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อีกหนึงก้าวสู่ความสาํเร็จเพือบรรลุเป้าหมายทางสภาพภูมิอากาศ 

โคเวสโตรเริมทาํการส่งมอบ TDI แบบ

หมุนเวียน1  

- การพฒันาผลิตภณัฑท์ีนอน เบาะเฟอรน์ิเจอร ์รองเทา้ และเบาะรถยนตใ์หมี้

ความยงัยืนมากขึน  

- ลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ตงัแต่การเลือกใชว้ัตถุดิบจนถึง

กระบวนการผลิต2  

- โซลชูนัประสิทธิภาพสงูทีสามารถนาํไปใชไ้ดท้นัที     

 

โคเวสโตรนาํเสนอผลิตภณัฑ ์TDI แบบสมดลุมวลสารจากชีวมวล สาํหรบัผลิตโฟมชนิดยืดหยุ่นทีใช้

ในเบาะเฟอรน์ิเจอร ์  
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โคเวสโตรขยายการผลิตกลุม่วตัถุดิบหมนุเวียน และนาํเสนอผลิตภณัฑ ์Toluene 

Diisocyanate (TDI) แบบหมนุเวียนใหก้ับลกูคา้ของเรา ซงึช่วยลดการปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดต์งัแต่การใชว้ตัถดุิบไปจนถึงกระบวนการผลิต2  โดยยงัคงไวซ้งึ

คณุภาพไม่ต่างจากผลิตภณัฑท์ีผลิตจากฟอสซิล โดย TDI เป็นวตัถดิุบสาํคญัในการ

ผลิตโฟมโพลียูรีเทนชนิดยืดหยุ่น ซงึช่วยเพมิความนุ่มสบายใหก้ับทีนอน เบาะ

เฟอรนิ์เจอร ์เบาะรถยนต ์รวมถึงรองเทา้  ซงึโคเวสโตรไดผ้ลิต TDI แบบหมุนเวียนที

โรงงานในเมืองดอรม์าเกน (Dormagen) ประเทศเยอรมนั และโรงงานในเมืองเซาจิง 

(Caojing) ประเทศจีน ซงึทงั  โรงงานนีไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน ISCC PLUS 

 

TDI แบบหมนุเวียนจากโคเวสโตรจะถกูนาํมาใชใ้นการผลิตโฟมโพลียรีูเทนชนิดยืดหยุ่นสาํหรบัเพิมความนุ่มสบายให้

ทนีอน  

การนาํเสนอ TDI แบบหมนุเวียน หรือ แบบสมดลุมวลสารนบัเป็นกา้วสาํคญัในการทาํ

ใหว้ตัถุดิบทางเคมีนีมีความยงัยืนมากขนึ  โดย ดร. เคลาส ์เชฟเฟอร ์ประธานเจา้หนา้ที

บรหิารฝ่ายเทคโนโลยีของโคเวสโตรไดอ้ธิบายว่า  "เมือหลายปีก่อน เราไดพ้ฒันา

เทคโนโลยีก๊าซทช่ีวยเรืองการประหยดัพลงังานในการผลิต TDI  หลงัจากนนัเรามุ่งมนัที

จะลดการปล่อยมลพิษในกระบวนการผลิต โดยหนัมาใชพ้ลงังานสีเขียว ซงึเป็นการ

พฒันาและเดินหนา้ไปสู่ความกลางทางสภาพภมูิอากาศ3 และเศรษฐกิจหมนุเวียน ดว้ย

การใชว้ตัถดิุบหมุนเวียนแบบสมดลุมวลสาร โดยเรามุ่งมนัในการลดการปล่อยมลพิษ

ตลอดห่วงโซ่อปุทาน รวมถึงการนาํเสนอผลิตภณัฑท์ช่ีวยในการลดคารบ์อนอีกดว้ย" 
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โฟมชนิดยืดหยุ่นในเบาะรถยนตท์ผีลิตจาก TDI แบบหมุนเวียนจากโคเวสโตร  

คณุสเุชตา โกวิล ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารฝ่ายการพาณิชยข์องโคเวสโตร กลา่วว่า "การ

เปลียนไปใชผ้ลิตภณัฑแ์บบสมดลุมวลสาร ทาํใหเ้ราสามารถช่วยลกูคา้ในอุตสาหกรรม

ต่างๆ ใหบ้รรลเุปา้หมายทางดา้นสภาพภมูิอากาศและผลกัดนัการเปลียนไปสูเ่ศรษฐกิจ

หมุนเวียน ในขณะเดียวกนัเราเองก็มุ่งเนน้ในการใชว้ตัถุดิบทางเลือก  และลดการปล่อย

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดต์ลอดทงัห่วงโซ่คณุค่า”  โดย TDI แบบหมนุเวียนนมีาใน

รูปแบบของโซลชูนัแบบดรอปอิน  ซงึหมายความว่าลกูคา้ของเราสามารถนาํไปใชใ้น

กระบวนการผลิตทมีีอยู่ไดท้นัที โดยไม่ตอ้งมีการปรบัเปลียนทางเทคนิค 
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ในอนาคตจะมีการผลิตรองเทา้กีฬาดว้ย TDI แบบหมนุเวียนจากโคเวสโตร 

โฟมโพลียรีูเทน (PU) ชนิดยืดหยุ่นทีผลิตจาก TDI และ polyols แบบสายโซ่ยาว (Long 

Chain) เป็นวัตดดุิบทีสาํคญัในการผลิตเบาะรองนงัและทีนอน  โดย TDI แบบหมนุเวียน

ตอบโจทยค์วามตอ้งการสาํหรบัการผลิตทียงัยืนมากขึน โดยทียงัคงไวซ้งึคณุภาพทีดี มี

ความนุ่มสบาย และยงัระบายอากาศไดด้ี เช่นเดียวกบั TDI ทีใชฟ้อสซิลในการผลิต  

นอกจากนยีงัตอบสนองความตอ้งการในอตุสาหกรรมยานยนตที์กาํลงัมองหาวตัถุดิบ

ทางเลือกสาํหรบัเบาะในรถยนตท์ีช่วยลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์

Sinomax เป็นผู้ริเริมเพือความยงัยืน  

เมือปลายปีทีแลว้โคเวสโตรไดล้งนามในสญัญาทางการคา้กบับริษัท Sinomax ซงึเป็น

ผูผ้ลิต และจดัจาํหน่ายผลิตภัณฑโ์พลียรีูเทนระดบัโลกในประเทศจีน ซงึทงัสองบริษัทมี

ความมุ่งมนัในระบบเศรษฐกิจหมนุเวียน และ Sinomax ตอ้งการทีจะเป็นลกูคา้รายแรก

ทีใช ้TDI แบบใหม่ เพือลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ ซงึ TDI แบบสมดลุมวล

สารนมีาจากโรงงานผลิตของโคเวสโตรในเซียงไฮ ้ประเทศจีน ซงึไดร้บัการรบัรอง ISCC 

PLUS และสามารถจดัส่งไดท้วัโลก ทาํใหโ้คเวสโตรสามารถมอบ TDI แบบสมดลุมวล

สารไดม้ากขึน 
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วิธีในการทาํสมดลุมวลสารนนั วัตถุดิบทไีดจ้ากมวลชีวภาพ หรือของเสียจะถกูนาํไป

สกดัวตัถดุิบ และใชห้ลกัคณิตศาสตรม์าคาํนวณคณุลกัษณะและผลิตออกมาเป็น

ผลิตภณัฑ ์ซงึจะช่วยประหยัดวตัถุดิบฟอสซิลและลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ในขณะ

ทียงัคงคณุภาพไวไ้ม่ต่างจากการผลิตดว้ยฟอสซิลอย่างเดียว โดยผูผ้ลิตสามารถใชส้ตูร

ผลิต อปุกรณ ์และกระบวนการผลิตเดิม โดยทสีามารถเปลียนไปเป็นผลิตภณัฑท์มีี

ความยงัยืนมากขึน และช่วยบรรลเุปา้หมายทางสภาพภมูิอากาศไดอ้ีกดว้ย 

1 TDI แบบหมนุเวียนทีผลิตโดยใชว้ิธีสมดลุมวลสาร โดยใชว้ตัถุดิบหมนุเวียน จากชีว

มวลบรสิทุธิ ของเสียชีวภาพ และสารตกคา้ง ในการผลิต TDI หมนุเวียน แบบสมดลุมวล

สาร ซงึใชห้ลกัคณิตศาสตรม์าคาํนวณคณุลกัษณะและผลิตออกมาเป็นผลิตภณัฑ ์

2  การประเมินภายในวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์ทงัแต่การเป็นวตัถุดิบ จนจบกระบวนการผลิต

ของโคเวสโตร โดยวิธีการของ LCA ของเราเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14040 และ 

14044 คาํนึงถึงตน้กาํเนิดทางชีวภาพของคารบ์อน ตามขอ้มลูเบืองตน้จากห่วงโซ่

อปุทาน ไม่มีการใชม้าตรการชดเชย 

3  "การผลิตทีมีความเป็นกลางทางสภาพภมิูอากาศ"  ซงึเป็นเปา้หมายของโคเวสโตร คือ 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหเ้ป็นศนูยภ์ายในปี 2035 สาํหรบักิจกรรมใน scope 

1 และ scope 2  

เกียวกับโคเวสโตร 

โคเวสโตรเป็นหนึงในผูผ้ลิตวัสดุโพลิเมอรแ์ละส่วนประกอบทางโพลิเมอรค์ุณภาพสูงชันนาํของโลก ดว้ย

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และวิธีการ บริษัทช่วยส่งเสริมความยังยืนและคุณภาพชีวิตในหลายแง่มุม 

โคเวสโตร ใหบ้ริการลูกคา้ทวัโลกในอุตสาหกรรมหลัก เช่น การเดินทางและการขนส่ง อาคารและทีอยู่อาศัย 

ตลอดจนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี โพลีเมอรจ์ากโคเวสโตร ยังใชใ้นอุตสาหกรรม

ต่างๆ เช่น กีฬาและสันทนาการ เครืองสาํอางและสุขภาพ ตลอดจนในอุตสาหกรรมเคมีด้วย 

กลุ่มบริษัทโคเวสโตรมุ่งทีจะมีความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศและการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกให้เป็นศูนยภ์ายในปี ค.ศ. 2035 สาํหรบักิจกรรมใน scope 1 และ scope 2 และโคเวสโตรสรา้ง
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ยอดขายไดป้ระมาณ 15.9 พันลา้นยูโรในปีงบประมาณ 2564 บริษัทมีโรงงานผลิต 50 แห่งทวัโลกและมี

พนักงานประมาณ 17,900 คน (คาํนวณจากจาํนวนพนักงานประจาํ) ณ สินปี 2564 

ข้อความทีบ่งชีถึงอนาคต 

ข่าวประชาสัมพันธ์ชินนีอาจมีข้อความทีบ่งชีถึงอนาคต โดยใชข้้อสันนิษฐานและการคาดการณ์ของโคเวส

โตร เอจี เป็นพืนฐาน ปัจจัยดา้นความเสียงทีคาดการณ์ไดแ้ละทีคาดการณ์ไม่ได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัย

อืนๆ อาจส่งผลต่อข้อมูลทีแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาํคัญ ทังดา้นผลประกอบการจริง สถานการณ์ทาง

การเงิน ผลการดาํเนินงานและการพัฒนาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี หมายรวมถึงปัจจัยที

อยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึงสามารถเขา้ถึงข้อมูลได้ทีเว็บไซต์โคเวส

โตร http://www.covestro.com ทังนี โคเวสโตรจะไม่ขอรบัผิดชอบในการอัพเดทข้อความบ่งชีถึงอนาคต

ต่างๆ หรือการเปลียนแปลงเพือใหต้รงตามสถานการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต 


