Trees of Life

A HOME WHERE LIFE
BECOMES A SMOOTH,

PEACEFUL
JOYRIDE

Are these
the features
of your dream
home?
Close to downtown.
Convenient commute to
and from work. Luxuriant
foliage for you to enjoy.
Lovely neighbourhood.

mori HAUS is a residential development tailored to Generation Y’s
urban lifestyle. At the heart of the
development lies a verdant oasis of
2,300 square metres. Located on
Sukhumvit Road, the development
offers fast communications. This is
the home, where your life becomes a
smooth joyride.

คุณเคยฝันแบบนี้ไหม?

มีบ้านอยู่ไม่ห่างจากตัวเมือง เดินทาง
ไปทำางานสะดวก ได้ผ่อนคลาย
ท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่น และ
แวดล้อมด้วยสังคมที่น่าอยู่

ชีวิตละเมียดละไมท่ามกลางธรรมชาติในเมืองใหญ่
ความสงบที่เต็มไปด้วยความพร้อมในการใช้ชีวิต

โมริ เฮาส์ (mori HAUS) โครงการทีพ่ กั อาศัย
ทีต่ อบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองรุน่ ใหม่
ยกเอาโอเอซิสมาไว้กลางโครงการ บนพืน้ ที่
กว่า 2,300 ตารางเมตร บนถนนสุขุมวิท
ที่พร้อมด้วยการคมนาคมที่รวดเร็ว และ
นี่คือ ‘บ้าน’ ทีค่ ณ
ุ จะสามารถใช้ชวี ติ ได้อย่าง
ละเมียดละไม
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Concept

10 FEATURES OF
GEN-Y LIVING.
ARE YOU SAYING
‘YES!’ TO THESE?
Generation Y’s lifestyle is a balance of all the good things in life.
Here are the 10 bundled features of Gen-Y living. Fused together,
these features are the defining characteristics of this generation,
who only say ‘yes’ to things that meet all of their demands.

ไล์ฟสไตล์ของคนรุ่นใหม่เป็นการบาลานซ์และรวมทุกความชอบของชีวิตเข้าไว้ด้วยกัน นี่คือ 10 สไตล์ของ
เจเนอเรชั่น วาย ที่แยกไม่ ได้เพียงข้อหนึ่งข้อใด แต่หลอมรวมกลายเป็นตัวตนที่ชัดเจนของคนยุคนี้
และอะไรก็ตามที่คนเจนฯ วายบอกว่าใช่ นั่นหมายถึงสิ่งนั้นตอบโจทย์ชีวิตได้ทุกด้าน

1

They live close to a big city. Their
neighbourhood offers convenient
commute and great public utilities.
It is also close to all the necessary facilities such as schools and hospitals.

เลือกที่พักอาศัยใกล้เมืองใหญ่ มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว พร้อมด้วยสาธารณูปโภคทีด่ ี ใกล้
ระบบบริการจำาเป็น เช่น สถานศึกษาและโรงพยาบาล

2

They like a flexible job. A desk job
is not even part of the equation.
Instead, they like changes in the
surroundings, so they work from a cafe
or a co-working space that lends them
juices for creativity.

ชอบการทำางานทีย่ ดื หยุน่ ได้ ปฏิเสธการนัง่ ติดโต๊ะ
ชอบทีจ่ ะเปลีย่ นบรรยากาศทีน่ งั่ ทำางานไปเรือ่ ยๆ
เช่น คาเฟ่ ร้านกาแฟ หรือ Co-Working Space
ที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์

3

They value a healthy lifestyle.
Their home or work place is close
to a gym or a park. Residential
developments with a gym and a pool, or
a running track are very attractive options
for them.

ให้ความสำาคัญกับการมีสุขภาพดี จึงนิยมเลือก
ทีพ่ กั หรือทีท่ าำ งานทีใ่ กล้ยมิ หรือสวนสาธารณะ ถ้า
มีฟิตเนสและสระว่ายน้ำาในพื้นที่อยู่อาศัย หรือมี
บริเวณให้วิ่งออกกำาลังกาย ยิ่งเป็นตัวเลือกที่น่า
สนใจ

5

They love to socialise. Parties and
events are where Gen-Y people
gather, especially those that allow
them to meet like-minded individuals,
such as arts and crafts fairs , health-product
trade shows and music festivals.

รักการเข้าสังคม มีงานปาร์ตแี้ ละอีเว้นท์เป็นพืน้ ที่
รวมตัว โดยเฉพาะงานทีเ่ ปิดโอกาสให้พบปะคนที่
ชอบพอสิ่งเดียวกัน เช่น งานสินค้าเพื่อสุขภาพ
ตลาดงานคราฟท์ เทศกาลดนตรี ฯลฯ

4

They cherish being close to nature.
Developments surrounded by
green areas are highly coveted.
Additionally, vertical decorative-plant or
herb gardening has become a trend for
those living in condominiums.

รักการใช้ชีวิตใกล้ธรรมชาติ โครงการที่พักอาศัย
ทีแ่ วดล้อมด้วยพืน้ ทีส่ เี ขียวจึงเป็นทีห่ มายตา การ
ปลูกต้นไม้หรือผักสวนครัวในรูปแบบสวนแนวตัง้
ริมระเบียง เกิดเป็นความรู้ที่แพร่หลายของคนที่
อาศัยในคอนโดมิเนียม

6

They are interested in investment
opportunities – including trading
shares, bonds and properties –
despite being quite young. Their goal is
to have financial freedom.

สนใจการลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อย เช่น การเล่น
หุ้น กองทุน การลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ โดยมี
เป้าหมายคือการมีอิสรภาพทางการเงิน

9

They take advantage of technology.
Smartphones, tablets, laptops and
desktops, they have them all. They
are a pro when it comes to apps. They use
the world wide web to take in information,
news and entertainment, as well as for
online communication.

7

They are fond of travelling, whether
domestic or overseas, because it
is the perk of their life. They prefer
being on their own instead of going with
a tour group. They treasure the experience
during each trip.

การท่องเที่ยวคือสีสันของชีวิต ไม่ว่าจะเที่ยวใน
หรือนอกประเทศ โดยเลือกที่จะเที่ยวด้วยตัวเอง
มากกว่าไปกับกรุ๊ปทัวร์ และให้ความสำาคัญกับ
ประสบการณ์ที่จะได้รับในระหว่างการเดินทาง

3

8

ใช้เทคโนโลยีเป็นเครือ่ งอำานวยความสะดวก ไม่วา่
จะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แล็บท็อป คอมพิวเตอร์
หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ ใช้อินเตอร์เน็ตในการ
เสพข้อมูล ข่าวสาร ความบันเทิง และติดต่อสือ่ สาร
ผ่านโลกออนไลน์

They attend DIY classes, such as
soap making, natural dye, pottery
and gardening. They also learn to
make home appliances or decorative items
that convey their style and taste.

เข้าคอร์สฝึก DIY เช่น เรียนทำาสบู่และย้อมผ้า
ธรรมชาติ เรียนปั้นถ้วยชาม ปลูกผักสวนครัว
ประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านหรือของตกแต่งบ้าน
ที่บ่งบอกถึงสไตล์และรสนิยมของตนเอง ฯลฯ

10

They treat community malls
like their second home, especially the one that meets all of
their needs. It has to have coffee shops,
restaurants, fashion boutiques, a supermarket with a great selection of groceries
and a bank or two for all of their financial
transactions.

เข้าออกคอมมูนิตี้มอลล์เป็นประจำา โดยเฉพาะ
คอมมูนิต้ี มอลล์ที่รองรับทุกการใช้ชีวิต มีร้าน
อาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าแฟชัน่ ทีห่ ลากหลาย
มีซเู ปอร์มาร์เก็ตให้จบั จ่าย และมีธนาคารสำาหรับ
ทำาธุรกรรมทางการเงิน
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Investor
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NEW-GEN INVESTORS &
CONDO INVESTMENT

Generation Y people become interested
in investing from a young age, especially
Expat Condominium Tenants in
in property investment. This type of
Bangkok by Nationalities
investing has gained popularity in recent
กลุม่ ชาวต่างชาติทนี่ ยิ มเช่าคอนโดมิเนียมระหว่างพักอาศัย
years thanks to readily available know-how
ในกรุงเทพฯ*
and very many new projects situated on
prime locations. Generation Y, unlike their
predecessors, purchase condominium
French
French
units not only as their own residences but
4%
4%
Korean
Korean
also as an investment into the future. To
6%
6%
them, leasing these units also yields good
American
American
profits in the long term.
6%
Condominiums for rent in Bangkok’s 6%
prime neighbourhoods were primarily in
short-term demand from university students
British
Others
British
Others
and office workers. Today, as Bangkok
7%
25%
7%
25%
ranks among the world’s top tourist
destinations and the ASEAN Economic
Community contributes to the influx of
French
foreign tourists and workers, leasing
a
4%
condominiumKorean
unit has arguably become
Japanese Japanese
the top choice among expatriates as well.
6%for condominiums
55%
55%
The remarkable demand
is expected to soar even higher.
American

Popular Locations among Expats

ทำาเลเช่าคอนโดฯ ยอดนิยมของคนต่างชาติ*

Others

11%

Silom andSilom and
Sathon
Sathon

7%

7%

Phra
Phra
Khanong Khanong

13%

13%

Sukhumvit
23-55

55%

Silom and
Sathon

On Nut

14%

On Nut

14%

7%

6%
คนรุ่นใหม่ในยุคนี้มีความสนใจในการลงทุน

ตัง้ แต่อายุยงั น้อย โดยเฉพาะการลงทุนกับอสังหา

ริมทรัพย์ทเี่ ป็นทีน่ ยิ มมากขึน้ ทุกที เนือ่ งจากความ Others
British

T77 COMMUNITY, A GOOD
TOWN FOR A GOOD LIFE
In today’s world, how could anyone say
that choosing the right home is no big
deal? In fact, it is the most important thing.
A ‘good home’ for this generation is not
only defined by its structural integrity
and beauty but also a ‘good quality of life’
that comes with it. It has to be in a lovely
neighbourhood – with great public utilities
and lifestyle centres. Some people even
think about how their home will be a good
investment in the future.
One thing is for certain: a good quality
of life starts with a good home. Let’s take
a look why the T77 Community, located
in On Nut on Sukhumvit 77, has become
a prime residential area among working
women and men, especially those who
are looking to start a family of their own.
The T77 Community comprises seven
residential developments, namely Blocs77,
The Base Sukhumvit 77, The Base Park East,
The Base Park West, Garden Square, Hasu
Haus and Mori Haus (over 5,000 units
in total). It even includes an on-site
community retail mall that is designed to
be the lifestyle centre for every resident.
Access to the mall is very convenient,
regardless of which development you
actually live in.
Each development in the T77 Community is interconnected via a network
of streets, but clear-cut boundaries have
been laid down for privacy. Every project

is surrounded by landscaped greenery
and has a view of the existing natural
canal. The annual Winter Market Fest is
held on the ‘San Samran’ bridge for T77
community residents to socialise and for
non-residents to join in on the fun.
The residential value of T77 Community’s location is constantly on the rise,
especially with future developments. For
instance, Bangkok International Preparatory and Secondary School (Bangkok
Prep – one of the best international
schools in Thailand) will open its secondary
school campus at the project by August
2017. Nearby are an acclaimed hospital,
convention centre and department store.
The neighbourhood is, however, a lot less
crowded than downtown business districts, and traffic isn’t as congested, either.
Meanwhile, the residents who work in the
city centre can easily commute back and
forth without spending too much time
because the T77 Community is within
proximity to the SkyTrain and is surrounded by a number of major routes..
Who says you have to give up happiness and quality of life to live in the city?
T77 Community dares to defy that rather
misinformed statement.

กับคนในยุคปัจจุบัน จะปฏิเสธได้อย่างไรว่าการ
เลือกที่อยู่อาศัยไม่ใช่เรื่องใหญ่ในชีวิต ตรงกัน
ข้าม ออกจะเป็นเรื่องสำาคัญนัมเบอร์วันเสียด้วย
และคำาว่า ‘ที่อยู่อาศัยที่ดี’ ของคนรุ่นเราก็ไม่ได้
จำากัดอยู่ที่ตัวบ้านหรืออาคารที่แข็งแรง สวยงาม
มั่นคงเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึง ‘คุณภาพ
ชีวิตที่ดี’ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ต้อง
น่าอยู่ การเดินทางสัญจรต้องสะดวกรวดเร็ว
ระบบสาธารณูปโภคต้องพร้อม แหล่งรองรับ
ไลฟ์สไตล์ต้องมี และบางคนมองไกลไปถึงการ
ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ควรสร้างผลกำาไร
ให้ ได้ ในอนาคต
แน่นอนว่า คุณภาพชีวติ ทีด่ ี เริม่ ต้นจากทีอ่ ยู่
อาศัยที่ดี มาดูกันซิว่าทำาไมโครงการที่พักอาศัย
หรือ T77 Community ที่ตั้งอยู่ในสุขุมวิท 77
บริเวณอ่อนนุช จึงเป็นโครงการทีพ่ กั อาศัยทีเ่ ป็น
ทีห่ มายตาของหนุม่ สาวรุน่ ใหม่วยั ทำางาน และคน
ที่กำาลังเริ่มวางแผนมีครอบครัว
T77 Community ประกอบด้วยทีพ่ กั อาศัย
7 โครงการ นั่นคือ blocs77, THE BASE
Sukhumvit 77, THE BASE Park East,
THE BASE Park West, Garden Square,
hasu HAUS และ mori HAUS รวมกว่ า
5,000 ยูนิต รวมไปถึงคอมมูนิตี้ รีเทล มอลล์ ที่
สร้างขึ้นในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง
การใช้ชวี ติ ของลูกบ้าน สะดวกต่อการเข้าถึงไม่วา่
จะอาศัยอยู่ในโครงการใด

แต่ละโครงการใน T77 Community มีถนน
เชือ่ มต่อกัน แต่ยงั คงมีความเป็นส่วนตัวด้วยการ
แบ่งสัดส่วนชัดเจน ทุกโครงการแวดล้อมด้วย
พืน้ ทีส่ เี ขียว ต้นไม้ มีคลองธรรมชาติไหลผ่าน จัด
แต่งภูมิทัศน์สวยงามได้อย่างน่าอยู่ แถมมีการจัด
งานประจำาปีอย่าง Winter Market Fest ตลอด
บริเวณสะพานแสนสำาราญเพื่อให้ชาว T77 ได้
สังสรรค์พบปะกัน และเปิดโอกาสให้คนภายนอก
ที่ไม่ใช่ลูกบ้านได้เที่ยวชมงานอีกด้วย
บริ เ วณที่ ตั้ ง ของ T77 Community มี
ศักยภาพเพือ่ การอยูอ่ าศัยเพิม่ ขึน้ ในทุกขณะ เป็น
ทำาเลที่ความเจริญกำาลังขยายตัวมาถึงแคมปัส
แห่งที่สองของ Bangkok Internatinal Preparatory & Secondary School โรงเรียน
นานาชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในไทย ก็จะมาอยู่ใน
พื้นที่ของ T77 Community ในเดือนสิงหาคม
2560 และบริ เ วณใกล้ เ คี ย งยั ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของ
โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ไม่ไกลจากศูนย์ประชุม
และห้างสรรพสินค้าแห่งใหญ่ของกรุงเทพฯ แต่
ย่านนี้ยังคงไม่พลุกพล่านและรถราไม่จอแจเท่า
โซนธุรกิจใจกลางเมืองนัก ขณะเดียวกัน คนที่
ทำางานในตัวเมืองก็สามารถเดินทางเข้าเมืองได้
โดยง่าย และใช้เวลาไม่มาก เนื่องจากเป็นพิกัดที่
ตั้งอยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้า และรอบล้อมด้วยถนน
เส้นหลักหลายสาย
ใครว่าการดำาเนินชีวติ ในเมืองใหญ่จะมีความสุข
และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ไี ม่ได้ แล้ว T77 Community
จะกลายเป็นคำาตอบของความสุขนั้น

7%รูด้ า้ นนีม้ ใี ห้ศกึ ษาอย่างแพร่หลาย มีโครงการใหม่

25%
Most tenants are tourists and

ผู้เช่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว

*Data from Plus Property Co.

* ข้อมูล: โครงการคอนโดมิเนียมที่

ในทำาเลดีๆ เกิดขึน้ มากมาย การซือ้ คอนโดมิเนียม
foreign workers seeking a
และชาวต่างชาติที่ทำาสัญญาเช่า
บจก.พลัส พร็อพเพอร์ต้ี บริหารการเช่า
Phra Ltd.’s condominium projects
lease of six months to a year.
ประมาณ 6 เดือน - 1 ปี Khanong for rent (as of May 2015)
(สำารวจเมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2558)
สักห้องของคนรุน่ นี้ จึงต่างไปจากคนรุน่ ก่อน คือ
ไม่ใช่เพียงเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น แต่ยังมอง
13%
ไปถึงการลงทุนในลักษณะของการปล่อยเช่าที่
The
market
is
eyeing
condominiums
for
On
top
of
locations,
other major factors
นอกจากทำาเลจะเป็นหนึ่งปัจจัยหลักที่ชาวต่าง
สามารถสร้างผลกำาไรให้ ในระยะยาวได้อีกด้วย
500
500
rent
in
On
Nut
thanks
to
the
ever-rising
that
help
expats
decide
to rent include
ชาติใช้พจิ ารณาเลือกเช่าคอนโดฯ แล้ว ผูเ้ ช่ากลุม่
Japanese
แต่ก่อน คอนโดฯ ให้เช่าในย่านใหญ่ๆ ใน demand. In 2014 their lease value went the
On Nut
+13%
+13% and attractiveness,
building’s comfort
นี้ยังมองถึงรูปแบบอาคารและห้องพักที่ต้องอยู่
กรุงเทพฯ เป็นที่ต้องการของกลุ่มนัก55%
ศึกษาและ up by 13%, averaging at 458.89 baht per
+8%
+8% on-site facilities, convenient
including
14%
สบายและสวยงามดึงดูด มีเครื่องอำานวยความ
400
คนทำางานทีม่ าใช้ชวี ติ ในเมืองใหญ่เพียงระยะสัน้ ๆ square metre 400
or about
20,000
commute and value for money.
+6% baht a +6%
+3%
+3%
สะดวก เชื่อมต่อสถานที่อื่นได้ง่าย และคุ้มค่ากับ
หรือในช่วงเวลาหนึ่ง ปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร month for a one-bedroom unit.
ราคาจ่าย
6
reasons
why
T77
Community
is
so
ยังคงติดอันดับเมืองน่าเทีย่ วของโลก อีกทัง้ มีการ
300
300
desired
by
foreigners.
คอนโดฯ
ปล่
อ
ยเช่
า
ในโซนอ่
อ
นนุ
ช
กำ
า
ลั
ง
เป็
น
ที
่
เปิดประเทศ AEC ส่งผลให้ชาวต่างชาติหลัง่ ไหล
เข้ามาท่องเทีย่ วและทำางานอย่างไม่ขาดสาย คอนโดฯ จับตา เนือ่ งจากมีดมี านด์ทพี่ งุ่ สูงขึน้ ทุกขณะ เป็น 1. T77 is situated in the Sukhumvit– 6 เหตุผลทีท่ าำ ให้โครงการใน T77 Community
ปล่อยเช่าในโซน
เป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติิ
200ในปี 2557 ราคาคอนโดฯ
200
ปล่อยเช่าได้กลายเป็นตัวเลือกที่ฮอตสุดๆ ใน ผลให้
On Nut neighbourhood, an up and
2010
2011
2012
2013201220142013
2010
2011
2014
นี
ข
้
ยั
บ
ตั
ว
ขึ
น
้
ถึ
ง
13%
โดยค่
า
เช่
า
เฉลี
ย
่
อยู
ท
่
่
ี
458.89
กลุม่ คนต่างชาติ และมีดมี านด์ในทิศทางทีท่ ะยาน
coming area that offers more space and
บาท / ตารางเมตร หรือประมาณ 20,000 บาท
1. T77 Community ตัง้ อยูใ่ นบริเวณสุขมุ วิทprivacy than Bangkok’s well established
สูงขึ้นอย่างน่าจับตามอง
ต่อเดือน (ห้องแบบ 1 ห้องนอน)**
central business districts.
อ่อนนุช เป็นย่านความเจริญใหม่ที่การอยู่
2. T77 offers convenient communications
อาศัยไม่หนาแน่นเท่าย่านเศรษฐกิจเดิม
since the community is close to a BTS
2. มีการคมนาคมทีส่ ะดวกและรวดเร็ว เนือ่ งจาก
station and a network of important
Rents for Condominiums in On Nut (Baht / Square Metre)
อยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าบีทีเอส และแวดล้อม
roads and expressways.
ด้วยถนนหลายสาย
3. T77 is surrounded by important land3. สามารถเดินทางไปยังแลนด์มาร์คหรือสถานที่
marks, tourist attractions, business
500
districts
and
leading
shopping
centres.
ท่องเทีย่ วต่างๆ ในกรุงเทพฯ ได้งา่ ย ใกล้ยา่ น
+13%
4. T77 comes in a multitude of options,
CBD และห้างสรรพสินค้าชั้นนำาของไทย
+8%
from a one-bedroom for solo or couple
458.89
4.
มี
รูปแบบห้องพักให้เลือกหลากหลาย ตัง้ แต่
400
to a larger unit for families.
+6%
404.65
ห้องแบบ 1 ห้องนอน สำาหรับคนเดียวหรือ
+3%
5. T77 is equipped with a comprehensive
375.84
มาเป็นคู่ ไปจนถึงห้องชุดหลายห้องนอน
range
of
lifestyle
amenities,
including
353.97
342.87
gyms,
pools,
green
areas
and
HABITO
สำาหรับครอบครัว
300
community mall with a 24-hour
5. มีสิ่งอำานวยความสะดวกและพื้นที่รองรับ
co-working space.
ไลฟ์สไตล์ด้านอื่นๆ เช่น ฟิตเนส สระว่ายน้ำา
6. T77’s prices are within an affordable
พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว และคอมมู นิ ต้ี มอลล์ อ ย่ า ง
range for most tenants.
200
HABITO ทีม่ พี นื้ ที่ Co-Working Space
2010
2011
2012
2013
2014
ให้บริการ 24 ชั่วโมง
6. ราคาเช่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่กลุ่มผู้เช่าส่วน
**From Plus Property Co. Ltd.’s Research and Development
ใหญ่มองหาและมีกำาลังจ่าย
** ที่มา: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจก.พลัส พร็อพเพอร์ตี้
458.89

404.65

375.84

342.87

353.97
342.87

375.84

353.97

458.89

404.65
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Shops

IN HABITO,
ALL THE BEST
SELECTIONS!

Every shop and service in HABITO is clearly tailored to the needs of Generation Y
because the selection process is based on their lifestyle. Whether you feel like shopping, dining out or just kicking back, HABITO offers the best selection!

ทุกร้านค้าและการบริการทีต่ ง้ั อยูภ่ ายในฮาบิโตะตอบโจทย์ความต้องการของรุน่ ใหม่ได้อย่างชัดเจน อันเกิดจาก
การคัดสรรโดยเอารูปแบบชีวติ ของเจเนอเรชัน่ ใหม่เป็นทีต่ ง้ั ทัง้ ช้อป ชิม และชิลล์ ในระดับเบสท์ ซีเล็คชัน่ !

Concept

A number of this generation’s activities
revolve around a lifestyle community mall,
including shopping, dining out, hitting
the gym, working and even socialising.
HABITO, Sansiri’s first community retail
mall, is specifically designed for this lifestyle.
It’s a place everyone can call a second
home from dusk till dawn.
HABITO is truly the heart of quality
living for T77 residents. It perfectly combines the best concept and design. Every
square inch has been thoroughly thought-

7

HABITO,
THE HEART OF
GOOD LIVING
out by leading designer firm Winkreative,
led by Tyler Brule, the editor-in-chief of
Monocle and Wallpaper magazines. Their
outstanding creative ideas were transformed into a tasteful interior by the
hands of Contour, an interior design
company whose work on many shopping
malls is the testament to their quality. It’s
no wonder HABITO can offer both practicality and beauty, the most ideal combination, for the lifestyle of this generation.

หลายกิจกรรมของคนยุคสมัยปัจจุบันเกิดขึ้นใน
ไลฟ์สไตล์ คอมมูนติ ้ี มอลล์ ทัง้ จับจ่าย รับประทาน
อาหาร ออกกำาลังกาย นัง่ ทำางาน หรือพบปะสังสรรค์
ฮาบิโตะ คอมมูนติ ้ี รีเทล มอลล์ แห่งแรกของแสนสิริ
จึงเกิดเพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์นี้ ให้เป็นที่ที่ทุกคน
สามารถใช้ชีวิตที่ดีได้ตั้งแต่เช้าจรดค่ำา
ฮาบิโตะ คือศูนย์กลางที่อยู่อาศัยใน T77
Community อย่างแท้จริง เป็นการรวมเอาคอน
เซ็ปต์ทดี่ แี ละดีไซน์ทดี่ เี ข้าไว้ดว้ ยกันอย่างสมบูรณ์
แบบ ทุกตารางนิ้วของฮาบิโตะผ่านการคิดอย่าง

พิถพี ถิ นั โดยบริษทั ดีไซน์ชนั้ หัวกะทิอย่าง Winkreative ทีม่ ี Tyler Brule บรรณาธิการนิตยสาร
Monocle และ Wallpaper เป็นหัวเรือใหญ่ จาก
แนวคิดสร้างสรรค์อนั บรรเจิด ถูกต่อยอดด้วยการ
ตกแต่งอย่างมีรสนิยมฝีมอื ของบริษทั Contour
ที่ ก ารั น ตี ไ ด้ จ ากผลงานการออกแบบช้ อ ปปิ้ ง
มอลล์มามากมาย ฮาบิโตะจึงพร้อมทั้งฟังก์ชัน
การใช้งานและความสวยงามที่ลงตัวกับรูปแบบ
ชีวิตของผู้คนยุคนี้

FAMILY AFFAIRS
Since HABITO is designed for everyone in the family, of course,
there are different areas for varying ages, including a breastfeeding
room, a playground, ramps for wheelchairs and areas where your
pets can do their business.
3 SLEEPLESS SHOPS

ฮาบิโตะสร้างขึน้ เพือ่ เป็นสถานทีแ่ ก่สมาชิกทุกคนในครอบครัว พืน้ ทีส่ าำ หรับคนทุกวัย
จึงถูกจัดเตรียมไว้พร้อม ตัง้ แต่หอ้ งให้นมบุตร เครือ่ งเล่นเด็ก ทางลาดสำาหรับรถเข็น
ไปจนถึงจุดขับถ่ายของสัตว์เลี้ยง

Because Generation Y never stop, HABITO
offers three places for the people working
in the creative industry to live their life to
the fullest 24 hours a day.

แรงขับเคลื่อนของหนุ่มสาวรุ่นใหม่แทบไม่เคย
หยุดนิ่ง ฮาบิโตะจึงเปิด 3 พื้นที่รองรับกลุ่มคน
ทำางานด้านความคิดสร้างสรรค์ ให้เต็มที่กับชีวิต
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

WORLD CUISINE

Restaurants of various origins were handpicked for their quality and for diversity.
Thai, Japanese, Chinese, Laotian, Vietnamese, Mexican and Italian are among
the very many choices you can choose from.
They also offer countless promotions!

ร้านอาหารนานาชาติ ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี
ที่สุดและหลากหลาย ทั้งไทย ญี่ปุ่น จีน ลาว
เวียดนาม เม็กซิกัน หรือ อิตาเลียน ฯลฯ พร้อม
โปรโมชั่นสุดพิเศษอีกเพียบ!

HUBBA-TO
This is Thailand’s first
duplex-style co-working
space and co-creation
community, spanning
over 800 square metres. It’s designed by
Supermachine, a firm
that has won numerous
world-class architectural
awards. The interior is
very practical and boasts
the best amenities in
Southeast Asia. It’s a
space for start-up entrepreneurs to exchange
ideas and for those with
a passion for art.
Co-Working Space และ
Co-Creation Community
แบบ Duplex แห่งแรกของ
ไทย บนเนื้อที่กว่า 800
ตารางเมตร ออกแบบโดย
บริษัท Supermachine ที่
เคยคว้ารางวัลการออกแบบ
สถาปัตยกรรมระดับโลกมาแล้ว
ภายในพร้อมด้วยรูปแบบการ
ใช้งานและเครื่องอำานวยความ
สะดวกที่ครบครันที่สุดในเอเชีย

Ais
Boots
Bsn Factory Outlet
Chairman
by Chef Man
Choi choi
David’s Bakery
El Mariachi Tequaria
Etc Lifestyles
Habito Dental Clinic
Kleen
Ochaya
Mont Calzone
Muine Vietnamese
Restaurant
Papa Shabu Farm

ตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการแลก
เปลี่ยนไอเดียอย่างไร้ขีดจำากัด
ของเหล่าสตาร์ทอัพและคนที่
หลงใหลในงานศิลปะ
Premium
7- Eleven
Being Thailand’s number
one corner shop franchise, this is the place to
stop by whenever your
stomach is rumbling.
HABITO’s 7-Eleven
spans over an area of 300
square metres. It is three
times as large when
compared to a typical
7-Eleven. It features a
wider range of product
selection. Its overall
design goes hand in
hand with the rest of the
T77 Community: simple,
yet elegant.
ยังคงสโลแกนร้านสะดวก
ซื้ออันดับหนึ่งของไทย คือ
หิวเมื่อไรก็แวะมา... แต่ 7Eleven ที่ฮาบิโตะมอบพื้นที่
กว่า 300 ตารางเมตร ซึ่งใหญ่

Parmida
Ramen Iroha
Izakaya & Bar
Rsm Muay Thai
Academy
Saeb Lai
Saranghae
Scb Bank
Shiro Neko
Sunshine by
Prestige Salon
Teien
Sushi Bar
Tete Quarters
Tom n Toms
Coffee

กว่าสาขาทั่วไปถึง 3 เท่า พร้อม
สินค้าที่มากกว่าและหลาก
หลายให้เลือก แถมมาด้วยการ
ออกแบบที่กลมกลืนไปกับภาพ
รวมของโครงการ T77 ในสไตล์
ที่เรียบง่ายแต่ดูดี

of sweet and savoury
dishes. It’s a great
hangout spot for friends
during the day and a
quiet place of solitude for
some thinking at night.

ALL-YEAR-HAPPENINGS
To foster an atmosphere of good times and
happiness for the residents, HABITO organises
events, festivities and activities all year
around.

TOM N TOMS
COFFEE
The all-day-dining experience TOM N TOMS
is present at HABITO.
Within the cafe’s space,
you can sip on a cup of
coffee or enjoy a variety

ยกกาแฟและเมนูอร่อยแบบ
all-day-dining ของ TOM N
TOMS มาอย่างเต็มรูปแบบ บน
เนือ้ ทีท่ สี่ ามารถนัง่ จิบกาแฟหรือ
เพลินกับอาหารและขนมหวานได้
อย่างสบายๆ ทัง้ ช่วงกลางวันกับ
เพือ่ นฝูง หรือช่วงกลางคืนสำาหรับ
การนัง่ คิดงานลำาพัง

เพื่อสร้างบรรยากาศความสนุกให้อบอวลและเติมเต็ม
ความสุขให้แก่ลกู บ้าน ฮาบิโตะจึงขอมอบความสุขสนุก
ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นอีเว้นท์ เทศกาล หรือกิจกรรม
พิเศษต่างๆ
Facebook / IG: HABITOMALL

MARBLE
DECORATION
Over 8 metric tons of marble from Italy
was carefully selected and meticulously
cut. These slabs were then transported to
Thailand to decorate the space of this
community mall. The highlight is the rare
fiery red Rosso Francis marble found in
the second-floor toilet area.
หินอ่อนกว่า 8 ตัน ผ่านการคัดและตัดอย่างประณีต
ส่งตรงจากเหมืองหินประเทศอิตาลี เพื่อใช้ ในการ
ตกแต่ ง พื้ น ที่ ข องคอมมู นิ ตี้ รี เ ทล มอลล์ แห่ ง นี้
ไฮไลท์คือหินอ่อน Rosso Francis Marble หิน
อ่อนสีแดงเพลิงมีลวดลายสวยงามหาดูได้ยาก แต่มี
ให้ชมกับตาแล้วที่บริเวณห้องน้ำาชั้น 3 ของฮาบิโตะ

HABIKO,
WHEN ROBOT
MEETS ART
One of the most advanced features of
HABITO is the Innovative Art robotic arm
programmed to create three-dimensional
pin art with 0.05 mm precision. The code
was written by famed programmer Wit
Pimkanchanapong. It’s also a one-of-akind artwork not to be found elsewhere.
หนึง่ ในฟีเจอร์สดุ ล้าำ ของฮาบิโตะคือ สุดยอดแขนกล
อัจฉริยะ Innovative Art ทีถ่ กู โปรแกรมให้ปกั หมุด
แบบ 3 มิติ ความแม่นยำาระดับ 0.05 มิลลิเมตร ผล
งานการโปรแกรมมิง่ โดย วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ และ
นับเป็นการนำาแขนกลมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะชิน้
ใหญ่ทม่ี แี ค่ทเ่ี ดียวในโลก

mori HAUS Trees of Life
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T77 COMMUNITY’S
NEIGHBOURHOOD

Around
T77

Connectivity
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CONNECTIVITY IS AT THE
CORE OF T77 COMMUNITY
‘เชื่อมต่อทุกเส้นทาง คือศูนย์กลางของทุกสิ่ง’

Located outside the central business districts that are only getting more and more
overcrowded, past the inner Sukhumvit
zone that extends from Sukhumvit 23 to 55
or the Thong Lo area, Sukhumvit 77 or On
Nut remains a tranquil residential area. It’s
neither crowded nor congested. But it also
doesn’t mean that you’ll be far from civilisation, cut off from lifestyle centres. On the
contrary, T77 Community offers access to
a number of amenities in the On Nut and
Sukhumvit area, as well as the surrounding
neighbourhoods that can certainly tailor to
your lifestyle.

8
7
6
5
4
3
2

1. ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ทีเ่ ข้าสูย่ า่ นสุขมุ วิทชัน้ ใน และย่านเศรษฐกิจ ตัง้ แต่สถานีชดิ ลมไปจนถึงสถานีสยามได้สะดวกและรวดเร็ว
2. เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนสุขุมวิทเส้นหลักและถนนศรีนครินทร์
3. ถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นเส้นหลักสามารถเชื่อมต่อไปได้หลายทิศทาง ไม่ว่าจะเป็นซอยใกล้เคียงที่แสนคึกคักอย่างเอกมัยและ
ทองหล่อ หรือย่านใหญ่อย่างสีลม-สาทร รวมถึงออกนอกเมืองไปยังย่านรามคำาแหงหรือบางนา
4. ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ และทางพิเศษศรีรัช
5. เป็นประตูสู่ภาคตะวันออก โดยใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี

4

3
2

5

4
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T77
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แหล่งช้อปปิ้งไฮเอนด์ที่เดินทางสะดวก
ด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท Highend shopping centres accessible
by the BTS’s Sukhumvit line
1. โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ สุขมุ วิท สถานีเอกมัย
Major Cineplex Sukhumvit (Ekkamai station)
2. ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ สถานีพร้อมพงษ์
The Emporium and the EmQuartier (Phrom
Phong station)
3. เทอร์มนิ อล 21 สถานีอโศก Terminal 21 (Asok station)
4. เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ สถานีเพลินจิต Central Embassy
(Phloen Chit station)
5. เซ็นทรัลชิดลม Central Chidlom สถานีชิดลม
(Chit Lom station)
6. เซ็นทรัลเวิลด์ สถานีชิดลม CentralWorld
(Chit Lom station)
7. สยามพารากอน Siam Paragon (Siam station)
8. สยามดิสคัฟเวอรี่ สถานีสยาม Siam Discovery
(Siam station)

MORI
HAUS
GARDEN
SQUARE
HASU
HAUS
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แหล่งจับจ่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค
Markets
8

สุขุมวิท 77 (อ่อนนุช)
Sukhumvit 77 (On Nut)
ทางด่วน
Expressway
รถไฟฟ้า
BTS
รถไฟฟ้าใต้ดิน
MRT
สถานีรถไฟฟ้า
BTS station
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
MRT station

1. Tesco Lotus อ่อนนุช Tesco Lotus On Nut
2. Big C Extra
3. Big C
4. Tops Supermarket
5. ตลาดสดอ่อนนุช On Nut Fresh Mart
6. ตลาดรถไฟ ศรีนครินทร์ ตลาดกลางคืนของเหล่าวัยรุน่
Suan Rot Fai Night Market on Srinagarindra Road
7. ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา BITEC Bangna
8. อิเกีย บางนา IKEA Bangna
สนามบินสุวรรณภูมิ
International Airport
ใช้เวลาเดินทางเพียงครึง่ ชัว่ โมง ในช่วงเวลาการจราจรปกติ
Suvarnabhumi (only 30 minutes away in
normal traffic)
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THE BASE
PARK EAST

HABITO MALL

THE BASE
PARK WEST

THE BASE
SUKHUMVIT 77

BLOCS 77
BIG C
EXTRA

SUKHUMVIT ROAD
PRA KHANONG
BTS STATION

ON-NUT
TESCO
BTS STATION LOTUS
SUKHUMVIT 50
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BANGKOK PREP
INT'L SCHOOL

1. โรงพยาบาลสมิติเวช Samitivej Hospital
2. โรงพยาบาลกรุงเทพ Bangkok Hospital
3. โรงพยาบาลกล้วยน้ำาไท Kluaynamthai Hospital
4. โรงพยาบาลสุขุมวิท Sukhumvit Hospital

SUKHUMVIT 77
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T77 Community ตั้ ง อยู่ ใ นจุ ด ที่ มี เ ส้ น ทาง
คมนาคมที่เชื่อมต่อกันและกระจายไปได้ ในทุก
ทิศทาง และนีค่ อื การตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของคน
รุน่ ใหม่ได้อย่างชัดเจน นัน่ คือการมีชวี ติ ทีค่ ล่องตัว
สามารถเดินทางได้ ในทุกทิศและทุกที่

RAMINDRA-AT NARONG EXPRESSWAY
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1. Proximity to a BTS station for convenient and quick access to inner Sukhumvit and central business
districts of Chit Lom and Siam
2. Connection between Sukhumvit and Srinagarindra roads
3. Access to other neighbourhoods through Sukhumvit Rd, including the nearby Ekkamai and Thong Lo,
farther districts such as Silom and Sathon and Bangkok’s peripheries such as Ram Khamhaeng and Bang Na
4. Proximity to the access point to Ramindra–At Narong Expressway and the Sirat Expressway
5. Gateway to the east via the Burapha Withi (Bang Na) Expressway

โรงพยาบาลระดับมาตรฐาน
Advanced medical facilities
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T77 Community is situated on a prime
location with an interconnected network
of roads and other means of communications that spread in all directions. This
inter-connectivity meets the demand of the
people of this generation, who need a
great deal of flexibility in their daily
commute.

SUKHUMVIT 71

ด้วยเป็นทำาเลทีอ่ ยูร่ อบนอก CBD ย่านเศรษฐกิจ
เดิมที่กำาลังหนาแน่นขึ้นทุกที และตั้งถัดออกมา
จากโซนสุขุมวิทชั้นใน (ตั้งแต่ ซ.สุขุมวิท 23 ซ.สุขุมวิท 55 หรือทองหล่อ) ทำาให้ถนนอ่อนนุช
หรือสุขุมวิท 77 ยังคงเป็นย่านอยู่อาศัยที่สงบ
ผู้คนไม่พลุกพล่าน และการจราจรไม่ติดขัด แต่
ข้อได้เปรียบนี้ใช่ว่าจะต้องแลกมาด้วยชีวิตที่ห่าง
ไกลความเจริญ หรือถูกตัดขาดจากแหล่งไลฟ์สไตล์ ใดๆ ตรงกันข้าม T77 Community มี
เพือ่ นบ้านมากมายทีต่ ง้ั อยูใ่ นย่านอ่อนนุช-สุขมุ วิท
หรือบริเวณใกล้เคียง และสามารถรองรับการ
ใช้ชีวิตได้ ในทุกด้าน

สถานศึกษาชั้นนำาและหลักสูตรนานาชาติ
Leading educational institutes
and international schools
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ
Triam Udom Suksa Pattanakarn School
2. โรงเรียนนานาชาติเอกมัย
Ekamai International School
3. โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส
Wells International School
4. โรงเรียนนานาชาติเบิรค์ ลีย์
Berkeley International School
5. โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา
Bangkok Patana School
6. โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ สุขุมวิท 53
Bangkok International Preparatory&
Secondary School (Bangkok Prep) Sukhumvit 53
7. โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ Bangkok Prep
International School (on site, scheduled
for completion in August 2017 ตั้งอยู่ในพื้นที่
เดียวกับ T77 จะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2560 นี้)

mori HAUS Trees of Life

mori HAUS Trees of Life
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Community

Impressed by the neighbourhood’s verdant
surroundings and exclusivity, Khun Soonthorn
and friends chose T77 Community’s Habito
community mall as the fifth location for their
Papa Shabu Farm, where families and friends
gather around a bubbling pot of shabu-shabu.
What’s more! Khun Soonthorn also fell in love
with the vicinity and its atmosphere and
finally moved into T77 Community.
“As far as my business goes, we have a rather
large customer base here because it’s a sizeable
community. On top of both Thai and expat
residents, there are customers from outside the
community, those who live in and around On Nut.
I think we have all kinds of customers here.
On top of having a shabu-shabu restaurant
within the development’s premises, I also live
here, in The Base Park West. I like the fact that
when you get in, it feels like this is your little
sanctuary. It’s peaceful and quiet. Most condos
near the BTS are rather hectic. But here,
although it’s next to the BTS, there is a great
deal of privacy. It feels like you’re in a different
city. Commute is very convenient. You can hop
on the SkyTrain or drive and get on one of the
expressways right behind us. I bought two
units: one for myself and another for investment.”

THE HUB OF
BALANCED LIVING
Each of the seven developments inside the T77 Community tailors to
a different lifestyle. Now it’s up to you to live the way you want.

7 โครงการที่พักอาศัยใน T77 Community บ่งบอกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่โดดเด่นแตกต่างกันไป ให้คุณเลือกใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองชอบ

BLOCS 77:
Live Your Life to the Fullest

This ready-to-move-in, fully-furnished
condominium offers a great deal of flexibility.

คอนโดมิเนียมทีแ่ ต่งให้ครบเพือ่ พร้อมสำาหรับการ
อยู่อาศัย กับฟังก์ชันที่ยืดหยุ่นได้
THE BASE
SUKHUMVIT 77:
Total Well-Being

This space for the health-conscious offers
a good environment for a good quality of life.

พืน้ ทีส่ าำ หรับคนรักสุขภาพ สร้างสรรค์บรรยากาศ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

THE BASE PARK EAST &
THE BASE PARK WEST:
The Reflections of Who
You Are

These two developments not only mirror
your urban lifestyle but also give you
access to the greenery and plenty of
privacy. Each unit is equipped with a full
range of functions designed for your
lifestyle.

เต็มทีก่ บั ชีวติ คนเมือง ดืม่ ด่าำ กับพืน้ ทีส่ เี ขียว ผ่อน
คลายในพื้นที่ส่วนตัว และฟังก์ชันห้องพักที่ตอบ
สนองการใช้ชีวิตเต็มรูปแบบ

GARDEN SQUARE:
The Sanctuary of Sophistication

There is a classic London air about these
townhouses. Each unit is surrounded by
landscaped gardens that give homeowners
a great deal of privacy.

ทาวน์เฮาส์กลิ่นอายคลาสสิคแบบลอนดอนใน
อดีต โอบล้อมด้วยสวนสวยในทุกยูนิต ให้ความ
เป็นส่วนตัวสูง
HASU HAUS:
Urban Slow Living

This modern resort-style condominium
is designed for slow living and true
relaxation.

รีสอร์ทคอนโดมิเนียมสไตล์ โมเดิร์น สำาหรับการ
ใช้ชีวิตอย่างรื่นรมย์ และการพักผ่อนที่แท้จริง

NEW
PROJECT
MORI HAUS:
Trees of Life

An urban waterside oasis that abounds
in nature – a perfect sanctuary for finest
living.

โอเอซิสกลางเมืองใหญ่ โอบล้อมด้วยธรรมชาติ
และเคียงข้างสายน้ำา อีกหนึ่งรูปแบบของการใช้
ชีวิตอย่างละเมียดละไม

MORI:
OPINIONS

Opinions

Soonthorn Sukprayoon, resident of The Base
Park West and owner of ‘Papa Shabu Farm ’

คุณสุนทร สุขประยูร ลูกบ้าน The Base Park
West และเจ้าของร้าน Papa Shabu Farm
จากความประทับใจในบรรยากาศความเป็นส่วน
ตัวและร่มรื่น ทำาให้คุณเบสและเพื่อนๆ ตัดสินใจ
เลือก Habito คอมมูนิตี้ มอลล์ ใน T77 Community เป็นที่ตั้งสาขาที่ 5 ของ Papa Shabu
Farm ร้านชาบูเท่ๆ ที่เปิดพื้นที่ให้ครอบครัว และ
กลุม่ เพือ่ นมาพบปะสังสรรค์ นัง่ ล้อมวงอร่อยกับชาบู
ร้อนๆ และเพราะบรรยากาศรอบด้านของร้าน อีก
ทั้งทำาเลที่ลงตัวนี่เอง หนุ่มเจ้าของร้านชาบู จึง
ย้ายเข้ามาเป็นหนึง่ ในครอบครัว T77 ด้วยอีกคน
“ในแง่ของการทำาร้าน ฐานลูกค้าบริเวณนี้ก็
ค่ อ นข้ า งมี ม ากพอสมควร เหมื อ นเป็ น ชุ ม ชน
ย่อมๆ นอกจากผู้อยู่อาศัยในโครงการทั้งไทย
และต่างชาติแล้ว ยังมีคนทีพ่ กั อยูล่ ะแวกอ่อนนุช
ก็ค่อนข้างครอบคลุมดี
นอกจากเปิดร้านชาบูในบริเวณโครงการแล้ว
ตัวผมเองก็อาศัยอยู่ใน The Base Park West
ชอบทีพ่ อเข้ามาแล้วรูส้ กึ ว่าพืน้ ทีน่ เี้ ป็นเวิง้ ของเรา
เงียบสงบ คอนโดฯ ส่วนใหญ่ติดรถไฟฟ้าจะดู
วุ่นวาย แต่ที่นี่ แม้จะติดรถไฟฟ้า แต่ก็ดูเป็นส่วน
ตัว เข้ามาแล้วเหมือนเป็นอีกเมืองหนึ่งเลย การ
เดินทางก็สะดวก จะขึ้นรถไฟฟ้าก็ ได้ ขับรถขึ้น
ทางด่วนหลังโครงการก็ง่าย ผมเลยซื้อห้องไว้ 2
ยูนิต สำาหรับอยู่เอง และเพื่อการลงทุนด้วย”
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Rollin Lee, co-owner of David’s Bakery
Korean-native Rollin Lee and Japanesenational David Okamoto’s bakery boasts a
cookie recipe from the US that pleases the
Bangkok palate. They are freshly baked every
day. For this new branch at Habito, both
gentlemen pay extra attention to interior
design, ensuring that it best suits the lifestyle
of T77 residents.
“The original David’s Bakery is located at
Terminal 21. When I heard about the opening
of Habito in T77, I came to see the venue. As
soon as I passed the main entrance, I felt like
I was in another place. Sansiri has done a
wonderful job making sure that this is a familyoriented community with a comprehensive
range of amenities.
David and I want the venue here at Habito
to have a luxurious feel – like how we have
these marble tables. It’s designed for customers
to sit back and relax — enjoy our Wi-Fi. We
have Thai customers, as well as expats who
work here in Bangkok. Because these people
are not in their home countries, they look for a
place that makes them feel like home, where
they can chat with or meet new people. The
overall concept of David’s Bakery caters
specifically to this demand. Another thing I
love about this mall is the fact that most tenants
are local brands with unique characteristics. I
think this sets Habito apart from other malls.”

คุณ Rollin Lee เจ้าของ David’s Bakery
สองหนุ่ม ชาวเกาหลี Rollin Lee และชาวญี่ปุ่น
David Okamoto หอบสูตรคุกกี้จากอเมริกา
มาเปิดเป็นคาเฟ่เอาใจคนกรุงเทพฯ เสิร์ฟคุกกี้
โฮมเมดสอดไส้เข้มข้นที่ทำาสดใหม่ทุกวัน วันนี้
ร้าน David’s มาเปิดอีกหนึ่งสาขาใน Habito
ซึ่ ง เจ้ า ของร้ า นทั้ ง สองได้ ใ ห้ ค วามสำ า คั ญ กั บ
บรรยากาศของร้าน เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของ
ลูกบ้าน T77 อย่างดีที่สุด
“เดิมที ร้าน David’s เปิดอยู่ที่ Terminal
21 แล้วผมก็ทราบข่าวการเปิด Habito ใน T77
ผมจึงมาดูสถานทีจ่ ริง และทันทีทผ่ี า่ นทางเข้าหลัก
เข้ามา รู้สึกเหมือนหลุดไปอีกสถานที่หนึ่ง เพราะ
ทางแสนสิรติ งั้ ใจจะทำาให้ทนี่ เี่ ป็นคอมมูนติ สี้ าำ หรับ
ครอบครัวมีทุกอย่างครบ
ผมและเดวิดตัง้ ใจทำาร้านของเราใน Habito
ให้ มี ดีไ ซน์ ที่ ค่ อ นข้ า งพรี เ มี่ ย ม ใช้ โ ต๊ ะ หิ น อ่ อ น
คอนเซ็ปต์นงั่ ชิลล์ มีบริการ wifi ลูกค้าส่วนใหญ่
นอกจากคนไทยแล้ว ก็จะเป็นคนต่างชาติที่มา
ทำางานที่กรุงเทพฯ เขาจึงต้องการพืน้ ที่ที่ให้ความ
รู้สึกเหมือนเป็นครอบครัว ได้หาเพื่อนใหม่ ซึ่ง
คอนเซ็ปต์ของ David’s ก็ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้

Chollathorn Areesinpitak, dentist and owner
of Habito Dental Clinic
Because the location is just right, Chollathorn
Areesinpitak, a dentist and university dentistry professor, along with her dentist friends,
opened a modern dental clinic at Habito.
Their goal is to help Sansiri’s residents with
dental health.
“A friend of mine saw Habito, which has an
interesting Modern-Japanese design concept.
There are many condominium developments
around, but there weren’t any dental clinics. So
we decided to open one with the very same
concept, from our name to the Japanese loft
decor. We want our patients to feel like they’re
at home — lounging on the couch, watching
TV. We don’t want our clinic to appear intimidating, unlike other regular clinics.
T77 residents are a generation of young
people who appeciate a good quality of life.
They look for things that will improve the way
they live and enjoy life. Our clinic’s goal is to
meet that demand. On top of the clean look, we
use state-of-the-art technologies. Our dentists
also specialise in specific branches of dentistry,
including root canal, orthodontics and other
areas.”

ทันตแพทย์หญิงชลธร อารีสิพิทักษ์ เจ้าของ
Habito Dental Clinic
เพราะโลเคชั่นที่ถูกใจ ทันตแพทย์สาวชลธร อารี
สิ พิ ทั ก ษ์ ที่ ค วบตำ า แหน่ ง เป็ น ทั้ ง คุ ณ หมอและ
อาจารย์มหาวิทยาลัย จึงชักชวนกลุ่มเพื่อนหมอ
ฟันด้วยกัน มาเปิดร้านคลินิกทำาฟันสุดทันสมัย
ใน Habito ด้วยความตัง้ ใจทีจ่ ะเติมเต็มคุณภาพ
ชีวติ ด้านสุขภาพให้กบั ลูกบ้านแสนสิรใิ ห้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
“เพื่อนหมอเห็นโครงการ Habito ซึ่งรูป
ลักษณ์และคอนเซ็ปต์ของโครงการน่าสนใจ เป็น
สไตล์ ญี่ ปุ่ น แบบโมเดิ ร์ น อี ก ทั้ ง ยั ง มี ค อนโดฯ
หลายโครงการ และที่ตรงนี้ยังไม่มีคลินิกทำาฟัน
เราก็นา่ จะเป็นทางเลือกสำาหรับเขา โดยตัง้ ใจเปิด
คลินกิ ให้ทกุ อย่างสอดคล้องไปพร้อมกับ Habito
เลย เห็นได้ตงั้ แต่ชอื่ ร้านและการตกแต่งร้านแบบ
Loft กลิน่ อายญีป่ นุ่ ให้ลกู ค้ารูส้ กึ เหมือนอยูบ่ า้ น
มีโซฟา มีทีวี ให้รู้สึกผ่อนคลาย ไม่น่ากลัวเหมือน
คลินิกทำาฟันทั่วไป
ลูกบ้าน T77 ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มี
คุณภาพชีวติ ค่อนข้างดี และแสวงหาสิง่ ทีม่ าทำาให้
คุณภาพชีวติ ของเขาดียงิ่ ขึน้ ไปอีก ร้านทำาฟันของ
เราก็ พ ยายามตอบโจทย์ ต รงนั้ น ทำ า ให้ ร้ า นดู
สะอาดตา ใช้ เ ทคโนโลยี ทั น สมั ย นอกจากนี้
ทันตแพทย์ของเรายังเน้นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง เช่น รักษารากฟัน จัดฟัน และด้าน
อื่นๆ ในการดูแลฟันด้วยค่ะ”

Pratchaya Vilaipol, owner of Muine
Growing up with Vietnamese cuisine, Khun
Pratchaya would like his fellow Thai nationals
to look at Vietnamese food from another
perspective, one that is more in line with the
modern lifestyle of convenience but without
compromising the integrity of Asian flavours.
It just so happens that the people enjoying
this lifestyle live in the T77 Community.
“I wanted to run a street-food style Vietnamese
eatery of my own. I went with the classics: ban
mi sandwiches and pho noodle soup. Both are
well known items around the world. Our target
group is the younger generation with a modern
mindset who are open to this type of food.
Because Vie Ha Long, our main restaurant,
is located in Udom Suk, we were looking for a
new location nearby. Finally, we found Habito.
T77 residents are the people who know how to
spend their cash wisely. They do have the
money, but they spend 3 million to live here
and use the remaining 27 million for new
investment opportunities. This is our target
group. Our prices are affordable. We don’t offer
cheap stuff, but not too out-of-this-world
expensive either. You get what you desire
and deserve here. It’s the perfect balance.
That’s why this is the best place to invest in a
new business in our opinion.”

คุณปรัชญา วิลัยพล เจ้าของร้าน Muine
เพราะความผูกพันและคลุกคลีกบั อาหารเวียดนาม
มาตั้งแต่เกิด คุณปอนด์จึงอยากแนะนำาคนไทย
ให้รจู้ กั กับอาหารเวียดนามในมุมมองทีแ่ ตกต่างไป
จากเดิม ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ต้องการ
ความสะดวก รวดเร็ว แต่ยงั คงรสชาติแบบเอเชีย่ น
เอาไว้ และคนทีม่ ไี ลฟ์สไตล์ดงั กล่าว ก็เป็นกลุม่ คน
เดียวกันกับทีม่ ารวมตัวอยูใ่ น T77 และคอมมูนติ ้ี
แห่งนี้
“เราอยากมีรา้ นในแบบเวียดนามสไตล์สตรีทฟูด้
โดยเลือกจากเมนูเดิมทีร่ บั ประทานง่าย คือ Ban
Mi หรือแซนด์วิชเวียดนาม และ Pho ก๋วยเตี๋ยว
เวียดนาม ซึ่งเป็นเมนูสากลที่รู้จักไปทั่วโลก กลุ่ม
เป้าหมายเราเลยตั้งใจจับกลุ่มคนรุ่นใหม่ หัวทัน
สมัย ที่เข้าใจและเปิดรับอาหารเวียดนามแนวนี้
Vie Ha long ซึ่งเป็นร้านหลักของเราตั้ง
อยู่แถวอุดมสุข เราจึงมองหาทำาเลที่ไม่ไกลกัน
มาก ก็มาเจอ Habito ซึง่ ลักษณะของคนทีอ่ าศัย
อยู่ใน T77 จะเป็นคนที่รู้จักใช้เงิน คือคุณมีเงิน
แต่คณ
ุ เสียเงินแค่ 3 ล้านอยูต่ รงนี้ แล้วเอาอีก 27
ล้านไปลงทุน เราเลยมองว่ากลุม่ คนนีเ้ ข้ากับกลุม่
เป้าหมายของเรา เราตัง้ ราคาอาหารทีส่ ามารถซือ้
ได้ ไม่ถกู แต่ก็ไม่ได้แพงจนจ่ายไม่ไหว สมกับมูลค่า
ของสินค้า ทัง้ หมดลงตัวเข้ากันพอดี เราเลยมอง
ว่าที่นี่เหมาะสมที่สุดที่จะลงทุน”

