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114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสือสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/
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งสือพิ32
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าวันที่ พ.ค.นี
20 เดื้ อนพฤษภาคม พ.ศ.2564 หนา มูลคาขาว 180,000.กรุขงาไทยสั
่งปดสาขา
งปฐอออนไลน
งกันโควิด-19
้งแต 15-31

กลุมเซ็นทรัล สนับสนุนงบกวา 30 ลาน ชวยเหลือคนไทยสูวิกฤติโควิด-19
กลุมเซ็นทรัล สนับสนุนงบกวา 30 ลานบาทจับมือภาครัฐ และพันธมิตร เสนอพื้นที่ฉีดวัคซีน 144 แหงทั่วประเทศ พรอม
สิ่งของสนับสนุนบุคลาการทางการแพทย ขออาสาพาคนไทยสูวิกฤติโควิด-19
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 64 พิชัย จิราธิวัฒน กรรมการบริหาร กลุมเซ็นทรัล กลาววา ตั้งแตการกลับมาระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 กลุมเซ็นทรัลและธุรกิจในเครือไมไดนิ่งนอนใจ ผนึกกําลังทุกภาคสวนใหการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบทั้งทางตรง
และทางออมมาอยางตอเนื่อง รวมงบประมาณการชวยเหลือจนถึงปจจุบันมากกวา 30 ลานบาท โดยผานการทํางานรวมกันของ
ธุรกิจในเครือทั่วทุกภาคของประเทศ
ลาสุด กลุมเซ็นทรัล ไดประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิ หอการคาไทย, สมาคมผูคา
ปลีกไทย ในการสนับสนุนพื้นที่ฉีดวัคซีนและการกระจายวัคซีน เพื่อสรางความมั่นใจวาคนไทยทุกคนจะปลอดภัยจากโรคระบาด
และผานสถานการณวิกฤติครั้งนี้โดยเร็ว

สําหรับการสนับสนุนพื้นที่ฉีดวัคซีนและกระจายวัคซีน กลุมเซ็นทรัล นําโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
หรือ CPN และ บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ CRC นําเสนอพื้นที่ศูนยการคาและหางสรรพสินคาใน
เครือรวมกวา 144 แหง ทั่วประเทศ
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โดยผานความรวมมือกับหอการคาไทยและการประสานงานโดยตรงกับผูวาราชการจังหวัด เพื่อเปนทางเลือกใหกับรัฐบาลในการ
กระจายการฉีดวัคซีนใหรวดเร็วและทั่วถึง สรางภูมิคุมกันหมูใหกับคนไทย โดยไดรับการอนุมัติแลว กวา 20 แหง ทั่วประเทศ
(ขอมูล ณ วันที่ 19 พ.ค.)

ทั้งนี้ ไดเริ่มทดลองฉีดในสวนพื้นที่กรุงเทพมหานครแลวที่ เซ็นทรัล ลาดพราว และจะดําเนินการเบื้องตนอีก 4 แหง คือ
เซ็นทรัล ปนเกลา, โรบินสัน ไลฟสไตล ลาดกระบัง, เซ็นทรัลเวิลด และเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสตวิลล โดยกลุมเซ็นทรัล สนับสนุน
พื้นที่ฉีดวัคซีน, พนักงานอาสาสมัคร, คอมพิวเตอร อุปกรณ-สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ, ที่พักบุคลากรทางการแพทย, อาหารเครื่องดื่ม รวมงบประมาณสนับสนุนกวา 11.6 ลานบาท (เดือน พ.ค.-ก.ค.)
นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือจากพันธมิตรอยาง AIS มาดูแลเรื่องระบบ LAN และอินเทอรเน็ตสําหรับการลงทะเบียนและเช็ก
ประวัติผูมาฉีดวัคซีน และฟรี WiFi ทุกสาขาของจุดฉีดวัคซีนอีกดว ย ขณะเดียวกัน กลุมเซ็นทรัลยังไดรวมมือกับผูวาราชการ
จังหวัดตางๆ ในการฉีดวัคซีนคูขนานกับไปกับกรุงเทพฯ โดยเริ่มดําเนินการฉีดแลว ไดแก เซ็นทรัล สมุย, เซ็นทรัล ระยอง รวมทั้ง
การฉีดวัคซีนใหกับพนักงานในรานคาที่เซ็นทรัล ภูเก็ต
จากสถานการณการระบาดระลอก 3 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น กลุมเซ็นทรัล ขอยืนเคียงขางคนไทย ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน รวมพลังความรวมมือจากหลาก ภาคสวน เสมือน "ศูนยกลางธารน้ําใจ" ดังนี้
- กลุมเซ็นทรัล เดินหนา โครงการ ทําดวยใจ ไฟทโควิด-19 (Help Thai Fight Covid-19 ) เชิญชวนระดมทุน
สนับสนุนงานวิจัยกระบวนการยับยั้งและปองกันโรคโควิด-19 โดยแพทยไทย เพื่อคนไทย ผานชองทางการบริจาคของธุรกิจใน
เครือ

โดยกลุมเซ็นทรัลไดสมทบทุนเพิ่มเติม กวา 8 ลานบาท รวมกับยอดบริจาคของประชาชน ภาคีเครือขาย และคูคา จํานวน
กวา 2 ล านบาท ระหวางเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10 ลานบาท สงมอบใหกับโรงพยายบาลศิริราช,
โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ผานแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ
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- กลุมเซ็นทรัล สนับสนุนคา เครื่องชวยหายใจ 2 ลานบาท และ คายา Favipiravir 1 ลานบาท ใหแก ราชวิทยาลัยจุฬา
ภรณและแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ

- กลุมเซ็นทรัล สนับสนุน หองความดันลบ 5 แสนบาท ใหแก ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- กลุมเซ็นทรัลและธุรกิจในเครือ รวมกันสง มอบอาหาร, สิ่งของจําเปน ใหกับบุคลากรทางการแพทย ใน 14 โรงพยาบาล
รวมกวา 3.4 ลานบาท
- สนับสนุน กองทุนชัยพัฒนาสูภัยโควิด-19 (และโรคระบาดตางๆ) มูลคา 1 ลานบาท
- สนับสนุน อุปกรณการแพทย เครื่องอุปโภคบริโภค และของใชที่จําเปนแกโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลจังหวัด และ
หนวยงานสาธารณสุขใน 7 จังหวัด รวมมูลคากวา 9.2 แสนบาท
- กลุมเซ็นทรัล มอบเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 15 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการตรวจรักษาทางไกล Chula Teleclinic
ใหกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ประเมินการรักษาและนัดหมายผานทางออนไลน ลดความเสี่ยงจากการเดินทางมาโรงพยาบาล
รวมมูลคากวา 5 แสนบาท
- หางเซ็นทรัล และหางโรบินสัน มอบเตียงกระดาษ จํานวน 500 เตียง แกกระทรวงสาธารณสุข รวมมูลคากวา 5 แสน
บาท
- เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป หรือ ซีอารจี สนับสนุนอาหารแกบุคลากรทางการแพทยในโรงพยาบาล 7 แหง จาก 7 แบ
รนดอาหารในเครือ และบุคลากรทางการแพทยที่ดําเนินงานฉีดวัคซีนในพื้นที่ฉีดวัคซีนของ กลุมเซ็นทรัล รวมมูลคากวา 1.1 ลาน
บาท

- ท็อปส และแฟมิลี่มารท สนับสนุนอาหาร สิ่งของจําเปนและเวชภัณฑ ใหกับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร รังสิต และ
ชุมชนคลองเตย รวมมูลคากวา 4 แสนบาท
- ไทวัสดุ มอบ เจลแอลกอฮอลล ทําความสะอาดฆาเชื้อ 3 ลานมิลลิลิตรใหแกกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาล
สถานีอนามัย ในพื้นที่ควบคุม และพัดลมสนาม 15 เครื่อง พรอมสิ่งจําเปนอื่นๆ ในพื้นที่ฉีดวัคซีนของกลุมเซ็นทรัล รวมมูลคากวา
4.5 แสนบาท
- เจดีเซ็นทรัล สงมอบหนากากอนามัย เจลแอลกอฮอล กระดาษชําระ และถุงผาสําหรับจัดสงเสบียงชวยเหลือชุมชน
คลองเตย รวมมูลคากวา 1 แสนบาท
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- โรงแรมเซ็นทารา ลาดพราว สนับสนุนหองพักใหแก บุคลากรทางการแพทยที่มาฉีดวัคซีนใหกับประชาชนที่เซ็นทรัล
ลาดพราว มูลคากวา 3.7 ลานบาท
- ออฟฟศเมท สนับสนุนอุปกรณจําเปนในสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลของกลุมเซ็นทรัล มูลคากวา 2.7 ลานบาท

- โครงการ จริงใจมารเก็ต เชียงใหม ของกลุมเซ็นทรัล สนับสนุนเตียงเหล็กขนาด 3.5 ฟุต พรอมฟูกจํานวน 76 ชุด รวม
มูลคากวา 54,000 บาท เพื่อใชรองรับผูปวยที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม
- เซ็นทรัลพัฒนา และเซ็นทรัล รีเทล ผนึกกําลังกับ เอสซีจีพี ตั้งจุดรับบริจาคกลองลูกฟูก ในศูนยการคาและรานคาทั่ว
ประเทศรวมกวา 149 จุด เพื่อนําไปผลิตเตียงสนามใหกับผูปวยโควิด และเซ็นทรัล รีเทล สมทบการบริจาคกลองกระดาษลูกฟูก
เพื่อนําไปรีไซเคิลเปนเตียงสนาม อีกจํานวน 6,000 เตียง
- เซ็นทรัลพัฒนา สนับสนุน พื้นที่ในการบริจาคโลหิต โดยรวมมือกับ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย รวมทั้งเซ็นทรัล
พัฒนา จับมือ พันธมิตรภาคเอกชนกวา 24 องคกร รวมสนับสนุน อุปกรณการแพทย อาหาร น้ําดื่ม และสิ่งของที่จําเปน ให 7
โรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนามที่ดูแลผูปวยโควิด-19
"กลุม เซ็นทรัลและบริษัท ในเครือ ยังยึดมั่นในจุดยื นการเปน ตนแบบของการรักษามาตรการความสะอาดและความ
ปลอดภัยขั้นสูงสุด ที่สรางความมั่นใจใหผูมาใชบริการ ทั้งในหางรานและออนไลน และขอเปนกําลังใจใหคนไทยผานวิกฤติครั้งนี้
ดวยความอดทน เขมแข็ง และรวมแรงรวมใจกัน รอวันที่จะกลับมาใชชีวิตไดอยางปกติอกี ครั้ง"
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