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วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2558

“ออริจิน้ ” ขนโครงการ 1,000 ยูนิตร่ วมโครงการบ้ านประชารัฐ
หนุนรายได้ ปีนี้โตเท่าตัวแตะ 4,000 ล้านบาท
กรุงเทพฯ-บมจ.ออริจนิ้ พร็อพเพอร์ ตี้ ขานรับสิทธิประโยชน์ โครงการบ้ านประชารัฐ นาโครงการคอนโดมิเนียม 1,000 ยูนิต
มูลค่ ากว่ า 1,300 ล้ านบาท เข้ าร่ วมโครงการ ด้ านผู้บริหาร “พีระพงศ์ จรู ญเอก ” เชื่ อมาตรการรัฐส่ งผลบวกต่ ออุตสาหกรรม
อสังหาฯแข็งขันมากขึน้ และโครงการของบริษทั ตอบโจทย์ ความต้ องการผู้บริโภคอย่ างแท้ จริง มัน่ ใจปี นีร้ ายได้ โตเท่ าตัวแตะ
4,000 ล้ านบาท ตุน Backlog ในมือแล้ วกว่ า 6,846 ล้ านบาท
นายพีระพงศ์ จรู ญเอก ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร บริษัท ออริจนิ้ พร็อพเพอร์ ตี้ จากัด (มหาชน) หรื อ ORI เปิ ดเผย
ว่า บริ ษทั ฯเตรี ยมนาโครงการที่อยูอ่ าศัย จานวน 5 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 1,300 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นยูนิตรวมกว่า 1,000
ยูนิต เข้าร่ วมโครงการบ้านประชารัฐ เพื่อตอบรับนโยบายของรัฐบาลในการช่วยสร้างโอกาสด้านที่อยูอ่ าศัยให้กบั ประชาชน
ผูม้ ีรายได้นอ้ ย แต่มีความต้องการที่อยูอ่ าศัยหลังแรก
ทั้งนี้โครงการคอนโดมิเนียม ของบริ ษทั ที่เข้าร่ วมโครงการบ้านประชารัฐ ดังนี้ 1. โครงการคอนโดมิเนี ยม B Loft
สุ ขุมวิท 115 ราคา 1.39 ล้านบาท 2.โครงการคอนโดมิ เนี ยม Tropicana BTS Erawan ราคา 1.49 ล้านบาท 3. โครงการ
คอนโดมิเนียม The cabana Condo ราคา 1.29 ล้านบาท 4. โครงการคอนโดมิเนียม Pause condo สุขมุ วิท 115 ราคา 1.39 ล้าน
บาท และ 5. โครงการคอนโดมิเนียม Kensington แหลงฉบัง-ศรี ราชา ราคา 1.19 ล้านบาท ซึ่ งโครงการดังกล่าวมีความโดด
เด่นในเรื่ องของการเดินทางที่ความสะดวกสบาย เพราะเป็ นโครงการที่เกาะแนวรถไฟฟ้า และใกล้แหล่งชุมชน รวมทั้งเป็ น
โครงการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวติ ของคนรุ่ นใหม่ ที่มีสไตล์อย่างลงตัว ซึ่ งยังไม่รวมถึง Notting Hill แพรกษา ที่ราคาขาย 1.1
– 1.5 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 1,300 ล้านบาท ที่จะเปิ ดขายในไตรมาสสองที่จะถึงนี้
สาหรับโครงการบ้านประชารั ฐที่ ทางคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เห็ นชอบนั้น เป็ นโครงการที่ ช่วยสร้ างโอกาสให้
ประชาชนทัว่ ไป โดยเฉพาะกลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ย ผูซ้ ่ ึ งไม่เคยมีกรรมสิ ทธิ์ ในที่อยูอ่ าศัยมาก่อน ให้มีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง
โดยมอบหมายให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิ น และธนาคารกรุ งไทยสนับสนุนสิ นเชื่อ “โครงการบ้าน
ประชารั ฐ” วงเงิ นรวมทั้งสิ้ น 70,000 ล้านบาท แบ่ งเป็ น สิ นเชื่ อพัฒนาโครงการ (Pre Finance) วงเงิ น 30,000 ล้านบาท
สาหรับผูป้ ระกอบการที่จะพัฒนาโครงการเพื่อเข้าร่ วมโครงการบ้านประชารัฐ และสิ นเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance)
สาหรับประชาชนทัว่ ไปวงเงินรวม 40,000 ล้านบาท
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บมจ. ออริจนิ้ พร็อพเพอร์ ตี้ (ORI) กล่าวเพิ่มเติมว่า สาหรับประชาชนที่สนใจใช้สิทธิ์
โครงการบ้านประชารัฐนั้น ต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่เคยมีกรรมสิ ทธิ์ในที่อยูอ่ าศัยมาก่อน โดยมีความต้องการที่จะมีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของ

ตัวเอง แต่มีรายได้นอ้ ย รัฐจึงเปิ ดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้สามารถกูเ้ งินกับสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น ตามเงื่อนไขที่รัฐกาหนด
ซึ่งสามารถติดต่อยืน่ คาขอกูแ้ ละทานิ ติกรรมได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ ครม. มีมติเห็นชอบในวันที่ 22 มีนาคม 2559
ที่ผา่ นมา
“เชื่ อว่ามาตรการรัฐหนุ นภาพรวมอุตสาหกรรมอสังหาฯขยายตัวมากขึ้น ยิ่งเมื่อพิจารณาจากความต้องการที่อยู่
อาศัยในปั จจุบนั ที่ มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ตามการเติ บโตของชุ มชนเมื องตามแนวรถไฟฟ้ า และกลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่มีการ
แยกตัวออกมาจากครอบครัว เพื่อมาทางาน หรื อ ใดใดก็ตาม รวมทั้งความต้องการที่พกั อาศัยเพื่อความเป็ นส่ วนตัวมากขึ้น
และเมื่อพิจารณาจากค่าเช่า กับการซื้อคอนโดแล้วผ่อนชาระต่อเดือน ถือว่าไม่แตกต่างมากนัก ดังนั้นคอนโดของ “ออริ จิ้น”
จึงถือได้วา่ ตอบโจทย์ความต้องการของบุคคลเหล่านี้ได้เป็ นอย่างดี” นายพีระพงศ์ กล่าว
สาหรับผลการดาเนิ นงานในไตรมาส 1/2559 คาดว่ามียอดขายประมาณ 1,000 ล้านบาท เพราะช่วง 2 เดือนแรกมี
ยอดขายแล้วกว่า 800 ล้านบาท และเป้ ารับรู ้รายได้ประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่ งสาเหตุสาคัญมาจากการอัดแคมเปญต่างๆของ
บริ ษทั ในช่วงที่ผา่ นมา ซึ่งสอดรับกับมาตรการกระตุน้ อสังหาริ มทรัพย์ในช่วงก่อนนี้ดว้ ย
ดังนั้นมัน่ ใจว่าการเติบโตของรายได้ในปี 2559 จะเพิ่มขึ้นเป็ นเท่าตัวหรื อตามเป้ าหมายที่ทางบริ ษทั ได้ประกาศไว้
ที่ระดับ 4,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว ซึ่ งเมื่อพิจารณาจากยอด Backlog ในมือ ณ สิ้ นปี ที่ผา่ นมาอยูท่ ี่ 6,846 ล้านบาท
และโดยล่าสุ ดได้ฤกษ์เปิ ดพรี เซลโครงการ Notting Hill แหลมฉบัง-ศรี ราชา โครงการหรู บนทาเลศักยภาพ ริ มถนนสุขมุ วิท
ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรี ราชา ใกล้ท้ งั แหล่งงาน และสถานที่สาคัญต่างๆมากมาย มูลค่าโครงการ 1,200 ล้าน
บาท ราคาเริ่ มต้นเพียง 1.59 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี

