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SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย จัดประมูลอย่างต่อเนื่องตลอดปี นาทรัพย์
เพื่ อ การลงทุ นและทรัพ ย์ อยู่ อาศั ย ทาเลดี ทั่ว ไทย กว่ า 140 รายการ มู ล ค่ า รวมกว่า
1,500 ล้านบาท เปิดซองประมูล 7 ต.ค.นี้
นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด (บสส.) หรือ
SAM เปิดเผยว่า SAM จัดงานประมูลทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ SAM
คัดทรัพย์เพื่อการลงทุนและเพื่อการอยู่อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ กว่า
140 รายการ อาทิ โรงงาน/โกดัง อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า บ้านเดี่ยว คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ฯลฯ มูลค่า
รวมทั้งสิ้นกว่า 1,500 ล้านบาท ออกจาหน่าย กาหนดจัดประมูลผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ทรัพย์
มือสองต้อง SAM ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมประชาชื่น อาคารซันทาวเวอร์ส บี
ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
ตัวอย่างทรัพย์ไฮไลท์ที่น่าสนใจ ประเภทโรงงาน/โกดัง อาทิ โรงงาน/โกดัง ชั้นเดียว เนื้อที่ 1 ไร่เศษ บน
ถ.จันทน์ ใกล้ใจกลางย่านธุรกิจ (CBD) ทั้งสีลม-สาทร ราคาเริ่มต้น 57.80 ล้านบาท โรงงาน/โกดัง 2 ชั้น
2 อาคาร พร้อมคลังสินค้า ย่านอุตสาหกรรม เนื้อที่เกือบ 3 งานครึ่ง โครงการเดอะมินิแฟคตอรี่ ปาร์ค 1
ถ. พุทธมณฑลสาย 5 อ.สามพราน จ.นครปฐม ใกล้ตลาดเสรี ราคาเริ่มต้น 23.77ล้านบาท ประเภท
อาคารพาณิชย์ อาทิ อาคารพาณิชย์หลังใหญ่ 2 ชั้นพร้อมชั้นลอย 5 คูหา เขตกะรน จ. ภูเก็ต เนื้อที่
4 ไร่เศษ ติดถนนท้ายนา ใกล้ถนนกะตะเพียง 100 ม.ใจกลางชุมชนแหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต ราคาเริ่มต้น
89.33 ล้านบาท อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น 2 คูหา เนื้อที่ 36.2 ตร.ว โครงการสุเจริญป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
ห่างจากหาดป่าตองเพียง 15 นาที ใกล้ห้างจังซีลอน และโรงพยาบาลป่าตอง ราคาเริ่มต้น 33.70 ล้านบาท
ประเภทที่อยู่อาศัย อาทิ บ้านหรูหลังใหญ่ เนื้อที่เกือบ 4 ไร่ ซ.ราษฎร์พัฒนา ห่างจาก ถ.รามคาแหง
เพียง 800 ม. ใกล้โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า ราคาเริ่มต้น 64.63 ล้านบาท บ้ า นชั้ นเดียว 2 หลัง
พร้อมอาคารที่จอดรถ 2 อาคารและห้องแถวชั้นเดียว บนเนื้อที่ใหญ่ถึง 5 ไร่เศษ ติด ถ. บางตา
เทียน ห่างจาก ถ. เพชรเกษม ประมาณ 800 ม. อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ใกล้ สภ.เขาหลักเพียง 10 นาที ราคา
เริ่มต้น 20.61 ล้านบาท โครงการที่พักอาศัย เป็นที่ดินแปลงย่อยหลายแปลงและบ้านเดี่ยวหลายหลัง บน
เนื้อที่ตั้งแต่ 60 ตร.วา - 2 ไร่กว่า ในหมู่บ้านปิ่นกมล เลค พาร์ค เนื้อที่รวมเกือบ 38 ไร่ ใกล้ศาลากลาง
จั ง หวั ด โรงพยาบาลมหาราช เซ็ น ทรั ล พลาซา นครศรี ธ รรมราช ราคาเริ่ ม ต้ น 51.90 ล้ า นบาท และ

ที่ดิ นแปลงใหญ่ ก ลางเมือง พร้อมสานัก งาน บ้า นชั้ นเดียว ห้องแถว ศาลาพัก ผ่อนโรงจอดรถ
เนื้อที่รวมเกือบ 50 ไร่ ทาเลสวยมาก ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) ใกล้ สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จ.ตาก
ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก และ รพ.พระเจ้าตากสิน
มหาราช จ. ตาก ราคาเริ่มต้น 24.60 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีทรัพย์ประเภทอื่นๆ ในทาเลดีทั่วไทยอีก
หลากหลายรายการ
ผู้ ส นใจเข้ า ร่ ว มประมู ล สามารถเลื อ กชมทรั พ ย์ ป ระมู ล ครั้ ง นี้ คลิ ก https://bit.ly/3S0SZNG
โดยจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าและยื่นซองประมูลพร้อมเอกสารประกอบการประมูลผ่านช่องทาง
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call
Center 02-686-1888 และดูรายละเอียดทรัพย์สินได้ทางเว็บไซต์ที่ www.sam.or.th รวมทั้งช่องทางออนไลน์ที่
หลากหลายและสะดวกรวดเร็ว โดยแอด ID Line @Samline ติดตาม Facebook Fanpage ทรัพย์มือสองต้อง
SAM หรือ SAM NPA Channel บน YouTube และ @SAM_NPA บน Twitter เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารดี ๆ
จาก SAM

“SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย”
เกี่ยวกับ SAM : บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด (บสส.) หรือ SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐที่มี
บทบาทสาคัญ ในการบริหารสินทรัพ ย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินอย่างมีธ รรมาภิบาล เพื่อ
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SAM ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร
09- 4889-1998 ; 02-686-1847 จอย (ชนินันทน์)
08- 9534-8557 ; 02-686-1839 เปิ้ล (ปิยะลักษณ์)
08-1448-6823 ; 02-686-1800 ต่อ 2863 ตูน (ชมดวง)

