
  
      

 

ข่าวประชาสัมพนัธ์         
8 สงิหาคม 2555 

 
‘เพซ’ มอบหมาย “บวคิ-ไทย” เป็นผู้รับเหมางานโครงสร้าง ‘โครงการมหานคร’           
อาคารที่สูงที่สุดในเมืองไทย  

 เตรียมน าทมีงานผู้เช่ียวชาญจากส านักงานใหญ่ที่ฝร่ังเศสดูแลเข้มด้านคุณภาพ 
 
กรุงเทพฯ (8 ส.ค. 55) – เม่ือเร็วๆ นี ้โครงการมหานคร โดยบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) และบริษัท อินดสัเทรียล บลิดิง้ส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (ไอบีซี) 
ได้ลงนามเซ็นสญัญามอบหมายงานสว่นโครงสร้างโครงการมหานคร อาคาร 77 ชัน้ท่ีสงูท่ีสดุในเมืองไทย 
มลูคา่โครงการ 1.9 หม่ืนล้านบาท ให้กบับริษัท บวิค-ไทย จ ากดั  

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) กลา่ววา่ “เพซได้เลือก บวิค-ไทย 
บริษัทผู้ รับเหมาคณุภาพท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์สงูด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารสงูระดั
บโลก ให้เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบงานโครงสร้างของมหานคร 
โดยเรายงัคงมุง่เน้นคณุภาพมาตรฐานการก่อสร้างแบบ Zero Defect (ซีโร่ ดีเฟ็กซ์ หรือไร้ข้อพกพร่อง) 
ดงัเชน่ท่ีเราท าส าเร็จมาแล้วกบัโครงการท่ีผา่นมา”  

“บวิค-ไทย เป็นผู้ รับเหมารายใหญ่อนัดบั 3 ของโลก อีกทัง้ยงัเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีในการก่อสร้างอาคารสงู 
เราจงึมัน่ใจมอบหมายให้ดแูลงานทางด้านโครงสร้างให้กบัโครงการมหานคร” นายสรพจน์ กลา่ว 

มร. ฌอง มารี เวอร์บรู๊ซซ์ กรรมการผู้จดัการ บริษัท บวิค-ไทย จ ากดั กลา่ววา่ 
“เรามีความภมูิใจเป็นอย่างยิ่งท่ีได้รับความไว้วางใจจากโครงการมหานครในการดแูลงานด้านโครงสร้าง 
โดยเม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จ เราเช่ือมัน่วา่โครงการมหานครจะโดดเดน่เคียงคูเ่ส้นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ 
สืบเน่ืองไปในอนาคตตราบนานเทา่นาน” 

“งานโครงสร้างโครงการมหานครนบัเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสให้เราได้พิสจูน์ฝีมืออีกครัง้ 
เน่ืองจากเป็นอาคารท่ีมีความสงูถึง 77 ชัน้ และมีการดีไซน์ในรูปแบบพิกเซลท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
โดยในแตล่ะชัน้นัน้มีรูปแบบโครงสร้างท่ีแตกตา่งกนั 
ในการนีเ้ราจงึเตรียมน าทีมงานผู้ เช่ียวชาญจากส านกังานใหญ่ท่ีประเทศฝร่ังเศส 
มาชว่ยดแูลคณุภาพการก่อสร้างโครงการมหานครโดยเฉพาะ 



ซึง่เรามัน่ใจวา่จะสามารถตอบโจทย์งานโครงสร้างครัง้ประวตัิศาสตร์นีไ้ด้ส าเร็จ 
อีกทัง้จะสามารถสร้างมาตรฐานใหมใ่ห้กบัการก่อสร้างอาคารสงูในประเทศไทย” มร. เวอร์บรู๊ซซ์ กลา่ว  

 

 

ด้วยความสงู 314 เมตรเหนือพืน้ดนิ โครงการมหานครจึงจะเป็นอาคารท่ีสงูท่ีสดุในประเทศไทย 
รวมถึงเป็นแลนด์มาร์คแหง่ใหมข่องกรุงเทพฯ เม่ือสร้างแล้วเสร็จในปี 2558 
ปัจจบุนัการก่อสร้างอาคารหลกัของโครงการมหานคร 
ได้ด าเนินการวางเสาเข็มทัง้หมดเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว และก าลงัอยูใ่นช่วงการก่อสร้างชัน้ใต้ดนิ 
ในสว่นอาคารควิบ์ (CUBE) อาคารไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ 
ซึง่ตัง้อยู่ด้านหน้าของโครงการมหานครจะแล้วเสร็จสมบรูณ์ปลายปีนี ้พร้อมเปิดให้บริการกลางปี 2556 

### 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 

บริษัท เพซ ดเีวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   บริษัท บางกอก พบับลคิ รีเลชัน่ส์ จ ากดั 
โทร.  2-654-3344     กณัฑิชา บญุโพธ์ิแก้ว โทร.  2-664-95   ตอ่ 112 
นฤมล จฑุาประทีป     ภตัติมา ก้อนฝ้าย (ตอ่ 113) 
ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ์    ปานตา พนูทรัพย์มณี (ตอ่ 116) 
 
 

ค าบรรยายภาพ 
 
ภาพท่ี 1: สรพจน์ เตชะไกรศรี (ท่ี 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 

คอร์ปอเรชัน่ ลงนามเซ็นสญัญามอบหมายงานสว่นโครงสร้างโครงการมหานคร กบับริษัท 
บวิค-ไทย จ ากดั โดยมี มร. ฌอง มารี เวอร์บรู๊ซซ์ (ท่ี 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จดัการ บริษัท 
บวิค-ไทย จ ากดั, พรสณัห์ พฒันสิน (ขวาสดุ) ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร บมจ. เพซ 
ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่, ไพศาล ชูแสง (ซ้ายสดุ) รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท     
บวิค-ไทย จ ากดั ร่วมลงนาม ณ มหานคร พาวิเลียน เม่ือเร็วๆ นี ้

 
ภาพท่ี 2: สรพจน์ เตชะไกรศรี (ท่ี 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 

คอร์ปอเรชัน่ ลงนามเซ็นสญัญามอบหมายงานสว่นโครงสร้างโครงการมหานคร กบับริษัท 
บวิค-ไทย จ ากดั โดยมี มร. ฌอง มารี เวอร์บรู๊ซซ์ (ท่ี 3 จากขวา) กรรมการผู้จดัการ บริษัท 
บวิค-ไทย จ ากดั, พรสณัห์ พฒันสิน (ท่ี 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการ, 
สหราชย์ ปทมุพงศ์โสธร (ซ้ายสดุ) ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายก่อสร้าง บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 

พร้อมเปิดให้บริการกปี 2556 



คอร์ปอเรชัน่, ไพศาล ชูแสง (ท่ี 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จดัการ และ มร. ฌอง-ฌาค   
ลาร์ชองท์ (ขวาสดุ) ผู้อ านวยการโครงการ บริษัท บวิค-ไทย จ ากดั ร่วมลงนาม ณ มหานคร 
พาวิเลียน เม่ือเร็วๆ นี ้

 
 
 
 
 
หมายเหตุถงึบรรณาธิการ 

โครงการมหานคร เป็นโครงการอสงัหาทรพัย์คณุภาพรูปแบบ mixed-use ทีป่ระกอบดว้ยทีพ่กัอาศยัสดุหรูแบรนด์  
“เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน” จ านวน 194 เรสซิเดนซ์ บูติคโฮเต็ล จ านวน 150 หอ้ง พืน้ทีรี่เทล ประมาณ 10,000 ตารางเมตร 
ในฐานะอาคารทีมี่ความสูงทีส่ดุในกรุงเทพฯ “มหานคร” 
จะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่บนเสน้ขอบฟ้าของเมืองหลวงของไทย ดว้ยรูปแบบอาคารสูง 77 ชัน้ 
ทีไ่ดถู้กออกแบบเสมือนหน่ึงไดร้บัการโอบลอ้มดว้ยริบบ้ินสามมิติ  

เพซ ดีเวลลอปเมนท์ เป็นบริษทัพฒันาอสงัหาริมทรพัย์เพือ่การพกัอาศยั ซ่ึงมุ่งเนน้การน าเสนอโครงการคณุภาพ    
พร้อมการออกแบบล ้าสมยั บนท าเลทีต่ัง้โดดเด่น ดว้ยมาตรฐานระดบัสูงสดุ 
ภายใตก้ารบริหารของคณะผูบ้ริหารทีม่ากประสบการณ์ในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 

อินดัสเทรียล บิลดิ้งส์ คอร์ปอเรช่ัน (ไอบีซี) คือ บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ระดบัโลกทีจ่ดทะเบียนในตลาด-
หลกัทรพัย์อิสราเอล มีผลงานโครงการอสงัหาริมทรพัย์ทีห่ลากหลายครอบคลมุทัง้นิคมอตุสาหกรรม อาคารส านกังาน 
โครงการเชิงพาณิชย์ และทีพ่กัอาศยั ไอบีซีเป็นบริษัทในเครือของฟิชแมน กรุ๊ป 
กลุ่มบริษัทผูล้งทนุอิสระชัน้น าในธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ ศูนย์การคา้ ธุรกิจสือ่ โทรคมนาคม อตุสาหกรรม บริการ 
และการร่วมลงทนุในธุรกิจต่างๆ  


