


ผสานทุกสีเขียวแห�งความสดชื่นจากธรรมชาติ
เข�าสู�ทุกจังหวะของการใช�ชีวิตที่ลงตัว

รังสรรค�พื้นที่ด�วยแนวคิดที่แตกต�าง กลายเป�นฟ�งก�ชั่นที่โดดเด�น เพื่อคุณภาพชีวิตที่เหนือกว�า
แกรนด� พลีโน� พหลโยธิน-รังสิต จึงพลิกโฉมพื้นที่ส�วนกลางคอนเซ็ปต�ใหม�

สู�อาณาจักรการใช�ชีวิตสไตล�คนเมือง คลับเฮ�าส�ดีไซน�ใหม�ครบครันที่สุดในโซนรังสิต
เชื่อมต�อทุกคุณภาพชีวิตในทุกมิติเข�าด�วยกันอย�างลงตัว

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

ภาพถ�ายใช�เพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น



คลับเฮาส�สมบูรณ�แบบ รองรับกิจกรรมหลากหลาย
ด�วยการดึงธรรมชาติเข�ามาเป�นส�วนหนึ่งของตัวอาคารได�อย�างลงตัว

ผสานทุกกิจกรรมเพื่อคนทุกเพศทุกวัย
ด�วยพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ�ที่มาพร�อม
ฟ�งก�ชั่นหลากหลาย ทั้งลู�วิ่ง และเลนป��นจักรยานขนาดใหญ� 
EDUCATION PLAYGROUND สำหรับเด็ก

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



KIDS
SPACE

CO-WORKING
SPACE

FITNESS
(CARDIO & BODY 
WEIGHT TRAINING)

SWIMMING
POOL

MULTI-PURPOSE

๏ คลับเฮ�าส�ดีไซน�ใหม�ครบครันที่สุด
๏ สระว�ายน้ำส�วนตัววิวสวนสวย
๏ สนามเด็กเล�นเพื่อการเรียนรู�และพื้นที่สีเขียว
๏ CO-WORKING SPACE และ PREMIUM KID SPACE
๏ ฟ�ตเนสรูปแบบใหม� ผสาน CARDIO 
   และ BODY WEIGHT TRAINING

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



เรียบง�ายและงดงาม 
ฟ�งก�ชั่นและพื้นที่ใช�สอยสำหรับชีวิตทันสมัย

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

กระจกตัดแสง

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

รายละเอียดที่ละเอียดอ�อน

ธรรมชาติสอดแทรกและ 
ผสมผสานกับการใช�ชีวิต

POCKET GARDEN

สูงโปร�ง โล�งสบาย
ความสูงจากพื้นจรด
เพดาน 2.8 เมตร. ดู
โปร�งโล�งรับแสง 
ธรรมชาติได�เต็มที่



เรียบง�ายและงดงาม 
ฟ�งก�ชั่นและพื้นที่ใช�สอยสำหรับชีวิตทันสมัย

MASTER
BEDROOM

ห�องนอนขนาดใหญ�
ที่สามารถแบ�ง

ฟ�งก�ชั่นเพื่อทำเป�น
WALK-IN CLOSET

ได�

MULTI
PURPOSE

ROOM

ห�องอเนกประสงค�

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ ่งแสดงการแบ�งพื ้นที ่ใช�สอยเท�านั ้น ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที ่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั ้งสิ ้น *พื ้นที ่บริเวณชั้น 1 ที ่สามารถกั้นเป�นห�องเพิ ่มเติมได�

DINNING SPACE
ห�องรับประทานอาหาร
 สำหรับครอบครัวใหญ�

GRAND LIVING
ห�องนั่งเล�นขนาดใหญ�

ตร.วา

ที่ดินเริ่มต�น

ตร.ม.

พื้นที่ใช�สอย

ห�องนอน ห�องน้ำ ที่จอดรถ



LUXURIOUS MASTER BEDROOM 
ห�องนอนขนาดใหญ�ที่ทำให�ทุกการพักผ�อนดีที่สุด 
ปลอดโปร�งโล�งสบายด�วยเพดานสูงกว�า 2.8 เมตร

KID’S CORNER ห�องนอน 2 ที่สามารถปรับเปลี่ยน
เป�นห�องสำหรับคุณหนู หรือจะเป�นห�องอเนกประสงค�
ได�ตามต�องการ

GRAND LIVING ห�องนั่งเล�นขนาดใหญ�ที่เชื่อมกับ 
DINNING AREA และเคาน�เตอร�บาร� 
รองรับทุกการสังสรรค�ของคนในครอบครัว 

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



ผสานเส�นสายแห�งศิลปกรรมคลาสสิคที่งดงามผ�านกาลเวลา
สู�รอยยิ้มของครอบครัวเป�นมากกว�าการได�แบ�งป�นความสุขร�วมกัน

กระจกตัดแสง

ทางลาด

พื้นที่เก็บของหน�าบ�าน

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

รายละเอียดที่ละเอียดอ�อน

ธรรมชาติสอดแทรกและ 
ผสมผสานกับการใช�ชีวิต

POCKET GARDEN

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



DINNING AREA

ใส�ใจตั้งแต�หน�าบ�าน 
ด�วยพื้นที่เก็บรองเท�า

ห�องนั่งเล�นและห�องรับประทาน
อาหารสำหรับครอบครัวใหญ�

ห�องน้ำแบบไม�มี STEP

FRIENDLY DESIGN
(RAMP)

STORAGE
ห�องเก็บของใต�บันได

ใส�ใจทุก GENERATION 
ด�วยทางลาด

FRIENDLY DESIGN
(RAMP)

WALK-IN CLOSET

ห�องนอนขยายขนาดใหญ�

LUXURIOUS
MASTER
BEDROOM

ผสานเส�นสายแห�งศิลปกรรมคลาสสิคที่งดงามผ�านกาลเวลา
สู�รอยยิ้มของครอบครัวเป�นมากกว�าการได�แบ�งป�นความสุขร�วมกัน

ตร.วา

ที่ดินเริ่มต�น

ตร.ม.

พื้นที่ใช�สอย

ห�องนอน ห�องน้ำ ที่จอดรถ

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ ่งแสดงการแบ�งพื ้นที ่ใช�สอยเท�านั ้น ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที ่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั ้งสิ ้น *พื ้นที ่บริเวณชั้น 1 ที ่สามารถกั้นเป�นห�องเพิ ่มเติมได�



THE PARLOUR 
ศูนย�กลางของครอบครัวที่ครบทุกสีสัน 

ทั้งห�องนั่งเล�นขนาดใหญ� เชื่อมต�อกับ DINNING AREA

MULTI-PURPOSE ROOM 
รองรับทุกความต�องการ ไม�ว�าจะเป�นห�องนอนสำหรับคุณหนู 

ห�องทำกิจกรรมส�วนตัว หรือปรับเป�น WALK-IN CLOSET
ขนาดใหญ�ก็สามารถเป�นไปได�

LUXURIOUS MASTER BEDROOM 
ห�องนอนมาสเตอร�ที่ครบทุกฟ�งก�ชั่น ไม�ว�าจะเป�น

เตียงคิงไซส�กว�างขวาง WALK-IN CLOSET และห�องน้ำในตัว

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



สนามบิน
ดอนเมือง

ทา
งด

�วน
ยก

ระ
ดับ

โท
ลล

�เว
ย�ด

อน
เม

ือง

ถ.งามวงศ�วาน ถ.เกษตร-นวมินทร�

ถ.ลาดพร�าว

ถ.รัชดาภิเษก

ถ.ลำลูกกา

วงเวียน
หลักสี่

ถ.สรงประภา

ถ.เชียงราก

ถ.คลองหลวง 8 ถ.
เล

ียบ
คล

อง
 1

ถ.
เล

ียบ
คล

อง
 3

ถ.
วง

แห
วน

รอ
บน

อก
ตะ

วัน
ออ

ก

ทา
งด

�วน
อุด

รร
ัถย

า

ดรีมเวิร�ล

รพ.รังสิต

รพ.ปทุมเวช

รพ.เอกปทุม

ตลาดรังสิต

สวนวชิรเบญจทิศ

ฟ�วเจอร�พาร�ค
รังสิต

เมเจอร�รัชโยธิน

พหลฯ-รังสิต

ม.รังสิต

ม.กรุงเทพ

ม.ธรรมศาสตร�

เซ็นทรัลพลาซา
รามอินทรา

เซ็นทรัลพลาซา
ลาดพร�าว

ตลาดไท

แมคโคร

เดอะมอลล�
งามวงศ�วาน

ถ.รังสิต-นครนายก

ถ.รังสิต-ปทุมธานี

ถ.แจ�งวัฒนะ ถ.รามอินทรา

บิ๊กซี

เซนทรัลเฟสติวัล
อีสวิลล�

เดอะ วอล�ค

เดอะ คริสตัล

จุด

กลับรถ

ฟ�วเจอร� พาร�ค 
ไท วัสดุ / บุญถาวร

โลตัส / บิ๊กซี
ฯลฯ

ม.กรุงเทพ
ม.ธรรมศาสตร�

ม.รังสิต

รพ.เอกปทุม
รพ.รังสิต

รพ.ปทุมเวช

โทลล�เวย�ดอนเมือง
ถ.วงแหวนรอบนอก
ทางด�วนอุดรรัถยา

รถไฟฟ�าสายสีแดง
สนามบินดอนเมือง

แหล�งท�องเที่ยว การศึกษา โรงพยาบาล ซุปเปอร�ไฮเวย�
และทางด�วน

รถไฟฟ�า
และสนามบิน

ให�คำว�า “ใกล�” เชื่อมต�อทั้งจุดหมายและความสุข
เข�ากับทุกมิติของการใช�ชีวิต

ภาพทั้งหมดใช�เพื ่อการโฆศณาเท�านั ้น



ภาพถ�ายเพื ่อการโฆศณาเท�านั ้น

THE BEST LIVING 
SOLUTION 

FOR URBAN PEOPLE

กว�า 25 ป�แห�งความมุ�งมั่น GRANDE PLENO โดย AP มุ�งมั่นที่จะเสาะ
แสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกบ�านของเราอยู�เสมอ ไม�เพียงแต�เจาะลึกถึง
นวัตกรรมการอยู�อาศัยระดับ PREMIUM แต�ยังให�ความสำคัญของทุก
รายละเอียดในโครงการท่ีมุ�งสร�างท่ีสุดแห�งความรู�สึกตลอดการอยู�อาศัยเสมอ 

GRANDE PLENO พหลโยธิน-รังสิต ท่ีได�รับการพัฒนาภายใต�คอนเซ็ปต� 
‘THE LUXURY COLLECTION’ จึงไม�หยุดยั้งที่จะยกระดับคำว�าบ�าน
ของคุณให�ไปได�ไกลยิ่งขึ้น ทาวน�โฮมที่ออกแบบมากว�างขวาง สะดวก
สบาย ผสานพื้นที่สีเขียวจากภายในสู�ภายนอกได�อย�างสมบูรณ�แบบตอบ
โจทย�คนรุ �นใหม�ที ่ ให �ความสำคัญกับอนาคตอันยั ่งยืน นอกจากนี ้   
GRANDE PLENO ยังผสานการออกแบบพ้ืนท่ีส�วนกลางให�กลายเป�นอีก
หนึ่งความสุขที่ขาดไม�ได�สำหรับลูกบ�านของเรา ทั้งหลักการออกแบบ 
UNIVERSAL DESIGN ที่ออกแบบมาเพื่อให�คนทุกรุ�น ทุกวัย ได�มีความ
สุขในทุกตารางนิ้วของโครงการได�อย�างเท�าเทียมกัน รวมไปถึงคลับเฮ�าส�
ขนาดใหญ�ที่มุ�งสร�างประสบการณ�การใช�งานทุกรูปแบบ ไม�ว�าจะเป�นสระ
ว�ายน้ำระบบเกลือที่มอบความเป�นส�วนตัวตลอด การใช�งาน ฟ�ตเนส และ 
CO-WORKING SPACE ที่สามารถกลายเป�นศูนย�กลางแห�งทุกรอยยิ้ม
ของคนทุกวัยได�อย�างสมบูรณ�แบบ 

สัมผัสการอยู�อาศัยเหนือระดับท่ีสอดแทรกรายละเอียดแห�งงานออกแบบ 
สู�ความเป�นส�วนตัวในทุกตารางเมตรและความรู�สึกดีๆท่ีเกิดข้ึนได�ทุกตารางน้ิว 
ท่ี GRANDE PLENO พหลโยธิน-รังสิต



เอพีมุ�งม่ันพัฒนานวัตกรรมการอยู�อาศัยสำหรับคนเมือง ภายใต� CORE BRAND VALUE
คือ การสร�างพ้ืนท่ีชีวิตท่ีเข�าถึงทุกไลฟ�สไตล� ผ�านกระบวนความคิดท่ีลึกซ้ึง

ในทุกข้ันตอนการออกแบบภายใต� 3 ปรัชญา

*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 Grande Pleno พหลโยธิน-รังสิต ผู�มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและผู�ดำเนินการบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร�ตี้ จำกัด เลขทะเบียนบริษัท 0105553079178 ที่อยู�เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร� 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร คุณอนุพงษ� อัศวโภคิน ทุนจดทะเบียน 895,833,900 บาท ที่ตั้งโครงการ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินในขณะยื่นขออนุญาตจัดสรรเลขที่ 1922, 144000 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี พื้นที่โครงการประมาณ 52 ไร� 0 งาน 0 ตารางวา (20,800 ตารางวา) รายการและขนาดของทรัพย�สินที่เป�นสาธารณูปโภคเป�นไปตามข�อกำหนดของการจัดสรรที่ดิน อาคารสโมสรและที่ดินเปล�าอันเป�นที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลเป�นพื้นที่บริการสาธารณะ ตั้งอยู�บนที่ดินซึ่งเป�น
กรรมสิทธิ์ของบริษัท เนื้อที่ประมาณ 174 และ 23 ตารางวาตามลำดับ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อยู�ในระหว�างการยื่นขออนุญาตจัดสรร ระยะเวลาในการก�อสร�างเริ่มเดือนพฤศจิกายน 2562 คาดว�าจะแล�วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2565 
สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วันหลังจากที่ผู�จะซื้อชำระเงินครบถ�วนตามสัญญา ข�อมูลและภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง เพื่อสื่อการโฆษณาเท�านั้น บ�านที่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั้งสิ้น สำนักงานนิติบุคคล คลับเฮ�าส� สระว�ายน้ำ และสวนส�วน
กลางเป�นบริการสาธารณะ  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข�อมูล และ/หรือ รายละเอียดในการก�อสร�าง เพื่อความเหมาะสมหรือตามการพิจารณาของหน�วยงานราชการที่เกี่ยวข�องโดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า


