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ฟีนอลและอะซิโตนที่สามารถช่วยลดคารบ์อนฟุตพริน้ท ์

 

อินนิออสจัดหาวัตถุดิบแบบสมดุลมวลสารส าหรับ
ผลิตโพลีคารบ์อเนตใหก้ับโคเวสโตร 
 
ช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายด้านความย่ังยืน 
 

 
 
Makrolon® พลาสติกประสิทธิภาพสูงจากโคเวสโตร ส าหรบัใชผ้ลิตไฟรถยนต ์และการใชง้านอ่ืนๆ และในอนาคต 
เราจะน าเสนอผลิตภัณฑเ์หล่านี ้ซึ่งใชฟี้นอล (phenol) อะซิโตน (acetone) จากวตัถุดิบที่ใชว้ิธีสมดุลมวลสาร จาก
กลุ่มผลิตภณัฑ ์INVIRIDIS™ ของ INEOS © Covestro 
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โคเวสโตรไดร้ับการส่งมอบฟีนอล (phenol) และ อะซิโตน (acetone) ซึ่งเป็นวัตถุดิบ
แบบสมดลุมวลสาร จากกลุม่ผลิตภณัฑ ์INVIRIDIS™ ของ อินนิออส (INEOS) ซึ่งเราได้
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2)เหล่านี ้ในการผลิตพลาสติกโพลี
คารบ์อเนตที่มีประสิทธิภาพสงู เพื่อใชผ้ลิตไฟหนา้ ชิน้สว่นรถยนต ์ตวัเครื่องของอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์ตวัน าแสง เลนส ์อปุกรณท์างการแพทย ์และอ่ืน ๆ 
 
คณุสเุชตา โกวิล (Sucheta Govil) ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการพาณิชยข์องโคเวส
โตร กลา่วว่า “การเปลี่ยนมาใชว้ตัถดิุบแบบสมดลุมวลสาร ก็เพื่อเปา้หมายในการลดการ
ปล่อยมลพิษทางออ้มในห่วงโซ่อุปทานใหม้ากที่สุด และน าเสนอผลิตภัณฑท์ี่ช่วยลด
คารบ์อนฟุตพริ๊น เพื่อช่วยใหลู้กคา้ของเราบรรลุเป้าหมายดา้นสภาพภูมิอากาศ และ
ขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสูเ่ศรษฐกิจหมนุเวียน" 
 
สัญลักษณด์้านโซลูชั่นหมุนเวียน 
 
คุณลิลี่ หวัง (Lily Wang) หัวหน้ากลุ่มธุรกิจพลาสติกเชิงวิศวกรรม กล่าวเน้นย ้าถึง
ประโยชนเ์พิ่มเติมส าหรบัลกูคา้ของเรา "เราน าเสนอโซลชูั่นแบบดรอป-อิน (Drop-in) ที่
ลูกคา้ของเราสามารถน าไปใชใ้นกระบวนการผลิตที่มีอยู่ไดท้ันทีและง่ายดาย โดยไม่
ตอ้งท าการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคใดๆ ซึ่งสามารถน าไปผลิตสินคา้มีคุณภาพสูงไม่
แตกต่างจากผลิตภณัฑจ์ากวตัถุดิบฟอสซิล โดยผลิตภณัฑภ์ายในโซลชูั่นหมนุเวียน หรือ 
CQ ถูกน าเสนอภายใต้ชื่อ Makrolon® RE, Bayblend® RE, Makroblend® RE และ 
Apec® RE เป็นแนวคิดใหม่จากโคเวสโตรที่มุ่งเนน้การใชว้ตัถุดิบทางเลือกในผลิตภณัฑ์
ของบริษัท และมีการแสดงสญัลกัษณท์ี่ชัดเจนส าหรบัลูกคา้ที่ก าลงัมองหาผลิตภัณฑ์
ลกัษณะนี ้
 
NVIRIDIS™ คือแบรนดส์ินคา้ของ ฟีนอล (phenol) และ อะซิโตน (acetone) ที่ผลิตขึน้
จากสารคิวมีนชีวภาพ (Cumene) ในโรงงานของ INEOS ที่เมือง Gladbeck และเมือง 
Antwerp ซึ่งโรงงานทั้งสองแห่งนั้นได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISCC PLUS และ
มาตรฐาน RSB ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งใช้วัตถุดิบมี
ปรมิาณคารบ์อนฟตุปริน้ทต์  ่ากว่าผลิตภณัฑท์ี่มาจากฟอสซิล 
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การรบัรองมาตรฐานโดย ISCC PLUS และ RSB เนน้ย า้ถึงความมุ่งมั่นของ INEOS ใน
การท างานด้วยเศรษฐกิจชีวภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความยั่ งยืนที่แข็งแกร่งของ 
INVIRIDIS™ 
 
กอรด์อน อดมัส ์(Gordon Adams) ผูอ้  านวยการฝ่ายธุรกิจฟีนอล ของ INEOS กล่าวว่า 
"กลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา คือ การพัฒนาผลิตภัณฑฟี์นอล (phenol) และ อะซิโตน 
(acetone) ที่มีความยั่งยืนใหม้ากขึน้ โดยชื่อว่า INVIRIDIS™ โดยกลุ่มผลิตภณัฑน์ีเ้ป็น
ผลิตภัณฑ์แบบดรอปอินและยังผ่านมาตรฐานและข้อก าหนดด้านคุณภาพและ
ประสิทธิภาพที่เขม้งวด ในขณะเดียวกนั เราก าลงัขบัเคลื่อนอตุสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจ
ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศมากขึน้ใหก้ับผลิตภัณฑฟี์นอล (phenol) และ อะซิโตน 
(acetone) โดยที่ไม่กระทบต่อคณุสมบติัเฉพาะของผลิตภณัฑ"์ 
 
 
 
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 
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ข้อความทีบ่่งชีถึ้งอนาคต 
 

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


