
การสนับสนุนต่อชุมชนและสังคม 
 

ในฐานะองคก์รที่มีความรบัผิดชอบ ไอวีแอลไดส้นบัสนุนและใหก้ าลงัใจบุคคลากรทางการแพทย ์รวมทัง้ประชาชนที่ไดร้บัผลกระทบ
จากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ความช่วยเหลือที่มีต่อชมุชนต่างๆ ถกูส่งผ่านโรงงานต่างๆ ทั่วโลก ดงัต่อไปนี ้
 

บราซิล 
Indorama Ventures Polimeros โรงงานผลิต PET ในเมืองอีโปะจูกา (Ipojuca) ประเทศบราซิล ไดม้อบอาหาร ผลิตภัณฑ์
เพื่อสขุอนามยั และของใชจ้ าเป็นจ านวน 185 ชุด แก่ครอบครวัในชุมชนที่ไดร้บัผลกระทบจากการปิดตลาดประมง โดยจะ
มอบต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อใหพ้วกเขาสามารถยงัชีพและดูแลสขุอนามยัของคนในครอบครวัไดใ้นระหว่างการ
แพรร่ะบาดนี ้ 
 

 

แคนาดา 
• Indorama Ventures PTA Montréal ในประเทศแคนาดา มอบเงินจ านวน 25,000 เหรียญสหรฐั ใหอ้งคก์รไม่แสวงผลก าไรท่ี

เ ป็ น สม า ชิ ก ข อ ง  ROCAJQ (Regroupement des Organismes Communautaires Autonomes Jeunesses) กลุ่ ม
ผูส้นบัสนนุเยาวชนที่ตอ้งการความช่วยเหลือทั่วทัง้ Montréal และจงัหวดั Québec ส าหรบัช่วงวิกฤตโควิด-19 นี ้เงินดงักล่าว
จะน าไปใชจ้่ายเพื่อจดัหาอาหาร อุปกรณเ์พื่อสุขอนามัย ปกป้องผูท้ี่ท  างานบนถนน ช่วยเหลือสุขภาพจิตใจ และสนับสนุน
ครอบครวัที่พ่อแม่ถูกเลิกจา้ง ดว้ยความร่วมมือของ 67 องคก์ร ภายใต ้ROCAJQ การช่วยเหลือดงักล่าวจะถูกส่งต่อไปยงั
เยาวชนกว่า 300,000 คนตลอดทัง้ปีนี ้

 
สาธารณรัฐเช็ก 

• Glanzstoff Bohemia โรงงานผลิตเสน้ใยคณุภาพสงู ในเมือง Lovosice สาธารณรฐัเช็ก มอบหนา้กากอนามยัรวม 2,000 ชิน้
ใหแ้ก่โรงพยาบาลและชุมชนโดยรอบ นอกจากนี ้ยังมอบหนา้กากอนามยัเพิ่มเติมจ านวน 450 ชิน้ ใหก้ับโรงพยาบาลและ

สถานีดบัเพลิงใน Litoměřice และเทศบาลเมือง Lovosice  

• Glanzstoff Bohemia เดินหนา้ช่วยเหลือชุมชนในเมือง Lovosice สาธารณรฐัเช็ก ที่โรงพยาบาล Litoměřice โดยมอบเงิน
จ านวน 1 ลา้นโคลูนาเชคฯ (41,090 เหรียญสหรัฐ) ส าหรับซือ้เครื่องมือทางการแพทยแ์ละป้องกันการแพร่ระบาดของ           
โควิด-19 

 
 

อยีิปต ์
• IVL Dhunseri Polyester Company S.A.E ในประเทศอียิปต์ ผลิตเม็ดพลาสติก PET เพื่อผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้า 

(Face Shield) และมอบหนา้กากดงักล่าวจ านวน 500 ชิน้ใหก้ับโรงพยาบาลในเขตการปกครองซุเอส เพื่อลดความเส่ียงของ
การติดเชือ้ในบคุลากรทางการแพทยแ์ละผูป่้วย 

 

ฝร่ังเศส 
• Glanzstoff Longlaville โรงงานผลิตสิ่งทอส าหรบัยางรถยนตใ์นเมืองลองวิลล์ ประเทศฝรั่งเศส ไดม้อบหนา้หนา้กากอนามยั 

จ านวน 3,500 ชดุ ใหแ้ก่โรงพยาบาล สถานีดบัเพลิง และสถานพยาบาลในชมุชนใกลเ้คียง 
 
 



เยอรมนี 
• PHP Fibers GmbH โรงงานผลิตเสน้ใยโพลีเอสเตอรแ์ละเสน้ใยไนลอนท่ีมีความคงทนสงู ในประเทศเยอรมนี บรจิาคอปุกรณ์

ป้องกนัระบบหายใจ 1,500 ชดุ ใหแ้ก่เขตการปกครองเมืองมิลเตนเบิรก์ เพื่อสนบัสนนุภาวะขาดแคลนอปุกรณท์างการแพทย ์
ซึ่งเป็นที่ตอ้งการส าหรบัผูส้งูอายุ และสถานพยาบาลต่างๆ นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดม้อบหนา้กากอนามยัใหก้ับผูป้ระกอบการ
ในนิคมอตุสาหกรรม Obernburg และสภากาชาดบาวาเรียน 

• Trevira GmbH ในประเทศเยอรมัน มอบเงินจ านวน 11,556 ยูโร (12,945 เหรียญสหรฐั) ใหแ้ก่องคก์รการกุศล 5 แห่งใน 
Guben (Brandenburg) และ Bobingen (Bavaria) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของโรงงาน 2 แห่งของ Trevira การช่วยเหลือดงักล่าวจะถกู
ส่งไปยังหลายชุมชนที่ไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งผูถู้กเลิกจา้ง เยาชน ครอบครวัที่มีรายไดน้อ้ย ศูนยว์ัฒธรรม และ     
โรงอาหารเพื่อผูป้ระสบปัญหา 
 

 

อินเดีย 
• Indorama Ventures Oxides Ankleshwar โรงงานผลิตออกไซดแ์ละอนพุนัธใ์นประเทศอินเดีย ไดบ้รจิาคขา้วสาร อาหารแหง้ 

และของใชจ้ าเป็น 150 ชดุ ใหก้บัครอบครวัผูลี้ภ้ยัในหมู่บา้นซานจาลีย ์ 
• IVL Dhunseri Petrochem Industries Pvt. Ltd. โรงงานผลิต PET ประเทศอินเดีย ไดบ้รจิาคหนา้กากป้องกนัใบหนา้ (Face 

Shield) 50 กล่องแก่โรงพยาบาลชุมชนฮาลเดีย และมอบเจลล้างมือ 550 ขวด และหน้ากากอนามัย 4,000 ชิน้ ให้แก่
หน่วยงานภาครฐัและประชาชนในชมุชนฮาลเดีย เพื่อป้องกนัการติดเชือ้ นอกจากนีบ้รษิัทฯ ไดบ้รจิาคเงิน 500,000 รูปีอินเดีย
ใหแ้ก่กองทนุบรรเทาทกุขข์องภาครฐัในรฐัเบงกอลตะวนัตกและรฐัหรยาณา  
 

 
 

ลิทัวเนีย 
• UAB Orion Global PET  โรงงานผลิต PET ในเมืองไคลเพดา (Klaipeda) ประเทศลิทวัเนีย ไดใ้หก้ารสนบัสนุนโรงพยาบาล 

และสมาคมต่างๆ ในเมืองที่บริษัทตัง้อยู่ ดว้ยการบริจาคถุงมือ 10,000 ชุด ถุงครอบรองเทา้ป้องกันเชือ้ 1,000 คู่ และมอบ
หนา้กากกรองอากาศรวม 500 ชุด ใหแ้ก่โรงพยาบาลเด็กไคลเพดา และโรงพยาบาลไคลเพดาซิตี ้ รวมถึงการบริจาคเงิน    
สมทบทนุในกองทนุของผูป้ระกอบอตุสาหกรรมในเมืองไคลเพดา เพื่อสนบัสนนุการซือ้ยาและเวชภณัฑต์่างๆ 

 
 

เม็กซิโก 
• กลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอรส์ในประเทศเม็กซิโก ไดแ้ก่ 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. 
มอบอุปกรณท์างการแพทยใ์หแ้ก่ Mexican Institute of Social Security ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครฐัที่ดูแลสาธารณสขุและการ
แพรร่ะบาดของโควิด-19 ในประเทศ ประกอบดว้ย เครื่องตรวจวดัสญัญาณชีพจรจ านวน 1 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจจ านวน 8 
เครื่อง เครื่องวัดเปอรเ์ซ็นตค์วามอิ่มตวัออกซิเจนจ านวน 4 เครื่อง กระเปาะรกัษาหลอดลมตีบ 10 ชุด และเครื่องฟังตรวจ 
(Stethoscope) จ านวน 3 ชดุ 

 
 
 
 

 
 



โปแลนด ์
• Indorama Ventures Poland โรงงานผลิต PET ในเมืองวโลซลาวัค (Wloclawek) ประเทศโปแลนด์ มอบเงินช่วยเหลือ

โรงพยาบาลทอ้งถิ่น เพื่อสมทบทนุจดัหาอปุกรณท์างการแพทยแ์ละเวชภณัฑ ์ 
 
 

ไทย 
• บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) มอบชุดป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ 

PPE) จ านวน 40 ชดุ ใหแ้ก่บคุคลกรทางการแพทยโ์รงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบนับ าราศนราดรู นอกจากนี ้ยงัมอบของใช้
จ าเป็นเพื่อสขุอนามยั ประกอบดว้ย สบู่และแชมพูรวม 70 ลิตร หนา้กากผา้นาโนซิงคอ์อกไซด ์500 ชิน้ และเจลแอลกอฮอล์
ลา้งมือ 30 ลิตร ใหแ้ก่โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิรริาช โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระ
เกียรติ และสถาบนับ าราศนราดูร เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทยแ์ละเจา้หนา้ที่จากการติดเชือ้ระหว่างการรกัษาผูป่้วย    
โควิด-19 

• บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) ช่วยเหลือชุมชนที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ใน
กรุงเทพมหานคร โดยมอบถงุยงัชีพจ านวน 1,500 ถุงใหแ้ก่ขมุชนล็อก 123 และถุงยงัชีพจ านวน 250 ถุงใหแ้ก่ชมุชนรมิคลอง
พระโขนง โดยมีพนกังานอาสาสมคัรรว่มลงพืน้ท่ีดว้ย 

• บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) มอบตูค้วามดนัลบจ านวน 12 ตู ้ใหแ้ก่โรงพยาบาล 10 แห่งในจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา นนทบรุ ีสระบรุ ีพระนครศรีอยธุยา กาญจนบรุี เพชรบรุี และราชบรุี โดยอปุกรณด์งักล่าวเป็นตูค้รอบเตียงเพื่อแยก
ผูป่้วยที่ก าลงัไดร้บัการรกัษาและลดความเส่ียงส าหรบับคุลากรทางการแพทย์ รวมทัง้ผูอ้ื่นในโรงพยาบาล 

• บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร ์อินดัสตรีส ์จ ากัด (มหาชน) โรงงานผลิตเสน้ใยและรีไซเคิลขวด PET ซึ่งตัง้อยู่จงัหวดั
นครปฐม ไดน้ าทีมพนักงานอาสาสมัครลงพืน้ที่ชุมชนใหบ้ริการฆ่าเชือ้โรคบริเวณบา้นเรือน ป้ายรถประจ าทาง ถนน และ    
ทางเทา้ในชุมชนขุนแกว้ โรงเรียนสว่างอารมณ์ และวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดนครปฐม ตลอดจนมอบขา้วสาร อาหารแหง้      
น า้ดื่ม หนา้กากอนามยั และเจลแอลกอฮอลแ์ก่สถานีต ารวจภธูรนครชยัศรี และสถานีต ารวจภธูรเมืองนครปฐม   

• บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร ์อินดัสตรีส ์จ ากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม มอบถุงยงัชีพจ านวน 200 ถุง ใหแ้ก่
ชาวบา้นในชมุชนใกลเ้คียง ในต าบลขนุแกว้ ต าบลบางกระเบา ต าบลท่ากระชบั ต าบลศีรษะทอง และต าบลท่าต าหนกั  

• บริษัท ทพีีท ีปิโตรเคมีคอลส ์จ ากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง หน่ึงในโรงงานของอินโดรามา เวนเจอรส์ มอบโพรพานอล
แอลกอฮอล ์(IPA) วตัถุดิบหลกัส าหรบัการผลิตเจลลา้งมือ ซึ่งตอ้งมีปริมาณแอลกอฮอลข์ัน้ต ่า 70% ส าหรบัการฆ่าเชือ้และ
ท าความสะอาด ปริมาณ 240 ลิตร ใหแ้ก่โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลเนินพระ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ 
โรงพยาบาลนิคมพฒันา และโรงพยาบาลบา้นค่าย โรงพยาบาลระยอง  

• บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส ์จ ากัด (มหาชน) บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ ากัด (พีทีเอ) และบริษัท อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร ์อินดัสตรีส้ ์จ ากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง มอบแผ่นเช็ดท าความสะอาดจ านวน 170 แพ็ค ถงุคลมุรองเทา้
จ านวน 200 ชดุ และหนา้กากผา้จ านวน 300 ชิน้ ใหแ้ก่โรงพยาบาลบา้นฉาง ตลอดจนสนบัสนนุการการจา้งงานผ่านเทศบาล
เมืองมาบตาพุด โดยว่าจ้างผลิตหน้ากากผ้าฝีมือคนในชุมชนจ านวน 8,000 ชิ ้น มอบให้แก่นายถวิล โพธิบัวทอง 
นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพดุ เพื่อน าไปแจกจ่ายใหแ้ก่ประชาชนในมาบตาพุด และมอบหนา้กากผา้จ านวน 3,800 ชิน้ แก่
สาธารณสขุจงัหวดัระยองและอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้นจงัหวดัระยอง 



• บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร ์อินดัสตรีส้ ์จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทพีีท ีปิโตรเคมิคอลส ์จ ากัด (มหาชน) บริษทั 
อินโดรามา ปิโตรเคม (พีทีเอ) และบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม (พีอีที) มอบถุงยังชีพ จ านวน 1,200 ถุง ซึ่ง
ประกอบดว้ยขา้วสาร อาหารแหง้ และของใชจ้ าเป็น และมอบขา้วสารจ านวน 650 ถงุ ใหแ้ก่วดัและชมุชนในจงัหวดัระยอง  

• บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ ากัด (พีอีที) มอบถุงขา้วหอมมะลิถุงละ 5 กิโลกรมั จ านวน 1,500 ถุงใหแ้ก่ครอบครวัใน
อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง โดยเนน้ช่วยเหลือครอบครวัที่มีผูพ้ิการและผูป่้วยติดเตียงที่อาศยัในชมุชนใกลเ้คียง 

 
 

ตุรกี 

• Indorama Ventures Corlu PET A.Ş. โรงงานผลิต PET ในประเทศตุรกี บริจาคหนา้กากอนามยัจ านวน 1,000 ชิน้ และถุง
มือ 1,000 คู่ รวมถึงชุดป้องกัน PPE และอาหารจ านวน 65 ชุด ใหแ้ก่ผูว้่าการเขต เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือไปยงับุคลากร
ทางการแพทย ์หน่วยงานภาครฐั และครอบครวัที่ไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 

 

 

สหรัฐอเมริกา 
• Indorama Ventures Olefins โรงงานผลิตเอทิลีน ในประเทศสหรฐัฯ มอบอุปกรณป์้องกันดวงตาส าหรบัใชท้างการแพทย์ 

(goggles) จ านวน 190 ชุด และหนา้กากอนามยั 78 กล่อง ใหแ้ก่โรงพยาบาลเลคชาลส ์เมมโมเรียล และสถานพยาบาลใน
ชมุชน เพื่อสนบัสนนุภาวะขาดแคลนอปุกรณท์างการแพทยใ์นเมืองดงักล่าว   

• Indorama Ventures Xylenes & PTA, LLC โรงงานผลิตเคมีภัณฑใ์นรฐัอลาบามา ประเทศสหรฐัฯ มอบหนา้กากอนามยั 
N95 จ านวน 100 ชิน้ หนา้กากอนามยัจ านวน 100 กล่อง และแผ่นท าความสะอาดส าหรบัฆ่าเชือ้ จ านวน 12 กล่อง ใหแ้ก่
ศูนยด์ูแลผูป่้วย Hospice of the Valley และหน่วยงานดบัเพลิงและกูภ้ยัเมืองดีเคเตอร ์นอกจากนี ้ยงัมอบหนา้กากอนามยั 
200 ชิน้ ถงุมือ 200 คู่ และชดุดแูลสขุอนามยัใหแ้ก่ศนูยด์แูลเด็ก Morgan County Child Advocacy Center อีกดว้ย 

• Indorama Ventures Xylenes & PTA LLC ในรัฐอลาบามา มอบเงินจ านวน 5,000 เหรียญสหรัฐให้แก่ศูนย์ช่วยหลือ         
The Salvation Army ในเมืองเมืองดีเคเตอร ์โดยเงินดงักล่าวจะน าไปสรา้งที่พักส าหรบัผูไ้รบ้า้นและจัดหาอาหารใหก้ับผูท้ี่
ประสบความยากล าบาก นอกจากนี ้ยงัไดม้อบน า้ยาฆ่าเชือ้ส าหรบัลา้งมือจ านวน 275 แกลลอน ใหแ้ก่หน่วยงานต ารวจเมอืง
ดีเคเตอร ์หน่วยงานดบัเพลิงเมืองดีเคเตอร ์และส านกังานนายอ าเภอเขต Morgan นอกจากนี ้ยงัมอบอีก 5 แกลลอนใหแ้ก่ 
Decatur Clearview Cancer Institute and Alliance Cancer Center ซึ่งรกัษาผูป่้วยโรคมะเรง็ดว้ยการท าเคมีบ าบดั 

• AlphaPet Inc. โรงงานผลิต PET พอลิเมอรใ์นในรฐัอลาบามา รว่มกบั Indorama Ventures Xylenes & PTA, LLC มอบเงิน
สนบัสนนุจ านวน 30,000 เหรียญสหรฐั ใหแ้ก่ องคก์รไม่แสวงหาผลก าไร United Way of Morgan County เพื่อสมทบกองทนุ
ใหค้วามช่วยเหลือชมุชนท่ีไดร้บัผลกระทบในภาวะวิกฤติ (Community Crisis Fund) 

• Auriga Polymers Inc. ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกส าหรับโพลีเอสเตอรแ์ละพอลิเมอรช์นิดพิเศษในรัฐเซาทแ์คโรไลนา มอบเงิน
สนับสนุนจ านวน 40,000 เหรียญสหรัฐให้แก่กองทุนช่วยเหลือภาวะวิกฤต (Crisis Relief Fund) ขององคก์รไม่แสวงหา        
ผลก าไร United Way เพื่อสนบัสนนุองคก์รการกศุลและชมุชนท่ีมีความจ าเป็นเรง่ด่วน 

• Indorama Ventures Sustainable Solutions LLC ในรฐัแคลิฟอรเ์นีย มอบเงินสนบัสนนุจ านวน 10,000 เหรียญสหรฐัใหแ้ก่
กองทนุบรรเทาความเดอืนรอ้นจากโควิด-19 (The COVID-19 Relief Fund) ขององคก์รไม่แสวงหาผลก าไร Children's Fund 
ซึ่งด าเนินงานสนบัสนุนเด็กๆ ที่ตอ้งการความช่วยเหลือในเขตซานเบอรน์าดิโน นอกจากนี ้ยงัมอบเงิน 10,000 เหรียญสหรฐั
ใหแ้ก่  Feeding America Riverside - San Bernardino (FARSB) องคก์รไม่แสวงหาผลก าไรที่ดแูลเยาวชน ผูส้งูอายุ ผูป่้วย 



ผูไ้รบ้า้น และผูว้่างงาน กว่า 250 ราย อีกทัง้ มอบเงินจ านวน 5,000 เหรียญสหรฐัใหแ้ก่ Southern California Public Radio 
(SCPR) และสถานีอื่นๆ ทั่วทัง้รฐัแคลิฟอรเ์นีย เพื่อสนบัสนนุการท างานของเจา้หนา้ที่และส่ือมวลชน 

• Indorama Ventures Sustainable Solutions LLC ในรฐัอลาบามา มอบน า้ยาฆ่าเชือ้ส าหรบัลา้งมือจ านวน 200 แกลลอน 
ใหก้บัเจา้หนา้ที่หน่วยกูภ้ยัในเขต Limestone เพื่อป้องกนัผูท้ี่ท  างานลงพืน้ท่ีใหป้ลอดภยัจากการติดเชือ้ 

• StarPet Inc. โรงงานผลิต PET พอลิเมอรใ์นรัฐนอรท์แคโรไลนา  มอบเงินจ านวน 5,000 เหรียญสหรัฐให้แก่คริสตจักร 
Northridge ในเขตแรนดอลฟ์ เพื่อสนบัสนนุการช่วยเหลือชมุชนของ The Foster Parent Association นอกจากนี ้ยงัมอบเงนิ
จ านวน 2,500 เหรียญสหรฐั และ 2,000 เหรียญสหรฐั ใหแ้ก่องคก์รไม่แสวงหาผลก าไร Our Daily Bread Soup Kitchen และ 
The Christians United Outreach Center ตามล าดบั โดยเงินดงักล่าวจะน าไปซือ้อาหารและของใชจ้ าเป็นส าหรบัครอบครวั
ที่ประสบความยากล าบากจากสถานกาณก์ารแพรร่ะบาดนี ้
 


