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COMPANY
OVERVIEW
ประวัติความเปนมา
บร�ษัท เจร�ญสิน แอสเสท จำกัด กอตั้งเมื่อป 2536 โดยเร�่มจากการประกอบธุรกิจหองพักใหเชา ซ�่งมีโครงการ
เจร�ญสินธานี บางปู (โครงการสามหวง) เปนโครงการแรก รองรับผูอยูอาศัยที่มีรายไดนอย ที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
และโรงงานใกลเคียง
จากความมุงมั่นในการพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่อง ปจจ�บันบร�ษัทฯ มีจำนวนโครงการหองพักใหเชา 17 โครงการ
จำนวนหองพักมากกวา 33,000 หอง ครอบคลุมจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุร� ฉะเช�งเทรา สมุทรสาคร และภูเก็ต นอกจากธุรกิจ
หองพักใหเชาซ�่งเปนธุรกิจหลักแลว บร�ษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจอสังหาร�มทรัพยเพื่อขายประกอบดวย อาคารพาณิชย โครงการ
ทาวนเฮาส คอนโดมิเนียม แฟคตอร�่แลนด นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังมุงมั่นในการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยในมิติอื่นๆ ประกอบดวย
โรงแรมระดับ 3-5 ดาว และเซอรวส� อพารตเมนท
บร�ษทั ฯ มีความเช�ย่ วชาญในการบร�หารจัดการทีพ
่ กั อาศัย โดยเนนคุณภาพช�วต� ทีด่ ขี องชุมชนใหนา อยู สะอาดปลอดภัย
มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในการดำรงช�ว�ตประจำวัน เปนผูนำในการพัฒนาการบร�การดวยการนำนวัตกรรมตางๆ และ
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใช ในการสรางความพึงพอใจใหกับผูอยูอาศัยอยางตอเนื่องตลอดเวลา ดวยความมุงหวังที่จะเติบโตอยาง
ยัง่ ยืนตลอดไป

GENERAL
INFORMATION
ขอมูลทั่วไป
ช�อ่ บร�ษทั
ทีต่ ง้ั (สำนักงานใหญ)
จดทะเบียนเปนบร�ษทั ป
ทะเบียนเลขที่
ประเภทของธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

บร�ษทั เจร�ญสิน แอสเสท จํากัด
133/21-30 หมูท ่ี 7 ถ.สุขมุ ว�ท ต.บางปูใหม อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280
2532
0115558020139
- อสังหาร�มทรัพยเพือ่ การอยูอ าศัย
- อสังหาร�มทรัพยเพือ่ การพาณิชย
- อสังหาร�มทรัพยเพือ่ การอุตสาหกรรม
- อสังหาร�มทรัพยเพือ่ การพักผอน
1,440,000,000 บาท
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Aปรารถนาสู
PASSION
FOR
EXCELLENCE
ความเปนเลิศ

ว�สยั ทัศน

เปนผูเ ช�ย่ วชาญในการพัฒนาและ
บร�หารทีพ
่ กั อาศัยสำหรับชุมชน
ในภาคอุตสาหกรรมและ
การทองเทีย่ ว เนนทำเลทีต่ ง้ั
ทีส่ ะดวก ปลอดภัย ในราคาและ
บร�การที่เหมาะสม

CSA Value

วัฒนธรรมองคกร

พันธกิจ

“

โครงการตัง้ อยูใ นทำเลยุทธศาสตร
บร�หารตนทุนและคาใชจา ย
ดวยการประหยัดตอขนาด
(Economies of Scale) ผสานเทคโนโลยี
เพิม่ มูลคาบร�การ

“

“

“

CSA Culture

CSA Mission

“

ปรัชญาการทำงาน

Integrity ความซื่อสัตย
รวมประสบการณผสานองคความรู
ความคิดสรางสรรค เทคโนโลยี
เพือ่ พัฒนาบุคลากรให
กาวทันการเปลีย่ นแปลง

“

CSA Vision

ทั้งในฐานะผูบร�หาร ทั้งในฐานะพนักงาน และตอผูที่รวมทำธุรกิจ
ความซ�่อสัตยคือหลักการแรกที่ตองยึดมั่น ทุกสิ่งอยูบนพื้นฐาน
ของความถูกตองยุตธิ รรม ความเช�อ่ มัน่ ในการทำธุรกิจรวมกัน
ยอมตามมา

Perseverance ความอดทน

ใชไดผลในทุกสถานการณไมวา จะว�กฤตขนาดไหน ยอมพาใหผา น
พนไปได ในทีส่ ดุ อุปสรรคไมวา ยากลำบากเพียงใดก็ไรความหมาย

Humility ความออนนอมถอมตน

ผูที่มีความออนนอมถอมตนยอมเปนที่รักและนับถือ เปนการให
เกียรติตอผูอื่นไมวาพนักงาน หร�อผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ
ดวย ทำใหไดรบั ความรวมมืออยางเต็มใจ เต็มกำลังความสามารถ
จากทุกๆคนทีเ่ กีย่ วของ

Unity ความสามัคคี

ความใกลชด� เกินไปในแบบครอบครัว บางครัง้ อาจสรางปญหาได
ในการทำงาน แตความใจกวางรับฟงความคิดเห็นและรูจักอภัย
ใหกัน ยอมเปนบอเกิดของความสามัคคี และแนนอนความมั่นคง
ในสถาบันยอมตามมาในทีส่ ดุ
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MESSAGE FROM
HONORARY CHAIRMAN
DR. THANONG BIDAYA
สาสนจากประธานกิตติมศักดิ์
ดร.ทนง พ�ทยะ
ความสำเร็จของกลุมเจร�ญสินสะทอนแนวคิดใหมของการบร�หารธุรกิจรวมสมัย ซ�่งสรางศักยภาพ
ที ่ ท รงพลั ง ของความสมั ค รสมานในรู ป แบบของธุ ร กิ จ ครอบครั ว ด ว ยประสบการณ จ ากการทำงานแบบ
“อนุรกั ษนยิ ม” พัฒนาจนเปนทีมงานทีม่ ปี ระสิทธ�ภาพทำงานแบบเปนทีมโดยเปดกวางรับฟงและตัดสินใจแกปญ
 หา
รวมกัน ทำใหกลุมเจร�ญสินสามารถสรางกลยุทธโดยผสมผสานความเช�่ยวชาญของมืออาช�พ ฝาฟนอุปสรรค
นานัปการ และผลักดันใหธรุ กิจของกลุม เจร�ญสินกาวหนาไปขางหนาอยางนาทึง่
ในปจจ�บันคลื่นลูกใหมรุนลูกหลานของกลุมเจร�ญสินกำลังสั่งสมประสบการณทางธุรกิจเพื่อเตร�ยมตัว
รับชวงตอโดยยึดถือปรัชญาการทำงานจากทีมงานรุนบุกเบิก พรอมๆกับการเร�ยนรูกระบวนการโลกาภิวัฒนที่
จะมีผลกระทบตอผลประกอบการทางธุรกิจที่ไมเหมือนเดิม เพื่อผลักดันใหกลุมเจร�ญสินกาวหนาตอไปโดยไมมีที่
สิ้นสุด และดวยปณิธานในการทำงานที่สอดคลองลงตัวกับว�ถีแหงโลกและความมั่นคงของสังคมนี้เอง จะทำให
กลุมเจร�ญสินมีความพรอมดวยแผนกลยุทธทางธุรกิจในอนาคตและเปนสมาช�กที่มีคุณคาของสังคมไทย
ตลอดไป

สาสนจากประธานกรรมการ
วิวัฒน วงษเจริญสิน
นับเปนวาระแหงความภาคภูมิใจ เมื่อเจร�ญสิน แอสเสท กาวมาครบปที่ 30
ดวยความกาวหนาในธุรกิจอสังหาร�มทรัพย ซ�่งรังสรรคช�ว�ตความเปนอยูที่ดีใหกับ
ประชาชนในสังคม ดวยความเช�่อมั่นวาคนไทยทุกระดับชั้นสมควรที่จะไดรับคุณภาพ
ช�ว�ตที่เทาเทียมกัน โดยเฉพาะทางดานที่อยูอาศัยซ�่งนับเปนปจจัยในอันดับตนๆ ของ
การมีชว� ต� อยูในสังคมเมือง
เจตนารมณนี้ถือกำเนิดมาตั้งแตว�นาทีแรกของการกาวเขามาสูธุรกิจของ
เจร� ญ สิ น แอสเสท จนถึ ง วั น นี ้ เจตนารมณ ข องเรายั ง คงมั ่ น คงมุ  ง มั ่ น ไม เ คย
เปลี่ยนแปลง อาณาจักรของเจร�ญสิน แอสเสท จ�งกาวไกลออกไปอยางไมหยุดนิ่ง
เพื่อสรางสังคมที่อยูอาศัยคุณภาพใหกับชุมชนหลากหลาย และกระจายออกไปสู
ภูมภิ าคอยางทัว่ ถึงในอนาคต
ดวยประสิทธ�ภาพของทีมงานที่ลงลึกในใจผูอยูอาศัย เอาใจใส ในการบร�การ และยึดมั่นในความซ�่อตรง ผลลัพธที่ไดยอม
สะทอนความภูมิใจในผลงานที่ทุกคนไดรวมมือรวมใจกันเปนน้ำหนึ่งใจเดียว ดวยปรัชญา 4 ประการของกลุมเจร�ญสิน นั่นคือความ
ซ�อ่ สัตย ความอดทน ความออนนอมถอมตน และความสามัคคี ซ�ง่ นับเปนตนแบบแหงความสำเร็จของเรามาจนตราบทุกวันนี้

MESSAGE FROM CHAIRMAN
VIVAT WONGCHAROENSIN
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THE
BOARD
OF
DIRECTORS
คณะกรรมการบริษัท
วิวัฒน วงษเจริญสิน
ประธานกรรมการ
Vivat Wongcharoensin
Chairman

นุชนภา วงษเจริญสิน

เฉลิมพล ทองไพฑูรย

พ.ต.อ. ประเวศน มูลประมุข

มงคล เหลาวรพงศ

ประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร
Nutnapa Wongcharoensin
Chief Executive Officer

รองประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร
Chalermpol Tongpaitoon
Deputy Chief Executive Officer

กรรมการตรวจสอบ
Pol.Gen. Pravesana Mulpramook
Audit Committee

กรรมการตรวจสอบ
Mongkon Laoworapong
Audit Committee

มานิต วงษเจริญสิน

นพพันธป เมืองโคตร

ธเนศ พ�ริยโยธินกุล

ณัฐจักร วงษเจริญสิน

กรรมการ
Manit Wongcharoensin
Director

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
Noppun Muangkote
Chairman of The Audit Committee

กรรมการ
Thanet Piriyotinkul
Director

กรรมการ
Natajak Wongcharoensin
Director
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ORGANIZATIONAL
STRUCTURE
AND
COMMITTEES
โครงสรางองคกรและคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ

คณะทีป่ ร�กษา

คณะกรรมการบร�ษทั

ผูอ ำนวยการฝายสำนักกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝายตรวจสอบภายใน

ประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร

รองประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร

รองประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร

ประธานบร�หารฝายบัญช�และบร�หารภาษี

ประธานบร�หารฝายงบประมาณและการเง�น

ประธานบร�หารฝายปฎิบตั กิ าร

ประธานบร�หารฝายงานกอสราง

ผูอ ำนวยการฝายบัญช�

ผูอ ำนวยการฝายงบประมาณและว�เคราะห

ผูอ ำนวยการฝายขาย

ผูอ ำนวยการฝายบร�หารอาคาร เขต 1

ผูอ ำนวยการฝายพัฒนาโครงการ

ผูอ ำนวยการฝายการเง�น

ผูอ ำนวยการฝายการตลาด

ผูอ ำนวยการฝายบร�หารอาคาร เขต 2

ผูอ ำนวยการฝายงานกอสราง

ผูอ ำนวยการฝายภาพลักษณองคกรและประชาสัมพันธ

ผูอ ำนวยการฝายบร�หารอาคาร เขต 3

ผูอ ำนวยการฝายจัดซ�อ้

ผูอ ำนวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูอ ำนวยการฝายบร�หารอาคาร เขต 4

ผูอ ำนวยการฝายทรัพยากรบุคคลและสำนักงานกลาง

ผูอ ำนวยการฝายบร�หารอาคาร เขต 5
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CORPORATE
TIMELINE
กาวที่มั่นคงของเรา

Room for rent and commercial buiding
Bangpoo Factory land
Hotel and service apatment
House

การประกอบธุรกิจของเจร�ญสิน แอสเสท มี 3 ลักษณะ คือ ธุรกิจอสังหาร�มทรัพยเพื่อเชา อสังหาร�มทรัพยเพื่อขาย
และกลุมโรงแรม เซอรว�สอพารตเมนท ซ�่งเปนโครงการในอนาคตอันใกล การลงทุนมุงเนนสรางมูลคาเพิ่มเพื่อตอยอดการทำ
ประโยชนสูงสุดใหกับธุรกิจและชุมชน ถึงวันนี้… เราไดพิสูจนแลววา ความใสใจในการพัฒนาธุรกิจอสังหาร�มทรัพย ไดแผขยาย
ออกไปเพื่อสรางความสุขใหกับชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม 17 โครงการหองพักใหเชา และโครงการอสังหาร�มทรัพยเพื่อขาย
รวมทั้งโครงการในอนาคตอันใกลจะเปนสวนหนึ่งของความภูมิใจของทุกคนที่เกี่ยวของรวมทั้งชุมชนในพื้นที่พัฒนา

2551

2546

2542

เจริญนคร

อมตะ

สุข�มวิท

CSE
เจร�ญสินธานี สุขุมว�ท

AMT
เจร�ญสินธานี อมตะ

CNK
เจร�ญสินธานี เจร�ญนคร

2543
บางนา-ตราด
กม.54

BPC
เจร�ญสินธานี สามหวง

PTN

2556
พานทอง

CPT
เจร�ญสินธานี พานทอง

2552

เจร�ญสินธานี บางนา-ตราด กม.54

2562

หวยปราบ

CHP
เจร�ญสินธานี หวยปราบ

Chanunya Townhouse
ชนัญญา ทาวนเฮาส

เกตเวย

บางปูนคร

BPN
เจร�ญสินธานี บางปูนคร

2536

2558

2548
บอวิน

BOW
เจร�ญสินธานี บอว�น

มหาชัย

2553
ปนทอง2

PTT
เจร�ญสินธานี ปนทอง2

บุญนคร

BNC
เจร�ญสินธานี บุญนคร

CSW
เจร�ญสินธานี เกตเวย

SNK
เจร�ญสินธานี มหาชัย

2557
อีสเทิรน

CES
เจร�ญสินธานี อีสเทร�์น
กะทู

BFL
บางปู แฟคทอร�่แลนด

CPK
เจร�ญสินธานี กะทู

2559
เมืองใหม

MMC
เจร�ญสินธานี เมืองใหม
บานบึง

CBB
เจร�ญสินธานี บานบึง

2563 - 2567
CTS
เจร�ญสินธานี โตนไทร
CAP
เจร�ญสินธานี แอรพอรต
CLP
เจร�ญสินธานี ลิพอน
CPS
เจร�ญสินธานี ปาสัก
CYM
เจร�ญสินธานี ยามุก
The MUST Condominium
Victoria Serviced Apartment

14

13

PROPERTIES
FOR RENT

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ�่อเชา

OUR BUSINESSES
Properties
for Rent

Properties
for Sale

Eternal Growth

จำนวนหองพักใหเชา

กราฟแสดงจํานวนหองพักใหเชา

33,000
20,000

Future
Projects

300 1,600
ป

4,900

16,200

2532 2540 2545 2550 2555 2562

Room For Rent
โครงการหองพักใหเชา

เจร� ญ สิ น ธานี (CST) ใส ใ จถึ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพช� ว � ต ที ่ ด ี โดยดู แ ลโครงการแต ล ะโครงการให เ ป น ชุ ม ชนน า อยู 
สะอาด และปลอดภัย สำนักงานพรอมใหบร�การแกลูกคาทุกวัน ระบบการรักษาความปลอดภัยดวย CCTV และรปภ. 24 ชม.
สิ่งอำนวยความสะดวกพรอมสรรพ เพื่อการดำรงช�ว�ตประจำวัน เชน Free WiFi, Free Cable TV, ฟร�ที่จอดรถ, รานคา, ราน
สะดวกซ�้อ, ตลาดนัด, รานเสร�มสวย, รานบร�การซักร�ด, รานอาหารและรานคาอื่นๆอีกมากมาย ฯลฯ
นอกจากนี้ยังใหความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี โดยจัดทำ Mobile Application รองรับการจอง การชำระเง�น
การแจงซอม การรับพัสดุ การใหขอ มูลขาวสารตางๆ แกลกู คาเพือ่ ความรวดเร็วสะดวกสบายยิง่ ข�น้

16

15
1

Room For Rent
โครงการหองพักใหเชา

4

1

Charoensinthani Samhuang (ฺBฺ PC)
โครงการเจร�ญสินธานี สามหวง
เปดโครงการป 2536
ทีต่ ง้ั โครงการ : 1333 ม.7 ถ.สุขมุ ว�ท ต.บางปูใหม
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 02 232 3638

Charoensinthani Mahachai (SNK)
โครงการเจร�ญสินธานี มหาชัย
เปดโครงการป 2552
ทีต่ ง้ั โครงการ : 26/1 ม. 2 ต.โคกขาม
อ.เมืองสมุทรสาครจ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 034 870 201
https://goo.gl/maps/H8VsYUotdWiMSuNYA

2

Charoensinthani Sukhumvit (CSE)
โครงการเจร�ญสินธานี สุขมุ ว�ท
เปดโครงการป 2542
ทีต่ ง้ั โครงการ : 181 ม.7 ถ.สุขมุ ว�ท ต.บางปูใหม
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 02 707 8323

https://goo.gl/maps/Jh9GHNKF6y7eHrVp9

5

Charoensinthani Bangna-Trad km.54 (PTN)
โครงการเจร�ญสินธานี บางนา-ตราด กม.54
เปดโครงการป 2543
ทีต่ ง้ั โครงการ : 49-50 ม.7 ต.บานเกา อ.พานทอง
จ.ชลบุร� 20160
โทร. 038 468 657
https://goo.gl/maps/21wwHDxYr9Lv1ov97

https://goo.gl/maps/dGT6RN6j5f857sSc8

3

6

Charoensinthani Bangpoonakhon (BPN)
โครงการเจร�ญสินธานี บางปูนคร
เปดโครงการป 2546
ทีต่ ง้ั โครงการ : 222 ม.7 ถ.สุขมุ ว�ท ต.บางปูใหม
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 02 707 9085

Charoensinthani Boonnakhon (BNC)
โครงการเจร�ญสินธานี บุญนคร
เปดโครงการป 2548
ทีต่ ง้ั โครงการ : 88 ม.1 ต.บานเกา อ.พานทอง
จ.ชลบุร� 20160
โทร. 038 465 114
https://goo.gl/maps/AJGw3ZYDtNvRzGku7

https://goo.gl/maps/N57F2osmcRvjtUAJ8

18
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Room For Rent
โครงการหองพักใหเชา

10

7

Charoensinthani Charoennakhon (CNK)
โครงการเจร�ญสินธานี เจร�ญนคร
เปดโครงการป 2551
ทีต่ ง้ั โครงการ : 111 ม.3 ต.บานเกา อ.พานทอง
จ.ชลบุร� 20160
โทร. 038-156-570-2

Charoensinthani Gateway (CSW)
โครงการเจร�ญสินธานี เกตเวย
เปดโครงการป 2558
ทีต่ ง้ั โครงการ : 868 ม.9 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว
จ.ฉะเช�งเทรา 24190
โทร. 038 090 818

https://goo.gl/maps/Bp98mbRKWZcgbPLA6

https://goo.gl/maps/M1ogJaxMK94yaPKVA

8

11

Charoensinthani Bowin (BOW)
โครงการเจร�ญสินธานี บอว�น
เปดโครงการป 2548
ทีต่ ง้ั โครงการ : 100 ม.3 ต.บอว�น อ.ศร�ราชา
จ.ชลบุร� 20230
โทร. 038 190 995

Charoensinthani Phanthong (CPT)
โครงการเจร�ญสินธานี พานทอง
เปดโครงการป 2556
ทีต่ ง้ั โครงการ : 189/1 ม.10 ต.พานทอง อ.พานทอง
จ.ชลบุร� 20160
โทร. 038 451 068
https://goo.gl/maps/tD9FAginWdi7Cbri7

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

9

12

Charoensinthani Pinthong 2 (PTT)
โครงการเจร�ญสินธานี ปน ทอง 2
เปดโครงการป 2553
ทีต่ ง้ั โครงการ : 135 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศร�ราชา
จ.ชลบุร� 20110
โทร. 038 343 801

Charoensinthani Banbueng (CBB)
โครงการเจร�ญสินธานี บานบึง
เปดโครงการป 2559
ทีต่ ง้ั โครงการ : 199/16 ม.3 ต.บานบึง อ.บานบึง
จ.ชลบุร� 20170
โทร. 038 159 998
https://goo.gl/maps/uPa4rPcHFQ8qrcNe9

https://goo.gl/maps/DTi6Xt461R4WM4eAA
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Room For Rent
โครงการหองพักใหเชา

16

13

Charoensinthani Eastern (CES)
โครงการเจร�ญสินธานี อิสเทิรน
เปดโครงการป 2557
ทีต่ ง้ั โครงการ : 848 ม.3 ต.บอว�น อ.ศร�ราชา
จ.ชลบุร� 20230
โทร. 038 111 791

Charoensinthani Amata (AMT)
โครงการเจร�ญสินธานี อมตะ
เปดโครงการป 2546
ทีต่ ง้ั โครงการ : 7/12 ม.3 ต.บอว�น อ.ศร�ราชา
จ.ชลบุร� 20230
โทร. 038 650 130

https://goo.gl/maps/eMmoC8f3BNeS3DRn7

14

Charoensinthani Muangmai (MMC)
โครงการเจร�ญสินธานี เมืองใหม
เปดโครงการป 2559
ทีต่ ง้ั โครงการ : 96 ม.8 ต.บอว�น อ.ศร�ราชา
จ.ชลบุร� 20230
โทร. 038 196 345

https://goo.gl/maps/L5DE8s1QYxFB1mvy8

17

Charoensinthani Kathu (CPK)
โครงการเจร�ญสินธานี กะทู
เปดโครงการป 2557
ทีต่ ง้ั โครงการ : 18/70 ม. 1 ถ.ว�ชต� สงคราม
ซ.บอปลาตากแดด ต.กะทู อ.กะทู จ.ภูเก็ต 83120
โทร. 076 319 928
https://goo.gl/maps/UVwdXACxidAd7gEV7

https://goo.gl/maps/X7eBHCQHX3xVNyPC7

15

Charoensinthani Huayprab (CHP)
โครงการเจร�ญสินธานี หวยปราบ
เปดโครงการป 2558
ทีต่ ง้ั โครงการ : 317/40 ม.3 ต.บอว�น อ.ศร�ราชา
จ.ชลบุร� 20230
โทร. 038 197 956
https://goo.gl/maps/XSPhEwNnCvDMEmoD7

PROPERTIES
FOR SALE
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Chanunya Townhouse

22

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ�่อขาย

โครงการชนัญญา

ฉีกทุกกฎแหงความเปนทาวนเฮาส เพือ่ ตอบโจทยแหงการใชชว� ต�
โครงการทาวนเฮาสในแบบ Modern Contemporary Style ตั้งอยูบนทำเลศักยภาพถนนบอว�น-ยางเอน สามารถเดิน
ทางเขาออกไดหลายทาง ใกล โรงเร�ยน ใกล โรงพยาบาล หางสรรพสินคา นิคมอุตสาหกรรมหลายแหง มีพื้นที่ใชสอยถึง 173
ตารางเมตร หนากวาง 5.5 เมตร บนทีด่ นิ 29-40 ตารางวา มีการออกแบบอยางพิถพ
ี ถิ นั ผสมผสานลงตัวในทุกฟงกชน่ั การใช
งานประกอบดวยหองนอนขนาดใหญ 2 หอง พรอมหองน้ำในตัว ชั้นลางเปนหองรับแขก หองรับประทานอาหาร หองครัว
จอดรถไดถงึ 2 คัน
ทีต่ ง้ั โครงการ : 98 ม.8 ถ.ซอยวัดบอว�น-ยางเอน ต.บอว�น อ.ศร�ราชา จ.ชลบุร� โทร. 061 735 9966, 094 678 2999
https://goo.gl/maps/XSPhEwNnCvDMEmoD7

โครงการ ชนัญญา ออกแบบ
อยางพิถีพิถันลงตัวทั้งภายใน และภายนอก
ผสมผสานทุกตารางนิ้วอยางลงตัว
ในทุกฟงกชั่นการใชงานดวยหลักแนวคิด

“ COZY LIVING ”

อบอุน และสะดวกสบายใน ชนัญญา

Commercial Building
โครงการอาคารพาณิชย

ชนัญญา ทาวนเฮาส บอว�น

อาคารพาณิชยของโครงการเจร�ญสินธานี มีรูปลักษณภายนอกที่ทันสมัยในแบบโมเดิรนสไตล ทั้งอาคารพาณิชยแบบ
3 ชั้น และ 4 ชั้น หนากวางขนาด 4 เมตร ยาว 15 เมตร บนขนาดที่ดินเร�่มตน 20 ตารางวา มีพื้นที่ใชสอยตั้งแต 156 ตาราง
เมตร ถึง 341 ตารางเมตร พรอมที่จอดรถรองรับลูกคาไดเพียงพอตอความตองการ ซ�่งการออกแบบคำนึงถึงการใช
ประโยชนสูงสุดในการพักอาศัย และประกอบธุรกิจ สามารถตอบโจทยไลฟสไตลครอบครัวยุคใหม ตลอดจนนักธุรกิจรุนใหมที่
ตองการลงทุนในทำเลแหงศักยภาพ ทั้งที่ตั้งโครงการติดถนนใหญ และอยูในแหลงชุมชนที่มีผูพักอาศัยเปนจำนวนมาก ใกลนิคม
อุตสาหกรรมตางๆ เพือ่ รองรับทุกความสำเร็จและความฝนอยางลงตัวกับทุกการใชงาน

PROPERTIES
FOR SALE
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Bangpoo Factory Land (BFL)
โครงการบางปู แฟคทอรี่ แลนด

ที่ดินสำเร็จรูปครบวงจรบนเนื้อที่ 269 ไร เพื่อตั้งโรงงานขนาด
SME โดยเฉพาะ อยู ในพื้นที่เขตสีมวง (เขตอุตสาหกรรมและคลังสินคา)
สามารถใชประโยชนจากพื้นที่ที่ดินไดถูกตองและคุมคา เพียบพรอมดวย
ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมสะดวกสบาย
ขนาดที่ดินมีเนื้อที่ีตั้งแต 2 ไร พื้นที่ใชสอยอาคารโรงงานมีขนาด
ตั้งแต 1,077 ตารางเมตร ตัวอาคารมีความกวาง 20 เมตรและความยาว
40 เมตร
สำนักงานตั้งอยูชั้นลอย เพื่อใหสามารถควบคุมการปฏิบัติงาน
สะดวก หลังคาโรงงานทำจากเมทัลช�ท ฉนวนกันความรอน มีชองระบาย
อากาศ มีหนาตางกระจก สามารถรับน้ำหนักไดสงู สุดถึง 3 ตัน/ตารางเมตร
ทีต่ ง้ั โครงการ : ถ.สุขมุ ว�ท ต.บางปูใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

https://goo.gl/maps/Ue9vt8vd4oMDgfuX7

Land for Sale
โครงการที่ดิน

พืน้ ทีช่ ายฝง ทะเลตะวันออกของประเทศไทย เปนทีร่ จู กั
ในฐานะที่เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมของประเทศ เนื่องจากมี
ทาเร�อน้ำลึก รวมถึงมีการลงทุนดานพลังงาน ไมวาจะเปนการ
กอตั้งศูนยปโตรเคมีแหงชาติที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง หร�อ
เปนฐานการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนตจากหลายแบรนด
ช�น้ สวนรถยนต รวมถึงพลาสติก อิเลคทรอนิกส และโพลีเมอร
ทีด่ นิ เปลาสวนใหญอยูในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซ�่งรัฐบาลมีความมุงมั่นในการ
ลงทุน และสนับสนุนในพื้นที่ดังกลาว ในการจัดพื้นที่เปน เขต
อุตสาหกรรมเฉพาะดาน เชน ไบโอดีเซล ไบโอเทค ดิจ�ตัล เพื่อ
รองรับการเจร�ญเติบโตทางดานเศรษฐกิจที่มีความพรอมทั้ง
ดานแรงงาน การคมนาคมขนสง และอุตสาหกรรมตอเนือ่ ง

ทีด่ นิ เปลา เจร�ญสินแอสเสท

26
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FUTURE PROJECTS
โครงการในอนาคต

ดวยธรรมชาติที่สวยงามทั้งชายหาด ทรัพยากรใตทะเล ศิลปวัฒนธรรม ว�ถีช�ว�ต ความเปนมิตรไมตร�ของชาวภูเก็ต
ลวนเปนสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ สงผลใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในภูเก็ต มีการขยายตัวเพิ่มข�้น
อยางรวดเร็ว รวมทั้งภาครัฐใหการสนับสนุนการทองเที่ยวเปน 1 ในรายไดหลักของประเทศ จ�งไดทำการขยายพื้นที่ของ
สนามบินนานาชาติภเู ก็ต เพือ่ รองรับการมาเยือนของนักทองเทีย่ ว
โครงการใหมทจ่ี ะเกิดข�น้ ของบร�ษทั ฯ จ�งเลือกจังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพพรอมเชนภูเก็ต รองรับการขยายตัวของบร�ษทั ฯ ตาม
แผนงานทีจ่ ะกระจายไปยังภูมภิ าคอืน่ ๆ

Victoria Serviced Apartment
โครงการวิคตอเรีย เซอรวิส อพารตเมนท

ทีต่ ง้ั โครงการ: ต.บอว�น อ.ศร�ราชา จ.ชลบุร� 20230

The Must Condominium
โครงการเดอะมัสท คอนโดมิเนียม

ทีต่ ง้ั โครงการ: ต.บอว�น อ.ศร�ราชา จ.ชลบุร� 20230
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FUTURE PROJECTS

ดวยธุรกิจหลักของบร�ษัทฯ เปนธุรกิจที่ตั้งอยู ในยาน
ชุมชน ใกล โรงแรม หางสรรพสินคา สนามบิน รวมถึงนิคม
อุ ต สาหกรรมต า งๆ จั ง หวั ด ที ่ ม ี ศ ั ก ยภาพ และเจร� ญ เติ บ โต
อยางตอเนื่องทางดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว คือจังหวัด
ภูเก็ต ซ�่งเปนจ�ดหมายของนักทองเที่ยวจากทั่วโลก เปนหนึ่ง
ในจังหวัดที่บร�ษัทฯ มีแผนการลงทุนพัฒนาที่อยูอาศัยหลายรูป
แบบในอนาคต
ทางดานภาคอุตสาหกรรม ลำพูน เปนจังหวัดทีถ่ กู กำหนด
ใหรองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจของภาคเหนือ โครงการ
ในอนาคตของบร� ษ ั ท ตั ้ ง อยู  ใ กล ส นามบิ น แห ง ใหม และนิ ค ม
อุตสาหกรรมตางๆ มีสง่ิ อำนวยความสะดวกครบครัน ตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี

โครงการในอนาคต

Charoensinthani Tonesai (CTS)
Charoensinthani Airport (CAP)
โครงการเจริญสินธานี โตนไทร

ทีต่ ง้ั โครงการ: ต.เทพกระษัตร� อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โครงการเจริญสินธานี แอรพอรต
ทีต่ ง้ั โครงการ: ต.ไมขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

Charoensinthani Lipon (CLP)
Charoensinthani Yamuk (CYM)
Charoensinthani Pahsak (CPS)
โครงการเจริญสินธานี ลิพอน

ทีต่ ง้ั โครงการ: ต.ศร�สนุ ทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โครงการเจริญสินธานี ยามุก

ทีต่ ง้ั โครงการ: ต.เทพกระษัตร� อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โครงการเจริญสินธานี ปาสัก

ทีต่ ง้ั โครงการ: ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
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LOCATION MAP
ภาคเหนือ

แผนที่แสดงที่ตั้งของโครงการ

1 โครงการ

#ลำพูน

1. โครงการเจร�ญสินธานี ปาสัก

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 โครงการ

#สมุทรสาคร

1. โครงการเจร�ญสินธานี มหาชัย

ภาคตะวันออก
15 โครงการ

1. โครงการเจร�ญสินธานี สามหวง
2. โครงการเจร�ญสินธานี สุขมุ ว�ท
3. โครงการเจร�ญสินธานี บางปูนคร
4. โครงการบางปู แฟคทอร�่ แลนด

#ภูเก็ต

1. โครงการเจร�ญสินธานี กะทู
2. โครงการเจร�ญสินธานี โตนไทร
3. โครงการเจร�ญสินธานี แอรพอรต
4. โครงการเจร�ญสินธานี ลิพอน
6. โครงการเจร�ญสินธานี ยามุก

ภาคใต

6 โครงการ

1. โครงการเจร�ญสินธานี เกตเวย

#ชลบุรี

#สมุทรปราการ

ภาคตะวันตก

#ฉะเช�งเทรา

1. โครงการเจร�ญสินธานี บางนา-ตราด กม.54
2. โครงการเจร�ญสินธานี บุญนคร
3. โครงการเจร�ญสินธานี เจร�ญนคร
4. โครงการเจร�ญสินธานี พานทอง
5. โครงการเจร�ญสินธานี บานบึง
6. โครงการเจร�ญสินธานี บอว�น
7. โครงการเจร�ญสินธานี ปน ทอง 2
8. โครงการเจร�ญสินธานี อิสเทิรน
9. โครงการเจร�ญสินธานี เมืองใหม
10. โครงการเจร�ญสินธานี หวยปราบ
11. โครงการเจร�ญสินธานี อมตะ
12. โครงการชนัญญา ทาวนเฮาส
13. โครงการเดอะมัสท คอนโดมิเนียม
14. โครงการว�คตอเร�ย เซอรวส� อพารตเมนท
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EXCELLENT INNOVATIVE
DEVELOPMENT
นวัตกรรมการพัฒนาสูความเปนเลิศ
฿

111111

kW-h

ความเช�่ยวชาญในการบร�หารจัดการหองพักใหเชา มาจากความใสใจ
ในเร�่องการบร�การดวยประสบการณที่มากกวา 30 ป ซ�่งบร�ษัทถือเปนสิ่ง
สำคัญยิ่ง ดังนั้น สิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดเตร�ยมไวตองมีครบพรอมสรรพ
อาทิ มีพนักงานตอนรับคอยใหบร�การ มีพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความสะอาด มินิมารท ตลาดนัด เปนตน มีการนำเทคโนโลยีมา
ใช ในการอำนวยความสะดวกสำหรับการอยูอ าศัยประจำวันเพือ่ ชวยตอบสนอง
การใชช�ว�ตที่ตองเรงร�บไดอยางรวดเร็วทันใจ เราภูมิใจที่ไดสรางความสะดวก
สบายใหกับผูอยูอาศัยเพื่อใหเขามีคุณภาพช�ว�ตที่ดี สงผลตอความสุขโดยรวม
ของชุมชน
โปรแกรมการทำงานเพือ่ การจัดการภายในองคกรอยางมีประสิทธ�ภาพ
เราเปนองคกรที่นำซอฟตแวรระดับโลก SAP มาใช ในการจัดการงานภายใน
องคกร โดยเช�่อมอิน เตอรเฟซกับโปรแกรมของฝายบร�การลูกคา Power
Condo ซ�่งเปนโปรแกรมบร�หารงานลูกคาตั้งแตเร�่มเขาพักอาศัย ทำใหสามารถ
บร�หารจัดการและควบคุมงานหลัก เชน งานบัญช� การสั่งซ�้อ การเก็บสตอก
วัตถุดิบสำหรับงานกอสราง เปนตน ไดอยางมีประสิทธ�ภาพมากข�้นบร�การ
ล้ำยุคดวย Mobile App เพิม่ ความสะดวกรอบดานใหกบั ลูกคา
โปรแกรมที่ใช ในมือถือทีจ่ ดั ทำข�น้ พิเศษ ชวยอำนวยความสะดวกเฉพาะ
ลูกคาของโครงการหองพักใหเชาไดอยางรวดเร็วในหลายๆ เร�อ่ ง ประกอบดวย
• จองหองพัก
• ตรวจสอบใบแจงหนีแ้ ละรับชำระคาเชาออนไลนในขัน้ ตอนเดียว
• จัดการซอมแซมหองพักไดอยางรวดเร็วทันใจ
• หมดกังวลกับพัสดุหายดวยระบบตรวจสอบทีแ่ มนยำ
• คำนวณคาใชจา ยจากการใชสาธารณูปโภคไดถกู ตอง
• รับทราบขาวสาร และกิจกรรมสงเสร�มการขาย
ในอนาคตอันใกล บร�ษัทฯ ยังทำการพัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง
เพือ่ ตอยอดการบร�การดวยรูปแบบการสะสมแตมจากการชำระคาเชาและกิจกรรม
อืน่ ๆ เพือ่ เปนการคืนกำไรใหกบั ลูกคา

CS SERVICE
เจร�ญสินธานี เจร�ญสิน แอสเสท

Charoensinthani Charoensinasset

Charoensin Asset
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พนักงานตอนรับ

OUR FACILITIES

สิ่งอํานวยความสะดวกเพ�่อการอยูอาศัย

Mobile Application

กลองวงจรปด

โรงจอดรถ

WIFI

ตูเ อทีเอ็มกดเง�นสด

แมบา น พอบาน

ตูเ คร�อ่ งดืม่

รานคาสะดวกซ�อ้

สัญญาณโทรศัพท

รปภ.รักษาความปลอดภัย

โรงลางรถ

ตูเ ติมน้ำมัน

รานเสร�มสวย

ชางซอมบำรุง

ถังเก็บขยะ

พืน้ ทีส่ นั ทนาการ

ตลาดนัด

เคเบิลทีว�

เคร�อ่ งซักผาหยอดเหร�ยญ
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SUSTAINABLE

CSR

สานสัมพันธที่ยั่งยืนตอบแทนสูสังคม

Personal

Customer

Community

Society

จากเจตนารมยอันแนวแนในการพัฒนาดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ สรางสรรคสังคมคุณภาพใหเติบโต
อยางยัง่ ยืน ดวยจ�ดเร�ม่ ตนทีด่ เี ร�ม่ จากการ “ ให ” จ�งมีนโยบายข�น้ เพือ่ จัดกิจกรรมอันเปนประโยชนตอ สาธารณชน โดยมุง
มั่นใหเกิดประสิทธ�ภาพสูงสุดใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณสภาพความจำเปนของสังคม เชน พนักงาน ชุมชนที่
บร�ษัทฯประกอบกิจการอยู ลูกคา และหนวยงานภาครัฐ ฯลฯ เพื่อสรางทัศนคติที่ดี สรางวัฒนธรรมองคกร รักษาฟนฟู
สิง่ แวดลอม ทำนุบำรุงศาสนา ใหทกุ คนมีความรับผิดชอบตอสังคมทีอ่ ยูร ว มกัน
นอกจากนีย้ งั ไดรว มกับผูพ
 กั อาศัยในโครงการ จัดกิจกรรมสรางสานสัมพันธอนั ดี เพือ่ คืนกำไรใหกบั ลูกคา ไมวา
จะเปนกิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมตักบาตรวันสำคัญตางๆ กิจกรรมวันพอ วันแม วันลอยกระทง รวมถึงเช�ญชวนลูกคา
รวมบร�จาคโลหิตใหแกสภากาชาดไทยในโอกาสพิเศษตางๆ
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WONGCHAROENSIN
FOUNDATION
มูลนิธิวงษเจริญสิน
มูลนิธ�วงษเจร�ญสิน กอตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 โดยมี
วัตถุประสงค เพือ่ สงเสร�มและสนับสนุนดานการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา ชวยเหลือ
การฝกอาช�พแกผูดอยโอกาสทางสังคม และสนับสนุนดานการกีฬาใหแก
ผูพิการ รวมถึงรวมมือกับองคกรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน เชน
วัด โรงเร�ยน โรงพยาบาล บานพักคนชรา บานเด็กกำพรา โดยเปนไปตาม
ปณิธานของประธานกลุมเจร�ญสิน ที่ตองการตอบแทนผืนแผนดินไทย ที่ให
กลุมเจร�ญสินเติบโตอยางมั่นคงคูสังคมไทยตลอดไป

มูลนิธว� งษเจร�ญสิน

รวมสรางอาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ
โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ กรุงเทพมหานคร
บร�จาคมูลคา 15 ลานบาท

สรางอาคารอเนกประสงคหลังคาโคง
โรงเร�ยนชุมชนวัดหนองร�
จังหวัดชลบุร� มูลคา 1.9 ลานบาท

Schools

Temples

Hospitals

Nursing Homes
and Orphanages

รวมสรางศาลาอเนกประสงค ณ วัดหนองหอย
จังหวัดปราจ�นบุร� มูลคา 5 แสนบาท

รวมสรางอาคารประชารวมใจ โรงเร�ยนวัดคลองเกา
จังหวัดสมุทรปราการ มูลคา 6 ลานบาท

สรางศาลาการเปร�ยญ วัดหัวลำภูทอง (12 ธันวาราม)
จังหวัดสมุทรปราการ มูลคา 3 ลานบาท

มอบเคร�่องชวยหายใจ และรถสามลอไฟฟาใหแก
รพ.สมุทรปราการ มูลคา 1.8 ลานบาท

