
Press release 
 

ออริจิน้ ฉลองครบรอบ 10 ปี เปิดตัว “The Origin” คอนโดแบรนด์ใหม่เจาะ New Gen 
ชู Empathy ตอบโจทย์ลูกค้า พร้อมดงึ “ซันน่ี” เป็น Brand Ambassador 

 
(กรุงเทพฯ - 28 มกราคม 2562) – ออริจิน้ ปรับเซ็กเมนต์ธุรกิจสอดรับตลาดอสังหาฯปี 62 พร้อมเปิดตัวแบรนด์ “The 
Origin” ลุยตลาดคอนโด เพิ่มโอกาสเจาะกลุ่มวัยรุ่น-สะท้อนความเป็นตัวตน ชูแนวทาง “Empathy” ทุกกลุ่มธุรกิจ หนุน 
Smart Products และ Excellent Services สร้างมาตรฐานเหนือระดับดึงดูดใจลูกค้า ดึง “ซันน่ี” น่ังแท่น Brand 
Ambassador คนใหม่ กระตุ้นการจดจ าพร้อมเติบโตอย่างยั่ งยืน ปี 62 จ่อเปิดโครงการอสังหาฯเพื่อขายกว่า 26,000 
ล้านบาท เตรียมเปิดให้บริการโรงแรม 2 แห่งปลายปีนี ้ม่ันใจโกยยอดขายทัง้ปีกว่า 28,000 ล้านบาท และรายได้อีก
กว่า 19,000 ล้านบาท  
 
นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พฒันา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า เพ่ือเป็นการปรับแผนธุรกิจให้สอดรับกับแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงในปี 2562 ท าให้โครงการเปิดใหม่ในปีนีจ้ะประกอบด้วย 3 แบรนด์หลกั ได้แก่ 1.พาร์ค ออริจิน้ (PARK ORIGIN) 
แบรนด์คอนโดมิเนียม เจาะกลุ่ม Young Rich & Success อายุ 30-45 ปี ท่ีช่ืนชอบ lifestyle และ lifestage ในท าเล CBD และ 
New CBD ราคาขายประมาณ 4-6 ล้านบาทต่อยูนิต 2.ดิ ออริจิน้ (The Origin) แบรนด์คอนโดมิเนียม เจาะกลุ่มลกูค้า New 
Gen วยัเร่ิมต้นท างาน (First Jobber and First Home Buyer) อายปุระมาณ 24-28 ปีท่ีมีแนวคิด Smart Finance เปลี่ยนค่าเช่า
เป็นทรัพย์สิน ซือ้คอนโดตามแนวรถไฟฟ้า ในย่านส่วนต่อขยายธุรกิจ (EBD) ราคาขายประมาณ 1.6-2.4 ล้านบาท และ 3.บริทา

เนีย (Britania) แบรนด์โครงการแนวราบทัง้ทาวน์โฮม บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว ท่ีมี Smart Design เจาะกลุ่มวยัเร่ิมต้นครอบครัว 
อาย ุ28-45 ปี ในระดบัราคา 2.5-6 ล้านบาท 
 
“จากความโดดเด่นในการวิจัยการตลาด และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้าและบริการ บริษัทมั่นใจว่า Brand 
Segmentation ท่ีมีความชดัเจน และ Price Point ท่ีแม่นย าในลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่ม จะท าให้บริษัทสามารถตอบโจทย์การ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจะมีการปรับตวัครัง้ใหญ่จาก Macro Prudential Policy ของธนาคารแห่งประเทศไทย” 
นายพีระพงศ์ กลา่ว 
 
ทัง้นี ้จดุแข็งส าคญัท่ีท าให้บริษัทมดัใจผู้บริโภคได้คือเร่ืองความเข้าใจลูกค้า (Empathy) ทกุกลุม่ธุรกิจของบริษัทต่างตระหนกัถึง
ความต้องการของลกูค้าในแตล่ะกลุม่เป็นอย่างดี ส่งผลให้บริษัทจะต่อยอดเร่ือง Empathy ผ่าน 2 เร่ืองได้แก่ 1.Smart Products 
พฒันาสินค้าทกุประเภทให้มีฟังก์ชนัท่ีตอบโจทย์มากย่ิงขึน้ ประกอบกบัน า Smart Technology เข้ามาช่วยเติมเต็ม 2.Excellenct 

Services มอบบริการเหนือระดบัท่ีตอบโจทย์ทุกความต้องการของลกูค้ายุคใหม่ พร้อมปลกูฝังจิตส านึกพนกังานทุกคนในด้าน
การบริการแบบนกึถงึใจเขาใจเรา 
 



นายพีระพงศ์ กล่าวอีกว่า ปีนีบ้ริษัทยงัสร้างเซอร์ไพรส์ให้กบัวงการอสงัหาริมทรัพย์อีกครัง้ กบัการเปิดตวั Brand Ambassador 
คนใหม่ คือซันน่ี สุวรรณเมธานนท์ ซุปตาร์แถวหน้าของเมืองไทยท่ีมี Character ความเป็น Romantic Comedy มาช่วย
สะท้อนถึงบุคลิกแบรนด์ต่างๆ ในเครือออริจิน้ ขณะเดียวกัน จะตอกย า้ภาพเร่ือง Empathy ให้ผู้บริโภคได้เห็นทัง้เร่ือง Smart 
Products และ Excellent Services ชดัเจนมากขึน้ โดยจะมีโฆษณาตวัแรกขึน้ในวนัท่ี 1 ก.พ.นี ้
 
ส าหรับผลประกอบการในปี 2561 ถือวา่เป็นไปได้อย่างยอดเย่ียม สามารถสร้างยอดขายรวมได้มากกว่า 27,500 ล้านบาท ส่วนปี 
2562 นัน้ บริษัทตัง้เป้าจะเปิดโครงการอสงัหาฯเพ่ือขาย มลูค่าโครงการรวมกว่า 26,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.แบรนด์พาร์ค 
ออริจิน้ 3 โครงการในท าเลราชเทวี พระราม 4 และอีก 1 โครงการในย่าน New CBD มลูค่ารวมประมาณ 9,000 ล้านบาท 2.แบ
รนด์ดิ ออริจิน้ 7 โครงการในย่านยอดนิยมส าหรับ New Gen ได้แก่ สขุุมวิท รัชดา ลาดพร้าว รามค าแหง และรามอินทรา มลูค่า
รวมประมาณ 9,000 ล้านบาท 3.โครงการมิกซ์ยูสใหม่ Origin District Rayong มลูค่า 2,000 ล้านบาท และ 4.แบรนด์บริทาเนีย 
4 โครงการ มลูค่ารวมประมาณ 6,000 ล้านบาท ตัง้เป้ายอดขายจากทัง้โครงการเก่าและใหม่รวมกันไว้ท่ี 28,000 ล้านบาท 
ขณะเดียวกนั กลุ่มธุรกิจท่ีสร้างรายได้หมนุเวียน จะเปิดตวัโรงแรมใหม่ทัง้สิน้ 2 โครงการ ท าให้ปีนีทุ้กกลุ่มธุรกิจของบริษัทจะมี
การเติบโตและรายได้ท่ีหลากหลายมากขึน้ สง่ผลให้บริษัทตัง้เป้ารายได้รวมไว้ท่ี 19,000 ล้านบาท 
 
ด้านนางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิน้ เฮ้าส์ จ ากัด บริษัทท่ีดูแลธุรกิจโครงการ
แนวราบในเครือออริจิน้ กล่าวว่า จากเดิมท่ีเป็นกลุ่มธุรกิจย่อยของเครือในปีท่ีผ่านมา มาปีนีบ้ริษัทพร้อมขบัเคลื่อนน าโครงการ
แนวราบแบรนด์บริทาเนียขึน้มาเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลกัของออริจิน้ โดยโฆษณาชิน้แรกท่ีมี Brand Ambassador มาแสดงนัน้
จะช่วยสะท้อนภาพลกัษณ์ท่ีแตกตา่งของแบรนด์บริทาเนียให้อยู่ในการรับรู้ของผู้บริโภค รวมถึงเป็นการเปิดตวัแบรนด์บริทาเนียสู่
ตลาดแนวราบ และสง่เสริมให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดตอ่ไป 
 
“Empathy ในธุรกิจโครงการแนวราบของออริจิน้นัน้ ได้ส่งมอบทัง้ Smart Products และ Excellent Services ในท าเลท่ีติด
เส้นทางคมนาคมหลกั เดินทางเข้าเมืองได้สะดวกและอยู่ใกล้แหล่งงานท่ีมีการเติบโตสงู โดยเฉพาะกรุงเทพฯโซนตะวนัออก บาง
นา และ EEC จากความประทับใจของลูกค้า พิสูจน์ความส าเร็จได้จากยอดขาย Pre-event ในช่วงคริสต์มาสท่ีผ่านมา กับ 3 
โครงการใหม ่คือ บริทาเนีย เมกะทาวน์ บางนา, บริทาเนีย บางนา กม. 12, และ บริทาเนีย วงแหวน-หทยัราษฎร์ ซึง่เรามียอดขาย
มากถึง 1,000 ล้านบาทภายในเวลาเพียง 1 สปัดาห์ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในการขายบ้านจัดสรรแบบ Presale” นางศุภ
ลกัษณ์ กลา่ว 
 
ด้านนางกมลวรรณ วิปุลากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัน ออริจิน้ จ ากัด  บริษัทท่ีดูแลธุรกิจท่ีสร้างรายได้
หมนุเวียนในเครือออริจิน้ กลา่ววา่ ปี 2562 เป็นปีท่ีเห็นความส าเร็จของแผนการขยายงานอย่างชดัเจน โดยการก่อสร้างโรงแรมทัง้ 
5 แห่งท่ีประกาศเปิดตวัไปก่อนหน้านี ้ถือว่าเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโรงแรม Staybridge Suites Bangkok Thonglor 
และโรงแรม Holiday Inn & Suites Sriracha ท่ีก่อสร้างได้เร็วกว่าแผน และคาดว่าน่าจะเปิดให้บริการได้ในไตรมาส 4 ปีนี ้และ
ทยอยสร้างรายได้กลบัเข้าสู่บริษัท อีกทัง้ปี 2562 นี ้บริษัทมีแผนจะเปิดตวั 2 โครงการใหม่ ทัง้โรงแรมในกรุงเทพฯ และมิกซ์ยูส



ครบวงจรแห่งใหมใ่นจงัหวดัระยอง ท่ีจะมีการเติบโตสงูจากการพฒันาสนามบินอู่ตะเภาและ Smart Park ในมาบตาพุด ท่ีจะเป็น
ศนูย์กลางแห่งใหมข่อง EEC 
 
“ความต้องการเข้าพกัของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยยงัคงเติบโตขึน้อย่างตอ่เน่ือง เพราะประเทศไทยยงัคงเป็นจดุหมายท่ีส าคญั
ของโลกทัง้ในแง่การท่องเท่ียวและการท าธุรกิจ จากความเข้าใจธุรกิจ ความเข้าใจความต้องการของลูกค้าท่ีหลากหลาย และ
ความร่วมมือกบัเชนผู้บริหารระดบัโลก ท าให้เราสามารถรังสรรค์ Smart Products และมัน่ใจในการส่งมอบ Excellent Services 
ให้แก่ลกูค้าของเรา” นางกมลวรรณ กลา่ว 
 
นายธนา ต่อสหะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูช่ัน จ ากัด บริษัทท่ีดแูลธุรกิจบริการในเครือออ
ริจิน้ กลา่ววา่ พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จะถือเป็นกลุม่ธุรกิจส าคญัของออริจิน้ท่ีน าเร่ือง Excellent Services และ Smart Brokerage 
มาสง่มอบให้แก่ลกูค้าทกุกลุม่ เช่น ในกลุม่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการขาย ด้วยวิสยัทศัน์ของเครือไมไ่ด้เพียงต้องการขายสินค้า
แล้วจากไป แตต้่องการสง่มอบการอยู่อาศยัและประสบการณ์การใช้ชีวิตท่ีดีท่ีสดุให้แก่ลกูค้า 
 
“Insight ของกลุม่คนรุ่นใหมใ่นปัจจบุนั คือเติบโตมาจากครอบครัวท่ีได้รับการเอาใจใสเ่ป็นอย่างดี มีคนคอยท าทกุอย่างให้ เมื่อมา
อยู่คอนโดหรือบ้านจดัสรรยคุใหม ่จงึต้องการบริการตา่งๆ ในทกุช่วงเวลาของการใช้ชีวิต บริการ Fully Services ครบวงจรในการ
ใช้ชีวิตของพรีโม จงึเป็น Excellent Services ท่ีเติมเตม็ความสขุของการอยู่อาศยั” นายธนา กลา่ว 
 
ทัง้นี ้พรีโม มีบริการ After Sales Service ครบวงจร ผ่านบริษัทย่อย 6 บริษัท สง่มอบ Excellent Services ท่ีได้รับการการันตีโดย
มาตรฐาน ISO 9001 ทัง้ด้าน Property Management และด้าน Home Service เป็นรายแรกของไทย ให้แก่ผู้อยู่อาศยัตัง้แต่วนั
แรกท่ีเข้ามาเป็นลกูบ้านออริจิน้ พรีโมยงัมี Service Application ผ่านแอปพลิเคชัน่ BUTLER รวบรวมทุกงานบริการเอาไว้อย่าง
ครบวงจร และในปี 2562 พรีโมไมไ่ด้มีเป้าหมายเพียงสง่มอบบริการสดุพิเศษนีใ้ห้เฉพาะลกูบ้านออริจิน้ แต่ยงัเปิดกว้างการขยาย 
Excellent Services เข้าไปช่วยดแูลลกูค้าในโครงการท่ีอยู่อาศยัทุกแบรนด์ทุกประเภท เพ่ือเป็น Living Partner ส่งมอบความสขุ
ให้แก่ทกุคน 
 
ส าหรับบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) มีโครงสร้างธุรกิจหลากหลาย ประกอบด้วย 1.ธุรกิจพฒันาท่ีอยู่อาศยัเพ่ือการ
ขาย (Residential Development Business) พฒันาคอนโดมิเนียมและบ้านจดัสรรมาแล้ว 51 โครงการ เช่น แบรนด์ PARK 
ORIGIN, KnightsBridge, Notting Hill, Kensington และ Britania รวมมลูค่าโครงการกว่า 84,000 ล้านบาท 2.ธุรกิจท่ีสร้าง
รายได้หมนุเวียนต่อเน่ือง (Recurring Income Business) เช่น โรงแรม เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ ค้าปลีก 3.ธุรกิจบริการ (Service 
Business) เช่น ธุรกิจการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจตวัแทนซือ้ ขาย เช่า อสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจท่ีปรึกษาด้านอสงัหาริมทรัพย์ 
และยงัมีวิสยัทศัน์ในการขยายประเภทธุรกิจใหม่ๆ  อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้เป็นผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจร 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ บริษัท อเกต คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 
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