การสนับสนุนต่ อชุ มชนและสั งคม
ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบ ไอวีแอลได้สนับสนุนและให้กาลังใจบุคคลากรทางการแพทย์ รวมทัง้ ประชาชนที่ได้รบั ผลกระ ทบ
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ความช่วยเหลือที่มีต่อชุมชนต่างๆ ถูกส่งผ่านโรงงานต่างๆ ทั่วโลก ดังต่อไปนี ้
บราซิล
Indorama Ventures Polimeros โรงงานผลิต PET ในเมืองอีโปะจูกา (Ipojuca) ประเทศบราซิล ได้มอบอาหาร ผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขอนามัย และของใช้จาเป็ นจานวน 185 ชุด แก่ครอบครัวในชุมชนที่ได้รบั ผลกระทบจากการปิ ดตลาดประมง โดยจะ
มอบต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อให้พวกเขาสามารถยังชีพและดูแลสุขอนามัยของคนในครอบครัวได้ในระหว่างการ
แพร่ระบาดนี ้
แคนาดา
•

Indorama Ventures PTA Montréal ในประเทศแคนาดา มอบเงินจานวน 25,000 เหรียญสหรัฐ ให้องค์กรไม่แสวงผลกาไรที่
เ ป็ น ส ม า ชิ ก ข อ ง ROCAJQ (Regroupement des Organismes Communautaires Autonomes Jeunesses) ก ลุ่ ม
ผูส้ นับสนุนเยาวชนที่ตอ้ งการความช่วยเหลือทั่วทัง้ Montréal และจังหวัด Québec สาหรับช่วงวิกฤตโควิด-19 นี ้ เงินดังกล่าว
จะนาไปใช้จ่ายเพื่อจัดหาอาหาร อุปกรณ์เพื่อสุขอนามัย ปกป้องผูท้ ่ีทางานบนถนน ช่วยเหลือสุขภาพจิตใจ และสนับสนุน
ครอบครัวที่พ่อแม่ถูกเลิกจ้าง ด้วยความร่วมมือของ 67 องค์กร ภายใต้ ROCAJQ การช่วยเหลือดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยัง
เยาวชนกว่า 300,000 คนตลอดทัง้ ปี นี ้

สาธารณรัฐเช็ก
• Glanzstoff Bohemia โรงงานผลิตเส้นใยคุณภาพสูง ในเมือง Lovosice สาธารณรัฐเช็ก มอบหน้ากากอนามัยรวม 2,000 ชิน้
ให้แก่โรงพยาบาลและชุมชนโดยรอบ นอกจากนี ้ ยังมอบหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมจานวน 450 ชิน้ ให้กับโรงพยาบาลและ
สถานีดบั เพลิงใน Litoměřice และเทศบาลเมือง Lovosice
• Glanzstoff Bohemia เดินหน้าช่วยเหลือชุมชนในเมือง Lovosice สาธารณรัฐเช็ก ที่โรงพยาบาล Litoměřice โดยมอบเงิน
จานวน 1 ล้านโคลูนาเชคฯ (41,090 เหรียญสหรัฐ) สาหรับซือ้ เครื่องมือทางการแพทย์แ ละป้องกันการแพร่ร ะบาดของ
โควิด-19
อียิปต์
•

IVL Dhunseri Polyester Company S.A.E ในประเทศอียิป ต์ ผลิ ต เม็ ด พลาสติก PET เพื่ อ ผลิ ต หน้ากากป้ อ งกันใบหน้า
(Face Shield) และมอบหน้ากากดังกล่าวจานวน 500 ชิน้ ให้กับโรงพยาบาลในเขตการปกครองซุเอส เพื่อลดความเสี่ยงของ
การติดเชือ้ ในบุคลากรทางการแพทย์และผูป้ ่ วย

ฝรั่งเศส
•

Glanzstoff Longlaville โรงงานผลิตสิ่งทอสาหรับยางรถยนต์ในเมืองลองวิลล์ ประเทศฝรั่งเศส ได้มอบหน้าหน้ากากอนามัย
จานวน 3,500 ชุด ให้แก่โรงพยาบาล สถานีดบั เพลิง และสถานพยาบาลในชุมชนใกล้เคียง

เยอรมนี
PHP Fibers GmbH โรงงานผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์และเส้นใยไนลอนที่มีความคงทนสูง ในประเทศเยอรมนี บริจาคอุปกรณ์
ป้องกันระบบหายใจ 1,500 ชุด ให้แก่เขตการปกครองเมืองมิลเตนเบิรก์ เพื่อสนับสนุนภาวะขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์
ซึ่งเป็ นที่ตอ้ งการสาหรับผูส้ งู อายุ และสถานพยาบาลต่างๆ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับผูป้ ระกอบการ
ในนิคมอุตสาหกรรม Obernburg และสภากาชาดบาวาเรียน
• Trevira GmbH ในประเทศเยอรมัน มอบเงินจานวน 11,556 ยูโร (12,945 เหรียญสหรัฐ ) ให้แก่องค์กรการกุศล 5 แห่งใน
Guben (Brandenburg) และ Bobingen (Bavaria) ซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของโรงงาน 2 แห่งของ Trevira การช่วยเหลือดังกล่าวจะถูก
ส่งไปยังหลายชุมชนที่ได้รบั ผลกระทบจากโควิด -19 ทั้งผูถ้ ูกเลิกจ้าง เยาชน ครอบครัวที่มีรายได้นอ้ ย ศูนย์วัฒธรรม และ
โรงอาหารเพื่อผูป้ ระสบปั ญหา
•

อินเดีย
Indorama Ventures Oxides Ankleshwar โรงงานผลิตออกไซด์และอนุพนั ธ์ในประเทศอินเดีย ได้บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง
และของใช้จาเป็ น 150 ชุด ให้กบั ครอบครัวผูล้ ภี ้ ยั ในหมู่บา้ นซานจาลีย ์
• IVL Dhunseri Petrochem Industries Pvt. Ltd. โรงงานผลิต PET ประเทศอินเดีย ได้บริจาคหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face
Shield) 50 กล่ อ งแก่ โรงพยาบาลชุม ชนฮาลเดี ย และมอบเจลล้า งมื อ 550 ขวด และหน้า กากอนามัย 4,000 ชิ น้ ให้แ ก่
หน่วยงานภาครัฐและประชาชนในชุมชนฮาลเดีย เพื่อป้องกันการติดเชือ้ นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้บริจาคเงิน 500,000 รูปีอินเดีย
ให้แก่กองทุนบรรเทาทุกข์ของภาครัฐในรัฐเบงกอลตะวันตกและรัฐหรยาณา
•

ลิทัวเนีย
•

UAB Orion Global PET โรงงานผลิต PET ในเมืองไคลเพดา (Klaipeda) ประเทศลิทวั เนีย ได้ให้การสนับสนุนโรงพยาบาล
และสมาคมต่างๆ ในเมืองที่บริษัทตัง้ อยู่ ด้วยการบริจาคถุงมือ 10,000 ชุด ถุงครอบรองเท้าป้องกันเชือ้ 1,000 คู่ และมอบ
หน้ากากกรองอากาศรวม 500 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลเด็กไคลเพดา และโรงพยาบาลไคลเพดาซิตี ้ รวมถึงการบริจาคเงิน
สมทบทุนในกองทุนของผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมในเมืองไคลเพดา เพื่อสนับสนุนการซือ้ ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ

เม็กซิโก
•

กลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์สในประเทศเม็กซิโก ได้แก่ Indorama Ventures Polymers Mexico, S. de R.L. de C.V.,
Indorama Ventures EcoMex, S. de R.L. de C.V. และ Performance Fibers Operations Mexico S. de R.L. de C.V.
มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ Mexican Institute of Social Security ซึ่งเป็ นหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลสาธารณสุขและการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ ประกอบด้วย เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพจรจานวน 1 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจจานวน 8
เครื่อง เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวออกซิเจนจานวน 4 เครื่อง กระเปาะรักษาหลอดลมตีบ 10 ชุด และเครื่องฟั งตรวจ
(Stethoscope) จานวน 3 ชุด

โปแลนด์
• Indorama Ventures Poland โรงงานผลิ ต PET ในเมื อ งวโลซลาวัค (Wloclawek) ประเทศโปแลนด์ มอบเงิ น ช่ ว ยเหลือ
โรงพยาบาลท้องถิ่น เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
ไทย
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) มอบชุดป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ
PPE) จานวน 40 ชุด ให้แก่บคุ คลกรทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันบาราศนราดูร นอกจากนี ้ ยังมอบของใช้
จาเป็ นเพื่อสุขอนามัย ประกอบด้วย สบู่และแชมพูรวม 70 ลิตร หน้ากากผ้านาโนซิงค์ออกไซด์ 500 ชิน้ และเจลแอลกอฮอล์
ล้างมือ 30 ลิตร ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิรริ าช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ และสถาบันบาราศนราดูร เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จากการติดเชือ้ ระหว่างการรักษาผูป้ ่ วย
โควิด-19
• บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รบ
ั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิ ด-19 ใน
กรุงเทพมหานคร โดยมอบถุงยังชีพจานวน 1,500 ถุงให้แก่ขมุ ชนล็อก 123 และถุงยังชีพจานวน 250 ถุงให้แก่ชมุ ชนริมคลอง
พระโขนง โดยมีพนักงานอาสาสมัครร่วมลงพืน้ ที่ดว้ ย
• บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) มอบตูค้ วามดันลบจานวน 12 ตู้ ให้แก่โรงพยาบาล 10 แห่งในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา นนทบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี เพชรบุรี และราชบุรี โดยอุปกรณ์ดงั กล่าวเป็ นตูค้ รอบเตียงเพื่อแยก
ผูป้ ่ วยที่กาลังได้รบั การรักษาและลดความเสี่ยงสาหรับบุคลากรทางการแพทย์ รวมทัง้ ผูอ้ ื่นในโรงพยาบาล
• บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) โรงงานผลิตเส้นใยและรีไซเคิลขวด PET ซึ่งตัง้ อยู่จงั หวัด
นครปฐม ได้นาทีมพนักงานอาสาสมัครลงพืน้ ที่ชุมชนให้บริการฆ่าเชือ้ โรคบริเวณบ้านเรือน ป้ายรถประจาทาง ถนน และ
ทางเท้าในชุมชนขุนแก้ว โรงเรียนสว่างอารมณ์ และวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดนครปฐม ตลอดจนมอบข้าวสาร อาหารแห้ง
นา้ ดื่ม หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์แก่สถานีตารวจภูธรนครชัยศรี และสถานีตารวจภูธรเมืองนครปฐม
•

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม มอบถุงยังชีพจานวน 200 ถุง ให้แก่
ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง ในตาบลขุนแก้ว ตาบลบางกระเบา ตาบลท่ากระชับ ตาบลศีรษะทอง และตาบลท่าตาหนัก
• บริษัท ทีพีที ปิ โตรเคมีคอลส์ จากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง หนึ่งในโรงงานของอินโดรามา เวนเจอร์ส มอบโพรพานอล
แอลกอฮอล์ (IPA) วัตถุดิบหลักสาหรับการผลิตเจลล้างมือ ซึ่งต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ขนั้ ต่า 70% สาหรับการฆ่าเชือ้ และ
ทาความสะอาด ปริมาณ 240 ลิตร ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเนินพระ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
โรงพยาบาลนิคมพัฒนา และโรงพยาบาลบ้านค่าย โรงพยาบาลระยอง
• บริษัท ทีพีที ปิ โตรเคมีคอลส์ จากัด (มหาชน) บริษัท อินโดรามา ปิ โตรเคม จากัด (พีทีเอ) และบริษัท อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ จากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง มอบแผ่นเช็ดทาความสะอาดจานวน 170 แพ็ค ถุงคลุมรองเท้า
จานวน 200 ชุด และหน้ากากผ้าจานวน 300 ชิน้ ให้แก่โรงพยาบาลบ้านฉาง ตลอดจนสนับสนุนการการจ้างงานผ่านเทศบาล
เมื อ งมาบตาพุ ด โดยว่ า จ้า งผลิ ต หน้า กากผ้า ฝี มื อ คนในชุ ม ชนจ านวน 8,000 ชิ ้น มอบให้แ ก่ น ายถวิ ล โพธิ บั ว ทอง
นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เพื่อนาไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในมาบตาพุด และมอบหน้ากากผ้าจานวน 3,800 ชิน้ แก่
สาธารณสุขจังหวัดระยองและอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ นจังหวัดระยอง
•

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ จากัด (มหาชน) บริษัท ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์ จากัด (มหาชน) บริษทั
อิ น โดรามา ปิ โตรเคม (พี ที เ อ) และบริ ษั ท อิ น โดรามา ปิ โตรเคม (พี อี ที ) มอบถุง ยัง ชี พ จ านวน 1,200 ถุง ซึ่ง
ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จาเป็ น และมอบข้าวสารจานวน 650 ถุง ให้แก่วดั และชุมชนในจังหวัดระยอง
• บริษัท อินโดรามา ปิ โตรเคม จากัด (พีอีที) มอบถุงข้าวหอมมะลิถุงละ 5 กิโลกรัม จานวน 1,500 ถุงให้แก่ครอบครัวใน
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยเน้นช่วยเหลือครอบครัวที่มีผพู้ ิการและผูป้ ่ วยติดเตียงที่อาศัยในชุมชนใกล้เคียง
•

ตุรกี
•

Indorama Ventures Corlu PET A.Ş. โรงงานผลิต PET ในประเทศตุรกี บริจาคหน้ากากอนามัยจานวน 1,000 ชิน้ และถุง
มือ 1,000 คู่ รวมถึงชุดป้องกัน PPE และอาหารจานวน 65 ชุด ให้แก่ผวู้ ่าการเขต เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือไปยังบุคลากร
ทางการแพทย์ หน่วยงานภาครัฐ และครอบครัวที่ได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19

สหรัฐอเมริกา
• Indorama Ventures Olefins โรงงานผลิตเอทิลีน ในประเทศสหรัฐฯ มอบอุปกรณ์ป้องกันดวงตาสาหรับใช้ทางการแพทย์
(goggles) จานวน 190 ชุด และหน้ากากอนามัย 78 กล่อง ให้แก่โรงพยาบาลเลคชาลส์ เมมโมเรียล และสถานพยาบาลใน
ชุมชน เพื่อสนับสนุนภาวะขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในเมืองดังกล่าว
• Indorama Ventures Xylenes & PTA, LLC โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ในรัฐอลาบามา ประเทศสหรัฐฯ มอบหน้ากากอนามัย
N95 จานวน 100 ชิน้ หน้ากากอนามัยจานวน 100 กล่อง และแผ่นทาความสะอาดสาหรับฆ่าเชือ้ จานวน 12 กล่อง ให้แก่
ศูนย์ดูแลผูป้ ่ วย Hospice of the Valley และหน่วยงานดับเพลิงและกูภ้ ยั เมืองดีเคเตอร์ นอกจากนี ้ ยังมอบหน้ากากอนามัย
200 ชิน้ ถุงมือ 200 คู่ และชุดดูแลสุขอนามัยให้แก่ศนู ย์ดแู ลเด็ก Morgan County Child Advocacy Center อีกด้วย
• Indorama Ventures Xylenes & PTA LLC ในรัฐ อลาบามา มอบเงิ น จ านวน 5,000 เหรี ย ญสหรัฐ ให้แ ก่ ศู น ย์ช่ ว ยหลื อ
The Salvation Army ในเมืองเมืองดีเคเตอร์ โดยเงินดังกล่าวจะนาไปสร้างที่พักสาหรับผูไ้ ร้บา้ นและจัดหาอาหารให้กับผูท้ ่ี
ประสบความยากลาบาก นอกจากนี ้ ยังได้มอบนา้ ยาฆ่าเชือ้ สาหรับล้างมือจานวน 275 แกลลอน ให้แก่หน่วยงานตารวจเมือง
ดีเคเตอร์ หน่วยงานดับเพลิงเมืองดีเคเตอร์ และสานักงานนายอาเภอเขต Morgan นอกจากนี ้ ยังมอบอีก 5 แกลลอนให้แก่
Decatur Clearview Cancer Institute and Alliance Cancer Center ซึ่งรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็งด้วยการทาเคมีบาบัด
• AlphaPet Inc. โรงงานผลิต PET พอลิเมอร์ในในรัฐอลาบามา ร่วมกับ Indorama Ventures Xylenes & PTA, LLC มอบเงิน
สนับสนุนจานวน 30,000 เหรียญสหรัฐ ให้แก่ องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร United Way of Morgan County เพื่อสมทบกองทุน
ให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ได้รบั ผลกระทบในภาวะวิกฤติ (Community Crisis Fund)
• Auriga Polymers Inc. ผู้ผลิต เม็ ด พลาสติ ก สาหรับโพลีเอสเตอร์และพอลิเมอร์ชนิดพิเ ศษในรัฐเซาท์แคโรไลนา มอบเงิน
สนับสนุนจานวน 40,000 เหรียญสหรัฐให้แก่กองทุนช่วยเหลือภาวะวิกฤต (Crisis Relief Fund) ขององค์กรไม่แสวงหา
ผลกาไร United Way เพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศลและชุมชนที่มีความจาเป็ นเร่งด่วน
• Indorama Ventures Sustainable Solutions LLC ในรัฐแคลิฟอร์เนีย มอบเงินสนับสนุนจานวน 10,000 เหรียญสหรัฐให้แก่
กองทุนบรรเทาความเดือนร้อนจากโควิด-19 (The COVID-19 Relief Fund) ขององค์กรไม่แสวงหาผลกาไร Children's Fund
ซึ่งดาเนินงานสนับสนุนเด็กๆ ที่ตอ้ งการความช่วยเหลือในเขตซานเบอร์นาดิโน นอกจากนี ้ ยังมอบเงิน 10,000 เหรียญสหรัฐ
ให้แก่ Feeding America Riverside - San Bernardino (FARSB) องค์กรไม่แสวงหาผลกาไรที่ดแู ลเยาวชน ผูส้ งู อายุ ผูป้ ่ วย

ผูไ้ ร้บา้ น และผูว้ ่างงาน กว่า 250 ราย อีกทัง้ มอบเงินจานวน 5,000 เหรียญสหรัฐให้แก่ Southern California Public Radio
(SCPR) และสถานีอื่นๆ ทั่วทัง้ รัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อสนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน
• Indorama Ventures Sustainable Solutions LLC ในรัฐอลาบามา มอบนา้ ยาฆ่าเชือ้ สาหรับล้างมือจานวน 200 แกลลอน
ให้กบั เจ้าหน้าที่หน่วยกูภ้ ยั ในเขต Limestone เพื่อป้องกันผูท้ ่ที างานลงพืน้ ที่ให้ปลอดภัยจากการติดเชือ้
• StarPet Inc. โรงงานผลิ ต PET พอลิ เ มอร์ใ นรัฐ นอร์ท แคโรไลนา มอบเงิ น จ านวน 5,000 เหรี ย ญสหรัฐ ให้แ ก่ ค ริสตจัก ร
Northridge ในเขตแรนดอล์ฟ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือชุมชนของ The Foster Parent Association นอกจากนี ้ ยังมอบเงิน
จานวน 2,500 เหรียญสหรัฐ และ 2,000 เหรียญสหรัฐ ให้แก่องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร Our Daily Bread Soup Kitchen และ
The Christians United Outreach Center ตามลาดับ โดยเงินดังกล่าวจะนาไปซือ้ อาหารและของใช้จาเป็ นสาหรับครอบครัว
ที่ประสบความยากลาบากจากสถานกาณ์การแพร่ระบาดนี ้

