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SAM คัดทรั พย์ NPA มูลค่ ากว่ า 400 ลบ. ออกประมูลต่ อเนื่อง อัดโปรแรง! ฟรี โอน 12% เปิ ดซอง 9 ต.ค. ศกนี ้
นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรั พย์ สุขุมวิท จากัด (บสส.) หรือ SAM
เผยว่า SAM คัดทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ทัว่ ไทย จานวนกว่า 100 รายการ มูลค่าทังสิ
้ ้นกว่า 400 ลบ.
อาทิ ที่ ดินเปล่า ที่ ดินพร้ อมสิ่ ง ปลูกสร้ าง บ้ านเดี่ยว ทาวน์ เฮ้ าส์ ห้ องชุดพักอาศัย เป็ นต้ น ออกประมูล
ต่อเนื่องราคาพิเศษสุด ในวันศุกร์ ท่ ี 9 ตุลาคม 2563 ณ สานั กงานใหญ่ ของ SAM อาคารซันทาว
เวอร์ ส บี ชัน้ 24 ถ.วิภาวดีรังสิต กรุ งเทพฯ พร้ อมอัดโปรโมชัน่ แรง “SAM 20 ปี ฟรี ค่าโอน” โดย SAM
ออกค่าธรรมเนี ยมการโอนกรรมสิ ทธิ์ ใ ห้ 1-2% ส าหรั บผู้ที่ชนะการประมูล ตัวอย่างทรั พ ย์ ที่น่าสนใจใน
กรุงเทพฯ อาทิ บ้ านเดี่ยวในโครงการ เค.ซี.พาร์ ควิลล์ 3 เนือ้ ที่ 71 ตร.ว. ถ.หทัยราษฎร์ เขตคลองสาม
วา อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี แหล่งหมูบ่ ้ านที่อยูอ่ าศัย การคมนาคมสะดวก สามารถเดินทางได้ หลายเส้ นทาง
ทังจากวั
้
ชรพล สายไหม สุวินทวงศ์ ลดราคาจาก 3.69 ลบ. เหลือ 3.49 ลบ. บ้ านเดี่ยวย่ าน ถ.อ่ อนนุ ช
(สุ ขุ ม วิ ท 77) เนื อ้ ที่ 66 ตร.ว. เขตพระโขนง ที่ ห่างจากแยกประเวศเพี ยง 300 ม. ใกล้ โรงเรี ยน วัด
สานักงานเขต ราคาขายพิเศษ 4.59 ลบ. ห้ องชุ ดพัก อาศั ย ในโครงการ ชี ว าทัย รามคาแหง เนื อ้ ที่
30.01 ตร.ม. ถ.รามคาแหง เขตบางกะปิ ทาเลดีใกล้ ม.รามคาแหง สนามราชมังคลากีฬาสถาน สถานี
ตารวจ โรงพยาบาล The Mall บางกะปิ และสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้ม ลดราคาขายจาก 1.99 ลบ. เหลือเพียง
1.89 ลบ. ทาวน์ เ ฮ้ า ส์ ในโครงการ พาทิโอ แจ้ งวั ฒนะ เนื อ้ ที่ 19.8 ตร.ว. ในย่านที่อยู่อาศัยและ
แหล่งช้ อปปิ ง้ เมืองทองธานี เช่น BEEHIVE Lifestyle Mall และอิมแพ็คเมืองทองธานี ราคาขายพิเศษ 4.29
ลบ. ส่ วนทรั พย์ เด่ นในต่ างจังหวัด อาทิ บ้ านเดี่ยว จ.นครพนม เนือ้ ที่ 4 ไร่ 80 ตร.ว. อ. ศรี สงคราม
ไม่ไกลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วัดและโรงเรี ยน ราคาขายพิเศษ 8.29 ลบ. อาคารพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
เนื อ้ ที่ 9 ไร่ 2 งานเศษ ถ.บ่อสร้ าง-ดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด ย่านชุมชน ใกล้ ตลาด ห้ างเทสโก้ โลตัส
ทาเลเหมาะกับการลงทุน ลดราคาขายจาก 27.09 ลบ. เหลือเพียง 24.09 ลบ. เป็ นต้ น
ส าหรั บ ผู้ส นใจเข้ า ร่ ว มประมูล SAM เพิ่ ม ทางเลื อ กในการลงทะเบี ย นและยื่ นซองประมูล ให้ กับ ลูกค้ า
หลากหลายช่องทาง ทังแบบผ่
้
านไปรษณีย์ดว่ นพิเศษ (EMS) หรื อเดินทางไปยื่นซองประมูลด้ วยตนเอง เพื่อ
อานวยความสะดวกรวมถึง คานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นสาคัญ โดยผู้สนใจจะต้ องลงทะเบียน
ประมูลภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ สานักงานใหญ่ ของ 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 หรื อจะลงทะเบี ยนผ่ า นสื่ออิเล็ก ทรอนิก ส์ ก็สามารถทาได้ สอบถามรายละเอียด
ขั น้ ตอน วิ ธี การได้ ที่ Call Center 02-686-1888 และดู ร ายละเอี ยดทรั พ ย์ สิ น ไ ด้ ทางเว็ บไ ซ ต์
ที่ www.sam.or.th รวมทังช่
้ องทางออนไลน์ที่หลากหลายและสะดวกรวดเร็ ว ทังแอปพลิ
้
เคชัน SAM NPA
ในระบบ Android และ IOS หรื อแอด ID Line @Samline ติดตาม Facebook Fanpage ทรั พ ย์ มื อสอง
ต้ อง SAM หรื อ SAM NPA Channel บน YouTube และ @SAM_NPA บน Twitter เพื่อติดตามข้ อมูลข่าวสาร
ดี ๆ จาก SAM

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

