นิตยสารเพ�่อการเลือกซื้อที่อยูอาศัยเมืองเชียงใหมและเชียงราย
ปที่ 14 ฉบับที่ 160 กรกฎาคม 2561
www.baania.com

Baania.com

Baania VDO

180715

Home Location:

Home Interview:

Home Decor:

Home Inspection:

ว�เคราะห 5 ทำเลฮิต
ที่อยูอาศัยแนวราบ
ในจังหวัดเชียงใหม

บสย. รุกค้ำประกันสินเชื่อ
หนุนผูประกอบการธุรกิจ
อสังหาฯ

แนะเคล็ดลับกับ 6 ไอเดีย
เปลี่ยนพ�้นที่ใตบันไดโลง
ใหมีประโยชน

ขั้นตอน-ว�ธีการตรวจงาน
รั้วบานและการแก ไขรั้วเอียง

แบบ Levana : 4 หองนอน 3 หองน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

รูปภาพและบรรยากาศจำลอง

HOT PROMOTION

จองเทาไร “ลด” เทานั้น
รับสวนลดสูงสุด 100,000 บาท*
เมื่อจอง+ทำสัญญา ภายใน 31 กรกฎาคม 2561

www.grandlannameridian.com
2

*เง�่อนไขเปนไปตามที่ทางบร�ษัทฯ กำหนด
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ราคาเร��มตน

3.59 ลาน*

2

เปดจอง
เฟส
แลววันนี้

เลือกแปลงที่ใช
สำหรับคุณ…กอนใคร
ติดถนนสันกำแพงสายใหม เดินทางสะดวก จากสนามบิน เพ�ยง 15 นาที
ใน (
ถนน
สมโภ
ช 70
0 ป)

รพ.กรุงเทพ

โรงเร�ยน
มงฟอรต ว�ทยาลัย

นร

อบ

สำนักงานขาย

ตัวเมือง
เชียงใหม
แมน้ำปง

CALL

053-101119
061-2672277

วง แ

หว

@grandlannameridian

ถนนซูเปอร ไฮเวย เชียงใหม-ลำปาง

เชิญเยี่ยมชมโครงการ และบานตัวอยางไดทุกวัน

โรงเร�ยนวาร�

สนามบินเชียงใหม
ถนนเชียงใหม-ลำพ�น (สายเกา)

Grand Lanna Meridian

ถนนมหิดล

ถนนเชียงใหม-หางดง

grandlannameridian

น
ถน

ถน

ถนนสันกำแพงสายเกา
เทศบาลตนเปา

ตลาดเจร�ญเจร�ญ
ถนนสันกำแพงสายใหม

ก
นอ
รอบ
หวน
แ
ง
นว

ดำเนินการโดย บร�ษัทแกรนด ลานนา เมอร�เดียน จำกัด ตั้งอยูที่ 119 หมู 12 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม 50130 โครงการแกรนดลานนาเมอร�เดียน ตั้งอยูที่ ถ.เชียงใหม-สันกำแพงสายใหม ต.สันกำแพง
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม พ�้นที่โครงการ 29-0-71 ไร โดยคลับเฮาส ไมใชทรัพยสินสวนกลาง และไมใชสาธารณูปโภคในการจัดสรรที่ดิน ทางโครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
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A HOME YOU LOVE

เว็บไซตที่ชวยใหคุณคนหาบานและคอนโดฯ ไดงายๆ
มากกวา 10,000+ โครงการ 100,000+ แบบบาน

เขาถึงขอมูลไดทุกที่ทุกเวลา

ดาวนโหลดฟรีไดที่

On-The-Go

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

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

4
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เรามีขอมูลใหคุณเลือกตัดสินใจไดมากกวาใคร

Discover your perfect home with Baania

เลือกคนหาบานและคอนโดฯ ไดมากกวา
ดวยฟเจอรและฟงกชั่นที่หลากหลายเพื่อคุณ
4,100,000
4,100,000

2,300,000
4,100,000

3,300,000

Expert
Review

8.9

Compare Listings

Expert Review

Baania 360

เปรียบเทียบโครงการและ

ดูรีวิวจากผูเชี่ยวชาญ

Clip VDO จากสถานที่จริง

แบบบานจากขอมูลเชิงลึก

ทั้งดานทำเล ตกแตง

ในมุมมองรอบทิศทาง

ดวยตัวคุณเอง

และการลงทุน

กวา 200 โครงการ

Home Buyers’ Guide Chiangmai
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Home Room

เสาะหาและดูแล...
เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มรูปแบบหลายท่านอาจจะแบ่งเวลาในการสำ�รวจในพื้นที่
พักอาศัยของตนเอง นอกจากเป็นการดูแลรักษาให้บ้านหลังโปรดอยู่กับเราไปนานๆ
นอกจากนั้ นยั งเป็ นการเพิ่ มความมั่ น ใจเรื่ อ งความปลอดภั ย ในการอยู่ อ าศั ย จาก
สัตว์และแมลงมีพิษต่างๆ ซึ่งเนื้อหาภายในฉบับนี้เชื่อว่าสามารถนำ�ข้อมูลมาประยุกต์
ใช้ในการดูแลที่อยู่อาศัยได้อีกด้วย อาทิ
คอลัมน์ Home Inspection ว่าด้วยเรื่องของ “รั้ว” ที่มีความสำ�คัญเช่นเดียว
กับส่วนอื่นๆ ของบ้าน หรือจะเป็น Home Location ทีมงานจะพาท่านผู้อ่านไปอัปเดต
5 ทำ�เลฮิตสำ�หรับทีอ
่ ยูอ
่ าศัยแนวราบของเชียงใหม่วา่ ทำ�เลไหนมีความโดดเด่นอย่างไร
เหมาะกับการใช้ชวี ต
ิ ของแต่ละท่านหรือไม่ แต่ทแ่ี น่ๆ เชือ
่ ว่าทุกคนต่างลุน
้ และเป็นกำ�ลังใจ
ในการนำ� 13 ชีวิตออกจากถ้ำ�มาสู่บ้านอย่างแน่นอน...สวัสดี

พงศ์มนัส ทาศิริ
pongmanatt@baania.com

ประธานที่ปรึกษา: บริสุทธิ์ กาสินพิลา กรรมการผู้จัดการ: อัญชนา วัลลิภากร กรรมการบริหาร: วีรวัฒน์ รัตนวราหะ
Staff: ผู้ จั ด การหน่ ว ยธุ ร กิ จ : พรทิ พ ย์ แดงใหม่ ฝ่ า ยโฆษณา: ศิ ริ น ภา มรรคกุ ล , นวลพรรธน์ จอมชาญพั น ธ์์ , ชนก์ ห ทั ย บุ ณ ยสาระนั ย , อภิ ญ ญา สิ ง แหล้ บรรณาธิ ก าร: พงศ์ ม นั ส ทาศิ ริ กองบรรณาธิ ก าร: กชวรรณ
วัลลิภากร, ณัฐภูมิ พงษ์เย็น, มนตรี วินจ
ิ สิรพ
ิ ก
ั ตร์ กองศิลปกรรม: พิราวรรณ์ เตชะโรจน์เจริญ, วุฒพ
ิ งศ์ วิภวภิญโญ, พงค์สวัสดิ์ สว่างวร ฝ่ายดิจต
ิ อล: ผดุงพงศ์ ขุย
่ อาภัย, ชนกนาถ ชัยโชค, ศศิรณ
ิ ณ์ ธิดา, ฝ่ายบัญชี-การเงิน: สายฝน มูลงาม,
กุลธิดา แก้วก้อ ฝ่ายธุรการ: อนิรุจ ไชยณรงค์ แยกสี/พิมพ์ที่: บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จํากัด โทร.0-2428-7500
Contact Us: สำ�นักงานใหญ่: บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำ�กัด 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
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สนับสนุนโดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
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12
HOME LOCATION
5 ทำ�เลฮิต เชียงใหม่

กับความต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบ

16
TOP VIEW

32

Contents of the Month

32
PROJECT REVIEW

“เพลินจิต คอลลิน่า”

บ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์น หลังบ้านติดสวนส่วนกลาง

CONTENTS
Vol.14 No.160 JULY 2018

34
PROJECT REVIEW
“ดิเอท คอนโดมิเนียม”

คอนโดหรูตกแต่งพร้อมอยู่

36
HOME INSPECTION

การตรวจงานรั้วบ้านและการแก้ไขรั้วเอียง

38
HOME INTERVIEW

34

บสย. รุกค้ำ�ประกันสินเชื่อ

พร้อมหนุนธุรกิจอสังหาฯ เติบโต
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50
HOME INVESTMENT

นาทีทอง โอนอสังหาฯ ไปถือในรูปบริษัท

51
HOME LOAN

54

รู้จักตัวตนลูกค้าสินเชื่อบ้าน (KYC)

52
FENG SHUI

สิ่งที่ไม่ควรมีในห้องคอนโด

53
HOME CHECKLIST

CONTENTS

“เช็คลิสต์” เตรียมตัวให้พร้อมก่อนซื้อบ้าน

Vol.14 No.160 JULY 2018

54
HOME DECOR

6 ไอเดีย เปลี่ยนพื้นที่ใต้บันไดโล่งๆ
ให้มีประโยชน์

56
HOME INNOVATION
Ecocapsule บ้านรักษ์สิ่งแวดล้อม
ที่วางได้ทั่วโลก

56

58
IN FOCUS

Better City Better Living for Better Life:
30 ปีที่รอคอย
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• ฟร�ที่ 1 คาธรรมเนียมยื่นกู • ฟร�ที่ 2 คาประเมินหลักประกัน • ฟร�ที่ 3 คาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ�นสุด
โครงการกอนกำหนดหากธนาคารใหสินเชื่อเต็มวงเง�นของโครงการแลว • เง�่อนไขเปนไปตามระเบียบธนาคารและธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา • ยื่นคำขอกูเง�นและทำนิติกรรมภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR=6.75% ตอป 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

กับความต้องการทีอ
่ ยูอ
่ าศัยแนวราบ
ร
หม-แม

ถ.เชียงใหม-พราว

งใ
ถ.เชีย
�ม

ียงใ

รพ.ลานนา

ตลาด
สันทราย

วยแ

บานธาราคีร�

ถ.ม

ตลาด
เจร�ญเจร�ญ

ันกำ

เดอะพร�โก

1
(สาย

เกา)

บานเอื้ออาทร
สันกำแพง

ียงให

 เชียงให

ม-ส

ันกำ

แกรนดลานนา
เมอรร�เดียน

แพง

5

(สาย

ใหม

)

ว�นาทาวน
เพลินจ�ต
คลอลินา

อินนิชิโอ

ม-ห

ง

ม-ลำปา

�น

2

แพง

ดิเอสตีม

ถ.เช

ร ไฮเวย

าน

ถ.ซูเปอ

ง

-ลำพ

นรอบสอ

งใหม

ถ.เชีย

ง

ม-ส

ศิวาลัย

ล

ถ.วงแหว

โครงการสมหวัง

ียงให

หิด

โรงพยาบาล
ใกลหมอ

ตลาด
แมเหียะ

างด

ถ.เช

พรอมเมนาดา
เซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม แอรพอรต

สนามบิน
เชียงใหม

ป ร ะท

ง

ตำบลสันกำแพง
อำเภอสันกำแพง

สถานีรถไฟ
เชียงใหม

โครงการชญยล

บานขวัญเว�ยง

บานขวัญเว�ยง
(พราว)
โรชาเร�ย

ตำบลสันผักหวาน
อำเภอหางดง

บานวังน้ำร�น

Top 5 Subdistrict (Organic Searches)

ครึง่ ปีผา่ นไปธุรกิจหลายๆ ประเภท

Top 5 Subdistrict (Organic Searches)

ต่างมีการขยับขยายกิจการ การแข่งขัน
25k

ทีส
่ ง
ู ขึน
้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กเ็ ช่นกัน

มีโครงการเกิดขึน
้ มากมายทัง
้ รายเล็ก
และรายใหญ่ รวมถึงบริษัทมหาชนที่

25,099
23,557
20,379

20k
Organic Pageview

ค รึ่ ง ปี แ ร ก ข อ ง จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่

รพ.สันกำแพง

บานสมหวัง

ถ.วงแหวนรอบสาม

งให
ถ.เช
ีย

ม

บสอ

ือง

3

ถ.เลยี
บค

บสา

นรอ

ถ.เจร�ญเม

รพ.สวนดอก

ตลาด
ว�บูลยทอง

นรอ

แหว

รพ.กรุงเทพ

ถ.สุเทพ

ตำบลตนเปา
อำเภอสันกำแพง

กุลพันธว�ลล 15

แหว

ถ.วง

สถานีขนสง
เชียงใหม

รพ.เชียงใหมราม

งช ล
ลอ

ไวซซิกเนเจอร

เซ็นทรัลเฟสติวัล
เชียงใหม

กว

ลานนาเลคว�ว
บานธนกฤษณ

ถ.วง

เมญา

4

สมหวังคันทร�ว�ลล

รพ.เทพปญญา

ถ.ห

เก็ด

ยสะ

ดอ
หม-

ถ.เช

ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม

ตำบลสันปูเลย
อำเภอดอยสะเก็ด

14,465

15k

13,964

10k

เข้ามาบุกตลาดเชียงใหม่ ทำ�ให้เกิด

5k

สินค้าหลากหลายมากยิ่งขึ้น

0k

ตำบลตนเปา

ตำบลสันผักหวาน

ตำบลสุเทพ

ตำบลสันปูเลย

ตำบลสันกำแพง

Subdistrict

*ขอมูลสถิติจาก www.baania.com (1 Jan - 31 May 2018)
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ถนนสาย 1014 เชื่อมระหว่าง ถ.สันกำ�แพงสายใหม่-สันกำ�แพงสายเก่า

จากสถิติข้อมูลของ www.baania.com พบ
ว่าครึง่ ปีแรกของปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่มคี วามต้องการ
ที่อยู่อาศัยตามสัดส่วน คือ บ้านเดี่ยว 66% รองลงมา
เป็นคอนโด 18% ทาวน์โฮม 12% อาคารพาณิชย์ และ
อื่นๆ 2% ซึ่งความต้องการแต่ละประเภทก็จะมีหลากหลายทำ�เลด้วยกัน ฉบับนี้เรามาดูทำ�เลของบ้านเดี่ยว
ที่ผู้บริโภคมีความต้องการมาก 5 อันดับ ในจังหวัด
เชียงใหม่กัน...
อันดับที่ 1 ตำ�บลต้นเปา อำ�เภอ
สันกำ�แพง
เส้ น สั นกำ � แพงถื อ ว่ า เป็ นทำ � เลที่ กำ � ลั ง ฮอต
ฮิตมากในช่วงปีที่ผ่านมาเพราะเป็นทำ�เลของสนามบินแห่งที่ 2 ทำ�ให้มีการลงทุนและพัฒนาเส้นทางนี้
แบบต่อเนื่อง ความต้องการที่อยู่อาศัยก็เช่นกัน ด้วยที่
ตำ � บลต้ น เปาครอบคลุ ม ถนนทั้ ง สองเส้ น ทั้ ง เส้ น
สันกำ�แพงสายเก่าและเส้นสันกำ�แพงสายใหม่ ทำ�ให้
การเดินทางสะดวกสบายเชื่อมโยงได้หลายเส้นทาง
และในส่วนของโครงการบ้านจัดสรรเองก็มีโครงการ
ให้เลือกอยู่หลายระดับราคา อาทิเช่น โครงการบ้าน
เอื้ออาทร, เดอะพรีโก้, ศิวาลัย และดิเอสตีม เป็นต้น
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โครงการปาล์ม สปริงส์ นิมมาน
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โครงการบ้านขวัญเวียง อยู่ติดถนนวงแหวนรอบนอก ในเขตตำ�บลสันผักหวาน

โครงการสมหวัง พร็อพเพอร์ตี้ 2

โครงการชญยล

14

อันดับที่ 2 ตำ�บลสันผักหวาน อำ�เภอ
หางดง
ทำ�เลนี้ตั้งอยู่บริเวณถนนวงแหวนรอบสาม
ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายตัวของถนนเป็น 4 เลน ทำ�ให้
การจราจรคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทำ�เลนี้ถือเป็นทำ�เลที่
โครงการบ้านจัดสรรในยุคแรกของเชียงใหม่ ได้เข้าไป
พัฒนา ที่มีชื่อเสียงมากในเส้นนี้ก็คือ บ้านขวัญเวียง
ทีต่ ง้ั อยูส่ องฝัง่ ถนน, บ้านวังน�ำ ริน เป็นต้น ทำ�เลนีต้ ลาด
อสังหาฯ กลับมาคึกคักอีกครั้ง อาจจะเป็นเพราะกลุ่ม
นักลงทุนต่างชาติเข้ามาพัฒนาจึงทำ�ให้ตลาดแถวนี้มี
การแข่งขันที่สูงขึ้น โครงการในย่านนี้ เช่น โรชาเรีย,
โครงการสมหวัง
อันดับที่ 3 ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง
เชียงใหม่
นับได้วา่ ทำ�เลนีเ้ ป็นทำ�เลทองของธุรกิจอสังหาฯ
ทุกประเภท เพราะความเจริญของเมืองเป็นทำ�เลทีใ่ กล้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำ�ให้เกิดการย้ายถิ่นฐานไม่
ว่าจะเป็นการขยับขยายด้านการศึกษาหรือแหล่งว่า
จ้างงานทำ�ให้ความต้องการที่อยู่อาศัยค่อนข้างสูง
แต่ถ้าพูดถึงบ้านเดี่ยวในตำ�บลสุเทพ อาจจะต้องขยับ
มายังโซนเส้นคันคลองชลประทาน ที่ยังพอจะมีโครงการบ้านเดี่ยวให้จับจองได้ เช่น โครงการชญยล, บ้าน
ธาราคีรี เป็นต้น
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ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด บริเวณสี่แยกแม่กวง

อันดับที่ 4 ตำ�บลสันปูเลย อำ�เภอ
ดอยสะเก็ด
ในเขตพื้นที่ตำ�บลสันปูเลยจะอยู่บริเวณเส้น
วงแหวนรอบนอกเส้นตัดระหว่างแยกแม่กวงกับแยก
ต้นเปาพัฒนา เส้นนี้กำ�ลังมีการขยายถนนเพื่อพัฒนา
เป็น 4 เลน รองรับการเดินทางให้สะดวกยิ่งขึ้น ในย่าน
นี้ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม
หมู่บ้านจัดสรรจำ�นวนมาก รองรับการอยู่อาศัยของ
กลุม่ คนหลากหลาย มีบา้ นหลายระดับราคาให้เลือกหา
ทั้งติดถนนใหญ่และในซอยขับรถเข้าไปไม่ไกลมาก
โครงการในย่านนี้ เช่น โครงการไวซ์ซิกเนเจอร์, บ้าน
ธนกฤษณ์, สมหวังคันทรีวิลล์, กุลพันธ์วิลล์ 15 และ
ล้านนาเลควิว เป็นต้น

โครงการไวซ์ซิกเนเจอร์

โครงการกุลพันธ์วิลล์ 15

อันดับที่ 5 ตำ�บลสันกำ�แพง อำ�เภอสันกำ�แพง
เขตตำ�บลสันกำ�แพงจะเป็นพื้นที่ต่อตำ�บลต้นเปาออกไป ทำ�เลนี้ถือว่าราคาที่ดินมีการขยับตัวที่เร็วมาก
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่ส่วนใหญ่คงเห็นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่รอการพัฒนาอาจจะมีการเปลี่ยนมือของนัก
ลงทุนไปบ้าง อย่างที่รู้ๆ กันเส้นนี้เป็นเส้นทางไปยังสนามบินแห่งที่ 2 ทำ�ให้นักลงทุนทั้งหลายต่างพากันเก็งกำ�ไร
ที่ดิน ในส่วนของโครงการบ้านจัดสรรเองก็มีปักหมุดรอให้จับจองเป็นเจ้าของอยู่แล้วหลายโครงการ เช่น แกรนด์ล้านนาเมอร์ริเดียน, เพลินจิตคลอลิน่า, อินนิชิโอ ,วีน่าทาวน์ และบ้านสมหวัง เป็นต้น
อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน และพัฒนาเมืองให้มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
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Top View by Baania.com
เรื่อง: ผดุงพงศ์ ขุ่ยอาภัย

Contents of the Month
Contents of the month ฉบับนี้ทีมงานได้รวบรวมบทความที่ได้รับความนิยมในเว็บไซต์ baania.com ในเดือน
พฤษภาคม 2561 มาให้ท่านผู้อ่านได้ทราบความเคลื่อนไหวกัน

โดยบทความเกี่ยวกับ Lifestyle กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง บทความที่ได้อันดับหนึ่งคือ บทความ
เรื่อง “11 นิสัยที่บอกว่าคุณต้องอยู่คอนโด” คุณมีไลฟ์สไตล์แบบไหนถึงจะเหมาะกับการอาศัยอยู่คอนโด ตามด้วย
อันดับที่สองคือ บทความ “10 ต้นไม้ต้องห้ามที่ไม่ควรปลูกในบ้าน” หากคุณสนใจที่จะนำ�ต้นไม้มาปลูก บทความ
นี้จะนำ�เสนอต้นไม้อะไรบ้างที่คุณไม่ควรนำ�มาปลูกไว้ภายในบ้าน ส่วนอันดับที่สาม บทความฮวงจุ้ยเรียกโชคลาภ
กับ “ห้องครัว ตู้เซฟประจำ�บ้าน” เป็นบทความที่นำ�เสนอปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบถึงฮวงจุ้ยภายในห้องครัว
ตามมาด้วยอันดับที่สี่ บทความ “เจาะลึกบ้านการเคหะแห่งชาติ บ้านประชารัฐ บ้านเอื้ออาทร” ซึ่งเป็นโครงการ
อันดับ 1

อันดับ 2
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ที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้มีรายได้น้อย ถึงปานกลางของ
การเคหะแห่งชาติ ปิดท้ายด้วยบทความอันดับที่ 5 กับ
บทความ “บ้านก็อยากมี ชีวติ ดีๆ ก็อยากได้ รีไฟแนนซ์
บ้านเท่านั้นคือคำ�ตอบ” คุณจะได้ทราบถึงข้อดีหลากหลายข้อของการรีไฟแนนซ์

11 นิสย
ั ทีบ
่ อกว่าคุณต้องอยูค
่ อนโด
(เท่านัน
้ )
หนึ่งในปัจจัยที่ทำ�ให้ชีวิตคนเรามีความสุขก็
คือ การมีที่อยู่อาศัยที่ดี นอกจากดีในแง่มุมทั่วไปแล้ว
ก็ควรจะตอบสนองตัวตนของคุณได้อย่างไม่ขาดตก
บกพร่อง หากคุณเกิดปัญหาที่ว่าจะเลือกชีวิตสไตล์
ไหนดี ระหว่าง “บ้าน” กับ “คอนโด” บทความนี้จะ
เป็นคำ�ตอบสำ�หรับคุณ

10 ต้นไม้ต้องห้ามที่ไม่ควรปลูกในบ้าน
หากคุณเป็นคนชอบต้นไม้หรือกำ�ลังมองหา
ต้นไม้เพื่อประดับสวนสวยในบ้าน เพื่อส่งเสริมเรื่อง
โชคลาภหรือความเจริญ คุณรู้หรือไม่ว่าต้นไม้แบบใด
ช่วยส่งเสริมโชคลาภ หรือต้นไม้ใดทีไ่ ม่ควรปลูกในบ้าน
มาดูกันว่า 10 ต้นไม้ ที่ไม่ควรนำ�มาปลูกไว้ในบ้าน
แต่ละต้นนั้นมีเหตุผลที่ไม่ควรนำ�มาปลูกอะไรบ้าง
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อันดับ 3

อันดับ 4

อันดับ 5

ฮวงจุ้ยเรียกโชคลาภกับ “ห้องครัว..
ตู้เซฟประจำ�บ้าน”
ไม่วา่ บ้านไหน ผูอ้ ยูอ่ าศัยก็ลว้ นมีความปรารถนา
ที่อยากจะให้บ้านนั้นส่งผลดี เมื่อเข้าอยู่อาศัยแล้วก็
อยากให้มีความสุข มีสุขภาพดี ที่สำ�คัญคือ เมื่ออยู่
อาศัยแล้วต้องมีโชคลาภ การงานการเงินทีด่ ี ตามหลัก
ของวิชาฮวงจุ้ย “ห้องครัว” เปรียบเสมือนตู้เซฟของ
บ้าน เราจึงควรปรับปรุงแก้ไขดูแลให้สมกับการเป็น
ตู้เซฟของบ้าน

เจาะลึกบ้านการเคหะแห่งชาติ
บ้านประชารัฐ บ้านเอื้ออาทร
ปัญหาด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยของประชาชน เป็นหนึง่
ในสิง่ ทีร่ ฐั บาลทุกยุคทุกสมัยให้ความใส่ใจและพยายาม
แก้ไขมาโดยตลอด โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เพื่อรับมือกับปัญหาที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้มี
รายได้นอ้ ยทีท่ วีความรุนแรงขึน้ ในช่วงเวลานัน้ ปัจจุบนั
รัฐบาลจึงมีการกำ�หนดนโยบายให้จัดตั้งหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด้านที่อยู่อาศัย คือ “การเคหะแห่งชาติ
(กคช.)” ซึง่ จัดตัง้ โครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยสำ�หรับผูม้ รี ายได้
น้อย - ถึงปานกลาง มีโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนา
ทั่วประเทศถึง 533 โครงการ

บ้านก็อยากมี ชีวิตดีๆ ก็อยากได้...
รีไฟแนนซ์บ้านเท่านั้นคือคำ�ตอบ
(สินเชื่อบ้านสุขสันต์)
หากถามคนที่กำ�ลังผ่อนบ้านว่าเป็นอย่างไร
บ้าง อาจได้รับคำ�ตอบว่า “เป็นช่วงที่เหนื่อยแต่มี
ความสุข” หรือในอีกมุมหนึ่งก็หมายความว่ามีความ
สุขที่มีบ้าน แต่ก็ต้องทนเหนื่อย เพราะส่วนมากคนที่
กำ�ลังผ่อนบ้านต้องยอม ลด ละ เลิกทำ�ในสิ่งที่ตัวเอง
ชอบบางอย่างไป ซึ่งน่าเศร้าไม่น้อยที่ต้องเผชิญกับ
ภาวะเช่นนี้หลายปี ทางออกที่จะช่วยทำ�ให้ภาระการ
ผ่อนบ้านเรื่องง่ายขึ้น ก็คือการทำ�รีไฟแนนซ์ สามารถ
ทำ�ได้กับทั้งสถาบันการเงินเดิม หรือที่อื่นๆ ก็ได้ ซึ่ง
การทำ�รีไฟแนนซ์นั้นก็มีข้อดีหลายประการ

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

ทิพย์มณฑล2
ทาวน์โฮมฟังก์ชันครบ คุ้มค่าที่สุดเท่าที่เคยมีมา บนถนนเส้นสันทราย
สายเก่า เดินทาง 15 นาทีจากเซ็นทรัลเฟสติวัล พบกับทาวน์โฮมหลังใหญ่ ขนาด
2 ห้องนอน 2 ห้องน�้ำ 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว 1 ที่จอดรถพร้อมหลังคาโรงจอดรถ
พื้นที่ใช้สอยที่ใหญ่กว่าเดิมถึง 79.87 ตร.ม. พื้นที่หน้าบ้านกว้างถึง 6.5 เมตร ผนัง
ก่อด้วยอิฐมอญแข็งแรงและกันเสียงได้ดี
เปิดจองแล้ววันนี้ กับโปรโมชัน สุขX3 กับ สุขที่ 1: จองเพียง 999 บาท ฟรี

เฟอร์นิเจอร์บวิ ต์อินครบชุด, Wallpaper ทั้งหลัง, ฟรีปั๊มน�ำ้ +แทงค์, ฟรีชุดห้องครัว
บิวต์อิน, ฟรีระบบร้อยท่อก�ำจัดปลวก สุขที่ 2: เมื่อจองแล้วท�ำสัญญาภายใน 7 วัน
ฟรีแอร์ 1 ตัว และ สุขที่ 3: พิเศษเฉพาะ 5 แปลงแรกเท่านั้นรับเพิ่ม ทีวี 32 นิ้ว 1
เครื่อง, ตู้เย็น 1 เครื่อง, เครื่องซักผ้า 1 เครื่อง ราคาเริ่มต้น 1.25 ล้านบาทเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี โทร.053-350488, 097-9217339 และ
089-5615047 เว็บไซต์ www.facebook.com/Thipmonthon2

พิมพ์พิชฎา
เปิดตัวทาวน์โฮมแบบใหม่ สไตล์ยโุ รป KINGSTON หน้ากว้าง 5.7 เมตร
บนถนนสันก�ำแพงสายเก่า (แยกหลุยส์) พบกับทาวน์โฮม 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3
ห้องน�้ำ 2 ที่จอดรถ พร้อมห้องดูหนังสุดพิเศษ
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PRE-SALE 15 มิ.ย. - 31 ก.ค. 61 รับโปรโมชันพิเศษ! สูงสุดถึง 250,000 บาท
และลุ้นจับรางวัล Lucky Draw และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.087-577-8165 และ www.pimpichada.com
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พบบานที่คุณรัก ที่ตรงใจ ในเง�่อนไขพ�เศษ

9-13 ส.ค. 2561

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม
บร�เวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1

พบกับโครงการอสังหาริมทรัพยที่นาสนใจ
บาน - คอนโดฯ กวา 20 โครงการในเชียงใหม

โปรโมชั่นราคาสุดพิเศษ!!
สำหรับลูกคาที่จองภายในงาน

สนุกกับกิจกรรมดีๆ ตลอดทั้งงาน
เขาชมงานรับของที่ระลึกฟรี

Sponsor

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

บ้านกานต์รวี
บ้านเดี่ยว สุดคุ้ม ส�ำหรับวัยท�ำงาน พร้อมปักหลักปักฐาน วางแผนชีวิต
ครบทุกฟังก์ชนั ความต้องการ ห่างจากเซ็นทรัลเฟสติวลั เพียง 9.5 กม. บนถนน
เส้นสันทรายสายเก่า ใกล้ตลาดป่าเหมือด เพียง 1 กม.
บ้านกานต์รวี มีแบบบ้านหลายแบบ หลายสไตล์ ทัง้ 2 นอน 2 น�ำ้ และ 3 นอน

2 น�้ำ ราคาเริ่มต้น 1.59 ล้านบาท ตอกเสาเข็มทุกหลัง วัสดุก่อสร้างคุณภาพ ถนน
ภายในโครงการกว้าง 8 เมตร
จองวันนี้ ฟรีค่าโอน, มิเตอร์น้�ำ-มิเตอร์ไฟฟ้า, ปูสนามหญ้า สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.084-464-9641และ Facebook: kanrawee2chiangmai

เดอะ วิลล่า อุโมงค์
พบกับทาวน์โฮมที่ออกแบบฟังก์ชนั ได้อย่างลงตัวขนาด 3 ชั้น วัสดุเกรด
พรีเมียม ตอบโจทย์ท้งั การอยู่อาศัยและท�ำธุรกิจ พร้อมที่จอดรถส่วนตัวทุกยูนิต
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 150 ตร.ม. และที่ดินประมาณ 20 ตร.ว. ท�ำเลดี ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินท์ และใกล้สนามบินเชียงใหม่ “ให้วันพักผ่อน
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และวันท�ำงานของคุณเป็นวันเดียวกัน ที่ The Villa Umong เดอะ วิลล่า อุโมงค์
เชียงใหม่”
ราคาเริ่มต้นเพียง 5.29 ล้านบาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.
080-1215125 และ www.facebook.com/thevillaumong/
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Cover Story
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Special Project
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088-259-1798

START 3.79 MB
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Special Project

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

ภาพถายจากสถานที่จร�ง
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ภาพถายจากสถานที่จร�ง

ภาพถายจากสถานที่จร�ง
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HOT

เชี ย งใหม สั น กำแพง

คำตอบของความสุข
บานเดี่ยว 50 ตร.ว. พ�้นที่ใชสอยขนาด
กวา 200 ตร.ม. พรอมเขาอยูแลววันนี้

ดวน!! 9 หลังสุดทาย
ฟร�ดาวน ฟร�โอน
พรอมโปรโมชั่นมากมาย

1.99 ลานบาท
2.89 ลานบาท
Tel. 053-386-135, 094-126-9998
บานชั้นเดียว เร��มตน
บาน 2 ชั้น เร��มตน

: ปร�ญญดา เชียงใหม-สันกำแพง
ศูนยหัตถกรรม
รมบอสราง

: prinyadacm@gmail.com
เทศบาลเมืองตนเปา

ไปดอยสะเก็ด

หลุยสเครื่องเงิน

รร.อนุบาลสิทธิ์โรจน
ถนนวงแหวนรอบนอก

นพดลพานิช

ถนนเชียงใหม-แมออน

ภาพและบรรยากาศจำลอง

ถนนเชียงใหม-สันกำแพง

ตลาดอุยทา

ถนนวงแหวนรอบใน

ไปตัวเมือง

ม.พายัพ

ถนนซูเปอรไฮเวย เชียงใหม-ลำปาง

ร.ร.มงฟอรต

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
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Special Project

ภาพถายจากสถานที่จริง

ชมบานจริง พรอมรับขอเสนอและของแถมสุดพิเศษอีกมากมาย
28
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ดวน! เปดจอง
เฟสใหม

บานเดี่ยวชั้นเดียวแบบใหม
และบานพรอมอยู
สวนลดสูงสุด

จองวันนี้ รับเลย

ฟรี! เครื่องปรับอากาศ
ทุกหองนอน

Tel.083-944-4455
: บาน ณ ชื่น

: BNC11111

บน ถ.สันกำแพงสายใหม 1 กม.
จากแยกศร�บัวเง�นพัฒนา
เขาซอยสันกลางใตเพ�ยง 300 ม.

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
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Special Ad.
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Project Review
เรื่อง/ภาพ: ณัฐภูมิ พงษ์เย็น

“เพลินจิต คอลลิน่า”
บ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์น หลังบ้านติดสวนส่วนกลาง
ถนนสันกำ�แพงสายใหม่ นับเป็นถนนสำ�คัญทีเ่ ป็นพืน
้ ที่
ทีร่ องรับการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ และรองรับกับสนามบินแห่งใหม่ที่คาดกันว่าจะอยู่
ระหว่างอำ�เภอสันกำ�แพง และตำ�บลบ้านธิ จังหวัดลำ�พูน
ทำ�ให้พื้นที่ในโซนนี้เป็นทำ�เลที่นักลงทุนให้ความสนใจเข้ามา
จับจองเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
HBG CM มีโครงการบนถนนสันกำ�แพงสายใหม่มา
แนะนำ�ให้รู้จักกัน กับโครงการ เพลินจิต คอลลิน่า พัฒนา
โดย บริษัท เพลินจิต พรอพเพอร์ตี้ จำ�กัด กับโครงการ
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร
ด้ ว ย ก า ร ใ ห้ ห ลั ง บ้ า น ทุ ก ห ลั ง ติ ด กั บ ส ว น ส่ ว น ก ล า ง
โครงการมีทั้งหมด 5 เฟส ปัจจุบันกำ�ลังเปิดขายในเฟสที่ 3
โซนหน้าโครงการ ในราคาเริ่มต้น 3.95 ล้านบาท*
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ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เข้าออกเมืองสะดวก
โครงการตัง้ อยูบ่ นถนนทางหลวงหมายเลข 1317 หรือถนนสันกำ�แพงสายใหม่
ห่างจากสี่แยกสันกลางเพียง 5 นาที และเดินทางจากห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา
เพียง 10 นาที เหมาะสำ�หรับคนที่มีรถส่วนตัวที่ต้องการทำ�เลใกล้ชิดธรรมชาติ
มีความเป็นส่วนตัว และยังสามารถเข้าออกเมืองได้สะดวก
ใกล้กับสิ่งอำ�นวยความสะดวกหลากหลาย อาทิ ตลาดเจริญเจริญ เซเว่นอีเลฟเว่น และเทสโก้โลตัสดอนจัน่ ร้านขายวัสดุกอ่ สร้างนพดลพานิช ห้างสรรพสินค้า
พรอมเมนาดา บิ๊กซีดอนจั่น ร้านอาหารชื่อดัง เฮือนใจย๋อง ยิม Magnus Fitness
และเดินทางสะดวกถึงโรงเรียนชั้นนำ�อย่าง โรงเรียนมงฟอร์ต โรงเรียนวารี เชียงใหม่
นอกจากนีท้ �ำ เลยังใกล้ชดิ ธรรมชาติและแหล่งท่องเทีย่ วมากมาย อาทิ บ้านหัตถกรรม
บ่อสร้าง พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม สวนน้ำ� Tube Trek ดัชฟาร์ม ฟาร์มม้าแคระ และน้ำ�พุร้อนสันกำ�แพง ให้คุณได้ทำ�กิจกรรมร่วมกับครอบครัวในทุกช่วง
วันหยุด
บ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์น หลังบ้านติดสวน ครบครันส่วน
กลาง
โครงการเพลินจิต คอลลิน่า บนพื้นที่กว่า 58 ไร่ มีบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ทั้งหมด
191 ยูนิต ผู้พัฒนาโครงการมีกระบวนการคิดว่าอยากให้โครงการไม่เหมือนใคร
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ด้วยพื้นที่ส่วนกลางที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ครบถ้วน
ด้วยสิ่งอำ�นวยความสะดวก ซึ่งคำ�ว่า คอลลิน่า (Collina) 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 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน
2. แบบบ้าน MEZZO พื้นที่ใช้สอย 185
ตารางเมตร พื้นที่ดินเริ่มต้น 70 ตารางวา มี 3 ห้อง
นอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน
3. แบบบ้าน GROSSO พื้นที่ใช้สอย 200
ตารางเมตร พื้นที่ดินเริ่มต้น 77 ตารางวา มี 3 ห้อง
นอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน
4. แบบบ้าน ALBERO พื้นที่ใช้สอย 218
ตารางเมตร พื้นที่ดินเริ่มต้น 85 ตารางวา มี 4 ห้อง
นอน 4 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน
บ้านทุกหลังเลือกใช้วสั ดุคณ
ุ ภาพดี ไม้พน้ื และ
ราวบันไดไม้จริง ไม้พาราประสาน พื้นชั้นล่างเลือก
ใช้กระเบื้องแกรนิตโต้ พื้นชั้นบนใช้วัสดุลามิเนต โครง
และวัสดุมงุ หลังคากันความร้อนจาก SCG พร้อมฟอยล์
สะท้อนความร้อนใต้หลังคา ห้องน้ำ�เลือกใช้กระเบื้อง
จาก Cotto และสุขภัณฑ์ American Standard
ถังเก็บน้ำ� DOS ความจุ 1,000 ลิตร ปั๊มน้ำ� Hitachi
จัดสวนสวยให้รอบบ้านด้วยต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่ม ทั้ง
ยังมั่นใจกับการรับประกันโครงสร้างบ้านถึง 5 ปี และ
รับประกันงานสถาปัตย์ 1 ปี
โครงการยังให้ความสำ�คัญกับการออกแบบ
ส่วนกลางในทุกๆ ด้าน ได้แก่ สระว่ายน้ำ�ระบบเกลือ

ที่ มี ทั้ ง สระผู้ ใหญ่ แ ละสระเด็ ก เพื่ อ ความปลอดภั ย
ฟิตเนสลอยฟ้าที่มองเห็นวิวดอยสุเทพ สวนส่วนกลาง
ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 8 ไร่ พร้อมทางเดินออกกำ�ลังกายรอบสวนท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ ศาลาริมน้ำ�ให้คุณ
ได้นง่ั พักผ่อนหย่อนใจ และสนามเด็กเล่นทีม่ เี ครือ่ งเล่น
หลากหลาย ถนนในโครงการยังออกแบบมาให้เป็น
เส้นโค้งเพื่อช่วยลดความเร็วในการสัญจรในโครงการ
ทั้งยังอุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24
ชั่วโมง ด้วยทีมรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจร-

ปิดรอบโครงการ นอกจากนีโ้ ครงการยังมีทมี ช่างประจำ�
โครงการที่จะเข้ามาดูแลให้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย
โครงการเพลินจิต คอลลินา่ บนทำ�เลทีใ่ กล้ชดิ
ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว เดินทางเข้าออกเมือง
สะดวก กับโครงการทีใ่ ห้คณ
ุ ได้มากกว่ากับการออกแบบ
พื้นที่ส่วนกลางให้คุณได้อยู่ท่ามกลางต้นไม้สีเขียว
ครบครันด้วยสวนกลางให้คุณได้พักผ่อนอย่างเป็น
ส่วนตัวได้อย่างเต็มที่ กับบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์น ใน
ราคาเริ่มต้น 3.95 ล้านบาท*

Home Profile: Ploenchit Collina
Project Owner: Ploenchit Property Co., Ltd.
Location:

San Kam Phaeng new Rd., San Kam Phaeng District, Chiang Mai

Land Area:

59 Rai.

Project Type:

Family House of 2 Stories, Total 191 Units

Price:

Start 3.95 MB.

Amenities:

Swimming Pool, Playground, Green Garden, CCTV.,
24-Hrs Security Guard, 24-Hrs Service Team

Contact:

Tel.053-331133 , 061-1813377

Website:

www.pcpl.co.th, www.facebook.com/PloenchitCollina
(*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
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Project Review
เรื่อง/ภาพ: กองบรรณาธิการ

“ดิเอท คอนโดมิเนียม”
คอนโดหรูตกแต่งพร้อมอยู่

ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำ�ปาง ถนนเส้นสำ�คัญ
ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ ย่ า นท่ อ งเที่ ย วอย่ า งถนนนิ ม มานเหมิ น ท์
ปัจจุบันกำ�ลังมีการขยายถนนเพื่อให้การเดินทางสะดวก
มากขึน
้ ซึง
่ ทำ�ให้ตลอดเส้นทางมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อยู่อย่างต่อเนื่อง ทำ�เลที่อยู่ติดกับถนนเส้นนี้จึงจัดว่าเป็น
ทำ�เลที่น่าสนใจในการอยู่อาศัยและลงทุนในระยะยาว
สำ�หรับคนที่กำ�ลังมองหาที่อยู่อาศัยบนถนนเส้นนี้
ที่ใกล้กับถนนนิมมานเหมินท์ HBG CM มีคอนโดคุณภาพ
พรีเมียมมาแนะนำ�ให้รจ
ู้ ก
ั กัน กับโครงการ ดิเอท คอนโดมิเนียม
พัฒนาโดย บริษัท ดิเอท เอสเตท จำ�กัด คอนโดเพื่อการพักอาศัย ตกแต่งพร้อมอยู่ พร้อมด้วยส่วนกลางครบครัน
ด้วยสระว่ายน้ำ�และฟิตเนส ในราคาเริ่มต้น 3.5 ล้านบาท*

34

ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนเมือง ใกล้ห้างและย่านชอปปิง
ที่ตั้งโครงการอยู่บนถนนตะวัน ซึ่งถ้ามาทางถนนซูเปอร์ไฮเวย์ที่วิ่งมาจาก
สี่แยกข่วงสิงห์ เมื่อเจอโตโยต้าริชให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนตะวัน โครงการอยู่ลึกเข้า
มาเพียง 280 เมตรซ้ายมือ ทำ�เลอยู่ในย่านเวียงบัวและย่านสันติธรรม ซึ่งเป็นย่าน
ที่มีความคึกคักของผู้คนด้วยหอพัก ที่พักอาศัย ร้านอาหาร และร้านสะดวกซื้อ
มากมาย ทำ�ให้การใช้ชวี ติ ในโซนนีค้ อ่ นข้างสะดวกสบายด้วยการเดิน ทัง้ ยังมีโรงแรม
และหอพักที่ให้บริการหลายแห่งในย่านนี้ เช่น โรงแรมแกรนด์วิลล์ โรงแรมบีทู
โรงแรมฟูราม่า เหมาะสำ�หรับคนที่มีแขกมาเยี่ยมเยือนบ่อย โครงการยังใกล้กับถนน
หลักที่มีรถแดง และรถประจำ�ทางผ่าน ทำ�ให้เดินทางได้สะดวก
ทำ�เลนี้ยังสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งอำ�นวยความสะดวก
และสถานที่สำ�คัญได้อย่างครบครัน ได้แก่ ตลาดธานินทร์ สันติธรรมพลาซ่า ท็อปซ์
ซูเปอร์มาร์เก็ต หมูกระทะเมียงดง ร้านอาหารเฮือนม่วนใจ๋ ร้านอาหารขนมจีน
บ้านเจ็ดยอด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สามารถเดินทางสู่ย่านถนนนิมมานเหมินท์ และห้างสรรพสินค้าเมญ่าได้เพียง 5 นาที และห่างจากสนามบินนานาชาติ
เชียงใหม่เพียง 15 นาที เรียกว่าเป็นทำ�เลที่ตอบโจทย์สำ�หรับชีวิตในเมืองที่ต้องการ
ความสะดวกสบายทั้งจากการเดิน การขึ้นรถขนส่งมวลชน และการเดินทางด้วย
รถยนต์ส่วนตัว
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ตกแต่งด้วยวัสดุต่างประเทศ
ครบครันสิ่งอำ�นวยความสะดวก
โครงการ ดิเอท คอนโดมิเนียม บนพืน้ ทีโ่ ครงการ
ประมาณ 1 ไร่กว่าๆ มีห้องสำ�หรับพักอาศัย 61 ยูนิต
และมีพื้นที่สำ�หรับเช่าทำ�ร้านอีก 5 ยูนิต มีแนวคิด
โครงการเกี่ยวกับเลข 8 ว่าเหมือนรูปร่างของรังผึ้ง
เป็นบ้านที่มีความอบอุ่นแบบครอบครัว อีกทั้งเลข 8
ยังเป็นเลขมงคลที่แสดงถึ งความเจริ ญ รุ่ ง เรื องและ
ความมั่งมี โครงการมีแบบห้องทั้งหมด 4 แบบ
พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 38-90 ตารางเมตร ตกแต่งแบบ
Fully Furnished และใช้วัสดุตกแต่งภายในจากต่าง
ประเทศ โดยมีรายละเอียดแต่ละแบบห้องดังนี้
1. Room Type A มี 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ�
พื้นที่ใช้สอย 38 ตารางเมตร
2. Room Type B มี 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ�
พื้นที่ใช้สอย 42 ตารางเมตร
3. Room Type C มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ�
พื้นที่ใช้สอย 60 ตารางเมตร
4. Room Type D มี 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ�
พื้นที่ใช้สอย 90 ตารางเมตร
พื้นที่ส่วนกลางยังมีสระว่ายน้ำ�ระบบเกลือ
ดีไซน์สวยงาม ล้อมรอบด้วยสวนสวยรอบสระว่ายน้ำ�
พร้อมด้วยฟิตเนสที่สามารถใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง
อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเจ้าหน้าที่และ
กล้อง CCTV ทุกห้องยังมีระบบ Smart Door Lock
ควบคุมด้วยลายนิ้วมือ ทั้งยังสะดวกสบายกับร้านค้า
ให้เช่าในโครงการถึง 5 ร้าน
โครงการ ดิเอท คอนโดมิเนียม บนทำ�เลที่
รองรับไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ใกล้กับสิ่งอำ�นวยความ
สะดวกมากมาย เดินทางเข้าออกเมืองสะดวก เชื่อมต่อ
สู่จังหวัดสำ�คัญ ในทำ�เลที่ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์
ชีวิตคนเมือง ใกล้ห้างสรรพสินค้าและแหล่งชอปปิง
ชื่อดังของเชียงใหม่ กับโครงการคอนโดที่ตกแต่งได้
อย่างสวยงาม มองเห็นวิวดอยสุเทพและวิวสวนสวย
และสระว่ายน้�ำ ในโครงการ ราคาเริม่ ต้น 3.5 ล้านบาท*

Home Profile: The 8 Condominium
Project Owner: The 8 Estate Co., Ltd.
Location:

Santitham,Chang Phueak , Muang ChiangMai

Land Area:

1-2-15.1 Rai.

Project Type:

PROPERTY Type: 4 story premium condominium 61 unit
with 5 retails shops.

Price:

Start 3.5 MB.

Amenities:

Swimming Pool, Fitness, Garden, Internet Wi-Fi, CCTV.,
24-Hrs Security Guard, Smart Door Lock, Retail Shop

Contact:

Tel. 06-5528-8388

Website:

www.the8condominium.com,
www.facebook.com/the 8 condominium
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Home Inspection
เรื่อง/ภาพ: www.baania.com

การตรวจงาน

รั้วบ้านและการแก้ไขรั้วเอียง

รั้วบ้าน โดยเฉพาะรั้วด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้านหน้าบ้าน
มั ก จะเป็ น จุ ด ที่ เ จ้ า ของบ้ า นไม่ ค่ อ ยให้ ค วามสนใจและ
มักปล่อยให้ช่างทำ�งานกันโดยไม่ได้ตรวจงาน ถ้าเจอช่าง
มักง่ายก็จะทำ�งานไม่เรียบร้อย ทำ�ให้เมื่อใช้งานไปหลายๆ ปี
รั้วมักจะเกิดปัญหาเอียงหรือล้ม การแก้ไขปัญหารั้วที่เอียง
หนักๆ ก็เป็นไปได้ยาก อาจจะต้องรื้อรั้วเพื่อทำ�ใหม่กันเลย
ทีเดียว สำ�หรับท่านที่กำ�ลังจะทำ�รั้วใหม่หรือจะซ่อมแซมรั้ว
เดิม HBG CM มีแนวทางการตรวจงานรั้วบ้านและการ
แก้ไขรั้วที่เอียงมาฝากกัน
หากรัว้ บ้านเป็นไม้หรือสังกะสีแบบทัว่ ๆ ไป คงไม่จ�ำ เป็นต้องเขียนแบบก่อสร้าง
ให้วุ่นวาย แค่ให้ช่างร่างแบบในกระดาษแล้วก็ลงมือทำ�ได้เลย แต่สำ�หรับรั้วบ้านไม่
เหมือนรั้วทั่วไป เพราะเป็นรั้วที่อยู่ติดกับถนนหรือที่ดินข้างเคียง เมื่อรั้วล้มหรือพัง
ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยและคนสัญจรไปมาได้ ดังนั้นรั้วบ้านจึงต้องมี
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ความแข็งแรง ทนทาน และต้องมีการเสริมฐานรากให้ถูกต้องตามหลักการ ดังนั้น
ในการออกแบบรั้วจึงต้องมีแบบก่อสร้างที่ออกแบบโดยสถาปนิกหรือวิศวกร เพื่อให้
ได้รั้วบ้านที่แข็งแรงและป้องกันการเอียงและล้มได้ สำ�หรับการตรวจงานรั้วบ้าน
มีขั้นตอนดำ�เนินการดังนี้
1. ตรวจแนวที่ดินให้ถูกต้อง
ก่อนที่จะวางแนวของรั้วให้ท่านตรวจสอบหมุดหลักเขตที่ดินให้ตรงตาม
โฉนด หากเป็นด้านที่ติดกับที่ดินข้างเคียง ควรให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงรับทราบและ
ยินยอมด้วย ป้องกันการวางแนวรั้วล้ำ�เขตที่ดิน การเคลื่อนย้ายรั้วภายหลังจะเป็น
เรื่องที่ยุ่งยาก
2.ให้วิศวกรช่วยออกแบบฐานราก
ก่อนออกแบบรั้วควรให้วิศวกรมาตรวจดูดินในพื้นที่ว่าเป็นดินอ่อนหรือไม่
เนื่องจากจะได้ทราบว่าต้องใช้ฐานรากที่มีเสาเข็มหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่มีการมาตรวจดู
ก่อนและใช้ฐานรากที่ไม่มีเสาเข็ม เมื่อใช้งานไปสักระยะ เมื่อเกิดดินไหลหรือดินยุบ
ตัว รั้วอาจจะเอียงและพังได้ ซึ่งการแก้ไขอาจจะต้องรื้อโครงสร้างรั้วใหม่ทั้งหมด
การออกแบบฐานรากของรั้ว ควรให้วิศวกรเป็นผู้ออกแบบ เพราะต้องมีการ
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เสริมฐานรากและการเลือกประเภทของฐานรากรั้ว
ให้เหมาะสม โดยเฉพาะกรณีทด่ี นิ ทีม่ รี ะดับดินแตกต่าง
จากที่ดินข้างเคียง หรือกรณีที่รั้วบ้านอยู่ใกล้กับคูน้ำ�
ต้องใช้ฐานรากกันดิน ซึ่งหากใช้ฐานรากทั่วไป เมื่อใช้
งานไปรั้วจะเริ่มล้มเอียงเพราะถูกระดับดินฝั่งที่สูง
กว่าดัน ส่วนการออกแบบความสวยงามของรั้วก็ให้
เป็นหน้าที่ของผู้รับเหมา สถาปนิก หรือวิศวกรก็ได้ แต่
ให้ทำ�งานร่วมกันกับการเขียนแบบฐานรากของรั้วเพื่อ
ให้สามารถคำ�นวณการรับน้ำ�หนักได้
3. ตรวจแนวการวางฐานราก
เมื่อถึงการขุดดิน เพื่ อทำ � ฐานรากให้ เข้ าไป
ตรวจฐานรากของแนวรั้ว กับแนวเขตที่ดินให้เป็นไป
ตามแบบหรือโฉนด โดยให้ตรวจดูในแบบว่าตีนฐานราก
ไม่มีส่วนใดที่ยื่นออกไปยังที่ดินข้างเคียงหรือถนน ซึ่ง
การออกแบบฐานรากที่ติดกับที่ดินข้างเคียงต้องใช้
ฐานรากแบบตีนเป็ด ที่จะมีลักษณะคล้ายตัว L แต่
หากเป็นรั้วของโครงการบ้านจัดสรรหรือมีการตกลง
ทำ�รั้วร่วมกับเพื่อนบ้าน รั้วระหว่างบ้านก็ให้วางแนวรั้ว
รวมทั้งฐานรากให้อยู่กึ่งกลางระหว่างสองเขตที่ดิน
เพราะถือว่าเป็นรั้วที่ใช้งานร่วมกันของทั้งสองบ้าน
4. ตรวจตั้งเสาให้ตรง ไม่ดิ่ง ไม่เอียง
เมื่อถึงขั้นตอนการขึ้นเสารั้ว ให้ลองใช้เครื่อง
วัดระดับ (Level) ให้เสาตัง้ ได้ตรง ได้ระดับ ไม่เอียง และ
เมื่อถึงขั้นตอนการขึ้นคานทับหลังของรั้วก็ให้ตรวจดู
ว่าได้ระดับเท่ากันทั้งรั้ว ไม่มีระดับรั้วที่สูงๆ ต่ำ�ๆ ทั้งนี้
อาจจะใช้เครื่องมือวัดระดับหรือใช้การมองได้ตาเปล่า
ก็ได้ ถ้าหากพบว่ามีเสาหรือคานทับหลังเอียงก็ให้ช่าง
แก้ไขต่อไป
5. ตรวจการก่อผนังรั้วให้ได้ระดับ
เก็บงานสีเรียบร้อย
เมื่อถึงขั้นตอนการก่อผนังรั้ว ก็ให้ดูความ
เรี ย บร้ อ ยในการทำ � งานของช่ า งในการทำ � งานตาม
ลักษณะของรัว้ ประเภทต่างๆ เช่น หากเป็นรัว้ อิฐบล็อก

หรือรั้วคอนกรีตสำ�เร็จรูปก็ให้ดูว่าก่อได้ระดับ ไม่เอียง
ไม่เอาอิฐบล็อกที่แตกหรือเสียหายมาใช้ มีการฉาบ
เก็บงานที่เรียบร้อย
ถ้าเป็นรั้วที่มีการยึดแผ่นรั้วไม้แนวตั้งเข้ากับ
โครงคร่าว ให้ตรวจดูว่าระยะยึดของแผ่นรั้วไม้นั้นมี
ระยะห่างเท่าๆ กัน และต้องได้ดง่ิ และระดับ หากมีการ
ทาสีผนังหรือทาสีแผ่นรั้วไม้ ก็ให้ดูว่ามีการเลือกใช้สี
ที่ถูกต้อง ซึ่งต้องเป็นสีทาภายนอกชนิดที่กันความชื้น
และช่างมีฝมี อื ในการทาสีและการเก็บงานได้เรียบร้อยดี
6. ตรวจการติดตั้งงานเหล็กให้แข็งแรง
หากรัว้ ทีอ่ อกแบบไว้มงี านเหล็กดัดหรือลูกศร
เหล็กที่ติดด้านบนของรั้วเพื่อกันขโมย ที่มักใช้การยึด
แผงลูกศรเหล็กนี้โดยการเจาะรูตรงแนวทับหลังหรือ
คานบนสุดของรั้วเป็นระยะแล้วเสียบเหล็กลงไปเพื่อ
ยึดหรือใช้การฝังพุกลงไป ซึ่งอาจจะทำ�ให้แผงลูกศร
เหล็กไม่แข็งแรงนัก ในการแก้ไขอาจจะนัดให้ร้านทำ�
เหล็กนำ�แผงลูกศรเหล็กมาก่อนเพื่อหล่อทับหลังเข้า
กับแผงในขัน้ ตอนเทหล่อคานเลย หรือให้ชา่ งเผือ่ เหล็ก
หนวดกุง้ โผล่ออกมาเป็นช่วงๆ ให้ชา่ งสามารถเชือ่ มยึด
แผงลูกศรเหล็กได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องเจาะหรือสกัด
ด้านบนของรั้วให้ยุ่งยากในภายหลัง
เช่นเดียวกันหากประตูรว้ั ต้องมีการติดตัง้ เสา
ที่อาจจะต้องมีการฝากโครงสร้างกับเสารั้ว ก็ควรนัด
ให้ ช่ า งทำ � ประตู กั บ ผู้ รั บ เหมามาคุ ย กั นก่ อ นที่ จ ะทำ �
การหล่อเสารั้ว จะได้มีการเตรียมทำ�โครงสร้างไว้รอ
ไม่ต้องสกัดเสาภายหลัง
7. ตรวจความเรียบร้อยและการเก็บ
งาน
ถ้าตัวโครงสร้างรั้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมี
การเก็บงานสีเรียบร้อยแล้ว ให้ช่างปรับพื้นที่รอบๆ รั้ว
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ให้สะอาด ถมดินเก็บงานให้เรียบร้อย ก็ให้ตรวจความ
ถูกต้องว่าเป็นไปตามแบบก่อสร้างและรายการประกอบ
แบบที่วิศวกรได้ออกแบบไว้แต่แรก ก็เป็นอันเสร็จครับ
8. การป้องกันและแก้ไขรั้วที่ล้มเอียง
ส่วนการแก้ไขรั้วที่เพิ่งเอียงให้ลองเริ่มจาก
การถมดินให้สองฝั่งเท่ากัน โดยตรวจระดับดินที่ดิน
เรากับทีด่ นิ ข้างเคียงว่ามีความสูงต่�ำ ต่างกันเยอะหรือไม่
ถ้าระดับดินต่างกันมาก ดินฝั่งที่สูงกว่าจะดันให้รั้ว
เอียงไปในทิศทางตรงกันข้าม ถ้าระดับดินฝั่งเราต่ำ�
กว่าให้ถมดินเพิ่มให้ระดับเท่ากัน แต่ถ้าระดับดินฝั่ง
เราสูงกว่าให้ปรับระดับดินบริเวณใกล้รั้วให้ลาดเอียง
ลงไปเท่ากับระดับดินของที่ดินข้างเคียง
แต่ถ้ารั้วนั้นเอียงมากและเริ่มที่จะล้ม กรณีที่
ไม่ ร้ า ยแรงมากอาจจะใช้ เครื่ อ งมื อ ไฮดรอลิ ก หรื อ
เครื่องมืออื่นๆ ในการดึงรั้วให้กลับมาตรงเหมือนเดิม
แล้วจึงทำ�การเสริมโครงสร้างรั้วเพิ่มเข้าไป แต่หากรั้ว
ล้มมากเกินไป อาจจำ�เป็นต้องรื้อรั้วเดิมตั้งแต่ผนังรั้ว
ไปจนถึงตัวฐานรากเพื่อทำ�ฐานรากใหม่ตั้งแต่ต้น โดย
เสริมเสาเข็มหรือทำ�ฐานรากสเตย์ (ฐานรากอีกชุดที่
เอาไว้ดึงรั้วไม่ให้ล้ม) อย่างไรก็ตามการแก้ไขรั้วเอียง
นั้นจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรึกษาวิศวกรเพื่อแก้ไข
ปัญหา
รั้วบ้านที่ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรและ
มีการเลือกฐานรากที่เหมาะสมกับสภาพของดินและ
ระดับดินก็นา่ จะช่วยให้รว้ั ไม่ลม้ เอียงง่าย อย่างไรก็ตาม
การเสริมฐานรากและการเพิม่ เสาเข็ม ย่อมทำ�ให้ราคา
ค่าทำ�รั้วแพงขึ้นไปด้วย ตรงนี้ก็อยู่ที่ท่านเจ้าของบ้าน
จะเลือกใช้รว้ั แบบใดและใช้ฐานรากแบบใดให้สอดคล้อง
กับงบประมาณที่มีนะครับ แต่เชื่อเถอะอย่างน้อยๆ
ให้รั้วบ้านมันมั่นคงแข็งแรงไว้ดีกว่า ถ้าไปซ่อมทีหลัง
อาจจะเสียเงินทำ�รั้วใหม่อีกรอบก็เป็นไปได้
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Home Interview
เรื่อง/ภาพ: กองบรรณาธิการ

บสย. รุกค้ำ�ประกันสินเชื่อ
พร้อมหนุนธุรกิจอสังหาฯ เติบโต
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ผู้ ที่ เ คยมี ป ระสบการณ์ ห าซื้ อ
บ้านหลายรายคงเคยใช้บริการหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่หลายแห่ง เพื่อให้
สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
ได้ส�ำ เร็จ นอกจากนัน
้ ก็ยง
ั มีหน่วยงาน
ที่ มุ่ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น
ผู้ ป ระกอบการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ น
เรื่องเงินทุนในการดำ�เนินงาน หนึ่งใน
นั้นได้แก่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่ให้การ
ค้ำ�ประกันสินเชื่อกับผู้ประกอบการ
ทีมงาน HBG CM ได้มีโอกาส
พูดคุยกับ นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัท
ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาด
ย่อม เกี่ยวกับภารกิจของ บสย. และ
ข้ อ มู ล การค้ำ � ประกั น สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ
อสังหาฯ
กิจกรรมหลากหลาย ส่งผลให้ยอดค้�ำ
ประกันขยับ
ทาง บสย. มีกิจกรรมเกี่ยวกับการค้ำ�ประกัน
ค่อนข้างมาก อาทิ โครงการกิจกรรมมหกรรมทางการ
เงินกว่า 17 ครั้ง ทั่วประเทศ พร้อมจัดกิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดสินเชื่อ กิจกรรมร่วมกับทาง
ธนาคารโดยทำ � การประชาสั ม พั นธ์ โครงการใหม่ ๆ
และการค้ำ�ประกัน
สำ�หรับยอดค้ำ�ประกันของ บสย. ในปี 2561
ในช่วง 4 เดือนแรก สามารถค้ำ�ประกันไปกว่าสาม
หมื่นล้านบาท มีจำ�นวนลูกค้าที่ได้รับการค้ำ�ประกัน
จำ�นวน 40,000 ราย เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
ทั้ ง นี้ ย อดการค้ำ � ประกั นตลอดทั้ ง ปี ตั้ ง เป้ า
ทั้งหมดไว้ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้านบาท โดยในปี 2561
นี้ บสย. มีโครงการทีส่ �ำ คัญ เรียกว่าโครงการค้�ำ ประกัน
ลูกค้าทั่วไป ระยะที่ 6 โครงการนี้มีเงินทุนทั้งหมด
แปดหมืน่ หนึง่ พันล้านบาท เริม่ โครงการเดือนสิงหาคม
2560 รวมทั้งหมด 10 เดือน สิ้นสุดในเดือนมิถุนายน
โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ดี เพราะ
บสย. ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับลูกค้า จำ�นวน 4 ปี
อาทิ หากลูกค้าใช้เงินค้ำ�ประกัน บสย. จำ�นวนหนึ่ง
ล้านบาท ค่าธรรมเนียมปีละหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท
รวมทั้งหมดประมาณเจ็ดหมื่นบาทหรือร้อยละ 7 ที่ไม่
ต้องเสียค่าธรรมเนียม
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ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจทั่วประเทศ
ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด
สำ�หรับลูกค้าที่ใช้บริการค้ำ�ประกันสินเชื่อ
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
ทั้ ง นี้ ใ นภาคเหนื อ ค่ อ นข้ า งกระจายตั ว ใน
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
ซึ่งจะทำ�สินเชื่อนอกภาคเกษตรได้ โดยส่วนใหญ่ก็จะ
เป็นธุรกิจเกี่ยวกับ SME และธนาคาร ธ.ก.ส. ก็เริ่มใช้
การบริการของ บสย. ในการปล่อยสินเชือ่ ทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบ
การของ SME ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีธุรกิจภาคเกษตรเพิ่ม
มากขึ้นด้วย
เปิดโอกาสธุรกิจรายเล็ก-สตาร์ทอัพ
พร้อมประสานสถาบันการเงิน
ในปี 2561 บสย. ยังมีโครงการใหม่อีก 2
โครงการ ได้แก่
1. โครงการลูกค้าทั่วไป วงเงินในค้ำ�ประกัน
ประมาณแสนห้าหมื่นล้านบาท
2. โครงการค้ำ�ประกันลูกค้าไมโคร ระยะที่ 2
วงเงินหมื่นสามพันห้าร้อยล้านบาท และช่วงกลาง
เดือนมิถุนายน 2561 จะเริ่มโครงการไมโคร ระยะที่ 3
วงเงินหมื่นห้าพันล้านบาท ที่มีผู้ประกอบการรายเล็ก
สนใจเข้าร่วมโครงการลูกค้าไมโคร ในแต่ละเดือนหนึ่ง
จำ�นวน 6-7 พันราย ในกลุ่มนี้ร้อยละ 70 ที่เป็นลูกค้า
ของ บสย. ทำ�ให้ผปู้ ระกอบการรายเล็กทีเ่ ป็นลูกค้าของ
บสย. ก็จะทำ�ให้กู้เงินได้ง่ายขึ้น โดยธนาคารที่เข้าร่วม
ในโครงการ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยเครดิต ธนาคารทิสโก้ ธนาคารกรุงเทพ
ด้านการค้ำ�ประกันในครึ่งปีหลังเป็นโครงการ
gs7 และโครงการไมโคร ระยะที่ 3 ระยะเวลาในการ
ทำ�งานประมาณ 2 เดือน ในการประชาสัมพันธ์ คาดว่า
จะมี ย อดเงิ นค้ำ � ประกั น ประมาณเดื อ นกั น ยายนถึ ง
ธันวาคม ส่วนการค้�ำ ประกันทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจสตาร์ทอัพ
มีวงเงินประมาณหมื่นล้านบาท

ธุรกิจกลุม
่ อสังหาฯ ภาคเหนือ เชียงใหม่เชียงรายสนใจใช้บริการ
การค้ำ�ประกันในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ยังมีจำ�นวนไม่มากนัก เพราะในอดีต บสย. ไม่มี
โครงการค้ำ � ประกั น ให้ กั บ ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
เนื่ อ งจากผู้ ป ระกอบการสามารถขอสิ น เชื่ อ โดยใช้
ที่ดิน, บ้าน มาค้ำ�ประกันได้
แต่ ถ้ า เป็ น ธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งพบว่ า มี
ลูกค้าค่อนข้างมาก เช่น โครงการที่ธนาคารกรุงไทย
ร่วมกับโครงการภาครัฐ ก็มีลูกค้าของ บสย. ขอค้ำ�
ประกันวงเงินประกัน
การแบ่งประเภทธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาฯ ที่ได้
รับอนุมตั กิ ารค้�ำ ประกันสินเชือ่ ในภาคเหนือมี 3 ประเภท
ได้แก่ รับเหมาก่อสร้าง, จำ�หน่ายวัสดุกอ่ สร้าง, โครงการ
บ้านจัดสรร ซึ่งกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่มีมูลค่าการขอ
อนุมตั มิ ากทีส่ ดุ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จำ�นวน 242 ราย
มูลค่า 940.12 ล้านบาท รองลงมาได้แก่จงั หวัดเชียงราย
จำ�นวน 131 ราย มูลค่า 404.44 ล้านบาท
กลุ่มจำ�หน่ายวัสดุก่อสร้างที่มีมูลค่าการขอ
อนุมตั มิ ากทีส่ ดุ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จำ�นวน 185 ราย
มูลค่า 459.67 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ จังหวัด
เชียงราย จำ�นวน 165 ราย มูลค่า 448.39 ล้านบาท
ส่วนโครงการหมู่บ้านจัดสรรของจังหวัดเชียงใหม่ที่
ขออนุมัติการค้ำ�ประกันสินเชื่อ จำ�นวน 2 ราย มูลค่า
1.112 ล้านบาท
การดำ�เนินงานของ บสย. นับว่าสามารถ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการหลากหลายกลุ่ม รวมถึงผู้
ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ที่จะช่วยให้ธุรกิจมีเงิน
ทุนหมุนเวียนเพื่อให้เติบโตทันกับความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
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แผนที่โครงการบ้าน คอนโด และอาคารพาณิชย์ เชียงใหม่
118

บทเชยี งใหม 3012
วงชน

วัดบวกเปา

อำเภอดอยสะเก็ด

วัดบวกเปา

รพ.ดอยสะเก็ด

118

สวนทวีชล

เ ก ็ด
อย ส ะ
หม- ด
ใ
ง
ย
ี
ถ.เช
20ตลาดคาเจริญ

ดคาเจริญ
ทราย

ปอมตำรวจบอหิน

118

อำเภอดอยสะเก็ด

รพ.ดอยสะเก็ด

118

สวนทวีชล

งให
ถ.เชีย

ม- ดอ

ยสะเก

็ด

1014

1014

ราง

ราง

-ดอ

-ดอ

ยสะ

ยสะ

เ ก็ ด

เ ก็ ด

ถ.ทา

ถ.ทา

รั้ว-บ

รั้ว-บ

อหิน

อหิน

ปอมตำรวจบอหิน





อส

อส

ก

ถ. บ

ถ. บ

ตลาดทารั้ว

19
1014

1014

121

ดล

ยส เครื่องเงิน

ด
จริญ

หลุยส เครื่องเงิน

7

ตลาดอุยทา
ตลาดอุยทา
ศูนยหัตถกรรมทำรม ศูนยหัตถกรรมทำรม

27

14
เทศบาลตนเปา

1014

เทศบาลตนเปา
ถ.เชีย
งใหม
-ส

1014

ถ.เชีย

ันกำแ

งใหม

พงสา

ยเกา

-สันก

ำแพง

13
1317

1317

วง
แมก

ถ.ส

แพ 20
20งสายใหม

ันกำ

2

วิลลาจจิโอ (Villaggio)
แกรนด์ ล้านนา เมอริเดียน (Grand Lanna Meridian)
ไวซ์ ซิกเนเจอร์ (Wize Signature)
มาลาดา แม่ริม (Malada Mea Rim)
รีเจ้นท์ กรานาดา เชียงใหม่ (Regent Granada Chiang Mai)
โฮลม์ (Holm)
ปริญญาดา (Prinyada)
บ้าน ณ ชื่น (Baan Na Cheun)
ดอนแก้ว วิลเลจ (Donkaew Village)
บ้านเชียงใหม่พฤกษาโฮม (Baan Chiang Mai Pruksa Home)
บ้านนนนิภา (แม่โจ้) (Baan Nonnipa)
บ้านรุ่งธนา ท่าทุ่ม (Baan Rungthana)
เดอะ พรีโก้ (The Prego)
ศิวาลัย วิลเลจ 4 (sivalai Village 4)
บ้านคหบดี (Baan Kahabordee)
เดอะ มาสเตอร์พีช ซีนเนอรี่ ฮิลล์ (The Masterpiece Scenery Hill)
เดอะโฟลว์ (The Flow Chiang Mai)
โครงการสมหวังกรุ๊ป (Somwang Group)
บ้านกาญจน์กนก (Baan Karnkanok)
กาญจน์กนกวิลล์ (Karnkanok Vill)
วันพลัส คอนโด (One Plus Condo)
ราชพฤกษ์ กรีนเนอร์รี่ฮิลล์(Rajapruek Greenery Hill Condo)
บ้านนวรัตน์ (Baan Nawarat
กาญจน์กนกทาวน์ (Karnkanok Town)
เดอะ แกรนด์ เบเนฟิต 2 (The Grand Benefits 2)
ศุภาลัย มอนเต้ (Supalai Monte)
ดีญ่า วาเล่ย์ (Diya Valley)
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สาธารณะเมื
องเชียงใหม
นทางเดินรถขนส
งสาธารณะเมืองเชียงใหม
แมกวง

แมกวง

สาย 1
สาย 2
สาย 4
สาย 7
สาย 9
สาย 12

: หลัง มช. - สาย
เซ็นทรั
1 ลเฟสติ
: หลัวงัลมช. - เซ็นทรัลเฟสติวัล
: หวยแกว - ขนส
สายง2อาเขต
: หวยแกว - ขนสงอาเขต
: ขนสงชางเผืสาย
อก -4สนามบิ
น งชางเผือก - สนามบิน
: ขนส
: ขนสงชางเผืสาย
อก -7เซ็น:ทรัขนส
ลเฟสติ
วัล อก - เซ็นทรัลเฟสติวัล
งชางเผื
: ขนสงชางเผืสาย
อก -9กาดหลวง
: ขนสงชางเผือก - กาดหลวง
: รถเมลขาว (วนซ
ายขวา)
สาย 12
: รถเมลขาว (วนซายขวา)

ดูรายละเอียดไดที่ www.chiangmaibus.org
ดูรายละเอียดไดที่ www.chiangmaibus.org
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บ้าน

คอนโดมิเนียม

อาคารพาณิชย์
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ดอนแก้ว วิลเลจ

Donkaew Village
Tel.053-120-336, 053-120-381, 087-187-0002
www.donkaewvillage.com, www.baania.com/ดอนแก้ววิลเลจ

northern
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เริ่มต้นที่ 50 ตร.ว. 2 ห้องนอน 2 ห้องนำ� ราคา 1,999,000 บาท เพียง 10 หลังแรกเท่านั้น

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง

ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบห้องได้ก่อนการก่อสร้าง ไม่มีค่าใช้จ่าย
ใกล้ศูนย์ราชการ ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวเลื่องชื่อของเชียงใหม่
ใกล้ชิดทิวทัศน์ดอยสุเทพอันงดงาม
ไม่ต้องชำ�ระเงินจอง เงินทำ�สัญญา และเงินดาวน์
ลูกค้ากู้ได้เต็มวงเงิน 100-110%
สำ�หรับลูกค้าที่มีสวัสดิการ “ไม่ต้องทำ�สัญญา”

รับสิทธิพิเศษ
ช่วงโปรโมชัน

• สนามหญ้า
• มุ้งลวด
• มิเตอร์น้ำ�ประปา
• วางท่อกำ�จัดปลวกทุกหลัง
• มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ • มียามรักษาการณ์ 24 ชม.

โครงการดอนแก้ว วิลเลจ ที่ตั้งโครงการ เลขที่ 289/78 หมู่ 2 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 ผู้ดำ�เนินการ คุณยุพิน ทรายคำ� ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 23/2559 ที่ดินไม่มีภาระผูกพันพร้อมโอน
กรรมสิทธิ์ ติดต่อสอบถาม โทร.053-120-336, 053-120-381, 087-187-0002 แฟกซ์ 053-120-382
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Baan Chiangmai Pruksa Home
Tel.098-647-8793, 098-647-8235
www.pruksavaree.com, www.baania.com/บ้านเชียงใหม่พฤกษาโฮม

สวย ถูก ดี มีมาตรฐาน บริการครบวงจร

รับสรางบานสวย บนที่ดินของคุณ...
คุณภาพมาตรฐาน บริการครบวงจร

ฟรี!

บริการออกแบบ
ขอใบอนุญาตกอสราง
ขอสินเชื่อกับธนาคาร

ประมาณราคา
ติดตอสวนราชการ
เขียนแบบบาน

ราคา 1,250,000 บาท

บ้านภัสสร 3 นอน 2 น้ำ�

บาน+ที่ดิน 75 ตร.ว.

ราคา

2,037,500.-

บ้านพรรณาพฤกษา 3 นอน 2 น้ำ� ราคา 880,000 บาท

บ้านพลอยพฤกษา 3 นอน 2 น้ำ� ราคา 1,260,000 บาท
อ.แมริม

พฤกษาโฮม 3 ม.แมโจ

ถ.เชียงใหม-แมริม

ว

(ศรีบุญเรือง)

ถ.วงแ
หวนร

อบน

ตลาดปาเหมือด

นรอบ

รพ.ลานนา

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา
(เจ็ดยอด)

ถ.ซูเปอรไ ฮเ
วย

รพ.เทพปญญา

ตลาด
สันทราย

ห
ถ.เชียงใ
(หนองก
นครุ)

าษฎ

ร
ริญ
ถ.เจ
ำ

ถ.วังสิงหค

ม.ราชภัฏ

วัดเจ็ดยอด

พฤกษาโฮม
4
สะเก็ด
ม-ดอย
อหิน

ถ.ทารั้ว-บ

ร

ตัวเมือง
เชียงใหม
ถ.วัวลาย

รพ.สวนดอก

ตลาดแมเหียะ

พฤกษาวารี 1
ถ.สันก

ำแพงส
าย

สะพานนวรัฐ

ถ.มหิดล
ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.สันกำแ
พงสายให

ม

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

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง

ถนนคอนกรีต ไฟฟา น้ำประปา มีโฉนด

เกา

ตลาดสด
เจริญเจริญ

กู ธอส. ได

ถ.วงแห
วนรอ
บน

สนามบิน
เชียงใหม

ถ.ทาแพ

ม.พายัพ
รพ.กรุงเทพ

ง)
งใหม-ลำปา
ฮเวย (เชีย
ถ.ซูเปอรไ

อบต.สุเทพ

ถนนเลียบคลองชลประทาน

ตลาดตนพยอม

ถ.นิมมานเหมินท

ม.เชียงใหม
ถ.สุเทพ

สะพาน
นครพิงค

ตลาด
วโรรส

ถูกกวานี้ ไมมีอีกแลว

อก

ถ.หวยแกว

ด

(หนองจ
อม)
ใน ตลาดรวมโชค

ดอยสะเก็

ศูนยราชการ
สนามกอลฟ
ลานนา

ถ.เชีย

อก
พฤกษาวารี
2
ถ.วงแ
หว

ศูนยประชุม
นานาชาติ
เชียงใหม

ถ.บอสราง-

รพ.นครพิงค

งใหม
-พรา

สนามกีฬา
700 ป

แบบบ้านโชติกา 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ�

“รับสร้างบ้านสวย... คุณภาพดี... บนที่ดินของคุณ...

ในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้... รับประกันผลงาน...โดยทีมงานมืออาชีพ”
www.pruksavaree.com

โทร. 098-647-8793, 098-647-8235

บ้านเชียงใหม่พฤกษาโฮม ดำ�เนินงานโดย นอร์ท เทอร์น คอนสตรัคชั่น ที่ตั้งโครงการ เลขที่ 22/9 หมู่ 1 ตำ�บลป่าไผ่ อำ�เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
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northern

บ้านเชียงใหม่พฤกษาโฮม

บ้านนนนิภา (แม่โจ้)

วนรอ

บนอก

ถ.วงแ
หวนร

ตลาดปาเหมือด

รพ.ลานนา

ยสะเก็ด

ตลาด
สันทราย

ร

อหิน

ตัวเมือง
เชียงใหม
ถ.วัวลาย

ถ.นิมมานเหมินท

ถนนเลียบคลองชลประทาน

อบต.สุเทพ

รพ.สวนดอก
ตลาด
ตนพยอม

สนามบิน
เชียงใหม

ถ.ทาแพ

ม.พายัพ

ถ.มหิดล

ถ.ทารั้ว-บ

รพ.กรุงเทพ

สะพานนวรัฐ

ง)
งใหม-ลำปา
ฮเวย (เชีย
ถ.ซูเปอรไ

ม.เชียงใหม
ถ.สุเทพ

สะพาน
นครพิงค

ตลาด
วโรรส

ดอยสะเก็

ำ

ฎ
ราษ
ริญ

ถ.หวยแกว

หม-ดอ
ถ.เชียงใ

ด

รพ.เทพปญญา

ถ.เจ

ถ.โชตนา

ถ.ซูเปอรไ ฮเ
วย
ม.ราชภัฏ

ถ.วังสิงหค

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา
(เจ็ดยอด)

อบใน ตลาดรวมโชค

เวียงกุมกาม

ถ.สันก

ตลาดอุยทา

ำแพงส
าย

เกา

ตลาดสด
เจริญเจริญ

ถ.บอสราง-

ศูนยราชการ
สนามกอลฟ
ลานนา

-พรา
ว

รพ.นครพิงค

ศูนยประชุม
นานาชาติ
เชียงใหม

งใหม

สนามกีฬา
700 ป

ม.แมโจ

บถา.วงนนนนิ
ภา (แมโจ)
แห
ถ.เชีย

อ.แมริม

ถ.เชียงใหม-แมริม

northern

พิสูจน์ความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ได้ที่ “บ้านนนนิภา” (แม่โจ้)

Baan Nonnipa
Tel.053-044-900, 081-783-0376
www.baannonnipa.com, www.baania.com/บ้านนนนิภาแม่โจ้

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง

ถ.สันกำแ
พงสายให

ม

ถ.วงแหวนรอบใน

โครงการบ้านนนนิภา (แม่โจ้) เฟส 5 ดำ�เนินการโดย บริษัท ภานน จำ�กัด โฉนดที่ดินเลขที่ 32570, 32571 ที่ดินเนื้อที่รวม 52 ไร่ 2 งาน 19 ตร.ว. ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 41/2559 ออกให้ ณ วันที่
11 สิงหาคม 2559
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บ้านรุ่งธนา (ท่าทุ่ม)

Baan Rungthana
Tel.052-000431, 081-716-2604
www.baanrungtana.com

eastern

บ้านรุ่งธนา ที่สุดด้วยมาตรฐาน บริการด้วยใจ

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง

ตลาดปาเหมือด

ตลาดรวมโชค

รพ.ลานนา

รพ.เทพปญญา

ยสะเก็ด

ตลาด
สันทราย

หม-ดอ
ถ.เชียงใ

บานรุงธนา ทาทุม
การประปาสวนภูมิภาค

ฎ
ราษ

ำ

ริญ

ถ.เจ

วัดเจ็ดยอด

ถ.วังสิงหค

ถ.ซูเปอรไ ฮเ
วย
ม.ราชภัฏ

อหิน

ถ.ทารั้ว-บ

ร

ตัวเมือง
เชียงใหม
ถ.วัวลาย

รพ.สวนดอก

สะพานนวรัฐ

ถ.มหิดล
ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.ราชพฤกษ

ถ.วงแหวนรอบนอก

รพ.กรุงเทพ
ปอมตำรวจ
รองขุน

-ลำปาง)

ตลาดแมเหียะ

ตลาดทารั้ว

หลุยหเครื่องเงิน

ถ.สันก
ตลาดสด
เจริญเจริญ

ำแพงส
าย

ตลาดอุยทำ

เกา ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง

ถ.สันกำแ
พงสายให

ม

ถ.วงแห
วนรอ
บน

สนามบิน
เชียงใหม

ถ.ทาแพ

ม.พายัพ

งใหม
ฮเวย (เชีย
ถ.ซูเปอรไ

อบต.สุเทพ

ถนนเลียบคลองชลประทาน

ตลาดตนพยอม

ถ.นิมมานเหมินท

ม.เชียงใหม
ถ.สุเทพ

สะพาน
นครพิงค

ตลาด
วโรรส

อก

ถ.หวยแกว

ด

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา
(เจ็ดยอด)

ดอยสะเก็

ก

อบใน

งใหม

อบนอ

ถ.วงแ
หวนร

ถ.บอสราง-

ศูนยราชการ
สนามกอลฟ
ลานนา

ถ.เชีย

รพ.นครพิงค

ศูนยประชุม
นานาชาติ
เชียงใหม

ถ.วงแ
หวนร

ถ.เชียงใหม-แมริม

สนามกีฬา
700 ป

-พรา
ว

บ้านชั้นเดียว พร้อมที่ดิน เริ่มต้น 1.49 ล้านบาท

กู้ได้สูงสุด 100%

ฟรีดาวน์ ฟรีโอน
โปรโมชั่นแถมฟรี!
• ค่าโอนกรรมสิทธิ์
• ระบบก�ำจัดปลวก, ร้อยท่อใต้อาคาร
• ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา
• มิเตอร์น�้ำประปา
• มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์
• เตาแก๊สแบบฝัง

• ระบบป้องกันไฟดูด
• รั้วรอบบ้าน
• ปูสนามหญ้า
• ปั๊มน�้ำ ฮิตาชิ 250W + ถังเก็บน�้ำ 1,000 ลิตร
• เคาน์เตอร์พร้อมซิงค์ล้างจาน

โทร.052000431, 081-7162604

E-mail : rungtana2010@hotmail.com, www.baanrungtana.com

โครงการบ้านรุ่งธนา (ท่าทุ่ม) บริหารโดย บริษัทธนาโชคคอนสตรัคชั่น จำ�กัด เลขที่ 269/19 ม.3 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
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เดอะ พรีโก้ (โดยโครงการศิวาลัย)

eastern

บ้านเหนือระดับ เรียบหรู สง่างาม ที่คู่ควรกับคุณ

The Prego
Tel.053-101-333
www.theprego.com, www.baania.com/เดอะพรีโก้

บานแข็งแรง ไดมาตรฐาน ดวยการตอกเสาเข็ม และวัสดุคุณภาพจาก SCG

อบนอ

ก

ถ.วงแ
หวนร

ตลาดปาเหมือด

อบใน ตลาดรวมโชค

รพ.ลานนา

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา
(เจ็ดยอด)

ยสะเก็ด

รพ.เทพปญญา

ตลาด
สันทราย

ร

าษฎ

ร
ริญ
ถ.เจ
ำ

ถ.วังสิงหค

ถ.โชตนา

ถ.ซูเปอรไ ฮเ
วย
ม.ราชภัฏ

ถ.วัวลาย

ถนนเลียบคลองชลประทาน

อบต.สุเทพ

ตัวเมือง
เชียงใหม

รพ.สวนดอก
ตลาด
ตนพยอม

สนามบิน
เชียงใหม
ตลาดแมเหียะ

ตลาดวิบูลยทอง

ถ.ทาแพ

ม.พายัพ

สะพานนวรัฐ

ถ.มหิดล

ิน
ารั้ว-บอห

ถ.ท

รพ.กรุงเทพ

ถ.สันก

ตลาดอุยทา

ำแพงส
าย

เกา

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง

ตลาดสด
เจริญเจริญ

ถ.สันกำแ
พงสายให

ม

เวียงกุมกาม

ถ.วงแหวนรอบใน

ถ.วงแหวนรอบนอก

เดอะ พรีโก
ถ.เชียงใหม-ลำพูน

ถ.ราชพฤกษ

สะพาน
นครพิงค

ตลาด
วโรรส

ง)
งใหม-ลำปา
ฮเวย (เชีย
ถ.ซูเปอรไ

ม.เชียงใหม
ถ.สุเทพ

ถ.นิมมานเหมินท

ถ.หวยแกว

หม-ดอ
ถ.เชียงใ

ยสะเก็ด

ศูนยราชการ
สนามกอลฟ
ลานนา

ถ.บอสรางดอ

ศูนยประชุม
นานาชาติ
เชียงใหม

ถ.เชีย
งใหม
-พ

ราว

รูปภาพและบรรยากาศจำลอง
ถ.วงแ
หวนร

เร��มตน

2.xx-10.xx ลานบาท

ฟร�! โอนกรรมสิทธิ์ทุกหลัง
พรอมรับโปรโมชั่นพ�เศษมากกวา 10 รายการ

มี คลับเฮาส พรอมสระวายน้ำ
*คลับเฮาส เปนกรรมสิทธิ์ของบร�ษัท รอยัลฯ แปลงที่ดินตั้งอยูนอกโครงการจัดสรร

Tel. 053-101333

www.theprego.com
facebook.com/theprego

โครงการ เดอะพรีโก้ ดำ�เนินการโดย บริษัท รอยัล สยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 40/2558 ที่ตั้งโครงการ 194 ม.8 ต.ต้นเปา อ.สันกำ�แพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทร.053-101-333

46

Home Buyers’ Guide Chiangmai

ศิวาลัย วิลเลจ 4 (ใกล้แยกบ่อสร้าง)

Sivalai Village Project 4
Tel.053-133-111, 086-428-0604
www.sivalaivillage.com, www.baania.com/ศิวาลัยวิลเลจ4

บ้านหลังใหญ่กว่า ในราคาที่ถูกกว่า

eastern

เปดเฟสใหมแลววันนี้

แบบบาน ศิวาลัยแกรนด : 6 หองนอน 6 หองน้ำ จอดรถได 2 คัน

แบบบาน ศิวรินทร :
แบบบาน ศิวลักษณ :
1 ชั้น 3 หองนอน 2 หองน้ำ จอดรถได 2 คัน 3 หองนอน 3 หองน้ำ จอดรถได 2 คัน

แบบบาน ศิวกานต :
3 หองนอน 3 หองน้ำ จอดรถได 2 คัน

แบบบาน ศิวรัตน :
4 หองนอน 4 หองน้ำ จอดรถได 2 คัน

บานหลังใหญกวา ในราคาที่ถูกกวา ตอกเสาเข็มทุกหลัง ใชวัสดุกอสราง SCG
อบนอ

ตลาดปาเหมือด

อบใน ตลาดรวมโชค

รพ.ลานนา

ยสะเก็ด

สนามบิน
เชียงใหม

ถ.สันก

ำแพงส
าย

สะพานนวรัฐ

เวียงกุมกาม

ถ.วงแหวนรอบใน

ตลาดอุยทา

เกา

ตลาดสด
เจริญเจริญ

ถ.ส

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง

ศิวาลัยันกำแวิพงสลายใหเลจ
4
ม

-ลำปาง)

ตลาดแมเหียะ

ถ.ทาแพ

ถ.มหิดล

ถ.ทารั้ว-บ

รพ.กรุงเทพ

งใหม
ฮเวย (เชีย
ถ.ซูเปอรไ

อบต.สุเทพ

ถนนเลียบคลองชลประทาน

ตลาด
ตนพยอม

ตัวเมือง
เชียงใหม

ม.พายัพ

ถ.บอสราง-

รพ.สวนดอก

ถ.วัวลาย

ถ.นิมมานเหมินท

ม.เชียงใหม
ถ.สุเทพ

สะพาน
นครพิงค

ตลาด
วโรรส

ดอยสะเก็

อหิน

ร

ถ.หวยแกว

หม-ดอ
ถ.เชียงใ

ตลาด
สันทราย

ด

รพ.เทพปญญา

ฎ
ราษ
ริญ
ถ.เจ
ำ

ถ.โชตนา

ถ.ซูเปอรไ ฮเ
วย
ม.ราชภัฏ

ถ.วังสิงหค

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา
(เจ็ดยอด)

ก

ถ.วงแ
หวนร

ศูนยราชการ
สนามกอลฟ
ลานนา

บานเดี่ยว เริ่มตน 2.8 ลาน *

-พรา
ว

ถ.วงแ
หวนร

งใหม

รพ.นครพิงค

ศูนยประชุม
นานาชาติ
เชียงใหม

ถ.เชีย

สนามกีฬา
700 ป

ถ.เชียงใหม-แมริม

ม.แมโจ

ศิวาลัย วิลเลจ 4

จาย

ถูก กวา



บาน ใหญ กวา
คุณภาพ

ดี กวา

ถูก ใหญ ดี มีที่นี่ที่เดียว

ลดเงินสด!!!
ฟรี!

พรอมของแถมมากมาย

แถมแอร 12,000 BTU จำนวน 2 ตัว

Tel. 053-133111 www.sivalaivillage.com

E-mail: sivalai_house@hotmail.com

โครงการศิวาลัย วิลเลจ 4 ดำ�เนินการโดย บริษัทโกลเด้นท์พาเลซ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 30/2554 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ที่ตั้งโครงการ 181 หมู่ 8 ต.ต้นเปา อ.สันกำ�แพง
จ.เชียงใหม่ เนื้อที่โครงการ 94 ไร่ เริ่มก่อสร้าง 2553 คาดว่าจะแล้วเสร็จ 2560
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บ้านคหบดี

southern

อบอุ่น แสนสบาย ด้วยบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ

Baan Kahabordee
Tel.053-441-195, 081-992-1346
www.baania.com/บ้านคหบดี

เพชรมณี 149 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ�

ภาพและบรรยากาศจำ�ลอง

อบต.สุเทพ

ถ.นิมมานเหมินท

ถ.วัวลาย

สะพาน
นครพิงค

ตลาด
วโรรส

ตัวเมือง
เชียงใหม

รพ.สวนดอก
ตลาด
ตนพยอม

ถ.ทาแพ

ถ.สันก

สะพานนวรัฐ

ตลาดสด
เจริญเจริญ
เวียงกุมกาม

ถ.วงแหวนรอบใน

ตลาดแมเหียะ
ถ.ราชพฤกษ

ถ.วงแหวนรอบนอก

ตลาดวิบูลยทอง
ต.โฮม
กาดฝรั่ง

บานคหบดี

รพ.หางดง

ม.นอรท-เชียงใหม

ศูนยหัตถกรรม
บานถวาย

ตลาดอุยทา

ำแพงส
าย

ถ.มหิดล

สนามบิน
เชียงใหม

อ.หางดง

ม.พายัพ
รพ.กรุงเทพ

ง)
งใหม-ลำปา
ฮเวย (เชีย
ถ.ซูเปอรไ
ถ.เชียงใหม-ลำพูน

ถนนเลียบคลองชลประทาน

ม.เชียงใหม
ถ.สุเทพ

ดอยสะเก็

อหิน

ถ.ทารั้ว-บ

ร

ถ.หวยแกว

ด

หมถ.เชียงใ

ตลาด
สันทราย

ฎ
ราษ

ำ

ริญ

ถ.โชตนา

รพ.เทพปญญา
ถ.เจ

ถ.วังสิงหค

ถ.ซูเปอรไ ฮเ
วย
ม.ราชภัฏ

ก็ด
ดอยสะเ

ถ.บอสราง-

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา
(เจ็ดยอด)

อ.สารภี
รพ.สารภี

เกา

ถ.สันกำแ
พงสายให

ม

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง

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

ÃÒ¤ÒàÃÔèÁµŒ¹ 2.8 ÅŒÒ¹ºÒ·

เร��มแลว เฟส 2

คนหาความเปน คหบดี ดวยตัวคุณเองวันนี้
สอบถามขอมูลเพ��มเติม โทร.081-992-1346

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

48

Home Buyers’ Guide Chiangmai

เดอะ มาสเตอร์พีช ซีนเนอรี่ ฮิลล์

southern

สุทรียภาพแห่งการครอบครองในอ้อมกอดของขุนเขา

The Masterpiece Scenery Hill
Tel.053-296-688-9, 053-296-692
www.mp-scenery.com, www.baania.com/เดอะมาสเตอร์พีชซีนเนอรี่ฮิลล์

รพ.ลานนา

ยสะเก็ด

าษฎ

อหิน

ถ.ทารั้ว-บ

ร

ถ.นิมมานเหมินท

ถ.วัวลาย
สนามบิน
เชียงใหม

ถ.ทาแพ

ถ.สันก

สะพานนวรัฐ

ถ.มหิดล

ถ.วงแหวนรอบนอก
กาดฝรั่ง

ถ.เชียงใหม-ลำพูน

ถ.ราชพฤกษ

ตลาดสด
เจริญเจริญ

อ.หางดง
ม.นอรท-เชียงใหม

ศูนยหัตถกรรม
บานถวาย

อ.สารภี

เกา

ศูนยรมบอสราง
สันกำแพง

ราคาเริ่มต้นที่ 4.35 ล้านบาท
ในโครงการที่คุณสามารถสัมผัสกับธรรมชาติสุดๆ

ถ.สันกำแ
พงสายให

เดอะ มาสเตอรพีช ซีนเนอรี่ ฮิลล
รพ.หางดง

ตลาดอุยทา

ำแพงส
าย

เวียงกุมกาม

ถ.วงแหวนรอบใน

ตลาดแมเหียะ

ตลาดวิบูลยทอง

ม.พายัพ
รพ.กรุงเทพ

ง)
งใหม-ลำปา
ฮเวย (เชีย
ถ.ซูเปอรไ

อบต.สุเทพ

ตัวเมือง
เชียงใหม

รพ.สวนดอก
ตลาด
ตนพยอม

ถนนเลียบคลองชลประทาน

ม.เชียงใหม
ถ.สุเทพ

สะพาน
นครพิงค

ตลาด
วโรรส

ถ.บอสรางดอ

ำ

ถ.หวยแกว

ยสะเก็ด

หม-ดอ
ถ.เชียงใ

ตลาด
สันทราย

ร
ริญ

ถ.โชตนา

รพ.เทพปญญา

ถ.เจ

ม.ราชภัฏ

ถ.วังสิงหค

ถ.ซูเปอรไ ฮเ
วย

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา
(เจ็ดยอด)

ม

พร้อมรับโปรโมชันพิเศษ... - 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.

โทร. 053 296 688-9, 053 296 692 แฟกซ์ 053 296 694

www.mp-scenery.com

เจ้าของกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ และดำ�เนินการโดย บริษทั ฐากรกิจ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 59 หมู่ 1 ตำ�บลน้�ำ แพร่ อำ�เภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท (ชำ�ระเต็ม) กรรมการผู้
จัดการ นายวัชระ ภัทรประสิทธิ์ เดอะ มาสเตอร์พชี ซีนเนอรี่ ฮิลล์ ทีต่ งั้ โครงการ เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำ�บลน้�ำ แพร่ อำ�เภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 15794 ฯลฯ ใบขออนุญาตจัดสรรทีด่ นิ เลขที่ 31/2550
ออกให้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2550 พื้นที่โครงการโดยประมาณ 93-1-18.2 ไร่ พื้นที่สวนสาธารณะ 2-0-46.1 ไร่ ที่ดินไม่ติดภาระผูกพัน โครงการเริ่มดำ�เนินการก่อสร้างปี 2551 คาดว่าจะแล้วเสร็จปี
2560 ส่วนสโมสร, สระว่ายน้ำ�, ร้านอาหาร ตั้งอยู่ในที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ มิใช่ทรัพย์สินส่วนกลาง พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 15 วัน นับแต่ผู้ซื้อชำ�ระเงินครบถ้วนตามข้อกำ�หนดในสัญญา
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Home Investment

อนุชา กุลวิสุทธิ์

กูรูด้านการเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่ปรึกษาอิสระ วิทยากรและอาจารย์พิเศษ
มีพ็อกเก็ตบุ๊คด้านการเงิน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

แต่งตัวไปกู้:

นาทีทองโอนอสังหาฯ ไปถือในรูปบริษัท
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน
ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เพิ่งมีมติ
ขยายระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้และ
ค่าธรรมเนียมโอนอสังหาฯ ให้กับ
บุ ค คลธรรมดาในการโอนทรั พ ย์ สิ น
ไปยั ง บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุคคลตัง
้ ใหม่ จากเดิมทีส
่ น
้ิ สุดปี 2560
เปลี่ยนมาเป็นสิ้นสุดในปี 2561 แทน
โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ กระตุน
้ ให้บค
ุ คลธรรมดารายย่อย เปลี่ยนมาประกอบ
กิ จ การในรู ป บริ ษั ท หรื อ นิ ติ บุ ค คล
แทน อันเป็นการส่งเสริมธุรกิจ SMEs
และช่วยให้ภาครัฐสามารถเก็บภาษีได้
เพิ่มขึ้นได้ด้วย
นโยบายดังกล่าวนี้ ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
กว้างขวาง ว่านี่คือช่องโหว่ รูใหญ่มาก ที่เกื้อหนุนให้
นักธุรกิจ และเจ้าของอสังหาฯ รายใหญ่ หาผลประโยชน์
จากมาตรการเหล่านี้กัน ดังนั้นเพื่อเกาะติด ไม่ตกรถ
กับมาตรการและนโยบายตัวนี้ ขอถือโอกาสนำ�เสนอ
วิธกี ารและเทคนิคหาผลประโยชน์ทน่ี ยิ มทำ�กัน ซึง่ เชือ่
ว่า สิ่งเหล่านี้จะสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์กับการ
ลงทุนอสังหาฯ ของพวกเราได้ไม่มากก็น้อย
ก่อนอืน่ 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 ต้องถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รับโอน เป็นจำ�นวนไม่น้อยกว่าทรัพย์สินที่โอน
และจะต้องไม่โอนหุ้นอันเกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สิน ในราคาต่ำ�กว่ามูลค่าทางบัญชีด้วย
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ทั้งนี้กรณีบริษัทใหม่ที่ตั้งขึ้น หากเข้าข่ายเป็น
SMEs (ทุนทีช่ �ำ ระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลา
บัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้า
หรือให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้าน
บาท) จะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม คือสามารถนำ�ค่า
จดทะเบี ยนจั ดตั้ ง บริ ษัทหรื อ ห้ า งหุ้ นส่ ว นนิ ติบุ คคล
ค่าทำ�บัญชี และค่าสอบบัญชี มาหักเป็นรายจ่ายได้
2 เท่า เป็นเวลา 5 รอบบัญชีอีกด้วย
ไม่เพียงเท่านัน้ ภาครัฐยังมีการออกมาตรการ
กระตุ้นอื่นๆ มาช่วยเสริมเพิ่มเติม โดยประกาศลดค่า
ธรรมเนียมการจดทะเบียนนิติกรรมการโอนอสังหาฯ
หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงห้องชุด เพื่อชำ�ระ
ค่าหุ้นให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้ง
ขึ้นใหม่นั้น จากปกติ 2% เหลือ 0.01% ให้ด้วย
มาตรการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น แม้ทางหนึ่ง
อาจเป็นผลดีต่อภาครัฐที่ช่วยให้สามารถจัดเก็บภาษี
เต็มเม็ดเต็มหน่วย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ในอีกด้าน
หนึ่ง กลับกลายเป็นการเปิดช่องให้สามารถใช้หลบเลีย่ งภาษีขน้ึ ได้งา่ ยๆ โดยเฉพาะในระหว่างทีม่ าตรการ
กำ�ลังมีผลบังคับใช้อยู่
ทั้งนี้ในแวดวงลงทุนอสังหาริมทรัพย์พบว่า
ช่องโหว่หรือโอกาสการหาประโยชน์จากมาตรการดัง
กล่าวอาจสามารถทำ�ได้ใน 4 ลักษณะดังต่อไปนี้
1. ใช้เป็นเครือ่ งมือบริหารจัดการอสังหาฯ ของ
แลนด์ลอร์ดรายใหญ่ การโอนทรัพย์สินส่วนตัวเข้า
บริษทั ใหม่ในช่วงนี้ นอกจากประหยัดค่าโอนและทำ�ให้
ไม่ตอ้ งเสียภาษีแล้ว ยังช่วยสร้างโอกาสทำ�เงินต่อไปใน
อนาคตได้ด้วย
ซึ่งเทคนิคง่ายๆ สามารถทำ�ได้ด้วยการโอน
อสังหาฯ ไปยังบริษัทในราคาตลาดที่สูงมากๆ ทั้งนี้ยิ่ง
กำ�หนดราคาโอนสูงเท่าไหร่ ก็จะส่งผลให้ในตอนขาย
จะสามารถประหยัดภาษีได้มากเท่านั้น ที่เป็นเช่นนี้
เพราะฐานภาษีเงินได้ในบริษัท ปกติจะคิดจากกำ�ไร
ส่วนต่างระหว่างราคาขาย กับราคารับโอนอสังหาฯ
หรือราคาทุนเป็นสำ�คัญ
นอกจากนั้ น ยั ง มี เ ทคนิ ค ประหยั ด ภาษี ที่

เลือกมาใช้ได้อีกวิธีหนึ่ง ก็คือตอนขายอสังหาฯ เลี่ยง
มาขายหุ้นของบริษัทที่ถือครองแทน ซึ่งวิธีนี้ ว่ากันว่า
จะช่วยประหยัดกว่าภาษีและค่าโอน ได้ดีกว่าวิธีปกติ
เยอะมาก
2. เป็นช่วงที่การพัฒนาอสังหาฯ ในรูปบริษัท
ได้เปรียบกว่าบุคคลธรรมดาอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะ
ตั้งแต่ที่ภาครัฐประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ลง และ ครม. เห็นชอบให้มีการแก้ไข เกี่ยวกับการ
กำ � หนดฐานภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาในการโอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาฯ จากเดิมที่
คิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์ เปลี่ยนมาเป็นคิดจาก
ราคาประเมินทุนทรัพย์ กับราคาขาย อย่างใดอย่าง
หนึ่งที่สูงกว่า ซึ่งเมื่อผนวกเข้ากับสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ
ที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม ทำ�ให้การทำ�ธุรกิจในรูปบริษัทช่วงนี้
ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่
3.เป็ น ช่ ว งเวลาดี สำ �หรั บ การวางแผนภาษี
มรดก กฎหมายภาษีมรดก เพิง่ มีผลบังคับใช้เมือ่ ไม่นาน
มานี้ส่งผลให้คนที่ถือครองที่ดินหรืออสังหาฯ อยู่ หาก
เกิดการตกทอดเป็นมรดกก็จะต้องเสียภาษีตามราคา
ที่ประเมิน ทั้งนี้วิธีช่วยปกป้องทรัพย์สินของครอบครัว
และรับมือภาษีมรดก ที่ได้รับการยอมรับกันว่าดีที่สุด
ก็คือการตั้งบริษัทครอบครัวขึ้นมาถือครองอสังหาฯ
แทน ด้วยวิธีนี้จะช่วยให้ไม่ต้องกังวลในเรื่องการเสีย
ภาษีมรดกเท่าใด เพราะยังไงเสียบริษัทก็จะไม่มีวัน
ตาย
4. ใช้ สำ � หรั บ รั บ มื อ ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก
สร้างที่กำ�ลังจะประกาศใช้ การโอนที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ า งจากบุ ค คลธรรมดาไปอยู่ ใ นรู ป บริ ษั ท ถื อ แทน
จะช่วยลดภาระภาษีในการถือครองทรัพย์สินได้ โดย
เฉพาะกรณีของเศรษฐีที่มีที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
ที่ดินว่างเปล่า ถือครองอยู่จำ�นวนมาก ทั้งนี้การถือ
ครองที่ดินในนามบุคคลธรรมดา จะทำ�ให้มีภาระภาษี
ในระดับที่สูงมาก แต่หากเปลี่ยนมาถือครองในรูปนิติบุคคล จะทำ�ให้ภาระภาษีจะน้อยลง และภาษีทรัพย์สินที่จ่าย ยังสามารถนำ�มาหักเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้
ด้วย
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มีชัย คงแสงไชย

ผู้เชี่ยวชาญและคร่ำ�หวอดด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยของไทย
อดีตผู้จัดการสายสินเชื่อบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์
ปัจจุบันเป็นกรรมการและเหรัญญิก สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

แต่งตัวไปกู้:

รู้จักตัวตนลูกค้าสินเชื่อบ้าน (KYC)
รูจ
้ ก
ั ตัวตนลูกค้า KYC ในแวดวง
การเงินการธนาคาร หลายคนคุ้นเคย
กับคำ�ว่า KYC (Know Your Customer)
ซึง
่ หมายถึง กระบวนการการระบุตวั ตน

เอกสารเพิ่มเติมนอกจากบัตรประชาชน เช่น บัตรประกันสังคม เลขที่หนังสือเดินทาง และต้องวิเคราะห์
แหล่งเงินของลูกค้า ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นไหม
เป็นต้น

(Identification)และพิ สู จ น์ ตั ว ตน
(Verification) ได้อย่างถูกต้อง ทีจ
่ ริง
ไม่ใช่เรือ
่ งใหม่ เพราะการติดต่อธนาคาร
อย่างเช่นการเปิดบัญชี การขอสินเชือ
่
บ้านกับธนาคาร ต้องเปิดเผยข้อมูล
และผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงใน
ข้อมูลลูกค้า มีอยู่หลายรูปแบบ อาทิ
การยืนยันตัวตนทางชีวมิติ เช่น ลาย
นิ้วมือ ม่านตา การจดจำ�ใบหน้า
อีกรูปแบบคือ การใช้ดิจิทัล โดยการ
ถ่ายภาพบัตรประชาชน หรือการยืนยัน
โดยใช้ข้อมูลสถานที่การทำ�ธุรกรรม
กับโมบายแอปว่าทำ�ธุรกรรมในสถาน
ที่นั้นๆ จริง

ข้อมูลเครดิต (จากเครดิตบูโร) KYC/CDD

แต่ปัจจุบันยังมีปัญหาในการยืนยันตัวตนคือ
ต้องใช้เอกสารสำ�เนาจำ�นวนมาก เช่น บัตรประชาชน
ทะเบียนบ้าน บัญชีธนาคาร หนังสือรับรอง แต่ถ้า
เปลี่ ย นเป็ น ดิ จิ ทั ล ในโลกออนไลน์ แ ละเทคโนโลยี
Blockchain ในการรับรองและตรวจสอบความถูกต้อง
เพื่อลดต้นทุนดำ�เนินการและเวลาให้เร็วขึ้น ก็จะเป็น
การเพิ่มโอกาสที่ดีต่อไป

ตามกฎหมายการประกอบข้ อ มู ล เครดิ ต
2545 (โดย NCB) “โดยที่การกู้ยืมหรือให้สินเชื่อของ
สถาบั นการเงิ นจำ � เป็ นต้ อ งมี ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ฐานะ
ทางการเงินและประวัติการชำ�ระหนี้ของลูกค้าอย่าง
เพียงพอว่า ลูกค้ารายนั้น มีประวัติอย่างไร และมีภาระ
หนี้อยู่กับสถาบันการเงินอื่นมากน้อยเพียงใด.....”
เครดิตบูโร NCB (National Credit Bureau)

เครดิตบูโร เพือ่ ช่วยให้ธนาคารทราบถึงสถานะ
หนี้ และสะท้อนถึงคุณสมบัติของลูกค้าจากประวัติ
การผ่อนชำ�ระ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณาและ
วิเคราะห์สนิ เชือ่ ข้อมูลของลูกค้าจะถูกจัดทำ�โดยสมาชิก
โดยต้องนำ�ส่งข้อมูลของผู้กู้เป็นประจำ�ทุกเดือน และ
ข้อมูลการชำ�ระหนี้ต้องย้อนหลัง 36 เดือน และใน
การที่จะทราบข้อมูลดังกล่าวได้ต้องได้รับการยินยอม
จากผู้ขอกู้โดยมีหนังสือยินยอมเป็นหลักฐานทุกครั้ง
ซึ่ ง สถาบั นการเงิ นจะต้ อ งให้ ผู้ ข อกู้ ล งนามยิ น ยอม
ด้วย หากไม่มีหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลก็จะถูก
พิจารณาโทษได้

ข้อมูลเครดิต

สถาบันการเงินจะได้ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวลูกค้า
และคุณสมบัติลูกค้าที่ขอสินเชื่อ
1. ข้อมูลตัวผู้กู้
อาทิ ชื่อ ที่อยู่ วันเกิด สถานภาพสมรส เลข
ประจำ�ตัวประชาชน เป็นต้น
2. ประวัตกิ ารขอสินเชือ่ และการได้รบั การอนุมตั ิ
การชำ�ระสินเชื่อของลูกค้าสินเชื่อ หนี้ ซึ่งถ้า
หากผู้ขอกู้มีประวัติการชำ�ระหนี้ที่ดี ไม่เคยค้างชำ�ระ
ย่อมเป็นสิง่ ยืนยันได้เป็นอย่างดี สำ�หรับสถาบันการเงิน
ที่จะมั่นใจได้ว่า ผู้กู้มีความตั้งใจที่จะชำ�ระหนี้ตลอด
จนมีความสามารถชำ�ระหนี้ได้เป็นอย่างดี
3. รายงานข้อมูลเครดิต
แสดงให้เรารู้ได้ว่า บุคคลที่มีชื่อนั้นมีสินเชื่อ
ใดกับสถาบันการเงิน รายละเอียดสินเชื่อมีอะไรบ้าง
และมีประวัติการชำ�ระหนี้อย่างไร แสดงประวัติการ
ชำ�ระหนี้ย้อนหลังไป 36 เดือน
ดังนั้น การมีเครดิตบูโร จึงเป็นประโยชน์
สำ�หรับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และเป็นประโยชน์
สำ�หรับผู้กู้ที่มีประวัติดี หรือถ้ามีประวัติค้างชำ�ระ ก็
สามารถชี้ แ จงและให้ ข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
พิจารณาได้

กฏหมายฟอกเงิน KYC/CDD (Customer Due
Diligence)

เนื่องด้วยเส้นทางเข้า ออก ของเงินส่วนใหญ่
ผ่านสถาบันการเงินเป็นหลัก ทำ�ให้กลายเป็นช่องทาง
การฟอกเงินจากอาชญากรโดยปริยาย กฎหมาย
ฟอกเงิน (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) บังคับให้สถาบัน
การเงินต้องตรวจสอบข้อมูลลูกค้าทุกคน และต้องขอ
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พัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร (365 ศาสตร์เสริมชีวิต)
ศึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ยและใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยมาเสริมชีวิต เสริมธุรกิจให้กับตนเองและ
ผู้อื่นมากกว่า ๒๐ ปี พร้อมกับศึกษาเรื่องศาสตร์ของพลังงานเพื่อนำ�มาใช้ร่วมกับ
ศาสตร์ฮวงจุ้ยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่ไม่ควรมีในห้องคอนโด
ในอดี ต ที่ อ ยู่ อ าศั ย จะหมายถึ ง
บ้านเดีย
่ ว ทาวน์โฮม ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ แต่ยค
ุ นีค
้ อนโดมิเนียมนับเป็น
ที่ อ ยู่ อ าศั ย อี ก ประเภทหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ
ความนิยมจากคนรุน
่ ใหม่ไม่นอ
้ ย เพราะ
จุดเด่นของคอนโดนั้นมีความปลอดภัย
สะดวกสบายโดยเฉพาะคอนโดที่ อ ยู่
ใกล้รถไฟฟ้า ติดถนนหลัก ใกล้ศูนย์การค้า
พื้นที่นั้นๆ

และอยู่ใกล้ย่านเศรษฐกิจใน
แต่คอนโดบางแห่งที่อาจ

ไม่เน้นในเรื่องความเจริญเกินไปแต่เน้น
เรื่ อ งบรรยากาศที่ เ ป็ น ธรรมชาติ
เงียบสงบ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิถีการใช้
ชีวิตของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป
เมื่อชีวิตของคนรุ่นใหม่มีความผูกพันกับที่อยู่
อาศัยที่เรียกว่า “คอนโดมิเนียม” นั้น ก็ควรจะต้องรู้
ว่าจะอยู่ในคอนโดมิเนียมอย่างไรให้เกิดพลังมงคล
เสริมชีวิต และจะมีสิ่งใดบ้างที่ควรหลีกเลี่ยงในการตกแต่งคอนโดมิเนียมเพื่อลดทอนพลังที่จะมาบั่นทอน
ความเจริญและความสำ�เร็จ ซึ่งสิ่งที่ควรระมัดระวังใน
การจัดวางหรือตกแต่งห้องมีดังนี้
1. การจัดวางน้ำ�ล้น น้ำ�พุ ตู้ปลา

เนื่ อ งจากพื้ นที่ ห้ อ งของคอนโดมี ข นาดไม่
ใหญ่มาก อีกทั้งโดยปกติผู้ที่อยู่อาศัยภายในคอนโด
จะเปิดเครื่องปรับอากาศเสียเป็นส่วนใหญ่ เมื่อจัดวาง
ของตกแต่งห้องเกี่ยวเนื่องกับน้ำ�จะทำ�ให้ห้องมีความ
ชื้นสูง (ยิ่งมีขนาดใหญ่ยิ่งมีความชื้นมาก) ความชื้น
เหล่านี้จะสะสมอยู่ภายในห้องจะทำ�ให้ผู้อยู่อาศัยมี
โอกาสเป็นโรคภูมแิ พ้ (อากาศ) ทีส่ �ำ คัญในด้านพลังงาน
สามารถส่งผลให้การเงินติดขัดไม่ราบรื่นได้อีกด้วย
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2. กระจกเงา

สิ่งสำ�คัญสำ�หรับการแต่งตัวและตรวจตรา
ความเรียบร้อยของเราก่อนออกจากห้อง แต่หากภายใน
ห้องมีกระจกเงาบานใหญ่เกินไปจะสามารถสะท้อน
ภาพเตียงนอนได้ จะส่งผลให้ผอู้ ยูอ่ าศัยมีอาการเหมือน
คนหมดแรง เจ็บป่วยได้งา่ ยเช่นกัน ทีส่ �ำ คัญหากบนเตียง
นอนนั้นมีคู่ชีวิตของเรานอนอยู่ด้วย อาจส่งผลให้ชีวิต
คูไ่ ม่ราบรืน่ มีปญ
ั หามือทีส่ ามเข้ามาแทรกแซงในชีวติ ได้
3. กลิ่นอาหาร

การประกอบอาหารหรืออุ่นอาหาร ก่อให้เกิด
กลิ่นของอาหารภายในห้อง ถ้าห้องที่อาศัยอยู่มีพื้นที่
แยกออกไปเป็นครัวแล้วสามารถกั้นกลิ่นได้ก็ไม่เป็นไร
แต่หากห้องไม่ได้แยกพื้นที่ของครัวชัดเจน ทุกครั้งที่
ประกอบอาหารแล้วเกิดกลิ่น ต้องรีบหาทางทำ�ให้กลิ่น
เหล่านั้นจางหายไปโดยเร็ว โดยอาจใช้เครื่องฟอก
อากาศช่วยดับกลิ่นหรือดีที่สุดคือการเปิดประตูให้
ลมระบายกลิ่นออกไป กลิ่นอาหารจะส่งผลในด้าน
พลั ง งานทำ � ให้ เราเหน็ ด เหนื่ อ ยกั บ การทำ � มาหากิ น
ตลอดเวลา
4. ห้องน้ำ�

ห้องน้ำ�เป็นแหล่งสะสมความชื้นและกลิ่นอับ
หากห้องน้ำ�ไม่ได้ติดเครื่องดูดอากาศ แน่นอนว่าความ
ชื้นและกลิ่นอับย่อมผ่านมาในห้องนอนหลักได้ง่าย
ซึ่งความชื้นจากห้องน้ำ�จะส่งผลให้เจ็บป่วย หายใจไม่
สะดวก มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และมี
เรือ่ งเสียเงินได้งา่ ย วิธปี อ้ งกันคือ คอยปิดประตูหอ้ งน้�ำ
ทุกครัง้ หลังจากใช้เสร็จแล้ว และหาชามกระเบือ้ งเซรามิค
มาใส่เกลือ (ที่ใช้ปรุงอาหาร) ประมาณครึ่งหนึ่งของ
ชามแล้วนำ�ไปตัง้ ไว้ภายในห้องน้�ำ คุณสมบัตขิ องเกลือ
จะช่วยดูดความชื้นและพลังงานที่ไม่ดีให้สลายไปได้
5. ภาพเกี่ยวกับน้ำ�

การตกแต่งภาพภายในห้องควรหลีกเลี่ยง
รูปภาพที่เกี่ยวกับน้ำ�จำ�นวนมาก เช่น ภาพน้ำ�ทะเล
กว้างใหญ่ โดยเฉพาะน้ำ�ทะเลที่มีคลื่นลมแรง ภาพน้ำ�-

ตกทีส่ ะท้อนถึงพลังของน้�ำ ทีร่ นุ แรง เป็นต้น ภาพเหล่านี้
จะสะท้อนถึงปัญหาทางด้านการเงิน หากจะใช้ภาพ
เหล่านี้ตกแต่งห้องต้องดูลักษณะและขนาดของภาพ
ต้องใช้หลักของทิศทางมาประกอบ เพื่อเลือกตำ�แหน่ง
จึงจะสามารถติดตั้งได้
6. แสงไฟ

หมายถึงตำ�แหน่งของจุดกำ�เนิดแสง คือ ดวงโคมหรือโคมไฟ ตำ�แหน่งที่ดีไม่ควรจะอยู่เหนือพื้นที่
ของเตียงนอน (ทีฝ่ า้ เพดาน) เพราะจะส่งผลให้เจ็บป่วย
เล็กๆ น้อยๆ ได้บ่อยๆ และดวงโคมไม่ควรอยู่เหนือ
ศีรษะหรือตรงกับศีรษะเวลานอน เพราะพลังของแสง
สว่างที่อยู่เหนือศีรษะจะทำ�ให้มีปัญหาเรื่องปวดตา
ปวดศีรษะ นอนหลับไม่สนิท ดวงโคมบริเวณหัวนอน
ที่ดีควรอยู่ด้านข้างของเตียงนอน
7. สัตว์เลี้ยง

ปกติ ค อนโดมิ เนี ย มจะมี ข้ อ ห้ า มในการนำ �
สัตว์มาเลี้ยงแต่ก็มีบางคอนโดที่อนุญาต ซึ่งในกรณีที่
ใครเลีย้ งสัตว์ในห้อง ให้พงึ ระมัดระวังมากทีส่ ดุ คือ กลิน่ สาบของสัตว์ทเ่ี ลีย้ ง เพราะกลิน่ สาบนีจ้ ะติดเสือ้ ผ้า ข้าวของเครือ่ งใช้ ทำ�ให้พลังของสัตว์ทเ่ี ลีย้ งกลบพลังมงคล
ของเจ้าของจะบั่นทอนโชคลาภและความสำ�เร็จ
ทั้งหมดนี้คือข้อพึงระวัง (เบื้องต้น) ที่ผู้อยู่
อาศัยในคอนโดมิเนียมต้องตรวจตราตรวจสอบอยู่
เสมอๆ คอนโดมิเนียมเป็นที่อยู่อาศัยที่มีข้อจำ�กัดใน
ด้านการตกแต่งและจัดวาง ซึ่งมีผลในเรื่องพลังมงคล
ทีจ่ ะหนุนนำ�ชีวติ แต่หากเรารูจ้ กั ดูแลรักษาความสะอาด
ภายในห้อง ปรับให้อากาศถ่ายเทไหลเวียนดี ตกแต่ง
ห้องให้ก่อเกิดความสมดุล ไม่สะสมของที่เหลือใช้
มากเกินไป เราก็สามารถสร้างพลังมงคลดีๆ ให้กับ
ห้องให้กับตัวเราเองได้ไม่ยาก...
หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิชาฮวงจุ้ยทีท่ า่ นสามารถ
ตรวจสอบและแก้ไขได้ดว้ ยตนเอง แต่ยงั ไม่ใช่ทง้ั หมดของการปรับแก้และ
ส่งเสริมพลังมงคลของห้องในคอนโด
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เช็คลิสต์:

“เตรียมตัวให้พร้อมก่อนซื้อบ้าน”
การซื้ อ บ้ า นในฝั น สั ก หลั ง เป็ น
เรื่องที่ย่ง
ุ ยากและใช้เวลาค่อนข้างนาน

2. เคลียร์เงื่อนไขในสัญญา รีบปิดหนี้เดิม
ก่อนกู้หนี้ใหม่

ต้องผ่อนกีป
่ ี และอีกหลายอย่างทีค
่ ณ
ุ

ขั้นตอนต่อมาคือการติดต่อกับธนาคารเพื่อ
ขอสินเชื่อซื้อบ้าน ซึ่งแต่ละธนาคารก็จะมีเงื่อนไขที่
แตกต่างกัน ให้ไปขอเอกสารรายละเอียดมาศึกษาก่อน
เพื่อเปรียบเทียบธนาคารที่เงื่อนไขน่าสนใจ และทราบ
เงื่อนไขที่เราต้องปิดก่อนจะไปขอกู้สินเชื่อ ดังนี้
๏ เช็ควงเงินที่จะสามารถกู้ได้ โดยธนาคารจะให้กู้
เพียง 80-90% ของราคาประเมิน
๏ ทำ�ตัวเลขบัญชีให้เลขสวย โดยรักษายอด
รายรับรายจ่ายในบัญชีอย่างน้อย 6 เดือน
๏ เช็คเครดิตบูโรด้วยการขอจากธนาคารที่ขอสินเชื่อ
ก่อนยื่นกู้
๏ หากมีหนี้สินค้างอยู่ ให้เคลียร์หนี้ให้หมด
๏ ยกเลิกบัตรเครดิตที่ไม่ได้ใช้ ลดการสร้างหนี้อื่นๆ
๏ หาคนคำ� หรือหลักทรัพย์คำ�ประกัน ที่เหมาะสม
กับวงเงินที่กู้
๏ ประเมินภาระหนี้ทั้งหมดเพื่อเอาไปลบกับความ
สามารถในการชำ�ระหนี้ทั้งหมด

ควรทราบไว้หากต้องการซือ
้ บ้านสักหลัง

3. เลือกบ้านทีใ่ ช่ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคุณ

เพราะมีเรือ
่ งเงินๆ ทองๆ การขอสินเชือ
่
เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งบ่อยครั้งเมื่อได้
บ้านทีถ
่ ก
ู ใจ กลับไม่สามารถกูธ
้ นาคาร
ผ่านได้ ความฝันที่อยากจะมีบ้านสัก
หลั ง ก็ อ าจจะกลายเป็ น แค่ ค วามฝั น
ต่อไป หากไม่มีการเตรียมตัวที่ดีพอ
HBG CM มีเช็คลิสต์การเตรียมตัวก่อนซือ
้ บ้านมาฝากกัน ให้คณ
ุ สามารถ
เตรียมความพร้อมได้ล่วงหน้า เพื่อให้
การอนุ มั ติ เ งิ น กู้ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ง่ า ยขึ้ น
ทั้งยังรู้ว่าควรจะซื้อบ้านราคาเท่าไหร่

1. คำ�นวณว่าจะสามารถกู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่

เป็นขั้นตอนที่สำ�คัญที่สุด เพราะจะบอกถึง
ราคาบ้านที่คุณควรจะมองหา และจะทราบได้ว่าจะ
ขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านได้เท่าไหร่ โดยลองทำ�ตามขั้น
ตอนดังนี้
๏ ขอรายละเอียดการขอสินเชื่อจากธนาคาร
๏ เปรียบเทียบข้อเสนอแต่ละธนาคาร
๏ กำ�หนดงบประมาณในการซื้อบ้าน
๏ กำ�หนดงบประมาณในการตกแต่งบ้าน
๏ คำ�นวณความสามารถในการชำ�ระหนี้ต่อเดือน
๏ เอาความสามารถในการชำ�ระหนี้ทั้งหมดลบภาระ
หนี้อื่นๆ จะได้ยอดที่เหลือไว้ชำ�ระผ่อนบ้าน
โดยที่คำ�นวณจาก บ้าน 1 ล้านบาท ควรจะ
ต้องชำ�ระหนีต้ อ่ เดือน 7,000 บาท และภาระหนีต้ อ่ เดือน
ไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้ในเดือนนั้นๆ เช่น ถ้าคุณ
มีรายได้ 21,000 บาทต่อเดือน จะสามารถชำ�ระหนี้
ได้ประมาณ 7,000 บาทต่อเดือน
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ขัน้ ตอนต่อไปก็คอื การเลือกบ้านในฝันของคุณ
สิ่งสำ�คัญคือ อย่ารีบร้อนเกินไป เพราะคุณต้องอยู่กับ
บ้านหลังนี้ไปอีกนานหลายปี ดังนั้นควรพิจารณาบ้าน
ให้รอบคอบเสียก่อน ทั้งนี้ควรเปรียบเทียบโครงการ
2-3 โครงการในการตัดสินใจ
๏ เลือกรูปแบบบ้านที่สนใจ เช่น บ้านเดี่ยวสองชั้น
ทาวน์โฮม คอนโด
๏ ศึกษารายละเอียดของบ้าน เช่น พืน้ ทีใ่ ช้สอย จำ�นวน
ห้อง วัสดุที่ใช้ โครงสร้างบ้าน
๏ ศึกษารายละเอียดส่วนกลางของโครงการ
๏ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้พัฒนาโครงการและงาน
ที่ผ่านมา
๏ ศึกษาความคืบหน้าโครงการ
๏ ทำ�ตารางเปรียบเทียบบ้านแต่ละโครงการ
4. เลือกทำ�เลทีด
่ ี ตอบโจทย์การใช้ชว
ี ต
ิ

บางคนอาจจะมองเรื่องของทำ�เลเป็นเรื่อง
ที่สำ�คัญกว่าตัวบ้าน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความสะดวก
สบายในการใช้ชวี ติ ต่อไปเมือ่ ย้ายไปอาศัยอยู่ โดยอาจ-

จะลิสต์ล�ำ ดับความสำ�คัญมาเป็นข้อๆ ว่าจะให้น�ำ หนัก
กับทำ�เลแบบไหนมากที่สุดและรองลงมา
๏ เลือกทำ�เลที่เหมาะกับการใช้ชีวิต
๏ สำ�รวจสิ่งอำ�นวยความสะดวกรอบโครงการ
๏ ลงพื้นที่ศึกษาพื้นที่รอบโครงการในแต่ละช่วงเวลา
๏ ศึกษาเส้นทางสัญจรรอบโครงการ และการเดินทาง
เข้าออกเมือง
๏ ศึกษาแนวโน้มการขยายถนนและการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในย่านนั้นๆ
๏ ศึกษาราคาประเมินที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
5. เตรียมเอกสารการขอกู้

เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็เตรียมตัวสำ�หรับ
การยื่นเอกสารที่จำ�เป็นในการขอกู้ ซึ่งจะระบุตาม
เงื่อนไขของแต่ละธนาคาร ทั้งนี้ผู้ที่ทำ�อาชีพอิสระหรือ
พ่อค้าที่ไม่มีเงินเดือน อาจจะต้องเตรียมเอกสารแสดง
รายได้ และเอกสารการทำ�งานมากขึ้น ดังนี้
๏ สำ�เนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำ�เนา
๏ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
๏ หนังสือรับรองเงินเดือน, สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
๏ เอกสารประกอบจากรับเงินจากบริษัทที่ไปรับจ้าง
(รับจ้างอิสระ), เอกสารประกอบวิชาชีพ (รับจ้างอิสระ)
๏ สำ�เนารายการบัญชีเงินฝากอื่นๆ
๏ สำ�เนาทะเบียนสมรส
๏ สำ�เนารายการบัญชีเงินฝากอื่นๆ
6. เริม
่ เก็บออมเงินเพือ
่ เป็นเงินดาวน์กอ
้ นแรก

เนือ่ งจากธนาคารไม่ได้ปล่อยกูเ้ ต็มวงเงินทีข่ อ
และเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในการผ่อนชำ�ระ
ในแต่ละเดือน จึงควรมีการเริ่มออมเงินสำ�หรับใช้เป็น
เงินดาวน์ก้อนแรกในการซื้อบ้าน
7. อ่านสัญญาให้ดีก่อนจะเซ็นอะไร

การซื้อขายบ้านต้องมีสัญญาจะซื้อจะขาย
ซึง่ เป็นเรือ่ งทีส่ �ำ คัญ คุณจำ�เป็นจะต้องอ่านสัญญาต่างๆ
ที่ทางธนาคารและโครงการที่เข้าไปซื้อบ้านอ่านให้
ชัดเจนและเข้าใจ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ต่างๆ
อย่าลืมดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับโทษหากชำ�ระ
หนี้ไม่ตรงตามกำ�หนด หรือกรณีที่จะยกเลิกสัญญา
หากมีความจำ�เป็นอย่างอื่น
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Home Decor

เรื่อง/ภาพ: กองบรรณาธิการ

6 ไอเดีย

เปลี่ยนพื้นที่ใต้บันไดโล่งๆ ให้มีประโยชน์

สำ�หรับผู้ที่มีบ้านพักอาศัยแบบสองชั้นและมีพื้นที่ใต้บันไดโล่งๆ ไว้ ไม่รู้จะ
ทำ�อะไรก็มักจะเอาของไปวางเกะกะ ทำ�ให้บ้านดูไม่สวยงาม แต่รู้ไหมว่าพื้นที่ใต้
บันไดทำ�อะไรได้มากกว่าการเป็นที่เก็บของรกๆ HBG CM ภูมิใจเสนอไอเดียที่จะ
เปลี่ยนพื้นที่ใต้บันไดให้กลายเป็นฟังก์ชันใหม่ที่ไฉไลกว่าเดิม ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น
ไปดูกันเลย
1.เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยชั้นบิวต์อิน
ไอเดียทีง่ า่ ยทีส่ ดุ คือการเปลีย่ นให้ชอ่ งใต้บนั ได
เป็นชัน้ วางของ โดยทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นรูปแบบ ความ
สูง การจัดวางของชั้นให้เข้ากันกับช่องว่างใต้บันไดได้
อย่างพอดี อาจจะทำ�เป็นชั้นวางของแบบเปิดโล่งหรือ
ทำ�เป็นตู้เก็บของที่มีบานประตูก็ได้ และยังทำ�เป็นชั้น
ที่มีล้อติดด้านล่าง ให้สามารถดึงชั้นเข้าและออกได้ ใช้
เป็นชั้นเก็บรองเท้าได้ดี นอกจากนี้ถ้าบันไดอยู่ใกล้
ห้องครัว ลองเปลี่ยนให้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ วัตถุดิบ
หรือทำ�เป็นห้องเก็บอุณหภูมิเพื่อใช้เก็บไวน์หรือเนื้อก็
เป็นไอเดียที่ดีไม่น้อย
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2.เปลีย
่ นบันไดเดิมๆ ให้เป็นตูเ้ ก็บของ
ถ้าอยากได้ชั้นเก็บของในบ้านที่เพิ่มมากขึ้น
ลองเปลี่ยนบันไดแบบเดิมๆ ให้กลายเป็นตู้เก็บของที่
สามารถเปิดช่องให้สามารถเก็บของได้ในทุกๆ ชัน้ ของ
บันได สำ�หรับการออกแบบโครงสร้างให้แข็งแรงอาจ
จะต้องปรึกษามัณฑนากรหรือสถาปนิกให้ช่วยด้วย
เพราะต้องรื้อบันไดเก่าและสร้างบันไดใหม่ขึ้นมาซึ่ง
ต้องแข็งแรงพอที่จะทำ�เป็นช่องเก็บของและใช้เดิน
เหยียบแล้วไม่พัง
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3. เพิ่มชั้นวางของใต้ขั้นบันได
สำ � หรั บ บ้ า นทาวน์ โ ฮมที่ มี บั น ไดหลายชั้ น
พื้นที่ใต้บันไดของชั้นบนยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็น
ชั้นวางของแบบง่ายๆ ได้ และถ้าทำ�แบบชั้นสีขาวใส่
ตะแกรงที่ติดป้ายได้ ก็จะทำ�ให้การเลือกหยิบของมา
ใช้ได้งา่ ยขึน้ อย่างไรก็ตามอย่าลืมเช็คความสูงว่ายังไง
บันไดก็ต้องเดินได้สบาย หัวไม่ชน ถ้าระยะจากพื้น
บันไดถึงเพดานบันไดด้านบนเตี้ยเกินไปก็คงไม่เหมาะ
กับไอเดียนี้ นอกจากนี้ หากผนังด้านข้างบันไดโล่งๆ
ลองเลือกทำ�เป็นราวแขวนเสื้อหรือชั้นวางหนังสือหรือ
ชั้นวางของด้วยก็ได้
4.เปลี่ ย นพื้ น ที่ ว่ า งเป็ น มุ ม นั่ ง เล่ น
หรือนั่งทำ�งาน
ถ้าบริเวณใต้บันไดมีพื้นที่ว่างที่อยู่ติดกับทาง
เดิน ลองเปลี่ยนให้เป็นมุมนั่งทำ�งานหรือมุมรับแขก
โดยออกแบบโต๊ะทำ�งานหรือตู้เก็บของที่สามารถวาง
ทีวีได้แบบ Built-in ให้พอดีกับช่องใต้บันได ก็จะทำ�ให้
คุณมีมุมพักผ่อนเพิ่มขึ้นมา ถ้าทำ�เป็นมุมนั่งทำ�งาน
ลองเลื อ กเก้ า อี้ ที่ ส ามารถเลื่ อ นเก็ บ เก้ า อี้ กั บ โต๊ ะ ได้
เพื่อให้ไม่เกะกะทางเดินข้างบันได

สามารถปลูกต้นไม้จริงได้ หรือจะเลือกทำ�เป็นสวนหิน
แบบญีป่ นุ่ ทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ตน้ ไม้ เพียงใช้เป็นก้อนหินทรงสวยๆ
และของตกแต่งอื่นๆ ในกระบะที่เทกรวดหินละเอียด
และทำ�ลวดลายไว้ แต่หากพื้นที่ใต้บันไดพอจะมีแสงธรรมชาติอยู่บ้าง ลองเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่สามารถปลูก
ในร่มได้อย่างพวก “House Plant” อย่าง พืชตระกูล
เฟิร์นที่ชอบแสงรำ�ไร เช่น เฟิร์นสไบนาง เฟิร์นบอสตัน
เฟิร์นข้าหลวง เฟิร์นช้องนางคลี่ อย่างไรก็ตามอย่าลืม
คิดเรื่องการดูแลรักษา การรดน้ำ�ต้นไม้กันด้วย ถ้ามี
น้ำ�หกตรงแถวๆ บันไดแล้วทำ�ให้คนที่เดินผ่านลื่นล้ม
คงไม่ดีเท่าไหร่

5. สวนหย่อมในร่มใต้บันได
สำ�หรับคนทีช่ อบธรรมชาติ ลองจัดให้พนื้ ทีใ่ ต้
บันไดเป็นสวนหย่อมขนาดเล็ก อาจจะเลือกใช้ต้นไม้
และดอกไม้จำ�ลองมาจัดเป็นสวนหย่อมสำ�หรับพื้นที่ที่
ไม่มีแสงธรรมชาติส่องถึง ซึ่งในปัจจุบันมีร้านในไทย
ที่ผลิตต้นไม้และดอกไม้ปลอมที่ทำ�ออกมาได้เหมือน
อย่างของจริงและมีคุณภาพ ใช้งานได้ทนทาน และ
สามารถทดแทนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านหากไม่

6. ห้องน้ำ�ใต้บันได เล็กกะทัดรัดแต่ใช้
งานได้
สำ�หรับบ้านพักอาศัย การมีห้องน้ำ�ห้องเดียว
ชั้นล่างนี่ทำ�ให้สร้างความหงุดหงิดที่ต้องรอคิวในช่วง
เช้า งั้นถ้ามีพื้นที่ใต้บันไดว่างๆ อยู่ ลองต่อเติมทำ�เป็น
ห้องน้ำ�ใต้บันไดดูก็ได้ แนะนำ�ให้เลือกใช้สุขภัณฑ์แบบ
2-in-1 แบบที่โถส้วมกับที่ล้างมืออยู่ด้วยกันก็จะช่วย
ประหยัดพื้นที่ได้อีกมาก กระเบื้องให้เลือกใช้สีโทน
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สว่างจะทำ�ให้ห้องน้�ำ ดูกว้างขึ้น ส่วนลึกของห้องที่อยู่
ใต้บันไดที่คนไม่สามารถเดินไปใช้งานได้ อาจจะทำ�
เป็นชัน้ วางของแทน สำ�หรับประตูหอ้ งน้�ำ ถ้ามีพน้ื ทีแ่ คบ
ก็ให้ใช้เป็นแบบบานเปิดออกด้านนอก หรือจะเลือกใช้
ประตูบานพับกับประตูบานเลื่อนก็ได้ ซึ่งจะช่วยให้ได้
พื้นที่ใช้สอยภายในห้องเพิ่มด้วย แล้วอย่าลืมติดเครื่อง
ระบายอากาศหรือหน้าต่างเพิ่มเพื่อไม่ให้ห้องน้ำ�อับ
หวังว่าจะได้ไอเดียเอาไปต่อยอดปรับปรุง
พื้นที่ใต้บันไดหรือเปลี่ยนบันไดใหม่กันได้บ้าง ยังไง
ถ้าได้ปรับปรุงพื้นที่ใต้บันไดก็อย่าลืมว่าบันไดก็ต้อง
ใช้งานได้และมีความปลอดภัยเป็นหัวใจสำ�คัญ ก็ขอ
ให้ทุกท่านได้พื้นที่ใต้บันไดสวยๆ แล้วทำ�ให้บ้านของ
ท่านสวยงามและน่าอยู่มากขึ้น...
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
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Home Innovation
เรื่อง/ภาพ: Baania.com

Ecocapsule

บ้านรักษ์สิ่งแวดล้อมที่วางได้ทั่วโลก
จะดีแค่ไหนถ้ามีบา้ นอยูท
่ า่ มกลางทุง
่ หญ้า บนเนินเขา
ริมทะเล หรือที่ไหนก็ได้บนโลกนี้ ให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติ
มากขึ้นในทุกครั้งที่ตื่นนอน Baania ขอแนะนำ�บ้านสำ�หรับ
โลกอนาคตที่ จ ะทำ � ให้ บ้ า นไม่ จำ � กั ด อยู่ แ ค่ รั้ ว บ้ า นในเมื อ ง
เพียงแห่งเดียว แต่สามารถอยู่อาศัยได้ทุกที่บนโลก โดยที่
ไม่ต้องรอให้ไฟฟ้าเข้าถึง
Tomas Zacek CEO ผู้ก่อตั้งโครงการและทีมงาน ได้พัฒนาและร่วมกัน
คิดค้นบ้านที่นำ�ไปวางที่ไหนก็ได้ ในชื่อ “Ecocapsule” บ้านขนาดเล็กแบบยั่งยืนด้วย
ตัวเอง (Self-Sustainable Micro-Home) ที่สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้อง
เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าและระบบน้ำ�กับภายนอก โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองและ
กักเก็บน้ำ�ฝนเพื่อนำ�มาใช้งานได้ ลักษณะรูปแบบจะเป็นแบบบ้านพักเคลื่อนที่ได้
(Mobile-Home) โดยออกแบบรูปทรงให้ดทู นั สมัยเป็นรูปทรงไข่ ติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์
และกังหันลม มีห้องนั่งเล่นและห้องนอนที่ใช้ร่วมกัน มีห้องครัวและห้องน้ำ�ในตัว
เหมาะสำ�หรับอยู่อาศัย 1-2 คน
ขนาดของบ้านวัดจากภายนอกจะมีขนาดยาว 2.50 เมตร กว้าง 4.69 เมตร
และยาว 4.67 เมตร และถ้าติดตั้งกังหันลมจะสูง 4.50 เมตร ผนังเปลือกเลือกใช้
วัสดุอย่างไฟเบอร์กลาสและอะลูมิเนียมซึ่งมีน้ำ�หนักเบาเพียง 2,976 ปอนด์ ซึ่งเป็น
น้ำ�หนักที่สามารถลากเคลื่อนย้ายด้วยรถบรรทุกหรือรถลากประเภทอื่นๆ รวมไปถึง
การขนย้ายด้วยเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบิน ทำ�ให้สามารถเคลื่อนย้ายบ้านไปวางที่
ใดก็ได้ ซึ่งในการออกแบบมีการทดสอบให้บ้านสามารถอยู่ในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก
ที่มีอุณหภูมิต่างกัน โดยที่บ้านจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติเมื่ออยู่ในช่วงอุณหภูมิ
-15 ถึง 40 องศาเซลเซียส
บ้านสามารถผลิตไฟฟ้าขึ้นเองด้วยพลังงานธรรมชาติ ทั้งจากแสงอาทิตย์
และแรงลมทำ�ให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้แม้ในตอนกลางคืน กังหันลมสามารถผลิต
ไฟฟ้าได้ 750 วัตต์ ส่วนแผงโซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 880 วัตต์ ซึ่งจะถูกเก็บ
ไว้ในแบตเตอรี 10 kWh ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไป เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ที่เลือกใช้หลอด LED, ระบบเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับให้อากาศเย็นหรือร้อน
เป็นต้น
ส่วนระบบน้ำ�นั้น สามารถเลือกเติมน้ำ�ใส่ถังเก็บน้ำ�ความจุสูงได้โดยหาจาก
แหล่งน้ำ�จืดตามธรรมชาติ อย่างทะเลสาบ แม่น้ำ� หรือน้ำ�ประปา แล้วนำ�มาผ่าน
ระบบกรองน้ำ�ภายในบ้าน ที่จะทำ�ให้ได้น้ำ�สะอาดพร้อมใช้งานและสามารถใช้ดื่มได้
ด้วย นอกจากนี้ยังมีการออกแบบให้รอบๆ บ้านมีที่ดักน้ำ�ฝนที่ไหลจากด้านบนเพื่อ
นำ�น้ำ�เข้าสู่ถังเก็บน้ำ�ต่อไปด้วย และเมื่อใช้น้ำ�เสร็จก็จะมีระบบย่อยสลายน้ำ�เสียทิ้ง
ก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติด้วย
ระบบต่างๆ ของบ้านสามารถควบคุมผ่าน Smart Home App ที่สามารถ
บอกถึงปริมาณน้ำ�ที่มี, ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้, การควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง
และระบบอื่นๆ ช่วยทำ�ให้สะดวกสบายในการจัดการบ้านได้มากขึ้น
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ภายในบ้านจะมีห้องนั่งเล่นที่มีโต๊ะไว้สำ�หรับนั่งเขียนหนังสือและทำ�งาน
ห้องนอนจะใช้นอนบนชั้นเก็บของใต้เตียงที่สามารถกางให้สามารถนอนได้สองคน
เหนือเตียงยังมีชั้นเก็บของอีกมากมาย ห้องครัวมีเตาไฟฟ้าและอ่างน้ำ�ที่สามารถใช้
ทำ�อาหารได้ และห้องน้ำ�มีทั้งโถส้วม อ่างล้างมือ และฝักบัว ซึ่งเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่
ประหยัดน้ำ� และประตูสามารถเปิดเพื่อรับลม โดยที่ลดการใช้พลังงานจากเครื่อง
ปรับอากาศลง
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สำ�หรับคนที่สนใจ ตอนนี้ทางเว็บไซต์ ecocapsule.sk กำ�ลังเปิดขาย 50 หลังแรกสำ�หรับรุ่นแรก
ในราคา 79,900 ยูโร หรือประมาณ 3 ล้านบาท ซึ่ง
สำ�หรับรุ่นสองที่ตามมาในปลายปี 2018 นั้น จะมีการ
พัฒนาการออกแบบและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าไปให้
สามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น
บ้าน Ecocapsule เป็นบ้านแบบยั่งยืนที่
ตอบสนองกระแสรั ก ษ์ โ ลกได้ เป็ น อย่ า งดี ด้ ว ยการ
เลือกใช้พลังงานธรรมชาติ ทั้งยังเลือกใช้วัสดุที่เป็น
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มิตรกับสิ่งแวดล้อม และเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัด
น้ำ� และมีระบบจัดการน้ำ�ก่อนทิ้งสู่ธรรมชาติ ซึ่งก็คง
จะดี ถ้ า ต่ อ ไปมี ห ลายบริ ษั ท ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การ
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
รองคณบดีฝ่ายวิชาการประจำ�หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Better City Better Living for Better Life:

30 ปีที่รอคอย

การเดินทางด้วยรถไฟชิงกันเซ็งลอดใต้ทะเลที่ระดับความลึก 240 เมตร จากระดับ
น้ำ�ทะเลผ่าน Seikan Tunnel อุโมงค์รถไฟลอดใต้มหาสมุทรเชื่อมระหว่างจังหวัดอาโอโมริ
เกาะฮนชู กับเกาะฮกไกโด ระยะทางของอุโมงค์ 53.85 กิโลเมตร โดยมีระยะทางที่อยู่ใต้ทะเล
23.3 กิโลเมตร
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โครงการอุ โ มงค์ ร ถไฟใต้ ท ะเลนี้ เดิ ม ที เ กิ ด
จากความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องเดินทางข้าม
ช่องแคบ Tsugaru ทีต่ อ้ งเผชิญภัยจากธรรมชาติ โดยใน
เดือนกันยายนปี 1954 เกิดพายุไต้ฝุ่นทำ�ให้เรือบรรทุกผู้
โดยสารอับปางมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,100 คน จึงเกิด
โครงการที่ท้าทายทางวิศวกรรมครั้งใหญ่ของประเทศ
ในการขุดอุโมงค์ทางรถไฟเชื่อมระหว่างเกาะทั้งสอง
ที่ รั ฐ บาลญี่ ปุ่ น ไม่ ไ ด้ ม องแต่ เพี ย งมิ ติ ค วาม
ปลอดภัยของประชาชนเท่านั้น แต่ยังเล็งเห็นถึงการ
กระจายตัวทางเศรษฐกิจไปสูเ่ กาะทางเหนือของประเทศ
โดยโครงการเริ่มก่อสร้างในปี 1964 และรถไฟขบวน
แรกที่ลอดผ่านใต้ทะเลมาให้ประชาชนบนเกาะฮกไกโด
ได้เห็นใน ปี 1988 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 24 ปี เงิน
ลงทุนกว่า 6.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สร้างงานให้กับ
ประชากร 14 ล้านคน นอกจากใช้ขนส่งคนแล้วยังใช้
ขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาค
แม้จะมีเส้นทางรถไฟเชือ่ มกันแล้วแต่ดว้ ยระยะ
ทางจากปลายอุ โมงค์ ฝั่ ง ฮกไกโดไปสู่ เมื อ งซั ป โปโระ
เมืองหลวงของเกาะยังต้องใช้เวลากว่า 5 ชั่วโมง ด้วย
ความเป็นประเทศพัฒนา (คือไม่หยุดที่จะพัฒนา) จึง
มีโครงการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากอาโอโมริซัปโปโระ เป็นเวลาผ่านไปเกือบ 30 ปี จากรถไฟขบวน
แรกที่ลอดผ่านอุโมงค์ใต้ทะเลมาสู่เกาะเหนือ รถไฟ
ความเร็วสูงขบวนแรกก็ได้ข้ามฟากมาปรากฏให้เห็นใน
ปี 2016 สู่ปลายทางที่สถานี Shin-Hakodate สถานีรถไฟแห่ ง ใหม่ ที่ ถู ก วางแผนให้ เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้ น ในการ
ขยายเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากทางใต้ของเกาะให้
ไปถึงเมืองซัปโปโระที่อยู่ตอนกลาง ตลอดแนวเส้นทาง
รถไฟความเร็วสูงจะเกิดสถานีแห่งใหม่ขนึ้ คาดว่าจะนำ�
ความเจริญและกระตุน้ เศรษฐกิจไปตามเส้นทาง คาดว่า
โครงการจะเสร็จในปี 2031
ตอนนี้สถานีรถไฟใหญ่ๆ ในญี่ปุ่นจะมีป้าย
เชิญชวนให้นั่งรถไฟไปท่องเที่ยวฮกไกโดด้วยชิงกันเซ็ง
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โครงการนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของประเทศที่มีแผนแม่บท
ที่ชัดเจนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยมีกระทรวงที่ดิน
โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและการท่องเที่ยว หรือ
ที่เรียกว่า MLIT (Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism) เป็นเจ้าภาพคอยกำ�กับดูแล
เมื่อมีแผนที่ชัดเจนแม้จะเกิดความคลาดเคลื่อนจาก
ปัจจัยอื่นๆ บ้างแต่ประชาชนเขาก็เข้าใจและรอได้แม้
จะผ่านไปหลายสิบปี
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Home Society
สมาคมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จั ด เสวนา
“Super Star Developer 2018”

Grand Opening
“The 8 Condominium”

สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ Super Star Developer 2018
“ดาวรุ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 2018” ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ มีคุณปราชญ์ วงศ์วรรณ นายกสมาคมฯ
กล่าวเปิดงาน มีวิทยากรพิเศษ อาทิ คุณธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร All Inspire Development และคุณปรีชา กุลไพศาลธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เปี่ยมสุข กรุ๊ป จำ�กัด และในงานครั้งนี้ยังได้
รับเกียรติจาก ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำ�นวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และคุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ภาพรวมอสังหาฯ และ Trend อสังหาฯ
ปี 2561” ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

ลงนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจความร่ ว มมื อ จั ด ทำ � ข้ อ มู ล
อสังหาริมทรัพย์

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือจัดทำ�ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ระหว่าง 14 สมาคมด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย และศูนย์
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ (รางน้ำ�) โดยทางศูนย์
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้จัดทำ�แอปพลิเคชัน Self-Reporting เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระบบดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพในด้านบริการ ทั้งยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้
กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
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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 คอนโดมิเนียมใจกลางเมืองเชียงใหม่
ภายใต้แนวคิด “Where Comfort Meets Class”
ณ โครงการ The 8 Condominium โดยคุณเฉิน เจ๋
และคุณนาขวัญ พงศ์พฤกษทล เป็นผู้กล่าวต้อนรับ
ภายในงานนอกจากจะเปิดตัว The 8 Condominium
แล้ว ทางบริษัท ดิเอท เอสเตส จำ�กัด มหาชน ยัง
ถือโอกาสเปิดตัวโครงการบ้านใหม่ที่กำ�ลังพัฒนาร่วม
กับหุ้นส่วนชาวจีน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับรางวัล
Lucky Draw แจกให้กับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม
ภายในงานอีกด้วย
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ธอส. เปิ ด งาน “มหกรรม
ไตรมาส 3 ปี 2561” เชียงใหม่

กสอ. เร่งยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) ภาคเหนือ
รับเศรษฐกิจยุค 4.0

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับ
ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดเชียงใหม่ จัด
งาน “มหกรรมไตรมาส 3 ปี 2561” โดยมีคุณสัญญา
ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าว
เปิดงาน และคุณศิรพงศ์ สุวรรณศรี ผู้อำ�นวยการฝ่าย
สาขาภาคเหนือ กล่าววัตถุประสงค์โครงการ ภายใน
งาน มีการจัดบูธแสดงโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ณ มีโชคพลาซ่า เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ
นี้

ช ม ร ม อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ พั ฒ น า
อากาศยานไทย กองบิน 41
จัดกิจกรรม Legends of the
wings

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม วางยุทธศาสตร์ผลักดันศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center: ITC) เป็นศูนย์บริการแบบครบวงจร เร่งยกระดับอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารแปรรูป เดินหน้าขยายเครือข่ายความร่วมมือพร้อมผลักดันศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกฯ จังหวัดลำ�ปาง ส่งเสริมสินค้านวัตกรรม ผสานเทคโนโลยีการผลิต และความคิดสร้างสรรค์ ตอกย้�ำ
การเป็นผู้นำ�เซรามิกในภูมิภาค เดินหน้าตั้ง “Mini ITC” รุกเชื่อมโยงการทำ�งานของศูนย์ ITC เข้าสู่อุตสาหกรรมจังหวัด หวังเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการในพื้นที่ ก้าวไปสู่การแข่งขันกับผู้ประกอบการในระดับ
โลก

บุญถาวร เชียงใหม่ จัดงาน “Designer Talk”

ชมรมอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาอากาศยานไทย
กองบิน 41 (TANGO) จัดกิจกรรม “Legends of the
wings Photo Workshop” กิจกรรมฝึกปฏิบัติการ
ถ่ายภาพ โดยมี น.อ.ภิญโญ ศรีวิยะ รองผู้บังคับการ
กองบิน 41 เป็นประธาน ร่วมด้วย น.ต.คำ�รณ ร้องกาศ
ผู้ช่วยประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยาน
ไทย กองบิน 41 นายอาคม สุวรรณกันธา ประธาน
ชมรมกิจกรรมทางอากาศเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai
Aviation Activity Club และผู้แทนจากกงสุลใหญ่
ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

นายสรศักดิ์ คันธวงศ์ ผู้จัดการบุญถาวร สาขาเชียงใหม่ เปิดงาน “Designer Talk” ณ บุญถาวร
สาขาเชียงใหม่ พร้อมกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “BIG HAPPENING” แตกต่างอย่างทันสมัย ในมุมมองที่ลงตัว
จาก 2 กูรูนักออกแบบชื่อดัง อย่าง คุณจีรเวช หงสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท สถาปนิก ไอดิน จำ�กัด และ
คุณรัฐวุฒิ จันทร์ศรีตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก49 เฮ้าส์ดีไซน์ จำ�กัด กรุงเทพฯ และ
บริษัท สถาปนิก49 (เชียงใหม่) นอกจากได้รับฟังเสวนาดีๆ แล้ว ภายในงานยังได้มีกิจกรรมจับแจกลุ้นรับ
รางวัลจากบุญถาวร เชียงใหม่ อาทิ สุขภัณฑ์ COTTO, THAISUN, DURAGRES, กระเบื้อง COTTO และเวิลด์
เซรามิค เซ็นเตอร์ ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก ซานิ AF
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ผูผลิตและจำหนายพ�้นคอนกร�ตพ�มพลาย
ดวย เทคโนโลยีการพ�มพลายและการเคลือบสีบนผิวคอนกร�ต สูตรเฉพาะที่ไมมีใครเหมือน
ทำใหคอนกร�ตที่ไดมีความสวยงามแข็งแรงและทนทานตอแรงกระแทกไดดี
แข็งแรง ทนตอแรงกระแทกดวยความหนาของเนื้องาน 3-5 cm. เหมาะกับงานถนน, ลานจอดรถ, ทางเทา, ลานสระวายน้ำ
ไมเกิดตะไครน้ำและเชื้อราที่พ�้นผิวหนา
ดูแลรักษางาย ทำความสะอาดไดดวยน้ำเปลา โดยไมตองใชน้ำยาทำความสะอาด
มีอายุการใชงานยาวนานกวาวัสดุปูพ�้นภายนอกประเภทอื่น และมีการรับประกันผลงาน 2 ป

Herringbone

European Fan

Castle Stone

Random Stone

Granite Set

Reflections

สโตนบิลด
โฉมใหม ไฉไลกวาเดิม

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

งานตกแตงผนัง

เกรดพร�เมียม กระเบื้องโมเสคอะลูมิเนียม

Special Promotion

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

กับคุณภาพที่หลากหลาย พรอมผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

“เร�่องคุณภาพ ไวใจเรา”

Hi Series
• Leaf Series • Cobra Series • Skin Dragon Series
Premium Series
• Bee Hive Series • Square Series

งานหลังคา

งานไม

กระเบื้องหลังคาเซรามิค นำเขาจากบราซิล

กันรั่วซึม 100% ไมเปนเชื้อรา สีสันคงทนถาวร
สีไมซีดจาง น้ำหนักเบา ประหยัดโครงสราง แข็งแกรง
ทนทาน นานนับสิบป

ภายในอาคาร และนอกอาคาร

• ไมพ�้นลามิเนต • กระเบื้องไวนิลลายไม • ไมพ�้นจร�ง Solid
• ไมพ�้นเอ็นจ�เนียร • ไมตกแตง ไมทดแทน WPC

งานตอเติม ตกแตงอาคาร
และงานสวน
สนใจติดตอสอบถามขอมูลเพ��มเติมไดที่
บร�ษัท สโตนบิลด (เชียงใหม) จำกัด ที่ Star Avenue 3 ถนนมหิดล
Tel/Fex : 053-277528 www.stonebuild.net
Home Buyers’ Guide Chiangmai

Hotline : สายดวน คุณแอน
Tel.083-1524841
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โดย น้ำทอง กรุป

แบบบาน N2 : 3 หองนอน 3 หองน้ำ จอดรถได 2 คัน

เพ�ยงจองบานกับ โครงการเดอะโฟลว

รับสวนลดเง�นสดสูงสุด
600,000 บาท*
รับเพ��ม ทองรูปพรรณ
หนัก 5 บาท

ล็อตสุดทาย กอนปดโครงการ

พรอมของแถมกวา 10 รายการ**

• ฟร�คาโอน
• ผามานทั้งหลัง
• แอรทุกหองนอน ( 3 หอง )
• คาติดตั้งมิเตอรน้ำ
• คาติดตั้งมิเตอรไฟ
• คาสวนกลางปแรก
• ถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร
• ปมน้ำ
• เติมน้ำยากำจัดปลวกฟร� 2 ป
• ปูสนามหญา ( ตามมาตรฐานโครงการ )

ใกล

เซ็นทรัลเฟสติวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

www.facebook/The Flow CM

Ã¾.¹¤Ã¾Ô§¤

Èาลา¡ลาง
¨ÑงหวÑดàªÕÂงãหม‹

Tel. 053-110829, 082-3863777
www.theflow-cm.com

¶.àªÕÂงãหม‹-áม‹ÃÔม

3 นาทีถึง มีโชคพลาซา
เทสโกโลตัส

สนาม¡ÕÌา 700 »‚

*สวนลดพ�เศษตามราคาบานแตละแบบ **เปนไปตามเง�่อนไขที่บร�ษัทฯ กำหนด

¶

ม.áม‹â¨้

µÅÒ´ÃÇÁâª¤
Ã¾.ลานนา
Ã¾.à·¾»˜ญญา

µลาดสามáÂ¡
çด
สÑน·ÃาÂ
ÍÂสÐà¡
ãหม‹-ด
¶.àªÕÂง

à«çน·ÃÑล
à¿สµÔวÑล

¶.ห้วÂ

á¡้ว

ม.àªÕÂงãหม‹
Ã¾.สวนดÍ¡
¶.สุà·¾

Ã้าว

‹-¾

ม
งãห
.àªÕÂ

µÑวàม×Íง
àªÕÂงãหม‹

ม.¾าÂÑ¾
¶.สÑน¡Óá¾งสาÂà¡‹า

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

จองวันนี้ ฟรีโอน!!

โปรโมชั่น บานเดี่ยวพรอมอยู

โทร. 086-657-1440 สายดวน 081-602-2059

ในราคาสุดพ�เศษ กับ โครงการสมหวัง พรอพเพอรตี้ และโครงการสมหวังพร็อพเพอรตี้ 3

บานเดี่ยวสองชั้น ราคาเพ�ยง

3.39 ลานบาท

1.63 ลานบาท

บานเดี่ยวชั้นเดียว ราคาเร��มตน
ถนนวงแ

หวนรอบ

ม.แมโจ

นอก

ถนนวง

แหวนรอ

ถนนเช�ยงใหม-แมร�ม

ศาลากลาง
จังหวัดเช�ยงใหม

สนามกีฬา
700 ป

บใน

รพ.เทพปญญา

ถนนหวยแกว

Home Buyers’ Guide Chiangmai

รร.สารสาสน
ว�เทศลานนา

ถนนเช�ยงใหม-หางดง

ถนนเลียบคลองชลประทาน

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

ถนนมหิดล

เซ็นทรัล
แอรพอรต พลาซา

ถนนสันกำแพงส

วัดดอนจั่น

ายเกา

ถนนส

ันกำแ

พงสาย

ใหม

ม-ลำปาง)

2.1 ลานบาท

ถนนทาแพ

ฮเวย (เช�ยงให

ราคาเร��มตน

สนามบิน
เช�ยงใหม

ม.พายัพ

ตลาดวโรรส

ถนนซูเปอรไ

บานเดี่ยวชั้นเดียว
ในโครงการสมหวังพร็อพเพอรตี้ 3

เมือง
เช�ยงใหม

สถานีขนสง
อาเขต

็ด

อยสะเก

งใหม-ด

นเช�ย
เซ็นทรัลเฟสติวัล ถน
เช�ยงใหม

ถนนวงแหวนรอบใน

เซ็นทรัล
กาดสวนแกว
ม.เช�ยงใหม
ถนนสุเทพ
รพ.เช�ยงใหมราม

ตลาดรวมโชค

รพ.ลานนา

ถนนวงแหวนรอบนอก

The S by สมหวัง
กาดฝรั่ง

: สมหวัง กรุป Home of chiangmai

www.somwanggroup.com
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