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ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ กวาดทุกทําเล บลูโอเชี่ยน
ตอบรับแรงจัดเก็บยอดขายเกินคาด ทัง้ ตลาดกรุ งเทพ – ต่ างจังหวัด - ตลาด
ต่ างประเทศ ตอกยํา้ ภาพ ความเป็ น “ผู้นําด้ านทําเล”
เดิ นหน้า ชู แบรนด์ Kensington เปิ ด 2 โครงการ จับ 2 ทําเลทองย่านพหล-เกษตร
และ แหลมฉบัง-ศรี ราชา หลังจากประสบความสําเร็ จอย่างสูง จาก
แบรนด์ KnightsBridge สะพานใหม่ ขายปิ ดโครงการเรี ยบร้อย
โดยกระแสแบรนด์ KnightsBridge ทัง้ 2 ทําเล สะพานใหม่ และ ศรี ราชา โชว์ศกั ยภาพ
ประสบความสําเร็ จต่อเนือ่ ง สานต่อ “กลยุทธ์ ออริ จิ้น บลูโอเชีย่ น”
ณ Sales Gallery โครงการ Kensington พหลฯ-เกษตร, วันที่ 3 ธันวาคม 2558: บริษัท ออริจนิ ้
พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน) ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียม ไฮ
ไรซ์ และ โลว์ไรซ์ เกาะแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพฯและปริ มณฑล นําโดย นายพี
ระพงศ์ จรู ญเอก ประธานกรรมการบริหาร จัดงานแถลงข่าว “กลยุทธ์ ออริจนิ ้ บลูโอเชี่ยน โล
เกชั่น” ที่ประสบความสําเร็จเกินคาดในทุกตลาดเป้าหมาย ทังกรุ
้ งเทพฯ ต่างจังหวัด และ ตลาด
ต่างประเทศ โดยชูแบรนด์ KnightsBridge และ Kensington เป็ น แบรนด์ยทุ ธศาสตร์ (Strategic
products) เจาะโลเกชัน่ ที่มีดีมานด์ พื ้นที่ยา่ นเกษตร – พหลโยธิน – สะพานใหม่ สําหรับตลาดใจกลาง
กรุงเทพฯ และ บุกหนักตลาดญี่ปนุ่ สิงค์โปร์ ฮ่องกง ในส่วนของตลาดต่างประเทศ ในช่วงไตรมาส 4 ส่ง
ท้ ายปี มะแม
นายพีระพงศ์ เปิ ดเผยว่า “กลยุทธ์ บลูโอเชี่ยน โลเกชัน่ เป็ นจุดแข็งที่สดุ จุดหนึง่ ของ ออริ จิ ้น พร็อพเพอร์
ตี ้ เลยทีเดียว นอกเหนือจาก กลยุทธ์ด้านราคา ที่สร้ างความได้ เปรี ยบให้ กบั สินค้ าของ ออริ จิ ้น โครงการ
คุณภาพในระดับที่ผ้ บู ริ โภคเอื ้อมถึง ที่มาควบคู่กบั การพัฒนาโครงการคุณภาพสูง ที่สามารถตอบรับ
ความต้ องการของผู้บริ โภคตามยุคสมัยได้ อย่างสมบูรณ์ที่สดุ
ด้ วยจุดเด่นที่เป็ นเอกลักษณ์ คือ
นวัตกรรมด้ าน Smart Functional Unit Design ฟั งก์ชนั่ ยูนิตแพลน – Unique Plan Innovation ทัง้
แนวคิดการออกแบภาพรวมโครงการ ตลอดจนพื ้นที่สว่ นกลาง และพื ้นที่สีเขียวที่มากกว่า พื ้นที่ห้องชุดที่
ออกแบบให้ ประโยชน์ใช้ สอยจากพื ้นที่ได้ อย่างคุ้มค่า และ นวัตกรรม Living Innovation Strategy นํามา
ไว้ ในโครงการ สร้ างสรรค์สงิ่ ดีที่สดุ ให้ กบั ลูกค้ า ฯลฯ
กลยุทธ์ ออริจนิ ้ บลูโอเชี่ยน โลเกชั่น นี ้ นายพีระพงศ์ เปิ ดเผยเพิ่มเติมว่า “ปั จจุบนั ออริ จิ ้น พร็อพ
เพอร์ ตี ้ ได้ กลายเป็ นสัญลักษณ์ของ “ผู้บุกเบิกทําเลศักยภาพในย่ านสดใหม่ เป็ นรายแรกๆ ใน
วงการ” มีจดุ ยืนที่เด่นชัดในการคัดเลือกและจับทําเลที่มีแนวโน้ มสูง มาพัฒนาโครงการก่อนใคร บริ ษทั
จึงให้ ความสําคัญเรื่ องการหาทําเล พร้ อมทัง้ ได้ กอ่ ตังหน่
้ วยงานพิเศษขึ ้นใหม่ Market Research เพื่อ
รับผิดชอบงานด้ านวิจยั และจัดหาทําเลศักยภาพ ที่เป็ นพื ้นที่ บลูโอเชี่ยน เพื่อนํามาพัฒนา

โครงการคุณภาพ เพื่อตอกยํ ้าภาพความเป็ นผู้นําด้ านทําเล ตังแต่
้ เริ่ มดําเนินธุรกิจ จนถึงปั จจุบนั โดยปัก
ธงแถบปริ มณฑล สมุทรปราการ ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียว หลังจากนัน้ ได้ ทําการบุกพื ้นที่ใจกลาง
กรุงด้ วยการจับทําเลที่ค่แู ข่งมองข้ าม เช่น แถบเกษตร พหลโยธิน สะพานใหม่ ติวานนท์ และ อื่นๆ
ตามด้ วย ตลาดเป้าหมายต่างจังหวัด ในพื ้นที่ศรี ราชา – แหลมฉบัง ส่งผลให้ ออริ จิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้
ประสบความสําเร็จอย่างสูง ได้ รับความเชื่อถือไว้ วางใจ จากกลุม่ เป้าหมายอย่างท่วมท้ น เป็ นที่ต้องการ
ของลูกค้ าชาวไทย และ ชาวต่างชาติ นับเป็ นจุดประกายที่ทําให้ ตลาดต่างประเทศของ ออริจิ ้น พร็อพ
เพอร์ ตี ้ ได้ รับกระแสตอบรับอย่างดี เช่นกัน โดยชูแบรนด์ KnightsBridge และ Kensington ซึง่ ทัง้
2 แบรนด์นี ้ จับทําเลทองกรุงเทพและศรี ราชา ควบคู่กนั ไป สําหรับแบรนด์ KnightsBridge พัฒนา
ผ่านโครงการ KnightsBridge Sky City อยูโ่ ซนเกาะแนวรถไฟฟาสายสีเขียว สะพานใหม่-คูคต กระแส
ตอบรับดีเกินคาด เพียงเปิ ดพรี เซลล์ไม่นาน สามารถขายปิ ดโครงการเรี ยบร้ อย โกยยอดขายกว่า 1,300
ล้ านบาท และโครงการ KnightsBridge The Ocean ศรี ราชา ขณะนี ้ มียอดจองแล้ วกว่า 50% สําหรับ
แบรนด์ Kensington นัน้ ได้ ทําการพัฒนาและเปิ ดตัวส่งท้ ายเดือน พ.ย. ที่ผา่ นมา ถึง 2 ทําเลทอง ทัง้
พื ้นที่กรุงเทพฯ โดยพัฒนาเป็ นโครงการ Low Rise 8 ชัน้ มูลค่าโครงการ 530 ล้ านบาท ย่านเกษตร-พหล
และ โครงการ Kensington แหลมฉบัง - ศรี ราชา 8 ชัน้ 2 อาคาร มูลค่าโครงการ 540 ล้ านบาท ทังนี
้ ้
ได้ ทําการเปิ ดตัวพร้ อมกัน ณ Sale Gallery Kensington พหล-เกษตร ต่อ กลุม่ สื่อมวลชน อย่างเป็ น
ทางการ
Kensington ทัง้ 2 โครงการ ได้ รับการตอบรับที่ดีเกินคาด เปิ ดตัวสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารอบ VVIP เพียง 2
วัน ณ Sale Gallery ทัง้ 2 โครงการ โดย Kensington แหลมฉบัง-ศรี ราชา ยอดจองแล้ วกว่า 60% ซึง่ กลุม่
ลูกค้ าก็จะมีทงคนในพื
ั้
้นที่ และ กลุม่ ลูกค้ าจากกรุงเทพฯ สําหรับ Kensington พหลฯ-เกษตร ยอดจอง
แล้ วกว่า 40% เช่นกัน
สําหรับความคืบหน้ าของโครงการอื่น ๆ ของออริจิ ้น ในไตรมาสสุดท้ ายนี ้ พร้ อมโอนอีก 2 โครงการ 4 ตึก
ที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็จ ได้ แก่ โครงการ Pause Sukhumvit 107 A และ B มูลค่าโครงการรวม 390 ล้ านบาท
และ โครงการ Villa Lassalle Sukhumvit 105 มูลค่าโครงการ 720 ล้ าน ปัจจุบนั ขายไปแล้ วกว่า 90%
ทังนี
้ ้ โดยผู้บริ หารลงพื ้นทีต่ รวจสอบความเรี ยบร้ อยของโครงการด้ วยตัวเอง ซึง่ นับเป็ นอีกหนึง่ ความใส่ใจ
ในทุกรายละเอียดของการออกแบบ การก่อสร้ าง และ การส่งมอบโครงการคุณภาพของออริจิ ้น พร็อพ
เพอร์ ตี ้ ที่ยดึ มัน่ มาโดยตลอด เพื่อส่งมอบโครงการคุณภาพให้ แก่ลกู ค้ าคนสําคัญ นํามาซึง่ การตอกยํ ้า
ความเชื่อมัน่ และสร้ างความไว้ วางใจให้ ลกู ค้ าที่มีต่อแบรนด์ “ออริ จิ ้น” โดยในครัง้ นี ้จะจัดการส่งมอบ
ห้ องชุดเป็ นลักษณะกิจกรรมพิเศษ เตรี ยมทีมงานส่งมอบห้ อง และช่างผู้ชํานาญการประจํา คอยรับเรื่อง
และแก้ ไขงานทันที ซึง่ เป็ นขบวนการใหม่ของ ออริจิ ้นฯ เพื่อเพิ่มมาตราฐานในการให้ บริ การที่ดีกบั ลูกค้ า”

เปิ ดตัวคอนโดใหม่ ล่าสุด แบรนด์ “Kensington” 2 ทําเลศักยภาพ พหลฯ-เกษตร และ แหลม
ฉบัง-ศรี ราชา
สําหรับรายละเอียดโครงการทัง้ 2 ทําเล นายพีระพงศ์ เปิ ดเผยว่า “Kensington แหลมฉบัง - ศรี ราชา
คอนโดพร้ อมคอมมูนิตี ้มอลล์ แห่งแรกในศรีราชา ภายใต้ คอนเซ็ปต์ “Modern Loft” แรงบันดาลใจจาก
Irish Pub เน้ นการออกแบบให้ มี Double Space ที่เปิ ดโล่ง พร้ อม Facilities ครบครันรองรับไลฟ์ สไตล์คน
รุ่นใหม่โดยเป็ นคอนโดมิเนียม สูง 8 ชัน้ 2 อาคาร จํานวน 399 ยูนิต ออกแบบภายใต้ แนวคิด “Modern
Loft” ได้ แรงบันดาลใจมาจาก Irish Pub ที่เน้ นการออกแบบให้ มี Double Space ที่เปิ ดโล่ง ผสมผสานกับ
การใช้ วสั ดุ เช่น เหล็ก, อิฐโชว์แนว ภายในโครงการมี Facilities ครบครันรองรับไลฟ์ สไตล์คนรุ่นใหม่
โครงการตังอยู
้ บ่ นถนนสุขมุ วิท ตรงข้ าม ม.เกษตรฯ วิทยาเขตศรี ราชา เดินทางสะดวกไม่ว่าจะไปพัทยา
หรื อบางแสน ใกล้ แหล่งช้ อปปิ ง้ ห้ างสรรพสินค้ า สถานศึกษา และโรงพยาบาลชันนํ
้ าเปิ ดจองแล้ ววันนี ้
สอบถามข้ อมูลโทร 061 398 3000 ถูกกว่าเช่า! เริ่ ม 1.2 ลบ. ผ่อน 2,990 บ. โทร 061 398 3000
ในส่วนของ Kensington พหลฯ - เกษตร เป็ นคอนโดสไตล์องั กฤษ ใกล้ รถไฟฟ้า เป็ นคอนโดมิเนียม สูง
8 ชัน้ 1 อาคาร จํานวน 229 ยูนิต ออกแบบให้ มีกลิ่นอายของสถาปั ตยกรรมคลาสสิคแบบอังกฤษ ผสมกับ
ความเป็ น Modern Loft โดยสะท้ อนออกมาด้ วยสีอาคารที่ดผู ่อนคลาย แต่แฝงด้ วยความขรึมแบบ Loft
นอกจากนันการวางผั
้
งอาคารรูปแบบตัว U ล้ อมพื ้นที่สว่ นกลางที่ประกอบด้ วยสวน สระว่ายนํ ้า และส่วน
ออกกําลังกาย ทําให้ ผ้ อู ยูอ่ าศัยได้ สมั ผัสบรรยากาศสวนสไตล์องั กฤษได้ ใกล้ ชิด โดยเฉพาะห้ องพักที่ชนั ้
2 สามารถเดินลงสวนได้ โดยตรงแต่ก็ยงั ความเป็ นส่วนตัว อาคารนี ้จึงไม่ได้ เป็ นเพียงห้ องพักอาศัย แต่
เป็ นพื ้นที่ให้ บรรยากาศของความสะดวกสบาย เรี ยบง่ายและผ่อนคลายไปพร้ อม ๆ กัน ภายในโครงการมี
้ บ่ นถนนพหลโยธิน ซอย 42 ใกล้ ม.เกษตรฯ
Facilities ครบครันรองรับไลฟ์ สไตล์คนรุ่นใหม่ โครงการตังอยู
ราคาเริ่ มต้ น 1.75 ล้ าน โทร 062 602 9000
สําหรับกิจกรรมการตลาดส่งท้ ายปี 58 นี ้ ออริ จิ ้น บริ ษัทยังได้ สร้ างสรรค์กิจกรรมการตลาดแนวคิดใหม่
อาทิ เตรี ยมศูนย์บริ การ Origin Service Center ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก เพื่อบริ การลูกค้ า แบบ
One Stop Service ลูกค้ าสามารถสอบถามข้ อมูลโครงการ จอง จ่าย เซ็นสัญญา โอน ฯลฯ ได้ ที่ Origin
Service Center โดยทังนี
้ ้ยังมีจดั กิจกรรมพิเศษส่วนของ CRM ให้ กบั ลูกค้ าแต่ละโครงการอาทิ D.I.Y for
Father Day’s มอบความสุขเทศกาลวันพ่อ , กิจกรรม Movie Day สําหรับลูกบ้ านออริ จิ ้นได้ สนุกร่วมกัน
และ กิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้ างความอบอุ่น สิทธิพิเศษเฉพาะสําหรับครอบครัวออริจิ ้น โดยสามารถ
ติดตามข่าวสารได้ อย่างต่อเนื่อง นายพีระพงศ์ กล่าวปิ ดท้ าย

