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การนาํเสนอโซลชูนัทียงัยืนดว้ยเรซินททีาํจากพืช 

โคเวสโตรร่วมงาน ACS 2022 เดนิหน้าก้าวสู่

เศรษฐกิจหมุนเวียน 

- เปลียนมาใชว้ตัถดุิบหมนุเวียน 

- ลดการพงึพาวตัถุดิบฟอสซิล 

- คิดคน้นวตักรรมเพอืมุ่งสูจุ่ดหมาย 

  

นวัตกรรม Decovery® ในสีเคลือบไม้สาํหรบัใชภ้ายนอก ซงึเป็นนวตักรรมทีผลิตจากพืช มาพรอ้มความสวยงาม

และความทนทาน 
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โคเวสโตรไดจ้ัดแสดงโซลชูนัสาํหรบัสารเคลือบผิวอย่างยงัยืน ในงาน American 

Coatings Show  ทีเมืองอินเดียนาโพลิส ซงึช่วยปทูางสาํหรบัการเปลียนผ่านไปสู่

ระบบเศรษฐกิจหมนุเวียน โดยในปี 2021 โคเวสโตรไดท้าํการเขา้ซือกิจการ Resins & 

Functional Materials (RFM) ของบริษัท Royal DSM ในเนเธอรแ์ลนด ์ซงึเป็นการ

ขบัเคลือนสาํคญัทีช่วยเสรมิความแข็งแกรง่ใหก้บัโคเวสโตรในดา้นโซลชูนัทมีีความ

ยงัยืน และยงัตอกยาํความเป็นผูน้าํทางดา้นสารเคลือบและสารยึดเกาะทียงัยืน  

ดว้ยประสบการณใ์นการผลิตมากกว่า  ปีของโคเวสโตร เรามีบทบาทสาํคญัในการ

พฒันาในครงันี  และต่อไปนีโซลชูนัทผีลิตมาจากวสัดทุียงัยืนจะเป็นสินคา้หลกัในกลุม่

ผลิตภณัฑท์งัหมด โดยสารเคลือบเรซินทียงัยืนนีแสดงใหเ้ห็นถึงการเติบโตของตลาด ซงึ

สอดคลอ้งกับเปา้หมายสงูสุดของบรษัิทในการกา้วไปสูเ่ศรษฐกิจหมนุเวียนอย่างเต็ม

รูปแบบ ซงึตอบสนองความตอ้งการทางดา้นวสัดแุละสารเคลือบของโลก ใน

ขณะเดียวกนัก็ช่วยลดการพงึพาเชือเพลิงฟอสซิล เรารูส้ึกตืนเตน้ทีจะไดร้่วมมือกบั

ลกูคา้ของเราในการกา้วไปสูเ่ศรษฐกิจหมุนเวียน  โดยโซลชูนัแบบใหม่นจีะมีสว่นช่วยใน

เรืองของผลกระทบจากการเติบโตของสงัคมเมือง การเดินทาง และการเปลียนแปลงทาง

สภาพภมูิอากาศ             

วัตถุดิบทางเลือกทใีช้เทคโนโลยีชีวภาพ 

ผลงานทนี่าตืนเตน้ทีสุดอย่างหนงึทเีราไดท้าํรว่มกบับริษัท Genomatica ซงึเป็นผู้

บกุเบิกเทคโนโลยีชีวภาพ คือ การประสบความสาํเร็จในการผลิต HMDA 

(hexamethylene diamine) ทีผลิตจากพืชเป็นครงัแรก  โดย HMDA เป็นสารตงัตน้ที

สาํคญัในการผลิตสารเคลือบผิว และสารยดึเกาะหลายชนิด รวมถึงไนลอนทใีชก้ันอย่าง

แพรห่ลาย (nylon-6, ) ซงึในแต่ละปีมีการผลิต HMDA มากถึง  ลา้นตนั ทียงัคงใช้

วตัถุดิบฟอสซิลจนถึงทุกวนันี  โดยเราคาดว่ากระบวนการผลิตแบบใหม่นี จะช่วยใหเ้รา

สามารถผลิตวสัดคุณุภาพสงูในปรมิาณมากในเรว็ๆ นี  ซึงจะทาํใหอุ้ตสาหกรรมยาน

ยนต ์การก่อสรา้ง เฟอรน์ิเจอร ์และสงิทอมีความยงัยืนมากขึน 
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Martin Vlak หวัหนา้ฝ่ายขายและการพฒันาตลาด ผลิตภณัฑส์ารเคลือบและสารยึด

เกาะในอเมรกิาเหนือ กลา่วว่า "ความร่วมมือของเราในการพฒันานวตักรรมเทคโนโลยีนี 

ทาํใหเ้ราสามารถลดการพงึพาวตัถดิุบจากฟอสซิลไดอ้ย่างมาก และดว้ย HMDA ทีผลิต

จากพืชจะช่วยใหเ้ราสามารถกา้วไปสูเ่ป้าหมายขององคก์รในดา้นการผลิตสินคา้ทีมี

ความเป็นกลางทางคารบ์อนอีกดว้ย" 

โคเวสโตรไดจ้ดัแสดงตวัอย่างผลิตภณัฑเ์พือความยงัยืนภายในบธู (# ) และ

นาํเสนอผลิตภณัฑ ์Desmodur® eco N  สารเคลือบไอโซไซยาเนตแบบใส ซงึเป็น

สารเรง่แข็ง โดยมีปริมาณคารบ์อนมาจากพลงังานชีวมวล แทนทีเชือเพลิงฟอสซิลถึง 

70% ซงึช่วยลดรอยเทา้คารบ์อนของสารเรง่แข็งไดป้ระมาณ % เมือเทียบกบัแบบเดิม 

โดยสามารถนาํไปใชง้านไดเ้ลย โดยทไีม่ตอ้งปรบัแต่งขนัตอนการผลิต และยงัคงไวซ้งึ

ประสิทธิภาพและคณุภาพ ไม่ต่างจากเดิม 

เรซินชีวภาพ (บางส่วน) สําหรับพืนไม้  

Decovery® เรซินสาํหรับเคลือบพนืไมซ้งึผลิตจากวตัถดุิบจากพืช ถึง  % ซงึโคเวส

โตรมีประสบการณย์าวนานในดา้นเทคโนโลยีเรซินสาํหรบัเคลือบพนืไม ้โดยวิศวกรของ

เรารูดี้ว่าสารเคลือบทีผลิตจากวสัดชุีวภาพจะตอ้งผ่านการทดสอบทีเขม้งวด ซงึจาํเป็น

สาํหรบัพืนไมท้ตีอ้งมีความทนทานเป็นพิเศษ  จากการทดสอบแสดงใหเ้ห็นว่าผลิตภณัฑ ์

Decovery® มีประสิทธิภาพในดา้นความทนทาน ทนต่อการกดักร่อนของสารเคมี และ

ทนต่อการขีดข่วน ไม่ต่างจากผลิตภณัฑท์ีผลิตจากวตัดดิุบฟอสซิลทมีีในตลาด 

โดย Martin Vlak กล่าวทิงทา้ยว่า  “ผลิตภณัฑแ์บบใหม่ทีมีความยงัยืนและผลิตจากพืช

ของเรานี   เป็นผลมาจากเป้าหมายระยะยาวของเราในการเป็นผูน้าํดา้นโซลชูนัสาร

เคลือบอย่างยงัยืน  ดว้ยการเปลียนมาใชว้ตัถดุิบหมุนเวียน ซงึไม่มีผลการต่อ

ประสิทธิภาพของสินคา้  โดยตลาดกาํลงัมีความตอ้งการในผลิตภัณฑท์เีป็นมิตรกบั

สงิแวดลอ้มมากขึนเรือยๆ  สิงสาํคญัมากกว่าเรืองของกาํไร คือ การเติบโตอย่างยงัยืน

ดว้ยนวตักรรมและผลิตภณัฑท์ีช่วยใหเ้ราเดินหนา้ไปสูก่ารผลิตสินคา้ทีมีความเป็นกลาง
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ทางคารบ์อน โดยเศรษฐกิจหมนุเวียนอย่างแทจ้รงินนัอยู่ใกลแ้ค่เอือม เพียงแค่เรายงัคง

มุ่งมนัทจีะสรา้งสรรคน์วตักรรมและเดินหนา้ต่อไป" 

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

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 


