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12 พฤศจิกายน 2563 

รางวลัอนัทรงเกียรติส าหรับระบบนิเวศ Social Plastic® 

เฮงเค็ลและ Plastic Bank 

ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ชนะระดับไดมอนด์ในพธีิมอบรางวัล Dow 

Packaging Innovation Awards 
 

ดสุเซลดอร์ฟ – เฮงเค็ลได้รับรางวลัเกียรติยศสงูสดุในปีนี ้รางวลั Dow Packaging Innovation Awards 

ส าหรับระบบนิเวศ Social Plastic®  ร่วมกบัธนาคารพลาสติก (Plastic Bank) 

โซลชูัน่บรรจภุณัฑ์ของเฮงเค็ลที่ร่วมกบัธนาคารพลาสติกนัน้ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ชนะระดบัไดมอนด์ 

ซึง่เป็นหนึ่งในรางวลัที่ส าคญัที่สดุส าหรับนวตักรรมด้านบรรจภุณัฑ์ที่ก้าวล า้ 

โดยมุ่งเน้นที่ความยัง่ยืนและเศรษฐกิจหมนุเวียน 

 

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเปา้หมายบรรจภุณัฑ์ส าหรับปี 2568 ของเฮงเค็ล บริษัทฯ 

ต้องการสง่เสริมเศรษฐกิจหมนุเวียนและความมีสว่นร่วมในการป้องกนัไม่ให้ขยะพลาสติกถูกก าจดัทิง้สูส่ิ่งแ

วดล้อม ดงันัน้ เฮงเค็ลจึงสนบัสนนุโครงการริเร่ิมในการรวบรวมขยะและการรีไซเคิล 

และลงทนุในโซลชูัน่และเทคโนโลยีที่เป็นนวตักรรมเพื่อสง่เสริมการรีไซเคิลแบบปิดวงจร 

ตวัอย่างหนึ่งส าหรับความคิดริเร่ิมและความร่วมมือเหลา่นีคื้อความร่วมมือของเฮงเค็ลกบัธนาคารพลาสติก 

 

เปลี่ยนขยะให้เป็นโอกาส 

เฮงเค็ลเป็นพนัธมิตรกบัธนาคารพลาสติกมาตัง้แต่ปี 2560 

มพีนัธะสญัญาร่วมกนัในการลดขยะพลาสติกก่อนที่จะลงไปสูม่หาสมทุร 

https://www.henkel.com/press-and-media/press-releases-and-kits/2017-11-15-transforming-waste-into-opportunity-807948
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ในขณะเดียวกนัก็ปรับปรุงคณุภาพชีวิตของผู้คนที่ยากจน 

โดยเฉพาะในภมูิภาคที่ขาดโครงสร้างพืน้ฐานด้านการก าจดัขยะ 

ผู้ เก็บขยะจะได้รับผลตอบแทนส าหรับพลาสติกที่พวกเขาเก็บรวบรวมได้ 

ซึง่จะช่วยให้พวกเขาน ามาแลกรับสิ่งจ าเป็นพืน้ฐานส าหรับครอบครัว เช่น อาหาร 

เชือ้เพลิงส าหรับปรุงอาหาร ค่าเลา่เรียน และประกนัสขุภาพ 

ขยะพลาสติกจะถูกคดัแยกและน าเข้าสูห่่วงโซ่คณุค่าในการรีไซเคิล หรือ Social Plastic® 

ด้วยเหตนุีธ้นาคารพลาสติกจึงได้เผยมลูค่าของขยะพลาสติกและหยุดยัง้ก่อนที่จะไหลลงสู่แหลง่น า้และมหา

สมทุร 

 

บรรจุภัณฑ์ของเฮงเค็ลกับ Social Plastic® 

เพื่อให้สอดคล้องกบัความมุ่งมัน่ในการสง่เสริมเศรษฐกิจหมนุเวียน เฮงเค็ลใช้ Social Plastic® 

ในด้านบรรจภุณัฑ์หลากหลายชนิด ในเดือนตลุาคม 2561 บรรจภุณัฑ์แรกของเฮงเค็ลที่ม ีSocial 

Plastic®เป็นสว่นประกอบถูกวางจ าหน่าย ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา เฮงเค็ลได้เปิดตวัผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง 

ผงซกัฟอก และน า้ยาท าความสะอาดบ้านพร้อมบรรจภุณัฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่ท าด้วย Social Plastic® 

 

เมื่อไม่นานมานี ้ผลิตภณัฑ์ดแูลผิวกายและเส้นผม แบรนด์ Nature Box ของเฮงเคล็ 

เป็นแบรนด์ความงามรายแรกที่ใช้บรรจภุณัฑ์ Social Plastic® โดยขวดพลาสติกทัง้ขวด 98% ของตวัขวด 

ผลิตด้วย Social Plastic® ยิ่งไปกว่านัน้ ตวัขวดรุ่นพิเศษภายใต้แบรนด์ Fa (“Beach Love”) และ schauma 

(“Ocean Passion“) ท าจากพลาสติกรีไซเคิล 96% โดย 50% เป็น Social Plastic® 

 

ด้านผลิตภณัฑ์ซกัล้างและผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน ขวด PET ส าหรับผงซกัฟอก Pro Nature ภายใต้แบรนด์ 

Biff, Pril และ Sidolin นัน้ ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100% โดย 50% เป็น Social Plastic® นอกจากนี ้

ในน า้ยาปรับผ้านุ่ม Vernel Fresh Control และ Vernel Naturals ก็ท าจากพลาสติกรีไซเคิล 100% โดย 

25% เป็น Social Plastic® 

 

เกี่ยวกับรางวัล Dow Packaging Innovation Awards 

https://www.henkel.com/press-and-media/press-releases-and-kits/2020-10-23-henkel-advances-sustainable-packaging-in-its-beauty-care-portfolio-1125356
https://www.henkel.com/press-and-media/press-releases-and-kits/2019-04-29-henkel-integrates-social-plastic-in-packaging-for-beauty-care-and-laundry-home-care-products-936188
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รางวลั Dow Packaging Innovation Awards ได้ยกย่องนวตักรรมในการออกแบบบรรจภุณัฑ์ วสัด ุ

เทคโนโลยี และกระบวนการต่างๆ ในห่วงโซ่คณุค่าของบรรจภุณัฑ์ทัง้หมด 

ในปีนีค้ณะกรรมการได้ประเมินผลงานมากกว่า 175 รายการจากบริษัทต่างๆ ทัว่โลก 

ตัง้แต่ผลิตภณัฑ์ดแูลสขุภาพและสขุอนามยัส่วนบุคคล ไปจนถึงอาหารและเคร่ืองด่ืม 

และนวตักรรมด้านอตุสาหกรรม รางวลันวตักรรมบรรจภุณัฑ์ดีเด่นที่จดัขึน้โดย Dow นบัเป็นปีท่ี 32 

และถือเป็นโครงการมอบรางวลับรรจภุณัฑ์ดีเด่นที่ตดัสินโดยอิสระและด าเนินการมาอย่างยาวนานที่สดุในอุ

ตสาหกรรม คณะกรรมการตดัสินประกอบด้วยผู้ เชี่ยวชาญจากทัว่ทุกมมุโลกในหลากหลายสาขา อาทิ 

การออกแบบ วิศวกรรม ค้าปลีก การแปลง และสถาบนัการศกึษา 

 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการริเร่ิมของเฮงเคล็ในด้านบรรจุภัณฑ์ที่ย่ังยืนได้ที่ 

www.henkel.com/sustainability/sustainable-packaging.   

 

# # # # 

 
 

เกี่ยวกับธนาคารพลาสติก 
Plastic Bank® เสริมพลงัให้กบัสงัคมแห่งการปฏิรูป เราก าลงัช่วยโลกหยดุพลาสติกในมหาสมทุร 

พร้อมกบัปรับปรุงคณุภาพชีวิตของชมุชนเก็บขยะ 

ธนาคารพลาสติกสร้างระบบนิเวศรีไซเคิลอย่างมีจริยธรรมในชมุชนชายฝ่ังและน าวสัดุกลบัมาใช้ใหม่ในซพัพลายเชนการผลติทัว่โลก 

คนเก็บขยะจะได้รับผลตอบแทนส าหรับพลาสติกที่พวกเขารวบรวมมาได้ ซึง่จะช่วยให้พวกเขาน ามาแลกรับสิ่งจ าเป็นพืน้ฐานส าหรับครอบครัว 

เช่น อาหาร เชือ้เพลิงส าหรับการประกอบอาหาร ค่าเล่าเรียน และประกนัสขุภาพ 

แพลตฟอร์มบล็อกเชนท่ีได้รับการรับรองของธนาคารพลาสติกช่วยรกัษาความปลอดภยัในด้านธุรกรรมทัง้หมด และแสดงข้อมลูแบบเรียลไทม ์

ซึง่ช่วยให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบย้อนหลงัได้ และสามารถปรับขนาดได้อย่างรวดเร็ว วสัดท่ีุรวบรวมได้จะเกิดใหม่เป็น Social Plastic® 

ซึง่สามารถรวมเข้ากบัผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ได้ง่าย โดยเป็นส่วนหน่ึงชองซพัพลายเชนแบบปิดวงจร ปัจจบุนัธนาคารพลาสติกด าเนินกิจการในเฮติ 

บราซิล อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอียิปต์ ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ท่ี 

plasticbank.com. 

 

เกี่ยวกับเฮงเค็ล 
เฮงเค็ล ด าเนินธุรกิจทัว่โลกด้วยพอร์ตโฟลิโอผลติภณัฑ์ที่สมดลุและหลากหลาย บริษัทฯ 
เป็นผู้น าในสามกลุ่มธุรกิจทัง้ในธุรกิจเพื่ออตุสาหกรรมและธุรกิจสินค้าอปุโภคบริโภค อนัเป็นผลมาจากแบรนด์ นวตักรรม 

และเทคโนโลยีทีแ่ข็งแกร่ง ธุรกิจเทคโนโลยีกาวของเฮงเค็ล (Adhesive Technologies) เป็นผู้น าในตลาดกาวในทกุอตุสาหกรรมทัว่โลก 
ในธุรกิจผลิตภณัฑ์ซกัล้างและผลติภณัฑ์ในครัวเรือน และผลติภณัฑ์บิวตีแ้คร์ (Laundry & Home Care and Beauty Care 
businesses) เฮงเค็ลเป็นผู้น าในหลายตลาดและประเภทผลติภณัฑ์ทัว่โลก เฮงเค็ลก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2419 

https://www.dow.com/en-us/market/mkt-packaging/packaging-innovation-award.html?&utm_source=Web&utm_medium=Vanity&utm_campaign=%5bp-BC%5d%5bc-USA%5d%5bl-EN%5d%5bct-Generic%5d%5bm-1/2019%5d&utm_content=Packaging_Awards_Vanity_URL&UTM_term=
http://www.henkel.com/sustainability/sustainable-packaging
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และมีประวตัิความส าเร็จอนัยาวนานกว่า 140 ปี ในปี พ.ศ. 2562 เฮงเค็ลมียอดขายมากกว่า 2 หม่ืนล้านยโูร 

และมีผลก าไรด าเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว 3,200 ล้านยโูร เฮงเค็ลมีพนกังานมากกว่า 52,000 คนทัว่โลก ซึง่มีความหลากหลายมีความมุ่งมัน่ 
รวมกนัเป็นหนึ่งเดียวด้วยวฒันธรรมขององค์กรที่แข็งแกร่ง มีจดุมุ่งหมายร่วมกนัในการสร้างคณุค่าที่ยัง่ยนื และมีคณุค่าร่วมกนั 
ในฐานะผู้น าด้านความยัง่ยืนซึง่เป็นที่ยอมรับ เฮงเค็ลได้รับการยกย่องจากดชันีและการจดัอนัดบัระหว่างประเทศต่างๆ 

หุ้นบริุมสิทธิของเฮงเค็ลจดทะเบียนอยูใ่นดชันีหลกัทรัพย์ DAX ของเยอรมนี ข้อมลูเพ่ิมเติมกรุณาเข้าชมที่ www.henkel.com 
 

ข้อมูลส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ 
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