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• 30 ปี 300 โครงการ 80,000 ยนูิต

• Le Fonti IAIR Awards 2017 

• ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS 2016-2017 

• 4 รางวลั Thailand Property Awards 2017
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ขอ้มลูจาก บรษิทั เทอรร์า่ มเีดยี แอนด ์คอนซลัติง้ จ ากดั
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Aesthetic
• Functional or Emotional?
• Space or Place?
• Project Image/ Brand
• Customer Journey
• Psychic Income
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“เพราะฉะนัน้ บ้านในอนาคตมนัจะเป็นได้หมด

1) เป็นท่ีนอน 2) เป็นร้านอาหารของตวัเอง 3) เป็นท่ีขายของ

หรือเป็นท่ีท างานของเค้า เป็นท่ีดแูลสขุภาพของเค้า

บ้านเลยกลายเป็นท่ีท่ีมนัไม่ใช่ Space อย่างเดียวละ

มนักลายเป็นจดุท่ีเรา Connect กบัคนภายนอกได้

หรือคนภายใน Family ของเราเอง”
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Process
• การจดัการภายในองคก์ร เช่น การบรกิาร การออกแบบ การก่อสรา้ง การตรวจรบังานก่อสรา้ง เป็นตน้ 

ซึง่จดัเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัทีจ่ะสรา้งใหเ้กดิการรบัรูข้องลกูคา้ต่อไปนัน่เอง 

• ไลฟ์สไตลข์องพนกังานของแสนสริกิย็อ่มมกีารเปลีย่นแปลงเชน่เดยีวกนักบัไลฟ์สไตลข์องคนรุน่ใหม่

• “คนขาดแคลน”

“เราเปลีย่นหมดแมแ้ต่ Organization ขององคก์ร
เพือ่รบัวธิกีารทีม่นัดขีึน้ speed ดขีึน้ มอบอ านาจใหค้นเรากลา้ลงทุนกบัคน

โดยทีใ่หเ้คา้ไปเรยีนรู้ สง่เสรมิใหค้นอยูก่บัองคก์รในแงข่อง Life Long Employment 
องคก์รเรามกีารปรบัเปลีย่นเพือ่ปรบัวธิคีดิ Mindset 
วธิกีารท างานเพือ่ใหร้บัรูก้บัสิง่ใหม่ ๆ ทีเ่ขา้มา”
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Technology
• การน าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการสนบัสนุนระบบปฏบิตักิารทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร

• การสนบัสนุนกระบวนการออกแบบ ก่อสรา้งเพือ่การจดัการตน้ทุน เวลา (BIM)

• การลงทุนในการสรา้งโรงงานเพือ่ผลติแผน่คอนกรตีส าเรจ็รปูทีท่นัสมยั (Precast System) 

• การใชเ้ทคโนโลยอียา่งชาญฉลาดเขา้มาเตมิเตม็ (SIRI Lifetech) 

• การสรา้งระบบ SIRI AI Box เพือ่การสัง่การดว้ยเสยีง การตรวจสอบรายละเอยีดต่าง ๆ 
ประจ าวนัไมว่า่จะเป็นสภาพการจราจร สภาพอากาศ ขา่วสาร

• SANSIRI Home Service Application 

• SANDEE หุน่ยนตอ์จัฉรยิะในการน าสง่พสัดุ
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“เรือ่งของการประสานงานกบัเทคโนโลยมีคีวามเชือ่มต่อกนั
ตอ้งซเีรยีสจรงิๆ ไมง่ ัน้แลว้ งานในแงข่องการบรกิาร
งานในแงข่อง Service ทีจ่ะตามมามนัจะลม้เหลวหมด

เทคโนโลยใีนทุกวนันี้มนัไมไ่ดถ้งึขนาดทุกอยา่งเป็น AI หมด
โลกทุกวนันี้ยงัตอ้งการคนทีม่าท าออฟไลน์อกีมากมาย

โดยเฉพาะในดา้นทีอ่ยูอ่าศยั”
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“โอโ้ฮด้จีงัเลยบา้นฉนัมหีุน่ยนต์ บางคน Perceive สิง่เหล่าน้ี
ในแงข่องการขาย มนัเหมอืนเมือ่ก่อนไง บา้นตอ้งสวย บา้นตอ้งมหีนิอ่อน

บา้นตอ้งมไีมจ้รงิ น่ีคอื Aesthetic 
แต่วนัน้ีรูส้กึวา่  เรือ่ง Technology เหล่าน้ี กเ็ป็น Aesthethicได”้
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Sansiri New Platform = ทมีงาน+ลกูคา้+พนัธมติรทางธุรกจิ
“มนัมเียอะแยะมาก เราท าไดห้มดคนเดยีวไหม ไมม่ทีาง สิง่ทีเ่ราท าคอื เราไปหา Partner 
ผมเชื่อวา่สว่นหน่ึงทีจ่ะท าใหย้ัง่ยนืได้ เราตอ้งมคีวามรว่มมอื Collaborate กบั Partner 

คนทีเ่คา้เก่ง ๆ มคีวามสามารถ หรอืวธิทีีเ่ราท าคอืเราไปหา Startup คนทีเ่คา้เก่งเรือ่งพวกน้ี
กเ็ลยเป็น บรษิทั สริเิวนเจอร”์
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We look at how Sansiri
(and other real estate developers)

does the business and look for startups who could help along the journey.
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“การลงทุนพวกน้ีกเ็ป็นการลงทุนแลว้หมดไปไมใ่ชเ่ป็นเหมอืน
การฝากธนาคารทีจ่ะไดด้อกเบีย้ทุกเดอืน การลงทุนน้ีเป็นการ
ลงทุนรว่มกบั Start Up ซึง่กวา่จะเตบิโตตอ้งใชเ้วลา 3 ถงึ 5 

ปี เพราะฉะนัน้เราจงึตอ้งไปดอูกี 3 ถงึ 5 ปีขา้งหน้า”
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“Investment เพือ่มา Support Core Business คอืเรือ่ง product 
process และ service ทัง้ 3 เรือ่งน้ีเลย 80 เปอรเ์ซน็ต์ สว่นอกี 20 

เปอรเ์ซน็ต์ บางครัง้ไปเหน็ธุรกจิทีน่่าสนใจจงึไปลงทุน
บางครัง้กเ็ป็นการ ไดเวอรซ์ไิฟดส์ว่นหน่ึง”
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“สิง่เหล่านี้คอื Living Solutions ผมจงึบอกวา่ Partner กส็ าคญั ถา้ใหเ้ราไปท า
แบบนี้กบัโรงพยาบาลเราท าไมไ่ด้ ตอ้งหา Partner คนทีท่ าเป็น เรามแีพลตฟอรม์ทีม่ ี

ลกูคา้อยู่ 100,000 ราย ตอนนี้คนทีใ่ชโ้ปรแกรมผมมอียู่ 30,000 รายละ
ซึง่เวลาหา Partner ผมสามารถเดนิไปคยุแลว้บอกวา่สนใจไหมผมมลีกูคา้อยู่

30,000 ราย จะดแูลลกูคา้ของผมไหม คุณคดิวา่ Partner จะสนใจไหมครบั”

พนัธมิตร

แสนสริิ

ลกูค้า
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Platform
• แสนสริไิมจ่ าเป็นตอ้งลงทุนหรอืด าเนินการดว้ยตวัเองทัง้หมดหากแต่เป็นผูท้ีเ่ขา้ใจในความตอ้งการ

ของลกูคา้

• ใชแ้พลตฟอรม์ในการเตมิเตม็ความตอ้งการและสรา้งใหเ้กดิความเชือ่มโยงระหวา่งการท างาน

•   (Engagement) ของทัง้สามกลุ่ม  ลกูคา้ แสนสริ ิพนัธมติร

• การสรา้งแพลตฟอรม์เพือ่อ านวยความสะดวกของลกูคา้ในการเชื่อมโยงไปยงักลุ่มโรงพยาบาลทีเ่ป็น
พนัธมติร หรอืการเชือ่มโยงไปกบัธุรกจิเฟอรน์ิเจอร ์รบัเหมาตกแต่งภายใน หรอืแมแ้ต่การสัง่อาหาร 
เป็นตน้

ลกูค้าแสนสริิพนัธมิตร
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สรุป
• การใชเ้ทคโนโลยใีนการสง่เสรมิกระบวนการท างานภายในและการบรหิาร ควบคูไ่ปกบั

การสรา้งแพลตฟอรม์ใหม่

• แสนสริกิ าลงั disrupt ตนเองเพือ่การเตบิโต ก่อนทีจ่ะถกูคูแ่ขง่หรอืธุรกจิอื่น disrupt 

• Open Innovation/ Close Innovation

• ATP ยงัคงเป็น Competitive Advantage

21



ขอบคณุส าหรบัการรบัฟงั
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ขอขอบคุณคุณอุทยั อุทยัแสงสขุ
ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร บมจ.แสนสริิ ในการใหข้อ้มลู


