31 สิงหาคม 2564
ประกาศ
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ผู้บริหาร
ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ และ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
สืบเนื่องจากราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกาหนดฉบับที่ 32 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีการคลาย
ล็อก 29 จังหวัดพืน้ ที่สีแดงเข้ม และมีประกาศเพิ่มเติมจากกรุ งเทพมหานคร ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2564
เรื่องสั่งปิ ดสถานที่เป็ นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน 2564 หรือจนกว่าภาครัฐ
จะมีประกาศเปลี่ยนแปลง นัน้
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จากัด (มหาชน) พร้อมปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ ด้วยการใ ห้ความ
ร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยศูนย์การค้าในกลุ่ม บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ได้แก่ ศูนย์การค้า เดอะ
มาร์เก็ต แบงคอก และ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ซึ่งอยู่ในพืน้ ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะเปิ ดให้บริการ
เฉพาะกิจการตามประกาศของภาครัฐ โดยมีรายละเอียดและมาตรการดังนี ้
มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 สาหรับเจ้าหน้าที่และพนักงานของศูนย์การค้า 2 แห่ง
ผู้ใ ห้บ ริก ารลูก ค้า จะต้อ งได้รับ การฉี ด วัค ซี น ป้ อ งกั น โควิ ด -19 และตรวจ PCR (Real Time Polymerase Chain
Reaction) ก่ อ นปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และหลั ง จากนั้ น ให้เ ข้า รั บ การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุ ก สั ป ดาห์ และ
ลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “ไทยเซฟไทย” เพื่อคัดกรองพนักงานก่อนเข้าทางาน
สาหรับร้านค้าภายในศูนย์ท่พี ร้อมเปิ ดให้บริการตามประกาศของภาครัฐมีดงั นี ้
• ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ เปิ ดให้บริการทุกวันเวลา 11.00 – 20.00 น. มีรา้ นค้าเปิ ด
ให้บริการดังนี ้
1.ซุปเปอร์มาร์เก็ต
- ดอง ดอง ดองกิ (Don Don Donki) (เปิ ดให้บริการเวลา 09.00 – 20.00 น.)
- Lotus’s (เปิ ดให้บริการเวลา 07.00 – 20.00 น.)
- ร้านขายยาและเวชภัณฑ์
2. ร้านอาหาร และ Street Food เปิ ดให้บริการซือ้ แบบนากลับไปทานได้ และเปิ ดให้น่งั ได้ 50% ของจานวน
ที่น่ งั ในร้านโดยมีมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด อาทิ Starbucks,รสนิยม, แซบอีลี่, Jone’s Salad,
Mo Mo Paradise, พระราม 9 ไก่ย่าง, Maggi Kitchen, BON CHON Chicken, ยาแซ่บ, Dookki Topokki, Moma’s
Bubble Tea Bar, ชาตรามือ, Cafe’ Amazon, Kamu, Tiger Sugar, Blue Elephant
3. ร้านค้าแฟชั่น และร้านอื่นๆ ที่เปิ ดบริการได้ตามข้อกาหนดภาครัฐ อาทิ AIIZ, December’s, SEVEN
DAYS OPTIC, Seize, Jonathan Lipkens Bangkok, Watsons, KM Model, Cheng Cheng Oil, Rebalance, MOS
Dental Clinic, 786 Salon

• ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินมั แฟชั่น มอลล์ เปิ ดให้บริการทุกวันเวลา 09.00 – 19.00 น. มีรา้ นค้าเปิ ดให้บริการดังนี ้
1.ร้านสะดวกซือ้ 7 - Eleven (เปิ ดให้บริการเวลา 04.00 – 20.00 น.)
2. ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ D-CHAIN
3. ธนาคาร/สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารไทยพาณิชย์, Exchange Booth ไทยพาณิชย์
4. ร้านอาหารและแพลทินัม ฟู้ด เซ็นเตอร์ เปิ ดให้บริการซือ้ แบบนากลับไปทานได้และเปิ ดให้น่ งั ได้ 50%
ของจานวนที่น่ งั ในร้าน โดยมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 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. ร้านค้าแฟชั่น และร้านอื่นๆ ที่เปิ ดบริการได้ตามข้อกาหนดภาครัฐ อาทิ Moshi Moshi, โชคดีมีชยั , Kerry,
ไปรษณียไ์ ทย, MENA, SUNI,AUGUST,CHICAGO,MOM SODA,COZY ฯลฯ
ทัง้ นีภ้ ายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ โรคโควิด-19 บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญสูงสุดต่อมาตรการรักษา
สุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า คู่คา้ และพนักงานทุกคน โดยได้ยึดแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรการเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ซึ่งปั จจุบนั ทางศูนย์การค้า ได้ผ่านการประเมินมาตรฐาน Thai
Stop COVID + โดยกรมอนามัย สาหรับกิจการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตีม้ อลล์ เป็ นที่เรียบร้อย อีกทัง้
ยังให้ความสาคัญกับการ Big Cleaning ครัง้ ใหญ่และตรวจสอบคุณภาพ ทาความสะอาด ฉีดพ่นนา้ ยาฆ่าเชือ้ และ
อบโอโซนระบบปรับอากาศทั่วทุกพืน้ ที่ ก่อนเปิ ดให้บริการศูนย์การค้า ในวันแรก พร้อมยังคงมาตรฐาน การคัดกรอง
การเฝ้าระวังติดตาม การรักษาความสะอาด ลดการสัมผัส รวมถึงการเว้นระยะห่างเพื่อเพิ่มความมั่นใจ และสาหรับ
ลูกค้าที่มาใช้บริการจะให้สแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ก่อนเข้าพืน้ ที่บริการ ตลอดจนตอกยา้ มาตรการเชิงรุ ก
ป้องกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ Big Cleaning ฉีดพ่นนา้ ยาฆ่าเชือ้ และอบโอโซนทั่วทุกบริเวณพืน้ ที่ของศูนย์การค้า
ภายหลัง การปิ ด บริ ก ารทุ ก วัน พร้อ มยกระดับ มาตรการป้ อ งกั น ควบคุม โรคโควิ ด -19 ส าหรับ การเปิ ด กิ จ การ
จัดกิจกรรม ให้ปลอดภัยและยั่งยืนด้วยหลักการ Covid-Free Setting และ Universal Prevention สาหรับสถานที่
เสี่ยงและกลุม่ เสี่ยง ตามข้อกาหนดของภาครัฐ
โดยสุดท้ายนี ้ บริษัทฯ มีความหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าพวกเราชาวไทยจะก้าวผ่านวิกฤตการณ์นีไ้ ปด้วยกัน
ในระยะเวลาอันใกล้
ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้าที่เปิ ดให้บริการได้ตามประกาศภาครัฐ
เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก โทรศัพท์ 02-209-5555 เดอะ แพลทินมั แฟชั่น มอลล์ โทรศัพท์ 02-121-8000 ต่อ 150

