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SAM เปิ ดโอกาสประมูลทรั พย์ เพื่อการลงทุนและอยู่อาศัยครั ง้ ยิ่งใหญ่ ราคาพิเศษสุดของปี
หลายร้ อยรายการ รวมมูลค่ ากว่ า 2,700 ลบ. นัดลูกค้ ายื่นซอง 27 ก.ย. ศกนี ้
SAM เปิ ดโอกาสประมูลทรัพย์ ลงทุนทาเลสวยในราคาพิเศษสุด ทังตึ
้ กแถว โครงการที่พกั อาศัย ที่ดินเปล่า และ
ทรัพย์ยอ่ ยอื่นๆ พร้ อมยื่นซอง 27 ก.ย.ศกนี ้
นายนิ ยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้ จัดการ บริ ษั ท บริ หารสินทรั พย์ สุขุม วิท จากั ด (บสส.) หรื อ SAM
เปิ ดเผยว่า SAM เปิ ดโอกาสนักลงทุนเข้ าร่วมประมูลทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ครัง้ ยิ่งใหญ่ ราคาพิเศษสุดของ
ปี โดยครัง้ นี ้มีทรัพย์ที่เข้ าร่วมประมูลหลายร้ อยรายการ มูลค่ารวมทังสิ
้ ้นกว่า 2,700 ล้ านบาท ผู้สนใจสามารถ
เข้ าร่วมยื่นซองประมูลได้ ในวันศุกร์ ท่ ี 27 กันยายน 2562 ตัง้ แต่ เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้ องกรุ งเทพ 1-4
ชัน้ M โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรั ลพลาซา ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ ตัวอย่างทรัพย์ไฮไลท์ทาเลดี
น่าลงทุน ราคาพิเศษ อาทิ ที่ดินเปล่ า เนื อ้ ที่ 28 ไร่ เศษ ติดสนามบินสุวรรณภูมิ ถ.กิ่ งแก้ ว อ. บางพลี ใหญ่
จ. สมุทรปราการ ราคาขายขันต
้ ่า 361.49 ล้ านบาท ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 2 แปลง เนื ้อที่ 31 ไร่ และ 27 ไร่
ติดนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อยู่ในเขตผังเมืองสีม่วง คลองหนึ่ง คลองหลวง จ.ปทุมธานี ราคาขายขันต
้ ่า 231.69
และ 195.69 ล้ านบาท ที่ดินเพื่อโครงการพักอาศัยเกือบ 200 ไร่ ย่ านบางบ่ อ ถ.ปานวิถี จ. สมุทรปราการ
ราคาขายขัน้ ต่า 317.99 ล้ านบาท ที่ดินเปล่ า เนื อ้ ที่ 4 ไร่ 3 งานเศษ ติดถนนใหญ่ เข้ าออกได้ หลายทาง
ขาเข้ าเมือง ใกล้ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และสานักงานที่ดิน อ.เมือง จ.นครปฐม
ราคาขายขัน้ ต่ า 43.90 ล้ านบาท ที่ ดิน เปล่ า เนื อ้ ที่ เกื อ บ 400 ไร่ ถ.สายพระประโทน-บ้ านแพ้ ว อ.เมื อ ง
จ.นครปฐม ราคาขายขันต
้ ่า 311.29 ล้ านบาท ที่ดินเปล่ า เนื อ้ ที่ 33 ไร่ เศษ ถ.สายเลี่ยงเมืองอุดรธานี อ. เมือง
จ.อุดรธานี ราคาขายขันต
้ ่า 99.69 ล้ านบาท ตึกแถว 4 ชัน้ 3 คูหา เนื ้อที่ 3 งานเศษ ติดถนนใหญ่ ริ มถ.รัตนาธิเบศร์
เพี ยง 300 เมตรถึงสถานี รถไฟฟ้ าสายสีม่วง สถานี ศูนย์ราชการฯ จ.นนทบุรี ราคาขายขัน้ ต่า 42.39 ล้ านบาท
เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังมีทรัพย์ย่อยอื่นๆ อีกหลายรายการ ผู้ สนใจเข้ าร่ วมประมูล ลงทะเบียนได้ ตัง้ แต่ วันนี ้
ถึงวันที่ 26 กั นยายน 2562 ที่ สานักงานใหญ่ ของ SAM อาคาร ซัน ทาวเวอร์ ส บี ชัน้ 24 ถ.วิภ าวดีรังสิต ใกล้
5 แยกลาดพร้ าว หรื อ ที่ ส านัก งานสาขาทัง้ 4 แห่ง ได้ แ ก่ เชี ย งใหม่ ขอนแก่ น พิ ษ ณุ โลก และสุราษฎร์ ธ านี
สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ Call Center 02-686-1888 หรื อดูรายละเอียดทรัพย์สินได้ ที่เว็บไซต์ www.sam.or.th แอป
พลิเคชัน 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 เพื่อติดตามข้ อมูลข่าวสารดีๆ จาก SAM
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ SAM ฝ่ ายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสาร
โทร. 02-686-1839, 02-686-1832 และ 02-686-1800 # 2862

