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รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการ เดอะ ธาม (The Thamm) อ่อนนุช-มอเตอร์เวย์
ที่ตั้งโครงการ ถนนประชาทร เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
พื้นที่โครงการ 9-0-49 ไร่
ลักษณะโครงการ ทาวน์โฮม (Townhome) 2 ชั้น สไตล์โมเดิร์น
จำนวนบ้าน 115 ยูนิต 
รูปแบบบ้าน จำนวน 1 แบบ พื้นที่ใช้สอย 96 ตร.ม. 

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน

ขนาดที่ดิน 16.64 ตร.ว. – 32.10 ตร.ว. 

หน้ากว้าง 5.2 เมตร

ราคา เริ่มต้น 2.19 ล้านบาท
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Project Concept (แนวคิดโครงการ)
“The Value of Precious Living”

คุ้มค่าด้วยทำเลศักยภาพ และดีไซน์ที่ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันของชีวิต

ทุกความคุ้มค่าของชีวิต...เริ่มต้นได้ที่นี่ แบรนด์ เดอะ ธาม (The Thamm) คือ จุด
เริ่มต้นของความสมบูรณ์ของชีวิตที่คุ้มค่า ให้อิสระผู้อยู่อาศัยในการเลือกใช้ชีวิตในแบบ
ของตัวเอง บนทำเลใจกลางเมือง เชื่อมต่อทุกความต้องการของชีวิต 

โครงการ เดอะ ธาม (The Thamm) อ่อนนุช-มอเตอร์เวย์ ตั้งอยู่ถนนประชาทร ใช้
เวลาเดินทางเพียง 3 นาที จากถนนหลักลาดกระบัง โดยสามารถเดินทางได้จากทั้งลาด
กระบังซอย 1 และลาดกระบังซอย 3 ด้วย ใช้รูปแบบการก่อสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูน ให้ผู้
อยู่อาศัยได้สามารถเพิ่ม-ลด และปรับแต่ง ภายในบ้านได้อย่างหลากหลาย 

โครงการ เดอะ ธาม (The Thamm) ให้ความสำคัญของการก่อสร้างแบบร่วมสมัย 
ด้วยแบบบ้านที่ถูกดีไซน์ในสไตล์โมเดิร์น แสดงถึงอัตลักษณ์และความต้องการพื้นฐานขอ
งกลุ่มคนรุ่นใหม่ ฟังก์ชันภายในที่ออกแบบให้เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ และวิถีการใช้ชีวิต
ประจำวันของกลุ่มหนุ่มสาววัยเริ่มต้นทำงาน และครอบครัวสมัยใหม่ ครบครันด้วยสิ่งอำ
นวยความสะดวกภายในโครงการ ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง สวนสา
ธารณะส่วนกลางขนาดใหญ่ ความร่มรื่น เหมาะสำหรับการผ่อนคลาย

สะดวกสบายในการเดินทางเชื่อมต่อถนนอ่อนนุช และมอเตอร์เวย์ ที่สามารถเชื่อม
ต่อเข้าสู่ใจกลางเมือง หรือเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิเพียง10 นาที และล้อมรอบด้วยสิ่งอำ
นวยความสะดวกครบครัน เช่น ศูนย์การค้าพาซิโอ ลาดกระบัง Airport Link เพียงไม่กี่
นาที
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ที่ตั้งโครงการ
ถนนประชาทร (เข้าออกได้จากลาดกระบังซอย 1 และลาดกระบังซอย 3) 
พิกัด GPS 
13.726413, 100.730463

แบบบ้าน 1   แบบ พื้นที่ใช้สอย 96 ตร.ม. ด้วยฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ สามารถใช้ประโย
ชน์ทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัว
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ฟังก์ชัน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน

ขนาดที่ดิน 16.64 ตร.ว. – 32.10 ตร.ว.

หน้ากว้าง 5.2 เมตร

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ
• ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
• ระบบ CCTV บันทึกการเข้าออกโครงการ
• สวนสาธารณะส่วนกลางร่มรื่น 

ระบบรักษาความปลอดภัย
• รั้วรอบโครงการสูง 2 เมตร
• ควบคุมการเข้า-ออกด้วย ระบบ Access Card และแลกบัตรสำหรับ Visitors
• ระบบ CCTV บริเวณทางเข้า-ออก
• พนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
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แหล่งอำนวยความสะดวกและสถานที่สำคัญรอบโครงการ
• ใกล้จุดขึ้น-ลงถนนมอเตอร์เวย์
• ใกล้ห้างสรรพสินค้า เดอะ พาซิโอ ลาดกระบัง
• ใกล้สถานีรถไฟฟ้า Airport Link ลาดกระบัง
• ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
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จุดเด่นของโครงการ
1. Location

• เดินทางสะดวก เข้าสู่ใจกลางเมือง ด้วย Airport Link ถนนอ่อนนุช และ มอเต
อร์เวย์ สู่ถนนพระราม 9 

• เชื่อมต่อสู่ถนนเส้นทางหลัก เช่น ถนนอ่อนนุช ถนนลาดกระบัง ถนนกิ่งแก้ว ถนนร่ม
เกล้า และทางพิเศษ เช่น ถนนมอเตอร์เวย์  ถนนกาญจนาภิเษก 

• ท่ามกลางแหล่งชุมชน ธุรกิจและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า 
โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และ สนามบินสุวรรณภูมิ

  
2.  ดีไซน์ใหม่ สไตล์โมเดิร์น

• แบบบ้านสไตล์โมเดิร์นเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ และครอบครัวสมัยใหม่
• ปรับเปลี่ยนสีสันและ Facade รูปแบบใหม่ สะท้อนถึงอัตลักษณ์และรสนิยมของผู้

อยู่อาศัย 

3.  ระบบการก่อสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูน (Conventional)

• ใช้ระบบการก่อสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูน สามารถตกแต่งและต่อเติมตามความต้อ
งการของผู้อยู่อาศัย ซึ่งระบบก่อสร้างแบบระบบผนังสำเร็จ (Precast or Tunnel) 
นั้นมีข้อจำกัดของการต่อเติม

• ระบบโครงสร้างบ้าน แข็งแรง ทนทาน 

4. ความเป็นส่วนตัว

จำนวนบ้านที่มีเพียง 115 ครอบครัว  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แผนที่โครงการ


