
 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์                    13 สิงหาคม 2564 
 

บ้านปูช่วยไทยสู้โควิด-19 ไปแล้ว 250 ลา้นบาท รุดให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย ์

และเยียวยาประชาชนทีเ่ดอืดร้อนต่อเน่ือง โดยเฉพาะวิกฤติระลอก 4 

 

บริษัท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) เดินหนา้เคียงขา้งคนไทยในวิกฤติโควิด-19 อย่างต่อเน่ือง เร่งจดัสรรเงินผ่าน 

“กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19” พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

เพื่อมอบความช่วยเหลือให้ทันการณ์ รวมยอดเงินสนันสนุนหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน ตั้งแต่

เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบันคิดเป็นเงิน 250 ล้านบาท  ครอบคลุมการจัดหาเครื่องมือ 

และอุปกรณท์างการแพทยใ์นโรงพยาบาลและหน่วยงานดา้นสาธารณสุขในพืน้ท่ีท่ีมีความเสี่ยงและเป็น

ศูนย์กลางรักษาผู้ติดเชื ้อ ตลอดจนถุงยังชีพและของใช้จําเป็นในชีวิตประจําวันแก่ผู้ด้อยโอกาส 

และขาดแคลน ทัง้หมดลว้นเป็นภารกิจท่ีบริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญเป็นลาํดับตน้ โดยประสานและส่งมอบ

ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและไม่เวน้วันหยุด ดว้ยระดับความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ที่เพิ่มสงูขึน้และความพรอ้มดา้นสาธารณสขุของประเทศท่ีกาํลงัเผชิญวิกฤติหนกัหน่วงขึน้ 
 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดช่วง

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีบ้านปูยังคงบริหารธุรกิจให้เดินหน้าเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ 

ผูม้ีสว่นไดเ้สีย ภารกิจเคียงขา้งคนไทยในยามวิกฤตินีก็้เดินหนา้ควบคู่ไปอย่างต่อเน่ือง ตามเจตนารมณข์อง

คุณชนินท ์ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการของบา้นปู ซึ่งร่วมก่อตั้งกองทุนมิตรผล-บา้นปู รวมใจช่วยไทย  

สู้ภัย COVID-19 ขึน้ เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือและขวัญกาํลังใจให้กับทุกภาคส่วนท่ีได้รับผลกระทบ 

โดยเฉพาะบุคลากรด่านหนา้ นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิกฤติที่หนักหน่วง

ทีสุ่ดและมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง บ้านปูได้จัดสรรเงนิช่วยเหลือไปกว่า 120 ล้านบาท เพื่อเพิ่ม

ความแข็งแกรง่ใหก้บักลุม่โรงพยาบาล โดย 2 สว่นหลกัมาจากที่เราสนบัสนุนงบประมาณ 30 ลา้นบาท เพื่อ

สรา้งหอผูป่้วยวิกฤติระบบการหายใจบา้นปู 2 แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นการ

ช่วยเหลือครัง้ท่ี 2 ต่อเน่ืองจากครัง้แรกเมื่อเดือนพฤษภาคมปีท่ีผ่านมา และงบประมาณกว่า 20 ลา้นบาท 

เพื่อสนับสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณท์างการแพทยใ์หแ้ก่โรงพยาบาลในกรุงเทพและพืน้ท่ีใกลเ้คียง 5 แห่ง 

ไดแ้ก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลสมทุรปราการ โรงพยาบาลสมทุรสาคร 

และสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังสนับสนุนโครงการนําร่อง Telemedicine ให้แก่

โรงพยาบาลบา้นแพว้ จังหวัดสมุทรสาคร และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์กลุ่มเคร่ืองพยุงอาการและ

ช่วยชีวิต ไดแ้ก่ เคร่ืองช่วยหายใจ เคร่ืองกระตกุไฟฟ้าหวัใจ เคร่ืองเฝ้าระวงัและติดตามสญัญาณชีพ เครื่อง

ใหอ้ากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสงู เคร่ืองควบคมุการใหส้ารละลายทางหลอดเลือดดาํ และอปุกรณ์



 

ป้องกันส่วนบุคคล ใหก้ับโรงพยาบาลต่างๆ เช่น โรงพยาบาลราชพิพฒัน ์โรงพยาบาลสระบุรี และสถาบนั

สขุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อช่วยใหบุ้คลากรทางการแพทยร์กัษาผูป่้วยไดอ้ย่างรวดเร็ว และมีความ

พรอ้มในการรบัมือกบัวิกฤติสาธารณสขุท่ีเกิดขึน้”   
 

สาํหรบัการช่วยเหลือภาคประชาชน บา้นปไูดข้ยายความช่วยเหลือสู่ชมุชนผ่านองคก์รท่ีเป็นสื่อกลาง เพื่อให้

เขา้ถึงผูท่ี้ได้รบัความเดือดรอ้นไดอ้ย่างทั่วถึง อาทิ การสนับสนุนเงินจาํนวน 1.5 ลา้นบาท แก่โครงการ  

“ตอ้งรอด” ของกลุ่ม Up for Thai เพื่อจดัซือ้วตัถุดิบทาํอาหารสาํหรบัโรงครวัชุมชนต่างๆ ในการผลิตอาหาร

และแจกจ่ายไปยงัชุมชนที่อาศยัอยู่ในพืน้ที่เสี่ยง และลา่สดุ บา้นปไูดส้นบัสนุนกล่องเราดแูลกนั หรือ Covid 

Care Box ซึ่งบรรจุเวชภัณฑแ์ละสิ่งของจาํเป็นสาํหรบัผูป่้วยท่ีตอ้งรกัษาตัวอยู่ท่ีบา้น พรอ้มชุดตรวจโควิด

ด้วยตนเอง (Rapid Antigen Test) ผ่านเครือข่าย ‘เราดูแลกัน’ (We Care Network) มูลค่า 5 ล้านบาท  

อีกทั้งยังสนับสนุนงบประมาณรวม  7 ล้านบาทเพื่อร่วมสร้างเมรุเผาศพรวมถึงสนับสนุนกิจกรรม 

การฌาปนกิจใหแ้ก่วดัอีก 20 แห่งในพืน้ที่สีแดงเขม้อีกดว้ย 
 

การช่วยเหลือของบา้นปูในครัง้นีเ้ป็นหน่ึงในภารกิจภายใต ้“กองทุนมิตรผล-บา้นปู รวมใจช่วยไทย สูภ้ัย 

COVID-19” มลูค่า 500 ลา้นบาท ซึ่งเป็นสว่นของบา้นป ู250 ลา้นบาท ที่ดาํเนินการช่วยเหลือเพื่อสนับสนุน

อปุกรณท์างการแพทยแ์ละสาธารณสขุที่จาํเป็นในการป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 

แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสขุต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงช่วยเหลือผูไ้ดร้บัผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ

จากโควิด-19 โดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน กองทุนมิตรผล- 

บ้านปูฯ ได้มอบความช่วยเหลือให้กับ 336 หน่วยงาน ใน 38 จังหวัด รวมมูลค่ากว่า 430 ล้านบาท  

# # # 

เก่ียวกับบ้านปู 

บรษิัท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) เป็นผูน้าํดา้นพลงังานท่ีหลากหลายในระดบันานาชาติ ดาํเนิน 3 กลุม่ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุม่

ธุรกิจแหล่งพลงังาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก ่ไทย อินโดนีเซีย จีน 

ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวยีดนาม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสาํหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ  ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บริษทั บ้านปู จาํกดั (มหาชน) 

ดวงกมล สาลีรตัน ์               061-446-6698                      duangkamol_s@banpu.co.th 

กฤติยาณี ศรีหิรญั                081-909-3003                      kittiyanee_s@banpu.co.th 
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รูปประกอบ  

 

นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

บรษิัท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) 

 

มอบเงินสนบัสนนุมลูค่า 30 ลา้นบาท เพ่ือสรา้ง

หอผูป่้วยวิกฤตริะบบการหายใจบา้นป ู2 แก่

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรต ิ

 

ส่งมอบหอผูป่้วยวิกฤติระบบการหายใจบา้นป ู1 

ใหแ้ก่โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ 

มลูค่า 30 ลา้นบาท เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563  



 

 สนบัสนนุงบประมาณสาํหรบัโครงการนาํรอ่ง

Telemedicine ใหแ้ก่โรงพยาบาลบา้นแพว้ 

จงัหวดัสมทุรสาคร มลูคา่กว่า 4 ลา้นบาท 

 มอบเงินสมทบทนุ 2 ลา้นบาท เพ่ือสรา้งหอ้ง 

Modular ICU ใหแ้ก่โรงพยาบาลสระบรีุ  

 มอบเงินสนบัสนนุมลูค่า 5 ลา้นบาท สาํหรบั

จดัซือ้กล่องเราดแูลกนั หรือ Covid Care Box ซึ่ง

บรรจเุวชภณัฑแ์ละส่ิงของจาํเป็นสาํหรบัผูป่้วยท่ี

ตอ้งรกัษาตวัอยู่ท่ีบา้น พรอ้มชดุตรวจโควิดดว้ย

ตนเอง (Rapid Antigen Test) ผ่านเครือขา่ย ‘เรา

ดแูลกนั’ (We Care Network) 



 

 

มอบเงินสนบัสนนุมลูค่า 2 ลา้นบาท สาํหรบั

จดัซือ้อปุกรณท์างการแพทย ์เพ่ือขยายหอ้ง ICU 

ความดนัลบสาํหรบัผูป่้วยทารกแรกเกิด ใหแ้ก่

โรงพยาบาลเด็ก 

 

มอบเงินสนบัสนนุมลูกวา่ 8 ลา้นบาท สาํหรบั

สรา้งหอ้งตรวจหาเชือ้ไวรสัโควิด-19 และจดัซือ้

อปุกรณก์ารแพทย ์ใหแ้ก่ โรงพยาบาลราชพิพฒัน ์

 

 

มอบเงินสนบัสนนุมลูค่า 1.5 ลา้นบาท แก่

โครงการ “ตอ้งรอด” ของกลุ่ม Up for Thai เพ่ือ

จดัซือ้วตัถดุิบทาํอาหารสาํหรบัโรงครวัชมุชน

ต่างๆ ในการผลิตอาหารและแจกจ่ายไปยงัชมุชน

ท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีเส่ียง 



 

 

มอบเงินสนบัสนนุมลูค่า 7 ลา้นบาทเพ่ือรว่มสรา้ง

เมรุเผาศพรวมถึงสนบัสนนุกิจกรรมการฌาปนกจิ

ใหแ้กว่ดัอีก 20 แห่งในพืน้ท่ีสีแดงเขม้ 

 

 


