ข่าวสาร
ติดต่อ:
Investor Contact:
Mary Dean Hall
Senior Vice President, Chief Financial Officer and
Treasurer
hallm@quakerchem.com
T.+1.610.832.4000

Media Contact:
Melissa McClain
Director, Global Communications
mcclainm@quakerchem.com
T. +1.610.832.7809

สําหร ับการประกาศ: ในทันที

ผู้นําในสารหล่ อลืนและ สารเคมีในกระบวนการอุตสาหกรรมได้ รวมกัน
เป็ นบริษัท ใหม่ ในนาม Quaker Houghton
• การประสานรวมกันด้านต้นทุนคาดการณ์เพิมขึนเป็ น 60 ล้านดอลลาร์จาก 45 ล้านดอลลาร์
• การรวมกันช่วยให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนือง
• ทีมผูบ้ ริ หารและสมาชิกคณะกรรมการชุดใหม่
• บริ ษทั คาดว่า EBITDA ทีปรับปรุ งแล้วจะมีมูลค่ามากกว่า $ 300 ล้านหลังจากผ่านไปสองปี
CONSHOHOCKEN, PA (1 สิงหาคม 2019) / PRNewswire / Quaker Chemical Corporation และ Houghton International
ได้รวมตัวกันเพือสร้าง Quaker Houghton (NYSE: KWR) ผูน้ าํ ระดับโลกด้านสารหล่อลืนและ สารเคมีใน
กระบวนการอุตสาหกรรมสู่ตลาดโลหะขันต้นและงานโลหะ นอกเหนือจากชือใหม่แล้ว บริ ษทั ยังเปิ ดเผยโล
โก้และแบรนด์ใหม่ทีเป็ นตัวแทนของ บริ ษทั ทีรวมกัน.บริ ษทั จะยังคงจดทะเบียนในตลาดหุน้ นิวยอร์กและทําการซือ
ขายภายใต้สญ
ั ลักษณ์แทน "KWR" o ปี
การรวมกันเชิงกลยุทธ์ เกิดขึนB
บริ ษทั ทีมีรายรับรวมกัน 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐมีพนักงาน 4,000 คนให้บริ การลูกค้า 15,000 รายทัว
โลก Quaker ก่อตังขึนในปี พ.ศ. 2461 และพร้อม ๆ กันซึงเฮาท์ตนั ในปี พ.ศ. 2408

One Quaker Park
901 E. Hector Street
Conshohocken, PA 19428-2380
quakerhoughton.com

เรามีรากฐานมาจาก บริ ษทั ทีได้รับการยอมรับโดยทัวไปว่าเป็ น ผูน้ าํ ด้านสารหล่อลืน สารเคมีทีใช้ในอุตสาหกรรม และผูเ้ ชียวชาญที
มุ่งเน้นให้ความสําคัญ และคุณค่าในกระบวนการผลิตของลูกค้า” Michael F. Barry ประธานกรรมการประธาน
เจ้าหน้าทีบริ หารและประธาน บริ ษทั ใหม่กล่าว นายแบร์รีซึงก่อนหน้านีได้ทาํ งาน ใน Quaker Chemical
ซึงดํารงตําแหน่งทีคล้ายคลึงกัน กล่าวต่อไปว่า“วัฒนธรรมและค่านิยมทีคล้ายคลึงกันของเรารวมกับ
ความสามารถและทรัพยากรทีเรานํามา จะส่งผลให้เควกเกอร์เฮาท์ตนั สามารถสร้างโอกาสทีน่าตืนเต้น และเพิมการดําเนินการทํางาน
ทีมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลยิงขึน”
ผลิตภัณฑ์และบริ การทีหลากหลายของ บริ ษทั ได้ แพร่ หลายอยูใ่ นหลากหลาย อุตสาหกรรม เช่น
อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ, อลูมิเนียม, ยานยนต์, เครื องจักร, การผลิตกระป๋ อง, การผลิต
ชินส่วนอุตสาหกรรม, การทําเหมือง, นอกชายฝัง, เหล็กและท่อและอุตสาหกรรมท่อ
ด้วยผลิตภัณฑ์และการบริ การทีมีการขยายขอบเขตให้กว้างมากขึน บริ ษทั คาดว่าโอกาสในการขายข้ามผลิตภัณฑ์ จะช่วยให้มีการ
เติบโตอย่างต่อเนืองทีมากกว่า การเติบโตของตลาด ผลิตภัณฑ์เฉพาะของ บริ ษทั ได้แก่ นํามันตัดและขึนรู ปโลหะนํามันป้ องกันการ
กัดกร่ อน นํามันไฮดรอลิกชนิดพิเศษและนํามันรี ดเหล็กและอลูมิเนียม นอกจากนีลูกค้าดังเดิมของ
Houghton จะได้รับประโยชน์จากความแข็งแกร่ งของ Quaker ในจาระบีชนิดพิเศษ การขึนรู ปด้วย
แรงดันสูง การทําเหมืองพิเศษ การทําพืนผิวและการหล่อลืนทีใช้ไบโอ ในขณะทีล ลูกค้าดังเดิม
ของ Quaker จะมีผลิตภัณฑ์เพิมขึน ได้แก่ นํามัน ชุบแข็ง สารตกแต่งโลหะและกลุ่มผลิตภัณฑ์ทีใช้
กับโลหะในวงกว้าง มากขึน
“ รากฐานของเราจะเป็ นรู ปแบบการดําเนินงานทีใกล้ชิดกับลูกค้า ซึงจะเป็ นกุญแจทีนําไปสู่
ความสําเร็ จของลูกค้าของเรา” นายแบร์รีกล่าว “ การก้าวไปข้างหน้าด้วยกันเราจะยึดตามประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน
ของเราและความเชียวชาญร่ วมกันเพือปรับปรุ งการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การของเราและยังคงส่งมอบความเชียวชาญด้านบริ การ
ทีมีมูลค่าเพิมให้กบั ลูกค้าของเรา”
การสร้ างคุณค่ าให้ แก่ ผ้ถู ือหุ้น
การรวมกันของ Quaker Chemical และ Houghton International เกือบสองเท่าของทังสอง บริ ษทั โดยมีรายรับ
สิ บสองเดือน ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 อยูท่ ี 1.6 พันล้านดอลลาร์ สําหรับข้อมูลเพิมเติมเกียวกับผล
การดําเนินงานทางการเงินในอดีตของ Quaker, Houghton และ proforma สําหรับ บริ ษทั ทีควบรวมกัน
โปรดดูงานนําเสนอของนักลงทุนพร้อมกันในการแถลงข่าวครังนี
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บริ ษทั คาดว่าจะประสบความสําเร็ จในการลดต้นทุนอย่างมีนยั สําคัญอันเป็ นผลมาจากการรวมกันและได้เพิมการประมาณการของ
การทํางานร่ วมกันค่าใช้จ่ายเป็ น $ 60 ล้านจาก $ 45 ล้าน การประสานต้นทุนมีพนฐานกว้
ื
างและคาดว่า
มาจากสามประเด็นหลัก: การเพิมประสิ ทธิภาพสิ นทรัพย์ (17%), โลจิสติกส์และการจัดซือ (35%) และ
ประสิ ทธิภาพการดําเนินงาน (48%) การประสานต้นทุนคาดว่าจะรับรู ้อย่างเต็มทีบนพืนฐานอัตรา
การดําเนินการภายในสิ นปี ทีสอง ด้วยความสําเร็ จประมาณ $ 20 ล้านในปี แรก ~ $ 45 ล้านในปี ทีสอง
และเต็ม $ 60 ล้านในปี ทีสามสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็ จ 100% เมือ บริ ษทั สิ นสุดสองปี ในแต่ละปี
ปฏิทินการประสานต้นทุนจะเกิดขึนประมาณ ~ 5 ล้านเหรี ยญสหรัฐในปี 2019 ~ 35 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
ในปี 2020 ~ 50 ล้านเหรี ยญสหรัฐในปี 2564 และ 60 ล้านดอลลาร์ในปี 2565 บริ ษทั ได้ใช้ บริ ษทั ทีปรึ กษา
ชันนําในช่วงสองปี ทีผ่านมา เพือช่วยในการวางแผนการรวมตัวและพวกเขาจะช่วย บริ ษทั ในระหว่างการควบรวม
และบูรณาการ
นอกเหนือจากการผนึกกําลังต้นทุน บริ ษทั คาดว่ากลยุทธ์การเติบโตของ บริ ษทั จะสร้างมูลค่าเพิมเมือเวลาผ่านไป การควบรวมกันจะ
ส่งผลให้ฐานรายได้เพิมมากขึน ซึงจะเป็ นปั จจัยสําคัญในการเติบโตต่อไปในอนาคต พอร์ตผลิตภัณฑ์ทีเป็ น
มรดกของทัง Quaker และ Houghton สามารถนําเสนอให้กบั ฐานลูกค้าทีผนวกรวมเข้าด้วยกันซึงมี
ลูกค้าทังหมด 14,000 รายจาก 15,000 รายทีไม่ซากั
ํ บ บริ ษทั หนึงหรื ออีก บริ ษทั หนึง ทําให้บริ ษทั เชือ
ว่าการประสานรายได้สามารถทําได้และจะมีความสําคัญเมือเวลาผ่านไป เริ มต้นหลังจากหนึงปี ใน
ปี แรก บริ ษทั มุ่งเน้นทีจะรักษาระดับการบริ การสําหรับลูกค้าและทําให้แน่ใจว่าไม่มีการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานในขณะที
ดําเนินการตามแผนรวมได้สาํ เร็จ ในปี ทีสองการรวมตัวของรายได้จะเริ มปรากฏให้เห็นเนืองจาก บริ ษทั คาด
ว่าจะเติบโตเหนือตลาด 2% ถึง 4% เหมือนในอดีต
บริ ษทั คาดว่าจะยังคงเติบโตผ่านการเข้าซือกิจการซึงยังคงเป็ นส่วนหนึงของกลยุทธ์การเติบโตหลัก ในระยะสัน บริ ษทั จะมุง่ เน้นไป
ทีการชําระหนี แต่จะยังคงพิจารณาการเข้าซือกิจการขนาดเล็กทีสามารถสร้างมูลค่า ทัง Quaker และ
Houghton มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานเกียวกับการสร้างมูลค่าผ่านการซือกิจการ
“ วันนีเป็ นวันประวัติศาสตร์สาํ หรับธุรกิจของเรา” นายแบร์รีกล่าว “ ในทีสุดเรากําลังเริ มต้นการ
เดินทางของเราในฐานะ Quaker Houghton และตอนนีเราจะเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายชันนําระดับโลกสําหรับ
สารหล่อลืนและสารเคมีในกระบวนการอุตสาหกรรม ไปยังอุตสาหกรรมโลหะและการแปรรู ปโลหะ สองปี
ต่อจากนีเราคาดว่าจะมีองค์กรทีจะรวมเข้าด้วยกันและสร้าง EBITDA ทีดีเพิมขึนกว่า 300 ล้านดอลลาร์บน
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พืนฐานการดําเนินงานต่อเนือง ทีสําคัญเราจะอยูใ่ นตําแหน่งทีดีต่อไปเพือให้บรรลุการเติบโตเหนือตลาดโดยได้แรงหนุนจากรู ปแบบ
ธุรกิจทีแตกต่างของเราและโอกาสในการขายข้ามทีเกิดจากการรวมกันของเรา”
มร. แบร์รีกล่าวต่อ“ ในขณะทีเราเป็ นผูน้ าํ ในตลาดทีเราเลือกแล้ว เรามีศกั ยภาพในการเติบโตทีสําคัญ สําหรับบริ ษทั ใหม่นี เรา
คาดการณ์วา่ รายได้ของ Quaker Houghton ที 1.6 พันล้านดอลลาร์นนั มีส่วนแบ่งตลาดทีน้อยกว่า 20% ในตลาดทีเราสามารถเข้าถึงได้
มากกว่าหมืนล้านดอลลาร์ ขนาดของ บริ ษทั ทีเพิมขึนเป็ นสองเท่าในปัจจุบนั ทําให้เรามีขนาดทีใหญ่ขึนในการลงทุนในเทคโนโลยี
ใหม่และทําการซือกิจการในอนาคต เราตืนเต้นมากเกียวกับอนาคตและโอกาสทีรออยูข่ า้ งหน้าสําหรับ Quaker Houghton และ
ความหมายสําหรับลูกค้า พนักงาน และ ผูถ้ ือหุน้ ของเรา”
รายละเอียดการทําธุรกรรม
การพิจารณาการซือครังสุดท้ายเมือปิ ดการรวมกันประกอบด้วย: 1) ประมาณเงินสด 170.8 ล้านดอลลาร์ 2) การออกหุน้ สามัญ
ประมาณ 4.3 ล้านหุน้ ให้แก่กลุ่ม Hinduja และเจ้าของอดีตคนอืน ๆ ของ Houghton International ซึงคิดเป็ น 24.5% ของจํานวนหุน้
ทังหมดของ บริ ษทั ทีควบรวมกัน และ 3) การรี ไฟแนนซ์หนีของ Houghton ราว 660 ล้านดอลลาร์ ข้อพิจารณาในการซือนีไม่ได้
สะท้อนถึงเงินสดทีได้รับจากการขายกิจการทีจําเป็ นซึงมีการกล่าวถึงด้านล่าง
ในการระดมทุนในการซือ บริ ษทั ได้กยู้ มื เงินทังหมด 930 ล้านดอลลาร์ทีวงเงินสิ นเชือใหม่ 1.15 พันล้านดอลลาร์ดงั นี: 1) เงินกูร้ ะยะ
ยาว 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2) เงินกูร้ ะยะยาว 150 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (เทียบเท่า); และ3) การกูย้ มื เงินหมุนเวียน $ 180 ล้าน สิ นเชือ
ระยะยาวและวงเงินสิ นเชือหมุนเวียนหลายสกุลเงินแต่ละแห่งมีอายุครบห้าปี และวงเงินสิ นเชือหมุนเวียนมีจาํ นวนเงินคงเหลือ
ประมาณ 220 ล้านดอลลาร์สาํ หรับสภาพคล่องเพิมเติม บริ ษทั ประมาณการว่าค่าใช้จ่ายดอกเบียประจําปี ตามอัตราดอกเบียในวันนี
รวมถึงต้นทุนในการแปลงเงินกูร้ ะยะยาวบางส่วนเป็ นอัตราคงทีตามทีผูใ้ ห้กกู้ าํ หนดจะอยูใ่ นช่วง 3.4-3.6%
นอกจากนี บริ ษทั ฯ ได้ขายสายผลิตภัณฑ์บางประเภทเมือปิ ดทําการตามข้อกําหนดของคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหรัฐอเมริ กา
และข้อกําหนดของคณะกรรมาธิการยุโรป บริ ษทั ได้รับเงินประมาณ 37 ล้านดอลลาร์จากผูซ้ ือ Total S.A. เมือปิ ด รายได้ของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ทีขายกิจการไปนันอยูท่ ีประมาณ 50 ล้านดอลลาร์หรื อประมาณ 3% ของรายได้รวมของ บริ ษทั

คณะผู้บริหารและการกํากับดูแล
นอกเหนือจาก Mr. Barry ฝ่ ายบริ หารของ Quaker Houghton ยังรวมถึงผูน้ าํ ทีมีอยูจ่ ากทังสอง บริ ษทั ดังเดิม.ทังนี ทีมผูบ้ ริ หารทีจัดตัง
ขึนใหม่ประกอบด้วย:
One Quaker Park
901 E. Hector Street
Conshohocken, PA 19428-2380
quakerhoughton.com

Business Leaders
• Joseph A. Berquist, SVP, Global Specialty Businesses & Chief Strategy Officer
• Jeewat Bijlani, SVP, Managing Director – Americas
• Dieter Laininger, SVP, Managing Director – APAC
• Adrian Steeples, SVP, Managing Director – EMEA
Global Functional Leaders
• Mary Dean Hall, SVP, Chief Financial Officer & Treasurer
• Kym Johnson, SVP, Global Human Resources, CHRO
• Wilbert Platzer, SVP, Global Operations, EHS & Procurement
• Dr. Dave Slinkman, SVP, Chief Technology Officer
• Robert T. Traub, SVP, General Counsel & Corporate Secretary
•

Quaker Houghton มีคณะกรรมการ 11 คนซึงประกอบด้วยกรรมการ 8 คนจาก Quaker Chemical และกรรมการ 3 คนทีเสนอโดย
Hinduja Group กรรมการอิสระใหม่สามคนของ Quaker Houghton เป็ นอดีตสมาชิกคณะกรรมการของ Houghton International
•
•
•

Sanjay Hinduja
Ramaswami Seshasayee
Michael J. Shannon

ข้ อมูลการประชุมทางไกลและการออกอากาศทางเว็บ
Quaker Houghton ได้กาํ หนดให้มีการเรี ยกนักลงทุนเริ มเวลา 7:30 น. เวลาตะวันออกในวันศุกร์ที 2 สิ งหาคม 2562 เพือหารื อ
เกียวกับผลการดําเนินงานไตรมาสทีสองของ Quaker และการปิ ดตัวของการรวมกัน การโทรสามารถเข้าถึงได้ดว้ ยวิธีต่อไปนี
Teleconference:
August 2, 2019, 7:30 a.m. (ET)
Participate live by phone or listen to live audio webcast through the Investor Relations section of either
www.quakerhoughton.com or www.quakerchem.com
Dial-in Number:
+1 877-269-7756
Please call 5-10 minutes prior to the scheduled start of call. No password required.
If unable to participate live, select from one of the following replay options:
Digital Replay:
Available through August 8, 2019
Call +1 877-660-6853 (toll free); Conference ID No. 13692496
Archived Webcast: Visit the Investor Relations section of either www.quakerhoughton.com or
www.quakerchem.com

มาตรการทีไม่ ใช่ GAAP
ข้อมูลทีรวมอยูใ่ นข่าวประชาสัมพันธ์สาธารณะนีอ้างอิงถึงมาตรการทางการเงินทีไม่ใช่แบบ GAAP (ยังไม่ผา่ นการตรวจสอบ)
บริ ษทั แสดง EBITDA ซึงคํานวณเป็ นกําไรสุทธิส่วนทีเป็ นของ บริ ษทั ก่อนค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ายดอกเบียจ่ายสุทธิ
และภาษีจากรายได้ก่อนส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในกําไรสุทธิของ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ยังแสดง EBITDA ทีปรับปรุ งแล้วซึงคํานวณเป็ น
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EBITDA บวกหรื อลบรายการบางรายการทีไม่ได้บ่งบอกถึงผลการดําเนินงานในอนาคตหรื อไม่ได้พิจารณาว่าเป็ นสิ งสําคัญ
สําหรับการดําเนินงานของ บริ ษทั
บริ ษทั เชือว่ามาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP จะให้ขอ้ มูลเสริ มทีมีความหมายเนืองจากช่วยเพิมความเข้าใจของผูอ้ ่าน
เกียวกับผลการดําเนินงานทางการเงินของ บริ ษทั เป็ นตัวบ่งชีถึงผลการดําเนินงานในอนาคตของ บริ ษทั มากขึน - มาตรการ
ทางการเงินของ GAPP ไม่รวมรายการทีไม่ได้บ่งบอกถึงผลการดําเนินงานในอนาคตหรื อไม่ถือว่าเป็ นสิ งสําคัญสําหรับการ
ดําเนินงานของ บริ ษทั ผลลัพธ์แบบ non-GAAP นําเสนอเพือจุดประสงค์ในการให้ขอ้ มูลเพิมเติมเท่านันและไม่ควรพิจารณา
ทดแทนข้อมูลทางการเงินทีนําเสนอตาม GAAP
ข้ อความคาดการณ์ ล่วงหน้ า
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนีประกอบด้วย“ แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมาย
หลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของปี 2477 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี
มีความเสี ยงและความไม่แน่นอนทีอาจทําให้เกิดผลลัพธ์ทีแท้จริ ง แตกต่างอย่างมากจากทีคาดการณ์ไว้ในงบดังกล่าว ความเสี ยง
ทีสําคัญคือความต้องการผลิตภัณฑ์และบริ การของ บริ ษทั ส่วนใหญ่มาจากความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้าซึงทําให้ บริ ษทั มี
ความไม่แน่นอนทีเกียวข้องกับการชะลอตัวของธุรกิจของลูกค้าและการหยุดผลิตของลูกค้าทีไม่คาดคิด
ความเสี ยงและความไม่แน่นอนทีสําคัญอืน ๆ รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงการเพิมขึนอย่างมากของต้นทุนวัตถุดิบความมันคงทางการ
เงินของลูกค้าภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทัวโลกความผันผวนของสกุลเงินต่างประเทศการเปลียนแปลงทีสําคัญในอัตราภาษีและ
ข้อบังคับทีเกียวข้อง ความรุ นแรง ปั จจัยอืน ๆ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อเรารวมถึงปัจจัยทีเกียวข้องกับ Houghton Combination
และการรวม บริ ษทั ทีรวมกัน สําหรับข้อมูลเพิมเติมเกียวกับความเสี ยงและความไม่แน่นอนเหล่านีรวมถึงความเสี ยงเพิมเติมทีเรา
เผชิญอยูค่ ุณควรอ้างอิงถึงปัจจัยความเสี ยงทีมีรายละเอียดในหัวข้อ 1A ของแบบฟอร์ม 10-K ของเราสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
2561 ในวันที 31 กรกฎาคม 2017 และในรายงานรายไตรมาสและรายงานอืน ๆ ของเรายืนเป็ นครังคราวกับคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ดังนันเราจึงเตือนคุณไม่ให้เชือมันในแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าของเรา การสนทนานีจัดทําขึนตามทีอนุญาตโดย
พระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538

เกียวกับ Quaker Houghton
Quaker Houghton (NYSE: KWR) เป็ นผูน
้ าํ ระดับโลกในอุตสาหกรรมกระบวนการผลิตของเหลว ด้วยสถานะทีแข็งแกร่ งทัวโลกรวมถึงการ

ดําเนิ นงานในกว่า 25 ประเทศลูกค้าของเรามีเหล็กอลูมิเนี ยมยานยนต์การบินและอวกาศการผลิตนอกชายฝังกระป๋ อง บริ ษทั เหมืองแร่ และโลหะขันสู ง
ทีสุ ดของโลก โซลูชนั ทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งนวัตกรรมและยังยืนของเราได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีทีดีทีสุ ดในระดับความรู้กระบวนการทีลึกซึ งและ
บริ การทีปรับแต่งตามความต้องการ ด้วยพนักงาน 4,000 คนรวมถึงนักเคมีวิศวกรและผูเ้ ชี ยวชาญในอุตสาหกรรมเราร่ วมมือกับลูกค้าของเราในการ
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ปรับปรุ งการดําเนิ นงานของพวกเขาเพือให้พวกเขาสามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึนมีประสิ ทธิ ภาพมากขึนไม่วา่ อะไรจะเกิดขึนต่อไป
ั เมือง Philadelphia ในสหรัฐอเมริ กา เยียมชม
Quaker Houghton มีสาํ นักงานใหญ่ในเมือง Conshohocken รัฐเพนซิ ลวาเนี ยตังอยูใ่ กล้กบ
quakerhoughton.com เพือเรี ยนรู ้เพิมเติม

One Quaker Park
901 E. Hector Street
Conshohocken, PA 19428-2380
quakerhoughton.com

