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 บร�ษัท เจร�ญสิน แอสเสท จำกัด ก�อตั้งเมื่อป� 2536 โดยเร�่มจากการประกอบธุรกิจห�องพักให�เช�า ซ�่งมีโครงการ
เจร�ญสินธานี บางปู (โครงการสามห�วง) เป�นโครงการแรก รองรับผู�อยู�อาศัยที่มีรายได�น�อย ที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
และโรงงานใกล�เคียง
 จากความมุ�งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย�างต�อเนื่อง ป�จจ�บันบร�ษัทฯ มีจำนวนโครงการห�องพักให�เช�า 17 โครงการ
จำนวนห�องพักมากกว�า 33,000 ห�อง ครอบคลุมจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุร� ฉะเช�งเทรา สมุทรสาคร และภูเก็ต นอกจากธุรกิจ
ห�องพักให�เช�าซ�่งเป�นธุรกิจหลักแล�ว บร�ษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจอสังหาร�มทรัพย�เพื่อขายประกอบด�วย อาคารพาณิชย� โครงการ
ทาวน�เฮ�าส� คอนโดมิเนียม แฟคตอร�่แลนด� นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังมุ�งมั่นในการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�ในมิติอื่นๆ ประกอบด�วย
โรงแรมระดับ 3-5 ดาว และเซอร�ว�สอพาร�ตเมนท� 
 บร�ษัทฯ มีความเช�ย่วชาญในการบร�หารจัดการท่ีพักอาศัย โดยเน�นคุณภาพช�ว�ตท่ีดีของชุมชนให�น�าอยู� สะอาดปลอดภัย 
มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในการดำรงช�ว�ตประจำวัน เป�นผู�นำในการพัฒนาการบร�การด�วยการนำนวัตกรรมต�างๆ และ
เทคโนโลยีสมัยใหม�มาใช� ในการสร�างความพึงพอใจให�กับผู�อยู�อาศัยอย�างต�อเนื่องตลอดเวลา ด�วยความมุ�งหวังที่จะเติบโตอย�าง
ย่ังยืนตลอดไป

COMPANY OVERVIEW
ประวัติความเปนมา

ช�อ่บร�ษัท     บร�ษัท เจร�ญสิน แอสเสท จํากัด
ท่ีต้ัง (สำนักงานใหญ�)    133/21-30 หมู�ท่ี 7 ถ.สุขุมว�ท ต.บางปูใหม� อ.เมืองสมุทรปราการ
    จ.สมุทรปราการ 10280
จดทะเบียนเป�นบร�ษัทป�    2532
ทะเบียนเลขท่ี     0115558020139
ประเภทของธุรกิจ   - อสังหาร�มทรัพย�เพ่ือการอยู�อาศัย
         - อสังหาร�มทรัพย�เพ่ือการพาณิชย�
         - อสังหาร�มทรัพย�เพ่ือการอุตสาหกรรม
         - อสังหาร�มทรัพย�เพ่ือการพักผ�อน
ทุนจดทะเบียน     1,440,000,000 บาท 

GENERAL INFORMATION
ขอมูลทั่วไป
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ปรารถนาสูความเปนเลิศ

CSA Vision
ว�สัยทัศน� 

CSA Mission
พันธกิจ 

โครงการต้ังอยูในทำเลยุทธศาสตร�

บร�หารต�นทุนและค�าใช�จ�าย

ดวยการประหยัดต�อขนาด

(Economies of Scale) ผสานเทคโนโลยี

เพ่ิมมูลคาบร�การ

CSA Culture
วัฒนธรรมองค�กร

รวมประสบการณ�ผสานองค�ความรู�

ความคิดสร�างสรรค� เทคโนโลยี

เพ่ือพัฒนาบุคลากรให

กาวทันการเปล่ียนแปลง

CSA Value
ปรัชญาการทำงาน

Integrity   ความซื่อสัตย
ทั้งในฐานะผู�บร�หาร ทั้งในฐานะพนักงาน และต�อผู�ที่ร�วมทำธุรกิจ
ความซ�่อสัตย�คือหลักการแรกที่ต�องยึดมั่น ทุกสิ่งอยู�บนพื้นฐาน
ของความถูกต�องยุติธรรม ความเช�อ่ม่ัน ในการทำธุรกิจร�วมกัน
ย�อมตามมา

Unity   ความสามัคคี
ความใกล�ช�ดเกินไปในแบบครอบครัว บางคร้ังอาจสร�างป�ญหาได�
ในการทำงาน แต�ความใจกว�างรับฟ�งความคิดเห็นและรู�จักอภัย
ให�กัน ย�อมเป�นบ�อเกิดของความสามัคคี และแน�นอนความมั่นคง
ในสถาบันย�อมตามมาในท่ีสุด

Perseverance   ความอดทน
ใช�ได�ผลในทุกสถานการณ�ไม�ว�าจะว�กฤตขนาดไหน ย�อมพาให�ผ�าน
พ�นไปได�ในท่ีสุด อุปสรรคไม�ว�ายากลำบากเพียงใดก็ไร�ความหมาย

Humility   ความออนนอมถอมตน
ผู�ที่มีความอ�อนน�อมถ�อมตนย�อมเป�นที่รักและนับถือ เป�นการให�
เกียรติต�อผู�อื่นไม�ว�าพนักงาน หร�อผู�ที่มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจ
ด�วย ทำให�ได�รับความร�วมมืออย�างเต็มใจ เต็มกำลังความสามารถ
จากทุกๆคนท่ีเก่ียวข�อง

“ “ “

“ “ “

เปนผู�เช�ย่วชาญในการพัฒนาและ

บร�หารท่ีพักอาศัยสำหรับชุมชน
ในภาคอุตสาหกรรมและ

การท�องเท่ียว เนนทำเลท่ีต้ัง 
ท่ีสะดวก ปลอดภัย ในราคาและ

บร�การท่ีเหมาะสม

A PASSION FOR EXCELLENCE
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สาสนจากประธานกิตติมศักดิ์
ดร.ทนง พ�ทยะ

สาสนจากประธานกรรมการ
วิวัฒน วงษเจริญสิน

MESSAGE FROM
HONORARY CHAIRMAN
DR. THANONG BIDAYA

 ความสำเร็จของกลุ�มเจร�ญสินสะท�อนแนวคิดใหม�ของการบร�หารธุรกิจร�วมสมัย ซ�่งสร�างศักยภาพ
ที่ทรงพลังของความสมัครสมานในรูปแบบของธุรกิจครอบครัว ด�วยประสบการณ�จากการทำงานแบบ 
“อนุรักษ�นิยม” พัฒนาจนเป�นทีมงานท่ีมีประสิทธ�ภาพทำงานแบบเป�นทีมโดยเป�ดกว�างรับฟ�งและตัดสินใจแก�ป�ญหา
ร�วมกัน ทำให�กลุ�มเจร�ญสินสามารถสร�างกลยุทธ�โดยผสมผสานความเช�่ยวชาญของมืออาช�พ ฝ�าฟ�นอุปสรรค
นานัปการ และผลักดันให�ธุรกิจของกลุ�มเจร�ญสินก�าวหน�าไปข�างหน�าอย�างน�าท่ึง
 ในป�จจ�บันคลื่นลูกใหม�รุ�นลูกหลานของกลุ�มเจร�ญสินกำลังสั่งสมประสบการณ�ทางธุรกิจเพื่อเตร�ยมตัว
รับช�วงต�อโดยยึดถือปรัชญาการทำงานจากทีมงานรุ�นบุกเบิก พร�อมๆกับการเร�ยนรู�กระบวนการโลกาภิวัฒน�ที่
จะมีผลกระทบต�อผลประกอบการทางธุรกิจที่ไม�เหมือนเดิม เพื่อผลักดันให�กลุ�มเจร�ญสินก�าวหน�าต�อไปโดยไม�มีที่
สิ้นสุด และด�วยปณิธานในการทำงานที่สอดคล�องลงตัวกับว�ถีแห�งโลกและความมั่นคงของสังคมนี้เอง จะทำให�
กลุ�มเจร�ญสินมีความพร�อมด�วยแผนกลยุทธ�ทางธุรกิจในอนาคตและเป�นสมาช�กที่มีคุณค�าของสังคมไทย
ตลอดไป

 นับเป�นวาระแห�งความภาคภูมิใจ เมื่อเจร�ญสิน แอสเสท ก�าวมาครบป�ที่ 30 
ด�วยความก�าวหน�าในธุรกิจอสังหาร�มทรัพย� ซ�่งรังสรรค�ช�ว�ตความเป�นอยู�ที่ดีให�กับ
ประชาชนในสังคม ด�วยความเช�่อมั่นว�าคนไทยทุกระดับชั้นสมควรที่จะได�รับคุณภาพ
ช�ว�ตที่เท�าเทียมกัน โดยเฉพาะทางด�านที่อยู�อาศัยซ�่งนับเป�นป�จจัยในอันดับต�นๆ ของ
การมีช�ว�ตอยู�ในสังคมเมือง
 เจตนารมณ�นี้ถือกำเนิดมาตั้งแต�ว�นาทีแรกของการก�าวเข�ามาสู�ธุรกิจของ
เจร�ญสิน แอสเสท จนถึงวันนี ้ เจตนารมณ�ของเรายังคงมั ่นคงมุ �งมั ่นไม�เคย
เปลี่ยนแปลง อาณาจักรของเจร�ญสิน แอสเสท จ�งก�าวไกลออกไปอย�างไม�หยุดนิ่ง 
เพื่อสร�างสังคมที่อยู�อาศัยคุณภาพให�กับชุมชนหลากหลาย และกระจายออกไปสู�
ภูมิภาคอย�างท่ัวถึงในอนาคต

 ด�วยประสิทธ�ภาพของทีมงานที่ลงลึกในใจผู�อยู�อาศัย เอาใจใส�ในการบร�การ และยึดมั่นในความซ�่อตรง ผลลัพธ�ที่ได�ย�อม
สะท�อนความภูมิใจในผลงานที่ทุกคนได�ร�วมมือร�วมใจกันเป�นน้ำหนึ่งใจเดียว ด�วยปรัชญา 4 ประการของกลุ�มเจร�ญสิน นั่นคือความ
ซ�อ่สัตย� ความอดทน ความอ�อนน�อมถ�อมตน และความสามัคคี ซ�ง่นับเป�นต�นแบบแห�งความสำเร็จของเรามาจนตราบทุกวันน้ี

MESSAGE FROM CHAIRMAN
VIVAT WONGCHAROENSIN
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THE BOARD OF DIRECTORS
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คณะกรรมการบริษัท

วิวัฒน  วงษเจริญสิน
ประธานกรรมการ
Vivat Wongcharoensin 
Chairman

ณัฐจักร วงษเจริญสิน 
กรรมการ

นุชนภา วงษเจริญสิน 
ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร

มานิต วงษเจริญสิน   
กรรมการ

Nutnapa Wongcharoensin 
Chief Executive Officer

Manit Wongcharoensin 
Director

มงคล เหลาวรพงศ 
กรรมการตรวจสอบ

นพพันธป เมืองโคตร   
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

พ.ต.อ. ประเวศน มูลประมุข   
กรรมการตรวจสอบ

Natajak Wongcharoensin 
Director

Mongkon Laoworapong
Audit Committee

Pol.Gen. Pravesana Mulpramook 
Audit Committee

Noppun Muangkote 
Chairman of The Audit Committee

ธเนศ พ�ริยโยธินกุล
กรรมการ

Thanet Piriyotinkul 
Director

เฉลิมพล ทองไพฑูรย  
รองประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร

Chalermpol Tongpaitoon 
Deputy Chief Executive Officer



โครงสรางองคกรและคณะกรรมการ
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ประธานกรรมการ คณะท่ีปร�กษา

คณะกรรมการบร�ษัท

รองประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร

ผู�อำนวยการฝ�ายสำนักกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ�ายตรวจสอบภายใน

รองประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร

ผู�อำนวยการฝ�ายบัญช�

ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND COMMITTEES

ประธานบร�หารฝ�ายบัญช�และบร�หารภาษี ประธานบร�หารฝ�ายงานก�อสร�าง

ผู�อำนวยการฝ�ายจัดซ�อ้

ผู�อำนวยการฝ�ายงานก�อสร�าง 

ผู�อำนวยการฝ�ายพัฒนาโครงการผู�อำนวยการฝ�ายบร�หารอาคาร เขต 1

ผู�อำนวยการฝ�ายบร�หารอาคาร เขต 2

ผู�อำนวยการฝ�ายบร�หารอาคาร เขต 3

ผู�อำนวยการฝ�ายบร�หารอาคาร เขต 4

ผู�อำนวยการฝ�ายบร�หารอาคาร เขต 5

ผู�อำนวยการฝ�ายขาย

ผู�อำนวยการฝ�ายการตลาด

ผู�อำนวยการฝ�ายภาพลักษณ�องค�กรและประชาสัมพันธ�

ผู�อำนวยการฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู�อำนวยการฝ�ายทรัพยากรบุคคลและสำนักงานกลาง

ประธานบร�หารฝ�ายปฎิบัติการ

ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร

ผู�อำนวยการฝ�ายงบประมาณและว�เคราะห�

ผู�อำนวยการฝ�ายการเง�น

ประธานบร�หารฝ�ายงบประมาณและการเง�น



กาวที่มั่นคงของเรา
 การประกอบธุรกิจของเจร�ญสิน แอสเสท มี 3 ลักษณะ คือ ธุรกิจอสังหาร�มทรัพย�เพื่อเช�า อสังหาร�มทรัพย�เพื่อขาย 
และกลุ�มโรงแรม เซอร�ว�สอพาร�ตเมนท� ซ�่งเป�นโครงการในอนาคตอันใกล� การลงทุนมุ�งเน�นสร�างมูลค�าเพิ่มเพื่อต�อยอดการทำ
ประโยชน�สูงสุดให�กับธุรกิจและชุมชน ถึงวันนี้… เราได�พิสูจน�แล�วว�า ความใส�ใจในการพัฒนาธุรกิจอสังหาร�มทรัพย� ได�แผ�ขยาย
ออกไปเพื่อสร�างความสุขให�กับชุมชนได�อย�างเป�นรูปธรรม 17 โครงการห�องพักให�เช�า และโครงการอสังหาร�มทรัพย�เพื่อขาย 
รวมทั้งโครงการในอนาคตอันใกล�จะเป�นส�วนหนึ่งของความภูมิใจของทุกคนที่เกี่ยวข�องรวมทั้งชุมชนในพื้นที่พัฒนา 

Room for rent and commercial buiding

Bangpoo Factory land 

Hotel and service apatment

House

2536

BPC 
เจร�ญสินธานี สามห�วง

2543

PTN
เจร�ญสินธานี บางนา-ตราด กม.54

2553

PTT
เจร�ญสินธานี ป��นทอง2

2548

BOW
เจร�ญสินธานี บ�อว�น

2542

CSE 
เจร�ญสินธานี สุขุมว�ท

2552

SNK
เจร�ญสินธานี มหาชัย

2556

CPT
เจร�ญสินธานี พานทอง

2546

AMT
เจร�ญสินธานี อมตะ

2551

CNK
เจร�ญสินธานี เจร�ญนคร

BPN
เจร�ญสินธานี บางปูนคร

2558

CHP
เจร�ญสินธานี ห�วยปราบ

2562

Chanunya Townhouse
ชนัญญา ทาวน�เฮาส�

BFL
บางปู แฟคทอร�่แลนด�

CSW
เจร�ญสินธานี เกตเวย�

CTS
เจร�ญสินธานี โตนไทร
CAP
เจร�ญสินธานี แอร�พอร�ต
CLP
เจร�ญสินธานี ลิพอน
CPS
เจร�ญสินธานี ป�าสัก
CYM
เจร�ญสินธานี ย�ามุก
The MUST Condominium
Victoria Serviced Apartment

BNC
เจร�ญสินธานี บุญนคร

2557

CES
เจร�ญสินธานี อีสเทร�์น

CPK
เจร�ญสินธานี กะทู�

2563 - 25672559

MMC
เจร�ญสินธานี เมืองใหม�

CBB
เจร�ญสินธานี บ�านบึง

สุข�มวิทสุข�มวิทสุข�มวิท

บางปูนครบางปูนครบางปูนคร

เจริญนครเจริญนครเจริญนคร

บุญนครบุญนครบุญนคร

มหาชัยมหาชัยมหาชัย

บานบึงบานบึงบานบึงกะทูกะทูกะทู

อมตะอมตะอมตะ

อีสเทิรนอีสเทิรนอีสเทิรน

หวยปราบหวยปราบหวยปราบ

เกตเวยเกตเวยเกตเวย

บอวินบอวินบอวิน เมืองใหมเมืองใหมเมืองใหม

พานทองพานทองพานทอง

ปนทอง2ปนทอง2ปนทอง2บางนา-ตราด
กม.54

บางนา-ตราด
กม.54

บางนา-ตราด
กม.54

CORPORATE TIMELINE
1211
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Eternal Growth

OUR BUSINESSES กราฟแสดงจํานวนหองพักใหเชา
จำนวนห�องพักให�เช�า

ป� 2532 2540 2545 2550 2555 2562

 เจร�ญสินธานี (CST) ใส� ใจถึงการพัฒนาคุณภาพช�ว�ตที ่ดี โดยดูแลโครงการแต�ละโครงการให�เป�นชุมชนน�าอยู �
สะอาด และปลอดภัย สำนักงานพร�อมให�บร�การแก�ลูกค�าทุกวัน ระบบการรักษาความปลอดภัยด�วย CCTV และรปภ. 24 ชม.
สิ่งอำนวยความสะดวกพร�อมสรรพ เพื่อการดำรงช�ว�ตประจำวัน เช�น Free WiFi, Free Cable TV, ฟร�ที่จอดรถ, ร�านค�า, ร�าน
สะดวกซ�้อ, ตลาดนัด, ร�านเสร�มสวย, ร�านบร�การซักร�ด, ร�านอาหารและร�านค�าอื่นๆอีกมากมาย ฯลฯ
 นอกจากนี้ยังให�ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี โดยจัดทำ Mobile Application รองรับการจอง การชำระเง�น 
การแจ�งซ�อม การรับพัสดุ การให�ข�อมูลข�าวสารต�างๆ แก�ลูกค�าเพ่ือความรวดเร็วสะดวกสบายย่ิงข�น้

1,600300
4,900

16,200

20,000

33,000

PROPERTIES
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ�่อเชา

14

โครงการหองพักใหเชา
Room For Rent

FOR RENT

Properties
for Rent

Properties
for Sale

Future
Projects



Charoensinthani Samhuang (ฺฺBPC)
โครงการเจร�ญสินธานี สามห�วง
เป�ดโครงการป� 2536 
ท่ีต้ังโครงการ : 1333 ม.7 ถ.สุขุมว�ท ต.บางปูใหม�
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 02 232 3638

Charoensinthani Bangpoonakhon (BPN)
โครงการเจร�ญสินธานี บางปูนคร 
เป�ดโครงการป� 2546
ท่ีต้ังโครงการ : 222 ม.7 ถ.สุขุมว�ท ต.บางปูใหม�
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 02 707 9085

3

1

Charoensinthani Sukhumvit (CSE)
โครงการเจร�ญสินธานี สุขุมว�ท 
เป�ดโครงการป� 2542
ท่ีต้ังโครงการ : 181 ม.7 ถ.สุขุมว�ท ต.บางปูใหม�
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 02 707 8323

2

Charoensinthani Boonnakhon (BNC)
โครงการเจร�ญสินธานี บุญนคร 
เป�ดโครงการป� 2548
ท่ีต้ังโครงการ : 88 ม.1 ต.บ�านเก�า อ.พานทอง
จ.ชลบุร� 20160
โทร. 038 465 114

6

Charoensinthani Mahachai (SNK)
โครงการเจร�ญสินธานี มหาชัย 
เป�ดโครงการป� 2552
ท่ีต้ังโครงการ : 26/1 ม. 2 ต.โคกขาม
อ.เมืองสมุทรสาครจ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 034 870 201

4

115

โครงการหองพักใหเชา
Room For Rent

16

Charoensinthani Bangna-Trad km.54 (PTN)
โครงการเจร�ญสินธานี บางนา-ตราด กม.54
เป�ดโครงการป� 2543 
ท่ีต้ังโครงการ : 49-50 ม.7 ต.บ�านเก�า อ.พานทอง
จ.ชลบุร� 20160
โทร. 038 468 657

5

https://goo.gl/maps/H8VsYUotdWiMSuNYA

https://goo.gl/maps/dGT6RN6j5f857sSc8

https://goo.gl/maps/Jh9GHNKF6y7eHrVp9

https://goo.gl/maps/21wwHDxYr9Lv1ov97

https://goo.gl/maps/N57F2osmcRvjtUAJ8https://goo.gl/maps/AJGw3ZYDtNvRzGku7



Charoensinthani Gateway (CSW)
โครงการเจร�ญสินธานี เกตเวย� 
เป�ดโครงการป� 2558 
ท่ีต้ังโครงการ : 868 ม.9 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว
จ.ฉะเช�งเทรา 24190
โทร. 038 090 818

Charoensinthani Pinthong 2 (PTT)
โครงการเจร�ญสินธานี ป��นทอง 2 
เป�ดโครงการป� 2553
ท่ีต้ังโครงการ : 135 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศร�ราชา
จ.ชลบุร� 20110
โทร. 038 343 801

12

10

Charoensinthani Banbueng (CBB)
โครงการเจร�ญสินธานี บ�านบึง 
เป�ดโครงการป� 2559
ท่ีต้ังโครงการ : 199/16 ม.3 ต.บ�านบึง อ.บ�านบึง
จ.ชลบุร� 20170
โทร. 038 159 998

9

Charoensinthani Bowin (BOW)
โครงการเจร�ญสินธานี บ�อว�น 
เป�ดโครงการป� 2548
ท่ีต้ังโครงการ : 100 ม.3 ต.บ�อว�น อ.ศร�ราชา
จ.ชลบุร� 20230
โทร. 038 190 995

11
Charoensinthani Phanthong (CPT)
โครงการเจร�ญสินธานี พานทอง 
เป�ดโครงการป� 2556
ท่ีต้ังโครงการ : 189/1 ม.10 ต.พานทอง อ.พานทอง
จ.ชลบุร� 20160
โทร. 038 451 068

8

17 18

Charoensinthani Charoennakhon (CNK)
โครงการเจร�ญสินธานี เจร�ญนคร 
เป�ดโครงการป� 2551
ท่ีต้ังโครงการ :  111 ม.3 ต.บ�านเก�า อ.พานทอง
จ.ชลบุร� 20160
โทร. 038-156-570-2 

7
โครงการหองพักใหเชา
Room For Rent

https://goo.gl/maps/Bp98mbRKWZcgbPLA6 https://goo.gl/maps/M1ogJaxMK94yaPKVA

https://goo.gl/maps/tD9FAginWdi7Cbri7

https://goo.gl/maps/DTi6Xt461R4WM4eAA

https://goo.gl/maps/5dJ7MHn9n8HXMxKu6

https://goo.gl/maps/uPa4rPcHFQ8qrcNe9



Charoensinthani Eastern (CES)
โครงการเจร�ญสินธานี อิสเทิร�น 
เป�ดโครงการป� 2557 
ท่ีต้ังโครงการ : 848 ม.3  ต.บ�อว�น อ.ศร�ราชา
จ.ชลบุร� 20230
โทร. 038 111 791

13

Charoensinthani Huayprab (CHP)
โครงการเจร�ญสินธานี ห�วยปราบ 
เป�ดโครงการป� 2558 
ท่ีต้ังโครงการ : 317/40 ม.3 ต.บ�อว�น อ.ศร�ราชา
จ.ชลบุร� 20230
โทร. 038 197 956

15

Charoensinthani Amata (AMT)
โครงการเจร�ญสินธานี อมตะ 
เป�ดโครงการป� 2546
ท่ีต้ังโครงการ : 7/12 ม.3 ต.บ�อว�น อ.ศร�ราชา
จ.ชลบุร� 20230
โทร. 038 650 130

16

Charoensinthani Kathu (CPK)
โครงการเจร�ญสินธานี กะทู� 
เป�ดโครงการป� 2557
ท่ีต้ังโครงการ : 18/70 ม. 1 ถ.ว�ช�ตสงคราม
ซ.บ�อปลาตากแดด ต.กะทู� อ.กะทู� จ.ภูเก็ต 83120
โทร. 076 319 928

17

โครงการหองพักใหเชา
Room For Rent

2019

Charoensinthani Muangmai (MMC)
โครงการเจร�ญสินธานี เมืองใหม� 
เป�ดโครงการป� 2559
ท่ีต้ังโครงการ :  96 ม.8 ต.บ�อว�น อ.ศร�ราชา
จ.ชลบุร� 20230
โทร. 038 196 345

14

https://goo.gl/maps/eMmoC8f3BNeS3DRn7

https://goo.gl/maps/XSPhEwNnCvDMEmoD7

https://goo.gl/maps/L5DE8s1QYxFB1mvy8

https://goo.gl/maps/UVwdXACxidAd7gEV7https://goo.gl/maps/X7eBHCQHX3xVNyPC7



Commercial Building

ฉีกทุกกฎแห�งความเป�นทาวน�เฮ�าส� เพ่ือตอบโจทย�แห�งการใช�ช�ว�ต
 โครงการทาวน�เฮ�าส�ในแบบ Modern Contemporary Style ตั้งอยู�บนทำเลศักยภาพถนนบ�อว�น-ยางเอน สามารถเดิน
ทางเข�าออกได�หลายทาง ใกล�โรงเร�ยน ใกล�โรงพยาบาล ห�างสรรพสินค�า นิคมอุตสาหกรรมหลายแห�ง มีพื้นที่ใช�สอยถึง 173
ตารางเมตร หน�ากว�าง 5.5 เมตร บนท่ีดิน 29-40 ตารางวา มีการออกแบบอย�างพิถีพิถันผสมผสานลงตัวในทุกฟ�งก�ช่ัน การใช�
งานประกอบด�วยห�องนอนขนาดใหญ� 2 ห�อง พร�อมห�องน้ำในตัว ชั้นล�างเป�นห�องรับแขก ห�องรับประทานอาหาร ห�องครัว
จอดรถได�ถึง 2 คัน
ท่ีต้ังโครงการ : 98 ม.8 ถ.ซอยวัดบ�อว�น-ยางเอน ต.บ�อว�น อ.ศร�ราชา จ.ชลบุร�    โทร. 061 735 9966, 094 678 2999

 อาคารพาณิชย�ของโครงการเจร�ญสินธานี มีรูปลักษณ�ภายนอกที่ทันสมัยในแบบโมเดิร�นสไตล� ทั้งอาคารพาณิชย�แบบ 
3 ชั้น และ 4 ชั้น หน�ากว�างขนาด 4 เมตร ยาว 15 เมตร บนขนาดที่ดินเร�่มต�น 20 ตารางวา มีพื้นที่�ใช�สอยตั้งแต� 156 ตาราง
เมตร ถึง 341 ตารางเมตร พร�อมที่จอดรถรองรับลูกค�าได�เพียงพอต�อความต�องการ  ซ�่งการออกแบบคำนึงถึงการใช�
ประโยชน�สูงสุดในการพักอาศัย และประกอบธุรกิจ สามารถตอบโจทย�ไลฟ�สไตล�ครอบครัวยุคใหม� ตลอดจนนักธุรกิจรุ�นใหมที่
ต�องการลงทุนในทำเลแห�งศักยภาพ ทั้งที่ตั้งโครงการติดถนนใหญ� และอยู�ในแหล�งชุมชนที่มีผู�พักอาศัยเป�นจำนวนมาก ใกล�นิคม
อุตสาหกรรมต�างๆ เพ่ือรองรับทุกความสำเร็จและความฝ�นอย�างลงตัวกับทุกการใช�งาน

โครงการชนัญญา

โครงการอาคารพาณิชย

21 22

โครงการ ชนัญญา ออกแบบ
อยางพิถีพิถันลงตัวทั้งภายใน และภายนอก

ผสมผสานทุกตารางนิ้วอยางลงตัว
ในทุกฟงกชั่นการใชงานดวยหลักแนวคิด

“ COZY LIVING ”
อบอุน และสะดวกสบายใน ชนัญญา

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ�่อขาย

PROPERTIES
FOR SALE

ชนัญญา ทาวน�เฮาส� บ�อว�น

https://goo.gl/maps/XSPhEwNnCvDMEmoD7

Chanunya Townhouse



Bangpoo Factory Land (BFL)

Land for Sale

โครงการบางปู แฟคทอรี่ แลนด

โครงการที่ดิน
 พ้ืนท่ีชายฝ��งทะเลตะวันออกของประเทศไทย เป�นท่ีรู�จัก
ในฐานะที่เป�นศูนย�กลางอุตสาหกรรมของประเทศ เนื่องจากมี
ท�าเร�อน้ำลึก รวมถึงมีการลงทุนด�านพลังงาน ไม�ว�าจะเป�นการ
ก�อตั้งศูนย�ป�โตรเคมีแห�งชาติที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง หร�อ
เป�นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต�จากหลายแบรนด�
ช�น้ส�วนรถยนต� รวมถึงพลาสติก อิเลคทรอนิกส� และโพลีเมอร�
 ท่ีดินเปล�าส�วนใหญ�อยู�ในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซ�่งรัฐบาลมีความมุ�งมั่นในการ
ลงทุนและสนับสนุนในพื้นที่ดังกล�าว ในการจัดพื้นที่เป�นเขต
อุตสาหกรรมเฉพาะด�าน เช�น ไบโอดีเซล ไบโอเทค ดิจ�ตัล เพื่อ
รองรับการเจร�ญเติบโตทางด�านเศรษฐกิจที่มีความพร�อมทั้ง
ด�านแรงงาน การคมนาคมขนส�ง และอุตสาหกรรมต�อเน่ือง

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ�่อขาย

PROPERTIES
23

 ที่ดินสำเร็จรูปครบวงจรบนเนื้อที่ 269 ไร� เพื่อตั้งโรงงานขนาด

SME โดยเฉพาะ อยู�ในพื้นที่เขตสีม�วง (เขตอุตสาหกรรมและคลังสินค�า) 

สามารถใช�ประโยชน�จากพื้นที่ที่ดินได�ถูกต�องและคุ�มค�า เพียบพร�อมด�วย

ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมสะดวกสบาย 

 ขนาดที่ดินมีเนื้อที่ีตั้งแต� 2 ไร� พื้นที่ใช�สอยอาคารโรงงานมีขนาด

ตั้งแต� 1,077 ตารางเมตร ตัวอาคารมีความกว�าง 20 เมตรและความยาว 

40 เมตร

 สำนักงานตั้งอยู�ชั้นลอย เพื่อให�สามารถควบคุมการปฏิบัติงาน

สะดวก หลังคาโรงงานทำจากเมทัลช�ท ฉนวนกันความร�อน มีช�องระบาย

อากาศ มีหน�าต�างกระจก สามารถรับน้ำหนักได�สูงสุดถึง 3 ตัน/ตารางเมตร

ท่ีต้ังโครงการ : ถ.สุขุมว�ท ต.บางปูใหม� อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

FOR SALE
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ท่ีดินเปล�า เจร�ญสินแอสเสท
https://goo.gl/maps/Ue9vt8vd4oMDgfuX7
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The Must Condominium
โครงการเดอะมัสท คอนโดมิเนียม
ท่ีต้ังโครงการ: ต.บ�อว�น อ.ศร�ราชา จ.ชลบุร� 20230

โครงการในอนาคต
FUTURE PROJECTS

 ด�วยธรรมชาติที่สวยงามทั้งชายหาด ทรัพยากรใต�ทะเล ศิลปวัฒนธรรม ว�ถีช�ว�ต ความเป�นมิตรไมตร�ของชาวภูเก็ต
ล�วนเป�นสิ่งดึงดูดใจนักท�องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต�างชาติ ส�งผลให�อุตสาหกรรมการท�องเที่ยวในภูเก็ต มีการขยายตัวเพิ่มข�้น
อย�างรวดเร็ว  รวมทั้งภาครัฐให�การสนับสนุนการท�องเที่ยวเป�น 1 ในรายได�หลักของประเทศ จ�งได�ทำการขยายพื้นที่ของ
สนามบินนานาชาติภูเก็ต เพ่ือรองรับการมาเยือนของนักท�องเท่ียว
 โครงการใหม�ท่ีจะเกิดข�น้ของบร�ษัทฯ จ�งเลือกจังหวัดท่ีมีศักยภาพพร�อมเช�นภูเก็ต รองรับการขยายตัวของบร�ษัทฯ ตาม
แผนงานท่ีจะกระจายไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ

โครงการวิคตอเรีย เซอรวิส อพารตเมนท
ท่ีต้ังโครงการ: ต.บ�อว�น อ.ศร�ราชา จ.ชลบุร� 20230

Victoria Serviced Apartment
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Charoensinthani Airport (CAP)

Charoensinthani Tonesai (CTS) Charoensinthani Lipon (CLP)

Charoensinthani Pahsak (CPS)
โครงการเจริญสินธานี แอรพอรต
ท่ีต้ังโครงการ: ต.ไม�ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โครงการเจริญสินธานี โตนไทร
ท่ีต้ังโครงการ: ต.เทพกระษัตร� อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โครงการเจริญสินธานี ลิพอน
ท่ีต้ังโครงการ: ต.ศร�สุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โครงการเจริญสินธานี ปาสัก
ท่ีต้ังโครงการ: ต.ป�าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน

Charoensinthani Yamuk (CYM)
โครงการเจริญสินธานี ยามุก
ท่ีต้ังโครงการ: ต.เทพกระษัตร� อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
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 ด�วยธุรกิจหลักของบร�ษัทฯ  เป�นธุรกิจที่ตั้งอยู�ในย�าน
ชุมชน  ใกล�โรงแรม ห�างสรรพสินค�า  สนามบิน  รวมถึงนิคม 
อุตสาหกรรมต�างๆ  จังหวัดที ่ม ีศักยภาพ และเจร�ญเติบโต
อย�างต�อเนื่องทางด�านอุตสาหกรรมการท�องเที่ยว คือจังหวัด 
ภูเก็ต ซ� ่งเป�นจ�ดหมายของนักท�องเที ่ยวจากทั่วโลก เป�นหนึ่ง
ในจังหวัดที่บร�ษัทฯ มีแผนการลงทุนพัฒนาที่อยู�อาศัยหลายรูป
แบบในอนาคต
 ทางด�านภาคอุตสาหกรรม ลำพูน เป�นจังหวัดท่ีถูกกำหนด
ให�รองรับการขยายตัวทางด�านเศรษฐกิจของภาคเหนือ โครงการ 
ในอนาคตของบร�ษัท ตั ้งอยู � ใกล�สนามบินแห�งใหม� และนิคม
อุตสาหกรรมต�างๆ มีส่ิงอำนวยความสะดวกครบครัน ตอบสนอง 
ความต�องการของลูกค�าได�เป�นอย�างดี

โครงการในอนาคต
FUTURE PROJECTS



แผนที่แสดงที่ตั้งของโครงการ
LOCATION MAP
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#ภูเก็ต
1. โครงการเจร�ญสินธานี กะทู�
2. โครงการเจร�ญสินธานี โตนไทร
3. โครงการเจร�ญสินธานี แอร�พอร�ต
4. โครงการเจร�ญสินธานี ลิพอน
6. โครงการเจร�ญสินธานี ย�ามุก

#ลำพูน
1. โครงการเจร�ญสินธานี ป�าสัก

#สมุทรปราการ
1. โครงการเจร�ญสินธานี สามห�วง
2. โครงการเจร�ญสินธานี สุขุมว�ท
3. โครงการเจร�ญสินธานี บางปูนคร 
4. โครงการบางปู แฟคทอร� ่แลนด� 

#สมุทรสาคร
1. โครงการเจร�ญสินธานี มหาชัย

#ฉะเช�งเทรา
1. โครงการเจร�ญสินธานี เกตเวย� 

#ชลบุรี
1. โครงการเจร�ญสินธานี บางนา-ตราด กม.54
2. โครงการเจร�ญสินธานี บุญนคร
3. โครงการเจร�ญสินธานี เจร�ญนคร
4. โครงการเจร�ญสินธานี พานทอง
5. โครงการเจร�ญสินธานี บ�านบึง
6. โครงการเจร�ญสินธานี บ�อว�น
7. โครงการเจร�ญสินธานี ป��นทอง 2 
8. โครงการเจร�ญสินธานี อิสเทิร�น 
9. โครงการเจร�ญสินธานี เมืองใหม�
10. โครงการเจร�ญสินธานี ห�วยปราบ
11. โครงการเจร�ญสินธานี อมตะ 
12. โครงการชนัญญา ทาวน�เฮาส� 
13. โครงการเดอะมัสท� คอนโดมิเนียม
14. โครงการว�คตอเร�ย เซอร�ว�ส อพาร�ตเมนท� 

ภาคเหนือ
1 โครงการ

ภาคกลาง
5 โครงการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก
15 โครงการ

ภาคใต�
6 โครงการ

ภาคตะวันตก



EXCELLENT INNOVATIVE
DEVELOPMENT
นวัตกรรมการพัฒนาสูความเปนเลิศ

31 32

 ความเช�่ยวชาญในการบร�หารจัดการห�องพักให�เช�า มาจากความใส�ใจ
ในเร�่องการบร�การด�วยประสบการณ�ที่มากกว�า 30 ป� ซ�่งบร�ษัทถือเป�นสิ่ง
สำคัญยิ่ง ดังนั้น สิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดเตร�ยมไว�ต�องมีครบพร�อมสรรพ 
อาทิ มีพนักงานต�อนรับคอยให�บร�การ มีพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย 
พนักงานรักษาความสะอาด มินิมาร�ท ตลาดนัด เป�นต�น มีการนำเทคโนโลยีมา
ใช�ในการอำนวยความสะดวกสำหรับการอยู�อาศัยประจำวันเพ่ือช�วยตอบสนอง
การใช�ช�ว�ตที่ต�องเร�งร�บได�อย�างรวดเร็วทันใจ เราภูมิใจที่ได�สร�างความสะดวก
สบายให�กับผู�อยู�อาศัยเพื่อให�เขามีคุณภาพช�ว�ตที่ดี ส�งผลต�อความสุขโดยรวม
ของชุมชน
 โปรแกรมการทำงานเพ่ือการจัดการภายในองค�กรอย�างมีประสิทธ�ภาพ 
เราเป�นองค�กรที่นำซอฟต�แวร�ระดับโลก SAP มาใช� ในการจัดการงานภายใน
องค�กร โดยเช� ่อมอินเตอร�เฟซกับโปรแกรมของฝ�ายบร�การลูกค�า Power 
Condo ซ�่งเป�นโปรแกรมบร�หารงานลูกค�าตั้งแต�เร�่มเข�าพักอาศัย ทำให�สามารถ
บร�หารจัดการและควบคุมงานหลัก เช�น งานบัญช� การสั่งซ�้อ การเก็บสต�อก
วัตถุดิบสำหรับงานก�อสร�าง เป�นต�น ได�อย�างมีประสิทธ�ภาพมากข�้นบร�การ
ล้ำยุคด�วย Mobile App เพ่ิมความสะดวกรอบด�านให�กับลูกค�า
 โปรแกรมท่ีใช�ในมือถือท่ีจัดทำข�น้พิเศษ ช�วยอำนวยความสะดวกเฉพาะ
ลูกค�าของโครงการห�องพักให�เช�าได�อย�างรวดเร็วในหลายๆ เร�อ่ง ประกอบด�วย
 •  จองห�องพัก
 •  ตรวจสอบใบแจ�งหน้ีและรับชำระค�าเช�าออนไลน�ในข้ันตอนเดียว
 •  จัดการซ�อมแซมห�องพักได�อย�างรวดเร็วทันใจ
 •  หมดกังวลกับพัสดุหายด�วยระบบตรวจสอบท่ีแม�นยำ
 •  คำนวณค�าใช�จ�ายจากการใช�สาธารณูปโภคได�ถูกต�อง
 •  รับทราบข�าวสาร และกิจกรรมส�งเสร�มการขาย
 ในอนาคตอันใกล� บร�ษัทฯ ยังทำการพัฒนาเทคโนโลยีอย�างต�อเนื่อง
เพ่ือต�อยอดการบร�การด�วยรูปแบบการสะสมแต�มจากการชำระค�าเช�าและกิจกรรม 
อ่ืนๆ เพ่ือเป�นการคืนกำไรให�กับลูกค�า

Charoensinthani Charoensinassetเจร�ญสินธานี เจร�ญสิน แอสเสท Charoensin Asset

1 1 1 1 1 1 kW-h

฿

CS SERVICE





พนักงานต�อนรับ Mobile Application

ตู�เอทีเอ็มกดเง�นสด เคเบิลทีว� เคร�อ่งซักผ�าหยอดเหร�ยญ

รปภ.รักษาความปลอดภัย

กล�องวงจรป�ด โรงจอดรถ

ช�างซ�อมบำรุงตลาดนัด

แม�บ�าน พ�อบ�าน ตู�เคร�อ่งด่ืม

โรงล�างรถ

ร�านค�าสะดวกซ�อ้ สัญญาณโทรศัพท�

ถังเก็บขยะ

ร�านเสร�มสวย

พ้ืนท่ีสันทนาการ

ตู�เติมน้ำมัน

WIFI
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สิ่งอํานวยความสะดวกเพ�่อการอยูอาศัย
OUR FACILITIES



SUSTAINABLE
CSR
สานสัมพันธที่ยั่งยืนตอบแทนสูสังคม
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 จากเจตนารมย�อันแน�วแน�ในการพัฒนาดำเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบ สร�างสรรค�สังคมคุณภาพให�เติบโต
อย�างย่ังยืน ด�วยจ�ดเร�ม่ต�นท่ีดีเร�ม่จากการ “ ให� ” จ�งมีนโยบายข�น้เพ่ือจัดกิจกรรมอันเป�นประโยชน�ต�อสาธารณชน โดยมุ�ง
มั่นให�เกิดประสิทธ�ภาพสูงสุดให�เหมาะสมสอดคล�องกับสถานการณ�สภาพความจำเป�นของสังคม เช�น พนักงาน ชุมชนที่
บร�ษัทฯประกอบกิจการอยู� ลูกค�า และหน�วยงานภาครัฐ ฯลฯ เพื่อสร�างทัศนคติที่ดี สร�างวัฒนธรรมองค�กร รักษาฟ��นฟู
ส่ิงแวดล�อม ทำนุบำรุงศาสนา ให�ทุกคนมีความรับผิดชอบต�อสังคมท่ีอยู�ร�วมกัน
 นอกจากน้ียังได�ร�วมกับผู�พักอาศัยในโครงการ จัดกิจกรรมสร�างสานสัมพันธ�อันดี เพ่ือคืนกำไรให�กับลูกค�า ไม�ว�า
จะเป�นกิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมตักบาตรวันสำคัญต�างๆ กิจกรรมวันพ�อ วันแม� วันลอยกระทง รวมถึงเช�ญชวนลูกค�า
ร�วมบร�จาคโลหิตให�แก�สภากาชาดไทยในโอกาสพิเศษต�างๆ

Personal Customer Community Society



 มูลนิธ�วงษ�เจร�ญสิน ก�อตั้งเมื ่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 โดยมี
วัตถุประสงค� เพ่ือส�งเสร�มและสนับสนุนด�านการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา ช�วยเหลือ
การฝ�กอาช�พแก�ผู �ด�อยโอกาสทางสังคม และสนับสนุนด�านการกีฬาให�แก� 
ผู�พิการ รวมถึงร�วมมือกับองค�กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน�  เช�น 
วัด โรงเร�ยน โรงพยาบาล  บ�านพักคนชรา  บ�านเด็กกำพร�า โดยเป�นไปตาม
ปณิธานของประธานกลุ�มเจร�ญสิน  ที่ต�องการตอบแทนผืนแผ�นดินไทย ที่ให�
กลุ�มเจร�ญสินเติบโตอย�างมั่นคงคู�สังคมไทยตลอดไป

มูลนิธ�วงษ�เจร�ญสิน

ร�วมสร�างอาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ�
โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ� กรุงเทพมหานคร

บร�จาคมูลค�า 15 ล�านบาท

มอบเคร�่องช�วยหายใจ และรถสามล�อไฟฟ�าให�แก�
รพ.สมุทรปราการ มูลค�า 1.8 ล�านบาท

สร�างศาลาการเปร�ยญ วัดหัวลำภูทอง (12 ธันวาราม)
จังหวัดสมุทรปราการ มูลค�า 3 ล�านบาท

ร�วมสร�างอาคารประชาร�วมใจ โรงเร�ยนวัดคลองเก�า
จังหวัดสมุทรปราการ มูลค�า 6 ล�านบาท

ร�วมสร�างศาลาอเนกประสงค� ณ วัดหนองหอย 
จังหวัดปราจ�นบุร� มูลค�า 5 แสนบาท

สร�างอาคารอเนกประสงค�หลังคาโค�ง
โรงเร�ยนชุมชนวัดหนองร�

จังหวัดชลบุร� มูลค�า 1.9 ล�านบาท

WONGCHAROENSIN FOUNDATION
มูลนิธิวงษเจริญสิน
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Temples Schools

Hospitals
Nursing Homes
and Orphanages


