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วันที่ 17 ธันวาคม 2561
JMT จัดประมูลทรัพย์ NPA ทาเลทองกว่า 22 โครงการ ส่ งท้ายปี

“JMT” จู งมื อบริษัทย่ อย “J Asset Management” จัดประมูลทรั พย์ NPA ภายใต้ คอนเซ็ ปต์ “ทรั พย์
เด่ น ทาเลทอง ส่ งท้ ายปี ” คัดพอร์ ตเด็ดกว่ า 22 โครงการ มูลค่ ารวมเกือบ 100 ล้ านบาท ทั้งในเขตกรุ งเทพฯ และ
ปริมณฑล มอบความคุ้มค่ าในราคาต่ากว่ าท้ องตลาด แถมฟรี ค่าธรรมเนียมการโอน พร้ อมเข้ าอยู่ได้ ทันที ท่ านที่
สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ าร่ วมงานได้ แล้ วตั้งแต่ วันนี้ ถึง 21 ธั นวาคม 61 ก่ อนตบเท้ าเข้ ายื่นประมูลทรั พย์ 22
ธันวาคม 61 ช่ วงครึ่งวันบ่ ายเท่านั้น
นายสุ ทธิรักษ์ ตรั ยชิ รอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ ค เซอร์ วสิ เซ็ส จากัด
(มหาชน) หรื อ JMT ประกาศข่าวดี ส่งท้ายปี 2561 สาหรั บ ผูท้ ี่ ก าลังมองหาบ้านเด่ น ท าเลทอง ในราคาสบาย
กระเป๋ า ด้วยการจัดกิ จกรรมเปิ ดประมู ลทรัพย์ NPA ของบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ เจ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ภายใต้ค อนเซ็ ป ต์ “ทรั พ ย์เด่ น ท าเลทอง ส่ งท้ายปี ” กว่า 22 โครงการ ในราคาสุ ดพิ เศษ โดยทรัพ ย์ NPA ทุ ก
ประเภทพร้อมเข้าอยูไ่ ด้เลย
สาหรับบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ เจ จากัด หรื อ J Asset Management ดาเนิ นธุ รกิจด้านการรับซื้ อหนี้ดอ้ ย
คุ ณ ภาพที่ ผ่ า นกระบวนการทางกฎหมายจากสถาบั น การเงิ น โดย การจัด งานประมู ล ทรั พ ย์ NPA
(Non Performing Asset) กว่ า 22 โครงการในครั้ งนี้ ได้ แ ก่ ทรั พ ย์ สิ นประเภทบ้ า นเดี่ ย ว , ทาวน์ โ ฮม ,
คอนโดมิเนี ยม และ อาคารพาณิ ชย์ มี มู ลค่ารวมเกื อบ 100 ล้านบาท ด้วยความสามารถในการบริ หารจัดการ
ทรัพย์สินให้แก่ลูกค้า ครอบคลุมการขายด้วยทีมงานมืออาชีพ
สิ ทธิ พิเศษที่เหนื อกว่าใคร ภายในงานนี้ เท่านั้น ด้วยโปรโมชัน่ มัดจาเพียง 9,999 บาท พร้อมสิ ทธิ พิเศษ
ฟรี ค่าธรรมเนี ยมการโอน และรับสิ ทธิ์ ลุน้ รับรางวัล Lucky Draw กล้อง Casio TR มูลค่ากว่า 12,900 บาท และ
พิเศษสุ ดๆ เมื่อลงทะเบียนตั้งแต่วนั นี้ ถึ งวันที่ 21 ธันวาคม 2561 รับสิ ทธิ์ แลกของพรี เมี่ยมสุ ดพิเศษทันทีภายใน
วันงาน วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเจมาร์ท ตึก B ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อสอบถามได้ที่ 063-197-1249, 063-196-9374, 063-197-1242 ดูรายละเอียดทรัพย์สินได้ที่
www.j-amc.co.th/index.php/Jam_controler/auction_index Facebook : J Asset Management หรื อ
https://www.facebook.com/jassetmanagement/
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