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ฮิตาชิ คอนซัลติง้ ได้รับเลอืกให้เป็นผู้ออกแบบการให้บริการ 'เมืองอัจฉริยะ'  
ส าหรับโครงการ One Bangkok ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

 
กรุงเทพฯ ประเทศไทย 22 ก.พ. 61 – บริษัท ฮิตาชิ คอนซลัติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัทในเครือภายใต้การด าเนินงานของ บริษัท ฮิตาชิ จ ากดั (TSE: 6501) 
และเป็นผู้ ให้บริการโซลชูัน่ส์และบริการด้านการให้ค าปรึกษาชัน้น า ได้รับการคดัเลือกจาก บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้และกลุม่บริษัท ทีซีซี 

ให้เป็นผู้ รับผิดชอบในการออกแบบการให้บริการ 'เมืองอจัฉริยะ' ส าหรับโครงการ One Bangkok 
ซึง่จะเป็นพืน้ท่ีบรูณาการอยา่งเต็มรูปแบบและมีการวางแผนรูปแบบการก่อสร้างโดยค านึงถึงผู้ ใช้บริการเป็นหลกั 
พร้อมทัง้ให้ความส าคญักบัความยัง่ยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการด ารงชีวิตในรูปแบบเมืองอจัฉริยะ  
 
โครงการ One Bangkok อยูใ่นขัน้ตอนการออกแบบทางวิศวกรรม โครงการตัง้อยูใ่จกลางกรุงเทพมหานคร และประกอบไปด้วยอาคารเก้าหลงั คาดวา่จะมีพืน้ท่ีใช้สอยมากกวา่ 
1.8 ล้าน ตร.ม. ถึงแม้วา่จะเป็นโครงการขนาดใหญ่ แต่ผู้ประกอบการก็มีความประสงค์ท่ีจะบรูณาการการให้บริการอจัฉริยะ ไมว่า่จะเป็นด้านพลงังาน ประปา โทรคมนาคม 
งานซอ่มบ ารุงเชิงพยากรณ์ การวิเคราะห์ภาพวีดีโอ ความปลอดภยั การจราจร และการจอดรถ เน่ืองจากโครงการเป็น Mixed Use ซึง่ประกอบไปด้วยพืน้ท่ีส านกังาน 
ห้างสรรพสินค้า โรงแรม คอนโดมิเนียม และพืน้ท่ีเพื่อสนัทนาการและวฒันธรรม จึงท าให้เกิดความซบัซ้อนมากยิ่งขึน้ ดงันัน้ 

การบริหารพืน้ท่ีและการให้บริการอจัฉริยะผ่านแพลตฟอร์ม IoT และศนูย์สัง่การกลาง 
โดยเซ็นเซอร์และความสามารถด้านการวิเคราะห์ท่ีติดตัง้เอาไว้จะชว่ยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับและพฒันาการปฏิบติังานและประสบการณ์ของผู้ ใช้บริการได้อยา่งสม ่าเสมอ 
ท าให้เกิดความสะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภยัมากย่ิงขึน้  
 
โครงการ One Bangkok มีก าหนดการให้บริการในปี พ.ศ. 2564 (2021) และคาดวา่จะมผีู้ ใช้บริการกวา่ 60,000 คน ทัง้พกัอาศยัและท างานในพืน้ท่ีของโครงการ อีกทัง้ One 
Bangkok ยงัจะเป็นพืน้ท่ีสาธิตส าหรับโครงการท่ีมีอยูแ่ล้วและรวมถึงโครงการใหม ่นักพฒันาอสงัหาริมทรัพย์หวงัวา่ 
จะสามารถน าการให้บริการอจัฉริยะเหลา่นีไ้ปปรับใช้ส าหรับโครงการพอร์ตฟอลิโอระดบัโลกของตน   

  
ฮิตาชิ คอนซลัติง้ จะด าเนินงานดแูลโครงการนี ้ด้วยประสบการณ์อนักว้างขวางทัง้ทางด้านยทุธศาสตร์และการวางแผน 'เมืองอจัฉริยะ' ด้าน IT 
และด้านโครงสร้างพืน้ฐานอจัฉริยะ เช่น ฮิตาชิ คอนซลัติง้ เสนอแนะกรอบการออกแบบการให้บริการอจัฉริยะในระดบัสงู แนวคิดด้านเทคนิค รวมไปถึงการน าเสนอรูปแบบกรอบ  

Smart City Sensor Grid และ Smart City Platform องค์ประกอบเหลา่นีถื้อเป็นหวัใจส าคญัในการเช่ือมต่อ บรูณาการ ตรวจสอบ และจดัการระบบโดยรวมแบบเบ็ดเสร็จ 
ไมว่า่จะเป็นการบริหารจดัการด้านการด าเนินงานของโครงการ One Bangkok ทัง้หมด อนัรวมไปถึงตวัเซ็นเซอร์ทกุตวั ทัง้เซ็นเซอร์เพื่อวดัอณุหภมูิ ภาพ เสียง 
และคณุภาพอากาศ และงานซอ่มบ ารุงเชิงพยากรณ์ส าหรับระบบการก่อสร้าง โดยตวั Platform 
นีม้ีศกัยภาพในการให้การสนบัสนนุการบริการเมืองอจัฉริยะท่ีหลากหลายและครอบคลมุทกุระบบ เช่น ระบบพลงังานและระบบน า้ เป็นต้น 
ท าให้การด าเนินงานบริหารโครงการมีประสิทธิภาพสงู น่าเช่ือถือและไว้วางใจในคณุภาพการให้บริการอจัฉริยะได้ โดย ฮิตาชิ คอนซลัติง้ 

วางแผนท่ีจะใช้ทรัพยากรของบริษัทในกลุม่ฮิตาชิให้เกิดประโยชน์อยา่งสงูสดุแก่โครงการ One Bangkok 
 
"การหลอมรวมของระบบบริการแบบ cloud ข้อมลูท่ีมีขนาดใหญ่ และ Internet of Things (IoT) จะเป็นก าลงัสง่เสริมนวตักรรมเพ่ือสงัคมในโครงการ One Bangkok 
ที่จะช่วยพฒันาชีวิตของผูค้นและสนบัสนนุความยัง่ยืนด้านส่ิงแวดล้อม" แอนดรูว์ แฮมิลตนั Global Client Partner ของฮิตาชิ คอนซลัติง้ 
และหวัหน้าด้านธุรกิจนวตักรรมเพ่ือสงัคมของฮิตาชิในเอเชีย กลา่ว  
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"เรารู้สกึเป็นเกียรติท่ีได้มีสว่นร่วมในโครงการท่ีช่วยสานต่อเจตนารมณ์ของฮิตาชิต่อนวตักรรมเพื่อสงัคม ซึง่ต้องการใช้เทคโนโลยีในการท าให้โลกเป็นสถานท่ีๆ ดียิ่งขึน้ 
และในขณะเดียวกนัก็เติมเต็มวิสยัทศัน์ของโครงการ One Bangkok ในการใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือสง่มอบความมีประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานและด้านสิ่งแวดล้อม 
รวมทัง้การเช่ือมต่อทางดิจิตอลท่ีช่วยสง่เสริมคณุภาพชีวิตโดยรวมของผู้อยูอ่าศยั พนกังาน และผู้มาเยือน" เขาเสริม  
 
แอนโธนี อรันเดล ผู้อ านวยการด้านเมืองอจัฉริยะและความยัง่ยืนของโครงการ One Bangkok กลา่ววา่ 
"บริการเมืองอจัฉริยะและความยัง่ยืนเป็นหนึ่งในสิ่งท่ีเราให้ความส าคญัเป็นล าดบัต้นๆ ซึง่สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ Thailand 4.0 
อนัเป็นนโยบายอตุสาหกรรมของรัฐบาลท่ีมุง่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจไทย เราเลือก ฮิตาชิ คอนซลัติง้ จากความช านาญของบริษัทในด้าน IT 
ระบบปฏิบติังานด้านการบริหารสิ่งอ านวยความสะดวก และ Internet of Things 
เราก าลงัร่วมมือกนัเพื่อสร้างการพฒันาเมืองแบบยัง่ยืนและเต็มเป่ียมไปด้วยนวตักรรมอจัฉริยะ ท่ีจะเป็นตวัอยา่งของประสบการณ์การใช้ชีวิตคนเมืองแบบใหม่” 
 
โครงการ One Bangkok จะเป็นหวัข้อหารือหนึ่งในการประชมุ Hitachi Social Innovation 2018 Bangkok ครัง้ท่ี 2 ณ โรงแรม The Plaza Athenee กรุงเทพฯ วนัท่ี 23 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 การประชมุท่ี บริษัท ฮิตาชิ และ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย เป็นผู้จดันีส้นบัสนนุแนวทาง Thailand 4.0 ของรัฐบาลไทย 
ในการสร้างสงัคมอจัฉริยะและยัง่ยืนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยและประชาชน 

และยงัจะเป็นโอกาสในการแนะน าเทคโนโลยีนวตักรรมเพ่ือสงัคมและโซลชูัน่ส์ในด้านการเปลี่ยนเข้าสูดิ่จิตอล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รวมทัง้ Internet of 
Things (IoT)  
 
เก่ียวกับบริษัท ฮิตาชิ คอนซัลติง้   
ฮิตาชิ คอนซลัติง้ เป็นองค์กรท่ีให้บริการด้านโซลชูัน่ส์ระดบัโลกของ บริษัท ฮิตาชิ ซึง่เป็นผู้น าด้านนวตักรรมระดบัโลกในด้านโซลชูัน่ส์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมลูขา่วสาร 

และยงัเป็นผู้บกุเบิก Internet of Things ฮิตาชิ คอนซลัติง้ เป็นผู้บรูณาการธุรกิจส าหรับยคุ IoT และเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางดิจิตอล 
ด้วยความรู้เฉพาะทางท่ีสัง่สมมาอยา่งยาวนาน เราและลกูค้าได้ร่วมมือกนั เพ่ือช่วยให้พวกเขาก้าวหน้าทางนวตักรรมได้เร็วขึน้ ขยายความมีประสิทธิภาพเชิงปฏิบติัการให้ดียิ่งขึน้ 
และท าให้มลูค่าของธุรกิจเพื่อความยัง่ยืนและทางสงัคมท่ีสามารถวดัได้เป็นไปได้จริง ในฐานะท่ีเป็นบริษัทโซลชูัน่ส์ท่ีเน้นการให้ค าปรึกษา 
เราสามารถช่วยให้ลกูค้าใช้ประโยชน์จากข้อมลูได้มากท่ีสดุ เพราะข้อมลูคือทรัพยากรเชิงยทุธศาสตร์ในการขบัเคลื่อนความแตกต่างท่ีได้เปรียบ ความภกัดีของลกูค้า 

และการเติบโต ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติม สามารถเข้าไปท่ี  www.HitachiConsulting.com. 
 
เก่ียวกับบริษัท ฮิตาชิ  
บริษัท ฮิตาชิ จ ากดั (TSE: 6501) ซึง่มีส านกังานใหญ่อยูใ่นกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น ได้ถ่ายทอดนวตักรรมท่ีช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของสงัคม 
รายรับตามบญัชีงบประมาณของบริษัทเมื่อปีงบ 2559 (สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2560) คิดเป็นจ านวน 9,162.2 พนัล้านเยน (81.8 พนัล้านเหรียญสหรัฐ) 
กลุม่ฮิตาชิเป็นผู้น าระดบัโลกในด้านธุรกิจนวตักรรมเพ่ือสงัคม และมีพนกังานประมาณ 304,000 คนทัว่โลก 
ฮิตาชิน าเสนอโซลชูัน่ส์ให้แก่ลกูค้าผ่านการสร้างสรรค์เชิงร่วมมือในหลายแขนง ทัง้ด้านพลงังาน อตุสาหกรรม ระบบน า้ การพฒันาเมือง การเงิน รัฐบาล สาธารณะ 

และการดแูลสขุภาพ ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัฮิตาชิ สามารถเข้าไปท่ี http://www.hitachi.com  

 
เก่ียวกับโครงการ One Bangkok  
โครงการ One Bangkok เป็นการร่วมทนุระหวา่ง บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ท (ประเทศไทย) จ ากดั และ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เป็นพืน้ท่ีบรูณาการเต็มรูปแบบท่ีตัง้อยูใ่จกลางกรุงเทพฯ ณ หวัมมุถนนวิทยกุบัพระราม 4 ติดกบัสวนลมุพินี 
โครงการมาพร้อมกบัการเข้าถึงผ่านระบบรถไฟใต้ดินของเมืองโดยตรง 
โครงการนีเ้ร่ิมจากแผนผงัท่ีครบถ้วนและสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นท่ีจะสร้างมาตรฐานใหมใ่นด้านการออกแบบ คณุภาพ การเช่ือมต่อ และความยัง่ยืน 
พืน้ท่ีแห่งนีจ้ะเป็นท่ีตัง้บริษัทท่ีโดดเด่นท่ีสดุในเมือง เป็นจดุหมายปลายทางแห่งไลฟ์สไตล์ท่ีรวมแหลง่การค้าทัง้ใหมแ่ละท่ีมีอยู ่โรงแรม ประสบการณ์ด้านศิลปะและวฒันธรรม  

รวมไปถึงท่ีพกัอาศยัท่ีมีความหรูหราเข้าไว้ด้วยกนั โดยเกือบคร่ึงของพืน้ท่ีได้รับการออกแบบให้เป็นพืน้ท่ีสาธารณะ โครงการ One Bangkok สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
เป็นศนูย์รวมทกุอยา่ง ซึง่จดุประกายให้เกิดการมีสว่นร่วมของผู้คนในพืน้ท่ีเมือง ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติม สามารถเข้าไปท่ี http://onebangkok.com. 
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