ข่ าวประชาสัมพันธ์
เฟรเซอร์ ฮอสพิทอลลิตี ้ ยักษ์ อสังหาริมทรัพย์ สิงคโปร์
ตกลงรับบริหารโรงแรม โมเดน่ า บาย เฟรเซอร์ กรุ งเทพฯ แอท เอฟวายไอ เซ็นเตอร์
สร้ างศูนย์ รวมธุรกิจและไลฟ์สไตล์ แห่ งใหม่ ของกรุ งเทพ บนถนนพระราม 4 – รัชดาฯ
เฟรเซอร์ ฮอสพิทอลลิตี ้ ผู้ให้ บริการโรงแรมหรู และเซอร์ วิส อพาร์ ทเมนต์ชนน
ั ้ าของโลก ลงนามสัญญาร่วมกับ บริษัท แผ่นดิน
ทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) หรื อ โกลเด้ นแลนด์ (GOLD) บริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ชนน
ั ้ า ตกลง
รับบริ หารโรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุ งเทพฯ แอท เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของธุรกิจยุคใหม่ ที่ให้
ความสาคัญ กับสมดุล การใช้ ชี วิต อย่างครบวงจรบนถนนพระราม 4 – รั ช ดาฯ เตรี ยมเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการในเดือน
มิถนุ ายน 2559 นี ้
มร.อลัน ทัง ประธานฝ่ ายปฎิบตั กิ าร (Chief Operating Officer) บริษัท เฟรเซอร์ ฮอสพิทอลลิตี ้ กรุ๊ป จากัด เปิ ดเผยว่า
“ประเทศไทย คือ เป้าหมายที่ยอดเยี่ยมในการเปิ ดตัวโรงแรม โมเดน่า บาย เฟร์ เซอร์ ซึ่งเป็ นแบรนด์ที่ตอบสนองกับกลุ่ม
มิลเลเนียล(Millennials) หรื อหนุ่มสาวอายุ 18-34 ปี ที่มองหารู ปแบบและประโยชน์ใช้ สอยจากการพักอาศัย แตกต่างจาก
เดิม ซึ่งโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ ในประเทศจีนได้ พิสจู น์ความสาเร็จ ด้ านความคุ้มค่า ความนาสมัย และการบริ การเหนือระดับ
มาแล้ ว นอกจากนี ้โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุ งเทพฯ จะเพิ่มคุณสมบัติเรื่ องความเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และความยัง่ ยืน
ควบคูไ่ ปด้ วย ซึง่ ถือเป็ นการพลิกโฉมแบรนด์เพื่อตอบรับการให้ ความสาคัญกับสิ่งแวดล้ อมของคนรุ่นใหม่”
“การเปิ ดให้ บริ การ “โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุ ง เทพฯ” อยู่ในแผนกลยุทธ์ การเติบโตของเครื อเฟร์ เซอร์ ฮอสพิทอลลิ ตี ้
ที่ต้องการเปิ ดให้ บริ การห้ องพักให้ ได้ 30,000 ห้ อง ภายใน 4 ปี ข้ างหน้ า ซึง่ รวมถึงเติบโตผ่านแบรนด์เฟรเซอร์ เซอร์ วิส อพาร์ ท
เม้ นต์, คาปรี บาย เฟรเซอร์ , แมลไมสัน และ โฮเทล ดี แวน ที่สามารถตอบสนองกับกลุม่ ลูกค้ าที่แตกต่างกันได้ ครบทุกตลาด”
มร.อลัน ทังกล่าว
นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอานวยการ บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) หรื อ
โกลเด้ นแลนด์ (GOLD) เปิ ดเผยว่า โกลเด้ นแลนด์ได้ ร่วมมือกับเฟรเซอร์ ฮอสพิทอลลิตี ้ เปิ ดตัวโครงการ "โมเดนา บาย
เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ" เติมเต็มโครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ให้ ครบวงจรทังอาคารส
้
านักงานและโรงแรม ด้ วยคอนเซ็ปต์ ธุรกิจ
ผสานความคิดสร้ างสรรค์ (Business+Creative) ซึ่งมีพื ้นที่ใช้ โครงการรวม 100,000 ตารางเมตร บนพื ้นที่ 9 ไร่ บนหัวมุม
ถนนพระราม 4 – รัชดาภิเษก

ทังนี
้ ้ โครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ เริ่ มก่อสร้ างเมื่อไตรมาส 4 ปี 2557 ปั จจุบนั งานก่อสร้ างคืบหน้ าแล้ ว 85% คาดว่าจะแล้ ว
เสร็ จภายในเดือนธันวาคม 2558 และสามารถพร้ อมเปิ ดให้ บริ การภายในกลางปี 2559 สาหรับผลการตอบรับการเช่าพืน้ ที่
นัน้ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ สามารถปล่อยเช่าพื ้นที่ลว่ งหน้ าได้ ถึง 50% ก่อนตึกแล้ วเสร็จเป็ นโครงการแรกของประเทศไทย
“โกลเด้ นแลนด์ รู้สกึ มัน่ ใจอย่างยิ่งที่ได้ ทางานร่วมกับเฟรเซอร์ ฮอสพิทอลลิตี ้ ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านการบริหารโรงแรมและที่
พักอาศัยชันน
้ าระดับโลก อีกทังเฟรเซอร์
้
ฮอสพิทอลลิตี ้ มีความเข้ าใจตลาดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน
ซึง่ มีสาขาของโรงแรมให้ บริการในเมืองหลัก เช่น เมืองจาร์ การ์ ต้า อินโดนีเซีย, สิงคโปร์ , มาเลเซีย รวมถึงเกาหลีใต้ และจีน
เราเชื่อมัน่ ว่า โมเดน่า บาย เฟร์ เซอร์ กรุงเทพฯ จะช่วยกระตุ้นให้ ย่านพระราม 4 กลายเป็ นศูนย์กลางธุรกิจเชิงสร้ างสรรค์แห่ง
ใหม่ของกรุงเทพมหานคร” นายธนพลกล่าว
###############################

โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ จะให้ บริ การด้ วยห้ องสตูดิโอและห้ อง 1 ห้ องนอนรวม 239 ห้ อง ซึ่งพัฒนาภายในโครงการ
เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ เพื่อช่วยสร้ างสิ่งแวดล้ อมที่สามารถผสมผสานการทางาน การพักผ่อน และการอยูอ่ าศัยในพื ้นที่เดียวกัน
ทัง้ นีเ้ อฟวายไอ เซ็นเตอร์ ยังรองรับการเช่าพืน้ ที่สานักงานที่ยืดหยุ่นทัง้ ขนาด และเวลาทางาน ร้ านค้ า ร้ านอาหารที่ช่วย
อานวยความสะดวกให้ กบั ผู้อยู่อาศัย นอกจากนี ้โครงการยังสะดวกในการเดินทางเนื่องจากมี ที่ตงติ
ั ้ ดกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ ดิน
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ ตอบสนองนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ด้ วยอุปกรณ์อานวยความสะดวกเพื่อการอยู่อาศัย โดยผู้
พักอาศัยสามารถเลือกได้ ระหว่างห้ องสตูดิโอและห้ องแบบ 1 ห้ องนอน ซึง่ จะมีพื ้นที่นงั่ เล่น เครื่ องครัว พื ้นที่ทางาน และระบบ
ความบันเทิงภายในห้ องพักครบวงจร นอกจากนี ้ยังมีบริการอินเตอร์ เน็ตความเร็วสูงเพื่อให้ ผ้ พู กั อาศัยสามารถออนไลน์ได้
ตลอดเวลา อีกทังยั
้ งมีศนู ย์ออกกาลังกาย ที่เปิ ดให้ บริ การ 24 ชัว่ โมง ห้ องสตรี ม ห้ องซาวน่า เครื่ องซักผ้ าบริ การตนเอง ห้ อง
ประชุมและสัมมนา และมีอาหารพร้ อมให้ บริการตลอดทังวั
้ น (all-day-dining) นาเสนออาหารสาหรับมื ้อเร่งรี บจากวัตถุดบิ
ในท้ องถิ่นและวัตถุดิบออแกนิกซ์
โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ มี กาหนดก่อ สร้ างแล้ วเสร็ จ กลางปี 2559 ซึ่ง คาดว่าจะเสร็ จพร้ อมกับเอฟวายไอ เซ็ นเตอร์ เปิ ด
ให้ บริการเต็มรูปแบบทังโครงการ
้
###############################
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่อ :
ฝ่ ายสื่อสารองค์กร บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) 02-620-6200 ต่อ 241-244
กมลพันธ์ ชินพงศ์ (แนน) 083-777-1335
kamolphan.c@goldenlandplc.co.th
ณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์ (นัท) 095-556-6624
naruenun.m@goldenlandplc.co.th

