ข่าวประชาสัมพันธ์ สาหรับสายอสังหาริ มทรัพย์

“ออริจนิ ้ ” ดึงเชน IHG ผุดโรงแรม 3 แห่ ง มูลค่ า 7,500 ล้ านบาท
พร้ อมผนึกโนมูระลุยแบรนด์ Staybridge Suites ครั ง้ แรกในเอเชียแปซิฟิก
ออริ จิ น้ แตกไลน์ ธุ รกิ จ ดึงเชนเครื อ อิ น เตอร์ คอนติเนนตั ล ผุ ด โรงแรม 3 แห่ งใจกลางทองหล่ อ ศรี ราชา มูลค่ าทรั พย์ สิน 7,500 ล้ านบาท เจาะตลาดญี่ ปุ่น-รั บการลงทุนอีอีซี พร้ อมเปิ ดตัวแบรนด์
ใหม่ Staybridge Suites ครั ้ ง แรกในเอเชี ย แปซิ ฟิ ก ผนึ ก โนมู ร ะลุ ย “Staybridge Suites Bangkok
Thonglor”
นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท ออริ จิน้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) หรื อ ORI ผู้พฒ
ั นา
โครงการคอนโดมิเนียมภายใต้ แบรนด์เคนซิงตัน นอตติ ้ง ฮิลล์ ไนท์บริ ดจ์ และพาร์ ค กล่าวว่า นอกจากการพัฒนาที่อยู่อาศัย
แล้ ว บริ ษัทยังมีวิสยั ทัศน์ในการเป็ นผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจโรงแรม เซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ สานักงาน
เช่า คอมมูนิตี ้มอลล์ สาหรับธุรกิจโรงแรมนัน้ บริ ษัทจะนาร่ องด้ วยการพัฒนาโรงแรม 3 แห่ง มูลค่าทรัพย์สินหลังการก่อสร้ าง
(Asset Value) อยู่ที่ ป ระมาณ 7,500 ล้ านบาท โดยล่าสุด ได้ เซ็น สัญ ญาน าแบรนด์ และเชนของเครื อ โรงแรมอิน เตอร์ ค อน
ติเนนตัล (IHG) เข้ ามาบริ หารโรงแรมทัง้ 3 แห่ง
“IHG เป็ นหนึง่ ในเครื อโรงแรมชันน
้ าของโลก ได้ รับการยอมรับด้ านการบริ หารโรงแรมด้ วยมาตรฐานสากล และมีแบรนด์โรงแรม
คุณภาพหลากหลายแบรนด์อยู่ทวั่ โลก การพัฒนาโรงแรม 3 แห่งแรกของเราในครัง้ นี ้จึงเลือกนาแบรนด์และเชนโรงแรมของ
IHG จานวน 2 แบรนด์มาบริ หาร ซึง่ เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ ทางานร่วมกับ IHG นับจากนี ้” นายพีระพงศ์ กล่าว
โรงแรมทัง้ 3 แห่งประกอบด้ วย 1.สเตย์บริ ดจ์ สวีท แบงค็อก ทองหล่อ (Staybridge Suites Bangkok Thonglor) 2.สเตย์บริ ดจ์
สวีท ชลบุรี ศรี ราชา (Staybridge Suites Chonburi Siracha) และ 3.ฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรี ราชา แหลมฉบัง (Holiday
Inn Suites Siracha Laemchabang) จะทยอยเปิ ดให้ บริ การจนครบทัง้ 3 แห่งภายในปี 2564 โดยการนาแบรนด์สเตย์ บริ ดจ์
สวีท (Staybridge Suites) เข้ ามานัน้ ถือเป็ นการนาแบรนด์ดงั กล่าวเข้ ามาใช้ เป็ นครัง้ แรกในเอเชียแปซิฟิก
สาหรับการพัฒนาโรงแรมสเตย์บริ ดจ์ สวีท แบงค็อก ทองหล่อนัน้ บริ ษัทยังได้ จบั มือกับบริ ษัท โนมูระ เรี ยลเอสเตท ดีเวลล็อป
เมนท์ พันธมิตรสาคัญของออริ จิ ้นในการพัฒนาที่อยูอ่ าศัย มาร่ วมพัฒนาโครงการดังกล่าวด้ วย เพื่อให้ สามารถพัฒนาโครงการ
และการบริ การให้ ตอบโจทย์กลุม่ เป้าหมายได้ อย่างดีที่สดุ ล่าสุด ได้ จดั ตังบริ
้ ษัทร่วมทุนขึ ้นมาในสัดส่วน 51 ต่อ 49
ด้ านนายราจิต สุขุมารั น ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพัฒนาธุ รกิจ ประจาภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริ กา
เครื อโรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล (IHG) กล่าวว่า สเตย์บริ ดจ์ สวีท เป็ นแบรนด์โรงแรมที่เปิ ดให้ บริ การมาแล้ วมากกว่า
250 แห่งทัว่ โลก ตกแต่งด้ วยบรรยากาศที่อบอุ่น สะดวกสบาย มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน เช่น อุปกรณ์ ครัวครบชุด

โซนทางานส่วนตัว โซนเอ็นเตอร์ เทนเมนต์ เหมาะสาหรับแขกที่ต้องการเข้ ามาพักระยะยาว เช่น กลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ ามา
ทางานในพื ้นที่นนๆ
ั ้ (Expat) หรื อนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (Business Traveller)
“เรามีความยินดีเป็ นอย่างยิ่ง ที่ได้ ร่วมงานกับบริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) อีกครัง้ ในการขยายฐานธุรกิจ ของ
เราด้ วยการนาแบรนด์โรงแรมใหม่ๆ มาสูภ่ มู ิภาค และด้ วยความต้ องการที่พกั แบบระยะยาวที่เพิ่มมากขึ ้นทังในกรุ
้
งเทพฯ และ
ศรี ราชา จึงถือเป็ นโอกาสที่ดียิ่งสาหรับสเตย์บริ ดจ์ สวีท และเราเห็นโอกาสในการเพิ่มจานวนสเตย์บริ ดจ์ สวีทให้ มากขึ ้นใน
เอเชียแปซิฟิกในภายภาคหน้ า ซึง่ เป็ นเรื่ องน่าตื่นเต้ น” นายราจิต กล่าว
ด้ านนายโทชิฮิเดะ สึคาซากิ เจ้ าหน้ าที่บริหาร กลุ่มธุ รกิจให้ เช่ าที่อยู่อาศัย การจัดการโรงแรมและอสังหาริ มทรั พย์
ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ บริ ษั ท โนมู ร ะ เรี ย ลเอสเตท ดี เวลล็ อ ปเมนท์ จ ากั ด กล่า วว่า ที่ ผ่ า นมา โนมูร ะถื อ เป็ น ผู้พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์อย่างครบวงจรในญี่ปนุ่ แต่ครัง้ นี ้ถือเป็ นอีกก้ าวสาคัญในการตัดสินใจออกมาลงทุนธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ
สาเหตุสาคัญที่ตดั สินใจลงทุนครัง้ นี ้ เนื่องจากมัน่ ใจในพันธมิตรที่มคี วามแข็งแกร่งในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ของไทยอย่างออริ จิ ้น
พร็ อพเพอร์ ตี ้ มัน่ ใจในแบรนด์คณ
ุ ภาพของเครื ออินเตอร์ คอนติเนนตัล รวมถึงมัน่ ใจในศักยภาพทาเลทองหล่อ ซึง่ เป็ นทาเลธุรกิจ
ที่มีความต้ องการการพักอาศัยของชาวต่างชาติ
“เรามั่นใจว่า เราจะสามารถนาโนว์ฮาวและความรู้ ความสามารถของเรามาช่วยพัฒ นาโรงแรมสเตย์บริ ดจ์ สวีท แบงค็อก
ทองหล่อ ให้ ตอบโจทย์ผ้ ใู ช้ บริ การ โดยเฉพาะชาวญี่ ปนุ่ ให้ ได้ รับการบริ การที่สะดวกสบายและน่าประทับ ใจ” นายโทชิฮิเดะ
กล่าว
สาหรับการลงทุนครัง้ นี ้ ถื อเป็ นส่วนหนึ่งของการลงทุนภายใต้ แผนการเติบโตระยะกลาง-ยาวของโนมูระตัง้ แต่ปีงบการเงิน
2559-2567 (สิ ้นสุด มี.ค.2568) ด้ วยการลงทุนในต่างประเทศภายใต้ งบลงทุน 3 แสนล้ านเยน (ราว 9.06 หมื่นล้ านบาท)
ด้ านนางจตุพร ผิวขาว กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท ออริ จิน้ วัน จากัด บริ ษัทพัฒนาธุรกิจที่สร้ างรายได้ หมุนเวียนในเครื อ
ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ กล่าวว่า จากข้ อมูลของสานักบริ หารแรงงานต่างด้ าว พบว่า จานวนชาวต่างชาติที่เข้ ามาทางานในไทย
มากที่ สุด คื อ ชาวญี่ ปุ่ น คิ ด เป็ นสัด ส่ ว นประมาณ 24% ขณะเดี ย วกั น จากข้ อมู ล ของปี 2555-2559 ยัง พบว่ า จ านวน
ชาวต่างชาติที่เข้ ามาทางานในกรุ งเทพฯ (Expat) มีจานวนเพิ่มขึ ้นเฉลี่ยถึง 16% ต่อปี ทาเลทองหล่อถือเป็ นทาเลสาคัญที่มี
ชาวต่างชาติเข้ ามาทางานและพักอาศัยเป็ นจานวนมาก มัน่ ใจว่าการพัฒนาโรงแรมในทาเลทองหล่อจะสามารถต อบโจทย์
ความต้ องการที่พกั อาศัย โดยเฉพาะของชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ ้นในย่านนี ้ได้
สาหรับทาเลศรี ราชา ถือเป็ นอีกหนึง่ ทาเลศักยภาพ เพราะภาครัฐมีนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)
มีการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานจานวนมาก พร้ อมให้ สทิ ธิประโยชน์ตา่ งๆ เพื่อดึง ดูดการลงทุนจากชาวต่างชาติ เมื่อมีชาวต่างชาติ
เข้ ามาลงทุนเพิ่มขึ ้น การเข้ ามาทาธุรกิจทังระยะสั
้
นและระยะยาวในพื
้
้นที่ก็จะเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย บริ ษัทจึงมัน่ ใจที่จะพัฒนา
โรงแรมในพื ้นที่ศรี ราชา 2 แห่ง โดยเลือกทาเลที่ใกล้ สถานที่พกั ผ่อนและอานวยความสะดวกอื่นๆ ด้ วย

โรงแรมสเตย์บริ ดจ์ สวีท แบงค็อก ทองหล่อ เป็ นโรงแรมขนาด 303 ห้ องพัก มีพื ้นที่อาคารรวม 25,500 ตร.ม. มูลค่าทรัพย์สิน
2,500 ล้ านบาท ตังอยู
้ ่บริ เวณซอยสุขุมวิท 55 ห่างจากสถานีบีทีเอสทองหล่อประมาณ 10 นาที คาดว่าจะเปิ ดให้ บริ การได้
ในช่วงไตรมาส 4/2562 ขณะที่โรงแรมสเตย์ บ ริ ด จ์ สวีท ชลบุรี ศรี ราชา เป็ นโรงแรมขนาด 400 ห้ องพัก มี พืน้ ที่อาคารรวม
37,200 ตร.ม. มูลค่าทรัพย์สิน 2,800 ล้ านบาท ตังอยู
้ ่บริ เวณถนนสุขุมวิท ตรงข้ ามตึกคอม ศรี ราชา คาดว่าจะเปิ ดให้ บริ การ
ในช่วงไตรมาส 4/2563 ส่วนโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวี ทส์ ศรี ราชา แหลมฉบัง เป็ นโรงแรมขนาด 347 ห้ องพัก มีพื ้นที่
อาคารรวม 30,500 ตร.ม. มูลค่าทรัพย์ สิน 2,200 ล้ านบาท ตัง้ อยู่ในพืน้ ที่โครงการ Origin District คาดว่าจะเปิ ดให้ บริ การ
ในช่วงไตรมาส 1/2563
สาหรับเครื อโรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล (IHG) มีเครื อข่ายโรงแรมอยู่กว่า 5,300 แห่ง 7.85 แสนห้ องพักในกว่า 100 ประเทศ
ทัว่ โลก ปั จจุบนั ดาเนินการบริ หารโรงแรมในไทย 22 แห่ง ภายใต้ 5 แบรนด์ และมีที่รอเปิ ดให้ บริ การอีก 14 แห่ง โดยแบรนด์
สเตย์บริ ดจ์ สวีท ถือเป็ นแบรนด์ที่ 6 ในไทย
ขณะที่บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) มีโครงสร้ างธุรกิจหลากหลาย ประกอบด้ วย 1.ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อ
การขาย (Project Development Business) 2.ธุ รกิ จที่ สร้ างรายได้ ห มุน เวีย นต่อ เนื่ อง (Recurring Income Business) เช่ น
โรงแรม เซอร์ วิสอพาร์ ตเมนท์ สานักงานเช่า ค้ าปลีก 3.ธุรกิจบริ การ (Service Business) เช่น ธุรกิจการจัดการอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจตัวแทนซื ้อ ขาย เช่า อสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึ กษาด้ านอสังหาริ มทรัพย์ และยังมีวิสยั ทัศน์ในการขยายประเภทธุรกิจ
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์ครบวงจร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี บริษัทที่ปรึกษาด้ านการประชาสัมพันธ์ บริษัท อเกต คอมมิวนิเคชั่น จากัด
คุณตะวัน หวังเจริญวงศ์ (ปุ๊ ย) 083 074 2230, คุณอัญญาพร ธรรมติกานนท์ (ผึ ้ง) 081 259 8889
Email : agate_pr@hotmail.com, tawan@agatethai.com

