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Le Neuf 
เป็นค าศพัท์ภาษาฝร่ังเศส มีความหมายวา่ “ใหม”่ 
 
โดยช่ือโครงการส่ือถงึความ “ใหม”่ ท่ีกลุม่ลกูค้าจะได้รับ ไมว่า่จะ
เป็นโครงการใหม ่, สว่นกลางรูปแบบใหม ่, ห้องฟังก์ชัน่ใหม ่
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Best Design 
 
LeNeuf by Bangkok Horizon @สถานี
เพชรเกษม 48 จาก CMCGroup ดีไซน์
แบบ  Modern Contemporary  
ตอบสนองวิถีชีวิตคนเมืองอย่างลงตวั 
ทั้ ง ฟั ง ก์ ชั่ น แ ละ ส่ิ ง อ า น ว ยคว า ม
สะดวกสบาย บนท าเลท่ีดีและคุ้มค่า 
นับวันท่ีจะเพิ่มมูลค่าในอนาคต ท่ี
พร้อมรองรับไลฟ์สไตลสุ์ดฮิพของคุณ
ตลอด 365 วนั 

 
 
 
 
Best Facilities 
 
ความสุขทีใ่ช่ ใกล้รถไฟฟ้า ในทุกๆ วนั 
LeNeuf by Bangkok Horizon  @
สถานีเพชรเกษม 48 คอนโดมิเนียมท่ี
ได้แรงบันดาลในการออกแบบจาก
สวนสนุกและสวนน ้ า โอบล้อมด้วย
พื้นท่ีส่วนกลางขนาดใหญ่ กวา้งขวาง 
งดงามได้จากทุก จุดในโครงการ 
สะดวกสบายอยู่ใกล้รถไฟฟ้า สถานี
เพชรเกษม 48 เพียง 150 เมตร ท่ีพร้อม
จะน าคุณสู่จุดหมายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 
 
 
 
Best Location 
 
เ ร่ิมต้นบทใหม่ของชีวิต ท่ี  LeNeuf 
เพชรเกษม 48 คอนโด Low Rise บน
ถนนเพชรเกษม เพียง 150 เมตร จาก
สถานี MRTเพชรเกษม 48 ครบทุก
ความต้องการของชีวิตด้วยแนวคิด
แบบ Contemporary  Resort Concept  
พร้อมสรรพดว้ย Facilities พื้นท่ีกวา้ง 
ขวาง สนุกสนานด้วยสวนน ้ าขนาด
ใหญ่ แห่งแรกยา่นฝ่ังธน 

BANGKOK HORIZON LITE @PHETKASEM 48 STATION 

 



แนวคิดในการออกแบบ
โครงการ 
“landscape” 

NATURE IN TOWN (Main Concept) 
“Contemporary Resort Concept” สอดแทรกความเป็น

ธรรมชาติท่ีไดข้าดหายไปในชีวิต เพ่ิมความสุขสนานและ
สีสนัท่ีไม่ซ ้ าซากจ าเจ ฉีกกฎเกณฑก์ารอยูอ่าศยั โดยยกเอา
สวนน ้ ามาสร้างความสุขสดช่ืนในบา้นคุณ สอดแทรก

ความรู้สึกโล่งกวา้งและเขียวขจีของธรรมชาติ 
เพ่ิมศกัยภาพความทนัสมยั Life Style ของคนรุ่นใหม่ 

Le Neuf 
 By Bangkok horizon 



“ความสุขที่ใช่  ใกล้รถไฟฟ้า” 







Conceptual 

ให้คณุใช้ชีวิต ทา่มกลางธรรมชาติ ในอ้อมกอดแหง่ความร่มร่ืน
เพ่ือให้ทกุวนัของคณุเป็นดัง่วนัหยดุพกัผ่อนในสไตล์ท่ีเป็นคณุ  



Conceptual 

สมัผสักลิน่อายสไตล์ Contemporary Resort ด้วยการออกแบบเน้นการประหยดัพลงังาน     
ท าเลท่ีสะดวกต่อการคมนาคม พร้อมความหลากหลายของผลติภณัฑ์ การจดัวางอาคารให้เยือ้งกนัเพ่ือให้
ความรู้สกึท่ีไมแ่ออดั และเว้นช่องวา่งอาคารให้สามารถรับลมธรรมชาติเพ่ือระบายอากาศท่ีดี 





รูปแบบ Façade  











เพิ่มแผงบงัแดด โดยใช้ประโยช์จาก 
solar cell และปรับดีไซน์ให้

เข้ากบั concept  





ปรับสว่นกลางโครงการ 



เพิ่มพืน้ท่ีสว่น Co-Working Space 



ขอเพิ่มพืน้ท่ีส าหรับ Theater room และ Library Room 



เพิ่มแผง Solar cell และ Jogging track  
บริเวณดาดฟ้า 



สรุปรายการส่วนกลางท่ีขอปรับ 
ส่วนกลางเดิม 
1. สระวา่ยน ้า รูปทรง Free form 
2. หอ้งออกก าลงักาย พื้นท่ี 60.45 ตร.ม. ท่ีชั้น 1 
3. สวนขนาดใหญ่ ท่ีชั้น 1  
4. สวนหยอ่มท่ีชั้นดาดฟ้าของทุกอาคาร 
5. หอ้งเซาวน่์าแยกชาย-หญิง 
6. ระบบรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชม.  
7. ทางเขา้ – ทางออกประตูส่วนกลางเป็นระบบคียก์าร์ด 
8. ระบบ Wireless Internet ในบริเวณพื้นท่ีส่วนกลาง 

ส่วนกลางท่ีขอปรับเพิ่ม 
1. สระวา่ยน ้า รูปทรง Free form เพิ่มอุปกรณ์สวนน ้า 
2. เพิ่มระบบ Jacuzzi 
3. หอ้งออกก าลงักาย พื้นท่ี 60.45 ตร.ม. ท่ีชั้น 1 
4. สวนขนาดใหญ่ ท่ีชั้น 1  
5. สวนหยอ่มท่ีชั้นดาดฟ้าของทุกอาคาร 
6. หอ้งเซาวน่์าแยกชาย-หญิง 
7. ระบบรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชม.  
8. ทางเขา้ – ทางออกประตูส่วนกลางเป็นระบบคียก์าร์ด 
9. ระบบ Wireless Internet ในบริเวณพื้นท่ีส่วนกลาง 
10. เพิ่มแผงบงัแดดบริเวณส่วนกลาง 
11. ติดแผง Solar Cell 
12. Co Working Space 
13. Meeting & Library Room 
14. Theater Room 
15. Jogging Track 
16. Kid Room 



ปรับ package ห้องขนาด 24 sq.m 

- ตดัระบบ VDO Door Phone 
- ตดัเตาไฟฟ้า และเคร่ืองดดูควนั 
- ตดัฉากกระจกกัน้อาบน า้ 
- ปรับระเบียงจากกระจกเป็นราวระเบียงเหลก็ 
- ตดัตู้ เสือ้ผ้าออก 



Comment เพ่ิม 

เพิ่มพืน้ท่ีสระวา่ยน า้ ไมต่ ่ากวา่ 300 ตร.ม. 
พืน้ท่ีฟิตเนส 120--150 ตร.ม. 
kid room  
ปรับรูปสว่นกลาง 
ปรับ package tower A / C 

Premium package tower B 
ป้อม รปภ. 
ท่ีจอดรถจกัรยาน (ซุ้ม) 
พืน้ท่ี lobby / นิติ  
* เพิ่มพืน้ท่ี drop off หน้านิติ 



Competitive 

Bangkok Horizon Lite 
Phetkasem 48 Station 

Parkland Phetkasem 56 

Supalai Veranda 

The POSH Twelve 

The  Niche ID 
Phetkasem-Bangkae 

The Base Phetkasem  



Competitive - Project 



Competitive 



เจ้าของโครงการ บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีตัง้โครงการ ถนนเพชรเกษม 48 

ประเภทโครงการ คอนโดมิเนียม 25 ชัน้ 1 อาคาร 

เนือ้ที่โครงการ ประมาณ 3 ไร่ 

เร่ิมก่อสร้าง มิถนุายน 2560 

ก่อสร้างเสร็จ ต้นปี 2563 

จ านวนยนิูต 640 ยนิูต 

จ านวนท่ีจอดรถ 192 คนั (ไม่รวมซ้อนคน) ประมาณ 37% 

ค่าสว่นกลาง 57 บาท 

ค่ากองทนุ 500 บาท 

สถานะโครงการ ก าลงัก่อสร้าง 



รายละเอียดจอง/สญัญา จอง 20,000 บาท / สญัญา 40,000 บาท 

รายละเอียดผอ่นดาวน์ 9,200 บาท/เดือน 

ราคาเฉลี่ย/ตร.ม. 106,000 /sq.m 

ราคาเร่ิมต้น  1.99 ล้านบาท 

สิ่งอ านวยความสะดวก Welcome Pavilion 
Kids Play Ground 
Co-Working Space 
สระวา่ยน า้ 
ฟิตเนส 
สวนพกัผ่อน 
ห้องซกัผ้า 
EV-Charger  



เป็นไปได้ไหม ท่ีโหมดเดินทางไป-กลบัท่ีท างาน จะเป็นเร่ืองชิลล์ๆ 
โหมดจ๊อกกิง้ตอนเช้า จะเกิดขึน้ได้ทกุวนั 
หลงัจากโหมดปาร์ตี ้ไมต้่องกงัวลวา่จะกลบับ้านยาก 
และโหมดนอน ก็ไมใ่ช่โหมดเดียวท่ีคณุผอ่นคลายมากท่ีสดุ 
“ชีวติมีหลายโหมดกจ็ริง แต่ความสุขไม่ควรตดิอยู่ที่โหมดใดโหมดหน่ึง” 
ดีไซน์ท่ีไมใ่ช่แคส่วยงาม แตย่งัมากด้วยฟังก์ชนั 
ท่ีจะชว่ยปลดลอ็คคณุจากวิถีชีวิตเดิมๆ 
และยงัให้คณุได้อยูท่า่มกลาง ธรรมชาติท่ีพร้อมจะเติบโต ไปกบัคณุในทกุยา่งก้าว 
  

Project Concept 















24.50 sq.m 

23.00 sq.m 



31-32 sq.m 



44 sq.m 

51-53 sq.m 











เจ้าของโครงการ บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีตัง้โครงการ ถนนเพชรเกษม 48 

ประเภทโครงการ คอนโดมิเนียม 34 ชัน้ 1 อาคาร / 30 ชัน้ 1 อาคาร 

เนือ้ที่โครงการ 10-3-46 ไร่ 

เร่ิมก่อสร้าง 

ก่อสร้างเสร็จ 

จ านวนยนิูต 1,802 ยนิูต / ร้านค้า 8 ยนิูต 

จ านวนท่ีจอดรถ 1,045 คนั (ไม่รวมซ้อนคน) ประมาณ 58% 

ค่าสว่นกลาง 35 บาท 

ค่ากองทนุ 350 บาท 

สถานะโครงการ ก าลงัก่อสร้าง 



รายละเอียดจอง/สญัญา จอง 20,000 บาท / สญัญา 59,000 บาท 

รายละเอียดผอ่นดาวน์ 9,900 บาท/เดือน 

ราคาเฉลี่ย/ตร.ม. 67,000 /sq.m 

ราคาเร่ิมต้น  1.66 ล้านบาท 

สิ่งอ านวยความสะดวก สระวา่ยน า้ 
Jacuzzi 
พืน้ท่ีสีเขียว 4 ไร่ 
ห้องออกก าลงักาย 
ห้องแอโรบิค 
Lifestyle Space 
Co-living Space 
Street Basketball Court 
Jogging Track 



ตัง้อยูต่ิดริมถนนเพชรเกษม ตรงข้ามห้างซีคอนบางแค และใกล้สถานีรถไฟฟ้าเพียง 
150 เมตร ท าเลอนาคตศกัยภาพสงู ใกล้รถไฟฟ้าสายอนาคตที่จะเปิดใช้ในปี 2563 
นี ้เพียง 2 สถานีสามารถเช่ือมตอ่กบัรถไฟฟ้า BTS สถานีบางหว้า เพื่อเข้าสูย่า่น
CBD สาทร สีลมได้อยา่งสะดวก ชีวิตติดสบายใกล้สิง่อ านวยความสะดวกครบครัน 
  

Project Concept 



























เจ้าของโครงการ บริษัท นารายณ์พร็อพเพอร์ตี ้ จ ากดั  

ท่ีตัง้โครงการ ถนนเพชรเกษม 

ประเภทโครงการ คอนโดมิเนียม 32,31,29 ชัน้ 3 อาคาร 

เนือ้ที่โครงการ 13-3-12.3 ไร่ 

เร่ิมก่อสร้าง 

ก่อสร้างเสร็จ กรกฎาคม 2563 

จ านวนยนิูต 2,047 ยนิูต 

จ านวนท่ีจอดรถ  คนั (ไม่รวมซ้อนคน) ประมาณ 58% 

ค่าสว่นกลาง 45 บาท 

ค่ากองทนุ 450 บาท 

สถานะโครงการ ก าลงัก่อสร้าง 



รายละเอียดจอง/สญัญา จอง 5,000 บาท / สญัญา 50,000 บาท 

รายละเอียดผอ่นดาวน์ 4,900 บาท/เดือน 

ราคาเฉลี่ย/ตร.ม. 95,000 /sq.m 

ราคาเร่ิมต้น   ล้านบาท 

สิ่งอ านวยความสะดวก Social Club 
Workshop Area 
Gaming Recreation 
Meeting Room 
Library Area 
Lagoon Pool 
Levels Garden 
Firefly Pavilion 

Out Door Co-Living Area 
Playground 
Street Basketball 
 



ตัง้อยูต่ิดริมถนนเพชรเกษม ตรงข้ามห้างซีคอนบางแค และใกล้สถานีรถไฟฟ้าเพียง 
150 เมตร ท าเลอนาคตศกัยภาพสงู ใกล้รถไฟฟ้าสายอนาคตที่จะเปิดใช้ในปี 2563 
นี ้เพียง 2 สถานีสามารถเช่ือมตอ่กบัรถไฟฟ้า BTS สถานีบางหว้า เพื่อเข้าสูย่า่น
CBD สาทร สีลมได้อยา่งสะดวก ชีวิตติดสบายใกล้สิง่อ านวยความสะดวกครบครัน 
  

Project Concept 



















The Niche ID 

















ช่ือโครงการ   : แบงกค์อก ฮอไรซอน ไลท ์@สถานีเพชรเกษม 48  

     Bangkok Horizon Lite @ Phetkasem 48 Station 

เจา้ของโครงการ  : บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีตั้งโครงการ   : ถ. เพชรเกษม 48 แยก 4 แขวง. บางหวา้ เขต. ภาษีเจริญ  จ. กรุงเทพฯ 

ประเภทโครงการ  : อาคารพกัอาศยั 8 ชั้น  2 อาคาร อาคารพกัอาศยั 9 ชั้น  1 อาคาร 

เน้ือท่ีโครงการ   : 4-3-73.5 ไร่ ( 1973.5 ตร.ว. ) 

ขนาดพื้นท่ีขาย   : 20,412.70 ตร.ม 

จ านวนหอ้งท่ีขายทั้งหมด  : 741 หอ้ง 

ท่ีจอดรถ   :  211 คนั คิดเป็น 28 ℅ ของจ านวนยนิูตขาย 

จ านวนแบบหอ้งขาย  : 2 แบบ 

ขนาดหอ้งขาย   1. แบบ 1 หอ้งนอน ขนาดตั้งแต่ 

     2. แบบ 2 หอ้งนอน ขนาดตั้งแต่ 

Type ท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุด  : Type A แบบ 1 หอ้งนอน ขนาดพื้นท่ี 24.90-27.65 ตรม.  

ความคืบหนา้ของโครงการ  : EIA approve 

ก าหนดแลว้เสร็จ  : ประมาณปี มี.ค. 2562 

 

Marketing Department 
Chaoprayamahanakorn Public Company Limited 



 

ซอย46/2 
190 เมตร 

ซอย 46 
500 เมตร 

เพชรเกษมซอย 48 
500 เมตร 



A 

C 

B 

9.2 เมตร 

8.5 
เมตร 

6 
เมตร 

20 
เมตร 

12 เมตร 

14 เมตร 

Lagoon living 
สระเกลือ= ก.12*ย.32m. ลกึ 1.4 m. 

ฟิตเนส 17*75 m. 

-จอดรถ 30% = 212 คนั 

-สว่นกลาง 38 บาท 

-กองทนุ 250 บาท 

231 
Unit 

273 Unit 

237 Unit 

 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     



SWOT 
Strength จุดแข็ง 
 
• คอนโด 8 ชัน้ ท่ีมีความปลอดภยัสงู 

• วสัดท่ีุคณุภาพพรีเม่ียม เหนือระดบั 

• เดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้า  

• สว่นกลางขนาดใหญ่ท่ีสวยงามและร่มร่ืน 

• สงบ ไมแ่ออดั และเป็นสว่นตวั 

 

 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     



SWOT 

Weakness จุดอ่อน 
 
• คูแ่ข่งของโครงการสว่นใหญ่ต าแหน่งที่ตัง้ติดถนนใหญ่และรถไฟฟ้า 

• สภาพแวดล้อมทางเข้าเป็นชนุชน 

• ถนนในซอยเลก็และแคบ 

• ถนนท่ีหา่งจากรถไฟฟ้า เป็นถนนภาระจ ายอม ไมส่ามารถให้รถเข้าออกโครงการได้ 

 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     



SWOT 
Opportunities โอกาส 
 
• กลุม่คนรุ่นใหมท่ี่ต้องการแยกตวัเพื่อสร้างครอบครัวใหม ่

• พฤติกรรมของผู้บริโภค นิยมอยูอ่าศยัในคอนโดมิเนียมมากขึน้ 

• ใกล้สถานี interchange บางหว้า เช่ือมตอ่รถไฟฟ้าสายสีน า้เงินและสายสีเขียว 

• กลุม่คนท่ีต้องการซือ้เพ่ือใช้สว่นกลาง 

• มีโอกาสดงึกลุม่นกัลงทนุ ส าหรับปลอ่ยเช่า 

 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     



SWOT 
Treat อุปสรรค 
 
• ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ท าให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย 

• สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองท่ีไมน่ิ่ง ท าให้ผู้บริโภคชะลอการตดัสินใจ 

• นกัลงทนุสว่นใหญ่ ยดึติดกบัการลงทนุโครงการสงูที่ติดแนวรถไฟฟ้า 

• กลุม่คนย่านเพชรเกษมต้องการความคุ้มคา่ 

 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     



     

 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     

ข้อมูลลูกค้าจอง โครงการ P482 
 

พระประแดง 
18% 

ภาษีเจริญ 
11% 

บางไผ่ 
11% 

สมทุรปราการ 
6% หลกัสอง 

7% 

บางแค 
7% 

อ่ืนๆ 
40% 

ท่ีอยู ่

จ านวนลกูค้าจอง 60 ห้อง 

ช 
38% 

ญ 
62% 

เพศ 

20-30 ปี 
14% 

31-40 ปี 
40% 41-50ปี 

18% 

51-70 ปี 
28% 

อาย ุ



     

 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     

ข้อมูลลูกค้าโอนกรรมสิทธ์ิ โครงการ P482 
 

เจ้าของธุรกิจ 
46% 

พนกังานบริษัท 
41% 

รับราชการ 
10% 

แมบ้่าน 
3% 

อาชีพ 

จ านวนลกูค้าจอง 60 ห้อง 

มากกวา่ 100,000  
26% 

80,000-100,000 
24% 

50,000-80,000 
30% 

20,000-50,000 
16% 

น้อยกวา่ 20,000 
4% 

รายได้ 



ปรับราคา 1.59 ลบ. คอนโดหรู...สไตล์รีสอร์ท เพยีง 1 นาท ีจากสถานีเพชรเกษม   

       “หน่ึงเดยีวบนเพชรเกษม ให้ชีวิตอิสระอย่างแท้จริง”  

ชูจุดขาย  : ดีไซน์ดี  วัสดุพรีเม่ียม วีดีโอโฟนทุกยูนิต   ส่วนตัว ไม่แออัด  มีความปลอดภยัสูง   ถ้าเทยีบกับโครงการ
คู่แข่ง  

ลูกค้าเป้าหมาย 

- กลุ่มคนอายุ  30 ขึน้ไป  ต้องการที่พกัอาศัยที่ ปลอดภยั ส่วนตัว ดีไซน์ดี   Low Rise 

- กลุ่มคนอยากมีที่พกัหลังที่ 2  ไว้พกัผ่อนในวันหยุด 

- กลุ่มนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์   

-  เขตที่อยู่   

      ภาษีเจริญ / บางหว้า / หลักสอง / บางรัก / บางแวก / บางมด/บางด้วน / คลองสาน / บ้านบาตร / สมุทรสาคร / 
พระราม 2 / นครปฐม 

   

กลยุทธ์  

 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     



 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     

 
Monthly 

Sales Target 

Unit Value 

Jan 18 

Feb 18 73 138,096,380 

Mar 18 30 51,000,000 

Apr 18 20 34,000,000 

May 18 100 170,000,000 

Jun 18 50 85,000,000 

Jul 18 30 51,000,000 

Aug 18 30 51,000,000 

Sep 18 30 51,000,000 

Oct 18 30 51,000,000 

Nov 18 30 51,000,000 

Dec 18 25 51,000,000 

 Pre Sale 
40% 

 ขายแล้ว 



2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2018 

Housing&Con# 39  Home Buyer Expo 
 

15-18 Housing&Con# 38 
Sales Office @Site 

Exclusive Pre Sale 5-6 May 
Sales Office @ Seacon Bangkae 



Segment Group 
Target Group หลกั 
 

1. กลุ่มที่พักอาศัยเดิมในเขตภาษีเจริญ , ถ.เพชรเกษม, พุทธมลฑล , เอกชัย 

รัศมี 10 กม. 

2. กลุ่มอายุ 25 ปี ขึ้นไป 

3. กลุ่มเจ้าของกจิการและธุรกจิ SME  รัศมี 10 กม. 

4. กลุ่มที่ต้องการแยกครอบครัว 

5. กลุ่มที่พนักงานรับจ้างเอกชน, ข้าราชการ, รัฐวิสาหกจิ : พนักงาน uob 

6. กลุ่มรายได้เฉล่ีย 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 

7. กลุ่มที่ต้องการหาที่พักอาศัยใกล้รถไฟฟ้า 

 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     



Segment Group 

Target Group รอง 
 

1. กลุ่มคนหาที่พักหลังที่ 2 เพ่ือใช้พักผ่อนในวันหยุด 

2. กลุ่มคนที่ท าธุรกจิ SME ในย่านเพชชรเกษม  

3.   กลุ่มคนท างานที่ใช้เส้นทางรถไฟฟ้า 

4.   กลุ่มคนหาที่พัก ไว้ใช้พักผ่อนส าหรับครอบครัว 

5.   กลุ่มนักลงทุน 

 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     



Prospect Target Group 
คนในพืน้ท่ี 200 49% 

พนกังาน ราชการ 80 20% 

นกัลงทนุ 20 5% 

ม.สยาม 6 2% 

โรงพยาบาล 20 5% 

กลุม่คนสญัจรเส้นเพชรเกษม 50 12% 

พนกังาน UOB  20 5% 

บ้านบางแค 10 2% 
คนในพืน้ที่ 

พนกังาน ราชการ นกัลงทนุ 

ม.สยาม 
โรงพยาบาล 

กลุม่คนสญัจร
เส้นทางเพชรเกษม 

พนกังาน uob 

บ้านบางแค 

 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     



Marketing strategy focus group 

คนในพืน้ที่  (49%) 
 - ป้าย Billboard 
 - ป้าย Signage  
 - เน้นโฆษณาสื่อ Online ใน Website   
 - ถือป้าย / โบกธง /  บริเวณปากซอยโครงการ 
 - แจกใบปลวิตามหมูบ้่าน / คอนโดเก่า / โรงพยาบาล 
 - ติด sunshade บริเวณเส้นทางหลกัและซอยลดั  
     เส้นเพชรเกษม / พทุธมลฑล 
 - spot radio 95.5 / 93 Mhz 

 -  รถแห ่

คนในพืน้ท่ี 
49% 

 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     



Marketing strategy focus group 

UOB 
[PERCENT

AGE] 

พนักงาน uob (20%) 
 - ลงโฆษณาใน website ของ UOB 
 - แจกใบปลวิตามตลาดนดัหลงักฟผ 
 - ติด sunshade เส้นเพชรเกษม 
 - ร่มแมค้่า 
 -  รถแหจ่อดบริเวณปากทางเข้า UOB / ซีคอน 
 - โปรโมชัน่พิเศษส าหรับพนกังาน 
 - พนกังาน UOB รวมกลุม่จองโครงการ รับสว่นลดเพิ่มเติม 

 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     



Marketing strategy focus group 

ม.สยาม /โรงเรียน (12%) 
 - ป้าย Signage  
 - แจกใบปลวิบริเวณมหาลยั/โรงเรียน 
 - ลงโฆษณาสื่อ Online ของสถานศกึษา 
 - ติด sunshade เส้นกรุงเทพนนท์ 
 - ร่มแมค้่า / ผ้ากนัเปือ้น 
 -  รถแหจ่อดบริเวณหน้ามหาลยั 
 - Corporate โปรโมชัน่พิเศษส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

ม.สยาม 

 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     



Marketing strategy focus group 

กลุ่มคนสัญจรเส้นทางเพชรเกษม  (12%) 
 - ป้าย Billboard 
 - ป้าย Signage  
 - เน้นโฆษณาสื่อ Online ใน Website   
 - ถือป้าย / โบกธง บริเวณปากซอยโครงการ 
 - ติด sunshade บริเวณซอยลดัเส้นเพชรเกษม 
 - spot radio 95.5 /และ  93 Mhz 

 -  รถแหร่อบๆ เส้นจรัญเพชรเกษม / พทุธมลฑล 

เส้นทางเพชร
เกษม 

[PERCENT
AGE] 

 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     



 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     

Ad 
words 

GDN 
You tube  

Ads 

On Line 
Banner 

 Press 
Ad. 

Radio 

Social 
Media 

Muppi 

Magazin
e 

Online 



 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     

Ad words คอนโดใหม ่, คอนโดเพชรเกษม , คอนโดบางแค 
, คอนโดติดรถไฟฟ้า ,  คอนโดใกล้รถไฟฟ้า ,  
คอนโดแนวรถไฟฟ้า , คอนโดติดถนนใหญ่ , 
เจ้าพระยา , condo  



 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     

Banner ตาม Website ตา่งๆ 

GDN  

Google ad words 



 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     

Online Press Release  
http://goo.gl/ecXPJ8 http://goo.gl/QDSnxB https://goo.gl/Jb0HQT http://goo.gl/UL14Pz http://goo.gl/4L2d2j 

http://goo.gl/dVyEyw http://goo.gl/7k6RTp http://goo.gl/oQgjdA http://goo.gl/oPGJkW https://goo.gl/EhrK1z 

http://goo.gl/2e01U1 http://goo.gl/SpkACU http://goo.gl/z3FteW http://goo.gl/p8atJO 



 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     





Face book 

 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     



• Online 

- ใชก้าร Boost Facebook ของ CMC เพ่ือจบักลุ่มผูซ้ื้ออยูเ่อง 

- ใชก้าร Boost Facebook ผา่นเวปอสังหาเพ่ือจบักลุ่มนกัลงทุน 

- เนน้การคดักรองลูกคา้ใน Location ระยะ 5 กิโลเมตร ความสนใจอสังหา,การลงทุน 

- ใชก้ารท า Google Adword ,GDN เช่น คอนโดเพชรเกษม,คอนโดติดรถไฟฟ้า,คอนโดบางหวา้, 

- เพ่ิมการท า Review โครงการตามเวปอสังหา 

- ใชก้ารท า Blogger และ Influencer ของอสังหา 

- เพ่ิมท า web banner เวปอสังหา 

 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     



 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     

Billboard 

Sunshad
e 

Booth 
Off line 

Signage 

Direct 
sale 

Leaflet 

Corporat
e 

Sales 
Gallery 

Flyer 

Fence 
Banner 



 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     

Sunshade 

Billboard 

Leaflet 

ติดตัง้ในถนนหลกัและซอยลดั  เพ่ือเลี่ยงทางเขตเก็บป้าย บริเวณ ถนนเพชรเกษม ,  
 



Offline 

 - เนน้ส่ือป้ายใน Location ใหค้รอบคลุม เจาะกลุ่มลกูคา้ระยะ 1-5 กิโลเมตร 

 - เพ่ิมการขยายฐานลกูคา้ใหไ้กลข้ึน 5-10 กิโลเมตร 

 - ออกบูธหา้งสรรพสินคา้ 

 - ใชป้้าย SB ตามซอยในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี 

 - เจาะลกูคา้กลุ่มหมู่บา้นท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี ดว้ยส่ือป้าย  DM  รถแห่ 

 - เจาะกลุ่มผูพ้กัอาศยัตามอพาร์ทเมนท ์ท่ีมีก าลงัซ้ือ /แจกใบปลิว 

 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     



 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     

Youtube Ads 
 
• 45 Sec :  
• 15 Sec :  

Radio 
•93.0 : Cool FM 
•106.5 : Green Wave 

Press Ad 
 
 
 
    Cover Wrap       Back Cover                         Cover wrap 



 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     

Magazine : 2 Insertions 
 
• GM Magazine : 
• Condo Guide : 
• 7 Heaven 
 

 
LED Screen & MRT + POV 



 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     

Billboard 

FLYER 

Fence Banner 



 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     

TROOP รถแห ่



 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     

Corporate 

◌ กลุ่มธรุกจิโรงพยาบาล 

◌ กลุ่มธรุกจิขนส่ง 

◌ กลุ่มธรุกจิเพ่ือสขุภาพและความงาม 

◌ กลุ่มธรุกจิร้านอาหาร 

◌ กลุ่มธรุกจิการเงนิและธนาคาร 

◌ หน่วยงานราชการ 

 



 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     

MGM /FGF 
◌ แนะน าเพื่อนจองรับทนัที ………… 
◌ หลงัเพ่ือนผ่อนดาวน์ งวดแรกรับทนัที…… 
◌ แนะน าเพื่อน 2 คน เข้ามาจองพร้อมกนัรับทนัที …. 



Billboard P482 

1 

2 

3 

4 

5 

 บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)     

No. ต าแหน่ง 
1 พทุธมณทลสาย 2 

2 ตรงข้ามส านกังานขาย (กลบัรถ) 

3 หมู่บ้านกลางเมืองมุ่งหน้าเพชรเกษม 

4 ศนูย์เบนซ์ (โกดงั) 

5 ปากซ.พทุธมณฑลสาย1 

ท่ีตัง้ส านกังานขาย 



Marketing Department 
Chaoprayamahanakorn Public Company Limited 

Signboard 

จ านวน 50 ชุด ลงซอยเลขคู่  เน้นในซอย 

จ านวน 50 ชุด ลงซอยเลขคี่ เน้นในซอย 



    R e n t / R a t e 
ถนนเพชรเกษม บริเวณโครงการ Bangkok Horizon  

No. Project Developer ท าเล รูปแบบ ชัน้ ขนาด ตร.ม. ฟังก์ชัน่ ของแถม ราคาตอ่เดือน ก าหนดสญัญา 

1 Bangkok Horizon Phetkasem CMC เพชรเกษม 48 Condo high rise   31 1 ห้องนอน ชดุครัว แอร์ 7,000 12 เดือน 

2 Bangkok Horizon Phetkasem CMC เพชรเกษม 48 Condo high rise 6 35 1 ห้องนอน Fully Furnished+เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 9,000 12 เดือน 

3 Bangkok Horizon Phetkasem CMC เพชรเกษม 48 Condo high rise 19 33 1 ห้องนอน Fully Furnished+เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 13,500 12 เดือน 

4 Supalai Park  Supalai เพชรเกษม 25-27 Condo high rise 29 33 สตดูิโอ Fully Furnished 8,000 12 เดือน 

5 Supalai Park  Supalai เพชรเกษม 25-27 Condo high rise 15 46.5 1 ห้องนอน Fully Furnished 11,000 12 เดือน 

6 Supalai Park  Supalai เพชรเกษม 25-27 Condo high rise   33 สตดูิโอ Fully Furnished+เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 9,000 12 เดือน 

7 The President Sathorn 1,2 
บริษัท ชยัพฒันาที่ดิน 
จ ากดั 

วงแหวนฯ-ราชพฤกษ์ 
เพชรเกษม 

Condo high rise 7 34 1 ห้องนอน Fully Furnished+เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 11,000 12 เดือน 

8 The President Sathorn 1,2 
บริษัท ชยัพฒันาที่ดิน 
จ ากดั 

วงแหวนฯ-ราชพฤกษ์ 
เพชรเกษม 

Condo high rise 16 30 1 ห้องนอน Fully Furnished+เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 12,000 12 เดือน 

9 The President Sathorn 1,2 
บริษัท ชยัพฒันาที่ดิน 
จ ากดั 

วงแหวนฯ-ราชพฤกษ์ 
เพชรเกษม 

Condo high rise   30 1 ห้องนอน Fully Furnished+เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 9,000 12 เดือน 

10 เย็นพนัธุ์ เรสซิเดนซ์   เพชรเกษม 34 Apartment  -  - สตดูิโอ Fully Furnished+เคร่ืองท าน า้อุน่ 4,900-5,200 6 เดือน 

11 อพาร์ทเม้นต์ทัว่ๆไป    
ในซอยใกล้รถไฟฟ้าบาง
หว้า 2-3 กิโลเมตร 

      สตดูิโอ   3,000-5,000 6 เดือน 

AVG. 9,064 





P482 และ BF39/2 Competitor High Rise 

39/2 

Supalai veranda 

The Base Phetkasem 

Parkland 

482 

29- ตร.ม. /68,620 /  1.99 
24.7ตร.ม./ 63,838 / 1.58 

33 ตร.ม. / 63,636 /  2.1 
28ตร.ม. / 63,928 / 1.79 

80,000 / ตร.ม. ขึน้ไป 

80,000 / ตร.ม. ขึน้ไป 





MKT Comment 


