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ความสำเร็จ
ที่มากขึ้นทุกวัน
บริษัท สมารท เซอรวิส แอนด แมเนจเมนท จำกัด

กอตั ้งขึ ้นเมื ่อป พ.ศ. 2550 เราเชี ่ยวชาญใน

การใหบริการดานการบริหารจัดการอาคารชุด

และหมูบานจัดสรร รวมทั้งงานบริการนิติบุคคล

อาคารชุด หมู บาน และทาวนโฮม งานของเรา

ครอบคลุมตั้งแตการรับผิดชอบดูแลนิติบุคคล

ภายในโครงการ นำเสนอนโยบายเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตการอยูอาศัยของลูกบาน วางแผน

การดำเนินงาน  ไปจนกระท่ังควบคุมดูแลการ

บริหารอาคาร หรือหมูบานจัดสรร

ดวยประสบการณที่มีมาอยางยาวนานผสาน

ความเชี่ยวชาญที่ ไมหยุดยั้ง จึงทำใหตลอด 13 ป

ที่ผานมา SMART ไดรับความไววางใจ และ

ยอมรับจากองคกรชั้นนำระดับประเทศใหดูแล

โครงการตางๆ ทั้งคอนโดมิเนียม หมูบาน และ

ทาวนโฮม รวมกวา 240 โครงการทั่วประเทศ

SMART Service and Management Co., Ltd. 
was founded in 2007. We specialize in 
providing management services for 
condominiums and housing estates, as 
well as providing juristic person services 
for condominiums, housing estates and 
townhomes. Our responsibility coverage 
includes looking after the legal entities 
within the project, introducing innovative 
policies to elevate the quality of life of 
our residents, planning the operations, 
and supervising the administration of 
the building or housing estate.

With our long running experience and 
ever-evolving expertise, SMART has, 
over the past 13 years, been trusted and 
appreciated by the country’s leading 
organizations to oversee over 240 of 
their residential premises throughout 
the country. 

An On-going
Success





กาวไปพรอม
ความสัมพันธอันยั่งยืน
เพราะเราเชื่อวาการสรางความสัมพันธอันยั่งยืน

ตอผู อยูอาศัย ชุมชน และพันธมติร ยอมสราง

การเติบโตอยางย่ังยืนใหกับองคกร SMART 

จึงมุงมั่นออกแบบ “ความสุขอันย่ังยืน” ใหกับ

ผู อยูอาศัย ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให

กับทุกทานและชุมชน โดยนโยบายในการทำงานของ

เรายึดม่ันอยูในความซื่อสัตย  ความรับผิดชอบ

และความโปรงใส ซึ่งจะนำไปสูความไววางใจสูงสดุ

ของทุกคน

We believe that building a strong, 
sustainable relationship with the 
residents ,  the communit ies and 
the allies is a way to bring continuous 
growth to the organization. SMART 
is committed to designing “sustainable 
happiness” by improving the quality of 
life of the residents and the community.
Our work ethic follows the principles of 
honesty, responsibility and transparency. 
These, we believe, are the way to build 
long-lasting trust in SMART and our team.

A Step Towards
A Sustainable
Synergy
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our staff at all levels to be equipped with 
knowledge, expertise, camaraderie and 
great service minds, in the same way that 
we train our staff to provide outstanding 
services with cutting-edge technology 
and stay ahead of the curve.

In addition to our experienced onsite 
teams on various projects, SMART 
headquarters is operated by over 100 
experts, consisting of the management 
and support teams which are responsible 
for analyzing, planning, and verifying 
operations, and being ready to act quickly 
and effectively in all circumstances.

ความเขมแข็งของบุคลากรยอมสะทอนความ

แข็งแกรงขององคกร SMART จึงมุงพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานทุกคนในทุกระดับเพือ่

ใหมีความพรอมทั้งดานความรู ความชำนาญ

มีอัธยาศัยที่ดี และมีใจรักในการใหบริการ ในขณะ

เดียวกันเรายังมุงพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ใหมีความรูดานเทคโนโลยีสมัยใหมเพื ่อสราง

บริการที่โดดเดน และกาวล้ำนำหนาอยูเสมอ

นอกจากทมีงานท่ีมคีวามเช่ียวชาญประจำอยู

ตามโครงการตางๆ แลว เรายังมีกำลังสำคัญ

ของบริษัท SMART ปฏิบัติงานอยูที่สำนักงาน

ใหญกวา 100 ชีวิต ประกอบดวยทีมบริหาร

และทีมฝายสนับสนุน ทำหนาที่วิเคราะห วางแผน 

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน พรอมใหความชวยเหลือ

ในทุกดานอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ศักยภาพท่ีไมหยุดพัฒนา

A Constant Growth
Of Efficiency

The strength of our team reflects the 
strength of the organization. SMART 
takes pride in building great quality in  



บริการของเรา

The Last Manager
You Will Ever Need

การบริหารจัดการทรัพยสินและ
การบริหารจัดการนิติบุคคล
บริการหลักของบริษัทฯ คือ การบริหารจัดการ

ทรัพยสินและการบริหารจัดการนิติบุคคล ดวย

ทีมงานที ่มีความเชี่ยวชาญ และมีความชำนาญ 

ประสานความกาวหนาทางเทคโนโลยี ดวยความ

ตั้งใจที่จะสราง “มาตรฐานใหม” ของการบริหาร

จัดการทรัพยสินในประเทศไทย

ประเภทงานบริการ

• การจัดการอาคารและสถานที่

• การจัดการและการบำรุงรักษาเคร่ืองกลและไฟฟา

• บริการทางการเงินและบัญชี

• บริการดานกฎหมายและที่ปรึกษากฎหมาย

• การจัดการสิ่งแวดลอม

• บริการแกผูอยูอาศัย

• การบริหารจัดการผูรับเหมาและคูคา

• การบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารและทรัพยสิน   

   โครงการอสังหาริมทรัพยแบบผสมผสาน

บริการรับตรวจสอบระบบวิศวกรรม
อาคารและหมูบานเบื้องตน
SMART มีความเชี่ยวชาญดานการตรวจสอบ

รับมอบอาคารดวยทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ ซ่ึง 

ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

จากสภาวิศวกร และมีประสบการณในการบริหาร

จัดการบำรุงรักษางานระบบวิศวกรรมอาคารสูง 

งานซอมบำรุงรักษาอาคารชุดพักอาศัย พรอม

เจาหนาที่ดูแลความปลอดภัยในการทำงานระดับ

วิชาชีพ (จป.) ตรวจสอบในทุกข้ันตอน โดยบริษัทฯ

ไดรับความไววางใจใหดูแลโครงการมากกวา 190

โครงการทั่วประเทศ



 บริการตรวจสอบระบบวิศวกรรมอาคาร ประกอบ

ดวยการตรวจสอบ สังเกต วิเคราะห และประมวล

ผลเปนรายงานดานความม่ันคงแข็งแรง และ

สภาพของระบบประกอบอาคารตางๆ ซึ่งเปนการ

ตรวจสอบจากการใชงานจริง พรอมการคนหา

สิ่งผิดปกติเบื้องตน หรืออาการบงชี้ถึงความไม

ปลอดภัยของโครงสรางและระบบอุปกรณของ

อาคาร ซึ่งการตรวจสอบจะเปนไปตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยท่ีกฎหมายกำหนด พรอมแผนการ

ซอมบำรุงของแตละอุปกรณที่แตละอาคารควร

นำไปปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิต

และทรัพยสินของผูอยูอาศัยภายในอาคารตอไป

บริการจัดตั้งนิติบุคคล
บริษัทฯ มีความพรอมดานทีมงาน และบุคลากรที่

มีประสบการณในการดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคล

ท้ังกลุมคอนโดมิเนียม บานจัดสรร ท้ังยังมีกระบวน

การระบบการดำเนินการที่ไดมาตรฐาน รวมทั้ง

การดำเนินการดานเอกสาร เพื่อติดตอราชการ

ตางๆ สนับสนุนการดำเนินการเตรียมจัดตั้ง

นิติบุคคลของโครงการ หรือสงมอบงานจากทาง

บริษัทอสังหาริมทรัพยไดอยางมีประสิทธิภาพ

ซึง่ตลอดกวา 10 ปที่ผานมา SMART ดำเนิน

การจัดตั้งนิติบุคคลมาแลวกวา 100 โครงการ

ประเภทงานบริการ

• การปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย และขอบังคับ

  นิติบุคคลที่เกี่ยวของ

• จัดประชุมสามัญประจำปครั้งแรก

• สงมอบสาธารณูปโภคทั่วไปจากบริษัท   

  อสังหาริมทรัพย

• จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของในการ

  จัดตั้งนิติบุคคล

• ดำเนินเรื่องกับราชการเพื่อการจัดตั้งนิติบุคคล

  และติดตามจนกวาจะเสร็จสิ ้น



The Property & Juristic Person 
Management Services
 Our main services are the property 
management and juristic person 
management. We work with highly 
experienced staff and use technological 
advancements to build “the new standard” 
of property management in Thailand.

Services include
 • Buildings and sites management
 • Electrical and mechanical systems    
  management and maintenance
 • Finance and accounting management
 • Legal services and consultation
 • Environmental management

  • Services for the residents
 • Contractors and partnerships
   management

 • Juristic person management for
   buildings and mixed-property projects

General Inspection of Building & 
Housing Estate System Service
 SMART is experienced in building 
inspection and handing over by a team 
of experts certified by Thailand Council 
of Engineers. We also have experience 
in managing and maintaining advanced 
building systems, and maintenance of 
high-rise condominiums. To ensure 
maximum safety requirements, we have 
professional safety inspectors overseeing 
every procedure. We are trusted to 
operate and handover more than 190 
properties nationwide.

The building engineering inspection 
service consists of inspection, observation,



analysis and evaluation, after which 
a thorough report on stability and 
durability on each part building is 
generated. Tests are carried out by 
actual usage to search for basic flaws 
and symptoms indicating potential 
threats to the systems. The service also 
provides the equipment maintenance 
plans applicable to every building to 
ensure the safety of lives anzvd property.

Juristic Person Set Up Service
 With an experienced team of experts in
the field, we are ready to be in charge 
of establishing juristic persons for 
condominiums, housing estates and 
more. We have a standardized process 
including document processing, working 
with various governmental organizations,  

supporting the preparation of the 
establishment of the juristic person of 
the project and efficiently delivering 
the work from the real estate company. 
Over the past 10 years, SMART has 
established more than 100 juristic 
persons.

Service types
 • Legal consultation and regulations of  
  related juristic persons
 • Organization of the first annual general          
   meeting
 • Delivery of general public utilities from 
  real estate companies
 • Preparation of relevant documents for 
  the establishment of a juristic person
 • Liaison with government to establish
 a juristic person and follow up until
   completion



Smart Innovations
นวัตกรรมที่แตกตาง

A Unique Step
To The Future

เพราะเปาหมายของเราคือการยกระดับมาตรฐาน

การบริการที่ดีอยางไมหยุดยั้ง SMART จึงได

สรางสรรคนวัตกรรม พรอมนำเทคโนโลยีเขามา

ผสมผสานกับการทำงานเพื่อสรางประสบการณ

ท่ีแตกตางใหกับลูกคา ตอบโจทยทุกความตองการ

ของผูอยูอาศ ัย เรายังใหความสำคัญในการ

พัฒนาประสบการณใหมๆ ทั้งในแงบุคคล ชุมชน

รอบขาง ดวยการพัฒนาบริการใหมีความรวดเร็ว 

มีความโปรงใส พรอมพัฒนาความสามารถ และ

ประสิทธิภาพของพนักงาน เพื ่อความสะดวก

สบายที่มากขึ้นของผูอยูอาศัย รวมทั้งความสุข

ในการใชพื้นที่สวนกลางรวมกัน

นวัตกรรมของ SMART มีดังนี ้

SMART WORLD
SMART WORLD เปนแอปพลิเคชันที่จะทำ

ใหชีวิตของผู อยูอาศัยสะดวกสบาย  และงาย

ยิง่ขึ้น เนื่องจากผูอยูอาศัยสามารถจัดการทุก

เรื ่องไดภายในแอปพลิเคชันเดียว เชน จายคา

สาธารณูปโภค ติดตอกับฝายนิติบุคคล รวมทั้ง

รับทราบขาวสารใหมๆ ทั้งยังเปนแอปพลิเคชัน

ที่สามารถดาวนโหลดไดโดยไมเสียคาใชจาย และ

คัดสรรสิทธิพิเศษจากหลากหลายพันธมิตรมา

ให ผูอยูอาศัยอยูเสมอ นอกจากนั ้น SMART 

WORLD ยังเปนแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัย

สูง เนื่องจากถูกพัฒนาขึ้นโดย SMART จึงหมด

ปญหาขอมูลสวนบุคคลรั่วไหล สบายใจในความ

เปนสวนตัวสูงสุด งายเพียงปลายนิ้ว แคนี้ไมวา

ท่ี ไหนก็สามารถเชื่อมตอกับฝายนิติบุคคลได

ตลอดเวลา

IPMS
แนใจไดอยางไรวาทีมงาน SMART ทำงานอยาง

มีประสิทธิภาพ? คุณสามารถตรวจสอบสถานะ

การรองขอบริการไดอยางไร? คณะกรรมการ

สามารถวัดคุณภาพการใหบริการของ SMART 

ไดอยางไร? IPMS เปนระบบที่ชวยตรวจสอบ

ความปลอดภัยภายในโครงการท่ีมากกวาพนักงาน

รักษาความปลอดภัยโดยระบบนี ้จะทำหนาที่

ตรวจสอบความปลอดภัยสวนตาง ๆ  ของโครงการ 

เช น ความปลอดภัยของถังด ับเพลิง ความ

ปลอดภัยของผู อยูอาศัย  ความเรยีบรอยใน

การทำงานของผูรับเหมา เปนตน ซึ่งระบบ IPMS 

เปนระบบภายในองคกรที่พนักงานสามารถเขาถึง

ไดผานชองทางออนไลน ชวยใหพนักงานติดตาม

การทำงานไดอยางใกลชิดตลอดเวลา โดยทุก

การทำงานจะถูกบันทึกเปนรูปภาพ พรอมระบุ

เวลาไวเสมอ เพื่อใหความมั่นใจวาการดำเนินงาน

ของเรามีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได

Smart Finance
เพ่ิมความโปรงใส สรางมิติใหมแหงการทำงานบัญชี 

และการเงิน ดวยระบบ SMART Finance ซึ่ง

เปนการจัดการทางการเงินที่มีความแมนยำ และ

ตรวจสอบได พรอมท้ังยังขจัดปญหาการรับเงินสด

ที่อาจทำใหเกิดความผิดพลาด โดยระบบการ

เงินทั้งหมดนี้จะถูกขึ้นตรงกับฝายสำนักงานใหญ







 Our goal is to never stop improving 
the standard of our service, SMART has 
designed innovative technology and 
combined with work to create a unique 
experience for our clients, matching 
all needs of the residents. We value 
the importance of building new and 
unique experiences for the individual and 
the community around them by improving 
the speed of our services, being open 
and transparent and always being able 
to define a space for improvement, all 
for greater comfort of the residents 
sharing the common spaces.

These are the innovations we can provide.

SMART WORLD
 SMART WORLD is an application that is 
designed for the comfort of our residents. 
With SMART WORLD, all of the daily hassle 
can be handled within one application, 
that is, paying utility bills, chatting with 
our onsite management team, keeping up 
with news and yes, it’s free of charge. 
The resident may enjoy numerous daily 
offers by our alliances handpicked to 
application owners only. On top of that, 
SMART WORLD is a highly secure 
application as it was developed by 
SMART itself. So you can enjoy peace of 
mind and absolute privacy without 
worrying about personal information 
leakage. The application is available at 
your fingertips anywhere, which means 
you stay connected with your home, 
anytime.

IPMS
 How can you be sure that the SMART 
team are working at full capacity? 
How can you check the status of your 
service requests? How can board
committees measure the service quality 
of SMART? 

IPMS is a system that helps monitor 
security of the project better than any 
security personnel. This system is 
responsible for checking the safety of 
various areas of the project, such as 
identifying fire hazards or potential 
threats to the residents, checking 
the work of the contractors, etc.

The IPMS system is an internal system 
developed exclusively for SMART, an 
employee can access the system 
online, allowing them to monitor the 
work closely. All inspection activities 
are saved as images with constant 
time stamping to ensure that our 
operation is transparent and can be 
inspected at anytime.

Smart Finance
 Enjoy more transparency with this 
never-before-seen way of accounting 
a n d  f i n a n c e  w i t h  S M A RT F i n a n c e .  
A financial management with great 
accuracy and transparency, it also 
eliminates cash-receipt complications 
that often cause errors. The entire 
system is directly controlled by the 
headquarters.



Condominiums
SMART มีประสบการณดูแลอาคารสูงคอนโดมิเนียม ทั้งหมด 73 โครงการ แบงเปน

 SMART has managed a total of 73 condominiums as follows:  

ผลงานที่ผานมา

Our Past
Works

Housing Estates
SMART มีประสบการณดูแลโครงการบานเดี ่ยว ทั ้งหมด 64 โครงการ แบงเปน

 SMART has managed a total of 64 housing estates as follows:

Townhomes
SMART มีประสบการณดูแลโครงการทาวนโฮม ทั้งหมด 111 โครงการ แบงเปน

 SMART has managed a total of 111 Townhome projects as follows:

7
Condominiums

under 100 units

25
Condominiums

100 - 400 units

32
Condominiums

401-1,000 units

9
Condominiums

more than
1,000 units 

7
Villages

under 50 units

40
Villages

51- 200 units

13
Villages

201- 400 units

4
Villages

more than
400 units

7
Townhomes

under 50 units

42
Townhomes

51- 200 units

50
Townhomes

201- 400 units

12
Townhomes

more than
400 units
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