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อีกกา้วส าคญับนเสน้ทางสูก่ารปลอ่ยคารบ์อนสทุธิเป็นศนูย ์

 

โคเวสโตรเปิดตัวโพลีอีเทอรโ์พลิออล (polyether 
polyols) ซ่ึงเป็นวตัถุดบิชีวภาพแบบหมุนเวียน¹ ทีมี่
ความยั่งยืนมากขึน้  
 

• การใช้ร่วมกับไอโซไซยาเนต ( isocyanates) ที่ เป็นส่วนประกอบที่ส  าคัญ
ส าหรบั โฟม PU ซึ่งเป็นวตัถดิุบทางเลือก 

• ลดการปล่อยคารบ์อนฟุตพริน้ท์เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุดิบที่ใช้เชื ้อเพลิง
ฟอสซิล 

•  มีคณุภาพสงูเทียบเท่าผลิตภณัฑท์ี่ผลิตจากฟอสซิล 

• น าไปใชใ้นกระบวนการผลิตเดิมไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งเปลี่ยนแปลง 

•  ศูนย์การผลิตในเมือง Maasvlakte และเมือง Dormagen ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISCC PLUS 

 
โคเวสโตรสามารถน าเสนอโพลีอีเทอร์โพลิออล (polyether polyols) ที่ใช้วัตถุดิบ
ชีวภาพแบบหมุนเวียน¹ ควบคู่กับอีนไดไอโซไซยาเนต (toluene diisocyanate - TDI) 
แบบหมุนเวียน¹  และเมทิลีนไดฟีนิลไดไอโซไซยาเนต  (methylene diphenyl 
diisocyanate – MDI ) ที่มีความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศ² ซึ่งลว้นเป็นวัตถุดิบ
หลกัในการผลิตโฟมโพลียูรีเทน (PU) ที่ใชว้ตัถุดิบทางเลือก โดยโพลิออล (polyols) นี ้
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ถูกผลิตขึน้ดว้ยวิธีการค านวณสมดลุมวลสารโดยใชส้ารตัง้ตน้ทดแทนจากขยะชีวภาพ
และวสัดเุหลือใช ้เช่นเดียวกบั TDI และ MDI 
 
MDI นั้นถูกใช้เป็นส่วนผสมในโฟม PU ชนิดแข็ง ส าหรับผลิตฉนวนกันความร้อน
ประสิทธิภาพสงูในอาคารและตูเ้ย็น ส่วน TDI นัน้เป็นส่วนผสมในโฟม PU ชนิดยืดยุ่น 
เพื่อเพิ่มความนุ่มสบายใหก้ับที่นอน เฟอรน์ิเจอรห์ุม้เบาะ เบาะรถยนต์ และรองเทา้ 
และด้วยโพลิออล (polyols) นี ้ จะช่วยให้โคเวสโตรสามารถน าเสนอพรีพอลิเมอร์ 
(prepolymers) ส าหรบัผลิตกาวเพื่อการใชใ้นงานประเภทต่างๆ โดยวิธีการสมดลุมวล
สารนีถู้กน ามาใชเ้พื่อทดแทนการใชว้ตัถุดิบจากฟอสซิลอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดว้ยการ
เปลี่ยนมาใชว้ตัถุดิบชีวภาพแบบหมนุเวียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยั่งยืนใหก้บัการใชง้าน
ต่างๆ 
 

 
โพลีอีเทอรโ์พลิออล (polyether polyols) ที่มีความยั่งยืนมากขึน้นี  ้ผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพแบบหมุนเวียน ซึ่งใน
อนาคตสามารถน ามาใชใ้นการผลิตพรีพอลิเมอร์ (prepolymers) ส าหรบักาวโพลียูรีเทนประสิทธิภาพสูงไดด้ว้ย © 
Covestro 
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ภาพอินโฟกราฟิกแสดงปฏิกิริยาของโพลีอีเทอรโ์พลิออล (polyether polyols) ร่วมกับ MDI ส าหรบัโฟมโพลียูรีเทน
ชนิดแข็ง ในฉนวนกันความรอ้นภายในอาคารและตูเ้ย็น หรือ ร่วมกับ TDI ส าหรบัโฟมโพลียูรีเทนชนิดยืดหยุ่น ในที่
นอนและเฟอรน์ิเจอรห์ุม้เบาะ © Covestro 

               
 

โคเวสโตรมีโรงงานผลิตโพลีอีเทอรโ์พลิออล (polyether polyols) ในเมือง Dormagen 
ประเทศเยอรมนี โดยใชส้ารตัง้ตน้โพรพิลีนออกไซดแ์บบสมดุลมวลสาร ร่วมกบัโรงงาน
ของ LyondellBasell ในเมือง Maasvlakte ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์โดยโรงงานทัง้สองแห่ง
เป็นพารท์เนอรร์่วมทุนในการผลิตโพรพิลีนออกไซด์ ( propylene oxide) และสไตรีนโม
โนเมอร ์(styrene monomer) ซึ่งต่างไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน ISCC PLUS ที่เป็น
ที่ยอมรบัในระดบัสากล 
 
คณุสเุชตา โกวิล (Sucheta Govil) ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการพาณิชยข์องโคเวส
โตร กล่าวว่า "การเปิดตัวส่วนประกอบหลักส าหรบัโพลียูรีเทนที่ใชว้ัตถุดิบทางเลือกนี ้ 
เป็นอีกกา้วส าคญัสู่ความเป็นกลางทางสภาพภมูิอากาศ ในตอนนีเ้ราสามารถช่วยลกูคา้
ของเราในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายดา้นสภาพภูมิอากาศ ช่วย
ขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจหมนุเวียน และในขณะเดียวกนั เราก็ก าลงัลด
การปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นห่วงโซ่คณุค่าอีกดว้ย" 
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ในอนาคต โฟมโพลียรูีเทนชนิดแข็งยงัคงท าใหฉ้นวนกนัความรอ้นมีประสิทธิภาพสงู และยงัมาพรอ้มวตัถดุิบที่มีความ
ยั่งยืนจากโคเวสโตร © Covestro 

 

ลกูคา้สามารถใชโ้พลีอีเทอรโ์พลิออล (polyether polyols) และไอโซไซยาเนต 
(isocyanate) ที่มีความยั่งยืนมากขึน้ในรูปแบบของโซลชูั่นแบบ ดรอป-อิน (Drop-in) 
ซึ่งหมายความว่าสามารถน าวตัถุดิบเขา้สูก่ระบวนการผลิตที่มีอยู่ไดท้นัทีและง่ายดาย 
โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนทางเทคนิค โดยผลิตภณัฑเ์หลา่นีม้ีคณุภาพสงู
เช่นเดียวกบัผลิตภณัฑท์ี่ผลิตจากฟอสซิล เพื่อช่วยตอบสนองความตอ้งการของ
อตุสาหกรรมต่าง ๆ ที่ก าลงัมองหาวตัถุดิบทางเลือก โดยสามารถเลือกดไูดง้่ายๆ จาก
ค าว่า CQ ซึ่งต่อทา้ยชื่อผลิตภณัฑ ์โดยCQ ย่อมาจาก Circular Intelligence ที่เนน้ให้
เห็นถึงผลิตภณัฑข์องโคเวสโตร และความคิดรเิริ่มที่เก่ียวกบัการหมนุเวียน 

¹ โพลีอีเทอรโ์พลิออล (polyether polyols) ที่มีความยั่งยืนมากขึน้ และ TDI แบบ
หมนุเวียนถูกผลิตขึน้ดว้ยวิธีการค านวณสมดลุมวลสารโดยใชส้ารตัง้ตน้ทดแทนจาก
ขยะชีวภาพและวสัดเุหลือใช ้
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² ความเป็นกลางทางสภาพภมูิอากาศเป็นผลมาจากการประเมินภายในของวฏัจกัร
ชีวิตของผลิตภณัฑบ์างส่วนตัง้แต่การสกดัวตัถุดิบ (ตน้ทาง) ไปจนถึงโรงงานของโคเวส
โตร (ปลายทาง) หรือที่เรียกว่าการประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑต์ัง้แต่ตน้ทาง
จนถึงปลายทาง ระเบียบวิธีในการประเมินวฏัจกัรชีวิตนัน้ไดร้บัการตรวจสอบดว้ย
วิจารณญาณโดยบรษิัท TÜV Rheinland ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14040 และ 
14044 การค านวณจะพิจารณาถึงการดดูซมึของไบโอเจนิกคารบ์อนและขึน้อยู่กบั
ขอ้มลูเบือ้งตน้จากห่วงโซ่อปุทาน ไม่มีการใชม้าตรการชดเชย 

 
เกี่ยวกับโคเวสโตร 

 
โคเวสโตรเป็นหนึ่งในผูผ้ลิตวสัดโุพลิเมอรแ์ละส่วนประกอบทางโพลิเมอรค์ณุภาพสูงชัน้
น าของโลก ดว้ยนวตักรรมผลิตภณัฑ ์กระบวนการ และวิธีการ บริษัทช่วยส่งเสริมความ
ยั่งยืนและคณุภาพชีวิตในหลายแง่มมุ โคเวสโตร ใหบ้ริการลกูคา้ทั่วโลกในอตุสาหกรรม
หลกั เช่น การเดินทางและการขนสง่ อาคารและที่อยู่อาศยั ตลอดจนอตุสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส ์นอกจากนี ้โพลีเมอรจ์ากโคเวสโตร ยงัใชใ้นอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น 
กีฬาและสนัทนาการ เครื่องส าอางและสขุภาพ ตลอดจนในอตุสาหกรรมเคมีดว้ย 

 
เรามุ่งมั่นในการกา้วไปสู่การหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ และตัง้เป้าสู่ความเป็นกลาง
ทางสภาพภูมิอากาศ ภายในปี ค.ศ. 2035 (scope 1 และ scope 2) และสรา้งยอดขาย
ไดป้ระมาณ 15.9 พันลา้นยูโรในปีงบประมาณ 2564 โดยบริษัทมีโรงงานผลิต 50 แห่ง
ทั่วโลกและมีพนักงานประมาณ 17,900 คน (ค านวณจากจ านวนพนักงานประจ า) ณ 
สิน้ปี 2564 

 
ข้อความทีบ่่งชีถึ้งอนาคต 

 
ข่าวประชาสมัพันธ์ชิน้นีอ้าจมีขอ้ความที่บ่งชีถ้ึงอนาคต โดยใชข้อ้สันนิษฐานและการ
คาดการณข์องโคเวสโตร เอจี เป็นพืน้ฐาน ปัจจัยดา้นความเสี่ยงที่คาดการณไ์ดแ้ละที่
คาดการณไ์ม่ได ้ความไม่แน่นอน และปัจจยัอ่ืนๆ อาจสง่ผลต่อขอ้มลูที่แตกต่างกนัอย่าง
มีนยัยะส าคญั ทัง้ดา้นผลประกอบการจริง สถานการณท์างการเงิน ผลการด าเนินงาน
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และการพฒันาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจยัต่างๆ เหล่านี ้หมายรวมถึงปัจจยัที่อยู่ใน
รายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์โคเวสโตร 
www.covestro.com ทัง้นี ้โคเวสโตรจะไม่ขอรบัผิดชอบในการอัพเดทขอ้ความบ่งชีถ้ึง
อนาคตต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหต้รงตามสถานการณห์รือการพฒันาในอนาคต      


