






ที่บ้านติดตั้ง solar roof ยัง

ดีนะ ลดค่าไฟได้สบาย

รัฐฯ ให้เราท าได้เอง 10 Kw เลยนะ

ลดได้ตั้ง  8,000 นะ ใช้ไม่ถึงก็ไม่เป็นไร

ปีนี้จะซื้อคืนด้วย  ส่วนที่เกิน ถึง 2 บาท ทีเดียว



ยิ่งบ้านเราท าไว้ ยิ่งคุยง่าย

เพราะบิลค่าไฟฟ้า  มันลดลงตามที่
เราออกแบบไว้เอาโชว์ให้ดูกันได้





1.จุดคืนทุน 5 ถึง 7 ปี เท่านั้น

2.ก าไรค่าไฟฟ้า อีก 20 ปี





ลด 5,000 = 300,000 x 5,000

4,000

ลงทุน = 375,000 บาท
จุดคืนทุน คือ ลด  5,000/เดือน  ใน 1 ปี จะลดได้  60,000 บ.

ดังนั้น คืนทุนที่ 375,000/60,000 =6.25 ปี (ให้ไป 7 ปี ครับ)



รัฐฯให้ท าได้ถึง 10 Kw ลงทุน 600,000 บาท
สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 8000 บ/เดือน  หรือปีละ  

96,000 บาท (คืนทุน 6-7 ปี)

ท าเอง 4 - 5 ปี คืนทุน ลงทุนที่ 4 – 4.5 แสน 
(ประหยัดได้ 200,000 บ.)









1. แจ้งท่านว่าได้รับเรื่องแล้ว  ตามด้วยว่าไปดูพื้นที่เมื่อใด 
วันไหน  เวลาใด  พบใคร เบอร์ที่ติดต่อเบอร์อะไร  ส่งขอ 
มูลไปทาง line ให้ท่านทราบ ใน 2  วัน

2.พนักงานไปดูพื้นที่ ตามที่นัดกับลูกค้าท่าน  แจ้งท่านทาง line

3.หน่วยงานเสนอราคา ภายใน  3 วัน (รอลูกค้าตอบกลับ)

4.ขั้นตอนนี้ ช้า  เร็ว  ที่ลูกค้า  ทางเราจะตามทุก 2 วัน และ
ท าการ  (ส่งข้อมูลให้ท่าน ทาง line  ทุกๆ 2 วัน เช่นกัน)

5. เมื่อลูกค้าอนุมัติติดตั้ง  การเก็บมัดจ างวดแรก คนรับงาน    
จะโอนให้ท่าน 10 %  (ส่วนงานต่อไปเป็นของช่าง)

























ช่วงค าถาม



คุณพจนารถ ดฉันสมศรี  
นะค่ะ  สมาชิก  M 

012260
พี่ชายฉันสนใจค่ะ...

บ้านแก อยู่ที่ หมู่บ้านพระ
ปิ่น 5 ซอยเอกชัย 95 เลขที่

นะค่ะ 224/784

แก เสียค่า
ไฟฟ้า  4500/
เดือน ค่ะ.

รับทราบค่ะ
จะด าเนินการทันที 

ค่ะ



ใครคือเป้าหมายคุณ
10 % จากยอดเสนอราคา และรับทันที
ที่มีการรับมัดจ า ไม่มีการรับหลังงานติดตั้ง

8000 บ/ด = 60,000 บ

6000 บ/ด = 45,000 บ

5000 บ/ด = 37,500 บ

4000 บ/ด = 30,000 บ

2000 บ/ด = 15,000 บ



ราคาลงทุนแต่ละช่วง

8000 บ/ด = 600,000 บ(60,000)

6000 บ/ด = 450,000 บ(45,000)

5000 บ/ด = 375,000 บ(37,500)

4000 บ/ด = 300,000 บ(30,000)

2000 บ/ด = 150,000 บ(15,000)

1500 บ/ด = 112,500 บ(11,250)

40 แผ่น  นน. 1200 kg  พ.ท. 70 ตร.เมตร

30 แผ่น  นน. 900 kg  พ.ท. 54 ตร.เมตร

25 แผ่น  นน. 750 kg  พ.ท. 45 ตร.เมตร

20 แผ่น  นน. 600 kg  พ.ท. 35 ตร.เมตร

10 แผ่น  นน. 300 kg  พ.ท. 18 ตร.เมตร

8 แผ่น  นน. 240 kg  พ.ท. 14 ตร.เมตร



ผู้ประกอบการ (เถ้าแก)่

8000 บ/ด = 600,000 บ

6000 บ/ด = 450,000 บ

5000 บ/ด = 375,000 บ

4000 บ/ด = 300,000 บ

2000 บ/ด = 150,000 บ

1500 บ/ด = 112,500 บ

180,000 บ.

200,000 บ.

50,000 บ.

250,000 บ.

40,000 บ.

100,000 บ.

เถ้าแก่
ต้อง
เข้า
ฝึก
5 วัน




