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รายละเอียดโครงการ   คฤหาสนห์ร ูสไตล ์Modern Luxury
ที่ตั้ง	 ถ.กัลปพฤกษ์	มุ่งหน้าสู่สาทร
รูปแบบ	 คฤหาสน์หรู	2	ชั้น	และ	3	ชั้น
พื้นที่	 50	ไร่	2	งาน	82	ตารางวา
จ�านวน 	 132	หลัง
แนวคิดโครงการ 	 สร้างเพื่อคนที่ความส�าเร็จมาถึงก่อนใคร
ส่วนกลาง	 สายไฟฟ้าใต้ดินทั้งโครงการ	สโมสร	ฟิตเนส	
	 พร้อมสระว่ายน�้าระบบเกลือ
	 และสวนส่วนกลางพื้นที่กว่า	3	ไร่
ระบบรักษาความปลอดภัย 	 ความปลอดภัย	5	ระดับ
ระบบความปลอดภัยของโครงการ	 การเข้าออกแบบ	Double	Gate	
	 ที่ควบคุมด้วย	Access	Card	ท�างานร่วมกับ
	 กล้อง	CCTV	ที่กระจายทั่วโครงการ
	 และ	รปภ.		ดูแลตลอด	24	ชม.
ระบบความปลอดภัยของตัวบ้าน 	 สัญญาณกันขโมยแบบ	Magnetic	
	 และ	Shock	Sensor	ทั้งหลัง	
	 ซึ่งเชื่อมต่อไปยังโทรศัพท์มือถือของ
	 ท่านเจ้าของบ้านและป้อม	รปภ.
ค่าบริการสาธารณะ		 38	บาท/ตร.ว./เดือน
	 (จัดเก็บล่วงหน้า	2	ปี	ณ	วันโอนกรรมสิทธิ์)

แบบบ้าน มี 3 แบบ
GRAND HENARES 
พื้นที่ใช้สอย	464	ตร.ม.	ที่ดินเริ่ม	82.5	ตร.ว.	ราคาเริ่ม	25.9	ล้าน	ฟังก์ชั่น	5	ห้องนอน	6	
ห้องน�้า	5	Living	Lounge	1	ทานอาหาร	1	ครัวไทย	1	เตรียมอาหาร	3	ที่จอดรถ	1	ห้อง
แม่บ้านพร้อมห้องน�้า

GRAND PECHORA
พื้นที่ใช้สอย	348	ตร.ม.	ที่ดินเริ่ม	80.3	ตร.ว.	ราคาเริ่ม	22.79	ล้าน	ฟังก์ชั่น	4	ห้องนอน	5	
ห้องน�้า	Double	Living	Room	พร้อม	Family	Area	1	ทานอาหาร	1	ครัวไทย	3	ที่จอด
รถ	1	ห้องแม่บ้านพร้อมห้องน�้า

GRAND SOANA
พ้ืนท่ีใช้สอย	316	ตร.ม.	ท่ีดินเร่ิม	65.6	ตร.ว.	ราคาเร่ิม	17.4	ล้าน	ฟังก์ช่ัน	 4	 ห้องนอน	
4	ห้องน�า้	Double	Living	Room	พร้อม	Family	Area	1	ทานอาหาร	1	ครวัไทย	3	ทีจ่อดรถ	
1	ห้องแม่บ้านพร้อมห้องน�้า 

Tel. 092-250-3399
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ศุภาลัย ฉลองครบรอบ 30 ปี ปัก
หมุดลงทุนโครงการภูมิภาคต่อ
เนื่อง เตรียมเปิด “ศุภาลัย เบล
ลา่ ชยางกรู-ขามใหญ่” บา้นเดีย่ว 
บ้านรุ่นใหม่ และทาวน์โฮม ท�าเล
ชยางกูร-ขามใหญ่ จังหวัดอุบล 
ราชธานี

นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ	สายงานโครงการภูมภิาค	
2	บรษัิท	ศภุาลัย	จ�ากัด	 (มหาชน)	กล่าวว่า	
จากประสบการณ์ทีบ่รษิทัฯ	 เป็นผูป้ระกอบ
การรายแรกๆ	ทีเ่ข้าไปลงทนุพัฒนาโครงการ
บ้านในจงัหวดัอบุลราชธานอีย่างต่อเนือ่งรวม	
4	โครงการ	ได้แก่	ศภุาลยั	โมด้า,	ศภุาลัย	วลิล์,	
ศภุาลยั	เบลล่า	และศุภาลยั	พรโีม่	ซึ่งได้รับ
ผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี	 เนื่องจาก
ลูกค้าส่วนใหญ่รู้จักและให้ความเชื่อม่ันใน
แบรนด์ศุภาลัย	 ล่าสุดเตรียมเปิดโครงการ
ใหม่เป็นโครงการล�าดับที่	 5	 ในจังหวัด
อบุลราชธาน ี“ศภุาลยั เบลล่า ชยางกรู-ขาม
ใหญ่” มูลค่าโครงการกว่า 700 ล้านบาท 
โดยเชือ่มัน่ศกัยภาพของจงัหวดัอบุลราชธานี	
เนื่องจากมีการลงทุนจากภาครัฐและภาค
เอกชนอย่างต่อเนือ่ง	อกีทัง้มคีวามหนาแน่น
ของประชากร	 และเป็นจังหวัดที่มีจุดผ่าน
แดนที่ส�าคัญ	

 “ศภุาลัย เบลล่า ชยางกรู-ขามใหญ่” 
บนพืน้ท่ีโครงการกว่า	60	ไร่	ชแูนวคดิ

 
“FIND 

NEW INSPIRATIONS เพื่อความรู้สึกใหม่ 
ค้นหาแรงบนัดาลใจใหม่ๆ” ตัง้อยูบ่นท�าเล
ศกัยภาพ	แวดล้อมด้วยสิง่อ�านวยความสะดวก	

ศุภาลัย ลงทุนภูมิภาคต่อเนื่อง
เตรียมเปิดโครงการใหม่แนวราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งห้างสรรพสินค้า	แหล่ง	Shopping	ต่างๆ	
โรงเรยีน	โรงพยาบาล	อาท	ิแมค็โคร	ซปุเปอร์
สโตร์,	 บิ๊กซี	 ซุปเปอร์เซ็นเตอร์,	 ส�านักงาน
ขนส่งจงัหวดัอบุลราชธานแีห่งที	่2,	วทิยาลยั
เทคโนโลยีราชธานี,	 เทคโนโลยีอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี	 และโรงพยาบาลราชเวช
อุบลราชธานี	พบกับบ้านเดี่ยว	บ้านรุ่นใหม่	
และทาวน์โฮม	พเิศษสดุ!! กบัการเพิม่ความ
หลากหลายของแบบบ้าน โดยมีแบบบ้าน
ให้เลือกถึง	8	แบบ	บ้านชั้นเดียว	2-3	ห้อง
นอน	และสองชัน้	3-4	ห้องนอน	1-3	ห้องน�า้	
ที่จอดรถ	1-2	คัน	พื้นที่ใช้สอยเริ่ม	82-175	
ตร.ม.	ราคาพิเศษ	1.39	ล้านบาท	(จ�านวน
จ�ากัด)	 การออกแบบเน้นอนุรักษ์พลังงาน	
โปร่ง	สไตล์โมเดร์ิน	สมัผสัความร่มรืน่	พเิศษ

N E W  P R O J E C T 

ในสังคมคุณภาพศุภาลัย	 ผ่อนคลายด้วย
ฟิตเนส	และสวนสาธารณะขนาดใหญ่	พร้อม
กล้อง	 CCTV	 บริเวณทางเข้า-ออก	 และ
พนักงานรักษาความปลอดภัย	24	ชั่วโมง	

“ศภุาลยั เบลล่า ชยางกรู-ขามใหญ่” 
พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของบนท�าเลท่ีดีที่สุด
หน้าโครงการ	

สอบถามเพ่ิมเติมโทร 1720 
หรือดูรายละเอียดได้ที่
www.supalai.com



07

ภาพรวมตลาดคอนโดมเินยีมแนวรถไฟฟ้า
สายสนี�า้เงนิเส้นถนนจรญัสนทิวงศ์ในช่วงที่
ผ่านมามีความต้องการจากกลุม่คนรุ่นใหม่ที่
ต้องการขยายทีอ่ยูอ่าศยัจากครอบครวัเดมิเป็น
คอนโดมเินยีมใกล้แนวรถไฟฟ้า	แต่ยงัคงต้องการ
อาศัยอยูใ่กล้กบัทีอ่ยูอ่าศยัเดมิ	 ขณะทีด่คีอน
โด	ธาร	จรญัฯ	วางแนวคิดโครงการเพือ่ตอบ
โจทย์ความต้องการคอื	“ชวีติดีๆ  บนพืน้ทีส่ี
เขยีวแห่งเดยีวใจกลางจรญัฯ”	จากการเป็น
คอนโดสไตล์บ้านสวนริมน�า้	 บนพืน้ทีส่เีขียว
แห่งเดียวในจรญัฯ	 ใช้ชวิีตรืน่รมย์ท่ามกลาง
สายธารท่ีรายล้อมด้วยธรรมชาติท้ังในโครงการ
และบรเิวณโดยรอบ	ผสานกบัดีไซน์สไตล์ไทย
โมเดร์ิน	ลงตวัส�าหรบัการพกัผ่อน	เหมาะส�าหรบั
ชวีติทีต้่องการความสงบ	อกีทัง้ยงัสะดวกสบาย
ในการเดนิทาง	อยูใ่กล้สิง่อ�านวยความสะดวก
ต่างๆ	ทัง้เซน็ทรลัป่ินเกล้า	โรงพยาบาลศริริาช	
โรงเรยีนนานาชาต	ิ สถานศกึษาชัน้น�า	 อาทิ	
โรงเรยีนสตรีวัดระฆงั	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยศิลปากร	 เป็นต้น	 โครงการยงั
ประกอบด้วยสิง่อ�านวยความสะดวก	ทัง้คลบั
เฮาส์ท่ามกลางธรรมชาตโิอบล้อมด้วยสระว่าย
น�า้ทีม่จีากซุซี	่ สวนสวย	360	องศา	 ฟิตเนส	
และ	Co-working	Space	บรรยากาศร่มรืน่
พร้อม	 Roof	Garden	 พ้ืนทีอิ่สระทีเ่หมาะ
ส�าหรบัทกุการพกัผ่อน	อุน่ใจด้วยระบบความ
ปลอดภยัตลอด	24	ชัว่โมง	พร้อมกล้อง	CCTV	
ประกอบกบัการคมุเขม้ความปลอดภยัจาก	
Sansiri	Security	Inspection	(SSI)	อกีด้วย	

“บรษัิทเปิดการขาย ดคีอนโด ธาร 
จรญัฯ หอ้งแตง่ครบ ในราคาขาย
เริม่ตน้เพียง 1.89 ล้านบาท* ผอ่น 
3,999 บาทต่อเดือน ในวันที่ 
22–23 มิถุนายนที่ผ่านมา พร้อม
จับฉลากหอ้งราคาพิเศษสุดในงาน 
และลุ้นของรางวัลเครื่องใช้ไฟฟา้ 
ลุ้นที่พักเอสเคป และส่วนลดเพ่ิม
เฉพาะวันพรีเซลล์เท่านั้น นับเป็น
อกีหนึง่โครงการทีค่าดวา่จะประสบ
ความส�าเรจ็อย่างรวดเรว็เช่นเดียว
กบัโครงการที่ผา่นมาในยา่นจรญั 
สนิทวงศ์ ซ่ึงจะส่งผลให้แสนสิริ
สามารถสรา้งยอดขายคอนโดมเินยีม
ให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย 21,600 
ล้านบาทในปีนี้” 

แสนสิริปักหมดุท�าเลจรญัสนทิวงศ์ 
รับศักยภาพท�าเลย่านฝ่ังธนฯ 
เติบโต ทั้งรถไฟฟา้สายสีน�้าเงินที่
จอ่ควิเปิดใชต้น้ปี 63 รถไฟฟา้สาย
สีแดงออ่นเตรยีมเปิดใชใ้นอนาคต 
การขยายถนนตัดใหม่ และการ
ขยายตัวของสถานที่ส�าคัญและ
สถานศึกษา เปิดตวั ดคีอนโด ธาร 
จรญัฯ มลูคา่โครงการ 1,000 ล้าน
บาท หลังประสบความส�าเร็จปิด
การขายดีคอนโดมาแล้วถึง 3 
โครงการ ชคูอนเซป็ต์ ชีวติดีๆ บน
พ้ืนที่สีเขียวแห่งเดียวใจกลาง
จรัญฯ เพียง 5 นาทีจากสถานี
บางขุนนนท์ จุดเชื่อมต่อแห่ง
อนาคตของรถไฟฟา้ 3 สาย เปิด
ขายในรูปแบบห้องแต่งครบ ใน
ราคาเริม่ตน้เพียง 1.89 ลา้นบาท* 
ผ่อน 3,999 บาท/เดือน เปิดพรี
เซลล์ 22 – 23 มิ.ย. ที่ผ่านมา 

นายสมเกียรติ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ 
รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาโครงการ
แนวราบ บริษัท แสนสิริ จ�ากดั (มหาชน) 
หรือ SIRI	เปิดเผยว่า	แสนสิริเตรียมเปิดตัว
โครงการ	“ดคีอนโด ธาร จรัญฯ”	คอนโดมเินยีม
โครงการใหม่ในท�าเลจรญัสนิทวงศ์	ตัง้อยูบ่น
เนื้อที่ประมาณ	4	ไร่	 เป็นคอนโดมิเนียมสูง	
8	ชั้น	2	อาคาร	รูปแบบห้องสตูดิโอ	พื้นที่
ใช้สอย	26.52	ตารางเมตร	และห้องแบบ	2	
ห้องนอน	พื้นที่ใช้สอย	54	ตารางเมตร	รวม	
484	ยูนิต	มูลค่าโครงการรวม	1,000	ล้าน
บาท	ส�าหรับจุดเด่นของโครงการนี้ตั้งอยู่ใน
ท�าเลศกัยภาพทีก่�าลงัเตบิโตสงู	โดยโครงการ
ตัง้อยูบ่นถนนเลยีบทางรถไฟตลิง่ชนัทีเ่ชือ่ม
สู่ถนนสายหลักทั้งถนนจรัญสนิทวงศ์	 ถนน
บรมราชชนนี	 และถนนราชพฤกษ์	 ได้โดย
สะดวก	 นอกจากนี้โครงการยังตั้งอยู่ใกล้
รถไฟฟ้าสายสนี�า้เงนิ	สายเฉลมิรชัมงคล	ส่วน
ต่อขยายสัญญาที่	3	ช่วงสถานีเตาปูนถึง	
สีแ่ยกท่าพระ	ทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสร้างและ
มีก�าหนดเปิดใช้งานในต้นปี	 2563	 นี้	 โดย
โครงการตัง้อยูเ่พยีง	1.9	กโิลเมตร	หรอืเพยีง	
5	นาทีจากสถานีบางขุนนนท์	ซึ่งในอนาคต
จะเป็นสถานร่ีวมหรอืนบัเป็นจุดเชือ่มต่อแห่ง
อนาคตของรถไฟฟ้าท้ัง	3	สาย	ได้แก่	รถไฟฟ้า
สายสนี�า้เงิน	รถไฟฟ้าสายสส้ีม	และรถไฟฟ้า

แสนสิริปักหมุด
ท�าเลจรัญสนิทวงศ์

เปิดตัว ดีคอนโด ธาร จรัญฯ มูลค่า 1,000 ลบ. 
รับรถไฟฟา้สายสีน�า้เงินเปิดใช้ต้นปี 63 

จับตาสถานีบางขุนนนท์ จุดเชื่อมต่อแห่งอนาคต 

แบรนด์แสนสิริ	 รวมถึงความแข็งแกร่งของ
แบรนด์ดคีอนโด	ส่งผลให้ยอดขายของดคีอน
โดทุกโครงการล้วนแล้วแต่ประสบความส�าเรจ็	
นอกจากนี้คุณภาพและการบริการหลังการ
ขาย	(Sansiri	Service)	ยงัเป็นส่วนทีส่�าคญั
ต่อการให้ความไว้วางใจในแสนสริทิีไ่ม่ใช่เพยีง
แค่การมุง่มัน่พฒันาทีอ่ยู่อาศยัในด้านสิง่ปลกู
สร้างทีด่ทีีส่ดุเท่านัน้	หนึง่ในส่วนส�าคญัทีท่�าให้
แสนสิริได้รับการยอมรับในฐานะผู้พัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ชัน้น�ากค็อื	ความมุง่มัน่อย่าง
จรงิใจในการมอบ	“บรกิาร”	ทีด่ทีีส่ดุในทกุ
ด้านให้กับลูกบ้านของเรา	 ตั้งแต่ก้าวแรกที่
เข้ามาที	่Sales	gallery	หรอืทีโ่ครงการของ
เรา	 ตลอดจนบรกิารท่ีดแูลท้ังก่อนและหลงั
การอยูอ่าศยั”	นายสมเกยีรตกิล่าว	

N E W  C O N D O

ชานเมืองสายสีแดง	 และเพียง	 5	 นาทีจาก
ทางด่วนศรีรัช	 ส่งผลให้ศักยภาพของท�าเล
ในย่านนีม้กีารขยายตวัและเตบิโต	ประกอบ
ด้วยการขยายถนนตดัใหม่	การขยายตวัของ
สถานที่ส�าคัญ	เช่น	โรงพยาบาลศิริราช	การ
ขยายตัวของโรงเรียนนานาชาติเปิดใหม่ใน
เส้นราชพฤกษ์	เป็นต้น	จงึคาดว่าจะได้รับการ
ตอบรบัทีด่เีช่นเดยีวกบัโครงการท่ีผ่านมา	

“ก่อนหน้านีแ้สนสิริเคยประสบความ
ส�าเรจ็จากการเปิดขายคอนโดมเินยีมภายใต้
แบรนด์	“ดคีอนโด”	ในท�าเลนีม้าแล้วถงึ	3	
โครงการ	ได้แก่	ดคีอนโด	จรญัฯ-บางขนุนนท์,	
ดบีรุา	พรานนก	และดีคอนโด	แคมปัส	รสีอร์ท	
ราชพฤกษ์–จรัญฯ	 13	 ท่ีปิดการขายอย่าง
รวดเรว็	 ความส�าเรจ็มาจากความเช่ือมัน่ใน
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BAM รวมพลัง
อนุรักษ์ธรรมชาติ

ปลูกต้นไม้ 2 หมื่นต้น ทั่วประเทศ

MO V E M E N T

นายสุเมธ มณีวัฒนา	กรรมการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิด
ชอบต่อสังคม	และนายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทบริหารสินทรัพย์	
กรงุเทพพาณชิย์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรอื	BAM	เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ	“ปลกูไม้ยนืต้น 
BAM ฉลอง 20 ปี”	โดยมีนายนพรัตน ์อุน่จัตตุรพร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	พร้อมคณะ
ผู้บริหารและพนักงาน	BAM	พร้อมทั้งชาวบ้านในพื้นที่	ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น	จ�านวน	2,000	
ต้น	ณ	ต�าบลห้วยทราย	อ�าเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่	โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้จาก
สถานีเพาะช�ากล้าไม้แม่แตง	เพื่อเพิ่มความสมดุลแก่ธรรมชาติ	เพิ่มพื้นที่สีเขียว	ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของโครงการปลูกไม้ยืนต้น	จ�านวน	20,000	ต้น	ทั่วประเทศ	ในวันที่	17	มิถุนายน	2562	
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BAM สนับสนุนโครงการ
ชุมชนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน 

จ.ล�าปาง

MO V E M E N T

นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้
จดัการใหญ่	บริษทับริหารสนิทรพัย์	กรงุเทพ
พาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	BAM	ให้การ
ต้อนรับนางสุรีย์ มาปลูก นายอ�าเภอแม่ทะ	
จังหวัดล�าปาง	 ในโอกาสร่วมงานพิธีเปิด	
“โครงการชุมชนต้นคิด	 ชีวิตยั่งยืน”	 โดยมี
นายสเุมธ มณีวฒันา กรรมการคณะกรรมการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อ
สังคม	และนายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร	 รอง
กรรมการผู้จดัการใหญ่	คณะผูบ้รหิาร	พนกังาน	
BAM	พร้อมด้วยนายสงัด อนิทะนะ ประธาน
กลุ่มฮักน�้าจาง	 และชาวบ้านชุมชนบ้านนา
กว้าว	(กิว่)	ร่วมเปิดงาน	โดยโครงการดงักล่าว
เป็นโครงการ	CSV	ทีบ่รษิทัฯ	ให้การสนบัสนนุ	
เพือ่ส่งเสรมิให้ชมุชนได้มแีหล่งอาหารท่ีปลอด
สารพษิ	สามารถสร้างรายได้อย่างยัง่ยนื	และ
เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเกษตรให้กับ
ประชาชนที่สนใจได้ศึกษา	 พร้อมมอบเงิน
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันยั่งยืนให้
แก่โรงเรยีนอนบุาลแม่ทะ	โดยมีนายสิงห์แก้ว 
ประเสริฐ	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 เป็นผู้รับ
มอบ	ณ	ต�าบลบ้านกิ่ว	อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัด
ล�าปาง	วันที่	17	มิถุนายน	2562	
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M O V E M E N T

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) หรือ MTI ปรับโฉมแบรนด์
ครั้งใหญ่ พร้อมเปิดตัวแคมเปญประจ�าปี 2562 “Believe” (เชื่อแป้ง 
เชือ่เมืองไทยประกนัภยั) เดนิกลยทุธซ์อีโีอมารเ์กต็ติง้ (CEO Marketing) 
สะท้อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของเมืองไทยประกันภัยผ่านตัวตนของ 
ซีอีโอ “แป้ง-นวลพรรณ ล�่าซ�า” เล็งขยายกลุ่มลูกค้ารายย่อยเพ่ิมฐาน
ลูกค้ายังเจเนอเรชั่น (Young Generation) และคนรุ่นใหม่ ผ่าน
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลายครอบคลุมทุกไลฟส์ไตล์ 

นวลพรรณ ล�่าซ�า กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมือง
ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) หรือ MTI	เปิดเผยว่า	บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จ�ากัด	
(มหาชน)	ได้รบัความเชือ่มัน่จากลกูค้า	คูค้่า	และสาธารณชนมาอย่างต่อเนือ่ง	ด้วยเอกลกัษณ์
ในความเป็นบริษทัประกนัวนิาศภยัของคนไทยท่ีมีความมัน่คง	เน้นการบรหิารงานด้วยความ
โปร่งใส	 ยึดหลักธรรมาภิบาล	 ให้ความใส่ใจสังคม	 จากการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ	
ประกอบกับการให้บริการที่ซื่อสัตย์สุจริตแก่ลูกค้าจนได้รับความไว้วางใจ	ท�าให้ชื่อเสียงของ	

เมืองไทยประกันภัย 
รีเฟรชแบรนด์ครั้งใหญ่ พร้อมเปิดตัวแคมเปญ

“Believe” เชื่อแป้ง 
เชื่อเมืองไทยประกันภัย

เดินกลยุทธ์ซีอีโอมาร์เก็ตติ้ง
สะท้อนวิสัยทัศน์แบรนด์ผ่าน “นวลพรรณ ล�่าซ�า”

บรษิทัฯ	เป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัของสาธารณชน
มาอย่างต่อเนื่อง	 โดยปี	 2562	บริษัทฯ	จึง
ต่อยอดความส�าเรจ็ด้วยการรเีฟรชภาพลกัษณ์
ของแบรนด์	“เมืองไทยประกันภัย”	ครั้งยิ่ง
ใหญ่	ให้มีความทันสมัย	สดใส	อบอุ่น	และ
เข้าถึงง่าย	เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลาก
หลายมากยิง่ขึน้	และเน้นขยายฐานลกูค้าคน
รุ่นใหม่ที่มองว่าการประกันภัยเป็นเรื่องไกล
ตวัและน่าเบือ่	พร้อมตอกย�า้ภาพลกัษณ์ของ
แบรนด์	“เมืองไทยประกันภัย”	ให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	ด้วยกลยุทธ์ซีอีโอมาร์เก็ต
ติ้ง	รวมถึงเป็นการปรับตัวของแบรนด์ในยุค	
Digital	Disruption	ที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
การเอาโลกเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในธุรกจิมาก

ยิ่งขึ้น	 โดยผ่านการเปิดตัวแคมเปญ	“เชื่อ
แป้ง”	ทีต้่องการสือ่สารวิสัยทัศน์ของ	“เมอืง
ไทยประกนัภยั”	ผ่านตวัตนจรงิๆ	ของ	แป้ง-
นวลพรรณ ล�า่ซ�า ในฐานะกรรมการผูจ้ดัการ	
และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	ทีส่าธารณชน
เชื่อมั่นในประสบการณ์จากการบริหารงาน
ในหลากหลายวงการมานาน	 ด้วยความมุ่ง
มั่น	 จริงใจ	 ตรงไปตรงมา	 ซึ่งต้องการเชื่อม
โยงและตอกย�า้ระหว่าง	เมอืงไทยประกนัภยั 
และ แป้ง-นวลพรรณ ล�่าซ�า	ที่มีความเป็น
อนัหนึง่อนัเดยีวกัน	ซึง่พร้อมให้ความเชือ่มัน่
กบัลกูค้าผ่านแนวคดิของแคมเปญ “Believe” 
(เชือ่แป้ง เชือ่เมอืงไทยประกนัภยั) ซึง่มจีุด
เริ่มต้นจากอินไซต์	(Insight)	ส่วนตัวในอดีต
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ผ่านแคมเปญ	“Believe” (เชื่อแป้ง เชื่อเมืองไทยประกันภัย) ซึ่งเป็นแคมเปญของเมือง
ไทยประกันภัยในปีนี้

 โดยแคมเปญ “Believe” (เชื่อแป้ง เชื่อเมืองไทยประกันภัย) เน้นการสื่อสาร 
สร้างการจดจ�า ตอกย�้าการรับรู้ถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของเมืองไทยประกันภัย สะท้อน
ผ่านตัวตนของ แป้ง-นวลพรรณ ล�่าซ�า	 ผู้บริหารที่เป็นที่รู้จักในแวดวงต่างๆ	 และในปีนี้	
บรษิทัฯ	ต้องการขยายกลุม่ลกูค้ารายย่อยเพิม่ฐานลกูค้ายงัเจเนอเรชัน่	(Young	Generation) 
ผ่านการให้ความรูเ้กีย่วกบัประกนัภยัทีส่อดคล้องกับไลฟ์สไตล์เพ่ือให้เป็นข้อมลูเพือ่สามารถ
ตัดสินใจซื้อประกันด้วยตัวเอง	ซึ่งแคมเปญ	“เชื่อแป้ง”	ประชาสัมพันธ์กระจายผ่านสื่อทุก
แพลตฟอร์ม	เน้นการสื่อสารผ่านทุกช่องทางแบบ	Full	Media	เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศ
ทุกวัย	อาทิ	Social	Platform	Media,	Digital	Media,	Out	of	Home,	TV,	Print	Ad	
พร้อมด้วยการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาของแคมเปญ	“เชื่อแป้ง”	จ�านวน	3	เวอร์ชั่น	ที่น�า
เสนอภาพลักษณ์ของบริษัทฯ	ผ่านบทสัมภาษณ์ที่จริงจัง	จริงใจ	ตรงไปตรงมาของซีอีโอ	คุณ
แป้ง-นวลพรรณ ล�่าซ�า	ซึ่งมีเนื้อหาหลักบอกเล่าถึงมุมมองของคุณแป้งที่มีต่อธุรกิจประกัน
ภัย	จากที่เคยไม่เห็นความส�าคัญ	แต่แล้วกลายเป็นอาชีพที่ตัวเองภูมิใจ	จากคู่ค้ากลายเป็น
เพ่ือน	 กลายเป็นครอบครัว	 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคผ่านแนวคิด	“ค�ำพูดมัน
ส�ำคัญมำกนะ ค�ำไหนค�ำนั้น ชีวิตเรำบำงทีก็ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คำดคิด แต่เรำจะผ่ำนมัน
ไปให้ได้ เรำเป็นส่วนหนึง่ท่ีช่วยแบ่งเบำเวลำเกดิภยั “เมอืงไทยประกนัภยั” เชือ่แป้ง แล้ว
คุณจะยิ้มได้เมื่อภัยมำ”	เพื่อตอกย�้าความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ	แสดงให้เห็นถึงแนวทางใน
การบริหารเมืองไทยประกันภัยที่มีความมั่นคง	ซื่อตรง	ยึดมั่นในความถูกต้อง	ภายใต้การน�า
ของ	คุณแป้ง-นวลพรรณ ล�่าซ�า	 ที่มีความชัดเจนและประสบความส�าเร็จทั้งในด้านการ
บริหารธุรกิจ	 ไลฟ์สไตล์	 ด้านสังคม	 รวมถึงด้านกีฬาฟุตบอลระดับชาติ	 และนี่คืออีกหนึ่ง
บทบาทของคุณแป้ง-นวลพรรณ	ล�่าซ�า	ในฐานะกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งคนทั่วไปอาจจะยังไม่เคยสัมผัสมา
ก่อน	

ที่มีต่อธุรกิจประกันภัย	มักจะไม่เห็นประโยชน์
ของการท�าประกนัภยั	จนกระทัง่ได้เข้ามาสมัผสั
และเหน็ถงึประโยชน์ของประกนัภยัทีล่กูค้าได้
รับ	 ช่วยแบ่งเบาภาระจากความเส่ียงหรือเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด	 จนท�าให้เปลี่ยนความ
คดิ	จากทีไ่ม่เคยรกัอาชีพขายประกันก็กลายมา
เป็นคนทีรั่กอาชพีนี	้จากทีค่ดิว่าการประกนัภยั
เป็นของท่ีไม่จ�าเป็น	กก็ลายเป็นคนทีค่ดิว่าการ
ท�าประกันเป็นปัจจัยที่	5	ในชีวิตของทุกคน	ใน
ช่วงที่เกิดวิกฤติต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่
ไม่เคยเกดิขึน้ในประเทศไทยเลย	เช่น	เหตกุารณ์	
สนึาม	ิมหาอทุกภัย	หรอืเหตกุารณ์ความไม่สงบ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	เหตุการณ์ต่างๆ	เหล่า
น้ีท�าให้มองเห็นถึงธุรกิจประกันภัยที่ตัวเองท�า

อยู่	 เป็นความภาคภูมิใจว่าเป็นธุรกิจที่ได้
ช่วยแบ่งเบาภยัของประชาชนอย่างแท้จรงิ	
ดงันัน้จากประสบการณ์ท่ีบริหารเมืองไทย
ประกันภัยมาอย่างยาวนาน	 จึงยืนยันได้
ว่า	 บริษัท	 เมืองไทยประกันภัย	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 เป็นบริษัทที่มีความพร้อม	 มี
ความมัน่คง	มคีวามเป็นมอือาชพีด้านการ
ประกันภัย	 โดดเด่นด้วยผลิตภัณฑ์การ
ประกันภัยที่ครอบคลุมครบทุกความ
ต้องการ	มีนโยบายที่มั่นใจได้ในเรื่องการ
จ่ายเคลมที่ถูกต้องและรวดเร็ว	เชื่อมั่นใน
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ให้เป็นค�ามัน่สัญญากบัผูบ้รโิภค	จงึถ่ายทอด



สิงห์ เอสเตท ร่วมตระหนักถึง
ความส�าคญัของวนัทะเลโลก เปิด
โครงการ “#SeaYouTomorrow 
ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ” มุ่ง
เนน้จติส�านกึในการรกัษา หวงแหน 
และสรา้งสมดลุให้ธรรมชาติ พรอ้ม
เดินหน้าสนับสนุนหน่วยงานภาค
รัฐและองค์กรต่างๆ เพ่ือต่อยอด
งานทีผ่่านมา ล่าสุดจบัมือนิตยสาร
เนชัน่แนล จโีอกราฟฟกิ ฉบบัภาษา
ไทย ชวนประกวดภาพถ่ายแห่ง
ทอ้งทะเลรณรงคใ์ห้ทกุคนเป็นส่วน
หนึง่ในการอนรุกัษ์คณุคา่และความ
งดงามของทะเล

นายนรศิ เชยกลิน่ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บริษทั สิงห์ เอสเตท จ�ากดั (มหาชน) 
กล่าวว่า	สงิห์	เอสเตท	มปีรัชญาในการด�าเนนิ
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ความเปลีย่นแปลงในทางท่ีดข้ึีนอย่างชดัเจน	
ธรรมชาตเิกดิการฟ้ืนฟอูย่างเห็นได้ชดั	สงัคม
ชุมชนเกิดความตระหนักรู้อย่างจริงจัง	 เรา
จึงตั้งใจที่จะท�าอย่างต่อเนื่อง	 นโยบายด้าน
การสนับสนุนหน่วยงานของภาครัฐ	 ซึ่ง
นอกจากเรือ่งสิง่แวดล้อมทีเ่รามองเป็นภาพ
ระยะยาวแล้ว	 เรายังเน้นการสร้างความ
ตระหนักรู้ท่ีตัวบุคคลด้วย	 โดยในวันทะเล
โลกปีที่ผ่านมา	 สิงห์	 เอสเตท	 ได้จัดท�า
แคมเปญ	#SeaYouTomorrow	รณรงค์ลด
ขยะพลาสตกิ	และการคดัแยกขยะทีถ่กูต้อง	
เพือ่ลดการสร้างขยะจากเมอืงไปสู่ทะเล	สร้าง
และปลกุจติส�านกึการแยกขยะทีถ่กูต้อง	ต่อ	
ยอดสู่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมอย่างยัง่ยนื
ในการลด	ละ	เลิกใช้ถุงพลาสติก	แล้วหันมา
ใช้ถุงผ้า

ล่าสุดในปี	2562	นี้	สิงห์	เอสเตท	จึง
จดัตัง้โครงการ	“#SeaYouTomorrow	ทะเล
วันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ”	ซ่ึงจะเป็นโครงการ
หลกัในด้านการด�าเนนิธรุกจิควบคู่ไปกบัการ
พฒันาชมุชนและอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมเพ่ือการ

สิงห์ เอสเตท เปิดโครงการ
“#SeaYouTomorrow 

ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ”
พร้อมชวนคนไทยสร้างส�านึกรักทะเล

เตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ	พร้อมเปิดตวั
แคมเปญดีๆ 	ร่วมกบันติยสารเนชัน่แนล	จโีอ
กราฟฟิก	ฉบบัภาษาไทย	จดัโครงการประกวด
ภาพถ่ายหัวข้อ	“ทะเลวันพรุ่งน้ีอยู่ในมือ
คณุ”	ระหว่างวันที	่1	ม.ิย.	-	25	ก.ค.	นี	้เพ่ือ
มุง่สร้างการตระหนกัรูใ้นการอนรุกัษ์ทรพัยากร
ทางทะเลอย่างยัง่ยนื	โดยเรามเีป้าหมายหลกั
คือ	 อยากให้ทุกคนมาร่วมแบ่งปันภาพถ่าย
แห่งท้องทะเล	เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนร่วมกัน
อนรุกัษ์คณุค่าและความงดงามของท้องทะเล	
ซึ่งทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมนี้	 ไม่จ�าเป็น
จะต้องเป็นช่างภาพอาชีพ	 ใครก็ร่วมกับเรา
ได้	เพียงแค่คุณส่งภาพพร้อมบรรยายสัน้ๆ	ถึง
แง่คิดหรอืวธิกีารเพ่ือกระตุน้จิตส�านกึของทุก
คน	เพ่ือท�าให้ทะเลวนัพรุง่นีด้กีว่าเดมิ	โดยเรา
ตั้งเป้าว่าจะมีคนส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรม
กว่า	10,000	ภาพ	และสร้างการรบัรูก้บักลุม่
คนรุน่ใหม่มากกว่า	500,000	คน	ซึง่ทุกภาพ
มีสิทธิร่์วมลุน้ทรปิสุดพเิศษ	“Explore	 the	
Maldives”	คร้ังแรกของคนไทยทีจ่ะได้สมัผสั	
มัลดฟีส์ในมุมมองใหม่แบบตวัต่อตวักบัช่าง
ภาพสายธรรมชาตแิถวหน้าของเมอืงไทย	

โดยสามารถดูรายละเอียด
กิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ 
www.seayoutomorrow.org
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#ทะเลวันพรุ�งนี้อยู�ในมือคุณ

ร�วมส�งภาพถ�ายท�องทะเล

มาร�วมแบ�งป�นภาพถ�ายแห�งท�องทะเล
เพ่ือรณรงค�ให�ทุกคนร�วมกันรักษาคุณค�า

และความงดงามของท�องทะเลกันตั�งแต�วันน้ี

ดูรายละเอียดเพ�่มเติม ngthai.com/seayoutomorrow   •   www.seayoutomorrow.orgดูรายละเอียดเพ�่มเติม ngthai.com/seayoutomorrow   •   www.seayoutomorrow.org

  ภาพถ�ายยอดเยี่ยม 3 รางวัล จะได�รับ

จะได�ร�วมทร�ปสุดเอ็กซ�คลูซีฟ 
‘Explore the Maldives’ ครั้งแรกของคนไทย
ที่จะได�สัมผัสมัลดีฟส�มุมมองใหม� แบบตัวต�อตัว
กับกลุ�มช�างภาพสายธรรมชาติแถวหน�า
ของเมืองไทย มูลค�ารวมกว�า 450,000 บาท 
สนับสนุนโดย SINGHA ESTATE
• เง�นรางวัลทานละ 10,000 บาท
• ตีพ�มพผลงานในนิตยสาร National Geographic Thailand
• แสดงผลงานในงาน Explorers Fair 2019 (7-11 ส.ค. 62)

• ระยะเวลาสงภาพเขารวมกิจกรรม 1 มิ.ย. – 25 ก.ค. 62
• ประกาศผล 1 ส.ค. 62
• รับรางวัลในงาน Explorers Fair 2019 (Bitec Bangna)
7 ส.ค. 62  * ผู�รับรางวัลจะต�องเสียภาษี ณ. ที่จ�าย (5%)

  ว�ธีการส�งภาพ
สงภาพโดยการโพสตลงโซเชียลมีเดียของตนเอง 
(Facebook, Instagram และ Twitter) 
เข�ยนคำบรรยายภาพสั้นๆ พรอมติด hashtag 
#SeaYouTomorrow  #ทะเลวันพรุ�งนี้อยู�ในมือคุณ 
และตั้งคาเปนสาธารณะ ผูสงภาพสามารถโพสตภาพ
ไดไมจำกัดจำนวน
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บริษัท	บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท	จ�ากัด	(บสส.)	หรือ	SAM	ดึงทรัพย์ขายทอดตลาดหลายรายการร่วมงานประมูลขายทอดตลาดกรมบังคับคดี	นัดที่	1	วันที่	28	มิถุนายน	2562	ตั้งแต่
เวลา	09.00	น.	เป็นต้นไป	ณ	อาคารอสีติพรรษ	กรมบังคับคดี	บางขุนนนท์	โดยมีทรัพย์ท�าเลเด่นที่น่าสนใจหลายรายการ	อาทิ	ห้องชุดพักอาศัย อาคารลุมพินีวิลล์ พหล-สุทธิสาร เขต
พญาไท พื้นที่ 69 ตร.ม. เศษ	ใกล้	ธ.ออมสิน	ส�านักงานใหญ่	ห่างจากแยกสุทธิสารเพยีง	450	ม. อาคารเบญจศร ีวภิาวด ีพืน้ที ่76 ตร.ม. เศษ ถ.งามวงศ์วาน	ตรงข้าม	ม.เกษตรฯ	ใกล้	
ร.พ.วิภาวดี อาคารชุดปัญจทรัพย์ สวีท พื้นที่ 37 ตร.ม. เศษ	เดินทางสะดวก	ไม่ไกลจากตลาดโชคชัย	4	บิ๊กซี	โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล	บ้านเดี่ยว หมู่บ้านมณีนิลวิลล์ เนื้อที่ 2 งาน
เศษ ถ.ลาดปลาเค้า เขตบางเขน	เชื่อมต่อ	ถ.รามอินทรา	ถ.โชคชัย	4	ถ.พหลโยธิน	บ้านเดี่ยว หมู่บ้านอิ่มอัมพร 2 เนื้อที่ 36 ตร.ว. ซ.เทิดราชัน 17 เขตดอนเมือง	ใกล้ท่าอากาศยาน
ดอนเมืองและรถไฟฟ้าสายสีแดง	บ้านแฝด เนื้อที่ 42 ตร.ว. เศษ อยู่ใน ซ.ลาดพร้าว 101 เขตบางกะปิ	ใกล้	ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง	ทาวน์เฮาส์ หมู่บ้านศรีวราทาวน์อินทาวน์ เนื้อที่ 
46 ตร.ว. เขตบางกะปิ	ใกล้	ร.ร.บดินทรเดชา	และทาวน์เฮาส์ หมูบ้่านไพโรจน์ โครงการ 5 เน้ือที ่40 ตร.ว. ใน ซ.บางนา-ตราด 27 เขตพระโขนง ไม่ไกลจาก	ร.พ.ไทยนครินทร์	อาคาร
พาณิชย์ เนื้อที่ 27 ตร.ว. เศษ ถ.มหาพฤฒาราม เขตบางรัก	ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าหัวล�าโพงเพียง	400	ม.	อาคารพาณิชย์ เนื้อที่ 36 ตร.ว. อยู่ใน ซ.อ่อนนุช เขตพระโขนง	ใกล้สถานี
รถไฟฟ้าอ่อนนุช	ห้องชุดส�านักงาน อาคารชุดอมรพันธ์ 205 พื้นที่ 192 ตร.ม. เขตห้วยขวาง ใกล้เดอะสตรีท	รัชดา	ห่างจากถนนใหญ่เพียง	50	ม.	ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียด
และเงื่อนไขการประมูลได้ที่	เว็บไซต์	www.sam.or.th	คลิกเมนู	ทรัพย์ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี	

SAM ดึงทรัพย์ลอตใหญ่
ท�าเลสวยใจกลางกรุงฯ 
ร่วมงานขายทอดตลาดกรมบังคับคดี 

นัดแรก 28 มิ.ย. ศกนี้ 
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โครงการโนเบิล บี ไนน์ทีน 
(NOBLE BE19) 

ลักชัวร่ีคอนโดมิเนียม	 ซอยสุขุมวิท	
19	 ครบทุกการเช่ือมต่อในการใช้ชีวิต	 บน
ท�าเลใกล้	BTS	อโศก	และ	MRT	สุขุมวิท	
พร้อมกับที่สุด	 Facilities	 ระดับพรีเม่ียม	
ใจกลางเมือง

โครงการโนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี 
(NOBLE BE33) 

คอนโดมเินยีมใจกลางแหล่งไลฟ์สไตล์
ทุกรูปแบบ	บนถนนสุขุมวิท	 33	 ใกล้	 BTS	
พร้อมพงษ์	เพียง	350	เมตร	ถึง	ดิ	เอ็ม	ดิส
ทริค	(The	Em	District)	ศูนย์การค้าระดับ
เวิร์ลคลาส

โอกาสเดยีวในการเป็นเจา้ของไลฟ์
สไตลบ์นทีสุ่ดของโลเคชัน่สุขมุวทิ 
อโศก พรอ้มพงษ์ โครงการโนเบลิ 
บี ไนน์ทีน และโครงการโนเบิล บี 
เทอร์ตี้ทรี พร้อมชมห้องตัวอย่าง
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 (มี
จ�านวนจ�ากัด) ที่ส�านักงานขายโน
เบลิ รมีกิซ ์ชัน้ G (ตดิ BTS ทองหลอ่ 
ทางออกที ่2) สอบถามขอ้มลูเพ่ิม
เตมิโทร.02 251 9955 หรอืที ่www.
noblehome.com

โนเบิล ส่งแคมเปญดับเบิ้ลดีล
ตอบโจทย์ชีวิตใจกลางสุขุมวิท

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) ผู้น�าตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟา้ จัดแคมเปญพิเศษ “ดับเบิ้ลดีล 0% ดาวน์และท�าสัญญา*” 
ตอบโจทย์ไลฟส์ไตล์คนเมือง โดยส่ง 2 คอนโดมิเนียมบนท�าเลที่ดีที่สุดใจกลางสุขุมวิท โครงการโนเบิล บี ไนน์ทีน (NOBLE BE19) และโครง
การโนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี (NOBLE BE33) กับโปรโมชั่น ดาวน์ 0%* และจ่ายค่าท�าสัญญาไม่มีดอกเบี้ยนานถึง 3 เดือน* พร้อม Fully-Fitted 
ในราคาเริ่มต้นเพียง 5.2 ล้านบาท* เท่านั้น
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ชวีติประจ�าวนัของเราตอ้งเจอกบั
แพคเกจจิง้หรือบรรจภุณัฑม์ากมาย 
ตั้งแต่การบีบหลอดยาสีฟนั การ
แกะหอ่อาหาร จนถึงการซือ้สินคา้
ต่างๆ ที่มีทั้งบรรจุภัณฑ์ส�าหรับ
สินค้าแต่ละชิ้นจนถึงสินค้าหีบห่อ 
จากวัสดุหลากหลายประเภท และ
ยิ่งวิถีชีวิตเร่งรีบ ต้องการความ
สะดวกสบายมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่ง
ท�าใหต้ลาดบรรจภัุณฑท์ัว่โลกเตบิโต
มากขึ้น โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์
ส�าหรบัอาหารฟาสตฟู์ด้ และส�าหรบั 
E-commerce

จากศักยภาพการเติบโตดังกล่าว	ท�าให้
ผูผ้ลติทกุขนาด	ทัง้รายเดมิและรายใหม่	ต่าง
เข้ามาแย่งชงิความเป็นหนึง่ในตลาดนีอ้ย่าง
ต่อเนือ่ง	เช่นเดียวกบั	เอสซจี	ีทีไ่ด้ปรบัเปลีย่น
จาก	“ธุรกิจกระดาษ” ที่มีความต้องการ
กระดาษพมิพ์เขยีนลดลง	มาเป็น	“ธรุกจิแพค
เกจจิง้” ทีมุ่ง่น�าเสนอสินค้าและบรกิารด้าน
บรรจภุณัฑ์ให้ลกูค้าอย่างครบวงจรและยัง่ยนื 
(Total Packaging Solutions Provider) 

ส่องแนวคิดบริหารธุรกิจแพคเกจจิ้ง
ให้เป็นเบอร์หนึ่งภายใต้การแข่งขันรุนแรง

ตัง้แต่ปี	2558	และยงัคงรกัษาการเตบิโตไว้ได้
จนถงึปัจจบุนั	โดยมกีารขยายธรุกจิทัง้การลง
ทนุใหม่ๆ	 ด้วยตวัเอง	 และการเข้าซ้ือกจิการ
เพิม่เตมิทัว่อาเซยีนอย่างต่อเนือ่ง	

“ปัจจุบันธุรกิจแพคเกจจิ้ง	 เอสซีจีมี
ก�าลังการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์รวม	 2.5	
ล้านตัน	ซึ่งหากไม่รวมจีน	จะถือว่าเป็นผู้น�า
ด้านการผลิตสูงสุดในอาเซียน	 โดยแต่ละ
ประเทศเรามส่ีวนแบ่งการตลาดร้อยละ	22-
25	 โดยไทยมีก�าลังการผลิต	 1.8	 ล้านตัน	
เวียดนามมีก�าลังการผลิต	 5	 แสนตัน	 และ
ฟิลิปปินส์มีก�าลังการผลิต	 2	 แสนตัน	 ซึ่ง
เวียดนามและฟิลิปปินส์เป็นตลาดที่โตค่อน
ข้างมาก	 และมีโอกาสจะขยายได้อีก	 ด้วย
ประชากรท่ีมีก�าลังซื้อกว่าร้อยล้านคนและ
ภาคอุตสาหกรรมที่เติบโต	

เรายังเข้าไปซือ้ธรุกจิบรรจุภัณฑ์อาหาร
ในมาเลเซยี	เพ่ือตอบโจทย์เครอืข่ายร้านฟาสต์
ฟูด้ขนาดใหญ่	เช่น	แมคโดนลัด์	และได้เข้าไป
ถือหุ้นข้างมากใน	 Fajar	 ซึ่งเป็นผู้น�าธุรกิจ
กระดาษบรรจภุณัฑ์ในอนิโดนเีซยีด้วย	เพือ่ให้
บรกิารลกูค้าได้อย่างครบวงจร	ทัง้บรรจภุณัฑ์
สนิค้า	พลาสตกิห่อด้านใน	 และบรรจุภณัฑ์

หลอดกระดาษ Fest

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย Fest
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ส�าหรับขนส่ง	 รวมถงึการออกแบบและการ
พมิพ์บรรจุภณัฑ์	จึงท�าให้ลกูค้าทัว่อาเซยีนพงึ
พอใจในสนิค้าและบรกิารทีค่รอบคลมุของเอส
ซจี	ีหรอืทีเ่รียกว่า	Total	Packaging	Solutions	
Provider”	นายธนวงษ์ อารรีชัชกลุ กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ ธรุกิจแพคเกจจิง้ เอสซจี ีเล่า
ถงึภาพรวมการเตบิโตของธรุกจิ

กลยทุธส์รา้งความแขง็แกร่งจาก
ภายใน เพ่ือตอบรับความท้าทาย
จากภายนอก

แม้จะมปัีจจยัภายนอกมากระทบการ
ด�าเนนิธรุกจิ	อย่างสงครามการค้าระหว่างจนี
กบัสหรฐัฯ	ทีท่�าให้มกีารย้ายฐานการผลติจาก
จนีมาในอาเซยีน	แต่เอสซจีีกลบัมองเป็นโอกาส
ทีท่�าให้ธุรกจิต้องเร่งพฒันาขดีความสามารถ
ในองค์กรอย่างต่อเน่ือง	 เพือ่ตอบโจทย์ลกูค้า
ได้ดยีิง่ขึน้	 อย่างการน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมา
ประยกุต์ใช้	 รวมถงึการพฒันาผลติภณัฑ์และ
บรกิารทีค่รบวงจรใน	3	มติ	ิ คอื	 1.)	 การน�า
เสนอสนิค้าให้เข้าถงึลกูค้ามากทีสุ่ดผ่านช่อง
ทางท่ีมีประสิทธภิาพ	ท้ังลูกค้าทีต้่องการบรรจุ
ภณัฑ์ส�าหรบัการจ�าหน่ายสินค้าในประเทศและ
เพือ่การส่งออก	2.)	 การพฒันาศกัยภาพของ
พนกังาน	และ	3.)	การออกแบบสนิค้าและการ
เลอืกวัสดทุีต่อบโจทย์ลูกค้า	โดยการจดัโครงการ
ประกวดออกแบบแพคเกจจิง้	เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ
ให้นกัออกแบบรุน่ใหม่เป็นประจ�าทกุปี	

เทคโนโลยดีจิทิลั ฟันเฟืองส�าคญั
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขง่ขนั

เอสซีจนี�าเทคโนโลยดีิจทิลัมาเพิม่ขดี
ความสามารถทางการแข่งขันของธรุกจิแพค
เกจจิ้งและตอบโจทย์ลูกค้า	 ขณะเดียวกันก็
สามารถต่อยอดสูก่ารจ�าหน่ายโซลชูัน่ทีพ่ฒันา
ขึ้นให้กับลูกค้าด้วย

นายธนวงษ์กล่าวในเรื่องนี้ว่า	“เอสซี
จีน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยต้ังแต่การเดิน
เครื่องการผลิตในโรงงาน	เพื่อให้คาดการณ์
ได้ว่าเครือ่งจักรต้องซ่อมบ�ารงุเมือ่ใดจงึจะไม่
กระทบต่อการผลิต	 รวมท้ังใช้ตรวจสอบ
จ�านวนอะไหล่เคร่ืองจกัรทีม่ใีนแต่ละโรงงาน	
เพือ่ลดต้นทุนการส่ังซ้ือทีไ่ม่จ�าเป็น	และการ
ใช้ดาวเทียมหรือโดรนส�ารวจไม้ยูคาลิปตัส
ป่าปลูกทีน่�ามาท�ากระดาษ	เพือ่ความแม่นย�า
และไม่สูญเสียทรัพยากรโดยไม่จ�าเป็น		

นอกจากนี้	 การท่ีเรามีโรงงานหลาย
แห่ง	ขณะที่ลูกค้าก็มีความต้องการในหลาย
พืน้ที	่หรอืมีผู้แทนขายดแูลหลายคน	จงึต้อง
น�าเทคโนโลยีดจิทิลัมาช่วยให้ทกุฝ่ายสามารถ
เห็นข้อมูลถูกต้องตรงกันว่าเรามีก�าลังการ
ผลิตที่ไหนบ้างที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของลูกค้า	ท�าให้สามารถบรหิารจัดการต้นทนุ
และการขนส่งได้ง่าย	 หรือการท�า	 Vendor	
Management	ทีใ่ช้เทคโนโลยดีจิทิลัค�านวณ
การผลิตให้สอดคล้องกับสินค้าคงคลังหรือ
ปรมิาณความต้องการของลกูค้า	และสามารถ
พฒันาเป็นโซลชูัน่เพือ่น�าไปจ�าหน่ายให้ลกูค้า
ที่สนใจได้ด้วย”			

ผลกัดนัแนวคิดเศรษฐกจิหมนุเวยีน 
ตอบโจทย์การใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า

ธรุกจิแพคเกจจิง้	เอสซจี	ียงัมุง่พัฒนา
นวัตกรรมเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุม้ค่าสงูสดุ	ทัง้การใช้ให้น้อย	ใช้ให้นาน	หรอื
น�ากลับมาใช้ซ�้าได้	 ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน	 (Circular	 Economy)	 ภายใต้
แนวปฏิบัติ	SCG	Circular	Way	

“การทีเ่รามทีัง้วตัถดุบิจากเยือ่กระดาษ
และพลาสตกิ	ท�าให้สามารถน�ามาผลติสนิค้า
อย่างหลอดกระดาษหรอืถงุกระดาษ	 เพือ่ลด
การใช้พลาสตกิประเภทใช้ครัง้เดยีวแล้วทิง้ได้	
ซึง่แพคเกจจ้ิงจากกระดาษยงัสามารถน�ามา
รไีซเคลิเพือ่ใช้ผลติใหม่ได้ถงึร้อยละ	95-98	จงึ
ถอืว่าใกล้เคยีงกบัแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน
มาก	เช่น	การท�าบรรจภุณัฑ์	green	carton	ที่
นอกจากจะน�าเศษกระดาษใช้แล้วกลบัมาใช้ซ�า้	
ยงัเสรมิเทคโนโลยกีารเคลอืบเพือ่ให้กระดาษ
คงความแขง็แรง	แต่ใช้วัตถุดิบน้อยลงอีกด้วย	

อย่างไรก็ตาม	 ต้องยอมรับว่าบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกยังสามารถช่วยรักษาอายุ
ผลิตภัณฑ์ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด	แต่ต้องมี
กระบวนการจดัเก็บท่ีดีและท�าให้น�าไปรไีซเคลิ
ได้ง่าย	เราจงึพัฒนาแพคเกจจิง้พลาสตกิแบบ	
mono-material	 ให้เป็นร้อยละ	 40	 ของ
บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เราผลิต	 โดยน�าวัสดุ
ชนดิเดยีวกนัมาประกบกนัหลายชัน้	(Multilayer	
Laminated	 :	Mono	Material)	ท�าให้คง
คุณสมบัติการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์	 แต่
น�าไปรีไซเคิลได้ง่าย	สอดคล้องกับการที่เรา
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในองค์กรระดบัโลก	CEFLEX	

(A	 Circular	 Economy	 for	 Flexible	
Packaging)	เพื่อส่งมอบสินค้า	บริการ	และ
โซลูชั่น	รวมถึงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม	

นอกจากนี	้เรายงัคุยกับพาร์ทเนอร์หลาย
บรษิทัเพือ่น�าแนวคดินีไ้ปใช้	 เช่น	การร่วมกบั
เทสโก้	โลตสั	เพือ่จดัเกบ็ลงักระดาษใช้แล้วมา
รไีซเคลิเป็นถงุกระดาษ	และขยายไปยงัลกูค้า
บรษิทัอ่ืนได้กว่า	3	 รายแล้ว	หรอืการร่วมกบั
ลกูค้าเพือ่พฒันาถงุกระดาษเคลอืบสารพเิศษ
ทีย่่อยสลายได้	หรอื	fibro	zeal	ซึง่ช่วยป้องกนั
ความชืน้ให้สนิค้า	ขณะเดยีวกนักน็�าไปรไีซเคลิ
ได้ง่าย	อกีทัง้ยงัร่วมส่งเสรมิแนวคดิเศรษฐกจิ
หมนุเวยีนให้พนกังาน	 เพือ่ส่งต่อสูล่กูค้า	 รวม
ทัง้ส่งเสรมิการจดัการขยะให้กบัชมุชนรอบ
โรงงานอกีด้วย”	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ธรุกจิ
แพคเกจจิง้	เอสซจี	ีเล่าถงึการขบัเคลือ่นแนวคดิ
เศรษฐกจิหมนุเวยีนให้เกดิผล

 
เทรนด์และโอกาสการเติบโตของ
ธุรกิจแพคเกจจิ้งในอนาคต

นายธนวงษ์กล่าวปิดท้ายว่า	“ในอนาคต
ความต้องการเยือ่กระดาษคงไม่ลดลง	แต่จะ
เปลี่ยนไปสู่รูปแบบอ่ืนๆ	 ท�าให้ธุรกิจต้อง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กว้างขึ้น	 เช่น	 การท�า	
Dissolving	pulp	หรอืเยือ่เคมลีะลายได้จาก
ไม้ยูคาลิปตัสป่าปลูก	เพื่อผลิตเส้นใยเรยอน
ส�าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอแทนฝ้าย	การท�า	
Hygiene	paper	ส�าหรบัผลติภัณฑ์ท่ีต้องการ
ความสะอาดและถูกสุขอนามัย	 การตอบ
โจทย์ตลาดใหม่ๆ	ที่เติบโต	เช่น	การท�าแพค
เกจจิง้ทีเ่ปิดใช้งานได้ง่าย	หรอืการท�า	Medical	
packaging	อย่างผ้าอ้อมผู้ใหญ่	ส�าหรับตลาด
สูงวัย	 รวมถึงเทรนด์ลูกค้าที่ต้องการความ
สะดวกสบายมากขึน้	เช่น	นยิมสนิค้าจ�านวน	
น้อยๆ	 ต่อการซื้อแต่ละครั้ง	 ท�าให้มีการท�า
ถุงแบ่งกล้วยขายเป็นลูก	 และนิยมอาหาร
ฟาสต์ฟู้ดเพราะความเร่งรีบในชีวิต	 ท�าให้	
Flexible	packaging	และ	Rigid	plastic	
packaging	เตบิโตอย่างมากในธรุกจิอาหาร
และเครื่องดื่ม	หรือ	Consumer	Product	
เช่น	 ธุรกิจเครื่องส�าอาง	 และ	 Industrial	
packaging	 เช่น	ถาดรองในกล่องโทรศัพท์	
ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตได้อีก”	

  
ทัง้หมดนีค้อืความมุง่มัน่ของธรุกจิ
แพคเกจจิง้ เอสซจี ีทีจ่ะยงัคงรกัษา
การเตบิโตทางธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง 
หรือคาดวา่จะเตบิโตในปี 2562 นี้ 
ร้อยละ 5-7 โดยเน้นการสร้างการ
เติบโตในภูมิภาคใหไ้ม่น้อยกวา่หรอื
ดีกว่าอัตราการเจริญเติบโตของ
ประเทศ ด้วยการเร่งพัฒนาขีด
ความสามารถทางการแขง่ขนั ผา่น
การน�าเทคโนโลยีดจิทิลัมาประยกุต์
ใช ้พร้อมเร่งการตอบโจทยลู์กคา้
ผ่านการพัฒนาผลิตภณัฑ์และบรกิาร
อย่างครบวงจร โดยมเีศรษฐกิจ
หมุนเวียนเป็นแนวคิดใหญ่ เพ่ือ
สรา้งโอกาสบนความทา้ทายทีเ่กดิ
ข้ึนในปัจจบุนัและในอนาคตใหไ้ด้
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Fibro Zeal

Mono Material PackagingFlexible Packagingธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี

 กล่องลังRigid Packaging

โรงงานของธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี








