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เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
พร้อมคืนความสุขปลุกรอยยิม้ The Happiness Return ด้วยความห่วงใย

เข้มงวดมาตรการ ม่ันใจ ปลอดภัย ไร้กงัวล

กรุงเทพฯ 19 พฤษภาคม 2563 – บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ำากดั (มหาชน) ผูบ้ริหารศูนยก์ารคา้ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล(์ประตู
นำ1า), เดอะ มาร์เกต็ แบงคอก (ราชประสงค)์,เดอะ นีออน ไนท ์บาซาร์ (เพชรบุรี 23-29) เตรียมพร้อมคืนความสุขปลุกรอยยิ1ม The 
Happiness Return ดว้ยความห่วงใย เขม้งวดกบัมาตรการ มัน่ใจ ปลอดภยั ไร้กงัวล โดยยดึแนวทางปฏิบติัตามภาครัฐอยา่งเคร่งครัด เพื่อ
ป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

นางกนัยารัตน์ โชคอุ่นกจิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป กล่าววา่  “ท่ีผา่นมาบริษทัไดด้ ำาเนินมาตรการหลายดา้นเพื่อ
สร้างความปลอดภยัสุขอนามยัตลอดจนปฏิบติัตามแนวทางการประกาศของทางภาครัฐอยา่งเคร่งครัดมาโดยตลอด โดยล่าสุดเดินหนา้
เตรียมความพร้อมทุกดา้นก่อนจะกลบัมาเปิดใหบ้ริการกบัประชาชนอีกครั1 งหากมีค ำาสัง่รัฐบาล พร้อมยกระดบัมาตรการใหเ้ขม้งวดขึ1น
ภายใตห้ลกัการ มัน่ใจ ปลอดภยั ไร้กงัวล เพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการคืนความสุข ปลุกรอยยิ1ม The Happiness Return ใหก้บัคนไทยดว้ย
ความห่วงใย ในวิถีการใชชี้วิตแบบใหม่ ปลอดภยัและไดย้ิ1มไปดว้ยกนั” 
  
สำาหรับมาตรการหลกั “มัน่ใจ ปลอดภยั ไร้กงัวล” ประกอบดว้ย  (1) คดักรองอยา่งเขม้งวด (Strict Screening), (2)เวน้ระยะห่าง (Social 
Distancing), (3) ลดการสมัผสั (Touchless Experience), (4) รุกเขม้ความสะอาด (Deep Cleaning and Good Hygiene), (5) ติดตามเพื่อ
ปลอดภยั (Safety Tracking) ซ่ึงครอบคลุมในทุกส่วนพื1นท่ีให้บริการทั1งศูนยก์ารคา้ ตั1งแต่พื1นท่ีบริการส่ิงอำานวยความสะดวกภายในศูนย ์
ตลอดจนแนวทางปฏิบติัให้กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั1งลูกคา้ผูป้ระกอบการพนกังานร้านคา้ พนกังานขององคก์ร ในการปฏิบติัตามมาตรการ
อยา่งเคร่งครัด เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยในแต่ละมาตรการ ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ยสำาคญัดงันี1  
1.คดักรองอย่างเข้มงวด (Strict Screening) ดว้ยการตรวจวดัอุณหภูมิลูกคา้ พนกังาน ร้านคา้ ตลอดจนผูเ้ขา้มาใชบ้ริการในทุกพื1นท่ี  
100% เพื่อคดักรองตรวจวดัอุณหภูมิตอ้งไม่เกิน 37.5 องศา สำาหรับพนกังานประจำาร้านคา้ใหต้รวจวดัอุณหภูมิทุก 3 ชม.หากพบวา่
พนกังานมีอุณหภูมิสูง หรือเขา้ข่ายเส่ียง ใหห้ยดุปฏิบติังานไปพบแพทยท์นัทีและทุกคนตอ้งสวมหนา้กากอนามยั 
2.เว้นระยะห่าง (Social Distancing) มีการจำากดัจำานวนคนในพื1นท่ี 1 คนต่อ 5 ตารางเมตร ,กำาหนดทางเขา้-ออก ไม่ใหเ้ดินสวนทางกนั 
เพื่อลดความแออดั และควบคุมใหทุ้กคนผา่นจุดคดักรอง, กำาหนดสญัลกัษณ์ ระยะห่าง 1-1.5 เมตร ในพื1นท่ี ท่ีมีการใหบ้ริการ เช่น จุด
ชำาระเงิน เคาน์เตอร์บริการ ลิฟท ์บนัไดเล่ือน จุดยนืรอหอ้งนำ1า, จดัโซนพิเศษสำาหรับพนกังาน Delivery ใหมี้ระยะห่างระหวา่งมาใช้
บริการ, งดกิจกรรมการตลาดท่ีจะก่อใหเ้กิดความแออดัในพื1นท่ี, จดัโต๊ะทานอาหารในพื1นท่ีศูนยอ์าหารแบบเวน้ระยะ 1.5 - 2 เมตร /1 
ท่าน /1 ท่ี, มีป้ายประชาสมัพนัธ์เร่ือง Social Distancing เป็นระยะ, ติดตั1ง Counter Shield ท่ีเคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์
3.ลดการสัมผสั (Touchless Experience) จดัพนกังานกดลิฟทใ์หบ้ริการทุกตวั, ส่งเสริมการใชร้ะบบ Cashless และ E-payment เพื่อลด
การสมัผสั 
4.รุกเข้มความสะอาด (Deep Cleaning and Good Hygiene) บริการพรมเช็ดเทา้ฆ่าเชื1อบริเวณทางเขา้, ทำาความสะอาดพื1น และจุดสมัผสั
สาธารณะ ดว้ยนำ1ายาฆ่าเชื1อทุก 30 นาที พร้อมมีนำ1ายาฆ่าเชื1อใหใ้ชบ้ริการในหอ้งนำ1าทุกหอ้ง,ทำาความสะอาดศูนยอ์าหาร พื1น โต๊ะเกา้อี1ดว้ย
นำ1ายาฆ่าเชื1อทุก 30 นาที /บริการเคร่ืองอบชอ้น ส้อม ระบบ UV, ทำาความสะอาดหอ้งลองสินคา้ ฆ่าเชื1อหลงัใชบ้ริการทุกครั1 ง พร้อมแยก
เสื1อผา้ท่ีลูกคา้ลองแลว้นำาไปฆ่าเชื1อ,พนกังานร้านคา้ใหบ้ริการสวมใส่หนา้กากอนามยัและ Face Shield, ทำาความสะอาดฆ่าเชื1อบตัรศูนย์
อาหาร บตัรจอดรถก่อนให้บริการทุกครั1 ง, ติดตั1งเจลแอลกอฮอลล์า้งมือ ณ จุดบริการต่างๆอยา่งทัว่ถึง และทุกร้านคา้มีบริการเจล



แอลกอฮอลล์า้งมือ, ติดตั1งจุดบริการฉีดพน่ฆ่าเชื1อสำาหรับพนกังาน Delivery, อบโอโซนฆ่าเชื1อในระบบปรับอากาศและพื1นท่ีส่วนกลาง
ทุกคืนหลงัปิดศูนยฯ์, พน่นำ1ายาฆ่าเชื1อพื1นท่ีส่วนกลางทุกคืนหลงัปิดศูนยฯ์, บ๊ิกคลีนน่ิงร้านคา้สปัดาห์ละ 1 ครั1 ง, บริการจุดแยกทิ1งหนา้กาก
อนามยั, ประกาศเตือนลา้งมือทุกๆ 3 ชม.
5.ติดตามเพ่ือปลอดภัย (Safety Tracking) พนกังาน ร้านคา้ ตอ้งลงทะเบียนผา่น Application คดักรองของภาครัฐ  มีการจดัทำาบนัทึก
ประวติัขอ้มูลการเดินทางและสุขภาพยอ้นหลงั 14 วนั เพื่อสามารถติดตามตวัผูมี้ความเส่ียงได,้ สร้างการตระหนกัรู้ป้องกนัตนเองและการ
แพร่เชื1อโควิด-19 นอกจากนี1ยงัมีมาตรการเสริมในรายละเอียดปลีกยอ่ยสำาหรับร้านคา้แต่ละประเภทท่ีมีสินคา้และบริการแตกต่างกนั  ซ่ึง
กไ็ดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากทุกร้านพร้อมใจใหบ้ริการลูกคา้ ดว้ยความปลอดภยัอยา่งสูงสุด 

“นอกจากนี1  ทางบริษทั ยงัร่วมมือกบัร้านคา้ภายในศูนยจ์ดัทำามาตรการเสริม โดยไดเ้จาะจงรายละเอียดมาตรการไปตามร้านคา้แต่ละ
ประเภท ตามแนวทางท่ีภาครัฐประกาศอยา่งเขม้งวด อาทิ ร้านเสื1อผา้แฟชัน่, ร้านอาหาร, ร้านทำาผม ฯลฯ ทั1งนี1 เพื่อสร้างความมัน่ใจ 
ปลอดภยั ไร้กงัวล ใหก้บัคนไทยทุกคน และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่เราชาวไทยและชาวโลกทุกคน จะสามารถกา้วผา่นวิกฤตการณ์นี1ไปไดใ้น
เร็ววนั” นางกนัยารัตน์ กล่าวทิ1งทา้ย 

.............................................................................
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