เทยิน โพลีเอสเตอร์ ร่ วมกับ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แผนกประถม
จัดโครงการผลิตเสือ้ ทีเชิต้ จากขวดพลาสติกรี ไซเคิล
เพื่อปลูกฝั งจิตสานึกรั กสิ่งแวดล้ อมให้ เยาวชนไทย
30 มีนาคม 2560 --- บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ำยเส้ น
ใยโพลีเอสเตอร์ ชั ้นนำในประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แผนกประถม จัดโครงกำรนำขวด
พลำสติกที่ใช้ แล้ วมำรี ไซเคิลเป็ นเส้ นใยโพลีเอสเตอร์ เพื่อ ผลิตเป็ นเสื ้อยืดทีเชิ ้ตให้ กบั เยำวชนที่เข้ ำร่วม
คลีนิกสอนฟุตบอล มุ่งมัน่ ส่งเสริ มกำรศึกษำและปลูกฝั งจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้ อมให้ เยำวชนไทย
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นายทาดาชิ ซาคาตะ กรรมการผู้ จัดการใหญ่ บริ ษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
เปิ ดเผยว่ำ ที่ ผ่ำนมำ เทยิน โพลีเอสเตอร์ ได้ ร่วมกับ Japan Dream Football Association (JDFA - เจ
แปน ดรี ม ฟุตบอล แอสโซซิเอชัน่ ) ในกำรจัดคลีนิกสอนฟุตบอลให้ กับเยำวชนที่มีใจรักและใฝ่ ฝั นอยำก
เป็ นนักฟุตบอลอำชีพ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มำตังแต่
้ ปี 2555 นอกจำกนี ้ยังสนับสนุนเรื่ องกำรรี ไซเคิล
โดยนำขวดพลำสติกที่ใช้ ในสนำมซ้ อมฟุตบอลมำผลิตเป็ นเสื ้อให้ กบั เยำวชนที่เข้ ำร่วมกำรฝึ กซ้ อมอีกด้ วย
สำหรับประเทศไทย ทำง JFDA ได้ ร่วม โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แผนกประถม ในกำรเปิ ดคลีนิกสอนฟุตบอล
ภำยในโรงเรี ยนให้ กับนักเรี ยนประถมศึกษำ มำตังแต่
้ ปี 2559 ทำงเทยิน โพลี เอสเตอร์ จึงได้ ขยำยควำม
ร่วมมือมำยังโรงเรี ยนอัสสัมชัญ แผนกประถม ในกำรนำขวดพลำสติกที่ใช้ แล้ วมำรี ไซเคิลเป็ นเส้ นใยโพลีเอ

สเตอร์ และผลิตเป็ นเสื ้อยืดทีเชิ ้ตให้ กบั เยำวชนที่เข้ ำร่วมคลีนิกสอนฟุตบอล โดยไม่คิดค่ำใช้ จ่ำย ตังแต่
้ วนั ที่
1 เมษำยน 2560
นายเศกสรร สกนธวัฒน์ ผู้ อานวยการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ กล่ำวว่ำ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แผนกประถม
มี นโยบำยที่ จะส่งเสริ มกำรศึกษำคุณ ภำพสูงให้ กับนักเรี ยนในทุกๆ ด้ ำน ในวันนี เ้ รำจึงได้ ขยำยผลกำร
ดำเนินกิจกรรมร่วมกับ เทยิน โพลีเอสเตอร์ ในกำรนำขวดพลำสติกที่ใช้ แล้ วมำรี ไซเคิลเป็ นเสื ้อทีเชิ ้ต ซึง่ จะ
ช่วยส่งเสริ มให้ นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ เรื่ องกำรรี ไซเคิล และสร้ ำงสำนึกใส่ใจในสิ่งแวดล้ อมผ่ำนสิ่งที่อยู่ใกล้ ตวั
และยังเป็ นกำรยกระดับควำมร่วมมือหลำยฝ่ ำยเพื่อก่อให้ เกิดกำรพัฒนำที่มีควำมรอบด้ ำนอย่ำงแท้ จริ ง
ในโครงกำรนี ้ เทยิน โพลีเอสเตอร์ ได้ ติดตังกล่
้ องจำนวน 2 กล่อง ภำยในโรงเรี ยนอัสสัมชัญ แผนกประถม
เพื่อรวบรวมขวดพลำสติกที่ใช้ แล้ ว และนำไปรี ไซเคิลเป็ นเส้ นใยโพลีเอสเตอร์ โดยโรงเรี ยนอัสสัมชัญ แผนก
ประถม ได้ ประชำสัมพันธ์ ให้ ครูอำจำรย์ พนักงำน และนักเรี ยน ช่วยกันเก็บรวบรวมขวดพลำสติก โครงกำร
ดังกล่ำวยังเป็ นกำรเฉลิมฉลองโอกำสครบรอบ 50 ปี ของเทยิน โพลีเอสเตอร์ และโรงเรี ยนอัสสัมชัญ แผนก
ประถม ในปี 2560 อีกด้ วย
กลุ่ม เทยิน มุ่งมัน่ ที่จะเสริ มควำมเข้ มแข็งของกิจกรรมในประเทศไทย ซึ่งเป็ นฐำนกำรผลิตที่สำคัญในระดับ
สำกล ด้ วยกำรดำเนินกิจกรรมในครัง้ นี ้ จะมุ่งยกระดับกำรรับรู้ ในแบรนด์เทยินให้ เพิ่มมำกขึ ้นในประเทศ
ไทยพร้ อมกับเผยแพร่กิจกรรมด้ ำนสิ่งแวดล้ อมของเรำให้ เป็ นที่ร้ ูจกั มำกขึ ้นในประเทศไทย
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรับสื่อมวลชน กรุ ณาติดต่ อ บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จากัด
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