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“ ORI ” ปลืม้ “ ไนท์ บริดจ์ ดิ โอเชี ยน ศรี ราชา” Presale กว่ า 1,000 ล้ าน
กระแสตอบรับแรง - เตรียมโรดโชว์ญปี่ ุ่ น – จีน - สิ งคโปร์ หนุนรายได้ เพิม่
กรุ งเทพฯ - บมจ.ออริจนิ้ พร็อพเพอร์ ตี้ หรื อ ORI ปลื้มโครงการ “ ไนท์ บริดจ์ ดิ โอเชียน ศรีราชา ” กระแสตอบรับล้ นหลาม
กวาดยอดพรี เซลแล้ ว กว่ า 1,000 ล้ านบาท เพียง 1 สั ป ดาห์ ห ลังจากเปิ ด Sale Gallery มั่น ใจศั กยภาพและการเติบ โตของ
Demand ไปต่ อ ด้ าน “ พีระพงศ์ จรู ญเอก ” ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร เผยเตรียมนําโครงการโรดโชว์ ญี่ปุ่น – สิ งคโปร์ - จีน
หวังเพิม่ สัดส่ วนลูกค้ าต่ างชาติ 20% และมีแผนเปิ ดโครงการย่ านแหลมฉบัง – ศรีราชา ลักษณะ Mixed use Township ตอกยํา้
ความมั่นใจในการเข้ า Blue Ocean อย่ างต่ อเนื่ อง จากความต้ องการที่อยู่อาศั ยในอนาคตพุ่ง 2-3 เท่ าตัว ตามการเติบโตของ
เศรษฐกิจ
นายพี ร ะพงศ์ จรู ญ เอก ประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท ออริ จิ้น พร็ อ พเพอร์ ตี้ จํา กั ด (มหาชน) หรื อ ORI
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนี ยมตามแนวสถานี ขนส่ งมวลชนระบบรางในเขตกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑล เปิ ดเผยถึงกระแสการตอบรับ จากการเปิ ดพรี เซลโครงการ “ ไนท์บริ ดจ์ ดิ โอเชียน ศรี ราชา ” ในเดือนตุลาคม
ที่ผ่านมาว่า ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม โดยล่าสุ ดกวาดยอดพรี เซลแล้ว 40% หรื อคิดเป็ นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท จาก
มูลค่าโครงการทั้งหมด 2,500 ล้านบาท
โครงการ KnightsBridge The Ocean Sriracha นี้ คาดว่าจะแล้วเสร็ จในไตรมาส 1/2561 โดยเน้นเจาะกลุ่มเป้ าหมาย 3
กลุ่มเป้ าหมายหลัก คือ กลุ่มผูบ้ ริ หารในนิ คมอุตสาหกรรมทั้งชาวไทยและต่างชาติ กลุ่มผูส้ นใจในการลงทุนซื้อเพื่อปล่อยเช่า
รวมถึงกลุ่มคนญี่ปุ่นที่ ตอ้ งการซื้ อเป็ นทรัพย์สินในอนาคต สุ ดท้ายคือกลุ่มอาชี พที่ เข้ามาทํางานใหม่ เช่น หมอโรงพยาบาล
เอกชน วิศวกร อาจารย์มหาวิทยาลัย และอื่นๆ
รวมทั้ง ยังเน้นการทําตลาดที่หลากหลาย เช่น การให้ทีมขายของบริ ษทั เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้านักลงทุนชาวต่างชาติ
Investor หรื อ ชาวต่ างชาติ ที่ ต ้องการซื้ อ เพื่ อ ใช้ชี วิต หลังเกษี ยณ หรื อ ใช้ชี วิต กับ ครอบครั ว โดยได้นําห้อ งชุ ด 25% ของ
โครงการไปโรดโชว์ต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น สิ งคโปร์ และจีน เพื่อเป็ นการเร่ งขยายสัดส่ วนฐานลูกค้าต่างชาติให้เพิ่มขึ้นจาก
เดิม 10% เป็ น 20% โดยชาว ญี่ปุ่นคิดเป็ น 72% จากสัดส่วนลูกค้าต่างชาติท้ งั หมด
“ ทั้งนี้ โครงการไนท์บริ ดจ์ ดิ โอเชี ยน ศรี ราชา ถือเป็ นโครงการที่ ตอบโจทย์ลูกค้าในพื้นที่ และลูกค้าชาวต่างชาติ
ด้วยจุดเด่นทางด้านดีไซน์อาร์ ทเดคโค ที่ มีการการออกแบบให้มีพ้ืนที่ การใช้งานได้อย่างคุม้ ค่ามากที่ สุด รวมทั้งยังเป็ นการ
ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าชาวญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว ทั้งความหรู และมีรายละเอียด ” นายพีระพงศ์ กล่าว
สํ า หรั บ “ ศรี ร าชา ” ในปั จ จุ บัน มี ก ารพัฒ นาอย่า งมาก จากแผนนโยบายของภาครั ฐ เพราะศรี ร าชา มี นิ ค ม
อุตสาหกรรมที่ สําคัญ ๆ เช่ น นิ ค มอุต สาหกรรมแหลมฉบัง, ปิ่ นทอง, เหมราช, บ่ อวิน , อมตะซิ ต้ ี , อี สเทิ ร์น ซี บ อร์ ด ซึ่ งมี
ผูป้ ระกอบการ(โรงงาน) มากกว่า 1,100 ราย และอยูร่ ะหว่างการขยายตัวเพิ่มขึ้นในระยะยาว
ดังนั้นที่บา้ นพักอาศัยจึงมีความต้องการเพิ่มขึ้นอีก 2-3 เท่าตัว และพบว่า เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นต์ ที่ศรี ราชา มีอตั ราการ
เข้าพักมากกว่า 90% โดยราคาเฉลี่ยอยูท่ ี่ 35,000 – 40,000 บาทต่อเดือน ขนาดห้องพัก 34 – 40 ตรม. รวมถึงราคาที่ดินเพิ่มขึ้น
ตารางวาละ 1 - 3 แสนบาท ดังนั้นโครงการคอนโดมิเนียมในศรี ราชา จึงได้รับความนิยมจากกลุ่มนักลงทุนที่ซ้ือ เพื่อปล่อยเช่า
เนื่ องจากเมื่อเทียบจากราคาคอนโดฯเฉลี่ยตารางเมตรละ 1 แสนบาท จะให้ผลตอบแทนการลงทุนจากค่าเช่าเฉลี่ยปี ละกว่า 810%

“ อนาคต “ศรี ราชา” จะมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในระดับสู ง เพราะความโดดเด่นของเมืองนิ คมอุตสาหกรรม
เป็ นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซี ยน ซึ่ งเป็ นเมืองท่าสําคัญลําดับ 16 ของโลก ที่ทาํ รายได้ปีละ 2 แสนล้านบาท ทํา
ให้ศรี ราชาได้กลายเป็ นแหล่งงานขนาดใหญ่ที่มีรายได้มาก และในปี 60 คาดว่าการขยายขยายเส้นทางมอเตอร์ เวย์ พัทยา –
มาบตาพุด จะแล้วเสร็ จ ” นายพีระพงศ์ กล่าว
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บมจ. ออริจนิ้ พร็อพเพอร์ ตี้ (ORI) กล่าวเพิ่มว่า บริ ษทั ฯศึกษาแผนการเปิ ดโครงการใหม่
ที่ ย่านแหลมฉบัง – ศรี ร าชา ลัก ษณะ Mixed use Township ตอกยํ้าความมัน่ ใจในการเข้า Blue Ocean อย่างต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีที่ดินไว้แล้วบางส่ วน ซึ่งคาดว่าจะทยอยเปิ ดตัวได้ในอนาคต และภายในสิ้ นปี นี้ พร้อมเปิ ดโครงการใหม่อีก
2 โครงการ มูลค่า 1,100 ล้านบาท

