ข่าวประชาสัมพันธ์

ออริจนิ ้ รุ กหนักปั กหมุด บุกทำเลโซน CBD ใจกลำงเมืองครัง้ แรก !!!
เปิ ดโครงกำรระดับลักชัวรี่ “ไนท์ บริดจ์ ไพร์ ม สำทร” ย่ ำนสำทร-นรำธิวำสใกล้ รถไฟฟ้ ำ ช่ องนนทรี
มูลค่ ำโครงกำรกว่ ำ 3,800ล้ ำนบำท กับรำคำที่คุณสำมำรถเป็ นเจ้ ำของได้
บริ ษัท ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ ตี้ จำกัด (มหำชน) หรื อ ORI ยกระดับกำรพัฒนำโครงกำรทีอ่ ยู่อำศัย บุกทำเลโซน CBD ใจ
กลำงเมือง พร้อมเปิ ดตัวโครงกำรระดับลักชัวรี ่ “ไนท์บริ ดจ์ ไพร์ ม สำทร” ย่ำนสำทร-นรำธิ วำส สไตล์ดูเพล็กซ์ รำคำ
เริ่ มต้นเพียง 4.5 ล้ำนบำท มูลค่ำโครงกำรกว่ำ 3,800 ล้ำนบำท ชูจดุ เด่น PrimeArea ทีอ่ ยู่อำศัยในย่ำนเศรษฐกิ จสำคัญ
ใกล้รถไฟฟ้ำช่องนนทรี และ รถไฟฟ้ำสำยสีเทำ ทีจ่ ะเกิ ดขึ้นในอนำคต เน้นเจำะกลุ่มคนทำงำนระดับ B ขึ้นไป มัน่ ใจ
สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยได้เป็ นอย่ำงดี
คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน) ภำยใต้ ช่ ือ
หลักทรัพย์ “ORI”เปิ ดเผยว่า ภาพรวมของตลาดคอนโดมิเนียม ใจกลางเมืองใกล้ รถไฟฟ้า เชื่อว่ายังมีดีมานด์อย่าง
ต่อเนื่อง ด้ วยเหตุผลของคนเมืองที่ทางานออฟฟิ ศที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนไป และส่วนหนึง่ มาจากการจับจองของนักลงทุนไทย
และนักลงทุนต่างชาติ ลูกค้ าจะมองถึงเรื่ องความคุ้มค่าและมูลค่าในอนาคตที่เพิ่มขึ ้น เพราะขณะนี ้ที่ดินในเมืองหายาก
ขึ ้นและปรับตัวสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทาเลใจกลางเมืองย่านเศรษฐกิจสาคัญและเป็ นที่ร้ ูจกั ในระดับโลกอย่าง
ย่านสาทร ซึง่ ในปั จจุบนั แถวนี ้จะหาที่ดินในการพัฒนาโครงการที่อยูอ่ าศัยนันเป็
้ นไปได้ ยาก ล่าสุด บริษัทฯ เตรี ยม
เปิ ดตัวโครงการใหม่ภายใต้ กลยุทธ์ Blue Ocean Location ซึง่ เป็ นจุดแข็งที่สดุ ของ ออริจิ ้น ในการเลือกสรรทาเลที่ดีที่สดุ
นอกเหนือจากกลยุทธ์ด้านราคาที่สร้ างความได้ เปรี ยบให้ กบั สินค้ า
โดยการพัฒนาโครงการที่มีคณ
ุ ภาพในระดับที่
ผู้บริโภคเอื ้อมถึง ที่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคได้ อย่างสมบูรณ์ที่สดุ กับ โครงการระดับลักชัวรี่ ใจ
กลางเมือง ย่านสาทร ครัง้ แรก !! คือ โครงการ ไนท์ บริดจ์ ไพร์ ม สำทร (Knightsbridge Prime Sathorn) เพื่อยกระดับ
การพัฒนาโครงการของบริษัทให้ เข้ ามาอยูใ่ นใจกลางเมืองมากขึ ้น โดยโครงการดังกล่าว พัฒนาเป็ นคอนโดมิเนียม
ระดับ ลักชัวรี่ แบบดูเพล็กซ์ ในราคาที่สามารถจับจองเป็ นเจ้ าของได้ ชูจดุ เด่นทาเลดังกล่าวถือเป็ นทาเล Prime Area
ราคาดูเพล็กซ์เริ่มต้ นเพียง 4.5 ล้ านบาท มูลค่าโครงการกว่า 3,800 ล้ านบาท ย ้ามัน่ ใจทาเลดังกล่าวยังมีดีมานด์อย่าง
ต่อเนื่อง
โครงการ ไนท์ บริดจ์ ไพร์ ม สำทร (Knightsbridge Prime Sathorn) พัฒนาเป็ นโครงการคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่
ใจกลางเมือง 43 ชัน้ 1 อาคาร จานวน 726 ยูนิต ตังอยู
้ บ่ นถนนสาทรห่างจากแยกสาทร – นราธิวาสประมาณ 550เมตร
ในราคาห้ องดูเพล็กซ์เริ่มต้ นเพียง 4.5 ล้ านบาท มีห้องชุดทังหมด
้
4 รูปแบบ ได้ แก่ 1. ห้ อง Type A Duplex มีพื ้นที่ใช้ สอย

ขนาด 44 ตร.ม. 2. ห้ อง Type B Duplex มีพื ้นที่ใช้ สอยขนาด 37 ตร.ม. 3. ห้ อง Type C Monoplex มีพื ้นที่ใช้ สอยขนาด
30 ตร.ม. ห้ อง Type D Monoplex มีพื ้นที่ใช้ สอยขนาด 24 ตร.ม. พัฒนาโครงการภายใต้ แนวคิด Medium and Luxury
Condo เน้ นการดีไซน์บนความเรี ยบง่ายแต่มีความพรี เมี่ยม เพื่อสร้ างมิติใหม่ของการพักอาศัย ที่จะนาผู้พกั อาศัยไปยัง
เป้าหมายของชีวิตที่กาหนดไว้ และถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตได้ อย่างรวดเร็วและลงตัวครบครันด้ วยสิง่ อานวยความ
สะดวกมากมายในโครงการ อาทิ อาคารจอดรถระบบอัตโนมัติที่สามารถรองรับการจอดรถได้ ถึง 70% ของยูนิตทังหมด
้
(ประมาณ 500 คัน) ล็อบบี ้ สระว่ายน ้าขนาดใหญ่ ฟิ ตเนส ห้ องอ่านหนังสือ ลูว่ ิ่ง ฯลฯ
โครงการตังอยู
้ ่ต้นถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซงึ่ เป็ นถนนย่านเศรษฐกิจที่เก่าแก่อนั ดับต้ นๆ ของประเทศไทย ทาเลตังห่
้ าง
จากแยกสาธร-นราธิวาส เพียง 550 ม. ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานี ช่องนนทรี เพียง 600 ม. สถานีรถ BRT เพียง
0 เมตร และติดรถไฟฟ้าสายสีเทาในอนาคต ซึง่ คาดว่าจะเปิ ดใช้ บริการในปี 2564 ทาให้ การคมนาคมในย่านนี ้ในอนาคต
มีความสะดวกสบายมากขึ ้น

ที่จะตอบโจทย์ของการคมนาคมไปยังทิศต่างๆของกรุงเทพฯได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เชื่อมต่อกับถนนสายสาคัญในกรุงเทพฯได้ อยากหลายสาย อาทิ ถนนสาทร-นราธิวาส ถนนสุรวงศ์ ถนนสาทร ถนนสีลม
ฯลฯ
“ระยะหลังๆ มานี ้ ที่ดนิ ในย่านเศรษฐกิจสาคัญใจกลางกรุงเทพฯ นันค่
้ อนข้ างหายาก จานวนโครงการที่เปิ ดตัวใหม่ลดลง
ผู้ที่ซื ้อเพื่อลงทุนคอนโดในบริเวนนี ้มีโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนกาไรสูงขึ ้นและตลาดการขายต่อ (Resale) ในอนาคต
ก็จะมีแนวโน้ มสดใส ซึง่ ไนท์ บริดจ์ ไพร์ ม สำทร ตังอยู
้ บ่ ริเวณแยกสาทร-นราธิวาส ซึง่ จัดว่าเป็ นทาเลที่ดีเยี่ยม
เพียบพร้ อมด้ วยความสะดวกสบาย ระบบขนส่งมวลชนที่รวมสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี และในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสาย
สีเทา มารองรับการเดินทาง ที่ห่างจากตัวโครงการไม่กี่ยา่ งก้ าว ”คุณพีระพงศ์ กล่าวตอนท้ าย
ล่าสุดสาหรับโครงการ ไนท์ บริดจ์ ไพร์ ม สำทร เปิ ดให้ จองพร้ อมชมห้ องตัวอย่างทัง้ 4 รูปแบบ ในวันที่ 1-2 ตุลาคม
2559 ณ Sale Gallery นอกจากนันยั
้ งเตรี ยมจัดโปรโมชัน่ และข้ อเสนอสุดพิเศษ สาหรับลูกค้ าที่ต้องการเป็ นเจ้ าของ
คอนโดระดับลักชัวรี่ ใจกลางเมือง ที่พร้ อมตอบรับทุกการใช้ ชีวิตได้ อย่างลงตัวที่สดุ ที่อยูต่ งบนท
ั ้ าเลศักยภาพย่าน
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