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เสียงจากผู้นำ�วงการที่อยู่อาศัย
20 ปี วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์

“กรุณารักษาคุณภาพและดำ�เนินการเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ครับ”
คุณยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
บจ. อินเตอร์แพค

“เป็นองค์ความรู้ที่ยอดเยี่ยมมากครับ”
คุณสุนทร สถาพร

กรรมการผู้จัดการ บจ. เฉลิมนคร

“ให้ประโยชน์และสาระความรู้ในทุก ๆ ด้าน มีประโยชน์ต่อสาธารณะและ
ส่งเสริมวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ทำ�ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อวงการธนาคาร”
คุณสมพงษ์ กิติมหาคุณ

กรรมการผู้จัดการ บจ. เดอะโมเดอร์นกรุ๊ป

“วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในวงการอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมาก...ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา
ในด้านรูปเล่ม สาระ ความรู้ต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นตลอดมา จนวารสารเกี่ยวกับ
อสังหาฯ ที่วางจ�ำหน่ายไม่อาจเทียบเคียง วารสาร ธอส. ได้เลย ขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่มีส่วนในการจัดท�ำวารสารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลายาวนานถึง
20 ปี และขอให้วารสารฉบับนี้ อยู่คู่กับวงการอสังหาริมทรัพย์ตลอดไป”
คุณปัญญากร ไชยเสนา

กรรมการผู้จัดการ บจ. ริช แอพไพรซัล
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เสียงชื่นชม 20 ปี วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์
บริษัทพัฒนาที่อยู่อาศัย		
คุณปราโมทย์ ทองสมจิตร ผู้จัดการคอนโดชลภัญญ์
“เป็นวารสารด้านอสังหาฯ ที่ดีเยี่ยม มีข้อมูลหลากหลาย รูปเล่มสวยงาม บทความมีประโยชน์ ดีขึ้นเรื่อย ๆ ...
ขอขอบคุณ ธอส. ที่จัดท�ำได้ดีมาก ๆ จงท�ำต่อไป”
คุณปรัชญา เจริญจรัสกุล กรรมการผู้จัดการ บจ. ประยุกต์ที่ดิน
“ติดตามอ่านวารสารฯ มาตลอดท�ำให้รู้เรื่องสินเชื่อที่อยู่อาศัยของแต่ละสถาบันการเงิน รู้เรื่องเส้นทางการพัฒนา
โครงการคมนาคมการขนส่ง และด้านอาคารที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง”
คุณฉวีวรรณ ตันเถียร บจ. ฟายน์ 22 พร็อพเพอร์ตี้ส์
“เป็นวารสารที่มีข้อมูลที่ ให้สาระเป็น ประโยชน์ต่อผู้อ่าน และสามารถน�ำไปประกอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ได้จริง”
คุณณกร นาควารินทร์ บจ. ศรีล�ำดวน พร็อพเพอร์ตี้
“วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นแหล่งข้อมูลส�ำคัญด้านอสังหาริมทรัพย์ อยากให้รักษาคุณภาพดี ๆ อย่างนี้
ตลอดไป เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือและอัพเดทข้อมูลที่น่าสนใจตลอดตามสถานการณ์”
คุณวิชยา แซ่ลิ่ม บมจ. ซี.พี.แลนด์
“เป็นวารสารที่ดี เป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และนิสิตนักศึกษา
ที่ก�ำลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านอสังหาฯ”
คุณวิเชียร กลิ่นสุคนธ์ บจ. โฮมปาร์ตี้
“เป็นความปรารถนาดีต่อวงการอสังหาริมทรัพย์อย่างดีและสม�่ำเสมอตลอดมา ขอสรรเสริญ”
คุณศุภโชค ครองทวี ผู้จัดการทั่วไป บจ. บ้านเจ้าคุณ
“เป็นวารสารที่ทันสมัย ข้อมูลของแต่ละเรื่องน่าสนใจ น่าติดตาม และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาอ้างอิงได้ดี”
คุณนวพร วงศ์อุไร บจ. ไซมอนลิมและหุ้นส่วน
“พัฒนาการของวารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ท�ำให้ผู้อ่านได้รับทราบถึงภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในประเทศอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์”
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สถาบันการศึกษา
ดร.ธนภณ พันธเสน คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“เป็นวารสารที่มีเนื้อหาทางวิชาการที่หลากหลาย ผสมกับเนื้อหาทางด้านอื่น ๆ เช่น การท่องเที่ยว แทรกสาระความรู้
ที่เป็นประโยชน์ มีเนื้อหาทันต่อสถานการณ์ มีบทความที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ สะดวกต่อการค้นหาข้อมูลอีกด้วย”
ผศ.สุพจน์ พูลน้อย สาขาวิชาประเมินราคาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
“เป็นวารสารที่เผยแพร่ข้อมูลที่มีประโยชน์ ท�ำให้ทราบถึงความเป็นไปของอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ทั้งภายในประเทศ และปัจจัยจากภายนอกประเทศ รวมทั้งแนวโน้มและทิศทางของที่อยู่อาศัย”
สถาบันการเงิน
ดร.ปิยะพันธ์ ทยานิธิ EVP ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
“ท�ำได้ดีมาก ขอให้พัฒนาต่อไป”
คุณปิยะพันธ์ สิงหะ กรรมการอนุมัติราคาฯ ศูนย์หลักประกัน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
“เป็นวารสารที่ให้ความรู้ นอกจากด้านอสังหาริมทรัพย์แล้ว ยังมีความรู้ด้านอื่น ๆ มารวมอยู่หลากหลาย มีประโยชน์
ต่อการพัฒนาความรู้ ความบันเทิง มีสาระน่าอ่านมาก”
คุณธัญญวดี วงศ์สมุทร ผอ. ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธนาคารออมสิน
“เป็นการน�ำเสนอข้อมูลที่มีความหลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นและทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันและการท�ำงานได้”
คุณสมหมาย โต๊ะชื่นดี ธนาคารธนชาต
“เป็นวารสารที่มีหน้าปกแต่ละฉบับที่สะดุดตาชวนให้อยากอ่านภายในเล่ม เนื้อหาภายในเล่มมีประโยชน์และ
หลากหลาย ซึ่งนับว่าเป็นหนังสือที่ลงตัวมาก ต้องยอมรับว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่า คุณประโยชน์มาก ๆ เท่าที่ติดตามมา
ตลอดได้เห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น เมื่อก่อนส่วนใหญ่จะเป็นบทวิเคราะห์ แต่ปัจจุบันได้เพิ่มเนื้อหาที่มีความ
หลากหลายมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และข้อมูลในวงการอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนา
ที่ดีมาโดยตลอดและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อภาคธุรกิจ”
หน่วยงานราชการ
คุณกัญญารัตน์ ใจจินา บรรณารักษ์ปฎิบัติการ หอสมุดแห่งชาติ
“ท�ำให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบความเคลื่อนไหวของธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่อยู่ในวงการหรือท�ำธุรกิจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี”
คุณสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ช�ำนาญการ หอสมุดแห่งชาติ เชียงใหม่
“เห็นว่าเป็นวารสารที่มีประโยชน์ส�ำหรับประชาชนและสังคมอย่างยิ่ง และอยากให้มีกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ตลอดไป”
คุณนงเยาว์ บุญเจริญ บรรณารักษ์ ห้องสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลับมหิดล
“เป็นวารสารที่ช่วยให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยด้านที่อยู่อาศัย ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป และเป็น
วารสารที่ใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมได้”
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คุณยุพิน เทพไชย ข้าราชการบ�ำนาญ สนง. ศาลยุติธรรม
“สุดยอด เป็นวารสารที่ perfect มากที่สุดฉบับหนึ่ง...”
คุณเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ. ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
“มีประโยชน์มากส�ำหรับบริหารจัดการในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม”
คุณสติย์ พันธวงศ์ นิติกรเชี่ยวชาญ สถาบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
“ข้อมูลในวารสารนับว่ามีประโยชน์และทันต่อเหตุการณ์ เช่น ความคืบหน้าการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมใน
กทม. และปริมณฑล และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ธนาคารจัดขึ้น...ขอให้มีเนื้อหาสาระที่ดี ๆ เช่นนี้ตลอดไป ”
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณพิเชษฐ ลัภยานันท์ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
“มีการพัฒนาที่ดีมาโดยตลอดทันสมัยขึ้น และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถน�ำไปใช้งานได้จริง...ควรเพิ่มความถี่
ในการออกวารสารเป็นรายเดือน”
คุณยศนันท์ วศิโนภาส หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. วีไอที แมเนจเม้นท์
“รูปเล่มและเนื้อหา พัฒนาดีขึ้นเรื่อยมา ดีเยี่ยม ลูกค้าชอบหยิบอ่านเป็นเล่มแรก ๆ”
คุณสมชาติ ดลยานุเคราะห์ กรรมการอิสระ บมจ. มติชน
“เห็นการพัฒนาเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ขอเป็นก�ำลังใจให้กับทีมงานให้ผลิตหนังสือคงคุณภาพเช่นนี้ต่อไปนาน ๆ”
คุณอ�ำนาจ สว่างศรี บจ. ทรูมูฟ
“เป็นวารสารที่มีการทุ่มเทท�ำได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเป็นอย่างมาก ทันสมัย รูปเล่มน่าอ่าน
มีคุณค่าและควรเก็บรักษาเป็นคลังข้อมูลในการตัดสินใจด้านการลงทุนในปัจจุบันและในอนาคต”
คุณชาติชาย อินเฉิดฉาย ผู้บริหาร บจ. 1989 คอนซัลแทนส์
“ควรมีการด�ำเนินการต่อไป ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างมาก โดยเฉพาะปรากฎการณ์ด้านที่อยู่อาศัย มีความชัดเจน
อย่างมากในรูปเล่ม เนื้อหาสาระทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะมีการเสนอแนะและติดตามความคืบหน้าของภาครัฐดีมาก”
คุณธีระยุทธ นพกุลสถิต บจ. นนท์โบรกเกอร์พริ้นเตอร์
“เป็นวารสารที่มีคุณค่า มีสาระ มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลากหลายด้าน ทั้งการวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ทิศทาง
ด้านที่อยู่อาศัย…เป็นความมุ่งมั่นที่มั่นคง ในการใส่ใจ การให้ข้อมูลหลากหลายที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใคร่ใฝ่รู้ได้ดีเป็นอย่างยิ่ง
ขอให้พัฒนาต่อไปเป็นร้อย ๆ ปี ...ดีมาก ทุกส่วนประกอบ สวยงาม ทันสมัย ดีเยี่ยม”
คุณนุกูล เศรษฐสมบูรณ์ กรรมการ บจ. WE ENGINEERING CONSULTANT
“มีการพัฒนาเนื้อหาที่ตรงใจผู้อ่านมาตลอด และทันสมัยมากขึ้น”
คุณอาคม อาจแสง CP ALL PLC.
“วารสาร ธอส. มีประโยชน์โดยตรงคือ “วิชาการด้านที่อยู่อาศัย” ส่วนโดยอ้อมมีความรู้เกี่ยวกับบริบทในต่างประเทศ
ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย...ขอให้ท�ำต่อเนื่องอย่าหยุดนิ่ง”

