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03 เมษายน 2563

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชื�อไวรัสโควดิ-19 เป็นระยะเวลาตอ่เนื�อง และยงัคงมผีูต้ดิเชื�อเพิ�มเตมิในหลายพื�นที�ทั�ว
ประเทศ และทั�วโลกกําลงัเผชญิรว่มกนัในขณะนี� 

วนันี� (3 เมษายน 2563) - นายชาญศลิป์ ตรนุีชกร ประธานเจา้หนา้ที�บรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ ่บรษัิท ปตท. จํากดั
(มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยวา่ นอกจากกลุม่ ปตท. มภีารกจิสําคญัในการ ดแูลความมั�นคงทางพลงังาน โดยเฉพาะในชว่ง
ภาวะวกิฤตใิหไ้มข่าดแคลน ทั �งภาคไฟฟ้า ภาคอตุสาหกรรม และภาคขนสง่ โดยมกีารเตรยีมพรอ้มปฏบิตัติามแผนการบรหิาร
ความตอ่เนื�องทางธรุกจิ (Business Continuity Management: BCM) เพื�อป้องกนัการหยดุชะงักทางธรุกจิและไมทํ่าให ้
ประชาชนผูใ้ชพ้ลงังาน รวมถงึคูค่า้ลกูคา้ ไดรั้บผลกระทบจากเหตกุารณด์งักลา่วแลว้ 

กลุม่ ปตท. ยงัขยายภารกจิเพื�อสนับสนุนบคุลากรทางการแพทยแ์ละประชาชน ในชว่งภาวะวกฤต ิดงันี� 

1) การชว่ยลดภาระคา่ใชจ้า่ยของประชาชน ผา่นการลดราคาขายปลกีเอ็นจวี ี(NGV) ใหก้บักลุม่รถโดยสารสาธารณะที�มบีตัร
สว่นลดในอตัรา 3 บาทตอ่กโิลกรัม ทําใหร้าคาขายปลกีอยูท่ี� 10.62 บาทตอ่กโิลกรัม (ไมร่วมภาษีบํารงุทอ้งถิ�น) เป็นระยะ
เวลา 3 เดอืน ตั �งแตว่นัที� 1 เมษายน ถงึ 30 มถินุายน 2563 คดิเป็นมลูคา่ที� ปตท. ชว่ยสนับสนุนกวา่ 600 ลา้นบาท และคง
ราคา NGV สําหรับรถทั�วไปไวท้ี� 15.31 บาท/กก.ตั �งแต ่16 มนีาคม – 15 สงิหาคม 2563 

2) การชว่ยเหลอืบคุลากรทางการแพทย ์และสาธารณสขุของประชาชน 

- ผูบ้รหิารและพนักงานของกลุม่ ปตท.รว่มกนับรจิาคโลหติ จํานวน 115,300 ซซี ีตลอดเดอืนมนีาคมมอบใหแ้กศ่นูยบ์รกิาร
โลหติแหง่ชาตสิภากาชาดไทยและศนูยอํ์านวยการแพทยพ์ระมงกฎุเกลา้ 

- ปตท.จัดหาแอลกอฮอลท์างการแพทยป์ระมาณ 150,000 ลติร ใหแ้กห่น่วยงานทางการแพทย ์หลงัจากภาครัฐผอ่นผัน
มาตรการฯ ปตท. จงึสามารถจัดหาจากโรงผลติแอลกอฮอลต์น้ทางไดท้นัท ีโดยรว่มกบัองคก์ารเภสชักรรมปรับคณุภาพ
สําหรับใชง้านทางการแพทย ์และจัดหาเองสว่นหนึ�งสง่มอบใหโ้รงพยาบาลภายใตก้ระทรวงสาธารณสขุ และหน่วยงานภาครัฐ
อาท ิวทิยาลยัแพทยแ์ละกองทพัตา่งๆ เพื�อกระจายใหแ้กโ่รงพยาบาลและหน่วยงานในสงักดัทั�วประเทศตอ่ไป

- บรจิาคเงนิใหแ้กโ่รงพยาบาลศริริาช และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์เพื�อนําซื�ออปุกรณท์างการแพทย ์ยา เวชภณัฑท์ี�
เกี�ยวขอ้ง รวมทั �ง สนับสนุนโรงพยาบาลรามาธบิดใีนการจัดซื�อแท็บเล็ต 50 เครื�องเพื�อการตรวจรักษาทางไกล (Tele-
Medicine) และเป็นอปุกรณป์ระกอบการดแูลรักษาผูป่้วยในหอผูป่้วยตดิเชื�อโควดิ-19 

- สง่มอบหนา้กากอนามยัจากผา้ จํานวน 10,000 ชิ�นดแูลผูส้งูอาย ุดําเนนิการโดยชมรมพลงัไทย ใจอาสา กลุม่ ปตท. มลูนธิิ
พลงัที�ยั�งยนื และชมุชนเครอืขา่ย เพื�อมอบใหแ้กก่ระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย ์นําไปกระจายแกศ่นูย์
พัฒนาการจัดสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายทุั �ง 12 แหง่ทั�วประเทศ เพื�อชว่ยดแูลผูส้งูอายซุ ึ�งถอืเป็นกลุม่เสี�ยงตอ่การตดิเชื�อ

นอกจากนั�น บรษัิทตา่งๆ ในกลุม่ ปตท. ยงัใหค้วามชว่ยเหลอืในดา้นตา่งๆ นั�น 

- บรษัิท ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) มอบหนา้กากอนามยัแบบผา้จํานวน 3,500 ชิ�น แกสํ่านักงานเขต
จตจัุกร เพื�อแจกจา่ยประชาชนในพื�นที� และมอบแอลกอฮอลจํ์านวน 5,000 ลติร ใหก้บัจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั นําไปผลติ
แอลกอฮอลเ์จลสําลา้งมอืเพื�อแจกจา่ยประชาชน รวมถงึสนับสนุนสถาบนัการศกึษาและโรงพยาบาลตา่ง ๆ พัฒนานวตักรรม
ทางการแพทยท์ี� เชน่ ชดุตรวจคดักรองความเสี�ยงโควดิ-19 (Strip test) ชดุตรวจวนิจิฉัยไวรัสโควดิ-19 เตยีงเคลื�อนยา้ยผูl้
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ป่วยตดิเชื�อแบบแรงดนัลบ รวมทั �ง รถพยาบาลและเครื�องชว่ยหายใจ 

- บรษัิท ปตท. นํ�ามนัและการคา้ปลกี จํากดั (มหาชน) ปรับลดราคากา๊ซหงุตม้ (LPG) ลง 45 บาทตอ่ถงั 15 กโิลกรัม เป็น
เวลา 3 เดอืน มผีลตั �งแตว่นัที� 24 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป และรว่มสนับสนุนโรงพยาบาลราชวถิ ีสําหรับซื�ออปุกรณก์าร
แพทยส์ูภ้ยั COVID-19 รวมถงึมกีารแจกเจลแอลกอฮอลใ์นสถานบีรกิารฯ พรอ้มนํ�าดื�มขวดใหก้บัผูข้บัขี�จักรยานยนตแ์ละ
บรกิารรับสง่อาหาร 

- บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) สนับสนุนเสื�อกาวนแ์บบใชค้รั �งเดยีวทิ�ง (Disposable Gown) ซึ�งผลติจาก
เม็ดพลาสตกิ InnoPlus ป้องกนัและลดความเสี�ยงในการตดิเชื�อใหบ้คุลากรทางการแพทยจํ์านวน 91,000 ชดุ โดยทยอย
มอบแลว้จํานวน 71,000 ชดุ แก ่61 โรงพยาบาล 24 จังหวดัทั�วประเทศ พรอ้ม สนับสนุนการพัฒนาอปุกรณข์อง วชริ
พยาบาลผลติหมวกอดัอากาศความดนับวก PAPR (Powered Air-Purifying Respirator) และชดุอปุกรณป้์องกนับคุลากร
ทางการแพทย ์(Protective Suit) สําหรับการป้องกนัการตดิเชื�อ โควดิ-19 ระยะรนุแรงในหอ้งผา่ตดั ใหก้บับคุลากรทางการ
แพทยใ์ชต้อ่สูก้บัการแพรร่ะบาดของไวรัสโควดิ-19 ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยตั �งเป้าจะผลติใหไ้ด ้500 ชดุ ในเดอืน
เมษายนนี� เพื�อสง่มอบใหก้บัโรงพยาบาลทั�วประเทศตอ่ไป

- บรษัิท ไทยออยล ์จํากดั (มหาชน) สนับสนุนแอลกอฮอลจํ์านวน 3,000 ลติร แกก่ระทรวงพลงังาน เพื�อนําไปใชส้นับสนุน
งานดา้นสาธารณสขุใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใตท้ี�ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด ซึ�งมผีูป่้วยเขา้รับการรักษา
เป็นจํานวนมาก และเจลลา้งมอืจํานวนใหโ้รงพยาบาลตา่งๆ พรอ้มระดมจติอาสาทํา Face shield จํานวน 5000 ชิ�น มอบ
สาธารณสขุจังหวดัเพื�อนําไปให ้โรงพยาบาลที�ขาดแคลน และสง่มอบเครื�องใหอ้ากาศผสมออกซเิจน จํานวน 10 เครื�อง แก่
5 โรงพยาบาลใน จ.ชลบรุี

- บรษัิท ไออารพ์ซี ีจํากดั (มหาชน) มอบผา้สบนับอนดแ์กโ่รงพยาบาลวชริพยาบาล เพื�อใชสํ้าหรับตดัชดุ PPE ของบคุลากร
ทางการแพทย ์จํานวน 10,000 ชดุ และมอบแอลกอฮอลล์า้งมอื จํานวน 120 ลติร แกโ่รงพยาบาลระยอง และสํานักงานที�ดนิ

- บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี� จํากดั (มหาชน) สนับสนุนพัฒนาชดุตรวจโควดิ-19 ใหแ้ก ่VISTEC 

รวมถงึรว่มบรจิาคหนา้กาก Face Shield จํานวน 1,000อนั พรอ้มชดุ PPE จํานวน 500 ชดุ และหนา้กาก N95 จํานวน 1,000
อนั ใหแ้กผู่ว้า่ราชการจังหวดัระยองและและสาธารณสขุจังหวดัระยอง และหนา้กากอนามยัแบบผา้ จํานวน 2,000 ชิ�นใหก้บั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น รอบพื�นที�โรงคดัแยกขยะเพื�อแปลงเป็นพลงังานเชื�อเพลงิ จ.ระยอง พรอ้มทั �งบรจิาคผา้เพื�อตดั
เย็บเพื�อนําไปตดัชดุอปุกรณป้์องกนัภยัสว่นบคุคล PPE จํานวน 900 ชดุ ใหแ้กโ่รงพยาบาลปัตตานี

“กลุม่ ปตท. มนีโยบายรว่มกนัทํางานในภารกจิสูภ้ยัโควดิ-19 อยา่งเต็มที� โดยแตล่ะบรษัิทไดส้ง่ทมีผูเ้ชี�ยวชาญเขา้มารว่ม
ออกแบบและเตรยีมการผลติอปุกรณต์า่งๆ ที�มคีวามจําเป็นในทางการแพทย ์นับเป็นภารกจิสําคญัที�เรง่ดว่นเพื�อชว่ยเหลอื
ประชาชน สูภ้ยั โควดิ-19 ครั �งนี� ไปดว้ยกนั” นายชาญศลิป์ฯ กลา่วทิ�งทา้ย

“กลุม่ ปตท. พรอ้มเป็นกําลงัใจใหท้กุฝ่ายผา่นวกิฤตครั�งนี�ไปดว้ยกนั #สานพลงัใจWeFightTogether”

ขาวอื่นๆ
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กลุม่ ปตท. รว่มใจสูภ้ยั COVID-19 บรจิาคเงนิ พรอ้ม
จดัหาและมอบแอลกอฮอล ์ให ้โรงพยาบาลสนาม
ธรรมศาสตร์

09.04.2563 k

กลุม่ ปตท. บรจิาคเงนิจดัซื�ออปุกรณก์ารแพทย ์พรอ้ม
จดัหาแอลกอฮอล ์ให ้รพ.ศริริาช สูภ้ยั COVID-19

08.04.2563 k

กลุม่ ปตท. รว่มใจสูภ้ยั COVID-19 สนบัสนนุอปุกรณ์
การแพทย ์และแอลกอฮอล ์รพ.จฬุาลงกรณ์
สภากาชาดไทย

02.04.2563 k

กลุม่ ปตท. ผสานพลงัสู ้COVID-19 จดัหาและมอบ
แอลกอฮอล ์พรอ้มเสื�อกาวน ์ใหโ้รงพยาบาลในเครอื
ขา่ย มศว

01.04.2563 k

555 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
บร�ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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