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EAเพิ่่�มงบลงทุุน1.23หม่�นล้าน
รัับร้ั�ไฟฟ้าเต็็มปีี664เมกะวััต็ต์็ ส่่งมอบรัถยนต็์ไฟฟ้าไต็รัมาส่3

นายแพทย์อำำานาจ เอ้ำ�อำอำารีีมิิตรี กรีรีมิการีและผู้้�อำำานวยการี 
โรีงพยาบาล บมิจ.เอำกชััยการีแพทย์ (EKH) ร่ีวมิแบ่งปััน และช่ัวยเหล้อำสัังคมิ จัดตั�ง “ตู้้�ปัันสุุข” เพ้�อำแบ่งปััน 
สิั�งขอำงที�ใชั�ในชีัวิตปัรีะจำาวันให�กับปัรีะชัาชันที�ได�รัีบผู้ลกรีะทบจากสัถานการีณ์์แพร่ีรีะบาดขอำงโรีคโควิด-19  
อำาทิ ข�าวสัารีอำาหารีแห�ง   นำ�าด้�มิ นมิ ผู้ลไมิ�   และยังเปิัดโอำกาสัให�ผู้้�ที�ปัรีะสังค์จะปัันนำ�าใจบริีจาคสิั�งขอำงมิาเติมิ 
ใน “ตู้้�ปัันสุุข” เพ้�อำช่ัวยลดภารีะค่าใชั�จ่าย และบรีรีเทาความิเด้อำดรี�อำนจากภารีะค่าครีอำงชีัพ และถ้อำเป็ัน 
โอำกาสัอัำนดีที�พนักงานบริีษััทได�แสัดงนำ�าใจ แบ่งปัันความิสุัขให�กับคนไทยอีำกด�วย ซ่ึ่�งต้�ดังกล่าวจัดตั�ง  
ณ์ บริีเวณ์ หน�าโรีงพยาบาลเอำกชััย

EKH  ปัันน้ำ�ใจ ใสุ่ “ตู้้�ปัันสุุข”....

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - EA ปีี 63 เพิิ่�มงบลงทุ์นิเป็ีนิ 
1.23 หม่�นิล้านิบาท์ จากเดิิม 7,400 ล้านิบาท์  
หลังเข้้าลงทุ์นิ 19% ในิบริิษััท์ แลนิด์ิ พิ่ริอส์เพิ่อริิต้ี้�  
โฮลดิิ�ง ริองรัิบตัี้�งโริงงานิแบตี้เตี้อร้ิ�เฟส์แริก  
1 กิกะวัตี้ตี้์
	 นางออมสิิน	ศิิริิ	ผู้้�อำานายการิฝ่่ายส่ิ�อสิาริ 
องค์์กริ	บริิษััท	พลัังงานบริิสุิทธิิ์�	จำำากัด	(มหาชน)	 
หร่ิอ	EA	เปิิดเผู้ยว่่า	บริิษััทฯได�ปิรัิบเพิ�มงบลังทุน 
สิำาหรัิบปีิน้�	เป็ิน	12,388	ลั�านบาทจำากเดิมตัั้�งไว่� 
ท้�	7,400	ลั�านบาท	หลัังจำากเข้�าลังทุนในบริิษััท	 
แลันด์	พริอสิเพอริิต้ั้�	โฮลัดิ�ง	จำำากัด	สัิดส่ิว่น	19%	 
เพ่�อริองริับการิลังทุนโค์ริงการิผู้ลัิตั้แบตั้เตั้อริ้� 
ลัิเท้�ยมไอออนเฟสิแริก	ข้นาดกำาลัังการิผู้ลัิตั้	 
1	กิกะวั่ตั้ต์ั้ต่ั้อชั�ว่โมงต่ั้อปีิ	ในพ่�นท้�จำ.ฉะเชิงเทริา
 ข้ณะท้�ภาพริว่มผู้ลัปิริะกอบการิปีิน้�บริิษััทฯ	 
ยังค์งทบทว่นเป็ินริะยะๆ	เน่�องจำากได�ตัั้ดริายได� 

ในสิ่ว่นข้องการิสิ่งมอบริถยนตั้์ไฟฟ้า	 (EV)	
จำำานว่น	5,000	ค์ันออกไปิ	เพริาะเลั่�อนสิ่งมอบ 

จำากเดิมท้�ค์าดว่่าจำะเริิ�มทยอยสิ่งมอบตั้ั�งแตั้่ 
ไตั้ริมาสิ	2/63	เป็ินไตั้ริมาสิ	4/63	จำำานว่น	100	คั์น	 
แลัะส่ิว่นท้�เหล่ัอในปีิ	64	ข้ณะเด้ยว่กันจำะตั้�องด้
ผู้ลักริะทบการิแพริ่ริะบาดไว่ริัสิโค์ว่ิด-19	ด�ว่ย
	 อย่างไริก็ตั้ามริายได�ปิีน้�ยังค์งมาจำาก 
ธุิ์ริกิจำผู้ลิัตั้ไฟฟ้า	ซ่ึ่�งจำะรัิบร้ิ�ริายได�จำากกำาลัังผู้ลิัตั้	
664	เมกะวั่ตั้ต์ั้ท้�จ่ำายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	(COD)	
เข้�ามาเตั้็มท้�ทั�งปิี	นอกจำากน้�จำะเปิ็นริายได�จำาก 
ธิ์ุริกิจำไบโอด้เซึ่ลั	โดยค์าดว่่าธิ์ุริกิจำไบโอด้เซึ่ลั 
ยังค์งเตั้ิบโตั้ตั้่อเน่ �อง	 หลัังจำากริับผู้ลัด้จำาก 
นโยบาข้องภาค์ริัฐท้�สิ่งเสิริิมการิใช�ด้เซึ่ลับ้10	
ทำาให�ค์ว่ามตั้�อองการิใช�ไบโอด้เซึ่ลับ้	100	เพิ�มข่้�น	 
นอกจำากน้�เปิ็นริายได�จำาดธิ์ุริกิจำริถยนตั้์ไฟฟ้า	
แลัะธิ์ุริกิจำสิถาน้ชาริ์จำ	ข้ณะท้�ธิ์ุริกิจำเริ่อเฟอริ์ริ้� 
ไฟฟ้าค์าดว่่าสิามาริถเริิ�มให�บริิการิได�ในค์ร่ิ�งหลััง 
ข้องปิีน้�	 แลัะสิามาริถให�บริิการิค์ริบ	 42	 ลัำา 
ตั้ามแผู้นได�ในไตั้ริมาสิ	1/64

ออมสินิ ศิิริิ ออมสินิ ศิิริิ 
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นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – TMILL เผยไตี้ริมาส์ 2/63  
ผลงานิใกล้เค้ยงกับช่่วงเดิ้ยวกันิปีีก่อนิ 
ริะบุโควิดิ-19 ไม่กริะท์บ ยังม้คำาสั์�งซ่ื้�อเข้้ามา 
อย่างตี้่อเนิ่�อง 

างแว่ว่ตั้า	กุลัโชตั้ธิ์าดา	ริองผู้้�อำานว่ยการิ 
ฝ่่ายการิเงินแลัะบัญช้	บริิษััท	ท้	เอสิ	 

ฟลัาว่มิลัล์ั	จำำากัด	(มหาชน)	หร่ิอ	TMILL	เปิิดเผู้ยว่่า	 
แนว่โน�มผู้ลัการิดำาเนินไตั้ริมาสิ	2/63	ค์าดว่่า 
จำะใกลั�เค้์ยงกับช่ว่งเด้ยว่กันกับปีิก่อน	เน่�องจำาก
ยังม้ค์ำาสัิ�งซ่ึ่�อเข้�ามาอย่างต่ั้อเน่�อง	ข้ณะเด้ยว่กัน
ในปีิน้�บริิษััทตัั้�งเป้ิากำาลัังการิผู้ลิัตั้ปีิน้�อย่้ท้�	80%	
หร่ิอปิริะมาณ	500	ตัั้นต่ั้อวั่น	อ้กทั�งบริิษััทเตั้ร้ิยม 
ติั้ดตัั้�งเค์ร่ิ�องร่ิอนแป้ิงบริริจุำถัง	1		เค์ร่ิ�อง	ม้ลัค่์า		2		ลั�านบาท	 
เพ่�อเพิ�มปิริะสิิทธิ์ิภาพการิผู้ลัิตั้	แลัะค์ัดกริอง 
สิิ�งแปิลักปิลัอมในการิผู้ลิัตั้	โดยได�ม้การิทดสิอบ 
ริะบบเป็ินท้�เร้ิยบริ�อยแลั�ว่	ส่ิงผู้ลัให�ค์าดว่่าในปีิน้� 
ริายได�จำะเปิ็นไปิตั้ามเปิ้าหมายท้�ว่างไว่�ท้�	5%	

TMILLออเดอร์์ล้นหนุนโตแกร์่ง

นิ

นิ

	 สิำาหรัิบสิถานการิณ์การิแพร่ิริะบาดข้อง 
ไว่ริัสิโค์ว่ิด-19	 บริิษััทยังไม่ได�ริับผู้ลักริะทบ 

อ้กค์ริั�งในช่ว่งท้�ผู้่านมา	 โดยปิัจำุบันบริิษััทฯ	 
ม้สัิดส่ิว่นการิส่ิงออกแป้ิงมันสิำาปิะหลัังไปิจ้ำน	50% 
	ไตั้�หวั่น	20-25%	ส่ิว่นท้�เหล่ัอเป็ินปิริะเทศิอ่�นๆ		 
ดังนั�นบริิษััทฯจ่ำงเช่�อว่่าหลัังสิถานการิณ์กลัับเข้�าส่้ิ 
สิภาว่ะปิกติั้แลั�ว่	ผู้ลัปิริะกอบการิไตั้ริมาสิ	2/63	
จำะเตั้ิบโตั้กว่่าไตั้ริมาสิ	1/63
 ข้ณะท้�บริิษััทว่างงบลังทุนริว่มไว่�ท้�ปิริะมาณ	 
1,000		ลั�านบาท	ภายในอ้ก	2	ปิี	เพ่�อริองริับการิ 
ข้ยายธิ์ุริกิจำหริ่อตั้่อยอดจำากธิ์ุริกิจำเดิม	ริว่มถ่งการิ 
ซ่ึ่�อกิจำการิท้�เช่�อมโยงกับ	Core	Business	ข้องบริิษััทฯ	 
ทั�งในแลัะตั้่างปิริะเทศิ	 แตั้่ด�ว่ยสิถานการิณ ์
โค์วิ่ด-19	ริะบาดทั�ว่โลัก	บริิษััทฯ	ได�ทบทว่นแผู้น 
เพ่�อชะลัอการิลังทุนบางสิ่ว่นออกไปิ
	 สิำาหริับปิัจำจำุบ ันบริิษััทฯ	 ม้โริงงาน 
แปิ้งมันสิำาปิะหลัังท้�ไทย	6	แห่ง	ท้�เว่้ยดนาม	 
3	แห่ง	แลัะท้�กัมพ้ชา	1	แห่ง	โดยม้กำาลัังการิผู้ลิัตั้ 
ริว่มในปัิจำจุำบัน	510,000	ตัั้น	แลัะม้อัตั้ริาการิใช� 
เค์ร่ิ�องจัำกริอย่้ท้�ปิริะมาณ	60-65%	ส่ิว่นโริงงาน 
ผู้ลัิตั้ภัณฑ์์อาหาริสิำาเริ็จำริ้ปิม้	 2	 แห่ง	 ได�แก่	 
ในปิริะเทศิ	จำังหว่ัดนค์ริปิฐม	แลัะ	เว่้ยดนาม	 
ท้�เม่อง	โฮจำิมินห์

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – TWPC มั�นิใจผลงานิปีีนิ้� 
โตี้ตี้่อเนิ่�อง หลังไดิ้บาท์อ่อนิหนิุนิส์่งออก  
พิ่ริ้อมเริิ�มส์่งแปี้งมันิส์ำาปีะหลังตี้ามปีกตี้ิ  
หลังช่ะงักข้ายช่่วงต้ี้นิปีี ทุ่์มงบพัิ่นิล้านิเส์ริิมทั์พิ่ธุุริกิจ

ายโฮ	เริน		ฮว่า	ปิริะธิ์านเจำ�าหน�าท้�บริิหาริ 
	บริิษััท	ไทยว่า	จำำากัด	(มหาชน)	หริ่อ	

TWPC	เปิิดเผู้ยว่่า	บริิษััทมั�นใจำริายได�ปิีน้�จำะ 
เติั้บโตั้ได�มากกว่่าปีิก่อน	เน่�องด�ว่ยธุิ์ริกิจำผู้ลิัตั้ภัณฑ์์ 
อาหาริยังค์งเตั้ิบโตั้ตั้่อเน่�องโดยเฉพาะจำาก 
การิสิ่งออกหลัังปิัจำจำุบันค์่าเงินบาทม้แนว่โน�ม 
อ่อนค่์าริว่มถ่งจำากสิถานการิณ์การิแพร่ิริะบาด 

ข้องไว่รัิสิโค์วิ่ด-19	ส่ิงผู้ลัให�ผู้้�บริิโภค์ม้การิกักตุั้น 
สิินค์�ามากข่้�นจ่ำงถ่อเป็ินอ้กหน่�งปัิจำจัำยท้�ช่ว่ยหนุน	 
ทั�งน้�ปัิจำจุำบันบริิษััทม้สัิดส่ิว่นการิจำำาหน่ายผู้ลิัตั้ภัณฑ์์
อาหาริสิำาเริ็จำริ้ปิในปิริะเทศิ	90%	สิ่งออก	10%	 
ไปิยัง	ยุโริปิ	อมเริิกา	แลัะเอเช้ยเหน่อ	
	 ด�านธุิ์ริกิจำแป้ิงมันสิำาปิะหลัังยังค์งเติั้บโตั้ 
เช่นกัน	โดยปิัจำจำุบันบริิษััทฯ	ไริ�ผู้ลักริะทบเริ่�อง 
การิส่ิงออกไปิยังปิริะเทศิจ้ำน	แลัะปิริะเทศิไตั้�หวั่น 
หลัังจำากตั้�นปิีท้�ผู้่านมาทั�ง	2	ปิริะเทศิดังกลั่าว่
ได�ปิริะกาศิปิิดเม่องไปิเพ่�อลัดการิแพริ่ริะบาด 
ข้องไว่ริัสิโค์ว่ิด-19	ก่อนท้�จำะกลัับมาเปิิดเม่อง 

TWPCบาทุอ่อนดันผลงานเด่น

แต่ั้อย่างใด	ส่ิว่นใหญ่ท้�ได�รัิบผู้ลักริะทบจำะเป็ิน 
ลั้กค์�าริายเลั็กๆ	 ซึ่่�งปิัจำจำุบันบริิษััทม้ค์ำาสิั�งซึ่่�อ 
ล่ัว่งหน�าแลั�ว่ปิริะมาณ	50-60%	ส่ิว่นในเร่ิ�องข้อง 
วั่ตั้ถุดิบ	เช่น	ข้�าว่สิาล้ับริิษััทยังสิามาริถนำาเข้�ามา 
ผู้ลิัตั้แป้ิงเพ่�อริองรัิบค์ว่ามตั้�องการิข้องล้ักค์�าได� 
อย่างไริก็ตั้ามบริิษััทมองว่่า	 ตั้�นทุนว่ัตั้ถุดิบ 
ในช่ว่งท้�เหล่ัอข้องปีิน้�ริาค์าจำะปิรัิบตัั้ว่ส้ิงข่้�น	เน่�องจำาก 
ได�ริับผู้ลักริะทบจำากสิถานการิณ์ในตั้่างปิริะเทศิ	
	 ส่ิว่นผู้ลัปิริะกอบการิไตั้ริมาสิ	1/63	บริิษััทม้ 
กำาไริสุิทธิิ์	43.43	ลั�านบาท	เพิ�มข่้�น	18.73		ลั�านบาท	 
หร่ิอคิ์ดเป็ิน	75.8%	เม่�อเปิร้ิยบเท้ยบกับไตั้ริมาสิ	1/62	 
ท้�ม้กำาไริสุิทธิิ์	24.69	ลั�านบาท	เน่�องจำากบริิษััทม้ 
การิบริิหาริจัำดการิตั้�นทุนได�อย่างม้ปิริะสิิทธิิ์ภาพ	 
ปิริะกอบกับริาค์านำ �าม ันท ้ �ปิริ ับตั้ ัว่ลัดลัง	 
ตั้ามสิถานการิณ์ริาค์านำ�ามันดิบในตั้ลัาดโลัก 
ท้�ปิริับตั้ัว่ลัดลัง	สิ่งผู้ลัให�ค์่าข้นสิ่งสิินค์�าลัดลัง 
ตั้ามริาค์านำ�ามัน

ฮวา ฮวา 

กุลุโชตธาดากุลุโชตธาดา

โฮ เริน  โฮ เริน  

แววตาแววตา
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นายสัาธิิต สุัดบรีรีทัด (ที� 3 จากซึ่�าย) ปัรีะธิานเจ�าหน�าที�บริีหารี บริีษััท ผู้ลิตภัณ์ฑ์์ 
ตรีาเพชัรี จำากัด (มิหาชัน) หร้ีอำ DRT พรี�อำมิด�วยคณ์ะผู้้�บริีหารีขอำงบริีษััทฯ ร่ีวมิแสัดง 
ความิยินดีกับ นายวิท้รี สุัริียวนากุล (ที� 2 จากซึ่�าย) ปัรีะธิานเจ�าหน�าที�บริีหารี บริีษััท สัยามิโกลบอำลเฮ้�าส์ั  
จำากัด (มิหาชัน) ผู้้�บริีหารีศู้นย์จำาหน่ายวัสัดุอุำปักรีณ์์ก่อำสัรี�างและตกแต่งบ�านครีบวงจรี 
ภายใต�ช้ั�อำ‘โกลบอำลเฮ้�าส์ั’ พรี�อำมิร่ีวมิบริีจาคเพ้�อำการีกุศูล เน้�อำงในโอำกาสัเปิัด ‘โกลบอลเฮ้��ส์ุ’  
สัาขากรีะทุ่มิแบน จังหวัดสัมุิทรีสัาครี อำย่างเป็ันทางการี เพ้�อำขยายตลาดวัสัดุก่อำสัรี�าง 
ในจังหวัดและพ้�นที�ใกล�เคียง

นายสัมิภพ ศัูกดิ�พันธ์ิพนมิ (ที�4จากซึ่�าย) ปัรีะธิานกรีรีมิการี และ นายเสักสัรีรีค์ ธิโนปัจัย (ซึ่�ายสุัด)  
ปัรีะธิานเจ�าหน�าที�บริีหารี บริีษััท แอำสัเซึ่ท โปัรี แมิเนจเมิ�นท์ จำากัด (APM) เข�าเยี�ยมิชัมิ 
โครีงการีงานก่อำสัรี�างสัถานีบริีการีเติมินำ�ามัินอำากาศูยาน ณ์ ท่าอำากาศูยานดอำนเม้ิอำง  
(DMK Intoplane Substation) ขอำงบริีษััท อิำนเด็กซ์ึ่ อิำนเตอำร์ีเนชัั�นแนล กรุี�ปั จำากัด (มิหาชัน)  
(Index) โดยมีิ นาย สุัริีนทร์ี โซึ่นี�  นักลงทุนสััมิพันธ์ิ นางสัาว นันท์นภัสั คงรีอำด ผู้้�ช่ัวยปัรีะธิาน 
เจ�าหน�าที�บริีหารีสัายงานบัญชีัและการีเงิน พรี�อำมิทั�งนายสัมิชัาย  อำภิชัาติพันธ์ุิกวี  ผู้้�จัดการี 
โครีงการีและทีมิงานให�การีต�อำนรัีบ เม้ิ�อำเร็ีวๆ นี�
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“ตู้ร�เพชร” ร่วมยินดีเปิัดโกลบอลเฮ้��ส์ุ สุ�ข�กระทุ่มแบน

เยี�ยมชมโครงก�ร

ภาพิ่ข้่าว

 บริีษััท กัลฟ์์ เอ็ำนเนอำร์ีจี ดีเวลลอำปัเมินท์ จำากัด (มิหาชัน)  หร้ีอำ GULF  
สั่งมิอำบเครี้ �อำงศู้นย์กลางเฝ้้าติดตามิการีทำางานขอำงหัวใจและสััญญาณ์ชัีพ  
(Central Monitor) 1 เครี้�อำง และเครี้�อำงติดตามิสััญญาณ์ชัีพชันิดข�างเตียง  
(Bedside Monitor) 10 เครี้�อำงแก่โรีงพยาบาลตำารีวจ เพ้�อำนำามิาใชั�ในห�อำง 
ด้แลผู้้�ปั่วยหนัก หรี้อำ ไอำซึ่ีย้ โดยการีสั่งมิอำบครีั�งนี�สั้บเน้�อำงจากที�กลุ่มิบรีิษััทกัลฟ์์ 
ได�มิอำบเงินสันับสันุนจำานวนเงิน 5 ล�านบาทแก่ทางโรีงพยาบาลฯ เพ้�อำจัดซึ่้�อำ 
อุำปักรีณ์์ทางการีแพทย์ดังกล่าว เม้ิ�อำเด้อำนมีินาคมิที�ผู่้านมิา 
 นายสัาริีศู รัีตนาวะดี ในนามิตัวแทนนายสัารัีชัถ์ รัีตนาวะดี ปัรีะธิาน 
เจ�าหน�าที�บริีหารี บริีษััท กัลฟ์์ เอ็ำนเนอำร์ีจี ดีเวลลอำปัเมินท์ จำากัด  (มิหาชัน)   
กล่าวว่า ที�ผู้่านมิากลุ่มิบรีิษััทกัลฟ์์ได�ชั่วยเหล้อำและทำาโครีงการีเกี�ยวกับ 
โควิด-19 อำย่างรีอำบด�านรีวมิกว่า 50 ล�านบาท ทางบริีษััทฯ จ่งเข�ามิาช่ัวยสันับสันุน 
การีจัดซึ่้�อำเครี้�อำงวัดสััญญาณ์ชัีพ และยินดีที�จะชั่วยเหล้อำโรีงพยาบาลต่อำไปั 
ในอำนาคตทั�งนี�กลุ่มิบริีษััทกัลฟ์์ต�อำงขอำขอำบคุณ์บุคลากรีทางการีแพทย์ทุกท่าน 
ที�ทำาให�สัถานการีณ์์การีแพร่ีรีะบาดขอำงโควิด-19 เป็ันไปัในทางที�ดีข่�น
  ด�าน  พล.ต.ท. นพ. วิฑ้์รีย์ นิติวรีางก้รี นายแพทย์ใหญ่ โรีงพยาบาลตำารีวจ เปิัดเผู้ยว่า  
เคร้ี�อำงวัดสััญญาณ์ชีัพนี�เป็ันเคร้ี�อำงม้ิอำแพทย์สัำาคัญที�ใชั�กับผู้้�ป่ัวยหนัก โดยต�อำงใชั� 
ควบค้่ไปักับเครี้�อำงชั่วยหายใจ ซึ่่�งพยาบาลจะวิเครีาะห์ข�อำมิ้ลจากเครี้�อำง 
ศู้นย์กลางเฝ้้าติดตามิการีทำางานขอำงหัวใจและสััญญาณ์ชีัพ (Central Monitor)  
ที�สัามิารีถอ่ำานความิดัน ความิอิำ�มิตัวขอำงอำอำกซิึ่เจนในเล้อำด ขอำงคนไข�แต่ละเตียง 
ได�ทันที โดยที�ไม่ิจำาเป็ันต�อำงเข�าไปัหาคนไข�ในห�อำง ถ้อำเป็ันเคร้ี�อำงม้ิอำที�ปัรีะโยชัน์ 
และจำาเป็ันอำย่างมิากสัำาหรัีบผู้้�ป่ัวยหนัก ที�ไม่ิใช่ัผู้้�ป่ัวยโควิด-19 เพียงอำย่างเดียว
 นับตั�งแต่มีิการีแพร่ีรีะบาดขอำงโควิด-19 กลุ่มิบริีษััทกัลฟ์์ได�เข�าไปัช่ัวยเหล้อำ 
ในหลายภาคส่ัวน อำาทิ บริีจาคเงินและอุำปักรีณ์์ทางการีแพทย์แก่คณ์ะแพทยศูาสัตร์ี  
โรีงพยาบาลรีามิาธิิบดี โรีงพยาบาลรีาชัวิถี สัถาบันบำารีาศูนรีาด้รี สัถาบัน 
โรีคทรีวงอำก โรีงพยาบาลตำารีวจและโรีงพยาบาลพุทธิชิันรีาชั มิอำบเจลแอำลกอำฮ้อำล์ 
ฆ่่าเช้ั�อำแก่โรีงพยาบาลขนาดเล็กในจังหวัดปััตตานี และจังหวัดยะลา มิอำบหน�ากาก 
ทางการีแพทย์ KN95 รีวมิ 100,000 ชัิ�น ให�แก่ โรีงพยาบาลจุฬาลงกรีณ์์  

q

“กัลฟ์”สุ่งมอบเครื�องตู้รวจวัดสุัญญ�ณชีพ

สัภากาชัาดไทย และโรีงพยาบาลอ้ำ�นๆ ที�ขาดแคลน บริีจาคหน�ากากผู้�าแก่ 
ชุัดปัฏิิบัติการีคัดกรีอำงผู้้�ป่ัวยรีะดับตำาบล ในพ้�นที� 10 จังหวัด และอำสัมิ.  
รีวมิถ่งดำาเนินการีมิอำบข�าวกล่อำง 150,000 กล่อำง ให�กับชัุมิชันแอำอำัด 
ในเขตพ้�นที�กรุีงเทพมิหานครี อีำกทั�งร่ีวมิกับกฟ์ผู้. มิอำบถุงยังชีัพแก่ชุัมิชัน 
ในพ้�นที�จ.นนทบุรีี นอำกจากนี�ยังขยายความิช่ัวยเหล้อำไปัยังชั�างไทยที�ได�รัีบ 
ผู้ลกรีะทบจากโควิด-19 ผู่้านการีบริีจาคให�แก่โครีงการีโอำบชั�าง


