
เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 26 มีนาคม 2563 หอการคา้ไทย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

และสมาชิก ภาคธุรกิจกวา่ 50 ราย น าโดย ประธานกรรมการ (คุณกลินท์ สารสิน) และคณะกรรมการได้ “รว่มมอบเงินและ

ส่ิงของอุปโภคบริโภค เป็นก าลงัใจใหบุ้คลากรทางการแพทยต์า้นภยั COVID - 19 ผ่านสภากาชาดไทย” ซ่ึงรวบรวมจากผูบ้ริจาค

รวมมูลค่า 26,979,088 บาท โดยมีผูอ้ านวยการส านักงานจดัหารายได้ สภากาชาดไทย (คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ)

เป็นผูร้บัมอบ เพ่ือส่งมอบใหก้บั 7 โรงพยาบาล (ประกอบดว้ย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โรงพยาบาลราชวถีิ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลบ าราศนราดูร) รวมถึงส่ิงของ

อุปโภคบริโภคต่างๆ จะมอบใหโ้รงพยาบาลอ่ืนๆ ในเครือข่ายสภากาชาดไทยทัว่ประเทศต่อไป

การสง่ก าลงัใจใหบุ้คลากรทางการแพทยต์า้นภยั COVID-19



การส่งก าลงัใจใหบุ้คลากรทางการแพทยต์า้นภยั COVID-19



การส่งก าลงัใจใหบุ้คลากรทางการแพทยต์า้นภยั COVID-19



❑ มอบเป็นเงินสด จากคณะกรรมการ , บรษิทัสมาชิก และเครือข่าย 

รวมมูลค่า 14,899,000 บาท  เช่น  บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บริจาคเงินและสิ่งของ

ใหก้บัโรงพยาล 7 โรงพยาบาล  โรงพยาบาลละ 2 ลา้นบาท , หอการคา้ญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ 100,000 บาท ,  

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  100,000 บาท , คุณกลินท ์สารสิน 50,000 บาท , คุณสนัน่ องัอุบลกุล

50,000 บาท  , คุณสาโรช  ชยาวิวฒันกุ์ล 100,000 บาท  ฯลฯ (รายนามทุกท่านดงัเอกสารแนบ)

❑ การบริจาคส่ิงของ  จากคณะกรรมการ, บรษิทัสมาชิกและเครอืข่าย  รวมมูลค่า 

12,080,088 บาท เช่น บมจ. ซีแวลู มอบผลิตภณัฑอ์าหารกระป๋อง , บมจ.ไทยยูเน่ียนโฟรเซ่น

ฟู้ดส์ , บริษัท น ้าตาลมิตรผล จ  ากดั , TESCO Lotus , บริษัท ไทยน ้าทิพย ์จ  ากดั  เป็นตน้

รวมยอดบริจาคเงินและสิ่งของ   26,979,088 บาท

รายการบรจิาคเงินและสิ่งของอุปโภคบรโิภคผ่านสภากาชาดไทย



บริษัทที่บริจาคส่ิงของ @โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย

บริษทั สิ่งของที่บริจาค มูลค่า/หมายเหตุ

บริษทั น ้าตาลมิตรผล จ  ากดั

โดย คุณอิสระ วอ่งกุศลกิจ

แอลกอฮอลฆ์่าเช้ือ 20,000 ลิตร 800,000 บาท / รอภาชนะบรรจุ

บมจ. ซีแวลู

โดย ดร.พจน์ อรา่มวฒันานนท์

ผลิตภณัฑอ์าหารกระป๋อง 1,000,800 บาท / ส่งมอบแลว้

บมจ. ไทยยูเน่ียนโฟรเซ่นฟู้ดส์

โดย คุณธีรพงศ ์ จนัศิริ

ผลิตภณัฑท์ูน่ากระป๋องพรอ้มทาน 700 ลงั 200,800 บาท / ส่งมอบแลว้

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

โดย คุณฐาปน สิริวฒันภกัดี

จดัส่งชาเขียวโออิชิ  และแซนวชิพรอ้ม

รบัประทาน ใหก้บั 7 โรงพยาบาล /3 เดือน

มูลค่า 10,000,000 บาท

มอบเงินสดให ้7 โรงพยาบาล /โรงพยาบาลละ 

2 ลา้นบาท  รวม 14 ลา้นบาท

TESCO Lotus

โดย คุณสลิลลา สีหพนัธุ์

เครื่องอุปโภค บริโภค 20,000 บาท / ส่งมอบแลว้

คณุพิชยั  จริาธิวฒัน์ ผลิตภณัฑเ์ครื่องด่ืม 40,000 บาท /ส่งมอบแลว้

YEC กรุงเทพ

โดย คุณเมธิน ไกรเลิศรตัน์

หน้ากากผา้ จ านวน 468 7,488 บาท / ส่งมอบแลว้

บริษทั ไทยน ้าทิพย ์จ  ากดั น ้าด่ืมจ านวน 100 แพค 6,000 บาท / ส่งมอบแลว้

ประเด็นน าเสนอท่ีประชุม :  เพื่อทราบ



เอกสารแนบ

รายนามกรรมการ สมาชิก และเครือข่าย (53 ราย)

รว่มบริจาคเงินและสิ่งของเป็นก าลงัใจใหบุ้คลากรทางการแพทย ์

ตา้นภยั COVID-19 ผ่านสภากาชาดไทย



รายนามผูบ้ริจาค

ท่ี รายนามผูบ้ริจาค ต าแหน่ง ท่ี รายนามผูบ้ริจาค ต าแหน่ง

1 คุณประมนต ์ สุธีวงศ์ ประธานกิตติมศกัด์ิ 15 คุณชูศกัด์ิ ช่ืนประโยชน์ รองประธานกรรมการ

2 คุณอิสระ  วอ่งกุศลกิจ ประธานกิตติมศกัด์ิ 16 คุณจีรพนัธ ์ อศัวะธนกุล รองประธานกรรมการ

3 คุณกลินท ์ สารสิน ประธานกรรมการ 17 คุณสวาท ธีระรตันนุกูลชยั รองประธานกรรมการ

4 คุณสนัน่  องัอุบลกุล รองประธานกรรมการ 18 วา่ท่ี ร.อ.จิตร ์ ศิรธรานนท์ รองประธานกรรมการ

5 ดร.พจน์ อรา่มวฒันานนท์ รองประธานกรรมการ 19 คุณปรชัญา  สมะลาภา รองประธานกรรมการ

6 คุณสุรพล  วอ่งวฒันโรจน์ ท่ีปรึกษา 20 ดร.กฤษณะ  วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการ

7 คุณธีรพงศ ์ จนัศิริ ท่ีปรึกษา 21 คุณพนัธ ์ พะเนียงเวทย์ กรรมการรองเลขาธิการ

8 รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุง่โรจน์ ท่ีปรึกษา 22 ดร.สมบติั  ธีระตระกูลชยั กรรมการรองเลขาธิการ

9 คุณชยัวธั มะระพฤกษ์วรรณ รองประธานกรรมการ 23 คุณกอบสุข  เอ่ียมสุรีย์ กรรมการรองเลขาธิการ

10 คุณภูมินทร ์ หะรินสุต รองประธานกรรมการ 24 คุณเกษมสิทธ์ิ  ปฐมศกัด์ิ กรรมการรองเลขาธิการ

11 คุณวชิยั  อศัรสักร รองประธานกรรมการ 25 คุณปริม จิตจรุงพร กรรมการรองเลขาธิการ

12 คุณฐาปน  สิรวิฒันภกัดี รองประธานกรรมการ
26 คุณชูเดช  เตชะไพบูลย์ กรรมการเหรญัญิก

13 ดร.ชิงชยั หาญเจนลกัษณ์ รองประธานกรรมการ 27 คุณไกรสินธุ ์ วงศสุ์รไกร กรรมการนายทะเบียน

14 คุณสาโรช  ชยาววิฒัน์กุล รองประธานกรรมการ 28 คุณสลิลลา  สีหพนัธุ์ กรรมการปฏิคม



รายนามผูบ้ริจาค

ท่ี รายนามผูบ้ริจาค ต าแหน่ง ท่ี รายนามผูบ้ริจาค ต าแหน่ง

29 คุณธเนศ  วรศรณัย์ กรรมการบริหาร 42 บ.ไทยน ้าทิพย ์จก. สมาชิก

30 คุณพิชยั  จิราธิวฒัน์ กรรมการ 43 บ.ยโูรเซีย เทรดด้ิง จก. สมาชิก

31 คุณสุชาติ  เตียนโพธิทอง กรรมการสภาฯ 44 สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลและชีวพลงังานไทย สมาชิก

32 คุณเกรียงไกร ด่านชยัวจิิตร กรรมการ 45 คุณรติพร  หร า่เดช สมาชิก

33 สมาคมธุรกิจบา้นจดัสรร 46 บ.อาร ์ดี ที โกลบอล จก. สมาชิก

34 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 47 บ.เค แอล อินเตอรฟ์ู้ด จก. สมาชิก

35 หอการคา้ญ่ีปุ่น-กรุงเทพ 48 บ.เบสเทรด พรีซิชัน่ จก. สมาชิก

36 หอการคา้อินเดีย-ไทย 49 บ.พลายงามพาราวูด้ จก. สมาชิก

37 ร.ศ.ทองทิพภา  วริิยะพนัธุ์ รองประธาน ค.พฒันาสงัคม 50 คุณกญัญวชัร วรพิพฒัน์ ผูช้ว่ยประธานกรรมการ

38 คุณลดัดาวลัย ์ จงวศิาล กรรมการพฒันาสงัคม 51 คุณณรงค ์ เหล่าสุวรรณ กรรมการ

39 คุณสมจิต  จุฬารตัน กรรมการพฒันาสงัคม 52 คุณนราธิป เจริญสุข สมาชิก

40 บริษัท สุนทรธญัทรพัย ์จ ากดั ประธานหอฯ จ.ชลบุรี 53 สมาคมหินอ่อนและแกรนิตไทย สมาชิก

41 คุณเมธินทร ์ ไกรเลิศรตัน์ YEC กรุงเทพฯ


