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โคเวสโตรในประเทศเวี ย ดนาม นํา โดยกลุ่มธุ รกิ จเกื อกู ล สัง คม (Inclusive
Business) ได้เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการซึงมีผสู้ มัครมากกว่า 113 ราย และต้องผ่าน
การแข่งขันหลายรอบ จนในทีสุดเราได้รบั การคัดเลือกและรับรางวัล 200,000 USD จาก
The Water and Energy for Food Grand Challenge (WE4F) เมือดือนมิถุนายน 2565
โดย WE4F เป็ นการก่อตังร่วมกันระหว่างกระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนาประเทศเยอรมัน (BMZ) กระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ สํานักงาน
ความร่วมมือพัฒ นาระหว่ างประเทศสวี เดน (Sida) และ หน่วยงานเพื อการพัฒ นา
ระหว่างประเทศสหรัฐ (USAID) ซึงเปิ ดตัวโครงการในงาน World Water Week 2019
และงาน Social Capital Markets 2019 โดยมีเป้าหมายเพือเพิมการผลิตอาหารตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า ด้วยการใช้น าและพลั
ํ
งงานให้มีประสิทธิภาพและมีความยังยืนมากขึน
รวมถึงเพิมรายได้ให้กับประชากรในพืนทีชนบทและในเมือง เพือส่งเสริมการรับมือกับ
สภาพภูมิอากาศและสิงแวดล้อม
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รางวัลทีโคเวสโตร ซึงเป็ นหนึงในผูท้ ีได้รบั รางวัลจํานวน 13 รายได้รบั มานีจะถูก
นําไปใช้ในการช่วยเพิมรายได้ผมู้ ีรายได้นอ้ ยกว่า 100,000 คนในประเทศเวียดนาม ลาว
และกัมพูชา ด้วยการสนับสนุนโดมพลังงานแสงอาทิตย์ทีผลิตจากโพลีคาร์บอเนตของ
โคเวสโตร เพือใช้ในกระบวนการหลังการเก็บเกียว โดยสนับสนุนเงินทุนบางส่วนในการ
สร้างโดมพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชน และการฝึ กอบรมด้านการแปรรู ปและการ
จัดการอาหารให้กับเกษตรกร เพือเพิมคุณค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรรายย่อยใน
ธุรกิจอาหาร ลดการสูญเสียในกระบวนการหลังการเก็บเกียว และเพิมมูลค่าให้กบั สินค้า
เกษตร โครงการนี จะช่ วยส่งเสริมการแบ่งปั นผลประโยชน์ใ ห้กับกลุ่มเกษตรกร ซึงมี
เป้าหมายเพือสนับสนุนการทําฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยไปสูธ่ ุรกิจทีทํากําไรได้มากขึน
รวมทังเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทําธุรกิจอาหารทีกําลังเติบโตอีกด้วย

และเมื อเดื อนพฤษภาคมที ผ่า นมา Ms. Mai Pham Phuong ผู้จัดการฝ่ าย
พัฒนาธุรกิจกลุ่มธุรกิจเกือกูลสังคมของโคเวสโตรยังได้เข้าร่วมประชุมและฝึ กอบรมใน
กรุ งเทพฯ ร่วมกับผูไ้ ด้รบั ทุนคนอืน ๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จาก 2 กลุม่ ได้แก่ ทีมส่วนกลาง และ สํานักเลขาธิการ USAID ซึงมาร่วมสนทนา แชร์ไอ
เดีย และเรียนรูเ้ กียวกับการสร้างการเปลียนแปลงทียังยืน โดยกิจกรรมนีจัดขึนเป็ นเวลา
3 วัน เพือหาวิธีในการเพิมจํานวนเกษตรกร ปรับปรุงด้านการดําเนินงาน และการเข้าถึง
การลงทุน และมีช่วงถามตอบเกียวกับความพร้อมในการลงทุน การวัดผล KPI รวมถึง
ความเท่าเทียมทางเพศและความยังยืน ซึงผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมต่างร่วมแชร์ความคิด และ
ยังได้พบปะกับผูร้ บั ทุนคนอืนๆ ทีมีวิสยั ทัศน์เดียวกัน ส่วนกิจกรรมในวันสุดท้าย คือการ
หาพาร์ทเนอร์ทีสามารถช่วยเรืองการลงทุนให้กับเกษตรกรรายย่อย รวมถึงการเข้าถึง
นวัตกรรมทีช่วยเรืองการรับมือกับสภาพภูมิอากาศ

ในช่วงการฝึ กอบรม โคเวสโตรได้แชร์พันธกิจของกลุ่มธุรกิจเกือกูลสังคม และ
พันธะสัญญาต่อหลักการ 3P ของเรา คือ People (ผู้คน), Planet (โลกของเรา) และ
Profit (ผลกําไร) ซึงการได้รบั ทุนสนับสนุนในครังนี เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ
ระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียด้านความยังยืนนันสามารถเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนที ด้อย
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โอกาสได้ โดยกุญแจสู่ความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายด้านการเปลียนแปลงทาง
สังคมอย่างยังยืน คือ ความมุ่งมันระหว่างธุรกิจองค์กร เพือประโยชน์ต่อผูค้ นและโลก
กลุ่มธุรกิจเกือกูลสังคมนันเดินหน้าสู่เป้าหมายในการช่วยผูด้ อ้ ยโอกาสกว่า 10 ล้านคน
ในปี 2025 ของโคเวสโตร

เกียวกับโคเวสโตร
โคเวสโตรเป็ นหนึงในผูผ้ ลิตวัสดุโพลิเมอร์และส่วนประกอบทางโพลิเมอร์คุณภาพสูงชันนําของโลก
ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และวิธีการ บริษัทช่วยส่งเสริมความยังยืนและคุณภาพชีวิต
ในหลายแง่มมุ โคเวสโตร ให้บริการลูกค้าทัวโลกในอุตสาหกรรมหลัก เช่น การเดินทางและการขนส่ง
อาคารและทีอยู่อาศัย ตลอดจนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี โพลีเมอร์จากโคเวส
โตร ยังใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กี ฬาและสันทนาการ เครื องสําอางและสุขภาพ ตลอดจนใน
อุตสาหกรรมเคมีดว้ ย
เรามุ่งมันในการก้าวไปสู่การหมุนเวียนอย่างเต็มรู ปแบบ และตังเป้าสู่ความเป็ นกลางทางสภาพ
ภูมิ อากาศ ภายในปี ค.ศ. 2035 (scope 1 และ scope 2) และสร้างยอดขายได้ป ระมาณ 15.9
พันล้านยูโรในปี งบประมาณ 2564 โดยบริษัทมีโรงงานผลิต 50 แห่งทัวโลกและมีพนักงานประมาณ
17,900 คน (คํานวณจากจํานวนพนักงานประจํา) ณ สินปี 2564
ข้อความทีบ่งชีถึงอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ชินนีอาจมีขอ้ ความทีบ่งชีถึงอนาคต โดยใช้ขอ้ สันนิษฐานและการคาดการณ์ของ
โคเวสโตร เอจี เป็ นพืนฐาน ปั จจัยด้านความเสียงทีคาดการณ์ได้และทีคาดการณ์ไม่ได้ ความไม่
แน่นอน และปัจจัยอืนๆ อาจส่งผลต่อข้อมูลทีแตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสําคัญ ทังด้านผลประกอบการ
จริง สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดําเนินงานและการพัฒนาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่างๆ
เหล่านี หมายรวมถึงปั จจัยทีอยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที
เว็บไซต์โคเวสโตร www.covestro.com ทังนี โคเวสโตรจะไม่ขอรับผิดชอบในการอัพเดทข้อความบ่งชี
ถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลียนแปลงเพือให้ตรงตามสถานการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต
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