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จากแรงบันดาลใจในการออกแบบตามแนวคิดแบบ 
“Green Breeze” ใหคุณหลีกหนีความวุนวายในเมือง
และผอนคลายกับพื้นที่สีเขียวขนาดใหญกวา 
3,800 ตร.ม. ภายในอาคารถูกออกแบบสไตล 
“Modern Fresh Tropical” และการออกแบบ
อาคารไดแรงบันดาลใจจาก เสนลายของเปลือกไม
ใชโทนสีน้ำตาลใหเกิดความรูสึกอบอุน  
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การจัดวางพื้นที่ใชสอย และตำแหนงเสาขึ้นอยูกับที่ตั้งของหอง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามที่ระบุไว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และขนาดพื้นที่ที่ระบุไวเปนเพียงการประมาณการ

ซึ่งรูปแบบการจัดวางเฟอรนิเจอรและการแบงสัดสวน รวมถึงรายละเอียดตางๆ เปนเพียงการแสดงตัวอยางการจัดวางพื้นที่ใชสอย และเพื่อการโฆษณาเทานั้น
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BEDROOMSTUDIO TYPE A

BEDROOM

ใกล ตอบรับทุกไลฟสไตลใหคุณใชชีวิตที่ใชไดมากกวา...

  

คุม

•  ใกลหางสรรพสินคาชั้นนำ :  บางกอกมอลล(โครงการในอนาคต), เซ็นทรัล บางนา, เมกา บางนา, 
                                               อิมพีเรียลเวิลด สำโรง 

•  ใกลโรงพยาบาลชั้นนำ :  โรงพยาบาลไทยนครินทร, โรงพยาบาลกลวยน้ำไท 2, โรงพยาบาลศิครินทร 

•  ใกลสถานศึกษาชั้นนำ :  โรงเรียนนานาชาติเบิรคลีย, โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา, 
                                        โรงเรียนลาซาล, โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ, โรงเรียนเซนตโยเซฟบางนา

คุมทั้งอยูเอง คุมทั้งลงทุน พรอมรับเงื่อนไขการผอนชำระ
งายๆ สบายๆ ใหคุณซื้อถูกกวาเชามีเงินออมเพิ่มขึ้น 
ลงทุนไดมากขึ้น ดวยราคาที่คุมคาเหมาะกับคนที่ใชเงิน
อยางชาญฉลาด

ครบ
กับพื้นที่สวนกลางครบครัน 
ตอบโจทยในทุกไลฟสไตลในวิถีชีวิตคนเมือง

คุมทั้งอยูเอง คุมทั้งลงทุน พรอมรับเงื่อนไขการผอนชำระคุมทั้งอยูเอง คุมทั้งลงทุน พรอมรับเงื่อนไขการผอนชำระคุมทั้งอยูเอง คุมทั้งลงทุน พรอมรับเงื่อนไขการผอนชำระคุมทั้งอยูเอง คุมทั้งลงทุน พรอมรับเงื่อนไขการผอนชำระ
งายๆ สบายๆ ใหคุณซื้อถูกกวาเชามีเงินออมเพิ่มขึ้น งายๆ สบายๆ ใหคุณซื้อถูกกวาเชามีเงินออมเพิ่มขึ้น งายๆ สบายๆ ใหคุณซื้อถูกกวาเชามีเงินออมเพิ่มขึ้น งายๆ สบายๆ ใหคุณซื้อถูกกวาเชามีเงินออมเพิ่มขึ้น 
ลงทุนไดมากขึ้น ดวยราคาที่คุมคาเหมาะกับคนที่ใชเงินลงทุนไดมากขึ้น ดวยราคาที่คุมคาเหมาะกับคนที่ใชเงินลงทุนไดมากขึ้น ดวยราคาที่คุมคาเหมาะกับคนที่ใชเงิน

18 นาที ถึงสถานีรถไฟฟาอโศก จากสถานีแบร่ิง******



BUILDING A : 1st Ground Floor plan BUILDING A : 2nd – 8th Floor plan

BUILDING B : 1st Ground Floor plan BUILDING B : 2nd – 8th Floor plan

MASTER

PLANMASTER

PLAN

FLOOR
PLANFLOOR
PLAN

N

N

D

B

A

E

สระวายน้ำ (Swimming pool)

หองออกกำลังกายพรอมอุปกรณ,
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BUILDING D : 1st Ground Floor plan

BUILDING D : 2nd Floor plan

BUILDING D : 3rd – 8th Floor plan
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BUILDING C : 1st Ground Floor plan

BUILDING C : 2nd Floor plan

BUILDING C : 3rd – 8th Floor plan
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BUILDING E : 3rd – 8th Floor plan

BUILDING E : 1st Ground Floor plan
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ขอความและรูปภาพจำลองทั้งหมดเพื่อการโฆษณาเทานั้นและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุไว
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาซึ่งรูปแบบการจัดวางเฟอรนิเจอรและการแบงสัดสวนรวมถึงรายละเอียดตางๆเปนเพียงการแสดงตัวอยางการจัดวางพื้นที่ใชสอยและเพื่อการโฆษณาเทานั้น
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อาคาร A : 
                 ช้ันลาง        โถงตอนรับ, สำนักงานนิติบุคคล, ตูจดหมาย, หองซักรีด**, ท่ีจอดรถ***

                   ช้ัน 2 - ช้ัน 8  หองชุดพักอาศัย

อาคาร B : 
                 ช้ันลาง          โถงตอนรับ, ตูจดหมาย, หองซักรีด**, ท่ีจอดรถ***

                   ช้ัน 2 - ช้ัน 8  หองชุดพักอาศัย

อาคาร C : 
    ช้ันลาง        โถงตอนรับ, ตูจดหมาย, หองซักรีด**, ท่ีจอดรถ***

                   ช้ัน 2 - ช้ัน 8  หองชุดพักอาศัย

อาคาร D : 
    ช้ันลาง        โถงตอนรับ, ตูจดหมาย, หองซักรีด**, ท่ีจอดรถ***

                   ช้ัน 2 - ช้ัน 8  หองชุดพักอาศัย

อาคาร E : 
    ช้ันลาง        โถงตอนรับ, ตูจดหมาย, หองซักรีด**, ท่ีจอดรถ***

                   ช้ัน 2 - ช้ัน 8  หองชุดพักอาศัย

ส่ิงอำนวยความสะดวกในโครงการ:
                     

สระวายน้ำ ,หองออกกำลังกายพรอมอุปกรณ, หองน่ังเลน 
และพ้ืนท่ีพักผอนดาดฟา,หองสันทนาการ, ทางสำหรับว่ิง
ออกกำลังกาย, สวนสวนกลาง, ท่ีจอดรถ****, ระบบรักษา
ความปลอดภัย CCTV*****, ระบบผานเขา - ออกโครงการ 
Key card access, รถรับสง******
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URBAN LIVING SOLUTIONS

โครงการอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เจาของโครงการ บริษัท เฮลิกซ จำกัด ทุนจดทะเบียน 192,200,000 บาท (หน่ึงรอยเกาสิบสองลานสองแสนบาทถวน) (ชำระเต็มมูลคา) สำนักงานใหญ ต้ังอยูเลขท่ี 99/1 หมูท่ี 14
ซอยหมูบานวินดมิลล ถนนบางนา-ตราด(กม. 10.5) ตำบลบางพลีใหญ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กรรมการผูจัดการ นายจุฑา พรมชินวงศ กอสรางเปนอาคารชุดสูง 8 ช้ัน (ไมรวมช้ันดาดฟา ) จำนวน 
5 อาคารและอาคารสันทนาการ 2 อาคาร เปนหองชุดพักอาศัย 984 หอง และเปนหองชุดเพ่ือการคา 3 หอง รวม 987 หอง รายการทรัพยสวนกลางประกอบดวย สระวายน้ำ, หองออกกำลังกายพรอมอุปกรณ, 
สวนพื้นที่สีเขียว  โครงการตั้งอยูซอยสุขมวิท 72 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บนที่ดินโฉนดเลขที่  337359 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ เน้ือท่ีประมาณ 11 ไร 0 งาน 2.1 ตารางวา ท่ีดินและอาคารชุดมีภาระผูกพันกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ปจจุบันไดรับอนุญาตใหกอสรางแลว  คาดวาจะเร่ิมกอสรางประมาณเดือน
สิงหาคม 2559 และจะกอสรางแลวเสร็จประมาณเดือน ธันวาคม 2560 โดยจะจดทะเบียนเปนอาคารชุดเม่ือกอสรางแลวเสร็จ และเจาของหองชุดมีหนาท่ีจะตองชำระคาใชจายและคาภาษีอากรตามท่ีกฎหมายอาคาร
ชุดกำหนด เฉพาะหองที่โครงการกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาเงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทกำหนด/รูปภาพทั้งหมดเปนภาพจำลองเพื่อการโฆษณาเทานั้นและรูปแบบ
การจัดวางเฟอรนิเจอรการแบงสัดสวนรวมถึงรายละเอียดตางๆเปนเพียงการแสดงตัวอยางการจัดวางพ้ืนท่ีใชสอยเทาน้ันซ่ึงแบบและเน้ือท่ีท่ีแสดงในเอกสารน้ีเปนแบบสังเขป โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแกไข
เปล่ียนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา *ระยะ600เมตรวัดระยะจากบันไดทางข้ึนรถไฟฟาBTSสถานีแบร่ิงจนถึงขอบเขตท่ีดินโครงการท่ีใกลท่ีสุด **หองซักรีดพ้ืนท่ีซักรีดไมรวมอุปกรณ ***ท่ีจอดรถแบบไมระบุ 
ตำแหนง ****CCTV เฉพาะตำแหนงท่ีบริษัทฯ กำหนด *****รถรับสงบริษัทฯ จะสงมอบรถจำนวน 1 คัน ใหนิติบุคคลอาคารชุด สวนการใหบริการเปนไปตามท่ีนิติบุคคลกำหนด ******ขอมูลจากเว็บไซต bts.co.th

• เนื้อที่โครงการ 11-0-2.1 ไร

• จำนวนอาคารพักอาศัยทั้งหมด 5 อาคาร

• จำนวนหองชุดทั้งหมด 987 หอง 

    •    จำนวนหองชุดพักอาศัย 984 หอง

   •     จำนวนหองชุดเพื่อการคา 3  หอง

• จำนวนหองชุดพักอาศัยอาคาร A 203 หอง

• จำนวนหองชุดพักอาศัยอาคาร B 152 หอง

• จำนวนหองชุดพักอาศัยอาคาร C 232 หอง 

•  จำนวนหองชุดพักอาศัยอาคาร D 205 หอง

•  จำนวนหองชุดพักอาศัยอาคาร E 192 หอง

•  จำนวนชั้น 8 ชั้น

•  จำนวนที่จอดรถยนต 303 คัน

•   จำนวนที่จอดรถจักรยานยนต 50 คัน

•  จำนวนที่จอดรถจักรยาน 90 คัน

•  จำนวนลิฟทโดยสาร  10 ตัว (อาคารละ 2 ตัว)

                                    




