ชีว�ตที่โดดเดน
ดวยทางเลือกที่แตกตาง

ชีว�ตที่โดดเดน ดวยทางเลือกที่แตกตาง
เศรษฐสิร� กรุงเทพกร�ฑา 2 ถูกออกแบบขึ้นอยางพิถีพิถันในทุกรายละเอียด ภายใตแนวคิด Dynamic Architecture
รูปทรงอิสระพลิ�วไหว ทันสมัย สงางาม สะทอนการใชชีว�ตที่โดดเดนเหน�อระดับ ผสานฟงกชันบานที่ตอบโจทยและเติมเต็ม
ความภาคภูมิอยางมีสไตล สำหรับผูที่มองการณไกลและใสใจทุกรายละเอียดของการใชชีว�ต

เติมเต็มไลฟสไตลที่โดดเดนอยางเปนคุณ
คลับเฮาสขนาดใหญที่มีความโดดเดนเปนเอกลักษณ ทามกลางความรมร�่นของสวนสวนกลาง เพื่อใหคุณเติมเต็ม
ไลฟสไตลและผอนคลายไดอยางเต็มอารมณ

เศรษฐสิร� กรุงเทพกร�ฑา 2
ที่ตั�งโครงการ
พื้นที่โครงการ
ประเภทบาน
จำนวนยูน�ต
พื้นที่ใชสอย
สิ�งอำนวยความสะดวก

: ถนนกรุงเทพกร�ฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ
: ประมาณ 59 ไร
: บานเดี่ยว 2 ชั�น 4 แบบ
: 169 ยูน�ต
: ประมาณ 223-404 ตร.ม.
: คลับเฮาส, ฟตเนส, สระวายน�ำระบบเกลือ, สวน 2 แหงในโครงการ,
Educational Playground & Co-Working Space

ระบบรักษาความปลอดภัย : ประตู Double Gate เขาออกโดย RFID, CCTV รอบโครงการ, Digital Fence,
Smart Command Centre และระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. ภายใตมาตรฐาน SSI

ในการออกแบบบาน ใชการผสมผสานเสนแนวตั�งทำใหเกิด Double Space เพิ�มมิติหรูหรา
แบบ Elegant Foyer ที่ใหความรูสึกสูงโปรง หรูหรา สงางาม

CACHET
แคชเช

พื้นที่ใชสอย 223 ตร.ม.
4 หองนอนใหญ 4 หองน�ำ พรอมหองรับแขก
สวนรับประทานอาหาร หองครัวไทย
และที่จอดรถ 3 คัน

LUMINARY
ลูมะเนอร�่

พื้นที่ใชสอย 273 ตร.ม.
4 หองนอนใหญ 4 หองน�ำ หองรับแขก พื้นที่พักผอนชั�นบน
สวนเตร�ยมอาหาร พื้นที่รับประทานอาหาร หองครัวไทย
หองแมบานพรอมหองน�ำ และที่จอดรถ 3 คัน

ELITE
อีลิท

พื้นที่ใชสอย 357 ตร.ม.
5 หองนอนใหญ 5 หองน�ำ หองรับแขก พื้นที่พักผอนชั�นบน
หองอเนกประสงค สวนเตร�ยมอาหาร พื้นที่รับประทานอาหาร
หองครัวไทย หองแมบานพรอมหองน�ำ และที่จอดรถ 3 คัน

REGAL
ร�กัล

พื้นที่ใชสอย 404 ตร.ม.
5 หองนอนใหญ 5 หองน�ำ หองรับแขก พื้นที่พักผอนชั�นบน
หองอเนกประสงค สวนเตร�ยมอาหาร พื้นที่รับประทานอาหาร
หองครัวไทย หองแมบานพรอมหองน�ำ และที่จอดรถ 4 คัน

นวัตกรรมเพื่อการใชชีว�ต…คิดเพื่อทุกคน
จากแนวคิด “Complete Your Living Experience” ของแสนสิร� ผสานคอนเซ็ปต “ชีว�ตที่โดดเดน ดวยทางเลือก
ที่แตกตาง” ของเศรษฐสิร� กรุงเทพกร�ฑา 2 ทำใหเราทุมเทการออกแบบการใชชีว�ต เพื่อใหผูอยูอาศัยที่น�สัมผัสไดถึงคำวา
ดีกวา…สะดวกสบายมากกวา…
Cooliving Designed Home
“นวัตกรรม บานเย็น อยูสบาย” เราคิดคนการนำประโยชนของแสงแดดและสายลมมาชวยลดความรอน
และถายเทอากาศภายในบาน เพื่อมอบความรูสึกที่ปลอดโปรงเย็นสบายยิ�งขึ้น
• Solar Attic
ระบบพัดลมพลังงานแสงอาทิตย ทำใหบานเย็นลง ลดการเปดแอร ลดความชื้น และเชื้อโรคใตหลังคา
• Hard Coated Low-E Glass
กระจกเคลือบสารลดความรอนมากกวากระจกธรรมดา และเพิ�มความเปนสวนตัวใหผูอาศัยภายในบาน
• UV Shield
สีทาภายนอกที่เคลือบสารชวยสะทอนความรอนจากแสงแดด
• Breeze Panel
แผงชองลมบร�เวณประตูและหนาตาง ชวยการระบายอากาศภายในบานใหปลอดโปรง
Universal Design
เรามุงเนนการออกแบบฟงกชันเพื่อใหบานเปนสถานที่ของทุกคนในครอบครัวอยางแทจร�ง
• Elder Care Solution การออกแบบการใชงานของผูสูงอายุ จากหลักการของ Universal Design
- Absorption Floor พื้นหองนอนที่รับน�ำหนักลดการกระแทก
- ระดับพื้นหองนอนและหองน�ำเสมอกันไมมี Step
- ทางลาด (Ramp) บร�เวณทางเขาบานเพื่อรองรับการใชรถเข็น
• Dust Free House นวัตกรรมที่ใสใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัว ดวยเทคโนโลยีบานปลอดฝุน
- บานปลอดฝุน 5 ขั�นตอน กรองฝุน ดูดซับไอเสีย 2 ครั�ง ดักจับเชื้อโรค และฆาเชื้อดวย UV-C
- นำอากาศใหมจากภายนอกที่ฆาเชื้อ ไลอากาศเกาภายใน เพื่อใหบานปลอดโปรงโลงสบาย
• EV Charger รองรับระบบชารจไฟของรถยนต

เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย ชีว�ตอุนใจทุกเวลา
เราคัดสรรเทคโนโลยีทันสมัยและมาตรฐานความปลอดภัยจากแสนสิร� Sansiri Security System
เพื่อดูแลความปลอดภัยทั�วทุกพื้นที่ภายในโครงการ
ภายในตัวบาน
• Magnetic Sensor สัญญาณกันขโมยที่ติดตั�งอยูบร�เวณประตูทางเขาบาน
• Motion Sensor ระบบสัญญาณกันขโมย สามารถตรวจจับความรอนและความเคลื่อนไหวภายในบาน
• Digital Door Lock สามารถสราง One Time Password โดยกำหนดชวงเวลาที่อน�ญาตใหเขา-ออกได
• Outdoor Security Camera กลองตรวจจับหนาบาน สามารถกดอินเตอรคอมพูดคุยได โดยไมตองเปดประตู
และยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวที่เขามาในบร�เวณบาน
พื้นที่สวนกลาง
• Double Security Gate ประตูทางเขาโครงการ 2 ชั�น เพิ�มความปลอดภัยสำหรับผูอยูอาศัย
• Sansiri Security Inspection (SSI) เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ที่ไดรับการฝกฝนตามมาตรฐานแสนสิร�
• Guard Tour จุดบันทึกขอมูลความปลอดภัยตรวจสอบสถานะการเดินตรวจตราตามจุดของ รปภ.
• Digital Fence ระบบรั�วอัจฉร�ยะ สามารถสงสัญญาณเมื่อมีผูบุกรุกเขามาในบร�เวณโครงการ
นอกจากน�้ยังมีระบบ Smart Command Centre ควบคุมจากศูนยรักษาความปลอดภัยบร�หารจัดการรักษาความปลอดภัย
บร�เวณพื้นที่สวนกลางภายในโครงการ โดยสามารถตรวจเช็กและควบคุมจากระยะไกลได

กรุงเทพกร�ฑา…ทำเลโดดเดนแหงการใชชีว�ตเหน�อระดับ
กรุงเทพกร�ฑา….พื้นที่ที่พรอมใหคุณใชชีว�ตในทุกดานอยางเต็มภาคภูมิ ทำเลศักยภาพแหงใหมของกรุงเทพฯ รายลอมดวยสิ�งอำนวยความสะดวกครบครัน
ทั�งโรงเร�ยนนานาชาติ มหาว�ทยาลัย สนามกอลฟและคอมมูน�ตี้มอลล ตลอดจนโครงขายคมนาคมที่ครอบคลุมทั�วพื้นที่ เชื่อมถนนหลักถึง 8 เสนทาง อาทิ
ถนนศร�นคร�นทร-รมเกลา กรุงเทพกร�ฑา รามคำแหง มอเตอรเวย ถนนกาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวนฝง� ตะวันออก) เปนตน พรอมใหคณ
ุ มุง สูใ จกลางเมือง
ไดรวดเร็วยิ�งขึ้นดวยทางพิเศษศร�รัช และรถไฟฟาในอนาคตสายสีสมและสายสีเหลือง
ที่น�…จึงเพียบพรอมดวยความโดดเดน เพื่อการใชชีว�ตเหน�อระดับของคุณ

สถานศึกษา

สถานพยาบาล

หางสรรพสินคา

อื่นๆ

0.9

4.2

6.9

0.5

กม. Brighton College Bangkok
3.2 กม. Wellington College Bangkok
5.3 กม. โรงเร�ยนเตร�ยมอุดมศึกษา พัฒนาการ
6.9 กม. โรงเร�ยนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสน�)
4.9 กม. มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ หัวหมาก
2.3 กม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร

กม. รพ.สมิติเวช (ศร�นคร�นทร)
4.5 กม. รพ.เวชธาน�

กม. The Nine Center พระราม 9
4.5 กม. The Park
2.5 กม. The Paseo Town
10.5 กม. Paradise Park
12 กม. Mega Bangna
15 กม. Central Festival Eastville

0.7

กม. Unico Grande Golf Course
กม. Krungthepkreetha Sport Club
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เจาของโครงการ บมจ. แสนสิร� ทะเบียนเลขที่ 0107538000665 สนง.ใหญ 475 ถ.ศร�อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว� กทม.10400 ทุนจดทะเบียน 16,224,125,722.40 บาท ทุนชำระแลว
15,903,125,722.40 บาท (ขอมูลวันที่ 18 ก.ค. 2561) กรรมการผูจัดการ นายเศรษฐา ทว�สิน โครงการ เศรษฐสิร� กรุงเทพกร�ฑา 2 โฉนดเลขที่ 258840 ประมาณ 59 ไร ตั�งอยูที่ ถ.กรุงเทพกร�ฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. พื้นที่สวนกลาง 5% ของพื้นที่ขาย ที่ดินจำนองกับ ธ.กสิกรไทย อยูระหวางยื่นขออน�ญาตจัดสรรที่ดิน เร��มกอสราง 26 พ.ค. 2561 และพื้นที่สวนกลางจะแลวเสร็จ
ประมาณ 31 ต.ค. 2562 ภาพที่ปรากฏบนเอกสารประกอบดวย ภาพที่ถายจากสถานที่จร�ง, ภาพจร�งบรรยากาศจำลอง และภาพจำลอง

