




 

รวมพลัง ปันใจ สู้ภัยโควิด
 
	 เหตุการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19	 เป็นอีกหน่ึงประวัติศาสตร์ที่เข้ามาเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตเราไปโดยส้ินเชิง	 และเมื่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นอีกครั้ง	หากไล่เลียงแล้ว	 ระลอก	3	 ในปี	 2564	ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อพี่น้องประชาชน 
เมือ่พบพ้ืนทีแ่พร่ระบาดเพ่ิมขึน้	จำานวนผูป้ว่ยจงึเพ่ิมข้ึนเปน็เงาตามตวั	จนมคีวามจำาเปน็ตอ้งเปดิโรงพยาบาลสนามหลายจุด	เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพ
ในการรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน
	 จุดเปลี่ยนเริ่มอีกครั้ง	เมื่อเชื้อแพร่ระบาดจนโรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้		นับเป็นปฐมบทของสาธารณสุขไทย	ที่จะต้องหา
มาตรการมารองรับสถานการณท์ีอ่าจเกดิขึน้อกีในอนาคต		ดว้ยการใหค้ำาแนะนำาในดา้นระเบยีบวนิยั	และการปอ้งปรามเพ่ือไมใ่หเ้ชือ้แพรร่ะบาด		
ทั้งนี้จะได้ไม่เพิ่มภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์	
	 การเกิดโรคระบาดโควิด-19	 ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความประมาทของหลายๆ	 คนที่ไม่มีวินัยทำาให้เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลก 
แต่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นอีกแง่มุม	คือ	“การปันน้ำาใจ”	เห็นได้จากการบริจาควัคซีนต่อกัน	หลายคนอาจเห็นบทบาทของผู้นำา	เห็นบทบาทของ
เจ้าของกิจการ	ทั้งจากในตลาดหลักทรัพย์	ตลาด	Mai	และแม้แต่ผู้ประกอบการจากนอกตลาดหลักทรัพย์	จากหลากหลายอาชีพ	รวมตัวกัน
เพื่อหยุดเชื้อด้วยการบริจาคเจล	แอลกอฮอล์	หน้ากากอนามัย	ให้กับสาธารณชน
	 หลายครั้งที่ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน	และหลายครั้งที่เกิดการล็อกดาวน์	ทำาให้เห็นถึงความเสียหายของเศรษฐกิจ	เกิดการว่าง
งาน	โรงงานปิดตัวลง	และร้านอาหารต่างพากันปิดตัวลงเช่นกัน	ด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถรอการเยียวยาได้	หลายเหตุการณ์สะท้อนให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงหลายรูปแบบ	
	 แต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยได้เห็นคือ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”	เห็นได้จากการรวมใจปันสิ่งของแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19	และแม้แต่
บริจาคเจล	แอลกอฮอล์	ให้กับบุคลากรทางการแพทย์	รวมถึง	บริจาคให้กับหลายโรงพยาบาล	ไม่ว่าจะเป็น	ท่อช่วยหายใจ	และชุดปลอดเชื้อ		
PPE	รวมถึงมอบรถตู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ	สนับสนุนเพื่อช่วยอำานวยความสะดวก	และเติมเต็มต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19
	 แน่นอนว่าสิ่งที่ทุกองค์กรร่วมกันปันใจ	สู้ภัยโควิดในครั้งนี้	 เหตุผลในใจของทุกคน	คืออยากเห็นคนไทย	ก้าวข้ามผ่านวิกฤติิโควิด-19 
คร้ังนี้ไปให้ได้	 แม้ไม่อาจคาดเดาว่า	 จุดจบของวิกฤติินี้จะใช้เวลานานเท่าไร	 หากแต่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจเพราะจุดหมายปลายทางคือ 
ต้องข้ามผ่าน	โดยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีน
	 สุดท้ายแล้ว	 วลีที่ว่า “ในวิกฤติิยังมีโอกาสเสมอ” ยังคงใช้ได้กับทุกสถานการณ์	 เพราะหากทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน	 รับสถานการณ ์
ทีเ่กดิขึน้และปรับเปล่ียนวถิชีวีติใหม	่ทีส่ดุแลว้ภยัร้ายจากโควดิ-19	จะเปน็บรบิททีส่อนใหท้กุคนมวีนิยัในการดำาเนนิชวีติ	และสอนใหท้กุคนเอือ้
อาทรต่อกัน	รวมถึงสอนการปรับตัว	ในสถานการณ์	“โควิด-19” ที่สำาคัญ	ทุกคนต้องร่วมกันป้องปราม	เพื่อหยุดเชื้อเพื่อชาติ	ที่สำาคัญ “โควิด” 
สอนให้ทุกคนตื่นรู้	และตื่นกลัว	รวมถึงสอนให้ทุกคนปรับตัว	เพื่อให้ห่างไกลโควิด-19		

คำานำาCSR

กองบรรณาธิการ



	 มูลนิธิอิออนประเทศไทย	 นำ�โดยคุณสุพร	 วัธนเวคิน	

ประธ�นกรรมก�รมลูนิธฯิ	ใหก้�รสนบัสนนุและชว่ยเหลอืเพ่ือ

ตอ่สูกั้บโรคโควดิ-19	ทัง้ในด้�นทนุทรัพย์	อปุกรณก์�รแพทย	์

ตลอดจนสิ่งของที่จำ�เป็นแก่หน่วยง�นที่เก่ียวข้องในทุกภ�ค

สว่น	ม�อย่�งตอ่เน่ืองนับแตก่�รระบ�ดของโรคในระลอกแรก

นับตั้งแต่ปี	2563	จนถึงปัจจุบัน

	 ในครึ่งปีแรกของปี	2564	มูลนิธิฯ	ได้ให้การสนับสนุน
คา่อาหารสำาหรับบคุลากรทางการแพทยแ์ละเจ้าหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง
ให้กับสถาบันบำาราศนราดูร	 และกรมควบคุมโรค	 กระทรวง
สาธารณสุข	 รวมมูลค่ากว่า	 500,000	บาท	สมทบทุนมูลนิธิ

อุปกรณ์การแพทย์เพ่ือช่วยเสริมการดูแลผู้ป่วยโควิด-19	
ให้ดียิ่งขึ้น	 ได้แก่	 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง	
AIRVOTM	2	ใหก้บัโรงพยาบาลศริิราช	โรงพยาบาลรามาธบิด	ี
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	และโรงพยาบาลสมุทรสาคร	รวมทั้ง
สิ้น	8	เครื่อง	มูลค่า	1,600,000	บาท	รวมทั้งสนับสนุนอาหาร	
ชุดป้องกันการติดเชื้อ	(PPE)	และหน้ากากอนามัย	N95	ให้
กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน	 และได้มอบเคร่ืองวัดความดัน

‘มูลนิธิอิออนประเทศไทย’ 
รว่มชว่ยเหลอืสูภั้ยโควดิ-19

อัตโนมัติและเครื่องบำาบัดความดัน	 ให้สำานักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์	 สภากาชาดไทย	 อีกหนึ่งหน่วยงานที่
เป็นศูนย์กลางในการตรวจเยี่ยมและฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน
	 มูลนิธิอิออนประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือ
ทั้งด้านกำาลังทรัพย	์อุปกรณ์การแพทย์	สิ่งของจำาเป็น	รวมถึง
ส่งกำาลังใจใหก้บับคุลากรดา่นหนา้ทีท่ำางานอยา่งแข็งขัน	เพ่ือให้
สามารถเดินหน้าฟันฝ่าวิกฤตการณ์โควิค-19	นี้ไปด้วยกัน

ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	จำานวน	150,000	บาท	สมทบ
ทุนมูลนิธิโรงพยาบาลกลาง	 ในโครงการป้องกันและช่วย
เหลือสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19	 จำานวน	 300,000	
บาท	 รวมทั้งสนับสนุนโครงการวิจัยแคปซูลกระชายขาวให้โรง
พยาบาลรามาธบิด	ีจำานวน	400,000	บาท	เพือ่พฒันาสารสกดั
กระชายขาวใช้เป็นยารักษาโรคโควิด-19	

นอกจากนี้	 มูลนิธิฯ	 ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน





ส่งอาหารจากใจให้ผู้ฉีดวัคซีน

ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ สู้โควิด

หลังจากรัฐบาลก�าหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขและ 
กระทรวงคมนาคม จับมือตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
ภาคเอกชนพร้อมใจสนบัสนนุอาหารและส่ิงของจ�าเป็นช่วยชาตสู้ิโควดิ อย่าง บริษัท เจริญโภคภณัฑ์

อาหาร จ�ากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ที่เดินหน้ามอบอาหารปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์
อย่างต่อเนือ่ง ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภยัโควดิ-19” นบัแต่เปิดศนูย์ฉดีวคัซนี  
พร้อมผนกึก�าลงั ซพีี เมจิ และ ซพีี อนิเตอร์เทรด มอบอาหาร นม เคร่ืองดืม่ และขนม ให้ประชาชน
ที่รับการฉีดวัคซีน แทนค�าขอบคุณในความร่วมแรงร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศไทย  

จากวันแรก...จนถึงวนันี ้มเีสียงสะท้อนจากผูรั้บถงึผูใ้ห้ ทีบ่ริษัทแบ่งปันความอิม่อร่อยในคร้ังนี ้
มากมาย เช่น นายพิชัยภัทร์ มหาวีระพงศา กล่าวว่า ในทุกๆ สถานการณ์ที่ยากของคนไทย  
ผมเห็นซีพีเอฟเสมอที่จะมาเป็นกลุ่มแรกๆ ขอบคุณซีพีเอฟที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาโดยตลอด 

นางสาวรัตนากร ยะกุล เล่าว่า รู้สึกดีที่เห็นหลายๆ หน่วยงานน�าสิ่งของมาแจกแก่ประชาชน 
และขอบคุณซีพีเอฟ ที่น�าอาหารคุณภาพ รสชาติอร่อย มาแบ่งปันให้ผู้ที่มาฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง 
ขณะที่ นายกฤษดา ราชกิจ กล่าวเช่นกันว่า ขอบคุณซีพีเอฟที่มอบอาหารและท�าสิ่งดีๆ ให้กับ

สังคมไทยเสมอมา 
นอกจากนี้ สื่อออนไลน์ต่างๆ ยังมีการแชร์ภาพและแคปชั่นผ่าน แฮชแท็ก #cpfส่งอาหาร 

จากใจร่วมต้านภยัโควดิ-19 และ #cpโบโลน่าแบ่งปันด้วยใจ เช่น ผูใ้ช้เฟซบุก๊ Boat Kayaphorn 
ระบุว่า “มาฉีดวัคซีนละได้ meatzero กลับบ้านด้วย ชอบสายนี้พอดี 5555” หรือ ผู้ใช้เฟซบุ๊ก 
Rattanaporn Matonde ระบวุ่า “วคัซนีวนันีไ้ด้ไข่กลับไปกนิจ้า” และผูใ้ช้เฟซบุก๊ Sarawut Jack 
Goonnawong เขียนแคปชั่นว่า “มีของให้ทานด้วยนะน้องนาย...เอามาให้ด้วย”  

ด้าน ผู้ใช้บัญชีอินสตาแกรม tanawatkajorn ระบุว่า “เบื้องหลังของแจกในงาน ถ้ารับจริงๆ 
ได้เยอะกว่านี้อีกครับ #อยากให้มา แบ่งแฮม 2 ถุง ให้ Security. เรากินน�า้มะพร้าว”  

ซีพีเอฟ ยังร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศ จัด “ตู้ CP ปันอิ่ม ปันสุข” เติมเต็มข้าวสาร 
อาหารแห้ง ให้ประชาชนผู้มารับวคัซนีได้เลือกหยบิน�ากลบัไปบรโิภคในครอบครัว ในศนูย์ฉดีวัคซนี 
10 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ด้วย อาทิ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ห้างโลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพระราม 4 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

ซพีเีอฟ ด�าเนินโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมตา้นภยัโควิด-19” อยา่งตอ่เนื่องตั้งแต่
ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ตามนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด “ซีพีร้อยเรียงใจ  
สูภ้ยัโควดิ-19” นบัจากวนัแรก...ถงึวันนี ้ซพีีเอฟ มอบอาหารพร้อมรับประทานแก่บคุลากรทางการ
แพทย์และพ่ีน้องคนไทยแล้วหลายล้านแพ็ก น�า้ดืม่และเคร่ืองดืม่เพ่ือสุขภาพหลายล้านขวด รวมถงึ 
วัตถุดิบอาหารสดและเคร่ืองปรุงรสส�าหรับน�าไปปรุงอาหาร ตลอดจนหน้ากากอนามัย แก่ 
โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม กลุ่มเปราะบาง ศนูย์ฉดีวัคซนี และหน่วยงานต่างๆ กว่า 500 แห่ง 
ทั่วประเทศ เพื่อร่วมเคียงข้างคนไทย ก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

“สุขใจผู้ ให้...อิ่มใจผู้รับ” ซีพี-ซีพีเอฟ 







 บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) ผู้นำาในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์มาอย่างยาวนานก้าวสู่ปีที่ 33 ดำาเนินธุรกิจด้วย
จิตสำานึกความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร บริษัทได้คำานึงถึง
ความปลอดภัยของ Stakeholder ทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง อีก
ทั้งได้ส่งต่อกำาลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งผู้ป่วย 
โควดิ-19 ผา่นกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่สงัคม
อย่างแท้จริง 
	 เนือ่งจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควดิ-19	ในปจัจบุนั	
นับเป็นปัญหาที่สังคมไทยจะต้องร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกัน 
และกัน	เพื่อทำาให้ประเทศชาติสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าว
ไปได	้โดยประชาชนทุกคนจะตอ้งไดรั้บวัคซนีโดยเร็วทีสุ่ด	เพือ่ความ
ปลอดภัยของบุคคล	รวมทั้งสังคมโดยรวม	
	 บริษัทจึงได้ร่วมมือกับสำานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร 
พ้ืนที	่11	โรงพยาบาลลาดพร้าว	และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์	
เปิดสถานที่อาคารศุภาลัย	แกรนด์	ทาวเวอร์	ถนนพระราม	3	เป็น
หนึ่งในสถานที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19	 
แก่ผู้ประกันตนมาตรา	33	ในพื้นที่สำานักงานประกันสังคมพื้นที่	 11	 
รวมถงึพนกังาน	ศภุาลัย	ตลอดจนบรษิทัผู้เชา่อาคารศภุาลัย	แกรนด	์ 
ทาวเวอร	์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้านความ
ปลอดภัยจากโควิด-19	โดยม	ีนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการ 
ผูจ้ดัการ บมจ.ศภุาลยั	และ	นายสเุทพ ชติยวงษ์ เลขานกุารรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเเรงงาน	ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน
	 อาคารศุภาลัย	 แกรนด์	 ทาวเวอร	์ เป็นอาคารสำานักงานซึ่ง
มีสถานที่ตั้งในเขตพ้ืนที่สำานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร	
พ้ืนที่	 11	 มีความพร้อมด้านสถานที่	 เน่ืองจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่

พร้อมให้บริการ	อีกทั้งมีมาตรการป้องกันโควิด-19	อย่างเป็นระบบ	
โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในอาคาร	และผู้มา
ตดิตอ่อยา่งสูงสุด	ทีผ่า่นมาไดก้ำาหนดมาตรการความปลอดภยัดา้น
ชีวอนามัยอย่างเข้มงวด	 ทั้งการกำาหนดมาตรการทำาความสะอาด
พื้นที่ภายในอาคาร	 ด้วยน้ำายาฆ่าเชื้อ	 ติดตั้งเจลล้างมือ	 ตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าอาคาร	 รวมทั้งบุคลากรที่ให้บริการ
ในอาคาร	ทกุคนไดผ้า่นการฉดีวคัซนีโควดิ-19	ทัง้นีเ้พ่ือเสริมความ
มั่นใจในการใช้บริการพ้ืนที่ของอาคารในศักยภาพมาตรการ	 ความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัยระดับสูง
	 นอกจากนี้พนักงานศุภาลัยประจำาโครงการทั้งแนวราบและ
คอนโด	ในส่วนฝ่ายขาย	ฝา่ยโอนกรรมสทิธิ	์และฝา่ยกอ่สร้าง	ลว้น
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19	 แล้วเช่นกัน	 เพื่อสร้างความ
มัน่ใจในความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัแกลู่กคา้ทีม่ารับบริการในทกุ
โครงการของศภุาลัย	เนน้ย้ำาการรว่มรบัผดิชอบตอ่สังคมขององคก์ร
 l	สานต่อโครงการ	“Happiness Camp”	สร้างความสุข
เพ่ือคนสร้างบา้น	โดยใหค้วามรว่มมอืมาตรการรัฐในการปอ้งกนัการ
แพร่ระบาดของโควิด-19	ปิดแคมป์งานก่อสร้าง	30	วัน	ควบคู่ไป
กับการส่งต่อความห่วงใยให้เพ่ือนคนงานก่อสร้างในวงจรการผลิต	
เพ่ือใชช้วีติในแคมปไ์ดอ้ยา่งปกตสุิข	โดยสง่มอบขา้วสารไปยังแคม
ปค์นงานกอ่สร้างทัว่ทกุพ้ืนทีท่ีไ่ดรั้บผลกระทบ	ทัง้โครงการแนวราบ
และคอนโดมิเนียมของศุภาลัยอย่างต่อเนื่อง	จำานวน	47	โครงการ	
ซึ่งมีเพื่อนคนงานในแคมป์ก่อสร้างประมาณ	6,000	กว่าคน	อีกทั้ง
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการครองชีพ	 โดยเฉพาะค่าน้ำาประปาและค่า
ไฟฟ้า	ในระยะเวลา	30	วัน	เพื่อเป็นกำาลังใจให้เพื่อนๆ	ชาวแคมป ์
ต่อไป

‘ศุภาลัย’สานต่อภารกิจ ส่งกำาลังใจ 
พร้อมฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

มอบข้าวสารให้เพื่อนคนงานในแคมป์ก่อสร้าง
 l สนบัสนนุโครงการ	“รถเก็บตวัอย่างชวีนริภยั”	นวตักรรม
ล่าสุด	และเป็นคันแรกในประเทศไทยที่สามารถตรวจผลได้ครั้งละ	
3	เคส	ออกแบบโดยศูนย์นวัตกรรม	KMITL	GO	FIGHT	FOR	
COVID-19	 ศูนย์วิจัยและออกแบบ	 งานสร้างสรรค	์ (Research	
and	Creative	Design	Center	:	RCDC)	สจล.	ร่วมกับ	หมอ
แล็บแพนด้า	 ทนพ.ภาคภูมิ	 เดชหัสดิน	 เพ่ือนำาไปใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19	เชิงรุก	โดยร่วมบริจาค
เงินสนับสนุนโครงการมูลค่า	100,000	บาท
 l จับมือพันธมิตรทางธุรกิจ	 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	 ร่วม
สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์	 อาหาร	 น้ำาดื่ม	 ถุงน้ำาใจ	 และ
ส่ิงของที่จำาเป็นให้แก่ทีมแพทย์	 พยาบาล	 และบุคลากรทางการ
แพทยใ์นแคมเปญ	“ALL FOR HEROES”	ส่งมอบแกโ่รงพยาบาล
หลัก	และโรงพยาบาลสนามที่เป็นด่านหน้าในการรักษาผู้ป่วยโควิด
จำานวน	8	แห่ง	ได้แก่	โรงพยาบาลศิริราช,	โรงพยาบาลรามาธิบดี,	 
โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า,	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ,์	โรงพยาบาล
ราชวิถี,	 วชิรพยาบาล,	 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต	ิ
และโรงพยาบาลตำารวจ
สนับสนุนแคมเปญ “ALL FOR HEROES”
 l บริจาคเคร่ืองปริ้นเตอร์	 ให้กับโรงพยาบาลมหาราช	
จ.นครราชสีมา	 เพ่ือใช้ในงานบริการฉีดวัคซีน	 และมอบ	 น้ำาดื่ม
สนับสนุนการทำางานของบุคลากรทางการแพทย	์โดยฝ่ายขาย	และ
ฝ่ายก่อสร้างโครงการภูมิภาค	 2	 เป็นตัวแทนบริษัทในการส่งมอบ	
โดยม	ีนพ.เจษฎ ์บณุยวงศว์โิรจน์ ผูช่้วยผูอ้ำานวยการ โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา	เป็นตัวแทนรับมอบ
สนบัสนนุอปุกรณส์ำานกังาน ใหก้บัโรงพยาบาลมหาราช
	 ศุภาลัย	 ได้มุ่งม่ันสานต่อภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร	 นำาไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนตามกระบวนการ	 SDGs	
(Sustainable	Development	Goals)	ภายใต้แนวคิด	“ศุภาลัย ใส่ใจ...
สร้างสรรค์สังคมไทย”	พร้อมส่งกำาลังใจ	ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ	
ส่งต่อความช่วยเหลือให้ทุกภาคส่วนให้สามารถฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน



บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) เดินหน้า
ร่วมใจ สู้ภัยโควิด ผ่านโครงการต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ทั้งคนไร้ที่พ่ึง  
โรงพยาบาล ผู้พิการทางสายตา และเด็ก ดังนี้

โครงกำร “RICE FOR LIFE ให้ข้ำวต่อชีวิต”

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 มกีลุ่มคนเร่ร่อน
ไร้บ้านเข้ามาพักพิงที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัด
นนทบุรีเป็นจ�านวนมาก ท�าให้ขาดแคลนข้าวสารอาหาร
แห้ง ดังนั้น บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่ง 
ตัง้อยูใ่นพ้ืนทีจั่งหวดันนทบรีุ จึงจัดโครงการ “RICE FOR 
LIFE ให้ข้ำวต่อชวีติ” โดยการมอบข้าวสาร จ�านวน 3,408 
กิโลกรัม และอาหารแห้งให้กับคนไร้ที่พึ่งกว่า 500 ชีวิต  
ซึ่งมีกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครองได้ร่วมสนับสนุน

ด้วย เพื่อช่วยเยียวยาในภาวะวิกฤติ
โครงกำร “MASK FOR LIFE”

โควิดระลอกเดือนเมษายน ส่งผลกระทบอย่างมากต่อ
โรงพยาบาล บริษัทจึงจัดโครงการ “MASK FOR LIFE” 

มอบหน้ากาก N95 และหน้ากากอนามยั ให้แก่ โรงพยาบาล
ราชพิพัฒน์ ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น 
โรงพยาบาลสนาม เพ่ือให้บคุลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยได้ 
ใช้สวมป้องกันการติดต่อของเชื้อโควิด-19

โครงกำรมอบเจลแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ป้องกันกำร

ติดเชื้อโควิด-19 ช่วยเหลือผู้พิกำรทำงสำยตำทั่วประเทศ

ผู้พิการทางสายตาเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจาก 
วิกฤติโควิด-19 อย่างมาก บริษัทจึงจัดโครงการมอบเจล
แอลกอฮอล์และอุปกรณ์ป ้องกันการติดเชื้อโควิด-19  
ช่วยเหลือผูพิ้การทางสายตาทัว่ประเทศ ให้แก่ สมาคมคนตาบอด 
แห่งประเทศไทย เพื่อบรรเทาความยากล�าบากในการใช้ชีวิต 
ของผู้พิการทางสายตาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 พร้อมร่วมเป็นส่ือกลางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
การรับบริจาคเงิน

โครงกำร “ธนำคำรหนังสือเพ่ือเด็กปฐมวัย : พ้ืนที่

ควำมห่วงใย เพื่อสรำ้งสรรค์ศักยภำพและพลังจินตนำกำร”

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท�าให้เด็กจ�านวนมากต้อง
อยู่บ้าน และอาจเสี่ยงต่อการใช้เวลาว่างที่ไม่เป็นประโยชน์ 
บริษัทจงึส่งมอบชัน้หนงัสือ และหนงัสือนทิาน 2 ภาษา ไทย- 
มลายู เรื่อง “แตงโมลูกโตโต” ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นประจ�า
ปี 2564 ประเภทหนังสือส�าหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี 
จากกระทรวงศึกษาธิการ และหนังสือส�าหรับเด็กเล็กที่
พนักงานร่วมบริจาค ในโครงการ “ธนาคารหนังสือเพื่อเด็ก
ปฐมวัย:พ้ืนที่ความห่วงใย เพ่ือสร้างสรรค์ศักยภาพและ 
พลังจินตนาการ” จัดโดย มลูนธิสิร้างเสริมวฒันธรรมการอ่าน 
เพือ่ส่งมอบหนงัสือทัง้หมดให้แก่ ภาคเีครือข่ายศนูย์ประสาน
งานส่งเสริมการอ่านชายแดนใต้ (ศอช.) น�าไปกระจายต่อให้
กับเด็กเล็กในพ้ืนที่ชายแดนใต้ เพ่ือให้เด็กได้มีหนังสือดีไว้
อ่านในเวลาว่าง ส่งเสริมการเรียนรู้ จินตนาการและความ
คิดสร้างสรรค์ ให้เด็กพร้อมใช้ชีวิตเมื่อสถานการณ์โควิด-19 
คลี่คลายลง

‘โมโน เน็กซ์’ร่วมใจ สู้ภัยโควิด มอบข้าวสาร อาหารแห้ง 
อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ-หนังสือเด็ก ให้รพ.และผู้ประสบภัย



“เกียรตธินาขนส่ง” เดนิหน้าส่งมอบความช่วยเหลือผูท้ีไ่ด้รับ 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่อ�าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นางสาวมินตรา มนต์เสรีนุสรณ ์ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัทเกียรตธินาขนส่ง จ�ากดั (มหาชน) หรอื “KIAT” 
ได้มีนโยบายช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
COVID-19 ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ได้จัดโครงการ 
“ปันอ่ิม” ส่งมอบอาหารให้กบัประชาชนในชมุชนวนัละ 300 กล่อง  
เป็นเวลาต่อเนื่อง ตั้งแต่ 10 พฤษภาคม-15 มิถุนายน  
โดยการช่วยเหลือในคร้ังนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดท�าโครงการคือ ผู้ประกอบการ 
ร้านค้าได้มีรายได้จากการส่ัง
ซื้ ออาหาร และชุมชนได ้
รับการแบ่งปันอาหารโดย
หมุนเวียนกระจายไปตาม
หมู่ต่างๆ ของชุมชนบางตะ

ไนย์ อ�าเภอปากเกร็ด ตั้งแต่
หมู่ 1 - หมู่ 5 และรวมถึงกลุ่ม

วินมอเตอร์ไซค์ และ Taxi ที่รายได้ 
ลดลงเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดนี้ด้วย

นอกจากนี ้KIAT ยงัจัดท�าโครงการ “วคัซนีเพ่ือ
ครอบครัว KIAT” จากการจัดหาวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม  

ให้กับพนักงาน ครอบครัวพนักงาน กลุ่มลูกค้า ครอบครัวลูกค้า 
พันธมิตรธุรกิจ จ�านวน 900 โดส ซึ่งจัดสรรการฉีดไปตามโรงพยาบาลต่างๆ 
ตามพื้นที่

โดยผู้บริหารของบริษัท เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการดูแลกันและกัน  
ทัง้บคุลากรในองค์กรเอง ลูกค้าพันธมติรและชมุชนรอบข้าง ซึง่มวัีตถปุระสงค์ 
ให้หวัหน้าครอบครัวเสาหลักของครอบครัวมภีมูคิุม้กนัทีแ่ขง็แรง และน�าพา
ครอบครัวก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปได้ด้วยกัน

โดยทีผ่่านมา เกยีรติธนาขนส่ง ได้ด�าเนนิกจิกรรม CSR กับชมุชน 
และพื้นที่ใกล้เคียง มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในวิกฤติการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 กย็งัคงรุนแรงอย่างต่อเนือ่งเช่นกนั ซึง่ถ้าเราจะรอดได้ทกุ
คนก็จะตอ้งช่วยกัน และบรษิทัก็พร้อมจะดแูลในส่วนนี ้เหมือนกบัที่
ได้คอยช่วยเหลือดูแลกันมาตลอด

‘เกียรติธนาขนส่ง’
ส่งมอบความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

ในพื้นที่อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีอย่างต่อเนื่อง

‘เกียรติธนาขนส่ง’
ส่งมอบความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

ในพื้นที่อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีอย่างต่อเนื่อง



‘UAC’ ส่งต่อสิง่ดีๆ  ผา่นวกิฤตน้ีิไปดว้ยกนั
มอบอุปกรณ์การแพทย์ สู้ COVID-19 

  บมจ. ยูเอซี โกลบอล (UAC) เดินหน้า 

ส่งต่อสิ่งดีๆ สู้วิกฤติ COVID-19 ลงพ้ืนที่ให้

ความช่วยเหลือคนในชุมชนและบุคลากรทางการ

แพทย์ที่เชียงใหม่ สุโขทัย และนครราชสีมา ส่ง

มอบอุปกรณห์น้ากากปอ้งกันเช้ือ (Face Shield) 

น้ำายาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์ 70% เครื่องวัดไข ้

แบบอินฟราเรด เร่งจดัหาชดุปอ้งกันตดิเช้ือ (PPE)  

นำาไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น และส่งกำาลังใจให้กับบุคลากรการแพทย์ในการ

ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วย

    นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ยูเอซี  
โกลบอล จำากัด (มหาชน) หรือ UAC กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 มีการขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นและได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจ 
รวมถึงผลเชิงลบต่อการดำาเนินชีวิตของคนทั่วประเทศ ซึ่งหมายรวมไปถึงบุคลากรทาง 
การแพทย์ ที่ต้องมีภาระความรับผิดชอบต่อวิกฤติดังกล่าวอย่างเห็นได้ชัด
      UAC ในฐานะบริษัทภาคเอกชนดา้นธรุกจิพลังงานทางเลือกซึง่เปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม 

และมุง่เนน้ความรับผดิชอบตอ่สังคมพร้อมร่วมสนบัสนนุมาตรการปอ้งกนั COVID-19 ภายใตน้โยบาย “เราจะผา่นวกิฤตน้ีิ 
ไปด้วยกัน” จึงสนับสนุนเงินบริจาคผ่านทางสำานักงานปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ และลงพื้นที่ในชุมชนจังหวัดสุโขทัย 
อำาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ และอำาเภอสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทดำาเนินธุรกิจอยู่ เพื่อให้ความช่วย
เหลือและส่งมอบกำาลัง เพ่ือสู้กบัวิกฤตกิารแพร่ระบาดในคร้ังนีไ้ปใหไ้ด ้โดยอุปกรณ์ทางการแพทยท์ีส่่งมอบไดแ้ก ่หนา้กาก

ปอ้งกนัเช้ือ (Face Shield) กล่องปอ้งกนัเชือ้โรค น้ำายาฆา่เชือ้ แอลกอฮอล์ 70% 
และเครื่องวัดไข้แบบอินฟราเรด ทั้งนี้ยังเร่งจัดหาชุด PPE เพื่อนำาไปแจกจ่ายให้
แก่โรงพยาบาลในบริเวณใกล้เคียงโรงงานในสุโขทัยและเชียงใหม่ 
    ทางบริษัทยังได้มีการประสานงานกับนายกเทศบาล ต.แม่แตง จัดเตรียม
สถานทีเ่พ่ือสอนและแนะนำาใหค้วามรูก้บักลุม่อาสาสมคัรตวัแทนประจำาตำาบล ใน
การผสมน้ำายาฆ่าเชื้อและทำาเจลแอลกอฮอล์ พร้อมส่งมอบให้กับนายกเทศบาล 
ต.แม่แตง ไปแจกจ่ายให้ชุมชน ซึ่งมุ่งหวังแบ่งปันความรู้ให้อาสาสมัครเหล่า
นี้สามารถนำาไปสอนและบอกต่อชาวบ้านถึงขั้นตอนการผลิตสำาหรับใช้เองใน 

ครัวเรือน ส่วนของจังหวัดสุโขทัยนั้นได้
มกีารวางแผนทำาเปน็เจลล้างมอืสำาเรจ็รปู
ไปแจกจ่ายให้แก่ อสม.ในชุมชน
   นอกจากลงพื้นที่ช่วยเหลือวิกฤติ 
โควิด-19 แล้ว บริษัทยังคงให้ความ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และ
ชุมชน ที่ต้องเผชิญกับวิกฤติไฟป่าใน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มอบข้าวสาร
อาหารแห้ง และเคร่ืองดื่มชูกำาลัง ให้
กบัเจ้าหนา้ทีป่ฏบิตักิารดบัไฟปา่ อำาเภอ
ฝาง เพ่ือเปน็กำาลังแรงและกำาลังใจตอ่ไป





SPCG ร่วมบริจาค

ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ 

(Negative Pressure Isolation Room)

SPCG ร่วมบริจาค

ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ 

(Negative Pressure Isolation Room)

บริษัท เอสพีซีจ ีจ�ำกัด (มหำชน) หรือ SPCG ตระหนกัถงึความส�าคญัของ
การด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด  
โดยเฉพาะในสถานการณ์ทีม่กีารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนในสังคม ทั้งระดับประเทศและระดับ
โลกในขณะนี้  

SPCG ในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  
แห่งแรกในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ด้วย 
การลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทย รวมทั้งส้ิน 36 โครงการ  
รวมก�าลังการผลิตกว่า 260 เมกะวัตต์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ 
สังคม 

โดยเมือ่วนัที ่6 กรกฎาคม 2564 ดร.วนัด ีกุญชรยาคง  
จลุเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผูจั้ดการใหญ่  
บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหำชน) ร่วมบริจาค
ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคล่ือนที่ 
(Negative Pressure Isolation Room) 
เพ่ือเป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษที่เหมาะแก่การ
ปฏิบัติการในห้องฉุกเฉิน เพื่อให้แพทย์และ 
พยาบาลสามารถรักษาผู้ป่วยหนักได้อย่าง
ทนัท่วงทโีดยไม่ต้องเคล่ือนย้ายผู้ป่วยและ
อุปกรณ์ช่วยชีวิตอื่นๆ ให้แก่โรงพยาบาล
ปัตตาน ีเป็นจ�านวนเงนิกว่า 250,000 บาท 

ทัง้นี ้SPCG ขอมส่ีวนร่วมในการแบ่ง
ปันและช่วย เหลือสังคม ชุมชน เพื่อฝ่า
วิกฤติและก้าวผ่านวิกฤติ โควิด-19 

ไปด้วยกัน 



 เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าสานต่อ “Online Doctor 

Consultation” บริการปรึกษาแพทย์ทางออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

เพ่ือแทนความห่วงใยที่ เอไอเอ ประเทศไทย มีต่อคนไทยทั่วประเทศ 

ผ่านความร่วมมือกับเครือโรงพยาบาลสมิติเวช ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 

เพื่อตอบรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

	 ที่ปัจจุบันยังคงมีความน่าเป็นห่วงและมีจำานวนผู้ป่วยเพ่ิมข้ึนอย่าง 

ต่อเนื่อง	 ซึ่งบริการดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยตอบสนองต่อ 

ความต้องการในการเข้าถึงบริการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	โดยเปิดโอกาส

ให้ผู้ที่มีอาการต้องสงสัยโรคโควิด	 19	 รวมถึงผู้ที่มีความกังวลใจเกี่ยวกับ

ปัญหาสุขภาพอื่น	ๆ 	สามารถรับการปรึกษากับแพทย์จากเครือโรงพยาบาล

สมิติเวชผ่านทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด	 24	 ชั่วโมง	 เพียงเข้าใช ้

บริการผ่านทางเว็บไซต์	 https://www.samitivejhospitals.com/th/

page/online-doctor-consultation

 นายกฤษณ ์จนัทโนทก ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร เอไอเอ ประเทศไทย  

กล่าววา่	“เอไอเอ	ตระหนกัดถึีงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	 

ที่ยังมีความรุนแรงและน่าเป็นห่วง	 ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตของ 

คนไทยในหลากหลายมิติโดยเฉพาะความกังวลใจทางด้านสุขภาพ	เราจึงมี

ความตั้งใจในการเปิดบริการ	“Online Doctor Consultation”	สานต่อ 

จากปีที่แล้ว	 ซึ่งเรายังคงได้รับความร่วมมือที่ดีจากเครือโรงพยาบาล

สมิติเวช	เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนให้คนไทยทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าถึง

‘เอไอเอ ประเทศไทย’ ห่วงใยคนไทย เปิดบริการ
‘Online Doctor Consultation’ ปรึกษาแพทย์ทางออนไลน์
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย! กับเครือโรงพยาบาลสมิติเวช

บริการทางการแพทย	์และขอรบัคำาปรกึษาเกีย่วกบัโรคโควิด	19	รวมไปถงึ 

โรคอ่ืน	 ๆ	 ที่มีความกังวลอยู่จากแพทย์ผู้เช่ียวชาญผ่านทางออนไลน์โดย 

ไม่มีค่าใช้จ่าย	 ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริการดังกล่าวที่เอไอเอมอบให้นี้	 

จะแทนความห่วงใยที่เอไอเอมีต่อสุขภาพของคนไทย	 และจะช่วยคลาย 

ความกังวลเกี่ยวกับโรคโควิด-19	 รวมถึงปัญหาสุขภาพอื่น	 ๆ	 พร้อมท้ัง 

ช่วยลดการเดินทางโดยไม่จำาเป็น	 และช่วยให้คนไทย	 มีสุขภาพและ

คณุภาพชวีติทีด่ใีนชว่งเวลาแหง่ความยากลำาบากนี	้ตามคำามัน่สญัญา	 

“Healthier, Longer, Better Lives - เพ่ือสขุภาพและชีวติทีด่ข้ึีน”  

ของคนไทยทั่วประเทศ”

	 บริการ	 “Online Doctor Consultation”	 จาก 

เอไอเอ	 ประเทศไทย	 พร้อมเร่ิมให้ใช้บริการตั้งแต่วันนี้ 

ถึงวันที่	 31	 สิงหาคม	 2564	 หรือจนกว่าจะมีผู้ ใช้

บริการเต็มจำานวนที่กำาหนด	 โดยผู้ที่มีอาการต้องสงสัยโรค 

โควดิ-19	หรือมคีวามกงัวลใจเกีย่วกบัปญัหาสุขภาพ	สามารถ

ขอรับคำาปรึกษาได้โดยปราศจากค่าใช้จ่าย	 เพียงคลิกเข้าใช้บริการ 

ผ่านทางเว็บไซต์	https://www.samitivejhospitals.com/th/page/

online-doctor-consultation	 และหากท่านใดต้องการสอบถาม 

รายละเอยีดเพ่ิมเตมิ	กรณุาตดิตอ่โรงพยาบาลสมติเิวช	โทร	02-022-2222	 

หรือ	AIA	Call	Center	1581

กฤษณ์ จันทโนทก



ปัญหาที่เกิดขึ้นใต้ท้องทะเลอาจดูเป็นเร่ืองไกลตัวส�าหรับ
ใครหลายคน การฟ้ืนฟแูละรกัษาระบบนเิวศทางทะเลอย่างย่ังยนื 
นั้นยิ่งดูเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ดูจะใหญ่เกิน
ก�าลังนี้ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าท�าได้จริง โครงการแหล่งเรียนรู้
เรือหลวงไทยใต้ทะเลท่ีเกิดขึ้นท่ามกลางความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วนนี้สร้างผลลัพธ์ที่นอกจากจะคืนความสมบูรณ์กลับ 
สู่ท้องทะเลอย่างยัง่ยนืได้ส�าเรจ็แล้ว ยงัเป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
ในพ้ืนที ่เพ่ิมรายได้ให้กบัชมุชน และอนรัุกษ์ธรรมชาตไิปพร้อม
กันได้อีกด้วย

ย้อนกลับไปเมื่อต้นปี 2553 เกิดปรากฏการณ์น�้าทะเล
มีอุณหภูมิสูงเกิน 30.5 องศาเซลเซียสติดต่อกันเป็นระยะ 
เวลานาน ส่งผลให้เกดิปรากฏการณ์ “ปะการังฟอกขาว” (Coral  
Bleaching) เมื่อน�้าทะเลร้อน ปะการังตาย ผลกระทบจึง 
ส่งต่อเป็นลูกโซ่แก่ส่ิงมีชีวิตอื่นๆ เพราะแนวปะการังเป็นแหล่ง
อนุบาลสัตว์น�้าวัยอ่อน และแหล่งหลบภัยของสัตว์ทะเล ซึ่ง 
เกี่ยวพันอย่างยิ่งกับความอุดมสมบูรณ์และระบบนิเวศของ
ธรรมชาติใต้ท้องทะเล มาจนถึงมนุษย์ ซึ่งอาศัยพึ่งพาทะเลทั้ง
การประมงและการท่องเทีย่ว เป็นแหล่งอาหาร แหล่งสร้างอาชพี 
และรายได้ของคนจ�านวนมาก

หนึ่งในแนวคิดเพือ่ช่วยฟ้ืนฟรูะบบนิเวศที่นักวทิยาศาสตร์
ทางทะเลได้ประชมุร่วมกนัทีก่รมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
ในปีนัน้ คอื “การสร้างแหล่งด�าน�า้โดยมนษุย์” (Man-made Dive 
Sites) เพราะจากการศึกษาพบว่าหากแนวปะการังบริเวณใดได้
รับความนิยมในการด�าน�้ามาก ผลกระทบต่อปะการังย่อมสูง 
ตามไปด้วย ขณะทีก่ารปิดจุดด�าน�า้หรอืประกาศห้ามการท่องเทีย่ว 
ตามแนวปะการังกไ็ม่ใช่เร่ืองง่าย และจะส่งผลกระทบต่อรายได้
ของคนในท้องถิ่นและธุรกิจท่องเที่ยวด้วย ดังนั้น หากสามารถ

สร้างแหล่งด�าน�้าทดแทนได้ ก็จะช่วยลดผลกระทบต่อแนว
ปะการังธรรมชาติให้มีโอกาสฟื้นตัวได้เร็วขึ้น 

บรษิทั ปตท.ส�ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ�ำกัด (มหำชน)  
หรือ ปตท.สผ. ในฐานะผู้ด�าเนินธุรกิจการส�ารวจและผลิต 
ปิโตรเลียมในทะเลไทย ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนให้เกิด
โครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล โดยการศกึษาและ
พัฒนาการน�าเรือรบหลวงมาจดัท�าเป็นแหล่งท่องเทีย่วใต้ทะเล 
ท่ีจังหวดัชมุพรและจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีโดยร่วมกบัหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่ กองทัพเรือ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ตัวแทนผู้ประกอบการและชุมชนในพ้ืนที่ 
และภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ภารกจิคร้ังนี ้ปตท.สผ. ได้รับการสนบัสนนุเรือหลวง 
2 ล�า จากกองทัพเรือ คือ เรือหลวงปรำบ และเรือหลวงสัตกูด 

ด้วยเกยีรตภิมิูและขนาดของเรือเหมาะสมส�าหรบัการน�ามาวาง 
เป็นปะการงัเทยีมเพือ่เป็นแหล่งด�าน�า้ส�าหรบันกัท่องเทีย่ว ซึง่หลักเกณฑ์
ส�าคัญของการเลือกพ้ืนที่วางเรือ คือต้องช่วยลดผลกระทบที่เกิด
กับแนวปะการังได้จริง เป็นแหล่งที่นักด�าน�้าสามารถเดินทางมาได้
สะดวกและไม่ไกลจากแนวปะการังธรรมชาติ ซึ่งไม่ไกลจากจุด
ท่องเที่ยวเดิมมากนัก จากการศึกษาทั้งสภาพกระแสน�้า ความขุ่น 
ของน�า้ ลกัษณะของพ้ืนท้องทะเล และจ�านวนชนดิของสัตว์น�า้ต่างๆ 
จึงก�าหนดต�าแหน่งวางเรือที่ เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 
เกาะง่ามน้อย จังหวัดชุมพร

ท่ีเกาะเต่า จุดวางเรือคอืบริเวณใกล้กองหนิขาวซึง่เป็นจุดด�าน�า้
ส�าคัญทางทิศตะวันตกของเกาะ และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์เกาะ
ติดจ�านวนมาก เช่น ปะการัง เห็ดทะเล ดอกไม้ทะเล กัลปังหา 
ปะการังด�า ฟองน�า้ ฯลฯ ส่วนที่ เกาะง่ามน้อย เป็นเกาะสัมปทาน

จากภารกิจสุดท้ายของเรือหลวง

สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทรงคุณค่าใต้ผืนทะเลไทย

นกนางแอ่นมีผาหินปูนสูงชัน เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาจ�านวน
มหาศาล และเป็นแหล่งด�าน�้าตื้นที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ 

หลังจากการวางเรือหลวงทั้ง 2 ล�าในปี 2554 แล้ว ได้ท�าการ 
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ซึ่งผลการศึกษายืนยันว่าไม่พบ
ผลกระทบต่อพ้ืนท้องทะเล ส�าหรบัสตัว์เกาะตดิและปลาทะเลยังคง 
มสีภาพเดมิ รวมทัง้ ได้ศกึษาการเปล่ียนแปลงของสัตว์เกาะตดิและ
ประชากรปลา หลังจากผ่านไป 1 ปี พบว่ามปีลาเพ่ิมมากกว่า 40 ชนดิ  
และปัจจุบันพบว่ามีชนิดของปลาเพิ่มขึ้น 60-70 ชนิด โดยเฉพาะ
บริเวณเรือหลวงปราบ จะพบฉลามวาฬได้อย่างสม�่าเสมอ ส�าหรับ
สตัว์เกาะตดิ มีปริมาณเพ่ิมมากขึน้อย่างเหน็ได้ชดั เช่น ฟองน�า้เคลอืบ  
และปะการังด�าซึ่งเป็นสัตว์พันธุ์เด่น (Dominant Species) 

นอกจากนี้ ในด้านการศึกษาด้านการใช้ประโยชน์และการ
จัดการแหล่งด�าน�้าเรือหลวง พบว่าการน�าเรือหลวงมาวางเป็น 
แนวปะการังเทยีม เพ่ือเป็นแหล่งด�าน�า้แทนแนวปะการังธรรมชาตนิัน้  
ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ทุกเช้าบ่ายจะมีเรือหลายล�าแวะเวียน 
มาจอด น�านักท่องเที่ยวมาด�าน�้าช่ืนชมความงดงามของธรรมชาติ
ใต้ท้องทะเล รวมถึงนักเรียนด�าน�้าท่ีเข้ามาใช้เป็นสนามสอบด�าน�้า

อีกด้วย 
ปัจจบุนั เรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตกดู ได้กลายเป็น

แหล่งด�าน�า้ทีค่นทัว่โลกรู้จัก ความอดุมสมบรูณ์ของบรรดาสัตว์
ทะเลหลากหลายชนดิทีเ่ข้ามาอาศยับริเวณเรือ ช่วยพัฒนาให้สถานที่ 
แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล สามารถสร้างรายได้

ให้กบัชมุชนและผู้ประกอบการในพ้ืนทีไ่ด้ปีละกว่า 59 ล้านบาท  
และกลายเป็นพ้ืนที่ศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
เพ่ือแสวงหาแนวทางใหม่ในการอนุรักษ์ทะเลต่อไปในอนาคต 

นับเป็นความภาคภูมิใจของ ปตท.สผ. ที่ผลลัพธ์โครงการที่ไม่ได้
เพียงฟื้นฟูและรักษาทะเลไทยได้ตามความมุ่งหมายเท่านั้น แต่ยัง 
ช่วยให้ชุมชนโดยรอบเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กันอีกด้วย 

จากภารกิจสุดท้ายของเรือหลวง 

สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทรงคุณค่าใต้ผืนทะเลไทย





“BM” ส่งความห่วงใย

ดูแลพนักงาน และชุมชน

สู้วิกฤติ Covid-19

บริษัท บางกอกชีทเมท็ทลั จ�ากัด (มหาชน) หรอื BM น�ำโดย นำงสำวละอองดำว งำมกำระ  
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน, นำยกรสำร สัจจะบริบูรณ์ และ นำยสุวกิจ สัจจะบริบูรณ์  
ผู้ช่วยผู ้อ�ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ เล็งเห็นถึงสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงในกำรระบำด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ยังคงยืดเยื้อและทวีควำมรุนแรงมำกข้ึน จนส่งผล 
กระทบต่อทั้งภำคสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนภำคธุรกิจ ส่งผลให้หน่วยงำนต่ำงๆ ต้อง
ท�ำงำนเชิงรุก และเร่งสร้ำงภูมิคุ้มกันด้วยกำรฉีดวัคซีนให้ประชำชนอย่ำงรวดเร็วและทั่วถึง  
โดยบริษัทได้ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญในควำมปลอดภัยของพนักงำนทุกคน จึงก�ำหนด
แผนตั้งรับสถำนกำรณ์ไว้เป็นอย่ำงดีในทุกพื้นที่กำรปฏิบัติกำร เพื่อตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ 
เช่น มำตรกำรดูแลพนักงำน, มำตรกำรจัดกำรพื้นที่กำรท�ำงำน, มำตรกำรป้องกันส�ำหรับ
กระบวนกำรผลิต และมำตรกำรดูแลลูกค้ำ เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยและธุรกิจสำมำรถด�ำเนิน
ต่อได้ในช่วงโควิด-19

รวมถึง กำรจัดกิจกรรมภำยใต้โครงกำร “BM ห่วงใย ใส่ใจ ปลอดภัย Covid-19” 

มอบหน้ำกำกอนำมัยและเจลแอลกอฮอล์ลำ้งมือให้กับพนักงำน และลงพ้ืนที่น�ำแจกหน้ำกำก
อนำมัยและเจลแอลกอฮอล์ ไปแจกให้กับประชำชนที่อยู่ใกล้โรงงำน ในพื้นที่ ต.บำงจำก 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร ได้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 

นำยธรีวตั อมรธำตร ีกรรมกำรผูจ้ดักำร BM เปิดเผยว่ำ หลงัจำกทีจ่งัหวดัสมทุรปรำกำร 
ถกูประกำศให้เป็นพืน้ทีสี่แดงเข้ม บริษัทจึงเพ่ิมมำตรกำรในกำรป้องกนัและควบคมุกำรแพร่เช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ตำมมำตรฐำนสุขอนำมัยของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ให้เข้มข้น
มำกขึ้นกว่ำเดิม พร้อมก�ำชับพนักงำนปฏิบัติตำมนโยบำยของรัฐบำลอย่ำงเคร่งครัด 

“การแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดย BM เชื่อมั่นว่าในไม่ช้าคนไทยทุกคนจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้และสามารถกลับ
มาด�าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้งเร็วๆนี้” นำยธีรวัต กล่ำว



“มุ่งมั่นสร้างความอุ่นใจและปลอดภัยในวิกฤติการระบาด

โควิด-19 และช่วยเหลือ 4 เสาสังคมอย่างต่อเนื่อง”
 30 มิถุนายน 2564 วัคซีนซิโนฟาร์ม จำานวน 37,000 โดส จากราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ์ ภายใต้การจัดสรรจากแสนสิริ ได้เริ่มถูกทยอยมอบสู่สังคม ทั้งการฉีดให้

แก่คู่ค้า พันธมิตร ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส นอกจากนี้ แสนสิริยังจะจัดสรรวัคซีน

ส่วนหนึ่งให้แก่ชุมชนรอบข้างสิริ แคมปัสซึ่งเป็นสำานักงานใหญ่ของแสนสิริที่ตั้งอยู่ที่ 

T77 สุขุมวิท77 อาทิ วินมอเตอร์ไซค์ พนักงานในฮาบิโตะ มอลล์ แม่ค้าแผงลอย  

ผู้ยากไร้ในชุมชน ฯลฯ รวมกว่า 2,000 ชีวิต โดยแสนสิริเป็นผู้รับผิดชอบในค่าจัดซื้อ

วัคซีนและค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการฉีดวัคซีนที่เกิดขึ้นรวม 40 ล้านบาท 

 “วคัซนีเปรียบเสมอืนเกราะทีท่ำาให้สงัคมเดนิหนา้ตอ่ได ้วนันีเ้ราพอมกีำาลงัทีจ่ะชว่ย

เหลือพนกังาน คูค่า้และพันธมติร รวมถงึสังคมใหเ้ขา้ถงึวคัซนีไดง่้ายขึน้ กข็อทำาเตม็ที่

เพ่ือเปน็ฟันเฟืองหนึง่ของเคร่ืองจักรประเทศไทยในการลดความเส่ียงของการระบาดของ

โควดิ-19 เพ่ือใหป้ระเทศไทยไดเ้ดนิหนา้ตอ่” คณุเศรษฐา ทวสีนิ ประธานอำานวยการ

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน) กล่าว  

 “พนักงานเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนองค์กร เมื่อทุกคนเต็มที่ในการทำางาน

และดูแลลูกค้ากว่า 100,000 คนอย่างดีที่สุด องค์กรก็พร้อมจะทำาเต็มที่ที่จะดูแลให้

พนักงานทุกคนมีความอุ่นใจปลอดภัยในการทำางานและใช้ชีวิต ซึ่งเรายังดูแลเพ่ิมเติม

ต่อไปยังครอบครัวพนักงานและผู้อยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับพนักงานอีกด้วย จะได้ช่วย

คลายความกังวลใจของพนักงานในการจัดหาวัคซีนแก่ครอบครัว ซึ่งเมื่อพนักงานแสน

สิริทุกคนในทุกโครงการ อาทิ พนักงานขาย แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย 

ฯลฯ ไดรั้บการฉดีวคัซนี 100% กถ็อืเปน็การยกระดบัมาตรการความปลอดภยัอุน่ใจใน

การอยู่อาศัยในโครงการแสนสิริทุกโครงการได้อย่างดี นอกจากนี้ แสนสิริยังจะจัดสรร

วัคซนีส่วนหนึง่ใหแ้กช่มุชนรอบขา้งสิริ แคมปสัซึง่เปน็สำานกังานใหญข่องแสนสิริทีต่ัง้อยู่

ที่ T77 สุขุมวิท77 เพื่อให้ชุมชนนี้ได้รับโอกาสด้วย ไม่ใช่แค่เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ของพวกเขา แต่ยังเป็นการช่วยให้ T77 เป็นคอมมูนิตี้ที่มีคนฉีดวัคซีนมากที่สุดและมี

ความปลอดภัยสูงสุดจากการระบาดของโควิด-19 แห่งหนึ่งของประเทศ”  

 การจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจำานวน 37,000 โดส ด้วยกลยุทธ์ “แสนสิริ

และสังคม...คนละคร่ึง” นี้อยู่ภายใต้มาตรการ ‘Sansiri Care…เพราะเราห่วงใย’  

ทีแ่สนสิริมุง่มัน่สร้างความอุน่ใจและปลอดภยัในวกิฤตกิารระบาดโควดิ-19 โดยไดท้ำาการ

ช่วยเหลือ 4 เสาสังคมอย่างต่อเนื่องเสมอมาตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน 

 ตลอดระยะเวลาของการฝ่าวิกฤติโควิด–19 มามากกว่า 1 ปี “แสนสิริ” ยังเดิน

หน้าช่วยเหลือประเทศไทยฝ่าวิกฤติ COVID-19 ด้วยการสานต่อนโยบาย “Sansiri 

Care For All” อาทิ การยกระดับมาตรการความปลอดภัยในโครงการ, รวมถึงการ

บริจาคและสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขรวมมูลค่ากว่า 20 ล้าน เช่น การบริจาค

เครือ่งช่วยหายใจและอปุกรณท์างการแพทย์ การมอบรถตรวจโควดิ-19 การสรา้งห้อง

อาบน้ำาให้แก่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม การบริจาคเงิน 2,000,000 บาทแก่ศูนย์ฉีด

วัคซีนกลางบางซื่อ เป็นต้น

 แสนสริิ สง่ตอ่ความหว่งใย มอบเคร่ืองชว่ยหายใจ หน้ากาก N95 และชุด PPE  

แก่กระทรวงสาธารณสุขมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท พร้อมด้วยพนักงานแสนสิริที่ร่วมใจ

ลงพ้ืนทีเ่พ่ือดแูลไปยงัชมุชนรอบโครงการซึง่นบัเปน็ความรับผิดชอบของแสนสิริทีม่ตีอ่

สังคมและชุมชนใกล้เคยีง ดว้ยการส่งมอบหนา้กากอนามยัและถงุยงัชพี กอ่นกระจาย

การดูแลในพื้นที่ต่างจังหวัดให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

 การมอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยหรือรถตรวจโควิด-19 จำานวน 1 คัน  

มูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาท ให้กับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้กรมควบคุมโรคได้ใช้ตรวจ

โควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและภูเก็ต

 แสนสิริ” ผนึกพันธมิตร รวมพลังเร่งสร้างห้องอาบน้ำา ในโรงพยาบาลบุษราคัม 

ให้ผู้ป่วยโควิด-19 รวมมูลค่า 8 ล้านบาท เสร็จใน 5 วัน มุ่งมั่นเต็มที่ช่วยคนไทย

ก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน 

  ‘แสนสิริ’ ส่งต่อความห่วงใย  

มุ่งช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที่

ช่ ว ยสองต่ อ อุดหนุน SME 

สนับสนุนอาหารให้คณะแพทย์ 

พยาบาลและที ม ง านจิ ตอาสา  

ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

  น อ ก จ า ก ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ

สังคมและรักษาสมดุลของ 4  

เสาสังคม อนัไดแ้ก ่ลูกคา้ พนกังาน  

ผู้ถือหุ้น และสังคม แสนสิริยังได้จัดงาน Sansiri Care Market เว้นระยะห่าง

ให้คุณช็อปอย่างปลอดภัย ช่วยเป็นกำาลังใจให้ทุกร้านค้ายังสู้ต่อ คร้ังแรกในไทย!  

กับ ตลาดสไตล์ Social Distancing ชวนคุณอุดหนุนและสนับสนุนร้านค้าก้าวข้าม

ผ่านช่วงโควิด-19

 รวมถึงยังต่อยอดความช่วย

เหลือไปสู่การสนับสนุนให้ธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ 

เอสเอ็มอีแกร่งและโตไปด้วยกัน 

ท่ามกลางช่วงเวลาที่ท้ าทายได้

กับโครงการ “Build for All:  

สร้างไปด้วยกัน” โดยร่วมมือกับ

ธนาคารไทยพาณิชย์ วางเป้าช่วยเหลือ 1,500 เอสเอ็มอี ด้วยเงินทุนซื้อสินค้า 6,000 

ล้านบาท และสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ 1,000 ล้านบาท 

 จนถึงปัจจุบัน แสนสิริยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าใน “Sansiri Care…เพราะเรา

ห่วงใย” อย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับคุมเข้มความปลอดภัยและสุขอนามัยขั้นสูงสุด

ในการรับมือสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านการดูแลครอบครัว 

แสนสิริกว่า 100,000 ครอบครัว ตลอดจนลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการ พนักงาน 

พันธมติรและสังคม ดว้ย 3 มาตรการ คอื ปอ้งกนั ดแูล และรับมอื รวมถงึโครงการ  

“Sansiri Care for All’ เพื่อช่วยเหลือสังคม และเดินหน้าช่วยเหลือประเทศไทยเพื่อ

ให้ก้าวผ่านวิกฤติโควิด–19 ในครั้งนี้ ไปด้วยกัน

ภารกิจของ “แสนสิริ” ตลอดระยะเวลาของการฝ่าวิกฤตโควิด–19 มากกว่า 1 ปี 
กับการเดินหน้าช่วยเหลือประเทศไทยฝ่าวิกฤติ COVID-19 ก้าวไปพร้อมกันด้วย 

“แสนสิริและสังคม..คนละครึ่ง” ภายใต้ ‘Sansiri Care…เพราะเราห่วงใย’





	 โลกแห่งยุคดิจิทัล	 สู่การนำาเอาเทคโนโลยีต่างๆ	 เข้ามาผสมผสานเพื่อ

พัฒนาธุรกิจ	ภายใต้	Digital	Business	เพื่อสอดรับกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค

ในยคุปัจจบุนั	ระหวา่งผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค	ผา่นการเชือ่มโยงในรูปแบบ

แอปพลิเคชั่น	แพลตฟอร์มคอนเทนต์บนมือถือ	ที่ในขณะนี้กลายเป็นหนึ่งใน

ปจัจัยหลักทีส่ำาคญัในการตอบสนองทกุไลฟ์สไตล์ของผูใ้ชโ้ทรศพัทใ์นยคุดจิิทลั	

เพราะทุกวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนส่วนใหญ่	 ใช้สมาร์ทโฟน	 เพื่อการติดต่อ

สื่อสารรวมถึงการทำาธุรกรรมต่างๆ	ผ่าน	“โมบายแอปพลิเคชั่น”

	 ซึ่งบริษัท	แอดเทค	ฮับ	จำากัด	 (มหาชน)	หรือ	ADD	ตอกย้ำาให้เห็น

ถึงความเช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านการเป็นผู้นำาในการพัฒนาและดูแล

รกัษาระบบสนบัสนนุการใหบ้ริการดจิิทลัคอนเทนต	์และใหบ้ริการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	ให้กับลูกค้าโอเปอเรเตอร์รายใหญ่หลายราย	ซึ่งการให้

บริการของ	ADD	เปรยีบเสมือนตวักลางการให้บรกิารที่ทำาหน้าที่เชื่อมต่อและ

พัฒนาแพลตฟอร์ม	เพือ่จัดสง่คอนเทนตไ์ปยงัผู้บริโภคในยคุดจิิทลั	เพือ่ให้เขา้

ถึงการใช้ชีวิตประจำาวัน		

  นายชวลั บญุประกอบศกัดิ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร บมจ.แอดเทค ฮับ 

เปิดเผยว่า	ADD	ในฐานะผู้พัฒนาแพลตฟอร์มคอนเทนต์บนมือถือ	มีการมุ่ง

เน้นพัฒนาแพลตฟอร์มคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะในยุคสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัส	 COVID-19	 ทำาให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่

เปล่ียนไปลดความเส่ียงการใชช้วิีตนอกบา้นมากขึน้	ดงันัน้โมบายแอปพลิเคชัน่	 

จึงกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักของการดำาเนินชีวิตประจำาวัน	 ไม่ว่าจะเป็นการ

ทำาธุรกรรมทางการเงิน	 หรือแม้แต่การสั่งอาหารออนไลน	์ ซึ่ง	 ADD	 ได้เล็ง

เห็นช่องทางและโอกาสการเติบโต	 ล่าสุดจึงได้พัฒนา	 “THAIQRmenu”	 

ซึ่ ง เ ป็นระบบการสร้างเมนูอาหารออนไลน์ขึ้นมา	 ผ่านทางเ ว็บไซต์	 

www.thaiQRmenu.com	เพือ่ใหลู้กคา้ทีใ่ชบ้ริการร้านอาหาร	ลดความเสีย่ง

จากการสัมผัสเมนูที่เป็นกระดาษ	ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค	

	 “จากการสำารวจพบว่า	ในปัจจุบันมีร้านอาหารขนาดใหญ	่ที่พัฒนาระบบ

เมนูอาหารในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น	 ในขณะที่ร้านอาหารขนาดกลาง-เล็ก	 

ยังคงเป็นการให้บริการรูปแบบเดิม	 เนื่องจากจะพัฒนาระบบ	 ในรูปแบบดัง

กล่าวต้องมีงบประมาณในการดำาเนินการ	ADD	จึงขอเป็นตัวกลางในการช่วย

เหลือผู้ประกอบการ	 โดยการเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารเข้ามาลงทะเบียน	

เพื่อสร้างเมนูออนไลน์ผ่าน	 www.thaiQRmenu.com	 ซ่ึงระบบที่บริษัท	 

พัฒนาขึ้นมาเป็นการให้บริการแก่ผู้ประกอบการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”

	 สำาหรับขั้นตอน	 วิธีการสร้างเมนูอาหารออนไลน์	 “THAIQRmenu”	 

นั้น	 สามารถทำาได้โดย	 1.เข้าสู่เว็บไซต์	www.thaiQRmenu.com	 เพื่อลง

ทะเบียนร้านอาหาร	2.อัพโหลดรูปเมนูอาหาร	3.สร้างลิงค์เมนูอาหาร	Online	

และ	4.	รับ	QR	Code	ไปใช้งานได้ทันท	ีโดยให้ลูกค้าสแกน	QR	Code	

เมนูออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน	หรือแท็บเล็ตของลูกค้า

		 ทั้งนี้บริษัทมองว่า	 ระบบการสร้างเมนูออนไลน์ดังกล่าว	 จะมีส่วนช่วย

ทำาให้ร้านอาหารต่างๆ	 ลดความเส่ียงจากการสัมผัส	 และจะเป็นประโยชน์

กับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร	 ที่ยังไม่มีความพร้อมในด้านระบบไอที	 

โดยล่าสุดบริษัท	 อยู่ระหว่างการเจรจากับกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม	 

ร้านอาหาร	ที่เกาะสมุย	จังหวัดสุราษฎร์ธาน	ี	รวมถึงอยู่ระหว่างการประสาน

งานกับหอการค้าในแต่ละจังหวัด	เพื่อสนับสนุนร้านอาหารในพื้นที่ของจังหวัด

นั้นๆ	 ให้มีเครื่องมือป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส	COVID-19	 เพื่อนำาระบบการ

สร้างเมนูออนไลน	์ไปใช้บริการภายในร้าน

	 อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่า	 ร้านอาหารเป็นหนึ่งในสถานที่รวมกลุ่ม

ของผู้บริโภค	 ซ่ึงเป็นจุดเส่ียงต่อการแพร่เชื้อโรคได้ง่าย	 เช่น	 เงินสด	 และ	 

เมนูอาหาร		สำาหรับเงินสด	ในปัจจุบันมีระบบ	QR	Payment	รองรับเพือ่ลด

ความเสี่ยง	ขณะที่เมนูอาหาร	ส่วนใหญ่ยังเป็นรูปแบบกระดาษ	หรือรูปเล่มที่

ต้องสัมผัส	ดังนั้นจากปัจจัยดังกล่าวทำาให้	ADD	ได้เล็งเห็นปัญหา	จึงพัฒนา

เว็บไซต์	www.thaiQRmenu.com		ขึ้นมา	เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือ

สังคม	ในการลดโอกาสการแพร่ระบาดของไวรัส	COVID-19	

“ADD”สบช่องพัฒนาระบบเมนู 
อาหารออนไลน์ “THAI QR Menu” 
เดินหน้าช่วยผู้ประกอบการร้านอาหาร 
SMEs สู้โควิด



ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินจ�านวน 

1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิ

ศิริราช เพ่ือสมทบทุนโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วย  

COVID-19 ระลอกที่ 3 ในเครือข่ายกระทรวงการ

อดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม (อว.) ผ่าน 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.)

อีกทั้ง ได้ร่วมสนับสนุนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและ

อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, 

ล�าโพงต่อคอมพิวเตอร์, เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์, จอ

โปรเจคเตอร์และหนังสือส�าหรับห้องสมุด เช่น หนังสือ

เสริมความรู้, นิทาน และหนังสือส�าหรับการเรียนการ

สอนให้แก่นักศึกษาหลักสูตรผู ้น�ายุคใหม่ในระบอบ

ประชาธิปไตยของสถาบันพระปกเกล้า เพ่ือน�าไปมอบ

ให้แก่โรงเรียนวัดท่ามะนาว จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้

เด็กตั้งแต่ปฐมวัย-ประถม 6 ได้รับการศึกษา และการ

พัฒนาโอกาสในชีวิตที่ดีในอนาคต

ในส่วนปลายปี 63 บริษัทได้สนบัสนนุของขวญักจิกรรมเนือ่งในวนัเดก็

แห่งชาติกับห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยจะจัดขึ้นใน วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.

2564 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กเห็นความส�าคัญของการอ่าน, กล้าคิด, 

กล้าแสดงออกและกระตุ้นให้เดก็และเยาวชนตระหนกัถงึความสามคัค,ี รู้จัก

หน้าที่, เป็นคนดีมีคุณธรรม

รวมถึงสนับสนุนของขวัญกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติกับห้องสมุด

เพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง ที่จะจัดขึ้นใน วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2564 

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กเห็นความส�าคัญของการอ่าน, กล้าคิด, กล้า

แสดงออกและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสามัคคี, รู้จัก

หน้าที่, เป็นคนดีมีคุณธรรม

ล่าสุด ร่วมสนับสนุนลูกฟุตซอลให้นักกีฬาฟุตซอลหญิงมหาวิทยาลัย

ธนบุรีเพ่ือ ใช้ในการฝึกซ้อม เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลลีกหญิง The 

Championship Futsal Woman 2020 จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทยฯ โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 สิงคมหา - 11 ตุลาคม 2563 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกีฬาฟุตซอลหญิง เพื่อก้าวไปสู่ลีกอาชีพรวม

ถึงผลักดันสู่ทีมชาติไทย  

ปันน�้ำใจช่วยสังคม
มอบ 1 ล้ำนสมทบทุนรพ.สนำม



725 อาคารเมโทรโพลิศ ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

เป็นผู้น�ำในภูมิภำคทำงด้ำนพลังงำนหมุนเวียน

โดยกำรใช้เทคโนโลยีชั้นน�ำและมีประสิทธิภำพ

เพื่อประโยชน์สูงสุดในดำ้นธุรกิจและสังคม

เป็นผู้น�ำในภูมิภำคทำงด้ำนพลังงำนหมุนเวียน

โดยกำรใช้เทคโนโลยีชั้นน�ำและมีประสิทธิภำพ

เพื่อประโยชน์สูงสุดในดำ้นธุรกิจและสังคม



	 บุคลากรทางการแพทย์	 เป็นทัพหน้าในการต่อสู้กับการ
ระบาดของโรคโควดิ-19	ในประเทศไทย	ทีย่งัคงยืดเย้ือและรุนแรง	
อย่างไรก็ตาม	ขณะนีห้นว่ยงานตา่งๆ	ทัง้ภาครัฐและเอกชนไดผ้นกึ
กำาลงัในการชว่ยใหป้ระชาชนไดรั้บวคัซีนอย่างทัว่ถึงเพ่ือช่วยลดการ
แพร่ระบาด	 ลดจำานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล	
และช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัว	โอสถสภา	ร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังเคียง
ข้างบคุลากรทางการแพทย์	ประชาชน	และรว่มสนบัสนนุการสร้าง
ภูมิคุ้มกันแห่งชาติให้คนไทยเอาชนะวิกฤตินี้ไปด้วยกัน	
 นางวรรณิภา	 ภักดีบุตร	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	
โอสถสภา	 จำากัด	 (มหาชน)	 กล่าวว่า “โอสถสภาพร้อมเคียงข้าง 
คนไทยและส่งพลัง กำาลังใจ และคำาขอบคุณให้แก่บุคลากรทาง 
การแพทย์ที่กำาลังปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการเป็นด่านหน้าสู้กับ 
โควิด-19 นอกจากนี้ยังเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดไปพร้อมๆ กับการสร้างความเข้มแข็งเพื่อนำาพา
เศรษฐกจิของประเทศใหเ้ดนิหนา้ตอ่ จึงร่วมเปน็หนึง่พลังเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้คนไทย ให้ชุมชน และให้ประเทศไทย เพื่อก้าวข้าม
วิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน”
 โอสถสภามีความมุ่งมั่นร่วมเป็นพลังสนับสนุนการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ชุมชน และเศรษฐกิจของประเทศไทย 
โดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ 
จำากัด เจ้าของเครื่องดื่มแบรนด์ซีวิท และ บริษัท ยันฮี วิตามิน 

วอเตอร์ จำากัด จัดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาทิ เครื่องดื่มวิตามินซี
แบรนดซ์วีทิ ยนัฮ ีวติามนิ วอเตอร์ และเคร่ืองดืม่ผสมสมนุไพร อาท ิ
โสมอนิซมั สูตรผสมถัง่เชา่ และ เอม็-150 สูตร ผสมกระชายดำา รวม
กวา่ 2 ล้านขวด มอบใหแ้กท่มีบคุลากรทางการแพทยท์ีป่ฏบิตัหินา้ที่
ฉดีวคัซนีปอ้งกนัโควดิ-19 และประชาชนทีม่ารับการฉดีวัคซนี ณ จดุ
บริการนอกโรงพยาบาล ในเครือข่ายสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ทั้ง 25 แห่ง ทั่วกรุงเทพมหานคร รวมถึงศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ 
หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
ลาดพร้าว จุดให้บริการฉีดวัคซีนต้านโควิค-19 ศูนย์การค้า ดิ เอ็ม
โพเรียม และยังได้ร่วมกับโครงการเรื่องเล่าแบ่งปัน ส่งทัพพนักงาน

โอสถสภาและพันธมิตรสง่เครื่องดื่มกว่า 2 ล้านขวด 
สนับสนุนการสร้างภมิูคุ้มกันใหกั้บคนไทยและนักรบชดุขาว

จิตอาสาลงพื้นที่เจาะลึกถึงชุมชนต่างๆ กว่า 100 แห่ง อาทิ ชุมชน
คลองเตย ชมุชนริมคลองสายไหม ชมุชนหรรษาหนองแขม เพ่ือมอบ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและส่งมอบให้กำาลังใจ  
 นอกจากนี้ ยังได้ส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาล และ
โรงพยาบาลสนามตา่งๆ 161 แหง่ทัว่ประเทศ นบัตัง้แตม่กีารระบาด
ของโควิด-19 ระลอกใหมใ่นเดอืนเมษายน เพ่ือเปน็พลัง เสริมสร้าง
กำาลังใจ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และ
เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข
 จากที่โอสถสภาได้ออกแบบและพัฒนาแคปซูลแรงดันลบ
สำาหรับเคล่ือนยา้ยผูป้ว่ย ซึง่เปน็อปุกรณท์ีจ่ำาเปน็ในการรักษาผูป้ว่ย
โควิด-19 ช่วยจำากัดการแพร่กระจายของเชื้อและลดโอกาสในการ
สัมผัสเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์เมื่อปี 2563 ล่าสุดทีมวิศวกร
ของโอสถสภาได้ออกแบบและพัฒนา รถเข็นความดันลบสำาหรับ
เคล่ือนย้ายผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล เพ่ือให้สามารถเคล่ือนย้าย 
ผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลได้ปลอดภัยและคล่องตัวมาก
ขึ้น โดยได้ส่งมอบแคปซูลความดันลบจำานวน 3 คัน และรถเข็น 
ความดันลบจำานวน 18 คัน มูลค่ารวมกว่า 4.8 ล้านบาทให้แก่โรง
พยาบาล 16 แหง่ในจังหวดักรุงเทพมหานคร จังหวดัสมทุรปราการ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี เพื่อร่วมสนับสนุน
ภารกิจในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้อีกด้วย



ากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ของประเทศไทยที่เริ่ม
แพร่กระจายเปน็วงกวา้งตัง้แตต่น้ป ี2563 และทวคีวาม

รุนแรงข้ึนในแตล่ะระลอก จนในปจัจบุนั มจีำานวนผูต้ดิเชือ้รายวนัสงู
กวา่การระบาดในทกุๆ คร้ัง จะเหน็ไดว้า่กวา่หน่ึงปเีศษทีท่กุคนตอ้ง
รับมอืและใชชี้วติอยู่กับวถีิ New Normal รวมถึงความเหน็ดเหนือ่ย
ของบุคลากรทางการแพทย์ หรือทีมด่านหน้าที่ต้องรับมือในการ
บรรเทาวิกฤติอย่างต่อเนื่อง ทำาให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเข้ามาร่วมกันสนบัสนนุเพ่ือชว่ยใหค้นไทยก้าวข้ามวกิฤต ิ
สามารถกลบัมาใช้ชีวติไดต้ามปกต ิระบบสาธารณสขุมคีวามเขม้แขง็ 
และพลิกฟื้นคืนเศรษฐกิจให้กลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง
	 หนึ่งในภารกิจช่วยเหลือจากองค์กรภาคเอกชนที่เป็นกำาลัง
สำาคัญในการบรรเทาผลกระทบมาโดยตลอด	 ตั้งแต่การเร่ิมแพร่
ระบาดของโควิด-19	 ในระลอกแรก	 คือ	 “กองทุนมิตรผล-บ้านปู  
รวมใจช่วยไทย สูภ้ยั COVID-19”	ที	่กลุม่มติรผล และ	บริษัท บา้นป ู 
จำากัด (มหาชน) ร่วมกนัจัดตัง้ขึน้ดว้ยจำานวนเงินรวม	500 ลา้นบาท  
เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำาเป็นใน
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ	 COVID-19	 แก่ 
โรงพยาบาล	 หน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ	 หน่วยงานราชการทั่ว
ประเทศ	รวมถงึใหก้ารชว่ยเหลือในคลัสเตอร์ตา่งๆ	และประชาชนท่ีได้
รับผลกระทบทางเศรษฐกจิไดอ้ยา่งทัว่ถงึ	รวดเรว็และมปีระสทิธิภาพ	
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 กองทุนนี้ได้มอบความช่วยเหลือให้กับ	 
284	หน่วยงาน	ใน	35	จังหวัด	รวมมูลค่ากว่า	370	ล้านบาท	
	 หากมองย้อนไปถึงวิธีการทำางานของ	“กองทุนมิตรผล-บ้านปู  
รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19”	 ที่นำาโดย	 2	 แม่ทัพใหญ่ใน
แวดวงธุรกิจชั้นนำาของไทย	 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธาน
กรรมการ บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)	 และ	 นายบรรเทิง  
ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล บทเรียนจากแนวทาง
การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกองทุน	ในรูปแบบ
ของการให้	 (Philanthropy)	 เพื่อยับยั้งวิกฤติระดับชาติครั้งนี้	 คือ

หลัก	“Agile Collaboration” ทำางานอย่างรวดเร็วและไม่ซ้ำาซ้อน 
โดยแต่ละบริษัทจะแยกย้ายกันไปบริหารจัดการ	 และร่วมมือกันใน
บางโครงการ	พร้อมกับสื่อสารกันตลอดเวลา	ด้วยทีมงานขนาดเล็ก	
ทำาให้ทำางานได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว	 ตั้งแต่การหาข้อมูล	 การ
ตดัสินใจ	ไปจนถงึการอนมุตัใิหค้วามชว่ยเหลืออยา่งเร่งดว่น	จนเกิด
ผลลัพธท์ีม่ปีระสิทธภิาพและเปน็รูปธรรม	อกีทัง้ยงักระจายความชว่ย
เหลือในเครือข่ายที่ไม่ทับซ้อนกัน	ทำาให้เข้าถึงพื้นที่ต่างๆ	ได้อย่างทั่ว
ถงึ	และส่งมอบความชว่ยเหลือทีจ่ำาเป็นในการป้องกนัและควบคมุการ 
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 ได้ทันเวลา	 นอกจากนี้ยังมีอีกหลาย
องค์ประกอบที่ทางกองทุนใช้เป็นแนวทางการดำาเนินงาน	ได้แก่
 ช่วยเหลืออย่างตรงจุด	 ประสานและทำางานร่วมกับหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขของภาครัฐ	เพื่อชี้เป้าว่าอะไรที่ยังขาดแคลน	และจะ
ชว่ยกูว้กิฤตเิพ่ือผลลัพธท์ัง้ระยะส้ันและระยะยาวได	้โดยมุ่งสนับสนนุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำาเป็นในการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 นอกจากน้ียังช่วยเหลือ
ภาคประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนด้านปากท้องจากผลกระทบ
ทางเศรษฐกจิ	ดว้ยการมอบถงุยงัชพีใหแ้กช่มุชนทีข่าดรายไดห้าเล้ียง
ตนเองและครอบครัว	 ตลอดจนส่งเสริมการจ้างงานในภาวะที่ตลาด
ซบเซา	เช่น	จ้างบริษัทที่มีเครือข่ายจำาหน่ายสินค้าทั่วประเทศในการ
ผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนหลากหลายพื้นที่
 สร้างความม่ันใจให้บุคลากรทางการแพทย์	 ด้วยการทำาประกัน
ชีวิตและสุขภาพให้แก่ทีมด่านหน้า	เพ่ือเป็นหลักประกันการรักษาบุคลากร
ทางการแพทย์และ	อสม.	กรณีได้รับเช้ือโควิด-19	ช่วยสร้างขวัญและกำาลัง
ใจในการเป็นเสาหลักของประเทศท่ีจะบรรเทาวิกฤติให้ผ่านพ้นในเร็ววัน	
 มีเครือข่ายท่ีกว้างขวาง	 มิตรผลและบ้านปูต่างมีเครือข่ายใน
ประเทศ	ท้ังหน่วยงานส่วนกลาง	หน่วยงานระดับจังหวัด	อำาเภอ	ตำาบล	
ไปจนถึงชุมชนท้องถ่ิน	ทำาให้สามารถกระจายความช่วยเหลือสู่ระดับท้อง
ถ่ินได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว	ครอบคลุมท้ังหน่วยงานทางการแพทย์	
ประชาชนและชุมชนในพ้ืนท่ี	 รวมถึงการมีเครือข่ายในต่างประเทศ	 เช่น	

ถอดรหัสกู้วิกฤติโควิด-19 ของ ‘กองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ’ 
ด้วยแนวคิด ‘Agile Collaboration’ มุ่งช่วยเหลือ
สังคมไทยอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และทั่วถึง

การมีพาร์ตเนอร์ธุรกิจในประเทศจีน	ทำาให้สามารถจัดหาและนำาเข้าเคร่ือง
มือทางการแพทย์ในการระบาดระลอกแรก	ซ่ึงเป็นช่วงท่ีประเทศไทยและ
ท่ัวโลกเกิดภาวะขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีจำาเป็นต่อการรับมือกับโรคอุบัติใหม่น้ี
 ไม่มองข้ามหน่วยงานเล็กๆ และชุมชน	กองทุนตระหนักถึง
ความสำาคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน	 (อสม.)	 ซ่ึง
เปรียบได้กับ	“มดงาน”	และกลุ่มตำารวจตระเวนชายแดน	ที่เป็นกอง
กำาลังหลักในการให้ความรู้	 และป้องกันการระบาดของโควิด-19	 ใน
ระดับชุมชนและหมู่บ้าน	 รวมถึงพ้ืนที่จังหวัดทางภาคเหนือและภาค
ใตท้ีม่พีรมแดนตดิกบัประเทศเพ่ือนบา้น	นอกจากนีย้งัเนน้การลงพ้ืน
ที่ในชุมชนและสนับสนุนผ่านมูลนิธิต่างๆ	 ในการแจกจ่ายอุปกรณ์
ป้องกันด้านสุขอนามัยและเคร่ืองอุปโภคบริโภค	 เช่น	 หน้ากากผ้า	
ถุงยังชีพ	และตู้มิตรปันสุข	เป็นต้น	

	 ในวันนี้	 “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย 
COVID-19”	 ยังคงเตรียมพร้อม	 และเดินหน้าช่วยเหลือให้คนไทย
สามารถกา้วผา่นวิกฤตนิีโ้ดยเร็วทีสุ่ด	ซึง่การระบาดระลอกครัง้ล่าสุดนี	้ 
กองทุนได้ให้ความสำาคัญกับความช่วยเหลือในพ้ืนที่เฉพาะเจาะจงที่
ได้รับผลกระทบมากขึ้น	 โดยเน้นจุดคลัสเตอร์ต่างๆ	 ที่กระจายใน
หลายพื้นที่	เช่น	การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสำานักงาน
เขตบางแค	 ชุมชนคลองเตย	 และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์	
นอกจากนี้ยังเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการฉีดวัคซีน	 ซึ่งเป็นตัวแปร
สำาคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่	 ลดการแพร่ระบาด	 เจ็บป่วย	 และ
เสียชีวิต	โดยร่วมกับสำานักงานประกันสังคมเขต	12	สนับสนุนพื้นที่
ของอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์	ให้เป็นจุดฉีดวัคซีนแก่ประชาชน	อีกท้ัง 
ยังได้สนับสนุนโครงการวัคซีนเพ่ือคนไทย	 ของมูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์	 
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เพ่ือให้คนไทยได้ใช้วัคซีนโดยฝีมือคนไทย 
อีกด้วย	ท้ังน้ี	กองทุนคาดหวังว่าภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบ 
จากวิกฤติ	 จะสร้างแรงบันดาลใจให้ภาครัฐ	 เอกชน	 และประชาชน	 
ร่วมมือกันส่งต่อความช่วยเหลือและกำาลังใจไปยังบุคลากรด่านหน้า	 
ตลอดจนผู้ท่ีเดือดร้อนด้านปากท้องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ชนินท์ ว่องกุศลกิจ บรรเทิง ว่องกุศลกิจ



	 บริษัท	 กรังด์ปรีซ์	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 
ผู้นำ�สื่อด้�นย�นยนต์	และผู้จัดง�นบ�งกอก	อินเตอร์เนชั่นแนล	
มอเตอร์โชว์	 พร้อมส่งกำ�ลังใจให้บุคล�กรท�งก�รแพทย์	 
เพื่อรับมือก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโควิด-19	 ระลอกใหม่	 
ด้วยก�รมอบเงินสมทบทุนจำ�นวน	 200,000	 บ�ท	 ให้กับโรง
พย�บ�ลบุษร�คมั	กระทรวงส�ธ�รณสขุ	ท่ีอ�ค�รช�เลนเจอร	์ฮอลล	์ 
อิมแพ็ค	เมืองทองธ�นี	เมื่อวันที่	25	พฤษภ�คม	2564

 ดร.ปร�จิน	 เอี่ยมลำ�เน�	 ประธ�นกรรมก�รบริห�ร	 และ
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รบริษัท	 กรังด์ปรีซ์	 อินเตอร์เนชั่นแนล	
จำ�กัด	 (มห�ชน)	 พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร	 คุณจ�ตุรนต์	 
โกมลมศิร์	ประธ�นเจ�้หน�้ทีป่ฏบิตักิ�รด�้นก�รตล�ดและก�รข�ย,	 
คุณอโณทัย	เอี่ยมลำ�เน�	ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�รด้�นพัฒน�
ธุรกิจ	 และคุณพีระพงศ์	 เอี่ยมลำ�เน�	 ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติ
ก�รด้�นผลิตสื่อ	ร่วมมอบเงินสมทบทุนช่วยเหลือ	200,000	บ�ท	 
โดยน�ยแพทย์มณเฑียร	 เพ็งสมบัติ	 ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ล 
พระนัง่เกล้�เปน็ตวัแทนรับมอบ	พรอ้มคณะทำ�ง�นของโรงพย�บ�ล
บุษร�คัม	เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วยโควิด-19

 สำ�หรับโรงพย�บ�ลบุษร�คัม	 ท�งกระทรวงส�ธ�รณสุข	 
จัดตั้งขึ้นที่อ�ค�รช�เลนเจอร์	 ฮอลล์	 อิมแพ็ค	 เมืองทองธ�นี	 
ต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ลที่ต้องก�รให้ผู้ติดเชื้อทุกคนได้รับก�รรักษ�
ในโรงพย�บ�ล	 โดยเฉพ�ะผู้ป่วยสีเหลืองที่มีอ�ก�รเล็กน้อยถึงป�น
กล�ง	ให้ได้รับก�รดูแลรักษ�อย่�งรวดเร็วเพื่อลดอ�ก�รรุนแรง	และ 
ลดก�รเสียชวีติ	รวมทัง้ลดภ�ระใหโ้รงพย�บ�ลในเขตกรงุเทพมห�นคร	 
ได้มีเตียงรองรับผู้ป่วยอ�ก�รหนักกลุ่มสีแดงได้อย�่งเต็มที่	 เริ่มเปิด
บรกิ�รเมือ่วันที	่14	พฤษภ�คม	2564	เบือ้งตน้รบัผูป้ว่ยไดป้ระม�ณ	
1,200	คน	ส�ม�รถเพิ่มเตียงได	้3,000–5,000	เตียง	รองรับผู้ป่วย 
สีเหลืองทัง้จ�กในโรงพย�บ�ล,	โรงพย�บ�ลสน�ม	และส�ยด่วนต�่งๆ	 
ในกรุงเทพมห�นคร	และเขตปริมณฑล

	 บริษัท	กรังดป์รีซ	์อนิเตอรเ์นช่ันแนล	จำ�กดั	(มห�ชน)	ผูน้ำ�สือ่

ด�้นย�นยนต์	และผู้จัดง�นบ�งกอก	อินเตอร์เนชั่นแนล	มอเตอร์

โชว์	 พร้อมส่งกำ�ลังใจให้บุคล�กรท�งก�รแพทย์	 เพื่อรับมือก�ร

แพร่ระบ�ดของไวรัสโควิด-19	 ระลอกใหม่	 มอบเงินสมทบทุน	

100,000	 บ�ท	 ให้กับโรงพย�บ�ลธรรมศ�สตร์เฉลิมพระเกียรติ	

อำ�เภอคลองหลวง	จงัหวดัปทมุธ�น	ีเมือ่วนัที	่10	มถินุ�ยน	2564

	 ดร.ปร�จิน	 เอี่ยมลำ�เน�	 ประธ�นกรรมก�รบริห�ร	 และ

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รบริษัท	 กรังด์ปรีซ์	 อินเตอร์เนชั่นแนล	

จำ�กัด	 (มห�ชน)	 พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร	 คุณจ�ตุรนต์	 

โกมลมศิร์	ประธ�นเจ�้หน�้ทีป่ฏบัิตกิ�รด�้นก�รตล�ดและก�รข�ย,	 

คุณอโณทัย	 เอี่ยมลำ�เน�	 ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�รด้�น

พัฒน�ธุรกิจ	 และคุณพีระพงศ์	 เอี่ยมลำ�เน�	 ประธ�นเจ้�หน้�ที่

ปฏิบัติก�รด้�นผลิตส่ือ	 ร่วมมอบเงินสมทบทุน	 100,000	 บ�ท	 

โดย	รศ.นพ.พฤหสั	ต่ออดุม	ผูอ้ำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลธรรมศ�สตร์

เฉลิมพระเกียรติ	เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�ร

ดูแลรักษ�ผู้ป่วยโควิด-19	ต่อไป

	 สำ�หรับโรงพย�บ�ลธรรมศ�สตร์เฉลิมพระเกียรต	ินับเป็นโรง

พย�บ�ลสน�มแห่งแรกของประเทศไทยที่ดูแลรักษ�ผู้ป่วยติดเช้ือ

ไวรัสโควิด-19	ในก�รระบ�ด	2	ระลอกแรก	กอ่นจะเปดิทำ�ก�รโรง

พย�บ�ลสน�มอกีคร้ัง	เมือ่วนัที	่11	เมษ�ยนท่ีผ�่นม�	โดยส�ม�รถ

รองรับผู้ป่วยโควิด-19	ที่อ�ก�รไม่รุนแรงได้รวม	470	เตียง

คณะผู้บริหาร บริษัทกรังด์ปรีซ์ฯ มอบเงิน 200,000 บาท
สมทบทุนรพ.บุษราคัม รักษาผู้ป่วยโควิด-19

คณะผู้บริหารบริษัทกรังด์ปรีซ์ฯ มอบเงิน 100,000 บาท
สนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รักษาผู้ป่วยโควิด-19



SCAN HERE



การจัดทำาประกอบและออกแบบตู้ความดันลบเพื่อบริจาคให้โรงพยาบาล 
ในจังหวัดเชียงใหม่

การบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย	์ชุด	PPE	ถุงมือยาง	
หน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาล	6	แห่งทั่วประเทศ

การบริจาคอาหารและของแห้งมูลค่า	 
หนึ่งแสนบาทให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19	
ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

ใช้มาตรการควบคุมและปัองกัน 
การแพร่ระบาดในไซต์งาน	โดยการตรวจ 
เชื้อเชิงรุกร่วมกับการเร่งฉีดวัคซีน 
ให้กับพนักงานทุกคน



	 คุณชนัญญา	จัยสิน	รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาด	
บริษัท	ซิกน่า	ประกันภยั	จำากดั	(มหาชน)	(ซา้ย)	มอบเงนิทนุ
สนับสนนุโครงการ	“คนื	30	ลา้นชัว่โมง”	ใหแ้ก	่คณุรงัสรรค	์
พรมประสทิธ์ิ	CEO	บรษิทัควิควิ	(ประเทศไทย)	จำากดั	(ขวา)	
โดยมีนพ.ศิริศักดิ์	 ธิติดิลกรัตน์	 ผอ.โรงพยาบาลศรีธัญญา	
(กลาง)	ร่วมพิธีรับมอบระบบคิวฉีดวัคซีนโควิด-19
 กรุงเทพฯ,	ประเทศไทย	-	6	กรกฎาคม	2564	- ใน
ปัจจุบัน เนื่องด้วยตัวเลขของผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทย
ยังคงมีจำ�นวนสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่องเมื่อเทียบกับตัวเลขผู้ที่ได้รับ
ก�รฉีดวัคซีน ซิกน่�ประกันภัย ในฐ�นะผู้นำ�ท�งด้�นประกัน
สุขภ�พระดบัโลกจ�กประเทศสหรัฐอเมริก� ไดเ้ล็งเหน็ถงึคว�ม
สำ�คัญดังกล่�ว จึงเดินหน้�สนับสนุนสต�ร์ทอัพไทย บริษัท 
QueQ (คิวคิว) ด้วยงบประม�ณกว�่ 1,000,000 บ�ท ใน
โครงก�ร “คืน	30	ล้านชั่วโมง” ภ�ยใต้สโลแกน “คิวดีไม่รอ
ฉีดนาน” เพ่ือช่วยยกระดับก�รจัดก�รคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 
ในประเทศไทย ให้เป็นไปได้อย่�งรวดเร็วและมีประสิทธิภ�พ
ม�กยิ่งขึ้น
 คุณชนัญญา	จัยสิน	รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาด	
บริษัท	ซิกน่า	ประกันภัย	 จำากัด	 (มหาชน) กล�่วว่� “ท�ง
ซิกน่�ได้เล็งเห็นถึงคว�มพย�ย�มและคว�มมุ่งมั่นของบริษัท 
QueQ ในก�รนำ�เทคโนโลยีเข้�ม�ช่วยเหลือให้คนไทยส�ม�รถ
เข้�ถึงระบบก�รฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภ�พและรวดเร็วม�กยิ่ง
ขึน้ได ้ซึง่ซกิน�่เองกม็จุีดมุง่หม�ยเดยีวกนั ในก�รส่งเสริมและ

สนบัสนนุใหค้นไทยทกุคนส�ม�รถเข�้ถงึระบบก�รฉดีวคัซนีได้
อย�่งไร้คว�มเส่ียงทีสุ่ด ส่ิงนีจ้งึทำ�ใหเ้ร�ตดัสนิใจร่วมสนบัสนนุ
สต�ร์ทอัพไทยที่มีคว�มส�ม�รถ และยังช่วยให้คนไทยทุกคน
ส�ม�รถเข้�รับก�รฉีดวัคซีนได้อย่�งไม่ต้องรอคิวน�นอีกต่อไป 
ทัง้นี ้ซกิน�่จะยงัคงเดนิหน�้ส�นตอ่โครงก�รต�่งๆ ของเร�และ
ของพ�ร์ตเนอร์ท�งธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้�ของเร�มีคว�มอุ่นใจต่อ
ไปอย่�งไม่ย่อท้อ” 
 คุณรังสรรค์	 พรมประสิทธ์ิ	 CEO	 บริษัทคิวคิว	
(ประเทศไทย)	จำากัด กล่�วว�่ “ท�ง QueQ อ�ส�ชว่ยเร่งสปดี 
ก�รฉีดวัคซีนโควิด-19 ในไทย ด้วยก�รนำ�ระบบก�รจัดก�ร
คิวร้�นอ�ห�รม�ปรับใช้กับคิวฉีดวัคซีนให้มีประสิทธิภ�พม�ก 
ยิง่ขึน้ ดว้ยศกัยภ�พของแอปพลิเคชนั QueQ ส�ม�รถรองรับ
ก�รจองทัง้แบบออนไลนแ์ละออฟไลน ์รวมถงึก�รจองจ�กระบบ

‘ซิกน่าประกันภัย’ ประกาศจุดยืนช่วยเหลือคนไทย 
ทุ่มงบสนับสนุน-สง่เสรมิการฉีดวคัซีนใหร้วดเรว็ย่ิงข้ึน   

อื่นๆ ช่วยแก้ไขปัญห�คิวฉีดวัคซีนที่แน่นขนัดต้องรอคิวน�น
หล�ยชัว่โมง ลดก�รตดิเชือ้ระหว�่งรอควิ โดยเฉพ�ะจุดบริก�ร
ฉดีวคัซนีทีต่อ้งก�รคว�มชว่ยเหลือเร่งดว่น อย�่งกรณศีนูยฉ์ดี
วัคซนี รพ. ศรีธญัญ� ทีต่อ้งรองรับผูรั้บบริก�รสูงสุดถงึ 3,000 
คนตอ่วนั ส่งผลใหเ้จ�้หน�้ทีแ่ละบคุล�กรท�งก�รแพทยป์ฏบิติั
ง�นได้อย่�งเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องระบบคิว”
 นอกจ�กนี้ ซิกน่�ยังมีก�รออกแคมเปญต่�งๆ เพื่อมอบ
คว�มอุน่ใจและลดคว�มลังเลใจในก�รเข�้รับก�รฉดีวัคซนี อ�ท ิ
ก�รมอบคว�มคุม้ครองประกนัแพ้วัคซนีโควดิ-19 โดยไมม่คี�่ใช้
จ่�ยเพิ่มเติม รวมทั้งก�รมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค�้ซิกน่�ที่ลง

ทะเบียนรับสิทธิ์คว�มคุ้มครองประกันแพ้วัคซีน จะได้คะแนน
สะสมเพ่ิม x2 เท่� โดยอัตโนมัติในรอบถัดไปผ่�นช่องท�ง 
Cigna Reward เพื่อลุ้นรับร�งวัลใหญ่ รถยนต์ Mercedes 
Benz สุดหร ูและร�งวัลอื่น ๆ  อีกม�กม�ย โดยลกูค้�ซิกน่�ที่
ไดรั้บก�รฉดีวัคซนีแล้ว ส�ม�รถลงทะเบยีนรับสิทธิลุ้์นรับร�งวัล
ได้ที่ Line @CignaThailand 
 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รใช้ง�นแอปพลิเคชั่น QueQ 
ได้ที่ https://www.facebook.com/QueQ.me/ สำ�หรับ
ประช�ชนทั่วไปที่ต้องก�รรับสิทธิ์ฟรี 
ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 คุ้มครอง 
3 เดือน ส�ม�รถดูร�ยละเอียดและลง
ทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่นี่ หรือส�ม�รถ
สแกน QR Code ไดจ้�กภ�พด�้นล่�งนี้



	 เดินหน้าฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มเข็มแรก	 ที่ได้
รับความอนุเคราะห์จากจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้แก่
พนักงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังและบริษัทร่วมทนุ	โดยบรษิทั
ศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย)สามารถฉีดได้	 100%	 ให้กับ
พนักงานทุกคนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครบทั้ง	 11,000	
คนในโรงงานและสำานกังาน	ทกุจงัหวดัรวมถึงsupplier	บาง
สว่นไปเปน็ทีเ่รียบร้อยเมือ่ปลายสัปดาหท์ีผ่า่นมา	และเตรยีม
ฉีดเข็ม	2	ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี	้ในขณะบริษัทอื่น

‘กลุ่มบริษัทศรีตรัง’ เร่งฉีดวัคซีนทางเลือกเข็มแรกให้พนักงาน
นำาร่อง ‘ศรีตรังโกลฟส์ฯ’ ครบ 100% ชูมาตรการดูแลพนักงาน 
ตอกย้ำานโยบายด้าน ESG มุ่งเน้นดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ภูมิคุ้มกัน ให้แก่พนักงานที่อยู่ในไทยและต่างประเทศรวมถึง
คนในครอบครัว ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวเนื่องในซัพพลายเชน ซึ่ง
จะสร้างความมัน่ใจแกท่กุฝา่ยและร่วมนำาประเทศไทยกา้วผา่น
วิกฤติ COVID-19 ครั้งนี้โดยเร็ว

การดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชนและ
หลักธรรมภิบาล โดยมีแผนในการดูแลจัดสรรการฉีดวัคซีน
ไปถึงคนในครอบครัวของพนักงาน 
 ซพัพลายเออร์และคูค่า้ ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทศรีตรังยงัมุง่มัน่
เร่งจดัหาวคัซนีทางเลือกเพ่ิมเตมิในอนาคตทีจ่ะฉดีกระตุน้เพ่ิม

ในกลุ่มจะถยอยฉีดจนครบ	100%	ตอกย้ำาความใส่ใจในการ
ดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน	
 ล่าสุด “วีรสิทธ์ิ	 สินเจริญกุล” กรรมการบริหาร	 
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี หรือ STA และ	 “จริญญา	
จิโรจน์กุล”	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 บมจ.ศรีตรังโกลฟส์	
(ประเทศไทย) หรือ STGT สานตอ่นโยบายองคก์รดา้น ESG 
ที่มุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจ





บริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหำชน) หรือ COM7 เข้าร่วม “โครงกำรยิ่งใช้ยิ่งได้” รับมาตรการ 

เยียวยาโควิด ไฟเขียวเร่ิมใช้สิทธิ์วันแรก 1 กรกฎาคมนี้ โดยผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับการสนับสนุน

วงเงินในรูปแบบบัตรก�านัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) เมื่อซื้อสินค้าและบริการตามที่ก�าหนด  

เพื่อร่วมกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีก�าลังซื้อ ซึ่งเป็นฐานลูกค้ากลุ่มหลัก  

สามารถจับจ่ายใช้สอยที่ร้านสาขาภายใต้การบริหาร รวมทั้งหมดกว่า 920 สาขาทั่วประเทศ ที่ร้าน 

BaNANA, Studio7, KingKong Phone และ BKK รวมทัง้ ร้านแอกเซสซอรี และแกดเจ็ต สุดทนัสมยั  

ที่ร้าน Bb BEYOND D-BOX และร้าน B-PLAY จะได้รับสิทธิพิเศษต่อที่ 1 รับวงเงินสนับสนุน 

ในรูปของบตัรก�านัลอเิล็กทรอนกิส์ (e-Voucher) โดยรับสิทธ ิe-Voucher สะสมสูงสุดไม่เกนิ 7,000 บาท 

ต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ และต่อที่ 2 รับ e-Coupon ส่วนลดสูงสุดรวม 1,200 บาท 

ด้าน นำยสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีหลัง ความต้องการสินค้าไอที 

โดยเฉพาะกลุ่ม Work From Home ที่จะยังคงอยู่ในระดับสูงภายหลังที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19  

รอบใหม่ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา รวมไปถึง การทยอยเปิดตัวสินค้าใหม่กลุ่ม Apple สินค้า IoT และ สมาร์ทโฟน  

5G กระตุ้นความต้องการซื้อในช่วงคร่ึงปีหลังให้คึกคัก สอดรับมาตรการภาครัฐที่ออกมาในคร้ังนี้ และ 

คาดว่าจะสนับสนุนเป้าหมายรายได้ของบริษัท ที่วางไว้จะเติบโตจากปีก่อน 20% รวมไปถึง เป้าหมาย 

ขยายสาขาในปีนี้ให้ทะลุ 1,000 สาขา เพื่อเข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศ



ริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน) ผู้บริหาร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ประกาศความสำาเร็จ
สร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” (Herd Immunity) ใน

ศูนย์การค้าที่แรกในไทย โดยพนักงานบริษัทและร้านค้าได้
รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 85% รวมกว่า 3,800 คน 
เมื่อกลางเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา สนับสนุนยุทธศาสตร์ภาครัฐ  
Phuket Tourism Sandbox กระตุ้นความเช่ือมั่นการ 
ท่องเที่ยว พร้อมทั้งเมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต 
ได้เปิดพื้นที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนบริเวณชั้น 1 
ฟลอเรสตา้ โดยเปน็เอกชนแหง่แรกทีร่่วมกับภาครัฐในจงัหวดั
ภูเก็ต นำาโดยสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ตและโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต ตั้งเป้า
ฉีดวัคซีน 1,500-1,700 คนต่อวัน ภายใต้การรักษามาตรการ
คุมเข้ม “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ดูแลสถานที่ให้มีความ
สะอาดปลอดภัย ระบบอากาศถ่ายเท ไม่แออัดด้วยการจัด 
Social Distancing อย่างเป็นระบบ 
 ดร.ณฐักิตติ ์ตัง้พูลสินธนา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ 
สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน) 
กล่าวว่า “ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต สู่การเป็น The First 
Vaccinated Shopping Center in Thailand สะท้อน
ความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในภูเก็ต และในส่วนของ
เซน็ทรัลพัฒนาซึง่เปน็ผูน้ำามาตรการ “เซน็ทรัล สะอาด มัน่ใจ” 
ที่ปฏิบัติได้จริงและพร้อมนำาไปปรับใช้ในทุกสถานการณ์
ได้ทันที เราดูแลศูนย์การค้าให้มีความสะอาดปลอดภัยขั้น

‘เซน็ทรลั ภเูกต็’ นำ�รอ่งเป็นศนูย์ก�รค�้แรกทีส่ร�้งภมูคิุม้กันหมู่
เดินหน้�เปิดพื้นที่หน่วยบริก�รฉีดวัคซีนให้ช�วภูเก็ต

ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้โดยไม่ต้องผ่านการกักตัว 
 นอกจากนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ยังได้ทำาการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบ
อาหาร เคร่ืองดืม่ปลอดภยัใหก้บั ผูป้ว่ยโควิด-19 โรงพยาบาล
สนามภเูกต็ (มอ.ภเูกต็) รวมถงึเจ้าหนา้ทีส่ำานกังานสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ตด้วยการร่วมมือกับร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ 
ได้แก่ ร้าน ZEN RESTAURANT, ON THE TABLE, 
BILLION NAIL, DNA STAR BY FLEXIFOOT และ
ธนาคารออมสิน มาตั้งแต่ 16 เม.ย.-5 พ.ค. ที่ผ่านมาอีกด้วย
 เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผู้นำาแผนแม่บท “เซ็นทรัล 
สะอาด มัน่ใจ” ทีไ่ดด้แูลความสะอาดปลอดภยัไมเ่พียงภายใน
ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัล แตย่งัไดเ้ผยแพร่มาตรการใหท้กุภาคส่วน
นำาไปปรับใช้อย่างกว้างขวาง สำาหรับการสนับสนุนพ้ืนที่ฉีด
วัคซีนในคร้ังนี้ จึงเป็นภาคเอกชนและศูนย์การค้าแห่งแรกที่
พร้อมตอบรับภาครัฐไดท้นัท ีโดยมคีวามสำาเร็จในการเปน็ศนูย์
ฉดีวัคซนีภาคประชาชนในศนูยก์ารคา้เปน็รายแรกของประเทศ 
หรือ Provincial Vaccination Center ทีม่ปีระสิทธภิาพแหง่
แรกในกรุงเทพฯ ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว 

ลบทั้งหมด ไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด พร้อมย้ำาความเชื่อ
มั่นด้วยการเปิดตัวแคมเปญ “I’M VACCINATED - ฉีด
วัคซีนแล้วนะ” เป็นคร้ังแรกในธุรกิจศูนย์การค้าไทย โดย
จะมีการมอบเข็มกลัดดีไซน์พิเศษ พร้อมระบบ Number 
Tracking ของพนกังานทีไ่ดรั้บการฉดีวคัซนีแล้วครบ 2 เขม็ 
ตามกำาหนดของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้
กบัลูกคา้ แสดงถงึความพร้อมและความสะอาดปลอดภยัของ
ศนูยก์ารคา้ ทีพ่ร้อมดแูลตอ้นรับลูกคา้และนกัทอ่งเทีย่วอยา่ง
เตม็รูปแบบ พร้อมเตรียมขยายผลเพ่ือผลักดนัเศรษฐกจิและ
การท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป”
 นางสาววไิลพร ปติมิานะอารีย์ ผูอ้ำานวยการอาวโุสกลุม่งาน 
ปฏิบัติการสาขาเขต 8 ภูเก็ต บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด  
(มหาชน) กล่าวว่า “ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ได้ร่วมกับ 
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต ในการคัดกรองผู้
ปว่ยเชงิรุกมาโดยตลอด และไดค้ดัเลือกพนกังานทีต่อ้งใหบ้ริการ
ลูกค้า เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งผลที่ออกมาเป็นลบทั้งหมด 
ไมพ่บผูต้ดิเชือ้ โดยการนำาร่องแคมเปญ “I’M VACCINATED-
ฉดีวคัซีนแลว้นะ” จะชว่ยสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ แสดงถงึ
ความพร้อมและความสะอาดปลอดภัยของศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
ภูเก็ต ที่พร้อมดูแลต้อนรับลูกค้าและนักท่องเที่ยวอย่างเต็ม 
รูปแบบ สอดรับนโยบายของจังหวัดภูเก็ต “Phuket Tourism 
Sandbox” ที่มีแนวคิดที่จะเปิดรับให้นักท่องเที่ยวชาวต่าง
ประเทศทีไ่ดรั้บวคัซนีครบตามกำาหนด สามารถเดนิทางทอ่งเทีย่ว

สูงสุด และพร้อมสนับสนุนยุทธศาสตร์ Phuket Tourism 
Sandbox เตรีมรองรับแผนกระตุ้นท่องเที่ยวของภาครัฐใน
เดือน ก.ค. นี้ โดยพนักงานกว่า 85 % ได้รับการฉีดวัคซีน
ครบ 2 เข็มแล้วซึ่งเป็นอัตราที่เพียงพอที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน
หมู่ภายในศูนย์การค้าเป็นแห่งแรกของไทย โดยอีก 15% 
เป็นกลุ่มพนักงานที่ได้รับการงดเว้นการฉีด หรือกลุ่มเปราะ
บาง โดยจากผลตรวจเชิงรุก พนักงานร้านค้าทุกคนมีผลเป็น

 สำาหรับศูนย์การค้าเซ็นทรัลได้รับการคัดเลือกให้เป็น
หน่วยบริการฉีดวัคซีนที่ได้รับการยืนยันแล้วทั้งสิ้น 11 สาขา 
ได้แก่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล  
เวสตเ์กต, เซน็ทรัล ภเูกต็, เซน็ทรัล โคราช, เซน็ทรัล มหาชยั, 
เซ็นทรัล ระยอง, เซ็นทรัล สมุย, เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี, 
เซ็นทรัล หาดใหญ่ และเซ็นทรัล อุบลราชธานี





#ความหวงไมเคยหาง กรุงศรีอยูน่ีนะ





	 ท่านกลางสถานการณ์	COVID-19	ระลอก	4	ที่

ประเทศไทยกำาลังเผชิญอยู่ในขณะนี้	มีความรุนแรงกว่า

ทุกคร้ังที่ผ่านมา	 และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ขยาย

วงกว้างอย่างรวดเร็ว	 ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม

ในทุกมิติ	 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 

จำากัด (มหาชน)	หรือ	BAM	ผูน้ำาธรุกจิบริหารสินทรัพย์ 

ขนาดใหญ่ของประเทศ	ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าว	

และขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน	

ด้วยการเดินหน้าสานต่อ	 โครงการ BAM ปันน้ำาใจ 

สู้ภัย COVID-19	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	 2	 โดยมอบเงิน

สนับสนุนซื้อทีวีจอแบน	 65"	 จำานวน	 8	 เครื่อง	 เพื่อ

แจ้งข้อมูลข่าวสารการให้บริการ	 และให้ความรู้เกี่ยวกับ

วคัซนี	COVID-19	แกผู้่รับบริการฉดีวคัซนี	พรอ้มมอบ 

เคร่ืองกดเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ	 หน้ากากอนามัย	 

อาหารกล่อง	และน้ำาดืม่	ใหแ้กศ่นูยฉ์ดีวคัซนีกลางบางซือ่	

ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยสถาบันโรคผิวหนัง	

กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข	

	 นอกจากนี้	 เพ่ือลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

ดงักล่าว	BAM	ยงัไดม้อบเคร่ืองกดเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้	 

จำานวน	145	เคร่ือง	และน้ำาดืม่	ใหแ้ก	่กรงุเทพมหานคร	

เพ่ือส่งมอบตอ่ใหแ้กส่ถานทีบ่ริการฉดีวคัซนี	COVID-19	

นอกโรงพยาบาล	ทั้ง	25	แห่ง	รวมถึงมอบเงินจำานวน	

200,000	 บาท	 เพื่อสนับสนุนโครงการจัดซื้อตู้อบ

ทารกแรกเกิดและเคร่ืองให้ความอบอุ่น	 ให้กับมูลนิธิ

กุมาร	 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	 ในพระอุปถัมภ์	

พระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	 เพื่อลด

การติดเชื้อ	 COVID-19	 จากแม่สู่ลูก	 พร้อมท้ังมอบ

BAM ปันน้ำ�ใจ สู้ภยั COVID-19 ต่อเน่ืองเปน็ปีที ่2
ส่งกำ�ลงัใจแก่บคุล�กรท�งก�รแพทย์ห่างไกลโควดิ

	 	 	 BAM	 ขอเป็นกำาลังใจ

ให้กับทุกหน่วยงาน	 ทั้งภาค

รัฐ	 และเอกชน	 โดยเฉพาะ

บุคลากรทางการแพทย์	 และ

คนไทย	 ทุกคน	 ให้สามารถ

ฝ่ าวิกฤติ ในค ร้ั งนี้ ไปด้ วย

กัน	 รวมถึงเว้นระยะห่างทาง

สังคม	(Social	Distancing)	

เพ่ือให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัส	

COVID-19

นมกล่อง	UHT	รสจืด	จำานวน	2,160	กล่อง	 ให้แก่	 

สถานสงเคราะห์บ้านเด็กกำาพร้าลอเรนโซ	 จังหวัดชลบุรี	

เพ่ือการบริโภคสำาหรับเด็กเล็กในอุปการะ	 เป็นการ 

เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง	 และพัฒนาการที่ดีสำาหรับ

เด็ก	โดย	BAM	ได้จัดซื้อนมกล่อง	UHT	ดังกล่าวจาก	

สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ	 จังหวัดสกลนคร	 เพ่ือเป็นการ 

ชว่ยเหลือเกษตรโคนม	ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาด	COVID-19	อีกด้วย



ร�่





	 คุณพีรพล	 สุวรรณนภาศรี	 กรรมการผู้จัดการ 

คุณสุธิดา	 สุวรรณนภาศรี	 รองกรรมการผู้จัดการ	 

คุณวรรณวนัช	 จันไกรผล	 เลขานุการกรรมการ 

ผูจั้ดการ	และ	คณุประดษิฐ	์พุม่ผา	ประธานฝา่ยปฎิบตัิ

การ	บริษัท	ยูเนี่ยน	ปิโตรเคมีคอล	จำากัด	(มหาชน)	

หรือ	UKEM	มอบเครื่องออกซิเจน	Hi	flow	จำานวน	

1	เครื่อง	มูลค่า	250,000	บาท	แอลกอฮอล	์ขนาด	 

20	ลิตร	50	แกลลอน	และ	เงินสด	มูลค่า	50,000	

บาท	ให้กับโรงพยาบาลบางจาก	จังหวัดสมุทรปราการ	

โดยมี	 นายแพทย์วันฉัตร	 ชินสุวาเทย์	 รักษาการ 

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางจาก	เป็นผู้รับมอบ	

UKEM มอบเครื่องออกซิเจน-แอลกอฮอล์
 สู้ภัยโควิด-19 แก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ มูลนิธิเด็ก

โรงพยาบาลบางจาก

	 นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องออกซิเจน	 Hi	 flow	

จำานวน	1	เครื่อง	มูลค่า	250,000	บาท	แอลกอฮอล์	

ขนาด	20	ลิตร	50	แกลลอน	และ	เงินสด	มูลค่า	

50,000	บาท	ให้กับโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาท

ยานนท	์ จังหวัดสมุทรปราการ	 โดยมีนายแพทย์จอม

เทพ	 หวังสันติตระกูล	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลพระ

สมุทรเจดีย์สวาทยานนท	์เป็นผู้รับมอบ

	 อย่างไรก็ตาม	 การส่งมอบสิ่งของดังกล่าวของ	

บริษัท	ยูเนี่ยน	ปิโตรเคมีคอล	จำากัด	(มหาชน)	หรือ	

UKEM	 ในคร้ังนี้	 เพื่อเป็นการส่งต่อให้กับบุคลากร

ทางการแพทย์	 ใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19	 

เมื่อวันที่	19	พฤษภาคม	2564	ที่ผ่านมา	

		นอกจากนี้	 คุณวรรณวนัช	 จันไกรผล	 และ 

คณุประดษิฐ	์พุ่มผา	ตวัแทนบรษิทั	ยเูนีย่น	ปโิตรเคมี

คอล	 จำากัด	 (มหาชน)	 หรือ	 UKEM	 มอบสิ่งของ	

แอลกอฮอล์	 1	 ลิตร	 จำานวน	 150	 ลิตร	 ข้าวสาร	

ปลูกแบบอินทรีย์	 จำานวน	 150	 กิโลกรัม	 และ

เงินสนับสนุนมูลนิธิ	 ให้แก่ เด็ก	 และเจ้าหน้าที่	 

มูลนิธิเด็ก	 เนื่องจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์

โควิด-19	 ระลอก	 3	 โดยมีคุณศวพร	 ถิระวันธ์	 

เปน็ผูป้ระสานงานโครงการ	เมือ่วนัที	่12	มถิยุายน	2564	 

ที่ผ่านมา



 บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน) หรือ SAK 
ร่วมปันใจสู้ภัยโควิด โดยโครงการศักดิ์สยาม ร่วมใจ สู้ภัย 
COVID-19 โดยมีผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและเหล่าพนักงาน ร่วม
บริจาค เป็นจำานวนเงิน 1,274,500 บาท ให้แก่โรงพยาบาล
อุตรดิตถ์ รวมถึง มอบชุด PPE จำานวน 210 ชุด ให ้
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพ่ือใช้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด 
ไวรัส COVID-19
 และร่วมสนับสนุนน้ำ�ดื่มจำ�นวน 1,000 ขวด ให้
สถานีตำารวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ เพ่ือใช้ในการตั้งจุดตรวจ 

คัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 เป็นการมอบ
น้ำาดื่มให้กับจุดบริการประชาชน
บ้ � น ง่ อ น  ต . ส ว่ � ง แ ด นดิ น 
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร และ 
จุดบ ริการประชาชนหนองบ่อ 
ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 
เพ่ือใช้ในการตั้งจุดตรวจคัดกรอง
โรค COVID-19 รวมถงึ มอบน้ำาดืม่
ใหก้บัจดุบริการประชาชน ต.นาอนิ  
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เ พ่ือใช้ 
ในการตั้งจุดตรวจคัดกรองโรค 
COVID-19

‘ศักดิ์สยามลิสซิ่ง’ ปันใจสู้ภัยโควิด-19
บริจาคน้ำาดื่ม-ชุด PPE แก่รพ.อุตรดิตถ์



‘TO BE THE BEST
SOLUTION PROVIDER 

OF CHEMICALS’

ร่วมฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน
ปันใจสู้ภัยโควิด-19

 บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
MGT ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดจำาหน่ายเคมีภัณฑ์สำาหรับ
กลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงก้าวทันความต้องการที่มีการ
เปล่ียนแปลง เมกาเคม (ประเทศไทย) พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและให้บริการพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือให้บรรลุ 
เปา้หมายดว้ยบริการทีม่คีณุภาพสูงสุดในอตุสาหกรรมเคม ี 
เมกาเคม (ประเทศไทย) ยืนยันที่จะส่งมอบคุณค่าที่ 
โดดเด่นผ่านการให้บริการที่หลากหลายและสร้างความ 
ไว้วางใจให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ
 และนบัตัง้แตก่อ่ตัง้บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) คง
เปน็ส่วนหนึง่ในการพัฒนานวตักรรมของลูกคา้ และมส่ีวน
ในการผลักดันให้ซัพพลายเออร์เป็นที่รู้จักในประเทศไทย
ผ่านความไว้วางใจและความทุ่มเทในการดำาเนินงานของ
บริษัท
 ที่สำาคัญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้แบ่งปัน
เพ่ือสังคมและเพ่ือการศกึษาแกเ่ยาวชนไทยดว้ยดตีลอดมา  
และวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ บริษัทขอเป็นกำาลังใจให้กับ 
บุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาทุกท่าน รวมถึงผู้ป่วย
ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม ปลอดภัย และกลับมา
ใช้ชีวิตร่วมกัน เราจะร่วมฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขที่ 25 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยจี 1/9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520



องค์กรหัวใจ CSR

รางวัลบุคลากรดีเด่น

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

(CSR-DPIM one mine one person)

นางสาวปารชิาติ วรณุยพนัธุ ์ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายชมุชน 

สัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น 

ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม CSR-DPIM ด้านการมส่ีวน

ร่วม และพฒันาชมุชน จากกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและ 

การเหมืองแร่ กระทรวงอตุสาหกรรม

ร่วมส่งก�าลังใจ

กลุม่บริษัทเชาว์ ร่วมส่งก�าลงัใจสนับสนุน 

น�้าดื่มสะอาดให้กับบุคลากรทางการ 

แพทย์และประชาชนทัว่ไป ในโรงพยาบาล 

สนาม ณ โรงพยาบาลอภัยภูเบศร 

จ.ปราจีนบุรี ส�านักงานสาธารณสุข 

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ต่อสู้ช่วง 

วิกฤติไวรัสโควิด-19

รางวัลสถานประกอบการอตุสาหกรรม 

ท่ีมีผลการด�าเนินงานด้านความรับผดิชอบ

ต่อสังคมดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง 

(CSR-DPIM continues award 2020)

ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ด�าเนินธุรกิจ 

อย่างเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม และส่งเสรมิการ

มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนกับประชาชนในพื้นที่ 

อย่างต่อเน่ืองจากกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและ

การเหมืองแร่ กระทรวงอตุสาหกรรม

รางวัลองค์กรโปร่งใส

ด้วยการด�าเนินการท่ียึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมมาโดยตลอด ใน พ.ศ.2563 บริษัทเชาว์ จึงได้รับ รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส

จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)



‘สบาย เทคโนโลยี’ ขอร่วมเป็นกำ�ลังใจ
พร้อมอยู่เคียงข้�งคนไทย สู้ภัยวิกฤติโควิด-19









	 โรงภาพยนตร์เครือ	 เอส	 เอฟ	 ร่วมส่งกำาลังใจให้คนไทยสู้
โควิด-19	มอบป๊อปคอร์นเดลิเวอรี่	 จำานวน	3,000	ถุง	สนับสนุน
การทำาหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที	่ ที่ให้บริการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19	ทั้ง	6	จุด	ในกรุงเทพฯ	ได้แก่	จุดให้
บริการฉีดวัคซีน	 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์	 บางกะปิ,	 จุดให้บริการ
ฉีดวัคซีน	 ศูนย์การค้าเดอะมอลล	์ บางแค,	 จุดให้บริการฉีดวัคซีน	
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์	 ไลฟ์สโตร์	 งามวงศ์วาน,	 จุดให้บริการฉีด
วัคซีน	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล	 ลาดพร้าว,	 จุดให้บริการฉีดวัคซีน	
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	และ	จุดให้บริการฉีดวัคซีน	ศูนย์การค้า	
ด	ิเอ็มโพเรียม
	 พร้อมทั้งส่งมอบป๊อปคอร์นเดลิเวอรี่	จำ�นวน	1,000	ถุง	ให้กับ
ศนูยบ์ริก�รโลหติแหง่ช�ตสิภ�ก�ช�ดไทย	เพือ่สนบัสนนุและเชญิชวน
ใหค้นไทยทีม่สุีขภ�พแขง็แรงร่วมกนับริจ�คโลหติ	ชว่ยลดภ�วะโลหติ
ข�ดแคลนในหล�ยโรงพย�บ�ลทัว่ประเทศ	จ�กสถ�นก�รณแ์พรร่ะบ�ด
ของโรคโควิด-19
 พิมสริิ	ทองร่มโพธ์ิ	ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด	บริษทั	เอส	เอฟ	 
คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด	 (มหาชน)	 กล่�วว่�	 “จ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่

มั่นใจภ�ยใต้ม�ตรก�ร	“ดูแลด้วยใจ”	ตรวจสอบส�ข�ที่เปิดให้บริก�ร	
สอบถ�มร�ยละเอียดเพ่ิมเติมได้ผ่�นแอปพลิเคชัน	 SF	 Cinema,	
www.sfcinema.com	และส่ังซือ้ป๊อปคอร์นเดลิเวอร่ีไดผ้�่นช่องท�ง
แอปพลิเคชัน	LINE	MAN,	GRAB,	foodpanda	และ	Robinhood	
พร้อมทั้งส�ม�รถติดต�มข่�วส�รและสอบถ�มร�ยละเอียดได้ผ่�นโซ
เชียลมีเดีย	WeLoveSF	หรือ	#SFcinema

ระบ�ดของโควิด-19	ในครั้งนี้โรงภ�พยนตร์เครือ	เอส	เอฟ	ต้องปิด
ให้บริก�รชั่วคร�วในกรุงเทพฯ	 และอีกหล�ยจังหวัด	 รวมถึงธุรกิจ
อื่นๆ	ก็ได้รับผลกระทบอย่�งรุนแรงเช่นกัน	อย่�งไรก็ต�ม	เร�เห็นว่�
แพทยพ์ย�บ�ลและเจ้�หน�้ทีห่ล�ยฝ�่ยไดเ้สียสละในก�รทำ�หน�้ทีอ่ย�่ง
สุดคว�มส�ม�รถ	 เอส	 เอฟ	 จึงอย�กเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน
ก�รทำ�หน้�ที่ของบุคล�กรท�งก�รแพทย์และเจ้�หน้�ที่	 โดยจะส่งมอบ
ป๊อปคอร์นเดลิเวอรี่	ให้แก่จุดให้บริก�รฉีดวัคซีน	6	จุด	ในกรุงเทพฯ	
นอกจ�กนี	้จ�กวิกฤตโิลหิตสำ�รองข�ดแคลนทั่วประเทศ	เอส	เอฟ	จึง
อย�กเชิญชวนผูท้ีม่สุีขภ�พแข็งแรงม�ร่วมบริจ�คโลหติ	โดยเร�ไดม้อบ
ป๊อปคอร์นเดลิเวอรี่	ให้แก่ศูนย์บริก�รโลหิตแห่งช�ติ	สภ�ก�ช�ดไทย	
เพื่อสนับสนุนเจ�้หน�้ที่และผู้ที่ม�บริจ�คโลหิตในช่วงนี้ด้วย	
	 เอส	เอฟ	ขอเป็นกำ�ลังใจให้กับคนไทยทุกคน	ก้�วผ่�นวิกฤตินี้
ไปไดโ้ดยเร็ว	เร�เชือ่ว�่เมือ่สถ�นก�รณก์ลบัม�ดขีึน้	เร�จะไดเ้หน็รอย
ยิ้มและคว�มสุขของคนไทยอีกครั้ง	เอส	เอส	พร้อมที่จะดูแลด้วยใจ	
และมอบคว�มสุขในก�รชมภ�พยนตร์ให้ทุกท่�นเสมอ”	

ลูกค้�	 เอส	 เอฟ	 ส�ม�รถใช้บริก�รโรงภ�พยนตร์ด้วยคว�ม

‘SF’ มอบป๊อปคอร์นหนุนสภากาชาดไทย
พร้อมจดุบรกิารฉีดวัคซนีร่วมใจสูโ้ควดิ-19



ริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด (มห�ชน) ผู้จัด
จำ�หน่�ยก๊�ซหุงต้มแบรนด์เวิลด์แก๊สส�นต่อพันธกิจ 
“We Promise” ย้ำ�ภ�พลักษณ์เพื่อนแท้ด้�นพลังง�น 

ที่ยืนหยัดเคียงข้�งคนไทยม�อย่�งย�วน�นถึง 42 ปี เดินหน้�
กิจกรรมเพ่ือสังคมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจ�กโควิด-19 ใน
หล�กหล�ยภ�คส่วนอย่�งต่อเนื่อง ล่�สุดจับมือ บริษัท วันเดอร์
ฟู้ด โฮลดิ้ง จำ�กัดจัดตั้ง โครงก�ร “Food Friendship” เพื่อ
เป็นตัวกล�งระหว่�งผู้ประกอบก�รร้�นอ�ห�รส่งเมนูอ�ห�รและ
อ�ห�รแช่แข็งโดยเน้นที่เมนูซึ่งรังสรรค์ด้วยวัตถุดิบสมุนไพรที่มีผล
ในก�รป้องกันรักษ�สุขภ�พ เข้�ม�ยังโครงก�ร โดยโครงก�รจะนำ�
ไปส่งต่อให้กับบุคล�กรท�งก�รแพทย์ โรงพย�บ�ลสน�มต่�งๆ ทั่ว
ประเทศ รวมถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบจ�กโควิด-19 ผ่�นท�งมูล
นิผ่�นท�งมูลนิธิและโรงพย�บ�ลต่�งๆ ทั่วประเทศ โดยเริ่มส่งมอบ
อ�ห�รตั้งแต่ 31 พ.ค เป็นต้นไป
 คุณชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธ�นเจ�้หน้�ที่บริห�ร บริษัท 
ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ย่ี จำ�กัด (มห�ชน) กล่�วว่� “ดับบลิวพี  

เอน็เนอร์ยี ่หรือทีรู้่จักกนัในน�มของผู้จัดจำ�หน�่ยก�๊ซหงุตม้แบรนด์
เวิลด์แก๊ส ซึ่งได้รับก�รยอมรับ และเชื่อถือจ�กกลุ่มบริโภคในยุค
ปัจจุบัน จ�กก�รดำ�เนินธุรกิจในฐ�นะของเพื่อนแท้ที่เคียงข้�งสังคม
ไทยม�อย่�งต่อเนื่องย�วน�นถึง 42 ปี โดยตลอดระยะเวล�ที่ผ่�น
ม�บริษัทขับเคล่ือนธุรกิจภ�ยใต้พลังของก�รคิดบวก พร้อมให้
คำ�มั่นสัญญ�ภ�ยใต้แนวคิด “We Promise” ในก�รมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบับริษัททกุฝ�่ยอย�่งจริงจัง ซึง่เปน็ผลจ�กคว�มตัง้ใจ ที่
จะสร้�งผลกระทบในแง่บวก และสร้�งก�รเปล่ียนแปลงในท�งทีด่ใีห้
กบัเศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดล้อม และคณุภ�พชวิีต รวมถงึมคีว�ม
เข�้ใจและใหก้�รสนบัสนนุก�รประกอบอ�ชพีและก�รใชช้วีติของคน
ไทยทุกระดับม�โดยตลอด ด้วยคว�มมุ่งมั่นในก�รเป็นแบรนด์ที่น�่
เชื่อถือ และส�ม�รถพ่ึงพ�ได้ให้กับคนไทยต่อไปอย่�งยั่งยืน โดย
เฉพ�ะในช่วงเวล�ที่ย�กลำ�บ�กของสถ�นก�รณ์โควิด-19 นี้ ซึ่งถือ
เป็นวิกฤตก�รณ์ที่สร้�งผลกระทบอย่�งต่อเนื่องและส่งผลกระทบ
ต่อผู้คนในวงกว้�ง โดยเฉพ�ะผู้ประกอบก�รร้�นอ�ห�รในธุรกิจ
ร้�นอ�ห�รที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่�งม�ก ด้วยเหตุนี้ดับบลิวพี  
เอ็นเนอร์ยี่ จึงอย�กเป็นสื่อกล�งในก�รเชื่อมโยงระหว่�งผู้ประกอบ
ก�รร้�นอ�ห�รที่ได้รับผลกระทบ กับบุคล�กรท�งก�รแพทย์ที่
เป็นด่�นหน้�ในก�รต่อสู้กับโควิด-19 และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
จ�กวิกฤติในคร้ังนี้ นี่จึงเป็นที่ม�ให้เร�จัดต้ังโครงก�ร “Food 
Friendship” ขึน้ภ�ยใตค้ว�มร่วมมอืระหว�่งภ�ครฐัและภ�คเอกชน
หล�กหล�ยองคก์ร เพ่ือคดัเลือกเมนอู�ห�รแชแ่ข็งทีรั่งสรรคข์ึน้ดว้ย
วตัถดุบิสมนุไพรทีม่ผีลในก�รปอ้งกนัรักษ�สุขภ�พ เพ่ือนำ�ไปส่งมอบ
ให้กับบุคล�กรท�งก�รแพทย์ โรงพย�บ�ลต่�งๆ ทั่วประเทศ รวม
ถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบจ�กโควิด-19 ผ่�นท�งร�ยก�รเร่ืองเล่�
เช้�นี้ ซึ่งนอกจ�กจะเป็นก�รช่วยเหลือผู้ประกอบก�รร้�นอ�ห�รที่
ได้รับผลกระทบและร่วมยืนเคียงข้�งและสร้�งรอยยิ้มให้กับบุคล�
ก�รท�งก�รแพทย์แล้ว โครงก�รนี้ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้�งคว�มรู้
คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับสมุนไพรไทยและคุณสมบัติในก�รป้องกันโรค
ของสมุนไพรเหล่�นี้ พร้อมทั้งกระตุ้นก�รใช้จ่�ยเพ่ือให้เกิดก�รจับ
จ่�ยใช้สอยท�งเศรษฐกิจได้อีกท�งหนึ่งด้วย”
 ทั้งนี้ ท�งโครงก�ร “Food Friendship” ได้ร่วมมือกับ
บริษัทอ�ห�รในเครืออย่�ง วันเดอร์ฟู้ด โฮลดิ้ง จำ�กัด ภ�ยใต้
แบรนด์ ผัดไทยไฟทะลุ มิชลินบิบกูร์มองต์ 3 ปีซ้อน เพื่อคัดสรร
เมนูอ�ห�รและเมนูอ�ห�รแช่แข็งที่ส�ม�รถเก็บแช่แข็งได้เป็นเวล�
ม�กกว่� 6 เดือน ซึ่งเป็นเมนูที่มีประโยชน์ต่อสุขภ�พ รังสรรค์ด้วย

สมุนไพรไทยที่มีประโยชน์ในก�รเสริมสร�้งภูมิคุ้มกัน เพื่อนำ�ไปส่ง
มอบใหก้บัโรงพย�บ�ล และมลูนธิติ�่งๆ ทัง้ในกรุงเทพมห�นครและ
ในจังหวัดอื่นๆ ได้แก่

1. โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี
2. ร�ยก�รเรื่องเล�่เช้�นี้ มอบให้แก่ชุมชน
3. ทัณฑสถ�นโรงพย�บ�ลร�ชทัณฑ์
4. โรงพย�บ�ลร�ชพิพัฒน์
5. โรงพย�บ�ลวชริพย�บ�ล คณะแพทยศ�สตรว์ชริพย�บ�ล
6. โรงพย�บ�ลสิรินธร
7. โรงพย�บ�ลธรรมศ�สตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธ�นี
8. โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ สภ�ก�ช�ดไทย
9. โรงพย�บ�ลล�ดกระบังกรุงเทพฯ

 ทั้งนี้ ท�งโครงก�ร “Food Friendship” ได้เริ่มดำ�เนินก�ร
ส่งมอบเมนูอ�ห�รแช่แข็งให้กับหน่วยง�นต่�งๆ แล้ว ตั้งแต่วันที่  
31 พ.ค. 64 และจะดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่องไปจนถึงส้ินเดือน
มิถุน�ยน 2564

‘ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่’ สานต่อพันธกิจ ‘We Promise’ 
จัดโครงการ ‘Food Friendship’ ช่วยธุรกิจร้านอาหาร 
บุคลากรทางการแพทย์ มูลนิธิ และชมุชน จากผลกระทบโควดิ-19



LINE





อมาโด ้ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพคนไทย 
ไม่ว่าจะสถานการณ์ใด เราไม่เคยทิ้งกัน

	 บริษัท	อมาโด้	กรุ๊ป	จำากัด	ผู้จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
แบรนด	์อมาโด	้(amado)	ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวติามนิและผลติภณัฑ์
เสริมอาหารชั้นนำา	 ตระหนักถึงการทำาธุรกิจเพื่อให้คนไทยได้มี
สุขภาพที่ดีข้ึนยึดหลักโภชนาการในระดับ	 Optimal	 Levels	
หรือ	 การบริโภคให้ได้สารอาหารและประโยชน์สูงสุดที่ร่างกาย
ตอ้งการในแตล่ะวนั	โดยนำาเสนอผลติภัณฑท์ีผ่ลติจากธรรมชาต	ิ
100%	 ถูกต้องปลอดภัย	 และบริษัทฯ	 พร้อมตอบแทนสังคม
ไทยผ่านกิจกรรม	 CSR	 ต่างๆ	 เพื่อให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นใน
มิติต่างๆ	 รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   
ที่รุนแรงและคร่าชีวิตผู้คนไปเป็นจำานวนมาก
		 นายธนาตรัยฉัตร	 ภูโชคอนันต์	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
บริษัท	อมาโด้	กรุ๊ป	จำากัด	กล่าวว่า	จากจุดเริ่มต้นของอมาโด้
มาจาก	Start-Up	ที่มีเป้าหมายคืออยากเห็นคนไทยมีสุขภาพที่
ด	ีด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารงานจนอมาโด้เป็นที่รู้จัก	ตลอด
จนมีผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง	 และในอนาคตไม่หยุด
พัฒนาเพ่ือให้เป้าหมายในการนำาพาบริษัทก้าวเป็นอันดับ	 1	 
ในธุรกิจวติามนิและเสริมอาหารของไทย	จนวนันี	้อมาโดพ้รอ้มที่
จะดแูลสขุภาพและสงัคมไทยใหม้คีวามเข้มแขง็มากย่ิงขึน้	โดยที่
ผ่านมา	อมาโด้ได้มีโอกาสทำากิจกรรมต่างๆ	ที่เป็นการตอบแทน
สังคมไทย	 ในฐานะบริษัทของคนไทย	 เรามีหน้าที่ต้องดูแลคน

ไทยและสงัคมไทย	จากสถานการณว์กิฤตตา่งๆ	ทีเ่กดิขึน้	รวมถงึการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ที่มีความรุนแรง	การขาดแคลน
แอลกอฮอล์	จนเกิดเป็นโครงการต่างๆ
	 อมาโด้ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิรามาธิบดี	 ในพระราชูป
ถัมภ์ฯ	 สำาหรับโครงการป้องกันและช่วยเหลือจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19	 เป็นเงินทั้งสิ้น	 1,000,000	 บาท	 ด้านการศึกษา
และสาธารณสุข	 เราได้มอบเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์	 ภายใต้
แบรนด์	อมาโด้ไฮ-ทัช	ให้แก่สถาบันการศึกษา	และโรงเรียนต่างๆ	 
ทีข่าดแคลนทัว่ประเทศ	ภายใตโ้ครงการ	“500	ลติร	160	โรงเรยีน”	
รวมกว่า	 32,000	 ลิตร	 และมอบเจลแอลกอฮอล์กว่า	 2,000	 ลิตร	
ให้แก่โรงพยาบาล	 4	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 โรงพยาบาลหนองหาน	
จ.อุดรธาน	ีโรงพยาบาลหนองใหญ	่จ.ชลบรุ	ีโรงพยาบาลขามทะเลสอ	
จ.นครราชสีมาและโรงพยาบาลจอมพร	จ.สุรินทร์	อีกด้วย
 “ล่าสุด	 ธุรกิจของอมาโด้ที่เติบโตด้วยแรงสนับสนุนของสังคมไทย	
บริษัทฯ	 มีความห่วงใยพ่ีน้องคนไทยโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่
ผ่านมา	 ที่มีผู้คนเดินทางกลับบ้านเป็นจำานวนมาก	 และการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19  กลับมารุนแรงอีกระลอกทำาให้จำานวนผู้ติดเช้ือพุ่ง
สูงข้ึน	 อมาโด้จึงได้จัดโครงการ	 “ปีใหม่ไทย	 กลับบ้านอุ่นใจห่างไกล
จากเช้ือ	 COVID-19”	 เดินทางลงพื้นที่แจกเจลแอลกอฮอล์	 ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจาก	 5	 ภาคีหลัก	 ได้แก่	 กองบังคับการตำารวจทางหลวง,	

การรถไฟแห่งประเทศไทย,	 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,	 
บริษัท	ขนส่ง	 จำากัด	และมูลนิธิเมาไม่ขับ	ที่ทำาหน้าที่อำานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยการเดินทางให้แก่ประชาชนและช่วยเรา
ส่งมอบความห่วงใยไปยังพ่ีน้องคนไทยด้วยการแจกเจลแอลกอฮอล์	
จำานวน	160,000	ซองกวา่	8,000	ลติร	ทัง้นียั้งมอบเจลแอลกอฮอลใ์ห้
แก่พุทธสมาคมสวา่งเหตธุรรมสถาน	บา้นทุง่เหียง	จ.ชลบรุ	ีนำาไปใชใ้น
งานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติ	ล้างป่าช้า	ครั้งที่	8	จำานวน	1,000	ลิตร	
เพ่ือให้สาธุชนที่มีจิตศรัทธามาช่วยเป็นจิตอาสาห่างไกลจากการแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19	อกีดว้ย	จากวกิฤตการณข์องการระบาดของ 
โรคโควดิ-19	อมาโดไ้ดส้ง่มอบเจลและสเปรย์แอลกอฮอลใ์หแ้ก่พ่ีน้อง
คนไทยครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ	 รวมจำานวนแอลกอฮอล์
ทั้งสิ้น	43,000	ลิตร	มูลค่ากว่า	7,500,000	บาท	รวมเงินสนับสนุน
และผลิตภัณฑ์จากอมาโด้เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือ	
COVID-19	ใหแ้ก่พ่ีน้องคนไทยเปน็เงนิทัง้สิน้กวา่	8,500,000	บาท”	 
นายธนาตรัยฉัตร	กล่าว
	 ในปีนี	้ บริษัท	 อมาโด้	 กรุ๊ป	 จำากัด	 ต้องการตอกย้ำาการ
เป็นผู้นำาด้านวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่พร้อมจะเป็น
โล่เกราะป้องกันให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	 และเราพร้อมที่จะแบ่ง
ปันส่ิงดีๆ	 สู่สังคมไทยผ่านโครงการ	 CSR	 อีกหลายโครงการ
ตามคำามั่นสัญญา	“We	Live	for	Your	Health”



นายทรงพล ชัญมาตรกิจนายทรงพล ชัญมาตรกิจ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร







บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสังคม  
(Corporate Social Responsibilities : CSR)  ด้วยความตระหนักและให้ความส�าคัญในการสนับสนุน 
การด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สังคมและชมุชนโดยรอบ รวมทัง้ใส่ใจดแูลส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง โดยยดึหลักการ 
ด�าเนนิธรุกจิท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ มจีริยธรรม เคารพต่อสิทธมินษุยชน และผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสีย 
เช่น ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ชมุชนทีบ่ริษัทฯ ประกอบกจิการอยู ่ลูกค้า คูค้่า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถงึสังคม 
และประเทศชาติ

บริษัทได้จัดท�าโครงการ “อาสาปันน�า้ใจสู่น้อง” เพื่อช่วยเหลือน้องๆ ในถิ่นทุรกันดาร ใน
จังหวัดต่างๆที่ยากไร้ โดยบริษัทได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร, พนักงาน  
รวมถึงลูกค้าและคู ่ค ้า ในการร ่วมกันบริจาค 

“อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป” อาสาปันน�้าใจสู่น้อง...

สนับสนุนอาหารกลางวัน-ยา-อุปกรณ์กีฬาแก่เยาวชน

อุปกรณ์ด้านการศึกษา อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองมือ 
ทางการเกษตร ยารักษาโรค ข้าวสารอาหารแห้ง ทนุอาหาร 

กลางวนั ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆเป็นประจ�าทกุๆ ปี โดยจะมตีวัแทนหรือ 
อาสาสมัครต่างๆที่ร่วมเดินทางไปมอบส่ิงของให้กับน้องๆด้วยตนเอง แม้เส้นทางที่ไปแต่ละคร้ังจะ 
ล�าบากแต่บริษัทฯ พึงเห็นว่า เด็กๆเหล่านั้นคือ อนาคตของชาติที่ส�าคัญ จึงควรส่งเสริมและช่วยเหลือ 
ให้เขาเหล่านั้นมาเป็นบุคคลที่จะสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต





ริษัท เอ็ม บ ีเค จำ�กัด (มห�ชน) นำ�โดย น�ยสมพล  
ตรีภพน�รถ กรรมก�รผู้จัดก�รธุรกิจศูนย์ก�รค้� 

บริษัท เอ็ม บี เค จำ�กัด (มห�ชน) พร้อมด้วย 
น�งส�วอ�ทร วน�สนัตกุล กรรมก�รผูจ้ดัก�ร บริษัท เอ็ม บ ีเค  

โฮเตล็ แอนด ์ทวัร์ริซ่ึม จำ�กัด ผูบ้ริห�รโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส  
น�งส�วศตกมล วรกุล ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยสื่อส�รองค์กร บริษัท 

เอ็ม บี เค จำ�กัด (มห�ชน) และพนักงานกลุ่มธุรกิจในเครือ 
ประกอบด้วย ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ได้แก่ เอ็ม บี เค 
เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค พาราไดซ์ เพลส เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ 
พระราม 9 บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำากัด และบริษัท  
แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำากัด ร่วมบริจาคกล่อง- 

ลังกระดาษทีไ่มใ่ชแ้ล้วกบั “โครงก�ร MBK รวมใจ

สู้ภัย โควิด-19” เปล่ียนกล่องกระดาษเป็นเตียง
สนาม SCGP 
 สำาหรับโครงการดงักล่าว นบัเปน็อกีหนึง่ความ
ร่วมมอืร่วมใจ ของพนกังานบริษัทในเครือเอม็ บ ีเค  
รวมทั้ง ลูกค้า ร้านค้า และประชาชน ได้นำากล่อง
และลังกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาบริจาคอย่างต่อเนื่อง 
ในจุดติดตั้งกล่องรับบริจาคทั้ง 4 ศูนย์ ได้แก่ 

‘เอ็ม บ ีเค’พร้อมกลุ่มธรุกจิในเครอื รวมพลงั
ส่งมอบกล่อง-ลังกระดาษ 4 ตนั เพือ่ท�ำเตยีงสนำม

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ 
ชั้น G หน้าลิฟต์หมายเลข 17-19 
ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 
1 บริเวณเคานเ์ตอร์ประชาสัมพันธ ์
ศูนย์การค้ าพาราไดซ์ เพลส 
บริเวณ ชั้น 2 ใกล้ทางเชื่อมเข้า
อาคาร และ ศูนย์การค้าเดอะ
ไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ชั้น 1 
ลานไนน์ สแควร์ เมื่อช่วงเดือน
พฤษภาคมที่ผ่านมา 
     หลังจากปดิโครงการแล้ว บริษัท  
เอ็ม บ ีเค จำ�กัด (มห�ชน) ทำ�ก�ร
ส่งมอบกล่อง-ลังกระดาษ จำานวน 
4 ตัน หรือเกือบ 4 พันกิโลกรัม 
ให้แก่ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 

จำ�กัด (มห�ชน) หรือ SCGP เพ่ือนำาไปรีไซเคลิผลิตเปน็เตยีงสนาม
กระดาษ สำาหรับรองรับผูป้ว่ยโควดิ-19 ใหก้บัโรงพยาบาลสนามทัว่
ประเทศ อกีทัง้เปน็การชว่ยลดจำานวนปรมิาณขยะโดยการหมนุเวยีน
นำาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่อย่างมีคุณค่าอีกด้วย 
 บริษัท เอ็ม บี เค จำ�กัด (มห�ชน) ขอขอบคุณทุกท่าน
ที่ได้ร่วมบริจาคลังและกล่องกระดาษในคร้ังนี้ และบริษัทพร้อม
สนับสนุนและร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือให้ประเทศไทยก้าวผ่าน
วิกฤติโควิด-19 ระลอกใหม่ ไปด้วยกัน







ไทยยูเนี่ยน บริจาคอาหารแมวเบลลอตต้า และอาหาร

สุนัขมาร์โว่ กว่า 35,000 กระป๋องในเดือนมิถุนายน 2564 
ช่วยเหลือสัตว์เล้ียงที่ได้รับการผลกระทบจากโควิด-19 ใน
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ท�าให้ในปีนี้ บริษัทมียอดการบริจาคอาหารสัตว์เล้ียง 
ทั้งหมดรวมมากกว่า 75,100 กระป๋อง

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) บริจาค 
อาหารแมวเบลลอตต้า และอาหารสุนัขมาร์โว่ มากกว่า  
35,000 กระป๋องในเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นหนึ่งในการ 
ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องแก่ชุมชน 
สัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั่วประเทศไทย

ชุมชนสัตว ์เ ล้ียงจ�านวนมากก�าลังประสบกับความยาก 
ล�าบากอนัเกดิจากผลกระทบของสถานการณ์โควดิ-19 การบริจาคนี้ 
จะช่วยสนับสนุนองค์กรสัตว์เล้ียง และสถานที่พักพิงสัตว์เล้ียง 
ต่างๆ ที่ดูแลสัตว์ป่วย สัตว์พิการ และสัตว์จรจัด รวมถงึช่วย 
แจกจ่ายอาหารเหล่านีใ้ห้กบัอาสาสมคัรตามพ้ืนทีท่ีค่อยให้อาหารและ
ช่วยเหลือแมวและสุนขัทีอ่ดอยากทั่วประเทศไทย

“เราตระหนักดีว่าสถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบ 
ต่อชุมชนสัตว์เล้ียงหลายแห่งที่ให้การดูแลและให้อาหารแก่ 
สัตว์เหล่านั้น” นายพรชัย ตติยชัยทวีสุข รองประธานบริหาร 

ด้านพัฒนาลูกค้า กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงกล่าว “ธุรกิจอาหาร
สัตว์เล้ียงของไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนชุมชนเหล่านี้ต่อไป 
เพ่ือช่วยให้ผูท้ีด่แูลสัตว์เล้ียงและอาสาสมคัรในชมุชนต่างๆ สามารถ
ดูแลสัตว์เลี้ยงและเหล่าสัตว์จรในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้”

ประเทศไทยก�าลังต่อสู ้กับการระบาดของไวรัสโควิด-19 
ระลอกที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน และไทยยูเนี่ยนได้มอบอาหาร 
แมวเบลลอตต้า และอาหารสุนขัมาร์โว่ไปแล้วกว่า 75,100 กระป๋อง
ในปีนี้ เพ่ือให้สถานที่พักพิงสัตว์ องค์กรสัตว์เล้ียง และอาสา
สมคัรทัว่ประเทศไทยสามารถเล้ียงดใูห้อาหารสัตว์เหล่านัน้ได้อย่าง 
ต่อเนื่องให้ได้มากที่สุด 

“ปีทีผ่่านมาเราได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือสัตว์จรจัดมากกว่า
ที่เคย เนื่องจากสมาชิกในชุมชนและกลุ่มต่างๆ จ�านวนมากที่ปกติ

ดูแลสัตว์ต่างๆ เหล่านั้นก�าลังเผชิญการตกงาน การย้ายที่อยู่ 
หรือเจ็บป่วย” เอมี่ บารอน ผู้ก่อตั้ง Paws Bangkok กล่าว 
“เราขอบคุณไทยยูเนี่ยนส�าหรับการบริจาคอาหารสัตว์เล้ียงใน 
คร้ังนี้ เพราะไม่เพียงแต่จะน�ามาเลีย้งดสัูตว์เล้ียงทีเ่ราดแูลเท่านัน้ 
แต่ทีส่�าคญัคอืช่วยให้เราได้มส่ีวนร่วมกบัชมุชนในวงกว้างเพ่ือช่วย
เหลือสัตว์ที่ไร้บ้านเหล่านั้น”

ปีเตอร์ กัลลี่ ผู้อ�านวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร บริษัท  

ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องจาก 
ผู้คนจ�านวนมากก�าลังท�างานจากที่บ้านหรืออยู่แต่ในบ้าน “ด้วย
เหตุนี้ท�าให้ผู้ดูแลสัตว์เลี้ยง สถานที่พักพิงสัตว์ และกลุ่มอาสา
สมคัรต่างๆ มคีวามต้องการอาหารสัตว์อย่างมากเพ่ือมาดแูลสัตว์
ที่พวกเขาดูแล โดยเฉพาะแมวและสุนัขจรจัด”

“ผู ้คนจ�านวนมากก�าลังประสบกับความยากล�าบากทาง 
การเงินอันเป็นผลกระทบมาจากการระบาดของโควิด-19 ที่มีอยู่ใน
ขณะนี้ ซึ่งท�าให้เป็นเร่ืองยากส�าหรับกลุ่มผู้เล้ียงสัตว์เหล่านี้ใน
การหาอาหารมาเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงของพวกเขาได้ใน สถานการณ์ 
เช่นนี้ เราได้ให้ความช่วยเหลือต่อกลุ่มผู้เล้ียงสัตว์โดยการ 
มอบอาหารสัตว์เล้ียงที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ 
เพ่ือสนับสนุนกลุ่มผู้ที่เล้ียงสัตว์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้ในช่วงเวลาที่ยากล�าบากเช่นนี้ และการดูแลสัตว์เล้ียงเหล่านี ้
เป็นงานส�าคัญที่พวกเขาท�า”

การบริจาคครั้งล่าสุดนี้ บริษัทได้ส่งมอบอาหารสัตว ์
แก่องค์กรสัตว์เล้ียงและสถานพักพิงสัตว์ จ�านวน 8 แห่ง  
ในจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และชลบุรี ได้แก่  
Paws Bangkok องค์กรสวัสดิภาพสัตว์ The Hope 
Thai land บ ้านกัญญาภัทรเ พ่ือหมาแมวที่ถูกทอดทิ้ ง  
PickAPet4Home ป้าจุ๊บ้านพักส่ีขาเพ่ือหมาจร มูลนิธิรักษ ์
แมวปันน�า้ใจให้แมวจร สถานทีพั่กพิงส�าหรบัสนุขัพิการ Adrian 
Giurgu และมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

มอบอาหารแมวและอาหารสุนัข 

จ�านวน 35,000 กระป๋อง

เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ที่

ประสบความเดือดร้อนจาก COVID-19 
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ร่วมส่งกำ�ลังใจแก่บุคล�กรท�งก�รแพทย์
เด็กด้อยโอก�สทั่วประเทศ ร่วมฝ�่วิกฤติโควิด-19 

	 “แอน-จักรพงษ์”	และผู้บริหาร	“บมจ.เจเคเอ็น	โกลบอล	มีเดีย	
หรือ	JKN”	จัดทำาโครงการมอบอาหาร	1	ล้านกล่องและถุงน้ำาใจ	จาก
ร้านอาหารช่ือดงัในเครือ	JKN	เพือ่รว่มสง่กำาลงัใจใหแ้ก่บคุลากรทางการ
แพทย์	 ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดโควิด-19	ตลอดจนเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสทั่วประเทศ	เพื่อ
ร่วมต่อสู้ฟันฝ่าให้รอดจากวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน	
 จักรพงษ์	จักราจุฑาธิบดิ	์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ	 บริษัท	 เจเคเอ็น	 โกลบอล	 มีเดีย	 จำากัด	 (มหาชน) หรือ 
JKN ผู้นำ�ก�รจัดจำ�หน่�ยลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับส�กล เปิดเผยว่� 
จ�กสถ�นก�รณ์โควิด-19 ที่ยังแพร่ระบ�ดอย�่งรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตคว�มเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม บริษัทจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในก�รสร้�งขวัญและกำ�ลังใจเพ่ือร่วมต่อสู้ไปด้วยกันให้แก่บุคล�กรท�ง 
ก�รแพทย ์ซึง่เปน็ด�่นหน�้ทีท่ำ�ง�นดว้ยคว�มทุม่เท แรงก�ย แรงใจอย�่ง
หนกั เพ่ือช่วยเหลือผู้ไดรั้บผลกระทบจ�กโควดิ โดยส่งมอบอ�ห�รกล่อง 

ก�รดูแลจำ�นวนม�ก โดยสถ�นก�รณ์โควิด-19 นี้ ทำ�ให้ประช�ชนม�บริ
จ�คของให้มูลนิธิน้อยลง ทำ�ให้ของใช้อุปโภคบริโภคเกิดภ�วะข�ดแคลน 
ก�รได้รับคว�มช่วยเหลือจ�ก JKN ที่มอบ “ถุงน้ำาใจ” ในโครงก�รของ 
คุณแอน-จักรพงษ์ ทำ�ให้เด็กๆ มีคว�มสุข และรู้สึกมีกำ�ลังใจที่ดีขึ้น 
 นายประเสริฐ	 สาขาว	ผู้อำานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน	จังหวัดนครปฐม กล่�วว่� ขอขอบคุณผู้บริห�ร JKN คุณ
แอน-จักรพงษ์ ที่มอบถุงน้ำ�ใจให้แก่เด็กและเย�วชนในสถ�นพินิจ ที่แม้
จะไม่ใช่มูลนิธิเด็กด้อยโอก�ส แต่ก็ได้รับถุงน้ำ�ใจจ�กคุณแอนในคร้ังนี้ 
ทำ�ให้เด็กและเย�วชนรับรู้ได้ถึงคว�มห่วงใยและรับรู้ว่�สังคมไม่ทอดทิ้ง
กัน ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้เย�วชนกลุ่มนี้ พร้อมจะกลับคืนสู่สังคม
และเป็นคนดีของประเทศต่อไป

เพ่ือร่วมส่งกำ�ลังใจให้แก่เด็กๆ ผู้ด้อยโอก�สท�งสังคมที่อยู่ภ�ยใต้ก�ร
ดูแลของมูลนิธิต่�งๆ ทั่วประเทศ รวมถึงเย�วชนที่อยู่ในสถ�นพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเย�วชนอีกด้วย
 “เร�จัดทำ�โครงก�รมอบอ�ห�รและถุงน้ำ�ใจนี้เพ่ือเป็นกำ�ลังใจให้แก่
ทีมหมอและพย�บ�ลทุกคน ที่มีหัวใจเข้มแข็งในก�รเป็นแนวหน้�ช่วย
ดูแลผู้ป่วยติดโควิดที่มีคว�มทุ่มเท ทำ�ง�นหนักม�โดยตลอด เพื่อดูแล
สุขภ�พของพ่ีนอ้งประช�ชนคนไทยทกุคน และเร�จะไมท่อดทิง้กลุ่มเดก็ๆ 
และเย�วชนของประเทศทีด่อ้ยโอก�ส ซึง่จะเตบิโตเปน็ผูใ้หญท่ีด่ใีนสังคม 
ซึง่ทกุคนตอ้งรอดและผ่�นวิกฤตนิีไ้ปดว้ยกนั” คณุแอน-จักรพงษ์ กล่�ว
 คณุสมคัพล	ศรียานนท	์หวัหนา้แผนกผูบ้ริจาครายใหญแ่ละองคก์ร	
มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์	 กล่�วว่� เร�เป็น
มลูนธิทิีช่ว่ยเหลือเดก็ทีสู่ญเสียบดิ�ม�รด� และข�ดญ�ตมิติร ทีม่เีดก็อยูใ่น 

จำ�นวน 1 ล้�นกล่องจ�กร�้นอ�ห�รสุดพรีเมี่ยม ได้แก่ โอจุ๊บ จีบต้ม
เป�, จอมพล พริกแกง, เจ๊ณีย์ ส�ยแซ่บ และแต้จิ๋ว คิทเช่น พร้อม
แคปซูลวิต�มินรวมวีออลิน มอบให้กับหมอและพย�บ�ล เพ่ือบำ�รุง 
สุขภ�พใหแ้ขง็แรง ใหม้คีว�มพร้อมในก�รชว่ยเหลือผูป้ว่ยและสู้ภยัโควดิ
 นอกจ�กนี้ แอน-จักรพงษ์ ยังไม่ทอดทิ้งกลุ่มผู้ด้อยโอก�สท�ง
สังคม จึงไดจ้ดัทำ� “ถุงน้ำาใจ” ขึน้ ซึง่ประกอบดว้ย คกุกีช้อ็กโกแลตชพิ 
ซึ่งหน้�ซองเป็นภ�พว�ดของลูกส�ว “น้องแองเจิ้ล” ส่วนน้ำ�ดื่มเป็นภ�พ
ว�ดของลูกช�ย “น้องแอนดรูว์” รวมถึงผัดหมี่สูตรไท-ยวน “หมี่วอย” 
และข�้วเกรียบปล�ทูแท้ “ทูฟิต” มอบให้แก่มูลนิธิเด็กทั่วประเทศ เช่น 
มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมร�ชินูปถัมภ์ มูลนิธิบ�้นนกขมิ้น 
มูลนิธิโรงเรียนบ้�นเด็กร�มอินทร� (บ้�นเด็กต�บอดผู้พิก�รซ้ำ�ซ้อน) 





‘ธนชาตประกันภัย’ ผนึก ศปถ.ร่วมกิจกรรม
เดินหน้า ‘พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2’
เสนอโครงการถนนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

นชาตประกันภัย จับมือ ศูนย์อำ�นวยก�รคว�ม
ปลอดภัยท�งถนน (ศปถ.) เดินหน้าสานต่อโครงการ 
“พลังชุมชนสร้�งถนนปลอดภัย ปี 2” ปลุกพลัง

ประชาชนในท้องถิ่นทุกระดับร่วมใจแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนน
ในชุมชน โดยปีนี้เตรียมงบแก้ 10 จุดเสี่ยงทั่วประเทศ ชุมชนละ 
200,000 บาท ขยายเวลาเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2564 ที่เว็บไซต์ www.พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย.com
 น�ยพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ธน
ช�ตประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) กล่าวว่า โครงการ “พลังชุมชน
สร้างถนนปลอดภัย” เป็นความร่วมมือระหว่าง บมจ.ธนชาต 
ประกนัภยั และศนูยอ์ำานวยการความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.) วาง

ชุมชนละ 200,000 บาท ต่อไป
 โครงการ “พลังชุมชนสร้�งถนนปลอดภัย ปี 2” ขยายเวลา
เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ขอเชิญชุมชนทั่ว
ประเทศมาสร้างทมี รวมพลังนำาเสนอพ้ืนทีจุ่ดเส่ียงทางถนน พร้อม
แนวทางการแก้ไข โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.
พลังชุมชนสร้�งถนนปลอดภัย.com

เปา้หมายใหช้มุชนตืน่ตวัและลุกขึน้มาร่วมสร้างความเปล่ียนแปลงใน
การแก้ปัญหาและลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายรองในชุมชน 
ร่วมกัน ซึ่งในปีแรกได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นอย่างมาก  
เห็นได้จากมีชุมชนส่งโครงการเข้าร่วมทั้งหมด 127 พื้นที่ และได้
รับการคัดเลือกจำานวน 10 พื้นที่ 

ในปี 2564 นี้ จึงเดินหน้าสานต่อโครงการ “พลังชุมชนสร้าง
ถนนปลอดภัย ปี 2” เปิดโอกาสให้ชุมชนทั่วประเทศ 
นำาเสนอโครงการวิเคราะห์แก้ไขจุดเส่ียงในชุมชนของ
ตน เน้นให้ทุกคนสามารถวิเคราะห์จัดทำาแผนได้ด้วย
ตนเอง แล้วเสนอโครงการเข้ามา โดยขั้นตอนการ 
คดัเลือกผลงานจะแบง่เปน็ 2 รอบ คอื รอบคดัเลือก 
คณะกรรมการคดักรองผลงานใหเ้หลือเพียง 30 พ้ืนที ่ 
และรอบตัดสิน ที่ป รึกษาและคณะกรรมการผู้ 
ทรงคุณวุฒิ จะคัดเลือก 10 โครงการ ซึ่งหากชุมชน
ใดผา่นเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือก ธนชาตประกนัภยั
จะประสานกับภาคีและชุมชน สนับสนุนงบประมาณ
สำาหรับดำาเนินการแก้ไขปัญหาลดจุดเส่ียงในพ้ืนที่ 

พีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี





บทความ : โครงการ “ล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน”

เรื่อง : 2 ล้านเสื้อกาวน์แห่งความห่วงใย ติดเกราะให้ด่านหน้าสู้โควิด 19

ในอดีตนักรบยังมีชุดเกราะเพ่ือป้องกันอันตรายจากคมดาบ  
แล้วท�าไมวันนีน้กัรบทีไ่ม่ว่าจะเป็นบคุลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลรัฐ 
หน่วยงานราชการ อาสาสมคัรด่านหน้าและองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร 
ถึงจะไม่มีชุดเกราะเพื่อป้องกันเชื้อโรคกับเขาบ้างล่ะ!

จากจ�านวนตวัเลขของผูต้ดิเชือ้โควดิ 19 ทีย่งัคงสูงอย่างต่อเนือ่ง ท�า 
ให้นาทนีีไ้ม่มกีลุ่มคนใดทีจ่ะเส่ียงไปกว่าทพัด่านหน้าทีท่�าการช่วยเหลอื 
ผูต้ดิเชือ้ ดงันัน้ อปุกรณ์ป้องกนัต่างๆ โดยเฉพาะชดุ PPE ทีเ่ปรียบได้กบั 
ชุดเกราะป้องกันไวรัสจึงขาดไม่ได้ในยามวิกฤตนี้

การแพร่ระบาดระลอก 3 ท�าให้ บรษิทั พีทที ีโกลบอล เคมคิอล 
จ�ำกัด (มหำชน) หรือ GC ยังคงเดินหน้าสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน
ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความห่วงใย 
โดยได้ริเร่ิมโครงการ ‘ล้านความห่วงใย..เพ่ิมพ้ืนที่ปลอดภัยให้ทุก
คน’ เพื่อมารับมือกับวิกฤตโควิด 19 โดยก่อนหน้านี้ GC ได้ร่วมมือ 
กับพันธมิตรทุกภาคส่วน ส่งมอบชุด PPE ภายใต้แบรนด์ Greater 
Care by GC โดยได้สนับสนุนชุดดังกล่าว เรียบร้อยแล้วตามเป้า
หมายที่วางไว้จ�านวน 2,000,000 ชุด ครอบคลุมโรงพยาบาลและ
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ

โดยชุดที่มอบให้ไม่ได้เป็นชุด PPE ธรรมดาๆ แต่เป็นชุดที่ผ่าน
การออกแบบด้วยนวัตกรรมการขึ้นรูป ที่ดึงคุณค่าและคุณสมบัติของ
พลาสติกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง GC ร่วมมือกับพันธมิตรใน
การออกแบบและผลิตออกมาทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่

ชุดกาวน์กนัน�า้ (PE Gown) GC ร่วมมอืกบับริษัท ไทยฮอสพิทอล 
โปรดกัส์ จ�ากดั ผลิตเส้ือกาวน์พลาสตกิแบบใช้คร้ังเดยีวทิง้ (Disposable  
Gown) ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีน (PE) คุณภาพสูง 
ทั้งเบาและสวมใส่สบาย มีคุณสมบัติในการป้องกันการปนเปื้อนสาร 
คัดหล่ังอย่างไม่กลัวเกรง และใช้ได้อย่างคล่องตัว โดยหลังใช้งาน 
สามารถกระตุกเสื้อให้ฉีกขาด เพื่อทิ้งได้ทันที ช่วยลดการสัมผัสและ 
ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 

ชดุคลุมปฏบิตักิาร (Coverall) GC ร่วมมอืกบับริษัท ไทยแทฟฟิต้า  
จ�ากัด ผลิตชุดคลุมปฏิบัติการ (Coverall) จากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 
ประเภท PET (rPET) 100% ในประเทศไทย ความพิเศษคอื ในการผลิต  
1 ชุดใช้การรีไซเคิลขวดน�า้ PET 18 ใบ หมุนเวียนขยะพลาสติกได้ 
อย่างคุ้มค่า พร้อมเคลอืบสาร Polytetrafluorethylene มีคุณสมบัติ 
ป้องกนัการซมึผ่านของน�า้ทีม่แีรงดนั (Hydrostatic Pressure) สามารถ 
ท�าความสะอาดและน�ากลับมาใช้ซ�้าได้สูงสุดถึง 20 คร้ัง ซึ่งถือ 
ได้ว่าเป็นชุด PPE ในระดับที่ 2 ผลิตตามมาตรฐาน ANSI/AAMI  
PB70 

แน่นอนว่า คุณสมบัติเพียบพร้อมขนาดนี้ ถือเป็นชุดเกราะที ่
คุณหมอหรือเจ้าหน้าที่ด่านหน้าสวมใส่แล้ว สามารถปฏิบัติภารกิจ 
ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมั่นใจ 

เหนอืส่ิงอืน่ใด ส่ิงส�าคญัของ ‘การเพ่ิมพ้ืนทีป่ลอดภยัให้ทกุคน’ ใน
แบบของ GC ไม่ใช่แค่การส่งมอบชดุ PPE ล้านชดุเท่านัน้ แต่เป็นการ
วางโครงสร้างการป้องกันทั้งระบบด้วยนวัตกรรมพลาสติก ตั้งแต ่
ช่วยลดการพึ่งพาการน�าเข้าผลิตภัณฑ์ และมีต้นทุนที่ถูกจากวัตถุดิบ 
ภายในประเทศ ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมพลาสติก การผลิต
ผลิตภณัฑ์ ไปจนถงึการย่อยสลายทีไ่ม่สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
ในระยะยาว เพื่อเป้าหมายที่มุ่งสู่การเป็น Chemistry for Better 
Living ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตของทุกคนดีขึ้นอย่างแท้จริง 

#GC #GChemistryforBetterLiving #ล้านความห่วงใยเพิ่ม
พื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน



สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทย ทีย่งัคงระบาดต่อเนือ่ง  
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการด�าเนินชีวิตของผู้คนอย่างมาก ท�าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะ “บคุลากรทางการแพทย์” ทีเ่ป็นด่านหน้า ต้องทุม่เทท�างานหนกั ขณะทีท่กุภาคส่วนต่าง 

เร่งระดมความช่วยเหลืออย่างเตม็ก�าลงัความสามารถเพือ่ให้
ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้

ต่อยอดนวัตกรรมที่มี ใช้เวลาเป็นเดิมพัน ทัน 
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

เอสซีจเีป็นหนึง่ในองค์กรทีน่�าความเชีย่วชาญ พัฒนา
นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีอยู่เพ่ือช่วยลดความเส่ียงการติดเช้ือให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
ตั้งแต่เกิดการระบาดระลอกแรก ที่พัฒนานวัตกรรมที่อาศัยความ “เร็ว” แข่งกับ “เวลา” ทีมงาน 

เอสซจีียงัได้ร่วมมอืท�างานอย่างใกล้ชิดกบัทมีแพทย์ เพ่ือเข้าใจ 
ความต้องการตอบโจทย์การใช้งานได้จริง เน้นการคิดค้น  

ออกแบบ พัฒนา ผลิตภณัฑ์ โซลูชนั ใช้เทคโนโลยมีี 
ประสิทธภิาพให้ทนัต่อความต้องการตามสถานการณ์ 
ในแต่ละช ่วงของการระบาดที่ เปล่ียนแปลงไป 
อย่างรวดเร็ว โดยสามารถคิดค้นนวัตกรรมเพ่ือช่วย 
ลดความเส่ียงการติดเช้ือเพ่ิมความอุ่นใจให้กับทีม
แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง ให้สามารถ

รับมอืวกิฤตโควดิ 19 ได้อย่างปลอดภยั รวมถงึยงับรรเทาผลกระทบของประชาชนได้อกีทางหนึง่  
ตลอดจนมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยสามารถก้าวผ่าน วิกฤตครั้งนี้ได้อย่างดีที่สุด

8 นวัตกรรม รับมือโควิดระบาดระลอก 3 พร้อมส่งมอบทั่วประเทศ 

จากการแพร่ระบาดทีเ่กดิขึน้ในหลายพ้ืนทีข่องประเทศ มจี�านวนผูต้ดิเชือ้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนือ่ง  
ท�าให้หลายโรงพยาบาลเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ  
เตยีงส�าหรบัรองรบัผูป่้วยจ�านวนมาก รวมถงึการเตรียมความพร้อมหากห้องไอซยีไูม่เพียงพอต้องการ  
เอสซีจีได้ต่อยอดและพัฒนา “8 นวัตกรรม” โดยส่งมอบให้กว่า 40 โรงพยาบาล และ 
โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ ได้แก่ 

นวตักรรมไอซียูโมดลูาร์ (Modular  
ICU) ส�าหรับผู้ป่วย วกิฤตโควดิ โดยต่อยอด 
ร่วมกับคณะแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี 
ก่อสร้างได้รวดเร็วภายใน 1 สัปดาห์ ตาม 

มาตรฐานห้อง ICU มฟัีงก์ชนัการใช้งานเพ่ือพยงุชพีผูป่้วยขัน้ วกิฤต แยกระบบ 
อากาศของทมีแพทย์และคนไข้ออกจากกนัโดยเดด็ขาด เพ่ือลดความเส่ียง 
ของบคุลากรทางการแพทย์ แยกผู้ป่วย วิกฤตโควิด ออกจากผูป่้วยปกติ

นวัตกรรมเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี (SCGP Paper Field  
Hospital Bed) เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนเตียงผู้ป่วย โดยผลิตจาก 
กระดาษรีไซเคลิ 100% ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ เพ่ือรองรบัการใช้งาน 
ของสรีระของคนเอเชีย น�้าหนักเบา ประหยัดพื้นที่ขนส่งและการจัดเก็บ 
ประกอบง่ายใน 8 นาท ีโดยไม่ต้องใช้กาว ใช้ได้นาน 3 เดอืน หากไม่โดนน�า้  
และรบัน�า้หนกัได้ถงึ 100 กโิลกรัมในแนวราบ นอกจากนี ้ยงัร่วมมอืกบั 62  
องค์กรเปิดโครงการ “รวมใจสู้โควดิ” เพ่ือเปิดจุดรับกล่องกระดาษทีเ่หลือ
ใช้น�ากลับมารีไซเคิลเป็นเตียงสนามกระดาษ หมุนเวียนน�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่อย่างมีคุณค่า 

นวัตกรรมห้องน�้าส�าเร็จรูป (Modular Bathroom) เน้นการผลิตแบบเบ็ดเสร็จพร้อม 
ใช้งานด้วยโครงสร้างคอนกรีต ที่สามารถผลิต ขนส่งง่าย และติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว และยัง 
ออกแบบให้มีความทนทาน ปลอดภัย ท�าความสะอาดดูแลฆ่าเชื้อได้ง่าย เพ่ือช่วยลดความ 
เส่ียงตดิเชือ้ อกีทัง้ยงัมกีารแยกการใช้งานออกเป็นห้องเดีย่ว ท�าให้แยกการใช้งานและท�าความสะอาด 
ได้อย่างอิสระแยกออกจากกัน  

ห้องตรวจเชื้อความดันบวก (Positive  
Pressure SWAB Cabinet) เพ่ือใช้ท�าการ 
คดักรองและตรวจวินจิฉยัโรคประจ�าจดุ ห้องตรวจ
ได้มาตรฐานปลอดเชือ้ เคล่ือนย้ายโครงสร้างและ
ติดตั้งได้ง่าย  

นวตักรรมห้องแยกป้องกันเช้ือความดนัลบแบบเคลือ่นที ่(Negative Pressure Isolation 
Room) ส�าหรับปฏิบัติการในห้องฉุกเฉิน ห้องไอซียู หรือเป็นห้องพักผู้ป่วย  

นวัตกรรมแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ (Patient Isolation Capsule) ป้องกัน
การแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  

นวัตกรรมแคปซูลเคล่ือนย้ายผู้ป่วยความดันลบ 

ส�าหรับเข้าเครื่อง CT scan (Small Patient Isolation  
Capsule for CT Scan) 

นวตักรรมอุปกรณ์ครอบศรีษะคนไข้เพ่ือลดการฟุ้ง

กระจายของเชื้อ ส�าหรับงานทันตกรรม (Dent Guard)  

“เอสซีจี”

เร่งพัฒนา‘นวัตกรรม’

ช่วยชาติฝ่า‘วิกฤตโควิด 19’

นวัตกรรมไอซียูโมดูลาร์ (Modular ICU)

นวัตกรรมห้องน�า้ส�าเร็จรูป (Modular Bathroom) 

นวัตกรรมเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี

นวัตกรรมห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ 

นวัตกรรมแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ ส�าหรับเข้าเครื่อง CT scan

ห้องตรวจเชื้อความดันบวก

นวตักรรมแคปซูลเคลือ่นย้ายผูป่้วยความดนัลบ

นวัตกรรมอุปกรณ์ครอบศีรษะคนไข้
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของเชื้อส�าหรับงานหัตถกรรม
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ปรึกษาด้านสุขภาพต่างๆ แก่ทั้งครอบครัว ให้เกิดการดูแลอย่างต่อ
เนื่อง ด้วยราคาที่สมเหตุสมผลและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น” ดร.ฮาราลด ์
ลิงค์ กล่าว 
 สำาหรับการรุกสู่ธุรกิจสุขภาพของ บี.กริม มาจากรากฐานที่
แข็งแกร่งของ บี.กริม จากประวัติศาสตร์การดำาเนินธุรกิจ 
143 ปใีนประเทศไทย ทีเ่ร่ิมตน้ดว้ยการเปดิร้านขาย
ยาตำารับตะวันตก ชื่อ “สยามดิสเป็นซารี่” ขึ้นใน
รัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว  รัชกาลที่ 5  จนได้รับความนิยมและยอมรับ

ในราชสำานัก และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
เป็น “ร้านยาหลวง”
 นอกจากนี้ โมเดลธุรกิจของ “พรีโมแคร์” ยังสะท้อนค่า
นิยม 4Ps ขององค์กร คือ Pioneering Spirit (ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค)์, Positivity (ทศันคตทิีด่)ี, Partnership (ความร่วมมอื), 
Professional (ความเป็นมืออาชีพ) ที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้
กับคนไทยและสังคมไทย โดยเน้นการสร้างพันธมิตร และความ
เปน็มอือาชพีดว้ยทมีแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทีผ่า่นระบบการคดัสรรอยา่ง
มคีณุภาพ ซึง่ปจัจุบนับริษัทไดร่้วมเปน็พันธมติรกบัโรงพยาบาลตา่งๆ 
ในการคัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ที่จะมาประจำาที่คลินิก รวมถึง
แพทย์ที่ให้คำาปรึกษาในด้านต่างๆ  
 มร.นิโกลาส์ ชาบานิเยร์ ประธานกลุ่มธุรกิจ บี.กริม เฮลท์
แคร์ กล่าวว่า ในปีนี้ บริษัทตั้งเป้าขยายสาขาคลินิก “พรีโมแคร์” 
ในพื้นที่กรุงเทพฯ ประมาณ 3-5 สาขา ส่วนระยะยาวมีเป้าหมาย
ขยายสาขา “พรีโมแคร์” ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่าง
จังหวดั เพ่ือใหบ้ริการดแูลสุขภาพคนไทยไดอ้ยา่งครอบคลุม และทัว่
ถึง โดยเน้นพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชน อาทิ หมู่บ้าน, คอนโดมิเนียม, 
สำานักงาน และศูนย์การค้า เป็นต้น 
 ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลสุขภาพที่เข้าถึงมากขึ้น บริษัท
พร้อมเปิดกว้างในการเข้าร่วมกับพันธมิตรในวงการการแพทย์ รวม

ถึงพันธมิตรในด้านต่างๆ เพื่อให้การขยายสาขาสามารถทำาได้
รวดเรว็ รวมถงึเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร ซึง่เชื่อ
ว่าการเปิด คลินิก “พรีโมแคร์” จะเป็นจุดเปล่ียน
สำาคญัของระบบการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ซึง่
จะทำาให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว
 ปัจจุบันคลินิก “พรีโมแคร์” (PrimoCare 
Medical) เปิดให้บริการที่อาคารไวท์เฮ้าส์ บี.กริม 
สำานักงานใหญ่ ถนนกรุงเทพ-กรีฑา ให้บริการปรึกษา

ปัญหาสุขภาพและตรวจโรคทั่วไป และตรวจคัดกรอง
ความเสี่ยงโรคเรื้อรัง โรคมะเร็ง โดยทีมแพทย์และ

พยาบาล ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00– 
18.00 น. นอกจากนี้ ยังมีให้

บริการ “จิตบำาบัด” ทุกวัน
อังคารและวันพฤหัสบดี 
เวลา 08.00-12.00 น. และ 
กายภาพบำาบัด ทุกวันพุธ 
และศุกร์ เวลา 08.00-
18.00 น. รวมถึงบริการ
โภชนบำาบัด ตลอดจน 
การส่งเสริมสุขภาพ โดย
ให้การดูแลและแนะนำา
ทกุองคป์ระกอบสุขภาพ 
ของแตล่ะบคุคล, ตรวจ 
สุขภาพประจำาปี และ
บริการฉีดวัคซีน  
 

ดร.ฮาราลด ์ลงิค ์ประธาน บ.ีกริม เปดิเผยวา่ บริษัทพร้อม 

รุกธรุกจิเฮลธแ์คร์อยา่งเตม็ทีใ่นปนีี ้ดว้ยการเปดิตวัคลินกิ 
“พรีโมแคร์” (PrimoCare Medical) เมือ่เดอืนกมุภาพันธ ์

ทีผ่า่นมา โดยเปน็สาขาตน้แบบ ณ อาคารไวทเ์ฮ้าส์ บ.ีกริม สำานกังาน
ใหญ่ ถ.กรุงเทพ-กรีฑา ครอบคลุมบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น 
ได้แก่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตลอดจนตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรค
เรือ้รัง อาท ิเบาหวาน, ความดนัโลหติสูง, ไขมนัในเลือดสูง, โรคภมูแิพ้ 
นอกจากนี้ ยังมีให้บริการจิตบำาบัด, กายภาพบำาบัด, โภชนบำาบัด 
รวมถงึการดแูลและแนะนำาทกุองคป์ระกอบสุขภาพของแตล่ะบคุคล 
และการตรวจสุขภาพประจำาปี 
 สำาหรับจุดเด่นของพรีโมแคร์ คือ การมีแนวคิดที่คำานึงถึงผู้
ป่วยเป็นศูนย์กลาง การให้บริการตรวจโรค แก้ไขปัญหาอาการเล็ก
น้อย โดยไม่จำาเป็นต้องไปโรงพยาบาลใหญ่ เปรียบเสมือน “คลินิก
ใกล้บ้าน” ที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ใส่ใจ ใกล้ชิด ในกรณี
ที่ผู้เข้ารับการรักษามีอาการเจ็บป่วยรุนแรง หรือจำาเป็นต้องได้รับ
การดูแลจากแพทย์เฉพาะทาง คลินิก “พรีโมแคร์” ก็สามารถส่งต่อ
ผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง หรือโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยต้องการ
ไปรักษาต่อได้ พร้อมระบบการส่งต่อข้อมูลที่ทันสมัย เพ่ือให้การ
รักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 “บี.กริม ลงทุนในธุรกิจนี้ เพราะเราเชื่อมั่นว่า สุขภาพที่ดี ต้อง
เร่ิมตน้จากการรู้จักดแูลร่างกายอยา่งองคร์วม เนน้การปอ้งกนัอยา่ง
ต่อเนื่อง  เราต้องการเปล่ียนรูปโฉมการดูแลสุขภาพของคนไทย 
โดยการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันก่อนเกิดโรค เพ่ือช่วย
ให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน  การเปิด พรีโมแคร์ ให้เป็น
คลินิกใกล้บ้าน จึงเป็นเสมือนการมีแพทย์ประจำาตัวที่สามารถให้คำา 

‘บี.กริม’ผนึกพันธมิตรเปิด‘พรีโมแคร์’ 
สร้างจุดเปลี่ยนดูแล รักษาสุขภาพอย่างยั่งยืน
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‹ÙÂÍÒŒ¨àÒŒÅ¡àÁÍ¨ÅØ¨ÐÃ¾ç̈´àÁÊ·ÒºÐÃ¾§Í¢ÂÑÁÊªÑÃ

ºÑÃÁÍÂÐÅáÁÂÔ¹ÁÒÇ¤ºÑÃŒ´ä¹ ̈ 5 ‹Õ·ÅÒ¡ªÑÃ  ÇÑË

ã¹ÃÒªÊÓÒ ŒËã§ŒÑµ§‹µá ÏÒŒÅ¡à´Ã»â³Ø¤Ô¸Ò³ØÃ¡ÒËÁÐÃ¾ºÑÃŒ´äÐÅá ¡Ñ¹
 ¹ç»à ”งวลหายนา้ร“

  §Í¢¨Ô¡ÃØ¸Å´àÁâ ŒÕ¹¡Ò¨¡Í¹ “¾รÕâÁá¤ร�” ÂÑ§ÊÐ·ŒÍ¹¤‹Ò
Á‹ÔÃàÔÃ´Ô¤ÁÒÇ¤( tiripS gnireenoiP Í×¤ Ã¡�¤§Í§Í¢ sP4 ÁÂÔ¹
,)Í×ÁÁÇ‹ÃÁÒÇ¤( pihsrentraP ,)Õ‹́Õ·Ôµ¤¹ÈÑ·( ytivitisoP ,)�¤ÃÃÊ§ÒŒÃÊ  
ŒËãÕ´‹Õ·§‹ÔÊ�¤ÃÃÊ§ÒŒÃÊÃÒ¡§ÍŒµ‹Õ· )¾ÕªÒÍÍ×Á¹ç»àÁÒÇ¤( lanoisseforP

¡Ñº¤¹ä·ÂáÅÐÊÑ§¤Áä·Â â´Âà¹Œ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¾Ñ¹¸ÁÔµÃ áÅÐ¤ÇÒÁ
§Ò‹ÂÍÃÃÊÑ́¤ÃÒ¡ººÐÃ¹Ò‹¼‹Õ·ÞÒªÇÂ‹ÕªàŒÙ¼�Â·¾áÁÕ·ÂÇŒ´¾ÕªÒÍÍ×Á¹ç»à
 æ§Ò‹µÅÒºÒÂ¾§ÃâºÑ¡ÃµÔÁ¸¹Ñ¾¹ç»àÁÇ‹ÃŒ´ä·ÑÉÔÃº¹ÑºØ¨Ñ̈»§‹Ö« ¾ÒÀ³Ø¤ÕÁ

Ó¨ÐÃ»ÒÁÐ¨‹Õ·�Â·¾áÃÒ¡§Ò·Ã¡ÒÅ¤ØºÃÃÊ´Ñ¤ÃÒ¡¹ã Ò §Ö¶ÁÇÃ ¡Ô¹ÔÅ¤‹Õ·
Ó¤ŒËã‹Õ·�Â·¾á Ò   æ§Ò‹µ¹ÒŒ´¹ãÒÉ¡ÖÃ»

 �·ÅÎà ÁÔÃ¡.Õº ¨Ô¡ÃØ¸Á‹ØÅ¡¹Ò¸ÐÃ» �ÃÂàÔ¹ÒºÒª �ÊÒÅ¡âÔ¹.ÃÁ
 ”�Ã¤áÁâÕÃ¾“ ¡Ô¹ÔÅ¤Ò¢ÒÊÂÒÂ¢ÒŒ»à§ŒÑµ·ÑÉÔÃº ŒÕ¹Õ»¹ã Ò‹ÇÇÒ‹Å¡ �Ã¤á

ÂÒÁËÒŒ»àÕÁÇÒÂÐÂÐÃ¹Ç‹Ê Ò¢ÒÊ 5-3 ³ÒÁÐÃ» Ï¾·à§ØÃ¡‹Õ·¹Œ×¾¹ã
¢ÂÒÂÊÒ¢Ò ”�ร¤áÁâÕร¾“ §Ò‹µÐÅá Ï¾·à§ØÃ¡¹ã§ŒÑ· æ§Ò‹µ‹Õ·¹Œ×¾§ÑÂ»ä 

Ç‹Ñ·ÐÅá ÁØÅ¤ºÍÃ¤§Ò‹ÂÍŒ´äÂ·ä¹¤¾ÒÀ¢ØÊÅáÙ´ÃÒ¡ÔÃºŒËãÍ‹×¾à Ñ́ÇË§Ñ¨
 ,ÁÂÕ¹àÔÁ´â¹Í¤ ,¹ÒŒº‹ÙÁË Ô·ÒÍ ¹ªÁØª§‹ÅËá¹ç»à‹Õ·‹Õ·¹Œ×¾¹Œ¹àÂ´â §Ö¶

ÊÓÒ  ¹Œµ¹ç»à ÒŒ¤ÃÒ¡�Â¹ÙÈÐÅá ¹Ò§¡Ñ¹
 ·ÑÉÔÃº ¹ŒÖ¢¡ÒÁ§Ö¶ÒŒ¢à‹Õ·¾ÒÀ¢ØÊÅáÙ´ÃÒ¡¾ÒÀÂ¡ÑÈÁ‹Ô¾àÍ‹×¾à ŒÕ¹§ŒÑ·

ÁÇÃ �Â·¾áÃÒ¡ÃÒ¡§Ç¹ãÃµÔÁ¸¹Ñ¾ºÑ¡ÁÇ‹ÃÒŒ¢àÃÒ¡¹ã§ÒŒÇ¡´Ô»àÁÍŒÃ¾
Ó·¶ÃÒÁÒÊÒ¢ÒÊÂÒÂ¢ÃÒ¡ŒËãÍ‹×¾à æ§Ò‹µ¹ÒŒ´¹ãÃµÔÁ¸¹Ñ¾§Ö¶ Òä´Œ
Í‹×ªà§‹Ö« ÃÒ¡ÔÃºŒËãÃÒ¡¹ã¾ÒÀÔ¸·ÔÊÐÃ»Á‹Ô¾à§Ö¶ÁÇÃ ÇçÃà´ÇÃ

Ç‹Ò¡ÒÃà» �´ ¤ÅÔ¹Ô¡ “¾รÕâÁá¤ร�” ¹Â‹ÕÅ»à´Ø¨¹ç»àÐ¨ 
ÊÓÒ §‹Ö« Â·äÈ·àÐÃ»¹ãÅÒºÒÂ¾ÒÉ¡ÑÃÃÒ¡ººÐÃ§Í¢ÞÑ¤
¨Ð·ÓÒ ÇÒÂÐÂÐÃ¹ã¹×Â§‹ÑÂÁÒÇ¤´Ô¡àŒËã
 »˜¨¨ØºÑ¹¤ÅÔ¹Ô¡ “¾รÕâÁá¤ร�” (PrimoCare 

 ÁÔÃ¡.Õº �ÊÒŒÎà�·ÇäÃÒ¤ÒÍ‹Õ·ÃÒ¡ÔÃºŒËã´Ô»à )lacideM
ÊÓÒ ÒÉ¡ÖÃ»ÃÒ¡ÔÃºŒËã Ò±ÕÃ¡-¾·à§ØÃ¡¹¹¶ ‹ÞËã¹Ò§¡Ñ¹

§ÍÃ¡´Ñ¤¨ÇÃµÐÅá »äÇ‹Ñ·¤Ãâ¨ÇÃµÐÅá¾ÒÀ¢ØÊÒËÞÑ»
ÐÅá�Â·¾áÁÕ·Â´â §çÃàÐÁ¤Ãâ §ÑÃÍŒ×Ãà¤Ãâ§Â‹ÕÊàÁÒÇ¤
–00.80 ÒÅÇà �Ã¡ØÈ-�Ã·¹Ñ¨¹ÑÇ¹ã ÅÒºÒÂ¾  
ŒËãÕÁ§ÑÂ ŒÕ¹¡Ò¨¡Í¹ .¹ 00.81

 ÃÒ¡ÔÃº ำบติจ“ า ”ดับ ¹ÑÇ¡Ø· 
ÍÑ§¤ÒÃáÅÐÇÑ¹¾ÄËÑÊº´Õ 
àÇÅÒ 08.00-12.00 ¹. áÅÐ 
¡ÒÂÀÒ¾ºÓÒ ¸Ø¾¹ÑÇ¡Ø· ´Ñº  
áÅÐÈØ¡Ã� àÇÅÒ 08.00-

ÃÒ¡ÔÃº§Ö¶ÁÇÃ .¹ 00.81
âÀª¹ºÓÒºÑ´ µÅÍ´¨¹ 

Â´â ¾ÒÀ¢ØÊÁÔÃÊà§‹ÊÃÒ¡
ãËŒ¡ÒÃ´ÙáÅáÅÐá¹Ð¹ÓÒ

¾ÒÀ¢ØÊºÍ¡ÐÃ»�¤§Í¡Ø·  
¨ÇÃµ ,Å¤¤ØºÐÅ‹µá§Í¢  

ÊØ¢ÀÒ¾»ÃÐ¨ÓÒ»‚ áÅÐ
 ¹Õ«¤ÑÇ´Õ©ÃÒ¡ÔÃº  

 

ด ÁÍ้ร¾·ัÉิรบ า‹วย¼àดิ»à Áิร¡.Õบ นา¸Ðร» �¤งิล �ดลาราÎ.ร  

¡Ô¹ÔÅ¤ÇÑµỐ»àÃÒ¡ÂÇŒ ́ŒÕ¹Õ»¹ã‹Õ·Áçµà§Ò‹ÂÍ�Ã¤á�¸ÅÎàÔ̈¡ÃØ¸¡ØÃ  
”�ร¤áÁâÕร¾“ �¸¹Ñ¾ÒÀÁØ¡¹Í×´àÍ‹×Áà )lacideM eraComirP(  

ÓÊ ÁÔÃ¡.Õº �ÊÒŒÎà�·ÇäÃÒ¤ÒÍ ³ ººá¹ŒµÒ¢ÒÊ¹ç»àÂ´â ÒÁ¹Ò‹¼‹Õ· Ò ¹Ò§¡Ñ¹
 ¹Œµ§ÍŒ×ºà¾ÒÀ¢ØÊ¨ÇÃµÃÒ¡ÔÃºÁØÅ¤ºÍÃ¤ Ò±ÕÃ¡-¾·à§ØÃ¡.¶ ‹ÞËã

¤Ãâ§Â‹ÕÊàÁÒÇ¤§ÍÃ¡´Ñ¤¨ÇÃµ¹¨´ÍÅµ »äÇ‹Ñ·¤ÃâÒÉ¡ÑÃ¨ÇÃµ ‹¡áŒ´ä
 Œ¾áÔÁÙÀ¤Ãâ ,§ÙÊ´Í×Åà¹ã¹ÑÁ¢ä ,§ÙÊµÔËÅâ¹Ñ´ÁÒÇ¤ ,¹ÒÇËÒºà Ô·ÒÍ §ÑÃÍŒ×Ãà

ÓºµÔ¨ÃÒ¡ÔÃºŒËãÕÁ§ÑÂ ŒÕ¹¡Ò¨¡Í¹ Ò  ,´Ñº ¡ÒÂÀÒ¾ºÓÒ Óº¹ªÀâ ,´Ñº Ò ´Ñº  
Ó¹Ð¹áÐÅáÅáÙ´ÃÒ¡§Ö¶ÁÇÃ Ò  Å¤¤ØºÐÅ‹µá§Í¢¾ÒÀ¢ØÊºÍ¡ÐÃ»�¤§Í¡Ø·
Ó¨ÐÃ»¾ÒÀ¢ØÊ¨ÇÃµÃÒ¡ÐÅá Ò  Õ»

 ÊÓÒ Ó¤‹Õ·´Ô¤Ç¹áÕÁÃÒ¡ Í×¤ �Ã¤áÁâÕÃ¾§Í¢¹‹´à´Ø¨ºÑÃË Ò ŒÙ¼§Ö¶§Ö¹
¡çÅàÃÒ¡ÒÍÒËÞÑ»¢äŒ¡á ¤Ãâ¨ÇÃµÃÒ¡ÔÃºŒËãÃÒ¡ §ÒÅ¡�Â¹ÙÈ¹ç»àÂÇ‹»

Ó¨‹ÁäÂ´â ÂÍŒ¹ Ò  ¹Í×ÁÊàºÂÕÃ»à ‹ÞËãÅÒºÒÂ¾§Ãâ»ä§ÍŒµ¹ç»à ¡ินิล¤“

 ”นา้บ้ล¡ã Õ³Ã¡¹ã ´ÔªŒÅ¡ã ¨ã‹Êã ÇçÃà´ÇÃ ¡Ç´ÐÊ ÂÒ‹§Œ´ä§Ö¶ÒŒ¢à‹Õ·
Ó¨Í×ÃË §Ãá¹ØÃÂÇ‹»ºç¨àÃÒ¡ÒÍÕÁÒÉ¡ÑÃÃÒ¡ºÑÃÒŒ¢àŒÙ¼‹Õ· Òà»š¹µŒÍ§ä´ŒÃÑº

Í‹µ§‹Ê¶ÃÒÁÒÊç¡ ”�Ã¤áÁâÕÃ¾“ ¡Ô¹ÔÅ¤ §Ò·ÐÒ¾©à�Â·¾á¡Ò¨ÅáÙ´ÃÒ¡
ÃÒ¡§ÍŒµÂÇ‹»ŒÙ¼‹Õ·ÅÒºÒÂ¾§ÃâÍ×ÃË §ÂÕ¤àŒÅ¡ãÅÒºÒÂ¾§Ãâ§ÑÂ»äÂÇ‹»ŒÙ¼
ÃÒ¡ŒËãÍ‹×¾à ÂÑÁÊ¹Ñ·‹Õ·ÅÙÁÍŒ¢Í‹µ§‹ÊÃÒ¡ººÐÃÁÍŒÃ¾ Œ´äÍ‹µÒÉ¡ÑÃ»ä

 ´ØÊ§ÙÊ¾ÒÀÔ¸·ÔÊÐÃ»´Ô¡àÒÉ¡ÑÃ
 §ÍŒµ Õ´‹Õ·¾ÒÀ¢ØÊ Ò‹Ç¹‹ÑÁÍ‹×ªàÒÃàÐÒÃ¾à ŒÕ¹¨Ô¡ÃØ¸¹ã¹Ø·§Å ÁÔÃ¡.Õº“

§Ò‹ÂÍ¹Ñ¡§ÍŒ»ÃÒ¡¹Œ¹à ÁÇÃ�¤§Í§Ò‹ÂÍÂÒ¡§Ò‹ÃÅáÙ´¡ÑŒ̈ÙÃÃÒ¡¡Ò¨¹ŒµÁ‹ÔÃà
 Â·ä¹¤§Í¢¾ÒÀ¢ØÊÅáÙ´ÃÒ¡Á©â»ÙÃ¹Â‹ÕÅ»àÃÒ¡§ÍŒµÒÃà  §Í‹×¹àÍ‹µ

ÂÇ‹ªÍ‹×¾à ¤Ãâ´Ô¡à¹Í‹¡¹Ñ¡§ÍŒ»ÃÒ¡¹ãŒÙÃ¡Ñ¹ËÐÃµÁÒÇ¤§ÒŒÃÊÃÒ¡Â´â
¹ç»àŒËã �Ã¤áÁâÕÃ¾ ´Ô»àÃÒ¡  ¹×Â§‹ÑÂ§Ò‹ÂÍ¹ŒÖ¢Õ´‹Õ·¾ÒÀ¢ØÊÕÁÂ·ä¹¤ŒËã

Ó¨ÐÃ»�Â·¾áÕÁÃÒ¡¹Í×ÁÊà¹ç»à§Ö¨ ¹ÒŒºŒÅ¡ã¡Ô¹ÔÅ¤ Ò Ó¤ŒËã¶ÃÒÁÒÊ‹Õ·ÇÑµ Ò 

’มิรก.ีบ‘ ดิปเรติมธนัพกึนผ ’รคแมโีรพ‘  
นืยงัยงายอพาภขุสาษกัร ลแูดนยีลปเดุจงารส



บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ�ำกัด  (มหำชน) หรือ  

AGE ผู้น�ำเข้ำและจัดจ�ำหน่ำยถ่ำนหินบิทูมินัส (ถ่ำนหิน 

สะอาด) และผู ้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ทั้งทางบกและ 

ทางน�า้อย่างครบวงจร มุง่มัน่ด�ำเนนิธรุกจิตำมแนวทำงกำรพัฒนำ 
อย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นผู้น�าธุรกิจพลังงานยั่งยืน 
รักษ์สิ่งแวดล้อม ใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย” โดยเชื่อมั่นเสมอว่า 
“ความยั่งยืนของธุรกิจ มีพ้ืนฐานจากการด�าเนินงานอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้
เสียทุกส่วน”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องมาเป็น
เวลากว่า 2 ปี จนถึงขณะนี้สถานการณ์ยังคงไม่มีแนวโน้ม 
ว่าจะคล่ีคลายลง AGE ในฐานะผู้ประกอบการที่ด�าเนิน 
ธุรกิจในพ้ืนที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความห่วงใย 
ต่อคนในชมุชนรอบคลังสินค้าและชุมชนพ้ืนทีใ่กล้เคยีง ทีไ่ด้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ด�าเนินโครงการ  
“เอจีอี ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน สู้ภัยโควิด-19” ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
2563-2564 โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทได้ลงพื้นที่
ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ได้แก่ หน้ากากอนามัยและ
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนรอบคลังสินค้า 
อ�าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว่า 10 หมู่บ้าน
ครอบคลุมพื้นที่ 3 ต�าบล รวมกว่า 1,300 ครัวเรือน เพื่อ 
ช่วยเหลือ บรรเทา ให้ก�าลังใจ พร้อมให้ข้อมลูความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ระลอกใหม่อย่างปลอดภัย ตามนโยบายความ 
รับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม เคารพต่อหลักสิทธมินษุยชน  
และการเล็งเห็นถึงความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นอกเหนือจากช่วยเหลอืชมุชนแล้ว AGE ยงัได้มอบส่ิงของ 
เคร่ืองใช้ที่จ�าเป็นให้แก่โรงพยาบาลสนาม จังหวัดพระนคร 
ศรีอยธุยา (หอประชมุ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิต.หนัตรา  
อ.พระนครศรีอยุธยา) และมอบหน้ากาก KN95 ชุด PPE  

และน�้าดื่ม สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ 
สู้ภยัโควิด-19 ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา และโรงพยาบาล
สมเดจ็พระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึง่ของ
การช่วยเหลือบรรเทาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

AGE ยังคงมุ ่งมั่นพัฒนาการด�าเนินธุรกิจควบคู ่ไปกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยค�านึงถึงความสมดุลทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความส�าคัญกับการอยู่

ร่วมกันกับชุมชนอย่างเกื้อกูลในทุกสถานการณ์ มุ่งเน้นส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดมั่นในหลักการ
บริหารและปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีอันน�าไปสู่ 
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเป็น 
มิตรต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาพื้นท่ีให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติและเติบโตอย่างยั่งยืน
ต่อไป
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‘คาราบาวกรุ๊ป’ ส่งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในเครือ
มอบบคุลากรทางการแพทยแ์ทนความหว่งใย...

บริษัทจะมีส่วนช่วยบรรเทาสถานการณ์ที่ยากล�าบากนี้ และเป็น
ตัวแทนค�าขอบคุณจากพนักงานบริษัทในเครือทุกคน เพ่ือให ้
เจ้าหน้าที่ที่เป็นด่านหน้า มีก�าลังใจ และพลังกายในการต่อสู้
กับโควิด-19 
 บริษัท คาราบาว กรุ๊ปจ�ากัด (มหาชน) ยังตั้งใจจะส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มที่มีประโยชน์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป 
และสุดท้ายนี้อยากขอกล่าวค�าขอบคุณทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสียสละเวลา ความสะดวกสบาย และความ
สุขส่วนตนเพ่ือร่วมฝ่าฟันวกิฤตขิองประเทศไทยในคร้ังนีใ้ห้ผ่านพ้น
ไปได้อีกครั้ง 

 บริษัทขอเป็นอีกหนึ่งก�าลังใจ
ส�าคัญในสถานการณ์โรคโควิด-19 
ซึ่งระบาดอย่างรุนแรงที่กลับมาสู่
พวกเราคนไทยอกีคร้ัง ซึง่ทมีแพทย์ 
พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่ท�าหน้าที่
เปรียบได้กับด่านหน้า เป็นผู้เสีย
สละอย่างแท้จริง ทั้งถือได้ว่าอยู่ใน
ความเส่ียงสูง ทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มก�าลัง สุดความสามารถ 
ส�าหรบัประเทศไทยนัน้ สถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด-19 ท�าให้
มียอดจ�านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งอาจจะเกินก�าลังกว่าที่โรงพยาบาล 
และบุคลากรทางการแพทย์จะรับมือไหว ทาง 
บริษัทตระหนักถึงความยากล�าบากในการ
ท�างานของทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน พวก
เราคนไทยทุกคนขอร่วมเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน 
สนบัสนนุการท�างานของบคุลากรทางการแพทย์ 
และเจ้าหน้าที่ผู ้เกี่ยวข้องในการสู้วิกฤติคร้ัง
นี้ไปด้วยกัน เราจะสามารถฝ่าฟัน ผ่านพ้น
อุปสรรคคร้ังนี้ โดยหวังว่าสินค้าในเครือของ 

ริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) มอบเครื่องดื่ม
ในเครือธุรกิจคาราบาว น�าโดยเคร่ืองดื่มผสมวิตามิน
ซี Woody C+ Lock ที่สามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ให้กับร่างกาย และมีความสดชื่น ส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง พร้อม
เคร่ืองดืม่บ�ารุงก�าลังยอดนยิมยีห้่อ คาราบาวแดง และคาราบาวกรีน
แอปเปิ้ล เพ่ือส่งแรงใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค 
โควิด-19 ทัง้หมด 8 แห่ง ได้แก่ 1. กระทรวงแรงงาน และส�านกังาน
ประกันสังคม 2.สถาบันบ�าราศนราดูร 3.โรงพยาบาลเอราวัณ 4. 
โรงพยาบาลชลประทาน 5. โรงพยาบาลราชวิถี 6. โรงพยาบาล 
พระมงกุฎ 7. โรงพยาบาลต�ารวจ 8. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 

วันที่  7-9  พฤษภาคม  พ.ศ. 256422 CSR ACTIVITIES

อืรคเนใมืดงอืรคเฑณัภติลผงส ’ปุรกวาบาราค‘
...ยใงวหมาวคนทแยทพแรากงาทรกาลคุบบอม

�Å¡ÒÂ‹Õ·�³ÃÒ¡¹Ò¶ÊÒ·àÃÃºÂÇ‹ª¹Ç‹ÊÕÁÐ¨·ÑÉÔÃº Ò ¹ç»àÐÅá ŒÕ¹¡Òº
µÑÇá·¹¤�Ò ŒËãÍ‹×¾à ¹¤¡Ø·Í×Ã¤à¹ã·ÑÉÔÃº¹Ò§¡Ñ¹¾¡Ò¨³Ø¤ºÍ¢  

�¡ÕÁ ÒŒ¹Ë¹Ò‹´¹ç»à‹Õ·‹Õ·ÒŒ¹ËÒŒ¨à ÒÅÑ§ã¨ áÅÐ¾ÅÑ§¡ÒÂã¹¡ÒÃµ‹ÍÊÙŒ
 91-´ÔÇ¤âºÑ¡

  ·ÑÉÔÃº �¨»�ØÃ¡ ÇÒºÒÃÒ¤ Ò ºÍÁ§‹ÊÐ¨¨ã§ŒÑµ§ÑÂ )¹ªÒËÁ( ´Ñ¡
 »äÍ‹µ§Í‹×¹àÍ‹µ§Ò‹ÂÍ·ÑÉÔÃº§Í¢�¹ªÂâÐÃ»ÕÁ‹Õ·Á‹×´§Í‹×Ã¤à�±³ÑÀµÔÅ¼

�¤ÇÒ‹Å¡Í¢¡ÒÂÍŒÕ¹ÂÒŒ·´ØÊÐÅá Ò  ºÍª´Ô¼ºÑÃ‹Õ·¹Ò§ÂÇ‹¹Ë¡Ø·³Ø¤ºÍ¢
ÁÒÇ¤ÐÅá ÂÒºÊ¡Ç´ÐÊÁÒÇ¤ ÒÅÇàÐÅÊÂÕÊà‹Õ·¹¤¡Ø·‹Õ·ÒŒ¹ËÒŒ¨àÐÅá
¹Œ¾¹Ò‹¼ŒËãŒÕ¹§ŒÑÃ¤¹ãÂ·äÈ·àÐÃ»§Í¢ÔµÄ¡ÔÇ¹Ñ¿Ò‹½ÁÇ‹ÃÍ‹×¾à¹µ¹Ç‹Ê¢ØÊ

 §ŒÑÃ¤¡ÕÍŒ´ä»ä

 ºÃ �¡§‹Ö¹Ë¡ÕÍ¹ç»àÍ¢·ÑÉÔ ÒÅÑ§ã¨
Ê�Ò¤ÑÞã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�âÃ¤â¤ÇÔ´-19 

‹ÙÊÒÁºÑÅ¡‹Õ·§Ãá¹ØÃ§Ò‹ÂÍ´ÒºÐÃ§‹Ö«
 �Â·¾áÁÕ·§‹Ö« §ŒÑÃ¤¡ÕÍÂ·ä¹¤ÒÃà¡Ç¾

�·‹Õ· ‹Õ·ÒŒ¹ËÒŒ¨àÐÅá ÅÒºÒÂ¾ Ò ‹Õ·ÒŒ¹Ë
à»ÃÕÂºä´Œ¡Ñº´‹Ò¹Ë¹ŒÒ à»š¹¼ÙŒàÊÕÂ

¹ã‹ÙÂÍÒ‹ÇŒ´äÍ×¶§ŒÑ· §ÔÃ¨Œ·á§Ò‹ÂÍÐÅÊ
‹Õ·ÒŒ¹ËÔµÑºÔ¯»§ÍŒµ§ŒÑ· §ÙÊ§Â‹ÕÊàÁÒÇ¤

ÍÂ‹Ò§àµçÁ¡�ÒÅÑ§ ÊØ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ 
Ê�ÒËÃ �³ÃÒ¡¹Ò¶Ê ¹ŒÑ¹Â·äÈ·àÐÃ»ºÑ
¡ÒÃÃÐºÒ´¢Í§âÃ¤â¤ÇÔ´-19 ·�ÒãËŒ
ÁÕÂÍ´¨�Ò §Ò‹ÂÍ¹ŒÖ¢Á‹Ô¾àÍŒ×ªà´ÔµŒÙ¼¹Ç¹

�¡¹Ô¡àÐ¨¨ÒÍ§‹Ö« ÇçÃà´ÇÃ Ò  ÅÒºÒÂ¾§Ãâ‹Õ·Ò‹Ç¡§ÑÅ
áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃá¾·Â�¨ÐÃÑºÁ×ÍäËÇ ·Ò§ 
ºÃÔÉÑ·µÃÐË¹Ñ¡¶ Ö §¤ÇÒÁÂÒ¡Å�ÒºÒ¡ã¹¡ÒÃ
·�Ò ‹Õ·ÒŒ¹ËÒŒ¨àÐÅá ÅÒºÒÂ¾ �Â·¾áÁÕ·§Í¢¹Ò§

¡Ç¾ ¹Ç‹Ê¤ÒÀ¡Ø·¹ã§ÍŒ¢ÇÂ‹Õ¡à‹Õ·¹Ò§ÂÇ‹¹Ë§Í¢
Œ�¹¹ç»àÁÇ‹ÃÍ¢¹¤¡Ø·Â·ä¹¤ÒÃà Ò  ¹Ñ¡ÇÂÕ´à¨ã§‹Ö¹Ë

�·ÃÒ¡¹Ø¹ÊºÑ¹Ê Ò  �Â·¾áÃÒ¡§Ò·Ã¡ÒÅ¤Øº§Í¢¹Ò§
§ŒÑÃ¤ÔµÄ¡ÔÇŒÙÊÃÒ¡¹ã§ÍŒ¢ÇÂ‹Õ¡àŒÙ¼‹Õ·ÒŒ¹ËÒŒ¨àÐÅá
¹Œ¾¹Ò‹¼ ¹Ñ¿Ò‹½¶ÃÒÁÒÊÐ¨ÒÃà ¹Ñ¡ÂÇŒ´»äŒÕ¹
§Í¢Í×Ã¤à¹ãÒŒ¤¹ÔÊÒ‹Ç§ÑÇËÂ´â ŒÕ¹§ŒÑÃ¤¤ÃÃÊ»ØÍ  

�¨ »�ØÃ¡ÇÒºÒÃÒ¤ ·ÑÉÔÃ Ò Á‹×´§Í‹×Ã¤àºÍÁ )¹ªÒËÁ( ´Ñ¡
ã¹à¤Ã×Í¸ØÃ¡Ô¨¤ÒÃÒºÒÇ ¹�Ò ¹ÔÁÒµÔÇÁÊ¼Á‹×´§Í‹×Ã¤àÂ´â

¹Ñ¡ÁŒØ¤ÔÁÙÀ§ÒŒÃÊÁÔÃÊà¶ÃÒÁÒÊ‹Õ· kcoL +C ydooW Õ«
ÁÍŒÃ¾ §Ãá§ç¢áÂÒ¡§Ò‹ÃŒËãÁÔÃÊà§‹Ê ¹‹×ª´ÊÁÒÇ¤ÕÁÐÅá ÂÒ¡§Ò‹ÃºÑ¡ŒËã

�ºÁ‹×´§Í‹×Ã¤à Ò �¡§ØÃ Ò ¹ÕÃ¡ÇÒºÒÃÒ¤ÐÅá §´áÇÒºÒÃÒ¤ ÍŒË‹ÕÂÁÂÔ¹´ÍÂ§ÑÅ
 ÅÒºÒÂ¾§Ãâ¹ã�Â·¾áÃÒ¡§Ò·Ã¡ÒÅ¤ØººÑ¡ŒËã¨ã§Ãá§‹ÊÍ‹×¾à ÅŒÔ»à»Íá

�·‹Õ·¹Ò§ÂÇ‹¹Ë‹Õ·ÒŒ¹ËÒŒ¨à§ŒÑ·ÁÇÃ Ò ¤Ãâ¹Ñ¡§ÍŒ»ÃÒ¡ºÑ¡§ÍŒ¢ÇÂ‹Õ¡à‹Õ·ÒŒ¹Ë  
�ÊÐÅá ¹Ò§§Ãá§ÇÃ·ÐÃ¡ .1 ‹¡áŒ́ä §‹Ëá 8 ´ÁË§ŒÑ· 91-ỐÇ¤â Ò ¹Ò§¡Ñ¹
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ากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ในหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศ ที่มีจำานวนผู้ติดเช้ือเพ่ิม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ 

ซัพพลาย จำากัด (มหาชน) - NPS ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ปลูกได้ ตระหนักถึงความสำาคัญของการร่วมมือกันจากทุกภาค
ส่วนในการป้องกัน สนับสนุน และดูแลชุมชน เพ่ือก้าวผ่าน
สถานการณ์นี้ไปด้วยกัน NPS จึงร่วมสนับสนุนความช่วยเหลือ
แก่หลายหน่วยงาน ทั้งในส่วนราชการ โรงพยาบาล มูลนิธิ 
องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน สำานักงาน และชุมชนในพ้ืนที่ตั้ง
โรงงาน โดยตลอดช่วงระยะเวลาของการแพร่ระบาดที่ผ่านมา 
NPS ร่วมส่งมอบกำาลังใจ สู้โควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ

 มอบ 1 ล้านบาทให้ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เพื่อร่วมเป็น
กำาลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในการนำาเงินสนับสนุนเป็น   
ทุนทรัพย์สำาหรับช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ของทางโรงพยาบาล

 มอบหนา้กากอนามยั 100,000 ชิน้ ใหแ้กก่รมราชทณัฑ ์

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

 มอบหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น ให้แก่สำานักพัฒนา
สังคม กรุงเทพฯ เพ่ือแจกจ่ายใหก้บัผูสู้งอายบุา้นผูสู้งอายบุางแค 

NPS รว่มสง่กำ�ลงัใจ สนับสนุนหน่วยง�นต�่งๆ
รวมพลังฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน 

2 และประชาชนกลุ่มเปราะบาง
 มอบกระดาษสำานักงานและหน้ากากอนามัย สนับสนุน 

“หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร 
- หอการค้าไทย”, ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็น 1 ใน 25 
สถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล

 จัดซื้ออุปกรณ์วัดอุณหภูมิอินฟราเรดพร้อมเคร่ืองจ่าย
แอลกอฮอล์อัตโนมัติ ตลอดจนหน้ากากอนามัย สบู่เหลวล้างมือ 
และเจลแอลกอฮอล์ เพ่ือมอบใหก้บัโรงเรียนในพ้ืนทีร่อบโรงไฟฟ้า

 สนบัสนนุถงุยงัชพี เคร่ืองอปุโภคบริโภค ใหแ้กอ่งคก์าร
บริหารส่วนทอ้งถิน่ เพ่ือนำาไปมอบใหผู้ก้กัตวัสังเกตอาการ ตลอดจน 
ผูท้ีม่รีายไดน้อ้ยและขาดรายได ้ในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19

 มอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาล หน่วยงาน
สาธารณสุข หนว่ยงานราชการ ชมุชน ในพ้ืนที ่กรุงเทพมหานคร 
ปราจีนบุรี ระยอง ชลบุรี และสมุทรปราการ รวมกว่า 100 
หน่วยงาน จำานวนมากกว่า 50,000 ลิตร โดยแอลกอฮอล์ที่
เอ็นพีเอสให้การสนับสนุนนั้น ผลิตจากโรงงานเอทานอลในกลุ่ม
เอ็นพีเอสที่ใช้มันสำาปะหลังและกากน้ำาตาลจากเกษตรกรผู้ปลูก
มันสำาปะหลังและอ้อยในไทย รวมถึงสนับสนุบงบประมาณแก่
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาด 
เป็นต้น
 ทัง้นีด้ว้ยมุง่หวังว่า NPS จะเปน็อกีหนึง่แรงสนบัสนนุ ชว่ย
เหลือและเป็นกำาลังใจให้ประเทศไทยผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติ
ครั้งนี้อย่างดีที่สุด



	 NER	ใหค้วามสำาคญัขัน้สงูสดุในการปอ้งกันและควบคมุ
การระบาดของไวรัสโควดิ-19	ขอความรว่มมอืพนกังานงดการ
เดินทางทั้งในและต่างประเทศ	 พร้อมทั้งมีการให้พนักงาน
กรอกแบบสำารวจการเดินทางของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว	 หากมีความจำาเป็นให้แจ้งผู้บังคับบัญชาพิจารณา
เป็นรายกรณี	 และประกาศงด	 หรือ	 หลีกเลี่ยงการประชุม
สัมมนาภายนอก	งด	หรือ	หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมต่างๆ	ที่
มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมเป็นจำานวนมาก	และให้หลีกเลี่ยงการเดิน
ทางไปสถานที่ชุมชนหนาแน่น	 หากมีความจำาเป็น	 ต้องสวม
หน้ากากอนามัยป้องกัน
 ได้ออกมาตรการพิเศษสำาหรับพนักงานทุกระดับชั้น ใน
การงดรับนดัหมายประชมุและพบปะโดยตรงกบับคุคลภายนอก 
ที่เดินทางมาจากประเทศหรือผ่านประเทศกลุ่มเส่ียง ในพ้ืนที่
สำานักงานใหญ่ และ สำานักงานกรุงเทพ ในทุกกรณี ตาม
มาตรการปอ้งกนัการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ตาม
แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และให้ใช้ช่องทางอื่นแทน 
เช่น Teleconference, VDO Call เป็นต้น
 ดา้นมาตราการดแูลพนกังานและบคุคลภายนอก บริษัท
ได้ติดตั้งเคร่ืองตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและบุคคล
ภายนอกก่อนเข้าบริษัท ทั้งนี้ อุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน 
37.5 องศา หากมีอุณหภูมิเกิน 37.5 ขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้
เขา้พ้ืนที ่โดยจะทำาการคดัแยกพนกังาน คดักรองประวตั ิและ

ตรวจด้วยชุดตรวจ SARS-CoV-2AntibodyTest (Lateral 
Flow Method) โดยพยาบาลประจำาบริษัทที่ตู้ตรวจคัดกรอง 
เมื่อผ่านจุดคัดกรองเบื้องต้นแล้ว จะให้พนักงานล้างมือ และ
ผ่านอโุมงคน์้ำายาฆ่าเช้ือกอ่นเขา้พ้ืนทีโ่รงงาน โดยจัดใหพ้นกังาน
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณโรงงาน รวมทั้ง
จัดเจลแอลกฮอล์ตามจุดต่างๆ 
 นอกจากนี ้บริษัทยงัไดพ่้นยาฆ่าเชือ้ในสำานกังาน 2 ครัง้/
สัปดาห์ (ทุกวันจันทร์และพุธ) 

ด้านสำานักงานกรุงเทพ ได้จัดให้พนักงานที่ทำางานอยู่ที่

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 
ดำ�เนินก�รเฝ้�ระวังไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุด

สำานักงานกรุงเทพทำางานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อ
ให้พนักงานหลีกเล่ียงการสัมผัสใกล้ชิดซึ่งกันและกัน และลด
ความเส่ียงจากการติดเชิ้อ และการแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 
ขณะเดียวกัน บริษัทได้ออกส่ือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และ
แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือระวังและป้องกันตัวจากโรคดังกล่าว
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการติดตามประเมิน
สถานการณ์และมีการกำาหนดมาตราเพ่ิมเติม ทั้งนี้ยังไม่มี
พนักงานที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด
 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำากัด(มหาชน) ได้นำาทีม
งานพนักงานและเจ้าหน้าที่ ดำาเนินการฉีดพ่นน้ำายาฆ่าเชื้อเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
โควิด-19  ให้แก่ชุมชนรอบๆโรงงาน อาทิ   ร้านขายของชำา 
ชุมชนหมู่บ้านชัยพัฒนา  ชุมชนบ้านโคกเพชร ฯลฯ  โดยมี
การปฏิบัติตามมาตราการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดและเพ่ือ
ความปลอดภัยของชุมชนละแวกใกล้เคียง


	p.1 Cover
	p.2 Yuanta
	p.3 NEW
	p.4 อิออน
	p.5 SET
	p.6 CPF
	p.7 Country
	p.8 SABINA
	p.9 ศุภาลัย
	p.10 MONO
	p.11 แก้ไข
	p.12 UAC
	p.13 GULF new
	p.14 SPCG
	p.15 AIA
	p.16 PTTEP
	p.17 BLS
	p.18 BM
	p.19 SANSIRI
	p.20 Sri Thai
	p.21 ADD Tech
	p.22 SEAFCO
	p.23 TSE
	p.24 โอสถ
	p.25 บ้านปู
	p.26 GPI
	p.27 NEW
	p.28 TIGER
	p.29 ซิกน่า
	p.30 แก้ไข
	p.31 TTCL
	p.32 COM7
	p.33 CPN
	p.34 MTM
	p.35 Krungsri
	p.36 LEO
	p.37 BAM
	p.38 GUNKUL
	p.39 New
	p.40 UKEM
	p.41 SAK
	p.42 MGT
	p.43 CHOW
	p.44 สบาย
	p.45 TITLE
	p.46 W Kago Domino
	p.47 ดอนเมืองโทลเวย์
	p.48 SF
	p.49 WP
	p.50 YLG
	p.51 APM
	p.52 AMADO
	p.53 TVD
	p.54 TPLAS
	p.55 TMI
	p.56 โรงพิมพ์
	p.57 BSM
	p.58 MBK
	p.59 TTA
	p.60 แก้ไข
	p.61 THAIUNION
	p.62 JKN
	p.63 PACO
	p.64 ธนชาติ
	p.65 SUN SWEET
	p.66 PTTGC
	p.67 แก้ไข
	p.68 BGRIM
	p.69 AGE
	p.70 CBG
	p.71 NPS
	p.72 NER



