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SATHORN
BY NUMBERS

450,000
750,000
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ต่อตารางวา คือราคาที่ดินย่านสาทร ประจ�าปี 2559-2562
ที่ประเมินโดยกรมธนารักษ์

เมษายน พ.ศ. 2542

เป็ น วนที่ ก ร ทรวงมห ดไทย ได้
ปร ก ศเปลีย่ นแปลงชื่ เขตส ธร เป็น เขต
ส ทร เนื่ งจ กค� ว่ ส ธรไม่มคี ว มหม ย
ในพจน นุกรม ส่วนค� ว่ ส ทร มีคว มหม ยว่ เ ื้ เฟื ้ เ ใจใส่ แล เพื่
เป็นก รให้เกียรติแก่ ‘หลวงส ทรร ช ยุกต์’
(ยม พิศลยบุตร) ขุนน งแล คหบดีในสมย
รชก ลที่ 5 ซึ่งเป็นผู้ขุดคล ง นเป็นที่ม
ข งชื่ เขต ดงน้นชื่ เขต คล ง ถนน แล
ซ ยย่ ยข งถนน จึงต้ งเขียนเป็น ‘ส ทร’
ท้งหมด
On 23 April 1999, the Ministry of
Interior officially changed the spelling of
Sathorn in Thai because the original
spelling bore no meaning while the new
one conveys a notion of empathy and
generosity. The reformed spelling also
pays homage to Luang Sathorn Rajayukti
(Yom Bhisolyabutra), a nobleman in the
reign of Rama V, who commissioned the
excavation of the canal that is the namesake of the district. Therefore, the
spelling changed not only for the district,
but also for the canal, road and streets
in the area.

Sathorn’s land is priced at 450,000–750,000 Baht per square wa,
according to the Department of Treasury’s 2016–2019 estimate.

มีประชากรในเขตสาทรทั้งหมด
There are 80,049 people living in Sathorn.

80,049
9.326
ตารางกิโลเมตร คือพื้นที่
ทั้งหมดของเขตสาทร

EDITOR’S NOTE

Sathorn encompasses an area of
9.326 square kilometres.

มีสถิตทิ นี่ ่ สนใจแล น่ ตกใจไม่แพ้กนบ กว่
ถ้ บ้ นเร ยู่ไกลที่ท� ง น ก รจร จรที่โหดร้ ย
ในช่วโมงเร่งด่วนจ ท� ให้เร ต้ งใช้เวล เดินท ง
โดยเฉลี่ยไป-กลบตกวนล 2-3 ช่วโมง ถ้ ท� ง น
เดื นล 22 วน (หกเส ร์- ทิตย์) เร จ ใช้เวล ไป
ท้งหมด 20 วนต่ ปีบนรถ (ไม่รู้จ เศร้ หรื จ ข� ดี
ที่เร ใช้เวล ยู่บนรถม กกว่ เวล พกร้ นที่เร
ส ม รถล พกได้ต่ ปีเสีย ีก) จ กสถิตินี้เ ง ท� ให้
มีก รส� รวจต่ เนื่ งไป ีก แล พบว่ คนกรุงเทพ
ต้ งใช้เวล เดินท งบนท้ งถนนต่ วนย วน นม ก
ที่สุดในโลก
ด้วยเหตุนี้ หล ยเมื งรวมท้งในกรุงเทพ ก็เลย
มีก รก� หนดว ร เพื่ ก รพฒน ร บบขนส่งมวลชน
ในแต่ล เมื งข งโลก โดยได้รบคว มร่วมมื จ ก
งค์กรต่ งๆ ม กม ย รวมท้ง งค์ก รสหปร ช ช ติ
ด้วย
แต่ขณ เดียวกน ต่ ให้ไม่มผี ลก รส� รวจใดๆ
กม เร ก็รู้ดีว่ ห กมีบ้ น ยู่ใกล้ที่ท� ง น เร
จ ลดคว มเครียดจ กก รเดินท งได้ม กขน ดไหน
ยิ่งถ้ บ้ นข งเร ยู่ใกล้แหล่งพกผ่ น แหล่งธุรกิจ
ร บบขนส่งมวลชนส ดวก ร ค ปร เมินทีด่ นิ สูงขึน้

คน

8,628.42
คนต่อตารางกิโลเมตร
คือปริมาณความหนาแน่น
ของประชากรในเขตสาทร
Sathorn has a population density
of 8,628.42 people per square
kilometres.

ทุกปีจนม่นใจได้ถึงก รซื้ ข ยเพื่ เป็นก รลงทุน
ใน น คต ปัจจยเหล่ นี้ก็ถื เป็นคว มรื่นรมย์ใน
ชีวิตที่ส ม รถพูดได้ว่ เร มีชีวิตที่ดี แล เมื่ เร
มีชีวิตที่ดี มีพลงง นที่ดี ก็ย่ มจ ส่งผลให้กบคน
ร บข้ ง เช่น คร บครว แล เพื่ นฝูงต่ ไป
The Storyline คื พื้นที่ในก รรวบรวมแล
บ กเล่ เรื่ งร วเกีย่ วกบย่ นส ทรด้วยท่ ทีทสี่ นุก
เพลิ ด เพลิ น แต่ ใ ห้ ข ้ มู ล ที่ เ ชื่ ถื ได้ แล เป็ น
คร้งแรกที่ THE STANDARD ได้ร่วมมื ท� ง นกบ
แสนสิริ เพื่ สร้ งสรรค์เนื้ ห ที่พูดถึงเสน่ห์ข ง
ส ทร เพื่ ให้ม่นใจได้ว่ ก รมีชีวิตที่ดีในย่ นนี้
ไม่ใช่เรื่ งย ก แล บ งทีเร เ งก็ส ม รถเลื กทีจ่
ใช้ชีวิตแบบน้นได้ ถ้ เพียงแต่เร รู้ว่ เร ใช้ชีวิต
ในย่ นทีม่ บี คุ ลิกแล พืน้ ทีแ่ บบไหน เร ย กให้คณ
ุ
ใช้ชวี ติ ย่ งเต็มทีแ่ ล รืน่ รมย์ในสิง่ ทีม่ ี เพื่ ทีจ่ เก็บ
คว มปร ทบใจไว้เป็น Storyline ข งตวคุณเ ง
ต่ ไป
Interesting yet shocking statistics indicate
that commuters whose homes are far away from
their workplaces spend an average of 2–3 hours
a day in traffic during rush hours. Assuming that

1555
คือ Call Center ของเขตสาทร

Sathorn has its own call center number at 1555.

Sources: Wikipedia, Sathorn District’s website and www.realist.co.th
these individuals work 22 days a month (in
other words that they don’t work on weekends),
they spend at least 20 days sitting in the car.
(Is it simply sad or merely laughable that
urbanites spend more time in traffic than they
do on annual vacation leave?) Based on these
statistics, further investigations were carried out.
Unsurprisingly, Bangkokians spend the longest
time being stuck in traffic, breaking world records.
Consequently, many cities across the
globe, Bangkok included, have taken the
initiative to improve their public transportation
infrastructures. Numerous organisations, including
the United Nations, are contributing to this effort.
Regardless of surveys and statistics, it is
common knowledge that living close to work
significantly reduces stress caused by commute,
especially when the home is closer to recreational
spots, business districts and public transport.
Not to mention the added bonus of rising
estimated land prices where the home is located

year after year, promising profitability in resales.
These factors are the perks of an urban life, so
you can truly say that you have a good life. And
when you have a good life, filled with good
energy, it will definitely spread to the people
around you, whether it be friends or family.
The Storyline is a space that collects and
recounts the stories of Sathorn in a way that is
entertaining as well as knowledgeable. For the
first time, THE STANDARD has partnered up
with Sansiri to create content that speaks of the
charms of Sathorn. Rest assure that living
a good life in this neighbourhood can be a
reality. You only need to get to know its
character. We want to see you live your life to
the fullest, take full advantage of what you have
and create your very own storyline.
in
partnership
with

HANG OUT WITH

THE STORYLINE
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ENCHANTING SATHORN
ผู้ที่ ศยในกรุงเทพมห นครต่ งรู้ดีว่ ‘ส ทร’
เป็ น ศู น ย์ ก ล งย่ นธุ ร กิ จ ที่ มี ค รร ฟ้ สู ง ช ลู ด
ต้งเรียงร ยกนเป็นทิวแถว ท้งก รคมน คมขนส่งส ดวก
เข้ ถึงท้งรถไฟฟ้ บนดิน ใต้ดิน น่นยงไม่นบรวมถนน
กว้ งร ดบ 6 เลน รถเมล์แบบ BRT แล ท่ เรื ใหญ่
เป็นศูนย์กล งก รสญจรท งน�้ สิ่งต่ งๆ เหล่ นี้ท� ให้
พื้นที่ในย่ นนี้มี ‘มูลค่ ’ ส� หรบนกลงทุน
แล ห กม งให้ลึกลงไปกว่ น้น ส ทรเป็นย่ น
ที่มีเสน่ห์น่ ยู่ม กกว่ ที่คิด ด้วยต มตร กซ กซ ย
เงียบสงบ แวดล้ มไปด้วยแหล่งสนทน ก รต่ งๆ ไม่ว่
จ เป็นสวนสีเขียวขน ดใหญ่ พิพิธภณฑ์ขน ดเล็ก
ถึงขน ดกล ง รวมไปถึงสถ นศึกษ นดบต้นข ง
ปร เทศทีม่ ใี ห้เลื กเรียนต้งแต่ร ดบปร ถมวยไปจนถึง

ุดมศึกษ ร้ นค้ ร้ น ห รมีชื่ ท้งที่เป็นห้ งแถว
เก่ แก่ ไปจนถึงร้ น ห รหรูแล บ ร์สูงเสียดฟ้ ซึ่ง
ท้งหมดเป็นแหล่งรวมบริษทช้นน� ข งเมื งไทยแล
ต่ งปร เทศ ยู่บนส ทร ต บโจทย์ไลฟ์สไตล์ข ง
คนเมื งทุกร ดบแล ช่วงวย ต้งแต่เด็ก เย วชนที่ ยูใ่ น
วยศึกษ ผู้ใหญ่วยสร้ งคร บครว ไปจนถึงคนท� ง น
ฟฟิศ แล นกธุรกิจ ล
ดงน้นห กคุณก� ลงม งห ที่ ยู่ ศยในท� เลท ง
ที่น่ ยู่แล ยงมีเสน่ห์สกแห่งหนึ่ง ‘ส ทร’ นบเป็นย่ น
ที่ไม่สมควรม งข้ ม
Sathorn is well-known as the original central
business district among residents of Bangkok, where
the streets are lined with skyscrapers on both sides.

The neighbourhood boasts a comprehensive
network of public transportation, including the BTS
Skytrain, the MRT underground, a six-lane boulevard
with a BRT bus route and a major ferry pier.
Intertwined together, these are the factors that make
Sathorn valuable in the eye of investors.
The charm of Sathorn, however, extends
beyond its monetary value. Many quaint streets
branch off from the main boulevard. Surrounded by
numerous recreational and entertainment venues,
including a large public park, small to medium
museums, leading educational centres ranging

EDUCATIONAL AREA
แหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นย่ า นสาทรมี ห ลากระดั บ และรู ป แบบ ตั้ ง แต่ ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสำหรั บ เด็ ก
และเยาวชน ไปจนถึงห้องสมุดเอกชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ซึ่งทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ปกครอง หรือคนทำงาน ต่างก็สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันได้

Educational centres in Sathorn come in many forms and levels, from basic
education for children and young adults to unique private libraries and creative
centres. Everyone – whether children, parents or office workers – can all benefit from
these centres.

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย Bangkok Christian College
โรงเรียนเ กชนช ยล้วนขน ดใหญ่
กรุงเทพคริสเตียนวิทย ลย ก่ ต้งเมื่ ปี
พ.ศ. 2395 ในสมยรชก ลที่ 4 เก่ แก่ที่สุด
ในปร เทศ ใครๆ ก็ ย กให้ลูกได้เรียน
โรงเรี ย นนี้ ท้ ง น้ น เพร ผลิ ต บุ ค ล กร
คุณภ พหล ยท่ นในหล ยส ยง น ชีพ
ไม่ ว ่ จ เป็ น งคมนตรี น ยกรฐมนตรี
รฐมนตรี นกร้ ง นกแสดง ผู้จดร ยก ร
ล

Founded in 1852 during the reign
of Rama IV, this sizeable all-boys private
school is arguably the oldest in the
country. Parents would love nothing
more than enrolling their children here
since the school has produced many
high-calibre individuals, including members
of the privy council, prime ministers,
ministers, singers, actors and TV hosts.

Location: 35 Pramuan Rd., Silom, Bang Rak
Hours: Government’s operating hours
Contact: Call 0 2637 1852
or visit www.bcc.ac.th

โรงเรียนอัสสัมชัญ Assumption College
โรงเรียนเ กชนช ยล้วนขน ดใหญ่
มีชื่ ม ก กี แห่งในย่ นส ทร แบ่ง กเป็น
แผนกปร ถม ซึง่ ต้ง ยูใ่ นซ ยเซนต์หลุยส์ 3
แล แผนกมธยม ในซ ยเจริ ญ กรุ ง 40
ก่ ต้งม น นแล้วถึง 132 ปี โดยบ ทหลวง
เ มิล กสต์ ก ลมเบต์ เพื่ ใช้เป็นสถ นที่
ส นหนงสื แก่เด็กย กไร้ พฒน ต่ ย ด
ขยบขย ยจนกล ยเป็ น สถ บนผลิ ต คน
คุณภ พในปัจจุบน ศิษย์เก่ ข ง สสมชญ
มี ยู่ทุกที่ ต้งแต่ งคมนตรี น ยกรฐมนตรี

หรื แม้แต่ลิสต์ร ยชื่ 10 นดบมห เศรษฐี ป ร จ� ปร เทศไทย 2016 จ ก
Forbes Thailand ก็มีศิษย์ สสมชญติดโผ
ถึง 3 คน
This is another large, well-known
all-boys school in Sathorn. Its primary
education campus is located on Soi
St. Louis 3, while its secondary education
campus is tucked away on Soi Charoen
Krung 40. It was founded 132 years ago

by Father Emile August Colombet as an
institute of learning for underprivileged
children. Since then, the school has
blossomed into a leader in education.
Assumption alumni are present in all
walks of life, including members of the
privy council, prime ministers and even
on the 2016 list of top 10 Thai millionaires
by Forbes Thailand (of whom three are
Assumption alumni).

from basic to higher education, famed eateries in
traditional shop houses, luxurious restaurants and
sky bars. Major Thai and international companies
have found a home for their offices on Sathorn.
All in all, the neighbourhood offers attractive
amenities for urbanites of all ages and socioeconomic status, from children and young adults
to new families, as well as office workers and
businesspeople.
Undoubtedly, Sathorn makes for an enchanting
location that you should consider when scouting
Bangkok’s prime real estate.

ห้องสมุดเนียลสัน เฮย์ส Neilson Hays Library
ห้ งสมุดเล็กๆ ริมถนนสุรวงศ์ที่ได้
ชื่ ว่ สวยง มทีส่ ดุ ในกรุงเทพ โดยชื่ ข ง
ห้ งสมุดต้งต มชื่ น งเจนนี่ เนียลสน เ ย์ส
ในขณ ที่เธ มีชีวิต ยู่ สิ่งที่น่ สนใจน กเหนื คว มรูค้ ื ค รสถ ปัตยกรรมแบบ
นีโ -คล สสิก ที่ได้รบก ร กแบบโดย
ม ริโ ต มญโญ สถ ปนิกช ว ิต เลียน
คนเดี ย วกบผู ้ กแบบพร ที่ น่ ง นนตสม คม ห้ งสมุดแห่งนี้ถื เป็นคลงแหล่ง
คว มรู้ ุดมไปด้วยต� รบต� ร ม กม ย
This small library on Surawong Rd.
has made a name for itself as the most
beautiful library in Bangkok. It was named
after Jennie Neilson Hays when she was
Location: 195 Surawong Rd.,
Soi Si Phraya
Hours: 09:30 a.m.–05:00 p.m.,
closed on Mondays
Admission: Free
Contact: Call 0 2233 1731
or visit neilsonhayslibrary.com

Location: 26 Soi Charoen Krung 40,
Charoen Krung Rd., Bang Rak (Secondary
Education Campus) and 90/1
Soi St. Louis 3, Sathorn Tai Rd., Sathorn
(Primary Education Campus)
Hours: Government’s operating hours
Contact: Call 0 2630 7111
or visit www.assumption.ac.th

still alive. In addition to books, another
interesting aspect of the library is its
neo-classic architecture by Italian
architect Mario Tamagno, who also
designed the Ananta Samakhom Throne
Hall. There are books of various
categories brimming with knowledge to
be discovered.

THE STORYLINE

The Reading Room
ห้ งสมุด ิสร แหล่งรวมตวข ง
นก ่ นแล ผู้เสพง นศิลป์ส ยแข็ง พื้นที่
ไม่กตี่ ร งเมตร ดแน่นด้วยหนงสื ห ย ก
ข้ มูลศิลป ร่วมสมย ล ที่คุณนร วลลภ์
ปฐมวฒน ผู้ก่ ต้งเก็บรวบรวมไว้ น กจ ก
คว มเงียบแสนปัจเจกทีท่ � ให้ใครหล ยคน
ติดใจแล้ว ทุกวนเส ร์- ทิตย์ หรื ต มแต่
โ ก สจ � นวย The Reading Room
จ แปลงร่ งตวเ งให้กล ยเป็นเวทีแลกเปลีย่ นคว มคิด จดง นเสวน แล กิจกรรม
เพื่ ก รเรียนรู้ม กม ย ซึ่งล้วนแล้วแต่
ท� ให้เหล่ แฟนๆ ติดใจจนถ นตวไม่ขึ้น

Location: 4th floor, 2 Silom Soi 19
Hours: 01:00 p.m.–07:00 p.m.
Wednesday–Sunday
Admission: Free
Contact: Call 0 2635 3674 or
visit www.facebook.com/thereadingroombkk

The Reading Room is a private
library, where bookworms and hard-core
art enthusiasts congregate. The limited
space of just a few square metres is jam
packed with rare books and knowledge
on contemporary arts from the collection
of its owner, Narawal Pathommawat. On
top of the peace and quiet that suits
many people’s taste, every weekend,
as well as on an ad-hoc basis, The
Reading Room transforms itself into a
space for educational seminars and
discussions, leaving its fans wanting more.

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
แหล่งเรียนรู้ด้ นก ร กแบบแล
คว มคิดสร้ งสรรค์ ครบเครื่ งท้งหนงสื
ห ย ก ุปกรณ์ส รสนเทศ สื่ เสียง สื่
กร ด ษ ง นนิทรรศก ร ง นเสวน ล
ยิ่งย้ ยท� เลม จดต้งที่ ค รไปรษณีย์กล งบ งรก ยิ่งมีพื้นที่ม กขึ้น กล ยเป็น
แหล่ ง แ งเ ต์ เ กี่ ย วกบง นสร้ งสรรค์
ทุกชนิดในปร เทศ เหม ส� หรบท้งคนที่
ท� ง นด้ นส ยง นสร้ งสรรค์ แล
นกศึกษ ทีก่ � ลงห คว มรู้ เป็นแหล่งคว มรู้
ดีๆ ีกแห่งที่ทุกคนในคร บครวส ม รถ
ม ใช้เวล ว่ งร่วมกนได้

Thailand Creative & Design Center
is home to rare books, audio-visual
equipment, audio media, print media,
exhibitions, discussions and so much
more. Since the centre moved to the
Bangkok General Post Office to gain
more space, it has become the go-to
spot for all things creative. The centre is
ideal for creators, students looking for
some creative insights and a place where
family members can spend time together.
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FINANCIAL DISTRICT
ตึ ก สู ง ระฟ้ า ศู น ย์ ก ลางด้ า น
ธุรกิจการเงิน สถานทีส่ ำคัญทางการ
ทู ต หลายแห่ ง และสะพานที่ เ ป็ น
แลนด์มาร์ก

Skyscrapers, businesses
and financial institutes,
embassies and a landmark
skywalk.

เอ็มไพร์ทาวเวอร์ Empire Tower
กลุ ่ ม ค รส� นกง นที่ ส� คญ
แห่งหนึง่ ข งปร เทศไทย เป็นสถ นทีต่ ง้
ข งบริษทช้นน� หล ยแห่ง เช่น Thai
Samsung Electronics, บริษท Nikon
ปร เทศไทย, บริษท เ ปสน (ปร เทศ
ไทย) จ� กด ล ด้วยคว มสูง 227 เมตร
จึ ง เป็ น ตึ ก ที่ สู ง นดบ 5 ข ง ค ร
ในกรุงเทพมห นคร แล ยงเป็น ค ร
ส� นกง นที่สูงที่สุดในปร เทศด้วย
The Empire Tower is one of
Thailand’s most important office
buildings. It is home to a number of
leading companies, such as Thai
Samsung Electronics, Nikon Thailand
and Epson (Thailand). With a height
of 227 metres, it is the fifth tallest
building in Bangkok and the tallest
office building in the country.

Location: The Corner where
Sathorn Tai Rd. meets with Naradhiwas
Rajanagarindra Rd., Sathorn
Contact: 0 2119 2705
or visit www.empiretower.co.th

สะพานช่องนนทรี Chong Nonsi Skywalk

Location: General Post Office 1160 Charoen Krung Rd., Bang Rak, Bang Rak
Hours: 10:30 a.m.–09:00 p.m., closed on Mondays
Admission: 100 Baht/Day
Contact: Call 0 2105 7400 or visit www.tcdc.or.th

RECREATIONAL AREA
เพราะการใช้เวลาว่างของทุกคนในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าคุณจะชอบเอกเขนกในคาเฟ่เก๋ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
แปลก ถ่ายรูปกับตึกสวย ปิกนิกในสวนเขียวขจี หรือออกกำลังในยิมทันสมัย สาทร (และละแวกใกล้เคียง) ก็มีให้คุณเลือก
ใช้ชีวิตได้จุใจ
Your free time should be spent wisely. Whether you like lounging in a chic café, visiting
unique museums, taking photos of skyscrapers, having a picnic in the park or working out at
the gym, you can live your life to the fullest in Sathorn (and its surrounding neighbourhoods).

Cascade Club
เ ลธ์คลบแห่งแรกข งปร เทศไทย
ที่พร้ มสรรพด้วยโปรแกรม กก� ลงก ย
หล ยรูปแบบ ท้งคล สโยค , พิล ทิส,
แซมบ้ , โบซู บ ดี้ปั๊ม, TRX, เครื่ ง กก� ลงก ยใหม่ล่ สุด, ครูฝกึ ส่วนตวมื ชีพ
รวมถึงสป บริก รตดแต่งทรงผม แล
ร้ น ห รไว้ให้บริก รในที่เดียว
As Thailand’s first health club,
Cascade offers a full range of fitness
programmes, including yoga classes,
pilates, samba, bosu body pump, TRX,

state-of-the-art gym equipment and
machines, professional personal trainers,
spa services, a hair salon and even a
restaurant. All are available in one place.
Location: 6th and 7th floors of The Ascott
Sathorn Bangkok,
Sathorn Tai Rd., Yan Nawa
Hours: 06:30 a.m.–09:00 p.m.
Monday–Friday and 10:00 a.m.–06:00 p.m.
Saturday–Sunday
Contact: Call 0 2676 6969
or visit www.cascadeclubandspa.com

ส พ นรูปทรงแปลกต แลนด์ม ร์ก
แห่งหนึ่งข งกรุงเทพ ถูกสร้ งเพื่ เป็น
ท งเดินล ยฟ้ เชื่ มต่ ร หว่ งรถไฟฟ้
สถ นีช่ งนนทรี กบรถ BRT ส ทร ด้วย
รูปร่ งท งสถ ปัตยกรรมที่เน้นเส้นส ย
โฉบเฉี่ยว จึงถูกใช้เป็นสถ นที่ปร ชน
ฝีมื ข งคนช บถ่ ยรูป แล มกปร กฏ
ยู ่ ใ นล คร ภ พยนตร์ หรื เ ็ ม วี
เป็นปร จ� นบเป็นสญลกษณ์ที่แสดง
ให้เห็นถึงคว มส� คญข งส ทรท้งแง่
ข งศู น ย์ ก ล งด้ นก รสญจรแล
เศรษฐกิจ
Location: Between Chong Nonsi BTS
station and Sathorn BRT station

This eye-catching skywalk is
one of Bangkok’s most notable
landmarks. It was designed and built
to connect the Chong Nonsi BTS
station with the Sathorn BRT station.
Since its architectural design
emphasises sleek lines, the skywalk
has been well used as a venue for
photographers to hone their skills. It
often appears in series, movies and
music videos. The skywalk symbolises
the importance of Sathorn as a hub
of transport and economy.

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก Bangkokian Museum
บ้ นหลงเก่ ข ง รศ. วร พร สุรวดี
ทีป่ รบเปลีย่ นเป็นพิพธิ ภณฑ์ตง้ แต่สมยท่ น
ยง ยู่ เรื นปั้นหย 4 หลง ล้ มร บด้วย
ต้นไม้เขียวช ุ่ม จ� ล งบรรย ก ศแสดง
วิ ถี ชี วิ ต คว มเป็ น ยู ่ ข งช วกรุ ง ชนช้ น
กล งสมยก่ น ท้ ง ข้ วข งเครื่ งใช้
ุ ป กรณ์ ก รเกษตร หนงสื เก่ ห ย ก

ไปจนถึงนิทรรศก รปร วติศ สตร์ย่ นบ งรก
The old house of Assoc. Prof.
Varaporn Surawadi has been converted
into a museum back when she was still
alive. The four hip-roofed houses are
surrounded by lush green trees. The
museum’s simulated atmosphere depicts

the way of life of the middle-class in the
early days of Bangkok, including household appliances, agricultural equipment,
old, rare books and an exhibit on the
history of Bang Rak.

Location: 273 Soi Charoen Krung 43,
Charoen Krung Rd.
Hours: 10:00 a.m.–04:00 p.m.
Wednesday–Sunday
Admission: Free
Contact: Call 0 2234 6741
or visit www.facebook.com/BkkMuseum
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URBAN LIFESTYLE
ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ต้องการใช้ชีวิตและสันทนาการที่มีสีสัน ร้านอาหาร
การกินที่ผนวกทั้งรูปโฉมและความอร่อย co-working space เท่ๆ สำหรับ
นั่งทำงานยามเบื่อหน่ายออฟฟิศ แกลเลอรีนอกกระแสสำหรับเที่ยวเล่นในวันว่าง
หรือเลือกซื้อเพื่อลงทุนในอนาคต
The urban lifestyle demands vibrancy and entertainment.
Restaurants can’t simply serve scrumptious food; they have
to present their dishes well. There’s a need for chic co-working
space from individuals who are tired of the boring office
setting. There should be alternative galleries to visit on a day
off and a place to invest for the future.

Bangkok CityCity Gallery

Location: 13/3 Sathorn Soi 1,
Sathorn Tai Rd., Thung Maha Mek
Hours: 01:00 p.m.–07:00 p.m.,
Wednesday–Sunday
Admission: Free
Contact: Call 08 3087 2725
or visit www.facebook.com/BkkMuseum

แกลเล รีสดุ เท่ในย่ นส ทร ทีแ่ ม้แต่
คนสนใจศิลป น้ ยนิดก็ส ม รถสนุกได้
ไม่ย ก เพร มกมีง นสนุกๆ แปลกต
จดแสดงให้ ชม ยู ่ เ สม พวกเข เชื่ ว่
ศิลป ร่วมสมยมีบทบ ทต่ สงคมในฐ น
เครื่ งมื ที่ช่วยร่ งแผนที่ น คต ขย ย
ข บเขตคว มเข้ ใจต่ ตวเ งแล โลก
ให้กว้ งขึน้ น กจ กง นศิลป สนุกๆ บ งคร้ง
ยงท� หน้ ที่เป็นเวทีสนทน แลกเปลี่ยน
คว มคิด เชื่ มโยงผูค้ นหล ยส ข เข้ ด้วยกน
น กจ กนี้ ย งมี ง นศิ ล ป ดี ๆ ที่ เ หม
ส� หรบก รลงทุ น ห กคุ ณ ริ เ ริ่ ม สนใจ
ง น ร์ต แว ม ที่นี่ รบร งไม่ผิดหวง

This chic Sathorn gallery allows
even people with the least enthusiasm
for the arts to enjoy themselves. There
are also fun and exciting exhibitions. They
believe that contemporary arts play a
role in society as a tool for mapping the
future, expanding people’s understanding
of themselves and the world. In addition
to art exhibits, the space is often transformed into a stage where ideas are
freely exchanged and discussed, connect
people from many walks of life. There
are also investment-worthy artworks on
display. If you’d like to explore the world
of arts, this gallery won’t disappoint you.

SOME PLACES
YOU MAY NOT KNOW IN SATHORN

Democrazy Theatre Studio
โรงล ครไซส์ เ ล็ ก แต่ ุ ด มก รณ์
ยิง่ ใหญ่ ทีผ่ ดุ ขึน้ เพื่ พิสจู น์คว มเชื่ ข ง
ตนเ งทีว่ ่ ‘ก รแสดงล ครส ม รถเล่น
ที่ไหนก็ได้’ พวกเข ต้ งก รเข้ ถึงผู้ชม
ย่ งใกล้ชดิ แล ถ่ ยท ด รมณ์สผู่ ชู้ ม
โดยตรง ส่งต่ คว มสนุก ย่ งทีโ่ รงล คร
ใหญ่ มิ จท� ได้ ง นแสดงส่ ว นใหญ่
มกเป็นแนวง นทดล ง หรื ง นทีไ่ ม่ ยู่
ในกร แส แต่เชื่ เถ ว่ เดโมเครซี
เธียเต ร์ จ พ คุณหลุดไป ีกโลก สนุก
กบโลกล ครเวทีจนลืมจ โทรทศน์ไปเลย
This small theatre with a big
dream was born to prove that acting
can be done anywhere. They want to

get close to the audience, convey their
emotions directly to those who are
watching. It’s an integrated experience
that a larger theatre cannot hope to
achieve. Most acts are experimental
or alternative. Nonetheless, Democrazy
Theatre will take you to the moon and
back; you won’t want to go back to
television.
Location: Soi Saphan Khu,
Rama IV Rd., Sathorn
Contact: Call 08 7998 4454 or visit
www.facebook.com/democrazystudio

สุสานจีนแต้จิ๋ว Teochew Cemetery

Launchpad Co-Working Space
เพร ย กให้ ค ว มรู ้ สึ ก เหมื น
‘ห้ งน่ ง เล่ น ที่ ท� ง นได้ ’ คุ ณ วิ น เซนต์
เศรษฐีวรรณ ผู้ก่ ต้งจึงสร้ งที่นี่ให้กล ย
เป็น co-working space ที่ให้บรรย ก ศ
เหมื นบ้ น มีพื้นที่กว้ งขว ง รู้สึกสนุก
ทว่ กร ตุ้นก รท� ง นได้ดี บ งส่วนข ง
ค รยงแปลงเป็นพืน้ ทีส่ เี ขียวไว้พกส ยต
แ บม น่งท ด รมณ์ จิบก แฟห มๆ
ย มไ เดียไม่พุ่งก็ได้ เปิดให้บริก รท้งแบบ
เช่ ร ยวนแล ร ยเดื น มีห้ งส� หรบ
ปร ชุม ุปกรณ์ครบครน ยิ่งถ้ ง นด้ น
ไ ที ม ทีน่ ไี่ ม่ผิดหวง
Because founder Vincent Sethiwan
wanted to create a living room where he
could work, Launchpad co-working
space resembles a home. Its spacious
interior exudes an air of good times, yet

it invokes work-oriented creativity.
Some parts of the building has been
transfigured into green spaces, where
the eyes can take a momentary rest. It’s
the perfect place to sit and contemplate
over a cup of aromatic coffee when your
creative juices aren’t flowing. Daily
and monthly rates are at your disposal.
There are fully equipped meeting rooms.
You won’t be disappointed, especially
if you require the use of information
technology.
Location: 1st floor, Sethiwan Tower, Pan Rd.
Hours: 09:00 a.m.–08:00 p.m.
Monday–Saturday
Admission: Starting at 260 Baht/Day
Contact: Call 0 2266 6222 or
visit www.launchpad.co.th

สุ ส นเก่ ข งคนกรุ ง ที่ ต นนี้
แปรเปลีย่ นเป็นสวนส ธ รณ ขน ดย่ ม
ต มโครงก ร ‘สวนสวยในป่ ช้ ’ หรื
‘สวนสวยสม คมแต้จิ๋ว’ ลบภ พคว ม
เ ี้ยนข งหล กต� น นเรื่ งเล่ ‘ป่ ช้
วดด น’ แล บรรย ก ศเปลี่ยว วงเวง
ใน ดีตได้หมดสิ้น ชนิดที่หลงลืมแล
เพลิดเพลินกบพรรณไม้ ผูค้ น แล ส ยลม
เย็นๆ ได้ไม่รู้ตว
This old cemetery has been
overhauled. It’s now a small public

park under the project ‘a beautiful park
in a cemetery’ or ‘a beautiful park by
the Teochew Association.’ The aim of
the project is to erase the haunting
myth of Wat Don Cemetery and
completely eradicate the isolate and
desolate atmosphere of yesteryears.
You’ll even forget you’re in a cemetery
because you’re enjoying the breeze
and the lushness of the park.
Location:
1 Soi Charoen Rat 3, Yen Chit Rd.

วัดเซนต์หลุยส์ St. Louis Catholic Church

CENTRE OF EVERYTHING

จุดศูนย์กลางทุกการเชื่อมต่อ
ด้วยท� เลที่ต้งใจกล งเมื ง ส ทรจึงเป็นจุดเชื่ มต่ ข ง
ทุกสิง่ ไม่ว่ จ เป็นห้ งสรรพสินค้ ดงนบสิบ สวนสีเขียวกล งกรุง
วดว ร มมีชื่ ร้ น ร่ ยร ดบปร เทศ รวมไปถึงแหล่ง
ก รเงินแล ธุรกิจยกษ์ใหญ่ เดินท งส ดวกสบ ย เพียง 3 น ที
จ กรถไฟฟ้ BTS สถ นีสุรศกดิ์ แล มีรถปร จ� ท งหล ยส ย
วิ่งผ่ น ห่ งจ กท่ เรื ใหญ่ส พ นต กสินเพียงช่ว ึดใจ ท้งยง
ยูใ่ กล้จดุ ขึน้ -ลงท งด่วน ทีพ่ ร้ มน� คุณสูท่ กุ จุดหม ยได้โดยง่ ย
Located in the heart of Bangkok, Sathorn is home to
everything, including department stores, one of Bangkok’s
largest parks, frequented holy grounds and temples, nationally
acclaimed gourmet restaurants, large financial institutions

and major businesses. Transport in the neighbourhood is
convenient: the nearest skytrain station, Surasak, is only
3 minutes away from the development; buses of various routes
pass through; the Saphan Taksin Pier is within reach; and
a nearby expressway allows you to reach your destination
with ease.

Public Transportation:
BTS Skytrain: Surasak Station
Buses: 173, 116, 17, 113 and 149
Expressway: Sirat Expressway, Exit S 2–11

ศ สนสถ นข งช วคริสต์ นิก ย
โรมนค ท ลิก สร้ งขึ้นในปี ค.ศ. 1957
โดยมีวตถุปร สงค์เพื่ ลดคว มแ ดข ง
เหล่ คริสต์ศ สนิกชนจ กวด สสมชญ
แล วดก ลหว่ ร์ ลกษณ ค รเป็น ฐิ ก่
หลงค ส มเหลี่ ย มทรงสู ง มี ช ่ งแสง
ปล่ ยล ดสู่ตว ค ร ด้ นในเด่นด้วย
รูป งค์พร เยซูพร้ มไม้ก งเขนเรียบง่ ย
แต่สวยง ม

This Catholic holy ground was
built in 1957 to ease the crowdedness
of believers at the Assumption Cathedral and at the Holy Rosary Church.
The brick building features a steep
triangular roof with skylights. The most
notable interior feature is Christ on the
cross. Simple yet beautiful.
Location: 215/2 Sathorn Tai Rd.
Contact: Call 0 2212 0220
or visit www.watsaintlouis.com
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THE NEW CHAPTER
OF SATHORN

ศรัณฐ์ หวั่งหลี
ดร. ศรณฐ์ หว่งหลี ผูบ้ ริห รเจเนอเรชน
ที่ 3 แห่งบริษท นวกิจปร กนภย จ� กด
(มห ชน) เป็นนกธุรกิจรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ท�
ธุรกิจของครอบครวเพียงอย่ งเดียว แต่ยง
ลงทุนในตล ดหลกทรพย์ไทย-ต่ งปร เทศ
แล ธุรกิจอสงห ริมทรพย์อีกด้วย เร จึง
ชวนไปพู ด คุ ย เรื่ อ งแนวโน้ ม ก รลงทุ น
อสงห ริ ม ทรพย์ ใ นเมื อ งไทย แล ชวน
วิ เ คร ห์ ย ่ นส ทรว่ มี ค ว มน่ สนใจ
ในก รลงทุนม กน้อยเพียงใด
ก รท� ธุรกิจ สงห ริมทรพย์น้น
ต้ งดูจ กปัจจย ไรบ้ ง
เนื่ งจ กเร ท� ง นปร จ� จนทร์-ศุกร์
ก็จ ไม่ได้มีเวล ดู ไรม ก แต่ก็เคลียร์
ตวเ งว่ เร ท� ได้แค่ไหน ย่ ง สงห ริมทรพย์ที่ผมมีคื บ้ น มี ฟฟิศ ผมซื้
ทีด่ นิ ไปก็ต้ งร ก รเติบโตข งพืน้ ทีต่ รงน้น
ยู่แล้ว จ ได้ข ยต่ แต่คว มคิดแบบนี้ก็
เป็นส่วนน้ ย เพร น กจ กจ ใช้เงินเย
ในก รซื้ ที่ดินแล้ว ส่วนตวเชื่ ว่ เร ควร
ซื้ ข งที่ดี ที่ดินที่ดี ในโลเคชนที่ดี ไม่ใช่ว่
จ ซื้ ที่ธรรมด ๆ ร เก็งก� ไรแล้วหวงว่
มนจ ขึน้ คื ก รซื้ ข งดียงไงมนก็มมี ลู ค่
ในตวมน แล้วก็ไม่เสี่ยงด้วย เร ไม่เคยมี
คว มต้ งก รทีจ่ รวยขึน้ จ กก รเ เปรียบ
คน นื่ ก รทีเ่ ร ซื้ ทีด่ นิ เร ก็ไม่ใช่ปร เภท
คนที่ ซื้ เพื่ ข ยต่ แต่ เ ร จ ดู ว ่ มน
ส ม รถพฒน เป็น ไรได้หรื เปล่ เช่น
โปรเจกต์ ‘Lhong 1919’ ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ สี่ ร้ ง
ม ต้งแต่ปี 1860 สมยปล ยรชก ลที่ 3 ซึ่ง
เร จ รีโนเวตให้มนกล ยเป็น Creative
Space ซึ่งน่ จ เป็นแลนด์ม ร์กใหม่ๆ ที่
ไม่ไกลจ กส ทรเลย
แล้ ว ส� หรบนกลงทุ น สงห ริมทรพย์มื ใหม่ต้ งค� นึงถึง ไรบ้ ง
หนึง่ คื คุณต้ งไม่กงวลเรื่ งเงิน แล
ไม่ควรทีจ่ กูเ้ งินคน นื่ ม ลงทุน เพร มนจ
ท� ให้คณ
ุ ไม่โฟกส ต้ งม ห่วงหน้ พ วงหลง
ตล ด ส งคื ต้ งตดสินใจเ งได้ เพร
ย่ งที่บ้ นผมเนี่ยให้ � น จกบคุณแม่เลย
เพร เข ท� บริษท กแบบภ ยใน ส ม รถ
ตดสินใจเ งได้เกื บทุก ย่ ง
วิ เ คร ห์ ถึ ง สถ นก รณ์ ใ นย่ น
ส ทรว่ เป็น ย่ งไรบ้ ง แล้วถึงจุดไหน
แล้วข งก รลงทุน

มนเคยเป็นพื้นที่ที่จ กล ยเป็นแบบ
CBD เก่ ที่คนย้ ย กไปหรื เปล่ แต่ ณ
ช่วงเวล หนึ่งกล ยเป็นว่ ตึกเ ็มไพร์ก็มี
ก รรีโนเวตใหม่ มี ค รใหม่ๆ มี Glowfish
co-working space เกิด ขึ้น หรื หล ย
ค รก็รีโนเวตพร้ มๆ กน ซึ่งเร เคย
คิดว่ พื้นที่มนจ ถ ยหลงลงไป แต่ไม่เลย
เพร คว มต้ งก รแถวนี้ ม นยงมี ยู ่
มี BRT มี BTS คนทีจ่ ไปสย มหรื ในเมื ง
ก็ต้ งผ่ นถนนเส้นนี้ มีโรงเรียนช้นน� ใน
ย่ นนี้ถึง 2 แห่งคื เซนต์โยเซฟค นเวนต์
แล กรุ ง เทพคริ ส เตี ย น เพร ฉ น้ น มน
ยง ยู ่ ไ ด้ มนยงเป็ น ค มมู นิ ตี้ ที่ โ เค ยู ่
ซึ่งคว มเปลี่ยนแปลงนี้ผมคิดว่ มนท� ให้
คนสมยใหม่ ยู ่ ง ่ ยขึ้ น น ย่ งเช่ น ถ้
สมยก่ น 5 ปีที่แล้วไลฟ์สไตล์ก็ไม่มี ไร
เลย จ ไปฟิตเนสก็ต้ งไปที่ ื่น แต่ทุกวนนี้
ย่ นส ทรมีเกื บทุก ย่ งแล้ว
พื้ น ที่ ส ทรยงเหม กบก รท�
ธุรกิจ สงห ริมทรพย์ไหม
แม้ว่ พื้นที่นี้มนจ ดูเต็มม กๆ แล้ว
แต่ก็ยงมีพื้นที่ว่ งหลงเหลื ยู่บ้ ง เป็น
บ้ นเก่ ๆ แถบส ทรเหนื แล ส� หรบผม
ก รถื พื้นที่ตรงนี้ก็ไม่เสียห ย เพร คุณ
จจ เจ แจ็กพ ตก็ได้ ซึ่งก รลงทุนใน
สงห มนต่ งจ กหุ้นตรงที่ร ค ข งมน
จ ไม่กร โดดจ ก 10 บ ทเป็น 20 บ ท
แต่ส� หรบ สงห วนดีคนื ดีมแี ผนจ สร้ ง
รถไฟฟ้ เพิม่ หรื มีซนิ แสบ กว่ พืน้ ทีต่ รงนี้
โหงวเ ้งดี ก็ท� ให้ร ค ที่ดินตรงนี้ขึ้นไปได้
หล ยเท่ เลย
As a modern businessman,
Dr. Saran Wanglee, a third-generation
executive of Navakij Insurance Public
Company Limited, not only works at his
family’s company but also invests in Thai
and foreign stock markets, as well as in
real estate. We had a chance to talk to
him about property investment trends in
Thailand and asked him to analyze
investment opportunities in Bangkok’s
privileged Sathorn area.
What factors do you consider
when investing in real estate?
Because I work full time, Monday

to Friday, I don’t have a lot of extra time
to take care of something complicated.
It’s clear to me how much I can handle.
In real estate, I have a home and an office.
When I buy land, I have to wait for the
area to mature before selling it off. That’s
only a small part of it, though. Land costs
a lot of money, and I personally think I
need to buy something good: a plot of
land in a good location. I can’t just buy
any land and hope that it will yield
a profit when the price goes up. When
you purchase something good, it has
intrinsic value. It’s also less risky. I don’t
want to get richer at the expense of
others. I’m not the type that buys a plot
of land just to sell it off. I look at its
potential to be developed into something
more. For example, the Lhong 1919
project was built in 1860 towards the end
of Rama III’s reign. I want to transform it
into a creative space. I think it’ll become
a new landmark near Sathorn.
Then what factors should new
investors consider?
First of all, you shouldn’t have to
worry about your finances, and you
shouldn’t borrow money from anyone to
invest because you won’t be able to
focus on your investment. You’ll simply
worry too much. Second, you need to
be able to decide for yourself. For
instance, in my family, I’ve handed over
decision making regarding family matters
to my mother because she works flexibly
at an interior design firm and she can
decide on most things herself.
Could you give us an analysis
of Sathorn? Where is it in terms of
investment?
It was becoming an old CBD that
people were moving away from, but at
some point in time, the trend was
reversed. The Empire Tower was
renovated. New buildings popped up.

The Glowfish co-working space was
opened. A number of buildings were also
renovated at the same time. I used to
think that this neighbourhood would
regress but it hasn’t – not at all. Demand
has stayed constantly high because of
the BRT and the BTS. Anyone going to
Siam or other downtown areas has to
come through Sathorn. There’re also two
leading schools in the area: St. Joseph
Convent and Bangkok Christian College.
These schools have been well
established for over a hundred years.
So, I see this area as having potential.
It’s also a good community. There’s
change. There’s development that makes
it more convenient for the millennials.
Like, there were no lifestyle choices five
years ago. You needed to go somewhere
else to hit the gym. But now Sathorn
also offers all the lifestyle choices you
need.
Is Sathorn still suitable for real
estate?
Although the neighbourhood

“เคยคิดว่าพื้นที่มันจะถอยหลังลงไป แต่ไม่เลย เพราะความต้องการแถวนี้มันยังมีอยู่ มี BRT มี BTS คนที่จะไปสยามหรือในเมือง
ก็ต้องผ่านถนนเส้นนี้ มีโรงเรียนชั้นนำในย่านนี้ถึง 2 แห่งคือ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และกรุงเทพคริสเตียน เพราะฉะนั้น
มันยังอยู่ได้ มันยังเป็นคอมมูนิตี้ที่โอเคอยู่ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้ผมคิดว่ามันทำให้คนสมัยใหม่อยู่ง่ายขึ้นนะ
ทุกวันนี้ย่านสาทรมีเกือบทุกอย่างแล้ว”

“I used to think that this neighbourhood would regress but it hasn’t – not at all. Demand has stayed constantly high because of the BRT and the BTS. Anyone
going to Siam or other downtown areas has to come through Sathorn. There’re also two leading schools in the area: St. Joseph Convent and Bangkok Christian
College. These schools have been well established for over a hundred years, It’s also a good community. There’s change. There’s development that makes it more
convenient for the millennials. Sathorn now offers all the lifestyle choices you need.”

seems to be packed, but there are still
undeveloped plots of land, like some old
homes on Sathorn Nuea Rd. For me,
owning land plots here can’t be a bad
idea because you could one day run into
a jackpot. Investing in real estate differs
from investing in stock markets because,
in stocks, the price won’t jump from
10 Baht to 20 Baht. For real estate,
sometimes in the future there will be
a plan for a new train line, or there’ll be
a fortune teller who says this plot of land
has excellent feng shui, making the price
goes up exponentially.

SATHORN DECODED
มีอาคารใหม่ๆ มี co-working
space Glowfish ฯลฯ เกิดขึ้น
ความต้องการในพื้นที่แถวนี้
ยังมีเพิ่มขึ้น

New buildings popped up. The
Glowfish co-working space was
opened. There’s still demand in
this neighbourhood.

ทุกวันนี้ย่านสาทร
มีเกือบทุกอย่างแล้ว

Sathorn offers most things you’ll
need.

SUCCESSFUL
INVESTMENT DECODED
ต้องไม่กังวลเรื่องเงิน และไม่ควร
ที่จะกู้เงินคนอื่นมาลงทุน
เพราะจะท�าให้ไม่โฟกัส

You shouldn’t have to worry about
your finances, and you shouldn’t
borrow money from anyone to
invest because you won’t be able
to focus on your investment.

ซื้อของที่ดี ในโลเคชันที่ดี
การซื้อของดี
อย่างไรก็มีมูลค่าในตัวมันเอง

Purchase something good in
a good location. It has intrinsic
value.
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CBD IS ALWAYS
A GOOD SPOT

วิศรุต ปัญญาภิญโญผล

“ก รจ เป็นคนเก่งเรื่องก รลงทุน
ในอสงห ริมทรพย์น้นเป็นไปได้” วิศรุต
ปัญญ ภิญโญผล นกลงทุนแล เจ้ ของ
หนงสื อ ก รลงทุ น ชื่ อ ดงบอกกบเร ไว้
อย่ งน้น แต่ก รจ ลงทุนอสงห ริมทรพย์
ให้ปร สบคว มส� เร็จได้น้น ‘ท� เล’ เป็น
ปัจจยส� คญที่ไม่ควรมองข้ ม โดยเฉพ
ศูนย์กล งย่ นธุรกิจ (CBD) ทีน่ บเป็นแหล่ง
ท� เลทองช้นเยี่ยมทุกยุคทุกสมย
สถ นก รณ์ ก รลงทุ น สงห ริมทรพย์ต นนี้เป็น ย่ งไรบ้ ง
มนคงไม่สดใสเท่ แต่ก่ น เพร
จจ เป็นภ พรวมภ ว เศรษฐกิจ ภ ว
หนี้ สิ น ครวเรื นที่ เ ย แล้ ว ช่ ว งหลงๆ
Developer ทุกคนพย ย มจ ปรบเปลี่ยน
ตวเ งม ท� ตล ดที่ ลู ก ค้ มี คุ ณ ภ พขึ้ น
เป็ น ย่ งนี้ ม ปร ม ณสก 2 ปี แ ล้ ว
คื พย ย มจ ม จบตล ดบน แล้วก็ท� ข ง
ให้กบผู้ซื้ มีก� ลงซื้ สูงหน่ ย เพื่ ไม่ให้
มีปัญห เรื่ งก รกู้
หลกก รลงทุนใน สงห ริมทรพย์
ข งคุณคื ไรบ้ ง
ปัจจยหลกในธุรกิจ สงห คื เรื่ ง
ท� เลครบ แต่ถ้ พูดกนว่ ในภ ว เศรษฐกิจดี
ท� เลก็ไม่ส� คญ เพร ว่ ซื้ ตรงไหนก็ได้
คุณจ ซื้ ค นโดในซ ยลึก คุณจ ซื้ ค นโด
ข งใครก็ได้ พ ซื้ วนนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้มนขึ้น
เก็งก� ไรได้ แต่ถ มว่ ภ ว ต นนีท้ เี่ ศรษฐกิจ
ค่ นข้ งนิ่งๆ ผู้บริโภคก็เลื กสินค้ ได้ พ
ผูบ้ ริโภคมีสทิ ธิเ์ ลื ก คว มส� คญข งท� เล
แล สินค้ ก็เลยส� คญขึ้น ข งที่ดีก็จ ถูก
เลื กก่ น ข งที่ไม่ดี เดิมเคยข ยได้ก็จ
ข ยไม่ได้ นนีค้ ื ภ ว ทีเ่ กิดขึน้ ณ ปัจจุบน
ย่ งพืน้ ทีย่ ่ น CBD น้นดี ย่ งไร
ในแง่ข งก รลงทุน
คนไทยจ บ กว่ เร ยู่ที่ไหนก็ได้

แต่ถ มว่ CBD มีเสน่ห์ ย่ งไร ต้ งม ง
ภ พข งคนที่ไม่ใช่คนไทยด้วย ซึ่งก็เป็น
ตล ดทีส่ � คญในภ ค สงห ยูแ่ ล้ว ก็คื
คนที่ม จ กต่ งช ติที่จ ม ซื้ น่นแหล
พวกต่ งช ติที่จ ม ซื้ เวล เข ม เลื ก
ซื้ ข งในปร เทศไทย เข ก็ต้ งเลื กท� เล
ที่เข คิดว่ มนดี ซึ่งเข ก็ต้ งม งห ท� เล
ช้นในก่ น ยูแ่ ล้ว ในแง่นกลงทุนซื้ ค นโด
ผมก็ม งว่ คียห์ ลกข งคนซื้ ค นโดก็หวง
ยู่ 2-3 เรื่ ง คื ย กจ ปล่ ยเช่ ให้มี
ผู้เช่ ย กจ ได้ Capital Gains จ กร ค
ที่ขึ้น มนก็เป็นโ ก ส
คิดว่ พืน้ ทีส่ ทรต บโจทย์ทกุ ย่ ง
ไหม
ส ทรต นนี้มนข ยได้ง่ ย ยู่แล้ว
เพร คุณมีโรงเรียนช้นน� ยู่เย คุณ
มีร้ น ห รพวก ิต เลียน ห รห้ ด ว
ไรให้กินเย ร้ นข้ งถนนก็มี ก รจ
ซื้ สงห ใน CBD มนมีคว มได้เปรียบ
ยู่แล้ว เพร ว่ ก� ลงซื้ มนม จ กช วต่ งช ติด้วย เพร ต่ งช ติไม่ไปซื้ พื้นที่
ช นเมื งหร ก ท� เลตรงนี้มนมีส งแรง
ม ช่วย คื คว มเป็นท� เลดีข งฝร่ง มน
ก็จ ท� ให้ก รลงทุนคุณเพรียวขึ้น ท้งใน
แง่ ก รปล่ ยเช่ แล ในแง่ ก รข ยต่
น กจ กนี้ที่ดินย่ นสีลมแล ส ทรยงเป็น
ย่ นทีม่ รี ค ติด นดบทีด่ นิ แพงเป็น นดบ
ต้นๆ แถมยงมีร ค ข งท้งที่ดิน แล ร ค
ค นโดต่ ต ร งเมตรทีแ่ พงขึน้ ทุกปี ดงน้น
ห กลงทุนตรงนี้ก็คล ยคว มกงวลในเรื่ ง
คว มเสี่ยงลงไปได้เย เลย
เสน่หใ์ นก รลงทุน สงห คื ไร
หลกก รข้ แรกคื ผมคิ ด ว่ มน
เข้ ใจได้ง่ ย สมผสได้จริง ถ้ เร ไปลงทุน
ย่ ง ื่นมนก็จบต้ งไม่ได้ สมผสไม่ได้
ไม่ส ม รถห ปร สบก รณ์เ งได้ด้วย คื

คุ ณ ไปลงทุ น ในหุ ้ น มนก็ เ ป็ น แค่ ต วเลข
ในหนงสื ตวเลขท งก รบญชี ตวเลข
ในหน้ จ เขียวๆ แดงๆ แต่ สงห คุณ
ไปดูเ งได้ คุณเปรียบเทียบเ งได้ คุณเห็น
ข งได้ว่ ข งนี้มนดีไม่ดี ย่ งไร ถ้ คุณ
สนใจมน ถ้ คุ ณ ย กจ เก่ ง กบมนก็ ดู
ค นโดทุกวนเป็นเวล สก 20 ปี คุณก็ต้ ง
เก่งที่สุดในปร เทศไทยได้จริงๆ ไม่ต้ งถึง
20 ปีหร ก แค่ 3 ปีผมว่ คุณก็จ เก่งแล้ว
หลกที่ ส� คญคื ก รพิ จ รณ ถึ ง งค์ ปร ก บ นื่ ๆ กี เช่น ท� เล รูปแบบดีไซน์
แล ที่ส� คญที่สุด ีก ย่ งคื ชื่ เสียงข ง
Developer หรื คว มน่ เชื่ ถื ข งบริษท
เจ้ ข งโครงก ร
“It is possible to become an expert
in real-estate development,” said
Mr. Wisarut Punyapinyopol, investor and
author of acclaimed investment guides.
To invest successfully in real estate,
an investor should pay attention to the
location of the property. And a central
business district (CBD) is always a good
spot to look.

important. You could invest wherever.
You could buy a condominium that was
tucked away from the main street. It
wouldn’t matter who was the developer.
You could expect the price to go up
once you bought it, and you’d make a
profit that way. Unfortunately, that’s not
the case in today’s rather stagnant
economy. Consumers are pickier. They
have options. Location and quality are
more important. The good ones will be
picked first. The not-so-good ones that
used to sell okay aren’t doing so well.
That’s the situation now.
In terms of investment, why is
a CBD a good spot?
Thai people often say that we can
live anywhere. So why is a CBD an
attractive location? You need to look at
the market as a whole; there are more
than just Thai people. Foreigners make
up a significant portion of the real-estate
market. These foreigners who want to

“สาทรตอนนี้มันขายได้ง่ายอยู่แล้ว เพราะคุณมีโรงเรียนชั้นนำ
อยู่เยอะ คุณมีร้านอาหารพวกอิตาเลียน อาหารห้าดาวอะไร
ให้กินเยอะ ร้านข้างถนนก็มี การจะซื้ออสังหาฯ
ใน CBD มันมีความได้เปรียบอยู่แล้ว
เพราะว่ากำลังซื้อมันมาจากชาวต่างชาติด้วย”

“It’s easy to sell a property on Sathorn.
There are many well-known schools, Italian restaurants, five-star
dining and street food vendors. Investing in a CBD property has its
own advantages, in part because much of the purchasing power
comes from foreigners.”
What is the real-estate investment scene like these days?
It’s not as lively as before, perhaps
because of the overall economy or the
increase in household debts. But lately,
every developer has targeted higher-end
consumers. It’s been like this for about
two years now. They’ve been targeting
the upper market, developing properties
for people with higher purchasing
power who won’t have any trouble with
getting a home loan.
What are your criteria when it
comes to investing in real estate?
The main thing to consider when
investing in real estate is the location. In
a booming economy, it might not be as

own a property in Thailand will look at
what they consider good locations. It’s
only natural that they would look to inner
Bangkok first. From an investor’s
perspective, I think condominium investors look at a couple of key opportunities:
renting and capital gains from the rising
price.
Do you think Sathorn is able to
meet every demand?
It’s easy to sell a property on
Sathorn. There are many well-known
schools, Italian restaurants, five-star
dining and street food vendors. Investing
in a CBD property has its own advantages, in part because much of the
purchasing power comes from foreigners,

who don’t really buy anything in the
outskirts. This area is double starred
because of two major factors. First,
foreigners consider it a good location.
That keeps your investment in a good
shape, whether you want to rent out or
resell. Second, land in Silom and Sathorn
has some of the best prices in the
country. The price of a plot of land and
the price per square metre of a condominium unit go up every year. That makes
investing in this area a lot less worrisome
What are some of the attractive
qualities of investing in real estate?
First of all, I think it’s easy to
understand and tangible. You can’t touch
or feel other forms of investment. It’s not
a personal experience either. I mean,
when you invest in stock, all you see are
some numbers in the books, financial
figures, red and green digits on a screen.
But in real estate, you can visit a property in person. You can make a comparison in person. You can see the
quality of the materials yourself. If you
want to become an expert, you can take
a look at condominium every day for
20 years. You’ll probably be the best in
Thailand by then. Well, in fact, I reckon
that you’ll do just fine after three years.
Other important factors to consider
include the location, the design and most
importantly, the reputation and credibility
of the developer.

SATHORN DECODED
สาทรขายได้ง่ายอยู่ เพราะตอบโจทย์
การศึกษาและไลฟ์สไตล์

It’s easy to sell a property in Sathorn
thanks to school and lifestyle options.

ท�าเลที่เป็น CBD มีความได้เปรียบ
A CBD location is advantageous.

SUCCESSFUL
INVESTMENT DECODED
ปัจจัยหลักในธุรกิจอสังหาฯ คือ
เรื่องท�าเล

A main criterion in property investment
is the location.

CBD มีเสน่ห์เป็นตลาดที่สา� คัญ
ในภาคอสังหาฯ อยู่แล้ว
A CBD is always a good spot
for real-estate investments.
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THE MATTER OF
NEIGHBOURHOOD

เกริกพล มัสยวาณิช

นอกจ กท� ธุรกิจ โดยดูแลภ พลกษณ์
บริ ษ ทเป็ น หลกแล้ ว ‘ฟลุ ค -เกริ ก พล
มสยว ณิช’ ยงเป็นผูช้ ยหล ยบทบ ทผูท้ �
ท้งร ยก รท่องเที่ยว เป็นกูรูนกเดินท ง
แล นกกินที่เดินท งไปชิมอ ห รที่อร่อย
ที่สุดท่วโลก แล้วยงเป็นพิธีกรง นอีเวนต์
ด้ นง นล ครก็มเี รือ่ งหนึง่ เพิง่ เปิดกล้องไป
แต่อีกบทบ ทหนึ่งที่หล ยคนก็รู้ว่
เข เก่ ง ไม่ แ พ้ ใ คร น่ น คื อ บทบ ทของ
‘นกลงทุน’ ผู้คร�่ หวอด ต่อไปนี้คือทศนคติ
แล ปร สบก รณ์ที่ผ่ นม ของเข ต่อก ร
ลงทุนอสงห ริมทรพย์ รวมถึงมุมมองที่มี
ต่อย่ นส ทรผ่ นส ยต นกลงทุนหนุ่มผู้นี้
คุณว่ สถ นก รณ์ตล ด สงห ริ ม ทรพย์ ข งกรุ ง เทพ ต นนี้ เ ป็ น
ย่ งไรบ้ ง คิดว่ จ ไปถึงข้นฟ งสบู่
หรื ยง?
ในมุมผมม งว่ ตล ดตรงนีย้ งโตขึน้
ได้เรื่ ยๆ เพร สงคมเร ต นนี้เริ่มจ
westernize ซึ่งเมื่ ลูกโตแล้วทุกคนมกจ
แยกม มี ณ จกรข งตวเ งม กกว่ ทีจ่
ยู่กบพ่ แม่เหมื นสมยก่ น ดงน้นผมจึง
คิดว่ ตล ดตรงนี้ยงโตได้ ีก
แล ีก ย่ งคื ช วต่ งช ติที่ม
ท� ง นในเมื งไทย ยงไงก็เข้ ม ลงทุน
ยูแ่ ล้ว เนื่ งจ กต นนีเ้ ศรษฐกิจน้นเทม
ท งเ เชีย ซึ่งมีก รเติบโตข งเศรษฐกิจ
แล แน่น นว่ ก็มีท้งกลุ่มที่ม กบบริษท
ที่ม ลงทุนในบ้ นเร หรื คนที่ท� ง นใน
หน่วยง นร ชก ร แล ม เช่ สงห ยู่
ย่ งข งผม บ งทีผู้เช่ ก็ท� ง นสถ นทูต
พวกนีค้ ื ผูเ้ ช่ หลกๆ ส� หรบค นโดหล ยที่
ดงน้นถ้ เศรษฐกิจเร ยงดี ปร เทศเร ยงมี
ก รจ้ งช วต่ งช ติ ผมว่ ตล ดตรงนี้ก็ยง
เติบโตได้ ยู่
เวล จ ลงทุนใน สงห ริมทรพย์
พิจ รณ ไรก่ นเป็น นดบแรก
ส� หรบผม ท� เลส� คญที่ สุ ด ครบ
ต นซื้ บ้ นหลงแรก ผมเลื กซื้ ท วน์เ ส์
ที่ แ จ้ ง วฒน เพร คิ ด ว่ ย ก ยู ่ ใ กล้
โรงเรียนลูก จ ได้ลดเวล ส� หรบเข ในก ร
เดินท งไปโรงเรียนทุกวน ปร กฏว่ ยูใ่ กล้
โรงเรียนลูกจริง แต่ผมต้ งเข้ ม กล งเมื ง
แทบทุกวน เพร ไม่ว่ จ ม ท� ง น เพื่ น
แต่งง น หรื นดกินข้ วก็กล งเมื งหมด
แล้วแจ้งวฒน รถติด เดินท งทุกคร้งจ รูส้ กึ

เหมื นเป็นคนต่ งจงหวดเข้ กรุง เพร
มนใช้เวล น นม ก รู้สึกว่ ค่ น�้ มนกบ
ค่ ท งด่วนเริ่มไม่คุ้ม ก็เลยตดสินใจไปซื้
ค นโดทีส่ ทรไว้ ดงน้นก รลงทุน เร ก็ต้ ง
ร วง ว งแผนให้ดี กี ย่ งก รเลื กลงทุน
กบบริษทที่น่ เชื่ ถื ยู่ในตล ดม น น
เป็นบริษทที่ ยู่ในตล ดหลกทรพย์ มน
โปร่งใส ก็จ สบ ยใจไป ีกเปล หนึ่ง
ส� หรบนกลงทุ น ด้ น สงห ริมทรพย์มื ใหม่ คุณมีค� แน น� ไรบ้ ง
เร ต้ งช บโลเคชนตรงน้น แบบที่
ถ้ เร ต้ ง ยูเ่ งก็ ยูไ่ ด้ เผื่ เ ไว้ว่ ถ้ ซื้
ม ใหม่ไม่มีคนเช่ ก็ย้ ยม ยู่ที่ใหม่แล้ว
ปล่ ยเช่ ที่เก่ ได้ ชีวิตจ ได้มีท งเลื ก
ถ้ ไม่ต บสน งคว มต้ งก รข งตวเ ง
ก็ จจ ต บสน งต่ คว มต้ งก รข ง
คนในคร บครว เช่ น ซื้ ค นโดใกล้
โรงเรียนลูก ผมว่ เป็นก รลงทุนที่คุ้มค่
ม ก เป็นก รซื้ เวล ให้ลูกมีคุณภ พชีวิต
ที่ดี ไม่ต้ งฝ่ รถติด แล ได้มีเวล กบลูก
เย ขึน้ แล ส ทรเ งก็มโี รงเรียนช้นน� ยู่
ย กให้ล งวิเคร ห์ว่ ย่ นส ทร
มีศกยภ พ ย่ งไรบ้ ง
ย่ งแรกคื ย่ นนี้มีรถไฟฟ้ ซึ่ง
ก รนตีได้ในเรื่ งก รเดินท ง ย่ งที่ส ง
คื มีตกึ นื่ ๆ ทีด่ ี ซึง่ ถ้ คุณก� ลงม งห ซื้
ค นโดหนึง่ ห้ งน น แล้วตึกผมข ย 10 ล้ น
ตึกตรงข้ มข ย 30 ล้ น โดยตรรก แล้วมน
ก็จ สร้ งคว มน่ สนใจแล คว มเย้ ยวน
ท งด้ นร ค ให้เร ได้ ย่ นส ทรดีตรงทีต่ กึ
ซึง่ มีมลู ค่ ขึน้ ใหม่เรื่ ยๆ เป็นก รค นเฟิรม์
จ กตึก ื่นๆ ว่ ข งเร ดีแน่น น ไม่เลื ก
ตรงนี้แล้วจ เลื กตรงไหน
ดูคุณเป็นคนสนุกกบก รลงทุนน
เพร มนได้เรียนรู้ไงครบ มี ไร
ใหม่ๆ ให้ได้เรียนรูไ้ ปเรื่ ยๆ ยิง่ ซื้ สงห
แบรนด์ดี เป็นแบรนด์ที่มีน ยหน้ เป็นข ง
แบรนด์น้นๆ ก็ยิ่งท� ให้ส ดวกในก รห
คนม เช่ หรื ข ยต่ ได้
แต่น กจ กคว มสนุกที่ได้เรียนรู้
เรื่ งใหม่ ๆ ก รลงทุ น สงห ริ ม ทรพย์
ส� หรบผมคื คว มปล ดภยแล สบ ยใจ
เพร ใน น คตเร ไม่รู้ว่ ไรจ เกิดขึ้น
บ้ ง ดงน้นถ้ เร มีทรพย์สินที่มีก รจดก ร
ที่ดี มนก็เหมื นเร มี passive income คื
มีเงินเข้ ม ตล ดเวล

“ซื้อคอนโดใกล้โรงเรียนลูก ผมว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก
เป็นการซื้อเวลาให้ลูกมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และสาทรเองก็มีโรงเรียนชั้นนำอยู่ นอกจากนี้ยังมีรถไฟฟ้าซึ่งการันตี
ได้ในเรื่องการเดินทาง มีตึกอื่นๆ ที่ดี ซึ่งมีมูลค่าขึ้นใหม่เรื่อยๆ
เป็นการคอนเฟิร์มจากตึกอื่นๆ ว่าของเราดีแน่นอน”
“I think buying a condominium close to my son’s school was a worthy
investment. I actually bought time and good quality of life for him. There are
a few leading schools in Sathorn. Also, there is the skytrain to facilitate
commute. There are other good buildings. It’s like they are confirming that
my condominium has been a good investment.”

In addition to managing and
representing his very own company,
Fluke-Krirkphol Masayavanich is involved
in numerous other challenging roles. He
produces a travel show. He travels the
world and samples the most delicious
dishes in each location. He hosts events.
And he’s just finished filming a TV drama.
He is also a well-known investor.
The following are his attitudes towards
real-estate investment, his experience in
the subject matter and his outlook on
Sathorn’s real-estate scene.
What do you make of Bangkok’s
current real-estate market situation?
Do you think it’s about to become an
economic bubble?
From my point of view, I think the
market will continue to expand because
our society is becoming more and more
westernized. As soon as the millennials
are old enough, they’ll look for a place
of their own instead of staying home with
their parents. That’s why I think there’s
still much potential to grow.
Another factor is the expats in
Thailand. They’re here to invest because
the world economy is now concentrated
in Asia, where there is growth. Some of
these expats come with companies that
are investing in Thailand. Some of them
are with their governments. These
people usually rent. Like, some of my
tenants work for embassies. They are
the main group of tenants for many
condominium developments. If our
economy is still good, and if we’re still
hiring expats, I’m sure this sector will
keep growing.
What factors do you consider
first when you invest in real estate?
For me the location is the most
important thing to consider. I bought my
first home, a townhouse in Chaengwat-

tana, because I wanted to live as close
as possible to my son’s school, so he
wouldn’t have to spend too much time
in traffic trying to get to school every day.
It’s true that we were close to my son’s
school, but I still had to come downtown
everyday, whether for work, a friend’s
wedding or lunch. Everything important
takes place downtown. And traffic on
Chaengwattana is horrendous. Every trip
makes me feel like I lived in another
province because it takes forever. I
started to think that I was spending too
much on gas and expressways. Because
of that, I decided to buy a condominium
in Sathorn. So, when you’re investing,
you should be careful. You should plan
well. You should invest with a credible
company with a long history in the
market. A company that’s listed with the
Stock Exchange will make things transparent. That’ll add to your peace of mind.
What advice do you have for
new real-estate investors?
You have to like that particular
location. Like, you have to be able to live
there yourself if needed. It’s a precaution
in case no one wants to move in to this
new place but your old place is in
demand. It’ll give you more options.
Think about how the location could meet
your needs, or the needs of other people
in your family. For instance, I think
buying a condo close to my son’s school
was a worthy investment. I actually
bought time and good quality of life for
him. Not having to be stuck in traffic
means I had more time to spend with
my kid. There are a few leading schools
in Sathorn.
Could you give us an analysis
on Sathorn’s potential?
First, there is the skytrain to
facilitate commute. Second, there are

other good buildings. If you’re looking
for a one-bedroom, which goes for 10
million in my building but 30 in the
building across the street, by logic, my
building’s price is very attractive. Sathorn
is great because new buildings pop up
all the time. It’s like they are confirming
that my condominium has been a good
investment. Where else would you
rather invest in?
It seems like you really enjoy
investing.
It’s because it’s a learning experience. There’s always something new
to be learned. If you’re investing in a
property by a reputable developer who
operates its very own brokerage firm,
you’re set. They’ll find you tenants or
buyers.
But on top of learning about new
things, investing in real estate is a safer
option for me. It gives me peace of mind.
You never know what’s going to happen
in the future, but having a well-managed
property will almost guarantee you
constant passive income.

SATHORN DECODED
มีโรงเรียนชั้นน�าอยู่

There are leading schools in Sathorn.

มีรถไฟฟ้า ซึ่งการันตีได้ ในเรื่อง
การเดินทาง

The skytrain facilitates commute.

SUCCESSFUL
INVESTMENT DECODED
เราต้องชอบโลเคชันตรงนั้น เผื่อเอาไว้
ว่า ถ้าซื้อมาใหม่ไม่มีคนเช่าก็ย้ายมา
อยู่ที่ใหม่แล้วปล่อยเช่าที่เก่าได้ ชีวิต
จะได้มีทางเลือก

Buy a property in a location you like.
It gives you the option of moving in
yourself and renting out your old place.

ยิ่งซื้ออสังหาฯ แบรนด์ดี เป็นแบรนด์
ที่มีนายหน้าเป็นของแบรนด์นั้นๆ
ก็ยิ่งท�าให้สะดวก

Investing in a property by a reputation
developer who owns its own
brokerage company will make things
even easier for you.
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เมื่อทำเลที่ดีมาพร้อมกับการออกแบบที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น
เดอะ ไลน์ สาทร จึงกลายเป็นคอนโดมิเนียม
ที่ตอบโจทย์คนเมืองได้อย่างตรงใจมากที่สุด

TYPICAL FLOOR
5th, 7th, 9th, 11th,
13th, 15th, 17th, 19th,
21st, 23rd, 27th, 29th,
31st, 33rd, 35th, 37th

TYPICAL FLOOR
39th

TYPICAL FLOOR
41s

THE STORY LINE

เดอะ ไลน์ สาทร

THE LINE SATHORN

ที่ต ้ง
เนื้ ที่โครงก ร
ลก ณ โครงก ร

: ถนนส ทรเหนื กรุงเทพมห นคร
: ปร ม ณ 1 ไร่
: ค รพก ศย สูง 46 ช้น 1 ค ร
แล ค รจ ด ตโนมติ สูง 30 ช้น 1
: 327 ยูนิต

จ นวนยูนิต

LOC TIO
L D R
RO CT T

คร

TOT L

ลักษณะห้องชุด

: North Sathorn Road, Bangkok
: Approximately 1 Rai
: 1 Residential Building (46 – Storey),
1 Automatic Parking Building (30 – Storey)
: 327 Units

ITS

UNIT TYPE

ลก ณ ห้ งชุด

ขน ดพืน้ ที่ ตร.ม.

1 ห้ งน น 1 ห้ งน้
2 ห้ งน น 2 ห้ งน้

31.75 – 42.00
71.25 – 88.75

IT D T ILS

IT R

1 Bedroom 1 Bathroom
2 Bedrooms 2 Bathrooms

สิ่งอำนวยความสะดวก

S . .

31.75 – 42.00
71.25 – 88.75

FACILITIES :
• Lobby
• Garden
• Multi-purpose and screening room
• Co-Learning area
• Swimming pool with jacuzzi
• Exercise room with equipment
• Sky sauna room (Male)
• Sky steam room (Female)
• Sky lounge
• Training room
• Relaxation area
• Rooftop garden with BB corner
• Wireless internet available at lobby, facility floor,
fitness and swimming pool area

• พื้นที่โถงต้ นรบ
• สวนส่วนกล ง
• ห้ งเ นกปร สงค์ แล ห้ งดูหนง
• ห้ งส นหนงสื
• สร ว่ ยน้ พร้ มจ กุซซี่
• ห้ ง กก ลงก ย พร้ ม ุปกรณ์
• ห้ งซ วน์น่ ช ย
• ห้ ง บไ น้ หญิง
• ห้ งรบร งล ยฟ้
• ห้ ง กก ลงก ยกลุ่ม
• พื้นที่พ กผ่ นส่วนกล ง
• สวนช้นด ดฟ้ พร้ มล นบ ร์บีคิว
• ินเท ร์เน็ตไร้ส ยส หรบโถงต้ นรบ, ช้นสนทน ก ร,
ฟิตเนส แล บริเวณสร ว่ ยน้

นื่ ๆ

OT RS

• 24-hour security by guard service
• 24-hour CCTV
• Parking space
• Plus Concierge
• EV charger

• เจ้ หน้ ที่ร กษ คว มปล ดภย ตล ด 24 ช่วโมง
• กล้ งวงจรปิดตล ด 24 ช่วโมง
• ที่จ ดรถ
• บริก ร พลสค นเซียส
• จุดบริก รช ร์จแบตเต รี่ ส หรบรถยนต์พลงง นไฟฟ้

32.75 Sq.m.

32.75 Sq.m.

หม ยเหตุ : เงื่ นไขนี้ จเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้ งแจ้งให้ทร บล่วงหน้

Remarks : The condition is subject to change without prior notice.

ROOM LAYOUT
1B
.
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71.00 Sq.m.

2B-2

S . .

1.

W

BATHROOM
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THE LINE SATHORN
INNOVATIVE LIVING
นวัตกรรมที่อยู่อาศัยที่แท้จริง
น กจ กจ โดดเด่ น ด้ ว ยท� เล
ที่ต้งในย่ นส ทรซึ่งเป็นย่ นธุรกิจที่มี
คว มส� คญม กร ดบปร เทศ ท้ ง
ยงแวดล้ มด้ ว ยสถ นศึ ก ษ ช้ น น�
แล เป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ครบครน
จึงท� ให้ที่นี่มีมูลค่ มห ศ ลในแง่ข ง
ก รลงทุน
ด้ ว ยคว มปร รถน ที่ จ ให้ ผู ้
ยู ่ ศยได้ มี คุ ณ ภ พชี วิ ต ที่ ส มบู ร ณ์
โครงก ร The Line Sathorn ยงโดดเด่น
ด้วยนวตกรรมที่ ยู่ ศย ย่ งแท้จริง
แล หวใจหลกที่ จ ม บสิ่ ง น้ น ให้ ก บ
ทุกชีวติ ทีใ่ ห้คว มไว้ว งใจกบเร ได้กค็ ื
แนวคิดหลกในค นเซปต์ ‘Co-Living’
ซึ่งแบ่ง กได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดงนี้
t$P8PSLJOH
Co-Learning
ไม่ว่ คุณจ เป็นคนท� ง น หรื
ผู ้ ป กคร งข งนกเรี ย นนกศึ ก ษ
วยก� ลงเรียนรู้ต่ งก็ยิ้ม กได้ท้งน้น
เพร เร จดเตรียม ‘Smart Facilities’
พืน้ ทีส่ ว่ นกล งส� หรบร งรบก รท� ง น
แล ก รเรี ย นรู ้ ไ ว้ ย่ งพร้ มสรรพ
นได้แก่ Meeting Room, Study Room,
Learning Station, Unit Module
เก็บเสียงเพื่ คว มเป็นส่วนตวส� หรบ
ใช้ ป ร ชุ ม หรื ปรบเปลี่ ย นแยกกน
ท� ง นก็ ไ ด้ รวมถึ ง จดให้ มี ร บบ
E-Library ส� หรบสืบค้นข้ มูล ีกด้วย
t$P3FDSFBUJPO
ปร ก บไปด้วยฟิตเนสล ยฟ้
เต็มรูปแบบ (Full Scale Sky Fitness)
ที่พร่งพร้ มไปด้วย ุปกรณ์ กก� ลงก ย ซึ่งเป็น Innovative Fitness ที่แสน
จ ล�้ สมย, สร ว่ ยน�้ , ห้ ง Training
Room ส� หรบเล่นโยค , คล ส กก� ลงก ยในรู ป แบบต่ งๆ, ซ วน่
ล ยฟ้ รวมไปถึงพืน้ ทีส่ � หรบผ่ นคล ย
ย่ งเงียบสงบ ในรูปแบบข ง Private
Relaxation Corner เก้ ี้นวด จฉริย
OSIM พร้ มให้ปรบเ นฟั ง เพลงให้

ผ่ นคล ย ย่ งเป็นส่วนตว แล ยงเป็น
‘Smart Relaxation’ ที่สุดแห่งคว ม
หรูหร ด้วยก รนวดที่เหนื ร ดบ ที่
ส ม รถสแกนร่ งก ยได้ ย่ งแม่นย�
ไม่ว่ ผูใ้ ช้ง นจ มีรปู ร่ งแบบไหน ท� ให้
เหมื นได้รบก รนวดจริงปร หนึง่ สมผส
แล ผู ้ ใ ช้ ย งควบคุ ม แล ด วน์ โ หลด
โปรแกรมก รนวดใหม่ๆ ได้ ีก
โดยไม่ ว ่ จ เป็ น บริ ก รหรื
� นวยคว มส ดวกต่ งๆ ท้ง Meeting
Room, Entertainment Room, Cycling
Room, Massage Room ไปจนถึ ง
ฟิตเนสหรื สร ว่ ยน�้ เร ก็ส ม รถใช้
สม ร์ทโฟนเพียงเครื่ งเดียวข งเร
นี่ล่ จ ง เป็น Smart Booking ที่จ ง
ทุก ย่ งภ ยในโครงก รได้ ช่วยให้ชวี ติ
สม ร์ทแล ส ดวกสบ ยสุดๆ
t$P-JGFTUZMF
พืน้ ทีส่ ว่ นกล งเพื่ คว มส ดวกสบ ย แล คว มบนเทิงส� หรบผู้ ยู่
ศย ที่ มี ต้ ง แต่ Co-Kitchen แล
E-Entertainment คว มบนเทิ ง ใน
รูปแบบ นไลน์ท้งหนงแล เพลง
น กจ กนี้ เพื่ เป็นก รยกร ดบ
คุณภ พชีวิตเหนื ร ดบให้กบทุกท่ น
ท งโครงก ร The Line Sathorn ยงได้
มีก รน� เ นวตกรรมคว มก้ วหน้
ท งเทคโนโลยี เ ข้ ม ใช้ ด� เนิ น ก ร
ภ ยในโครงก ร ีกด้วย ไม่ว่ จ เป็น
ร บบจ ดรถ ตโนมติ (Auto Parking)
ซึ่งส ม รถร งรบย นพ หน ได้ถึง 68
เป ร์เซ็นต์ หรื ร บบ Home Automation เปิด-ปิดไฟภ ยในห้ งได้ง่ ยๆ
ผ่ นท งสม ร์ทโฟน แล ยงมีร บบ
จฉริย ‘Smart Access’ ทีใ่ ห้ทกุ ก ร
เข้ ถึงไม่ย กล� บ ก ีกต่ ไป ช่วยให้
คุณม่นใจ ไร้กงวล ไม่ต้ งส ล วนกบ
ก รคล� ห ก ร์ดหรื ไขกุญแจเพื่ เปิด
ปร ตู ด้วยสม ร์ทโฟนเพียงเครื่ งเดียว
แค่คลิกส่งก รผ่ นนิ้วมื คุณก็ส ม รถ
เข้ ถึงได้ทุกก รใช้ง น ต้งแต่ Main
Entrance ขึ้ น ลิ ฟ ต์ ไปจนถึ ง ร บบ

ส่ ว นกล งต่ งๆ เปิ ด ปร ตู ห ้ งพก
แล ยงมี Digital Key ไม่ต้ งปล่ ยให้
คนพิเศษข งคุณต้ งร เก้ ห กม
พบคุณเมื่ เวล คุณไม่ ยู่ห้ ง เพียง
คุณส่ง One Time Access ให้กบเพื่ น
คนส� คญ ซึ่ ง จ ท� ให้ บุ ค คลผู ้ น้ น
ส ม รถผ่ นเข้ ไปจนถึ ง ห้ งพกได้
ส ดวก โดยคุ ณ ไม่ จ� เป็ น ต้ งฝ ก
กุญแจไว้กบนิติบุคคล ีกต่ ไป แล้วก็
ไม่ ต ้ งกงวลว่ ร บบดงกล่ วจ ไม่
ปล ดภย เพร เป็ น ร บบคว ม
ปล ดภยร ดบสูง ซึ่งผ่ นก รรบร ง
ม แล้วจ กน น ช ติ
พิเศษสุดด้วย Butler Bot หุน่ ยนต์
จฉริย ทีจ่ ท� หน้ ทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ย � นวย
คว มส ดวก ‘Smart Services’ ท� ให้
เร ไม่ต้ งล� บ กลงไปรบข งทีม่ คี นม
ส่ ง ให้ ี ก ต่ ไป น้ งแสนดี ‘Sansiri
Delivery Bot’ คื หุ่นยนต์ที่ได้รบก ร
พฒน ขึ้ น ม เพื่ ก รนี้ โ ดยเฉพ
เพียงมีข งม ฝ กถึงท่ น ท งนิตบิ คุ คล
ก็จ จดส่ง ‘น้ งแสนดี’ ผู้ช่วยผู้น่ รก
ข งเร ขึ้นไปส่งข งถึงหน้ ห้ งพก
แล แจ้ ง เตื นผ่ น Sansiri Home
Application เมื่ เจ้ แสนดี เ ดิ น ท ง
น� ข งม ส่งถึงหน้ ห้ งเรียบร้ ยแล้ว
น กจ กนี้ยงมีข้ ดี ื่นๆ เช่น ก รลด
ภ ร ข งลูกบ้ นแล เจ้ หน้ ที่ภ ยใน
โครงก ร ซึง่ จ ได้เ เวล แล พลงง น
ไปทุ ่ ม เทในก รใส่ ใ จดู แ ลลู ก บ้ นใน
ด้ น ื่ น ๆ ี ก ด้ ว ย แหม…ทนสมย
ย่ งกบที่ ยู่ ศยในหนงแนวไซ-ไฟ
วิทย ศ สตร์กนเลยทีเดียว
ท้ ยที่สุดก็คื ร บบ Air Tube
หรื Private Air Ventilation System
นเป็นนวตกรรมทีจ่ ช่วยท� ให้ปร หยด
พลงง น ด้วยร บบร บ ย ก ศส่วนตว
ที่ กแบบม เป็ น พิ เ ศษโดยเฉพ
โครงก รที่ ติ ด ต้ ง ร บบดงกล่ วจ
ส ม รถช่วยลด ุณหภูมิลงได้ถึง 1-2
งศ ท� ให้ลดคว มร้ นส สมได้ม กขึน้
ีกท้งยงช่วยลดคว ม บชื้น นเป็น
เหตุ ที่ ท� ให้ เ กิ ด เชื้ ร แล แบคที เ รี ย

ใน ก ศ รวมถึงท� ให้หลบสนิทแล
ท้งหมดนีค้ ื นวตกรรมที่ ยู่ ศย
คุ ณ ภ พก รน นหลบดี ขึ้ น ี ก ด้ ว ย ย่ งแท้จริง แล เป็นจริงได้ทโี่ ครงก ร
เป็นก รม บสุขภ พทีด่ ใี ห้กบผู้ ยู่ ศย The Line Sathorn แห่งนี้เท่ น้น
ในโครงก ร

‘Sansiri Delivery Bot’
คือหุ่นยนต์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา
เพื่อการนี้โดยเฉพาะ เพียงมีของมาฝากถึงท่าน
ทางนิติบุคคลก็จะจัดส่ง ‘น้องแสนดี’
ผู้ช่วยผู้น่ารักของเรา ขึ้นไปส่งของ
ถึงหน้าห้องพัก และแจ้งเตือนผ่าน Sansiri
Home Application เมื่อเจ้าแสนดีเดินทาง
นำของมาส่งถึงหน้าห้องเรียบร้อยแล้ว
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The Line Sathorn offers tremendous investment potential thanks
to its prime location in one of
Thailand’s most prominent central
business districts. It’s also surrounded
by leading educational institutes and
a full range of lifestyle destinations.
But that’s only the beginning.
To further elevate its residents’
standard of living, The Line Sathorn
has incorporated innovative living
into its very core. To that end, the
main concept of ‘Co-Living’ prevails
in every design detail. The concept
itself is further divided into the following three sub categories.
t$P8PSLJOH
Co-Learning
Whether you are climbing
the corporate ladder or raising your
children, The Line Sathorn is the
ultimate home for you. Our communal ‘Smart facilities’ cater to both
working and learning. These include
a meeting room, a study room,
a learning station, and a soundproof
unit module to be used for a confidential meeting or converted into
a quiet work space. We even offer
an E-Library to facilitate research and
learning.
t$P3FDSFBUJPO
There are numerous communal
facilities designed for recreational
purposes. The innovative full scale
sky fitness features a gym with a full
range of equipment necessary for
a good workout, a swimming pool,
a training room for yoga or group
exercise classes and a sky sauna.
‘Smart Relaxation’ - Our private

relaxation corner equipped with OSIM
massage chairs rejuvenates your
body and soul while you kick back
and relax to the tunes. It will take
you to the next level of massaging
devices. The chair accurately scans
your body and adjusts its massaging
points accordingly to your personal
physique. You can even control
the intensity and download new
massage programme.
All of the facilities within
the development can be booked
easily with just your smartphone,
whether it be the meeting room, the
entertainment room, the cycling
room, the massage room, the gym
or even the pool. It’s just one of the
many perks of smart living.
t$P-JGFTUZMF
Our communal facilities are also
tailored to your lifestyle. There’re
Co-kitchen and online E-Entertainment service which is packed full
of hit movies and songs.
To further elevate your standard
of living towards perfection, The Line
Sathorn has incorporated innovation
technologies within its premises.
The automatic parking supports 68%
of the available units. Your unit also
has home automation enabling you
to easily turn your lights on or off right
from your smartphone.
With our ‘Smart Access’, getting
to your unit will be a breeze.
You won’t have to bother with fishing
for your room key or access card.
You can use your own smartphone
to get through every access point
with just a touch of your fingertip,
including the main entrance, the lift,

the communal facilities and your own
front door. What’s more! Your trusted
guest won’t have to wait in the lobby
or outside the front door anymore,
thanks to the introduction of the
one-time access digital key. This
virtual key allows your guest to come
right up to your room without having
to leave your key with the juristic office
or coming all the way down to let the
person in yourself. Don’t worry about
safety. This highly secured technology
has been certified internationally.
The highlight of all innovations
is ‘Sandee’ our brand-new Butler Bot,
who will make life easier for you with
‘Smart Services’ by acting as
‘Sansiri Delivery Bot’. Whenever
the juristic person office receives a
package or a parcel that is addressed
to you, they will dispatch this smart
bot to make a delivery of that
package or parcel to your front door.
You will be notified by the Sansiri
Home Application once Sandee has
arrived at your unit. There are also
other benefits such as reducing the
burden on homeowners and the
developer’s own staff, who will be
able to dedicate more of their time
to taking care of the residents’ other
needs. Well, well, doesn’t this sound
like living in a sci-fi movie?
Last but not least is the Air Tube
or Private Air Ventilation System.
This innovation is specially designed
for each unit. It helps lowers your
temperature by 1-2 degrees Celsius.
By reducing accumulated heat within the unit, it helps conserve the
energy used in air conditioning. It also
removes moisture in the air, which
could cause problems of mould and
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bacteria. It even promotes sounder
sleep, which will further improve your
health and quality of life.
Welcome to the exclusive
innovative living at The Line
Sathorn.
Scan here for more information
or add @SansiriPLC

‘Sandee’ our brand-new
Butler Bot, who will
make life easier for you
with ‘Smart Services’ by
acting as
‘Sansiri Delivery Bot’.
Whenever the juristic
person office receives a
package or a parcel that is
addressed to you, they
will dispatch this smart bot
to make a delivery of that
package or parcel to
your front door. You will
be notified by the Sansiri
Home Application once
Sandee has arrived at
your unit.

13 • THE STORYLINE

TOP CHEF’S
TOP PICKS

BRUNCH
LUKA @ CASA PAGODA

Location: Pan Rd.
ย่านสาทรกับอาหารการกิน
ร้านดีร้านเด็ดที่เหล่าท็อปเชฟแนะนำ
Eateries and Restaurants in Sathorn
Recommended by Thailand’s Top Chef.
เมื่ 2 ปีทผี่ ่ นม Le Du ร้ น ห ร
แนวโมเดิรน์ ไทยข ง เชฟต้น-ธิตฏิ ฐ์ ทศน ขจร
ปร สบคว มส� เร็จจ กก รได้เข้ ไป ยู่ใน
ลิสต์ข ง Asia’s 50 Best Restaurants ถึง
2 ปีซ้ น น่นเป็นก รก รนตีคุณภ พแล
รสช ติ ห รข งเข ได้เป็น ย่ งดี หล ยคน
คุน้ หน้ คุน้ ต เชฟต้นม จ กกรรมก รช่ งติ
เพื่ ก่ ในร ยก ร Top Chef Thailand
ซีซนแรก ม คร วนี้เร เชิญตวเข ม เป็น
ค มเมนเตเต ร์ให้คว มเห็นเกี่ยวกบย่ น
ส ทรในแง่ข ง ห รก รกิน แล พบว่
ย่ นนี้เป็นย่ นที่ ุดมไปด้วยข ง ร่ ย ท้ง
ยงเป็ น จุ ด ยุ ท ธศ สตร์ ก รครวที่ ส� คญ
ีกแห่งข งปร เทศไทย
Having earned a place on the list
of Asia’s 50 Best Restaurants two years
in a row says a lot about the quality and
taste of the food served at modern Thai
restaurant Le Du. Its chef and owner,
Ton-Thitid Tassanakajohn, is a familiar
face. He is known for giving constructive
criticism as a judge on the first season
of Top Chef Thailand. This time round,
he is our commentator and expert on all

things gastronomic in Sathorn. We’ve
discovered that this neighbourhood is
overflowing with scrumptious fare. It’s
one of the most important strategic points
for Thailand’s many cuisines.

เชฟต้น
ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร
• เชฟและเจ้าของร้านอาหาร
Le Du
• กรรมการรายการ
Top Chef Thailand
Chef Ton
Thitid Tassanakajohn
• Chef-patron of Le Du and
Top Chef Thailand Judge

“ลูค่ ส ข นี้เข ท� ร่วมกบ ค ซ่
พ โกด้ ซึ่งให้คนม เลื กชมเฟ ร์นิเจ ร์
กบม น่ ง ชิ ล ล์ ห ไรกิ น ได้ ใ นที่ เ ดี ย ว
บรรย ก ศ ิ ป ม ก ตกแต่ ง ร้ นสไตล์
Western European ข งโปรดผมที่นี่คื
Breakfast Burrito เป็นแป้งต ร์ติญ ที่มี
ไส้กวค โมเลข้ งใน ห่ ไข่คนแล ไส้กร ก
เสิร์ฟพร้ มซลซ ม เขื เทศ น กจ กนี้
ก แฟดริปก็ดีม กๆ”

“This branch of Luka works in
tandem with Casa Pagoda. Customers
come in to either browse the furniture or
lounge about with some grub or both
– all in one place – in a hipsterish setting.
The place is decked out in a western
european style. My favourite is the
Breakfast Burrito: Guacamole, scrambled
eggs and sausages are packed inside
a flour tortilla. It’s served with tomato
salsa. And their drip coffee is great.”

“ร้านอาหารที่อยู่ในย่านสาทร
มีหลายร้านที่เปิดแล้วอยู่ยาว เนื่องจาก
ว่าคนที่เปิดร้านอาหารส่วนใหญ่ในย่านนี้
มีความเข้าใจเกี่ยวกับอาหาร ทำให้ร้านอาหาร
มีตัวตนและมีคอนเซปต์ที่ชัดเจน
จึงอยู่ได้ยาว”
“A lot of restaurants in Sathorn have been opened for
a long time because most of the people who have
opened a restaurant in this neighbourhood actually understand
food. Their restaurants have a unique concept and identity.
That’s how they’ve stayed opened for a long time.”

THE STORYLINE

SLOW CAFE BY ROOM 111
Location: Silom Soi 7 near Chong Nonsi BTS Station

Location: Sathorn Soi 12
“The setting here is perfect for
breakfast and brunch. It’s a place I come
to whenever I feel like something healthy.
There’s a lot of healthy options like
quinoa and cereals. So, whenever you
want to be on a healthier diet, I suggest
you come here.”

STREET BITE

GOURMET
SPOTS
ตลาดตรงข้ามวัดแขก
(The Fresh Market)
Location: Pan Rd.,
across from the Hindu Temple

ฮั้วโภชนา
(Hua Phochana)
Location: Chan
Soi 16 near Worarat
Department Store
“ร้ นนีเ้ ป็นร้ นเก่ แก่ที่ ยูม่ น นม ก ช่วงทีเ่ ปิดข ยต นกล งวนมีลกู ค้ เย ม ก
ก็จ มีเจ๊ส งคนแม่ลกู ทีด่ ๆ
ุ หน่ ย ทีจ่ ห้ มลูกค้ น่งเ ง ต้ งให้เข บ กว่ น่งได้ ไม่ ย่ งน้น
จ โดนดุ แต่เก เหล ย จีนข งเข ร่ ยม ก มีจุดเด่นตรงที่น�้ ซุปรสช ติเยี่ยม มีให้เลื ก
ท้งที่เป็นหมูแล เนื้ เลยน ครบ”
“This eatery has been opened since forever. It’s always packed during lunch.
It’s run by a mother and her daughter who would scold you if you dare try to seat
yourself. You’ve got to wait until they seat you. Their Chinese-spice soup is divine,
made from an excellent broth. Your options are pork and beef.”

BUSINESS LUNCH
LA CASA NOSTRA

Location: Sathorn Soi 1
“เมื่ เที ย บกบร้ น ื่ น ๆ ที่ ยู ่ ใ น
ตึ ก ค รส� นกง นแถบนี้ ร้ น ห ร
ติ เลียนแห่งนีจ้ ให้คว มรูส้ กึ เป็นส่วนตว
ม กกว่ เพร ต้ งเข้ ม ในซ ย จึงเหม
ส� หรบนดลูกค้ ม รบปร ท น ห รเทีย่ ง
เพื่ คุยเรื่ งง นหรื เจรจ ธุรกิจ น กจ กนี้
มื้ กล งวนข งท งร้ นจ มีเมนูเซต ห ร
ทีผ่ มคิดว่ ร ค คุม้ ค่ ม ก ส่วนต นกล งคืน
ที่นี่จ เปลี่ยนบรรย ก ศเป็นไวน์บ ร์”

“ค เฟ่เล็กๆ ในตึก Room
111 ซึ่งเป็น co-working space
ร้ นนี้ ิ ป ดี ตกแต่ ง ในสไตล์ เ ซน
ใช้ สี ข ว-น�้ ต ลเข้ ม เน้ น คว ม
เรี ย บง่ ย ผมช บม ก เพร
บรรย ก ศค่ นข้ งเป็ น กนเ ง
หน่ ย มี เ ครื่ งชงก แฟแบบ
ไซฟ นแล ก แฟแบบดริปเย็นทีด่ ี
ซึ่ง ร่ ยม ก”
“This small, quaint café
inside the Room 111 building
is a hip co-working space.
The Zen-esque décor, using
white and dark brown, puts an
emphasis on simplicity. I love it
because the atmosphere is quite
casual. There’re also great
siphon and drip coffee.”

ROCKET COFFEEBAR

“บรรย ก ศเหม ม กส� หรบ
รบปร ท น ห รเช้ หรื บรนช์ เป็นร้ น
ที่วนไหน ย กจ กิน ไรที่ท� ให้รู้สึกว่
เ ลตี้หรื สุขภ พดีหน่ ย ก็จ ต้ งม กิน
ที่นี่ เพร มี ห รเพื่ สุขภ พพวกควินว
ธญพืช ไรท� น งนี้ให้เลื กเย วนไหน
ย กจ รู ้ สึ ก ว่ สุ ข ภ พดี ก็ แ น น� ว่
เดินเข้ ม ในร้ นนี้ได้เลยครบ”
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“Compared to other restaurants in
office buildings around here, this Italian
place feels more private because you
have to come into a smaller street. It’s
an ideal location, where you can meet
up with clients over lunch to talk
business. They even offer a prix-fixe
lunch, which, I think, offers great value
for money. It even turns into a wine bar
at night.”

ประจักษ์
(Prachak)
Location: Charoen Krung Rd.,
diagonally across
from Robinson Bang Rak

“ผมช บกินร้ นนี้ม ก ร้ นนี้เปิดม
ม กกว่ ร้ ยปีแล้ว เข ท� ร้ นสืบท ดกนม
หล ยรุ ่ น แล้ ว ข งขึ้ น ชื่ ที่ สุ ด คื เป็ ด ย่ ง
กบหมูกร บ ซึ่งมีน�้ ร ดที่ ร่ ยม ก แล ที่
ผมช บกิน กี ย่ งคื ข หมูยดไส้ น กจ กนี้
บรรย ก ศข งร้ นที่ดูเก่ ๆ สไตล์วินเทจ
แบบไทยๆ หน่ ยก็ได้ฟีลดีเวล กิน”
“I love eating here. They’ve been
opened for over a hundred years. Generation after generation of the same family
have run this place. The highlights are the
roast duck and the crispy pork belly with
superb gravy. I also like the stuffed pork
leg. The atmosphere is kind of dated,
vintage Thai. It gives you the right feel when
you’re enjoying your meal here.”

“คนท่ ว ไปที่ ไ ม่ ไ ด้ ยู ่ ใ นย่ นนี้ จ
ไม่ค่ ยรู้จกตล ดนี้ แต่ที่นี่เจ๋งม กเลยครบ
มี ข งสดที่ ห ล กหล ยแล คุ ณ ภ พดี
ในร ค ที่ถูกม ก ยู่เต็มไปหมด ข งกิน
ก็ ล ล นต บรรย ก ศแบบตล ดสด
ผมช บม กสุดในแถวนี้เลย”
“People who don’t live here rarely
know of this market, but it’s an awesome
place. There’s an array of fresh food of
great quality at dirt cheap prices everywhere. Ready-to-eat foods are also
abundant. It’s my favourite fresh market
in the area.”
GARGANTUA BOUCHERIE
FRANÇAISE BANGKOK

Location: Convent Rd.
“ร้ นบุชเช ร์สไตล์ฝร่งเศสร้ นเล็กๆ
แห่งนี้ ถ้ เป็นคนที่ช บเนื้ จ ถูกใจม ก
มีเนื้ คต (cut) แปลกๆ เต็มไปหมด ไม่ได้
มีแค่สนในหรื สนน กเหมื นที่มี ยู่ต ม
ซู เ ป ร์ ม ร์ เ ก็ ต เนื้ ววกบเครื่ งในวว
ที่ห ย กก็ห ได้ที่นี่ เป็นร้ นบุชเช ร์จริงๆ
ถ้ ใครหรื คร บครวไหนคิด ย กจ ท�
บ ร์บีคิวหรื สเต๊กก็ต้ งม ที่นี่เลย ร้ นนี้
ถื ว่ เป็นร้ นซีเคร็ตดีๆ กี ร้ นข งย่ นนี้
ก็ว่ ได้”
This small French butcher is
a haven for meat enthusiasts. There’re
plenty of rare cuts, not just the usual
tenderloin and sirloin found in regular
supermarkets. Beef and rare beef innards
are also available. It’s a real butcher.
If you or your family plan on having
a barbecue or steak night-in, you’ve got
to come here. It’s a hidden gem.

15 • THE STORYLINE

“อาหารเป็นสิ่งที่
ผสมผสานความ
แตกต่างหลากหลาย
ในย่านสาทรได้อย่าง
ลงตัว เป็นเสมือน
ภาพแทนที่สะท้อน
ให้เห็นถึงวิถีชีวิต
ของผู้ที่อยู่อาศัย
ในละแวกนี”้

เชฟตาม-ชุดารี เทพาค�า
• เชฟและผู้ชนะการแข่งขัน
Top Chef Thailand

Chef Tam
Chudaree Debhakam
• Chef and Winner of Top
Chef Thailand

“Food is the one common
elements among all the diverse groups
in Sathorn. It reflects the way of life of
the people in this neighbourhood.”

แม้จ ยุเพียงแค่ 24 ปี แต่ด้วยฝีไม้ล ยมื ก รท� ห ร
ที่ไม่ธรรมด เลย ท� ให้ เชฟต ม-ชุด รี เทพ ค� ได้คร งแชมป์ผู้ชน
ก รแข่งขน Top Chef Thailand คนแรกข งปร เทศไทย ซึง่ น่นก็ท� ให้
เธ กล ยเป็นเชฟรุน่ ใหม่ทนี่ ่ จบต ม งแล น คตไกลทีส่ ดุ ในต นนี้
เชฟต มหลงใหลในเรื่ งข ง ห ร แล เมื่ เร ถ มถึงมุมม ง
ท งด้ น ห รที่เธ มีต่ ย่ นส ทร Top Chef Thailand ข ง
ปร เทศไทยกล่ วถึงย่ นนี้ไว้ ย่ งน่ สนใจว่
“ต มรู ้ สึ ก ว่ ย่ นส ทรมนว ไรตี้ ม ก มี ค ว มหล กหล ย
ข ง ห รก รกิน ยูส่ งู ม ก ท้งรสช ติ ร ค รูปแบบ ย่ นนีม้ ี ห ร
ให้กินเกื บทุกช ติ ไม่ว่ จ ย กกิน ห รไทย จีน ฝร่ง ินเดีย
หรื แม้แต่ ห รเม็กซิกนก็มี รวมไปถึงค เฟ่ ร้ นบรนช์เก๋ๆ ก็เย
ม ก เข้ ถึงผู้คนได้หล กหล ยไลฟ์สไตล์
ห รเป็นสิ่งที่ผสมผส นคว มแตกต่ งหล กหล ยในย่ น
ส ทรได้ ย่ งลงตว เป็นเสมื นภ พแทนที่ส ท้ นให้เห็นถึงวิถีชีวิต
ข งท้งผูท้ ี่ ยู่ ศยในล แวกนี้ ที่ จจ ต้ งก รมื้ ห รดีๆ สกมื้
ในวนหยุดสุดสปด ห์ หรื แม้แต่ผู้คนที่ท� ง น ยู่ในล แวกนี้ ด้วย
คว มเป็นย่ นธุรกิจทีว่ นุ่ ว ย ห รในย่ นส ทรก็ส ม รถต บสน ง
คว มรวดเร็ว เร่งรีบ ข งคนในย่ นนี้ได้เช่นเดียวกน”

Despite being only 24 years old, Chef Tam-Chudaree
Debhakam’s culinary skills have won her the title of the first
Top Chef Thailand. That makes her a prospective talent with
the brightest future.
Chef Tam’s passion is food. When asked about her
outlook on Sathorn’s culinary scene, the Top Chef Thailand
winner said:
“There is a large variety in Sathorn. The food scene is
diverse, whether in terms of flavour, price or cuisine. There’s
food from almost every nation in this neighbourhood, whether
you’re in the mood for Thai, Chinese, Western, Indian or even
Mexican. There are plenty of cafés and chic brunch spots.
Sathorn is accessible for people of all lifestyles.
Food is the one common elements among all the diverse
groups in Sathorn. It reflects the way of life of the people in
this neighbourhood. Whether you are looking for a nice meal
this weekend or maybe you work in this area, because Sathorn
is a bustling business district, its food meets the demand of
the people who need things to get done quickly.”

NOT JUST ANOTHER CUP

Location: Sathorn Soi 10
“เป็นร้ น ห รสบ ยๆ ที่ส ม รถ
น่ ง ชิ ล ล์ ร บปร ท นได้ ต้ ง แต่ เ ช้ ตรู ่ เ ลย
เพร ร้ นเข เปิ ด ต้ ง แต่ 7 โมงเช้
บรรย ก ศร้ นตกแต่งแบบสบ ยๆ โล่ง
ส ยต ส่วนเรื่ ง ห รก็เป็น ห รที่ดี
ต่ สุขภ พ ท้งก รปรุงแล วตถุดบิ ทีเ่ ลื กใช้
มี โวค โดโทสต์ที่น่ สนใจ ส่วนก แฟ
ก็ดี เป็นเมล็ดพนธ์ุที่หมุนเวียนไปเรื่ ยๆ
น�้ ผลไม้สกดเย็นก็ ร่ ย”
“You can just sit and chill at this
casual spot from early in the morning.
They open at 7 a.m. The décor is laidback and open. The food is on the healthy
side of things, from the ingredients used
to the preparation. The avocado toast is
a must try. The coffee is also good. They

always have different beans. The cold
press juices are great as well.”

BUSINESS
LUNCH
TRATTORIA PIZZERIA
IL BOLOGNESE

Location: Sathorn Soi 7, Intersection 3
“ร้ นนี้เป็นร้ น ห รสไตล์ ิต เลียนจ๋ เลย มีท้งพิซซ่ พ สต้ รวมไปถึง
จ นที่เป็น ห รปร จ� ท้ งถิ่นข งแต่ล ภูมิภ คใน ิต ลีด้วย เหม กบก รท น
แล น่งพูดคุยกนไปเรื่ ย เพร ว่ บรรย ก ศน่ น่ง มีข งใช้ทใี่ ห้กลิน่ ยคว มเป็น
ิต ลีตกแต่ง ยู่ท่ว ที่ส� คญที่นี่ไม่ได้เป็นร้ น ห รแบบ Fine Dining ขน ดน้น
คื ชิลล์ก็ได้ จริงจงก็ได้ ส่วน ห รก็ท นง่ ยแล ร่ ย ให้คว มรู้สึกโ มมี่หน่ ยๆ
เมนูที่น่ สนใจคื Insalata Rustica เป็นสลดที่มีมีเดรสซิ่งเป็นน�้ ส้มส ยชู แล ใช้
ปล ซ ร์ดีนที่ส่งตรงม จ กท เลเ เดรียดิก ท ดกร บๆ โรยด้ นบน ซึ่งวตถุดิบน้น
สดม ก แล ให้คว มเค็มแบบที่เป็นรสเค็มต มธรรมช ติข งวตถุดิบจริงๆ”
“This place is totally Italian. They have pizzas, pastas and regional Italian
delicacies. It’s an ideal spot for a conversation, thanks to the atmosphere. It’s
full of items that exude Italian-ness. Most importantly, it’s not a totally finedining type of restaurant. You can just sit back and relax or take it seriously.
The food is easy and delicious, with a little homey vibe. I recommend the
Insalata Rustica, which is a salad dressed with some vinaigrette served with
a sprinkle of crispy fried sardine from the Adriatic Sea. It’s very fresh and salty,
the kind of salty that is totally natural.”
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STREET BITE
ข้าวมันไก่สวนพลู
(Suan Plu Hainanese
Chicken Rice)
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GOURMET
SPOTS

Location: Suan Plu Market
“พล ดไม่ได้จริงๆ ถ้ พูดถึงสตรีทฟูด้
ในย่ นนี้ ต้ งไปกิ น ข้ วมนไก่ ส วนพลู
ซึ่ ง ร้ นจ ต้ ง ยู ่ ใ นตล ดสดสวนพลู เ ลย
มนดี ม กจริ ง ๆ เป็ น ร้ นธรรมด ง่ ยๆ
แต่ ร่ ยม กท้งเนื้ ไก่ ข้ ว แล้วเข ก็จ มี
เครื่ งในด้ ว ย ส่ ว นที่ ช บที่ สุ ด ต้ งเป็ น
น�้ จิ้ม เพร มนเข้มข้นแล ร่ ยม ก”

SUPANNIGA EATING ROOM
(SATHORN)

Location: Sathorn Soi 10
“เป็นร้ น ห รไทยที่มีเมนูหล กหล ย มีท้งไทยโมเดิร์น ไทยปร ยุกต์
ไทยโบร ณ รสช ติดี ส่วนบรรย ก ศก็น� เ ข้ วข งเครื่ งใช้ท้ งถิ่นม ตกแต่ง
ให้เห็นวฒนธรรมแล เ กลกษณ์ที่เชื่ มโยงไปถึง ห ร ท� ให้รู้สึกน่ น่ง มีสไตล์
ไม่ท งก รจนเกินไปนก แล ก็ไม่แคชวลเกินไป”

“Speaking of street food in this
area, Suan Plu Hainanese Chicken Rice
is a mandatory stop. It’s located in the
Suan Plu Market. It’s really good. The
restaurant itself is simple but the food is
amazing: the chicken, the rice. They even
have innards. My favourite part is the
sauce because it’s intense and insanely
good.”

Location: The Up Community Mall on Rama 3 Rd.

“The menu at this Thai restaurant is diverse, ranging from modern Thai
to fusion Thai to traditional Thai. The food tastes great. The venue is adorned
with local tools and equipment that convey a cultural message and also alludes
to the food. It’s inviting, stylish, not too formal but not too casual either.”

“ร้ นนีต้ ง้ ยูใ่ น The Up Community
Mall ตรงหวมุมแยกนร ธิว ส ตดถนน
พร ร ม 3 เป็นร้ นข ยสินค้ ทีม่ ผี ลิตภณฑ์
ให้เลื กครบครนม ก ท้งเครื่ งใช้ ข งสด
มี ห ร โดยท้งหมดเป็นสินค้ ร์แกนิก
แล ที่ช บม กคื ที่นี่มีเครื่ งดื่มสกดเย็น
ด้วย ดีต่ สุขภ พ แล มีข ง ื่นๆ ที่ดีต่
สุขภ พให้เลื ก ีกเย ”

นายซ้ง (Nai Song)
Location: Suan Plu Soi 8

CAFE
CERESIA COFFEE ROASTERS
Location: Inside the Tisco Building on Sathorn Nuea Rd.
“ต มเป็ น คนช บดื่ ม ก แฟ
ม ก ต มเลยช บที่นี่ม ก เพร
เข เป็ น ร้ นที่ มี โ รงค่ ว ก แฟเ ง
มีก แฟหล กหล ยพนธุ์ม ก แต่ที่
ช บม กๆ คื ก แฟพนธุ์ไทยจ ก
หล กหล ยแหล่ง ด้วยคว มที่ต ม
เป็ น คนช บทดล งรสช ติ ไร
ใหม่ๆ ต มเลยติดใจแล ช บจ ม
ล งก แฟใหม่ๆ ข งที่นี่ม ก”

“I’m addicted to coffee.
That’s why I’m in love with this
place. They roast their own
coffee beans. There’s a large
variety of them, but I really like
Thai beans from the many sources.
I like trying new things, new
flavours. That’s how this place
got me hooked and keeps me
coming back for more.”

ใบเมี่ยง (Baimiang)

“คว ม ร่ ยข งน ยซ้งเลื่ งลื ม ก
คนจ ต่ คิวเย ม ก ต มช บก๋วยเตี๋ยว
เย็นต โฟข งเข ม ก น�้ ซุป ร่ ย ไม่หว น
เกินไป ลูกชิ้นแค ที่ท งร้ นท� ร่ ยม ก
เป็นลูกชิน้ ปล ทีใ่ ช้เนื้ ปล แน่นๆ เท็กซ์เจ ร์
ดี รสช ติเข้มข้น”
“Nai Song’s delicious fare is wellknown. The queue is always long. I love
their Yen-ta-fo noodle soup. The broth
is not too sweet. The homemade fish
balls are great. They’re firm, with a good
texture and an intense flavour.”

“This place is located inside The
Up Community Mall on the corner of
Naradhiwas Rd. and Rama 3 Rd. It sells
a complete range of goodies, from
appliances to fresh produce to food.
Every item is organic. I love their healthy
cold-pressed drinks. There are plenty of
other healthy choices to choose from
as well.”

17 • THE STORYLINE

ONE DAY
IN SATHORN

8 AM

เสน่ ห ์ นน่ หลงใหลข งย่ นส ทรเป็ น แรงบนด ลใจให้ ช ่ งภ พหนุ ่ ม ม ก
คว มส ม รถ ‘แ ๊ด-พีรพฒน์ วิมลรงครตน์’ ผู้มีดีกรี Brand Ambassador ข ง Leica
ก รนตี ฝ ี มื ส พ ยกล้ งตร เวนเก็ บ ภ พ นสวยง มข งย่ นนี้ ผ ่ น Viewfinder
จน กม เป็นผลง นชุด ‘One Day in Sathorn’ นน่ ปร ทบใจ
The charming neighbourhood of Sathorn inspired versatile photographer
Add-Peerapat Wimolrungkarat, Leica’s brand ambassador, to take an artistic
stroll and document its charm through his viewfinder. The result is
the impressive ‘One Day in Sathorn’ collection.

Photography By
Peerapat Wimolrungkarat

10
AM

Figure–Ground
ของอาคาร Bangkok CityCity
ในสาทร ซอย 1
Figure-Ground of the Bangkok
CityCity building on Sathorn Soi 1

สาทรขาเข้า สาทรขาออก
และทางสายกลางของถนนสาทร
Inbound and outbound
Sathorn Rd., as well as
the in-between

9
AM

“ผมชอบตรงที่ย่านสาทร
เป็นย่านที่มี dynamic ในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมานี้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่นี้ ไม่ว่าจะเป็นความเจริญอันน่าทึ่งที่ตามมาจากการ
เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ที่นี่มีการ
ผสมผสานกันของทั้งวิถีชีวิตแบบเก่าและใหม่ การที่ผู้คน
หลากหลายได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว
และไลฟ์สไตล์ที่มีสีสัน สำหรับผมแล้วถือเป็นเสน่ห์อย่างยิ่ง
ของย่านสาทร”

หลงเสน่ห์บานเฟี้ยม
ของร้าน Rocket
ที่มีการออกแบบ
ที่เรียบหรูและดูดี
ในสาทร ซอย 12
Enchanting,
classically
simplistic folding
doors of Rocket
Coffeebar on
Sathorn Soi 12

“I love that Sathorn is a dynamic neighbourhood.
Over the past couple of years, we have seen how
it’s changed, the stunning development that took
place because it’s the country’s economic hub. New
and old ways of life coexist here. People of diverse
background coexist here. Its vibrant lifestyle is one
of its most attractive qualities.”

1 PM

ภายในอาคารในย่านธุรกิจ สตาร์บคั ส์สาทรแสควร์ ทีม่ โี ครงสร้างเรียงร้อยจนขึน้ ไปถึงจุดสุดยอด
The interior of Starbucks Coffee inside
Sathorn Square building, showcasing
a woven structure from top to bottom

12 PM

อักษรสัมพันธ์ Bangkok
CityCity จุดนัดพบ
คนช่างฝัน... เปลี่ยนมุมมอง
ความคิดผ่านงานศิลปะ
ณ สาทร ซอย 1
Bangkok CityCity Gallery,
the hip, new attraction for
contemporary art lovers
on Sathorn Soi 1, bridges
people from different
backgrounds and opens
them up to new ways
of thinking

11
AM

ความทรงจ�าต่อสาทรคือเมืองของความเจริญ ตึกระฟ้า
พื้นที่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
Sathorn: the epitome of urbanization and
an economic hub filled with skyscrapers
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3 PM

เงาโครงสร้างเหล็กซึง่ เป็นแลนด์มาร์ก
ของถนนสาทรบริเวณรถไฟฟ้า BTS
สถานีช่องนนทรีในมุมที่ถูกมอง
ข้ามผ่าน เนื่องด้วยเวลาอันรีบเร่ง
ของย่านธุรกิจ
Sathorn’s landmark casting
shadow near Chong Nonsi
BTS station from a point of
view that is neglected due to
the rush of this business
district

2
PM

The House on Sathorn อาคารสวยงามสง่าย่านสาทร งามจากภายนอกสู่ภายใน และมีความเชื่อมต่อกับ W Hotel
ภายในอาคารหลังนี้ได้รับการบ�ารุงให้อยู่คู่สาทร
The House on Sathorn, a magnificent building from the inside out, connected to W Hotel,
after renovation of its interior

4 PM

Storyboard Exhibition ของผู้เยี่ยมชมที่สามารถมีส่วนร่วม...เพียงแค่เลือกเล่าเรื่องด้วยการตัดแปะ
Storyboard Exhibition: visitors participate by cutting and pasting, adding to the story

In The Mood For Beer ร้านนี้การตกแต่งเพิ่มบรรยากาศ...
อยากดื่มเบียร์ ร้าน Kai NEW ZEALAND สาทร ซอย 12
In The Mood For Beer
Kai NEW ZEALAND Sathorn Soi 12

9 PM

5 PM

ความรู้สึกของพนักงานออฟฟิศในเวลาเลิกงาน
Office workers after hours

ร้านนี้ดีต่อใจ Super Seoul
ขายทั้งอาหารและเครื่องดื่ม
บ�ารุงจิตใจ สาทร ซอย 11
Super Seoul on Sathorn
Soi 11, selling food and
drinks for the soul

6 PM

00 • THE STORYLINE
19

