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การลดคารบ์อนในหว่งโซ่อุปทานของเคมีภัณฑ ์ 

โคเวสโตรรเิริ่มโครงการน ารอ่งโลจิสติกสท์ี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มรว่มกบัพารท์
เนอรใ์นประเทศจีน 

• ความร่วมมือเพื่อการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

• กุญแจส าคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 3) ของบริษัท 

• สนับสนุนความย่ังยืนและเป้าหมายความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศของลูกค้า 
 
 

  

 
 
ในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก สินคา้ของโคเวสโตรกว่า 70 % นัน้ถกูขนส่งโดยรถบรรทกุ ดว้ยเหตผุลนีบ้ริษัทจึงเปิดตวัโครงการ
น ารอ่งโลจิสติกสท์ี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มรว่มกบัพารท์เนอรใ์นประเทศจีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการลด
คารบ์อนในห่วงโซ่อปุทานของเคมีภณัฑ ์© Covestro 

 
การลดการปล่อยมลพิษทางออ้มจากกระบวนการตน้น า้และปลายน า้มีความส าคญัต่อภารกิจของโคเวส
โตรในการบรรลคุวามเป็นกลางทางสภาพภมูิอากาศ เนื่องจากกระบวนการเหล่านีค้ิดเป็นสดัส่วนประมาณ 
80% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้หมดของบรษิัท อย่างไรก็ตาม การปล่อย CO2 (Scope 3) ที่เกิด
จากห่วงโซ่อปุทาน การขนส่ง หรือการแปรรูปวตัถดุิบในระหว่างการผลิตมกัจะตรวจสอบไดย้าก ดว้ยเหตนุี ้
โคเวสโตรจึงเปิดตวัโครงการโลจิสติกสท์ี่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยเป็นโครงการน ารอ่งรว่มกบัพารท์เนอร์
ในประเทศจีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการลดคารบ์อนในห่วงโซ่อปุทานของเคมีภณัฑ ์
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ตามบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) ที่ลงนามรว่มกนัภายในบธูของโคเวสโตร ในงานมหกรรมแสดงสินคา้น าเขา้นานาชาตจิีน 
(China International Import Expo) โคเวสโตรไดร้ว่มมือกบัลกูคา้ของเรา เช่น Sherwin-Williams และ Changzhou 
Changtu Chemical Co. Ltd รวมถึงพารท์เนอรด์า้นโซลชูนัโลจิสติกสแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น Sinotrans Chemical 
International Logistics  และ Harbor New Energy Technology Shenzhen ตลอดจนองคก์รอตุสาหกรรม เช่น Smart 
Freight Center China ในการคิดคน้โซลชูนัโลจิสติกสท์ี่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) 
ทั่วทัง้ระบบนิเวศอตุสาหกรรม 
 

มุ่งเน้นทีก่ารขนส่งด้วยรถบรรทุก 
ในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก สินคา้ของโคเวสโตรกว่า 70% ใชร้ถบรรทกุในการขนส่ง ในขณะที่ในยโุรปและอเมรกิาเหนือใชก้าร
ขนส่งทางถนนเพียงหนึ่งในสามเท่านัน้ เนื่องจากใชก้ารขนส่งทางน า้และทางรถไฟมากกว่า ดงันัน้ความรว่มมือในครัง้นีจ้งึ
มุ่งเนน้ไปที่การคิดคน้วิธีการขนส่งดว้ยรถบรรทกุที่มีความยั่งยืนมากขึน้ รวมถึงประเมินหาความเป็นไปไดใ้นการมองหาโซลู
ชนัต่างๆ มาใช ้
 
รวมถึงการทดลองใชร้ถบรรทกุไฟฟ้าในการขนส่งสารเคมีที่ไม่เป็นอนัตราย ภายในระยะทางสัน้ ๆ  เพราะมีขอ้หา้มในการ
น ามาใชข้นส่งสินคา้อนัตรายทางถนน ภายใตก้ฎหมายของจีนและยโุรป นอกจากนีเ้รายงัก าลงัทดลองใชไ้บโอดีเซล ซึ่งใน
เซี่ยงไฮก้ าลงัไดร้บัการสนบัสนนุดา้นราคา ส าหรบัการขนส่งสินคา้อนัตรายในระยะไกล รวมถึงโซลชูนัอื่นๆ ที่เราก าลงั
พิจารณา เช่น รถบรรทกุพลงังานไฮโดรเจน เป็นตน้ ซึ่งโครงการบางอย่างที่ไดท้ดลองใชจ้ะถกูน ามาใชง้านจรงิ โดยจะมกีาร
ประเมินตน้ทนุและประโยชนท์ี่ไดภ้ายในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2566 
 
“ไอเดียของเราคือ การทดสอบ ปรบัเปล่ียน และเพิ่มปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลิงที่ปล่อยมลพิษต ่า รวมถึงการเลือกใช้
ยานพาหนะและโซลชูนัโลจิสติกสท์ี่มีความยั่งยืนมากขึน้ ภายใตต้น้ทนุที่เหมาะสม และมีผลประโยชนเ์ชิงพานิชยผ่์าน
แพลตฟอรม์แบบเปิด" Samir Hifri, Senior Vice President, Supply Chain & Logistics Asia Pacific ของโคเวสโตรกล่าว 
"เราเชื่อว่าหว่งโซ่อปุทานเป็นส่วนส าคญัส าหรบัอตุสาหกรรมเคมีในการบรรลเุป้าหมายความเป็นกลางทางสภาพ
ภมูิอากาศ และเป็นส่ิงส าคญัส าหรบัเราในการหาสมดลุระหว่างการลดตน้ทนุและการลดการปล่อยมลพิษผ่านความ
รว่มมือดงักล่าว" 
 
ภายใตค้วามรว่มมือนี ้จะสามารถสรา้งมาตรฐานในการค านวณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG 
emissions) ดว้ยความพยายามเหล่านี ้โคเวสโตรและพารท์เนอรข์องเราตอ้งการจะสรา้งมาตรฐานการรบัรองที่โปรง่ใสและ
เชื่อถือได ้เพื่อส่งเสรมิโลจิสติกสท์ี่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในรูปแบบธุรกิจที่ใชก้นัอย่างแพรห่ลายในอตุสาหกรรม 
 
Jason You, Senior Supply Chain Director ของ Sherwin-Williams Asia กล่าวว่า "เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ผ่านผลิตภณัฑค์ณุภาพ บรกิารที่เป็นเลิศ และพนกังานมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี และ
แสวงหาแนวทางที่ยั่งยืนมากขึน้เรื่อย ๆ เรารูส้กึตื่นเตน้ที่ไดร้ว่มงานกบัโคเวสโตรและพารท์เนอรช์ัน้น าอื่นๆ เพื่อความทา้
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ทายเหล่านี ้เราตัง้ตารอที่จะรว่มกนัสรา้งสรรคน์วตักรรมและน าเสนอโซลชูนัส าหรบัผลิตภณัฑท์ี่เป็นประโยชนอ์ย่างยั่งยืน
ใหก้บัลกูคา้ของเราในประเทศจีนและทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง" 
 

กุญแจส าคัญสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 3) 
เมื่อตน้ปีที่ผ่านมา โคเวสโตรประกาศเป้าหมายเพื่อมุง่สุ่ความเป็นกลางทางสภาพภมูิอากาศ ซึ่งรวมถึงการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากส่วนการผลิตของบรษิัทเอง (Scope 1) และจากแหล่งพลงังานภายนอก (Scope 2) ใหเ้ป็นศนูย์
ภายในปี 2578  โดยบรษิัทจะรายงานเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้มตลอดกระบวนการผลิต (Scope 3) ใน
ปีหนา้นี ้
 
"บนัทึกความเขา้ใจดงักล่าว (MOU) ถือเป็นกา้วส าคญัในการประกาศเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้ม 
(Scope 3) ตามแผนของโคเวสโตรในปี 2566 " Zhong Xiaobin, Senior Vice President of the Coatings and 
Adhesives segment ของโคเวสโตร กล่าว “เราคาดหวงัที่จะใหบ้รกิารแบบบรูณาการที่ผสมผสานระหว่างผลิตภณัฑแ์ละ
บรกิารดา้นโลจิสติกสท์ี่มีความยั่งยืนมากขึน้ ซึ่งจะช่วยสนบัสนนุลกูคา้ของเราใหบ้รรลเุป้าหมายดา้นความยั่งยืนและความ
เป็นกลางทางสภาพภมูิอากาศ และมุ่งสู่เศรษฐกิจหมนุเวียน" 

 
เกี่ยวกับโคเวสโตร 
โคเวสโตรเป็นหนึ่งในผูผ้ลติวสัดโุพลิเมอรแ์ละส่วนประกอบทางโพลิเมอรค์ณุภาพสงูชัน้น าของโลก ดว้ยนวตักรรมผลิตภณัฑ ์กระบวนการ 
และวิธีการ บริษัทช่วยส่งเสริมความยั่งยืนและคณุภาพชีวิตในหลายแง่มมุ โคเวสโตร ใหบ้ริการลกูคา้ทั่วโลกในอตุสาหกรรมหลกั เช่น การ
เดินทางและการขนส่ง อาคารและที่อยูอ่าศยั ตลอดจนอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์นอกจากนี ้โพลีเมอรจ์ากโคเวสโตร ยงัใชใ้น
อตุสาหกรรมต่างๆ เช่น กีฬาและสนัทนาการ เครื่องส าอางและสขุภาพ ตลอดจนในอตุสาหกรรมเคมีดว้ย 
โคเวสโตร สรา้งยอดขายไดป้ระมาณ 15.9 พนัลา้นยโูรในปีงบประมาณ 2564 บริษัทมีโรงงานผลิต 50 แห่งทั่วโลกและมีพนกังานประมาณ 
17,900 คน (ค านวณจากจ านวนพนกังานประจ า) ณ สิน้ปี 2564 
ดขูอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่ Covestro Homepage.  
ติดตามเราไดท้ี่: Facebook Covestro Thailand 
 
ข้อความทีบ่่งชีถึ้งอนาคต  
ข่าวประชาสมัพนัธช์ิน้นีอ้าจมีขอ้ความที่บ่งชีถ้ึงอนาคต โดยใชข้อ้สนันิษฐานและการคาดการณข์องฝ่ายบริหารโคเวสโตร เอจี เป็นพืน้ฐาน 
ปัจจยัดา้นความเสี่ยงที่คาดการณไ์ดแ้ละที่คาดการณไ์ม่ได ้ความไม่แน่นอน และปัจจยัอ่ืนๆ อาจส่งผลต่อขอ้มลูที่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั 
ทัง้ดา้นผลประกอบการจริง สถานการณท์างการเงิน ผลการด าเนินงานและการพฒันาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี ้หมาย
รวมถึงปัจจัยที่อยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึ่งสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดท้ี่เว็บไซตโ์คเวสโตร www.covestro.com ทัง้นี ้โคเวสโตรจะไม่
ขอรบัผิดชอบในการอพัเดทขอ้ความบ่งชีถ้ึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหต้รงตามสถานการณห์รือการพฒันาในอนาคต 
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