
 

          31 สิงหาคม 2564 

      ประกาศ 
บริษัท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ผู้บริหาร    

              ศูนยก์ารค้า เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก ราชประสงค ์และ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล ์
 

            สืบเนื่องจากราชกิจจานุเบกษา ประกาศขอ้ก าหนดฉบับที่ 32 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2564  ซึ่งมีการคลาย
ล็อก 29 จงัหวดัพืน้ที่สีแดงเขม้ และมีประกาศเพิ่มเติมจากกรุงเทพมหานคร ฉบบัที่ 41 ลงวนัที่ 29 สิงหาคม 2564 
เรื่องสั่งปิดสถานท่ีเป็นการชั่วคราว โดยมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน – 30 กนัยายน 2564 หรือจนกว่าภาครฐั  
จะมีประกาศเปลี่ยนแปลง นัน้ 

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) พรอ้มปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ ดว้ยการใหค้วาม
ร่วมมือและร่วมรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยศูนยก์ารคา้ในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้ เดอะ  
มารเ์ก็ต แบงคอก และ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล ์ซึ่งอยู่ในพืน้ที่ควบคุมสูงสุดและเขม้งวด จะเปิดใหบ้ริการ
เฉพาะกิจการตามประกาศของภาครฐั โดยมีรายละเอียดและมาตรการดงันี ้

มาตรการควบคมุป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ส าหรบัเจา้หนา้ที่และพนักงานของศูนยก์ารคา้ 2 แห่ง    
ผู้ให้บริการลูกค้าจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และตรวจ PCR (Real Time Polymerase Chain 
Reaction) ก่อนปฏิบัติหน้าที่  และหลังจากนั้นให้เข้ารับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกสัปดาห์ และ
ลงทะเบียนในแอปพลิเคชนั “ไทยเซฟไทย” เพื่อคดักรองพนกังานก่อนเขา้ท างาน   

ส าหรบัรา้นคา้ภายในศนูยท์ี่พรอ้มเปิดใหบ้รกิารตามประกาศของภาครฐัมีดงันี ้ 
• ศูนยก์ารคา้ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก ราชประสงค ์เปิดใหบ้ริการทุกวันเวลา 11.00 – 20.00 น. มีรา้นคา้เปิด
ใหบ้รกิารดงันี ้  

1.ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  
   - ดอง ดอง ดองกิ (Don Don Donki)  (เปิดใหบ้รกิารเวลา 09.00 – 20.00 น.) 
   - Lotus’s (เปิดใหบ้รกิารเวลา 07.00 – 20.00 น.) 
    - รา้นขายยาและเวชภณัฑ ์
2. รา้นอาหาร และ Street Food เปิดใหบ้รกิารซือ้แบบน ากลบัไปทานได ้และเปิดใหน้ั่งได ้50% ของจ านวน

ที่นั่งในรา้นโดยมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครดั อาทิ Starbucks,รสนิยม, แซบอีลี่, Jone’s Salad, 
Mo Mo Paradise, พระราม 9 ไก่ย่าง, Maggi Kitchen, BON CHON Chicken, ย าแซ่บ, Dookki Topokki, Moma’s 
Bubble Tea Bar, ชาตรามือ, Cafe’ Amazon, Kamu, Tiger Sugar, Blue Elephant 

3. รา้นคา้แฟชั่น และรา้นอื่นๆ ที่เปิดบริการไดต้ามขอ้ก าหนดภาครัฐ อาทิ AIIZ, December’s, SEVEN 
DAYS OPTIC, Seize, Jonathan Lipkens Bangkok, Watsons, KM Model, Cheng Cheng Oil, Rebalance, MOS 
Dental Clinic, 786 Salon 

 
 



 

• ศนูยก์ารคา้ เดอะ แพลทินมั แฟชั่น มอลล ์เปิดใหบ้รกิารทกุวนัเวลา 09.00 – 19.00 น. มีรา้นคา้เปิดใหบ้รกิารดงันี ้  
1.รา้นสะดวกซือ้  7 - Eleven  (เปิดใหบ้รกิารเวลา 04.00 – 20.00 น.) 
2. รา้นขายยาและเวชภณัฑ ์D-CHAIN 
3. ธนาคาร/สถาบนัการเงิน ไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารไทยพาณิชย,์ Exchange Booth ไทยพาณิชย ์ 
4. รา้นอาหารและแพลทินัม ฟู้ด เซ็นเตอร ์เปิดใหบ้ริการซือ้แบบน ากลบัไปทานไดแ้ละเปิดใหน้ั่งได ้50% 

ของจ านวนที่นั่งในรา้น โดยมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครดั อาทิ Starbucks, Fresh Me, Gateaux 
House,Mcdonald’s, Richesse bakery, 28 ML, Café Amazon, After You, ALL COCO, Hinoya, Chester’s Grill, 
เครป เดลี่เฟรช,P Saus@ge, Monwork,ชาตรามือ 

5. รา้นคา้แฟชั่น และรา้นอื่นๆ ที่เปิดบรกิารไดต้ามขอ้ก าหนดภาครฐั อาท ิMoshi Moshi, โชคดีมีชยั, Kerry, 
ไปรษณียไ์ทย, MENA, SUNI,AUGUST,CHICAGO,MOM SODA,COZY ฯลฯ 

ทัง้นีภ้ายใตส้ถานการณแ์พรร่ะบาดของเชือ้โรคโควิด-19 บรษิัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัสงูสดุต่อมาตรการรกัษา
สขุอนามยัและความปลอดภยัของลกูคา้ คู่คา้ และพนกังานทุกคน โดยไดย้ึดแนวทางปฏิบตัิตามมาตรการเฝ้าระวงั
และปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของภาครฐัอย่างเครง่ครดั ซึ่งปัจจบุนัทางศนูยก์ารคา้ ไดผ้่านการประเมินมาตรฐาน Thai 
Stop COVID + โดยกรมอนามยั ส าหรบักิจการหา้งสรรพสินคา้ ศนูยก์ารคา้ คอมมนูิตีม้อลล์ เป็นที่เรียบรอ้ย อีกทัง้
ยงัใหค้วามส าคญักับการ Big Cleaning ครัง้ใหญ่และตรวจสอบคณุภาพ ท าความสะอาด ฉีดพ่นน า้ยาฆ่าเชือ้และ
อบโอโซนระบบปรบัอากาศทั่วทุกพืน้ที่ ก่อนเปิดใหบ้ริการศนูยก์ารคา้ในวนัแรก พรอ้มยงัคงมาตรฐาน การคดักรอง 
การเฝา้ระวงัติดตาม การรกัษาความสะอาด ลดการสมัผสั รวมถึงการเวน้ระยะห่างเพื่อเพิ่มความมั่นใจ และส าหรบั
ลูกคา้ที่มาใช้บริการจะใหส้แกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ก่อนเขา้พืน้ที่บริการ ตลอดจนตอกย า้มาตรการเชิงรุก
ป้องกันอย่างต่อเนื่อง ดว้ยการ Big Cleaning ฉีดพ่นน า้ยาฆ่าเชือ้และอบโอโซนทั่วทุกบริเวณพืน้ที่ของศูนยก์ารคา้ 
ภายหลังการปิดบริการทุกวัน  พร้อมยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 ส าหรับการเปิดกิจการ              
จัดกิจกรรม ใหป้ลอดภัยและยั่งยืนดว้ยหลกัการ Covid-Free Setting และ Universal Prevention ส าหรบัสถานที่
เสี่ยงและกลุม่เสี่ยง ตามขอ้ก าหนดของภาครฐั 

 โดยสุดทา้ยนี ้บริษัทฯ มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราชาวไทยจะก้าวผ่านวิกฤตการณ์นีไ้ปดว้ยกัน        
ในระยะเวลาอนัใกล ้

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

          บรษิัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัรา้นคา้ที่เปิดใหบ้รกิารไดต้ามประกาศภาครฐั                                           
เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก โทรศพัท ์02-209-5555 เดอะ แพลทินมั แฟชั่น มอลล ์โทรศพัท ์02-121-8000 ต่อ 150 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


