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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน): ข่าวความเคลือนไหว

21 พฤษภาคม 2563
่ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลในพืนทีชลบุร ี
กลุม
่ ปตท. ร่วมสง

ื
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชอไวรั
สโควิด-19 ในประเทศไทยในชว่ งทีผ่านมา และยังคงต ้องเตรียมความพร ้อมเพือ
ื
เฝ้ าระวังการติดเชอเพิ
มเติม ทําให ้สถานพยาบาลโดยเฉพาะของภาครัฐมีความจําเป็ นต ้องใชอุ้ ปกรณ์ทางการแพทย์จํานวน
มากอย่างต่อเนือง
วันนี (21 พฤษภาคม 2563) – นายสหเทพ ธรรมทัต ผู ้ชว่ ยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ระบบท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) (ปตท.) พร ้อมด ้วย นายจุมพล ฐาปนะพงศ ์ ผู ้จัดการฝ่ ายบริหารจัดการ และขับเคลือนยุทธศาสตร์องค์กร
บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) (ไทยออยล์) เป็ นผู ้แทนกลุม
่ ปตท. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่หน่วยงานสาธารณสุข
ในจังหวัดชลบุรี รวมมูลค่ากว่า 5.6 ล ้านบาท โดยมี นายแพทย์อภิรัต กตัญ ต
ุ านนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ชลบุรี และ ผู ้บริหารของโรงพยาบาลทัง 5 แห่ง ประกอบด ้วย โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลบางละมุง โรงพยาบาล
พนัสนิคม โรงพยาบาลแหลมฉบัง และโรงพยาบาลบ ้านบึง ร่วมพิธรี ับมอบ
นายสหเทพ ธรรมทัต ผู ้ชว่ ยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ระบบท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ ปตท. ในฐานะผู ้แทนกลุม
่ ปตท. เปิ ดเผยว่า
่ ศูนย์ปฏิบต
จังหวัดชลบุรแ
ี ละพืนทีใกล ้เคียง ถือเป็ นพืนทีทีมีความสําคัญ ประกอบไปด ้วยพืนทีปฏิบต
ั ก
ิ ารของกลุม
่ ปตท. เชน
ั ิ
การชลบุรี และเขตปฏิบต
ั ก
ิ ารระบบท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติ ปตท. คลังก๊าซเขาบ่อยา ปตท. โรงกลันไทยออยล์ คลังนํ ามัน
ศรีราชา ปตท. เป็ นต ้น รวมถึงยังเป็ นพืนทีตังสถานพยาบาลทีสามารถรองรับผู ้ป่ วยในพืนทีภาคตะวันออกจํานวนมาก
“ในวันนีกลุม
่ ปตท. โดย ปตท. ไทยออยล์ และ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) จึงได ้
ื งกระจาย
ร่วมกันมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ารวมกว่า 5.6 ล ้านบาท ได ้แก่ ปตท. สง่ มอบกล่องอะคริลก
ิ ป้ องกันเชอฟุ้
ิ และฉากกันอะคริลก
ิ ไทยออยล์ สง่ มอบชุดกาวน์ป้องกันการติดเชอ
ื
จํานวน 33 ชน
ิ จํานวน 58 ชน
่
จํานวน 10,000 ชุด และ ปตท.สผ. สงมอบเตียงผู ้ป่ วยแรงดันลบ จํานวน 2 เตียง ให ้แก่โรงพยาบาลของรัฐในเขตจังหวัด
ชลบุรท
ี งั 5 แห่ง เพือเป็ นการสนับสนุนงานด ้านสาธารณสุขในพืนทีใกล ้สถานประกอบการของกลุม
่ ปตท. และยังเป็ นการชว่ ย
ื
ปกป้ องบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชอขณะปฏิ
บต
ั งิ านอีกด ้วย” นายสหเทพ กล่าว
กลุม
่ ปตท. พร ้อมเป็ นกําลังใจให ้ผ่านวิกฤตครังนีไปด ้วยกัน #สานพลังใจWeFightTogether
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กลุม
่ ปตท. มอบอุปกรณ์ป้องก ัน COVID-19 ให้แก่ชาว
คุง้ บางกะเจ้า

ชมรมพล ังไทยใจอาสา กลุม
่ ปตท. มอบหน้ากาก N95
เพือร่วมปกป้องบุคลากรทางการแพทย์
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14.05.2563

k

k

อรรถพล ฤกษ์พบ
ิ ล
ู ย์ ร ับมอบตําแหน่ง CEO ปตท. คนที

ปตท. เปิ ดอาคารพล ังใจ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เป็น

10 สานต่อนโยบายดูแลความมนคงทางพล
ั
ังงาน และ
ื นจากทุ
่ น
สร้างความเชอม
ั
กภาคสว

ศูนย์กลางการร ับบริจาค เพือพ ัฒนางานสาธารณสุข
ํ หร ับประชาชน
สา
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