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เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ศูนย์การค้าสุดอลังการบนถนนราชประสงค์ 
 ชูแหล่งรวมช็อปป้ิง อาหาร แฟช่ัน ที่เที่ยวในฝัน ของคนกรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวทั่วโลก 

 

นายสมพร นาคซื่อตรง รองกรรมการผู้ จัดการ  บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) หรือ PLAT 

เปิดเผยถึง โครงการสุดอลังการ  “The Market Bangkok” (เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก) โดยเตรียมพร้อมรองรับ

นกัท่องเท่ียว นกัชิม นกัช็อป ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ พบกบั สดุยอดมาร์เก็ต (Market) ศนูย์อาหาร แฟชัน่ และ

ท่ีเท่ียวในฝัน ในเดือนธันวาคมนี ้กบัศนูย์การค้าแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ บนพืน้ท่ีดิน 20 ไร่ ในย่านราชประสงค์ กบั

คอนเซปต์ของการเป็นตลาดสดุฮิป ความฝันใหม่ของกรุงเทพมหานครหรือ BANGKOK NEW DREAM มาดกูนัว่าฝัน

ของใครจะเป็นเช่นไร กบัแนวคิดการเนรมิตคอนเซปต์ศนูย์การค้าในยคุใหมไ่ทยแลนด์ 4.0  
 

ทัง้นีค้อนเซป็ต์ของกลุม่เป้าหมายของ BANGKOK NEW DREAM คือกลุม่คน New Gen ไมจ่ ากดัเพศและวยั

ไมว่า่จะเป็นคนไทยหรือตา่งชาติแตค่ือกลุม่คน #youngAtHeart มีฝันท่ีจะพบสิ่งใหม่ๆ ไมจ่ าเจ สร้างสรรค์ไลฟ์สไตล์การ

ใช้ชีวิตในแบบของตวัเองเปิดกว้างและมีอิสระทางความคิดไม่ยึดติดกบัแนวคิดแบบเก่าหรือใหม่ ทุกอย่างผสมผสาน

กนัได้อย่างลงตวัThe Market Bangkok พร้อมมอบประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจดัสรรส่วนผสมอย่าง

ลงตวัของร้านค้าสดุฮิปกวา่ 1,200 ร้านค้า เหมาะส าหรับไลฟ์สไตล์คนกลุม่ 
 

 “The Market Bangkok” ซึง่ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการตกแตง่ เตรียมความพร้อม ขอเชิญทกุท่านไปแวะแชะแชร์

ชิลล์ช้อปกันแบบจดัเต็มได้ ในเดือนธันวาคม นีแ้น่นอน โดยแนวคิดการก่อสร้างและการตกแต่งภายนอกของอาคาร

“The Market Bangkok”ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากย่านการค้าประตนู า้ในอดีตท่ีเรียกได้วา่เป็นแหล่งรวมสินค้าอาหาร

ร้านรวงสดุชิค ท่ีโดง่ดงัของกรุงเทพมหานคร ย้อนไปตัง้แตส่มยัท่ีคลองแสนแสบเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลกั จวบจน



 

ปัจจุบนัซึง่ยงัคงเป็นเส้นทางท่ีนิยมใช้กนัอย่างต่อเน่ือง นอกจากนีย้งัผสมผสานแรงบนัดาลใจจาสถานท่ีเด็ดๆในอดีต 

อาทิ “โรงงานมกักะสนั”หรือโรงซอ่มบ ารุงรถไฟอาย ุ100 กวา่ปี สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ.2453 ซึง่มีสไตล์การก่อสร้างแบบโค

โลเนียลและอินดัสเทรียลผสมกัน เร่ิมต้นท่ีชัน้ G  จุดเร่ิมต้นแห่งความสุขสนุกสนาน  พบกับกลุ่มร้านอาหารสุด

หลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 2 สว่น  ด้านอาคาร M1 โซนร้านอาหารและเคร่ืองดื่มแบบ Lifestyle Café & Bistro  เป็น

คอนเซปต์ร้านอาหารแบบนัง่ทานท่ีให้ความรู้สกึผ่อนคลาย ภายใต้บรรยากาศตกึเก่า ตกแตง่พืน้ด้วยลวดลายสีปูนเทา

และเลือกใช้ตระแกรงเหลก็ฉีกเข้ามาช่วยในการตกแตง่   สร้างบรรยากาศให้รู้สกึเหมือนอยู่กลางแจ้ง ด้านฝ่ังอาคาร M 

2 เป็นโซนร้านอาหารและเคร่ืองดื่มประเภทคาวหวาน อาหารทานเล่นแบบปรุงสกุพร้อมทานและซือ้กลบั ท่ีมีการปรับ

โทนการออกแบบให้ดสูดใส 

 ชัน้ M เป็นชัน้ท่ีเช่ือมกบัโครงการ Ratchaprasong Walk (R-Walk) เข้ามายงับริเวณอาคาร M1 โดยชัน้นีจ้ะ
ตกแต่งโดยสอดแทรกความเป็นคาแรคเตอร์มาร์เก็ตเข้าไป ด้วยการใช้ลายสานแบบ “ตระกร้า” ตกแต่งท่ีบริเวณฝ้า
เพดาน สว่นด้านข้างจะสร้างเป็นผนงัอิฐรูปทรงโค้ง เพ่ือสร้างความรู้สกึชิลล์ในทกุการช้อป สินค้าในโซนนีจ้ะเป็นแฟชัน่
ตามเทรนด์ เช่น เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองประดบั ฯลฯ 

 ชัน้ 1 ส าหรับอาคาร M 1 จะเป็นสินค้าเสือ้ผ้าแฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น มีการปรับรูปแบบพืน้ทางเดินจากกระเบือ้ง

มาเป็นไม้เพ่ือให้ดูสบายตา พร้อมปรับกรอบโครงสร้างหน้าร้านและใส่สีสนัให้โซนนีม้ีความสะดุดตาน่าค้นหามาก

ย่ิงขึน้                      

 ชัน้ 2 ได้รับแรงบนัดาลใจจาก ตลาดจตจุกัร วีคเอนมาร์เก็ต ช่ือดงัท่ีครองใจนกัช้อปทัง้ชาวไทยและต่างชาติ 
โดยดึงเอาจุดเด่นงานไม้ท่ีน่าสนใจของ ตลาดจตุจักร  มาเป็นแรงบันดาลใจ เช่น รูปแบบบานประตู หน้าต่าง บาน
กระทุ้ ง และบานเกล็ด ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัน ามาประยุกต์ตกแตง่ พร้อมแต้มสีสนัเข้าไปในบางจุดเพ่ือความสะดดุ
ตาท าให้รู้สึกเพลิดเพลิน  พร้อมยังจุดประกายไอเดียใหม่ๆในเวลาเดียวกัน  ไฮไลท์ท่ีน่าสนใจโซนนีไ้ด้แก่สินค้าใน
โครงการ “Chatuchak Product” เช่น ของแตง่บ้าน ของฝาก เคร่ืองส าอาง ตลอดจนสินค้าแฟชัน่สดุแนวขึน้ช่ือของไทย 

ชัน้ 3 แหล่งรวมร้านอาหารระดบัต านานและร้านอาหารช่ือดงั เหมาะส าหรับชาวเราสายกินเป็นอย่างย่ิง ทุก
ร้านท่ีว่าเด็ด     จะมารวมกนัท่ีน่ีรายเรียงกนั ส่วนบริเวณโถงกลางเป็นร้านเปิดโล่ง เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เสมือนนั่ง
รับประทานอาหารอยู่ในพืน้ท่ีกลางแจ้งรายล้อมด้วยธรรมชาติ  ซึง่โซนนีจ้ะตกแต่งโดยใช้โทนสีขาวสบายตา เลือกใช้
กระเบือ้งสไตล์โบราณ เลน่ลายฉลวิุนเทจ เพ่ือสร้างบรรยากาศให้ดยู้อนยคุ  

ชัน้ 4 เป็นชัน้บนสดุของศนูย์การค้า กลุม่สินค้าจะเป็นประเภทสขุภาพและความงามเหมาะส าหรับชาย-หญิง  
โซนนีจ้ึง  จะมีทัง้ความเท่และความหวานผสมผสานกนั โทนสีหลกัท่ีเลือกใช้จะเป็นสีขาวตดัด้วยขอบสีด า  ในบางร้าน
ยังมีการแต่งด้วย Glass House ระหว่างทางเดิน เพ่ือสร้างความรู้สกึพิเศษ ความมีเสน่ห์ น่าตื่นตาตื่นใจส าหรับโซน 
สขุภาพและความงามแห่งนีด้้วย 

 



 

นายสมพร กลา่วในท่ีสดุวา่ เช่ือมัน่อย่างย่ิง โครงการ The Market Bangkok จะเติมเตม็จินตนาการได้เต็มอิ่ม
กบัทุกสมัผสัความรู้สึก กบัค าว่ามาร์เก็ตยุคใหม่ในดวงใจ ทัง้ของชาวไทยและชาวโลก ซึง่คาดว่าจะเปิดตวัอย่างเป็น
ทางการในเดือนธนัวาคมนี ้ 

ข้อมูลสรุปโครงการ The Market Bangkok 

   การตกแต่งภายนอกอาคาร 

เร่ิมจากการแนวคิดการก่อสร้างและการตกแต่งภายนอกของอาคาร“The Market Bangkok”ได้รับแรงบันดาลใจมา

จากย่านการค้าประตูน า้ในอดีตท่ีเรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมสินค้าอาหารร้านรวงสดุชิค ท่ีโด่งดงัของกรุงเทพมหานคร 

ย้อนไปตัง้แต่สมัยท่ีคลองแสนแสบเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลกั จวบจนปัจจุบันซึ่งยังคงเป็นเส้นทางท่ีนิยมใช้กนั

อย่างต่อเน่ือง นอกจากนีย้ังผสมผสานแรงบันดาลใจจากสถานท่ีเด็ดๆในอดีต อาทิ “โรงงานมกักะสนั”หรือโรงซ่อม

บ ารุงรถไฟอาย ุ100 กวา่ปี สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ.2453 ซึง่มีสไตล์การก่อสร้างแบบโคโลเนียลและอินดสัเทรียลผสมกนั 
 

การตกแต่งภายในและการจัดสรรโซนร้านค้า 

ตามไปดขู้างในอาคารกนับ้าง ส าหรับโซนตา่งๆภายในยงัคงรักษาความเป็นมาร์เก็ตหรือ Market ท่ีแปลวา่ตลาดตาม

ช่ือของโครงการ ซึง่นอกจากจะต้องดีไซน์ให้สวยงามแล้วยงัต้องค านงึถงึความสะดวกสบาย ความเข้าถงึง่ายของการ

เลือกซือ้สินค้า อาหาร หรือบริการตา่งๆ อีกด้วย 

 

 

 

             

G FL.-M1                                                               G FL.-M2 

ชัน้ G   

จุดเร่ิมต้นแห่งความสขุสนุกสนาน  พบกับกลุ่มร้านอาหารสดุหลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ด้านอาคาร M1 

โซนร้านอาหารและเคร่ืองดื่มแบบ Lifestyle Café & Bistro  เป็นคอนเซปต์ร้านอาหารแบบนัง่ทานท่ีให้ความรู้สกึผ่อน

คลาย ภายใต้บรรยากาศตึกเก่า ตกแต่งพืน้ด้วยลวดลายสีปูนเทาและเลือกใช้ตระแกรงเหล็กฉีกเข้ามาช่วยในการ

ตกแตง่   สร้างบรรยากาศให้รู้สกึเหมือนอยู่กลางแจ้ง ด้านฝ่ังอาคาร M 2 เป็นโซนร้านอาหารและเคร่ืองดื่มประเภทคาว

หวาน อาหารทานเล่นแบบปรุงสกุพร้อมทานและซือ้กลบั ท่ีมีการปรับโทนการออกแบบให้ดสูดใสขึน้ ด้วยการเลือกใช้

เฉดสีขาวครีม – เทา –ไม้ และใช้กระเบือ้งตกแต่งท่ีมีลวดลายแปลกตา นอกจากนีย้งัมีการเพ่ิมสีสนัด้วยการใช้โคมไฟ

ตกแตง่ร้านค้า เลน่ระดบัและเว้นระยะเพ่ือให้ดสูนกุเพลิดเพลินมากขึน้ ทัง้นีย้งัมีสว่นของ Counter Takeaway  

ท่ีจะมาเติมเตม็ตอบโจทย์ทกุความต้องการที่หลากหลายได้  



 

 

 

 

 
 
 
 

M FL.-M1                                                               M FL.-M2 

ชัน้ M  

ชัน้ M เป็นชัน้ท่ีเช่ือมกบัโครงการ Ratchaprasong Walk (R-Walk) เข้ามายงับริเวณอาคาร M1 โดยชัน้นีจ้ะตกแตง่โดย
สอดแทรกความเป็นคาแรคเตอร์มาร์เก็ตเข้าไป ด้วยการใช้ลายสานแบบ “ตระกร้า” ตกแต่งท่ีบริเวณฝ้าเพดาน ส่วน
ด้านข้างจะสร้างเป็นผนงัอิฐรูปทรงโค้ง เพ่ือสร้างความรู้สกึชิลล์ในทกุการช้อป สินค้าในโซนนีจ้ะเป็นแฟชัน่ตามเทรนด์ 
เช่น เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองประดบั ฯลฯ 

ต่อเน่ืองไปยงัทางเช่ือมอาคารจาก M1สู่ M2 จะเป็นพืน้ท่ีว่างคัน่กลางระหว่างโซน ไว้ส าหรับจดักิจกรรมและเดินเช่ือม
ต่อไปยงัอาคาร M2 ได้ ซึง่โซนนีจ้ะมีการปรับโทนสีให้สว่างขึน้ เน้นใช้โทนสีขาว พาสเทล ส่วนฝ้าเพดานยงัคงตกแต่ง
ด้วยลายสานของ “ตระกร้า” แตจ่ะมีขนาดท่ีใหญ่ขึน้ สินค้าโซนนีจ้ะเป็นเน้นเสือ้ผ้าชุดท างาน ชดุออกงานสงัสรรค์ จาก
ร้านไทยดีไซน์แบรนด์ ท่ีเน้นคณุภาพเนือ้ผ้าและวตัถดุิบการตดัเย็บที่ประณีต  

 

 

 

1 FL.-M1                                                               1 FL.-M2 

ชัน้ 1 

ส าหรับอาคาร M 1 จะเป็นสินค้าเสือ้ผ้าแฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น มีการปรับรูปแบบพืน้ทางเดินจากกระเบือ้งมาเป็นไม้เพ่ือให้

ดูสบายตา พร้อมปรับกรอบโครงสร้างหน้าร้านและใส่สีสันให้โซนนีม้ีความสะดุดตาน่าค้นหามากย่ิงขึน้ มาท่ีชัน้

เดียวกันแต่เป็นฝ่ังอาคาร M2 ยังคงเป็นหมวดสินค้าเสือ้ผ้าส าหรับวยัรุ่นสายสตรีทแฟชั่น ผสมกับเสือ้ผ้าวยัเด็ก การ

ตกแตง่โซนนีจ้งึเน้นให้ดมูีความคกึคกัสนกุสนานด้วยการผสมผสานลวดลายกราฟฟิกโทนสีสดใสให้ตดักนัอย่างชดัเจน 

พร้อมประดบัโคมไฟแขวนตามจดุตา่งๆสอ่งสวา่งให้ลวดลายและสีสนัโดดเดน่ขึน้ 

 



 

 

 

 

                                 2 FL. 

ชัน้ 2 

ได้รับแรงบันดาลใจจาก ตลาดจตุจักร วีคเอนมาร์เก็ต ช่ือดังท่ีครองใจนักช้อปทัง้ชาวไทยและต่างชาติ  โดยดึงเอา
จุดเด่นงานไม้ท่ีน่าสนใจของ ตลาดจตุจักร  มาเป็นแรงบันดาลใจ เช่น รูปแบบบานประตู หน้าต่าง บานกระทุ้ ง และ
บานเกลด็ ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัน ามาประยุกต์ตกแตง่ พร้อมแต้มสีสนัเข้าไปในบางจดุเพ่ือความสะดดุตาท าให้รู้สกึ
เพลิดเพลิน  พร้อมยังจุดประกายไอเดียใหม่ๆในเวลาเดียวกัน ไฮไลท์ท่ีน่าสนใจโซนนีไ้ด้แก่สินค้าในโครงการ 
“Chatuchak Product” เช่น ของแต่งบ้าน ของฝาก เคร่ืองส าอาง ตลอดจนสินค้าแฟชัน่สดุแนวขึน้ช่ือของไทย ซึง่ได้มี
การคดัสรรคณุภาพกนัแบบสดุๆ เพ่ือยกโซนนีม้าเอาใจขาช้อปแฟนคลบั “Chatuchak Product” โดยเฉพาะ  
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ชัน้ 3 

แหล่งรวมร้านอาหารระดบัต านานและร้านอาหารช่ือดงั เหมาะส าหรับชาวเราสายกินเป็นอย่างย่ิง ทุกร้านท่ีว่าเด็ด     
จะมารวมกนัท่ีน่ีรายเรียงกนั สว่นบริเวณโถงกลางเป็นร้านเปิดโลง่ เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เสมือนนัง่รับประทานอาหาร
อยู่ในพืน้ท่ีกลางแจ้งรายล้อมด้วยธรรมชาติ  ซึ่งโซนนีจ้ะตกแต่งโดยใช้โทนสีขาวสบายตา เลือกใช้กระเบือ้งสไตล์
โบราณ เลน่ลายฉลวิุนเทจ เพ่ือสร้างบรรยากาศให้ดยู้อนยคุ 
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ชัน้ 4 

เป็นชัน้บนสุดของศูนย์การค้า กลุ่มสินค้าจะเป็นประเภทสุขภาพและความงามเหมาะส าหรับชาย-หญิง  โซนนีจ้ึง      
จะมีทัง้ความเท่และความหวานผสมผสานกนั โทนสีหลกัท่ีเลือกใช้จะเป็นสีขาวตดัด้วยขอบสีด า ในบางร้านยงัมี การ
แต่งด้วย Glass House ระหว่างทางเดิน เพ่ือสร้างความรู้สกึพิเศษ ความมีเสน่ห์ น่าตื่นตาตื่นใจส าหรับโซน สุขภาพ
และความงามแห่งนีด้้วย 

 

 

 

ตดิต่อสอบถามรายละเอียดตามเพิ่มเตมิได้ที่ : IR PLUS 

คณุสารภี       สายะเวส (จนู)โทร : 02-022-6200 ตอ่ 610, 081-854-8170, E-mail : sarapee@irplus.in.th 

คณุจฬุารัตน์  เจริญภกัดี (ฟ้า) โทร : 02-022-6200 ตอ่ 611, 099-362-9462,  E-mail : jurarat@irplus.in.th 
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