ข่ าวประชาสัมพันธ์
8 สิงหาคม 2555

‘เพซ’ มอบหมาย “บวิค-ไทย” เป็ นผู้รับเหมางานโครงสร้ าง ‘โครงการมหานคร’
อาคารที่สูงที่สุดในเมืองไทย
 เตรี ยมนาทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากสานักงานใหญ่ ท่ ฝี รั่ งเศสดูแลเข้ มด้ านคุณภาพ
กรุงเทพฯ (8 ส.ค. 55) – เมื่อเร็วๆ นี ้ โครงการมหานคร โดยบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) และบริ ษัท อินดัสเทรี ยล บิลดิ ้งส์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (ไอบีซี)
ได้ ลงนามเซ็นสัญญามอบหมายงานส่วนโครงสร้ างโครงการมหานคร อาคาร 77 ชันที
้ ่สงู ที่สดุ ในเมืองไทย
มูลค่าโครงการ 1.9 หมื่นล้ านบาท ให้ กบั บริษัท บวิค-ไทย จากัด
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) กล่าวว่า “เพซได้ เลือก บวิ ค-ไทย
บริษัทผู้รับเหมาคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สงู ด้ านเทคโนโลยีการก่อสร้ างอาคารสูงระดั
บโลก ให้ เป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบงานโครงสร้ างของมหานคร
โดยเรายังคงมุง่ เน้ นคุณภาพมาตรฐานการก่อสร้ างแบบ Zero Defect (ซี โร่ ดีเฟ็ กซ์ หรื อไร้ ข้อพกพร่อง)
ดังเช่นที่เราทาสาเร็จมาแล้ วกับโครงการที่ผา่ นมา”
“บวิ ค-ไทย เป็ นผู้รับเหมารายใหญ่อนั ดับ 3 ของโลก อีกทังยั
้ งเป็ นผู้นาด้ านเทคโนโลยีในการก่อสร้ างอาคารสูง
เราจึงมัน่ ใจมอบหมายให้ ดแู ลงานทางด้ านโครงสร้ างให้ กบั โครงการมหานคร” นายสรพจน์ กล่าว
มร. ฌอง มารี เวอร์ บรู๊ซซ์ กรรมการผู้จดั การ บริษัท บวิค-ไทย จากัด กล่าวว่า
“เรามีความภูมิใจเป็ นอย่างยิ่งที่ได้ รับความไว้ วางใจจากโครงการมหานครในการดูแลงานด้ านโครงสร้ าง
โดยเมื่อการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ เราเชื่อมัน่ ว่าโครงการมหานครจะโดดเด่นเคียงคูเ่ ส้ นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ
สืบเนื่องไปในอนาคตตราบนานเท่านาน”
“งานโครงสร้ างโครงการมหานครนับเป็ นความท้ าทายและเป็ นโอกาสให้ เราได้ พิสจู น์ฝีมืออีกครัง้
เนื่องจากเป็ นอาคารที่มีความสูงถึง 77 ชัน้ และมีการดีไซน์ในรูปแบบพิกเซลที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
โดยในแต่ละชันนั
้ นมี
้ รูปแบบโครงสร้ างที่แตกต่างกัน
ในการนี ้เราจึงเตรี ยมนาทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากสานักงานใหญ่ที่ประเทศฝรั่งเศส
มาช่วยดูแลคุณภาพการก่อสร้ างโครงการมหานครโดยเฉพาะ

ซึง่ เรามัน่ ใจว่าจะสามารถตอบโจทย์งานโครงสร้ างครัง้ ประวัติศาสตร์ นี ้ได้ สาเร็จ
อีกทังจะสามารถสร้
้
างมาตรฐานใหม่ให้ กบั การก่อสร้ างอาคารสูงในประเทศไทย” มร. เวอร์ บรู๊ซซ์ กล่าว

ด้ วยความสูง 314 เมตรเหนือพื ้นดิน โครงการมหานครจึงจะเป็ นอาคารที่สงู ที่สดุ ในประเทศไทย
รวมถึงเป็ นแลนด์มาร์ คแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ เมื่อสร้ างแล้ วเสร็จในปี 2558
ปั จจุบนั การก่อสร้ างอาคารหลักของโครงการมหานคร
ได้ ดาเนินการวางเสาเข็มทังหมดเสร็
้
จสิ ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว และกาลังอยูใ่ นช่วงการก่อสร้ างชันใต้
้ ดนิ
ในส่วนอาคารคิวบ์ (CUBE) อาคารไลฟ์สไตล์ รี เทล เซ็นเตอร์
ซึง่ ตังอยู
้ ่ด้านหน้ าของโครงการมหานครจะแล้ วเสร็จสมบูรณ์ปลายปี นี ้ พร้ อมเปิ ดให้ บริ การกลางปี
ารกปี 25562556

###
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่ อ:
บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท บางกอก พับบลิค รี เลชัน่ ส์ จากัด
โทร. 2-654-3344
กัณฑิชา บุญโพธิ์แก้ ว โทร. 2-664-95 ต่อ 112
นฤมล จุฑาประทีป
ภัตติมา ก้ อนฝ้าย (ต่อ 113)
ผู้อานวยการฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ปานตา พูนทรัพย์มณี (ต่อ 116)

คาบรรยายภาพ
ภาพที่ 1:

สรพจน์ เตชะไกรศรี (ที่ 3 จากซ้ าย) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์
คอร์ ปอเรชัน่ ลงนามเซ็นสัญญามอบหมายงานส่วนโครงสร้ างโครงการมหานคร กับบริษัท
บวิค-ไทย จากัด โดยมี มร. ฌอง มารี เวอร์ บรู๊ ซซ์ (ที่ 2 จากซ้ าย) กรรมการผู้จดั การ บริษัท
บวิค-ไทย จากัด, พรสัณห์ พัฒนสิ น (ขวาสุด) ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ าร บมจ. เพซ
ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ , ไพศาล ชูแสง (ซ้ ายสุด) รองกรรมการผู้จดั การ บริษัท
บวิค-ไทย จากัด ร่วมลงนาม ณ มหานคร พาวิเลียน เมื่อเร็ วๆ นี ้

ภาพที่ 2:

สรพจน์ เตชะไกรศรี (ที่ 3 จากซ้ าย) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์
คอร์ ปอเรชัน่ ลงนามเซ็นสัญญามอบหมายงานส่วนโครงสร้ างโครงการมหานคร กับบริษัท
บวิค-ไทย จากัด โดยมี มร. ฌอง มารี เวอร์ บรู๊ ซซ์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จดั การ บริษัท
บวิค-ไทย จากัด, พรสัณห์ พัฒนสิ น (ที่ 2 จากซ้ าย) ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ,
สหราชย์ ปทุมพงศ์โสธร (ซ้ ายสุด) ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายก่อสร้ าง บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์

คอร์ ปอเรชัน่ , ไพศาล ชูแสง (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จดั การ และ มร. ฌอง-ฌาค
ลาร์ ชองท์ (ขวาสุด) ผู้อานวยการโครงการ บริ ษัท บวิค-ไทย จากัด ร่วมลงนาม ณ มหานคร
พาวิเลียน เมื่อเร็ วๆ นี ้

หมายเหตุถงึ บรรณาธิการ
โครงการมหานคร เป็ นโครงการอสังหาทรัพย์คณ
ุ ภาพรู ปแบบ mixed-use ทีป่ ระกอบด้วยทีพ่ กั อาศัยสุดหรู แบรนด์
“เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน” จานวน 194 เรสซิ เดนซ์ บูติคโฮเต็ล จานวน 150 ห้อง พืน้ ทีร่ ี เทล ประมาณ 10,000 ตารางเมตร
ในฐานะอาคารทีม่ ี ความสูงทีส่ ดุ ในกรุงเทพฯ “มหานคร”
จะกลายเป็ นแลนด์มาร์ คแห่งใหม่บนเส้นขอบฟ้ าของเมื องหลวงของไทย ด้วยรู ปแบบอาคารสูง 77 ชัน้
ทีไ่ ด้ถูกออกแบบเสมื อนหนึ่งได้รบั การโอบล้อมด้วยริ บบิ้ นสามมิ ติ
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ เป็ นบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การพักอาศัย ซึ่งมุ่งเน้นการนาเสนอโครงการคุณภาพ
พร้อมการออกแบบล้าสมัย บนทาเลทีต่ งั้ โดดเด่น ด้วยมาตรฐานระดับสูงสุด
ภายใต้การบริ หารของคณะผูบ้ ริ หารทีม่ ากประสบการณ์ในธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
อินดัสเทรียล บิลดิ้งส์ คอร์ ปอเรชั่น (ไอบีซ)ี คือ บริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ระดับโลกทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อิสราเอล มี ผลงานโครงการอสังหาริ มทรัพย์ทีห่ ลากหลายครอบคลุมทัง้ นิ คมอุตสาหกรรม อาคารสานักงาน
โครงการเชิ งพาณิ ชย์ และทีพ่ กั อาศัย ไอบีซีเป็ นบริ ษัทในเครื อของฟิ ชแมน กรุ๊ป
กลุ่มบริ ษัทผูล้ งทุนอิ สระชัน้ นาในธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์ ศูนย์การค้า ธุรกิ จสือ่ โทรคมนาคม อุตสาหกรรม บริ การ
และการร่ วมลงทุนในธุรกิ จต่างๆ

