สร้างสมการที่ ใช่ ให้ชีวิตไปข้างหน้า
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ให้ลงตัวในทุกวัน
ถ้าคุณคือคนที่สนุกกับทุกสิ่งที่ท�ำ จริงจังกับทุกเรื่องที่ชอบ
ที่ เดอะ มูฟ บางนา พร้อมให้คุณมูฟชีวิตไปข้างหน้า
ไม่ว่าเรื่องไหน ๆ ก็ท�ำ ได้ลงตัวสุด ๆ บนทำ�เลใจกลางบางนา
ที่เชื่อมต่อทุกจุดได้สบาย พร้อมดีไซน์ที่ตอบโจทย์ชีวิต
สุดแอ็คทีฟ ผสานธรรมชาติอันร่มรื่นรอบโครงการ
และส่วนกลางที่คัดสรรมาแล้วเพื่อคุณ ให้คุณพร้อมเปิดรับ
โอกาสใหม่ ๆ ปล่อยพลังสร้างสรรค์ ได้ง่ายกว่าที่เคย

MUVE TO
THE RHYTHM OF LIFE.
If you’re passionate and serious about what you do,
THE MUVE Bangna helps you move your life forward.
No matter the destination, this neighbourhood gives
you the advantage of transport connectivity.
And thanks to our design that incorporates lush
greenery and active facilities, you’ll never have to stay
still unless you want to. There will be plenty of
opportunities to unleash your creativity.

R

Udom Suk Rd.

Chalermprakiat Rama IX Rd.

Soi Bangna-Trad 37

Burapha Withi Expressway
Bangna-Trad Rd.

รอรูป MAP
Sukhumvit 105 (Lasalle)

Sukhumvit 107 (Bearing)

Thepharak Rd.

เหลือๆ ทั้งเวลาลุย และเวลาพัก
เพราะทำ�เลที่ดี จะช่วยเซฟเวลาและพลังงานของคุณ เดอะ มูฟ บางนา เพียง 5 นาที จากเซ็นทรัล
บางนา พร้อมให้คุณมุ่งสู่ใจกลางเมือง ด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และทางด่วน 2 สาย ทั้งทางด่วน
พิเศษบูรพาวิถี และทางด่วนกาญจนาภิเษก อีกทั้งยังรายล้อมด้วยห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล
โรงเรียนนานาชาติ และสถานศึกษาชั้นนำ� ให้คุณใช้ชีวิตง่ายๆ สะดวกสบาย เหลือเวลาไปทุ่มเทให้กับ
สิ่งที่ชอบได้มากขึ้น

More time for all your activities.

Thanks to our convenient location, you will spend less time and energy commuting.
THE MUVE Bangna is 5 minutes from Central Plaza Bangna. The nearby MRT Yellow
Line station will connect you to the rest of Bangkok. You will also have access to two
expressways: Burapha Withi and Kanchanaphisek. Also in this thriving neighbourhood
are shopping centres, leading hospitals, renowned international schools, and excellent
institutes of higher learning. You will have more time to dedicate to your passion.

Kanchanaphisek Rd.

Sukhumvit Rd.

On Nut Rd.
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ภาพและบรรยากาศจำ�ลอง

LOBBY
โอกาสมาถึงทั้งที ก็ต้องต้อนรับอย่างดีที่สุด
โอกาสมาถึงทั้งที ก็ต้องต้อนรับอย่างดีที่สุด พร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ทุกวัน เหมือนล็อบบี้ที่นี่
ที่พร้อมต้อนรับคุณ และแขกที่เข้ามาเยี่ยมเยียนให้ประทับใจ ด้วยพื้นที่สำ�หรับนั่งทำ�งาน หรืออ่านหนังสือได้
ในบรรยากาศสบายๆ เชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวด้านนอกแบบใกล้ชิด ภายในเลือกใช้วัสดุธรรมชาติ ให้ความรู้สึก
ผ่อนคลาย เข้าถึงง่าย และยังมีเครื่องทำ�กาแฟอัตโนมัติ ไว้ให้คุณเติมพลังก่อนไปทำ�งานทุกเช้า

When opportunity knocks, invite it in.
When opportunity presents itself, you should always welcome it in style, and that’s the
reason for this lobby. You’ll have access to spaces serious enough for work and laidback
enough for lounging with a good book in your hands. Decked out in natural finishes,
the lobby overlooks lush greenery outdoors. You’ll even be able to get a fresh brew every
morning from the automatic coffee machine.
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CO-WORKING
SPACE
เต็มที่ กับทุกเรื่องที่ทำ�
เพราะความฝันมันใหญ่เลยต้องใส่เต็ม กับพื้นที่ที่พร้อมให้คุณลุยงานแบบเต็มที่ ไม่ว่าจะนั่งทำ�งานแบบกลุ่ม
หรือแบบเดี่ยว หรือถ้าใครต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น เราก็มี Private Pod เตรียมไว้ให้ นอกจากนี้
ยังมี Wi-Fi ที่ให้คุณเชื่อมต่อกับแรงบันดาลใจใหม่ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ตอบโจทย์คนที่ทุ่มเทจริงจังกับ
ทุกอย่างที่ชอบ

Live your passion to the fullest.

Dream big and give it all you’ve got. We are backing you up with spaces for solo and group
projects. If privacy is key, you can head into one of the private pods. With the on-site Wi-Fi,
you will always be connected to sources of inspiration. All of this is designed to help you
live your passion.

ภาพและบรรยากาศจำ�ลอง

ภาพและบรรยากาศจำ�ลอง

TUTORING
ROOM
โฟกัสถูกจุด ก็อัพสกิลได้สุดๆ
ไม่ว่าคุณจะชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือชอบแชร์ความรู้ให้คนอื่น ที่นี่ก็พร้อมสำ�หรับทุกความต้องการ
ด้วยห้องติวหนังสือ 2 ห้อง รองรับนักเรียนได้สงู สุดถึง 6 คน โดยโครงการได้เตรียมโต๊ะเล็คเชอร์
พร้อมพื้นที่เก็บกระเป๋าด้านใต้ที่นั่ง รวมถึงอุปกรณ์ที่จำ�เป็นสำ�หรับการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นกระดาน,
สมาร์ททีวีที่สามารถสตรีมมิ่งข้อมูลจากสมาร์ทโฟน หรือ iPad ขึ้นจอทีวีได้ ถ้าคุณพร้อมที่จะเปิดรับ
สิ่งใหม่ๆ ที่นี่ก็พร้อมเปิดรับคุณเสมอ

Focus on upskilling.
Whether you like learning something new or sharing your knowledge with your peers,
these two tutoring rooms can serve you well. Accommodating up to six learners at a time,
each room features desks with built-in backpack slots and other necessary equipment,
such as whiteboards and smart TVs for streaming content from your smartphone or tablet.
When you’re ready to learn, these rooms will be at your disposal.
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ภาพและบรรยากาศจำ�ลอง

PANTRY
เติมพลังหน่อย แล้วค่อยไปต่อ
กองทัพต้องเดินด้วยท้อง ที่นี่เราเตรียมห้อง Pantry ไว้เพื่อคุณ ในยามหิวหรือยามเหนื่อยล้าจากการทำ�งาน
ก็สามารถมาเติมพลังด้วยขนม เครือ่ งดืม่ หรืออาหารสำ�เร็จรูป ได้จากเครือ่ ง Vending Machine นอกจากนี้
ยังเตรียมเครื่อง Microwave ไว้ส�ำ หรับอุ่นอาหาร รวมถึงพื้นที่นั่งทานอาหารด้านนอกเอาไว้ด้วย ให้คุณ
กินไป ชมวิวไป หรือถ้าใครอยากใช้เวลาให้คุ้มกว่า จะหยิบคอมมานั่งทำ�งานไปด้วยก็ได้ตามใจคุณ

Fuel up and keep going.
No armies can march on an empty stomach. To keep yourself going, head to the community
pantry. There, you can purchase snacks, beverages, and ready-to-eat meals from our
vending machine. The microwave next to it ensures that every meal can be served piping hot.
The adjacent dining area complements your grub with a lovely view. You can also work from
here if you so wish.
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FITNESS
ROOM
คิดจะลุยงานหนัก ก็ต้องฟิตร่างกายให้พร้อม
ถ้าคุณจัดจ้านในทุกย่านทีช่ อบ มาเตรียมร่างกายให้พร้อมตลอด กับฟิตเนสแบบจัดเต็ม ด้วยพืน้ ทีข่ นาดใหญ่
มาพร้อมอุปกรณ์ครบครัน ตอบโจทย์ทั้งสาย Cardio และ Weight Training พร้อมลูว่ ง่ิ ทีม่ องเห็น
วิวสวนสวยภายในโครงการ สามารถวิ่งออกกำ�ลังกายไป ชมวิวสวนไปได้แบบเต็มตา พร้อมให้คุณเข้ามา
ฟิตร่างกาย เตรียมรับทุกโจทย์ที่ผ่านเข้ามาได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

Move to stay fit. Move towards success.
If you want to go all-in, you have to stay physically fit. Let the on-site fitness room helps you.
The spacious fitness room features a wide range of cardio and weight-training equipment.
While running on the treadmills, for instance, you can take in the view of the garden outside.
It’s almost like you’re running in the wild.
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OUTDOOR
CO-WORKING AREA
ลองเปลี่ยนมุมคิด ปล่อยให้ตัวเองสนุกกับไอเดียใหม่ๆ
ถ้านั่งคิดงานในห้องมาทั้งวันจนไอเดียตัน ลองเปลี่ยนฟีลมานั่งที่ Co-Working Area กลางสวน ผ่อนคลาย
พักสายตาไปกับดอกไม้ และพืชพรรณรอบด้าน หรือจะนั่งคุยงานสบายๆ กันกลุ่มเล็กๆ ที่ Sunken Court
ก็ชิลล์ดีเหมือนกัน โดยที่นี่เราเตรียม Wi-Fi พร้อมให้คุณนั่งคิดงานเพลินๆ ได้ตลอดวัน

Get out of the box.
Being cooped up inside all day could inhibit your creativity, but you can change it up and go
to the outdoor co-working area. Seated in the garden, you will be able to draw inspiration
from nature. The Sunken Court, meanwhile, can prove productive for small groups. There is
always Wi-Fi, of course.

V

Y O U

R

D

L I F E

M O

E

F

O

R WA

R

SWIMMING
POOL
กด Pause เรื่องงาน กด Play ให้การพักผ่อน
ทำ�ใจให้ปลอดโปร่ง ปลดปล่อยตัวเองจากความเมื่อยล้ากับสระว่ายน้ำ� พร้อมสระเด็กที่โอบล้อม
ด้วยแมกไม้นานาพรรณ ช่วยบดบังคุณจากผู้ใช้งานในพื้นที่อื่นๆ ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว
ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ เหมาะสำ�หรับคนรักสุขภาพที่ชอบว่ายน้ำ� และคนที่อยากผ่อนคลาย
จากการทำ�งานมาตลอดทั้งวัน

Press PAUSE, then PLAY.
Let all toil and trouble go and plunge into the depths of our swimming pool, which comes
complete with a shallow pool for children. You will be surrounded by lush foliage that doubles
as a privacy screen that also brings you closer to nature. It’s a perfect place for serious
swimmers and casual frolickers wanting to unwind after a long day’s work.

ภาพและบรรยากาศจำ�ลอง

PROJECT
INFORMATION
ที่ตั้ง			
Location

:

ตำ�บลบางแก้ว อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Bang Kaeo, Bang Phli, Samut Prakan

เนื้อที่โครงการ
Land Area

:

ประมาณ 2 ไร่
Approximately 2 Rai

ลักษณะโครงการ
Project Type

:

อาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น 2 อาคาร
2 residential building (8 storey)

จำ�นวนยูนิต
Total Unit

:

464 ยูนิต
464 Units

ลักษณะห้องห้องชุด
Unit Details
1 ห้องนอน 1 ห้องน้�ำ
1 Bedroom 1 Bathroom

ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
Unit area (Sq.m.)
22.25 - 22.50

1 ห้องนอน 1 ห้องน้�ำ
1 Bedroom 1 Bathroom

24.00 - 25.50

1 ห้องนอน 1 ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้องน้ำ�
1 Bedroom 1 Multipurpose Room 1 Bathroom

35.25 - 35.50

สิ่งอำ�นวยความสะดวก
Facilities
• พื้นที่โถงต้อนรับ
• ห้องทำ�งานส่วนกลาง
• ห้องประชุม
• ห้องสอนหนังสือ
• ห้องครัวส่วนกลาง
• ห้องออกกำ�ลังกาย พร้อมอุปกรณ์
• ระเบียง
• ห้องจดหมาย
• สระว่ายน้ำ�
• พื้นที่ทำ�งานกลางแจ้ง
• สนามเด็กเล่น
• พื้นที่ซักผ้า / อบผ้า
• อินเตอร์เน็ตไร้สายสำ�หรับโถงต้อนรับ,
ห้องทำ�งานส่วนกลาง,ห้องประชุม, ห้องสอนหนังสือ,
ห้องออกกำ�ลังกาย, ห้องครัวส่วนกลาง, ระเบียง
และ พื้นที่ทำ�งานกลางแจ้ง

• Lobby
• Co-working Space
• Meeting room
• Tutoring room
• Pantry
• Exercise room with equipment
• Green Terrace
• Mail Room
• Swimming Pool
• Outdoor Co-working Area
• Playground
• Laundry
• Wireless internet available at Lobby,
Co-working room, meeting room,
Tutoring room, Exercise room, Pantry,
Green Terrace and Outdoor Co-working Area

อื่นๆ
Others
• เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
• กล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง
• ที่จอดรถ
หมายเหตุ : เงื่อนไขนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Remark : The condition is subject to change without prior notice.

• 24-hour security by guard service
• 24-hour CCTV
• Parking spaces
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FLOOR
PLAN

GROUND FLOOR PLAN

2nd FLOOR PLAN

3rd FLOOR PLAN

4th - 8th FLOOR PLAN
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UNIT
LAYOUT

1A
22.25 - 22.50 SQ.M.

1AM
22.25 - 22.50 SQ.M.

1B
24.00 - 25.50 SQ.M.

1BM
24.00 - 24.75 SQ.M.

1BM-2
24.00 SQ.M.

2A-1
35.25 SQ.M.

2AM-1
35.50 SQ.M.
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sansiri.com
Project Owner : Siripat Twelve Co.,Ltd. Company’s registered no. 0105563156833. Head office : 59 Soi Rim Khlong Phra Khanong, Phra Khanong Nuea, Vadhana,
Bangkok, 10110. Registered capital(THB) : 1,000,000 , Paid up capital(THB) : 1,000,000 (as of date 11 Jan 2021). The President : Mr. Srettha Thavisin. The Project :
THE MUVE Bangna, land title deed no.95884, 180634-180635, 180655 approximately area 2 Rai, located at Bang Kaeo, Bang Phli, Samut Prakan Province, as a
Condominium of 8 storey(ies), 1 building(s), total of 464 unit(s), (for residential: 464 units, and for commercial: - units). The land and building will be mortgaged and
processed to submit the building permission. Construction will be started in Sep 2021 and expected to be completed in Feb 2023 which will later be registered as the
condominium. The unit owner shall pay sinking fund, common fee, tax and other fees as prescribed by the Project Owner or the Condominium Juristic Person subjected
to the Condominium law.

