ข่าวประชาสัมพันธ์

“ออริจนิ ้ ” เปิ ดตัว “Knightsbridge Phaholyothin Interchange”
ตอกยำ้ ภำพเจ้ ำทำเลเกษตร-สะพำนใหม่
มั่นใจ Q2 โกยยอดขำย 4,000 ล้ ำนบำท
ออริ จิน้ เปิ ดตัวโครงกำรใหม่ “ไนท์ บริ ดจ์ พหลโยธิน อินเตอร์ เชนจ์ ” มูลค่ ำโครงกำร 2,100 ล้ ำน
บำท รำคำเริ่มต้ น 1.89 ล้ ำน ตระหง่ ำนหัวมุมวงเวียนหลักสี่ ตอกยำ้ ควำมเป็ นเจ้ ำทำเลเกษตรสะพำนใหม่ ชูจุดขำย “More Choices More Chances” สร้ ำง “ชีวิตอัลติเมท” ให้ ผ้ ูอยู่อำศัย รองรั บ
ควำมเปลี่ยนแปลงของกรุ งเทพฯ เปิ ดวีไอพีพรี เซล ณ สำนักงำนขำย 17 มิ.ย.นี ้ มั่นใจปิ ดไตรมำส
2 ด้ วยยอดขำย 4,000 ล้ ำนบำท
นำยพีระพงศ์ จรู ญเอก ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร บริ ษัท ออริ จิน้ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน) หรื อ ORI
ผู้พฒ
ั นาโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้ แบรนด์ ไนท์บริ ดจ์ (Knightsbridge), นอตติ ้ง ฮิลล์ (Notting Hill), และเคนซิงตัน
(Kensington) กล่าวว่า บริ ษัทได้ เปิ ดตัวโครงการใหม่ภายใต้ ชื่อ “ไนท์บริ ดจ์ พหลโยธิน อินเตอร์ เชนจ์ ” (Knightsbridge
Phaholyothin Interchange) เป็ นคอนโดมิเนียม 15 ชัน้ 2 อาคาร จานวน 726 ยูนติ มูลค่าโครงการ 2,100 ล้ านบาท ตังอยู
้ ่
บริ เวณหัวมุมวงเวียนอนุสาวรี ย์หลักสี่ หันหน้ าเข้ าหาถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็ นจุดเชื่อมต่อ (อินเตอร์ เชนจ์) ระหว่างรถไฟฟ้า
สายสีเขียวส่วนต่อขยายหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และสายสีชมพู มีนบุรี-แคราย
“ทาเลรถไฟฟ้าสีเขียวส่วนต่อขยายทางตอนเหนือ ไล่มาตังแต่
้ หมอชิต เกษตร สะพานใหม่ ไปจนถึงคูคต ถื อเป็ นทาเล
ศักยภาพ และเป็ นทาเลที่ออริ จิน้ พร็ อพเพอร์ ตี ้ให้ ความสาคัญอย่างต่อเนื่อง เพราะมี ทงแหล่
ั ้ งชุมชน แหล่งงานภาครั ฐ
แหล่งงานภาคเอกชนดังเดิ
้ มของคนกรุงเทพฯตอนเหนือ ซึง่ มีแนวโน้ มขยายตัวขึ ้นเรื่ อยๆ จากการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน
เป็ นทาเลที่มีเรี ยลดีมานด์มหาศาล เราจึงเปิ ดตัวโครงการไนท์บริ ดจ์ พหลโยธิน อินเตอร์ เชนจ์ เป็ นโครงการที่ 8 ของออริ จิ ้น
บนย่ า นนี ้ เพื่ อ ตอกย า้ ความเป็ น เจ้ าท าเลเกษตร-สะพานใหม่ และตอบโจทย์ ชี วิ ต คนเมื อ งที่ ก าลัง จะเปลี่ ย นไป”
นายพีระพงศ์ กล่าว
โครงการดังกล่าว พัฒนาขึ ้นภายใต้ คอนเซ็ปต์ More Choices More Chances มุ่งหวังจะสร้ างทางเลือกและโอกาสใหม่ๆ
ในการอยูอ่ าศัยให้ แก่ผ้ บู ริ โภค ด้ วยสุดยอดทาเลและสุดยอดสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคได้ มี “ชีวิตอัลติเมท”
โดยจะเปิ ดวีไอพีพรี เซลโครงการดังกล่าวในวันที่ 17 มิ.ย.นี ้ ณ สานักงานขายโครงการ
ด้ านนำยนพรัตน์ เอือ้ พิพัฒนำกูล กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท วัน เรียลเอสเตท จำกัด ในฐานะผู้บริ หารด้ านการขาย
และการตลาดโครงการไนท์บริ ดจ์ พหลโยธิน อินเตอร์ เชนจ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมุง่ ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของ
กรุ ง เทพฯด้ ว ยการสร้ างทางเลือ กใหม่ๆ ให้ แ ก่ผ้ ูบริ โภค ได้ แก่ 1.ทางเลือกในการเดิ นทาง ให้ ผ้ ูอยู่อาศัย ได้ ใช้ ชีวิ ตกับ
“อัลติเมท ทรำนสปอร์ ต” ผ่านจุดเชื่ อมต่อรถไฟฟ้า 2 สาย คือสายสีเขียวและสายสีชมพู สามารถเดินทางไปได้ ถึง
สุดตอนเหนือของกรุงเทพฯ และคอนเน็คไปสูจ่ ดุ อื่นๆ ของกรุงเทพฯได้ อย่างง่ายดาย

“เมื่อรถไฟฟ้าเปิ ดให้ บริ การในอีก 2 ปี ข้างหน้ า จะช่วยมอบความสะดวกสบายในการเดินทางให้ แก่ผ้ อู ยู่ อาศัยในโครงการ
ระดับเดียวกับที่อินเตอร์ เชนจ์อื่นๆ เช่น สยาม ช่องนนทรี อโศก เคยมอบให้ ผ้ อู ยู่อาศัยมาแล้ ว ในขณะที่ราคาต่ากว่าโซน
รัชโยธิน-ลาดพร้ าวถึง 40% ทังที
้ ่อยูบ่ นรถไฟฟ้าสายเดียวกันและห่างกันเพียงไม่กี่สถานี” นายนพรัตน์ กล่าว
2.ทางเลือกในการใช้ ชีวติ เปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ ของผู้อยูอ่ าศัยต่อกรุงเทพฯ ด้ วย “อัลติเมท รูฟ” พื ้นที่สว่ นกลางบนดาดฟ้า
ชัน้ 15 พร้ อมด้ วยสกายวอล์คเชื่อมต่อระหว่างคอนโดมิเนียม 2 อาคาร ให้ ผ้ อู ยูอ่ าศัยได้ พบกับ Panoramic Bangkok View
มองเห็นกรุงเทพฯในมุมมองใหม่แบบ 360 องศา
นอกจากนี ้ ยังมี “อัลติเมท ฟำซิลิตี”้ ให้ ผ้ อู ยูอ่ าศัยได้ สมั ผัสประสบการณ์สดุ พิเศษผ่านสิง่ อานวยความสะดวก 30 ฟั งก์ชนั่
บนพื ้นที่สว่ นกลางรวมกว่า 3,700 ตร.ม. ที่จะช่วยรองรับการใช้ ชีวติ ทังการท
้
างาน ครอบครัว เพื่อน และเรื่ องส่วนตัว อาทิ
สระว่ายน ้ารูปตัว L ความยาวถึง 35 เมตร ฟิ ตเนสขนาดกว่า 100 ตร.ม. Co-working space ห้ องโยคะ Sky Lounge, Sky
Barbeque area
ภายในห้ องพักยังออกแบบให้ เป็ น “อัลติเมท รูม” มีการออกแบบและการตกแต่งภายในห้ องพักไว้ ถึง 20 รูปแบบ เพื่อตอบ
โจทย์การใช้ ชีวิตที่แตกต่างกัน เฟอร์ นิเจอร์ ที่ใช้ ตกแต่งห้ อง เป็ นเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ประดับขอบด้ วยสีโรสโกลด์ มีกระจกกันห้
้ อง
แบบเต็มเฟรม ช่วยให้ บรรยากาศภายในห้ องดูหรูหราและมีสไตล์ ขณะที่ความสูงจากพื ้นถึงเพดาน (Floor to Ceiling) อยู่
ที่ 2.55 เมตร ซึง่ ค่อนข้ างสูงมากเมื่อเทียบกับโครงการในทาเลเดียวกัน
โครงการไนท์บริ ดจ์ พหลโยธิน อินเตอร์ เชนจ์ ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่กว่า 5 ไร่ ใกล้ สถานีรถไฟฟ้าสถานีวดั พระศรี มหาธาตุ เพียง
200 เมตร และห่างจากเทสโก้ โลตัส สาขาหลักสี่ เพียง 100 เมตร ห่างจากเซ็นทรัล รามอินทรา และบิ๊กซี สะพานใหม่ ใน
ระยะทางเพียงไม่ถึง 2 กิโลเมตร ขณะเดียวกัน ยังใกล้ ทงโรงพยาบาลและแหล่
ั้
งงานของทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน อาทิ
สนามบินดอนเมือง กรมทหารราบที่ 11 กรมป่ าไม้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) สานักงานใหญ่
สาหรับห้ องพักอาศัย แบ่งออกเป็ น 5 แบบหลัก ได้ แก่ 1.ห้ องซูพีเรี ย 1 ห้ องนอน ขนาด 21.3-31.7 ตร.ม. 2.ห้ องดีลกั ซ์
1 ห้ องนอน ขนาด 28.2-29.8 ตร.ม. 3.ห้ องสวีท 1 ห้ องนอนพลัส ขนาด 33.4-38.8 ตร.ม. 4.ห้ องเพนท์เฮาส์ 2 ห้ องนอน
ขนาด 48.9-51.2 ตร.ม. และ 5.ห้ องดูเพล็กซ์ ขนาด 33-62 ตร.ม. ทุกห้ องตกแต่งแบบ Fully-Furnished ราคาเฉลีย่ เริ่ มต้ นที่
82,000 บาท/ตร.ม. ราคาเริ่ มต้ นอยู่ที่ 1.89 ล้ านบาท คาดว่าจะเริ่ มก่อสร้ างในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2561 และแล้ วเสร็ จ
ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2563
ด้ านนายพีระพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากโครงการไนท์บริ ดจ์ พหลโยธิน อินเตอร์ เชนจ์แล้ ว ในวันที่ 17 มิ.ย.นี ้ บริ ษัทยัง
เปิ ดวีไอพีพรี เซลโครงการใหม่อีก 3 โครงการ ได้ แก่ 1.เคนซิงตัน สุขมุ วิท- เทพารักษ์ (Kensington Sukhumvit-Theparak)
มูลค่า 2,500 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 รวมมูลค่าทัง้ 4 โครงการกว่า 8,400 ล้ านบาท เปิ ดวีไอพี พรี เซลพร้ อมกัน 17 มิ.ย. นี ้ ผู้สนใจ 4 โครงการดังกล่าว
สามารถลงทะเบียนได้ ที่ www.origin.co.th หรื อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 020 300 000

ทังนี
้ ้ คาดว่าการเปิ ดขาย 4 โครงการใหม่พร้ อมกันในวันที่ 17 มิ.ย. จะช่วยส่งผลให้ บริ ษัทคว้ ายอดขายไตรมาส 2/2560 ได้
ทะลุ 4,000 ล้ านบาท
ปั จจุบนั บริ ษัท ออริ จิน้ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) มีโครงสร้ างธุรกิจหลากหลาย ประกอบด้ วย 1.ธุรกิจพัฒนาที่อยู่
อาศัยเพื่อการขาย (Project Development Business) พัฒนาคอนโดมิเนียมมาแล้ ว ประมาณ 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 ธุรกิจตัวแทนซื ้อ
ขาย เช่า อสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึ กษาด้ านอสังหาริ มทรัพย์ และยังมีวิสยั ทัศน์ในการขยายประเภทธุรกิจใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์แบบครบวงจร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ บริษัทที่ปรึกษาด้ านการประชาสัมพันธ์ บริษัท อเกต คอมมิวนิเคชัน่ จากัด
คุณตะวัน หวังเจริญวงศ์ (ปุ๊ ย) 083 074 2230, คุณอัญญาพร ธรรมติกานนท์ (ผึ ้ง) 081 259 8889
Email : agate_pr@hotmail.com, tawan@agatethai.com

