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บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์ การค้ า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
แจ้ งมาตรการช่ วยเหลือร้ านค้ าผู้เช่ า
จากสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิท – 19 ในปั จจุบนั ซึง่ ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเป็ นวงกว้ าง ทางบริ ษัทฯ ตระหนักถึงความลำบากของผู้ประกอบการ ร้ านค้ า ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
โดยไม่ได้ นิ่งนอนใจ ได้ ดำเนินการเจรจาพูดคุยกับผู้ประกอบการร้ านค้ าตังแต่
้ กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อสร้ างความ
เข้ าใจอันดีตอ่ กัน พร้ อมเร่งนำเสนอแนวทางการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและดีที่สดุ อย่างรอบคอบ ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ทังนี
้ ้ จากการเจรจา พูดคุยทำความเข้ าใจกันกับผู้ประกอบการร้ านค้ า โดยได้ ข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนสำหรับผู้
ประกอบการที่ได้ รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิท – 19 ดังต่อไปนี ้
 สำหรับผู้เช่าที่จ่ายค่าเช่าเป็ นรายเดือน ระยะเวลา 1 ปี ได้ มีการลดค่าเช่าค่าบริ การประมาณ 10% – 35% ตาม
สัดส่วนพื ้นที่และประเภทการเช่า เป็ นระยะเวลา 3 เดือน ตังแต่
้ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 63 ซึง่ ผู้เช่าก็พงึ พอใจและได้ ร่วมกัน
ส่งดอกไม้ มาให้ กำลังใจขอบคุณ ผู้แทนของศูนย์การค้ า ที่ให้ การช่วยเหลือดังกล่าว
 สำหรับผู้เช่าระยะยาว ระยะเวลาเซ้ ง 10 ปี ซึง่ ปั จจุบนั ทางบริ ษัท ไม่ได้ มีรายได้ คา่ เช่าค่าบริ การรายเดือน จากผู้เช่า
ในกลุม่ นี ้แล้ ว แต่บริ ษัทฯก็เห็นใจและเข้ าใจในความเดือดร้ อน จากสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น จึงอยู่ในระหว่างพิจารณา
แนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป
นอกจากนี ้ บริ ษัท ยังมีมาตรการช่วยเหลือด้ านการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายเร่งด่วน ภายใต้ แคมเปญ “ช้ อปฉุกเฉิน เกินห้ าม
ใจ” ตังแต่
้ 4 – 18 มี.ค. ศกนี ้ พบส่วนลดสูงสุดถึง 80% จากร้ านค้ า, สินค้ าราคาพิเศษเริ่ มต้ นที่ 100 บาท, ซื ้อ 1 แถม 1,สะสม
ยอดช้ อปครบ 1,000 บาทขึ ้นไปจอดรถฟรี 2 ชัว่ โมง, ไฮไลท์ช้อปสะสมครบ 3,000 บาทขึ ้นไปรับบัตรกำนัล 300 บาท
สำหรับแผนงานมาตรการช่วยเหลือระยะยาว ด้ านงานกิจกรรมส่งเสริ มการขาย บริ ษัทจะมีการจัดงานอย่างต่อเนื่องทังปี
้
ทังงาน
้ Sale ใหญ่กลางปี และปลายปี พร้ อมเปิ ดพื ้นที่สื่อโฆษณาของร้ านค้ าภายในศูนย์การค้ าตลอดจนสื่อภายนอกอื่นๆ
ให้ เป็ นพิเศษ และจัดทำโครงการส่งเสริ มร้ านค้ าผู้ประกอบการ SME ภายในศูนย์การค้ าอย่างต่อเนื่อง ในระยะยาวอีกด้ วย
จากการประเมินจำนวนลูกค้ าที่มาใช้ บริ การในศูนย์การค้ า พบว่าจำนวนลูกค้ าลดลงจากปั จจัยสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น แต่ถือว่า
ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ โดยกลุม่ เป้าหมายลูกค้ าของศูนย์การค้ า เป็ นคนไทย 60% ต่างชาติ 40% ซึง่ ปั จจุบนั สัดส่วน
กลุม่ ต่างชาตินนมี
ั ้ ความหลากหลาย ส่วนใหญ่จะเป็ นชาวอินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย และนักท่องเที่ยวในกลุม่ CLMV ที่ยงั คง
เข้ ามาต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน บริ ษัท ยังเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และมีมาตรการป้องกันอย่างรัดกุม โดยเฉพาะเรื่ องสุข
อนามัย ความปลอดภัยของพนักงาน ร้ านค้ า ลูกค้ า เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ มากยิ่งขึ ้นอีกด้ วย
สุดท้ าย บริ ษัท ก็มีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ ชิดเพื่อเตรี ยมแผนรับมือให้ ทนั ต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา
และพร้ อมรับฟั งข้ อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์จากร้ านค้ าเสมอ และยืนยันว่าจะจับมือกับร้ านค้ าผู้เช่าด้ วยความจริ งใจ เพื่อให้ ผา่ น
พ้ นสถานการณ์ดงั กล่าวร่วมกันไปได้ ด้วยดี
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)
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