PRESS RELEASE

8 สิงหาคม 2562

SAM เปิ ดตัว “ท็อปไฟว์ ” ทรั พย์ น่าลงทุนแห่ งปี 2562 จัดประมูล 23 ส.ค.นี ้
SAM เปิ ดตัว “ท็อปไฟว์” ทรัพย์ NPA น่าลงทุนที่สดุ แห่งปี 2562 และทรัพย์รายย่อยที่น่าสนใจอื่นๆ มูลค่ารวม
2,000 ล้ านบาท ยื่นซองประมูล 23 สิงหาคม ศกนี ้
นายนิ ยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้ จัดการ บริ ษัท บริ หารสินทรั พย์ สุขุมวิท จากัด (บสส.) หรื อ SAM
เปิ ดเผยว่างานประมูลทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของ SAM ครัง้ นี ้เป็ นครัง้ พิเศษที่ SAM คัดทรัพย์สินเพื่อการ
ลงทุนและทรัพย์รายย่อยทาเลดีหลายรายการ มูลค่ารวมทังสิ
้ ้นกว่า 2,000 ล้ านบาท ให้ ผ้ สู นใจยื่นซองประมูล
ในวันศุกร์ ท่ ี 23 สิงหาคม 2562 ตัง้ แต่ เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้ องกรุ งเทพ 1-4 ชัน้ M โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรั ลพลาซา ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ ตัวอย่างทรัพย์ลงทุนติดอันดับ “ท็อปไฟว์ ” แห่งปี
2562 ของ SAM อาทิ ที่ดินพร้ อมรี สอร์ ททรงไทยโบราณ เนือ้ ที่ 8 ไร่ 2 งานเศษ ติดถ.บางนา-ตราด กม.28
ใกล้ ม.เอแบค สนามบินสุวรรณภูมิ ราคาขายขันต
้ ่าพิเศษ 118.69 ล้ านบาท ที่ดินเนือ้ ที่เกือบ 100 ไร่ ติดถ.
ประชาร่ วมใจ เขตมีนบุรี กรุ งเทพฯ ทาเลแห่งอนาคต ใกล้ รถไฟฟ้าสายสีส้ม และสายสีชมพู สถานีมีนบุรี และ
ขณะนี อ้ ยู่ระหว่างขยายถนนเป็ นสี่เลน รวมทัง้ เปลี่ยนสีผังเมืองรองรับโครงการจัดสรร ราคาขายขัน้ ต่าพิเศษ
104.99 ล้ านบาท รีสอร์ ทบรรยากาศร่ มรื่น เนือ้ ที่ 15 ไร่ เศษ พร้ อมชายหาดส่วนตัวระยะทางยาวกว่า 80 เมตร
ริมทะเลอันดามัน เกาะคอเขา บีช รี สอร์ ทแอนด์สปา อ.ตะกัว่ ป่ า จ.พังงา ราคาขายขันต
้ ่าพิเศษ 138.49 ล้ านบาท
ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ ใจกลางเมืองอุบลราชธานี เนือ้ ที่ 4 ไร่ เศษ ติดถ.ชยางกูร ทาเลธุรกิจการค้ า
ไม่ไกลจากสวนสาธารณะหนองบัว และสถานีขนส่ง จ.อุบลราชธานี ราคาขายขัน้ ต่าพิเศษ 81.29 ล้ านบาท
โรงแรมจานวน 16 ชัน้ 120 ห้ อง เนือ้ ที่ 6 ไร่ เศษ ริม ถ.ชนเกษม ทาเลย่านธุรกิจการค้ า จ.สุราษฎร์ ธานี ราคา
ขายขัน้ ต่ าพิ เศษ 141.89 ล้ า นบาท นอกจากนี ้ ยัง มี ท รั พ ย์ ร ายย่อ ยประเภทห้ อ งชุด พัก อาศัย ที่ น่ า สนใจใน
กรุ งเทพฯ อาทิ คอนโดฌ็องเซลิเซ่ พืน้ ที่ 32 ตร.ม. ถ.แจ้ งวัฒนะ ราคาขายขันต
้ ่า 7.09 แสนบาท คอนโด
พรีม่าศรีนครินทร์ พืน้ ที่ 40 ตร.ม. เส้ นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ทาเลทอง ติดถ.ศรี นคริ นทร์ ราคาขายขันต
้ ่า
1.79 ล้ านบาท คอนโดบ้ านสุโขทัย พืน้ ที่ 60 ตร.ม. ซ.รามคาแหง 30 ใกล้ โอสถสภา ม.รามคาแหง และ ม.
เอแบค ราคาขายขันต
้ ่า 1.39 ล้ านบาท ส่วนทรัพย์รายย่อยในต่างจังหวัด อาทิ คอนโดริมชายหาดวงศ์ อมาตย์
พัทยา พืน้ ที่ 74.83 ตร.ม. จ.ชลบุรี ราคาขายขันต
้ ่า 7.49 ล้ านบาท คอนโดปั นสุข ดิเออร์ เบิน พืน้ ที่ 36 ตร.ม.
ถ.ห้ วยแก้ ว กลางเมืองเชียงใหม่ ใกล้ ย่านนิมมาน และห้ างสรรพสินค้ าเมญ่า ราคาขายขันต
้ ่า 2.39 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ ยังมีคอนโดทาเลดี แต่ราคาย่อมเยาเพียงแสนกว่าบาท อาทิ คอนโดย่ านหัวหมาก พืน้ ที่ 27 ตร.ม.
ใกล้ แยกลาสาลี บิก๊ ซี สุขาภิบาล 3 ราคาขายขันต
้ ่าเพียง 1.39 แสนบาท เป็ นต้ น

ผู้สนใจเข้ าร่ วมประมูล ลงทะเบียนได้ ตัง้ แต่ วันนี ้ ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่สานักงานใหญ่ของ SAM
อาคาร ซัน ทาวเวอร์ ส บี 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 อดู
รายละเอียดทรัพย์สินได้ ที่เว็บไซต์ www.sam.or.th แอปพลิเคชัน SAM NPA ทังระบบ
้
Android และ IOS
รวมทังอี
้ กหลากหลายช่องทางบนออนไลน์ ทัง้ Line โดยแอด ID Line @Samline สานฝั นต่อยอดสินทรัพย์กับ
SAM บน Facebook Fanpage และ SAM NPA Channel บน YouTube ล่าสุดเพิ่มช่องทาง Twitter เพื่อ
ติดตามข้ อมูลข่าวสารดีๆ จาก SAM

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

