ลดลางสต็
อ
ก
ทรัพยมือสอง
ลดสูงสุด
ฟร�คาโอน**
ดอกเบี้ย 0.6% นาน 6 เดือน

1 พ.ย. 63 – 30 ธ.ค. 63

ซื้อทรัพยชิ�นที่ 2 ในราคา 1 บาท* (ที่ดิน)
งายๆ เพ�ยง 5 ขั้นตอน

* เฉพาะทรัพยที่เขารวมรายการเทานั้น (ทรัพยเนื้อคู)
** เสนอซื้อทรัพยพรอมโอน และไดรับอนุมัติตั้งแต 1 พ.ย. 63 และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 ธ.ค. 63 โดยทรัพยที่ราคาอนุมัติขายตํ่ากวา 5 ลานบาท ฟร�คาธรรมเนียมการโอนเต็มจํานวน
และทรัพยที่ราคาอนุมัติขายตั้งแต 5 ลานบาทข�้นไป สนับสนุนคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์จายตามจร�งสูงสุดไมเกิน 100,000 บาท เง�่อนไขเปนไปตามที่ธนาคารกําหนด

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

1 พ.ย. 63 – 30 ธ.ค. 63
ขั้นตอนที่ 3

ทรัพย

1฿

ทรัพยเนื้อคู

จับคู
สุดคุม

วังแกว ปารคฮิลล ร�สอรท
วังมวง สระบุร�

กบินทรบุร� ปราจ�นบุร�
บานเดี่ยว

ที่ดิน

รหัส 02-88-04994

7,880,000 บาท

14,313,000 บาท

6.58 ไร

459,000 บาท

เลือกทรัพยจบั คูส ดุ คุม ทีม่ สี ญ
ั ลักษณ
สีเข�ยว จับคู เพ�่อรับสิทธิ์ซื้อทรัพย
เนื้อคู 1 บาท
ทรัพย
สุดคุม

กดปุม “เสนอราคาซื้อ” เพ�่อเสนอ
ราคาทรัพยจับคูสุดคุม (โดยไมตํ่า
กวาราคาพ�เศษ) และวางเง�นประกัน
การเสนอซือ้ และสงเอกสารหลักฐาน
การเสนอซื้อตามเวลาที่กําหนด

ขั้นตอนที่ 4

“ใชสิทธิ์รายการทรัพยจับคูสุดคุม
รหัส 02-88-04994”

รหัส 01-88-09584

153 ตร.ว.

เลือกทรัพยเนื้อคูที่มีสัญลักษณ
1฿ และเสนอราคาซื้อ 1 บาท
ทรัพยเนื้อคู

(ไมตองวางเง�นประกันการเสนอซื้อ)

ขั้นตอนที่ 5

ใหระบุในชองเง�อ่ นไขการเสนอซือ้ วา
“ใชสทิ ธิร์ ายการทรัพยจบั คูส ดุ คุม
xx-xx-xxxxx” (ระบุรหัสทรัพย
9 หลัก ของทรัพยจับคูสุดคุม)

รอรับแจงผลการอนุมตั กิ ารเสนอซือ้
ทางชองทาง SMS ภายใน 7-12 วัน
ทําการ และทางไปรษณียภายใน
9-14 วันทําการ

ทรัพยจับคูสุดคุม
ทรัพย

ทรัพย

จับคู
สุดคุม

กบินทรบุร� ปราจ�นบุร�
บานเดี่ยว

7,880,000 บาท

14,313,000 บาท

6.58 ไร

บานเดี่ยว

รหัส 02-88-05872

14,030,000 บาท 1.88 ไร
21,581,000 บาท

ทรัพย

13,790,000 บาท 32.53 ไร
22,800,000 บาท

โรงงาน

รหัส 09-88-00241

16,270,000 บาท 15.79 ไร
24,649,000 บาท

ทรัพย

รหัส 09-88-00249

23,100,000 บาท 13.86 ไร
35,121,000 บาท

36,342,000 บาท

ทรัพย

จับคู
สุดคุม

แกลง ระยอง
โรงงาน

รหัส 09-88-00259

20,560,000 บาท 10.87 ไร
30,453,000 บาท

ทรัพย

จับคู

สุดคุม

โรงงาน

25,080,000 บาท 24.68 ไร

ทรัพย

จับคู

ไรสันติสุข เมืองลําปาง
ลําปาง

อาคารสํานักงาน รหัส 10-88-00109

สุดคุม

เว�ยงหนองลอง ลําพ�น

รหัส 09-88-00314

พัฒนานิคม ลพบุร�

จับคู

สุดคุม

โรงงาน

สุดคุม

ทรัพย

จับคู

จอมทอง เชียงใหม

จับคู

สุดคุม

เกาะสมุย สุราษฎรธานี

รหัส 02-88-04994

ทรัพย

จับคู

จับคู

สุดคุม

ทามะกา กาญจนบุร�
โรงสี

รหัส 11-88-00036

16,850,000 บาท 7.89 ไร
27,849,000 บาท

สุดคุม

สรรพยา ชัยนาท
โรงสี

รหัส 11-88-00031

13,290,000 บาท 11.25 ไร
21,948,000 บาท

ทรัพย

จับคู
สุดคุม

หนองฉาง อ�ทัยธานี
โรงสี

รหัส 11-88-00071

51,210,000 บาท 39.79 ไร
78,780,000 บาท

2

ทรัพยเนื้อคูราคา 1 บาท เมื่อซื้อคูกับทรัพยจับคูสุดคุม
1฿

1฿

ทรัพยเนื้อคู

กําแพงแสน นครปฐม
ที่ดิน

วังแกว ปารคฮิลล ร�สอรท
วังมวง สระบุร�

รหัส 01-88-10079

181,000 บาท

106 ตร.ว.

ที่ดิน

รหัส 01-88-09584

459,000 บาท

153 ตร.ว.

1฿

ที่ดิน

736,000 บาท

184 ตร.ว.

ที่ดิน

744,000 บาท

1฿

ที่ดิน

1,000,000 บาท

50 ตร.ว.

625,000 บาท

625 ตร.ว.

1฿

ทรัพยเนื้อคู

รหัส 01-88-09641

111 ตร.ว.

ที่ดิน

850,000 บาท

รหัส 01-88-08402

1,942,000 บาท 194.2 ตร.ว.

รหัส 01-88-09555

170 ตร.ว.

1฿

ทรัพยเนื้อคู

ที่ดิน

รหัส 01-88-08910

พรสกุล
อรัญประเทศ สระแกว

การเดนซิตี้โปโล
บางบอ สมุทรปราการ

รหัส 01-88-09434

ที่ดิน

1฿

ทรัพยเนื้อคู

เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร

สวนปาสัก ป.สุว�มล
ศร�มหาโพธิ ปราจ�นบุร�

ทรัพยเนื้อคู

ทรัพยลําพ�น
ปาซาง ลําพ�น

รหัส 01-88-03956

ทรัพยเนื้อคู

1฿

ทรัพยเนื้อคู

เดนสโรชา
เมืองลําปาง ลําปาง

1฿

ทรัพยเนื้อคู

ทรัพยเนื้อคู

เมืองขอนแกน ขอนแกน
ที่ดิน

รหัส 01-88-04246

2,066,000 บาท 771.4 ตร.ว.

1฿

ทรัพยเนื้อคู

เมืองตรัง ตรัง
ที่ดิน

รหัส 01-88-09666

1,702,000 บาท

74 ตร.ว.

3

*/** เง�่อนไข
• โปรโมชัน่ ฟร�คา ธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ สําหรับลูกคาทีซ่ อื้ ทรัพยพรอมโอน (โอนเปนกรรมสิทธิข์ องธนาคารแลว)
ที่ไดรับการอนุมัติ
ตั้งแตวันที่ 1-30 พฤศจ�กายน 2563 ตองดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 วัน นับจากวันที่
ระบุในหนังสือแจงผลอนุมัติ
ตั้งแตวันที่ 1 – 23 ธันวาคม 2563 ตองดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
• ทรัพยทรี่ าคาอนุมตั ขิ ายตํา่ กวา 5 ลานบาท ฟร�คา ธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิเ์ ต็มจํานวน
• ทรัพยทรี่ าคาอนุมตั ขิ าย ตัง้ แต 5 ลานบาทข�น้ ไป ธนาคารฯ จะออกคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ โดยจายใหตามจร�ง
สูงสุดไมเกิน 100,000 บาท
• สําหรับทรัพยฝากขายทุกประเภท ไมเขารวมโปรโมชัน่ ฟร�คา ธรรมเนียมการโอนทุกกรณี
• สําหรับทรัพยทมี่ รี าคาพ�เศษประกาศอยูบ นเว็บไซตธนาคารขอสงวนสิทธิอ์ นุมตั ขิ ายใหกบั ลูกคาทีท่ าํ การเสนอซือ้ ไมตาํ่ กวา
ราคาพ�เศษ และวางเง�นประกันการเสนอซื้อ 1% พรอมสงเอกสารหลักฐานการเสนอซื้อเปนลําดับแรก
• สําหรับรายการทรัพยจบั คูส ดุ คุม ลูกคาทีซ่ อื้ ทรัพยจบั คูส ดุ คุม ทีเ่ สนอซือ้ ไมตาํ่ กวาราคาพ�เศษจะไดรบั สิทธิใ์ นการซือ้ ทรัพย
เนื้อคู ในราคา 1 บาท จํานวน 1 ชิ�นเทานั้น
• เมื่อลูกคาทําการเสนอซื้อ ทรัพยจับคูสุดคุม แลวใหเลือกทรัพยเนื้อคู ในคราวเดียวกัน โดยทําการเสนอราคาซื้อ
ทรัพยเนือ้ คู ในราคา “1 บาท” และใหระบุในชองเง�อ่ นไขการเสนอซือ้ วา “ใชสทิ ธิร์ ายการทรัพยจบั คูส ดุ คุม xx-xx-xxxxx”
(ระบุรหัสทรัพย 9 หลัก ของทรัพยจับคูสุดคุม)
• ในกรณีทมี่ ผี ใู ชสทิ ธิเ์ ลือกซือ้ ทรัพยเนือ้ คู ในราคา 1 บาท ตรงกันมากกวา 1 ราย ในรอบการอนุมตั เิ ดียวกัน ธนาคารขอ
สงวนสิทธิก์ ารอนุมตั ขิ ายใหกบั ลูกคาทีท่ ําการเสนอซือ้ ทรัพยจบั คูส ดุ คุม โดยไมตํ่ากวาราคาพ�เศษทีว่ างเง�นประกัน
การเสนอซื้อ 1% พรอมสงเอกสารหลักฐานการเสนอซื้อเปนลําดับแรก
• รายการทรัพยจบั คูส ดุ คุม มีจาํ นวนจํากัด ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเง�อ่ นไข ขอกําหนด รวมถึงการ
ยกเลิกรายการสงเสร�มการขายนีโ้ ดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา หลักเกณฑและเง�อ่ นไขอืน่ ๆเปนไปตามทีธ่ นาคาร
กําหนด ในกรณีมีขอพ�พาทใหถือคําตัดสินของธนาคารเปนที่สุด สอบถามขอมูลเพ��มเติม K-Contact Center
โทร. 02-8888888 กด 04

