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โคเวสโตรเปิดตัวระบบ "ecosystem" ส ำหรับพำร์ทเนอร์ 

ความร่วมมือเพ่ือโซลูช่ันที่สร้างสรรคแ์ละ
ยั่งยืน 

นวัตกรรมในโลกอันซับซ้อนมาจากการท างานร่วมกัน 
 

 
 
โคเวสโตรได้ร่วมมือกับพำร์ทเนอร์ในกำรพัฒนำเสำอัจฉริยะที่ถูกออกแบบมำเพ่ือเมืองอัจฉริยะและกำรสัญจรใน
อนำคต  ด้วยกำรใช้วัสดุโพลีคำร์บอเนตที่มีประสิทธิภำพสูงจะท ำให้ตัวเสำมีควำมไฮเทค ตรงตำมข้อก ำหนดกำร
ออกแบบเมืองที่ทันสมัย ทั้งด้ำนกำรใช้งำน และตำมเทรนด์ของกำรพัฒนำที่ย่ังยืน © Covestro 
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ควำมรู้น้ันเติบโตเร็วกว่ำกำรเติบโตของบริษัท ดังน้ัน กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และกำรน ำเสนอ

มุมมองท่ีแตกต่ำงกันจะท ำให้เกิดไอเดียท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงจะเห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำบริษัทต่ำง ๆ 

จ ำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนำโซลูช่ันให้เร็วขึน้และมีประสิทธิภำพมำกขึ ้น โคเวสโตร ได้

สร้ำงระบบ "ecosystem" เพื่อกำรร่วมมือกันระหว่ำงพำร์ทเนอร์ โดยมีจุดเช่ือมต่อท่ี

หลำกหลำยในกำรท ำงำนร่วมกัน 

การร่วมมือกันเพ่ือนวัตกรรมเสาอัจฉริยะ 

นอกจำกคุณสมบัติและกำรใช้งำนของวัสดุแล้ว เรำยังให้ควำมส ำคัญกับกำรออกแบบมำกขึน้

อีกด้วย ตัวอย่ำงเช่น กำรออกแบบเสำอัจฉริยะส ำหรับเมืองอัจฉริยะและกำรสัญจรในอนำคต 

ซ่ึงมำพร้อมฟังก์ช่ันท่ีหลำกหลำย โดยเรำได้มีกำรจัดแสดงไว้ภำยในงำน K 2022 งำนแสดง

สินค้ำพลำสติกและยำงระดับโลก 

เสำอัจฉริยะต้องมีประสิทธิภำพในกำรทนทำนต่อสภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีรุนแรง 

ขณะเดียวกันก็ต้องตอบสนองควำมต้องกำรในเรื่องกำรออกแบบส ำหรับเมืองท่ีทันสมัย 

ฟังก์ช่ันกำรท ำงำน และเทรนด์ของกำรพัฒนำท่ียั่งยืน ซ่ึงโคเวสโตรมีท้ังควำมเช่ียวชำญและมี

ประสบกำรณ์มำยำวนำน  รวมถึงมีกลุ่มผลิตภัณฑ์พลำสติกโพลีคำร์บอเนตท่ีตอบโจทย์ได้เป็น

อย่ำงดี ดังน้ันเรำจึงได้ร่วมมือกับพำร์ทเนอร์ทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรพัฒนำ

แนวคิดดังกล่ำวอย่ำงเต็มท่ี ร่วมกับผู้จัดจ ำหน่ำย ลูกค้ำ OEM สตำร์ทอัพ นักออกแบบ และ

มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ  

เริ่มต้นด้วยกำรออกแบบผลิตภัณฑ์โดยนักศึกษำจำกสถำบัน Umeå Design Institute ของ

ประเทศสวีเดน ท่ีถูกน ำมำใช้สร้ำงเซลล์ขนำดเล็กส ำหรับเครือข่ำย 5G ซ่ึงอยู่ด้ำนบนของเสำ

อัจฉริยะ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของโครงกำรน ำร่องของสถำบันร่วมกับบริษัท Deutsche 

Telekom  โดยโคเวสโตรได้เข้ำท ำกำรตรวจสอบกำรใช้งำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเครือข่ำย 5G 

ของสภำพแวดล้อมภำยในตัวเมือง โดยค ำนึงถึงแง่มุมด้ำนสุนทรียศำสตร์ด้วย  ซ่ึงโพลี

คำร์บอเนตน้ันเหมำะสมอย่ำงยิ่งส ำหรับใช้ในกำรออกแบบ CMF (สี วัสดุ พื้นผิว) และยังช่วย

ให้สำมำรถส่งสัญญำณวิทยุควำมถี่สูงได้โดยปรำศจำกกำรรบกวนแม้ในสภำพอำกำศท่ี

เลวร้ำย และเพื่อเป็นกำรตรวจสอบประสิทธิภำพของวัสดุและกำรออกแบบ CMF ภำยใต้

สภำวะท่ีแตกต่ำงกัน โคเวสโตรจึงได้สร้ำงสถำนท่ีส ำหรับท ำกำรทดสอบท่ีมีควำมล ้ำสมัย

ภำยในศูนย์นวัตกรรมเอเชียแปซิฟิกในเซ่ียงไฮ้ ส ำหรับทดสอบช่วงควำมถี่กว้ำงถึง 50 GHz  
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เรำยังได้ร่วมมือกับสถำบัน Umeå Design Institute ในกำรพัฒนำแนวคิดกำรออกแบบสถำนี

ชำร์จไฟฟ้ำส ำหรับกำรใช้งำนในสถำนกำรณ์ท่ีแตกต่ำงกัน หน่ึงในน้ันคือกำรออกแบบสถำนี

ชำร์จไฟฟ้ำท่ีถูกติดตั้งอยู่ท่ีฐำนของเสำอัจฉริยะ และเพื่อภูมิทัศน์ท่ีดีของเมืองสมัยใหม่ กำร

ออกแบบเสำอัจฉริยะจ ำเป็นจะต้องสอดคล้องกับบริบททำงสถำปัตยกรรมและวัฒนธรรมของ

เมืองท่ีติดตั้งด้วย  ซ่ึงต้องมีควำมทนทำน ท้ังกำรทนทำนต่อสภำพภูมิอำกำศ และทนทำนต่อ

กำรติดไฟ  รวมถึงมีตัวเลือกของกำรรวมแสงท่ีหลำกหลำย ซ่ึงโพลีคำร์บอเนตน้ันสำมำรถ

น ำไปใช้ในกำรออกแบบได้อย่ำงหลำกลำย 

 

เพ่ือสร้ำงวงจรผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ เรำจ ำเป็นต้องร่วมมือกับพำร์ทเนอร์ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่ำ ซ่ึงท ำงำน
ร่วมกันอย่ำงใกล้ชิดกันในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถรีไซเคิลได้อย่ำงสมบูรณ์  น่ำเช่ือถือ และยังมีรำคำ
ไม่แพง © Covestro 

ความร่วมมือพิเศษ เพ่ือการหมุนเวียน 

คุณค่ำของควำมร่วมมือจะเห็นได้อย่ำงชัดเจนยิ่งขึน้เม่ือเผชิญกับควำมท้ำทำยท่ีมีควำม

ซับซ้อนมำกขึน้ ซ่ึงกำรหมุนเวียนน้ันจ ำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมือจำกพำร์ทเนอร์ตลอดท้ัง

ห่วงโซ่คุณค่ำ ไม่ว่ำจะเป็นนักออกแบบอุตสำหกรรม ผู้จ ำหน่ำยวัตถุดิบ ผู้ผลิตพลำสติก ลูกค้ำ 

ผู้รวมถึง ประกอบกำรด้ำนกำรก ำจัดขยะและกำรรีไซเคิล กำรท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมด

ร่วมมือกันและท ำงำนร่วมกันอย่ำงใกล้ชิด จะสำมำรถพัฒนำผลิตภัณฑ์ท่ีสำมำรถรีไซเคิลได้

อย่ำงสมบูรณ์ น่ำเช่ือถือ และยังมีรำคำไม่แพง เพื่อให้สำมำรถน ำไปผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 
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โคเวสโตรจึงท ำงำนร่วมกับพำร์ทเนอร์ท้ังทำงด้ำนอุตสำหกรรมและวิทยำศำสตร์ในทุกข้ันตอน

ของวงจรผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหำโซลูช่ันในกำรท ำให้อนำคตมีควำมยั่งยืนยิ่งขึน้  ซ่ึงมีกำรร่วมมือ

กับท้ังกับพำร์ทเนอร์ท่ีเป็นบริษัทและสตำร์ทอัพ โดยโคเวสโตรได้จัดแสดงไว้ในงำน K 2022 

งำนแสดงสินค้ำพลำสติกและยำงอันดับระดับโลก 

 

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 

ข้อความท่ีบ่งช้ีถึงอนาคต 

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

 


