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เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป ยืนยันเปิดให้บริการ “Talad Neon - Downtown Night Market” ธ.ค. นี ้!! 

ชูจุดขายไฮไลท์ตลาดนัดกลางคืนขนาดใหญ่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคดิจิตอล 
 

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) หรือ PLAT ผู้น ำด้ำนกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือ
กำรพำณิชย์ ยืนยนัเปิดให้บริกำร “Talad Neon - Downtown Night Market” ในเดือนธันวำคมนี ้!! คำดถึง
จดุคุ้มทุนประมำณ 1 ปี และช่วยเพิ่มรำยได้ - ก ำไร ของบริษัทฯ ให้เติบโตแข็งแกร่ง ชูจดุขำยไฮไลท์ตลำด
นดักลำงคืนขนำดใหญ่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองยคุดจิิตอล 

ส ำหรับโครงกำรตลำดนีออน นี ้บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)   ใช้งบประมำณ   
กว่ำ 80 ล้ำนบำทพฒันำพืน้ท่ีให้เป็นโครงกำรตลำดนดักลำงคืน...ใจกลำงกรุง “Talad Neon - Downtown 
Night Market”  ท่ีตัง้อยู่บนถนนเพชรบรีุ ระหวำ่งซอยเพชรบรีุ 23 - 29 (ตรงกนัข้ำมปำกทำงเข้ำถนนชิดลม)  
บนพืน้ท่ีรวม 10 ไร่  แบ่งเป็นพืน้ท่ีส ำหรับเช่ำ 5,600 ตำรำงเมตร มีร้ำนค้ำ 900 ร้ำนค้ำ สำมำรถจอดรถได้
มำกถึง 200 คนั  

โดยกลุ่มลกูค้ำเปำ้หมำยเป็นนกัเรียน นกัศกึษำ คนท ำงำน กลุม่ผู้พกัอำศยัในบริเวณใกล้เคียง และ
นกัท่องเท่ียวชำวตำ่งชำติ  มีกำรจดัวำงผสมผสำนร้ำนค้ำและโซนส ำหรับกำรท ำกิจกรรมพิเศษ ให้มีควำม
หลำกหลำย อำทิ โซนร้ำนค้ำท่ีเป็นตู้คอนเทนเนอร์ 24 ร้ำนค้ำ  ฟู้ดทรัค 26 ร้ำนค้ำ เต๊นท์ผ้ำใบ 850 ร้ำนค้ำ  
โดยบริษัท ได้เร่ิมให้ท ำกำรเปิดจองไปเม่ือต้นเดือนตุลำคมท่ีผ่ำนมำจนถึงปัจจุบนั  มีผู้ ค้ำให้ควำมสนใจ 
เป็นจ ำนวนมำก สรุปยอดจองพืน้ท่ีเชำ่ปัจจบุนั 95% 
จุดเด่นตลาดนีออน 

• ตลำดนดักลำงคืนขนำดใหญ่ บนพืน้ท่ีประมำณ 10 ไร่ จ ำนวนร้ำนค้ำมำกกวำ่ 900 ร้ำนค้ำ 

• ควำมหลำกหลำยของสินค้ำร้ำนค้ำไมว่ำ่จะเป็น Food หรือ Non Food ท่ีคดัสรรมำเป็นอยำ่งดี  

• กำรตกแตง่คอนเซ็ปท์ของตลำดนีออน ท่ีเหมำะกบัไลฟ์สไตล์คนเมืองยคุดิจิตอล ท่ีช่ืนชอบกำรแชะ
แชร์ประสบกำรณ์ควำมประทบัใจ 

• ท ำเลท่ีตัง้ใจกลำงเมือง  เหมำะส ำหรับคนเมืองท่ีต้องกำรหลีกเล่ียงกำรเดินทำงในช่วงกำรจรำจร
ตดิขดั เป็นสำเหตใุห้เวลำเร่ิมต้นในกำรนดัพบลำ่ช้ำออกไป   

• สะดวกด้วยกำรเดินทำงโดย BTS จำกสถำนี ชิดลม  และเดินทำงโดยรถขนส่งมวลชนสำย 60, 93, 
99 นอกจำกนีย้งัสำมำรถเดนิทำงโดยเรือซึง่อยู่ใกล้กบัทำ่เรือชิดลม และทำ่เรือประตนู ำ้ 

 
 
 
 



 

 
ร้านค้าไฮไลท์ แม่เหล็กส าคัญในส่วนของ Food ดังนี ้ 

• ร้านข้าวกรอบสยาม   ของวำ่งทำนเลน่เพ่ือสขุภำพ รสชำตกิลมกลอ่ม หวำน มนั กรอบนุม่   

• ส้มต าปลาเผาป้านอม   ร้ำนดงัเจ้ำเก่ำยอดนิยม จำก ถนนรำชด ำริ 

• ระนองฟาร์ม  ปนูิ่มส่งตรงมำจำกฟำร์มระนองสด ๆ วนัต่อวนั พร้อมสตูรแป้งทอดพิเศษ ทำนกับ
น ำ้จิม้หวำน  และน ำ้จิม้ซีฟู้ด 

ส าหรับร้านค้าไฮไลท์ แม่เหล็กส าคัญในส่วนของ Non Food ได้แก่ 

• ร้าน Classic Accessories   เคร่ืองประดับวำไรตีห้ลำกสีสันท่ีออกแบบดีไซน์เอง มีรูปแบบ      
โดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ ให้คณุสวมใสด้่วยควำมมัน่ใจในควำมเป็นผู้น ำเทรนด์ 

• ร้านรามสิตา เสือ้ผ้ำสตรีดีไซน์แฟชัน่จมัพ์สทูเดรส แมกซ่ีเดรส สดุทนัสมยั 

• ร้าน The Element จ ำหนำ่ยเคร่ืองส ำอำง อปุกรณ์แตง่หน้ำ หลำกหลำยแบรนด์ดงั ยอดนิยม 
โซนส าหรับจัดกิจกรรมพเิศษ 

ขนำดพืน้ท่ีกว่ำ 700 ตรม. เหมำะส ำหรับจดังำนเทศกำลส ำคญั หรือกิจกรรมท่ีน่ำสนใจต่ำงๆ  เร่ิม
ตัง้แต่เดือนธันวำคมนีพ้บกับ กิจกรรมช่วยเกษตรกรชำวนำขำยข้ำว และในเดือนมกรำคม 2560 เชิญ
เลือกสรรสินค้ำสุขภำพออร์แกนิค พร้อมเลือกซือ้ต้นไม้ดอกไม้ประดบัตกแต่งบ้ำนและสวน ในงำน Talad 
Neon Farm Festival  
การท าการตลาดและประชาสัมพันธ์  

• ลงโฆษณำโปรโมทในแผนท่ี i Guide Map ในเดือนธันวำคม 2559 และ มกรำคม 2560 ซึ่งมียอด
พิมพ์ 40,000 ฉบับ แจกตำมศูนย์กำรค้ำ โรงแรม จุดบริกำรนักท่องเท่ียวชัน้น ำ และสนำมบิน
สวุรรณภมูิ  

• กำรจดัท ำใบปลิวแจกตำมแหล่งชุมชนกลุ่มเป้ำหมำย อำทิ อำคำรว่องวำนิช ถนนวิทยุ  ย่ำนถนน
ชิดลม ย่ำนรำชประสงค์ บริเวณด้ำนหน้ำธนำคำรไทยพำณิชย์ ส ำนักงำนใหญ่ ถนนเพชรบุรี  
นอกจำกนีย้ังแจกตำมโรงแรมท่ีพักในย่ำนประตูน ำ้ ถนนเพชรบุรี กว่ำ 20 แห่ง อำทิ โรงแรม         
โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตนู ำ้ โรงแรม เมโทรรีสอร์ท  โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยท์ ซอยเพชรบุรี 
15 โรงแรมบำงกอก ซิตี ้รำชปรำรภ โรงแรมเอท ูเฮ้ำส์ ซอยเพชรบรีุ 19 โรงแรมเบด@ทำวน์ โฮสเทล   

• จดัโรดโชว์ประชำสมัพันธ์โครงกำรตลำดนีออน ช่วงเปิดตวัให้กับสมำคมไทยธุรกิจกำรท่องเท่ียว 
(ATTA) ในกำรประชมุสมำชิกสมำคมไทยธุรกิจกำรทอ่งเท่ียว ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2559   
จดัขึน้ในวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2559 โรงแรมรำมำดำ พลำซำ่ บำงกอก แมน่ ำ้ ริเวอร์ไซด์  
ถนนเจริญกรุง  ซึ่งมีสมำชิกเป็นผู้ประกอบกำรบริกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวและโรงแรม เข้ำร่วมกว่ำ 
200 แหง่  พร้อมจดัท ำโปรโมชัน่พิเศษให้กบัเอเจนท์ทวัร์น ำเท่ียวตลอดทัง้ปี 
 



 

• นอกจำกนีย้งัจบัมือกบัโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตนู ำ้ ท ำแพคเกจพิเศษเพ่ือต้อนรับ
เอเจนท์ทัวร์ท่ีน ำคณะนกัท่องเท่ียวมำเท่ียวท่ีตลำดนีออนอีกด้วย เช่น ทำนอำหำรกลำงวนัรำคำ
พิเศษท่ีโรงแรม ส ำหรับผู้ ท่ีต้องกำรไปช้อป ชิลล์ ท่ีตลำดนีออน  

• จดับริกำรท่ีจอดรถ ในรำคำพิเศษโดยสำมำรถรองรับได้ 1,000 คนั ท่ีศนูย์กำรค้ำ เดอะ แพลทินมั 
แฟชัน่ มอลล์ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้ ท่ีต้องกำรไปช้อปชิลล์ ท่ีตลำดนีออน  และส ำหรับ 
ผู้ ท่ีต้องกำรน ำรถไปจอดท่ีตลำดนีออน ก็สำมำรถน ำไปได้ซึง่มีท่ีจอดรถรองรับ 200 คนั  

• จัดบริกำรรถตุ๊ กๆ ส่งฟรี ส ำหรับผู้ ท่ีต้องกำรเดินทำงไปตลำดนีออน จุดบริกำรอยู่ ท่ีด้ำนหน้ำ
ศนูย์กำรค้ำ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ (หน้ำประต ู8 โซน 1) เร่ิมให้บริกำรวนัท่ี 1 ธันวำคม 59 - 
มกรำคม 60 ตัง้แต่เวลำ 19.00 - 21.00 น. โดยจะให้บริกำรเฉพำะในวันท่ีเปิดให้บริกำรตลำด
นีออน คือ พฤหสับดี ศกุร์ เสำร์ และ อำทิตย์   

คอนเซ็ปท์การออกแบบและตกแต่ง 
ออกแบบโครงกำร ภำยใต้แนวคิด กำรออกมำใช้ชีวิต พบปะ สงัสรรค์ แบง่ปัน มิตรภำพ ควำมสุข

สนกุสนำนแบบไม่รู้จบ ส ำหรับคอนเซ็ปท์โครงกำรคือ NEON NIGHT ALIVE  ท่ีสุดของประสบกำรณ์ ช้อป 
ชิลล์ ชิม แชร์ เช็คอิน ใจกลำงเมืองรูปแบบใหม่ ท่ำมกลำงบรรยำกำศกำรตกแตง่ด้วยสีสนัของนีออน ไม่ว่ำ
จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ เต๊นท์ ฟู้ดทรัค พืน้ถนนทำงเดิน ฯลฯ เพ่ือเอำใจคนรุ่นใหม่ท่ีช่ืนชอบกำรถ่ำยรูป 
แบ่งปันควำมสุขให้กับเพ่ือนๆ  โดยภำยในโครงกำรยังมีมำสคอตกำร์ตูนรูปสัตว์ตวัแรด สูง 3 เมตร คอย
ต้อนรับ ซึ่งสำเหตท่ีุเลือกแรดมำเป็นสญัลกัษณ์มำสคอตเน่ืองจำกได้รับแรงบนัดำลใจจำกกำรท่ีแรดเป็น
สัตว์ท่ีมีบุคลิกน่ำรัก และเม่ือน ำมำออกแบบในแบบฉบบักำร์ตูนสีสันสดใส ก็จะยิ่งท ำให้แฟชั่นโดดเด่น
น่ำสนใจมำกยิ่งขึน้ ในส่วนด้ำนควำมหมำยท่ีสร้ำงสรรค์ แรดคือควำมน่ำรัก โดดเด่น มัน่ใจ ส ำหรับคนยุค
ใหม่ และเม่ือใครๆ เอ่ยถึงแรด ส ำหรับคนยุคดิจิตอลจะต้องอมยิม้ทุกคน และน้องแรดสัญลักษณ์และ
ตวัแทนของตลำดนีออนตัวนี ้มีช่ือว่ำน้อง “นีออน” สำมำรถเปล่ียนชุดในช่วงเทศกำลต่ำงๆ ตำมกระแส
แฟชัน่ได้ด้วย นอกจำกนีย้งัมีจดุแลนด์มำร์ค ของตลำดนีออน เป็นประติมำกรรมตวั N สีเหลืองขนำดใหญ่ 
สงู 3 เมตร รำยรอบด้วยดวงไฟ LED เพ่ือให้มีควำมโดดเดน่ สะดดุตำ 

โครงกำรตลำดนีออน เปิดบริกำรทกุวนัพฤหสับดี ศกุร์ เสำร์ อำทิตย์ ( 4 วนั/สปัดำห์) เวลำ 16.00 -
24.00 น. เชิญร่วมเปิดประสบกำรณ์ช้อป ชิลล์ ชิม แชะ แชร์ เช็คอิน ได้แล้วในเดือนธนัวำคม นี ้

 
...................................................................................................................................... 

สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่  :  

คณุวนิดำ  ปรำบภยั(ดำ) Tel. 02-121-8000 ตอ่ 881,083-811-3357 Email : wanida.pra@theplatinumgroup.co.th 

คณุสำรภี  สำยะเวส(จนู) Tel. 02-022-6200 ตอ่ 610, 081-854-8170 Email : sarapee@irplus.in.th  

คณุจฬุำรัตน์  เจริญภกัดี(ฟ้ำ) Tel. 02-022-6200 ต่อ 611, 089-488-8337 Email : jurarat@irplus.in.th  


