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อีกกา้วสาํคญัสาํหรบัโคเวสโตรในการมุ่งสูก่ารหมนุเวียนอย่างเต็มรูปแบบ 

 

โคเวสโตรขยายการลงทนุในการผลิตโพลี

คารบ์อเนตทีมีความยงัยืนมากขนึในภมูิภาค

เอเชียแปซิฟิก 
 

 สามารถส่งมอบโพลีคารบ์อเนตเกรดรีไซเคิลไดม้ากกว่า ,  ตนั

ต่อปี ภายในปี พ.ศ.  เพือตอบสนองความต้องการภายใน

ภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก 

 ครงัแรกกบัศนูยก์ารผลิตดว้ยการรีไซเคิลเชิงกลในเซียงไฮ ้ 

การปรบัเปลียนสายการผลิตสาํหรบัการรีไซเคิลเชิงกลในประเทศไทย 

 

การรีไซเคิลพลาสติกผ่านกระบวนการทางเชิงกล ดว้ยการคดัแยก การบดเป็น

ชินเล็กๆ การบดใหเ้ป็นผง และการผสมสารเติมแต่งนนั เป็นส่วนสาํคญัของ

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยโคเวสโตร ไดป้ระกาศแผนทจีะจดัตงัศูนยก์าร

ผลิตดว้ยการรีไซเคิลเชิงกล (MCR) ของโพลีคารบ์อเนตเป็นครงัแรกในโรงงาน

ทเีซียงไฮ ้ประเทศจีน โดยกลุ่มผลิตภณัฑท์ผีลิตจากการรีไซเคิลเชิงกล (MCR) 

แบบใหม่นีจะช่วยตอบสนองความตอ้งการในดา้นโซลชูนัทีมีความยงัยืนมาก
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ขึน โดยเฉพาะอย่างยิงในผลิตภัณฑ ์Post-Consumer-Recycled (PCR) ที

เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมการผลิตเครืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส ์ส่วนประกอบยานยนต ์และสินคา้อุปโภคบรโิภค เป็นตน้ 

 

โดยศนูยก์ารผลิตใหม่นี ใชเ้งินลงทุนมากกว่า  ลา้นยโูร ซงึจะสามารถผลิต

และส่งมอบโพลีคารบ์อเนตคุณภาพสูงทีมีส่วนผสมของวัตถุดิบจากการรี

ไซเคิลเชิงกลไดม้ากกว่า ,  ตันต่อปี โดยจะเริมดาํเนินการในปี พ.ศ. 

 นี ซึงบริษัทตงัเป้าหมายทีจะส่งมอบโพลีคารบ์อเนตทีมีส่วนผสมของ

วัตถุดิบรีไซเคิลกว่า ,  ตัน/ปี ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจนถึงปี พ.ศ. 
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"กระบวนการผลิต MCR เป็นขันตอนสาํคัญในการดาํเนินการเพือใหบ้รรลุ

เป้าหมายของเราตามหลกัเศรษฐกิจหมนุเวียน และบรรลเุปา้หมายเพือความ

เป็นกลางทางสภาพภมูิอากาศ ในปี "  โดย คณุสเุชตา โกวิล (Sucheta 

Govil) ประธานเจ้าหน้าทีบริหารฝ่ายการพาณิชยข์องโคเวสโตร กล่าวว่า 

“พลาสติกรีไซเคิลมีความสาํคญัอย่างยิงต่อระบบเศรษฐกิจหมนุเวียน ซึงจะ

ช่วยจัดการกับความท้าทายระดับโลกทีเรากําลังเผชิญร่วมกันในฐานะ

ประชากรโลก เราจะยังคงขยายการลงทุนและพัฒนาการผลิตพลาสติกรี

ไซเคิล และเป็นผูน้าํอตุสาหกรรมในการผลิตวสัดรีุไซเคิลใหม้ากยิงขนึ” 

 

คุณลิลี หวัง (Lily Wang)  หัวหน้ากลุ่มธุรกิจพลาสติกเชิงวิศวกรรม ของโค

เวสโตร กล่าวว่า "เพือการตอบสนองความตอ้งการดา้นโซลชูนัหมุนเวียนและ

ยงัยืนใหก้ับลูกคา้ทีอยู่ปลายนาํ เรายงัคงเดินหนา้ในการลงทุนเพือขยายขีด

ความสามารถของเราต่อไป  โดยศูนยก์ารผลิต MCR นีเป็นหนึงในตวัอย่าง

ของความพยายามของเรา และเป็นสญัญาณทีบ่งบอกถึงความมุ่งมนัในการ
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ผลักดนัใหเ้กิดผลิตภัณฑท์ียงัยืนมากขึนในภูมิภาคนี โดยเฉพาะอย่างยิงใน

ประเทศจีน" 

 

การปรบัเปลียนโรงงาน Compounding ในประเทศไทย เพือตลาดอาเซียน 

โคเวสโตรไดน้าํสายการผลิตของโรงงาน Compounding ทีมีอยู่เดิม ณ ศูนย์

การผลิตมาบตาพดุ ในประเทศไทย มาเป็นโรงงานตน้แบบสาํหรบัการรีไซเคิล

เชิงกล โดยการปรับเปลียนสายการผลิตนีมีกาํหนดแลว้เสร็จภายในสินปี 

พ.ศ.  เพือตอบสนองความตอ้งการในผลิตภัณฑโ์พลีคารบ์อเนตจาก

วัต ถุ ดิ บ รี ไ ซ เ คิ ล  ( Post-Consumer Recycled -  PCR) ข อ ง ต ล า ด ใ น

หลากหลายอุตสาหกรรม ในภูมิภาคอาเซียน ซึงคาดว่าจะสามารถส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ทีมี PCR เป็นส่วนประกอบ ประมาณ  เปอรเ์ซ็นตข์องปริมาณ

การผลิตประจาํปีภายในปี พ.ศ.  

 

ดร. นิโคลัส สต็อกเคล (Dr. Nicolas Stoeckel) หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการใน

กลุม่ธุรกิจพลาสติกเชิงวิศวกรรม กล่าวว่า "การพฒันาโครงการในประเทศจีน

และประเทศไทย ไม่ไดเ้ป็นการลงทนุเพือเพิมกาํลงัการผลิตเท่านนั แต่ยงัรวม

ไปถึงการปรับปรุงความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ทีมีส่วนผสมของ

วตัถุดิบรีไซเคิลไดม้ากขึน และมีความเสถียรในดา้นคุณภาพ ซึงการพฒันา

เหล่านีจะช่วยเสริมสรา้งชือเสียงของภูมิภาคเอเชียในการเป็นผู้นาํในด้าน

ผูผ้ลิตโพลีคารบ์อเนตรีไซเคิลระดบัโลก" 

 

โรงงานทังสองแห่งในเซียงไฮ้ สาธาณรัฐประชาชนจีน และมาบตาพุด 

ประเทศไทย จะช่วยเพิมกาํลังการผลิตโพลีคารบ์อเนต เกรด PCR ได้แก่ 

Makrolon® R และ Bayblend® R ของ Covestro ซึงมีวัตถุดิบจากการรี

ไซ เคิลสูงถึ ง   เปอ ร์เ ซ็น ต์ และ สา มา รถ ช่วยล ดก า ร ปล่ อ ย ก๊า ซ



 

04/04 
covestro.com 

Press Release 

คาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง  เปอร์เ ซ็นต์ ในขณะทียังคงไว้ซึง

ประสิทธิภาพสงูและเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม   

               

เกียวกบัโคเวสโตร 

 

โคเวสโตรเป็นหนึงในผูผ้ลิตวสัดุโพลิเมอรแ์ละส่วนประกอบทางโพลิเมอรค์ุณภาพสูงชนันาํของโลก 

ดว้ยนวัตกรรมผลิตภณัฑ ์กระบวนการ และวิธีการ บริษัทช่วยส่งเสริมความยงัยืนและคุณภาพชีวิต

ในหลายแง่มมุ โคเวสโตร ใหบ้รกิารลกูคา้ทวัโลกในอตุสาหกรรมหลกั เช่น การเดินทางและการขนส่ง 

อาคารและทอียู่อาศยั ตลอดจนอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์นอกจากนี โพลีเมอรจ์ากโคเวส

โตร ยังใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กีฬาและสันทนาการ เครืองสาํอางและสุขภาพ ตลอดจนใน

อตุสาหกรรมเคมีดว้ย 

 

เรามุ่งมันในการก้าวไปสู่การหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ และตังเป้าสู่ความเป็นกลางทางสภาพ

ภูมิอากาศ ภายในปี ค.ศ. 2035 (scope 1 และ scope 2) และสร้างยอดขายได้ประมาณ 15.9 

พนัลา้นยูโรในปีงบประมาณ 2564 โดยบริษัทมีโรงงานผลิต 50 แห่งทวัโลกและมีพนกังานประมาณ 

17,900 คน (คาํนวณจากจาํนวนพนกังานประจาํ) ณ สินปี 2564 

 

ขอ้ความทีบ่งชีถึงอนาคต 

 

ข่าวประชาสมัพนัธชิ์นนีอาจมีขอ้ความทีบ่งชีถึงอนาคต โดยใชข้อ้สันนิษฐานและการคาดการณข์อง

โคเวสโตร เอจี เป็นพืนฐาน ปัจจัยดา้นความเสียงทีคาดการณไ์ดแ้ละทีคาดการณไ์ม่ได ้ความไม่

แน่นอน และปัจจยัอืนๆ อาจส่งผลต่อขอ้มลูทแีตกต่างกนัอย่างมีนยัยะสาํคญั ทงัดา้นผลประกอบการ

จริง สถานการณท์างการเงิน ผลการดาํเนินงานและการพฒันาของบรษัิทในอนาคต โดยปัจจยัต่างๆ 

เหล่านี หมายรวมถึงปัจจัยทีอยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที

เว็บไซตโ์คเวสโตร www.covestro.com ทงัน ีโคเวสโตรจะไม่ขอรบัผิดชอบในการอพัเดทขอ้ความบ่งชี

ถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลียนแปลงเพอืใหต้รงตามสถานการณห์รือการพฒันาในอนาคต      


