เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ปรับภาพลักษณ์ ใหม่
Platinum “Bringing Fresh Fashion to You”
ตอกยา้ การเป็ น “ศูนย์ กลางการค้ าส่ งสินค้ าแฟชั่นที่ดีท่ ีสุดในภูมิภาคอาเซียน” พร้ อมเคียงข้ าง
Wholesalers และ Retailers ทัง้ ชาวไทยและต่ างชาติเพื่อก้ าวเข้ าสู่ขวบปี ใหม่ แห่ งการเติบโตไปด้ วยกัน
• นำเสนอ Fresh Brand Experience สร้ ำงรำกฐำนแข็งแกร่ง ชัดเจนทุกมิติ
• ปรับกลยุทธ์จำก Landlord เป็ น Business Enabler เพื่อสร้ ำงคุณค่ำ สร้ ำงแรงบันดำลใจ และสนับสนุนพันธมิตร
ให้ เติบโตพร้ อมประสบควำมสำเร็จไปด้ วยกัน
• สร้ ำงสรรค์เทคโนโลยีใหม่แพลตฟอร์ ม E-Commerce เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่พำร์ ทเนอร์ และลูกค้ ำ
• ปรับสัดส่วนร้ ำนค้ ำตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ลกู ค้ ำยุค Next Normal พร้ อมปรับปรุงพื ้นที่ภำยในศูนย์
ศูนย์ แฟชั่นค้ าส่ ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ธุรกิจเรื อธง ของ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป ผู้พัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์ ศูนย์กำรค้ ำ โรงแรม ที่พกั อำศัย ศูนย์อำหำร และอำคำรสำนักงำน เดินหน้ ำปรับภำพลักษณ์แบรนด์ใหม่
สะท้ อนตัวตนผ่ำนคอนเซปต์ Platinum “Bringing Fresh Fashion to You” นำเสนอไอเดียแฟชั่นสดใหม่ตอบโจทย์ ทุ ก
ควำมต้ องกำรทำงธุรกิจ พร้ อมยกระดับประสบกำรณ์กำรค้ ำส่งแบบ 360 องศำ ด้ วยกำรนำเทคโนโลยีมำเสริ มศักยภำพ
กำรให้ บริ กำร เชื่อมโยงพันธมิตร ผู้ประกอบกำรร้ ำนค้ ำ และลูกค้ ำกลุ่ม B2B และ B2C ทังชำวไทยและชำวต่
้
ำงชำติ เพื่อ
สร้ ำงโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ ให้ พนั ธมิตรทำงกำรค้ ำทุกภำคส่วนพร้ อมเติบโตก้ ำวสู่ควำมสำเร็ จร่วมกัน โดยแพลทินมั ตอก
ย ้ำจุดยืนในฐำนะ “ศูนย์ กลางการค้ าส่ งสินค้ าแฟชั่นที่ดีท่ ีสุดในภูมิภาคอาเซียน” ท่ำมกลำงควำมท้ ำทำยของทิศทำง
ธุรกิจในปี พ.ศ. 2565 ประเดิมด้ วยกำรปรับโลโก้ ควบคู่กบั กำรเปิ ดตัวแพลตฟอร์ ม E-Commerce ค้ ำส่งแห่งแรกในประเทศ
ไทยภำยใต้ ชื่อ Platinum Online
นางสาวสุ ฐิตา โชติจุฬางกูร รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนกำรตลำด เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป กล่ำวว่ำ
“ในยุค ที่ แ นวโน้ มกระแสแห่งกำรเปลี่ย นแปลงต่ำงๆ เกิ ดขึ น้ อย่ ำงรวดเร็ วไม่ว่ำจะเป็ น นวัตกรรมควำมก้ ำวหน้ ำทำง
เทคโนโลยี กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ รู ปแบบกำรค้ ำ เทรนด์ ไลฟ์ สไตล์ รวมถึงข้ อมูล ข่ำวสำร ฯลฯ ทังหมดนี
้
้ล้ วนมีบทบำท
เชื่อมโยงโดยตรงต่อวิถีกำรดำเนินชีวิตของผู้คนทัว่ โลกที่ต้องปรับตัวให้ สอดประสำนกับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
อย่ำงไรก็ดี สำหรั บศูนย์ กำรค้ ำ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ในฐำนะศูนย์ กำรค้ ำแฟชั่นค้ ำส่งและค้ ำปลีก ที่อยู่ค่กู ับ
Wholesalers และ Retailers ชำวไทยและต่ำงชำติมำยำวนำนถึง 16 ปี ด้ วยจุดยืนหลักคือ กำรเป็ น“ศูนย์ กลางการค้ าส่ ง
สินค้ าแฟชั่นที่ดีท่ ีสุดในภูมิภาคอาเซียน” โดยมุ่งนำเสนอสินค้ ำประเภทแฟชั่นที่เปลี่ยนรวดเร็ วที่มีสินค้ ำใหม่เข้ ำทุก
อำทิตย์ ซึง่ มีบทบำทในกำรสร้ ำงกิจกรรมทำงกำรค้ ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภำพรวมของประเทศมำโดยตลอด ในวันนี ้บริ ษัท
ฯ พร้ อมที่จะเดินหน้ ำปรับเปลี่ยนรูปแบบกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อนำไปสูก่ ำรปฏิบตั ิงำนรูปแบบใหม่ทกุ มิติ เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับกำรเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจตลำดค้ ำส่ง และพฤติกรรมของผู้บริ โภคทังค้
้ ำส่งและค้ ำปลีกในยุคปั จจุบนั ให้ มำกที่สดุ
ท่ำมกลำงควำมท้ ำทำยของโลกธุรกิจในอนำคต

นางสาวสุฐิตา กล่ำวว่ำ เพื่อสะท้ อนกลยุทธ์ ดังกล่ำว บริ ษัทได้ เน้ นยำ้ วิสยั ทัศน์และจุดยืนในกำรดำเนินธุรกิจ
ด้ วยกำรเป็ นศูนย์กลำงกำรค้ ำส่งสินค้ ำแฟชัน่ ที่ดีที่สดุ ในภูมิภำคอำเซียน พร้ อมปรับกลยุทธ์จำก Landlord เป็ น Business
Enabler ผู้สนับสนุนพันธมิตรให้ ประสบควำมสำเร็จและสร้ ำงแรงบันดำลใจด้ วยกำรนำเสนอไอเดีย หรื อโอกำสทำงธุรกิจ
ผ่ำนสินค้ ำแฟชั่นที่สดใหม่ทันสมัย สร้ ำงประสบกำรณ์ กำรค้ ำส่งที่น่ำประทับใจให้ แก่ คู่ค้ำทุกภำคส่วน รวมถึงพัฒนำ
ศักยภำพผู้ประกอบกำรร้ ำนค้ ำอย่ำงต่อเนื่องให้ พร้ อมต่อกำรเติบโตและเป็ นส่วนสำคัญในกำรเติมเต็มควำมต้ องกำรทำง
ธุรกิจให้ แก่ลกู ค้ ำ โดยแพลทินมั มุ่งมัน่ จะเป็ นศูนย์กลำงกำรค้ ำส่งที่จะทำให้ ทุกไอเดียทำงแฟชัน่ เป็ นจริ ง ตลอดจนสำมำรถ
เฟ้นหำสินค้ ำแฟชัน่ ไอเดียสดใหม่ ในรำคำที่จบั ต้ องได้ สำหรับลูกค้ ำทุกคน ซึ่งนำมำสู่คอนเซปต์ใหม่ Platinum “Bringing
Fresh Fashion to You”
ภำยใต้ แผนกลยุทธ์ ดังกล่ำว แพลทินัมจะนำเสนอประสบกำรณ์ Fresh Fashion เพื่อสร้ ำงไอเดียสดใหม่ในทุก
บริ บท โดยยังคงจุดแข็งอันเป็ นเอกลักษณ์ของแพลทินมั ไว้ เริ่ มตั ้งแต่
- นำนวัตกรรมมำพัฒนำ Digital Platform และระบบบริหำรฐำนข้ อมูลแบบครบวงจร ตลอดจนนำเสนอ
ประสบกำรณ์ดิจทิ ลั (Digital Experience) ผ่ำนช่องทำงออมนิชำแนล (Omni Channel) ที่ขยำยเครื อข่ำย
บนแพลตฟอร์ มต่ำงๆ ให้ เข้ ำถึงตัวลูกค้ ำทัว่ ประเทศและทัว่ โลก แล้ วเชื่อมโยงกลับมำที่สินค้ ำและบริ กำร
ในศูนย์กำรค้ ำแบบไร้ รอยต่อ โดยล่ำสุดเตรี ยมเปิ ด Platinum Online ซึง่ เป็ นแพลทฟอร์ ม E-Commerce
ที่มำพร้ อมกำรให้ บริ กำรเลือกซื ้อสินค้ ำ ชำระเงิน จัดส่งได้ ง่ำยๆ จบครบวงจร พร้ อมนำเสนอ Feature ใหม่ๆ
ที่สะดวกสบำยในกำรค้ นหำร้ ำนค้ ำ สินค้ ำ บริ กำรในหมวดหมูต่ ่ำงๆ ภำยในแพลทินมั ได้ ง่ำยขึ ้น
- กำรเน้ นย ้ำและคงซึง่ ควำมสำคัญของกลุม่ ลูกค้ ำหลัก 3 กลุม่ คือ ผู้ประกอบกำรร้ ำนค้ ำ ลูกค้ ำ B2B และ
ลูกค้ ำ B2C เพื่อตอบทุกโจทย์ควำมต้ องกำรของกลุม่ ลูกค้ ำได้ อย่ำงชัดเจนครอบคลุมทุกมิติ ได้ แก่
1) กำรส่งเสริ มศักยภำพของผู้ประกอบกำรร้ ำนค้ ำ รวมทังสร้
้ ำงโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ ด้ วยโครงกำร
Platinum Empowering SMEs นอกจำกนี ้ยังจะพัฒนำระบบกำรจัดกำรลูกค้ ำสัมพันธ์ (Customer
Relationship Management - CRM) เพื่อเก็บข้ อมูลกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยให้ เป็ นระบบ ไม่ว่ำจะเป็ น
กลุม่ ลูกค้ ำ B2B กลุม่ ลูกค้ ำ B2C และ Shopper ตลอดจน Partner หรื อผู้ประกอบกำรร้ ำนค้ ำของ
ศูนย์กำรค้ ำ ทังนี
้ ้เพื่อให้ ตอบโจทย์กบั ยุคปั จจุบนั ที่จำเป็ นต้ องใช้ Big Data นำข้ อมูล Insight ที่มีอยู่
มำกมำยเหล่ำนี ้ มำเปลี่ยนเป็ น Action ให้ ตรงใจกับผู้เกี่ยวข้ องให้ ได้ มำกที่สดุ รวมทังยั
้ งจะสำมำรถ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน สร้ ำงจุดแข็งและควำมได้ เปรียบในกำรแข่งขัน ตลอดจนนำองค์กร
สูก่ ำรพัฒนำและเติบโตได้ อย่ำงยัง่ ยืนอีกด้ วย
2) กำรปรับสัดส่วนร้ ำนค้ ำให้ สำมำรถตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ลกู ค้ ำยุค Next Normal ให้ มำกยิ่งขึ ้น อำทิ
กำรปรับให้ มีโซนสินค้ ำและบริกำรเพื่อสุขภำพและเติมเต็ม Magnet ร้ ำนค้ ำส่งแฟชัน่ ยอดนิยมให้
มำกยิ่งขึ ้น โดยล่ำสุดอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรปรับปรุง แพลทินมั โซน 3 ให้ เป็ นอีกหนึ่ง Magnet

สำคัญของแพลทินมั พร้ อมเผยคอนเซ็ปท์ใหม่ในเร็วๆ นี ้ นอกจำกนี ้ยังเตรี ยมปรับปรุง Platinum
Food Center บริ เวณชัน้ 6 เพือ่ ให้ เป็ น Food Destination ทีใ่ ห้ ควำมสำคัญกับควำมหลำกหลำย
ของร้ ำนค้ ำ และรสชำติอำหำร พร้ อมปรับพื ้นที่นงั่ ให้ สะดวกสบำย เพิ่มภูมิทศั น์ที่สวยงำม เพื่อเติม
เต็มประสบกำรณ์ในกำรรับประทำนอำหำรท่ำมกลำงบรรยำกำศที่สวยงำมทันสมัย
- กำรปรับกระบวนกำรทำงำนภำยในองค์กร ปั จจุบนั บริ ษัทกำลังอยู่ในขันตอนกำรเปลี
้
่ยนองค์กรเข้ ำสู่
Digitization Process โดยกำรนำเทคโนโลยีต่ำงๆเข้ ำมำประยุกต์ใช้ เพื่อสร้ ำงและปรับเปลีย่ นวิธีกำรทำงำน
องค์กรให้ กลำยเป็ นรูปแบบๆ Digitization โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับกำรปรับปรุงระบบ Work Flow หรื อ
กระบวนกำรทำงำนให้ เป็ นมำตรฐำน เพื่อลดควำมซ ้ำซ้ อน โดยทำงำนควบคู่ไปกับกำรออกแบบระบบกำร
จัดกำรกับเนื ้อหำที่เกี่ยวข้ องกับกำรประกอบธุรกิจทังหมด
้
ทังกำรจั
้
ดทำ จัดกำร และจัดเก็บรักษำข้ อมูลของ
องค์กร ในรูปแบบ Electronic Document หรื อไร้ กระดำษ ซึง่ จะสำมำรถทำงำนให้ มีระเบียบแบบแผน เป็ น
ขันเป็
้ นตอนมำกขึ ้น ช่วยลดปัญหำควำมล่ำช้ ำผิดพลำด เสริ มสร้ ำงควำมปลอดภัย และลดต้ นทุนได้ ในระยะ
ยำว ทำให้ องค์กรมี “เวลำ” ในกำรดึงเอำศักยภำพบุคลำกรมำพัฒนำงำนด้ ำนอื่นๆเพิ่มเติมได้ อย่ำงเต็มที่
- กำรปรับโลโก้ แพลทินมั ใหม่ให้ ทนั สมัยขึ ้น ด้ วยกำรลดสัดส่วนของชื่อให้ กระชับเหลือเพียง Platinum ซึ่งเป็ น
ชื่อที่อยู่ในใจลูกค้ ำและได้ รับกำรจดจำมำอย่ำงยำวนำน พร้ อมทังปรั
้ บเฉดสีน ้ำเงินเทำของแบรนด์ให้ สดใส
ขึ ้น แต่ยงั คงอัตลักษณ์เดิมของแพลทินมั ด้ วยกำรนำ Font จำกโลโก้ เดิมของแบรนด์มำปรับใช้ ในโลโก้ ใหม่นี ้
ด้ วย เพื่อสื่อสำรว่ำแพลทินัมพร้ อมปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย แต่ยังคงควำม
แข็งแกร่งอันเป็ นเอกลักษณ์ที่แท้ จริ งของแพลทินมั ไว้
ทังนี
้ ้กลยุทธ์สำคัญในกำรขับเคลื่อนคอนเซ็ปต์ Platinum “Bringing Fresh Fashion to You” คือกำรมีสว่ นร่วม
ในกำรพัฒนำไปด้ วยกันทุกภำคส่วน ทังที
้ มงำนผู้บริ หำร ผู้ประกอบกำร พนักงำนและลูกค้ ำ ซึง่ ต่ำงมีสว่ นร่วมในกำรสร้ ำง
ประสบกำรณ์ Fresh Fashion ผ่ำนสินค้ ำ บริ กำร บรรยำกำศ โปรโมชัน่ และกำรสื่อสำรของแพลทินมั แบบ 360 องศำ
เพื่อให้ เกิดคุณค่ำและนำไปสูค่ วำมสำเร็จร่วมกัน ซึง่ เรำเชื่อมัน่ ว่ำกำรปรับภำพลักษณ์ Rebrand ในครัง้ นี ้ จะตอกย ้ำจุดยืน
ที่มนั่ คงและแข็งแกร่ง ของแพลทินมั ให้ เป็ น “ศูนย์กลำงกำรค้ ำส่งสินค้ ำแฟชัน่ ที่ดีที่สดุ ในภูมิภำคอำเซียน” โปรดติดตำม
ประสบกำรณ์ Fresh Fashion สดใหม่ของศูนย์กำรค้ ำ Platinum ที่พร้ อมจะพำคุณเต็มอิ่มไปกับภำพลักษณ์ที่สดใหม่
มีชีวิตชีวำ มีเสน่ห์และควำมน่ำสนใจมำกขึ ้น ได้ ที่ www.platinumfashionmall.com หรื อ Facebook: Platinum Fashion
Mall แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์
……………………………………………………………………….
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