
02 มนีาคม 2564

กรงุเทพฯ ประเทศไทย – 17 กมุภาพันธ ์2564 – บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากดั (มหาชน) หรอื ไอวแีอล ผูผ้ลติเคมภีณัฑช์ัน้นําระดับโลก มอบชดุ PPE ทีผ่ลติจากเสน้
ดา้ย PET รไีซเคลิของบรษัิทฯ จํานวน 1,500 ชดุ ใหแ้กสํ่านักงานสาธารณสขุจังหวดันครปฐม ซึง่จะสง่ตอ่ใหก้บัโรงพยาบาล 8 แหง่ในจังหวดันครปฐม เพือ่สนับสนุนบคุลากรทาง
การแพทยใ์นขณะปฏบิตัหินา้ทีรั่บมอืกบัการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ระลอกใหม ่โดยไดรั้บความรว่มมอืจากองคก์รพันธมติร ไดแ้ก ่ธนาคารเอชเอสบซี ีประเทศไทย มชิลนิ
ประเทศไทย ศนูยก์ารคา้ เดอะ สตรที รชัดา และบรษิทั พ-ีฟาร ์(ประเทศไทย) จํากดั ชว่ยรวบรวมขวด PET ทีใ่ชง้านแลว้ไดร้วมกวา่ 600 กโิลกรัม หรอืเทยีบเทา่ขวดน้ําดืม่
ขนาด 600 มลิลลิติร จํานวนกวา่ 35,000 ขวด เพือ่นําไปรไีซเคลิและผลติเสน้ดา้ยคณุภาพสงูทีโ่รงงานของไอวแีอลในจังหวัดนครปฐม

นพ. วโิรจน ์รตันอมรสกลุ นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดันครปฐม กลา่ววา่ “จากสถานการณ์การระบาดระลอกใหมข่องโควดิ-19 สาํนักงานสาธารณสขุ รวมถงึโรงพยาบาล
ตา่งๆ ในจังหวัดนครปฐม ยังคงมคีวามตอ้งการใชช้ดุ PPE อยูม่าก เนือ่งจากทางสาธารณสขุจังหวัดไดม้มีาตรการลงพืน้ทีเ่พือ่คน้หาผูต้ดิเชือ้เชงิรกุในชมุชน และเฝ้าระวัง
สถานการณ์อยา่งตอ่เนือ่ง ดังนัน้ การทีอ่นิโดรามา เวนเจอรส์ มคีวามหว่งใยชมุชนในพืน้ที ่และไดม้อบชดุ PPE ใหแ้กบ่คุลากรทางการเพทย ์ถอืเป็นความรว่มมอืทีด่อียา่งยิง่
ระหวา่งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยโรงพยาบาล 8 แหง่ในจังหวดันครปฐม ทีไ่ดรั้บมอบชดุ PPE ไดแ้ก ่โรงพยาบาลสามพราน (วัดไรข่งิ) โรงพยาบาลนครชยัศร ีโรงพยาบาลหลวง
พอ่เป่ิน โรงพยาบาลหว้ยพล ูโรงพยาบาลกําแพงแสน โรงพยาบาลบางเลน โรงพยาบาลดอนตมู และโรงพยาบาลพทุธมนฑล”

นายอนเิวช ตวิาร ีหวัหนา้โรงงานอนิโดรามา โพลเีอสเตอร ์อนิดสัตรีส้ ์นครปฐม ซึง่ดําเนนิธรุกจิรไีซเคลิขวด PET เป็นเสน้ดา้ยคณุภาพสงู กลา่ววา่ “ไอวแีอลมคีวามยนิดทีี่
ไดส้นับสนุนการตอ่สูก้บัการระบาดระลอกใหมข่องโควดิ-19 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพืน้ทีจั่งหวดันครปฐม ซึง่เป็นทีต่ัง้ของโรงงานรไีซเคลิของอนิโดรามา เวนเจอรส์ การดแูลชมุชน
ในพืน้ทีจ่งึเป็นส ิง่สาํคญัอันดับแรกๆ ของเรา นอกจากนี ้ไอวแีอลยังรูส้กึขอบคณุและชืน่ชมองคก์รพันธมติรทกุแหง่ทีใ่หค้วามรว่มมอืกบัเราอยา่งตอ่เนือ่ง เพราะสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ นับ
วนัจะมผีูส้นับสนุนและใหค้วามสําคญักบัการรไีซเคลิขวด PET มากขึน้ โดยเราสามารถใชค้วามเชีย่วชาญในธรุกจิรไีซเคลิ PET ของไอวแีอลในการพัฒนาเสน้ดา้ยสําหรับผลติชดุ
PPE ทีร่ไีซเคลิจากขวด PET 100% รายแรกและรายเดยีวในประเทศไทย การมอบชดุ PPE ในครัง้นีก้็ตอ่ยอดมาจากการดําเนนิงานรว่มกบัองคก์รพันธมติรตัง้แตปี่ทีผ่า่นมา
สะทอ้นใหเ้ห็นประโยชนข์อง PET ในการเป็นวัสดทุีช่ว่ยเพิม่สขุอนามัยไดเ้ป็นอยา่งด ีและสามารถเวยีนนํากลบัมาสรา้งคณุคา่เพิม่ไดอ้กี ซึง่เป็นประโยชนต์อ่สงัคมในภาพรวม และ
เป็นการใชท้รัพยากรใหเ้กดิคณุคา่สงูสดุตามแนวทางเศรษฐกจิหมนุเวยีนอกีดว้ย”

ทัง้นี ้ชดุ PPE รไีซเคลิดงักลา่วเป็นประเภท Coverall Level 2 แบบเสือ้คลมุแขนยาวกนัน้ําชนดิใชซ้ํ้าได ้ซึง่นําเสน้ดา้ยของไอวแีอลทีร่ไีซเคลิจากขวด PET ไปทอเป็นผา้โพลเีอส
เตอรร์ไีซเคลิ 100% เคลอืบสารสะทอ้นน้ํา ชว่ยป้องกนัการซมึผา่นของน้ําทีม่แีรงดัน (Hydrostatic Pressure) สามารถกรองอนุภาคขนาดเดยีวกนักบัโคโรน่าไวรัสได ้เหมาะ
สําหรับใชใ้นการดแูลผูป่้วยทีม่รีะดบัความเสีย่งนอ้ยถงึปานกลางไดเ้ป็นอยา่งด ีรวมถงึผา่นการรับรองมาตรฐานจากองคก์ารอาหารและยา (อย.) และสถาบันพัฒนาอตุสาหกรรมสิง่
ทอ สามารถนําไปซกัทําความสะอาดและนํากลับมาใชซ้ํ้าไดใ้หมม่ากถงึ 20 ครัง้ โดยชดุ PPE 1 ชดุผลติจากเสน้ใยทีนํ่าขวด PET ขนาด 600 มลิลลิติร ประมาณ 18 ขวดไปรไีซ
เคลิ

###

เกีย่วกบั อนิโดรามา เวนเจอรส์

บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากดั (มหาชน) เป็นบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TB) เป็นหนึง่ในบรษัิทปิโตรเคมชีัน้นําระดับ
โลก มโีรงงานผลติครอบคลมุภมูภิาคหลกัทัว่โลก ไดแ้ก ่ยโุรป แอฟรกิา อเมรกิา และเอเชยีแปซฟิิก และ โดยมกีลุม่ธรุกจิหลัก ประกอบดว้ย ธรุกจิ Combined PET ธรุกจิ
Integrated Oxides and Derivatives และ ธรุกจิเสน้ใย ผลติภัณฑข์องไอวแีอลรองรับลกูคา้ในกลุม่อตุสาหกรรมสนิคา้อปุโภคบรโิภค อาหารและเครือ่งดืม่ ผลติภัณฑเ์พือ่
สขุอนามัย ผลติภณัฑเ์พือ่การดแูลสว่นบคุคล และอตุสาหกรรมยานยนต ์อาท ิผลติภัณฑย์างในรถยนตแ์ละผลติภณัฑด์า้นความปลอดภยั ปัจจบุนับรษัิทฯ มพีนักงานทัว่โลกราว
24,000 คนและมรีายไดจ้ากการขายรวม 10.6 พันลา้นเหรยีญสหรัฐในปี 2563 บรษัิทฯ เป็นสมาชกิดัชนดีาวโจนส ์(DJSI) และมสํีานักงานใหญต่ัง้อยูท่ีก่รงุเทพฯ ประเทศไทยและมี
โรงงานท่ัวโลก อันไดแ้ก่

ยโุรป ตะวันออกกลางและแอฟรกิา: เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมน ีสาธารณรัฐไอรแ์ลนด ์ฝร่ังเศส องักฤษ อติาล ีเดนมารก์ ลทัิวเนยี โปแลนด ์สาธารณรัฐเชก็ ลกัเซมเบริก์ สเปน ตรุกี
ไนจเีรยี กานา โปรตเุกส อสิราเอล อยีปิต ์รัสเซยี สโลวาเกยี ออสเตรยี

อเมรกิา: สหรัฐอเมรกิา เม็กซโิก แคนาดา บราซลิ

เอเชยี: ไทย อนิโดนเีซยี จนี อนิเดยี ฟิลปิปินส ์เมยีนมาร ์ออสเตรเลยี

ตดิตอ่

รชิารด์ โจนส์
โทรศพัท:์ +662.661.6661 ext. 680

richard.j@indorama.net

นวนีสดุา กระบวนรัตน์
โทรศพัท:์ +662.661.6661 ext. 247

naweensuda.k@indorama.net
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