ข�้นไป ส�วนลด 25%

Premium Series
• Bee Hive Series • Square Series

Hi Series
• Leaf Series • Cobra Series • Skin Dragon Series

งานตกแต�งผนัง
เกรดพร�เมียม กระเบื้องโมเสคอะลูมิเนียม

Special Promotion

งานหลังคา
กระเบื้องหลังคาเซรามิค นำเข�าจากบราซิล

กันรั่วซึม 100% ไม�เป�นเชื้อรา สีสันคงทนถาวร
สีไม�ซีดจาง น้ำหนักเบา ประหยัดโครงสร�าง แข็งแกร�ง

ทนทาน นานนับสิบป�
• ไม�พ�้นลามิเนต • กระเบื้องไวนิลลายไม� • ไม�พ�้นจร�ง Solid

• ไม�พ�้นเอ็นจ�เนียร� • ไม�ตกแต�ง ไม�ทดแทน WPC

สนใจติดต�อสอบถามข�อมูลเพ��มเติมได�ที่

บร�ษัท สโตนบิลด� (เชียงใหม�) จำกัด ที่ Star Avenue 3 ถนนมหิดล
Tel/Fex : 053-277528   www.stonebuild.net

งานต�อเติม ตกแต�งอาคาร
และงานสวน

งานไม�
ภายในอาคาร และนอกอาคาร
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แข็งแรง ทนต�อแรงกระแทกด�วยความหนาของเนื้องาน 3-5 cm. เหมาะกับงานถนน, ลานจอดรถ, ทางเท�า, ลานสระว�ายน้ำ

ไม�เกิดตะไคร�น้ำและเชื้อราที่พ�้นผิวหน�า

ดูแลรักษาง�าย ทำความสะอาดได�ด�วยน้ำเปล�า โดยไม�ต�องใช�น้ำยาทำความสะอาด

มีอายุการใช�งานยาวนานกว�าวัสดุปูพ�้นภายนอกประเภทอื่น และมีการรับประกันผลงาน 2 ป�

ผู�ผลิตและจำหน�ายพ�้นคอนกร�ตพ�มพ�ลาย
ด�วย เทคโนโลยีการพ�มพ�ลายและการเคลือบสีบนผิวคอนกร�ต  สูตรเฉพาะที่ไม�มีใครเหมือน

ทำให�คอนกร�ตที่ได�มีความสวยงามแข็งแรงและทนทานต�อแรงกระแทกได�ดี  

Hotline : สายด�วน คุณแอน
Tel.083-1524841

แผนที่บร�ษัท สโตนบิลด� (เชียงใหม�) จำกัด
ที่ Star Avenue 3 ถนนมหิดล เพ�ยง 5 นาที

จากแยกเซ็นทรัลแอร�พอร�ต

European Fan Random Stone Granite SetCastle Stone Re�ectionsHerringbone

สโตนบิลด� โฉมใหม� !! กับคุณภาพที่หลากหลาย พร�อมผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�าน

“เร�่องคุณภาพ ไว�ใจเรา”

สโตนบิลด�
โฉมใหม� ไฉไลกว�าเดิม

1-20 ตร.ม. ส�วนลด 20% 
21 ตร.ม. ข�้นไป ส�วนลด 25%

Premium Series
• Bee Hive Series • Square Series

Hi Series
• Leaf Series • Cobra Series • Skin Dragon Series

งานตกแต�งผนัง
เกรดพร�เมียม กระเบื้องโมเสคอะลูมิเนียม

Special Promotion

งานหลังคา
กระเบื้องหลังคาเซรามิค นำเข�าจากบราซิล

กันรั่วซึม 100% ไม�เป�นเชื้อรา สีสันคงทนถาวร
สีไม�ซีดจาง น้ำหนักเบา ประหยัดโครงสร�าง แข็งแกร�ง

ทนทาน นานนับสิบป�
• ไม�พ�้นลามิเนต • กระเบื้องไวนิลลายไม� • ไม�พ�้นจร�ง Solid

• ไม�พ�้นเอ็นจ�เนียร� • ไม�ตกแต�ง ไม�ทดแทน WPC

สนใจติดต�อสอบถามข�อมูลเพ��มเติมได�ที่

บร�ษัท สโตนบิลด� (เชียงใหม�) จำกัด ที่ Star Avenue 3 ถนนมหิดล
Tel/Fex : 053-277528   www.stonebuild.net

งานต�อเติม ตกแต�งอาคาร
และงานสวน

งานไม�
ภายในอาคาร และนอกอาคาร
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3 นาทีถึง มีโชคพลาซ�า
เทสโก�โลตัส

ใกล�
เซ็นทรัลเฟสติวัล

Tel. 053-110829, 082-3863777
www.facebook/The Flow CMwww.theflow-cm.com

แบบบ�าน N2 : 3 ห�องนอน 3 ห�องน้ำ จอดรถได� 2 คัน

โดย น้ำทอง กรุ�ป

โครงการ The Flow เนื้อที่โครงการประมาณ 28 ไร 3 งาน 9 ตารางวา ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 67/2554 เจาของโครงการผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บริษัท เดอะโฟลวเอสเตท เชียงใหม จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ล็อตสุดท�าย ก�อนป�ดโครงการ
พร�อมของแถมกว�า 10 รายการ**

*ส�วนลดพ�เศษตามราคาบ�านแต�ละแบบ  **เป�นไปตามเง�่อนไขที่บร�ษัทฯ กำหนด

• ฟร�ค�าโอน • ผ�าม�านทั้งหลัง
• แอร�ทุกห�องนอน ( 3 ห�อง ) • ค�าติดตั้งมิเตอร�น้ำ   
• ค�าติดตั้งมิเตอร�ไฟ • ค�าส�วนกลางป�แรก
• ถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร • ป��มน้ำ
• เติมน้ำยากำจัดปลวกฟร� 2 ป�
• ปูสนามหญ�า ( ตามมาตรฐานโครงการ )

เพ�ยงจองบ�านกับ โครงการเดอะโฟลว�
รับส�วนลดเง�นสดสูงสุด
600,000  บาท*

เพ�ยงจองบ�านกับ โครงการเดอะโฟลว�
รับส�วนลดเง�นสดสูงสุด
600,000  บาท*

ทองรูปพรรณ
หนัก 5 บาท
ทองรูปพรรณ
หนัก 5 บาท

รับเพ��มรับเพ��ม
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คุณภาพแหงชีวิต และสังคมที่คุณเลือกได

ดำเนินการจัดสรรที่ดินและบริหารโครงการโดยหางหุนสวนจำกัด สมหวังเมานเท็นวิว
สำนักงานใหญเลขที่ 139 หมู 1 ต.หวยทราย อ.แมริม จ.เชียงใหม โทร.053-301-113
ประธานกรรมการ คุณสมหวัง อัตประชา

โทร. 086-657-1440  สายดวน 081-602-2059

www.somwanggroup.com
: สมหวัง กรุป Home of chiangmai

จองวันนี้ ฟรีโอน!!จองวันนี้ ฟรีโอน!!

เมือง

เช�ยงใหม

กาดฝรั่ง

วัดดอนจั่น

ม.พายัพ

ม.เช�ยงใหม

ม.แมโจ

ตลาดรวมโชค

ตลาดวโรรส

ศาลากลาง
จังหวัดเช�ยงใหม

สถานีขนสง
อาเขต

รร.สารสาสน
ว�เทศลานนา

รพ.ลานนา

รพ.เทพปญญา

รพ.เช�ยงใหมราม

สนามบิน
เช�ยงใหม

เซ็นทรัล
แอรพอรต พลาซา

เซ็นทรัลเฟสติวัล
เช�ยงใหม

เซ็นทรัล
กาดสวนแกว

สนามกีฬา
700 ป

ถ
น
น
เล

ีย
บ
ค
ล
อ
งช

ล
ป
ระ

ท
าน

ถ
น
น
เช

�ย
งใ

ห
ม
-แ

ม
ร�ม

ถ
น
น
เช

�ย
งใ

ห
ม
-ห

าง
ด
ง

ถนนวงแหวนรอบนอก

ถนนวงแหวนรอบนอก

ถนนสันกำแพงสายเกา

ถนนมหิดล

ถนนทาแพถนนสุเทพ

ถนนหวยแกว

ถนนวงแหวนรอบใน

ถนนเช�ยงใหม-ดอยสะเก็ด

ถ
น
น
วงแห

วน
รอ

บ
ใน

ถนนสันกำแพงสายใหม

ถ
น
น
ซูเป

อ
รไฮ

เวย
 (เช�ย

งให
ม
-ล

ำป
าง)

The S by สมหวัง

โปรโมชั่น บ�านเดี่ยวพร�อมอยู�
ในราคาสุดพ�เศษ กับ โครงการสมหวัง พร�อพเพอร�ตี้ และโครงการสมหวังพร็อพเพอร�ตี้ 3

ราคาเร��มต�น 1.63 ล�านบาทบ�านเดี่ยวชั้นเดียว

บ�านเดี่ยวชั้นเดียว
ในโครงการสมหวังพร็อพเพอร�ตี้ 3

บ�านเดี่ยวสองชั้น

ราคาเร��มต�น

2.1 ล�านบาท

ราคาเพ�ยง 3.39 ล�านบาท
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