
 
รายละเอียดโครงการ   

ชื่อโครงการ เดอะ ธาม II อ่อนนุช-มอเตอร์เวย์ 
Project Name The Thamm II Onnut – Motorway 
ที่ตั้งโครงการ ถนนประชาทร เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
พื้นที่โครงการ 8-1-16.2 ไร่
ลักษณะโครงการ ทาวน์โฮม สไตล์โมเดิร์นสแกนดิเนเวียน (Modern 
Scandinavian Town Home)
จำนวนบ้าน 102 ยูนิต 
รูปแบบบ้าน  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ที่จอดรถ

2 ชั้น

ขนาดที่ดิน 16.9 ตร.ว. – 35.3 ตร.ว. 

หน้ากว้าง 5.2 เมตร

พื้นที่ใช้สอย 107 ตร.ม.

ราคา เริ่มต้น 2.39 ล้านบาท



Project Concept (แนวคิดโครงการ)
“DISCOVER THE VALUE OF HAPPIEST LIVING”

สุขอย่างเหนือระดับ จากต้นแบบที่ที่สุขที่สุดในโลก

โมเดิร์นทาวน์โฮม ออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตเมืองของคนรุ่นใหม่ ด้วย
ทำเลที่สะดวก วัสดุที่ดีกว่า ฟังก์ชันใช้งานได้เต็มพื้นที่ ในราคาที่คุ้มค่าที่สุด “เดอะ ธาม 
(The Thamm)” คือ จุดเริ่มต้นของความสมบูรณ์ของชีวิตที่คุ้มค่า ให้คุณเลือกใช้ชีวิตใน
แบบของตัวเองได้อย่างอิสระ บนทำเลใจกลางเมือง เชื่อมต่อทุกความต้องการของชีวิต 

”DISCOVER THE VALUE OF HAPPIEST LIVING” สุขอย่างเหนือระดับ จาก
ต้นแบบที่ที่สุขที่สุดในโลก กับความเรียบง่าย หรูหรา สไตล์โมเดิร์นสแกนดิเนเวียน ด้วย
แรงบันดาลใจจากกลุ่มประเทศที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดใน
โลก ได้แก่ Iceland Denmark Norway Sweden และ Finland โดยเข้าถึงความเป็น
สแกนดิเนเวียนสไตล์ (Scandinavian Value) ในแบบของ เดอะ ธาม 2 (The Thamm II) 
ด้วยเสน่ห์การออกแบบบ้านสะท้อนความงามที่เรียบหรู และคำนึงถึงประโยชน์พื้นที่
ใช้สอยที่หลากหลายและคุ้มค่า ผสมผสานความเป็นโมเดิร์นอย่างลงตัว ให้ความรู้สึก
อบอุ่น ไม่น่าเบื่อ ทำให้บ้านกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความสุขที่แท้จริงของกลุ่มคนรุ่นใหม่

            โครงการ เดอะ ธาม 2 อ่อนนุช-มอเตอร์เวย์ ตั้งอยู่ถนนประชาทร ใช้เวลาเดินทาง
เพียง 3 นาที จากถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง การเดินทางสะดวกสบาย สามารถเดินทางเข้า-
ออกได้จากทั้ง ลาดกระบังซอย 1 และลาดกระบังซอย 3 เข้าสู่ใจกลางเมือง ด้วย Airport 
Link สถานีลาดกระบัง เชื่อมต่อสู่ถนนเส้นทางหลัก เช่น อ่อนนุช ลาดกระบัง กิ่งแก้ว ร่ม
เกล้า กาญจนาภิเษก และทางพิเศษมอเตอร์เวย์ (พระราม 9) ท่ามกลางแหล่งชุมชนธุรกิจ
และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า (เดอะ พาซิโอ ลาดกระบัง โรบินสัน 
ลาดกระบัง และ แมคโคร ลาดกระบัง) มหาวิทยาลัย (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ใกล้โรงแรม (Courtyard By 
Marriott) โรงพยาบาลสิรินธร และ สนามบินสุวรรณภูมิ เพียงไม่กี่นาที

โครงการ เดอะ ธาม 2 ให้ความสำคัญต่อการก่อสร้างบ้านที่มีคุณภาพแข็งแรงทน
ทาน ก่อสร้างด้วยรูปแบบการก่ออิฐฉาบปูน ให้ผู้อยู่อาศัยได้สามารถเพิ่ม-ลด และปรับแต่ง 
ภายในบ้านได้อย่างหลากหลาย รูปแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นสแกนดิเนเวียนแสดงถึงอัตลัก
ษณ์และความต้องการพื้นฐานของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ฟังก์ชันภายในที่ออกแบบให้เหมาะกับ
ทุกไลฟ์สไตล์ และวิถีการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มหนุ่มสาววัยเริ่มต้นทำงาน และ



ครอบครัวสมัยใหม่ ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ ด้วยระบบรักษา
ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ควบคุมการเข้า-ออกด้วย ระบบ Access Card และแล
กบัตรสำหรับ Visitors พร้อมระบบ CCTV สนามเด็กเล่นและสวนสาธารณะส่วนกลาง
ขนาดใหญ่ ความร่มรื่น เหมาะสำหรับการผ่อนคลาย



ที่ตั้งโครงการ: ซอยประชาทร ถนนลาดกระบัง (เข้าออกได้จากลาดกระบังซอย 1 และลา
ดกระบังซอย 3)

พิกัด GPS: 13.72732, 100.73107

แบบบ้าน: Bergen 
ทาวน์โฮม สไตล์โมเดิร์นสแกนดิเนเวียน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย 107 ตร.ม. 
ฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ สามารถใช้ประโยชน์ทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อความสุข
ของทุกคนในครอบครัว





ฟังก์ชัน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ที่จอดรถ

ขนาดที่ดิน 16.9 ตร.ว. – 35.3 ตร.ว.

หน้ากว้าง 5.2 เมตร



Floor Plan: Bergen

 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ

• ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่ว
โมง

• ระบบ CCTV บันทึกการเข้าออก
โครงการ

• สวนสาธารณะส่วนกลางร่มรื่น 
• ในอนาคตจะมีโครงการอาคาร

พาณิชย์เกิดขึ้นด้านหน้าโครงการ

ระบบรักษาความปลอดภัย
• รั้วรอบโครงการสูง 2 เมตร

• ควบคุมการเข้า-ออกด้วย ระบบ 
Access Card และแลกบัตร
สำหรับ Visitors

• ระบบ CCTV บริเวณทางเข้า-ออก
• พนักงานรักษาความปลอดภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง

แหล่งอำนวยความสะดวกและสถานที่
สำคัญรอบโครงการ

• ใกล้จุดขึ้น-ลงถนนมอเตอร์เวย์
• ใกล้ห้างสรรพสินค้า เดอะ พาซิโอ 

ลาดกระบัง



• ใกล้ Robinson ลาดกระบัง
• ใกล้แมคโครลาดกระบัง
• ใกล้สถานีรถไฟฟ้า Airport Link 

ลาดกระบัง

• ใกล้โรงแรม Courtyard By 
Marriott

• ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ





จุดเด่นของโครงการ

1. Location
• เดินทางสะดวก เข้าสู่ใจกลางเมือง ด้วย Airport Link ถนนอ่อนนุช และ มอเต

อร์เวย์ สู่ถนนพระราม 9 
• เชื่อมต่อสู่ถนนเส้นทางหลัก เช่น ถนนอ่อนนุช ถนนลาดกระบัง ถนนกิ่งแก้ว ถนน

ร่มเกล้า และทางพิเศษ เช่น ถนนมอเตอร์เวย์ (พระราม 9)  ถนนกาญจนาภิเษก 
• ท่ามกลางแหล่งชุมชน ธุรกิจและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้างสรรพ

สินค้า โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และ สนามบินสุวรรณภูมิ
  

2.  ดีไซน์ใหม่ สไตล์โมเดิร์นสแกนดิเนเวียน (Modern Scandinavian Town Home)
• แบบบ้าน Bergen ที่สะท้อนความเป็นสแกนดิเนเวียน มีสถาปัตยกรรมที่โดด

เด่น(Iconic) และเรียบง่าย(Simply) ผสมผสานกันอย่างลงตัว คงความเรียบหรู 
ฟังก์ชั่นที่ครบครันตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ที่คุณเลือก

• ปรับเปลี่ยนสีสันและ Facade รูปแบบใหม่ สะท้อนถึงอัตลักษณ์และรสนิยมของผู้
อยู่อาศัย 

3.   ระบบการก่อสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูน (Conventional)

• ระบบโครงสร้างบ้าน แข็งแรง ทนทาน เนื่องจากใช้ระบบการก่อสร้างแบบก่ออิฐ
ฉาบปูน (วัสดุอิฐมวลเบาซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน สามาถระบายความร้อนได้
ดีกว่าอิฐทั่วไป) สามารถตกแต่งและต่อเติมตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย ซึ่ง
ระบบก่อสร้างแบบระบบผนังสำเร็จ (Precast or Tunnel) นั้นมีข้อจำกัดของการ
ต่อเติม

4.  ความเป็นส่วนตัวสูง

ความเป็นส่วนตัวสูงด้วยจำนวนบ้านที่มีเพียง 102 ครอบครัว  



แผนที่โครงการ
พิกัด GPS : 13.72732, 100.73107


