
SHADE OF TROPICAL LIVING

สัมผัสธรรมชาติท่ีอบอุ�น

ทําเลที่ตั้งโครงการ

โครงการฮาบิเทีย ยาร�ด รามอินทรา รายล�อมด�วยห�างสรรพสินค�า สถาบันการศึกษาชั้นนํา 
เดินทางสะดวกด�วยเส�นทางที่หลากหลาย ใกล�ทางด�วนรามอินทรา - อาจณรงค� 

และถนนวงแหวนรอบนอก (ตะวันออก) รวมถึงรถไฟฟ�าสายสีชมพูในอนาคต

เจ�าของโครงการ บจ. พวิรรธนา ทะเบียนเลขท่ี 0105546144873 สนง.ใหญ� 163 อาคารรชัต�ภาคย� ถ.สุขมุวทิ21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 ทุนจดทะเบยีน
100,000,000.00 บาท ทนุชาํระแล�ว 100,000,000.00 บาท (ข�อมูลวนัท่ี 5 พ.ย. 2561) กรรมการผู�จดัการ นายเศรษฐา ทวสิีน โครงการ ฮาบิเทยี ยาร�ด รามอนิทรา  โฉนดเลขที ่64932 
ประมาณ 8 ไร� ต้ังอยู�ที ่ถ.ป�ญญาอนิทรา ต.สามวาตะวนัตก อ.คลองสามวา กทม. พืน้ท่ีส�วนกลาง 5% ของพืน้ทีข่าย ท่ีดินจาํนองกับ - อยู�ระหว�างยืน่ขออนุญาตจดัสรรทีด่นิ เริม่ก�อ
สร�าง 1 มิ.ย. 2561 และพื้นที่ส�วนกลางจะแล�วเสร็จประมาณ 30 ธ.ค. 2562 ภาพท่ีปรากฏบนส่ิงพิมพ� ประกอบด�วย ภาพและบรรยากาศจําลอง หากมีข�อสงสัย เก่ียวกับภาพใด ๆ 
สามารถสอบถาม จากเจ�าหน�าที่ หรือ เข�าเย่ียมชม สถานท่ีจริง ณ โครงการ โทร.1685 



CARNAUBA (คาร�เนาบา)
พื้นที่ใช�สอย: 262 ตร.ม.

3 ห�องนอนบน, 1 ห�องนอนล�าง, 1 ห�องรับแขก, 1 ห�องพักผ�อนบน, 4 ห�องนํ้า
ส�วนเตรียมอาหาร, ห�องแม�บ�าน, ที่จอดรถ 2 คัน  

KAURI (เคารี)
พื้นที่ใช�สอย: 221 ตร.ม.

3 ห�องนอนบน, 1 ห�องนอนล�าง, 1 ห�องรับแขก, 1 ห�องพักผ�อนบน, 3 ห�องนํ้า
ส�วนเตรียมอาหาร, ห�องแม�บ�าน, ที่จอดรถ 2 คัน  

แนวคิดโครงการ

SHADE OF TROPICAL LIVING

สัมผัสธรรมชาติที่อบอุ�น

เพราะธรรมชาติคือส�วนหน่ึงของการเติมเต็มความสุขให�กับการอยู�บ�าน บ�านเดี่ยวฮาบิเทีย ยาร�ด รามอินทรา
จงึถกูออกแบบด�วยหลัก Human Scale สําหรบัการอยู�อาศยั และการดึงธรรมชาติให�ใกล�ชดิกบัตัวบ�านมากท่ีสุด
บ�านทุกหลังจึงมีพื้นที่ 100 ตร.วา ขึ้นไป และสวนขนาดใหญ�ในการสร�างความร�มรื่นที่เป�นส�วนตัว พร�อมกลิ่นอาย
ในแบบ Modern Tropical ด�วยการนาํเส�นสายมาช�วยในการออกแบบ ผสานกบัการเลอืกใช�สี Earth Tone
สร�างความรู�สึกที่อบอุ�น และเป�นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

ข�อมูลโครงการ

ที่ตั้งโครงการ: ถ.ป�ญญาอินทรา ต.สามวาตะวันตก อ.คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
พื้นที่โครงการ: ประมาณ 8 ไร� 
ขนาดที่ดิน:  ประมาณ 105–177 ตร.วา
แบบบ�าน:  บ�านเดี่ยว 2 ชั้น 2 แบบ พื้นที่ใช�สอยประมาณ 221 และ 262 ตร.ม. 
จํานวนยูนิต: 20 ยูนิต
ส�วนกลาง:  สวนส�วนกลางพร�อม Educational Playground

นวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อการใช�ชีวิตที่สมบูรณ�แบบ     
- Intelligence Access Control:  การควบคุมการเข�าออกอัจฉริยะ 
      •    ควบคุมการเข�า - ออก ของเจ�าของบ�านด�วย RFID Sensor

      •    ควบคุมการเข�า - ออก ของผู�มาเยี่ยมด�วยระบบ VDO Door Phone นวัตกรรมนําเข�าจากประเทศอิตาลี  
           สั่งการเป�ดประตูรั้วผ�าน Mobile Application ของเจ�าของบ�าน 
- Digital Fence:  ระบบรั้วอัจฉริยะที่แจ�งเตือนทันที เมื่อมีการบุกรุก
- Home Security System:  ระบบสัญญาณกันขโมยภายในบ�าน
- Outdoor Security Camera: กล�องวงจรป�ดติดต้ังภายในรั้วบ�าน
- กล�อง CCTV: ติดต้ังภายในโครงการ
- Sansiri Security System (SSI) :  ระบบรักษาความปลอดภัย มาตรฐานจากแสนสิริ
 

แบบบ�าน

เพ่ือสร�างความอบอุ�นทีเ่ป�นส�วนตัว โครงการจงึถกูออกแบบมาให�มีบ�านเดีย่วเพยีง 20 ยูนิต และการวางแปลนเพือ่
ให�บ�านทุกหลัง มีพื้นท่ีสวนส�วนตัวขนาดใหญ�เต็มพ้ืนท่ี สามารถปรับเปล่ียนการใช�งานได�ตามต�องการ
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