ข่าวประชาสัมพันธ์

โกลเด้ นแลนด์ ผนึก ไทยพาณิชย์ และไทยโอบายาชิ เดินหน้ าโปรเจคส์ ยักษ์
เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ออฟฟิ ศแห่ งใหม่ บนรัชดา-พระราม 4 มูลค่ ากว่ า 5,000 ล้ านบาท
โกลเด้ นแลนด์ เดินหน้ าก่อสร้ างอาคารสานักงานคอนเซ็ปต์ใหม่ มูลค่า 5,000 ล้ านบาท มุมถนน รัชดาภิเษกพระราม 4 ภายใต้ ชื่ออย่างเป็ นทางการ ‘เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ’ (FYI CENTER – For Your Inspiration
Workplace) ยิ ้มรับข่าวดี “ไทยพาณิชย์” ไฟเขียวสินเชื่อสนับสนุนโครงการ ล่าสุดแต่งตัง้ “ไทยโอบายาชิ” เป็ น
ผู้รับเหมาหลักดูแลงานก่อสร้ าง มัน่ ใจแล้ วเสร็ จต้ นปี 59
ธนพล ศิริธนชัย ประธานอานวยการ บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
เปิ ดเผยว่า “บริ ษัทยังคงให้ ความสาคัญกับธุรกิจอาคารสานักงานให้ เช่า ซึง่ เป็ นไปตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจของ
บริ ษัทที่ตงเป
ั ้ ้ าขึ ้นเป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ชนน
ั ้ า 1 ใน 10 ของประเทศ จึงได้ กาหนดกลยุทธ์ การสร้ าง
รายได้ ทงจากการขายโครงการแนวราบและรายได้
ั้
จากค่าเช่าระยะยาว เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ จึงเป็ นโครงการแรก
ที่อยูใ่ นแผนการพัฒนาอาคารสานักงานของบริ ษัทในทันที”
ธนพล กล่าวต่อว่า “ล่าสุดทางบริ ษัทฯ ได้ ประกาศผนึก บริ ษัท นันทวัน จากัด (ไทยโอบายาชิ) ซึ่งเป็ นบริ ษัทชัน้
นาในการก่อสร้ างระดับโลก โดยมีผลงานเป็ นที่ยอมรับกันทังในและต่
้
างประเทศว่าเป็ นงานที่มีคณ
ุ ภาพสุดยอด
จึ ง ได้ แ ต่ง ตัง้ ให้ เ ป็ นผู้รั บ เหมาหลัก ของโครงการเอฟวายไอ เซ็ น เตอร์ เ พื่ อ รั บ ผิ ด ชอบดูแ ลงานงานก่ อ สร้ าง
หลังได้ รับการสนับสนุนทางด้ านการเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ ซึง่ เป็ นธนาคารพาณิชย์ที่มีความแข็งแกร่ งทาง
การเงินระดับต้ นของประเทศเป็ นผู้สนับสนุนเงินทุนการก่อสร้ างโครงการแต่เพียงผู้เดียว เราจึงมีความมัน่ ใจแม้
เศรษฐกิจจะผันผวนอย่างไร โครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ จะแล้ วเสร็ จภายในต้ นปี 59 อย่างแน่นอน”
ทังนี
้ ้ ‘เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ’ (FYI CENTER – For Your Inspiration Workplace) อาคารสานักงานจุดประกาย
ความคิดสร้ างสรรค์เชิงธุรกิจ มูลค่าโครงการกว่า 5,000 ล้ านบาท บนพื ้นที่ 9 ไร่ มุมถนน รัชดาภิเษก - พระราม 4
ประกอบด้ วย พื ้นที่ใช้ สอยประมาณ 100,000 ตารางเมตร แบ่งเป็ นอาคารสานักงาน 12 ชันและชั
้
นใต้
้ ดิน 3 ชัน้
จานวน 2 อาคาร พื ้นที่ใช้ สอยรวม 90,000 ตารางเมตร โรงแรมมาตรฐาน (Budget Hotel) จานวน 239 ห้ อง 14
ชัน้ และชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้ พื ้นที่ใช้ สอย 10,000 ตารางเมตร จานวน 1 อาคาร ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาแบรนด์
โรงแรมที่จะเข้ ามาบริ หาร
เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ พัฒนาภายใต้ คอนเซปต์ ธุรกิจผสานความคิดสร้ างสรรค์ (Business+Creative) โดยคัดสรร
ฟั งก์ ชนั่ และสภาพแวดล้ อมที่จุดประกายแรงบันดาลใจในการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทางานด้ วย
ตาแหน่งที่ตงที
ั ้ ่ใกล้ ศนู ย์กลางธุรกิจสีลม-สาทร-อโศก เดินทางสะดวกเนื่องจากติด รถไฟฟ้ าใต้ ดินสถานีศนู ย์การ
ประชุมแห่งชาติสริ ิ กิติ์ โครงการมีเอกลักษณ์ที่มีสงิ่ อานวยความสะดวกและนวัตกรรมการออกแบบล ้าสมัย ร่มรื่ น

ด้ วยพื ้นที่สเี ขียวโดยรอบโครงการ ส่งเสริ มแรงบันดาลใจด้ วยสวนเบญจกิติให้ สามารถพักผ่อน และออกกาลังกาย
แบบใกล้ ชิดธรรมชาติ สะท้ อนถึงภาพลักษณ์บริ ษัทที่ใส่ใจกับคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ กบั เหล่าบริ ษัทชันน
้ าที่
จะมาเช่าพื ้นที่ในอนาคต
ภิมลภา สันติโชค ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่อาวุโส สายธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
กล่าวว่า “ธนาคารมีความเชื่อมัน่ ใน โกลเด้ นแลนด์ และทีมงานซึง่ จะสามารถพัฒนาโครงการตามคอนเซปท์และ
ภายในกรอบเวลาที่วางไว้ ด้ วยคอนเซปท์โครงการที่โดดเด่น ทาเลที่มีศกั ยภาพดีเยี่ยม รวมถึงพันธมิตรชันน
้ า
ต่างๆ ทีโ่ กลเด้ นแลนด์ ได้ เลือกมาร่วมพัฒนาโครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ให้ เป็ นสุดยอดโครงการที่สร้ างความ
แตกต่างให้ กบั วงการอาคารสานักงานของเมืองไทย ธนาคารจึงให้ ความไว้ วางใจที่จะสนับสนุนด้ านเงินลงทุนครัง้
นี ้ เพื่อให้ ทางโกลเด้ นแลนด์ใช้ ในการพัฒนาโครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ดงั เช่นโครงการในอดีตที่ธนาคารไทย
พาณิชย์ได้ ให้ การสนับสนุนด้ วยดีเสมอมา”
สมพงษ์ จินตวงศ์ วานิ ช กรรมการผู้อานวยการ บริ ษัท นั นทวัน จากัด กล่าวแสดงความคิดเห็นในฐานะ
ผู้รับเหมาหลักของโครงการเอฟวาย ไอเซ็นเตอร์ ในครัง้ นี ้ว่า “บริ ษัทฯ รู้สกึ ภูมิใจที่โกลเด้ นแลนด์ เล็งเห็นศักยภาพ
ของเรา และมอบหมายให้ เราดูแลเรื่ องงานก่อสร้ างโครงการอาคารสานักงานจุดประกายความคิดสร้ างสรรค์เชิง
ธุรกิจคอนเซ็ปต์ใหม่นี ้ นับเป็ นอีกครัง้ ที่ได้ มาร่ วมงานกับทีมผู้บริ หารของโกลเด้ นแลนด์ หลังจากเคยร่ วมกันมา
จากโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ โดยไทยโอบายาชิได้ เตรี ยมทีมงานที่มีคณ
ุ ภาพ พร้ อมที่จะดาเนินการ
ก่อสร้ างอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ โครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จอย่างมีคุณภาพระดับสากล
ดังเช่นผลงานการก่อสร้ างระดับโลกที่เราเคยดาเนินการผ่านมาและเสร็ จภายในเวลาที่กาหนดอย่างแน่นอน”

###############################
บริ ษัท แผ่ นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด (มหำชน) หรื อ โกลเด้ นแลนด์ ผู้พัฒนา
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ ครบวงจร โดยพัฒนาโครงการอาคารเชิงพาณิชย์ ทังอาคารส
้
านักงาน โรงแรม และ
เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์ ซึ่งตังอยู
้ ่ในใจกลางย่านธุรกิจของกรุ งเทพมหานคร อาทิ "สาทร สแควร์ ดิ แอสคอท สาทร
แบงคอก อาคารโกลเด้ นแลนด์ และโรงแรม ดับเบิ ้ลยู กรุงเทพฯ” และพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์โครงการที่พกั อาศัย
แนวราบประเภทบ้ านจัดสรรภายใต้ แบรนด์ “โกลเด้ น วิลเลจ โกลเด้ น ทาวน์ และโกลเด้ น อเวนิว”
###############################
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :
ฝ่ ายสือ่ สารองค์กร บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ 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

