
รายละเอียดโปรโมชั่น Now it's your turn ดอกเบ้ีย 0% สูงสุด 3 ป  ระยะเวลาแคมเปญ 9 พ.ย. 63 - 13 ธ.ค. 63 และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 25 ธ.ค. 63

โครงการ แปลงท่ีเขารวม ชื่อแบบบาน จุดขายแปลง ราคา โปรโมช่ันดอกเบ้ีย โปรโมชั่นพิเศษเพ่ิมเติม

1 แกรนด บางกอก บูเลอวารด ราชพฤกษ-จรัญฯ 69 Kenitra แปลงมุม โซนสวนตัว
35,900,000 

(หักสวนลดแลว) ฟรี 1 ป (มูลคา 349,958 บาท) ส◌่วนลด 2,000,000 บาท

2 แกรนด บางกอก บูเลอวารด สุขุมวิท H1 St.Vincent Travertine Series แปลงสุดทาย 
พรอมสระ ราคาพิเศษ 54,900,000 ฟรี 1 ป (มูลคา 535,172.34 บาท) สวนลด 5,000,000 บาท (จากราคาปกติ 59.9 ลาน)

3 แกรนด บางกอก บูเลอวารด รามอินทรา-เสรีไทย H3 Santa Maria แปลงมุม ท่ีดินใหญ โซนสวนตัว 35,000,000 ฟรี 1 ป (มูลคา 341,185 บาท) Cash back 3 MB ฟรีคาใชจายวันโอนกรรมสิทธิ์, ฟรีคาสวนกลาง 2 ป, On top SCG cash voucher 300,000 (1. 
คาธรรมเนียมการโอน 103,166 บาท / 2. คาสวนกลาง 2 ป 213,528 บาท)

4 เดอะ เจนทริ สุขุมวิท 35 Manhattan Elite แปลงมุม ใกลสวน ราคาดีท่ีสุด 35,900,000 ฟรี 1 ป (มูลคา 349,958 บาท) ฟรีคาสวนกลาง2ป(141,336บาท) , คาจอง (300,000บาท) คาโอนกรรมสิทธิ (207,450 บาท) คาจดจํานอง(200,000 บาท)
 พรอมเคร่ืองปรับอากาศท้ังหลัง (335,839 บาท) และ เฟอรนิเจอร (บัตรกํานัล Euro Creation 100,000)

5 เดอะ เจนทริ วิภาวดี 5 Tribeca
พูลวิลลาหรู 3 ชั้น 

พรอมสระและสวนสวนตัวแปลงมุ
มหนาสวน

39,900,000 ฟรี 2 ป (มูลคา 1593,867.34 บาท) ฟรีคาใชจาย ณ วันโอน มูลคา 259,208 บาท

6 เดอะ เจนทริ เอกมัย-ลาดพราว 10 New Manhattan บานรุนขายดี แปลงมุม 
โซนสวนตัว

31,900,000 
(หักสวนลดแลว) ฟรี 1 ป (มูลคา 310,966 บาท) ฟรีคาใชจายวันโอน 2 รายการ (1. คาธรรมเนียมการโอน 98,125 บาท / 2. คาสวนกลาง 2 ป 215,040 บาท)

7 เฮดควอเทอรส เอกมัย-ลาดพราว A1 Director-S โฮมออฟฟศหรู แตงครบ 26,900,000 ฟรี 1 ป (มูลคา 262,225 บาท) Cashback 2 ลาน ฟรีคาใชจายวันโอน 2 รายการ (1. คาธรรมเนียมการโอน 50,922 บาท / 2. คาสวนกลาง 2 ป 126,360 
บาท)

8 บางกอก บูเลอวารด ซิกเนเจอร สาทร-ราชพฤกษ 16 Sandringham แปลงมุม ท่ีดินใหญ
26,290,000 

(หักสวนลดแลว) ฟรี 1 บาท (มูลคา 256,328 บาท) สวนลด 4,000,000 ลาน SB Vocher 800,000 ดอกเบ้ีย 256,328 (คงท่ี 1 ป)

9 บางกอก บูเลอวารด ศรีนครินทร-บางนา 91 Vinteren+ แปลงสุดทาย โซนสวน 12,490,000 ฟรี 1 ป (มูลคา 121,754.14 บาท) ฟรีคาธรรมเนียมการโอน (49,096.95 บาท), แอรทุกหองนอน (107,180.64 บาท)

10 บางกอก บูเลอวารด พระราม 5 132 Vinteren+ แปลงหนาสวน
12,590,000 

(หักสวนลดแลว) ฟรี 3 ป (มูลคา 861,854 บาท) สวนลด 400,000 ลาน ฟรีคาใชจายวันโอน 3 รายการ (คาโอน 47,888 บาท ,คาจดจํานอง 125,900 บาท, คาสวนกลาง 
44,856 บาท)

11 บางกอก บูเลอวารด ปนเกลา-เพชรเกษม G8 Sommeren บ◌้านตัวอยาง 16,990,000 ฟรี 3 ป (มูลคา 1,172,369 บาท) ฟรีคาใชจายวันโอน 3 รายการ (คาโอน 72,155 บาท ,คาจดจํานอง 169,900 บาท, คาสวนกลาง 96,624 บาท)
12 บางกอก บูเลอวารด วิภาวดี 11 Geysir ท่ีดินใหญ แปงมุมสวนตัว 22,900,000 ฟรี 3 ป (มูลคา 1580180.38 บาท) Cash Back 2 MB ฟรีคาใชจายวันโอน มูลคา 465,080 บาท
13 บางกอก บูเลอวารด สาทร-ปนเกลา 2 151 Varen แปลงมาตรฐาน 10,590,000 ฟรี 2 ป (มูลคา 526,261 บาท)

14 บางกอก บูเลอวารด ซิกเนเจอร ลาดพราว-เสรีไทย 28 Hallberg เปดโซนใหม ท่ีดินใหญ 
หนาสวน 24,900,000 ฟรี 1 ป (มูลคา 242,729 บาท) Cash back 2 MB ฟรีคาใชจายวันโอนกรรมสิทธิ์, ฟรีคาสวนกลาง 2 ป, On top SCG cash voucher 200,000 (1. 

คาธรรมเนียมการโอน 98,600 บาท / 2. คาสวนกลาง 2 ป 120,398 บาท)
15 บางกอก บูเลอวารด รามอินทรา-เสรีไทย 2 72 Sommeren หลังสุดทาย โซนถนนเมน 21,900,000 ฟรี 1 ป (มูลคา 170787.24 บาท) Cash back 2 MB ฟรีคาใชจายวันโอนกรรมสิทธิ์, ฟรีคาสวนกลาง 2 ป, On top SCG cash voucher 100,000

16 บางกอก บูเลอวารด พระราม 9 L8 Oslo บานแปลงมุม หลังใหญ 
โซนหนาสวน

15,990,000 
(หักสวนลดแลว) ฟรี 1 ป (มูลคา 155,873 บาท) ฟรีคาใชจายวันโอน 2 รายการ (1. คาธรรมเนียมการโอน 65,597 บาท / 2. คาสวนกลาง 2 ป 105,067 บาท)

17 บูเลอวารด ทัสคานี ชะอํา-หัวหิน D10 FIRENZE พรอมสระวายน้ํา
6,990,000 

(หักสวนลดแลว) ฟรี 1 ป (มูลคา 74,969 บาท) สวนลด 4,400,000 ลาน (คาโอน 41,912 บาท คาสวนกลาง 87,912 บาท ตาจดจํานอง 55,920 ) แอรทุกหองนอน 18000 
BTU 1 เคร่ือง 8900 BTU 2 เคร่ือง รวม 31,619 บาท 

18 ไลฟ บางกอก บูเลอวารด ราชพฤกษ-รัตนาธิเบศร BA12 NEW HART แปลงบานตัวอยาง
8,990,000 

(หักสวนลดแลว) ฟรี 1 ป (มูลคา 96,399 บาท) สวนลด 2,000,000 ลาน

19 เวนิว โฟลว พระราม 5 17 BRINE บาน 5 นอน 3 จอด แปลงมุม
16,390,000  

(หักสวนลดแลว) ฟรี 3 ป (มูลคา 1,119,650  บาท) สวนลด 1,000,000 บาท , ฟรีคาโอน 57,860 บาท , ฟรีคาสวนกลาง2ป 149,990 บาท , ฟรีแอรท้ังหลัง 94,302 บาท

20 เวนิว โฟลว รังสิต 67 Breeze Plus บาน 5 นอน 3 จอด 7,990,000 ฟรี 1 ป (มูลคา 74,964 บาท)
สวนลด 300,000 บาท ฟรี คาโอน 76,900 คาสวนกลาง 73,169 คาจดจํานอง 71,755 แอร 3 หองนอน 18,000 BTU 1 เคร่ือง  

19,675.16 บาท 12,000 BTU  14,432.16 บาท  9,000 BTU  12,292.16  บาท

21 เวนิว พระราม 9 O10 Willow แปลงมุม ติดถนนเมน 
โซนสวนตัว

11,290,000  
(หักสวนลดแลว) ฟรี 1 ป  (มูลคา 110,057 บาท)

สวนลด 1,000,000 ลาน  ฟรี คาโอนกรรมสิทธิ์  46,430 บ.
, ฟรีคาสวนกลาง 2 ป  102,235 บ.

22 เวนิว เวสตเกต 130 Birch แปลงมุ◌ุม โซนสวนตัว
4,590,000 

(หักสวนลดแลว) ฟรี 1 ป (มูลคา 44,744 บาท) ฟรีคาใชจายวันโอน 3 รายการ (คาโอน 17,910 บาท ,คาจดจํานอง 45,900 บาท, คาสวนกลาง 2 ป 54,252 บาท)

23 ว ีคอมพาวด ราชพฤกษ-ปนเกลา 64 Whin แปลงมุมท่ีดินใหญ โซนสวนตัว
7,090,000 

(หักสวนลดแลว) ฟรี 1 ป (มูลคา 69,114 บาท) สวนลด 800,000 บ.ฟรีคาใชจายวันโอน 3 รายการ(คาโอน 26,573 บ. คาจดจํานอง 70,900 บ. คาสวนกลาง 61,109 บ.) แอร 
1 เคร่ืองหองนอนใหญมูลคา 18,927 บ.

24 ว ีคอมพาวด ติวานนท - รังสิต CE0011 Birch แปลงมุม โซนสวนตัว
5,390,000 

(หักสวนลดแลว) ฟรี 1 ป (มูลคา 57,796 บาท) ฟรีคาใชจายวันโอน 3 รายการ (คาโอน 28,373 บาท ,คาจดจํานอง 53,900 บาท, คาสวนกลาง 2 ป 43,430 บาท)

25 เวิรคเพลส เพชรเกษม 81-2 91 หนากวาง 5 เมตร แปลงมุมหนาสวน 
หันหนารับถนนใหญ

6,790,000 
(หักสวนลดแลว) ฟรี 2 ป (มูลคา 271,237 บาท) สวนลด 1,000,000 ลาน ฟรีคาใชจายวันโอน 3 รายการ (คาโอน 28,926 บาท ,คาจดจํานอง 67,900 บาท, คาสวนกลาง 

53,777 บาท)

26 เวิรฟ พระราม 5 113 NEW LOFT แปลงมาตรฐาน ถนนเมน 3990000 ฟรี 1 ป (มูลคา 42,784 บาท) Cash Back 200,000 บาท ฟรีคาใชจายวันโอน 3 รายการ (คาโอน 19,210 บาท ,คาจดจํานอง 37,905 บาท, คาสวนกลาง 
33,480 บาท)

27 เวิรฟ เพชรเกษม 81 35 LUXE บานตัวอยาง
7,990,000 

(หักสวนลดแลว) ฟรี 3 ป (มูลคา 620,342  บาท) สวนลด 1,000,000 ลาน ฟรีคาใชจายวันโอน 3 รายการ (คาโอน 13,232 บาท ,คาจดจํานอง 79,900 บาท, คาสวนกลาง 
41,184 บาท)

28 เวิรฟ เพชรเกษม 81-2 5 NEW LUSH บานตัวอยาง หนาสโมสร 
และสวนสวนกลาง 12,590,000 ฟรี 3 ป (มูลคา 806,651 บาท) ฟรีคาใชจายวันโอน 3 รายการ (คาโอน 19,578 บาท ,คาจดจํานอง 125,900 บาท, คาสวนกลาง 58,766 บาท)

29 บางกอก บูเลอวารด รามอินทรา-เสรีไทย A5 Geysir
หลังสุดทาย 

โซนหนาโครงการติดสโมสร 
จอดรถ 4 คัน

21,000,000 ฟรี 1 ป (มูลคา 163,768.58 บาท) Cash back 1.5 MB ฟรีคาใชจายวันโอนกรรมสิทธิ์, ฟรีคาสวนกลาง 2 ป, On top SCG cash voucher 100,000 บาท

30 เวนิว โฟลว ติวานนท รังสิต 217 Birch แปลงมุม โซนสวนตัว
5,890,000 

(หักสวนลดแลว) ฟรี 1 ป (มูลคา 63,157 บาท) ฟรีคาใชจายวันโอน 3 รายการ (คาโอน 32,158 บาท ,คาจดจํานอง 58,900 บาท, คาสวนกลาง 2 ป 51,284 บาท)

31 เวิรฟ สายไหม พหลโยธิน 147 justin แปลงมุม 4,640,000 ฟรี 1 ป (มูลคา 45,321 บาท)

ฟรี คาโอน  58,900 
 คาสวนกลาง  52,740 
 คาจดจํานอง  58,800 

ฟรี แอร เคร่ืองปรับอากาศย่ีหอ ไดกิ้น รุน FTKQ18UV2S+RKQ18UV2S ขนาด 18000 BTU  26,906.22

* เง่ือนไขสำหรับโปรโมชั่น Now it’s your turn (ดอกเบ้ีย 0% สูงสุด 3 ปี)



1. สำหรับ ลูกค้าท่ีจองบ้าน ช่วงวันท่ี 9 พ.ย. 2563 – 13 ธ.ค. 2563 และโอนฯ ภายในวันท่ี 25 ธ.ค. 2563
2. เฉพาะโครงการบ้าน ท่ีเข้าร่วมรายการ จำนวนมูลค่าของโปรโมชั่นจะแตกต่างกันในแต่ละโครงการ
3. ลูกค้าท่ีสามารถเข้าร่วมรายการโปรโมชั่น Now it’s your turn จะต้องได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารท่ีเข้าร่วมรายการโปรโมชั่น
. สามารถตรวจสอบรายลเอียดเพิมเติมไดที้สาํนกังานขายทีลูกคา้สนใจ หรือ โทร  หรือ WWW.SCASSET.COM
. เงือนไขอืนเป็นไปตามทีบริษทัฯ กาํหนด และธนาคารกาํหนด

*เรทอตัราดอกเบียพิเศษ เป็นของธนาคารกรุงเทพ อา้งอิงจากเดือน พ.ย. 


