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ข่าวประชาสมัพนัธ ์                      1 ตลุาคม 2564 

 
“กองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ” เพิม่งบช่วยไทยอีก 500 ล้านบาท รวมเป็น 1 พันล้านบาท 

แจง 7 หมวดหมู่ความช่วยเหลือ เคียงข้างคนไทยก้าวผ่านวิกฤติ 
 

1 ตุลาคม 2564 – ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ในประเทศไทย ที่ยังคงส่งผล
กระทบเป็นวงกวา้งกบัทกุภาคสว่น ไม่ว่ากบัผูป้ระกอบการ สงัคม ชมุชน และประชาชนทั่วไป ‘กองทุนมิตรผล-
บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19’ เล็งเห็นถึงความเดือดรอ้นที่เกิดขึน้ จึงมุ่งเดินหนา้สานต่อภารกิจเคียง
ข้างคนไทย ฝ่าวิกฤติโควิด-19 โดยเพ่ิมงบประมาณอีก 500 ล้านบาท รวมทั้งสิน้เป็น 1,000 ล้านบาท  พรอ้ม
กลยุทธ ์7 หมวดหมู่ของการส่งมอบความช่วยเหลือ โดยส่วนหลกัจะมุ่งเนน้ไปที่การช่วยเหลือภาคประชาชนที่ไดร้บั
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทัง้ในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาวะ อีกส่วนหนึ่งจัดสรรไวส้  าหรบัการช่วยเหลือดา้น
สาธารณสขุในการสนับสนุนอุปกรณท์างการแพทยท์ี่จ  าเป็นเพื่อป้องกันและควบคมุการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-
19 จนกว่าสถานการณใ์นประเทศจะกลบัสูภ่าวะปกติอีกครัง้ 
 
ในงานแถลงข่าวออนไลน ์“มิตรผล-บ้านปู เคียงข้างคนไทย เติมพลังใจก้าวผ่านวิกฤติ” กลุ่มมิตรผลและ
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ยืนยันเจตนารมณ์ของ “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย 
COVID-19” ที่จะสานต่อภารกิจเคียงข้างคนไทย โดยจะมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือภาคประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาวะมากขึน้ ดว้ยการจัดตัง้งบประมาณเพิ่มเติมอีก 500 
ลา้นบาท หรืองบประมาณเพิ่มเติมอีกบริษัทละ 250 ลา้นบาท โดยก าหนดทิศทางการสนบัสนุนและช่วยเหลือ
ใหต้อบโจทยค์รอบคลุมประเด็นหลกัๆ ที่สงัคมไทยประสบจากวิกฤติโควิด-19 แบ่งเป็น 7 หมวดหมู่ ไดแ้ก่ 1. 
การเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ 2. การสนับสนุนอุปกรณท์างการแพทยแ์ก่
โรงพยาบาลและหน่วยงานดา้นสาธารณสขุ 3. การสนบัสนนุบรกิารสาธารณสขุเชิงรุก 4. การสนบัสนนุงานดา้น
การป้องกันการแพร่ระบาด และกิจกรรมฌาปนกิจศพผู้ป่วยโควิด-19 5. การสนับสนุนกลุ่มบุคลากรทาง
การแพทยแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้ง 6. การเยียวยาดา้นสขุภาพจิต และ 7.จดุประสงคอ่ื์นๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
 
นายบรรเทงิ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล กลา่วว่า “ตัง้แต่
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ในระลอกแรก จดุแข็งในการท างานของกองทุนมิตรผล-บา้น
ปู คือ รวดเร็ว ตรงจุด เขา้ใจ และเขา้ถึง เนน้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สนับสนุนอุปกรณท์างการแพทยท์ี่
ส  าคัญแก่บุคลากรทางการแพทยซ์ึ่งเป็นด่านหน้าในการต่อสูก้ับโรคระบาด และของใชท้ี่จ  าเป็นในการดูแล
ผู้ป่วยโควิด-19 แก่โรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิ และหน่วยงานต่างๆ เมื่อสถานการณ์ด้าน
สาธารณสขุค่อนขา้งมีความพรอ้มที่จะรองรบัการดแูลรกัษาและป้องกนัการแพร่ระบาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ แต่สิ่งที่ไดร้บัผลกระทบ และความเสียหายอย่างหนกั คือเรื่องเศรษฐกิจซึ่งสง่ผลกระทบโดยตรงกบัเรื่อง 
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ปากทอ้งของประชาชน เราจึงก าหนดทิศทางความช่วยเหลือที่สามารถตอบโจทยก์บัความตอ้งการอย่างแทจ้ริง 
ดว้ยการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เร่งด่วน ช่วยบรรเทาความเดือดรอ้นเรื่องปากทอ้ง  ต่อลมหายใจใหผู้ป้ระกอบการ
รายย่อย ช่วยลดตน้ทุนและสามารถสูต่้อได ้สรา้งใหเ้กิดการจา้งงาน เพื่อกระจายรายไดเ้ขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน กลุ่มมิตรผลและบา้นปมูุ่งเนน้การท างานที่คล่องตวัและไม่ซ  า้ซอ้น เนน้การร่วมมือกบัเครือข่ายที่มี เพื่อ
กระจายความช่วยเหลือสูก่ลุม่คนที่เดือดรอ้นไดอ้ย่างทนัท่วงที และมีประสิทธิผล” 
 
ดา้นนางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ช่วงเวลา
กว่า 1 ปีครึ่งที่ผ่านมา กองทุนฯ ใหก้ารสนบัสนุนอปุกรณท์างการแพทยแ์ละสาธารณสขุที่จ  าเป็นในการป้องกนั
และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงช่วยเหลือผู้
ได้รับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในชุมชนต่างๆ ผ่านความร่วมมือและการสนับสนุนองค์กร มูลนิธิ และกลุ่ม
อาสาสมัคร รวมกว่า 380 หน่วยงาน ในพืน้ที่ 40 จังหวัดทั่วประเทศ การแบ่งปันความรู ้ขอ้มูล พรอ้มถอด
บทเรียนที่พบเจอจากการด าเนินงานที่ผ่านมา ท าใหเ้ราเขา้ใจปัญหา สามารถตอบโจทยต์ามความตอ้งการ 
และช่วยบรรเทาผลกระทบใหแ้ก่ผูท้ี่เดือดรอ้นจากวิกฤติโควิด-19 ไดอ้ย่างแทจ้ริง จึงผนึกก าลงักบักลุ่มมิตรผล
ในการเพิ่มงบประมาณอีก 500 ล้านบาท โดยมี 7 หมวดหมู่ เป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณาส่งมอบความ
ช่วยเหลือ นอกจากงบประมาณส่วนหนึ่งจะจัดสรรไวเ้พื่อสนับสนุนอุปกรณท์างการแพทยท์ี่จ  าเป็นในการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 แลว้ ครัง้นีเ้ราเนน้ช่วยเหลือปัญหาดา้นปากทอ้ง ชีวิตความเป็นอยู่ของ
กลุม่ผูค้นที่ไดร้บัผลกระทบ เป็นการเติมพลงัใจคนไทยในการกา้วผ่านความยากล าบากจากวิกฤติที่เกิดขึน้” 
 
ในช่วงเสวนาพิเศษหัวข้อ “รวมพลังช่วยไทยอย่างไรให้ไปต่อ” ในงานแถลงข่าวออนไลนค์รัง้นีย้ังไดร้บัเกียรติ
จากแขกรบัเชิญ 4 ท่าน ไดแ้ก่ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท ์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ที่มีบทบาทในการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัโรคโควิด-19 ใหแ้ก่ประชาชน เพื่อการป้องกนั การปรบัตัว 
และการดูแลตนเองใหป้ลอดภัย คุณพรรณทิพย ์เพชรมาก รองผู้อ านวยการ สถาบันพัฒนาองคก์รชุมชน 
(องคก์ารมหาชน) ผูใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบัภารกิจสนบัสนุนชุมชนในการบริหารจดัการเพื่อการดแูลผูป่้วยโควิด-19 และ
ควบคุมการแพร่ระบาดในพืน้ที่แออัด หม่อมราชวงศเ์ฉลิมชาตรี ยุคล ผู้ก่อตั้ง “โครงการต้องรอด โดยกลุ่ม 
Up for Thai” ที่มาเนน้ย า้ถึง 3 ระยะของการช่วยเหลือในช่วงเวลาที่เกิดภยัพิบติั คือ ระยะเรง่ด่วน ระยะเยียวยา และ
ระยะฟ้ืนฟู ที่ เราควรถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ เกิดขึน้ให้แพร่หลายเพื่อการบริหารจัดการที่ดีขึน้ในอนาคต และ             
ดร.กฤษดา กฤตยากีรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เออรเ์บิน โมบิลิตี ้เทค จ ากัด ที่มากล่าวถึงจุดประสงค์
ของโครงการ “มฟูมี อาสาขนส่ง ห่วงใย โดยกองทุนมิตรผล-บา้นปฯู” ในการน ารถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMi มาใชใ้นการ
จัดส่งผูท้ี่หายป่วยจากโควิด-19 เดินทางกลบับา้น และการส่งของที่จ  าเป็นเพื่อช่วยเหลือผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจาก     
โควิด-19 ทัง้อาหาร และชุดยาที่จ  าเป็นในการดูแลผูป่้วยที่รกัษาตัวที่บา้น (Home Isolation Kit) ในพืน้ที่ที่ MuvMi 
ใหบ้รกิารทั่วกรุงเทพฯ 
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มมุมองของแขกรบัเชิญทัง้ 4 ท่าน ลว้นสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นในการช่วยเหลือภาคประชาชนในปัจจุบนั ทัง้
กลุ่มผูท้ี่อาศัยในชุมชนแออัด กลุ่มคนพิการ คนไรส้ิทธิ กลุ่มคนเปราะบางของสังคม และผูท้ี่ ไดร้บัผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งสอดคลอ้งกับทิศทางการส่งมอบความช่วยเหลือของกองทุนมิตรผล-บา้นปูฯ ที่ก าหนดไวใ้นการเพิ่ม
งบประมาณครัง้นี ้ทัง้นี ้กองทุนฯ ไดม้ีส่วนสนบัสนุนและท างานร่วมกบัทัง้ 4 หน่วยงาน จดัสรรงบประมาณเพื่อการ
จดัหาอาหาร ยารกัษาโรค เครื่องอปุโภคบริโภคที่จ  าเป็น ใหเ้พียงพอในภาวะเช่นนี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่าความช่วยเหลือจะ
ถกูสง่ต่อไปถึงคนไทยไดอ้ย่างทั่วถึง 
 
กลุ่มมิตรผล และบริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ในฐานะภาคเอกชน พรอ้มปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการที่
รดักมุจากภาครฐัต่อไป ขณะเดียวกนัก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงส าคญัในการสนบัสนนุภารกิจป้องกนัและควบคมุการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 และใหก้ารดูแลช่วยเหลือคนไทยที่ไดร้บัผลกระทบ ดว้ยทรพัยากร ศักยภาพ และ
เครือข่ายที่ทัง้สององคก์รมี โดยหวังว่า “กองทุนมิตรผล-บา้นปู รวมใจช่วยไทย สูภ้ัย COVID-19” จะเป็นหนึ่ง
สว่นส าคญัที่เคียงขา้งคนไทยใหก้า้วผ่านวิกฤติกลบัมาสูภ่าวะปกติสขุไดอี้กครัง้ 

### 
 
 
เก่ียวกับ “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19” 
กลุ่มมิตรผลและบริษัท บา้นปู จ ากัด (มหาชน) ไดร้่วมกันจัดตัง้ ‘กองทุนมิตรผล- บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19’ เม่ือเดือนมีนาคม 
2563 งบประมาณรวม 500 ลา้นบาท โดยเป็นการระดมทนุกนับริษัทละ 250 ลา้นบาท เพ่ือสนบัสนนุอปุกรณท์างการแพทยแ์ละสาธารณสขุที่จ  าเป็น
ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงใหก้ารช่วยเหลือ
ภาคประชาชนที่ไดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกิจ ในเดือนตุลาคม 2564 กองทุนฯ ไดป้ระกาศเพิ่มงบประมาณอีก 500 ลา้นบาท รวมเป็น 1,000                
ลา้นบาท เพ่ือช่วยเหลือสงัคมไทยต่อไป 
 
 
เก่ียวกับบ้านป ู
บริษัท บา้นปู จ ากัด (มหาชน) เป็นผูน้  าธุรกิจดา้นพลงังานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย -แปซิฟิก ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจแหล่งพลงังาน 
ธุรกิจผลิตพลงังาน และธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมริกา 
และเวียดนาม 
 
เก่ียวกับกลุ่มมิตรผล 
กลุ่มมิตรผล เป็นผูผ้ลิตน า้ตาลรายใหญ่อนัดบั 5 ของโลก และอนัดบั 1 ในเอเชีย ดว้ยจ านวนโรงงานน า้ตาล 16 แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวล 11 แห่ง และ
โรงงานผลิตเอทานอล 4 แห่ง พรอ้มเกษตรกรชาวไร่ออ้ยในความดแูลจ านวนกว่า 143,000 รายในประเทศไทย ลาว จีน ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย 
นอกจากนี ้กลุ่มมิตรผลยงัเป็นผูผ้ลิตพลงังานชีวมวลรายใหญ่ในเอเชีย และยงัด าเนินงานในธุรกิจวสัดทุดแทนไม ้ธุรกิจปุ๋ ย และธุรกิจลอจิ สติกสใ์น
อตุสาหกรรมเกษตร 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับส่ือมวลชน กรุณาติดต่อ   
ฝ่ายส่ือสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
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ดวงกมล สาลีรตัน ์   061-446-6698    duangkamol_s@banpu.co.th 
พนินาท สทุธากาศ   086-846-8264 paninard_s@banpu.co.th 
 
ฝ่ายส่ือสารองคก์ร กลุ่มมิตรผล 
ปัญจพร คู่สามารถ   092-256-6827  punjapornk@mitrphol.com 
ปริตตา ยามาโซเอะ   089-117-2329  parrittas@mitrphol.com 


