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วันพุธที่ 27 เมษายน 2559

“ออริจิน้ ” รุ กเปิ ดโครงการ Notting Hill สะพานใหม่ มูลค่ า 1,200 ลบ.
ปลืม้ แบงก์กสิ กรไทยอนุมัตปิ ล่ อยกู้วงเงิน 525.5 ล้านบาท

กรุ งเทพฯ-บมจ.ออริจนิ้ พร็อพเพอร์ ตี้ ลุยเปิ ดโครงการ Notting Hill สะพานใหม่ มูลค่ า 1,200 ล้ านบาทอย่ างเป็ นทางการ
ด้ านผู้บริหาร “พีระพงศ์ จรู ญเอก” มัน่ ใจกระแสตอบรับดี ชู จุดขายทาเลใกล้ สนามบินดอนเมือง สิ่งอานวยความสะดวกครบ
ครัน ใกล้ BTS สถานีรถไฟฟ้ าสายหยุด ด้ วยราคาเพียง 1.59 ลบ. ล่ าสุ ดธนาคารกสิกรไทยอนุมตั ปิ ล่ อยสินเชื่ อโครงการวงเงิน
รวม 525.5 ล้ านบาท
นายพีระพงศ์ จรู ญเอก ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร บริษัท ออริจนิ้ พร็อพเพอร์ ตี้ จากัด (มหาชน) หรื อ ORI เปิ ดเผย
ว่า จากความสาเร็ จในการเปิ ดโครงการบนทาเลพหลโยธิ น -เกษตร-สะพานใหม่ ที่ เปิ ดมาแล้วถึง 3 โครงการ และนี้ เป็ น
โครงการที่ 4 ภายใต้ชื่อโครงการ Notting Hill สะพานใหม่ มูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท เป็ นคอนโดมิเนียมสู ง 14 ชั้น 1
อาคาร ยูนิตรวม 536 ยูนิต บนพื้นที่กว่า 3 ไร่

สาหรับทาเลโครงการ Notting Hill ตั้งอยูบ่ นบนถนนรัตนโกสิ นทร์สมโภช-พหลโยธิน กับคอนเซป “ชีวติ ใหม่ ใจ
กลางธรรมชาติ ใกล้รถไฟฟ้า เชื่อมต่อการเดินทาง 2 รู ปแบบ” พบกับการออกแบบอาคารที่สวยงาม ด้วยรู ปแบบ “Modern
Contemporary ” สะดวกสบายกับการเดินทางที่สามารถเชื่อมต่อได้หลายเส้นทาง ใกล้ BTS สถานีสายหยุด เพียง 6 นาที
อีกทั้งยังใกล้กบั โรงพยาบาลโรงพยาบาลเซ็นทรั ลเยนเนอรัล เพียง 500 เมตร ใกล้ห้างสรรพสิ นค้า และแหล่ง
สาธารณู ปโภคทั้ง Big C สะพานใหม่, เทสโก้โลตัส หลักสี่ และตลาดยิ่งเจริ ญ นอกจากนี้ ภายในโครงการยังมีสิ่งอานวย
ความสะดวกครบครัน อาทิ พื้นที่สีเขียวมากกว่า 1 ไร่ , Fitness Garden, Café library, สระว่ายน้ าขนาดใหญ่, บริ การรับส่ ง
จากคอนโดฯถึงรถไฟฟ้า และอื่นๆอีกมากมาย ในราคาเริ่ มต้นเพียง 1.59 ล้านบาท
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บมจ.ออริจนิ้ พร็อพเพอร์ ตี้ (ORI) กล่ าวเพิ่มว่ า โครงการ Notting Hill สะพานใหม่ จะ
เปิ ดขายรอบพรี เซลในวันที่ 2 ก.ค. 2559 และคาดว่าจะสามารถปิ ดการขายโครงการได้ภายใน ปลายปี นี้ โดยโครงการคาดจะ
ก่อสร้างแล้วเสร็ จในปี 2562 และสามารถรับรู ้รายได้ในปี 2562
สาหรับความต้องการที่ อยูอ่ าศัยในพื้นที่เกษตร – สะพานใหม่ ในอนาคตมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น ล่าสุ ดปั จจัย
เสริ มจากจากท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.)ได้อนุมตั ิการก่อสร้างส่วนขยายของสนามบินดอนเมืองเฟส 3 มูลค่ากว่า
27,000 ล้านบาท ซี่ งส่ งผลบวกกับทาเลย่านเกษตร สะพานใหม่ วัชรพล จึงเป็ นทาเลทองในอนาคต ด้วยการเดินทางที่ใกล้
ทางด่วน และโครงการรถไฟฟ้าที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
“บริ ษทั เล็งเห็นว่าทาเลย่านสะพานใหม่จะเป็ นทาเลที่น่าจับตามากอีกทาเลหนึ่ง ด้วยเส้นทางที่ใกล้สนามบินดอน
เมื อ ง โครงการรถไฟฟ้ า ก็ อ ยู่ร ะหว่า งก่ อ สร้ า ง และมองว่า กลุ่ ม เป้ า หมายในระดับ กลางมี ค วามต้อ งการที่ อ ยู่อ าศัย ที่
สะดวกสบายตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์คนรุ่ นใหม่มากขึ้น” นายพีระพงศ์ กล่าว
ล่าสุ ดบริ ษทั ฯได้รับอนุมตั ิสินเชื่อจากธนาคารกสิ กรไทย วงเงิน 525.5 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนในการก่อสร้าง
โครงการ Notting Hill สะพานใหม่ครั้งนี้
มัน่ ใจการเติบโตของรายได้ในปี 2559 จะเพิ่มขึ้นเป็ นเท่าตัวหรื อประมาณ 4,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
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