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ภาพทั้งหมดใช�เพื่อการโฆษณาเท�านั้น



ภาพถ�ายทั้งหมดใช�เพื่อการโฆษณาเท�านั้น

สัมผัสการอยู�อาศัยท่ีผสมผสาน 
งานศิลปะและเหนือกว�าด�วยการ 
ออกแบบโดยใช�วัสดุท่ีมีคุณภาพ 
และท่ีใส�ใจในทุกรายละเอียดต้ังแต� 
ทางเข�าโครงการผสานเข�ากับความ
ร�มร่ืนจากธรรมชาติได�อย�างลงตัว

ภาพที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ทั้งนี้เป�นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ สวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ



ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ทั้งนี้เป�นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ สำนักงานนิติบุคคล คลับเฮ�าส� สระว�ายน้ำ และสวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ

สร�างสรรค�และเพลิดเพลิน 
ด�วยคลับเฮ�าส�สุดเอ็กซ�คลูซีฟ 
รายล�อมด�วยบรรยากาศของ 
ธรรมชาติและสนามเด็กเล�น 
เสริมสร�างการเรียนรู�

ค�นพบความทรงจำบทใหม�ของการอยู�อาศัยที่เหนือระดับ
ด�วยพ้ืนท่ีอเนกประสงค�ท่ีให�ทุกคนในครอบครัวได�ใช�เวลาร�วมกัน
บนพ้ืนท่ีสีเขียว วิวทิวทัศน� และสวนสาธารณะขนาดใหญ� 
ผสมผสานกันอย�างลงตัวระหว�างการใช�งานได�จริงและความสวยงาม

ค�นพบความทรงจำบทใหม�ของการอยู�อาศัยที่เหนือระดับ
ด�วยพ้ืนท่ีอเนกประสงค�ท่ีให�ทุกคนในครอบครัวได�ใช�เวลาร�วมกัน
บนพ้ืนท่ีสีเขียว วิวทิวทัศน� และสวนสาธารณะขนาดใหญ� 
ผสมผสานกันอย�างลงตัวระหว�างการใช�งานได�จริงและความสวยงาม
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CLUBHOUSE

ภาพท้ังหมดท่ีแสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซ่ึงแสดงการแบ�งพ้ืนท่ีใช�สอยเท�าน้ัน ท้ังน้ีเป�นไปตามเง่ือนไขของทางบริษัทฯ สำนักงานนิติบุคคล คลับเฮ�าส� สระว�ายน้ำ และสวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ

ออกแบบกิจกรรมเพิ่มทักษะทางร�างกาย 
ทั้งการคิด วิเคราะห�แก�ป�ญหา 
เพิ่มพูนทั้ง ในส�วน IQ และ EQ 
ในการแชร�ความสนุก ร�วมกับเพื่อนๆ 
ช�วยเสริมสร�างพัฒนาการ 
การเข�าสังคมตั้งแต�เด็ก

PLAYFUL
EXPERIENCE

สระว�ายน้ำขนาดใหญ�ระบบเกลือที่เป�นมิตรต�อร�างกาย

PANORAMIC
SWIMMING POOL

& KIDS POOL

ทางลาดที่ตอบโจทย�สำหรับคนทุกช�วงวัย

FITNESS 180º VIEW

ฟ�ตเนสครบครันที่มอบทัศนียภาพ
อันร�มรื่นของสวนตลอดทั้งวัน

FRIENDLY DESIGN (RAMP)



กระจกตัดแสงกระจกตัดแสง
การออกแบบที่เป�น TIMELESS
ไม�ว�าเวลาจะผ�านไปนานแค�ไหน
บ�านของคุณจะร�วมสมัยอยู�เสมอ

รายละเอียดที่ละเอียดอ�อนรายละเอียดที่ละเอียดอ�อน

ธรรมชาติสอดแทรกและ 
ผสมผสานกับการใช�ชีวิต

POCKET GARDENPOCKET GARDEN

สูงโปร�ง โล�งสบายสูงโปร�ง โล�งสบาย
ความสูงจากพื้นจรด
เพดาน 2.8 เมตร 
ดูโปร�งโล�ง รับแสง 
ธรรมชาติได�เต็มที่

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ ่งแสดงการแบ�งพื ้นที ่ใช�สอยเท�านั ้น ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที ่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั ้งสิ ้น

ความงามแบบเรียบง�าย เส�นสายที่ส�งผ�านกาลเวลาจากศิลปกรรมคลาสสิค 
”สู�การใช�งานจริง” ในทุกๆ ตารางเมตรตอบโจทย�ทุกความเป�นคุณ

ความงามแบบเรียบง�าย เส�นสายที่ส�งผ�านกาลเวลาจากศิลปกรรมคลาสสิค 
”สู�การใช�งานจริง” ในทุกๆ ตารางเมตรตอบโจทย�ทุกความเป�นคุณ
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ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ่งแสดงการแบ�งพื้นที่ใช�สอยเท�านั้น ทั้งนี้เป�นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั้งสิ้น

1 ST
FLOOR

2 ND
FLOOR

ตร.วา

ที่ดินเริ่มต�น

ตร.ม.

พื้นที่ใช�สอย

17.5 105.42M I R A



เหนือกว�าด�วยการออกแบบขนาดพ้ืนท่ีเต็มอ่ิมและกว�างขวาง 
พร�อมใส�ใจในทุกรายละเอียดให�พ้ืนท่ีส�วนตัว

ภาพท้ังหมดท่ีแสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซ่ึงแสดงการแบ�งพ้ืนท่ีใช�สอยเท�าน้ัน ท้ังน้ีเป�นไปตามเง่ือนไขของทางบริษัทฯ บ�านท่ีจำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ท้ังส้ิน

E X P E R I E N C E



บนทำเลศักยภาพ
เติมเต็มทุกด�านของชีวิตให�ไปได�ง�ายกว�าที่เคย

**รถไฟฟ�าสายสีม�วงใต� คาดว�าจะเป�ดให�ใช�บริการประมาณป� พ.ศ.2567

บิ๊กซี บางปะกอก
เดอะ ไบรท� พระราม 2

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

ASIATIQUE
ICON SIAM

ม.พระจอมเกล�าธนบุรี
รร.สารสาสน�สุขสวัสดิ์

รร.รุ�งอรุณ

รพ.บางปะกอก 1
รพ.บางมด

รพ.บางปะกอก 9

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
วงแหวนอุตสาหกรรม
รถไฟฟ�าสายสีม�วงใต�**

ช�อปป��ง สถานศึกษา โรงพยาบาล การเชื่อมต�อ
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2สาทร-สุขสวัสด์ิ

ถ.พุทธบูชา

ทางด�วน วงแหวนกาญ
จนาภิเษก

ถ.นราธิวาสฯ

รพ.บางมด

รพ.บาง
ปะกอก 9 รพ.บางปะกอก

เซ็นทรัล
พระราม 2

เซ็นทรัลพระราม 3

THE UP RAMA 3

ถ.จอมทอง

ถ.พระราม 2

ซ.สุขสวัสด์ิ 26 (แยก 9)
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กรุงธนวงเวียนใหญ�
คลองเตย

iconsiam

ถ.วงแหวนอุตสาหกรรม

ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล�า

ธนบุรี

ถ.พระราม 3



AP มุ�งม่ันพัฒนานวัตกรรมการอยู�อาศัยสำหรับคนเมือง ภายใต� CORE BRAND VALUE
คือการสร�างพ้ืนท่ีชีวิตท่ีเข�าถึงทุกไลฟ�สไตล� ผ�านกระบวนความคิดท่ีลึกซ้ึง

ในทุกข้ันตอนการออกแบบภายใต� 3 ปรัชญา

AP THINK SPACE “พ้ืนท่ีชีวิต เราคิดเพ่ือคุณ”

ภาพใช�เพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น

“บ�านกลางเมือง & PLENO”  
กว�า 20 ป� ท่ีเราไม�หยุดน่ิงในการพัฒนาและสร�างนวัตกรรมใหม�
เพ่ือตอบสนอง LIFESTYLES ของคนเมืองอย�างแท�จริง

2005 คิดต�าง
ภายใต�แนวคิด BIG CITY นำสถาป�ตยกรรมตะวันตกเข�ามาผสมผสาน
จึงเป�นท่ีมาของ EUROPEAN MODEL

2006  ได�มีการต�อยอดพัฒนา
ด�วย “DESIGN” ท่ีสร�างจาก LIFESTYLES ครอบครัวสมัยใหม� ก�อให�เกิด URBANION MODEL

2010 ยกระดับคุณค�าของบ�านทาวน�โฮม “บ�านกลางเมือง”
แบบบ�านใหม�  S-SENSE MODEL ท่ีเพ่ิมฟ�งก�ช่ัน “PREMIUM SPACE”
ตอบโจทย�การใช�งานความครอบครัวเมืองยุคใหม�

2013 สู�จุดแข็ง COMPETITIVE PACKAGE
ท้ังดีไซน�และฟ�งก�ช่ัน เกิดการพัฒนาให�เกิดประโยชน�สูงสุด ห�องนอนใหญ�สไตล� PENTHOUSE

2014 สร�างกระแส TALK OF THE TOWN 
อีกคร้ังกับทาวน�โฮมระดับ LUXURY ทาวน�โฮม 3 ช้ันคร่ึง
ท่ีชูความเหนือระดับด�วย DOUBLE VOLUME สูงถึง 5.5 เมตร

2015 ส�ง บ�านแนวคิดใหม� “X-TREND MODEL” 
ท่ี DESIGN ขยายสเปชเต็มพ้ืนท่ีกว�า 222 ตารางเมตร 
ด�วยฟ�งก�ช่ันพิเศษท่ีรองรับได�ถึง 5 ห�องนอน 
เพ่ือตอบโจทย� LIFESTYLES ความครัวท่ีสมบูรณ�แบบมากข้ึน

2018 LIVEVOLUTION
ทาวน�โฮมสุดล้ำ แนวคิดการออกแบบท่ีผสมผสานฟ�งก�ช่ัน LIVEVOLUTION SMART 
และ LIVEVOLUTION SPACE เข�าด�วยกันเพ่ือตอบโจทย� LIFESTYLE การใช�ชีวิตของลูกค�า
ได�ครบสมบูรณ�แบบทุกมุมมองมากย่ิงข้ึน

SPACE CONNECT

เช่ือมโยงกิจกรรมและความอบอุ�นของสมาชิกครอบครัว
ผ�านการออกแบบพ้ืนท่ีใช�สอย อีกท้ังยังเช่ือมต�อพ้ืนท่ีบ�าน
เข�ากับสิ่งสำคัญบนทำเลที่ดีที่สุดผ�าน 5 รัศมีคุณภาพ
แบบ ต�อติดชีวิตท่ีชอบ

SPACE PRIVACY

ความสงบเป�นส�วนตัวผสานอยู�ในปรัชญาการออกแบบ
ไม�ว�าจะเป�นการออกแบบให�สมาชิกครอบครัวมีพ้ืนท่ีส�วนตัว
หรือความสงบ ร�มรื ่นของโครงการเพื ่อให�คุณดื ่มด่ำ
กับบรรยากาศแห�งการพักผ�อน

AP ให�ความสำคัญกับทุกตารางนิ้วของการอยู�อาศัย
ด�วยหลักแนวคิด ZEROWASTE SPACE ทุกพ้ืนท่ี จึงถูกดีไซน�
ให�ตอบสนองการใช�งานอย�างเต็มประโยชน�สูงสุด ไม�ว�าพ้ืนท่ี
จะเล็กหรือใหญ� เราพร�อมผลักดันทุกข�อจำกัดของพ้ืนท่ี

SPACE MAXIMIZE



โครงการ PLENO สาทร - สุขสวัสดิ์ ผู�มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและผู�ดำเนินการบริษัท เดอะ แวลู พร็อพเพอร�ตี้ ดีเวลลอปเม�นท� จำกัด เลขทะเบียนบริษัท 0105545118836 ที่อยู�เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร� 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร คุณอนุพงษ� อัศวโภคิน ทุนจดทะเบียน 2,000,000,000 บาท ที่ตั้งโครงการ ตำบลบางปะกอก อำเภอราษฎร�บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินในขณะยื่นขออนุญาตจัดสรรเลขที่ 12 ตำบลบางปะกอก อำเภอ
ราษฎร�บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการประมาณ 11 ไร� 1 งาน 27.7 ตารางวา (4,527.7 ตารางวา) รายการและขนาดของทรัพย�สินที่เป�นสาธารณูปโภคเป�นไปตามข�อกำหนดของการจัดสรรที่ดิน อาคารสโมสรและที่ดินเปล�าอันเป�นที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลเป�น
พื้นที่บริการสาธารณะ ตั้งอยู�บนที่ดินซึ่งเป�นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เนื้อที่ประมาณ 111.1 และ 30.1 ตารางวาตามลำดับ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และอยู�ในระหว�างการยื่นขออนุญาตจัดสรร ระยะเวลาในการก�อสร�างเริ่มเดือนพฤศจิกายน 
2561 คาดว�าจะแล�วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2563 สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วันหลังจากที่ผู�จะซื้อชำระเงินครบถ�วนตามสัญญา ข�อมูลและภาพทั้งหมด ที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง เพื่อสื่อการโฆษณาเท�านั้น บ�านที่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�ง
ใดๆ ทั้งสิ้น สำนักงานนิติบุคคล คลับเฮ�าส� สระว�ายน้ำ และสวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข�อมูล และ/หรือ รายละเอียดในการก�อสร�าง เพื่อความเหมาะสมหรือตามการพิจารณาของหน�วยงานราชการที่เกี่ยวข�องโดยมิต�องแจ�ง
ให�ทราบล�วงหน�า


