
 

 

 
แพลทนัิม ลุยตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลยุ์คใหม่ รุกตลาดอีคอมเมิรซ์  

เปิดตัว “PLATINUM ONLINE” แพลตฟอรม์ E-Marketplace ค้าส่งสินค้าแฟชั่น ไลฟ์สไตล ์ทีค่รบครันทีสุ่ด          
แห่งแรกของเมืองไทย พร้อมครองใจทัง้ผู้ขายและผู้ซือ้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ แล้ววันนี!้ 

 

• Platinum Online มารเ์ก็ตเพลสคา้สง่คา้ปลีกนอ้งใหม่ลา่สดุที่ผูซ้ือ้-ผูข้ายจากทั่วโลกตอ้งจบัตามอง พรอ้ม

ตอบสนองทกุความตอ้งการดา้นแฟชั่น ไลฟ์สไตลบ์นโลกดิจิทลั 

• เปิดประสบการณค์า้สง่คา้ปลกีสินคา้แฟชั่น ไลฟ์สไตล ์บนออนไลน ์อย่างครบวงจร ภายใตภ้าพลกัษณใ์หม่ 

Platinum “Bringing Fresh Fashion to You 24/7” ตอกย า้การเป็น “ศนูยก์ลางการคา้สง่สินคา้แฟชั่นท่ีดีที่สดุ

ในภมูิภาคอาเซียน” ชจูดุแข็งความน่าเชื่อถือมีหนา้รา้นอยู่ใน  แพลทินมั แฟชั่น มอลล ์ย่านใจกลางเมือง  

• พฒันาระบบสูก่ารเป็นหนึ่งแห่ง อีมารเ์ก็ตเพลส B2B ชัน้น าของเมืองไทย ดว้ยฟังกช์ั่นท่ีตอบโจทยก์ารซือ้-ขาย

ทัง้คา้สง่และคา้ปลีกครบครนั พรอ้มระบบ Live Chat และ Worldwide Shipping เพื่ออ านวยความสะดวก

แก่ผูซ้ือ้-ผูข้ายจากทั่วทุกมมุโลก  

 

หลังจากที่ ศูนยก์ารค้า แพลทินัม หนึ่งในธุรกิจหลกัของ เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ผูพ้ัฒนาอสงัหาริมทรพัย ์
ศนูยก์ารคา้ โรงแรม ที่พกัอาศยั ศนูยอ์าหาร และอาคารส านกังานใจกลางเมือง เดินหนา้สู่ภาพลกัษณใ์หม่ Platinum 

“Bringing Fresh Fashion to You 24/7” ตอกย า้การเป็น “ศูนยก์ลางการค้าส่งสินค้าแฟชั่นที่ดีที่สุดในภูมิภาค
อ า เ ซี ย น ”  ล่ า สุ ด ป ร ะ ก า ศ  เ ปิ ด ม า ร์ เ ก็ ต เ พ ล ส  ‘Platinum Online’ แ ล้ ว วั น นี ้  ที่  
https://platinumonline.platinumfashionmall.com/ พรอ้มลุยตลาดอีคอมเมิรซ์ ต่อยอดธุรกิจเป็นผูน้  าคา้ส่งคา้ปลีก
สินคา้แฟชั่น ไลฟ์สไตล ์ครบวงจรของเมืองไทย ชูจุดแข็งความน่าเชื่อถือมีหนา้รา้นจริง พรอ้มส่งมอบสินคา้ไดท้ันที 
ตอบโจทยค์วามตอ้งการลกูคา้ยคุใหม่ Next Normal ที่มีไลฟ์สไตลห์ลากหลาย ชอบความรวดเร็วทนัใจ รองรบัเทรนด์
ชอ้ปปิ้งออนไลนเ์ติบโต เนน้ไอเดียสรา้งสรรค ์น าเสนอแนวคิดและไลฟ์สไตลใ์หม่ ๆ โดนใจ โดยตัง้เป้า รวบรวมผูข้าย

https://platinumonline.platinumfashionmall.com/


 

 

มากกว่า 50% ของรา้นคา้ส่งคา้ปลีกภายในศูนยฯ์ ทัง้กลุ่มสินคา้แฟชั่น ไลฟ์สไตล ์ครอบคลุมสินคา้ใหม่ ๆ กว่าสอง
หมื่นรายการ ภายในสิน้ปี 2565 พรอ้มอพัเดทสินคา้ทกุวนั ใหผู้ซ้ือ้ผูข้ายไดซ้ือ้ขายกนัแบบไม่มีวนัหยดุตลอด 24/7 

นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด เดอะ 
แพลทินัม กรุ๊ป เปิดเผยว่า จากแผนการเดินหน้า Rebrand ปรับภาพลักษณ์ศูนยก์ารคา้ แพลทินัม ในการเป็น 
“ศูนยก์ลางการค้าส่งสินค้าแฟชั่นที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน” เพื่อตอบโจทยค์วามทา้ทายทางธุรกิจ ภายใต้
แนวคิดใหม่ สู่การเป็น PLATINUM New Concept “BRINGING FRESH FASHION TO YOU” ที่พรอ้มจะอยู่เคียง
ขา้ง Wholesalers และ Retailers ทั้งชาวไทยและต่างชาติเพื่อก้าวเขา้สู่ขวบปีใหม่แห่งการเติบโตไปดว้ยกัน วันนี ้
ศูนยก์ารคา้ แพลทินัม พรอ้มเปิดตัว มารเ์ก็ตเพลสคา้ส่งสินคา้แฟชั่นแห่งแรกของเมืองไทย ภายใตช้ื่อ ‘Platinum 

Online’ ที่จะเป็นศนูยก์ลางคา้สง่คา้ปลีกสินคา้แฟชั่น ไลฟ์สไตล ์ทางออนไลนค์รบวงจรที่มีสินคา้หลากหลายที่สดุของ
เมืองไทย เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ส าหรบัผูค้า้และผูซ้ือ้ออนไลน์ที่เสาะแสวงหามารเ์ก็ตเพลสที่ตอบโจทยก์ารใชช้ีวิตใน
ยุคปัจจุบนั ที่ชอบความสะดวกสบาย รวดเร็ว มีเอกลกัษณ ์โดดเด่น มีไอเดียใหม่ ๆ ใหร้่วมคน้หา สรา้งแรงบนัดาลใจ 
ตอบโจทยค์วามตอ้งการที่หลากหลายแบบไม่รูจ้บ แต่ก็มีความน่าเชื่อถือ มีหนา้รา้นที่อยู่ที่แน่นอน และพรอ้มส่งมอบ
สินคา้ถึงมือลกูคา้ทัง้ในระดบัคา้สง่และคา้ปลีกไดอ้ย่างรวดเรว็ 

“จากการใชเ้วลาในการศกึษาแนวโนม้ของตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และผูค้า้สินคา้ในยุคดิจิตอลมา
ไดช้่วงระยะเวลาหน่ึง ท าใหเ้ราไดเ้ขา้ใจถึงทิศทางของการเติบโตของการซือ้ขายออนไลน ์พฤติกรรมและความตอ้งการ
ของทัง้ผูข้าย และผูบ้ริโภคที่ไม่หยุดนิ่ง เราจึงไดเ้ดินหนา้สรา้งสรรคพ์ัฒนาระบบการซือ้ขายออนไลนผ์่านอีมารเ์ก็ต
เพลส ‘Platinum Online’ ในรูปแบบเฉพาะของเราที่พรอ้มตอบโจทยค์วามตอ้งการของทัง้ผูข้าย-ผูซ้ือ้ ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ กา้วขา้มขอ้จ ากดัของสถานท่ีและเวลา ที่เราพบอปุสรรคจากการเผชิญกบัโรคระบาดโควิด-19 ในช่วง
สองปีที่ผ่านมา ท าใหเ้ราพรอ้มต่อยอดระบบการซือ้ขายแบบไร้ขีดจ ากัด (Seamless marketing) พรอ้มส่งเสริมให้
ผูข้ายของเราเขา้ถึงผูซ้ือ้จากทั่วทกุมมุโลก โดยเบือ้งตน้เราจะเนน้เจาะตลาดอาเซียนที่ก  าลงัเติบโต ทัง้ยังรูจ้กัและไวใ้จ
ในชื่อเสียงของศนูยก์ารคา้ แพลทินมั มายาวนาน และอยากเดินทางเขา้มาซือ้สินคา้จากเรา แต่ติดขอ้จ ากัดดา้นการ
เดินทางในช่วงโควิด อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ์และฟิลิปปินส ์และขยายไปทั่วทัง้อาเซียนและทวีปอื่น ๆ ทั่ว
โลก จากการน าเสนอขายของเราที่เป็นระบบสากล หรือ Universal System ที่เบือ้งตน้จะน าเสนอทัง้ในภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ พรอ้มอ านวยความสะดวกในการซือ้ขายตลอด 24 ชั่วโมง ” นางสาวสฐิุตา กลา่ว 

ภายใน Platinum Online มารเ์ก็ตเพลส จะประกอบดว้ยส่วนของผูข้าย-ผูซ้ือ้ โดยเบือ้งตน้ไดน้ าเสนอทัง้ใน
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ พรอ้มฟังกช์ั่นการใชง้านที่เขา้ถึงไดง้่าย สะดวกในการคน้หาสินคา้ ในแต่ละหมวดหมู่ มี
การจัดอันดับเทรนดส์ินคา้ใหม่ สินคา้มาแรงในแต่ละวัน และมีการน าเสนอไอเดียที่สรา้งสรรคพ์รอ้มเป็นเพื่อนคู่คิด
ใหก้บัผูข้าย และผูซ้ือ้ ไดพ้บกบัสินคา้ที่ตอบโจทยค์วามตอ้งการที่หลากหลาย แตกต่างจากอีมารเ์ก็ตเพลสอื่น ๆ ที่เคย
มีมา พรอ้มดว้ยความน่าเชื่อถือของแบรนด ์Platinum เอง ที่ผูข้ายเป็นผูข้ายที่มีหนา้รา้นและลงทะเบียนกับเรา จึงมี
ความน่าเชื่อถือเป็นอย่างสงู  นอกจากนีเ้รายงัได้น าเอาระบบ Live Chat  เขา้มาสนบัสนุนการขายออนไลน์ ดว้ยการ



 

 

ใหบ้ริการเก่ียวกับการตอบขอ้ซักถามต่าง ๆ ของลูกคา้ออนไลน์ตลอดเวลา เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผูใ้ชบ้ริการให้
ครอบคลมุ ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคยุค Now Normal เพื่อช่วยเปิดประสบการณใ์หม่ ใหล้กูคา้ไดส้ินคา้ที่ตรง
ใจ และสรา้งประสบการณก์ารเจรจาการคา้เสมือนลกูคา้ไดม้าชอ้ปปิ้งที่ แพลทินมั ดว้ยตนเอง  นอกจากนี ้ยงัมีระบบ
แปลภาษาอัตโนมัติ รองรบัการซือ้-ขายระหว่างประเทศ พรอ้มเปิดประสบการณใ์หก้ับผูข้ายและผูซ้ือ้ไดเ้ขา้ถึงและ
ติดต่อกันแบบ 24/7 และที่ส  าคัญไม่แพก้ันคือเราได้เน้นย า้กับผูข้ายของเราในการเดินหน้าสู่การเป็น Worldwide 
Shipping น าส่งสินคา้หลงัปิดการขายไดท้ั่วโลกอย่างทันใจ เพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่งสินคา้ถึงมือผูส้ั่งซือ้อย่าง
ปลอดภยัภายใตม้าตรฐานการขนสง่ท่ีไวใ้จได ้

ทัง้นี ้ในช่วงเปิดตวัน าร่องในช่วงปลายปีนี ้มีรา้นคา้กว่า 100 รา้นคา้ รวบรวมสินคา้ฟาสตแ์ฟชั่นกว่าหา้รอ้ย 
รายการ เขา้ร่วมลงทะเบียนใน "Platinum Online"  และเราตัง้เป้าที่จะรวบรวมผูข้ายมากกว่า 50% ของรา้นคา้ส่งคา้
ปลีกภายในศูนยฯ์ ทัง้กลุ่มสินคา้แฟชั่น ไลฟ์สไตล ์ครอบคลุมสินคา้ใหม่ ๆ กว่าสองหมื่นรายการ ภายในสิน้ปี 2565 
พรอ้มอพัเดทสินคา้ทกุวนั ใหผู้ซ้ือ้ผูข้ายไดซ้ือ้ขายกนัแบบไม่มีวนัหยดุตลอด 24/7  

"Platinum Online” พรอ้มเป็นศูนยก์ลางการคา้ส่งสินคา้แฟชั่น และไลฟ์สไตล ์เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการ
ของทัง้ระดบัรา้นคา้- รา้นคา้ (B2B) และ รา้นคา้-ผูบ้รโิภค (B2C) และนกัชอ้ปออนไลนจ์ากทั่วทุกมมุโลก แบบตลอด 
24 ชั่วโมง 7 วัน พรอ้มเป็นผูส้นับสนุนใหพ้ันธมิตรและลูกคา้ของเราคน้พบโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และก้าวไปสู่
ความส าเร็จพรอ้มกันกับเราในโลกยุคดิจิทัลเติบโตแบบไรร้อยต่อ ซึ่งเราพรอ้มสนับสนุนคู่คา้ของเราในทุกมิติ 
นางสาวสฐิุตา กลา่วปิดทา้ย 

พิเศษ! ฉลองเปิดตวั Platinum Online กบัแคมเปญ “Platinum Online Free Shipping” ฟรีค่าจดัส่งฟรีใน
ประเทศ ส าหรับ 1,000 ค าสั่งซือ้แรกกับผู้ขายที่เปิดร้านค้าบนแพลตฟอรม์ Platinum Online ตั้งแต่วันที่  10 
มกราคม  ถึง 15 กมุภาพนัธ ์2565 นี ้ 

ร่วมเปิดประสบการณ์การซื้อ-ขายสินค้าแฟชั่น และไลฟ์สไตลบ์น "Platinum Online” ที่พร้อม
น าเสนอสินค้าหลากหลาย พร้อมไอเดียที่แปลกใหม่ สร้างแรงบันดาล รวมรวมร้านค้าส่งค้าปลีกในกลุ่ม
สินค้าแฟชั่น ไลฟ์สไตล ์พร้อมอัพเดทสินค้าทุกวัน ให้ผู้ซือ้ผู้ขายได้ซือ้ขายกันแบบไม่มีวันหยุดตลอด 
24/7  ได้ที ่https://platinumonline.platinumfashionmall.com/ได้แล้ววันนี!้ 
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ฝ่ายส่ือสารการตลาดและประชาสัมพันธ ์บมจ. เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป โทร. 02-121-8000 ต่อ 218 
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