ข่าวประชาสัมพันธ์
(16 มิถนุ ายน 2559)
ออริจนิ ้ ยึดทำเลทองแหลมฉบัง-ศรีรำชำ ทุ่มทุน 5,000 ล้ ำนบำท ผุดอำณำจักร ORIGIN DISTRICT
เสริมทัพควำมแข็งแกร่ งด้ วยกลุ่ม ฮอลิเดย์ อินน์ มุ่งยกระดับกำรอยู่อำศัยที่มีมำตรฐำนมำกขึน้
บริ ษัท ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ ตี้ จำกัด (มหำชน) หรื อ ORI ตอกย้ำควำมเป็ นผูน้ ำด้ำนกำรพัฒนำทีอ่ ยู่อำศัยในทำเล
ศักยภำพทีด่ ีทีส่ ดุ บุกทำเลทองแถบภำคตะวันออกโดยเฉพำะย่ำนแหลมฉบัง-ศรี รำชำ จ.ชลบุรี สร้ำงอำณำจักร
“ออริจิ ้น ดิสทริค แหลมฉบัง-ศรี ราชา” (Origin District Laemchabang - Sriracha) โครงกำรมิ กซ์ ยูสทีม่ ีทงั้
คอนโดมิ เนียม โรงแรม และ คอมมูนิตีม้ อลล์ ไว้ดว้ ยกัน มูลค่ำโครงกำรประมำณ 5,000 ล้ำนบำท บนเนือ้ ที ่ 14 ไร่ พร้อม
เปิ ดตัวพันธมิ ตรทำงธุรกิ จกลุ่มโรงแรม InterContinental Hotels Group มำพร้อมแบรนด์ Holiday inn and suites
สร้ำงควำมแข็งแกร่ ง เพือ่ รองรับกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมท่องเทีย่ วและนิ คมอุตสำหกรรม มัน่ ใจเมืองศรี รำชำ ยังมี
ศักยภำพด้ำนกำลังซื ้อสูง จำกปัจจัยจำกกำรย้ำยฐำน ผลิ ตและเงิ นทุนสู่ภำคตะวันออก
คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน) ภำยใต้ ช่ ือ
หลักทรัพย์ “ORI” เปิ ดเผยว่า จากปั จจัยบวกของภาคอุตสาหกรรม การลงทุน และการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ มสดใส
เมื่อเปรี ยบเทียบกับเซ็กเตอร์ อื่น ๆ ซึง่ ถือเป็ นกลไกสาคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2559 โดยเฉพาะอย่างยิง่
ตลาดที่อยูอ่ าศัยในภาคตะวันออก เป็ นพื ้นที่ที่ธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ ทังรายใหญ่
้
จนถึงรายเล็ก ให้ ความสนใจเข้ าไป
เปิ ดตัวทังบ้
้ านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดฯ รวมไปถึงโรงแรม เพื่อรองรับความต้ องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพื ้นที่แหลมฉบัง-ศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ถือเป็ นจังหวัดที่ถกู จัดว่า มีขนาดของตลาด
อสังหาริมทรัพย์ใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งทัง้
ของภาครัฐและเอกชน จึงทาให้ เป็ นเมืองขนาดเล็กที่มีศกั ยภาพสูงมาก ยิ่งในอนาคตภาครัฐยังมีแผนพัฒนาระบบ
คมนาคมทังทางรางและทางถนนอี
้
กหลายโครงการจะยิ่งส่งผลบวกให้ กบั พื ้นที่นี ้ในอนาคต
บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพในทาเลภาคตะวันออก โดยเฉพาะพื ้นที่แหลมฉบัง-ศรี ราชา จ.ชลบุรี ที่มีความต้ องการที่อยู่
อาศัยอย่างต่อเนื่อง จึงได้ พฒ
ั นาโครงการ “ออริจิ ้น ดิสทริค แหลมฉบัง-ศรี ราชา” (Origin District LaemchabangSriracha) มีมลู ค่าการลงทุนประมาณ 5,000 ล้ านบาท บนเนื ้อที่รวม 14 ไร่ ซึง่ เป็ นโครงการที่อยูอ่ าศัยแบบมิกซ์ยสู
หลายรูปแบบอยูร่ วมกันประกอบด้ วย คอมมูนิตี ้ มอลล์ โรงแรม และ คอนโดมิเนียมทัง้ Low-rise และ High-rise โดย
ที่ตงของโครงการนั
ั้
นอยู
้ ต่ ิดกับถนนสุขมุ วิท ตรงข้ ามกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา เพื่อตอบโจทย์
ความต้ องการของลูกค้ า โดยเน้ นกลุม่ เป้าหมาย นักศึกษา คนทางานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและในศรี ราชา
รวมถึงนักธุรกิจชาวญี่ปนุ่ และนักลงทุน โดยโครงการมีจดุ เด่น ด้ านการออกแบบสไตล์โมเดิร์น เน้ นความโปร่งโล่ง
สะดวกสบายด้ วยฟั งก์ชนั ที่ครบครัน ตังอยู
้ ใ่ นทาเลที่ดี ใกล้ กบั สิ่งอานวยความสะดวกมากมาย ทังห้
้ างสรรพสินค้ า
โรงเรี ยนและโรงพยาบาล รวมทังมหาวิ
้
ทยาลัย

นอกจากนี ้ได้ เปิ ดตัวพันธมิตรทางธุรกิจกลุม่ โรงแรม InterContinental Hotels Group ในแบรนด์ Holiday inn and
suites ที่จะมาสร้ างความแข็งแกร่งและเป็ นก้ าวสาคัญในการขับเคลือ่ นด้ านกลยุทธ์ ให้ กบั โครงการ “ออริจิ ้น ดิสทริค
แหลมฉบัง-ศรีราชา” เป็ นโครงการมิกซ์ยสู ขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้ วย
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ศรีรำชำ แหลมฉบัง เป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว ตังอยู
้ บ่ นพื ้นที่กว่า 2 ไร่ สาหรับ
การพักอาศัยกว่า 345 ห้ อง เป็ นอาคารสูง 36 ชัน้ ซึง่ ได้ ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจระดับ International hotel chains
อย่าง InterContinental Hotels Group เข้ ามาบริหารโรงแรมภายใต้ แบรนด์ Holiday inn and suites โดยจะเน้ น
ลูกค้ า กลุม่ ทางานในนิคมอุตสาหกรรมชาวญี่ปนุ่ เป็ นหลัก
โครงกำร เคนซิงตัน แหลมฉบัง-ศรีรำชำ (Kensington Leamchabang – Sriracha) เป็ นคอนโดมิเนียม Low Rise
สูง 8 ชัน้ 4 อาคาร จานวน 798 ยูนิต มูลค่า 1,150 ออกแบบภายใต้ แนวคิด "Modern Loft" ได้ แรงบันดาลใจมาจาก Irish
Pub ที่เน้ นการออกแบบให้ มี Double Space ที่เปิ ดโล่ง ผสมผสานกับการใช้ วสั ดุ เช่น เหล็ก, อิฐโชว์แนว ภายใน
โครงการมี Facilities ครบครันรองรับไลฟ์ สไตล์คนรุ่นใหม่
โครงกำร นอตติง้ ฮิลล์ แหลมฉบัง-ศรีรำชำ (Notting Hill Leamchabang – Sriracha) เป็ นคอนโดมิเนียม Highrise สูง 36 ชัน้ 1 อาคาร จานวน 534 ยูนิต มูลค่า 1,200 ล้ านบาท ราคาเริ่มต้ น 1.79 ล้ านบาท โดดเด่นด้ วยทาเลที่มี
ศักยภาพ ติดริมถนนสุขมุ วิท ใกล้ สถานศึกษา และมหาวิทยาลัย การออกแบบภายใต้ คอนเซ็ปต์ “Modern Luxury”
ผสมผสานความทันสมัยกับความหรูหราอย่างลงตัว พร้ อมแต่งแต้ มลายเส้ นสถาปั ตยกรรมอย่างมีรสนิยม ซึง่ เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ “Notting Hill”
พอร์ โทเบลโล มอลล์ (Portobello Mall) เป็ นคอมมูนิตี ้ มอลล์ สไตล์องั กฤษ ตังอยู
้ บ่ นเนื ้อที่กว่า 3,000 ตร.ม.ที่
พร้ อมสรรพและครบครันไปด้ วยระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ร้ านค้ าสะดวกซื ้อ ร้ านอาหาร ร้ านซักรี ด เพื่อช่วย
อานวยความสะดวกสบายให้ กบั ลูกบ้ านในโครงการ แนวคิดคือ การสร้ างชุมชนบ้ าน เพื่อตอบโจทย์ของผู้พกั อาศัยใน
การใช้ ชีวิตอยูจ่ ริงได้ เป็ นอย่างดี โดยมีร้านค้ าชันน
้ ากว่า 10 ร้ านค้ า อาทิ KFC Drive Thru เป็ นต้ น
“เราเจาะกลุม่ ลูกค้ าระดับบน โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้ าที่มีสถานที่ทางานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หรื อกลุม่ ผู้บริหาร
รุ่นใหม่ในแหลมฉบัง-ศรี ราชา ที่มีไลฟ์ สไตล์การใช้ ชีวิตที่ต้องการความสะดวกสบาย สิง่ อานวยความสะดวกครบครัน
และใช้ เวลาในการเดินทางไปทางานได้ รวดเร็ว ซึง่ โครงการ ORIGIN District สามารถตอบโจทย์ได้ ดีที่สดุ โดยบริษัท
ต้ องการพัฒนาให้ เป็ นโครงการมิกซ์ยสู ทาวน์ชิป เพื่อตอกย ้าความเชี่ยวชาญของบริษัทที่ต้องการมองหาทาเลศักยภาพ
ใหม่ ยกระดับการพัฒนาเพื่อการลงทุน” นายพีระพงศ์ กล่าวตอนท้ าย

