
 

 

ข่าวประชาสมัพนัธ์  
 

“ออริจิน้” ชูแบรนดิง้ My Life. My Origin บุกตลาด 
ดงึ “ณเดชน์” ซุปเปอร์สตาร์อันดับ 1 ของไทย ขึน้แท่นพรีเซน็เตอร์ 
พร้อมเปิดตัวคอนโดใหม่อีก 4 โครงการรวมมูลค่า 8,400 ล้านบาท 

 

ออริจิน้ เปิดตัวแบรนดิง้แคมเปญ “My Life. My Origin” เสริมแกร่งภาพลักษณ์ หลังโตพรวด
ต่อเน่ืองตลอด 8 ปี เช่ือหมดยุคคนแห่อยู่ในเมือง ถึงยุคใช้ชีวิตแบบเป็นตัวเองในถิ่นท าเลที่
คุ้นเคย พร้อมดึง “ณเดชน์” เป็นพรีเซ็นเตอร์ สะท้อนภาพลักษณ์บริษัทและคอนโดทัง้ 3 แบรนด์ 
ถือโอกาสดี ประกาศเปิดตัวคอนโดใหม่พร้อมกันอีก 4 โครงการ 3 แบรนด์ มูลค่ารวม 8,400 ล้าน
บาท 
 
นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) หรือ ORI 
ผู้พฒันาโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ ไนท์บริดจ์ (Knightsbridge), นอตติง้ ฮิลล์ (Notting Hill), และเคนซิงตนั 
(Kensington) กลา่วว่า ตลอด 8 ปีที่ผ่านมานบัตัง้แต่ก่อตัง้บริษัทเมื่อปี 2552 บริษัทเติบโตขึน้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
และมีก้าวส าคญัใหม่ๆ  ทกุปี อาทิ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย การมียอดขายทะล ุ1 หมื่นล้าน
บาท ดงันัน้ วนันี ้ในช่วงที่บริษัทก าลงัจะครบรอบ 8 ปีและก้าวเข้าสูปี่ที่ 9 จึงได้ทุ่มงบประมาณกว่า 100 ล้านบาทในการ
จัดท าแบรนดิง้แคมเปญภายใต้แนวคิด “My Life. My Origin” หรือ “ชีวิตในฝันแบบที่ เป็นคุณ” เพื่อให้บริษัทมี
ภาพลกัษณ์ที่ชดัเจน สะท้อนตวัตนของแบรนด์โดดเดน่ยิ่งขึน้ 
 
“เราค้นพบว่า สาเหตุที่ยอดขายตลอด 8 ปีที่ผ่านมาของเราเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เพราะเราสามารถเข้าถึงตลาดผู้อยู่
อาศยัดัง้เดิมในแต่ละท าเล ยอดขายหลายๆ โครงการของเราเป็นผู้ อยู่อาศยัดัง้เดิมในท าเลนัน้กว่า 70% สะท้อนว่า
ความสขุของลกูค้าของเรา คือการได้มีที่อยูอ่าศยัในท าเลที่เขาคุ้นเคย ติดรถไฟฟา้ และนี่จึงเป็นท่ีมาของแบรนดิง้แคมเปญ 
My Life. My Origin เราอยากให้ทกุคนใช้ชีวิตในฝันแบบที่เป็นคณุ” นายพีระพงศ์ กลา่ว 
 
ที่ผ่านมา คอนโดมิเนียมมกัถูกกล่าวถึงในฐานะบ้านหลงัที่ 2 ผู้คนมกัคิดว่าบ้านหลงัที่ 2 ต้องอยู่ในเมือง เพื่อให้ใกล้ที่
ท างานที่สุด แต่นับจากนีไ้ปจะไม่ใช่ยุคคนแห่ไปอยู่ในเมือง เพราะโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมอย่างรถไฟฟ้า
สามารถกระจายเข้าถึงผู้คนในทกุพืน้ที่ ตลาดคอนโดมิเนียมจะกลายเป็นบ้านหลงัแรกของคนรุ่นใหม่ที่เกิดจากครอบครัว
ขยายหรือต้องการอยู่ในแนวรถไฟฟ้าใกล้แหลง่งาน กลา่วคือเดิมเคยอาศยัอยู่บ้านแนวราบในท าเลไหน พอมีครอบครัว
เพิ่มเติม ก็ขยายไปอยูใ่นคอนโดมิเนียมท าเลใกล้เคียงเดิม เพื่อให้ได้ใช้ชีวิตอยู่ในย่านที่คุ้นเคย ไปหาญาติพี่น้องได้สะดวก 
ประเทศไทยจะเหมือนประเทศญ่ีปุ่ นที่ผู้คนไม่ได้คาดหวงัว่าต้องดิน้รนเข้าไปอยู่ในเมือง อาศยัรถไฟฟ้าไปท างานในแต่ละ
วนั การเป็นแบรนด์ที่ตอบสนองการใช้ชีวิตในฝันในแบบท่ีเป็นตวัเอง ไม่ต้องตามใคร จึงน่าจะเป็นแบรนด์ที่เข้าใจผู้บริโภค
ในปัจจบุนัและอนาคตมากที่สดุ 
 
“คา่ครองชีพในเมืองจะสงูขึน้เร่ือยๆ ราคาคอนโดมิเนียมในเมืองที่ราคา 3-5 ล้านจะไม่ใช่ราคาที่คนทัว่ไปเข้าถึงได้ แถมอีก
หนอ่ยคอนโดมิเนียมในเมืองอาจจะกลายเป็นคอนโดมิเนียมแบบลีสโฮลด์ ท่ีผู้ซือ้ไม่ได้มีสิทธ์ิขาดตลอดไป ทัง้หมดนีไ้ม่ใช่



ความฝันของคนทัว่ไป เพราะคนทัว่ไปยงัต้องการมีคอนโดมิเนียมท่ีตวัเองมีสทิธ์ิขาด ราคาเข้าถึงได้ มีการตกแตง่ มีฟังก์ชนั
ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นรากดัง้เดิมของเขา ออริจิน้ ซึ่งมีความหมายถึงรากหรือต้นก าเนิด ไม่ซ า้ใคร ไม่ตามใคร จึง
ต้องการแสดงจดุยืนในฐานะผู้ เข้าใจผู้บริโภคที่สดุผา่นแคมเปญ My Life. My Origin นี”้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลา่ว 
 
ทัง้นี ้บริษัทจะยงัคงมุง่หน้าพฒันาคอนโดมิเนียมเจาะตลาดพรีเมียมแมส อยา่งตอ่เนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทต้องการ
เป็นแชมป์การพฒันาคอนโดมิเนียมเจาะผู้ ต้องการห้องระดบัราคา 1.5 -3 ล้านบาท ซึง่เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ 
 
นายพีระพงศ์ กลา่วอีกวา่ เพื่อให้ภาพลกัษณ์ของบริษัทและคอนโดมิเนียมแต่ละแบรนด์ชดัเจนยิ่งขึน้ จึงได้ให้นายณเดชน์ 
คกิูมิยะ พระเอกระดบัแถวหน้าของเมืองไทย ซึ่งมีบุคลิกที่สอดคล้องกบัแบรนด์คอนโดมิเนียมทัง้ 3 แบรนด์ของออริจิน้ 
พร็อพเพอร์ตี ้มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในแคมเปญ My Life. My Origin ด้วย 
 
“ณเดชน์ คือคนธรรมดาที่มีสไตล์ คือตวัแทนของคนทัว่ไปที่มีทัง้มมุเนีย้บดดูี มมุเท่ๆ และมุมสบายๆ ไม่ต้องแต่งตวัหรูหรา 
สะท้อนภาพได้ตัง้แต่คอนโดมิเนียมแบรนด์เท่แบบเรียบหรูอย่างไนท์บริดจ์ แบรนด์ที่มีความทนัสมยัหรือโมเดิร์นอย่าง 
นอตติง้ ฮิลล์ และแบรนด์เทแ่บบลยุๆ อยา่งเคนซิงตนั นอกจากนีย้งัเป็นคนตัง้ใจท างานเพื่อให้ลกูค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สดุ และ
ออ่นน้อมถ่อมตนซึง่ตรงกนักบัวิธีการท างานแบบออริจิน้” นายพีระพงศ์ กลา่ว 
 
พร้อมกนันี ้บริษัทเตรียมเปิดตวัโครงการอีก 4 โครงการใหญ่ ได้แก่ 1. ไนท์บริดจ์ พหลโยธิน-อินเตอร์เชนจ์ (Knightsbridge 
Phaholyothin-Interchange) มลูคา่ 2,100 ล้านบาท 2.นอตติง้ ฮิลล์ สกายสแครปเปอร์ @ เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ (Notting 
Hill Skyscraper@Central Rattanathibet) มลูค่า 2,500 ล้านบาท 3.นอตติง้ ฮิลล์ สขุมุวิท 105 (Notting Hill Sukhumvit 
105) เฟส 2 มลูค่า 1,300 ล้านบาท และ 4.เคนซิงตนั สขุมุวิท- เทพารักษ์ (Kensington Sukhumvit-Theparak) มลูค่า 
2,500 ล้านบาท รวมมลูคา่โครงการกวา่ 8,400 ล้านบาท เปิดวีไอพี พรีเซลพร้อมกนั 17 มิ.ย. นี ้
 
ปัจจุบนั บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) มีโครงสร้างธุรกิจหลากหลาย ประกอบด้วย 1.ธุรกิจพฒันาที่อยู่
อาศยัเพื่อการขาย (Project Development Business) พฒันาคอนโดมิเนียมมาแล้วประมาณ 35 โครงการ รวมมูลค่า
โครงการประมาณ 30,000 ล้านบาท 2.ธุรกิจที่สร้างรายได้หมนุเวยีนตอ่เนื่อง (Recurring Income Business) เช่น โรงแรม 
เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ ค้าปลีก 3.ธุรกิจบริการ (Service Business) เช่น ธุรกิจการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจตวัแทนซือ้ 
ขาย เช่า อสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสงัหาริมทรัพย์ และยงัมีวิสยัทศัน์ในการขยายประเภทธุรกิจใหม่ๆ อย่าง
ตอ่เนื่อง เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจร 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสมัพนัธ์ บริษัท อเกต คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 
คณุตะวนั หวงัเจริญวงศ์ (ปุ๊ ย) 083 074 2230, คณุอญัญาพร ธรรมติกานนท์ (ผึง้) 081 259 8889 
Email : agate_pr@hotmail.com, tawan@agatethai.com 


