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ภาพถ�ายใช�เพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น



Impressive
Refreshment

โดดเด�นตั้งแต�แรกเห็น สร�างความรู�สึกที่แตกต�างด�วยกระเบื้องลายหินอ�อน
พร�อมวัสดุที่สะท�อนธรรมชาติและความร�มรื่น เพื่อหลีกหนีความวุ�นวายภายนอก

ภาพที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ สวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ

ภาพใช�เพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น ภาพใช�เพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น



Boundaryless
with Greenery

Elsewhere
Escape
หลบหนีจากความวุ�นวายพบกับการพักผ�อนอย�างสมบูรณ�แบบ 
เพื่อให�การใช�ชีวิตเป�นไปอย�างมีความสุข 

It’s Proud
to be Here

ความรู�สึกภาคภูมิใจตั้งแต�ครั้งแรกที่ได�เห็นโครงการ
ส�งต�อสู�ความภาคภูมิที่ได�เป�นส�วนหนึ่งของที่แห�งนี้

ความกลมกลืนระหว�างที่พักอาศัยกับธรรมชาติ
ช�วยให�การพักผ�อนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพทั้งหมดใช�เพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น



Superior Vibes

NATURAL BLENDING
เชื่อมต�อกับคอร�ทต�นไม� (SIGNATURE TREE)
และพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มความรู�สึกผ�อนคลาย

PANORAMIC VIEW
พื้นที่ POOL DESK
สามารถ TAKE VIEW สระ
และพื้นที่สวน MAIN PARK
สระว�ายน้ำขนาดใหญ�

PREMIUM ACTIVE SPACE
ฟ�ตเนสที่ตอบโจทย�
การออกกำลังกายอย�างสมบรูณ�แบบ
ทั้งคาร�ดิโอ (CARDIO TRAINING)
และการยกเวท (WEIGHT LIFTING)

ผสานทุกพื้นที่ให�เป�นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ
พร�อมสร�างความรู�สึกสงบ ผ�อนคลายและเป�นส�วนตัว

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ สำนักงานนิติบุคคล คลับเฮ�าส� สระว�ายน้ำ และสวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ



Play & Learn
เพลิดเพลินในทุกพื้นที่คุณภาพชีวิตที่สมบูรณ�แบบ ใกล�ชิดธรรมชาติผสานทุกกิจกรรม 

บนพื้นที่สวนกลางขนาดใหญ�ที่จะเข�ามาเติมเต็มทุกช�วงเวลาในครอบครัวได�มีความสุขร�วมกัน
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PREMIUM ACTIVE SPACE
พื้นที่แต�ละกิจกรรมทำให�การใช�
งานมีความหลากหลาย
และสร�างความน�าตื่นเต�น 
ในทุกๆ โอกาสที่ได�มาสัมผัส

EXPERIENCE
สนามเด็กเล�นที่ออกแบบพื้นที่กิจกรรม
เพิ่มทักษะทางร�างกายทั้งการคิด
วิเคราะห�เพิ่มพูนทั้งในส�วน IQ และ EQ 
ในการแชร�ความสนุกร�วมกับเพื่อนๆ

SPACE FOR RELATIONSHIP
พื้นที่ AMPHITHEATER สำหรับเด็กและผู�ใหญ�ที่ใช�งานร�วมกันได� 

LITTLE PLAYGROUND ที่ส�งเสริมพัฒนาการเด็ก

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ สำนักงานนิติบุคคล คลับเฮ�าส� สระว�ายน้ำ และสวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ



Greenery Space
Maximize

สัมผัสพื้นที่สีเขียวภายในโครงการที่ร�มรื่น เพื่อหลีกหนีความวุ�นวายภายนอก
เกิดความรู�สึกผ�อนคลายด�วยธรรมชาติ

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

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

รายละเอียดที่ละเอียดอ�อนรายละเอียดที่ละเอียดอ�อน

มองเห็นวิวพื้นที่สวนของตัวบ�านได�
มาพร�อมฟ�งก�ชั่นที่เติมเต็ม
แรงบันดาลใจการใช�ชีวิตที่หลากหลาย

ห�องอเนกประสงค�ห�องอเนกประสงค�

ธรรมชาติสอดแทรกและ 
ผสมผสานกับการใช�ชีวิต

POCKET
GARDEN
POCKET
GARDEN

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

ฟ�งก�ชั่นที่สามารถลดความร�อน
ที่เข�าสู�ตัวบ�านได�

กระจกตัดแสงกระจกตัดแสง



ตร.ม.

พื้นที่ใช�สอย

ตร.ม.

ที่ดินเริ่มต�น

CARA

MULTI-PURPOSE
ROOM

MASTER BEDROOM

MULTI-PURPOSE
AREA

MULTI-PURPOSE
ROOM

LIVING AREA

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



ห�องอเนกประสงค�ชั้น 1 สามารถปรับเปลี่ยนเป�น
ห�อง ENTERTAINMENT ROOM หรือ 
ELDERLY ROOM เพื่อรองรับผู�สูงอายุในอนาคต

Master Bedroom
MASTER BEDROOM เหนือกว�าด�วยการออกแบบขนาดที่กว�างขวางและหรูหรา 
การออกแบบ LUXURY LIVING ที่ใส�ใจในทุกรายละเอียดทั้ง WALK-IN CLOSET 

ในส�วนของห�องน้ำให�พื้นที่ความเป�นส�วนตัว

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



CENTRALPLAZA WESTGATE
IKEA บางใหญ�

TESCO LOTUS บางบัวทอง
TESCO LOTUS บางกรวย-ไทรน�อย

INDEX LIVING MALL บางใหญ�

รร.กสิณธรเซนต�ป�เตอร� รพ.เกษมราษฎร�
รพ.ชลลดา

MRT สถานีคลองบางไผ�
ถนนกาญจนาภิเษก
ถนนรัตนาธิเบศร�

ตลาดบางใหญ�
ตลาดบางบัวทอง

รัศมีชีวิตที่ชอบ รัศมีการศึกษา รัศมีอุ�นใจ รัศมีการเดินทาง รัศมีวัฒนธรรม

Life Connection
เติมเต็มทุกด�านของชีวิต บนทำเลศักยภาพที่สุด

Tesco Lotus
บางบัวทอง

Tesco Lotus
บ�านกล�วย-ไทรน�อย

รพ.เกษมราษฎร�

รพ.ชลลดา

ตลาดบางใหญ�

ตลาดบางบัวทอง

โรงเรียนกสิณธร
เซนต�ป�เตอร�

Index Living Mall
บางใหญ�

ตลาดต�นไม�
Garden Center

Central Westgate

สถานีคลองบางไผ�
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“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

AP Think Space
AP มุ�งมั่นพัฒนานวัตกรรมการอยู�อาศัยสำหรับคนเมือง ภายใต� CORE BRAND VALUE

คือ การสร�างพื้นที่ชีวิตที่เข�าถึงทุกไลฟ�สไตล� ผ�านกระบวนความคิดที่ลึกซึ้ง
ในทุกขั้นตอนการออกแบบภายใต� 3 ปรัชญา

*ภาพใช�เพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น



โครงการ Pleno บางใหญ� 2 ผู�มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและผู�ดำเนินการบริษัท เดอะ แวลู พร็อพเพอร�ต้ี ดีเวลลอปเม�นท� จำกัด เลขทะเบียนบริษัท 0105545118836  ท่ีอยู�เลขท่ี 170/57 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร� 1 ช้ัน 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร 
คุณอนุพงษ� อัศวโภคิน ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท ท่ีต้ังโครงการ ตำบลบางแม�นาง อำเภอบางใหญ� จังหวัดนนทบุรี โฉนดท่ีดินในขณะย่ืนขออนุญาตจัดสรรเลขท่ี 40443 ถึง 40444, 100224 ถึง 100230, 118861, 118930, 118933, 124146, 124339 ถึง 124343, 124348 ถึง 124351 ตำบลบางแม�
นาง อำเภอบางใหญ� จังหวัดนนทบุรี พ้ืนท่ีโครงการประมาณ 24 ไร� 2 งาน 37.30 ตารางวา (9,837.30 ตารางวา) รายการและขนาดของทรัพย�สินท่ีเป�นสาธารณูปโภคเป�นไปตามข�อกำหนดของการจัดสรรท่ีดิน อาคารสโมสรและท่ีดินเปล�าอันเป�นท่ีต้ังสำนักงานนิติบุคคลเป�นพ้ืนท่ีบริการสาธารณะ ต้ังอยู�บนท่ีดิน
ซ่ึงเป�นกรรมสิทธ์ิของบริษัท เน้ือท่ีประมาณ 138.60 และ 31.70 ตารางวาตามลำดับ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อยู�ในระหว�างการย่ืนขออนุญาตจัดสรร ระยะเวลาในการก�อสร�างเร่ิมเดือนมีนาคม 2562 คาดว�าจะแล�วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2565 สามารถจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิภายใน 30 วันหลังจากท่ีผู�จะซ้ือชำระเงินครบถ�วนตามสัญญา ข�อมูลและภาพท้ังหมดท่ีแสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง เพ่ือส่ือการโฆษณาเท�าน้ัน บ�านท่ีจำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ท้ังส้ิน สำนักงานนิติบุคคล คลับเฮ�าส� สระว�ายน้ำ และสวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงข�อมูล และ/หรือ รายละเอียดในการก�อสร�าง เพ่ือความเหมาะสมหรือตามการพิจารณาของหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข�องโดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า


