




Protection)

Hansar Rajadamri Residence



Australian Embassy Complex

Park 24 Phase 1





THE LAKES







IMPACT ARENA
(MULTIPURPOSE COMPLEX)         















Thainox Factory
Western  Digital (Flood Protection)





ความคืบหนา โครงการมหานคร 
โครงสรางชั้นใตดิน :    99% 
ปูพื้น                 :    81%
ผนัง                  :   100%
เสาขนาดใหญ      :   89%

“โครงการนี้ไดผานดำเนินการ มาจนถึง
ชั้นที่ 73 สวนงานปูนผนังหลัก และงาน
ปูพื้นหนา ขณะนี้คืบหนาถึงชั้นที่ 69 และ 
สวนแบงกั้นฉากและผนังยอย คืบหนาถึง
ชั ้นที่ 46 ในขณะที่งานโครงสรางตาม
รางแบบ คาดวาจะแลวเสร็จตามกำหนด
เวลา ทั้งนี้โครงสรางโดยรวม มีกำหนดให
แลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ป 2558”

Mahanakhon Progress

Basement structure :   99% 
Slab                :   81%
Core walls         :   100%
Mega Column     :   89%

“The Project has now reached Level
73 for the corewall, the slab is currently 
on level 69. Partitions are progressing 
at level 46 while the Hill structure has 
resumed as per schedule. The whole 
structure completion will be in July 2015.” 





For Geneva Car Park  thesite progress is complete. 
IMGC link bridge progress is complete

ความคืบหนาของโครงการที่จอดรถเจนีวา อยูที่ เสร็จสมบูรณ 100% 
ความคืบหนาสะพานเชื่อม IMGC สรางจนสำเร็จลุลวงแลว 100%
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BOUYGUES-THAI has now reached 25 years of existence , from 
the beginning in Muang Thong Thani project, to the last most 
prestigious projects in Bangkok. BOUYGUES-THAI has demonstrated 
time and again its will to undertake very difcult challenges and 
bringing complex projects to a successful completion. We can be 
proud of our past achievements, but we must also look ahead and
prepare for even more complex and difcult projects, which will be 
a combination of technical, schedule and environments challenges.

The plan has been present since the start for us to operate as a fully 
integrated support unit, and we are readying ourselves to tackle 
these new challenges with even more available services to sites. 
May our future be even more successful, long and prosperous.



TESTIMONY

“In the past, QSE is the strength that made Bouygues Thai better than 
competitors. To maintain and improve our position in the Construction 
Industry, we have to keep focusing on and continue to strictly enforce  
our QSE procedure. 

Other than a good construction method, in many projects, we 
service, take care and pay attention to our customers after the delivery 
of the projects   That has been our good and constant after sale 
service.  This is one of the reason that Bouygues Thai has been persist 
for the past 25 years.

Bouygues Thai is :
The contractor who makes a great job and delivers project to client in good quality.
Contractor who is working with 3 ISO standard (ISO 9001, 14001, 18001) 
Contractor who can help the client in terms of design to reach to their requirement. 
We are an Innovative Contractor and Educational Contractor for employees and 
other associations.
บวิค-ไทย คือ 
ผูรับงานตามสัญญาซึ่งสรางผลงานดีเยี่ยมและสงมอบใหลูกคาอยางมีคุณภาพดี  ผูรับงาน
ซึ่งทำงานภายใต 3มาตรฐาน ISO (ISO9001, 14001, 18001) ผูรับงานที่สามารถชวยลูกคา
ในเชิงการออกแบบเพื่อใหบรรลุถึงความตองการ ผูรับงานที่สรางสรรค ผูรับงานที่ใหการ
ศกึษาสำหรับพนักงานและองคกรอื่นๆ

นอกจากท่ีเรามี Construction Method ท่ีดีแลวและหลายๆ โครงการ หลังจาก
เราสงมอบงานเปนท่ีเรียบรอยแลว เรายังบริการ ดูแลและเอาใจใสลูกคา หรือเรียกวา 
After sale service ดวยดีเสมอมาและนี้คือ เหตุผลหนึ่งที่ มีสวนประกอบให
บริษัท บวิคไทย ยืนหยัดตลอด 25 ปท่ีผานมา

Congratulation on the 25th anniversary of Bouygues Thai for being 
the role model of a good construction company on quality, safety 
and the leader of new innovation of the construction.
“ขอแสดงความยินดีกับบริษัท บวิค-ไทย จำกัด ในโอกาสครบรอบ 25 ปในการ
เปนบริษัทกอสรางท่ีเปนแบบอยางแกบริษัทอ่ืนในดาน คุณภาพของงาน, ความ
ปลอดภัยในการกอสราง และการเปนผูนำในดานการนำเทคโนโลยใีหมมาใชใน
การกอสราง”

"นบัต้ังแตอดตีจนถงึปจจุบัน QSE คือ จุดแขง็ทีท่ำใหบรษิทับวิค-ไทย โดดเดน
กวาบริษัทคูแขงมาตลอด เพ่ือท่ีจะรักษาและพัฒนาในการเปนผูนำในอุตสาหกรรม
งานกอสรางของประเทศ พวกเราตองมุงม่ันและปฏิบัติตาม ระบบ QSE อยางเครงครัด

Bouygues-Thai Ltd. has developed process-improvement including 
but not limited to technology, workow documentation, quality 
assurance, safety, and internal operations system that resulted in 
Company's continuing and assured progress.

บริษัท บวิค ไทย จำกัด มีการพัฒนามาอยางตอเน่ือง ไมวา เทคโนโลยี, ข้ันตอน
การทำงาน, คุณภาพ, ความปลอดภัย และ ระบบการจัดการภายในบริษัท ซ่ึงทำ
ใหบริษัทมีความกาวหนาไปอยางม่ันคง

กลาท่ีจะคิด กลาท่ีจะทำ กลาท่ีจะตัดสินใจ ในสิง่ทีถ่กูตอง
กอใหเกดิเปนวฏัจักรในการทำงาน ใหสำเรจ็ตามเปาหมาย

MR. CHATCHAI  HASSACHOO

MR. KRIANGSAK CHOOPHUN

MR. CHATCHAI SIRISIRAPRAPHAKUL

Dare to think, dare to take action, dare to make decision on the 
right thing. That’s the creation of working cycle towards the 

success target.
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MR. NARAPONG TANGNAITHAM

MR. PAIROJE  WANNASAWASKUL

MR. MR.PAIROJ  SRION
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TESTIMONY

Congratulation to the company, I am certain that we are the leader of 
construction technology for high rise buildings in Thailand.  We constantly 
develop in every aspect and at the same time never ignore the work 
safety of every level of worker.  I am proud to be a part of Bouygues 
Thai.

On a personal note, it is a privilege and a pleasure to have joined Bouygues-Thai and to participate 
in its 25th year anniversary. To a new comer like me, the accomplishments of the company look 
exemplary. The team is loyal and dedicated to the success of BTL. All employees, starting with the 
management team, fully adhere to the values that make Bouygues-Thai model unique, the “Bouygues-
Thainess”, I shall say. It is hard work but the results are here, for the benet of all. Mid and long-term 
objectives are carefully considered. Ongoing projects are progressing well, having to overcome many 
challenges but doing so in a resolute and organised manner, with tenacity and with the necessary 
anticipation. Commercial targets are numerous and attractive. In this exciting context, it looks like 
continuing to grow and strengthen our human resources will be our biggest challenge. Currently, the 
company is demonstrating its capability to evolve in order to remain best adapted to the environment. 
This is a very comforting sign for the future. So Happy 25th Anniversary and long live Bouygues-Thai

Bouygues Thai is turning 25th this year. Twenty-ve years of amazing various projects made possible 
by Bouygues Thai staff that – for some of them - are still among our teams today ! 
From the towers of Muang Thong Thani, to Impact exhibition halls, from luxury villas to the highest tower 
of Bangkok, from food recovery project to solar farms, Bouygues Thai has shown over the past 25 years 
an incredible sense of adaptation to its market. This quality must not be forgotten and needs to be 
cultivated for the next 25 years to come. We should not rest on the success, but strive to keep our pioneer 
spirit alert. 
So what are the challenges of the years to come ? Price, quality and time obviously will still be the main 
drivers of our clients, but the way to reach this golden triangle will evolve. New technologies previously 
available for cutting-edge industries, will be widespread to all industries, including construction. It will revolve 
around more modeling for more preparation (Building Information Modeling), and visualization on sites, 
new methods including exoskeleton or drones, new materials such as very high strength concrete or rebars, 
more industrialization, more prefabrication, etc. Today, we are already preparing for these changes to 
come ; we keep looking and testing new technologies and innovative solutions to improve our quality, 
time, safety and productivity. 
So let’s get ready for the next 25 years to come : keep adapting and be open to innovation without 
forgetting what made us today !

We seek to improve our services in order to meet our customers' needs 
and increase construction safety. This is in an effort to meet out Company's
mission and standards of Bouygues-Thai, Ltd. and it is our Company's 
strength that everybody has come to expect from us.  This is the principle 
in which we bring to our quality at the very basic level including our workforce,
work processes, engineering, and our construction management team in 
line with our continuous improvement philosophy.

เน่ืองในโอกาสครบรอบ 25 ปของ BTL หากเปรียบกับอายุของคนเราจะอยูในชวงหัวเล้ียวหัวตอของการเปล่ียนแปลงคร้ังสำคัญ 
ไมวาจะไปทางดานบวก หรอืดานลบ ตามความเชือ่ของคนไทยมาแตโบราณ  จากระยะเวลามากกวา 10 ปท่ีขาพเจาไดเขามา
เปนสมาชิกของ BTL บริษัทไดใหความสำคัญและมีความมุงมั่นในการรักษา และพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีความ
ตระหนักที่จะนำเสนอผลงานที่ไดตามคุณภาพ ภายใตงบประมาณและเสร็จตามกำหนดเวลาที่สัญญาไวกับลูกคา ตลอดจนได
จัดใหมีการพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งในแงนโยบายและในทางปฎิบัติ 
ดังน้ันในความเห็นของขาพเจา จึงมีความเช่ือม่ันวากาวยางตอไปของบริษัทจะไปสูความสำเร็จย่ิงย่ิงข้ึนไป และยังคงเปนผูรับเหมา
กอสรางชั้นนำ ที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาตลอดไป

การพัฒนาคุณภาพงานใหมีคุณภาพที่ดีเพื่อสงมอบใหกับลูกคาและระบบความปลอดภัยที่ดี
ระหวางการกอสรางเปนนโยบายที่ดีของบริษัทบวิค-ไทยและเปนจุดแข็งของบริษัทเราท่ีทุกคน
จากภายนอกยอมรับซ่ึงไดนำไปสูการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรต้ังแตระดับแรงงาน, ผูควบคุมงาน, 
วิศวกรและผูบริหารโครงการใหมีศักยภาพท่ีดีข้ึนอยูตลอด

ขอแสดงความยนิดกัีบบรษิทัครบัผมม่ันใจวาเราคอืผูนำทางดานเทคโนโลยกีาร
กอสรางอาคารสูงในประเทศไทยมีการพัฒนาในทุกๆดานตลอดเวลาพรอมกัน
นั้นก็ไมเคยละเลยความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในทุกระดับภูมิใจ
ท่ีไดเปนสวนหนึง่ของบวคิ-ไทยครบั

MR. PONGSAK KONGYOU

MR. WUTHIKORN SATHAWORNSMIT

MR. PONGTORN RADISVONGSE 
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MR. THIERRY LAROCHE

MS. CHLOE CLAIR

โดยสวนตัวแลว รูสึกเปนเกียรติและยินดีท่ีไดรวมงานกับบวิคไทยและไดมีสวนรวมในงานครบรอบ  25 ปของบริษัท 
สำหรบัผูมาใหมเชนผมผลงานของบรษิทัเปนผลงานตวัอยางท่ีดีเยีย่ม ทีมงานมคีวามซ่ือสตัยและทุมเทใหกับความ
สำเรจ็ของ BTL พนกังานทกุคนตัง้แตทีมบริหารจดัการมีความยึดม่ันตอคณุคาท่ีทำใหรปูแบบของบวคิไทยมีความ
เปนเอกลกัษณ ซ่ึงผมขอเรยีกวาบวิคแบบไทย น่ันก็คืองานหนกัแตผลสำเร็จก็ไดปรากฏใหเห็นในทีน้ี่และกอใหเกิด
ประโยชนกับทุกคน ดวยการพิจารณาถึงวัตถุประสงคระยะกลางและระยะยาวอยางระมัดระวัง การที่โครงการที่
ดำเนนิอยูกาวหนาไปดวยดีนัน้ มาจากการฟนฝาผานความทาทายมากมายดวยความรอบคอบและมรีะเบยีบแบบ
แผน ดวยความยึดม่ันและการคาดการณลวงหนาท่ีจำเปน เปาหมายทางการคามีหลากหลายและนาสนใจ ในภาว
การณท่ีนาต่ืนเตนน้ี ดูเหมือนวาการเติบโตอยางตอเนือ่งและการพฒันาศักยภาพของทรพัยากรมนษุยจะเปนความ
ทาทายที่ใหญที่สุดของเรา  ไมนานมานี้บริษัทไดแสดงใหเห็นถึงความสามารถดานวิวัฒนาการในการดำรงตนเปน
ผูปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมไดดีที่สุด  ซึ่งนับเปนสัญญาณที่ดีสำหรับอนาคต ขอใหมีความสุขและมีอายุยืนยาว
ในโอกาสครบรอบ 25 ปบวิคไทย

บวิคไทยกำลังกาวเขาสูปท่ี 25 ในปน้ี ย่ีสิบหาปท่ีหลายๆโปรเจคอันนาอัศจรรยใจไดถูกทำใหสำเร็จโดยทีมงานบวิคไทย ซ่ึงหลายทานยังคงอยูใน
ทีมงานของเราจนถงึวันน้ี
จากตึกเมืองทองธานี ถึงศูนยแสดงสินคาอิมแพค จากวิลลาหรูไปสูตึกท่ีสูงท่ีสุดของกรุงเทพฯ จากโครงการฟนฟูหลังน้ำทวมถึงฟารมพลังงานแสง
อาทิตย 25 ปท่ีผานมาน้ีบวิคไทยไดแสดงใหเห็นถึงไหวพริบในการปรับตัวใหเขากับตลาด คุณคาน้ีควรคาแกการจดจำและจะตองศึกษาพัฒนาสำหรับ 
25 ปท่ีจะตามมา เราไมควรหยุดพักบนความสำเร็จ แตจะตองยืนหยัดเพ่ือใหจิตวิญญาณแหงความเปนผูนำต่ืนตัวอยูเสมอ
แลวอะไรคือความทาทายสำหรับอนาคต ราคา คุณภาพ และเวลาจะยังเปนปจจัยหลักสำหรับขับเคล่ือนลูกคาอยางแนนอน แตหนทางไปสูสามเหล่ียม
ทองคำน้ีจะตองวิวัฒนข้ึน เทคโนโลยีใหมๆ ซ่ึงเดิมเคยเปนส่ิงท่ีอุตสาหกรรมช้ันแนวหนาเทาน้ันท่ีจะเขาถึงได จะเผยแพรไปสูอุตสาหกรรมท่ัวไป เชน
เดียวกับอุตสาหกรรมการกอสราง จะตองเก่ียวของกับรูปแบบหลากหลายและนำไปสูการเตรียมงานท่ีมากข้ึน (Building Information Modeling 
แบบจำลองขอมูลการกอสราง) และภาพจำลองของไซทงาน เทคนิคใหมๆ รวมถึงการเสริมโครงสราง (exoskeleton or drones) วัสดุใหมเชน 
คอนกรีตความแข็งแกรงสูง (rebars) มีความเปนอุตสาหกรรมมากข้ึน มีการเตรียมการกอนการข้ึนโครงรางมากข้ึน ฯลฯ  ณ วันน้ี เรามีความพรอม
สำหรับความเปล่ียนแปลงท่ีกำลังมาถึงแลว เพราะเราไดมองหาและทดสอบเทคโนโลย่ีใหม และนวัตกรรมสำหรับการแกไขปญหาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
เวลา ความปลอดภัยและประสิทธิภาพการผลิตของเราอยางตอเนื่องเสมอมาดังนั้น ขอใหเราเตรียมพรอมสำหรับอีก 25 ปที่กำลังตามมา 
ปรับตัวและเปดกวางสำหรับนวัตกรรมใหมโดยไมลืมส่ิงตางๆท่ีทำใหเรามีวันน้ี
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 ไมนานมานบรษทไดแสดงใหเหหนถงความสามารถดานววฒนาการในการดำรงตนเปน
ลอมไดดีที่สุด  ซึ่งนับเปนสัญญาณณที่ดีสำหรับอนาคต ขอใหมีความสุขและมีอายุยืนยาว
วิคไทย

คไทย ซ่ึงหลายทานยังคงอยูใน

ลังน้ำทวมถึงฟารมพลังงานแสง
และจะตองศึกษาพัฒนาสำหรับ
วัอยูเสมอ

นนอน แตหนทางไปสูสามเหล่ียม
แพรไปสูอุตสาหกรรมท่ัวไป เชน
lding Information Modeling
eton or drones) วัสดุใหมเชน 
ฯลฯ  ณ วันน้ี เรามีความพรอม
รแกไขปญหาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ำหรับอีก 25 ปที่กำลังตามมา

BTL has reached its 25th anniversary and can be compared to the Thai beliefs   from ancient times when 
considering the age of a person which is , now reaching a critical juncture  is its life cycle, whether positive or 
negative . I  joined BTL more than 10 year ago and in  my time the company has committed to and focused 
on continuous quality improvement as well as recognizing   the need to hand over a good quality end product 
being within budget and completed on schedule as promised to customers. Meanwhile, the company has provided 
for the development of knowledge and ability for staff both in policy and in practice.
Therefore, in my point of view I condent that the next step the company will certainly be to reach even greater 
success and remain a leading construction contractor that meets customers satisfaction forever.



I am delighted for the success of Bouygues-Thai Ltd. on the occasion of the 
25th anniversary. The success today has been achieved because of the vision 
of professionals, and learning from the past experience. Therefore, 
Bouygues -Thai Ltd. is able to secure a strong foothold in the Thai construction 
industry universal acceptance of our quality products and services.

Being part of the new generation of Bouygues-Thai, I am aware of Bouygues’
challenging mission, and that is to consistently produce quality work now and
into the future. By so doing, we will earn a place of trust and condence by
our customer.

DR.KANOKPAT  CHANVAIVIT

the methods at Bouygues-Thaicreated its own tradition will 
continue to drive Bouygues-Thai as the leader in the 
construction market





Embarking for the future
Happy Birthday BOUYGUES-THAI! 
The mission of the Technical and Purchasing team is not only to 
prepare tenders and support the sites, but also to seek for improvements 
via new technologies.The technical team is getting BOUYGUES-THAI 
ready for the future 25 years by developing tools that will lead to 
a leaner management of our projects! In addition to our everyday
support to site and tocommercial teams, our mission is to test for you 
the future technologies and adapt it to the site everyday tasks in order
to save time and enhance quality by better preparation! Tools already
in use include Revit, Primavera, SnagR on ipad, 4Projects; Trades
sequence preparation, and soon BIM 360! Be ready to use tablets,
Google glass, or drones in the near future!






