PRESS INFORMATION
ที่ ปชส. 090/2558

ออริ จนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ โกยยอดขายฉลุย “ไนท์ บริดจ์ ดิ โอเชี่ยน ศรี ราชา”
กวาดยอดพรี เซลล์ กว่ า 40% มูลค่ ากว่ า 1,000 ล้ านบาท ตัง้ แต่ ยังไม่ เปิ ดทางการ
เตรี ยมพร้อม เดิ นหน้ารุกต่อ Blue Ocean Location แง้มแปลงใหม่ย่านแหลมฉบังเพิ่ม
มัน่ ใจเงิ นทุนภาครัฐเอกชน อัดฉี ดกว่า 300,000 ล้าน ทําแหลมฉบังโต
ณ Sales Gallery โครงการ KnightsBridge The Ocean Sriracha, วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 :
บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน) ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ประเภท
คอนโดมิเนียมไฮไรซ์ และ โลว์ไรซ์ เกาะแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบราง ในเขตกรุงเทพฯและปริ มณฑล
นําโดย นายพีระพงศ์ จรู ญเอก ประธานกรรมการบริหาร พร้ อมด้ วย นายสิริพงศ์ ศรี สว่ างวงศ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการตลาด จัดทริ ปเยี่ยมชม Sales Gallery และ Show Unit โครงการ
KnightsBridge The Ocean Sriracha ต่อคณะสื่อมวลชน
นายสิริพงศ์ ศรี สว่ างวงศ์ เปิ ดเผยถึงความสําเร็จในไตรมาสที่ผ่านมาว่า “ออริ จิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้ เติบโต
อย่างโดดเด่นและต่อเนื่องมาตลอด 6 ปี โดยผลประกอบการยอดพรี เซลรวม 3 ไตรมาส ปี นี ้สูงถึง
223% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่านมา โดย ยอดพรี เซลเฉพาะในไตรมาส 3 ปี นี ้ สามารถ
ทําได้ สูงถึงกว่ า 1,500 ล้ านบาท นับเป็ นการเติบโตที่สวนกระแสทิศทางเศรษฐกิจ และสวนกระแส
วงการคอนโดมิเนียม ณ เวลานัน้ ซึง่ เป็ นช่วงจุดตํ่าสุดของตลาดคอนโดมิเนียมก็ว่าได้ แต่ออริ จิ ้นก็ยงั
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ อย่างดีเยี่ยม ซึง่ ในไตรมาส 3 ของปี นี ้ นับเป็ นการเติบโตที่ดีที่สดุ ไตรมาสหนึง่
ตังแต่
้ เริ่ มดําเนินการมาเลยทีเดียว
สําหรับโค้ งสุดท้ ายของปี 58 นี ้ ออริจิ ้น พร้ อมบุกทําเลทอง ศรี ราชา – แหลมฉบัง ที่มีดีมานด์สงู อย่าง
ต่อเนื่อง รองรับความเจริ ญ แบบ “Super Cluster” ซึง่ แหลมฉบังมีการลงทุนจากภาครัฐในการพัฒนา
Infrastructure นับเป็ นมูลค่ากว่า 3 แสนล้ านบาท รวมถึงเป็ นเมืองท่ายุทธศาสตร์ ของประเทศไทยอันดับ
ที่ 22 ของโลก และเป็ นนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศ โดยทังนี
้ ้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทยได้ รับการสนับสนุนการลงทุนจากประเทศญี่ปนมาช้
ุ่
านาน จนทําให้ มีประชากรญี่ปนถึ
ุ่ ง 12,000 คนใน
พื ้นทีศ่ รี ราชา ก่อให้ เกิดความเกี่ยวพันธ์ของ 2 วัฒนธรรม ไทย-ญี่ปนุ่ ทําให้ รัฐบาลญี่ปนให้
ุ่ ความสําคัญ
ปล่อยเม็ดเงินสนับสนุน มิใช่มีเพียงอุตสาหกรรม แต่ยงั รวมถึงการขยาย โรงเรี ยนไทย-ญี่ปน,
ุ่ ร่วมทุน
รถไฟรางคู,่ รถไฟฟ้าความเร็วสูง, Community Mall J-Park และ AEON Mall เป็ นต้ น โครงการ ไนท์
บริ ดจ์ ดิ โอเชี่ยน ศรี ราชา สามารถตอบโจทย์ของกลุม่ ลูกค้ าได้ อย่างลงตัว เพียง Pre Opening กระแส
ตอบรั บกวาดยอดจองกว่ า 1,000 ล้ านบาท ตัง้ แต่ ยังไม่ เปิ ดขายอย่ างเป็ นทางการ

ปั จจัยหลักที่ทาํ ให้ ออริ จิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้ ประสบความสําเร็จอย่างสูงในทุกโครงการที่ผ่านมา คือ กล
ยุทธ์ “Blue Ocean Strategy” ที่เฟ้นหาทําเล “Virgin Area” ซึง่ ออริ จิ ้นสามารถช่วงชิงตลาดจาก
วิสยั ทัศน์ที่เล็งเห็นและทําการตลาด ก่อนคูแ่ ข่งทุกรายในตลาด ยึดความได้ เปรี ยบในด้ าน “ความเร็ว” ที่
เป็ นต่อ ผู้มาก่อนย่อมจับจองและกวาดตลาดได้ กอ่ นพร้ อม กลยุทธ์ Competitive Innovation
Strategy นวัตกรรมเพื่อการอยูอ่ าศัยที่ลํ ้าหน้ า เป็ นหลัก สามารถพัฒนาโครงการที่ตอบรับกับความ
ต้ องการของตลาดและกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างสมบูรณ์ที่สดุ
โดดเด่ น 9 เอกลักษณ์ ตอบรั บ เรี ยลดีมานด์ เจาะลูกค้ าต่ างชาติ
โครงการ ไนท์บริ ดจ์ ดิโอเชี่ยน ศรี ราชา เป็ นคอนโดมิเนียม ที่ออกแบบภายใต้ แนวคิด “Elegance as Art
Deco” มูลค่าโครงการ 2,500 ล้ านบาท สูง 36 ชัน้ จํานวน 722 ยูนิต ราคาเริ่ มต้ น 2.69 ล้ าน
บาท ที่โดดเด่นด้ วยดีไซน์ กับแนวคิดการออกแบบที่เน้ นฟั งก์ชนั่ ความคุ้มค่า รูปแบบการดีไซน์ และไลฟ์
สไตล์เฉพาะของคนญี่ปนุ่ มาประยุกต์ใช้ รวมถึงการผสมผสานกันระหว่างสถาปั ตยกรรมตะวันตกและ
ตะวันออก ตัวอาคารนําเอาเส้ นสายศิลปะในยุคสมัยของ Art Deco มาใช้ ในการตกแต่ง โดยตัดทอนให้ ดู
เรี ยบหรู และทันสมัย ตัวตึกออกแบบเป็ นรูปทรง บูมเมอแรง โดยพื ้นที่สว่ นกลางมีการเล่นระดับหลาย
ชัน้ เพื่อวิวที่แตกต่างกันในแต่ละห้ อง แบ่งเป็ น 3 โซน เป็ น Triple Facilities คือชัน้ Ground, ชัน้ 4 และ
ชันดาดฟ้
้
า เน้ นที่แนวคิดมาตรฐานใหม่ เป็ นลักษณะ Service Condominium มี Canteen และ
Housemaid Service รูปแบบการบริ การคุณภาพระดับโรงแรมชันนํ
้ ารูปแบบการบริ การและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ KnightsBridge The Ocean Sriracha กับ กับ 9 เอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงการ
1. Onsen Jacuzzi ผ่อนคลาย...ได้ ที่ห้องของคุณเอง ทุกห้ อง
2. Hi Speed Internet - Broadband
3. Japanese Cable Channel จาก ประเทศญี่ปนุ่
4. Japanese Multi-Functional Closet ไม่ใช่เพียงตู้เสื ้อผ้ าธรรมดา แต่เราคํานึงถึงทุก
ฟั งก์ชนั่ การใช้ งาน
5. Sleep mode light Control & SOS Alarm
6. Rooftop Japanese Shoin-Style Room เพิ่มความเป็ นญี่ปนด้
ุ่ วยการตกแต่งห้ องพัก
ผ่อนชัน้ 35 ให้ เป็ นแบบ Zen ให้ คณ
ุ ได้ ใกล้ ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ ้น
7. Home – Made Kitchen ร้ านอาหารที่เตรี ยมไว้ ให้ บริ การคุณ
8. บริ การ Hotel Service อาทิ Reception , Concierge, House Keeper , Room
Service , Laundry Service และ Shuttle Bus
9. Japanese Agent Service บริ การรับฝากขาย – ฝากเช่า ด้ วยทีมงานมืออาชีพที่มี
ชาวญี่ปนุ่ ร่วมด้ วย
โครงการ KnightsBridge The Ocean Sriracha นี ้ ออริ จิ ้น เน้ นเจาะกลุม่ เป้าหมาย 3 กลุม่ เป้าหมาย
หลัก คือ กลุม่ ผู้บริ หารระดับสูงในนิคมอุตสาหกรรมทังชาวไทยและต่
้
างชาติ, กลุม่ ผู้สนใจในการลงทุนซื ้อ
เพื่อปล่อยเช่า, กลุม่ คุณญี่ปนต้
ุ่ องการซื ้อเพื่อพักอาศัย และกลุม่ คนในพื ้นที่ที่ต้องการขยายครอบครัว
โดยเน้ นการทําตลาดที่หลากหลาย เช่น มอบหมายขายผ่าน Agency และ ขายโดยทีมงานขายของ

บริ ษัท เพื่อให้ เข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ านักลงทุนชาวต่างชาติ Investor หรื อ ชาวต่างชาติที่ต้องการซื ้อเพื่อใช้ ชีวิต
หลังเกษียณอายุในเมืองไทย โดยได้ นําห้ องชุด25% ของโครงการไปกระกายเปิ ดขายในต่างประเทศ อาทิ
ญี่ปนุ่ สิงคโปร์ และจีน เพื่อเป็ นการเร่งขยายสัดส่วนฐานลูกค้ าต่างชาติให้ เพิ่มขึ ้นจากเดิม 10% เป็ น
20% ซึง่ ที่ผา่ นมา ออริ จิ ้น ได้ รับการตอบรับจากกลุม่ ลูกค้ าต่างประเทศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทํา
ให้ ออริ จิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้ มีสดั ส่วนลูกค้ าต่างชาติถงึ 10% ของลูกค้ าชาวไทยทังหมด
้
โดยชาว ญี่ปนคิ
ุ่ ด
เป็ น 72% จากสัดส่วนลูกค้ าต่างชาติทงหมด
ั้
สามารถเยี่ยมชม Sales Gallery ได้ ตงแต่
ั ้ 10.00 – 19.00 น. ลงทะเบียนจองห้ องสวยก่อนใครได้ แล้ ว
วันนี ้ ที่ 061-395-3000 หรื อ www.knightsbridge.origin.co.th/theocean
นอกจากนี ้ ออริจิ ้น ยังเตรี ยมเปิ ดที่ดินแปลงใหม่ เป็ น Mega Project สร้ างมิติใหม่ให้ วงการอสังหาฯ ย่าน
แหลมฉบัง – ศรี ราชา ลักษณะ Mixed use Township ตอกยํ ้าความมัน่ ใจในการเข้ า Blue Ocean ที่ยงั ไม่
มีผ้ ปู ระกอบการอสังหาระดับมหาชนเข้ าไปมากนัก เน้ นผลวิจยั เห็นศักยภาพต่อระยะสันและระยะยาว
้
เชื่ออีกไม่เกิน 5 ปี ศรีราชายกสถานะเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออริจิ ้นพร้ อมแล้ ว รออีกไม่นานสําหรับ
การเปิ ดตัว นายพีระพงศ์ กล่าวปิ ดท้ าย

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
บริ ษัท วันเดอเร็ กซ์ จํากัด
โทร. 0-2561-5330
มือถือ 091-565-6946, 081-614-9151
Email : wonderex2002@gmail.com

Fact Sheet
ชื่อโครงการ

:

ไนท์บริ ดจ์ ดิ โอเชี่ยน ศรี ราชา

ผู้พัฒนาโครงการ

:

บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

มูลค่ าโครงการ

:

2,500 ล้ านบาท

ประเภทโครงการ

:

High Rise 1 อาคาร 36 ชัน้ จํานวน 722 ยูนิต

ขนาดที่ดนิ

:

4-0-4.5 ไร่

ขนาดของห้ อง

:

- 1 ห้ องนอน 28 – 34.5 ตารางเมตร
- 2 ห้ องนอน 54 – 57 ตารางเมตร

Facility

:

Roof Top

4th Floor

Ground Floor

ราคาเริ่มต้ น

:

2.69 ล้ านบาท

-

360 Degree View Point
Sky Fitness
Sky Lounge
Tatami Room
Japanese Garden
Scenery Linkage Pool
25 M. Lap Pool
Skyline View Point
Water Plays
BBQ Ground
Party Lawn
Kids Club
Laundry Room
Multifunction Room
Golf Simulator Room
Home Theatre Room
Urban Forest
Garden Amphitheater
Putting Green
Grand Lobby
3 Shops (Restaurant)
Car Park / Motorbike Park
24 hr. Water Machine

