
  

ข่าวประชาสัมพนัธ์           วนัที ่1  สิงหาคม  2559  

 
เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป เชิญชวนใช้บริการ Bangkok Skyline เฟส 1 

 
บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป หรือ PLAT ผู้น าด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือการพาณิชย์

ครอบคลุมทั้ งที่อยู่อาศัยอาคารส านักงานโรงแรมควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย    
เปิดทดลองใช้บริการ Bangkok Skyline เฟส 1 เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัย  ส าหรับ 
ผู้สัญจร ย่านประตูน า้ และย่านราชประสงค์ “ชาญชัย  พนัธ์ุโสภา”  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ยิม้รับการพฒันา 
Bangkok Skyline เฟส 1 ประสบความส าเร็จตามคาดคนสัญจรคึกคัก 50,000 คนต่อวัน เช่ือส่งผลดีต่อ
ร้านค้าภายในศูนย์ 
   

นายชาญชยั  พนัธ์ุโสภา  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) แจง้
ข่าวเร่ืองการเปิดทดลองใช้บริการ Bangkok Skyline ว่า “ โครงการ Bangkok Skyline เฟส 1 ได้เร่ิมเปิด
ทดลองให้ใชบ้ริการแลว้เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559 ไดรั้บผลตอบรับท่ีดี จากประชาชนท่ีสัญจรผา่นไปมา 
โดยมีการถ่ายภาพและแชร์ขอ้มูลบอกต่อกนัในส่ือโซเชียล เป็นจ านวนมากส่งผล ให้ในแต่ละวนัมีผูม้าใช้
บริการเป็นจ านวนมากถึง 50,000 คน/วนั  เน่ืองจากไดรั้บความสะดวกสบาย และรู้สึกปลอดภยัมากข้ึน อีก
ทั้งยงัสามารถมารถมองเห็นทิวทศัน์ของเมืองยา่นประตูน ้ าในยามเชา้และยาม เยน็ ไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงถือเป็น
มุมมองใหม่ท่ีสวยงามมุมหน่ึง ใจกลางกรุงเทพมหานคร เลยก็ว่าได้ โดยโครงการ Bangkok Skyline เป็น
โครงการร่วมทุน ของกลุ่มแพลทินมัและกลุ่มเกษร ปัจจุบนั ไดเ้ปิดให้บริการทดลองใชแ้ลว้ในเฟส ท่ี 1 จาก
จุดทางเช่ือมบริเวณทางเข้าชั้ น  2  ระหว่างโซน 2 และโซน 3 ของศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น 
มอลล์   และโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ขา้มคลองแสนแสบ  ต่อเน่ืองมาถึงสะพานลอยคนขา้ม 
ขา้มมาฝ่ังบริเวณดา้นหนา้ โครงการ เดอะ มาร์เก็ต บนถนนราชด าริซ่ึงอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง และ โดยเฟส 
1 น้ี บริษัทฯใช้เงินลงทุนการก่อสร้างทั้ งหมด 262 ล้านบาท มีความยาวทั้ งหมด 300 เมตร  ความกวา้ง
ทางเดิน 5.8 เมตร 

ส าห รับ  Bangkok Skyline  ส่ วน เฟส  2 จะ เช่ื อม ต่อจาก เฟส  1 ผ่ าน  โครงก าร  เดอะ  มาร์
เก็ต  ห้างสรรพสินคา้บ๊ิกซี  อาคารเกษร อาคารอมัรินทร์ พลาซ่า และเช่ือมต่อกบัสถานีรถไฟฟ้าชิดลม โดย
บริษัทฯ จะร่วมลงทุนในงบประมาณของการก่อสร้าง  37.5 ล้านบาท  ความยาว 180 เมตร ความกวา้ง
ทางเดิน 3 เมตร คาดวา่จะสามารถใชบ้ริการไดใ้นช่วงปลายปีน้ี 
 

 
 
 



  

“คาดว่าในอนาคตปลายปีพ.ศ.2559 เม่ือโครงการ Bangkok Skyline เสร็จสมบูรณ์แล้วจะช่วยเติม
เต็มให้ย่านราชประสงค์ และย่านประตูน ้ า ซ่ึงถือเป็นย่านส าคญัทางการค้าและการท่องเท่ียวส าคญัของ
ประเทศไทย กลายเป็นจุดหมายปลายทางส าคญัท่ีนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกให้ความสนใจมากข้ึน  นอกจากน้ี
โครงการดงักล่าวยงัจะอ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ท่ีจะมาใชบ้ริการ ศูนยก์ารคา้และโรงแรมภายใตก้าร
บริหาร ของ เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป เช่น เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์  โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั 
ซ่ึงจะส่งผลดีต่อร้านคา้ภายในศูนย ์และดีต่อโครงการในอนาคต เดอะ มาร์เก็ต ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่พื้นท่ี
รวมทั้งหมด 170,000 ตารางเมตร ซ่ึงคาดว่าจะเปิดให้บริการไดใ้นปลายปี พ.ศ.2561 อีกดว้ย” นายชาญชัย 
กล่าว 

..................................................... 
 
ข้อมูลโครงการ Bangkok Skyline  
 หมายถึง โครงการก่อสร้างทางเช่ือมเขา้สู่ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าในบริเวณราชประสงค ์โดย
ใหมี้ทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกบัระบบขนส่งมวลชน  เร่ิมตั้งแต่อาคารเกษร   หา้งสรรพสินคา้บ๊ิกซี โครงการ 
เดอะ มาร์เก็ต ขา้มคลองแสนแสบ ผา่นอาคารโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั  และ อาคาร เดอะ แพลทินมั 
แฟชัน่ มอลล ์ โดยโครงการจะเช่ือมต่อกบัสถานีรถไฟฟ้าชิดลม เพื่อใหบ้ริการแก่ประชาชนสัญจร
โดยทัว่ไป  
 
ผู้ร่วมทุน : บริษทั  เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และกลุ่มเกษร 
ผู้บริหารจัดการโครงการ : บริษทั แบงคอก สกายไลน์ จ ากดั  
(บริษทัร่วมทุนระหวา่ง บริษทั  เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และกลุ่มเกษร) 
วตัถุประสงค์ : เพื่อใหบ้ริการแก่ประชาชนสัญจรโดยทัว่ไป  
 
การด าเนินการส่งมอบ – รับมอบพื้นท่ี เม่ือด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จสมบูรณ์ จะมีการส่งมอบใหก้บั 
กรุงเทพมหานคร โดยบริษทั แบงคอก สกายไลน์ จ ากดั เป็นผูบ้ริหารจดัการโครงการทางเช่ือมอาคารในยา่น
ราชประสงค ์เพื่อเป็นประโยชน์กบัสาธารณะ ต่อไป  
 
 

ติดต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่: IR PLUS  

คุณสารภี          สายะเวส(จูน) โทร : 02-022-6200 ต่อ 610, 081-854-8170, Email : sarapee@irplus.in.th  
คุณจุฬารัตน์   เจริญภกัดี (ฟ้า) โทร : 02-022-6200 ต่อ 611, 089-488-8337, Email :  jurarat@irplus.in.th  
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