PRESS RELEASE

3 สิงหาคม 2561

SAM คัดทรั พย์ NPA กลางซอยทองหล่ อและแนวรถไฟฟ้าบีทีเอสย่ านดอนเมือง รวมทัง้ ทาเลทองทั่ว
ประเทศ มากกว่ า 200 รายการ เคาะประมูล 10 สิงหาคมนี ้
SAM เปิ ดโอกาสให้ ลกู ค้ ารายย่อยและนักลงทุนต่อเนื่อง รุกจัดงานประมูลทรัพย์สินรอการขาย NPA ครัง้ ที่ 7
ของปี วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคมนี ้ ที่กรุงเทพฯ โดยคัดทรัพย์สวยทาเลเด่นมากมาย ทังกลางซอยทองหล่
้
อและย่านดอน
เมือง ใกล้ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพฯ รวมทังท
้ าเลทองย่านธุรกิจการค้ าตลาดนาเกลือ และย่านชุมชนใน
ต่างจังหวัด มากกว่า 200 รายการ มูลค่ารวมกว่า 400 ล้ านบาทออกประมูล เจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้ ารายย่อย
และนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์มือสอง
นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รั กษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรั พย์ สุขุมวิท จากัด (บสส.) หรื อ
SAM เปิ ดเผยว่า”หลังจาก SAM ประสบความสาเร็ จจากการจัดงานประมูลทรัพย์สินรอการขาย NPA ทุกครัง้ ที่
ผ่านมา จึงรุกจัดงานอย่างต่อเนื่องโดยคัดทรัพย์สินเพื่อการลงทุนทังเขตกรุ
้
งเทพฯ และต่างจังหวัด จานวนรวม
226 รายการ มูลค่ารวม 407,384,800 บาท ออกประมูล ในวันศุกร์ ท่ ี 10 สิงหาคม 2561 ตัง้ แต่ เวลา 9.0012.00 น. ณ ห้ องกรุงเทพ 1-4 ชัน้ M โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ
โดยมีทรัพย์เด่น อาทิ ทาวน์ เฮ้ าส์ 3 ชัน้ เนือ้ ที่ 19 ตร.ว. กลางซอยทองหล่ อ ใกล้ โรงพยาบาลคามิเลียน เขต
พระโขนง กรุงเทพฯ ราคาขายขันต
้ ่า 5.29 ล้ านบาท ที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน 4 ชัน้ เนือ้ ที่ 131 ตร.ว. ใน
ซอยพหลโยธิน 54/4 ใกล้ สนามบินดอนเมืองและสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเขียว สถานี กม.25 หมอ
ชิต-สะพานใหม่ -คูคต เขตบางเขน กรุ งเทพฯ ราคาขายขันต
้ ่า 8.59 ล้ านบาท ที่ดินเปล่ า เนือ้ ที่ 229 ตร.ว. ติด
ถ.พัทยา-นาเกลือ 7 ทาเลทองย่านธุรกิจการค้ าในตลาดนาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ราคาขายขันต
้ ่า 10.39
ล้ านบาท อาคารสานักงาน เนือ้ ที่ 1 ไร่ เศษ กลางเมืองระยอง ใกล้ สถานีตารวจภูธรระยอง ราคาขายขันต
้ ่า 7.29
ล้ านบาท และ โรงงาน / โกดัง เนือ้ ที่ 4 ไร่ ที่ ถ. เศรษฐี อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่ น ราคาขายขันต
้ ่า 18.49 ล้ าน
บาท เป็ นต้ น สาหรับผู้สนใจเข้ าร่ วมประมูล ลงทะเบียนได้ ตงแต่
ั ้ วันนี ้ ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่สานักงาน
ใหญ่ของ SAM อาคาร Sun Towers B ชัน้ 24 ถ.วิภาวดีรังสิต ใกล้ 5 แยกลาดพร้ าว หรื อที่สานักงานสาขาทัง้ 4
แห่ง ได้ แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น พิษณุโลก และสุราษฎร์ ธานี สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ Call Center 02-686-1888
หรื อดูรายละเอียดทรัพย์สินได้ ที่เว็บไซต์ www.sam.or.th และแอปพลิเคชัน Sam Smile App รวมทังช่
้ องทาง
ใหม่ลา่ สุดทาง Line โดยแอด ID Line @Samline”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ SAM ฝ่ ายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสาร
โทร. 02-686-1839, 02686-1832 และ 02-686-1800 # 2862

