


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

BEYOND
EXCLUSIVITY
รังสรรค�ช�วงเวลาพักผ�อนกับพื้นที่
ส�วนกลางสไตล�รีสอร�ท ให�ความเป�น
ส�วนตัว และความร�มรื่นบนพื้นที่สี
เขียวขนาดใหญ�รองรับกิจกรรมที่
มากข้ึน พร�อม Pavilion กลางสวน

HOME SCHOOL
EDUCATION
สนามเด็กเล�นเสริม IQ & EQ พื้นที่
ให�เด็กๆ เต็มท่ีทุกการเรียนรู�ได�ทุกวัน
กับ Education Playground  และ
Kids Gym กิจกรรมเสริมสร�าง
พัฒนาการทั้งการคิด การใช�เหตุผล 
การเคลื่อนไหวร�างกาย เสริมทักษะ
สติป�ญญาและฝ�กการเข�าสังคม
เพื่อให�พวกเขาเติบโตได�อย�างมั่นใจ

พื้นที่ส�วนกลางสุดพิเศษ เพื่อให�ทุก
ชีวิตสามารถใช�เวลาร�วมกันได�มากข้ึน
คลับเฮ�าส� 2 ชั้น ฟ�งก�ชั่นที่ครบครัน
สระว�ายน้ำขนาดใหญ� (สระเด็กและผู�ใหญ�)
พร�อม Pavilion (Panoramic Views) 
Co-Sharing Space และ Fitness

ACTIVE
SHARING SPACE

“พื้นที่เชื่อมทุกไลฟ�สไตล� ผสมผสานทุกความสุข
ล�อมรอบทุกการใช�ชีวิตในครอบครัว”



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

NEW EXPERIENCE

“สนุกกับไลฟ�สไตล�ที่มากขึ้น และกิจกรรมที่เลือกได�มากกว�า”

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง สวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ ทั้งนี้เป�นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ 
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1ST FLOOR

2ND FLOOR

CO-SHARING SPACE
พบแรงบันดาลใจใหม�ๆ  กับ
มุมทำงานวิวธรรมชาติที่
สามารถ ใช�น่ังทำงานหรือ
ปรับเปลี่ยนเป�นที่ประชุม
OUTDOOR ได�อีกด�วย

PAVILION
สัมผัสมุมพักผ�อนสไตล�รีสอร�ท
ดื่มด่ำกับบรรยากาศของศาลา
ริมสระน้ำ ธรรมชาติได�ล�อมรอบ

FITNESS (PANORAMA VIEW)
สุขภาพดีไปพร�อมๆ กัน กับฟ�ตเนส
สำหรับทุกวัย ทั้งลู�วิ่งและอุปกรณ�
ออกกำลังกายพร�อมวิว 180 องศา

KIDS GYM
โซนออกกำลังกายที่ช�วยพัฒนา
กล�ามเนื้อและเสริมสร�างพัฒนา
การตั้งแต�เด็กๆ

FLEXI-FUN POOL
เพลิดเพลินกับการผ�อนคลายได�ทั้ง
ครอบครัวสระว�ายน้ำขนาดใหญ�
รองรับเด็กและผู�ใหญ�
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“ เช่ือมต�อความสุขและความผูกพันของครอบครัว
พื้นที่ส�วนกลางที่คุณและครอบครัวสามารถ
ใช�เวลาร�วมกันได�อย�างเต็มที่ ”

CLUBHOUSE

PAVILION

FAMILY AREA

EDUCATION PLAYGROUND

PET PARK
ให�เวลากับสัตว�เลี้ยงที่คุณรัก...
กับโซน PET PARK 
พื้นที่กิจกรรมผจญภัย
ระหว�างน�องหมาและเพื่อนๆ

สนามเด็กเล�นเปรียบเสมือนโลกในจินตนาการของเด็กๆ
เสริมทักษะทางด�านความคิดและร�างกายได�สนุกกัน
อย�างเต็มที่กับเพื่อนๆ เพื่อฝ�กการเข�าสังคม
เป�นมากกว�าพื้นที่เล�น แต�ได�เรียนรู�

ดื่มด่ำธรรมชาติได�ทุกวัน
กับศาลาดีไซน�โมเดิร�น
สำหรับนั่งผ�อนคลาย 

มีช�วงเวลาดีๆ กับคนในครอบครัว
กับพื้นที่ MULTI-PURPOSE ที่สามารถ
นั่งป�กนิคพักผ�อน หรือยืดเส�นสาย
ออกกำลังกายได�อย�างอิสระ

เต็มที่กับคลับเฮ�าส�ที่รองรับทุกรูปแบบ
การพักผ�อนสำหรับทุกวัย
ทั้งสระว�ายน้ำ ฟ�ตเนส KIDS GYM
และ CO-SHARING SPACE



สีสันที่ทันสมัย
นอกจากความสวยงามในโซนต�างๆ 
ในส�วนของอลูมิเนียมของประตูหน�า
ต�างน้ัน ยังเลือกสี ATRIUM BROWN
ท่ีแตกต�างสร�างความมีสไตล�ท่ีโดดเด�น 

ขยายพื้นที่ได�มากกว�าเคย
จะดีแค�ไหนถ�าเราทำให�พื้นที่ห�องนอน 
ใหญ�ข้ึนได�ตามใจคุณ ด�วยผนัง Solid 
Wall ปรับแต�งฟ�งก�ชั่นบ�านได�ตาม
ความต�องการ

รายละเอียดที่ละเอียดอ�อน
บ�งบอกความเป�นพรีเมียมทาวน�โฮม
ด�วยรายละเอียดที่แตกต�างด�วยการ
ออกแบบที่สวยงาม อีกทั้งยังดูแล
รักษาง�าย

บ�านเป�นระเบียบ
ด�วยห�องเก็บของที่กว�างสามารถทำ
ให� ตกแต�งบ�านได�โดยไม�ต�องคำนึงถึง
พ้ืนท่ีสำหรับเตรียมไว�เก็บของที่คุณ
ไม�อยากอวดใครๆ

หน�าบ�านที่กว�าง
นอกจากจะทำให�บ�านโปร�งไม�อึดอัดแล�ว
ยังทำให�คุณสามารถจอดรถได�ถึง 2 คัน

พื้นที่ในอนาคต
เช่ือว�าองค�ประกอบท่ีสำคัญของบ�าน
อีกห�องคือ ห�องอาหารและห�องครัว
เราจึงเตรียมพ้ืนท่ีในอนาคตน้ีด�วยการ
ปรับพื้นที่ไว�รองรับความต�องการ

กระจกตัดแสง
นอกจากประตูและหน�าต�างที่ขยาย
กว�างให�บ�านดูปลอดโปร�งและรับแสง
ธรรมชาติได�มากกว�าเดิมแล�วยังมา
พร�อมฟ�งก�ช่ันท่ีสามารถลดความร�อน
ที่เข�าสู�ตัวบ�านได�อีกด�วย

ยิ้มรับความสุขที่จะเกิดขึ้นในทุกๆ วัน   จิบกาแฟยามเช�าสัมผัสธรรมชาติ
ในมุมโปรด กับดีไซน�ที่บ�งบอกรสนิยมที่ทันสมัยพร�อมใช�เวลากับคนที่คุณรัก
ในพื ้นที ่พิเศษที ่สามารถต�อเติมได�ตามความต�องการของผู �พักอาศัย
ทาวน�โฮมดีไซน�โมเดิร�น 2 ช้ันท่ีรังสรรค�พ้ืนท่ีเพ่ือรองรับความต�องการของคุณ
และคนในครอบครัวทั้งในวันนี้และอนาคต

LIVING A HAPPIER

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

ที่ดินเริ่มต�น



ให�คุณมีพื้นที่สำหรับใช�ร�วมกันกับคนในครอบครัว
ได�มากขึ้น ฟ�งก�ชันพื้นที่ที่รองรับการขยับขยายใน

อนาคต ส�วนต�อเติมที่สามารถปรับเปลี่ยนเป�น
ห�องทานอาหาร, ห�องอ�านหนังสือ, ขยายห�อง

นั่งเล�นให�กว�างขึ้น หรือสวนสีเขียว ภายในบ�าน
ได�ตามความต�องการ

ห�องนอนเหนือกว�าด�วยการออกแบบ พร�อมขนาด
ที่กว�างขวางและหรูหรา จัดสรรในทุกรายละเอียด
ให�พื้นที่ความเป�นส�วนตัวและความสุขมากกว�า

เพลิดเพลินกับพื้นที่ใช�สอยขนาดใหญ�
ท่ีสุด สามารถรองรับการใช�เวลาร�วมกัน
ในครอบครัวไม�ว�าจะเป�นการพักผ�อน
หรือการทำกิจกรรมเพื่อความบันเทิง
เพลิดเพลินตลอด 24 ชม.

“ใช�ช�วงเวลาดีๆ กับครอบครัวได�ไม�จำกัด”
FUNCTION

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ่งแสดงการแบ�งพื้นที่ใช�สอยเท�านั้น
ทั้งนี้เป�นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั้งสิ้น

EXTENSION SPACE

LIVING AREA

LUXURIOUS MASTER BEDROOM



รัศมีเดินทาง

TRANSPORTATION 
•  รถไฟฟ�าสายสีม�วง
    สถานีบางรักใหญ�
•  รถไฟฟ�าสายสีชมพู**
•  ห�าแยกปากเกร็ด
•  วงเวียนพระราม 5
•  ทางพิเศษศรีรัช
•  เกษตร-นวมินทร�
•  ถ. ติวานนท�
•  ถ. กาญจนาพิเษก
•  สนามบินดอนเมือง

รัศมีอุ�นใจ

HEALTHY
• รพ.ปากเกร็ด  
• รพ.เกษมราษฎร�
• รพ.เวิร�ลเมดิคอล
   เซ็นเตอร� แจ�งวัฒนะ 

รัศมีการศึกษา

EDUCATION
• ม.พระนครเหนือ
• รร.อนุบาลเด�นหล�า
• รร.เตรียมอุดมศึกษา
   น�อมเกล�านนทบุรี
• รร.สารสาสน�วิเทศราชพฤกษ�
• รร.สวนกุหลาบนนทบุรี

รัศมีชีวิต
ชื่นชอบ

LIFESTYLE
•  IKEA
•  CHIC REPUBLIC
•  MAJOR HOLLYWOOD
•  THE CRYSTAL PTT
•  CENTRAL WESTGATE
•  CENTRAL รัตนาธิเบศร�
•  CENTRAL แจ�งวัฒนะ
•  THE WALK
•  IMPACT ARENA

แหล�งงาน

ETC.
•  กระทรวงพาณิชย�
•  กระทรวงสาธาณะสุข
•  ศูนย�ราชการ
•  กฟผ.

NEW URBAN CONNECT 
ผสานชีวิตคุณภาพกับการเดินทางที่สะดวกกว�ากับทำเล การเดินทางสะดวกเชื่อมต�อเข�าสู�แจ�งวัฒนะใจกลางเมือง

ใกล�ทางด�วนศรีรัช รถไฟฟ�า 2 สาย พร�อมรัศมีแหล�งอำนวยความสะดวกรอบด�าน 
ไม�ว�าจะเป�นการช�อปป��งยอดฮิต IKEA, CENTRAL WESTGATE

อุ�นใจทุกยามฉุกเฉิน รพ.ปากเกร็ดและรพ.เกษมราษฎร� 

**รถไฟฟ�าสายสีชมพู คาดว�าจะเป�ดใช�บริการในป� พ.ศ.2564

RADIANCE OF



สะดวกสบาย...
อุ�นใจเรื่องความปลอดภัย

LIVING LIFE
“เราพัฒนานวัตกรรมความปลอดภัยที่มาพร�อม

ความสะดวกสบายจากความต�องการของผู�อยู�อาศัย
ใส�ใจในทุกรายละเอียดของการใช�ชีวิต เพื่อให�ลูกบ�านของเรา

สะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”

ชั้นเก็บของ ที่สามารถจัดเก็บของได�เป�น
หมวดหมู�เป�นระเบียบและสามารถหยิบออก
มาใช�ได�สะดวกยิ่งกว�า

ช�วยให�ห�องเก็บของ..
เป�นระเบียบมากขึ้น

E X P E R T

แอปพลิเคชัน KATSAN เทคโนโลยีผู�คุ�มกันส�วนตัวอัจฉริยะที่ช�วยอำนวย
ความสะดวกกับ 3 ฟ�งก�ชั่นสุดฮิต ที่มีการใช�งานมากที่สุด อาทิ E-STAMP, 
CAR DIRECTORY และ CALL SECURITY/TAXI ยกระดับความปลอดภัย 
กับระบบแจ�งเตือนแขกที่เข�ามาบ�าน ปฏิเสธการเข�าพบหรือเรียก รปภ. ซึ่ง
สามารถทำได�ง�ายๆ ผ�านสมาร�ทโฟนของคุณ 

การออกแบบห�องน้ำพื้นเรียบแบบไม�มีขั้น
ช�วยรองรับการใช�งานของผู�สูงอายุและ
ผู�ใช�วีลแชร�ได�

ช�วยเพิ่มความปลอดภัย..
ให�กับผู�สูงวัย

ภาพเพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น

ภาพเพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น ภาพเพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น





*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

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

ในทุกข้ันตอนการออกแบบภายใต� 3 ปรัชญา

AP THINK SPACE “พ้ืนท่ีชีวิต เราคิดเพ่ือคุณ”



โครงการ Pleno ราชพฤกษ� - แจ�งวัฒนะ ผู�มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและผู�ดำเนินการบริษัท เดอะ แวลู พร็อพเพอร�ตี้ ดีเวลลอปเม�นท� จำกัด เลขทะเบียนบริษัท 0105545118836 ที่อยู�เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร� 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร คุณอนุพงษ� อัศวโภคิน ทุนจดทะเบียน 2,000,000,000 บาท ที่ตั้งโครงการ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินในขณะยื่นขออนุญาตจัดสรรเลขที่ 1638, 1639, 1640, 1646 และ 
25317 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พื้นที่โครงการประมาณ 30 ไร� 1 งาน 63 ตารางวา (12,163 ตารางวา) รายการและขนาดของทรัพย�สินที่เป�นสาธารณูปโภคเป�นไปตามข�อกำหนดของการจัดสรรที่ดิน อาคารสโมสรและที่ดินเปล�าอันเป�นที่ตั้ง
สำนักงานนิติบุคคลเป�นพื้นที่บริการสาธารณะ ตั้งอยู�บนที่ดินซึ่งเป�นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เนื้อที่ประมาณ 114 และ 43.6 ตารางวาตามลำดับ โครงการอยู�ในระหว�างจัดหาสถาบันการเงินสนับสนุนและอยู�ในระหว�างการยื่นขออนุญาตจัดสรร ระยะเวลาในการก�อสร�างเริ่ม
เดือนกุมภาพันธ� 2562 คาดว�าจะแล�วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ� 2564 สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วันหลังจากที่ผู�จะซื้อชำระเงินครบถ�วนตามสัญญา ข�อมูลและภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง เพื่อสื่อการโฆษณาเท�านั้น บ�านที่
จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั้งสิ้น สำนักงานนิติบุคคล คลับเฮ�าส� สระว�ายน้ำ และสวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข�อมูล และ/หรือ รายละเอียดในการก�อสร�าง เพื่อความเหมาะสมหรือตามการพิจารณาของหน�วย
งานราชการที่เกี่ยวข�องโดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า 


