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ภาคเอกชนรวมพลังสนับสนุนมาตรการ
เพื่อการหยุดยัง้ การแพร่ระบาดของ COVID-19
นายกลิ นท์ สารสิ น ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า
ภาคเอกชนขอขอบคุณ ทีมกองหน้าคือ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ทีท่ างานหนักเพื่อพวก
เราทุกคน ทัง้ นี้ เอกชนยินดีรว่ มสนับสนุนทีมกองหน้า เพื่อสามารถทางาน สะดวก ปลอดภัย เราขอให้กาลังใจ
สิง่ ทีส่ าคัญคือ มาตรการในการติดตามสถานะของแต่ละคนทัง้ ผูป้ ว่ ยและกลุ่มเสีย่ ง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด
ซึง่ ภาคเอกชนมีขอ้ เสนอคือ การใช้ Track & Trace Application โดยควรมีการดูแลเรือ่ ง Data Privacy ด้วย
ทัง้ นี้ มีบริ ษทั เอกชนหลายแห่งยิ นดีร่วมเป็ นบริ ษทั ทดลองก่อนขยายผลนาไปใช้กบั ประชาชนคนไทย
ทัง้ ประเทศ อาทิ บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน), ธนาคารกสิกร
ไทย จากัด (มหาชน), บริษทั ที.ซี.ฟาร์มาซูตคิ อล อุตสาหกรรม จากัด (กระทิงแดง), บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ
จากัด (มหาชน), เครือเซ็นทรัล, เครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษทั ไทยน้ าทิพย์ จากัด, บริษทั Unilever (Thailand),
บริษทั น้ าตาลมิตรผล จากัด
“นอกจากนัน้ แล้ว จากการทีไ่ ด้ปรึกษาและหารือกับกลุ่มคุณหมอแล้วพบว่า การคัดกรองและแยกคนที่ ติด
เชื้ อกับคนที่ ไม่ติดเชื้ อ เป็ นเรื่องสาคัญที่ สุดในขณะนี้ ดังนัน้ อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น
ห้องคัดกรอง ห้องตรวจ คือ สิง่ ทีบ่ ุคลากรทางการแพทย์ตอ้ งการมาก” นายกลินท์ กล่าว
ปจั จุบนั มีบริษทั เอกชนในเครือข่ายหอการค้าไทย หลายแห่งได้เข้าไปช่วยเหลือตามโรงพยาบาลแล้ว อาทิ
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน), บริษทั ที.ซี.ฟาร์มาซูตคิ อล อุตสาหกรรม จากัด (กระทิงแดง), บริษทั
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน), บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน), เครือเจริญโภคภัณฑ์, เครือ
เซ็นทรัล, บริษทั น้าตาลมิตรผล จากัด เป็นต้น
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นายรุ่งโรจน์ รังสิ โยภาส กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซี จี หรือ บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
กล่าวว่า เอสซีจไี ด้เห็นสถานการณ์โควิด-19 ทีร่ นุ แรงและเป็นเรือ่ งระดับชาติ จึงได้เร่งพัฒนานวัตกรรม คัด
กรองและตรวจผู้เสี่ยงติ ดเชื้อ ทีต่ ดิ ตัง้ เร็ว และตอบโจทย์การใช้งานและปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์
โดยได้แบ่งเป็ น 3 โมเดล คือ 1.) ห้องตรวจและคัดกรองผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ ง 2.) ห้องป้องกันเชือ้ ความดันลบ 3.)
ห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ ทัง้ นี้ ได้ส่งมอบให้กบั โรงพยาบาลราชวิถี รามาธิบดี และจุฬาภรณ์
นอกจากนี้ ได้สนับสนุ น การขนส่งอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ CT Scan, Tele-monitoring, และจาหน่ ายกล่อง
บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารปลอดภัย พร้อมยืนยันว่า เอสซีจมี คี วามแข็งแกร่ง และเข้มแข็งพอทีจ่ ะไม่มกี ารลดพนักงาน
นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ ห าร บริ ษัท ที .ซี .ฟาร์มาซู ติค อล อุตสาหกรรม จากัด
(กระทิ งแดง) กล่าวว่า ได้มอบเงิ น 50 ล้านบาท เพื่อช่ วยเหลือวงการแพทย์ โดยบริจาคเครื่อง CT Scan
โดยใช้ AI Database ซึง่ สามารถวิเคราะห์การติดเชือ้ ในเวลารวดเร็ว รองรับการตรวจวิเคราะห์ได้วนั ละ 1,440
ราย และ มีความแม่นยาในการประเมินผลสูงถึง 99.8% แก่โรงพยาบาลจุฬาฯ, พัฒนาหน้ากากนาโน (เป็นผ้า
มีฟิลเตอร์กรอง), ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ ผลิตตู้ตรวจ COVID-19 จานวน 50 ตู้ มูลค่ากว่า 5 ล้าน
บาท มอบให้กว่า 20 โรงพยาบาล, ส่งอุปกรณ์ต่างๆ ให้โรงพยาบาลทัวประเทศอย่
่
างต่อเนื่อง พร้อมเสริมว่า
บริษทั ให้ความสาคัญกับการดูแลบุคลากรภายในเป็นสาคัญ
ตัวแทนนายฐาปน สิ ริวฒ
ั นภักดี กรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
ได้แจ้งว่า ทาง ThaiBev ให้ความสาคัญ กับการดูแลความปลอดภัยของพนักงาน, ดูแลการผลิ ตและการ
ขนส่งเพื่อให้บริ การประชาชนอย่างต่อเนื่ องและปลอดภัย, ประคองการดาเนินธุรกิจและปรับกระบวนการ
การทางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น, ร่วมเป็ นพลังสนับสนุ นทุกภาคส่วนในวิก ฤติน้ี เช่น มอบ
แอลกอฮอล์ก ว่า 500,000 ลิต ร พร้อ มมอบมอบเงินและอาหารมูล ค่ า 24 ล้านบาท ให้ส ถานประกอบการ
สาธารณสุขและหน่วยงานทีมกองหน้าทีป่ ฎิบตั หิ น้าที่ ณ ขณะนี้
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ตัวแทนนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริ หาร เครือเจริ ญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือฯ มีนโยบาย
ชัดเจนว่า “ประเทศเดือดร้อน เราต้องช่วยเหลือ” โดยได้ดาเนินการหลายโครงการ อาทิ สร้างโรงงานผลิต
หน้ ากากอนามัยแจกฟรี ซึ่งเมื่อพ้นวิกฤตจะยกโรงงานนี้ใ ห้กบั โรงพยาบาลจุฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย,
ประกาศนโยบายไม่ขน้ึ ราคาสินค้าอาหาร, เร่งผลิตและหยุดการส่งออกไข่ไก่ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
ในประเทศ, พัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ True Virtual World คลาวด์เทคโนโลยี เพื่อร่วมสนับสนุ นการท างาน
เรียน และใช้ชวี ติ ทีบ่ า้ น ผ่าน True VROOM ในช่วงการระบาดของ COVID-19 โดยไม่มคี ่าใช้จา่ ย เป็นต้น
นางสาววัลยา จิ ราธิ วฒ
ั น์ รองประธานเจ้าหน้ าที่ บริ หาร เครือเซ็นทรัล กล่าวว่า ได้ดาเนินมาตรการใน
เชิงรุกอาทิ การป้องกันดูแลความสะอาด โดย Tops ได้นานวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อมาให้บริการเพื่อความ
ปลอดภัย, จับมือกับพันธมิ ตรทัวประเทศเพื
่
่ออานวยความสะดวกคนไทยในการดารงชีวิต ด้วยบริ การ
รูปแบบต่ างๆ ทัง้ Delivery, Take Away pick up, Drive Thru, สาหรับร้านค้าทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ได้ยกเว้น
ค่าเช่า และหาช่องทางการค้าขายใหม่, ช่วยเหลือฮีโร่ทางการแพทย์ โดยโรงแรม Centara @ centralwOrld
ได้สนับสนุ นที่พกั ให้แพทย์ของ รพ. ตารวจ, และได้ช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลผลิตที่ส่งออกไม่ได้
ด้วยการเปิดพืน้ ทีใ่ ห้จาหน่ายผลไม้อกี ด้วย
นอกจากนี้ ยังมีบริษัทเอกชนอื่นๆ ที่ให้การสนับสนุ นบุคลากรทางแพทย์อีก อาทิ บริ ษัท น้ าตาลมิ ตรผล
จากัด ได้มกี ารบริจาค แอลกอฮอล์ 20,000 ลิตร, ห้อง CT Scan มูลค่า 20 ล้านบาท, บริจาคห้องตรวจเชื้อ
20 ห้อง โดยได้ตงั ้ กองทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์วงเงิ น 500 ล้านบาท สาหรับ บริ ษทั ประกันภัย
ไทยวิ วฒ
ั น์ จากัด (มหาชน) ได้บริ จาคห้องตรวจเชื้อจานวน 10 ห้อง เป็นต้น
อีกทัง้ นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การบริ ษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด
(มหาชน) ได้กล่าวว่า ภาคเอกชนเห็นด้วยกับภาครัฐที่ ดาเนิ นการ Semi-Lockdown ทัง้ นี้ หอการค้าได้
ตัง้ ทีมงานดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชดิ และมีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและนักวิ ชาการต่างๆ ได้ประสานงานให้การ
ดาเนินการราบรื่นมากขึน้ สถานการณ์มโี อกาสจะยืดเยือ้ ดังนัน้ ต้องดูแลและรักษาสุขภาพประชาชน พร้อม
เตรียมการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
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ทัง้ นี้ หอการค้ าไทยได้ รบั แต่ งตัง้ เป็ นที่ ปรึกษาด้ านธุรกิ จเอกชนในศูนย์บริ หารสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของ COVID-19 และกาลังรวบรวมประเด็น ทัง้ ทางด้านการค้าและบริการ จากภาคเอกชนที่ได้รบั
ผลกระทบทัง้ หอการค้า จัง หวัด สมาคมการค้า หอการค้า ต่ า งประเทศ และสมาชิก เพื่อ น าข้อ มูล ไป
ประกอบการประชุมที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ร่วมกับ
ภาครัฐในวันจันทร์
อนึ่ง มูลนิ ธิพาณิ ชย์สงเคราะห์ โดย หอการค้าไทย ได้เปิ ดรับบริ จาคเงิ นเพื่อจัดสร้างนวัตกรรมห้องคัด
กรองและห้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 เพื่อช่วยปกป้ องและลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์
ส่งมอบให้ แก่โรงพยาบาลที่ต้องการทัวประเทศ
่
จึงขอเชิ ญชวนทุกท่านร่วมบริ จาค (เงินบริจาคสามารถ
นาไปหักลดหย่อนภาษีได้) ผ่านช่องทาง ดังนี้
 ธนาคารกสิกรไทย
สาขาเสาชิงช้า ออมทรัพย์ เลขที่ 004-2-39457-2
 ธนาคารกรุงเทพ
สาขาตะนาว ออมทรัพย์ เลขที่ 111-4-20536-0
 ธนาคารกรุงไทย
สาขาสามยอด ออมทรัพย์ เลขที่ 002-0-13868-7
 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรีเพชร ออมทรัพย์ เลขที่ 006-290-1080
สุดท้ายนี้ ภาคเอกชน หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมเครือข่าย บริษทั ภาคเอกชน ขอให้
กาลังใจ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงคนไทยทุกคนให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน โดย
พวกเราพร้อมทีจ่ ะทางานกับภาครัฐเพื่อประเทศจะได้กลับมาเหมือนเดิม
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