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ครงการ WHA Tower อาคาร สํานักงาน
ใหญ่ แห่งใหม่ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ
คอร์ปอเรชั�น โจํากัด (มหาชน) (ดับบลิวเอชเอ
กรุ ๊ป) ศูนย์กลางธุรกิจย่านบางนา ตอบโจทย์
การทํางานเพื�อการใช้ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
และการทํา งานร่ว มกัน ด้ว ยโซลูช� ัน ทัน สมัย
ครบครัน พร้อมเปิ ดให้บริการอย่างเป็ นทางการ
ในเดือนมกราคม 2564 นี �
นางสาวจรีพร จารุ กรสกุล ประธานคณะ
กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าทีบ� ริหาร
กลุม่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด
(มหาชน) กล่าว
“WHA Tower
ถือเป็ นแลนด์มาร์ค
ด้ า น ธุ ร กิ จ แ ล ะ
ไลฟ์ สไตล์แห่งใหม่
ของย่ า นบางนา
ด้ ว ย อ า ค า ร สู ง
25 ชัน� มีพนื � ที�ใช้สอย
กว่า 52,000 ตาราง
เมตร ประกอบด้วย
พืน� ที�สาํ นักงานที�มี
ความคล่องตัวสูง
แ ล ะ พื � น ที� เ ปิ ด
ส่วนกลาง เหมาะ
สําหรับองค์กรขนาด
ใหญ่ บริษทั ข้ามชาติ
ธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีท�ตี อ้ งการ
พืน� ที�ทาํ งานแบบเปิ ดกว้าง เพื�อกระตุน้ ให้เกิดการ
ทํางานประสานกัน รวมถึงช่วยสร้างสมดุลชีวิต
การทํางานและไลฟ์ สไตล์ท�ีลงตัวให้แก่พนักงาน
ของบริษัทที�เข้ามาเช่าพืน� ที�”
ด้ว ยความโดดเด่น ด้า นดี ไ ซน์ตัว อาคาร
ที�ออกแบบโดย บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์
(ประเทศไทย) ตั�ง แต่ แ นวเส้น โค้ง ไล่ ร ะดับ
เปรียบดั�งภูเขาที�ตงั� ตระหง่านท่ามกลางพืน� ที�
โดยรอบ การออกแบบได้รบั แรงบันดาลใจจาก
อัก ษรจี น โบราณซึ�ง สื� อ ถึ ง พลัง ความมั�น คง
และมั�งคั�ง ทําให้ WHA Tower ได้รบั รางวัล Asia
Pacific Property Awards สาขา “สถาปั ตยกรรม
อาคารสํานักงานแบบไฮไรส์” ประจําประเทศไทย
(Commercial High Rise Architecture Thailand)
ในปี 2563
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล กล่าว “เราตัง� ใจ
ออกแบบ อาคาร WHA Tower ให้เ ป็ น
แลนมาร์ค แห่ ง ใหม่ ใ นย่ า นบางนา และเรา

WHA Tower

Work-Life Solutions

โซลูชนั่ ทีล่ งตัวเพือ่ การทํางานและไลฟสไตลครบวงจร

แลนดมารคแหงใหมยา นบางนา พรอมเปดใหบริการ มกราคม 2564
ความปลอดภัย ระบบวินิจฉัยอาคาร ระบบ
สัญญาณเตือนอัคคีภยั ที�รวดเร็วแม่นยํา และ
กล้องวงจรปิ ดตลอด 24 ชั�วโมง ที�จอดรถรองรับ
รถได้ประมาณ 500 คัน ระบบการเข้าจอดรถแบบ
อ่านป้ายทะเบียนรถ ระบบเครือ� งปรับอากาศกลาง
ทํา ความเย็ น ด้ว ยนํา� ลิ ฟ ต์ค วามเร็ว สูง แยก
High Zone และ Low Zone ทีอ� อกแบบมาอย่างลํา� สมัย
ระบบตรวจวัดอุณหภูมิทกุ ทางเข้าออก ระบบการ
สแกนใบหน้า (Face Scan) เพื�อใช้ในการเข้าออก
พืน� ที�สาํ นักงานผ่านประตูท�กี นั� อัตโนมัติ (Turnstile)
และเมื�อขึน� และลงลิฟต์ สามารถเลือกติดตัง� ได้ตาม

ภูมิใจที�ได้รบั รางวัลในครัง� นี”�

สภาพแวดลอมการทํางานที่ยืดหยุน
ปรับเปลี่ยนไดตามความตองการ

ภายในอาคารยังประกอบด้วยสิ�งอํานวย
ความสะดวกต่ า งๆ อาทิ โคเวิ ร ค์ กิ �ง สเปซ
ร้านกาแฟ แวดล้อมด้วยภูมิทศั น์สวนและนํา� พุ
และพืน� ที�อเนกประสงค์สาํ หรับกิจกรรมอื�นๆ เพื�อ
ให้ลกู ค้าได้สมั ผัสประสบการณ์การทํางานที�เปี� ยม
ประสิทธิภาพและให้พนักงานบริษัทมีรูปแบบชีวติ
การทํางานที�สมดุล ผ่อนคลาย และสนุกสนานด้วย
ไลฟ์ สไตล์ดา้ นสุขภาพและความบันเทิงที�ครบครัน

เทคโนโลยีลํ้าสมัยเพื่อความปลอดภัย
และคลองตัว

ผสมผสานนวัตกรรมเทคโนโลยีภายในตัว
อาคาร ประกอบด้วย เทคโนโลยีความปลอดภัย
ควบคุมด้วยระบบดิจิทลั ติดตัง� ระบบเข้า-ออก
อาคารด้วยคียก์ าร์ด โดดเด่นด้านการดูแลรักษา

ความต้องการ ระบบ Network
Neutral และบริการคลาวด์และ
บริการ Colocation เชื�อมต่อการ
ทํางานได้อย่างคล่องตัว และ
การบริหารจัดการอาคาร รวมถึง
นวัตกรรมเทคโนโลยีท�ีเป็ นมิตร
ต่อสิ�งแวดล้อม รวมถึงโครงการ
รถไฟฟ้ารางเบาที�คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในปี 2566
“โครงการ WHA Tower ตัง� อยู่บนถนน
บางนา-ตราด กม. 7 ใกล้ศนู ย์กลางธุรกิจของ
กรุ งเทพมหานครและโครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกหรืออีอซี ี ซึง� ถือเป็ นทําเลยุทธศาสตร์
สําคัญในการติดต่อธุรกิจและเจรจาการลงทุน
รวมถึงสามารถเดินทางไปยังโลจิสติกส์ เซ็นเตอร์
ของดับบลิวเอชเอ บนถนนบางนา-ตราด และ
โลจิสติกส์พาร์ค ตลอดจนนิคมอุตสาหกรรม
ของดับ บลิ ว เอชเอได้อ ย่ า งสะดวกสบาย”
มร.เดวิด นาร์โดน ประธานเจ้าหน้าทีบ� ริหาร
ธุ ร กิ จ นิ ค มอุ ต สาหกรรมและการลงทุ น
ต่างประเทศ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล

ดีเวลลอปเมนท์ จํากั ด (มหาชน) กล่าว
เสริมว่า “โครงการฯ ยังเชื�อมต่อการเดินทางไปยัง
สถานที�สาํ คัญอย่างสนามบินสุวรรณภูมิ ตัง� อยู่
ใกล้กบั ศูนย์การค้าเมกะบางนาและ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลบางนา ตลอดจนโครงการที�อยู่อาศัย
มากมาย ทําให้การเดินทางเข้าและออกจาก
กรุ งเทพฯ และไปยังถนนสายหลักต่างๆ เป็ น
ไปได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย ตัวอาคาร
ออกแบบมาโดยคํานึงถึงประสิทธิ ภาพการใช้
งานสูงสุด และช่วยให้ผูเ้ ช่าพืน� ที�และผูท้ �ีเดิน
ทางมาติดต่อสามารถเลือกใช้เส้นทางสัญจรได้
หลากหลายเส้นทางตลอดเวลา”
สําหรับผูท้ �ีสนใจและกําลังมองหาอาคาร
สํานักงานที�มีความคล่องตัวสูง พร้อมตอบโจทย์
การใช้งานหลากหลาย เพื�อเสริมสร้างประสบการณ์
การทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถติดต่อ
ที�บริษทั เจแอลแอล (JLL) ผูใ้ ห้บริการอสังหาริมทรัพย์
ชัน� นําระดับโลก ในฐานะตัวแทนจัดหาผูเ้ ช่าให้แก่
โครงการ WHA Tower เพื�อนัดหมายเยี�ยมชม
โครงการได้ตงั� แต่วนั นีเ� ป็ นต้นไป

