ข่าวประชาสัมพันธ์
(14 กรกฎาคม 2559)
ออริจนิ ้ กระตุ้นตลาดครึ่งปี หลัง
ไตรมาส 3 รุกเปิ ด 2 โครงการใหม่ 2 ทาเลทอง ปั กหมุดย่ าน “เจริญกรุ ง” และ “เกษตร”
บริ ษัท ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ ตี้ จำกัด (มหำชน) หรื อ ORI รุกตลำดอสังหำฯ ครึ่ งปี หลัง เดิ นตำมแผนธุรกิ จทีต่ งั้ ไว้ทงั้ ปี ล่ำสุดเปิ ด
2 โครงกำรใหม่บน 2 ทำเลทอง ย่ำนธุรกิ จใจกลำงเมือง โครงกำร “นอตติ้ ง ฮิ ลล์ ดิ เอ็กซ์ คลูซีฟ เจริ ญกรุง” (Notting Hill The
Exclusive Charoen Krung ) และ โครงกำร “เคนซิ งตันเกษตร-แคมปัส” (Kensington Kaset-Campus) ชูจดุ ขำยทำเลดัง
หำยำกย่ำนเจริ ญกรุง ตรงข้ำมเอเชียทีคฯ และ ย่ำนเกษตร ทำเลดีติดรั้ว ม.เกษตร ใกล้สถำนีรถไฟฟ้ำ 2 สำย ทัง้ สำยสีเขี ยว
สถำนีบำงบัว และ สำยสีแดง สถำนีท่งุ สองห้อง มัน่ ใจศักยภำพทัง้ 2 ทำเล ตอบโจทย์ ควำมต้องกำร
คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ภายใต้ ช่ อื
หลักทรัพย์ “ORI” เปิ ดเผยว่า แนวโน้ มตลาดที่อยูอ่ าศัยนับจากนี ้ ผู้ประกอบการจะเร่งเปิ ดตัวโครงการใหม่ในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลมากขึ ้น เพราะเริ่มมีสญ
ั ญาณการฟื น้ ตัวจากภาพรวมของเศรษฐกิจที่กาลังปรับตัวดีขนั ้
ซึง่ มีผลดีกบั ตลาด
อสังหาริมทรัพย์ อีกทังผู
้ ้ บริโภคมีความเชื่อมัน่ มากขึ ้นและเริ่มหันกลับมาจับจ่ายใช้ สอย นอกจากนี ้ยังมัน่ ใจว่าผู้บริโภคยังมี
ความต้ องการที่อยูอ่ าศัยอยูม่ าก ด้ วยปัจจัยหนุนดังกล่าวทาให้ ออริจิ ้น เตรี ยมเปิ ดตัวโครงการใหม่ลา่ สุด 2 โครงการ คือ
โครงการ “นอตติ ้ง ฮิลล์ ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ เจริญกรุง” (Notting Hill The Exclusive Charoen Krung) และ โครงการ “เคนซิงตัน
เกษตร-แคมปั ส” (Kensington Kaset-Campus) มูลค่าโครงการรวม 1,450 ล้ านบาท สาหรับโครงการที่เป็ นไฮไลท์ครัง้ นี ้ คือ
โครงการ “นอตติ ้ง ฮิลล์ ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ เจริญกรุง” ถือว่าเป็ นการเข้ ามาพัฒนาโครงการครัง้ แรก ในย่านใจกลางเมืองเก่าอย่าง
ถนนเจริญกรุง โดยเป็ นการพัฒนาโครงการคอนโดที่อยูใ่ นตัวเมืองมากที่สดุ เท่าที่บริษัทฯ เคยทามา และนับว่าเป็ นความท้ า
ทายครัง้ สาคัญของบริษัทฯ นับตังแต่
้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปลายปี 2558
สาหรับ โครงการ นอตติ ้ง ฮิลล์ ดิ เอ็กซ์คลูซฟี เจริญกรุง เป็ นคอนโดมิเนียมแบบ Private & Prestige low rise ตังอยู
้ ่ในซอย
เจริญกรุง 93 ตรงข้ าม Lifestyle Mall ริมแม่น ้าเจ้ าพระยาที่โด่งดัง นัน่ ก็คือ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ ฟร้ อนท์ โดยโครงการเป็ น
คอนโด 8 ชัน้ จานวน 132 ยูนิต เริ่มต้ น 1 ห้ องนอน ในราคาเริ่มต้ นเพียง 2.9 ล้ านบาท มูลค่าโครงการ 450 ล้ านบาท ด้ วย
สไตล์การออกแบบ English Art Deco เรียบหรูอย่างมีสไตล์ โดยคงความคลาสสิคของทาเล ผสมผสานเส้ นสาย Vertical
Facade ทรงเลขาคณิตสีทอง เพื่อสรรสร้ างโครงการให้ ความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ บนทาเลทองแห่งนี ้ ด้ วย Lifestyle ของการ
ใช้ ชีวิต อยูต่ ิด Lifestyle Mall อย่างเอเชียทีค เดอะริเวอร์ ฟร้ อนท์ เพียงแค่ 140 เมตร ด้ วยการเดินทางที่สะดวกสบาย มี
ทางเลือกในการเดินทาง เช่น รถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานตากสิน ห่างจากโครงการประมาณ 2.2 กม. และ จุดขึ ้นลงทางด่วน

บริเวณถนนจันทร์ ห่างจากโครงการประมาณ 2 กม. เท่านัน้ และสาหรับการเดินทางไปย่าน CBD อื่นๆ ได้ ง่ายด้ วยเรื อโดยสาร
รถยนต์ หรื อแม้ กระทัง่ จักรยาน ทาเลที่ในอนาคตจะมีการพัฒนาโครงการยักษ์ ใหญ่ริมฝั่งแม่น ้า อีกหลายโครงการ ทัง้
องค์การสะพานปลาใหม่ แม่น ้าฟอรั่ม โครงการเจ้ าพระยาเอสเตท ที่ประกอบไปด้ วย โรงแรม Four Seasons, Capella และ
Four Seasons Private Residences อีกทังเอเชี
้ ยทีคเฟส 2 ก็รอที่จะเปิ ดอยูร่ ิมฝั่งเจริญนคร
โครงการ เคนซิงตัน เกษตร-แคมปั ส เป็ นคอนโดมิเนียมสูง 15 ชัน้ 2 อาคาร จานวนรวม 451 ยูนิต เริ่มต้ น 1 ห้ องนอน ใน
ราคาเริ่มต้ นเพียง 1.69 ล้ านบาท มูลค่าโครงการกว่า 1,000 ล้ านบาท ที่ตงโครงการเป็
ั้
นที่ แปลงเดียวที่ตดิ รัว้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ เป็ นทาเลที่มีแต่ดีมานด์ไม่คอ่ ยมีซพั พลาย จึงถือว่าเป็ นโอกาสดีสาหรับโครงการนี ้ โดยรูปแบบ
ของโครงการเน้ นฟั งก์ชนั่ ตอบโจทย์การใช้ ชีวิตตลอด 24 ชม. สไตล์การออกแบบ Modern English Campus Life ด้ วยเสน่ห์
ของทาเล ดึงความสนุกสนาน สดใส และความร่มรื่นของธรรมชาติ ผสมผสานสไตล์องั กฤษ บนทาเลศักยภาพในอนาคต
เชื่อมถนนหัวใจหลักของกรุงเทพฯ อย่างถนนพหลโยธิน และถนนวิภาวดี เชื่อมต่อการเดินทางสะดวกสบายใกล้ รถไฟฟ้าสาย
สีเขียว สถานีบางบัวเพียง 900 เมตร ด้ วยทาเลแห่งอนาคตนี ้ แวดล้ อมไปด้ วยสถานศึกษา สถานที่ราชการต่างๆ และ
ห้ างสรรพสินค้ ามากมาย อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม กรมป่ าไม้ เมเจอร์ รัชโยธิน เซ็นทรัล
ลาดพร้ าว เซ็นทรัล รามอินทรา และคอมมูนิตี ้มอลล์ ต่างๆ เป็ นต้ น
ล่าสุดเตรี ยมจัดงาน Pre-Sales สาหรับโครงการ เคนซิงตัน เกษตร-แคมปั ส ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2559 ณ. Sale gallery
โครงการ พร้ อมรับส่วนลดในราคาพิเศษสุด สนใจสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ 062 602 9000 และ จัดงาน VVIP DAY สาหรับ
โครงการ นอตติ ้ง ฮิลล์ ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ เจริญกรุงในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ. โฮเต็ล วันซ์ แบงค็อก(Hotel Once Bangkok)
เปิ ดให้ จองสิทธิ์ก่อนใคร ในราคาพิเศษสุด!!ลูกค้ าที่ต้องการเป็ นเจ้ าของคอนโดมิเนียมย่านใจกลางเมืองเก่า สามารถเข้ า
ร่วมงาน ได้ หรื อ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ 091 774 9099
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