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ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
บทพิ สจู น์ อาคารอนุรกั ษ์พลังงานระดับสูงสุดโดยรางวัลระดับเวิ รล์ คลาส
กรุงเทพฯ – ยูนิเวนเจอร์ ภูมิใจกับรางวัลอาคารอนุรกั ษ์พลังงาน สาหรับอาคารผสมผสาน (ระหว่างสานักงาน โรงแรม
และร้านค้า) ระดับสูงสุดแห่งแรกของประเทศไทย The first LEED® Platinum Mixed-use Building in Thailand
นางอรฤดี ณ ระนอง ประธานอานวยการ บริ ษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่า “ตัง้ แต่เราได้ทด่ี นิ แปลงนี้มา
เราก็มคี วามตัง้ ใจอยากทาอะไรที่แตกต่าง ถนนวิทยุ เป็ นถนนสีเขียว ประกอบกับเรามีความคิดว่า เราอยากทาอาคารเขียว
เพราะฉะนัน้ เราจึงชัดเจนตัง้ แต่แรกเริม่ ตัง้ แต่ ออกแบบชื่อตึก สุดท้ายก็จบที่ “ปาร์คเวนเชอร์” เวนเชอร์ มาจาก ยูนิเวนเจอร์
หรืออาจหมายถึงการทาอะไรที่แตกต่าง แล้วก็ใช้คาว่า ปาร์ค ทีบ่ อกถึงความเป็ นสีเขียว พอชื่อชัด แนวคิด ชัด ดีไซน์เนอร์ก็
สามารถทางานได้ชดั เจน ว่าเราต้องการมีพน้ื ทีส่ เี ขียว เรามองว่า กลุ่มเป้าหมายของเราจะเป็ น บริษทั ข้ามชาติ หรือบริษทั ใน
ประเทศที่เห็นความสาคัญ เรื่องของกรีน และเป็ นความตัง้ ใจแต่ต้นทีอ่ ยากให้อาคารได้รางวัลของเรื่องกรีน จึงได้ศกึ ษาว่ามี
สถาบันใดในโลก ทีไ่ ด้รบั การยอมรับเรื่องการประเมินอาคารเขียว ซึง่ เราก็ได้เล็งเห็นถึงรางวัล ลีด (Leadership in Energy and
Environmental Design : LEED) ของสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) เราจึงได้ไป
ศึกษาว่า ทางสถาบันดังกล่าว มีเกณฑ์การให้คะแนนอย่างไรบ้าง จึงได้เชิญทีป่ รึกษาด้านอาคารเขียว มาช่วยดูแลตัง้ แต่เริม่
ออกแบบ ซึ่งเกณฑ์ดงั กล่าวก็มขี อ้ กาหนด เช่น ต้องมีพน้ื ทีส่ เี ขียวคิดเป็ น 25% ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมด จึงเป็ นเหตุผลให้เราต้องใส่
พืน้ ทีส่ เี ขียวมากขนาดนี้ สาหรับวัสดุทใ่ี ช้ในการก่อสร้าง ทางลีด ก็จะกาหนดมาว่า ต้องใช้วสั ดุอะไร ซึง่ เราต้องมาจัดสมดุลใน
ด้านงบประมาณ และความคุม้ ค่าของพลังงานทีล่ ดได้ โดยใช้แนวคิดทุกวัสดุอุปกรณ์ทเ่ี ราเลือกใช้ตอ้ งเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม”
ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เป็ นโครงการอนุรกั ษ์พลังงานแห่งใหม่ใจกลางเพลินจิตซิต้ี ติดรถไฟฟ้าเพลินจิต บนพืน้ ทีก่ ว่า 5 ไร่
ความสูง 34 ชัน้ มีพน้ื ทีร่ วมทัง้ สิน้ 81,400 ตร.ม. แบ่งพืน้ ทีใ่ ช้สอยออกเป็ นสามส่วนหลักๆ ได้แก่ สานักงานให้เช่าระดับพรีเมีย่ ม
ตัง้ แต่ชนั ้ 8-22 โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว สัญชาติญป่ี นุ่ ชัน้ นาของโลก ‘ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ’ ชัน้ 23-34 และพืน้ ทีร่ า้ นค้า
ชัน้ 1-2 นับเป็ นอาคารรูปแบบใหม่ทม่ี กี ารออกแบบอันโดดเด่นด้วยสถาปตั ยกรรมทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลจาก การประนมมือไหว้
และดอกบัว สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็ นไทยอันงดงาม อันแฝงด้วยความทันสมัย และมีระดับ
คุณสมบัตขิ องปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ทีท่ าให้โครงการแตกต่างจากอาคารทัวไป
่ จนผ่านมาตรฐาน ลีด (Leadership in
Energy and Environmental Design : LEED) ระดับสูงสุด คือ
 พืน้ ทีส่ เี ขียวขนาดใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 25 ของพืน้ ทีภ่ ายในโครงการ
 ทาเลทีต่ งั ้ โครงการ เชื่อมตรงจากรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต ช่วยลดปริมาณการใช้รถยนต์ของผูอ้ ยูอ่ าศัย
 กระจกอนุรกั ษ์พลังงาน เป็ นกระจก 3 ชัน้ (Laminated and Insulated Glass with Low E Coating) ทีม่ ชี ่องอากาศอยู่
ระหว่างกลาง และเคลือบสารพิเศษทีม่ คี ุณสมบัตชิ ่วยลดปริมาณเสียง แสงแดด และความร้อนเข้าสูต่ วั อาคาร
 ระบบปรับอากาศทีอ่ อกแบบเพื่อควบคุมปริมาณลมเย็นให้พอเพียงกับความร้อนในแต่ละพืน้ ที่ (Variable Air Volume Control
System)
 ระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร และลดมลพิษของอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality)
 ระบบปรับระดับแสงภายในอาคารให้เหมาะสมกับแสงสว่างธรรมชาติ (Automatic Dimmer) จะช่วยหรีแ่ สงสว่างของไฟภายใน
ตัวอาคารทีม่ ากเกินความจาเป็ นโดยอัตโนมัติ

 การนาน้าทีใ่ ช้แล้วภายในอาคาร มาบาบัดและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Gray Water Reuse) รวมถึงรดน้าต้นไม้ภายใน
โครงการ เพื่อลดปริมาณการใช้น้าประปา
 ระบบอาคารอัตโนมัติ (Building Automatic System) ทีเ่ ชื่อมต่อ ควบคุม และบริหารจัดการทางวิศวกรรม งานระบบต่างๆ
ภายในอาคาร รวมถึงช่วยในการตรวจวัด และควมคุมการใช้พลังงาน
 ระบบลิฟท์อจั ฉริยะ (Intelligent Lift System) ทีจ่ ะช่วยบริหารจัดการ ให้ผโู้ ดยสารสามารถเดินทางไปยังชัน้ ทีต่ อ้ งการได้
รวดเร็วยิง่ ขึน้ จึงช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึงร้อยละ 30 จากระบบปกติ
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ลีด (Leadership in Energy and Environmental Design : LEED) คือ เกณฑ์ประเมินความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของ
อาคารหรือสิง่ ก่อสร้าง ทีไ่ ด้รบั การยอมรับ และถูกนามาใช้อย่างแพร่หลายมากทีส่ ดุ ทัวโลก
่
เป็ นระบบทีพ่ ฒ
ั นาโดยสภาอาคาร
เขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) มีโครงการทัวโลก
่
เข้ารับการประเมินมากกว่า 12,000 โครงการ
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็ นหลัก มีผถู้ อื หุน้ หลักคือบริษทั อเดลฟอส จากัด
ซึง่ ถือหุน้ โดยคุณฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี และคุณปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี บริษทั ฯ พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ภายใต้
บริษัท เลิศรัฐการ จากัด ซึ่งได้พฒ
ั นา “ปาร์คเวนเชอร์ – ดิ อีโคเพล็กซ์ ออน วิทยุ ” โครงการระดับไฮเอนด์สูง 34 ชัน้ มีทงั ้
อาคาร สานักงานเกรดพรีเมี่ยมและโรงแรมหรู 5ดาว ตัง้ อยู่มุมถนนเพลินจิต -วิทยุ โดยพื้นทีส่ ่วนสานักงานรวมกว่า 27,000
ตารางเมตร และพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย ในแบรนด์ “ยู ดีไลท์” และ “คอนโด ยู” ภายใต้บริษทั ในเครือ คือ บริษทั แกรนด์ ยู
นิต้ี ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด ปจั จุบนั บริษทั ฯ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
ภายใต้ช่อื ย่อ UV ด้วยทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้วมูลค่า 1,912 ล้านบาท
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