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แนวคิดใหม่ส ำหรับโซลูช่ันหมุนเวียนด้วย
กำรใช้วัตถุดิบทำงเลือก 

• กำรแนะน ำผลิตภัณฑ์ภำยใต้แนวคิด CQ ซ่ึงใช้วัตถุดิบทำงเลือก  
• ต่อยอดแนวคิดกับ Evocycle® CQ ท่ีใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีกำรรีไซเคิล และ

กำรออกแบบวงจร 

 

โคเวสโตรขอแนะน ำผลิตภัณฑ์ภำยใต้ช่ือ "Evocycle CQ" ที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีกำรรีไซเคิล และกำร
ออกแบบวงจร ต่อยอดจำกแนวคิด "CQ" ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบทำงเลือก © Covestro 

วัตถุดิบทำงเลือกเป็นเสำหลักท่ีส ำคัญในกำรสร้ำงเศรษฐกิจหมุนเวียน และท่ีโคเวสโตร เรำ

ก ำลังมุ่งเน้นในกำรเลือกใช้วัตถุดิบชีวมวล วัตถุดิบรีไซเคิล และไฮโดรเจนสีเขียว และเรำได้มี

กำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ภำยใต้แนวคิด "CQ"  ซ่ึงใช้วัตถุดิบทำงเลือกมำใช้ในกำรผลิตสินค้ำ
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อย่ำงน้อย 25 %  โดย "CQ" ในท่ีน้ีย่อมำจำก “Circular Intelligence”  ซ่ึงเป็นแนวคิดอัน

ชำญฉลำดส ำหรับวัสดุและโซลูช่ันท่ียั่งยืน ซ่ึงลูกค้ำสำมำรถเลือกดูได้ง่ำยๆ จำกค ำว่ำ CQ ซ่ึง

ต่อท้ำยช่ือผลิตภัณฑ์ 

"โซลูช่ันท้ังหมดของเรำภำยใต้แนวคิด CQ เป็นข้อพิสูจน์ว่ำเรำก ำลังท ำงำนอย่ำงต่อเน่ือง

เพื่อท่ีจะท ำให้วิสัยทัศน์ของเรำเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนกลำยเป็นจริง เพื่อช่วยให้ลูกค้ำ

และพันธมิตรบรรลุเป้ำหมำยทำงด้ำนสภำพภูมิอำกำศและควำมยั่งยืน และเรำยังมุ่งม่ันท่ีจะ

ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีมีควำมยั่งยืนมำกขึน้” คุณสุเชตำ โกวิล 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยกำรพำณิชย์ของโคเวสโตร กล่ำว "น่ีเป็นเพียงแค่จุดเริ่มเท่ำน้ัน 

ในระยะยำวโคเวสโตรต้องกำรให้ทุกผลิตภัณฑ์ของเรำมีควำมเป็นกลำงทำงสภำพ

ภูมิอำกำศ¹” 

Evocycle® CQ: ช่ือใหม่ของนวัตกรรมเทคโนโลยีกำรรีไซเคิล 
และกำรออกแบบวงจรของโคเวสโตร 

ขยะพลำสติกคือวัตถุดิบท่ีมีคุณค่ำ และไม่ควรท้ิงไปง่ำยๆ ดังน้ัน โคเวสโตรจึงมีควำม

ภำคภูมิใจท่ีจะพิสูจน์ให้เห็นว่ำเส้นทำงของกำรหมุนเวียนน้ันเป็นเรื่องท่ีเป็นไปได้ และเรำให้

ควำมส ำคัญกับนวัตกรรมกำรรีไซเคิลเป็นอันดับต้นๆ โดยเรำได้พัฒนำเทคโนโลยีกำรรีไซเคิล

มำอย่ำงต่อเน่ือง บริษัทได้เปิดตัว "Evocycle® CQ" ซ่ึงเป็นส่วนต่อขยำยของแนวคิด CQ ท่ีใช้

เทคโนโลยีกำรรีไซเคิลเข้ำมำช่วย ด้วยกำรใช้พลำสติกรีไซเคิลและวัตถุดิบรีไซเคิลในกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ของโคเวสโตร ซ่ึงช่วยให้ระบบปิดวงจร (close loop) เร็วขึน้ 

ยิ่งไปกว่ำน้ัน บริษัทไม่ได้ท ำงำนเพียงล ำพัง เรำได้ร่วมมือกับพำร์ทเนอร์ต่ำงๆ ท่ีเช่ียวชำญ

ทำงด้ำนกำรรีไซเคิลและกำรใช้ซ ้ำ  เพื่อช่วยเพิ่มศักยภำพตลอดท้ังห่วงโซ่คุณค่ำ และเปลี่ยน

ของเสียให้กลำยเป็นทรัพยำกรท่ีมีค่ำ ลดกำรใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล และลดกำรปล่อย CO2 ได้

อย่ำงมำก 

เริ่มต้นจำกท่ีนอน Evocycle® CQ ซ่ึงโคเวสโตรได้ร่วมมือกับพำร์ทเนอร์ในกำรพัฒนำ

นวัตกรรมเทคโนโลยีด้วยกระบวนกำรทำงเคมีของโฟมโพลียูรีเทนชนิดยืดหยุ่นจำกท่ีนอนใช้

แล้ว ซ่ึงสำมำรถน ำส่วนประกอบหลักท้ังสองตัว คือ โพลิออลและสำรตั้งต้นของไอโซไซยำเน 

(TDI) กลับมำใช้ใหม่ได้ ด้วยเทคโนโลยีน้ี โฟมจำกท่ีนอนเก่ำท่ีหมดอำยุกำรใช้งำนแล้วก็จะถูก

น ำกลับมำใช้เป็นสำรตั้งต้นของโพลียูรีเทนอีกครั้ง 
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เม่ือปีท่ีแล้ว บริษัทได้ด ำเนินกำรโรงงำนน ำร่องในเมืองเลเวอร์คูเซ่น โดยยืนยันผลกำรทดสอบ

ในห้องปฏิบัติกำรในเชิงบวก และเรำยังเดินหน้ำต่อไป ด้วยกำรท ำงำนร่วมกับผู้เช่ียวชำญด้ำน

กำรรีไซเคิล เช่น Interzero และ Eco-mobilier2 รวมท้ังพำร์ทเนอร์ด้ำนอ่ืนๆ ตลอดท้ังห่วงโซ่

คุณค่ำ เพื่อปิดวงจรวัสดุของท่ีนอนโพลียูรีเทนอย่ำงสมบูรณ์ในระดับอุตสำหกรรม  

จำกวัตถุดิบแบบสมดุลมวลสำรสู่ไฮโดรเจนสีเขียว 

วัตถุดิบท่ีผลิตจำกชีวมวล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำกขยะชีวภำพและวัสดุเหลือใช้ก็มีควำมส ำคัญ

มำกขึน้เช่นกัน โคเวสโตรน้ันใช้วัตถุดิบท่ีได้จำกวัสดุเหลือใช้เป็นหลัก เน่ืองจำกมีปริมำณมำก

และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรผลิตพลำสติกได้หลำยประเภท  และวัตถุดิบจำกกระบวนกำร

สมดุลมวลสำรน้ันมีคุณภำพดีเช่นเดียวกับวัตถุดิบท่ีผลิตจำกฟอสซิล ซ่ึงลูกค้ำไม่จ ำเป็นต้อง

ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรใดๆ  นอกจำกน้ี โคเวสโตรยังท ำงำนร่วมกับซัพพลำยเออร์จ ำนวน

หน่ึง ซ่ึงส่งมอบวัตถุดิบแบบสมดุลมวลสำรท่ีได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน ISCC PLUS ท่ี

เป็นท่ียอมรับในระดับสำกล ด้วยกำรน ำวัตถุดิบจำกฟอสซิล และวัสดุชีวภำพ ไปผสมเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีแล้วเสร็จตำมสัดส่วน โดยมีกำรตรวจสอบโดยบุคคลท่ีสำม 

โคเวสโตรได้เปลี่ยนมำใช้วัตถุดิบทำงเลือกและวัตถุดิบแบบสมดุลมวลสำรในกำรผลิต ในบำง

กรณีก็เลือกใช้พลังงำนหมุนเวียนจำกลมและพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยโรงงำนผลิตของเรำ

หลำยท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำก ISCC PLUS เช่น ท่ีเลเวอร์คูเซ่น ดอร์มำเกน เครเฟลด์-

เออร์ดิงเกิน แอนต์เวิร์ป ฟิลำโก เซ่ียงไฮ้ มำบตำพุด และชำงหัว 

ไฮโดรเจนสีเขียวท่ีเกิดจำกพลังงำนลมหรือพลังงำนแสงอำทิตย์ถือว่ำมีบทบำทส ำคัญใน

อุตสำหกรรมเคมีเช่นกัน ซ่ึงเป็นท้ังวัตถุดิบทำงเลือกและพลังงำนสะอำด โคเวสโตรและพำร์ท

เนอร์ของเรำมีควำมมุ่งม่ันท่ีจะตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดท่ีเพิ่มมำกขึน้อย่ำงเร่งด่วน 

ด้วยกำรใช้ไฮโดรเจนและอนุพันธ์เพื่อผลิตพลำสติกประสิทธิภำพสูง 

¹ ควำมเป็นกลำงทำงสภำพภูมิอำกำศเป็นผลมำจำกกำรประเมินภำยในของวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์บำงส่วนตั้งแต่กำรสกัดวัตถุดิบ (ต้นทำง) ไปจนถึงโรงงำนของโคเวสโตร 
(ปลำยทำง) หรือท่ีเรียกว่ำกำรประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นทำงจนถึงปลำยทำง  
2 เม่ือต้นเดือนตุลำคม พ.ศ. 2565 บริษัท "Eco-mobilier" ได้เปลี่ยนช่ือเป็น "Ecomaison"  
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เก่ียวกับโคเวสโตร 

โคเวสโตรเป็นหน่ึงในผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์และส่วนประกอบทำงโพลิเมอร์คุณภำพสูงช้ันน ำของ
โลก ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนกำร และวิธีกำรใหม่ ๆ บริษัทช่วยส่งเสริมควำมยั่งยืน
และคุณภำพชีวิตในหลำยแง่มุม โคเวสโตร ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวโลกในอุตสำหกรรมหลัก เช่น 
กำรเดินทำงและกำรขนส่ง อำคำรและท่ีอยู่อำศัย ตลอดจนอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ นอกจำกน้ี โพลีเมอร์จำกโคเวสโตร ยังใช้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น กีฬำและ
สันทนำกำร เครื่องส ำอำงและสุขภำพ ตลอดจนในอุตสำหกรรมเคมีด้วย  

บริษัทมุ่งม่ันในกำรก้ำวไปสู่กำรหมุนเวียนอย่ำงเต็มรูปแบบ และตั้งเป้ำสู่ควำมเป็นกลำงทำง
สภำพภูมิอำกำศ ภำยในปี พ.ศ. 2578 (scope 1 และ scope 2) และสร้ำงยอดขำยได้
ประมำณ 15.9 พันล้ำนยูโรในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดยบริษัทมีโรงงำนผลิต 50 แห่งท่ัว
โลกและมีพนักงำนประมำณ 17,900 คน (ค ำนวณจำกจ ำนวนพนักงำนประจ ำ) ณ สิ้นปี พ.ศ.
2564 

ข้อควำมท่ีบ่งช้ีถึงอนำคต 

ข่ำวประชำสัมพันธ์ช้ินน้ีอำจมีข้อควำมท่ีบ่งช้ีถึงอนำคต โดยใช้ข้อสันนิษฐำนและกำร
คำดกำรณ์ของฝ่ำยบริหำรโคเวสโตร เอจี เป็นพื้นฐำน ปัจจัยด้ำนควำมเสี่ยงท่ีคำดกำรณ์ได้
และท่ีคำดกำรณ์ไม่ได้ ควำมไม่แน่นอน และปัจจัยอ่ืนๆ อำจส่งผลต่อข้อมูลท่ีแตกต่ำงกันอย่ำง
มีนัยส ำคัญ ท้ังด้ำนผลประกอบกำรจริง สถำนกำรณ์ทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนและกำร
พัฒนำของบริษัทในอนำคต โดยปัจจัยต่ำงๆ เหล่ำน้ี หมำยรวมถึงปัจจัยท่ีอยู่ในรำยงำน
สำธำรณะของโคเวสโตร ซ่ึงสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ท่ีเว็บไซต์โคเวสโตร www.covestro.com 
ท้ังน้ี โคเวสโตรจะไม่ขอรับผิดชอบในกำรอัพเดทข้อควำมบ่งช้ีถึงอนำคตต่ำงๆ หรือกำร
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตำมสถำนกำรณ์หรือกำรพัฒนำในอนำคต 

 


