
No. โครงการ แปลงท่ีเข้าร่วม ช่ือแบบบา้น ข้อมลูแปลง ราคาขาย ราคาโปรโมชัน่ โปรโมชัน่
พเิศษ 11,990,000

2 Host บา้นตกแตง่ครบ Built-in หรูทัง้หลัง พรอ้มเขา้อยู ่ราคาพเิศษปิดโครงการ 17,900,000 2,000,000 บาท, ฟรคีา่ธรรมเนียมการโอน (40,938 บาท), ฟรคีา่สว่นกลาง 2 ปี (88,440 บาท)

144 Neu Host บา้นตกแตง่ครบ Built-in หรูทัง้หลัง พรอ้มเขา้อยู ่ราคาพเิศษปิดโครงการ 16,900,000  2,000,000 บาท, ฟรคีา่ธรรมเนียมการโอน (33,007 บาท), ฟรคีา่สว่นกลาง 2 ปี (60,720 บาท)

183 Solen บา้นตกแตง่ครบ Built-in หรูทัง้หลัง พรอ้มเขา้อยู ่ราคาพเิศษปิดโครงการ 11,490,000 ฟรคีา่ธรรมเนียมการโอน (25,207 บาท), ฟรคีา่สว่นกลาง 2 ปี (47,040 บาท)

32 Mild บา้นหรูสไตลโ์มเดริน์ โครงการใหม ่ท าเลโซนสวน 10,990,000 ฟรคีา่ธรรมเนียมการโอน (33,725 บาท), ฟรคีา่สว่นกลาง 2 ปี (63,148.80 บาท)

30 Cloud บา้นหรูสไตลโ์มเดริน์ โครงการใหม ่ท าเลโซนสวน 14,790,000 ฟรคีา่ธรรมเนียมการโอน (42,722 บาท), ฟรคีา่สว่นกลาง 2 ปี (75,004.80 บาท)

22 Cloud บา้นหรูสไตลโ์มเดริน์ โครงการใหม ่ท าเลโซนสว่นตัว 14,790,000 ฟรคีา่ธรรมเนียมการโอน (42,722 บาท), ฟรคีา่สว่นกลาง 2 ปี (75,004.80 บาท)

4 บางกอก บเูลอวารด์ เวสตเ์กต 12 Nice บา้นพรอ้มอยู ่ทีด่นิใหญ ่ใกลส้วน 12,650,000 ราคาพเิศษ 9,590,000 ฟร ี! แอรท์กุหอ้งนอน
4 บางกอก บเูลอวารด์ รามค าแหง วงแหวน A05 CALM แปลงพเิศษ รุ่นขายดี 15,990,000 สว่นลด 2,000,000 แอรทั์ง้หลัง (151,577) คา่สว่นกลาง 2 ปี (145,603) และคา่โอน (40,761)

5 บางกอก บเูลอวารด์ แจง้วัฒนะ2 5 varen บา้นตัวอยา่งพรอ้มเขา้อยู่ 14,900,000 cash back 1,000,000

6 บางกอก บเูลอวารด์ ซกิเนเจอร ์ประชาชืน่ 43 BLANSKO บา้นหร ูท าเลดทีีส่ดุ ใกลส้วน ใกลค้ลับเฮา้ส์ 16,290,000  ฟรทีกุคา่ใชจ้า่ย(291,320) , แอรห์อ้งนอนใหญ ่2 เครือ่ง (49,248)

7 บางกอก บเูลอวารด์ สาทร-ป่ินเกลา้2 194 Varen บา้นหลังใหญก่วา่ 60 ตร.วา 4 นอน 3 น ้า 2 จอด หนา้สวน2ไร*่ แปลงมมุ 14,900,000
สว่นลด ON TOP 500,000 ฟรคีา่ใชจ้า่ย ณ วันโอน 3 รายการ ไดแ้ก ่คา่ธรรมเนียมการโอน 1% (44,500บาท) , คา่จดจ านอง 

(119,900บาท) , คา่บรกิารสาธารณะลว่งหนา้ 2 ปี (82,461บาท)

No. โครงการ แปลงท่ีเข้าร่วม ช่ือแบบบา้น ข้อมลูแปลง ราคา โปรโมชัน่

8 บเูลอวารด์ ทัสคานี D19 Firenze ตดิ Pool Access ใกลห้าดสว่นตัว 6,990,000 ราคาพเิศษ 6.99 ลา้น

No. โครงการ แปลงท่ีเข้าร่วม ช่ือแบบบา้น ข้อมลูแปลง ราคา โปรโมชัน่

9 เวนวิ ไอด ีพระราม 5 57 ENJOY แปลงมาตรฐาน ราคาพเิศษ รับสว่นลด500,000* 6,990,000 สว่นลด 500,000 บาท

10 เวนวิ โฟลว ์พระราม 5 28 CREEK บา้นเดีย่ว 4 นอน 241 ตร.ม. หนา้บา้นววิสว่นตัว 10,990,000 ฟรคีา่โอนกรรมสทิธิ ์(44,450) ฟรคีา่สว่นกลาง 2 ปี (105,408) ฟร ีคา่จดจ านอง (116,910)

11 เวนวิ โฟลว ์ตวิานนท ์รังสติ Birch แปลงมมุ ทีด่นิใหญ่ 6,590,000
สว่นลด 500,000 บาท ฟรคีา่ธรรมเนียมการโอน (34,088 บาท),ฟรคีา่จดจ านอง (65,900 บาท),  ฟรคีา่สว่นกลาง 2 ปี (55,318 

บาท)

12 เวนวิ ไอด ีเวสตเ์กต 040 Rover บา้นเดีย่ว พรอ้มเขา้อยู ่ฟังกช์นัจัดเต็ม 4 นอน 3 น ้า 2จอดรถ ใกลส้วนสโมสร ราคาพเิศษ 6990000
ลด 500,000 บาท* ฟรคีา่ใชจ้า่ย ณ วันโอน 3 รายการ ไดแ้ก ่คา่ธรรมเนียมการโอน 1% (32,034 บาท) , คา่จดจ านอง (69,900 

บาท) , คา่บรกิารสาธารณะลว่งหนา้ 2 ปี (78,896 บาท)

No. โครงการ แปลงท่ีเข้าร่วม ช่ือแบบบา้น ข้อมลูแปลง ราคา โปรโมชัน่

13 ว ีคอมพาวด ์บางนา ศรนีครนิทร ์ 2 , 21, 34, 35
EMINENCE=2,21    

CREATOR=34,35

EMINENCE= ม.ิย.นี ้ฟรทีกุคา่ใชจ้า่ย บา้นใหมพ่รอ้มอยู ่ CREATOR= ทาวน์โฮมใหม ่พรอ้มอยู่
 ฟังกช์นัพเิศษ

2,21 = 6,390,000 mb.   

34,35= 3,590,000 mb.

2,21 = ฟรคีา่สว่นกลาง 2 ปี, ฟรคีา่ธรรมเนียมการโอน ฟรคีา่จดจ านอง,  34,35= สว่นลด 100,000 บาท, ฟรคีา่สว่นกลาง 2 ปี, ฟรี
คา่ธรรมเนียมการโอน ฟรคีา่จดจ านอง

14 ว ีคอมพาวด ์ตวิานนท ์รังสติ AC006 LOFT แปลงมมุ ใกลส้วนสว่นกลาง 2,790,000 ฟรคีา่ธรรมเนียมการโอน (15,548 บาท), ฟรคีา่จดจ านอง (27,900 บาท), ฟรคีา่สว่นกลาง 2 ปี (16,754 บาท)

15 ว ีคอมพาวด ์ราชพฤกษ์-ป่ินเกลา้ 249 Furze ทาวน์โฮมแปลงมมุ ทีด่นิใหญ๋ 4,990,000 ฟรคีา่ธรรมเนียมการโอน ( 19,148 บาท), ฟรคีา่สว่นกลาง 2 ปี ( 44,822 บาท) , ฟรคีา่จดจ านอง (49,900 บาท)

No. โครงการ แปลงท่ีเข้าร่วม ช่ือแบบบา้น ข้อมลูแปลง ราคา โปรโมชัน่

60 โฮมออฟฟิศหนา้กวา้ง 4 เมตร ราคาพเิศษหลดุดาวน์ 6,990,000 พเิศษ 4,590,000 บาท สว่นลด 2,400,000 บาท ฟรคีา่ใชจ้า่ยวันโอน (111,304)

76 โฮมออฟฟิศ 4 เมตร แปลงมมุทีด่นิใหญห่ลังสดุทา้ย โซนตะวันออก ราคาพเิศษ 9,990,000
พเิศษ 7,990,000

สว่นลด 2,000,000 บาท คชจ.วันโอน (211,013)+ CB 500,000 บาท+แอรทั์ง้หลัง(185,794)+สว่นกลาง 5 ปี (มลูคา่ 3 ปี 
141,426)

87 โฮมออฟฟิศกวา้ง 5 เมตร โฮมออฟฟิศ 5 เมตร หลังสดุทา้ยพรอ้มอยู ่โซนสวน 8,090,000 พเิศษ 5,990,000 สว่นลด 2,100,000 บาท ฟร ีคา่ใชจ้า่ยวันโอน (145,983)+CB 200,000 บาท+แอร1์ นอน 24,000 BTU (28,322)

2 บางกอก บเูลอวารด์ ศรนีครนิทร ์- บางนา

บางกอก บเูลอวารด์ บางนา - ศรนีครนิทร์3

เวริค์เพลส เพชรเกษม 8116

โครงการ "บเูลอวารด์ ทสัคานี"

โครงการ "เวนิว โฟลว"์ และ "เวนิว ไอดี"

โครงการ "วี คอมพาวด"์

โครงการ "เวิรค์เพลส"

เง่ือนไขโปรโมชัน่แคมเปญ "SC Celebrate Pride Month" ส่วนลดสงูสดุ
 4 ล้าน* พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ 0.95%

โปรโมชัน่ส าหรบัลกูค้าท่ีจอง ภายในวนัท่ี 8 มิ.ย. 2565 ถงึ 30 มิ.ย. 2565 และโอนกรรมสิทธ์ิภายในวนัท่ี 30 มิ.ย. 2565 โดยโปรโมชัน่ดงักล่าวจะได้รบั ภายใน 45 วนั หลงัวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ทัง้น้ีมลูค่าโปรโมชัน่จะแตกต่างกนัไปในแต่ละโครงการ รายละเอียดโปรโมชัน่อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า และเป็นไ
ปตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด (ภาพ และโปรโมชัน่ทกุช้ินเป็นเพียงส่ือประกอบการโฆษณาเท่านัน้) สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี www.scasset.com หรือโทร. 1749

โครงการ "บางกอก บเูลอวารด์ ซิกเนเจอร ์และ บางกอก บเูลอวารด์ "

บางกอก บเูลอวารด์ พระราม 5 68 Varen ส่วนลด 1,000,000 บาท ฟรคี่าใชจ่้ายวนัโอน (235,960)1 แปลงมมุถนนเมน ใกลส้โมสร
12,990,000 



No. โครงการ แปลงท่ีเข้าร่วม ช่ือแบบบา้น ข้อมลูแปลง ราคา โปรโมชัน่

103 NEW LUXE ทาวน์โฮมพรอ้มอยูห่นา้กวา้ง 5.6 เมตร หลดุดาวน ์ราคาพเิศษ 4,290,000 พเิศษ 3,990,000 บาท สว่นลด 300,000 บาท ฟร ีคา่ใชจ้า่ยวันโอน (85,772)+แอรทั์ง้หลัง (68,844)

114 NEW LIFE ทาวน์โฮมพรอ้มอยู ่กวา้ง 6.3 เมตร 4 นอน 3 น ้า 2 จอด โซนใหม่ 4,790,000 พเิศษ 4,590,000 บาท สว่นลด 200,000 บาท ฟร ีคา่ใชจ้า่ยวันโอน(94,052)+แอรทั์ง้หลัง(80,293) +CB 200,000 บาท

18 เวริฟ์ เพชรเกษม 81 1 โฮมออฟฟิศ 5 เมตร หลังสดุทา้ยแปลงมมุ 45 วา พรอ้มแตง่ 14,990,000 พเิศษ 10,990,000 บาท สว่นลด 4,000,000 บาท ฟรคีา่ใชจ้า่ยวันโอน (229,705)+CB 800,000 บาท

19 เวริฟ์ รามค าแหง-วงแหวน B04 Purpose พรเีมยีมทาวน์โฮม หนา้กวา้ง 5.7 เมตร ตดิถนนเมน 4,790,000 สว่นลด 100,000 บาท ฟร!ีคา่ใชจ้า่ย 2 รายการ (คา่โอน 18,074 , คา่สว่นกลาง 2 ปี 47,405)

20
เวริฟ์ สายไหม-พหลโยธนิ 19 Miley แปลงมมุ ถนนเมน 4,900,000 cash back 200,000

No. โครงการ แปลงท่ีเข้าร่วม ช่ือแบบบา้น ราคา โปรโมชัน่
21 แชมเบอรส์ ออ่นนุช สเตชัน่ C04A12 1 Bedroom 1 หอ้งนอน 26 ตร.ม. แตง่ครบ พรอ้มอยู่ 3,100,000 สว่นลดสงูสดุ 300,000 บาท*

22 เซ็นทรคิ รัชโยธนิ

01.9D05, 

2.12AC01, 

3.12AD02, 

4.12AD05 ,5 

16C13 ,6.20C13

1 bed puus ,2 bed 6 Unit สดุทา้ย Fully Furnished กอ่อนปิดโครงการ
1 bed plus ราคา 6.29 

MB.,2 bed ราคา 7.99 

MB.

1.ฟรคีา่ธรรมเนียมการโอน,2. ฟรคีา่สว่นกลาง 1 ปี ,3.ฟรกีองทนุส ารองสว่นกลาง

23 28 ชดิลม 051B03 1 Bedroom 15,630,000 11,500,000 ส่วนลด 4,100,000 ลา้น + ฟร ีค่าใชจ่้ายวนัโอน

รายละเอียดโปรโมชัน่เม่ือย่ืนกู้กบัธนาคารกรงุศรีฯ
- คู่เพ่ือน LGBTQ+

รบับตัรก านลั Starbucks 300 บาท (ไดร้บัเมือ่ยืน่กูก้บัทางกรุงศร)ี

ดอกเบี้ยพเิศษคงทีปี่แรก 0.95%

รบัขวญัถุง 0.5% ของวงเงนิกู*้

รบับตัรชมภาพยนตรเ์อม็บาสซี ่มลูค่า 4,000 บาท**

- ลกูค้าทัว่ไป

รบับตัรก านลั Starbucks 300 บาท (ไดร้บัเมือ่จดจ านองกบัทางกรุงศร)ี

ดอกเบี้ยพเิศษคงทีปี่แรก 0.95%

เง่ือนไข
เง่ือนไขโปรโมชัน่ ดอกเบีย้พิเศษ 0.95%* คลิก https://drive.google.com/file/d/1D_7C4L4FTB2R-MOYPtbF527EAmJ2ii7y/view?usp=sharing

เง่ือนไขโปรโมชัน่รบัเงินขวญัถงุ

เฉพาะผูท้ีย่ ืน่ขอสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัส าหรบั “คูเ่พือ่น” ทีต่อ้งการใชช้วีติร่วมกนั โดยจดจ านองและเบกิรบัเงนิกูต้ ัง้แต่ 4 ลา้นบาทขึน้ไป ระหวา่งวนัที ่1 มถุินายน 2565 – 30 มถุินายน 2565

สงวนสทิธิจ์ ากดัลกูคา้ 10 คูแ่รกทีป่ฏบิตัติามเงือ่นไขครบถว้นเทา่นัน้
เมือ่ลกูคา้จดจ านองและเบกิรบัเงนิกูแ้ลว้ ธนาคารจะโอนเงนิขวญัถุง 0.5% ของวงเงนิกูท้ีเ่บกิรบัเขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยธ์นาคารกรุงศรอียธุยาใหแ้ก่ลกูคา้ภายในวนัที ่31 สงิหาคม 2565

ในกรณีทีล่กูคา้ไมม่บีญัชเีงนิฝากออมทรพัยธ์นาคารกรุงศรอียธุยาและไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเปิดบญัชเีงนิฝากนัน้ ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงนิขวญัถุงเป็นบตัรก านลัทีม่มีลูค่าใกลเ้คยีงกนัทดแทนและขอสงวนสทิธิใ์นการใหบ้ตัรก านลัตามทีธ่นาคารก าหนดเทา่นัน้
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงของก านลัทีม่มีลูค่าใกลเ้คยีงกนัทดแทน โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า
รายการส่งเสรมิการขายนี้ไมส่ามารถใชร้่วมกบัรายการส่งเสรมิการขายอืน่ๆ ของธนาคารได ้

การพจิารณาอนุมตัสินิเชือ่เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีธ่นาคารก าหนด

เง่ือนไขโปรโมชัน่รบับตัรชมภาพยนตร ์ท่ีโรงภาพยนตรเ์อม็บาสซี ดิโพลแมท สกรีน

เฉพาะผูท้ีย่ ืน่ขอสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัส าหรบั “คูเ่พือ่น” ทีต่อ้งการใชช้วีติร่วมกนั โดยจดจ านองและเบกิรบัเงนิกูต้ ัง้แต่ 4 ลา้นบาทขึน้ไป ระหวา่งวนัที ่1 มถุินายน 2565 – 30 มถุินายน 2565

สงวนสทิธิจ์ ากดัลกูคา้ 10 คูแ่รกทีป่ฏบิตัติามเงือ่นไขครบถว้นเทา่นัน้
เมือ่ลกูคา้จดจ านองและเบกิรบัเงนิกูแ้ลว้ธนาคารจะจดัส่งของก านลัใหท้างไปรษณียภ์ายในวนัที ่31 สงิหาคม 2565

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงของก านลัทีม่มีลูคา้ใกลเ้คยีงกนัทดแทนโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า
รายการส่งเสรมิการขายนี้ไมส่ามารถใชร้่วมกบัรายการส่งเสรมิการขายอืน่ๆ ของธนาคารได ้

การพจิารณาอนุมตัสินิเชือ่เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีธ่นาคารก าหนด

เง่ือนไขการใช้งานบตัรชมภาพยนตร ์ท่ีโรงภาพยนตรเ์อม็บาสซี ดิโพลแมท สกรีน

บตัรชมภาพยนตร ์1 ใบ ส าหรบั 1 ทีน่ัง่
บตัรนี้สามารถใชช้มภาพยนตรไ์ดท้กุโรงภาพยนตรท์กุรปูแบบทีน่ัง่และทกุรอบฉาย
บตัรนี้ไมส่ามารถแลก ทอน หรอืเปลีย่นเป็นเงนิสดได้ 
บตัรนี้ใชไ้ดท้ี ่เอม็บาสซ ีดโิพลแมท สกรนี
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข ยกเลกิไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า
บตัรชมภาพยนตรม์อีายกุารใชง้านตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2565 – 30 มถุินายน 2567

กรณีบตัรสญูหาย หรอืบตัรช ารุด หรอืตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับตัร กรุณาตดิต่อโดยตรงทีเ่บอร ์02-160-5999 หรอื Line Official @EmbassyScreens

เวริฟ์ เพชรเกษม17

โครงการ "เวิรฟ์"

โครงการ "คอนโดมิเนียม"

https://drive.google.com/file/d/1D_7C4L4FTB2R-MOYPtbF527EAmJ2ii7y/view?usp=sharing

