
 
 

  

ข่าวประชาสัมพนัธ์       วนัที ่7 พฤศจิกายน 2561 
 

เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป เปิดตัวศูนย์การค้า “เดอะ มาร์เกต็ แบงคอก”  
BANGKOK NEW DREAM สุดยอดมาร์เกต็แห่งอาหาร แฟช่ัน และทีเ่ทีย่วในฝัน 

ของคนกรุงเทพฯและนักท่องเทีย่วจากทัว่โลก 
 

• ทุ่มงบก่อสร้างและการตลาดรวม 4,540 ลา้นบาท  สร้างสวรรคใ์นฝันแห่งใหม่ ใหช้าวกรุงเทพฯ    
ใจกลางราชประสงค ์ท าเลสุดฮอต ทราฟฟิก 3 ลา้นคน/เดือน 

• ศูนยร์วมมาร์เก็ต เด็ดมาก! คดัสรรร้านเด่นมากกวา่ 1,200 ร้าน ส าหรับทุกไลฟ์สไตล ์ทั้งสายกิน   
สายเท่ียว สายแฟ ใหทุ้กคนใชชี้วติแบบสบายๆไดทุ้กวนั ดีเดย ์เปิดใหบ้ริการ 14 กุมภาพนัธ์ 2562 

• เซอร์ไพรซ์กบัผูเ้ช่าสุดน่ารักจากญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นตวัแทนกลุ่มร้านคา้ท่ีน่าสนใจ 
 “โดโมะ” มาสคอต ช่ือดงั จากสถานีโทรทศัน์ช่อง NHK ท่ีจะมาสร้างรอยยิม้ใหก้บัทุกคน 
 

กรุงเทพฯ (7 พฤศจิกายน 2561) – บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) หรือ PLAT ผูบ้ริหาร
โครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการพาณิชย ์ทั้ง คา้ปลีก คา้ส่ง และโรงแรม น าโดยคุณสุรชัย  โชติจุฬางกูร 
ประธานกรรมการบริหาร จดังานแถลงข่าว เปิดตวัศูนยก์ารคา้ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ทุ่มงบก่อสร้างและ
การตลาดรวม รวม 4,540 ลา้นบาท สร้างปรากฏการณ์ ความฝันใหม่ของกรุงเทพมหานครหรือ BANGKOK 
NEW DREAM สุดยอดมาร์เก็ต ศูนยอ์าหาร แฟชัน่ และท่ีเท่ียวในฝันรวมร้านคา้อาหารเคร่ืองด่ืมรสดี สินคา้
แฟชัน่ดีไซน์แบรนดไ์ทยรายยอ่ย และบริการเด็ดๆอีกมากกวา่ 1,200 ร้านคา้ พร้อมเปิดใหบ้ริการ                  14 
กุมภาพนัธ์ 2562 พบโปรโมชั่นโอเพนน่ิง เซอร์ไพรซ์ (Opening Surprise)ช้อปแจกโชคลุ้นรับของรางวลั
มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท ตั้งแต่วนัท่ี14 ก.พ.- 31 มี.ค.62 สุดประทบัใจกบัผูเ้ช่าแสนน่ารักจากญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็น
ตวัแทนกลุ่มร้านคา้ท่ีน่าสนใจ โดโมะ มาสคอต ช่ือดงั จากสถานีโทรทศัน์ช่อง NHK ท่ีจะมาสร้างรอยยิ้ม
และเสียงหวัเราะใหก้บัทุกคน 
 

นายสุรชัย  โชติจุฬางกูร ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป กล่าววา่ “วตัถุประสงคก์าร จดั
งานในคร้ังน้ี เพื่อเป็นการแนะน าศูนยก์ารคา้แห่งใหม่ ใจกลางเมือง แหล่งท่องเท่ียวและช้อปป้ิง ย่านราช-
ประสงค ์คือ ศูนยก์ารคา้ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ซ่ึงเป็นโครงการมิกซ์ยสู ท่ีตั้งอยูใ่จกลางกรุงเทพฯ บนพื้นท่ี 
21 ไร่ มูลค่าโครงการรวม 9,000 ล้านบาท ประกอบด้วย ศูนยก์ารคา้ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก/โรงแรม 2 
อาคาร ท่ีบริหาร โดย   แมริออท อินเตอร์เนชัน่ แนล ไดแ้ก่โรงแรม ม็อกซ่ี โฮเทล แบงคอก ราชประสงค ์/
โรงแรม แฟร์ฟิลด์ บายแมริออท   แบงคอก ราชประสงค ์/ และอาคารส านกังาน เดอะ แพลทินมั ทาวเวอร์ 
โดยส่วนของศูนยก์ารคา้ เดอะ มาร์เก็ต  แบงคอก นั้นมีมูลค่าก่อสร้างรวม 4,400 ลา้นบาท เพื่อสร้างให ้  เดอะ 



 
 

  

มาร์เก็ต แบงคอก เป็นสุดยอดมาร์เก็ตแห่งอาหาร แฟชั่น และท่ีเท่ียวในฝัน ของคนกรุงเทพฯ และ
นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก ท่ีพร้อมจะเปิดใหบ้ริการแลว้ในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2562” 
 

ด้าน นายสมพร  นาคซ่ือตรง  รองกรรมการผูจ้ ัดการ บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป เปิดเผยถึงโครงการ
ศูนยก์ารคา้ แห่งน้ี ว่า “ศูนยก์ารคา้ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ได้ทุ่มงบประมาณการก่อสร้างโครงการรวม 
4,400 ลา้นบาท  และงบประมาณการท าการตลาดประชาสัมพนัธ์ 140 ลา้นบาท เพื่อสร้างสุดยอดมาร์เก็ต 
(Market) ศูนยอ์าหาร แฟชัน่ และท่ีเท่ียวในฝัน ของคนกรุงเทพฯและนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก โดยโครงการ 
เดอะ มาร์เก็ต น้ีมีจุดเด่น ไฮไลทเ์ด็ด ดงัน้ี 
-เด็ดมาก ทีท่ าเลศักยภาพ ศูนยร์วมธุรกิจการคา้และไลฟ์สไตลใ์จกลางกรุงเทพฯ 
-เด็ดมากเร่ืองการเช่ือมต่อการเดินทางเช่นทางเดินลอยฟ้า R- Walk,รถไฟฟ้า BTS,ทางเรือคลองแสนแสบ, 
 รถยนต,์ รถโดยสารสาธารณะ 
-เด็ดมาก กบัการคัดสรรร้านค้าเด่นมารวมกนัมากกวา่ 1,200 ร้านคา้ ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั 
ทั้งอาหารเคร่ืองด่ืม รสดี สินคา้แฟชัน่ท่ีเนน้ดีไซน์แบรนด์ไทยรายยอ่ยเพื่อสร้างความหลากหลายให้กบัการ
เลือกซ้ือท่ีต่อรองได ้  ตวัอย่างร้านคา้อาหารเด่น ท่ีน่าสนใจ นอกจากน้ียงัมีคอนเซปต์การจดัสรรร้านคา้ท่ี
แตกต่างเพื่อสร้างการเขา้ถึงและการมีส่วนร่วมกบัลูกคา้ สร้างความรู้สึกให้มาท่ีน่ีแลว้อยากชอ้ป อยากกิน 
อยากใชชี้วิต ไดใ้นทุกวนั คุม้ค่าคุม้ราคา อีกทั้งมีร้านคา้แฟชัน่ดีไซน์แบรนด์ไทย ท่ีสามารถทดลอง ต่อรอง
ได ้จนพอใจ เพื่อตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมายทุกไลฟ์สไตล์ท่ีมีความตอ้งการแบบอิสระไร้ขีดจ ากดัไม่วา่คุณจะ
เป็นคนสายกิน สายเท่ียว สายช้อป สายแฟ หรือสายไหนๆ เชิญมาพบกบัปรากฏการณ์ความฝันใหม่ของ
กรุงเทพมหานครสุดยอดมาร์เก็ต ศูนยอ์าหาร แฟชัน่ และท่ีเท่ียวในฝันของคนกรุงเทพฯ และนกัท่องเท่ียว 
ทัว่โลก ส าหรับไฮไลทท่ี์สายกนิตอ้งไม่พลาดเน่ืองจาก เดอะ มาร์เก็ต แบงกอก ไดน้ าร้านอร่อย ร้านฮิต    ร้าน
เด็ด ร้านดงั ตลอดจน สตรีทฟู้ดสุดฮอตจากทุกมุมเมือง อาทิ พระราม 9 ไก่ยา่ง, ขา้วมนัไก่โกอ่าง,มินิมี พอท 
บาย โอเค ชาบู, ร้าน TEASO ร้านชาน าเขา้จากฮ่องกง ท่ีไวใ้หน้กัชิมไดล้ิ้มลองแบบไม่ตอ้งเดินทางไกล  
ส่วนสายแฟช่ัน ก็มีไม่นอ้ย คดัสรรดีไซน์แบรนด์ไทยไวม้ากมายอาทิ แฟชัน่มลัติแบรนด์ SOS ,December’s 
ส าหรับสายฝาก พบกบัโซนร้านของฝากสุดถูกใจ เช่น สยามรังนกทะเลใต,้เถา้แก่นอ้ยแลนด์,เจา้สัว, พร้อม
ขอเชิญช้อปสินคา้“จตุจกัรโปรดกัส์” ท่ีมีมากกว่า100 ร้านคา้ อาทิ กระเป๋าหนงัจระเข ้Kanpoonya สินคา้ท่ี
ระลึกทองเหลือง TOI Shop เส้ือยดืลายไทย ฯลฯ” นายสมพรกล่าว 
 
 
 
 



 
 

  

ส าหรับแผนงานการตลาดและประชาสัมพนัธ์  
วางกลุ่มเป้าหมาย New Gen Shopper  เพื่อใหส้อดคลอ้งตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีอิสระ 
ไม่วา่จะเป็นใคร เพศไหน หรือวยัอะไร เป็นคนไทย หรือต่างชาติ ท่ีมีฝันจะพบส่ิงใหม่ๆไม่จ  าเจ พร้อมอยาก
สร้างสรรคไ์ลฟ์สไตลก์ารใชชี้วติในแบบของตวัเอง  
สร้างการรับรู้ไปยงักลุ่มเป้าหมายในช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ โดยเนน้สร้างการรับรู้แบบมีส่วนร่วม 
สามารถสัมผสัต่อรองได ้เร่ิมจากแนะน าท่ีตั้งศูนยก์ารคา้ฯ บนท าเลท่ีโดดเด่นเดินทางสะดวก ดว้ยเส้นทาง
การเขา้ถึงศูนยก์ารคา้ฯท่ีเช่ือมต่ออยา่งสมบูรณ์แบบ เช่นทางเดินลอยฟ้า R-Walk ความยาวรวม 1,150 เมตร  
ท่ีเช่ือมต่อกบั BTSชิดลมและสยาม และยงัสามารถเดินทางโดยรถส่วนตวั สาธารณะหรือจะเป็นเรือโดยสาร
บริเวณท่าเรือประตูน ้า ก็สะดวกสบาย พร้อมพบกบัผูเ้ช่าซ่ึงเป็นหวัใจส าคญั ของศูนยก์ารคา้ฯ ท่ีไดมี้การคดั
สรรร้านคา้ท่ีมีฝันร่วมกนัไวม้ากมายท่ีจะเป็นแม่เหล็กส าคญัในการดึงดูดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย     
โอเพนน่ิง เซอร์ไพรซ์ (Opening Surprise) ตอ้นรับเหล่านกัชอ้ป ดว้ยโปรโมชัน่สุดพิเศษ รวมของรางวลั
มูลค่ากวา่ 5 ลา้นบาท (วนัท่ี14 ก.พ.-31มี.ค.62) 

• รับฟรีทนัที บตัรเงินสดมูลค่ารวม 1,000 บาท จ านวน 3,000 สิทธ์ิ (ระยะเวลา 46 วนั) 
• หมุนกาชาปองยกัษ ์รับของรางวลัสุดวา้ว เม่ือชอ้ปภายในศูนยก์ารคา้ฯครบ 800 บาท 
• ชอ้ปจุใจ รับคะแนน The Market Card x 5  

เดอะ มาร์เก็ต แฟนคลับ (The Market Fan Club ) สร้างระบบฐานขอ้มูลเพื่อมอบสิทธิพิเศษให้ตรงใจกับ
กลุ่มเป้าหมาย สร้างความประทบัใจให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง ตอ้นรับสมาชิกใหม่ช่วงซอฟท ์
โอเพนน่ิง รับ  เดอะ มาร์เก็ต การ์ด เวลคมั แพค็ พร้อมคะแนนสะสมใหท้นัที 400 คะแนน พร้อมของท่ีระลึก
หรือบตัรส่วนลด และสิทธิพิเศษอีกมากมาย 
เดอะ มาร์เก็ต อีเว้นท์ โปรโมช่ัน วางแผนจดักิจกรรมและแคมเปญโปรโมชั่นทั้งปี มากกว่า 21 แคมเปญ     
เอาใจนกัชอ้ป สร้างซิกเนเจอร์อีเวนท์เพื่อตอกย  ้าการจดจ า และจดัแคมเปญโปรโมชัน่ลุน้โชค มอบส่วนลด 
ใหสิ้ทธิพิเศษกบันกัชอ้ปชาวไทยและต่างชาติท่ีช่ืนชอบประสบการณ์ใหม่ๆสไตลม์าร์เก็ต  
เดอะ มาร์เกต็ ทวัร์ริสต์  ท าแผนการตลาดเจาะกลุ่มเป้าหมายนกัท่องเท่ียวต่างชาติ โดยเนน้กลุ่มนกัท่องเท่ียว
จีน และอาเซียน รุกตลาดกลุ่มลูกคา้บริษทัทวัร์ ตั้งเป้ารถทวัร์และรถตูเ้ขา้ศูนยก์ารคา้ฯไม่ต ่ากวา่ 50 คนั/วนั
วางแผนซ้ือส่ือให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายพร้อมจบัมือพนัธมิตรทางการคา้ และกลุ่มผูท้รงอิทธิพลทางความคิด 
(Influencer) นอกจากน้ียงัมีการจดัโซนตอ้นรับและบริการนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติข้ึนมาเป็นพิเศษอีกดว้ย  
เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก พร้อมมอบประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการจดัสรรส่วนผสมอยา่งลงตวั
ของร้านคา้สุดฮิปกว่า 1,200 ร้านคา้ เหมาะส าหรับไลฟ์สไตล์คนทุกสาย ไม่ว่าจะเป็นสายกิน สายเท่ียว      
สายแฟชัน่ ฯลฯ และยงัมีสายอะไร แนวใครอีกนั้น พบกนัในวนัเปิดใหบ้ริการ 14 กุมภาพนัธ์ 2562 
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ส าหรับส่ือมวลชนสอบถามราย ละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่   
บมจ.เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป โทร  02-121 8000 ต่อ 218 คุณวนิดา (ดา) 083-811-3357                                     
รัชดาภรณ์ (ออ) 081-5536797 /  
IR PLUS โทร 02-022-6200  ต่อ 610 ,611 
คุณสารภี   สายะเวส  (จูน) 081-854-8170 sarapee@irplus.in.th  
คุณจุฬารัตน์ เจริญภกัดี (ฟ้า) 089-488-8337  jurarat@irplus.in.th 


