
 

 
 

เดอะ แพลทนัิม แฟชั่น มอลล์ ปรับภาพลักษณ์ใหม่ 
Platinum “Bringing Fresh Fashion to You”  

 ตอกย า้การเป็น “ศูนย์กลางการค้าส่งสินค้าแฟช่ันท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน” พร้อมเคียงข้าง  
Wholesalers และ Retailers ทัง้ชาวไทยและต่างชาติเพื่อก้าวเข้าสู่ขวบปีใหม่แห่งการเติบโตไปด้วยกัน 

 

• น ำเสนอ Fresh Brand Experience สร้ำงรำกฐำนแข็งแกร่ง ชดัเจนทกุมิติ  

• ปรับกลยทุธ์จำก Landlord เป็น Business Enabler เพื่อสร้ำงคณุค่ำ สร้ำงแรงบนัดำลใจ และสนบัสนนุพนัธมิตร
ให้เติบโตพร้อมประสบควำมส ำเร็จไปด้วยกนั 

• สร้ำงสรรค์เทคโนโลยีใหม่แพลตฟอร์ม E-Commerce เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่พำร์ทเนอร์และลกูค้ำ 

• ปรับสดัสว่นร้ำนค้ำตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลกูค้ำยคุ Next Normal พร้อมปรับปรุงพืน้ที่ภำยในศนูย์ 
 

ศูนย์แฟช่ันค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟช่ัน มอลล์ ธุรกิจเรือธง ของ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ผู้พัฒนำ
อสงัหำริมทรัพย์ ศนูย์กำรค้ำ โรงแรม ที่พกัอำศยั ศนูย์อำหำร และอำคำรส ำนกังำน เดินหน้ำปรับภำพลกัษณ์แบรนด์ใหม่
สะท้อนตัวตนผ่ำนคอนเซปต์ Platinum “Bringing Fresh Fashion to You” น ำเสนอไอเดียแฟชั่นสดใหม่ตอบโจทย์ทุก
ควำมต้องกำรทำงธุรกิจ พร้อมยกระดบัประสบกำรณ์กำรค้ำส่งแบบ 360 องศำ ด้วยกำรน ำเทคโนโลยีมำเสริมศกัยภำพ
กำรให้บริกำร เชื่อมโยงพนัธมิตร ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ และลกูค้ำกลุ่ม B2B และ B2C ทัง้ชำวไทยและชำวต่ำงชำติ เพื่อ
สร้ำงโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ ให้พนัธมิตรทำงกำรค้ำทกุภำคสว่นพร้อมเติบโตก้ำวสู่ควำมส ำเร็จร่วมกัน โดยแพลทินมัตอก
ย ำ้จุดยืนในฐำนะ “ศูนย์กลางการค้าส่งสินค้าแฟช่ันท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน” ท่ำมกลำงควำมท้ำทำยของทิศทำง
ธุรกิจในปีพ.ศ. 2565 ประเดิมด้วยกำรปรับโลโก้ ควบคู่กบักำรเปิดตวัแพลตฟอร์ม E-Commerce ค้ำสง่แห่งแรกในประเทศ
ไทยภำยใต้ชื่อ Platinum Online  

  
นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่สำยงำนกำรตลำด เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป กล่ำวว่ำ       

“ในยุคที่แนวโน้มกระแสแห่งกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ เกิดขึน้อย่ำงรวดเร็วไม่ว่ำจะเป็น นวัตกรรมควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยี กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ รูปแบบกำรค้ำ เทรนด์ ไลฟ์สไตล์ รวมถึงข้อมลู ข่ำวสำร ฯลฯ ทัง้หมดนีล้้วนมีบทบำท
เชื่อมโยงโดยตรงต่อวิถีกำรด ำเนินชีวิตของผู้คนทัว่โลกที่ต้องปรับตวัให้สอดประสำนกับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ 
อย่ำงไรก็ดี ส ำหรับศูนย์กำรค้ำ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ในฐำนะศูนย์กำรค้ำแฟชั่นค้ำส่งและค้ำปลีก ที่อยู่คู่กับ 
Wholesalers และ Retailers ชำวไทยและต่ำงชำติมำยำวนำนถึง 16 ปี ด้วยจดุยืนหลกัคือ กำรเป็น“ศูนย์กลางการค้าส่ง
สินค้าแฟช่ันท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน” โดยมุ่งน ำเสนอสินค้ำประเภทแฟชั่นที่เปลี่ยนรวดเร็วที่มีสินค้ำใหม่เข้ำทุก
อำทิตย์ ซึง่มีบทบำทในกำรสร้ำงกิจกรรมทำงกำรค้ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภำพรวมของประเทศมำโดยตลอด ในวนันีบ้ริษัท
ฯ พร้อมที่จะเดินหน้ำปรับเปลี่ยนรูปแบบกลยทุธ์ขององค์กร เพื่อน ำไปสูก่ำรปฏิบตัิงำนรูปแบบใหม่ทกุมิติ เพื่อให้สอดคล้อง
กับกำรเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจตลำดค้ำส่ง และพฤติกรรมของผู้บริโภคทัง้ค้ำส่งและค้ำปลีกในยุคปัจจุบนัให้มำกที่สดุ  
ท่ำมกลำงควำมท้ำทำยของโลกธุรกิจในอนำคต 



 

 
 
นางสาวสุฐิตา กล่ำวว่ำ เพื่อสะท้อนกลยุทธ์ดังกล่ำว บริษัทได้เน้นย ำ้วิสยัทัศน์และจุดยืนในกำรด ำเนินธุรกิจ  

ด้วยกำรเป็นศนูย์กลำงกำรค้ำสง่สินค้ำแฟชัน่ที่ดีที่สดุในภูมิภำคอำเซียน พร้อมปรับกลยทุธ์จำก Landlord เป็น Business 
Enabler ผู้สนบัสนุนพนัธมิตรให้ประสบควำมส ำเร็จและสร้ำงแรงบนัดำลใจด้วยกำรน ำเสนอไอเดีย หรือโอกำสทำงธุรกิจ 
ผ่ำนสินค้ำแฟชั่นที่สดใหม่ทันสมัย สร้ำงประสบกำรณ์กำรค้ำส่งที่น่ำประทับใจให้แก่คู่ค้ำทุกภำคส่วน รวมถึงพัฒนำ
ศกัยภำพผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำอย่ำงต่อเนื่องให้พร้อมต่อกำรเติบโตและเป็นสว่นส ำคญัในกำรเติมเต็มควำมต้องกำรทำง
ธุรกิจให้แก่ลกูค้ำ โดยแพลทินมัมุ่งมัน่จะเป็นศนูย์กลำงกำรค้ำส่งที่จะท ำให้ทุกไอเดียทำงแฟชัน่เป็นจริง ตลอดจนสำมำรถ
เฟ้นหำสินค้ำแฟชัน่ไอเดียสดใหม่ ในรำคำที่จบัต้องได้ ส ำหรับลกูค้ำทกุคน ซึ่งน ำมำสู่คอนเซปต์ใหม่ Platinum “Bringing 
Fresh Fashion to You”   

ภำยใต้แผนกลยุทธ์ดังกล่ำว แพลทินัมจะน ำเสนอประสบกำรณ์ Fresh Fashion เพื่อสร้ำงไอเดียสดใหม่ในทุก
บริบท โดยยงัคงจดุแข็งอนัเป็นเอกลกัษณ์ของแพลทินมัไว้ เร่ิมตัง้แต่ 

 

- น ำนวตักรรมมำพฒันำ Digital Platform และระบบบริหำรฐำนข้อมลูแบบครบวงจร ตลอดจนน ำเสนอ

ประสบกำรณ์ดิจทิลั (Digital Experience) ผ่ำนช่องทำงออมนิชำแนล (Omni Channel) ที่ขยำยเครือข่ำย   

บนแพลตฟอร์มต่ำงๆ ให้เข้ำถึงตวัลกูค้ำทัว่ประเทศและทัว่โลก แล้วเชื่อมโยงกลบัมำที่สินค้ำและบริกำร        

ในศนูย์กำรค้ำแบบไร้รอยต่อ โดยลำ่สดุเตรียมเปิด Platinum Online ซึง่เป็นแพลทฟอร์ม E-Commerce    

ที่มำพร้อมกำรให้บริกำรเลือกซือ้สินค้ำ ช ำระเงิน จดัสง่ได้ง่ำยๆ จบครบวงจร พร้อมน ำเสนอ Feature ใหม่ๆ   

ที่สะดวกสบำยในกำรค้นหำร้ำนค้ำ สินค้ำ บริกำรในหมวดหมูต่่ำงๆ ภำยในแพลทินมัได้ง่ำยขึน้ 

- กำรเน้นย ำ้และคงซึง่ควำมส ำคญัของกลุม่ลกูค้ำหลกั 3 กลุม่ คือ ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ ลกูค้ำ B2B และ

ลกูค้ำ B2C เพื่อตอบทกุโจทย์ควำมต้องกำรของกลุม่ลกูค้ำได้อย่ำงชดัเจนครอบคลมุทกุมิติ ได้แก่   

1) กำรสง่เสริมศกัยภำพของผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ รวมทัง้สร้ำงโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ ด้วยโครงกำร 
Platinum Empowering SMEs นอกจำกนีย้งัจะพฒันำระบบกำรจดักำรลกูค้ำสมัพนัธ์ (Customer 
Relationship Management - CRM) เพื่อเก็บข้อมลูกลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำยให้เป็นระบบ ไม่ว่ำจะเป็น    
กลุม่ลกูค้ำ B2B กลุม่ลกูค้ำ B2C และ Shopper ตลอดจน Partner หรือผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำของ
ศนูย์กำรค้ำ ทัง้นีเ้พื่อให้ตอบโจทย์กบัยคุปัจจบุนัที่จ ำเป็นต้องใช้ Big Data น ำข้อมลู Insight ที่มีอยู่
มำกมำยเหลำ่นี ้มำเปลี่ยนเป็น Action ให้ตรงใจกบัผู้ เก่ียวข้องให้ได้มำกที่สดุ รวมทัง้ยงัจะสำมำรถ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน สร้ำงจดุแข็งและควำมได้เปรียบในกำรแข่งขนั ตลอดจนน ำองค์กร
สูก่ำรพฒันำและเติบโตได้อย่ำงยัง่ยืนอีกด้วย 

2) กำรปรับสดัสว่นร้ำนค้ำให้สำมำรถตอบโจทย์ไลฟ์สไตลล์กูค้ำยคุ Next Normal ให้มำกยิ่งขึน้ อำทิ 

กำรปรับให้มีโซนสินค้ำและบริกำรเพื่อสขุภำพและเติมเต็ม Magnet ร้ำนค้ำสง่แฟชัน่ยอดนิยมให้

มำกยิ่งขึน้ โดยลำ่สดุอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรปรับปรุง แพลทนิมั โซน 3 ให้เป็นอีกหนึ่ง Magnet 



 

ส ำคญัของแพลทินมั พร้อมเผยคอนเซ็ปท์ใหม่ในเร็วๆ นี ้นอกจำกนีย้งัเตรียมปรับปรุง Platinum 

Food Center บริเวณชัน้ 6 เพือ่ให้เป็น Food Destination ทีใ่ห้ควำมส ำคญักบัควำมหลำกหลำย

ของร้ำนค้ำ และรสชำติอำหำร พร้อมปรับพืน้ที่นัง่ให้สะดวกสบำย เพิ่มภมูิทศัน์ที่สวยงำม เพื่อเติม

เต็มประสบกำรณ์ในกำรรับประทำนอำหำรท่ำมกลำงบรรยำกำศที่สวยงำมทนัสมยั 

- กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนภำยในองค์กร ปัจจบุนับริษัทก ำลงัอยู่ในขัน้ตอนกำรเปลี่ยนองค์กรเข้ำสู ่

Digitization Process โดยกำรน ำเทคโนโลยีต่ำงๆเข้ำมำประยกุต์ใช้ เพื่อสร้ำงและปรับเปลีย่นวิธีกำรท ำงำน

องค์กรให้กลำยเป็นรูปแบบๆ Digitization โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกบักำรปรับปรุงระบบ Work Flow หรือ

กระบวนกำรท ำงำนให้เป็นมำตรฐำน  เพื่อลดควำมซ ำ้ซ้อน โดยท ำงำนควบคู่ไปกบักำรออกแบบระบบกำร

จดักำรกบัเนือ้หำที่เก่ียวข้องกบักำรประกอบธุรกจิทัง้หมด ทัง้กำรจดัท ำ จดักำร และจดัเก็บรักษำข้อมลูของ

องค์กร ในรูปแบบ Electronic Document หรือไร้กระดำษ ซึง่จะสำมำรถท ำงำนให้มีระเบียบแบบแผน เป็น

ขัน้เป็นตอนมำกขึน้ ช่วยลดปัญหำควำมลำ่ช้ำผิดพลำด เสริมสร้ำงควำมปลอดภยั และลดต้นทนุได้ในระยะ

ยำว ท ำให้องค์กรมี “เวลำ” ในกำรดงึเอำศกัยภำพบคุลำกรมำพฒันำงำนด้ำนอื่นๆเพิ่มเติมได้อย่ำงเต็มที่ 

- กำรปรับโลโก้แพลทินมัใหม่ให้ทนัสมยัขึน้ ด้วยกำรลดสดัส่วนของชื่อให้กระชบัเหลือเพียง Platinum ซึ่งเป็น

ชื่อที่อยู่ในใจลกูค้ำและได้รับกำรจดจ ำมำอย่ำงยำวนำน พร้อมทัง้ปรับเฉดสีน ำ้เงินเทำของแบรนด์ให้สดใส

ขึน้   แต่ยงัคงอตัลกัษณ์เดิมของแพลทินมัด้วยกำรน ำ Font จำกโลโก้เดิมของแบรนด์มำปรับใช้ในโลโก้ใหม่นี ้

ด้วย เพื่อสื่อสำรว่ำแพลทินัมพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย แต่ยังคงควำม

แข็งแกร่งอนัเป็นเอกลกัษณ์ที่แท้จริงของแพลทินมัไว้ 

ทัง้นีก้ลยทุธ์ส ำคญัในกำรขบัเคลื่อนคอนเซ็ปต์  Platinum “Bringing Fresh Fashion to You” คือกำรมีสว่นร่วม 
ในกำรพฒันำไปด้วยกนัทกุภำคสว่น ทัง้ทีมงำนผู้บริหำร ผู้ประกอบกำร พนกังำนและลกูค้ำ ซึง่ต่ำงมีสว่นร่วมในกำรสร้ำง
ประสบกำรณ์ Fresh Fashion ผ่ำนสินค้ำ บริกำร บรรยำกำศ โปรโมชัน่ และกำรสื่อสำรของแพลทินมัแบบ 360 องศำ 
เพื่อให้เกิดคณุค่ำและน ำไปสูค่วำมส ำเร็จร่วมกนั ซึง่เรำเชื่อมัน่ว่ำกำรปรับภำพลกัษณ์ Rebrand ในครัง้นี ้จะตอกย ำ้จดุยืน  
ที่มัน่คงและแข็งแกร่ง ของแพลทินมัให้เป็น “ศนูย์กลำงกำรค้ำสง่สินค้ำแฟชัน่ที่ดีที่สดุในภมูิภำคอำเซียน” โปรดติดตำม
ประสบกำรณ์ Fresh Fashion สดใหม่ของศนูย์กำรค้ำ Platinum ที่พร้อมจะพำคณุเต็มอ่ิมไปกบัภำพลกัษณ์ที่สดใหม่         
มีชีวิตชีวำ มีเสน่ห์และควำมน่ำสนใจมำกขึน้ ได้ที่ www.platinumfashionmall.com หรือ Facebook: Platinum Fashion 
Mall แพลทินมั แฟชัน่ มอลล ์ 

………………………………………………………………………. 
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