ข่าวประชาสัมพันธ์

“ออริจนิ ้ ” ชูแบรนดิง้ My Life. My Origin บุกตลาด
ดึง “ณเดชน์ ” ซุปเปอร์ สตาร์ อันดับ 1 ของไทย ขึน้ แท่ นพรี เซ็นเตอร์
พร้ อมเปิ ดตัวคอนโดใหม่ อีก 4 โครงการรวมมูลค่ า 8,400 ล้ านบาท
ออริ จิน้ เปิ ดตัวแบรนดิง้ แคมเปญ “My Life. My Origin” เสริมแกร่ งภาพลักษณ์ หลังโตพรวด
ต่ อเนื่ องตลอด 8 ปี เชื่ อหมดยุคคนแห่ อยู่ในเมื อง ถึงยุคใช้ ชีวิตแบบเป็ นตัวเองในถิ่นทาเลที่
คุ้นเคย พร้ อมดึง “ณเดชน์ ” เป็ นพรี เซ็นเตอร์ สะท้ อนภาพลักษณ์ บริษัทและคอนโดทัง้ 3 แบรนด์
ถือโอกาสดี ประกาศเปิ ดตัวคอนโดใหม่ พร้ อมกันอีก 4 โครงการ 3 แบรนด์ มูลค่ ารวม 8,400 ล้ าน
บาท
นายพีระพงศ์ จรู ญเอก ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท ออริ จิน้ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) หรื อ ORI
ผู้พฒ
ั นาโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้ แบรนด์ ไนท์บริ ดจ์ (Knightsbridge), นอตติ ้ง ฮิลล์ (Notting Hill), และเคนซิงตัน
(Kensington) กล่าวว่า ตลอด 8 ปี ที่ผ่านมานับตังแต่
้ ก่อตังบริ
้ ษัทเมื่อปี 2552 บริ ษัทเติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง
และมีก้าวสาคัญใหม่ๆ ทุกปี อาทิ การเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การมียอดขายทะลุ 1 หมื่นล้ าน
บาท ดังนัน้ วันนี ้ ในช่วงที่บริ ษัทกาลังจะครบรอบ 8 ปี และก้ าวเข้ าสูป่ ี ที่ 9 จึงได้ ท่มุ งบประมาณกว่า 100 ล้ านบาทในการ
จัดทาแบรนดิ ้งแคมเปญภายใต้ แนวคิด “My Life. My Origin” หรื อ “ชีวิตในฝั นแบบที่เป็ นคุ ณ ” เพื่อให้ บริ ษัทมี
ภาพลักษณ์ที่ชดั เจน สะท้ อนตัวตนของแบรนด์โดดเด่นยิ่งขึ ้น
“เราค้ นพบว่า สาเหตุที่ยอดขายตลอด 8 ปี ที่ผ่านมาของเราเติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง เพราะเราสามารถเข้ าถึงตลาดผู้อยู่
อาศัยดังเดิ
้ ม ในแต่ละทาเล ยอดขายหลายๆ โครงการของเราเป็ น ผู้อยู่อาศัยดังเดิ
้ มในทาเลนันกว่
้ า 70% สะท้ อนว่า
ความสุขของลูกค้ าของเรา คือการได้ มีที่อยูอ่ าศัยในทาเลที่เขาคุ้นเคย ติดรถไฟฟ้า และนี่จึงเป็ นที่มาของแบรนดิ ้งแคมเปญ
My Life. My Origin เราอยากให้ ทกุ คนใช้ ชีวิตในฝันแบบที่เป็ นคุณ” นายพีระพงศ์ กล่าว
ที่ผ่านมา คอนโดมิเนียมมักถูกกล่าวถึงในฐานะบ้ านหลังที่ 2 ผู้คนมักคิดว่าบ้ านหลังที่ 2 ต้ องอยู่ในเมือง เพื่อให้ ใกล้ ที่
ทางานที่สุด แต่นับจากนีไ้ ปจะไม่ใช่ยุคคนแห่ไปอยู่ในเมือง เพราะโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านการคมนาคมอย่างรถไฟฟ้า
สามารถกระจายเข้ าถึงผู้คนในทุกพื ้นที่ ตลาดคอนโดมิเนียมจะกลายเป็ น บ้ านหลังแรกของคนรุ่ นใหม่ที่เกิดจากครอบครัว
ขยายหรื อต้ องการอยู่ในแนวรถไฟฟ้าใกล้ แหล่งงาน กล่าวคือเดิมเคยอาศัยอยู่บ้านแนวราบในทาเลไหน พอมีครอบครัว
เพิ่มเติม ก็ขยายไปอยูใ่ นคอนโดมิเนียมทาเลใกล้ เคียงเดิม เพื่อให้ ได้ ใช้ ชีวิตอยู่ในย่านที่ค้ นุ เคย ไปหาญาติพี่น้องได้ สะดวก
ประเทศไทยจะเหมือนประเทศญี่ปนที
ุ่ ่ผ้ คู นไม่ได้ คาดหวังว่าต้ องดิ ้นรนเข้ าไปอยู่ในเมือง อาศัยรถไฟฟ้าไปทางานในแต่ล ะ
วัน การเป็ นแบรนด์ที่ตอบสนองการใช้ ชีวิตในฝันในแบบที่เป็ นตัวเอง ไม่ต้องตามใคร จึงน่าจะเป็ นแบรนด์ที่เข้ าใจผู้บริ โภค
ในปั จจุบนั และอนาคตมากที่สดุ
“ค่าครองชีพในเมืองจะสูงขึ ้นเรื่ อยๆ ราคาคอนโดมิเนียมในเมืองที่ราคา 3-5 ล้ านจะไม่ใช่ราคาที่คนทัว่ ไปเข้ าถึงได้ แถมอีก
หน่อยคอนโดมิเนียมในเมืองอาจจะกลายเป็ นคอนโดมิเนียมแบบลีสโฮลด์ ที่ผ้ ซู ื ้อไม่ได้ มีสิทธิ์ขาดตลอดไป ทังหมดนี
้
้ไม่ใช่

ความฝันของคนทัว่ ไป เพราะคนทัว่ ไปยังต้ องการมีคอนโดมิเนียมที่ตวั เองมีสทิ ธิ์ขาด ราคาเข้ าถึงได้ มีการตกแต่ง มีฟังก์ชนั
ที่ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ที่เป็ นรากดังเดิ
้ มของเขา ออริ จิ ้น ซึ่งมีความหมายถึงรากหรื อต้ นกาเนิด ไม่ซ ้าใคร ไม่ตามใคร จึง
ต้ องการแสดงจุดยืนในฐานะผู้เข้ าใจผู้บริ โภคที่สดุ ผ่านแคมเปญ My Life. My Origin นี ้” ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กล่าว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะยังคงมุง่ หน้ าพัฒนาคอนโดมิเนียมเจาะตลาดพรี เมียมแมส อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ ษัทต้ องการ
เป็ นแชมป์ การพัฒนาคอนโดมิเนียมเจาะผู้ต้องการห้ องระดับราคา 1.5 -3 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ
นายพีระพงศ์ กล่าวอีกว่า เพื่อให้ ภาพลักษณ์ของบริ ษัทและคอนโดมิเนียมแต่ละแบรนด์ชดั เจนยิ่งขึ ้น จึงได้ ให้ นายณเดชน์
คูกิมิยะ พระเอกระดับแถวหน้ าของเมืองไทย ซึ่งมีบุคลิกที่สอดคล้ องกับแบรนด์คอนโดมิเนียมทัง้ 3 แบรนด์ของออริ จิน้
พร็ อพเพอร์ ตี ้ มาเป็ นพรี เซ็นเตอร์ ในแคมเปญ My Life. My Origin ด้ วย
“ณเดชน์ คือคนธรรมดาที่มีสไตล์ คือตัวแทนของคนทัว่ ไปที่มีทงมุ
ั ้ มเนี ้ยบดูดี มุมเท่ๆ และมุ มสบายๆ ไม่ต้องแต่งตัวหรู หรา
สะท้ อนภาพได้ ตงั ้ แต่คอนโดมิเนียมแบรนด์ เท่แบบเรี ยบหรู อย่างไนท์บริ ดจ์ แบรนด์ที่มีความทันสมัยหรื อโมเดิร์น อย่าง
นอตติ ้ง ฮิลล์ และแบรนด์เท่แบบลุยๆ อย่างเคนซิงตัน นอกจากนี ้ยังเป็ นคนตังใจท
้ างานเพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับสิ่งที่ดีที่สดุ และ
อ่อนน้ อมถ่อมตนซึง่ ตรงกันกับวิธีการทางานแบบออริ จิ ้น” นายพีระพงศ์ กล่าว
พร้ อมกันนี ้ บริ ษัทเตรี ยมเปิ ดตัวโครงการอีก 4 โครงการใหญ่ ได้ แก่ 1. ไนท์บริ ดจ์ พหลโยธิน-อินเตอร์ เชนจ์ (Knightsbridge
Phaholyothin-Interchange) มูลค่า 2,100 ล้ านบาท 2.นอตติ ้ง ฮิลล์ สกายสแครปเปอร์ @ เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ (Notting
Hill Skyscraper@Central Rattanathibet) มูลค่า 2,500 ล้ านบาท 3.นอตติ ้ง ฮิลล์ สุขมุ วิท 105 (Notting Hill Sukhumvit
105) เฟส 2 มูลค่า 1,300 ล้ านบาท และ 4.เคนซิงตัน สุขมุ วิท- เทพารักษ์ (Kensington Sukhumvit-Theparak) มูลค่า
2,500 ล้ านบาท รวมมูลค่าโครงการกว่า 8,400 ล้ านบาท เปิ ดวีไอพี พรี เซลพร้ อมกัน 17 มิ.ย. นี ้
ปั จจุบนั บริ ษัท ออริ จิน้ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) มีโครงสร้ างธุรกิจหลากหลาย ประกอบด้ วย 1.ธุรกิจพัฒนาที่อยู่
อาศัยเพื่อการขาย (Project Development Business) พัฒนาคอนโดมิเนียมมาแล้ วประมาณ 35 โครงการ รวมมูลค่า
โครงการประมาณ 30,000 ล้ านบาท 2.ธุรกิจที่สร้ างรายได้ หมุนเวียนต่อเนื่อง (Recurring Income Business) เช่น โรงแรม
เซอร์ วิสอพาร์ ตเมนท์ ค้ าปลีก 3.ธุรกิจบริ การ (Service Business) เช่น ธุรกิจการจัดการอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิ จตัวแทนซื ้อ
ขาย เช่า อสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึ กษาด้ านอสังหาริ มทรัพย์ และยังมีวิสยั ทัศน์ในการขยายประเภทธุรกิจใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์แบบครบวงจร
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