
โครงการ พลีโน่ บางนา – อ่อนนุช ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและผู้ดำเนินการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขทะเบียนบริษัท  0105553079178 ที่อยู่เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน ทุนจดทะเบียน  895,833,900 
บาท ที ่ตั ้งโครงการ ถนนกิ ่งแก้ว ซอยกิ ่งแก้ว 37 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โฉนดที ่ดินในขณะยื ่นขออนุญาตจัดสรร เลขที ่ 95283 และ 165764 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พื ้นที ่โครงการประมาณ  39-1-83.8  ไร่ (15,783.8 ตารางวา) 
รายการและขนาดของทรัพย์ที ่เป็นสาธารณูปโภคเป็นไปตามข้อกำหนดของการจัดสรรที ่ดิน อาคารสโมสรพร้อมสระว่ายน้ำและที ่ดินเปล่าสำหรับก่อสร้างสำนักงานนิติบุคคลในอนาคตเป็นพื ้นที ่บริการสาธารณะ ตั ้งอยู ่บนที ่ดินซึ ่งเป็นกรรมสิทธิ ์ของบริษัทเนื ้อที ่ประมาณ 164.4 และ 22.4 ตารางวา ตามลำดับ 
อยู่ในระหว่างจัดหาสถาบันการเงินสนับสนุน อยู่ในระหว่างดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตจัดสรร ระยะเวลาในการก่อสร้างเริ่มเดือนเมษายน 2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2566 สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วันหลังจากที่ผู้จะซื้อชำระเงินครบถ้วนตามสัญญา
*ข้อมูลและภาพทั้งหมดที่แสดง เพื่อสื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และ/หรือ รายละเอียดในการก่อสร้าง เพื่อความเหมาะสมหรือตามการพิจารณาของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



สุนทรียะแห่งธรรมชาติ...สู่วิถีีชีวิตอันงดงาม



*ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม่เหมือนสภาพจริง บ้านที่จำหน่ายไม่รวมการตกแต่งใดๆ ทั้งสิ้นบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เงื ่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด คลับเฮ้าส์เป็นบริการสาธารณะ

*โครงการ  พลีโน่  บางนา - อ่อนนุช เริ่มก่อสร้างเดือนเมษายน  2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2566



T O U C H I N G  W I T H

เชื่อมต่อ...ทุกช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนของทุกชีวิตให้เกิดขึ้นไปพร้อมกัน

กับความร่มรื่นของสวนสีเขียวตั้งแต่ทางเข้า พร้อมผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่

กับคลับเฮ้าส์ที่ครบครันทั้งสระว่ายน้ำ ฟิตเนสและ Jogging Track วิวธรรมชาติ

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์สำหรับคนทุกวัย

สุนทรียะแห่งธรรมชาติ...สู่วิถีีชีวิตอันงดงาม



*ภาพที่แสดงเป็นการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเท่านั้น บ้านที่จำหน่ายไม่รวมการตกแต่งใดๆ ทั้งสิ้น เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
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ดีไซน์ที่โดดเด่น มาพร้อมกับการออกแบบพื้นที่การใช้สอย
ที่รองรับการใช้งานของทุกคนภายในบ้าน 

ฟังก์ชันพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและ LIVING AREA ที่กว้างขวางมากขึ้น
ให้เป็นพื้นที่สำหรับทุกคน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน...สร้างวันเวลาดีๆ ทีี่มากกว่า 

*ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม่เหมือนสภาพจริง บ้านที่จำหน่ายไม่รวมการตกแต่งใดๆ ทั้งสิ้นบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เงื ่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด คลับเฮ้าส์เป็นบริการสาธารณะ



พบกับชีวิตที่สะดวกสบายไปอีกขั้น กับทำเลที่เชื่อมต่อทุกการเดินทางได้อย่างง่ายดาย
ใกล้ Airport Link เชื่อมต่อสู่สนามบินเพียง ไม่กี่นาที  พร้อมทางด่วน ที่เชื่อมต่อพระราม9 - บางนา เข้าสู่ใจกลางเมืองได้รวดเร็วยิ่งกว่า

บ้านทับช้าง ลาดกระบัง Airport Link
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เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขและได้รับความไว้วางใจจากลูกบ้านทุกท่าน ทำให้เรายังคงเป็นแบรนด์พรีเมี่ยมทาวน์โฮมที่ครองใจ
ทุกคนและเราจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในการสร้างบ้านที่มีคุณภาพ เพื่อความสุขที่มากกว่าของลูกบ้าน เพื่อสังคมคุณภาพที่ดียิ่งกว่าในวันนี้และอนาคต... 

สัมผัส... ชีวิตสมบูรณ์แบบ

พิถีพิถัน... ในทุกรายละเอียดของการใช้ชีวิต เราศึกษาและออกแบบพื้นที่ใช้
สอย ด้วยนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ เกิดเป็นสถานท่ีสุดพิเศษ ใช้งานได้จริง ลงตัว
ในทุกความต้องการ ให้ลูกบ้านได้พบสิ่งที่ดีกว่า 

คำนึง... การใช้งานของทุกพ้ืนท่ีด้วยแนวความคิด Great Universal Design
หลักการออกแบบพื้นที่ที่ประยุกต์เข้ากับ lifestyle และ activities ของผู้อาศัย
ในแต่ละกลุ่ม ทั้งเด็กผู้ใหญ่ ผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อให้พื้นที่ใช้สอยมีความเหมาะ
สมต่อการใช้งานมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น  สามารถรองรับกิจกรรมของทุกคน
ในครอบครัว เป็นพื้นที่แห่งความสุข ให้ทุกชีวิตสามารถใช้งานร่วมกันได้ 

คัดสรร... พื้นที่ศักยภาพเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกบ้าน ด้วยทำเลคุณภาพเดิน
ทางสะดวกสบาย ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกครบครันในสังคมที่เหนือระดับยิ่ง
กว่า ตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ได้อย่างลงตัว

ทำเลโครงการที่ดี
สะดวกทุกรูปแบบการเดินทาง

ระบบรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของลูกบ้าน

พื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่
ครบครันและหรูหรา

สภาพแวดล้อมและสังคมเพื่อนบ้านที่ดี
สะท้อนภาพลักษณ์ที่เหนือกว่า

แผนผังโครงการ
ออกแบบสอดรับกับ สภาพภูมิศาสตร์ที่ดีเน้นเรื่อง

ทิศทางลมและแสงแดด

ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาเท่านั้น


