Eastman ตัง้ เป าหมายดานความย่ง
ั ยืนอยางย่ง
ิ ใหญ
มุงรับมือความทาทายระดับโลก
ผูพัฒนานวัตกรรมวัสดุเปิ ดเผยรายงานความยงั ่ ยืนปี 2563 และประกาศพันธกิจปี 2573
Eastman (NYSE:EMN) ประกาศพันธกิจดานความยงั ่ ยืนปี 2573 ที่ตงั ้ เป าหมายไวอยางยิ่งใหญ พรอมเผยแพร
รายงานความยงั ่ ยืนปี 2563 ซึ่งตอกยํ้าความมุงมน
ั ่ ของบริษท
ั ดานการพัฒนานวัตกรรมอยางยงั ่ ยืน และกําหนดเป า
หมายในการรับมือกับความทาทายระยะยาว 3 ประการที่อาจสรางความเสียหายอยางหนักและสงผลกระทบตอ
ประชากรโลกที่เพิ่มจํานวนข้ น
ึ อยางรวดเร็ว ไดแก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤตขยะพลาสติก และความ
ไมเทาเทียมทางสังคม
“เราพัฒนากระบวนการ ระบบ และนวัตกรรมวัสดุ เพื่อชวยรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและขยะพลาสติก พรอม
กับนําเสนอผลิตภัณฑสูตลาดเพื่อดูแลประชากรที่มีจํานวนเพิ่มข้ น
ึ เรื่อย ๆ” Mark Costa ซีอีโอและประธานคณะ
กรรมการบริษท
ั Eastman กลาว “เราสรางสรรคนวัตกรรมภายใตกลยุทธ Better Circle”
ในฐานะผูพัฒนานวัตกรรมวัสดุ Eastman อยูในสถานะที่พรอมรับมือกับความทาทายเหลานี้ และชวยสรางสรรค
โซลูชันสําหรับทุกคน ภายใตกลยุทธ Better Circle บริษท
ั มีความตงั ้ ใจดังนี้
บรรเทาปัญหาสภาพภูมิอากาศ
Eastman มีหน าที่ยกระดับการดําเนินงานขององคกรเพื่อลดการสรางมลพิษ โดยบริษท
ั ใหการสนับสนุนและปฏิบัติ
ตามความตกลงปารีส เพื่อบรรลุเป าหมายเป็ นกลางทางคารบอนภายในปี 2593
พันธกิจปี 2573
– ลดการปลอยกาซเรือนกระจกสัมบูรณ 1+2 ลงหนี่งในสามภายในปี 2573 เพื่อบรรลุเป าหมายเป็ นกลางทาง
คารบอนภายในปี 2593
– สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อมอบผลิตภัณฑที่ชวยประหยัดพลังงานและลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากหวงโซ
คุณคาและในระดับผูบริโภค
ทําใหการหมุนเวียนเป็ นกระแสหลัก
Eastman สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งสําหรับเราหมายถึงการลดขยะในหลุมฝังกลบและสิ่งแวดลอม ดวย
นวัตกรรมการรีไซเคิลที่เปลี่ยนขยะเป็ นวัสดุที่มีประโยชน เพื่อลดการใชวัตถุดิบจากฟอสซิล
พันธกิจปี 2573
– รีไซเคิลขยะพลาสติกมากกวา 500 ลานปอนดตอปี ดวยเทคโนโลยีรีไซเคิลระดับโมเลกุล โดยเบื้องตนตงั ้ เป า
รีไซเคิลขยะพลาสติกใหไดเกิน 250 ลานปอนดภายในปี 2568
– เรงปรับปรุงระบบรีไซเคิลดวยการขยายขีดความสามารถในการรีไซเคิลผลิตภัณฑที่ซับซอนมากข้ น
ึ  รวมถึงเขา

รวมโครงการและสรางความรวมมือเพื่อยกระดับการเก็บรวบรวมขยะ
ดูแลสังคม
ธุรกิจของ Eastman เริ่มตนและจบที่คน เราทํางานจากภายในสูภายนอก โดยสรางความมน
ั ่ ใจวาพนักงานภายใน
องคกรจะเป็ นกระจกสะทอนประชากรโลกที่มีความหลากหลาย พรอมสรางความรวมมือกับภายนอกในภาคสวนที่มี
ความสําคัญ โดย Eastman จะมีสวนชวยสรางสังคมที่เทาเทียมกันมากข้ น
ึ
พันธกิจปี 2573
– สรางความเสมอภาคทางเพศตามพันธกิจ Paradigm for Parity(R)
– เป็ นผูนําดานความเทาเทียมทางเชื้อชาติภายในอุตสาหกรรมของเรา
– สรางสรรคผลิตภัณฑใหม ๆ เพื่อตอบสนองความตองการเรงดวนของสังคม พรอมสรางความเชื่อมน
ั ่ ดานความ
ปลอดภัยและความโปรงใสของผลิตภัณฑ
เพื่อบรรลุพันธกิจปี 2573 Eastman ไดเผยแพรรายงานความยงั ่ ยืนปี 2563 เพื่อแสดงความกาวหน าของบริษท
ั ใน
การบรรลุเป าหมายปี 2563 รวมทงั ้ เผยโรดแมปในการบรรลุเป าหมายปี 2573
“ยุทธศาสตรความยงั ่ ยืนของเราตอยอดมาจากความกาวหน าในการบรรลุเป าหมายกอนหน านี้” Mark Costa กลาว
“เราไดรับขอมูลเชิงลึกที่แสดงใหเห็นวา ความยัง่ ยืนและนวัตกรรมสามารถพลิกโฉมองคกรของเราใหกาวสูการเป็ น
บริษท
ั วัสดุเฉพาะทาง เรามุงมน
ั ่ ยกระดับแนวทางปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมและสังคมภายในองคกรและชุมชนของเรา
รวมทงั ้ รายงานความกาวหน าเป็ นประจําทุกปี”
สามารถอานรายงานความยงั ่ ยืนปี 2563 ฉบับเต็ม และดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจปี 2573 ของ
Eastman ภายใตกลยุทธ Better Circle ไดที่ eastman.com/sustainabilityreport
เกี่ยวกับ Eastman
Eastman ซึ่งกอตงั ้ ข้ น
ึ ในปี 2463 คือบริษท
ั ระดับโลกผูผลิตวัสดุเฉพาะทางที่พบไดในผลิตภัณฑมากมายในชีวิต
ประจําวัน บริษท
ั มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเป็ นรูปธรรม ดวยการรวมมือกับลูกคาเพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑและ
โซลูชันที่ทันสมัย พรอมยึดมน
ั ่ ในหลักความปลอดภัยและความยงั ่ ยืน โมเดลการเติบโตที่มุงเน นนวัตกรรมของ
บริษท
ั ไดรับประโยชนจากแพลตฟอรมเทคโนโลยีระดับโลก การมีสวนรวมของลูกคา และการพัฒนาการใชงานอยาง
โดดเดน ซ่ งึ ชวยยกระดับความเป็ นผูนําของบริษท
ั ในตลาดที่นาดึงดูดใจ เชน การขนสง การกอสราง และสินคา
อุปโภคบริโภค ทัง้ นี้ Eastman เป็ นบริษท
ั ที่ยอมรับความหลากหลายและความแตกตาง โดยมีพนักงานราว 14,500
คนทว
ั ่ โลก และใหบริการลูกคาในกวา 100 ประเทศ ในปี 2562 บริษท
ั มีรายไดราว 9.3 พันลานดอลลาร และมี
สํานักงานใหญอยูในเมืองคิงสพอรต รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ eastman.com
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