
No. โครงการ แปลงท่ีเข้าร่วม ช่ือแบบบา้น ข้อมลูแปลง ราคา โปรโมชัน่

15 โฮมออฟฟิศหน้ากวา้ง 5 เมตร
หลงัสุดทา้ยปิดโซนหน้าโครงการ 4 ชัน้ 2 นอน 3 

น ้า  2 จอด ทีด่นิ 27 ตร.วา พืน้ทีใ่ชส้อย 272 ตร.ม.
8,590,000 (ราคาลดแลว้ 8.09)

ลด 500,000 บาท ฟรคี่าใชจ่้ายวนัโอน 3 รายการ มลูค่า 143,160 บาท 
+ แอรท์ัง้หลงั มลูค่า 181,011 บาท +ผา้มา่นทัง้หลงั 40,000 บาท +Cashback

 500,000 บาท

151 LOFT 5.45 m.
แปลงมมุส่วนตวั รองรบั 3 นอน 2น ้า 2 จอด ทีด่นิ 
24.5 วา พืน้ทีใ่ชส้อย 112 ตร.ม.

3,990,000 (ราคาลดแลว้ 3.49)

ลด 500,000 บาท ฟรคี่าใชจ่้ายวนัโอน 3 รายการ( มลูค่า 86,445) 

+ แอรท์ัง้หลงั มลูค่า 56,873 บาท +มา่นทัง้หลงั 18,000 บาท +Cashback 

200,000 บาท

179 LOFT 5.45 m.
แปลงกลางมสีวนหลงับา้น รองรบั 3 นอน 2น ้า 2 

จอด ทีด่นิ 23..8 วา พืน้ทีใ่ชส้อย 112 ตร.ม.
3,990,000 (ราคาลดแลว้ 3.49)

ลด 500,000 บาท ฟรคี่าใชจ่้ายวนัโอน 3 รายการ( มลูค่า 86,445) 

+ แอรท์ัง้หลงั มลูค่า 56,873 บาท +มา่นทัง้หลงั 18,000 บาท +Cashback 

200,000 บาท

180 LOFT 5.45 m.
แปลงกลางมสีวนหลงับา้น  รองรบั 3 นอน 2น ้า 2 

จอด ทีด่นิ 21.9 วา พืน้ทีใ่ชส้อย 112 ตร.ม.
3,790,000 (ราคาลดแลว้ 3.29)

ลด 500,000 บาท ฟรคี่าใชจ่้ายวนัโอน 3 รายการ( มลูค่า 86,445) 

+ แอรท์ัง้หลงั มลูค่า 56,873 บาท +มา่นทัง้หลงั 18,000 บาท +Cashback 

200,000 บาท

2 เวริฟ์ เพชรเกษม 62 NEW LUXE 5.6 M.
ทีด่นิ 20.7 วา 4 นอน 3 น ้า 2 จอด พืน้ทีใ่ชส้อย 
136 ตร.ม. แปลงสุดทา้ยก่อนปรบัราคา

4,290,000  (ราคาลดแลว้ 3.99)

ลด 300,000 บาท ฟรคี่าใชจ่้ายวนัโอน 3 รายการ(ค่าโอน 39,600 ค่าจดจ านอง
 41,900 ค่าส่วนกลาง 26,330) + แอร ์3 นอน มลูค่า 37,947 บาท+ผา้มา่นทัง้
หลงั มลูค่า 28,355 บาท +Cashback 150,000 บาท

84 โฮมออฟฟิศหน้ากวา้ง 5 เมตร
อาคารพาณิชย ์กวา้ง 5 เมตร แปลงมมุแปลง
สุดทา้ย ทีด่นิ 23.1 ตร.วา พืน้ทีใ่ชส้อย 223 ตร.ม.

7,790,000 (ราคาลดแลว้ 6.59)

ลด 1,200,000 บาท คชจ.วนัโอน 3 รายการ(ค่าโอน 28,348 ค่าจดจ านอง 
65,900 ค่าส่วนกลาง 53,078)

 +แอรท์ัง้หลงั มลูค่า 245,900 บาท+ Cashback 300,000 บาท

81 โฮมออฟฟิศหน้ากวา้ง 4 เมตร
อาคารพาณิชย ์4 เมตร ทกุแปลงราคาเดยีว ทีด่นิ 
18.2 ตร.วา พืน้ทีใ่ชส้อย 175 ตร.ม.

6,790,000 (ราคาลดแลว้ 4.89) ลด 1,900,000 บาท คชจ.วนัโอน 3 รายการ มลูค่า 114,582

4 บางกอก บเูลอวารด์ ป่ินเกลา้ เพชรเกษม B11 Melrose
บา้นพรอ้มอยู ่3 หอ้งนอน 4 หอ้งน ้า 1 หอ้งแมบ่า้น 
2 จอดรถ พืน้ทีใ่ชส้อย 262 ตร.ม. 65.5 ตร.วา

12,990,000  (ราคาลดแลว้ 9.39) ลด 3,600,000 บาท ฟรคี่าใชจ่้ายวนัโอน 3 รายการ (มลูค่า 274,069 บาท)

*รายละเอยีดโปรโมชัน่ 

1. โปรโมชัน่ส าหรบัลกูคา้ทีจ่อง ภายในวนัที ่15 กรกฎาคม  2564 ถงึวนัที ่15 สงิหาคม 2564 และโอนกรรมสทิธิภ์ายในวนัที ่31 สงิหาคม 2564 โดยโปรโมชัน่ดงักลา่วจะไดร้บั ภายใน 45 วนั หลงัวนัโอนกรรมสทิธิ ์

2. โปรโมชัน่ดงักลา่วเฉพาะ 4 โครงการทีเ่ขา้ร่วม และเฉพาะแปลงทีก่ าหนดเทา่นัน้ โดยมลูค่าแตกต่างกนัไปตามโครงการ
3.โปรโมชัน่ผ่อนเบา เริม่เดอืนละ 3,490 บาท เป็นเรทดอกเบี้ยธนาคารกรุงเทพ ผ่อนต ่าลา้นละ 1,000 บาท นาน 12 เดอืน ราคาเริม่ตน้ทีโ่ครงการเวริฟ์เพชรเกษม81 3.49 ลา้น

4.รบัขอ้เสนอพเิศษสงูสุดกวา่ 3 ลา้น* ทีโ่ครงการบางกอก บเูลอวารด์ ป่ินเกลา้-เพชรเกษม

5. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า และเป็นไปตามทีบ่รษิทัก าหนด สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่ www.scasset.com หรอืโทร. 1749

เพชรเกษม Selection  

ผ่อนเบา พร้อมเข้าอยู่

โปรโมชัน่ส าหรบัลกูคา้ทีจ่อง ภายในวนัที ่15 กรกฎาคม  2564 ถงึวนัที ่15 สงิหาคม 2564 และโอนกรรมสทิธิภ์ายในวนัที ่31 สงิหาคม 2564 โดยโปรโมชัน่ดงักลา่วจะไดร้บั ภายใน 45 วนั หลงัวนัโอนกรรมสทิธิ ์ทัง้นี้มลูค่าโปรโมชัน่จะ
แตกต่างกนัไปในแต่ละโครงการ รายละเอยีดโปรโมชัน่อาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า และเป็นไปตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด (ภาพทกุภาพในโปรโมชัน่ เพชรเกษม Selection เป็นภาพเพือ่ประกอบการโฆษณาเทา่นัน้) 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่www.scasset.com หรอืโทร. 1749

เวริฟ์ เพชรเกษม 811

เวริค์เพลส เพชรเกษม 81-23


