ข่ าวประชาสัมพันธ์
โกลเด้ นแลนด์ เปิ ดตัวยิ่งใหญ่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์
ทุ่ม 5,000 ล้ าน สร้ างโครงการออฟฟิ ศแนวคิดบิสเนส+ครีเอทีพ
ชูไอเดียแหล่ งสร้ างสรรค์ แรงบันดาลใจย่ านกลางเมือง
ครบครันทุกไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์ นักธุรกิจรุ่ นใหม่ อย่ างแท้ จริง
เพราะเชื่อว่า “ทาไม” เป็ นคาถาม ที่เป็ นหัวใจในการดาเนินธุรกิจ จึงเป็ นเหตุผลว่า “ทาไม” ต้ องสร้ าง สถานที่
แห่งนี ้ ร่วมค้ นพบนิยามใหม่ๆ ที่จะเปลี่ยนความจาเจของสถานที่ทางานให้ กลายเป็ นที่ที่สามารถจุดประกาย
ความสร้ างสรรค์ กับโครงการอสังหาริ มทรัพย์แห่งใหม่ของ บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอป
เม้ นท์ หรื อ โกลเด้ น แลนด์ บริ ษั ท พัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์รายใหญ่ ของเมืองไทย เปิ ดตัว โครงการอาคาร
สานักงานรูปแบบใหม่แห่งล่าสุด บนพื ้นที่ 9 ไร่ บนถนนรัชดาฯ-พระราม 4 ภายใต้ ชื่อโครงการสุดฮิป “เอฟวาย
ไอ เซ็ น เตอร์ (FYI CENTER – For Your Inspiration Workplace) โดดเด่ น ด้ วยแนวคิ ด สุ ด โมเดิ ร์ น
Business+Creativity ที่ได้ ผสมผสานฟั งก์ชั่นของสานักงานกับพื ้นที่สาหรับเติมไอเดียให้ เหล่านักธุรกิจรุ่นใหม่
อย่างลงตัว ซึ่งจะแล้ วเสร็จในปี 2559 โดยจัดงานแนะนาโครงการในวันจันทร์ ที่ 7 กรกฎาคมนี ้ ที่ห้องเกรทรูม
ชัน้ 3 โรงแรม ดับเบิ ้ลยู โฮเทล กรุงเทพฯ
ธนพล ศิริธนชัย ประธานอานวยการ บริ ษัท แผ่ นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด (มหำชน) เผยแนวคิด

ของโครงการสานัก งานแนวใหม่ ที่ ออกแบบในคอนเซ็ป ต์ “Business+Creativity สถานที่ ท างานสร้ างแรง
บันดาลใจให้ คนทางาน” ตอบโจทย์กลุ่มนัก ธุรกิจรุ่นใหม่ อย่าง กลุ่มธุรกิจเชิงสร้ างสรรค์ หรือ กลุ่มเอสเอ็มอี
(SME) ซึ่งแม้ จะเป็ นกลุ่มคนที่ ทางานหนั ก แต่ก็เต็มที่กับ ไลฟ์สไตล์ด้านอื่น ด้ วย เช่น การรับประทานอาหาร
ท่องเที่ ย ว และไม่ลืมที่ จะแบ่งเวลาออกกาลังกาย ซึ่ง อาคารสานักงานแห่งนี จ้ ะมี สิ่งอานวยความสะดวกที่
รองรับไลฟ์สไตล์เหล่านีอ้ ย่างครบครัน
“ด้ วยความที่ ลกู ค้ ากลุ่มนี เ้ ป็ นคนรุ่น ใหม่ ที่ มีความยืดหยุ่น เรื่ องเวลาสูง แต่ให้ ความสาคัญ กับบาลานซ์การ
ดาเนินชีวิต (Work life balance) ดังนันหลั
้ งจากการทางานหนักจะมีกิจกรรมสนุกๆ หรือผ่อนคลายช่วงหลังเลิก
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งาน โดยในอาคารสานักงานก็จะมีสิ่งอานวยความสะดวกรองรับไลฟ์สไตล์นี ้ อาทิ ระบบแอร์ ภายในอาคารที่
ยืดหยุ่นเวลาเปิ ด-ปิ ด ห้ องอาบนา้ ร้ านสะดวกซือ้ 24 ชม. ตลอดจน คัดสรรกิจกรรมต่างๆ ที่ มีความน่าสนใจ
และเป็ นการจุดประกายแรงบันดาลใจใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ กลุ่มคนท างานสร้ างสรรค์ เช่น การจัดเอฟวายไอ
ทอล์ค (FYI Talk) ทุกๆ 3 เดือน โดยเชิญคนดังไอเดียเด็ดจากแวดวงต่างๆ มาร่วมพูดคุย เป็ นต้ น เอฟวายไอ
เซ็นเตอร์ จึงเสมือนสถานที่สร้ างแรงบันดาลใจให้ กับคนทางานที่สร้ างให้ มีทงั ้ 2 ส่วน คือ ธุรกิจ และความคิด
สร้ างสรรค์ ทาให้ เกิดบรรยากาศการทางานที่ดี แตกต่างจากสานักงานอื่นทัว่ ไป
“นอกจากนี ้โครงการอยู่ในทาเลที่ดีมีศกั ยภาพในการพัฒนาสูง บนที่ดินกว่า 9 ไร่ บริเวณหัวมุมถนน รัชดาฯพระราม 4 ฝั่ งตรงข้ ามศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิและสวนเบญจกิติ ติดรถไฟฟ้าใต้ ดินทาให้ สะดวกสบายใน
การเดินทาง ขณะเดียวกันย่านพระราม 4 เป็ นเสมือนแยกเชื่ อมต่อธุรกิจแห่งใหม่ รองรับการขยายตัวจากย่าน
สุขมุ วิท และรัชดาภิเษกซึ่งถูกวางให้ เป็ น “ซีบีดี” แห่งใหม่ มีอาคารสานักงานเกิดขึ ้นค่อนข้ างหนาแน่น ซึ่งจะ
ย้ ายเข้ ามาย่านพระราม 4 นี ้ด้ วย”
สาหรับโครงการ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ใช้ เงินลงทุน 5,000 ล้ านบาท ประกอบด้ วย อาคารสานักงานและโรงแรม
พืน้ ที่ กว่า 100,000 ตร.ม. แบ่งเป็ น อาคารสานักงานให้ เช่าสูง 12 ชัน้ 2 อาคาร พืน้ ที่รวม 90,000 ตร.ม. และ
โรงแรมมาตรฐาน หรือ บัดเจ็ด โฮเทลสูง 14 ขัน้ พื ้นที่รวม 10,000 ตร.ม. ขนาด 239 ห้ อง
ภายในงานเปิ ดตัวโครงการสร้ างสรรค์ บ รรยากาศที่ ชวนให้ ค้ น หาคาตอบ โดยบริ เวณงานได้ รับ การตกแต่ง
ประดับประดาด้ วยคาถามสุดสร้ างสรรค์ ที่จะสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั ผู้ที่มาร่วมงาน พร้ อมได้ รับเกียรติจากนัก
ธุรกิจคลื่นลูกใหม่ ไอเดียเฉียบคมในหลากหลายวงการ อาทิ ........................................ ร่วมสร้ างสีสนั ในงาน
เปิ ดตัวดังกล่าว
ร่วมค้ นหาหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กร ที่มาพร้ อมแรงบันดาลใจดีๆ ซึ่งจะน าพาองค์กรไปสู่ทิ ศทางที่ ดีและ
ชัดเจนขึน้ ได้ ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ ทาง info@fyi-center.com หรื อ
โทร. 02-620-6229

2

#####
3

ฝ่ ายสื่อสารองค์กร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์จากัด (มหาชน) 02-620-6200 ต่อ 241-244
กมลพันธ์ ชินพงศ์ (แนน) 083-777-1335
kamolphan.c@goldenlandplc.co.th
ณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์ (นัท) 081-837-7520
naruenun.m@goldenlandplc.co.th
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