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วันที่ 25 ตุลาคม 2561

เดอะ มาร์ เก็ต แบงคอก ศูนย์ การค้ าสุดอลังการบนถนนราชประสงค์
ชูแหล่ งรวมช็อปปิ ้ ง อาหาร แฟชั่น ที่เที่ยวในฝั น ของคนกรุ งเทพฯ นักท่ องเที่ยวทั่วโลก
นายสมพร นาคซื่อตรง รองกรรมการผู้จัดการ บริ ษัท เดอะ แพลทิ นัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) หรื อ PLAT
เปิ ดเผยถึ ง โครงการสุ ด อลัง การ “The Market Bangkok” (เดอะ มาร์ เ ก็ ต แบงคอก) โดยเตรี ย มพร้ อมรองรั บ
นักท่องเที่ยว นักชิม นักช็อป ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ พบกับ สุดยอดมาร์ เก็ต (Market) ศูนย์อาหาร แฟชัน่ และ
ที่เที่ยวในฝั น ในเดือนธันวาคมนี ้ กับศูนย์การค้ าแห่งใหม่ใจกลางกรุ งเทพฯ บนพื ้นที่ดิน 20 ไร่ ในย่านราชประสงค์ กับ
คอนเซปต์ของการเป็ นตลาดสุดฮิป ความฝั นใหม่ของกรุ งเทพมหานครหรื อ BANGKOK NEW DREAM มาดูกนั ว่าฝั น
ของใครจะเป็ นเช่นไร กับแนวคิดการเนรมิตคอนเซปต์ศนู ย์การค้ าในยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0
ทังนี
้ ้คอนเซ็ปต์ของกลุม่ เป้าหมายของ BANGKOK NEW DREAM คือกลุม่ คน New Gen ไม่จากัดเพศและวัย
ไม่วา่ จะเป็ นคนไทยหรื อต่างชาติแต่คือกลุม่ คน #youngAtHeart มีฝันที่จะพบสิ่งใหม่ๆไม่จาเจ สร้ างสรรค์ไลฟ์ สไตล์การ
ใช้ ชีวิตในแบบของตัวเองเปิ ดกว้ างและมีอิสระทางความคิด ไม่ยึดติดกับแนวคิดแบบเก่าหรื อใหม่ ทุกอย่างผสมผสาน
กันได้ อย่างลงตัวThe Market Bangkok พร้ อมมอบประสบการณ์ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นการจัดสรรส่วนผสมอย่าง
ลงตัวของร้ านค้ าสุดฮิปกว่า 1,200 ร้ านค้ า เหมาะสาหรับไลฟ์ สไตล์คนกลุม่
“The Market Bangkok” ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการตกแต่ง เตรี ยมความพร้ อม ขอเชิญทุกท่านไปแวะแชะแชร์
ชิลล์ช้อปกันแบบจัดเต็มได้ ในเดือนธันวาคม นีแ้ น่นอน โดยแนวคิดการก่อสร้ างและการตกแต่งภายนอกของอาคาร
“The Market Bangkok”ได้ รับแรงบันดาลใจมาจากย่านการค้ าประตูน ้าในอดีตที่เรี ยกได้ วา่ เป็ นแหล่งรวมสินค้ าอาหาร
ร้ านรวงสุดชิค ที่โด่งดังของกรุ งเทพมหานคร ย้ อนไปตังแต่
้ สมัยที่คลองแสนแสบเป็ นเส้ นทางคมนาคมสายหลัก จวบจน

ปั จจุบนั ซึง่ ยังคงเป็ นเส้ นทางที่นิยมใช้ กนั อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ยังผสมผสานแรงบันดาลใจจาสถานที่ เด็ดๆในอดีต
อาทิ “โรงงานมักกะสัน”หรื อโรงซ่อมบารุ งรถไฟอายุ 100 กว่าปี สร้ างขึ ้นเมื่อปี พ.ศ.2453 ซึง่ มีสไตล์การก่อสร้ างแบบโค
โลเนี ย ลและอิน ดัส เทรี ย ลผสมกัน เริ่ มต้ น ที่ ชัน้ G จุดเริ่ มต้ น แห่ งความสุข สนุก สนาน พบกับ กลุ่มร้ านอาหารสุด
หลากหลาย โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ด้ านอาคาร M1 โซนร้ านอาหารและเครื่ องดื่มแบบ Lifestyle Café & Bistro เป็ น
คอนเซปต์ร้านอาหารแบบนัง่ ทานที่ให้ ความรู้ สกึ ผ่อนคลาย ภายใต้ บรรยากาศตึกเก่า ตกแต่งพื ้นด้ วยลวดลายสีปูนเทา
และเลือกใช้ ตระแกรงเหล็กฉีกเข้ ามาช่วยในการตกแต่ง สร้ างบรรยากาศให้ ร้ ู สกึ เหมือนอยู่กลางแจ้ ง ด้ านฝั่ งอาคาร M
2 เป็ นโซนร้ านอาหารและเครื่ องดื่มประเภทคาวหวาน อาหารทานเล่นแบบปรุ งสุกพร้ อมทานและซื ้อกลับ ที่มีการปรับ
โทนการออกแบบให้ ดสู ดใส
ชัน้ M เป็ นชันที
้ ่เชื่อมกับโครงการ Ratchaprasong Walk (R-Walk) เข้ ามายังบริ เวณอาคาร M1 โดยชันนี
้ ้จะ
ตกแต่งโดยสอดแทรกความเป็ นคาแรคเตอร์ มาร์ เก็ตเข้ าไป ด้ วยการใช้ ลายสานแบบ “ตระกร้ า” ตกแต่งที่บริ เวณฝ้า
เพดาน ส่วนด้ านข้ างจะสร้ างเป็ นผนังอิฐรู ปทรงโค้ ง เพื่อสร้ างความรู้ สกึ ชิลล์ในทุกการช้ อป สินค้ าในโซนนี ้จะเป็ นแฟชัน่
ตามเทรนด์ เช่น เสื ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า เครื่ องประดับ ฯลฯ
ชัน้ 1 สาหรับอาคาร M 1 จะเป็ นสินค้ าเสื ้อผ้ าแฟชัน่ สาหรับวัยรุ่ น มีการปรับรู ปแบบพื ้นทางเดินจากกระเบือ้ ง
มาเป็ นไม้ เพื่อให้ ดูสบายตา พร้ อมปรั บกรอบโครงสร้ างหน้ าร้ านและใส่สีสนั ให้ โซนนี ม้ ีความสะดุดตาน่าค้ นหามาก
ยิ่งขึ ้น
ชัน้ 2 ได้ รับแรงบันดาลใจจาก ตลาดจตุจกั ร วีคเอนมาร์ เก็ต ชื่อดังที่ครองใจนักช้ อปทังชาวไทยและต่
้
างชาติ
โดยดึงเอาจุดเด่นงานไม้ ที่น่าสนใจของ ตลาดจตุจักร มาเป็ นแรงบันดาลใจ เช่น รู ปแบบบานประตู หน้ าต่าง บาน
กระทุ้ง และบานเกล็ด ที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวนามาประยุกต์ตกแต่ง พร้ อมแต้ มสีสนั เข้ าไปในบางจุดเพื่อความสะดุด
ตาทาให้ ร้ ู สึกเพลิดเพลิน พร้ อมยังจุดประกายไอเดียใหม่ๆในเวลาเดียวกัน ไฮไลท์ ที่น่าสนใจโซนนี ไ้ ด้ แก่สินค้ าใน
โครงการ “Chatuchak Product” เช่น ของแต่งบ้ าน ของฝาก เครื่ องสาอาง ตลอดจนสินค้ าแฟชัน่ สุดแนวขึ ้นชื่อของไทย
ชัน้ 3 แหล่งรวมร้ านอาหารระดับตานานและร้ านอาหารชื่อดัง เหมาะสาหรับชาวเราสายกินเป็ นอย่างยิ่ง ทุก
ร้ านที่ว่าเด็ด จะมารวมกันที่นี่รายเรี ยงกัน ส่วนบริ เวณโถงกลางเป็ นร้ านเปิ ดโล่ง เพื่อสร้ างบรรยากาศให้ เสมือนนั่ง
รับประทานอาหารอยู่ในพื ้นที่กลางแจ้ งรายล้ อมด้ วยธรรมชาติ ซึง่ โซนนี ้จะตกแต่งโดยใช้ โทนสีขาวสบายตา เลือกใช้
กระเบื ้องสไตล์โบราณ เล่นลายฉลุวินเทจ เพื่อสร้ างบรรยากาศให้ ดยู ้ อนยุค
ชัน้ 4 เป็ นชันบนสุ
้
ดของศูนย์การค้ า กลุม่ สินค้ าจะเป็ นประเภทสุขภาพและความงามเหมาะสาหรับชาย-หญิง
โซนนี ้จึง จะมีทงความเท่
ั้
และความหวานผสมผสานกัน โทนสีหลักที่เลือกใช้ จะเป็ นสีขาวตัดด้ วยขอบสีดา ในบางร้ าน
ยังมีการแต่งด้ วย Glass House ระหว่างทางเดิน เพื่อสร้ างความรู้ สกึ พิเศษ ความมีเสน่ห์ น่าตื่นตาตื่นใจสาหรับ โซน
สุขภาพและความงามแห่งนี ้ด้ วย

นายสมพร กล่าวในที่สดุ ว่า เชื่อมัน่ อย่างยิ่ง โครงการ The Market Bangkok จะเติมเต็มจินตนาการได้ เต็มอิ่ม
กับทุกสัมผัสความรู้ สึก กับคาว่ามาร์ เก็ตยุคใหม่ในดวงใจ ทังของชาวไทยและชาวโลก
้
ซึง่ คาดว่าจะเปิ ดตัวอย่างเป็ น
ทางการในเดือนธันวาคมนี ้

ข้ อมูลสรุ ปโครงการ The Market Bangkok
การตกแต่ งภายนอกอาคาร
เริ่ มจากการแนวคิดการก่อสร้ างและการตกแต่งภายนอกของอาคาร“The Market Bangkok”ได้ รับแรงบันดาลใจมา
จากย่านการค้ าประตูน ้าในอดีตที่เรี ยกได้ ว่าเป็ นแหล่งรวมสินค้ าอาหารร้ านรวงสุดชิค ที่โด่งดัง ของกรุ งเทพมหานคร
ย้ อนไปตังแต่
้ สมัยที่คลองแสนแสบเป็ นเส้ นทางคมนาคมสายหลัก จวบจนปั จจุบันซึ่งยังคงเป็ นเส้ นทางที่นิยมใช้ กนั
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนีย้ ังผสมผสานแรงบันดาลใจจากสถานที่เด็ดๆในอดีต อาทิ “โรงงานมักกะสัน ”หรื อโรงซ่อม
บารุ งรถไฟอายุ 100 กว่าปี สร้ างขึ ้นเมื่อปี พ.ศ.2453 ซึง่ มีสไตล์การก่อสร้ างแบบโคโลเนียลและอินดัสเทรี ยลผสมกัน

การตกแต่ งภายในและการจัดสรรโซนร้ านค้ า
ตามไปดูข้างในอาคารกันบ้ าง สาหรับโซนต่างๆภายในยังคงรักษาความเป็ นมาร์ เก็ตหรื อ Market ที่แปลว่าตลาดตาม
ชื่อของโครงการ ซึง่ นอกจากจะต้ องดีไซน์ให้ สวยงามแล้ วยังต้ องคานึงถึงความสะดวกสบาย ความเข้ าถึงง่ายของการ
เลือกซื ้อสินค้ า อาหาร หรื อบริ การต่างๆ อีกด้ วย

G FL.-M1

G FL.-M2

ชัน้ G
จุดเริ่ มต้ นแห่งความสุข สนุกสนาน พบกับกลุ่มร้ านอาหารสุดหลากหลาย โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ด้ านอาคาร M1
โซนร้ านอาหารและเครื่ องดื่มแบบ Lifestyle Café & Bistro เป็ นคอนเซปต์ร้านอาหารแบบนัง่ ทานที่ให้ ความรู้ สกึ ผ่อน
คลาย ภายใต้ บรรยากาศตึกเก่า ตกแต่งพื น้ ด้ วยลวดลายสีปูนเทาและเลือกใช้ ตระแกรงเหล็กฉี กเข้ ามาช่วยในการ
ตกแต่ง สร้ างบรรยากาศให้ ร้ ู สกึ เหมือนอยู่กลางแจ้ ง ด้ านฝั่ งอาคาร M 2 เป็ นโซนร้ านอาหารและเครื่ องดื่มประเภทคาว
หวาน อาหารทานเล่นแบบปรุ งสุกพร้ อมทานและซื ้อกลับ ที่มีการปรับโทนการออกแบบให้ ดสู ดใสขึ ้น ด้ วยการเลือกใช้
เฉดสีขาวครี ม – เทา –ไม้ และใช้ กระเบื ้องตกแต่งที่มีลวดลายแปลกตา นอกจากนี ้ยังมีการเพิ่มสีสนั ด้ วยการใช้ โคมไฟ
ตกแต่งร้ านค้ า เล่นระดับและเว้ นระยะเพื่อให้ ดสู นุกเพลิดเพลินมากขึ ้น ทังนี
้ ้ยังมีสว่ นของ Counter Takeaway
ที่จะมาเติมเต็มตอบโจทย์ทกุ ความต้ องการที่หลากหลายได้

M FL.-M1

M FL.-M2

ชัน้ M
ชัน้ M เป็ นชันที
้ ่เชื่อมกับโครงการ Ratchaprasong Walk (R-Walk) เข้ ามายังบริ เวณอาคาร M1 โดยชันนี
้ ้จะตกแต่งโดย
สอดแทรกความเป็ น คาแรคเตอร์ มาร์ เก็ตเข้ าไป ด้ วยการใช้ ลายสานแบบ “ตระกร้ า” ตกแต่งที่ บริ เวณฝ้าเพดาน ส่วน
ด้ านข้ างจะสร้ างเป็ นผนังอิฐรู ปทรงโค้ ง เพื่อสร้ างความรู้ สกึ ชิลล์ในทุกการช้ อป สินค้ าในโซนนี ้จะเป็ นแฟชัน่ ตามเทรนด์
เช่น เสื ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า เครื่ องประดับ ฯลฯ
ต่อเนื่องไปยังทางเชื่อมอาคารจาก M1สู่ M2 จะเป็ นพื ้นที่ว่างคัน่ กลางระหว่างโซน ไว้ สาหรับจัดกิจกรรมและเดินเชื่อม
ต่อไปยังอาคาร M2 ได้ ซึง่ โซนนี ้จะมีการปรับโทนสีให้ สว่างขึ ้น เน้ นใช้ โทนสีขาว พาสเทล ส่วนฝ้าเพดานยังคงตกแต่ง
ด้ วยลายสานของ “ตระกร้ า” แต่จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ ้น สินค้ าโซนนี ้จะเป็ นเน้ นเสื ้อผ้ าชุดทางาน ชุดออกงานสังสรรค์ จาก
ร้ านไทยดีไซน์แบรนด์ ที่เน้ นคุณภาพเนื ้อผ้ าและวัตถุดิบการตัดเย็บที่ประณีต

1 FL.-M1

1 FL.-M2

ชัน้ 1
สาหรับอาคาร M 1 จะเป็ นสินค้ าเสื ้อผ้ าแฟชัน่ สาหรับวัยรุ่ น มีการปรับรู ปแบบพื ้นทางเดินจากกระเบื ้องมาเป็ นไม้ เพื่อให้
ดูสบายตา พร้ อมปรั บกรอบโครงสร้ างหน้ าร้ านและใส่สีสัน ให้ โซนนี ม้ ีความสะดุดตาน่ าค้ นหามากยิ่ งขึน้ มาที่ ชัน้
เดียวกันแต่เป็ นฝั่ งอาคาร M2 ยังคงเป็ นหมวดสินค้ าเสื ้อผ้ าสาหรับวัยรุ่ นสายสตรี ทแฟชั่น ผสมกับเสื ้อผ้ าวัยเด็ก การ
ตกแต่งโซนนี ้จึงเน้ นให้ ดมู ีความคึกคักสนุกสนานด้ วยการผสมผสานลวดลายกราฟฟิ กโทนสีสดใสให้ ตดั กันอย่างชัดเจน
พร้ อมประดับโคมไฟแขวนตามจุดต่างๆส่องสว่างให้ ลวดลายและสีสนั โดดเด่นขึ ้น

2 FL.
ชัน้ 2
ได้ รับแรงบันดาลใจจาก ตลาดจตุจักร วีคเอนมาร์ เก็ต ชื่ อดังที่ ครองใจนักช้ อปทัง้ ชาวไทยและต่างชาติ โดยดึงเอา
จุดเด่นงานไม้ ที่น่าสนใจของ ตลาดจตุจักร มาเป็ นแรงบันดาลใจ เช่น รู ปแบบบานประตู หน้ าต่าง บานกระทุ้ง และ
บานเกล็ด ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนามาประยุกต์ตกแต่ง พร้ อมแต้ มสีสนั เข้ าไปในบางจุดเพื่อความสะดุดตาทาให้ ร้ ู สกึ
เพลิ ด เพลิ น พร้ อมยัง จุ ด ประกายไอเดี ย ใหม่ ๆ ในเวลาเดีย วกัน ไฮไลท์ ที่ น่ า สนใจโซนนี ไ้ ด้ แ ก่ สิ น ค้ า ในโครงการ
“Chatuchak Product” เช่น ของแต่งบ้ าน ของฝาก เครื่ องสาอาง ตลอดจนสินค้ าแฟชัน่ สุดแนวขึ ้นชื่อของไทย ซึง่ ได้ มี
การคัดสรรคุณภาพกันแบบสุดๆ เพื่อยกโซนนี ้มาเอาใจขาช้ อปแฟนคลับ “Chatuchak Product” โดยเฉพาะ

3 FL.- M1

3 FL.- M2

ชัน้ 3
แหล่งรวมร้ านอาหารระดับ ตานานและร้ านอาหารชื่อดัง เหมาะสาหรั บชาวเราสายกินเป็ นอย่างยิ่ง ทุกร้ านที่ว่าเด็ด
จะมารวมกันที่นี่รายเรี ยงกัน ส่วนบริ เวณโถงกลางเป็ นร้ านเปิ ดโล่ง เพื่อสร้ างบรรยากาศให้ เสมือนนัง่ รับประทานอาหาร
อยู่ในพื น้ ที่ กลางแจ้ งรายล้ อมด้ วยธรรมชาติ ซึ่งโซนนี จ้ ะตกแต่งโดยใช้ โทนสีขาวสบายตา เลือกใช้ กระเบื อ้ งสไตล์
โบราณ เล่นลายฉลุวินเทจ เพื่อสร้ างบรรยากาศให้ ดยู ้ อนยุค

4 FL
ชัน้ 4
เป็ นชัน้ บนสุดของศูนย์ การค้ า กลุ่มสินค้ า จะเป็ นประเภทสุขภาพและความงามเหมาะสาหรั บชาย-หญิ ง โซนนีจ้ ึง
จะมีทงความเท่
ั้
และความหวานผสมผสานกัน โทนสีหลักที่เลือกใช้ จะเป็ นสีขาวตัดด้ วยขอบสีดา ในบางร้ านยังมี การ
แต่งด้ วย Glass House ระหว่างทางเดิน เพื่อสร้ างความรู้ สกึ พิเศษ ความมีเสน่ห์ น่าตื่นตาตื่นใจสาหรับโซน สุขภาพ
และความงามแห่งนี ้ด้ วย
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