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SHARING
QUALITY  T IME

QUALITY TIME
SHARING
สังคมที่ดี คือจุดเริ่มต้นของอนาคต
ที่ดีที่สุด พื้นที่โครงการของเราจึง
ออกแบบเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกการทำ
กิจกรรมร่วมกัน ไม่เพียงแต่เฉพาะคนใน
ครอบครัว แต่ยังรวมไปถึงการสร้างสรรค์
สิ่งดีๆ ร่วมกันของลูกบ้านอีกด้วย

DUR ABLE
SPACE & TIME
เข้าใจความแตกต่างและความต้องการ
ของคนในทุกช่วงวัย โครงการของ
เราจึงมุ่งออกแบบพื้นที่สำหรับลูกบ้าน
ให้พร้อมใช้งาน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง** 
ในทุกๆ 7 วัน ให้จินตนาการ ได้โลดแล่น 
ณ ที่แห่งนี้อย่างไร้ขีดจำกัด

PRIVACY AT
HEART
ผสานทุกพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียวกับ
ธรรมชาติ พร้อมสร้างความรู้สึกสงบ
ผ่อนคลาย และเป็นส่วนตัว ในทุกคร้ังท่ี
กลับบ้าน ก่อให้เกิดคอนเซ็ปต์การ
รังสรรค์พ้ืินท่ีส่วนตัวบนพ้ืนท่ีส่วนกลาง
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม่เหมือนสภาพจริง ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ สำนักงานนิติบุคคล คลับเฮ้าส์ สระว่ายน้ำ และสวนส่วนกลางเป็นบริการสาธารณะ

ภาพถ่ายใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

**เงื่อนไขในการให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อบริษัทฯ 
   พ้นภาระในการดูแลพื้นที่ส่วนกลาง



ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม่เหมือนสภาพจริง สำนักงานนิติบุคคล สระว่ายน้ำ และสวนส่วนกลางเป็นบริการสาธารณะ *ทั ้งนี ้เป็นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ 

๏ 24/7 CO-WORKING SPACE 
ครั้งแรกกับพื้นที่สร้างสรรค์ไอเดีย
ใหม่ๆที่พร้อมให้ใช้งานได้ตลอด 
24 ชั่วโมง** 

๏ สระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่

๏ PREMIUM ACTIVE SPACE 
ฟิตเนสที่รวบรวมกิจกรรมทั้ง
แบบ CARDIO และ 
BODY-WEIGHT TRAINING

จุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตที่
สมบูรณ์แบบ... แรงบันดาลใจ
จากการเดินผ่านซุ้มประตูของ
โบสถ์ที่มีความยิ่งใหญ่ สะท้อน
ให้เห็นถึงจุดเริ ่มต้นของการ
ใชีชีวิตแห่งอนาคต

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม่เหมือนสภาพจริง ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ สำนักงานนิติบุคคล คลับเฮ้าส์ สระว่ายน้ำ และสวนส่วนกลางเป็นบริการสาธารณะ

**เงื่อนไขในการให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อบริษัทฯ 
   พ้นภาระในการดูแลพื้นที่ส่วนกลาง

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม่เหมือนสภาพจริง สำนักงานนิติบุคคล สระว่ายน้ำ และสวนส่วนกลางเป็นบริการสาธารณะ *ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ 

DIFFERENCE
MAKE THE



เติมเต็มให้ทุกชีวิตเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 
ด้วยการออกแบบสวนที่มาพร้อมมุมกิจกรรมที่หลากหลาย 
ทั้ง OUTDOOR FITNESS JOGGING TRACK และลานกรวดนวดเท้าสำหรับคุณพ่อคุณแม่
EDUCATIONAL PLAYGROUND ที่ต่อยอดจินตนาการของคุณหนู
พร้อมมุมไม้ซุ้มที่เปรียบเสมือนสีสันของชีวิตที่ไม่สิ้นสุด

เติมเต็มให้ทุกชีวิตเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 
ด้วยการออกแบบสวนที่มาพร้อมมุมกิจกรรมที่หลากหลาย 
ทั้ง OUTDOOR FITNESS JOGGING TRACK และลานกรวดนวดเท้าสำหรับคุณพ่อคุณแม่
EDUCATIONAL PLAYGROUND ที่ต่อยอดจินตนาการของคุณหนู
พร้อมมุมไม้ซุ้มที่เปรียบเสมือนสีสันของชีวิตที่ไม่สิ้นสุด

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม่เหมือนสภาพจริง สำนักงานนิติบุคคล สระว่ายน้ำ และสวนส่วนกลางเป็นบริการสาธารณะ *ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ 

SHARING
QUALITY  T IME

FAMILY ZONE
(มุมที่นั่งพักผ่อน)

JOGGING TRACK ลานกรวดนวดเท้า

MULTIPURPOSE AREA
ลานอเนกประสงค์

EDUCATION
PLAYGROUND

OUTDOOR
FITNESS

THE GARDEN COURT



กระจกตัดแสง

บรรจงสร้างความแตกต่างด้วยการกรุหิน
ธรรมชาติ เพิ่มรายละเอียดให้บ้านของคุณ
ดูสวยงามไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน

รายละเอียดที่ละเอียดอ่อน

ธรรมชาติสอดแทรกและ 
ผสมผสานกับการใช้ชีวิต

POCKET GARDEN

สูงโปร่ง โล่งสบาย
ความสูงจากพื้นจรด
เพดาน 2.8 เมตร
ดูโปร่งโล่งรับแสง 
ธรรมชาติได้เต็มที่

ช่องเก็บของหน้าบ้าน

SIMPLE
IS THE BEST SPACE
เรียบง่ายและงดงาม 
ฟังก์ชั่นและพื้นที่ใช้สอยสำหรับชีวิตทันสมัย

LAYLA

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม่เหมือนสภาพจริง ซึ่งแสดงการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเท่านั้น ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ บ้านที่จำหน่ายไม่รวมการตกแต่งใดๆ ทั้งสิ้น



ตร.วา

ที่ดินเริ่มต้น

ตร.ม.

พื้นที่ใช้สอย

18

100

ห้องนอน

ห้องน้ำ

3

ที่จอดรถ

1

2

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม่เหมือนสภาพจริง ซึ่งแสดงการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเท่านั้น ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ บ้านที่จำหน่ายไม่รวมการตกแต่งใดๆ ทั้งสิ้น

2 ND FLOOR

1 ST FLOOR

LAYLA

LIVING ROOM

DINING AREA

KITCHEN AREA

MULTIPURPOSE AREA

MASTER BEDROOM

ห้องนอนมาสเตอร์ขนาดใหญ่ที่
สูงโปร่งโล่งสบายพร้อมพื้นที่

WALK-IN CLOSET ที่เติมเต็ม
การอยู่อาศัยให้ครบเครื่องยิ่งขึ้น



LUXURIOUS MASTER BEDROOM 
ห้องนอนขนาดใหญ่ที่ทำให้ทุกการพักผ่อนดีที่สุด
ปลอดโปร่งโล่งสบายด้วยเพดานสูงกว่า 2.8 เมตร

HOBBY CORNER 
ห้องอเนกประสงค์ที่จะปรับให้เป็นห้องสำหรับกิจกรรม
สุดพิเศษ หรือจะเป็นห้องนอนเพิ่มขึ้นอีกห้องก็เป็นไปได้

GRAND LIVING ห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ที่เชื่อมกับ 
DINNING AREA และเคาน์เตอร์บาร์ รองรับทุกการ
สังสรรค์ของคนในครอบครัว 

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม่เหมือนสภาพจริง ซึ่งแสดงการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเท่านั้น ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ บ้านที่จำหน่ายไม่รวมการตกแต่งใดๆ ทั้งสิ้น *พื้นที่บริเวณชั้น 1 ที่สามารถกั้นเป็นห้องเพิ่มเติมได้



ผสานเส้นสายแห่งศิลปกรรมคลาสสิคที่งดงามผ่านกาลเวลา
สู่รอยยิ้มของครอบครัวเป็นมากกว่าการได้แบ่งปันความสุขร่วมกัน

TIMELESS
MASTERPIECE
TIMELESS
MASTERPIECE

กระจกตัดแสง

ทางลาด

พื้นที่เก็บของหน้าบ้าน

การออกแบบที่เป็น TIMELESS
ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน
บ้านของคุณจะร่วมสมัยอยู่เสมอ

รายละเอียดที่ละเอียดอ่อน

ธรรมชาติสอดแทรกและ 
ผสมผสานกับการใช้ชีวิต

POCKET GARDEN

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม่เหมือนสภาพจริง ซึ ่งแสดงการแบ่งพื ้นที ่ใช้สอยเท่านั ้น ทั ้งนี ้เป็นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ บ้านที ่จำหน่ายไม่รวมการตกแต่งใดๆ ทั ้งสิ ้น

OLIVIA



ผสานเส้นสายแห่งศิลปกรรมคลาสสิคที่งดงามผ่านกาลเวลา
สู่รอยยิ้มของครอบครัวเป็นมากกว่าการได้แบ่งปันความสุขร่วมกัน

TIMELESS
MASTERPIECE
TIMELESS
MASTERPIECE OLIVIA

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม่เหมือนสภาพจริง ซึ ่งแสดงการแบ่งพื ้นที ่ใช้สอยเท่านั ้น ทั ้งนี ้เป็นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ บ้านที ่จำหน่ายไม่รวมการตกแต่งใดๆ ทั ้งสิ ้น

ตร.วา

ที่ดินเริ่มต้น

ตร.ม.

พื้นที่ใช้สอย

ห้องนอน ห้องน้ำ ที่จอดรถ

DINNING AREA

ใส่ใจตั้งแต่หน้าบ้าน 
ด้วยพื้นที่เก็บรองเท้า

ห้องนั่งเล่นและห้องรับประทาน
อาหารสำหรับครอบครัวใหญ่

ห้องน้ำแบบไม่มี STEP

FRIENDLY DESIGN
(RAMP)

STORAGE
ห้องเก็บของใต้บันได

ใส่ใจทุก GENERATION 
ด้วยทางลาด

FRIENDLY DESIGN
(RAMP)

WALK-IN CLOSET

ห้องนอนขยายขนาดใหญ่

LUXURIOUS
MASTER
BEDROOM



THE PARLOUR 
ศูนย์กลางของครอบครัวที่ครบทุกสีสัน 

ทั้งห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ เชื่อมต่อกับ DINNING AREA

MULTI-PURPOSE ROOM 
รองรับทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนสำหรับคุณหนู 

ห้องทำกิจกรรมส่วนตัว หรือปรับเป็น WALK-IN CLOSET
ขนาดใหญ่ก็สามารถเป็นไปได้

LUXURIOUS MASTER BEDROOM 
ห้องนอนมาสเตอร์ที่ครบทุกฟังก์ชั่น ไม่ว่าจะเป็น

เตียงคิงไซส์กว้างขวาง WALK-IN CLOSET และห้องน้ำในตัว

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม่เหมือนสภาพจริง ซึ ่งแสดงการแบ่งพื ้นที ่ใช้สอยเท่านั ้น ทั ้งนี ้เป็นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ บ้านที ่จำหน่ายไม่รวมการตกแต่งใดๆ ทั ้งสิ ้น



แฟชั่นไอส์แลนด์
CDC

เซ็นทรัลเฟสติวัล อิสต์วิลล์
เดอะคริสตัล

เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
ฯลฯ

รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม
รร.นานาชาติกีรพัฒน์

รร.นายเรืออากาศ
รร.นานาชาติกรุงเทพ

SISB Schools
ม.เวสเทิร์น

รพ.สายไหม
รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล

รพ.สินแพทย์
รพ.พญาไท นวมินทร์
สำนักงานเขต สายไหม

จุดขึ้น-ลงทางด่วน สุขาภิบาล5
ห้าแยกวัชรพล

ถ.เทพรักษ์
ถ.สายไหม

ถ.รามอินทรา
ถ.พหลโยธิน

รถไฟฟ้าสายสีแดง

ช้อปปิ้ง สถานศึกษา
โรงพยาบาล

และสถานที่ราชการ
ซุปเปอร์ไฮเวย์
และทางด่วน รถไฟฟ้า

เติมเต็มทุกด้านของชีวิตที่เชื่อมต่อทุกปลายทางที่แตกต่างเติมเต็มทุกด้านของชีวิตที่เชื่อมต่อทุกปลายทางที่แตกต่าง

ภาพทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

L O C AT I O N
T H E  P E R F E C T  O F



ภาพทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

พรีเมียม

THE BEST LIVING 
SOLUTION 

FOR URBAN PEOPLE

Grande Pleno วัชรพล-สุขาภิบาล 5

Grande Pleno วัชรพล-สุขาภิบาล 5



ภาพทั้งหมดใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

เอพีมุ่งม่ันพัฒนานวัตกรรมการอยู่อาศัยสำหรับคนเมือง ภายใต้ CORE BRAND VALUE
คือ การสร้างพ้ืนท่ีชีวิตท่ีเข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ ผ่านกระบวนความคิดท่ีลึกซ้ึง

ในทุกข้ันตอนการออกแบบภายใต้ 3 ปรัชญา

“บ้านกลางเมือง & PLENO”  
กว่า 20 ปี ท่ีเราไม่หยุดน่ิงในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่
เพ่ือตอบสนอง LIFESTYLES ของคนเมืองอย่างแท้จริง

2005 คิดต่าง
ภายใต้แนวคิด BIG CITY นำสถาปัตยกรรมตะวันตกเข้ามาผสมผสาน
จึงเป็นท่ีมาของ EUROPEAN MODEL

2006  ได้มีการต่อยอดพัฒนา
ด้วย “DESIGN” ท่ีสร้างจาก LIFESTYLES ครอบครัวสมัยใหม่ ก่อให้เกิด URBANION MODEL

2010 ยกระดับคุณค่าของบ้านทาวน์โฮม “บ้านกลางเมือง”
แบบบ้านใหม่  S-SENSE MODEL ท่ีเพ่ิมฟังก์ช่ัน “PREMIUM SPACE”
ตอบโจทย์การใช้งานความครอบครัวเมืองยุคใหม่

2013 สู่จุดแข็ง COMPETITIVE PACKAGE
ท้ังดีไซน์และฟังก์ช่ัน เกิดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ห้องนอนใหญ่สไตล์ PENTHOUSE

2014 สร้างกระแส TALK OF THE TOWN 
อีกคร้ังกับทาวน์โฮมระดับ LUXURY ทาวน์โฮม 3 ช้ันคร่ึง
ท่ีชูความเหนือระดับด้วย DOUBLE VOLUME สูงถึง 5.5 เมตร

2015 ส่ง บ้านแนวคิดใหม่ “X-TREND MODEL” 
ท่ี DESIGN ขยายสเปชเต็มพ้ืนท่ีกว่า 222 ตารางเมตร 
ด้วยฟังก์ช่ันพิเศษท่ีรองรับได้ถึง 5 ห้องนอน 
เพ่ือตอบโจทย์ LIFESTYLES ความครัวท่ีสมบูรณ์แบบมากข้ึน

2018 LIVEVOLUTION
ทาวน์โฮมสุดล้ำ แนวคิดการออกแบบท่ีผสมผสานฟังก์ช่ัน LIVEVOLUTION SMART 
และ LIVEVOLUTION SPACE เข้าด้วยกันเพ่ือตอบโจทย์ LIFESTYLE การใช้ชีวิตของลูกค้า
ได้ครบสมบูรณ์แบบทุกมุมมองมากย่ิงข้ึน

SPACE CONNECT

เช่ือมโยงกิจกรรมและความอบอุ่นของสมาชิกครอบครัว
ผ่านการออกแบบพ้ืนท่ีใช้สอย อีกท้ังยังเช่ือมต่อพ้ืนท่ีบ้าน
เข้ากับสิ่งสำคัญบนทำเลที่ดีที่สุดผ่าน 5 รัศมีคุณภาพ
แบบ ต่อติดชีวิตท่ีชอบ

SPACE PRIVACY

ความสงบเป็นส่วนตัวผสานอยู่ในปรัชญาการออกแบบ
ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบให้สมาชิกครอบครัวมีพ้ืนท่ีส่วนตัว
หรือความสงบ ร่มรื ่นของโครงการเพื ่อให้คุณดื ่มด่ำ
กับบรรยากาศแห่งการพักผ่อน

AP ให้ความสำคัญกับทุกตารางนิ้วของการอยู่อาศัย
ด้วยหลักแนวคิด ZEROWASTE SPACE ทุกพ้ืนท่ี จึงถูกดีไซน์
ให้ตอบสนองการใช้งานอย่างเต็มประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าพ้ืนท่ี
จะเล็กหรือใหญ่ เราพร้อมผลักดันทุกข้อจำกัดของพ้ืนท่ี

SPACE MAXIMIZE



โครงการ Grande Pleno วัชรพล – สุขาภิบาล 5 ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและผู้ดำเนินการบริษัท เดอะ แวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เลขทะเบียนบริษัท 0105545118836 ที่อยู่เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนน
รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท ที่ตั้งโครงการ ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินใน
ขณะยื่นขออนุญาตจัดสรรเลขที่ 1839, 9348, 10692 ถึง 10699, 13608, 16069, 34012 ถึง 34014 และ 156828 ตำบลสายไหม(ออเงินใหญ่), ออเงิน, ออเงินใหญ่ อำเภอบางเขน, สายไหม กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการประมาณ 35 ไร่ 1 
งาน 8.2 ตารางวา (14,108.2 ตารางวา) รายการและขนาดของทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคเป็นไปตามข้อกำหนดของการจัดสรรที่ดิน อาคารสโมสรและที่ดินเปล่าอันเป็นที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลเป็นพื้นที่บริการสาธารณะ ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของบริษัท เนื้อที่ประมาณ 144.1 และ 24.3 ตารางวาตามลำดับ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อยู่ในระหว่างการยื่นขออนุญาตจัดสรร ระยะเวลาในการก่อสร้างเริ่มเดือนกันยายน 2561 คาดว่าจะแล้ว
เสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2564 สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วันหลังจากที่ผู้จะซื้อชำระเงินครบถ้วนตามสัญญา ข้อมูลและภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม่เหมือนสภาพจริง เพื่อสื่อการโฆษณาเท่านั้น บ้านที่จำหน่ายไม่รวมการตก
แต่งใดๆ ทั้งสิ้น สำนักงานนิติบุคคล คลับเฮ้าส์ สระว่ายน้ำ และสวนส่วนกลางเป็นบริการสาธารณะ  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และ/หรือ รายละเอียดในการก่อสร้าง เพื่อความเหมาะสมหรือตามการพิจารณาของหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


