ปีีแรกสำำ�หรัับ
พลาสติก
เชิงบวก

แผน 4 ประการของเราส�ำหรับ
อนาคตกัับปริิมาณของเสีียที่ลดน้้
่� อยลง

#PositivePlasticsPledge
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ค�ำปฏิญาณการใช้พลาสติกเชิงบวก

การปกป้้องอย่่างยั่่�งยืืนสำำ�หรัับ
ทุุกความต้้องการในชีีวิต
ิ ประจ
ำ�วััน
ที่ kp เรามีความตระหนั กถึงคุณค่าของพลาสติก
– เอกลักษณ์ ของพลาสติกที่มีต่อชุมชนที่เราอาศัย
อยู่ และคุณสมบัติที่ไม่สามารถทดแทนได้ซ่งึ คอย
ปกป้องและบรรจุผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ โดยเฉพา
ะอย่างยิง่ เพื่อหลีกเลี่ยงขยะจากเศษอาหารในปริม
าณมาก การรักษา และการปกป้องความสมบูรณ์
ของผลิตภัณฑ์อ่น
ื ๆ จ�ำนวนนั บไม่ถ้วน มีการผสาน
รวมและปลูกฝังวัตถุประสงค์หลักของเราไว้ในบริ
ษัท – การปกป้องอย่างยัง
่ ยืนส�ำหรับทุกความต้
องการในชีวต
ิ ประจ�ำวัน จึงท�ำให้เรายังคงอยูไ่ ด้
และนั ่นคือเหตุผลที่เราจะตัง้ ใจในสิ่งที่เราท�ำ
นอกจากนี้ เรายังตระหนั กถึงความรับผิดชอบอันยิ่

เราต้้องการช่่วยทำำ�ให้้โลกแห่่งพลาสติิก
มีีความยั่่งยืื
� นยืืนเพื่่�อสัังคมและสิ่่�ง
แวดล้้อมของเรา

งใหญ่ที่จะต้องออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ให้เป็นโซลูชน
ั ดุร ี
ั ่ แบบครบวงจร เราหวังว่าจะใช้วส
ไซเคิลให้มากที่สุด โดยจะใช้เฉพาะวัสดุที่มีความยั ่
งยืน ออกแบบมาให้สามารถท�ำการรีไซเคิลได้และ
มีความยัง่ ยืน ร่วมมือกับผู้บริโภคเพื่อจัดการกับพ
ลาสติกอย่างรับผิดชอบ และเป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่ว
นได้เสียที่ส�ำคัญ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโ
ดยรวมตามสเกล เพื่อสร้างแบบอย่างซึ่งเป็นที่ต้อ
งการอย่างมากในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ดังนั ้น เราจึงภาคภูมิใจอย่างมากที่สามา
รถด�ำเนิ นการในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
และฉลองครบรอบ 10 ปีแห่งความมุ่งมัน
่ ของเรา
– ค�ำปฏิญาณการใช้พลาสติกเชิงบวก
เรายังพอมีหนทางอยูบ
่ ้าง แต่จากการร่
วมมือกับหุ้นส่วนของเราอย่างใกล้ชด
ิ ใน

ชุมชน ภาครัฐ และหน่วยงานในท้องถิ่น
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และกลุ่มต่างๆ
ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยให้เราสามารถท�ำบรรจุภัณ
ฑ์พลาสติกแบบครบวงจรได้อย่างแท้จริง เราจะ
ช่วยลดการรัว่ ไหลและการทิ้งขยะพลาสติกออก
สู่สิ่งแวดล้อม เพื่อให้แน่ ใจว่าพลาสติกนั ้นมีคุณ
ค่าและบรรจุภัณฑ์นั้นได้รบ
ั การออกแบบอย่าง
ดี เพื่อให้สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้
ในปีที่ผ่านมา โลกแห่งพลาสติกมีการเปลี่ยนแปล
งมากอย่างคาดไม่ถึง และเรายังคงมุ่งมัน
่ ที่จะช่วย
ท�ำให้เกิดความยัง่ ยืนยืนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อ
มของเรา ซึ่งถือเป็นเรือ
่ งที่เรารูส
้ ึกตื่นเต้นและได้ร ั
บความส�ำเร็จ ตลอดจนได้เรียนรูจ้ ากกระบวนกา
รดังกล่าวมากมาย เรามีความภาคภูมิใจที่ได้แชร์
ความส�ำเร็จในปีแรกร่วมกับคุณ และพร้อมที่จะเ
ผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนผ่านในปีถัด
ไป เราหวังว่าคุณจะร่วมเดินทางและฉลองความ
ส�ำเร็จกับเรา!”

Scott Tracey
ซีีอีโี อ
Klöckner Pentaplast

พลาสติิก
เชิงบวก!

นวัตกรรมใหม่เกีย
่ วกบ
ั พลาสติกได้เข้ามาแก้ปั
ญหาสงั คมและสิง่ แวดล้อมนับไม่ถว
้ น และช่ว
ยเปลีย
่ นชีวตทั่
ิ วโลกในหลายๆ เจนเนอเรชั่น ซึ่
งเปิดตัวในฐานะทีเ่ ป็นวส
ั ดุที่มค
ี วามมหัศจรรย์
และยงั คงเป็นเช่นนัน
้ !

เนื่ องจากสามารถน�ำมารีไซเคิลได้อย่างไม่สิ้นสุด
จึงช่วยลดขยะจากเศษอาหาร ปกป้องผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ในชีวต
ิ ประจ�ำวัน และช่วยรักษาสิ่งมีชวี ต
ิ ได้จ
ำ�นวนมาก
แต่โซลูชน
ั ่ อันสุดยอดนี้ จะกลายเป็นปัญหาเฉพา
ะกรณี ที่เราไม่มีการก�ำจัดอย่างเหมาะสม ดังนั ้น
ที่ kp เราไม่ถือว่าขยะพลาสติกนั ้นเป็นขยะ แต่เร
าจะถือว่าเป็นวัตถุดิบอันมีคุณค่าที่สามารถน�ำไป
ใช้งานได้ซ้ำ� แล้วซ�้ำอีก มีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอส�ำหรั
บเราจริงๆ! ดังนั ้น หากเราสามารถร่วมกันสร้าง
ระบบพื้นฐานที่ถูกต้องเพื่อขับเคลื่อนทรัพยากรอั
นแสนมหัศจรรย์นี้ให้กลับสู่ระบบการผลิตได้ เช่น
ส�ำหรับเรา ขยะพลาสติกถือเป็นเรือ
่ งของอดีตอย่
างแท้จริง

ทัว
่ โลก

ปี 2018 kp มีการใช้พลาสติก
PET รีไซเคิลที่ผู้บริโภคใช้งาน
แล้วจ�ำนวน
120,000 ตัน
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ในขณะที่มีการท�ำงานร่วมกับภาครัฐ ตล
อดจนองค์กรในภูมิภาคและทัว่ โลกเพื่
อสร้างการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ให้เกิด
ขึ้น เราก็อยากสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และมีพลัง ซึ่งในปีที่ผ่านมาเราได้เปิดตัว
ค�ำปฏิญาณการใช้พลาสติกเชิงบวก – แผน 4
ประการของเราเพื่ออนาคตกับปริมาณของเสียที่ล
ดน้ อยลง โดยจะอยูใ่ นกรอบสี่ประการส�ำคัญเพื่อผ
ลักดันให้เกิดผลจริง
จากองค์ความรูแ
้ ละประสบการณ์ ที่มี
เรายังคงสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่ องโดย
เน้ นให้ความส�ำคัญกับทรัพยากรด้วยการลดความ
หนาลงและน�ำมารีไซเคิลให้มากยิง่ ขึ้น เร่งรัดให้เกิ
ดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้เฉพาะวัสดุที่สามารถน
ำ�มารีไซเคิลได้ในวงกว้างหรือมาจากแปล่งที่ยงั ่ ยืน
ให้ความรู ้ ซึ่งอยูใ่ นค�ำปฏิญาณของเราเอง โดยให้
ค�ำมัน
่ สัญญาว่าจะส่งเสริมค่านิ ยมของขยะพลาส
ติกว่าเป็นทรัพยากรชนิ ดหนึ่ ง ตลอดจนวิธบ
ี ริหาร
จัดการอย่างรับผิดชอบ และกระตุ้นให้เกิดความร่
วมมือและเริม
่ ท�ำระบบเก็บรวบรวมและรีไซเคิลให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และผลักดันให้เกิดเศรษ
ฐกิจหมุนเวียน
เราประสบความส�ำเร็จอย่างมากและรูส
้ ึกตื่นเต้น
กับผลความคืบหน้าที่ได้รบ
ั ณ ขนะนี้ ตัง้ แต่การพั
ฒนาโซลูชน
ั ่ ใหม่ส�ำหรับลูกค้าของเรา เพื่อช่วยค
นทัว่ โลกให้สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ งของโซลูชั ่
นบริหารจัดการกับขยะพลาสติกอย่างรับผิดชอบ
มากยิง่ ขึ้น
นี่ ไม่ใช่ความพยายามที่มาจากคนเพียงกลุ่มเดียว
แต่ถือเป็นความพยายามทัว่ โลกร่วมกัน และเราก
ำ�ลังจะสร้างอนาคตที่มีขยะลดลง
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ค�ำปฏิญาณการใช้พลาสติกเชิงบวก

เฉลิิมฉลองคำำ�ปฏิิญาณของเรา
นวััตกรรมใหม่่ๆ

ปีี
แห่่ง
ความโดดเด่่น

ชนะเลิศจาก 300 คน ตัง้ แ
ต่นักวิทยาศาสตร์ไปจนถึงผู้
สนใจ เพื่อส่งแนวคิดใหม่ๆ
เพื่อลดขยะพลาสติก

เร่่งรััด

ได้รบ
ั การคัดเลือกจาก Tesco ให้
ใช้ฟิล์มทางเลือกส�ำหรับผลิตภัณ
ฑ์ภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ซึ่งสา
มารถรีไซเคิลได้ตามแผนการรับคื
นในร้าน'

10
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กระตุ้้�น

เข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียหลายพั
นคนได้โดยตรงในภาคอุตสาห
กรรมและห่วงโซ่อุปทานทุกระ
ดับ น�ำเสนอและจัดแสดงโซลู
ชัน
่ ช
ี ่อ
่ ในงานทีม
ื เสียงมากมาย
ทั่วโลก

ให้้ความรู้้�

วิดโี อทัง้ สองรายการของเราเกีย
่ วกั
บเศรษฐกิจหมุนเวียนมีผรู้ บ
ั ชมมาก
กว่า 32,000 ครัง้
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ค�ำปฏิญาณการใช้พลาสติกเชิงบวก

คำำ�ปฏิิญาณการใช้้พลาสติิ
กเชิิงบวกของเรา
และเราสามารถสร้างอนาคตอั
นยั่งยืนส�ำหรบ
ั พลาสติกด้วยกา
รน�ำหลก
ั ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’
มาปรบ
ั ใช้กบ
ั สิง่ ทีเ่ ราด�ำเนิ นการ ค�ำปฏิญ
าณการใช้พลาสติกเชิงบวกของเรา คือ
แผน 4 ประการซึง่ น�ำแนวคิดของการน
ำ�วัสดุกลบ
ั มาใช้มาสูก
่ ารปฏิบัติจริง ซึง่ ค
รอบคลุมทก
ุ ขน
ั ้ ตอนในกระบวนการของ
ผลิตภณ
ั ฑ์ ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต
ไปจนถึง การใช้ และ การรีไซเคิล

และผูช
้ นะเลิศคือ...
ค�ำปฏิญาณของเราได้รบ
ั รางวั
ลประจ�ำปีดงั ต่อไปนี้ :

เราจะ
ทำำ�น้้ อยแต่่ได้้มาก

เราจะใช้้วัส
ั ดุุที่่�มีีความยั่่�
งยืืนให้้มากที่่�สุุด

นวััตกรรมใหม่่ๆ

เร่่งรััด

คำำ�ปฏิิญาณการ
ใช้้พลาสติิกเชิิง
บวก

รางวัลจากสมาคมบรรจุภณ
ั ฑ์ส�ำหรับอาหาร (FPA)
มีนาคม 2019
คำำ�ปฏิิญาณการใช้้พลาสติิกเชิิงบวกของเราชนะเลิิศ
รางวัล FPA CSR ประจ�ำปี 2019
Waste2ZeroAwards
ตุลาคม 2018
Lubna Edwards คณะกรรมการเพื่อความยัง่
ยืนทัว่ โลกได้รบ
ั รางวัล Special Achievement
ประจ�ำปี 2018 ส�ำหรับการอุทิศตนเพื่อสนั บส
นุนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพลาสติก

กระตุ้้�น

ให้้ความรู้้�

เราจะขัับเคลื่่� อนการเปลี่่�
ยนแปลงตามสเกล

เราจะส่่งเสริิมคุุณค่่าของ
ขยะ
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ค�ำปฏิญาณการใช้พลาสติกเชิงบวก

นวััตกรรมใหม่่ๆ

อนุุรัก
ั ษ์์
ทรััพยากรของเรา
เพื่อใช้ทรพ
ั ยากรให้เป็นประโยชน์ มากทีส
่ ุดแล
ะแน่ ใจว่าได้ปกป้ององค์ประกอบของทรัพยาก
รดังกล่าว เราจะลดน้ำห
� นักของบรรจุภณ
ั ฑ์ลง
และใช้วส
ั ดุที่มาจากการรีไซเคิลสูงถึง 100%
และท�ำน้ อยแต่ได้มาก
ตลอดระยะเวลาของการท�ำตามค�ำปฏิญาณใน
ปีแรกของเรา เราได้ตรวจดูวงจรชีวตทั
ิ ง้ หมดข
องบรรจุภณ
ั ฑ์โดยรวม และได้คด
ิ วิธก
ี ารใหม่ๆ
ขึน
้ มาเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ของผลิตภณ
ั ฑ์ของเราทั้งก่อนใช้ ขณะใช้
และหลงั การใช้งานแล้ว

การพูดคุยกันถือเป็นเรือ
่ งที่ดี!

ขณะที่การเน้ นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของเราถือ
เป็นหัวใจของการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความคื
บหน้าเพื่อตอบสนองกับตลาดและผู้บริโภคทัว่ โ
ลก และเราเชื่อมัน
่ ที่จะท�ำในสิ่งที่เราพูด เราจะ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมในระดับการผลิตในท้องถิ่น
ซึ่งเพื่อนร่วมงานของเราจะค้นหาวิธก
ี ารใหม่ๆ
เพื่อลดขยะในอาคารของตนเอง

เป้้าหมายของเรา

ดำำ�เนิิ นการผลิิตสิินค้้า
ด้วย วัสดุทม
ี่ าจากการ
รีไซเคิลให้ได้ถง
ึ 100%
เช่น โพลีเอสเตอร์ (rPET)
รีไซเคิลทีผ
ู้ ริโภคใช้งาน
่ บ
แล้ว ตัง้ แต่ขวด ภาชนะ
หลอด และถาดพลาสติก
ต่่างๆ

ตัวอย่างเช่น ในกรุงเบลารุส มีการเก็บรวบรวมแ
ละใส่สีพลาสติกพอลิสไตรีนชนิ ดร้อนซึ่งกลายเป็
นฝุน
่ อยูใ่ นไส้กรองอุปกรณ์ ของเรา เพื่อตอบสนอ
งการผลิตสินค้าชนิ ดใหม่และส่งคืนสู่วงจรการผ
ลิต เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดขยะของเสีย นอกจากนี้
แทนที่จะก�ำจัดวัสดุที่ใช้เพื่อทดสอบการดูดซับขอ
งผลิตภัณฑ์ ตอนนนี้ ทีมงานได้รด
ี น�้ำทัง้ หมดออก
จากถาดเพื่อให้สามารถน�ำกลับไปรีไซเคิลในระบ
บได้ใหม่ จึงเป็นการปิดวงจรทรัพยากรน�้ำของเรา
อีกด้วย!

แนวคิิดที่่�ท้้าทาย

ในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา kp ได้รว่ มมือกับ
SciTech Group และ eduLAB เพื่อสนั บสนุ
นกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการรีไซเคิลพลา
สติก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวรอตสวาฟ
ประเทศโปแลนด์ งาน ‘hackathon’ ได้รบ
ั ควา
มร่วมมือจากทุกคนตัง้ แต่นักวิทยาศาสตร์และ
ผู้ให้บริการระบบรีไซเคิล ไปจนถึงผู้สนใจที่จะแ
บ่งปันแนวคิดวิธก
ี ารลดปริมาณการรัว่ ไหลของ
พลาสติกสู่สิ่งแวดล้อมทัว่ โลก
แนวคิดใหม่ของ ‘hackathon’ แบบหนึ่ งวันนี้ ถื
อเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโพ
ลีเอสเตอร์ (rPET) รีไซเคิลที่ผู้บริโภคใช้งานแล้
วให้ได้ 100% และมองหาตลาดที่มีศักยภาพ
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เรารูส
้ ึกซาบซึ้งกับคว
ามร่วมมือและจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายวัสดุโ
พลีเมอร์ขัน
้ สูงและระบบรีไซเคิลของมหาวิทย
าลัยและวอร์ซอมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สิ่งมี
ชีวต
ิ อย่างต่อเนื่ อง งานนี้ ถือเป็นการรวบรวมแ
นวคิดใหม่ๆ และสัจนิ ยมอันแรงกล้าไว้ในพันธ
สัญญาของเรา!

+300

คนเข้้าร่่วมในกิิจกรรมวิิ
ทยาศาสตร์์เพื่่�อการรีีไซ
เคิิลพลาสติิกที่่�ประเทศ
โปแลนด์์
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นวััตกรรมใหม่่ๆ

ความยั่่�งยืืนตามต้้องการ

เนื่ องจากมีเจ้าของแบรนด์จ�ำนวนมากยิง่ ขึ้นที่ให้พั
นธสัญญาต่อเป้าหมายที่ใหม่และท้าทาย kp ได้ใช้
‘โครงการเจ้าของแบรนด์’ เพื่อให้แน่ ใจว่าเราพร้
อมที่จะช่วยให้เขาสามารถไปถึงจุดหมายได้จริง
หน้าที่ส่วนหนึ่ งในภารกิจของเรา คือ การเป็นพันธมิตร
ระดับโลกซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะข
องเจ้าของแบรนด์ได้ พร้อมทัง้ ส่งมอบโซลูชน
ั ่ การผลิต
บรรุภัณฑ์แบบใหม่ๆ และมีความยัง่ ยืน เป้าหมายของโ
ครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนากลยุทธ์และแผนที่สามารถ
ใช้ปฏิบัติได้ทัว่ โลก โดยร่วมมือกับทีมงานในภูมิภาคแล
ะท้องถิ่นที่อยูใ่ กล้ชด
ิ กับผู้น�ำตลาดมากที่สุด ช่วยให้เรา
สามารถท�ำงานร่วมกับทีมงานเหล่านั ้นได้โดยตรงทุกเรื่
อง ตัง้ แต่การทดสอบวัสดุไปจนถึงการทดสอบเชิงอุตส
าหกรรม ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจถึงความต้องการและอุปส
รรคต่างๆ ของทีมงานเหล่านั ้น และท�ำให้เราสามารถอ
อกแบบโซลูชน
ั ่ ที่มีความยัง่ ยืนอย่างแท้จริงเพื่อช่วยให้
ทีมงานท�ำงานได้ตามเป้าหมายของตนเอง

เราสนับสนุนเป้าหมายกา
รพฒ
ั นาทีย
่ งั่ ยืนของสหปร
ะชาชาติ (UN SDG) ซึง่ เร
าสามารถช่วยเหลืออย่างเ
ต็มทเี่ พื่อให้เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง

ชีีวิต
ิ ใหม่่สำำ�หรัับทรััพยากรทั้้�งหมด

kp ได้รว่ มมือกับลูกค้าและห้องปฏิบัติการในท้องถิ่
นจ�ำนวนมากในอาร์เจนตินา เพื่อพัฒนาสูตรใหม่ๆ
ส�ำหรับไวนิ ล ซึ่งใช้วส
ั ดุรไี ซเคิลในปริมาณมากจาก
กระบวนการทางอุตสาหกรรมภายในของเรา
โครงการดังกล่าวจะท�ำการบดวัสดุที่เหลือใช้จาก
กระบวนการผลิตของเราให้เป็นชิน
้ หรือเม็ดเล็กๆ
แล้วรีไซเคิลกลับสู่ระบบผลิตด้วยวัสดุชน
ิ้ ใหม่
ทีมงานจะให้ความส�ำคัญกับการผลิตวัสดุที่เห
มาะสมเพื่อน�ำกลับไปใช้ใหม่ในวงจรการผลิต
ผลลัพธ์ที่ได้นั้นยอดเยีย
่ มมาก ด้วยการลดขยะขอ
งเสียและวัตถุดิบจ�ำนวนมาก แต่ยงั สามารถรักษา
ความสดใสและมีคุณสมบัติของการอัดขึ้นรูปพลา
สติกแผ่นที่เหมือนกับไวนิ ลตามปกติ นอกจากนี้ ยั
งช่วยลดต้นทุนของทรัพยากรได้อก
ี ด้วย จึงถือว่าเ
ป็นความยัง่ ยืนที่สมเหตุสมผลในทางธุรกิจ!

ปฏิิบัติ
ั ิการในอาร์์เจนติินาข
องเราจะใช้้วัสดุ
ั ุที่่�สามารถน
ำ�กลัับมาใช้้ได้้จากการใช้้ไว
นิิ ลของเราเอง เพื่่�อเพิ่่�มปริิม
าณวััสดุุรีไี ซเคิิลในผลิิตภััณ
ฑ์์ของเรา

kp เป็นผู้น�ำในการเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจผลิตเนื้ อสดของ
Cranswick จากการใช้ถาด
หลายๆ ชั้น ให้เป็นถาดรีไซเคิล
ชั้นเดียวที่ผลิตจาก PET ที่ผู้
บริโภคใช้งานแล้วให้ได้ถึง 95%
เพื่อให้แน่ ใจว่าเราท�ำตามข้
อตกลง Second Nature
and UK Plastics Pact”
Jim Brisby กรรมการธุรกิจกลุม
่ บริษัท
– Cranswick plc
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ปกป้้อง
โลกของเรา
ประชาชนและชุมมชนต่างๆ ต้องการมีสว
่ นร่วมในการป
กป้องโลกของเรา แต่ไม่แน่ ใจว่าสิง่ ใดบ้างทีส
่ ามารถและ
ไม่สามารถรีไซเคิลได้
และบางครงย
ั ้ งั มีระบบก�ำจด
ั และรีไซเคิลทีไ่ ม่เพี
ยงพอ เนื่ องจากเราต้องการให้ประชาชนสามารถ
รีไซเคิลผลิตภณ
ั ฑ์ของเราได้ดว
้ ยวิธงี า่ ยๆ ดังนั น
้
เราจึงลดปริมาณของโพลีเมอร์ ซึง่ เป็นพลาสติกชนิ ดทีเ่
ราใช้งานอยูใ่ ห้มน
ี ้ อยลง

เราต้องการท�ำให้งา่ ยแ
ละสะดวกยิง่ ขึน
้ เพื่อท�ำ
ในสิง่ ทีถ
่ ก
ู ต้อง!

การใช้วส
ั ดุทเี่ รียบง่ายและมีวธ
ิ ก
ี ารรีไซเคิ
ลผลิตภณ
ั ฑ์แต่ละชนิ ดที่มค
ี วามชัดเจนม
ากยิง่ ขึน
้ เราหวงั ว่าจะมีการเก็บรวบรวม
คัดแยก และรีไซเคิลทีง่ า่ ยยิง่ ขึน
้ ส�ำหรับทุกคน
ขณะด�ำเนิ นตามค�ำปฏิญาณของเรา เรายังคงใช้วส
ั ดุทส
ี่
ามารถน�ำมารีไซเคิลและมาจากแหล่งทีย
่ งั่ ยืนอยูอ
่ ย่างต่
อเนื่ อง เพื่อใช้วส
ั ดุทย
ี่ งั่ ยืนให้มากทีส
่ ุด

สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง!

1
REC 00%
YCL
ED

ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา เกิดความเคลื่อนไห
วเกี่ยวกับมลพิษจากพลาสติกมากยิง่ ขึ้น ซึ่งผลักดั
นให้เกิดการพัฒนาวัสดุใหม่ๆ ที่มีความยัง่ ยืน เพื่
อรวมถึงกฎหมายและข้อตกลงโดยสมัครใจที่มีก
ารปรับปรุงใหม่ ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ ตัง้ แต่ก
ลยุทธ์เกี่ยวกับพลาสติกในสหภาพยุโรปและร่างข้
อบังคับส�ำหรับพลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียว การแท
รกแซงจากภาครัฐในประเทศต่างๆ เช่น ฝรัง่ เศส
เยอรมนี และสหราชอาณาจักร ตลอดจนค�ำปฏิญ
าณจากแบรนด์และผู้ค้าปลีกต่างๆ ที่จะทดแทนบ
รรจุภัณฑ์ชนิ ดพลาสติกที่ใช้แล้วนั ้น ยังไม่มีการเก็
บรวบรวมกันในวงกว้างและดูเหมือนว่ามีปัญหาใ
นการรีไซเคิล

Tesco ได้คัดเลือก kp เพื่อช่วยให้พันธสัญญาขอ
งบริษัทในการเปลี่ยนทดแทนคลิงฟิล์มแบบไวนิ ล
จากผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของบริษัทเอง ด้วยการใ
ช้วส
ั ดุอ่น
ื ที่มีความยัง่ ยืนให้ได้ภายในสิ้นปี
2019 จากการท�ำงานร่วมกับผู้ให้บริการเครือ
่ ง
จักร ตลอดจน Tesco และซัพพลายเออร์ด้านอา
หารของบริษัทส�ำหรับสายผลิตไส้กรอกและเห็ด
เราได้ทดลองใช้คลิงฟิล์มแบบโพลีโอเลฟิน (PO)
ที่พัฒนาขึ้นโดย kp ท�ำให้ได้พบกับวัสดุที่มีความยั ่
งยืนตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถรีไซเคิลได้จากถุงพ
ลาสติกเก่าๆ ตามแผนการส่งคืนในร้านของตนเอง
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มหาสมุทรแห่งความแตกต่าง!

ในปี 2018 เราได้พัฒนาการ์ดฟิล์มให้กับลูกค้า
รายหนึ่ งคือ CPI Card Group โดยใช้พลาสติก
ที่อยูต
่ ามชายฝั่งทะเล ซึ่งท�ำจากเรซินโดยใช้พลา
สติกที่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่จากห่วงโซ่อุปทา
นของเรา ซึ่งเป็นพันธมิตรรายหนึ่ งที่เก็บรวบรวม
คัดแยก และรีไซเคิลขยะจากทะเล
การน�ำพลาสติกที่อยูต
่ ามชายฝั่งกลั
บมาใช้ชว่ ยท�ำให้วส
ั ดุพลาสติกเก่าๆ
ไหลลงสู่ทางน�้ำและมหาสมุทรน้ อยลง แต่ประโย
ชน์ ที่ได้รบ
ั ไม่ได้หมดเพียงเท่านั ้น! นอกจากนี้ โค
รงการดังกล่าวยังสร้างความมัง่ คัง่ ให้แก่สังคมอี
กด้วย โดยสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นในพื้น
ที่ที่ประสบปัญหาในเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อ
มทัว่ โลก

เก็บกวาดให้สะอาด?

ความร่วมมืออย่างใกล้ชด
ิ ระหว่าง CPI Card
Group และทีมนวัตกรรมและทีมผลิตของ kp ที่ส
ามารถน�ำพลาสติกตามชายฝั่งทะเลกลับมาใช้ในง
านออกแบบ ความส�ำเร็จจากโครงการดังกล่าวได้
น�ำไปสู่ความร่วมมือเพิม
่ เติมเพื่อน�ำพลาสติกตาม
ชายฝั่งกลับมาใช้ใหม่

ขยะพลาสติกมีอยูห
่ ลายรูปแบบ และเราต้อง
การบริหารจัดการขยะทัง้ หมดอย่างเหมาะสม
จึงมีพนั กงานเฉพาะกิจของเราจ�ำนวน 112 คนไ
ด้ปฏิญาณตนที่จะช่วยลดขยะและชิน
้ ส่วนพลาส
ติกลง ค�ำปฏิญาณถือเป็นส่วนหนึ่ งของโครงการ
Operation Clean Sweep® ซึ่งเป็นโครงการระดับ
โลกน�ำโดยสภาพลาสติกแห่งสหราชอาณาจักร เกี่
ยวกับการจัดเก็บชิน
้ ส่วนพลาสติกจากกระบวนกา
รผลิตและอุปกรณ์ ต่างๆ ออกจาก
สิ่่�งแวดล้้อม

พลาสติิกที่่�เก็็บกู้้�

ทุกๆ ปีซพ
ั พลายเออร์ของ kp จะน�ำ PET
(rPET) จากขวดพลาสติกหลายพันขวดในระยะ
50 กิโลเมตรจากทางน�้ำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่ง
เก็บโดยคนในชุมชนท้องถิ่นยากจนทัว่ โลก
และเปลี่ยนขยะพลาสติกหรือ ‘ขยะ’ ให้เป็นวัตถุ
ดิบที่มีคุณภาพและมีมูลค่าสูง พร้อมน�ำไปใช้ใน
รระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์ป้องกันการรัว่ ซึมขอ
งอาหาร
คนในชุุมชนที่่�เก็็บพลาสติิกและนำำ�มาเข้้าสู่่�ระบบรีี
ไซเคิิลจะได้้รับ
ั เงิินทัันทีี และมีีโอกาสที่่�จะได้้เป็็นผู้้�
ประกอบการเพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงทางอาชีีพ โดย
สร้้างสถานที่่�เก็็บรวบรวมเป็็นของตนเอง และได้้
รัับเงิินลงทุุนสำำ�หรัับซื้้�อระบรรทุุกเพื่่�อช่่วยให้้สาม
ารถเก็็บรวบรวมงานได้้มากยิ่่�งขึ้้�น
นั บตัง้ แต่ปี 2014 kp ได้สัง่ ซื้อพลาสติก
rPET ที่ใช้แล้วจ�ำนวนมากกว่า 30,000
ตันจากโรงงานต่างๆ ของเราในเมืองซานโตชีรโ์ ซ
ประเทศโปรตุเกส เมืองครัมลิน ประเทศเวลส์
และเมลเบิรน
์ ประเทศออสเตรเลีย ตอนนี้ สิ่งที่
อาจรัว่ ไหลลงสู่ทางน�้ำหรือถูกทิ้งเป็นขยะในที่ใ
กล้เคียงได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับ
อาหารที่สามารถป้องกันการรัว่ ซึมได้และช่วย
ลดขยะจากเศษอาหาร เราคาดว่าจะสามารถผ
ลิตได้มากขึ้นในเดือนและปีต่อๆ ไปเพื่อให้แน่ ใ
จว่าระบบสรรหาของเราจะสามารถเก็บกู้พลาส
ติกออกจากสิ่งแวดล้อมในทะเลและบนบกได้ม
ากยิง่ ขึ้น และสร้างรายได้ที่มัน
่ คงแก่คนในพื้น
ที่ยากจนทัว่ โลก เพื่อประโยชน์ ที่ยงั ่ ยืนต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ!

สถานที่สามแห่งในสหราชอาณาจักร (ครัมลิน
เฟทเธอร์สโตน และเซนต์ เฮเลน) ให้ความร่วมมือ
โดยการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อ
ดูวา่ เราจะสามารถป้องกันมิให้ขยะหรือเศษชิน
้ ส่ว
นรัว่ ไหลได้อย่างไร สิ่งหนึ่ งที่เราท�ำเพื่อการเปลี่ยน
แปลงอย่างรวดเร็ว คือ การตรวจสอบให้แน่ ใจว่าไ
ด้มีการป้องกันท่อระบายน�้ำเพื่อมิให้มีการหกกระเ
ด็นในขณะจัดส่ง
นอกจากนี้ เรายังรูส
้ ึกยินดีที่โครงการดังกล่าวส่ง
ผลให้มีความร่วมมือกับซัพพลายเออร์ที่เลือกโซลู
ชัน
่ อื่นๆ ส�ำหรับการท�ำบรรจุภัณฑ์มากยิง่ ขึ้น เพื่อ
ลดพลาสติกที่เราใช้ในการจัดส่ง โครงการดังกล่
าวยังคงด�ำเนิ นอยูแ
่ ละเราต้องการขยายโครงการ
นี้ ไปสู่ไซต์งานอื่นๆ ของเรา และแชร์โซลูชน
ั ่ ที่ได้ร ั
บความส�ำเร็จร่วมกับซัพพลายเออร์ให้มากยิง่ ขึ้น
ในอนาคต
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เผยแพร่่คุุ ณค่่าของ
พลาสติิก
พลาสติกมีลก
ั ษณะทีเ่ ฉพาะและหลากหลายซึง่ วัสดุชนิ
ดอื่นไม่มี โดยจะมีสุขอนามัย ปลอดภัย ยืดหยุน
่ ทนทาน
แข็งแรง เบา และมีคณ
ุ สมบัติป้องกันการซึมผ่านได้ดเี
พื่อรก
ั ษาและปกป้องผลิตภณ
ั ฑ์ทเี่ น่าเสียง่าย ช่วยให้สา
มารถลดขยะจากอาหารและผลิตภัณฑ์ได้
เราต้องการช่วยให้ประชาชนเข้าใจและซาบซึง้ ในป
ระโยชน์ เหล่านี้ จึงอธิบายถึงคุณค่าของพลาสติก
ทั้งในขณะใช้งานและหลงั การใช้งาน จากการให้ขอ
้ มู
ลที่ชัดเจนมากขึน
้ แก่ประชาชนด้วยการติดฉลากบน
บรรจุภณ
ั ฑ์ และให้ความร่วมมือกับชุมชนและแคมเ
ปญต่างๆ มากยิง่ ขึน
้ เราสามารถสื่อสารถึงวัตถุประ
สงค์และประโยชน์ ตา่ งๆ ของบรรจุภณ
ั ฑ์และวิธก
ี าร
น�ำไปรีไซเคิล นอกจากนี้ ยงั ช่วยให้เราสามารถอธิบา
ยถึงเหตุผลทีเ่ ป็นโซลูชั่นทีด
่ ข
ี น
้ึ มากเพื่อป้องกันมิให้
ขยะพลาสติกอยูใ่ นทีฝ
่ งั กลบในฐานะขยะบนท้องถน
นหรือในทะเลของเรา

สามารถรีไซเคิลได้อย่างง่ายดาย!

ในเดือนตุลาคม 2018 Hubbub ซึง่ เป็นมูลนธิ
ด้านสิง่ แวดล้อมได้เป็นผูร้ เิ ริม
่ ทดลองโครงก
าร #LeedsByExample เป็นเวลาหกเดือนในใ
จกลางเมืองลีดส์ เพื่อร่วมมือและให้ความรูแ
้
ก่คนในท้องถิน
่ วกับคุณค่าของพลาสติก
่ เกีย
และเพื่อให้เกิดการรีไซเคิล ขณะเคลื่อนทีเ่ พิม
่ มากขึ้น

เราจะส่่งเสริิมคุณ
ุ ค่่าขอ
งขยะพลาสติิกและการ
รีีไซเคิิล

แคมเปญดังกล่าวได้รบ
ั ความส�ำเร็จเกินคาด เนื่ องจา
กสามารถรีไซเคิลในใจกลางเมืองได้มากขึ้นเป็นสองเ
ท่าจาก 17% เป็น 32% เนื่ องจากผลลัพธ์อน
ั น่าประ
ทับใจเหล่านี้ ดังนั น
้ โครงการดังกล่าวจะยังด�ำเนิ นต่อไ
ปและขยายไปสูเ่ มืองอืน
่ ๆ ในสหราชอาณาจักร

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่
าง 25 ประเทศและพันธมิตรในท้องถิน
่ จ�ำนวน
29 ราย รวมถึงโคคาโคล่า เป็บซี่ เชลล์
และ M&S ซึง่ ในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึ่ งขอ
งโครงการ ได้มก
ี ารแนะน�ำประเด็นใหม่ๆ
เกีย
่ วกับการรีไซเคิลจ�ำนวน
124 ประเด็นในใจกลางเมือง

เนื่ องจากมีเฉพาะผูผ
้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกส�ำห
รับอาหารเท่านั น
้ ทีล
่ งทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้
ดังนั น
้ kp จึงได้ขยายขอบเขตการพิจารณาสิง่ ทีส
่ า
มารถด�ำเนิ นการได้สำ� หรับการรีไซเคิลในใจกลางเมื
อง เราน�ำพลาสติก PET ทีส
่ ามารถน�ำกลับมาใช้ให
ม่ได้จำ� นวนมากกว่า 1,700 ตัน ซึง่ เคยมีการน�ำไปรี
ไซเคิลมาแล้วกลับมาท�ำบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก rPET
ส�ำหรับอาหารได้ถงึ 100% ซึง่ ผลิตขึ้นจากโรงงานของ
Featherstone ในเมืองลีดส์ ท�ำให้โครงการน�ำร่องนี้ เป็
นกิจการทีเ่ กิดขึ้นได้จริงในท้องถิน
่ !

1,710

พลาสติก rPET ที่สามารถน�ำกลั
บมาใช้ใหม่จ�ำนวนหลายตันจาก
Clean Tech ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระ
บบรีไซเคิลที่ kp ใช้อยู่

55,000
124
วิดโี อทั้งสองรายการของเราเกีย
่ ว
กบ
ั เศรษฐกิจหมุนเวียนมีผเู้ ข้าชม
มากกว่า 32,000 คน

ขวด PET
ที่เก็บรวบรวมได้

ประเด็นใหม่ๆ เกีย
่ วกับการรีไซเคิล

ระบบรีีไซเคิิลในใจกล
างเมืืองลีีดส์์มีีการเติิ
บโตจาก

17% เป็น
32%
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วันหนึ่ งบนชายหาด!

ในเดือนสิงหาคม 2019 พนั กงาน kp จ�ำนวน
30 คนจากโรงงานในเมืองเกบเซ ประเทศตุรกี
ได้รว่ มกันท�ำความสะอาดชายหาด งานหนึ่ งวันใน
ครัง้ นี้ มีจุดประสงค์เพื่อเพิม
้ าธาร
่ การตระหนั กรูส
ณะเกี่ยวกับอุปสรรคจากมลพิษทางทะเล และเพื่อ

กระตุ้นผู้ที่ไปเที่ยวทะเลให้คิดถึงวิธก
ี ารก�ำจัดขยะ
ของตนเองอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขย
ะพลาสติกที่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ และเพื่อ
อนุรก
ั ษ์สิ่งมีชวี ต
ิ ให้มากยิง่ ขึ้นในขณะที่ผลิตภัณฑ์
ท�ำให้ชวี ต
ิ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย

บทเรีียนเกี่่�ยวกัับความยั่่�งยืืน

ในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึ่ งในภารกิจการให้ความรูแ
้
ละร่วมมือกับประชาชนให้มากทีส
่ วกับประโ
่ ุดเกีย
ยชน์ ตา่ งๆ ของพลาสติกและเหตุผลทีเ่ ราน�ำมาใช้
เราได้ให้การสนั บสนุนรางวัล Starpack Student and
Schools Awards มาตัง้ แต่ปี 2017 รางวัลดังกล่าวถือเ
ป็นโครงการทีย
่ มมากทีจ
่ อดเยีย
่ ะท�ำให้เด็กๆ และนั กเรีย
นค้นหาวิธก
ี ารอย่างสร้างสรรค์ในการสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์จ
ากพลาสติก
บทสรุปในปีนี้สำ� หรับนั กเรียนทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการบร
รจุภณ
ั ฑ์เพื่อช่วยลดขยะจากเศษอาหาร และบทสรุปครั ้
งทีส
่ งบรรจุภณ
ั ฑ์
่ องส�ำหรับนั กเรียนทีใ่ ห้ความส�ำคัญเรือ
ส�ำหรับห่ออาหาร เพื่อส่งเสริมการรับประทานเพื่อสุขภา
พส�ำหรับเด็กๆ
ได้มก
ี ารขอให้นักเรียนสร้างแนวคิดส�ำหรับบรรจุภณ
ั ฑ์จา
กแรงบันดาลใจ เพื่อช่วยให้เด็กๆ สามารถเลือกห่ออาหา
รทีด
ี อ
่ สุขภาพมากยิง่ ขึ้น โดยใช้พลาสติกขึ้นรูป (แผ่นพ
่ ต
ลาสติกทีผ
่ า่ นการให้ความร้อนเพื่อท�ำให้เกิดรูปทรงเฉพ
าะ) หรือฟิลม
์ พลาสติก
นอกจากนี้ ยังมีการขอให้นักเรียนท�ำการออกแบบภาพก
ราฟิกส�ำหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ และเพื่อให้แน่ ใจว่าบรรจุภณ
ั ฑ์
ของตนเองนั ้นสามารถน�ำไปรีไซเคิลได้ เรารูส
้ ก
ึ ภาคภูมใิ จ
ทีไ่ ด้สนั บสนุนโครงการดีๆ แบบนี้ เพื่อช่วยพัฒนานั กเทคโ
นโลยีดา้ นบรรจุภณ
ั ฑ์สำ� หรับอนาคตของเรา!

44
13

Starpack Awards 
จำำ�นวนทั้้�งหมด

รางวัลจาก
ผลงานอันยอดเยีย
่ ม

การให้ความรู ้ – ขยะรีไซเคิล!

นั กเรียนจากโรงเรียนมัธยม IPET 413
เมืองซินซาเคท ซึ่งอยูห
่ า่ งจากโรงงานในอาร์เจนติ
นา 25 กม.ได้ทำ� งานในโครงการเฉพาะด้านสิง่ แวด
ล้อมเพื่อฝึกทักษะด้านเครือ
่ งกล ในช่วงปี 2019 พว
กเขาท�ำงานร่วมกับเทศบาลเกีย
่ วกับโครงการรีไซเ
คิล เป้าหมายของเทศบาล คือ เพื่อช่วยกระตุน
้ และเ
พิม
่ วัฒนธรรมการรีไซเคิล ตลอดจนเพิม
่ องค์ความรู ้
ให้แก่นักเรียนผ่านทางโครงการทีเ่ กีย
่ วข้อง kp ได้ใ
ห้การสนั บสนุนโครงการดังกล่าวโดยจัดหาเครือ
่ งจั
กรกลเพื่อบดพลาสติกให้เป็นชิน
้ เล็กๆ และช่วยจัดห

าผูเ้ ชีย
่ วชาญด้านเทคนิ คให้แก่นักเรียนเหล่านั ้น ใน
ฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึ่ งของโครงการ นั กเรียนจะต้องใ
ช้เครือ
่ งจักรเพื่อบดพลาสติก PET ทีผ
ู้ ริโภคใช้แล้ว
่ บ
และเราจะช่วยนั กเรียนท�ำการรีไซเคิลขยะอุตสาหก
รรมจาก kp เพื่อให้แน่ ใจว่าเราได้คด
ั แยกทุกชิน
้ ส่ว
นอันมีคณ
ุ ค่าจากโครงการดังกล่าว – อย่างแท้จริง!
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การเปลี่่�ยนแปลง
โลก
เราต้องการสร้างการเปลีย
่ นแปลงครังใหญ่
้
! ท�ำงา
นร่วมกบ
ั ทุกคนและกระตุน
้ ให้มก
ี ารน�ำวัสดุรไี ซเคิล
มาใช้มากยิง่ ขึน
้ พร้อมกบ
ั ชักชวนให้มก
ี ารปรับปรุงโ
ครงสร้างพื้นฐานส�ำหรบ
ั การรีไซเคิลของเราให้ดข
ี น
้ึ
จากข้อเท็จจริงทางด้านวิทยาศาสตร์พบว่า
หากเราทุกคนปฏิบัติ เราจะสามารถขับเคลื่อนการเ
ปลีย
่ นแปลงและสร้างอนาคตส�ำหรับพลาสติกและโ
ลกของเราให้หมน
ุ เวียนและดียงิ่ ขึน
้

กระตุ้น ผลักดัน – ลุย!

ในช่วงปีนี้ เราได้จด
ั งานและการประชุมทัว่ โลกหลา
ยครัง้ เพื่อเผยแพร่คำ� ปฏิญาณการใช้พลาสติกเชิง
บวกและจัดแสดงโซลูชน
ั ่ ใหม่ๆ ของเราเพื่อส่งเสริม
การใช้พลาสติกทัว่ โลกอย่างรับผิดชอบ

เราจะขัับเคลื่่�อนการเป
ลี่่�ยนแปลงตามสเกลเพื่่�
อเปลี่่�ยนแปลงการเก็็บ
รวบรวมและการรีีไซเคิิ
ลทั่่ว� โลก

รวมถึง MeetingPack ครังที
้ ส
่ ใ่ี นเมืองวาเลน
เซียประเทศสเปน ซึ่งจัดโดย AIMPLAS และ
AINIA ถือเป็นจุดนั ดพบมืออาชีพมากกว่า 350
รายจากองค์กรระดับโลกในอุตสาหกรรมอา
หาร ธีมงานส�ำหรับปีน้ี คือ ‘แนวโน้ มด้านคว
ามยัง่ ยืนของบรรจุภณ
ั ฑ์ป้องกันการซึมผ่าน:
ตามวัตถุประสงค์ประจ�ำปี 2030’
ในเมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เราได้สง่ เส
ริมผลิตภัณฑ์ทม
ี วามยัง่ ยืนส�ำหรับตลาดอเมริกาเ
ี่ ค
หนื อในงาน Advanced Design & Manufacturing
(ADM) Expo และ PACKEX
นอกจากนี้ เรายังได้จด
ั แสดงค�ำปฏิญานของเรา
ในงาน EuroPack Summit ณ เมืองมองเทรอซ์
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยมี Lubna
Edwards คณะกรรมเพื่อความยัง่ ยื่นทัว่ โลก
เป็นผูน
้ �ำเสนอในหัวข้อ ‘วิธส
ี ร้างอนาคตทีย
่ งั ่ ยืนโดย
ใช้ประโยชน์ อน
ั มีคา่ จากพลาสติกอย่างรับผิดชอบ’
ในงาน ICMA Expo ซึ่งจัดขึ้นในเมืองออร์แลนโด
รัฐฟลอริดา ได้รบ
ั ความสนใจจากผูผ
้ ลิตก
าร์ดระดับโลกและมีหลายรายทีเ่ ป็นลูกค้า
ของ kp ในวันแรกของการจัดแสดง Tom
Mucenski ผูจ
้ ด
ั การสายธารคุณค่าส�ำหรับ
Cards & Graphics Americas ของ kp
เป็นวิทยากรในงานสัมมนาการศึกษา ‘The
Greening of Card Manufacturing’

จากงานฟอรัมหั
่ วข้อ นวัตกรรมใหม่ๆ
เกีย
่ วกับความปลอดภัยของอาหาร
ความสามารถในการสืบกลับ
และเทคโนโลยีการประมวลผล ในกรุงเมลเบิรน
์
Lubna ได้น�ำเสนองานชื่อ ‘วิธส
ี ร้างอนาคตทีย
่ งั ่ ยืน
โดยใช้ประโยชน์ อน
ั มีคณ
ุ ค่าจากพลาสติกอย่างรับ
ผิดชอบ’ และตัง้ โต๊ะให้คำ� ปรึกษาเกีย
่ วกับวิธก
ี ารแ
ก้ไขปัญหาขยะในทะเลโดยรวม และโซลูชน
ั ่ ต่างๆ
ในภูมภ
ิ าคออสตราเลเซีย
ทีมงานของเราใน kp i.center ในกรุงบาร์เซโลนา
ประเทศสเปน ซึ่งได้จด
ั เวิรค
์ ช้อปด้านความยัง่ ยืนในเ
ดือนพฤศจิกายน มีลก
ู ค้า ผูค
้ า้ ปลีก และพันธมิตรด้า
นเครือ
่ งกลของเราเข้าร่วมจ�ำนวน 70 ราย เพื่อพูดคุย
ถึงการขับเคลื่อนความยัง่ ยืน น�ำเสนอค�ำปฏิญาณกา
รใช้พลาสติกเชิงบวก ตลอดจนแลกเปลีย
่ นกรณี วจ
ิ ย
ั
ทีป
ี วา
ั ่ ส�ำหรับวัสดุทม
่ ระสบความส�ำเร็จ และโซลูชน
ี่ ค
มยัง่ ยืน ทัง้ หมดนี้ ถอ
ื เป็นพันธกิจโดยรวมของเราเพื่อ
ผลักดันบรรจุภณ
ั ฑ์สูร่ ะดับหมุนเวียนต่อไป
ส�ำหรับในสหราชอาณาจักร ณ
งานประชุมระบบอาหารทัว่ โลกของ Financial
Times ด้วยธีม ‘นวัตกรรม ความยัง่ ยืน
และความร่วมมือจาก Fork สูฟ
่ าร์ม’ ซึ่ง Lubna
ได้เป็นตัวแทน kp พูดในหัวข้อ ‘อาหารสมอง: การถน
อมอาหารและการรักษาสิง่ มีชวี ต
ิ ’ ซึ่งเกีย
่ วข้องโดยตร
งกับห่วงโซ่อป
ุ ทานอาหารในสหราชอาณาจักรและสห
ภาพเกษตรกรแห่งชาติ

“เราได้น�ำเสนอค�ำปฏิญาณการใช้พลา
สติกเชิงบวกของเราให้ประชาชนมากก
ว่า 2,000 คนที่อยูใ่ นห่วงโซ่แห่งคุณค่า
ได้รบ
ั ทราบเมื่อปีที่ผ่านมา”

22

Klöckner Pentaplast

ค�ำปฏิญาณการใช้พลาสติกเชิงบวก

23

กระตุ้้�น

กระตุ้้�นโซลููชั่่น
� แบบหมุุนเวีียน

kp มุ่งมัน
่ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวี
ยนได้อย่างแท้จริงทัว่ โลก ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของเร
าถือเป็นกุญแจส�ำคัญในการช่วยหลายๆ ประเทศใ
ห้หลีกเลี่ยงการฝังกลบหรือเผาขยะอันมีค่า หรือส่
งไปยังพื้นที่ที่ไม่มีระบบพื้นฐานในการเก็บรวบรวม
คัดแยก และรีไซเคิล
เพื่อให้พันธกิจของเราประสบความส�ำเร็จ INFIA
ซึ่งเป็นบริษัทลูกของเราได้ทดลองในโรงงานรีไซเ
คิล TOMRA ในประเทศเยอรมนี เพื่อปรับปรุงโซ
ลูชน
ั ่ บรรจุภัณฑ์จากพลาสติก rPET ส�ำหรับผักแล
ะผลไม้ของบริษัทให้สามารถรีไซเคิลได้อย่างแท้จ
ริง การทดสอบจะรวมถึงการประเมินผลกระทบข
องบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ เช่น พลาสติกหุ้มกันกระแ
ทกที่ฐานรองผลไม้กลุ่มเบอร์รแ
ี่ ละแผ่นซับในถาด
บรรจุเนื้ อสัตว์
ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์จากพลาส
ติก PET แบบชิน
้ เดียว (โมโน) ที่ผลิตโดย kp และ
INFIA ซึ่งเป็นบริษัทลูกของเราสามารถคัดแยกได้
มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย SHARPEYE ซึ่งเป็นอุปก
รณ์ แบบอินฟราเรดของโรงงาน เทคโนโลยีนี้ยงั ช่ว
ยให้สามารถตรวจจับและเรียงถาดสีด�ำเพื่อน�ำไปรี
ไซเคิลได้อก
ี ด้วยซึ่งเหมาะส�ำหรับการรีไซเคิลมาก

ส่งเสริมโครงการในท้องถิ่น

ในเดือนเมษายน 2019 Hannah Blythyn ซึ่งเ
ป็นรัฐมนตรีชว่ ยว่าการส�ำหรับรัฐบาลแห่งเวล
ส์ ได้เปิดตัวกองทุนเศรษฐกิจหมุนเวียนมูลค่า
£6.5 ล้าน และถ่ายทอดสอดทางทีวจ
ี ากโรงงา
นของ kp ในครัมลิน ในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับ
UK Plastics Pact ไซต์งานในเซาท์เวลส์ขอ
งเราใช้วส
ั ดุรไี ซเคิลในผลิตภัณฑ์ได้มากถึง
90% ซึ่งบางส่วนมาจากระบบรีไซเคิลขวด
Royden ในพอนทอนเฟรธ (Pontllanffraith)
งานที่ได้รบ
ั การรับรองจาก WRAP ได้รบ
ั การบัน
ทึกเป็นภาพยนตร์และออกอากาศข่าวผ่าน BBC
ในท้องถิ่น ช่วยเพิม
่ โอกาสในการยกระดับการตร
ะหนั กรูเ้ กี่ยวกับพลาสติกและความสามารถในก
ารน�ำไปรีไซเคิล การส่งเสริมในโครงการ WRAP

ยิง่ ขึ้น เนื่ องจากล�ำแสดงจัดเรียงแบบอินฟาเรดจ
ะไม่สามารถตรวจจับสีในกระบวนการคัดแยกได้ห
ากมีการใช้สีด�ำคาร์บอนในวัสดุดังกล่าว

kp ได้รบ
ั ใบรับรอง ECOSENSE
จากมูลนิ ธไิ ม่แสวงหาก�ำไร PLASTIC SENSE
้้
ซึ่งตังอยู
ใ่ นประเทศสเปน*
* มีพันธกิจที่จะส่งเสริมและคุ้มครองการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก
แบบหลายชัน
้ และปรับปรุงประสิทธิภาพการรีไซเคิล เพื่อช่วย
ให้มีการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่ อง

ของเราได้ขอจัดการประชุมครัง้ ต่อไปในไซต์งานข
อง kp ที่ประเทศเวลส์ เพื่อแสดงบทบาทของเรา
ในฐานที่เป็นพันธมิตรรายหนึ่ งให้มากยิง่ ขึ้น เพื่อ
สามารถใช้โซลูชน
ั ่ เศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างเป็
นผลส�ำเร็จ

สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน

เราเป็นส่วนหนึ่ งในหลายโครงการเพื่อความร่
วมมือระดับโลกร่วมกับพันธมิตรจ�ำนวนมาก
รวมถึงลูกค้าของ kp ตลอดจนแบรนด์และผูค
้ า้ ปลี
กทีม
ี ่อ
ั ่ ใจได้วา่ แหล่งวัสดุอน
ั มีคณ
ุ
ื เสียง เพื่อให้มน
่ ช
ค่าซึ่งเคยสูญหายไปกับการฝังกลบหรือการเผานั ้น
สามารถน�ำกลับมาใช้ได้ในบรรจุภณ
ั ฑ์ป้องกันการรั ่
วซึมอย่างครบวงจร สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบใ
หม่และสายธารคุณค่าแบบใหม่จากวัสดุรไี ซเคิล
กลุม
่ งานอัดขึ้นรูป PETCore คือโครงการของสหภา
พยุโรปซึ่งน�ำโดย kp เพื่อให้แน่ ใจว่าคุณสามารถคั
ดแยกและรีไซเคิลถาดใส่อาหารที่ทำ� จากพลาสติก
PET แบบชัน
้ เดียว (โมโน) เพื่อสร้างแหล่งวัสดุแบบ
ใหม่ทอ
ั มีคณ
ุ ค่า ซึ่งสามารถใช้ทำ� ถาดใส่อาหารทีส
ี่ น
่
ามารถป้องกันการรัวซึ
่ มได้มากขึ้นและท�ำจากพลา
สติก PET รีไซเคิล 100%

ได้น�ำพลาสติก PET ซึ่งน�ำกลับมาใช้ใหม่จากโครงก
ารและถาดทีผ
่ ลิตขึ้น เพื่อให้แน่ ใจว่ามีการรีไซเคิล
ทุกชิน
้
CEUS – Circular Economy for Urban Plastic
Waste คือ โครงการในเมืองปราเวีย ประเทศสเปน
ซึ่งท�ำงานในท้องถิน
่ ร่วมกับโรงงานของเรา เพื่อน�ำ
พลาสติกจากขยะทัว่ ไปในท้องถิน
่ าจปนเปื้ อนแล
่ ทีอ
ะมักมีการทิง้ เพื่อฝังกลบกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงขยะ
ทุกชิน
่ นในครัวเรือนอาจคิดว่าไม่สามารถรีไซเคิล
้ ทีค
ได้ ถือเป็นการสร้างสายธารใหม่จากขยะอันมีคณ
ุ ค่
าและลดขยะทีต
้ งน�ำไปฝังกลบ
่ อ

ในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึ่ งของ IK ซึ่งเป็นสมาคมอุตสา
หกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกในประเทศเยอรมนี เรา
ได้รว่ มมือกับพันธมิตและสร้างกลุม
่ ท�ำงานทีเ่ ช่าอุป
กรณ์ คด
ั แยกเพื่อการรีไซเคิลมาเพื่อท�ำการคัดแยก
น�ำถาดใส่อาหารกลับมาใช้ใหม่ เพื่อท�ำบรรจุภณ
ั ฑ์อ
าหารแบบรีไซเคิลให้มากยิง่ ขึ้น
ในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึ่ งในกลุม
่ ดังกล่าว kp

สร้้างทางเลืือก

บางครัง้ kp ให้ความร่วมมือในโครงการ YPACK
ซึ่งได้รบ
ั เงินทุนจากสหภาพยุโรปเป็นระยะเวล
าสามปี** พร้อมทีมสหวิชาชีพจากพันธมิตร
21 รายจาก 10 ประเทศในสหภาพยุโรป
ซึ่งก�ำลังพัฒนาโซลูชน
ั ่ ใหม่ๆ เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่
ยัง่ ยืนส�ำหรับอาหารสด พันธมิตรจะใช้องค์ความรู ้
และความเชีย
่ วชาญที่หลากหลายจากหลายสาขาโ
ดยศึกษาโดยองค์รวม เพื่อทดสอบความซับซ้อนข
องโพลีเมอร์ เพื่อยืดอายุของอาหารและแน่ ใจว่าอ
าหารมีความปลอดภัย

21
นั กวิจัยจากโครงการ YPACK
ประเมินว่าสามารถยืดอายุได้

สามารถลดขยะ
จากเศษอาหารได้

** งานวิจัย Horizon 2020 ของสหภาพยุโรปและโครงการด้านนวั
ตกรรมภายใต้ข้อตกลงเลขที่ 773872

12.5%
ถึง 30%

20% ถึง
50%
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ค�ำปฏิญาณการใช้พลาสติกเชิงบวก

บทเรีียน
ที่่�เรา
ได้รบ
ั !
โครงการค�ำปฏิญาณการใช้พล
าสติกเชิงบวกของเราก�ำลงั จะฉ
ลองครบรอบหนึ่ งปีแรก และเร
าหวงั ว่าจะจัดต่อไปอีกหลายปี
ขณะทีเ่ ราท�ำตามค�ำปฏิญาณ เราจะ
ได้เรียนรูอ
้ ยูต
่ ลอดเวลาเกีย
่ วกบ
ั วส
ั ดุ
ระบบ และโอกาสใหม่ๆ และเราอยาก
ให้ทก
ุ คนทีใ่ ช้พลาสติกจะร่วมมือกับเ
รา!

จากนัน
้ เราจะสร้างการเปลีย
่ นแปลงเ
พื่อสกด
ั พลาสติกจากการฝังกลบและ
ท้องทะเล และท�ำให้เกิดแรงขบ
ั เคลื่อ
นส�ำคญ
ั ส�ำหรบ
ั เศรษฐกิจหมุนเวียนที่
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

#PositivePlasticsPledge
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พูดคุยกับเราเกี่ยวกับพลาสติก…
เราก�ำลังด�ำเนิ นการเพื่อขบ
ั เคลื่อนให้มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงครงยิ
ั ้ ง่ ใหญ่ แต่จ�ำเป็นต้องได้รบ
ั ความ
ช่วยเหลือจากคุณ! เราพร้อมเปิดรบ
ั แนวคิด ค�ำแนะน�ำ และความร่วมมือตลอดเวลา และต้อง
การรับฟังหากคุณสามารถให้ความช่วยเหลือดงั ต่อไปนี้ :

 นวคิดใหม่ๆ เพื่อแก้ไขอุปสรรค
แ
ของการรีีไซเคิิล

ร ะบบพื้นฐานส�ำหรับการ
เก็บรวบรวม คัดแยก และรีไซเคิล
พลาสติิกเพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้งานใหม่่

10
RE CY 0%
CL ED

นวััตกรรมใหม่่ๆ

เร่่งรััด

แหล่่งขยะพลาสติิกที่่�เราสา
มารถนำำ�กลัับมาใช้้ในผลิิต
ภััณฑ์์ใหม่่

การให้ความรูเ้ กี่ยวกับพลาส
ติกและการรีไซเคิลแก่เด็กๆ
และชุมชน

ให้้ความรู้้�

กระตุ้้�น
kp.films

@Klockner Pentaplast

@kpfilmsofficial

kpGroup_

หากคุณมีแนวคิด โครงการ หรือพันธมิตรทีอ
่
ยากแจ้งให้เรารับทราบ โปรดติดต่อเรา!

sustainability@kpfilms.com
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ก
ม
่ได้
ต่
แ
ย
้อ
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ะทำ
เราจ

Klöckner Pentaplast

ยัังมีีอีก
ี มากมาย
ให้้ติด
ิ ตาม
ในเร็วๆ นี้

ค�ำปฏิญาณการใช้พลาสติกเชิงบวก

ค�ำปฏิญาณการใช้พลาสติกเชิงบวกของเ
รา คือ พันธกิจระยะนาน 10 ปี และเป็นพั
นธสัญญาเพื่อการเปลีย
่ นแปลงที่ตอ
้ งอาศั
ยความพยายามสูงซึง่ เราทราบดีวา่ เราสา
มารถท�ำได้ ขณะทีเ่ รามีวธ
ิ ด
ี �ำเนิ นการเพื่อใ
ห้สามารถท�ำภารกิจได้ส�ำเร็จ คนทั่วโลกค
อยควบคุมการใช้พลาสติกอย่างรบ
ั ผิดชอบ
ตลอดจนมีการรีไซเคิล และตระหนักว่าเป็นท
รัพยากรอันมีคา่ เรารูส
้ ก
ึ ภาคภูมใิ จมากกบ
ั ค
วามส�ำเร็จ ทั้งหมดทีเ่ ราได้รบ
ั ในเระยะเวลาเ
พียงหนึ่ งปี
เมื่อมองถึงอนาคต เราหวงั เป็นอย่างยิง่ ว่ามูล
นิ ธท
ิ เี่ ราก่อตั้งขึน
้ ในปีนี้จะช่วยให้เราสามารถ
สร้างระบบพื้นฐานเพื่อขบ
ั เคลื่อนเศรษฐกิจทั่
วโลกทีส
่ ามารถเกิดการหมุนเวียนได้ เราตระ
หนั กดีวา่ ยังคงมีอป
ุ สรรคความท้าทายรออยูข
่ ้
างหน้ามากมาย งานทีเ่ ราท�ำอยูน
่ ัน
้ มีจ�ำ

นวนมากที่ตอ
้ งอาศย
ั ความร่วมมือและการส
นับสนุนจากทางภาครฐ
ั หน่วยงานในท้องถิน
่
พน
ั ธมิตรในอุตสาหกรรม
ลูกค้า แบรนด์ ผูค
้ า้ ปลีก
ผูใ้ ห้บริการระบบรีไซเคิล และผูบ
้ ริโภคของเรา
เราเชื่อว่าเราได้วางรากฐานและสร้างแพลตฟ
อร์มส�ำหรบ
ั สภาพแวดล้อมแห่งการท�ำงานร่ว
มกน
ั และการค้นคว้าซึง่ จะท�ำให้เกิดผลลพ
ั ธ์เ
หลือเชื่อในตอนนี้ และในอีกหลายๆ ปีขา้ งหน้า
เพื่อให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแข็
งแกร่งยิง่ ขึน
้ เราได้เชิญผูม
้ ส
ี ว
่ นได้เสียทั้งหม
ดให้เข้ามามีสว
่ นร่วมเพื่อเสนอแนวคิดต่างๆ
ของตนเอง และท�ำงานร่วมกบ
ั เราเพื่อสร้างก
ารเปลีย
่ นแปลงทีย
่ งั่ ยืนอย่างแท้จริง
เพื่อก้าวไปข้างหน้า เราจะยงั คงปฏิบัติตามพั
นธกิจในค�ำปฏิญาณของเรา และ:

ใช้วส
ั ดุที่มค
ี วามยั่งยืนให้มากทีส
่ ุด
 ง่ เสริมคุณค่าของขยะพลาสติกและการ
ส
รีไซเคิล
	ขัับเคลื่่�อนการเปลี่่�ยนแปลงตามสเกล

kp ได้ท�ำการค้นคว้าเพื่อหาโซลูชั่นที่มค
ี วามยั่งยืนม
าเป็นระยะเวลานานหลายปี แต่เราทราบดีวา่ ยงั มีโ
อกาสทีจ
่ ะสามารถด�ำเนิ นการได้อก
ี มากมาย

#PositivePlasticsPledge
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เพื่ออนาคตกับปริมาณข
องเสียทล
ี่ ดน้ อยลง!

#PositivePlasticsPledge

kpfilms.com

