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สารบัญ สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
และ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

SCGC ด�าเนินธุรกิจตามแนวทางและ 

เป ้าหมายการพัฒนาอย ่างยั่งยืน  

เดินหน้าสู ่การเป็น “ผู ้น�าธุรกิจ 
เคมีภัณฑ์ครบวงจรเพ่ือ 
ความยัง่ยนื” สร้างการเติบโตทาง 

ธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม  

สังคม และมีบรรษัทภิบาล หรือ ESG  

สอดรับกับเมกะเทรนด์โลก และเพื่อ 

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ 

สภาพภูมิอากาศและลดผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม

เมือ่โลก รวมทัง้ประเทศไทย มคีวามท้าทายใหม่ ๆ  ให้รับมืออย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคโควิด 19 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด (มหาชน)  

หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ได้มีการปรับตัวให้มีความยืดหยุ ่น (Resilience) สามารถรับมือกับสถานการณ์ 

ด้วยความคล่องตัว (Agility) และรวดเร็ว (Speed) พร้อมก�าหนดมาตรการบริหารจัดการความต่อเนื่อง 

ในการด�าเนินธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เพื่อลดความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตลอดจน 

การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

และรักษาความเป็นผู้น�าในภูมิภาคอาเซียน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โดย SCGC ได้ด�าเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

ขององค์การสหประชาชาติมาอย่างต่อเน่ือง และพร้อมมุ่งม่ันสู่การเป็น “ผู้น�าธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจร 

เพื่อความยั่งยืน” (Chemicals Business for Sustainability) โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล  

(Environmental, Social and Governance: ESG) เป็นส�าคัญ 

ทั้งนี้ SCGC ยังยึดถือและปฏิบัติตามอุดมการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ 4 ประการ ได้แก่ ตั้งมั่นในความเป็นธรรม  

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสร้างการเติบโต 

อย่างยัง่ยนืแก่ภมูภิาคอาเซยีน รวมทัง้ประเทศอืน่ ๆ  ทีเ่ราด�าเนนิธรุกิจ เพือ่สร้างคณุค่าให้แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี  

ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน และผู ้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับสากล สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และม ี

มาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง มุ ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู ่ของผู้คน 

ด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการด�าเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยี  

และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นเลิศ ภายใต้แนวคิด “INNOVATION THAT’S REAL  

นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ เพื่อทุกความเป็นไปได้” 

จากความส�าเร็จร่วม 40 ปีในประเทศไทย เราพร้อมขยายความส�าเร็จ สร้างการเติบโต 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้น�าด้านเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืนในภูมิภาค 

อาเซียน โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนาม SCGC พร้อมที่จะ 

ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่ดีต่อโลกและผู้คน  

สร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ไม่สิ้นสุด และร่วมดูแลสังคมควบคู่กับสิ่งแวดล้อม 

ให้ยั่งยืนไปด้วยกัน 

ธนวงษ์ อารีรัชชกุล
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC)
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SCGC 
ผู้้�นำด้�านเคมีีภััณฑ์์ในภั้มีิภัาคอาเซีียน

บริิษััทเอสซีีจีี เคมีิคอลส์ จีำกััด้ (มีหาชน) หริือ เอสซีีจีีซีี (SCGC)  

ด้ำเนินธุุริกิัจีและเติิบโติอย่างต่ิอเนื�องร่ิวมี 40 ปีี ติั�งแต่ิยุคบุกัเบิกั 

ธุุริกิัจีปิีโติริเคมีีในปีริะเทศไทย และได้�ขยายกัาริลงทุนในปีริะเทศไทย 

และในริะดั้บภั้มีิภัาคอย่างต่ิอเนื�อง เพ่ื่�อเป็็นผู้้�นำตลาดเคมีีภััณฑ์์ 

ในภั้มีิภัาคอาเซีียน ที่ี�สร้�างการ้เติบโตแก่ธุุร้กิจ ควบค้่ไป็กับการ้ 

สร้�างความียั�งย่น

หน่�งในจดุแข็ง็สำคัญข็อง SCGC คอ่การ้มีฐีานผู้ลิตใน 3 ป็ร้ะเที่ศทีี่�มี ี

ข็นาดเศร้ษฐกิจใหญ่ทีี่�สุดในภั้มีิภัาคอาเซีียน ได�แก่ ป็ร้ะเที่ศไที่ย  

อินโดนีเซีีย และเวียดนามี โด้ยปีริะเทศไทยถืือเป็ีนฐานกัาริผู้ลิติหลักั  

ส่วนในอินโด้นีเซีียเปี็นกัาริลงทุนผู้่านกัาริถืือหุ�น 30.57% ใน Chandra  

Asri Petrochemical Tbk (CAP) และในเวียด้นามี ขณะนี�อย้่ริะหว่าง 

กัาริก่ัอสริ�างโคริงกัาริ LSP คอมีเพล็กัซ์ีปีิโติริเคมีี (Long Son  

Petrochemical Complex) ซ่ี�ง SCGC ถืือเป็ีนริายแริกัที�เข�าไปีลงทุน  

S C G C  ผู้้� น ำ ต ล า ด 
เ ค มีี ภัั ณ ฑ์์ ใ น ร ะ ดั บ 
ภ้ัมีิภัาค ทีี่�สร้�างการ้ 
เตบิโตแก่ธุรุ้กจิ ควบค้่ 
ไป็กับการ้สร้�างความี 
ยั�งย่น

แบร้นด์ SCGC
สะท�อนนวัติกัริริมีเคียงค้่ความียั�งยืน

 สีน้ำเงิน
Innovative & Reliable

คดิ้ค�นพัฒนานวตัิกัริริมีที�ช่วยขับเคลื�อน 

เศริษัฐกัิจี อุติสาหกัริริมี และสริ�าง 

คุณภัาพชีวิติที�ดี้

 สีเข็ียว
Sustainable

มีุ่ ง มีั� น ส้่ กั า ริ พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั� ง ยื น  

เด้นิหน�า ESG เพื�อธุรุิกิัจียั�งยืน โลกัยั�งยืน

 สีเหล่อง
Proactive & Growth

ไมี่หยุด้นิ�ง ท�าทายตัิวเองเพื�อผู้ลลัพธุ์ 

ที�ด้ีกัว่า สริ�างกัาริเติิบโติให�องค์กัริ 

ควบค้่ ไปีกัับกัาริด้้แลพนักังาน ค้่ค�า 

ชุมีชน และผู้้�เกัี�ยวข�อง

 สีแดง SCG
Heritage

ริากัฐานอุด้มีกัาริณ์ 4 ปีริะกัาริของ 

เอสซีีจีี ที�ย่ด้ถืือปีฏิิบัติิสืบมีา

SCGC ได้�ปีรัิบภัาพลักัษัณ์ของแบรินด้์ใหม่ีติามีทิศทางธุุริกัิจี โด้ยสะท�อนให�เห็นถื่ง 

กัาริสริ�างสริริค์ “นวัติกัริริมี” ควบค้ก่ับั “ความียั�งยนื” พริ�อมีออกัติริาสญัลกััษัณ์หริอืโลโกั�  

SCGC ใหม่ี ปีริะกัอบด้�วยกัริาฟิิกัใบไมี�หกัเหลี�ยมี และตัิวอักัษัริ SCGC ซี่�งแสด้งให�เห็นถืง่ 

ปีริัชญากัาริด้ำเนินธุรุิกัิจีเพื�อความียั�งยืนบนริากัฐานอุด้มีกัาริณ์ 4 ปีริะกัาริของเอสซีีจีี  

ซี่�งย่ด้มีั�นปีฏิิบัติิมีาอย่างยาวนาน พริ�อมีที�จีะสริ�างสริริค์นวัติกัริริมีเพื�อโลกัและผู้้�คน  

เด้ินหน�าส้่กัาริเติิบโติอย่างยั�งยืนในภั้มีิภัาค
ซ่ี�งเป็ีนตลาดที่ี�มีีป็ร้ะชากร้คิดเป็็น 2 ใน 3 ข็องกลุ่มีป็ร้ะเที่ศอาเซีียน  

มีีกำลังซี่อ้ที่ี�เติบโตสง้อย่างต่อเน่�อง และกัาริมีีฐานผู้ลิติใน 3 ปีริะเทศ 

ด้งักัล่าวนั�น  จีะทำให�สามีาริถืติอบสนองความีติ�องกัาริของติลาด้ได้�ริวด้เร็ิว  

นอกัจีากันี�ยังนำเทคโนโลยีดิ้จิีทัลเข�ามีาปีริับใช�ติลอด้ห่วงโซ่ีคุณค่า  

เพื�อยกัริะดั้บ Operational Excellence ไปีอีกัขั�น

SCGC มุ่ีงพัฒนากัลุ่มีสินค�าและบริิกัาริที�มีีมี้ลค่าเพิ�มี (High Value  

Added Products & Services: HVA) เพื�อติอบริับ 5 เมีกัะเทรินด้์โลกั  

ได้�แกั่ กัาริเปีลี�ยนแปีลงด้�านโคริงสริ�างพื�นฐาน จีากักัาริขยายติัว 

ของเมืีอง กัาริเปีลี�ยนมีาใช�ริถืยนต์ิพลังงานไฟิฟ้ิา กัาริเปีลี�ยนผู่้าน 

ส้่กัาริใช�พลังงานสะอาด้ และกัาริด้้แลริักัษัาสุขภัาพ ริวมีไปีถื่ง 

กัาริพฒันา Green Innovation เช่น พอลิเมีอร์ิที�เป็ีนมิีติริกับัสิ�งแวด้ล�อมี  

(Green Polymer) และนวัติกัริริมีที�ติอบโจีทย์ด้�าน Low Carbon 
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ก๊าซเรือนกระจกลง
(ปีฐาน 2550)

0.8
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

<

(ปีฐาน 2550)

ลด
การใช้พลังงานลง

<8.31
เพตะจูล

(ปีฐาน 2557)

ลด
การใช้น้ำ จากภายนอกลง

<4.01
ล้านลูกบาศก์เมตร

สายธุรกิจโอเลฟินส์ ประเทศไทย 
• ผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ต้นน้ำ | เอทิลีน โพรพิลีน
• ผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ปลายน้ำ | HDPE, LLDPE, LDPE, PP

• เม็ดพลาสติก PVC และ PVC Compound
• ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจาก PVC เช่น ท่อและข้อต่อ 
 กรอบประตู หน้าต่าง

• ธุรกิจโอเลฟินส์ในต่างประเทศ | LSP, CAP

• ธุรกิจบริการและโซลูชัน

• ธุรกิจรีไซเคิล | Cirplas, Sirplaste

สายธุรกิจไวนิล 

สายธุรกิจอื่น ๆ

79.0
ของรายได้จากการขายรวม*

%

4.3
ของรายได้จากการขายรวม*

%

20.9
ของรายได้จากการขายรวม*

%

B B

B

B
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นวััตกรรมเคมีภััณฑ์์ของ SCGC นั�น ไม่เพีียงตอบโจทย์ 

วัิถีีชีีวัิต แต่ยังชี่วัยพีัฒนาคุณภัาพีชีีวัิตผู้้�คน ขับเคลื่่�อน 

เศรษฐกิจ แลื่ะสร�างควัามเป็็นไป็ได้�ใหม่ ๆ ไม่สิ�นสุด้  

เน่�องจากคุณสมบัติของพีลื่าสติกหร่อพีอลื่ิเมอร์ 

มีควัามหลื่ากหลื่าย สามารถีนำไป็ใชี�เป็็นวััตถีุด้ิบสำหรับ 

ผู้ลื่ิตของใชี�รอบตัวั

ด้�วัยเหตุนี� SCGC จึงให�ควัามสำคัญกับการพีัฒนา 

เทคโนโลื่ยีแลื่ะนวััตกรรมเพ่ี�อผู้ลื่ิตสินค�าแลื่ะบริการ 

ที�มีม้ลื่ค่าเพีิ�มส้ง (High Value Added Products and  

Services: HVA) มุ่งเน�นใน 5 กลืุ่่มอุตสาหกรรมที�เติบโต 

อย่างต่อเน่�องแลื่ะสอด้คลื่�องกับเมกะเทรนด์้โลื่ก ได้�แก่  

บรรจุุภััณฑ์์เคร่�องอุปโภัคบริโภัค การแพทย์์และ 

สุุขภัาพ ย์านย์นต์์ โครงสุร้างพ่�นฐาน และโซลูชััน

พลังงาน

นวััต์กรรมเคมีภััณฑ์์รอบต์ัวั
เพี่�อคุณภัาพีชีีวัิตที�ด้ีรอบด้�าน

นอกจากนี�ยังมุ่งคิด้ค�นพีัฒนานวััตกรรมพีลื่าสติก 

ที�เป็็นมิตรกับสิ�งแวัด้ลื่�อม ภัายใต�แบรนด้์ SCGC GREEN  

POLYMERTM เพี่�อตอบโจทยก์ารใชี�ทรัพียากรอยา่งคุ�มค่า  

แลื่ะลื่ด้การป็ลื่่อยก๊าซเร่อนกระจก เพี่�อผู้ลื่ิตบรรจุภััณฑ์์ 

ที�ดี้ต่อโลื่กมากยิ�งขึ�น ตอบโจทย์แบรนด์้สินค�าชัี�นนำ 

ระด้ับโลื่ก แลื่ะผู้้�บริโภัคที�ใส่ใจสิ�งแวัด้ลื่�อม 

SCGC AT A GLANCE ผู้ลื่การด้ำเนินงานปี็ 2564

* สัด้ส่วันรายได้�จากการขายของแต่ลื่ะสายธุุรกิจสำหรับป็ี 2564  
 ก่อนการตัด้รายการตัด้บัญชีรีะหว่ัางส่วันงานซึ�งคิด้เป็น็ร�อยลื่ะ 4.2  
 ของรายได้�จากการขาย

(1) ค่าใชี�จ่ายสำหรับงานวัิจัยคำนวัณจากผู้ลื่รวัมของค่าใชี�จ่ายแลื่ะเงินลื่งทุนที�เกี�ยวัข�องกับงานวัิจัยในป็ี/ งวัด้ที�เกี�ยวัข�อง
(2) กำไรส่วันที�เป็็นของผู้้�ถี่อหุ�นบริษัทใหญ่



จำนวนพนักงาน นวัตกรรม ดัชนี ESG

238,390รายได้
ในปี 2564

(ล้านบาท)

จำนวนพนักงาน
ในปี 2564 8,325

คน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง 
เมื่อเทียบกับกรณีปกติ (ปีฐาน 2550)

ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง 
เมื่อเทียบกับกรณีปกติ (ปีฐาน 2550) 

ปริมาณน้ำจากภายนอกที่ลดลง เมื่อเทียบกับกรณีปกติ (ปีฐาน 2557)

ผลการดำเนินธุรกิจ

5,817

2562

5,910

2563

8,325

2564

0
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4000
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8000
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(คน)

473
จำนวนสิทธิบัตร
ในปี 2564

560
จำนวนนักวิจัย
ในปี 2564

27,068กำไรสุทธิ
ในปี 2564

(ล้านบาท)

2562 2563 2564

% ค่าใช้จ่ายสำหรับงานวิจัยต่อรายได้จากการขาย(1)

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

(%) 1.4
1.2

0.7

% สินค้าและบริการมูลค่าเพ่ิมสูงจากรายได้ท้ังหมด

2562 2563 2564
0

10

20
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40 33.5 36.4 35.8(%)

รายได้จากการขาย

177,634

2562

146,870

2563

238,390

2564

50k
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250k

(ล้านบาท)

EBITDA

2562 2563 2564

10k

20k

30k

40k

50k

27,736
31,564

46,681

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ(2)

2562 2563 2564

14,417
15,340

27,068

5k

10k

15k

20k

25k

30k

(ล้านบาท)

2562 2563 2564

0.55 
(11.2%)

0.61 
(13.1%)

0.80 
(14.5%)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

(ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

2562 2563 2564

5.60
(7.4%)

6.37
(8.9%)

8.31
(9.7%)

(เพตะจูล)

1.39
(4.7%)

2.39
(8.4%)

4.01
(11.6%)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

2562 2563 2564

(ล้านลูกบาศก์เมตร)

(ล้านบาท)

2538 2543 2548 2553 2558 2563 2564

400K

300K

200K

100K

 50K

0K

377,174

การเติบโตของสินทรัพย์ของ SCGC

21%
CAGR
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SCGC มุ่่�งสร้า้งสร้ร้ค์ ์“นวัตั์กรรมเคมภีัณัฑ์”์ เพื่่�อขับัเค์ลื่่�อนเศร้ษฐกิิจ 
ในภููมิุ่ภูาค์อาเซีียน แลื่ะยกิร้ะดัับค่์ณภูาพื่ชีีวิิตขัองผูู้้ค์น ตามุ่แนวิทาง  
ESG แลื่ะหลื่ักิเศร้ษฐกิิจหมุ่่นเวีิยน (Circular Economy)

SCGC เ ป็น ผูู้้นําด้้าน 
ก า ร ผู้ ลิ ต์ เ ค มี ภัั ณ ฑ์์  
แบบครบวังจุรในอาเซีย์น  
ทั�งในประเทศเวีัย์ด้นาม     
อินโด้นีเซีย์ และไทย์

โด้ยมุง่มั�นพัีฒนาสินค�าแลื่ะบริการ

ที�มมีล้ื่คา่เพีิ�มสง้ (HVA) ครอบคลื่มุ

โครงสร�างพี่�นฐาน บรรจุภััณฑ์์

สินค�าอุป็โภัคบริโภัค ยานยนต์ 

การแพีทย์แลื่ะสุขภัาพี แลื่ะโซลื่้ชัีน

พีลื่ังงาน

เร่�องราวัควัามสุำเร็จุ
ของ SCGC

ผู้ลการด้ำเนินงาน 
ของ SCGC ป็ี 2562-2564

(1) ค่าใชี�จ่ายสำหรับงานวัิจัยคำนวัณจากผู้ลื่รวัมของค่าใชี�จ่ายแลื่ะ 
 เงินลื่งทุนที�เกี�ยวัข�องกับงานวัิจัยในป็ี/ งวัด้ที�เกี�ยวัข�อง

(2) กำไรส่วันที�เป็็นของผู้้�ถี่อหุ�นบริษัทใหญ่
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ขับเคลื่อนการวิจัยพัฒนา
พร้อมตอบรับเมกะเทรนด์

เร่งน�าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

คาดการณ์แม่นย�า
ป้องกันรวดเร็วด้วย
Real-time Optimization

เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานด้วย 
ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
และระบบอัตโนมัติ

สนองความต้องการ
ของลูกค้าแบบ 
Real-time

พาร์ตเนอร์ด้านการวิจัยและพัฒนา 
ทั้งในและต่างประเทศ

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 *ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

พาร์ตเนอร์ในต่างประเทศ

พาร์ตเนอร์ในประเทศ

ทีมดิจิทัล

170+*ทีมวิจัย
และพัฒนา

560*

จ�านวน
สิทธิบัตร

473*



2562 2563 2564

235,177

283,614

377,174

+21%

+33%

2562

2564

2563 2564

10.0%
12.4%

18.5%

238,390

2562 2563 2564

7.0%
7.7%

9.9%
เวียดนาม

ไทย

อินโดนีเซีย

ผลการดำเนินงาน
สะท้อนการทำกำไรอย่างยั่งยืน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

โครงสร้างรายได้ตามส่วนงาน
ภูมิศาสตร์ ปี 2564
(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

รายได้จากการขาย
(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

177,634
146,870

14,417 15,340

27,068

2562 25632562 2563 2564
สายธุรกิจโอเลฟินส์
ประเทศไทย 

สายธุรกิจไวนิล สายธุรกิจอื่น ๆประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย OVERSEAS*

188,400
79.0%

124,297
52%

19,938
9%

79,234
33%

14,921
6%

49,756
20.9%

10,360
4.3%

โครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจ 
ปี 2564*

(5)
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5 กลย์ุทธ์์ 
ส้่ธุุรกิจเคมีภััณฑ์์เพี่�อควัามยั�งย่น

โมเด้ลื่ธุุรกิจ 

พร้อมขับเคล่�อนการเต์ิบโต์
ผูู้้ผู้ลิต์พอลิโอเลฟิินสุ์และ PVC 
ราย์ใหญ่ท่ี�สุดุ้ในภัมูภิัาคอาเซยี์น 
โด้ย์มีกำลังการผู้ลิต์ต์ามสัุด้สุ่วันการถ่ือหุน้ 19%*

*ข�อม้ลื่จาก NexantECA ณ วัันที� 31 ธุันวัาคม 2564

* เอเชีียใต�(1) ป็ระเทศจีน เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต�(2) เอเชีียตะวัันออก(3) แลื่ะภั้มิภัาคอ่�น(4)

(1) ป็ระกอบด้�วัยป็ระเทศที�มีนัยสำคัญ ได้�แก่ ป็ระเทศอินเด้ีย ป็ระเทศบังคลื่าเทศ ป็ระเทศป็ากีสถีาน ป็ระเทศศรีลื่ังกา ป็ระเทศมัลื่ด้ีฟส์ 
(2) ไม่รวัมป็ระเทศไทย ป็ระเทศเวัียด้นาม แลื่ะป็ระเทศอินโด้นีเซีย 
(3) ไม่รวัมป็ระเทศจีน
(4) ป็ระกอบด้�วัย ทวัีป็โอเชีียเนีย ทวัีป็แอฟริกา ภั้มิภัาคตะวัันออกกลื่าง ทวัีป็ยุโรป็ ทวัีป็อเมริกาเหน่อ ทวัีป็อเมริกาใต� เป็็นหลื่ัก
(5) กำไรส่วันที�เป็็นของผู้้�ถี่อหุ�นบริษัทใหญ่

* รายได้�จากการขายของแต่ลื่ะสายธุุรกิจ สำหรับป็ี  
 2564 ก่อนการตดั้รายการตดั้บัญชีรีะหวัา่งสว่ันงาน  
 ซึ�งคิด้เป็็นร�อยลื่ะ 4.2 ของรายได้�จากการขาย
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5 กลยุทธ์ส�าคัญ 
สู่ผู้น�าเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน

มุ ่งขยายการลงทุนทั้งในประเทศไทย
และภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพำะในประเทศ
เวยีดนำม และอนิโดนเีซยี

ผู้น�าด้านเคมีภัณฑ์
ในภูมิภาคอาเซียน

ตอบสนองต่อศกัยภาพในการเตบิโตสงูของอตุสาหกรรม 

เคมีภณัฑ์ในภมูภิาคอาเซยีน  เช่น  ในประเทศเวยีดนาม  และ 

อินโดนีเซีย เป็นต้น

ก่อสร้าง Long Son Petrochemical Complex  

คอมเพล็กซ์ปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของประเทศ 

เวยีดนาม ด�าเนนิการภายใต้ Long Son Petrochemicals  

Company Limited (LSP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCGC  

ถือหุ้น 100% คาดว่าจะเร่ิมด�าเนินการเชิงพาณิชย์ใน 

ครึ่งปีแรกของปี 2566 นอกจากนี้ SCGC ยังถือหุ ้น  

30.57% ในบริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk  

(CAP) โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสองของ CAP  

ซึ่งเป็นโรงงานปิโตรเคมีครบวงจรแห่งเดียวในประเทศ 

อินโดนีเซีย

1 ผู้ประกอบการธุรกิจ
ไวนิล (vinyl) ครบวงจร  

2

พัฒนาสินค้าและบริการ
มูลค่าเพิ่มสูง (HVA) ที่แข็งแกร่ง

เร่งการเติบโตของสนิค้าและบริการมลูค่าเพิม่สงู (High Value Added  

Products and Services: HVA) สร้างความแตกต่างและความสามารถ 

ทางการแข่งขัน สร้างโอกาสการเติบโตสูงขึ้น

โดยโฟกัส 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง ได้แก่ 

บรรจุภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภค การแพทย์และสุขภาพ ยานยนต์  

โครงสร้างพื้นฐาน และโซลูชันด้านพลังงาน มีการวิจัยและพัฒนา 

จากผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร รวมทั้งความร่วมมือกับพันธมิตร 

ด้านการวิจัยพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ

4

ผู้น�าการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในระดับโลก

มุง่สูก่ารเป็นผูน้�าการพฒันารปูแบบธรุกจิอย่างยัง่ยนื โดยมเีป้าหมาย 

ที่จะเพิ่มปริมาณการขายรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่เป็นมิตร 

กบัสิง่แวดล้อมเป็น  1  ล้านตนัต่อปี  ภายในปี  2573  และมุง่ลดการปล่อย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต 

3

ผู้น�าด้านการด�าเนินงาน

ขยายความเป็นผู ้น�าในด้านความเป็นเลิศด้านการด�าเนินงาน  

(Operational Excellence) ด้วยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลและ 

การวิเคราะห์ข้อมูล มาประยุกต์ใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อขยาย 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�ามากยิ่งขึ้น

5

มุ ่งขยายและยกระดับการบูรณาการในธุรกิจไวนิล 

เพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านความสามารถในการ 

ท�าก�าไร มคีวามตัง้ใจทีจ่ะขยายธรุกจิเมด็พลาสตกิ PVC  

และสินค้าส�าเร็จรูปจาก PVC เพ่ือเพ่ิมโอกาสเติบโต 

ในตลาดที่มีการเติบโตสูงในภูมิภาคอาเซียน และขยาย 

ธุรกิจไปยังธุรกิจต้นน�้าในประเทศไทย เวียดนาม และ 

อินโดนีเซีย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน และ 

สร้างความแข็งแกร่งให้กบัความสามารถในการท�าก�าไร 

ในห่วงโซ่คุณค่า
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ด้วยั่ประสู่บกิารณ์ในประเที่ศเวียั่ดนามีกิว�า 20 ปี SCGC ได้สู่ั�งสู่มีองค์ความีร่้เกิี�ยั่วกัิบอุต้สู่าหกิรรมี  

และพื่ัฒนาความีสัู่มีพัื่นธุ์ระยั่ะยั่าวกิับล่กิค้าที่้องถิ�น SCGC ได้กิ�อสู่ร้าง Long Son Petrochemicals  

Company Limited (LSP) คอมีเพื่ล็กิซ์ีปิโต้รเคมีีครบวงจรแห�งแรกิในประเที่ศเวียั่ดนามีที่ี�มีีความีสู่ามีารถ 

ในกิารผลิต้เอที่ิลีน โพื่รพื่ิลีน PE และ PP โดยั่จะเริ�มีดำเนินกิารเชีิงพื่าณิชียั่์ในคร่�งปีแรกิข้องปี 2566 

ต้ามีข้้อมี่ลข้อง NexantECA เช่ี�อว�าโครงกิารนี�เป็นหน่�งในโรงงานที่ี�มีีความีกิ้าวหน้าที่างด้านเที่คโนโลยั่ี 

มีากิที่ี�สูุ่ดในประเที่ศเวียั่ดนามี ต้อบรับกิารเติ้บโต้อยั่�างต้�อเน่�องข้องต้ลาด และมีีแผนทีี่�จะพื่ัฒนาสู่ินค้า 

และบริกิารม่ีลค�าเพื่ิ�มีสู่่ง (HVA) อีกิด้วยั่ ข้ณะนี�อยั่่�ระหว�างกิารศ่กิษาความีเป็นไปได้ โครงกิารคอมีเพื่ล็กิซี์ 

ปิโต้รเคมีีครบวงจรแห�งทีี่�สู่อง (LSP 2) โดยั่ใช้ีแนวคิดกิารออกิแบบทีี่�มีีกิารปล�อยั่ก๊ิาซีเร่อนกิระจกิ 

ในปริมีาณต้�ำด้วยั่กิารใชี้เที่คโนโลยั่ีที่ี�ที่ันสู่มีัยั่

สู่�วนในประเที่ศอินโดนีเซีียั่ SCGC ได้ลงทุี่นเชิีงกิลยุั่ที่ธ์ุผ�านกิารถ่อหุ้น 30.57% ใน PT Chandra Asri  

Petrochemical Tbk (CAP) ในปี 2554 ซี่�งเป็นผ้่ผลิต้ปิโต้รเคมีีครบวงจรรายั่ใหญ�ที่ี�สูุ่ด และผ้่นำต้ลาด 

กิารผลิต้ผลิต้ภััณฑ์์โอเลฟินสู่์ PE และ PP ในประเที่ศอินโดนีเซีียั่ 

และเพ่ื่�อต้อบรับอุปสู่งค์ข้องพื่อลิเมีอร์ในประเที่ศอินโดนีเซีียั่ ในปี 2564 SCGC ได้ลงทุี่นในคอมีเพื่ล็กิซี์ 

ปิโต้รเคมีีแห�งที่ี�สู่องข้อง CAP ในโครงกิาร CAP 2 โดยั่มีุ�งเพื่ิ�มีกิารผน่กิกิำลัง (synergy) และประสู่ิที่ธุิภัาพื่ 

อยั่�างสู่่งสูุ่ด โดยั่คาดว�า CAP 2 จะเริ�มีดำเนินกิารเชีิงพื่าณิชียั่์ภัายั่ในปี 2569

เข้า้ถ่อหุน้ 70% ใน Sirplaste ผ่ผ้ลติ้
เมี็ดพื่ลาสู่ต้ิกิรีไซีเคิลคุณภัาพื่สู่่ง 
รายั่ใหญ�ที่ี�สูุ่ดในประเที่ศโปรตุ้เกิสู่
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เสู่้นที่าง

การ้เติิบโติขัอง SCGC

กิ�อต้ั�งบริษัที่ไที่ยั่โพื่ลิเอที่ที่ีลีน  
จำกัิด (TPE) เพื่่�อดำเนินงาน 
โรงงานปโิต้รเคมีปีลายั่น�ำ สู่ำหรบั 
ผลิต้ผลิต้ภััณฑ์์ PE และ PP 

เข้า้สู่่�ธุรุกิจิไวนิล โดยั่เข้า้ถอ่หุน้ 10%  
ในบรษัิที่ไที่ยั่พื่ลาสู่ต้กิิและเคมีภีัณัฑ์์  
จำกิัด (มีหาชีน) (TPC)

โรงงานโอเลฟินส์ู่ (Olefins cracker)  
แห�งแรกิข้อง SCGC ซี่�งดำเนินกิาร 
โดยั่ ROC เปิดดำเนินกิารเชีงิพื่าณชิีย์ั่ 

ความีร�วมีมีอ่ด้านกิารวิจยัั่และพัื่ฒนา 
กิับมีหาวิที่ยั่าลัยั่ออกิซีฟอร์ด  
สู่หราชีอาณาจักิร

เริ�มีใชี้เที่คโนโลยั่ี SMXTM กิับกิลุ�มี 
ผลติ้ภััณฑ์์ทีี่�เป็นมิีต้รกัิบสู่ิ�งแวดล้อมี

ต้ั�งศ่นยั่์ i2P Center 
ศ่นยั่์พื่ัฒนาสู่ินค้าและนวัต้กิรรมี

เปิดต้ัว SCGC GREEN POLYMER™  
นวัต้กิรรมีพื่ลาสู่ต้ิกิที่ี� เป็นมีิต้ร 
กิับสู่ิ�งแวดล้อมี

โครงกิารข้ยั่ายั่กิำลังกิารผลิต้โอ
เลฟินส์ู่ต้น้น�ำเป็น 350,000 ต้นัต้�อ
ปี (MOC Debottleneck)

ที่ำกิจิกิารร�วมีค้ากิบักิลุ�มี บรษิทัี่  
ดาว เคมีิคอล เพื่่�อผลิต้สู่ินค้า 
ชีั�นนำข้องอตุ้สู่าหกิรรมีปิโต้รเคมีี

ที่ำกิิจกิารร�วมีค้ากิับ บริษัที่ มีิต้ซีุยั่  
เคมิีคอลส์ู่ จำกัิด เพื่่�อผลิต้ พื่ีพื่ี  
คอมีพื่าวนด์ สู่ำหรับผลิต้ชีิ�นสู่�วน
รถยั่นต้์

ร�วมีที่ำกิารค้ากิบั มีติ้ซีบ่ชิี ิเคมีคิอล  
เพื่่�อผลิต้ MMA สู่ำหรับธุุรกิิจ 
ยั่านยั่นต์้ และเคร่�องใชี้ไฟฟ้า

รุกิต้ลาดอินโดนีเซีียั่ เข้้าถ่อหุ้นใน 
CAP 30.57%

เข้า้ถอ่หุน้ใน Norner Holding AS  
(Norner Group) ประเที่ศนอร์เวย์ั่

แปรสู่ภัาพื่และจดที่ะเบยีั่นเป็นบรษิทัี่ 
มีหาชีนจำกิัด

มีุ� งมีั� นกิารดำ เ นินธุุ รกิิ จ ใน
ประเที่ศเ วียั่ดนามีผ�านกิาร
ลงทีุ่นในคอมีเพื่ล็กิซ์ีปิโต้รเคมีี
ข้อง LSP ซ่ี�งมีีม่ีลค�าโครงกิาร 
5.4 พื่ันล้านดอลลาร์สู่หรัฐ  
(ถ่อหุ้น 100%)

SCGC มุ่งส์้่การ้เป็็นผู้้้นำในอาเซี่ยุน 
ข้ยั่ายั่ฐานกิารผลิต้ในประเที่ศเวียั่ดนามี และอินโดนีเซีียั่

ศัักยุภูาพการ้เติิบโติ

• คาดการณ์์ประเทศเวีียดนามและอิินโดนีเซีียจะมีอัิตรา 
 การเติิบโตขอิง GDP 5–6% ต่อิปี ภายในช่่วีง 10 ปีข้างหน้า  
 ซี่� งมากกวี่ าค่ า เฉลี� ยการ เ ติบโตขอิง GDP ทั� วี โลก 
 เกือิบเท่าตัวี

• ฐานผลิตใน 3 ประเทศที�มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่่ที� สุุด 
 ในภูมิภาคอิาเซีียน ได้แก่ ประเทศไทย อิินโดนีเซีียและ 
 เวีียดนาม มีประช่ากรรวีมกันประมาณ์ 440 ล้านคน  
 หรือิราวี 2 ใน 3 ขอิงประช่ากรทั�งหมดในอิาเซีียน

• ปัจจุบันประเทศเวีียดนามนำเข้าพอิลิเมอิร์ประมาณ์ 75%  
 และอิินโดนีเซีียประมาณ์ 50% เนื�อิงจากมีกำลังการผลิต 
 ในประเทศไม่เพียงพอิ 

มีุ�งสู่รา้งสู่นิคา้มีล่ค�าเพื่ิ�มีสู่ง่ (HVA) 
ผ�านเคร่อข้�ายั่กิารวิจัยั่และพัื่ฒนา
ที่ั�วโลกิ

ข้ยั่ายั่กิำลังกิารผลิต้ด้วยั่โรงงาน 
โอเลฟนิสู่ ์(Olefins cracker) แห�งที่ี� 
สู่องข้อง SCGC ซ่ี�งดำเนินกิารโดยั่ 
MOC ที่ี�มีเีที่คโนโลยั่กีิารผลติ้ระดบั 
สู่ากิล



การทาํให้ย่อยสลายได้และ
การใช้ทรพัยากรหมุนเวยีน  

การทาํให้ย่อยสลายได้และ
การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน  

สแกนเพือ่ชม VDO

ครอบคลุมโซลูชัน 4 ด้าน

SCGC
ผู้ประกอบการธุรกิจไวนิลครบวงจร
SCGC เป็นผู้ผลิต PVC รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน* มีก�าลัง 

การผลิตเมด็พลาสตกิ PVC รวมอยูท่ี ่0.886 ล้านตนัต่อปี และมีก�าลัง

การผลิตสินค้าส�าเร็จรูปจาก PVC รวมอยู่ที่ 0.43 ล้านตันต่อปี และ

ยังถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไวนิลเพียงไม่กี่รายทั่วโลก ที่มีการขยาย

การผลิตไปยังธุรกิจปลายน�้า เพื่อผลิตสินค้าส�าเร็จรูปจาก PVC ที่

มีมูลค่าเพิ่มสูง

สายธุรกิจไวนิลของ SCGC แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1) ธุรกิจเม็ดพลาสติก PVC และ PVC Compound 

2) ธุรกิจสินค้าส�าเร็จรูปจาก PVC เช่น ท่อและข้อต่อ PVC สายยาง  

 PVC กรอบหน้าต่าง ประตู รางน�้าฝน เป็นต้น

* เมื่อพิจารณาจากส่วนแบ่งก�าลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ ้น  
 จากข้อมูลของ NexantECA 

SCGC มุ่งขยายธุรกิจไวนิลเพ่ือเพ่ิมโอกาสเติบโตในตลาดที่มีการ

เติบโตสูงในภูมิภาคอาเซียน 

• ขยายก�าลังการผลิตเม็ดพลาสติก PVC ให้มีอัตราสูงกว่าการ 

 เติบโตของอุปสงค์ที่คาดการณ์ไว้ 

• ขยายธุรกิจไปยังต้นน�้าเพื่อลดต้นทุนและผลิตวัตถุดิบต้ังต้น  

 ให้เพียงพอต่อการด�าเนินงานในปัจจุบันและอนาคต 

• ขยายก�าลังการผลิตท่อ ข้อต่อ และสินค้าโพรไฟล์ PVC ปลายน�า้ 

 ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อรองรับความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน 

 ที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคอาเซียน
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S CG C  เ ป ็ น ผู ้ ผ ลิ ต 
PVC รายใหญ่ท่ีสุด 
ในภูมิภาคอาเซียน* 
มีก�ำลังกำรผลิตเม็ด 
พลำสตกิ PVC รวมอยูท่ี่  
0.886 ล้ำนตันต่อปี

SCGC ตัง้เป้าหมาย เพิม่ปรมิาณการขายรวมสนิค้ากลุม่พอลเิมอร์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม   
หรอื Green Polymer เป็น 1 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2573

นวัตกรรมพลาสติก 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 REDUCE  
 การลดการใช้ทรัพยากร

SMX™ Technology นวัตกรรมท่ีท�าให้สามารถ 
ผลิตเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงที่มีความแข็งแรง 
มากขึ้น 

ช่วยลดความหนาของชิ้นงานลง  

แต่คงความแข็งแรงดังเดิม ลดการ 

ใช้ทรัพยากรอย่างเม็ดพลาสติก  

และชิ้นงานที่เบาลง ยังช่วยลดพลังงานในกระบวนการ 

ขนส่ง รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย 

 RECYCLABLE  
 การออกแบบเพือ่ให้รีไซเคลิได้

SCGC ได้พฒันาโซลชัูนเพือ่สร้างสรรค์บรรจภุณัฑ์ 
ท่ีใช้พลาสตกิประเภท PE หรือ PP เพยีงอย่างเดยีว 
ท้ังช้ินงานได้ (Recyclable Packaging Solution) 

ท�าให้สามารถน�าไปรไีซเคลิได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ โดยคงคุณสมบัติ 
ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ภายใน 
ได้ดังเดิม ล่าสุดเปิดตัวนวัตกรรม 
สารเคลือบชั้นฟิล์มป้องกันการ 
ซึมผ่านของอากาศ เพื่อทดแทน 
การใช้วัสดุหลายชนิด ซ่ึงผ่าน 
การทดสอบและรับรองมาตรฐาน 
สากลจาก รไีซคลาส (RecyClass)



การทาํให้ย่อยสลายได้และ
การใช้ทรพัยากรหมุนเวยีน  การทาํให้ย่อยสลายได้และ

การใช้ทรพัยากรหมุนเวยีน  
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จากเทคโนโลยีที่พัฒนาไม่หยุดย้ัง การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศที่ส ่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน จึงเป็น 

ตัวเร่งส�าคัญให้ความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภค

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นเมกะเทรนด ์ 

ที่ทั่วโลกต่างให้ความส�าคัญ จึงเป็นทั้งความท้าทาย  

และโอกาสในการสร้างการเติบโตของ SCGC 

MEGATRENDS & 
PRODUCT PORTFOLIO
เมกะเทรนด์ สู่โอกาสการเติบโต

 RECYCLE  
 การน�ากลับมาใช้ใหม่

เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality Post-Consumer  
Recycled Resin: PCR) จากกระบวนการ Mechanical Recycling

น�าพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือนมาผ่านกระบวนการ 

รีไซเคิลเชิงกล พร้อมปรับปรุงคุณสมบัติด้วยสูตร 

เฉพาะของ SCGC ท�าให้สามารถเปล่ียนพลาสติก 

ใช้แล้ว ให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง  

ชนิด HDPE และ PP ทั้งยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับ 

ไปสู ่แหล่งที่มาของพลาสติกใช้แล้วที่ถูกน�ามาใช้ได้  

สอดคล้องกับมาตรฐานระดบัโลกอย่าง Global Recycled  

Standard (GRS) สามารถใช้ทดแทนเม็ดพลาสติกใหม่ได้ตั้งแต่ 25–100% น�ามาสู ่

ความร่วมมือกับบริษัทชั้นน�าระดับโลก เช่น ความร่วมมือกับ Unilever ในการพัฒนา 

ขวดบรรจภุณัฑ์ (แกลลอน) รไีซเคลิ HDPE ส�าหรบัสนิค้าแบรนด์ซนัไลต์ ความร่วมมอืกบั  

Shell ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์น�้ามันหล่อลื่นรักษ์โลกจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล HDPE  

รวมถึงความร่วมมือกับ Lion เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง 

ชนิดไร้กลิ่น (High Quality Odorless PCR)

นอกจากนี้ SCGC ได้เข้าซื้อหุ ้นกว่า 70% ของ ซีพลาสต์  

(Sirplaste) ผู้น�าด้านพลาสติกรีไซเคิลในประเทศโปรตุเกส  

เดนิหน้าขยายก�าลงัการผลติฝ่ังยโุรป  พร้อมตอบรับการเตบิโตของตลาดพลาสติกรไีซเคลิ

เม็ดพลาสติก  Cer t ified C i rcu lar  Res in  
จากกระบวนการ Advanced Recycling

เปลีย่นพลาสตกิใช้แล้วทีย่ากต่อการรีไซเคลิ มาเป็นวตัถดุบิตัง้ต้นของโรงงานปิโตรเคมี  

สามารถน�ามาผลิตเม็ดพลาสติกใหม่ได้อีกครั้ง โดยมีคุณสมบัติและคุณภาพเทียบเท่า 

กบัเมด็พลาสตกิใหม่ (Virgin Plastic) ผ่านการรบัรองมาตรฐานความยัง่ยนื ISCC PLUS  

ตลอดทัง้ห่วงโซ่อปุทาน ตอบโจทย์อุตสาหกรรมบรรจภุณัฑ์อาหารทีเ่ป็นมติร 

กบัสิง่แวดล้อมทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนือ่ง ช่วยลดปัญหาขยะสะสมในประเทศ

 RENEWABLE  
 การท�าให้ย่อยสลายได ้
 และการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน

เม็ดพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

SCGC ได้พัฒนาเม็ดพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ 

ทางชีวภาพ (Bio-Compostable Compound Resin)  

มีคุณสมบัติพิเศษพร้อมให้น�าไปข้ึนรูปฟิล์มส�าหรับ 

ผลิตสินค้าจ�าพวกถุงย่อยสลายได้ ใช้งานทั้งใน 

ภาคครัวเรอืนและภาคอตุสาหกรรม ผ่านการรบัรอง 

จากสถาบันชั้นน�าของโลกอย่าง DIN CERTCO  

ประเทศเยอรมนี ว่าสามารถย่อยสลายทางชีวภาพ 

ในอุตสาหกรรมได้จริง โดยไม่ทิ้งสารตกค้าง 

ในสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ 

ในเชิงนิเวศได้อย่างสมบูรณ์

ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ

SCGC ร่วมมือกับ Braskem ผู้น�าด้านพลาสติกชีวภาพ 

ระดับโลกจากประเทศบราซิล ลงนามในบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือเพื่อศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการน�าผลผลิตทางการเกษตร 

มาผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพเพื่อความยั่งยืน หรือไบโอ-เอทิลีน (bio-based ethylene)  

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการพลาสติกชีวภาพในเอเชียและตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง มุ ่งผนึกก�าลัง (synergy) ผ่านการรวมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ 

ด้านพลาสติกชีวภาพของ Braskem เข้ากับความรู ้ เกี่ยวกับตลาดอาเซียนและ 

ความเชี่ยวชาญในการผลิต PE ของ SCGC
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เมกะเทรนด์
สู่โอกาสการเติบโต

การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น 
จากการเติบโตของธุรกิจ  
e-commerce บริการจัดส่งอาหาร 
และเทรนด์การใช้บรรจุภัณฑ์ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้การใช้บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม SCGC  
จึงคิดค้นนวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
หรือ SCGC GREEN POLYMER™ สามารถน�ามาผลิต 
บรรจุภัณฑ์ที่ดีต่อโลกมากยิ่งขึ้น ช่วยลดผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื มุง่ใช้ทรพัยากรให้เกดิประโยชน์ 
สูงสุด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหต ุ
ของภาวะโลกร้อน

อุตสาหกรรมยานยนต ์
เติบโตต่อเน่ือง

อุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตสู่ทิศทางการประหยัด
พลังงานและลดการปล่อยมลภาวะ รถขับเคลื่อนด้วย
ไฟฟ้า จึงเป็นสินค้าที่อุตสาหกรรมยานยนต์ก�าลังเร่ง
พัฒนา รวมถึงเป็นทางเลือกใหม่ท่ีได้รับความนิยมจาก
ผู้บริโภค

พลาสติกยังคงเป็นวัสดุส�าคัญส�าหรับชิ้นส่วนรถยนต์ 
ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่มีน�้าหนักเบา แต่แข็งแรงทนทาน 
ช่วยประหยัดพลังงานในการขับเคลื่อน นั่นหมายถึง 
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย

SCGC ได้พัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติกส�าหรับผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์น�้าหนักเบา สามารถขึ้นรูปได้ง่าย ผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ที่บางลง แต่ยังคงความแข็งแรงได้ดี  
ช่วยประหยดัพลงังาน และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
 

ผู้คนให้ความส�าคัญกับการดูแล
สุขภาพมากขึ้น และการเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุ

จากการที่ผู ้บริโภคใส่ใจกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น  
ส่งผลให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยรับมือกับโรค
ระบาด รวมถึงดูแลปกป้องสุขภาพผู้คน นอกจากนี ้ 
หลายประเทศทั่วโลกก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
(Aging Society) สินค้าและบริการส�าหรับผู้สูงอายุ  
รวมถึงสินค้าทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ  
จึงเป็นตลาดที่ก�าลังเติบโต

SCGC ใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์และ
การออกแบบเชิงวิศวกรรม คิดค้นพัฒนานวัตกรรม
พลาสติกเพื่อการแพทย์ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของ
บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น อาทิ 
∙ เม็ดพลาสติก PVC และ PP เกรดพิเศษส�าหรบัอปุกรณ์

ทางการแพทย์
∙ นวัตกรรมป้องกนัโรคโควดิ 19 แบบเคลือ่นที ่(Mobile 

Isolation Unit) 
∙ Smart Transfer Wheelchair รถเข็นผู้ป่วยอัจฉริยะ  

 ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีกว่าเดิม
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ความเป็นเมือง 
และโครงสร้างพื้นฐาน

การขยายตัวของเมือง ท�าให้จ�าเป็นต้องเร่งพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เพื่อรองรับความ
ต้องการของผู ้อยู่อาศัยที่มีเพ่ิมมากขึ้น ตอบโจทย์ 
วิถีชีวิตที่ เปลี่ยนแปลงไป จึงเกิดการใช้นวัตกรรม 
พลาสติกเพื่อโครงสร้างพื้นฐานอย่างกว้างขวาง  
ไม่ว่าจะเป็น ท่อส่งน�้าขนาดใหญ่ ท่อส่งก๊าซ สายไฟฟ้า 
และสายสื่อสาร เป็นต้น 

การเติบโต 
ของพลังงานทดแทน

ทั่วโลกตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจเพื่อความย่ังยืน  
เพื่อตอบโจทย์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
มากข้ึน เกิดการใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงาน
หมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็น
พลังงานที่สามารถผลิตได้ต่อเนื่องทั้งปี โดยเฉพาะ 
ในพื้นที่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

SCGC คิดค้นและพัฒนาทุ่นลอยน�้า เพื่อใช้ประกอบและ
ติดตั้งโซลาร์ฟาร์มลอยน�า้ครบวงจรส�าเร็จเป็นรายแรก 
ในประเทศไทย และได้ขยายแผนงานไปสู่ธุรกิจโซลาร์
ฟาร์มลอยน�้าแบบครบวงจร SCGC Floating Solar  
Solutions เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงาน
ทดแทนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

SCGC คดิค้นพฒันานวตักรรมพลาสตกิทีช่่วยยกระดบั
คณุภาพชวีติ ส่งพลงังาน และสร้างการเชือ่มต่อโลกทัง้ใบ

∙ นวตักรรมพลาสติก PE และ PVC ส�าหรบัหุม้สายไฟฟ้า
และสายสื่อสาร

∙ นวัตกรรมพลาสติกหุ้มสายเคเบิลกันลามไฟ พัฒนา
ให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ

∙ นวัตกรรมพลาสติก PE112 ส�าหรับผลิตท่อส่งน�้า
ขนาดใหญ่ ท่อส่งก๊าซ ท่อเหมือง

∙ Elixir (เอลิเซอร์) วัสดุพอลิเมอร ์
 ส�าหรับผลิตถังเก็บน�้าโดยเฉพาะ  
 ช่วยให้น�้าสะอาด ไม่มีตะไคร่น�้า 

SCGC มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเคมีภัณฑ์ท่ีมีบทบาทส�าคัญในชีวิตผู้คน ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ โครงสร้างพื้นฐาน ไปจนถึงโซลูชัน 
ด้านพลังงาน ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน พร้อมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อทุกความเป็นไปได้

INNOVATION THAT’S REAL
นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อทุกความเป็นไปได้ 
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ความร่วมมือขับเคลื่อนบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก 
จากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality PCR)

ผูบ้รโิภคในยคุปัจจบุนัใส่ใจในเรือ่งส่ิงแวดล้อม และพร้อม
ร่วมมือคัดแยกขยะและพลาสติกใช้แล้วในครัวเรือน 
มากข้ึน ส่วนภาคธุรกิจก็เร่งปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ
ต่อสิง่แวดล้อม แบรนด์สนิค้าต่าง ๆ  ท่ัวโลกต่างเดนิหน้า 
ตั้งเป้าหมายในการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล เพ่ือผลิต
บรรจุภัณฑ์ที่ดีต่อโลก

SCGC ร่วมมือกับ Unilever ผู้ผลิตและเจ้าของแบรนด ์
สนิค้าอปุโภคบรโิภครายใหญ่ของโลก พฒันาและเปลีย่น 
ขวดบรรจุภัณฑ์ของ Unilever เป็นพลาสติก HDPE  
รีไซเคิล (rHDPE) ถือเป็นคร้ังแรกในประเทศไทยที่น�า 
พลาสตกิใช้แล้วจากครัวเรือน มาผ่านกระบวนการคดัแยก  
ท�าความสะอาด และปรับปรุงคุณสมบัติด้วยสูตรเฉพาะ 
ของ SCGC เพือ่ให้ได้เป็นเมด็พลาสตกิรไีซเคลิคณุภาพสงู  
(High Quality Post-Consumer Recycled Resin: PCR)  
ภายใต้แบรนด์ SCGC GREEN POLYMERTM เพือ่สามารถ 
น�าไปข้ึนรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้อีกคร้ัง โดยเร่ิมต้น 
เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์แกลลอนน�้ายาล้างจานซันไลต ์
เป็นอันดับแรก 

กว่าจะได้เป็นบรรจุภัณฑ์จาก 
เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง

การพัฒนาร่วมกันระหว่าง Unilever และ SCGC  
ในคร้ังน้ี นับเป็นความท้าทายของทั้งสององค์กร  
เพราะในขณะนั้น ประเทศไทยยังไม่มีเม็ดพลาสติก 
รีไซเคิลคุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของ 
สินค้าแบรนด์ระดับโลก 

“คุณสมบัติที่จ�าเป็นส�าหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์น�้ายา
ล้างจานซันไลต์ คือ ความปลอดภัย กลิ่น สี และการ 
คงรูปของขวด ซึ่งการท�างานระหว่าง Unilever และ  
SCGC ในครั้งนี้ ถือเป็นความส�าเร็จร่วมกันที่สามารถ 
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ของแกลลอนน�้ายาล้างจานซันไลต์  
จากเม็ดพลาสติกพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High 
Quality PCR) และผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก 
อย่าง  Global  Recycled  Standard  (GRS)  นบัเป็นจุดเร่ิมต้น 
ของการท�างานระหว่างสององค์กร และในอนาคต 
เราจะร่วมพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Unilever  
รวมท้ังขยายจากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประเภทใช้ใน 
ครัวเรือน (Home Care) ไปสู่สินค้าประเภทของใช้ 
ส่วนบุคคล (Personal Care)” คุณวิเวกอนันด์ ซิสท์ลา 
Regional R&D Director SEAA & Site, Unilever กล่าว

การพัฒนาร่วมกันระหว่าง Unilever  
และ SCGC ในครั้งนี้  นับเป็นความ 
ท้าทายของท้ังสององค์กร เพราะ 
ในขณะนัน้ ประเทศไทยยงัไม่มเีมด็พลาสตกิ 
รีไซเคิลคุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของสินค้าแบรนด์ระดับโลก 

นวัตกรรมพลาสติกเพื่อการแพทย์
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข

จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
ทีท่ัว่โลกต่างเผชญิ ประกอบกบัการเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายุ  
(Aging Society) SCGC จึงให้ความส�าคัญในการพฒันา 
นวตักรรมพลาสตกิเพือ่การแพทย์ ซึง่จะช่วยให้บคุลากร 
ทางการแพทย์ท�างานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

ภายใต้ความจ�าเป็นเร่งด่วนของสถานการณ์โควิด 19  
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ SCGC ได้คิดค้นและพัฒนา 
นวัตกรรมป้องกันโควิด 19 ร่วมกับทีมแพทย์อย่าง 
ใกล้ชิด และสามารถส่งมอบ นวัตกรรมป้องกนัโควดิ 19  
แบบเคล่ือนท่ี (Mobile Isolation Unit) เพื่อช่วยให ้
การปฏบัิตงิานของบคุลากรทางการแพทย์เป็นไปอย่าง 
ราบรื่นและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาล 
ที่ตั้งอยู่ห่างไกล เช่น ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ  
(Negative Pressure Isolation Room) ห้องตรวจเชื้อ 
ความดนัลบหรอืบวกแบบเคลือ่นที ่(Negative/ Positive 
Pressure Isolation Chamber) เป็นต้น

นอกจากน้ี SCGC ยังมุ ่งมั่นพัฒนา เม็ดพลาสติก 
ส�าหรับการแพทย์ SCGC™ PP Medical เพ่ืออุปกรณ์
การแพทย์และเภสัชกรรมโดยเฉพาะ ตามเงื่อนไข 
ของมาตรฐานสากล เหมาะส�าหรับวิธีการฆ่าเชื้อ  
(Steri l ization) หลายกรรมวิธี  นอกจากนี้  ยังม ี
เม็ดพลาสติก PVC ส�าหรับอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 
สามารถน�าไปขึ้นรูปได้ง่าย และสามารถสัมผัสอาหาร 
และน�้าดื่มได้อย่างปลอดภัย 

และด้วยความเชี่ยวชาญทางวัสดุศาสตร์และการ 
ออกแบบเชิงวิศวกรรม SCGC จึงไม ่ เคยหยุดนิ่ง 
ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย ์
การใช้งานทางการแพทย์ และช่วยพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตผู้คน อาทิ รถเข็นผู้ป่วยอัจฉริยะ (Smart Transfer  
Wheelchair) หน้ากากอนามัยสามมิติส�าหรับชีวิต 
วิถีใหม่ ภายใต้แบรนด์ วาโรการ์ด (VAROGARD)

ผู้เชี่ยวชาญของ SCGC ได้คิดค้นและ 
พฒันานวตักรรมป้องกันโควดิ   19   ร่วมกบั 
ทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด และสามารถ 
ส่งมอบ นวัตกรรมป้องกันโควิด 19  
แบบเคลือ่นที ่(Mobile Isolation Unit)  
เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากร 
ทางการแพทย์เป็นไปอย่างราบรื่นและ
ปลอดภัย 
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นวัตกรรมพลาสติกเพื่อผลิตชิ้นส่วนรถยนต์น�้าหนักเบา 
ให้ทุกการเดินทางปลอดภัยและประหยัดพลังงาน

อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และช้ินส่วนรถยนต์  
มีแนวโน้มการใช้พลาสติกสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อรองรับ
การพัฒนาของนวัตกรรมยานยนต์ให้มีน�้าหนักเบาลง  
ลดการใช้พลงังาน รวมถงึการเติบโตของตลาดรถยนต์
ไฟฟ้า (EV car) ที่พลาสติกเข้าไปมีบทบาทอย่างมาก 
ทั้งในชิ้นส่วนและแบตเตอรี่ 

เทรนด์ยานยนต์ประหยัดพลังงาน

ผู้ผลิตยานยนต์ในปัจจุบัน ต่างพยายามหาวิธีท�าให้
รถยนต์สามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้น ดังนั้น 
หากสามารถลดน�้าหนักของชิ้นส่วนรถยนต์ให้บางลง
และมนี�า้หนกัเบาลง โดยทีย่งัคงความแข็งแรงเท่าเดิมได้  
ก็จะส่งผลให้น�้าหนักโดยรวมของรถยนต์ทั้งคันลดลง 
ช่วยให้ประหยัดพลังงาน และลดปริมาณการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ

พลาสติก ตอบโจทย์ยานยนต์ยุคใหม่

เมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์มีทิศทางที่ต ้องการลด 
น�้าหนักโดยรวมของรถยนต์ ความต้องการใช้วัสดุ
พลาสติกจึงเพิ่มมากขึ้น โดยต้องการวัสดุพลาสติก
ที่มีความแข็งแรง รับแรงกระแทกได้ดี (high impact)  
คงรูปได้ดี (high stiffness) ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของผู ้ใช้งานรถยนต์ โดยเพิ่มคุณสมบัติ
ของการไหลตัวที่ดีเพื่อให้ขึ้นรูปชิ้นงานที่บางลงและ 
มีขนาดใหญ่ข้ึนได้ ถอืเป็นความท้าทายอย่างมาก เพราะ 
ต้องควบคุมให้คุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของเม็ดพลาสติก 
ยังคงประสิทธิภาพที่ดีเช่นเดิม

เมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์มีทิศทางที ่
ต้องการลดน�า้หนกัโดยรวมของรถยนต์  
ความต ้องการใช ้วัสดุพลาสติก
จึงเพิ่มมากขึ้น โดยต้องการวัสดุ 
พลาสติกที่มีความแข็งแรง รับแรง 
กระแทกได้ดี (high impact) คงรูป 
ได้ดี (high stiffness) ตามมาตรฐาน 
ความปลอดภัยของผู้ใช้งานรถยนต์

PE112 มาตรฐานท่อส่งน�า้ประปาระดับโลก 
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คน

จากจ�านวนประชากรที่มีการเติบโต สาธารณูปโภค 
ขั้นพื้นฐานจึงขยายตัวเพื่อรองรับความต้องการที่ 
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการอุปโภคบริโภคน�้าจืดซึ่งเป็น
ปัจจัยขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น เกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็นที่อยู ่อาศัยและสถานที ่
ท่องเทีย่วตดิอันดบัโลก เป็นอกีพืน้ทีท่ีแ่หล่งน�า้จืดบนเกาะ 
มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ในขณะที่การน�า 
น�้าทะเลไปผลิตน�้าประปามีต้นทุนสูง และอาจส่งผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

SCGC ได้ร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  
ในโครงการวางท่อส่งน�้าประปาลอดทะเลระหว่าง 
อ�าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงเกาะสมุย ซึ่งมี
ระยะทางของท่อยาวกว่า 120 กิโลเมตร แบ่งเป็นการ 
วางท่อบนบก เป็นระยะทาง 100 กิโลเมตร และวางท่อ 
ขนาดใหญ่ใต้ทะเลความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร  
ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้น�าเม็ดพลาสติก 
PE112 มาใช้ในการผลิตท่อส่งน�้าลอดใต้ทะเล

SCGC เป็นผู ้คิดค้นนวัตกรรมเม็ดพลาสติก PE112  
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนคอมพาวนด์สีด�า รายแรก 
ของโลก (จากการจด EUROPEAN PATENT ปี 2561)  
ส�าหรับงานท่อแรงดันสูง เช่น ท่อส่งน�้า ท่อส่งแก๊ส และ 
ท่อเหมือง ซึ่งเม็ดพลาสติก PE112 มีคุณสมบัติพิเศษ  
คือ สามารถทนแรงดันได้มากกว่าเม็ดพลาสติก PE100  
ที่ใช้ทั่วไปในตลาดถึง 10% จึงมั่นใจได้ในเชิงคุณภาพ  
และมาตรฐานความปลอดภัย 

คุณวิบูลย์ แสงวิทยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท วิค จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตท่อและรับผิดชอบ 
การเชื่อมท ่อของโครงการ กล ่าวถึงนวัตกรรม 
เม็ดพลาสติก PE112 ว่า “ส�าหรับโครงการนี้ การเลือกใช้ 
เม็ดพลาสติก PE112 ของ SCGC นั้น ท�าให้บริษัทมีความ 
มั่นใจในเรื่องของกระบวนการผลิตท่อ การใช้ PE112  
จะท�าให้อายุการใช้งานของท่อยาวนานขึ้น เนื่องจาก 
มีความแข็งแรงสูงกว่า ผลประโยชน์จะอยู ่ที่ผู ้ใช้น�้า  
รวมถึงการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นผู ้ดูแลระบบ 
ท่อส่งน�า้”
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SCGC FLOATING SOLAR SOLUTIONS 
โซลาร์ฟาร์มลอยน�้าครบวงจร เพื่อพลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน

การผลิตพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทติย์ด้วยโซลาร์เซลล์  
เป็นหนึ่งในวิธีการผลิตพลังงานสะอาดที่ได้รับความ 
นิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบโซนร้อนเช่น 
ในประเทศไทย ที่เห็นได้ในปัจจุบัน คือ การใช้โซลาร์เซลล์ 
ทั้งแบบติดตั้งบนพื้นดิน ติดตั้งบนหลังคา และติดตั้ง 
บนผวิน�า้ ซึง่ SCGC ได้ริเร่ิมพัฒนานวตักรรมทุน่ลอยน�า้ 
ส�าหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนผิวน�้าได้เป็นรายแรก 
ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560 โดยติดต้ังแห่งแรกที่บ่อ 
เกบ็น�า้ภายในโรงงานของ SCGC ซึง่สามารถน�าพลงังาน
จากโซลาร์เซลล์ไปใช้ภายในอาคารของ SCGC 

ต่อมาได้ขยายแผนงานสู่ธุรกิจโซลาร์ฟาร์มลอยน�้า 
แบบครบวงจร SCGC Floating Solar Solutions  
เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาดท่ีเพิ่ม 
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการศึกษาความเป็นไปได ้
ก่อนเริ่มโครงการ การออกแบบระบบโซลาร์และระบบ 

ยึดโยง บริการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา และการ 
รับประกันสินค้า โดย SCGC เป้าหมายท่ีจะส่งเสริม 
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นทางเลือกการ 
ใช้พลังงานสะอาดในราคาที่สามารถเข้าถึงได้แก่ลูกค้า

ต่อยอดนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน
ให้กับประเทศไทย

SCGC ร่วมกับ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด  
(มหาชน) หรือ TSE ในการออกแบบโครงการโรงไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน�้า ขนาด 8 เมกะวัตต ์
ท่ี จ.ปราจีนบุรี น�าพ้ืนท่ีบ่อน�้าของบริษัทมาใช้ประโยชน ์
ในการผลิตพลังงานสะอาด ช่วยลดการปล่อยก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ และท�าให้ TSE มีส่วนร่วมในการ 
ผลิตพลังงานสะอาดเพ่ือประโยชน์แก่ลูกค้าและชุมชน  
ถือเป็นก้าวส�าคัญสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ 
(Carbon Neutrality) อย่างแท้จริง

ส�าหรับ Floating Solar Solutions ท่ีดี 
ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ ค�าตอบของ  
TSE คือ SCGC

“ส�าหรบั Floating Solar Solutions ทีด่ทีีส่ดุในประเทศไทย 
ตอนนี้ ค�าตอบของ TSE คือ SCGC เพราะเมื่อเรามาดู 
ในแง่ supplier ในการท�าทุน่ลอยน�า้ทีจ่ะไปตดิแผงโซลาร์  
SCGC เป็นผู้น�าและเป็น Supplier รายแรกของประเทศไทย  
และในแง่ของการออกแบบ ทุ่นลอยน�้ามีความแข็งแรง  
ทนทาน อยู ่กลางแจ ้งได ้  นั่น เป ็นที่มาที่ เราเลือก 
ส่วนประกอบ ในการท�า Floating Solar จาก SCGC”  
ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บรษิทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ย่ี จ�ากดั (มหาชน) กล่าวถงึ 
ความร่วมมือในครั้งนี้

SCGC ได้ส่งมอบทุ่นลอยน�้าเพ่ือประกอบและติดต้ัง 

โซลาร์ฟาร์มลอยน�า้แล้วถึง 43 โครงการ ช่วยสนบัสนนุ 

การใช้พลังงานทดแทนและมีส่วนร่วมในการลด 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 35,000 ตนั
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี เทยีบเท่าการปลกูต้นไม้ 

37,150 ไร่*

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การวิจัยและพัฒนา 
เร่งขยายสินค้า HVA เดินหน้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ซึ่งในปี 2564 SCGC มีสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้า  
HVA  35.8%  ของรายได้จากการขายทัง้หมด นอกจากนี้  
ยังเร่งพัฒนา Breakthrough Technology ที่จะช่วย 
ขับเคลื่อนและต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบ 
โจทย์ตลาดโลกอกีด้วย โดย SCGC มศีนูย์วจิยัและพฒันา  
(R&D Center) ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ประเทศ 
อังกฤษ และนอร์เวย์ เพื่อคิดค้นและพัฒนางานวิจัยไปสู่ 
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว และตอบโจทย์ 
ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยมีทีมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีทั้งใน 
และต่างประเทศกว่า 560 คน* รวมถึงมีเครือข่ายและ 
พันธมิตรด้านนวัตกรรมกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน 
ชัน้น�าระดบัโลก พร้อมทัง้จดัสรรงบประมาณปีละ 1,700- 
2,500 ล้านบาท ในช่วงปี 2562 ถงึปี 2564 เพือ่สนบัสนนุ 
การวิจัยและพัฒนา หรือราว 1% ของรายได้จาก 
การขาย นอกจากนี้ SCGC ยังเข้าร่วมเป็นพันธมิตรและ 
เปิดรับเทคโนโลยใีหม่ ๆ  ผ่านทางการลงทนุในสตาร์ตอัป  
รวมถงึการลงทนุในกองทนุร่วมลงทนุ (Venture Capital  
Funds) อย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนั SCGC มสีทิธบิตัรรวมกว่า  
473 รายการ*

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

SCGC ได้พัฒนากระบวนการด้าน 
นวตักรรมอย่างต่อเน่ือง เพือ่เร่งขยาย 
สนิค้าและบริการทีม่มีูลค่าเพิม่สงู (High  
Value Added Products & Services:  
HVA)  โดยมุ ่งน�า เสนอสินค ้าและ 
บริการเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม 
ท่ีเก่ียวเนื่องกับเมกะเทรนด์

INNOVATION THAT’S REAL
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การพัฒนานวัตกรรม
ของ SCGC

สร้างศูนย์วิจัย 
และพัฒนาในไทย
และต่างประเทศ

พัฒนาตัวเร่ง
ปฏิกิริยา
ใช้เอง

สร้างศูนย์นวัตกรรม
เพื่อท�างานร่วมกับ
ลูกค้า

สร้างโรงงาน
ต้นแบบ

สร้างโรงงาน 
จากเทคโนโลยี 
ที่พัฒนาขึ้นเอง

ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาต้นแบบสินค้า i2P 
(Ideas to Products) 

เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าและ 
ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที SCGC 
จึงก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาต้นแบบสินค้า  
หรือ “i2P Center” (Ideas to Products) ที่ จ.ระยอง  
เมื่อปี 2562 ซ่ึงถือเป็นหนึ่งในศูนย์พัฒนาแอปพลิเคชัน 
และนวัตกรรมแห่งแรก ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือ 
เป็นโซลูชันด้าน Material Selection, Design และ  
Process นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาต้นแบบสินค้า  
ช่วยจดุประกายความคดิให้กบัลกูค้าและเจ้าของแบรนด์
สินค้า รวมทั้งมีกระบวนการเร่งให้เกิดนวัตกรรม 
และการพัฒนาสินค้าต้นแบบได้รวดเร็วขึ้น 

SCGC ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน 
ต่าง ๆ มาช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับ 
ลูกค้า เจ้าของแบรนด์สินค้า คู่ค้า และองค์กรต่าง ๆ   
ตลอดจนการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมร่วมกันเพื่อ 
ตอบโจทย์ตลาดในอนาคต โดยศูนย์ i2P ยังเป็นพื้นที ่
ส�าหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญกับ 
กลุ่มเครือข่าย ซึ่งเป็นกุญแจส�าคัญของการพัฒนา 
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

ศูนย์ i2P มีบริการอย่างครบวงจร เริ่มต้ังแต่แนว 
ความคิดไปสู ่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การให้ค�าปรึกษา
ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการเลือกวัสดุ หรือออกแบบสูตร
พอลิเมอร์ที่เหมาะสมกับสินค้า (Material Formulation) 
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็น 
การออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design) 
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เพื่อ
ให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีทั้งสวยงามและตอบโจทย์การใช้งาน  
ในปี 2564 ศูนย์ i2P ช่วยสร้างสรรค์แนวความคิดสินค้า 
ใหม่กว่า 100 รายการ และมีโครงการพัฒนาสินค้าใหม่  
90 รายการ ท�าให้ SCGC สามารถเปิดตัวสินค้าใหม่  
15 รายการในประเทศไทยและทั่วโลก

SCGC ก่อต้ังศูนย์นวตักรรมและพฒันา 
ต้นแบบสินค้า หรือ “i2P Center”  
(Ideas to Products) ท่ี จ.ระยอง  
เมือ่ปี 2562 ซึง่ถือเป็นหนึง่ในศนูย์พัฒนา 
แอปพลิเคชันและนวัตกรรมแห่งแรก ๆ 
ในภูมิภาคอาเซียน 
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ขยายขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

รวดเร็วขึ้น ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น

SCGC พัฒนา Digital Commerce Platform (DCP)  
แพลตฟอร์มครบวงจรที่ช ่วยให้ลูกค้าสามารถเห็น 
ข้อมูลจากต้นทางถึงปลายทาง (End-to-end Data  
Visibility) ตัง้แต่รบัค�าสัง่ซือ้จนถงึการส่งสนิค้า สามารถ 
ตอบข้อซักถามจากลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ ท�าให้ลูกค้า 
ตัดสินใจได ้ทันที  และยังใช ้ประโยชน์จากการเก็บ  
Customer Voice มาวเิคราะห์เพ่ือพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่ 
ได้อีกด้วย ช่วยยกระดับการบริการลูกค้าและสามารถ 
ลดเวลารอคอยของลูกค้าได้ราว 70%

เสริมกระบวนการผลิตให้แข็งแกร่ง

∙ การจัดหาวัตถุดิบตั้งต้น (Feedstock) SCGC  
พัฒนาแบบจ�าลอง Machine learning เพ่ือใช้ในการ
คาดการณ์สภาวะตลาด ช่วยให้ตดัสนิใจในการจดัหา 
วัตถุดิบที่ตรงตามอุปสงค์ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

∙ การผลิต   SCGC  พฒันาและบูรณาการแพลตฟอร์ม  
โดยปรับใช้ Machine learning ดิจิทัลทวิน (Digital  
Twin) หรือการจ�าลองสถานการณ์ (Simulation)  
หุ่นยนต์ และการเช่ือมโยงและถ่ายทอดข้อมูลผ่าน  
Internet of Things (IoT) เพื่อปรับปรุงกระบวนการ 
ทางธุรกิจและเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดยมีโซลูชันดังนี้

o Digital  Rel iabi l ity Platform โซลูชัน 
การบริหารจัดการประสิทธิภาพของสินทรัพย์ 
(Asset Performance Management: APM) 
แบบสมบูรณ์ ช่วยคาดการณ์ความสมบูรณ์
ของอุปกรณ์ ใช้เพ่ือตรวจสอบประสิทธภิาพ และ 
ใช ้ เพื่อบ�ารุงรักษาระบบการด�าเนินงานได ้ 
แบบครบวงจรเพื่อลดการหยุดผลิตนอกเหนือ 
จากแผน (Unplanned Downtime) 

o ปัญญาประดิษฐ์ การจ�าลองสถานการณ์  
(Simulation) หรือดิจิทัลทวิน (Digital Twin)  
การจ�าลองสถานการณ์ (Simulation) พร้อม
ปัญญาประดิษฐ์แบบเรียลไทม์เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ที่ เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ช ่วย เพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตให้สูงสุด  
ช่วยลดเวลาและของเสียได้อย่างมีนัยส�าคัญ 
ในการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 
การเปลี่ยนการผลิตของแต ่ละผลิตภัณฑ ์  
(Product Transition)

o เทคโนโลยีดิจิทัล AI Supervisory for Energy 
Analytics ในการลดการใช้พลังงานและปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก (GHG) ใช้เพื่อการเฝ้าติดตาม 
และลดการใช้พลังงานในการผลิต

พัฒนาสินค้าใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้น

เพื่อพัฒนาสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง (HVA) SCGC ได้พัฒนา 
แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบบูรณาการเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
ส�าหรับเพื่อพัฒนาสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง (HVA) SCGC  
ได้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทลัแบบบรูณาการเพือ่รวบรวม 
ข้อมูลส�าหรบักระบวนการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ทัง้หมด  
และสร้างแบบจ�าลอง (Simulation Model) เพื่อลดเวลา 
ในการสร้างผลิตภัณฑ์ต ้นแบบ (Prototype) ซึ่ง 
ช่วยให้ SCGC สามารถพัฒนาและน�าเสนอสินค้าใหม ่
สู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์

SCGC ให้ความส�าคัญสูงสุดกับความมั่นคงปลอดภัย 
ทางไซเบอร์ เพ่ือป้องกันโครงสร้างพื้นฐานและระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลขององค์กร ปรับใช ้
เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ต่าง ๆ  
พร้อมสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัย 
ทางไซเบอร์แก่บุคลากร 
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การพัฒนาคน 
ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง

SCGC มุ่งสร้าง “คนเก่ง” และ “คนดี”  
เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ สิ่งแวดล้อม  
และสังคมให ้ เติบโตไปพร ้อมกัน 
ตามกลยุทธ์ ESG

SCGC ส่งเสริมพนักงานทุกระดับในการเรียนรู ้และ
พฒันาตวัเองอย่างต่อเนือ่ง ทัง้ความรู้และทักษะในงาน
ปัจจุบันและเตรียมความพร้อมส�าหรับโอกาสในอนาคต 
ควบคู่กับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและภาวะ
ผู้น�า ภายใต้วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการ
เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย

มิติการเรียนรู้ 70 : 20 : 10 

SCGC สนับสนุนทุกรูปแบบการเรียนรู้ โดย 70 มาจาก 
การปฏิบัติงานจริง 20 จากผู้มีประสบการณ์ และ 10  
จากการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ โดยได้น�าระบบ 
การเรียนรู้ดิจิทัล มาบริหารจัดการหลักสูตร ภายใต ้
ชื่อ StartDi Learning Platform พร้อมปรับปรุงเนื้อหา 
ให้ทันสมัยตลอดเวลา 

หลักสูตรจากสถาบันชั้นน�า

SCGC มีหลักสูตรพัฒนาพนักงานจากสถาบันชั้นน�า 
ทั้งในและต่างประเทศ ได ้แก ่  Harvard Business  
Publishing และหลักสูตรทั่วไปในด้านอื่น ๆ อีกกว่า  
1 ,300 หลักสูตร เ พ่ือพัฒนาพนักงานทั้งในด ้าน 
การบริหาร เทคโนโลยี และการพัฒนาภาวะผู้น�า  

ศูนย์ฝึกอบรม Operation Excellence 
Training Center (OETC)

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคนิคแก่พนักงาน  
SCGC ได้จัดต้ังศูนย์ฝึกอบรม Operation Excellence  
Training Center (OETC) ที่ จ.ระยอง มีเคร่ืองมือ 
ประกอบการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อให้พนักงานรวมถึง 
บุคคลภายนอกได้ใช้อบรมและฝึกปฏิบัติจริงเพื่อสร้าง 
ความรูค้วามช�านาญในการปฏิบตังิานโรงงานปิโตรเคมี 

นอกจากน้ี ได้น�าองค์ความรูแ้ละประสบการณ์ไปถ่ายทอด 
และแลกเปลี่ยนให้พนักงานต่างชาติที่ปฏิบัติงานใน 
ต่างประเทศ เช่น โครงการ Long Son Petrochemical  
Complex ในประเทศเวียดนาม 

Reskill and Upskill

SCGC มุ ่งพัฒนาศักยภาพที่มีอยู ่เดิมให้เพิ่มมากขึ้น  
(Reskill) และเสริมทักษะใหม่ (Upskill) ให้มีความรู ้ 
รอบด้าน โดยเฉพาะทักษะด้านการใช้ประโยชน์จาก 
ข้อมูลดิจิทัล (Digital and Data) เพื่อให้สามารถ 
วิเคราะห์ คาดการณ์สถานการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การด�าเนินธุรกิจ 

ทุนการศึกษา

SCGC มอบทุนการศึกษาแก่พนักงานที่มีศักยภาพ 
ไปศึกษาเพ่ิมเติมในมหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศ  
ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และได้เพิ่มทุน
การศึกษาในด้านพลังงาน และด้านดิจิทัล เพ่ือตอบรับ
กับกลยุทธ์ของธุรกิจ 

Diversity

SCGC ยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างของ 
บุคคล ซึ่งจะช่วยเติมเต็มศักยภาพขององค์กร เป็นจุด 
เริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ 

SCGC มุ่งสร้าง “คนเก่ง” และ “คนดี” เพ่ือขับเคลื่อน 
ธุรกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน 
ตามกลยุทธ์ ESG



ส่งเสริมการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียม
ไม่มีการละเมิด

สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น

เป้าหมายการ ไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดของ

กฎหมาย 
และ

การหยุดชะงัก
ทางธุรกิจ 

เป็นศูนย์

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน
ภายในปี 2593

โดยจะลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกให้ได้ 20%

ภายในปี 2573
(ปีฐาน 2564)

เพ่ิมปริมาณการขายรวม
กลุ่มผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม (GREEN POLYMER)

1 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2573
โดยมีโครงการความร่วมมือ

ท้ังในและต่างประเทศ

ลดปริมาณของเสีย
ที่ส่งไปกําจัดลง 75%

ในปี 2568
(ปีฐาน 2557)

ลดปริมาณ
การใช้น้ําจากภายนอก

5% ภายในปี 2568
(ปีฐาน 2557)

ดําเนินธุรกิจด้วย
 ความรับผิดชอบ
 โปร่งใส
 เป็นธรรม 
ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ
ของ SCGC

เป้าหมาย
ลดการเจ็บป่วย
จากการทํางาน

และอุบัติเหตุ
ระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี

 เป็นศูนย์

เสริมสร้าง
และสนับสนุน

การมีส่วนร่วม
กับชุมชน และ
ผู้มีส่วนได้เสีย

เป้าหมายนํานโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชันมาปฏิบัติ 

กําหนดให้พนักงานทุกระดับ
ผ่านการทําแบบทดสอบ

ด้านจริยธรรม 

100%

SAFETY

ENVIRONMENTAL

SOCIAL

GOVERNANCE
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SCGC กับแนวคิด ESG
เพื่อสังคมที่ดี สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด�าเนินธุรกิจด้วยบรรษัทภิบาล

SCGC มุ่งสู่การเป็น “ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพ่ือความยั่งยืน” หรือ  
“Chemicals Business for Sustainability” ด�าเนินธุรกิจ 
ตามหลักบรรษัทภิบาล โดยค�านึงถึงผลกระทบด ้าน 
ส่ิงแวดล้อมและสังคม (ESG) เพ่ือตอบเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ 
ได้ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก  
และสร้างการเติบโตระยะยาวอย่างย่ังยืน

S C G C  ด� า เ นิ น ธุ ร กิ จ ต า ม ห ลั ก 
บรรษทัภบิาล โดยค�านงึถงึผลกระทบ 
ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม (ESG)  
เพื่อตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การด�าเนินงาน
ตามแนวทาง ESG 
ครอบคลุม 3 มิติส�าคัญ



2560

12.4%
2561

13.6%
2562

11.2%
2563

13.1%
2564

14.5%

ภาพรวมการลดก๊าซเรือนกระจก โดยเปรียบเทียบกับปีฐานในปี 2550

ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

% เทียบกับปีฐาน

0.64
0.69

0.55 0.60
0.80

ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 

20%
ของปีฐาน 2564 

ภายในปี 2573 
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SCGC 
มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ภายในปี 2593

CLIMATE RESILIENCE IN ACTION
พัฒนากระบวนการผลิตและนวัตกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

นวัตกรรม emisspro®  
สารเคลือบผนังเตาปฏิกิริยา 
เพื่อลดการสูญเสียความร้อน 

∙ ลดการใช้พลังงานที่เตาปฏิกิริยาได้อย่างน้อย 2%
∙ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม ้

เชื้อเพลิง 73,539 ตันคาร ์บอนไดออกไซด ์ 
เทียบเท่า   สะสม   4   ปี   ตามอายกุารใช้งาน   (ปี    2561-2564)  
และขยายผลไปยังอุตสาหกรรมอื่นที่มีเตาปฏิกิริยา 
มากกว่า 192 เตาทั่วภูมิภาคเอเชีย 

ใช้พลังงานทดแทน ลดการพึ่งพา 
เชื้อเพลิงฟอสซิล

∙ ตดิตัง้ floating solar บรเิวณบ่อน�า้ และ solar rooftop  
บนหลังคาส�านักงานขององค์กร

∙ โครงการ SCGC Floating Solar Solutions ได้ติดตั้ง 
ให ้แก ่บริษัทในเครือเอสซีจี และลูกค้าภายนอก  
รวมมากกว่า 43 โครงการ มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 
รวมกว่า 50 เมกะวัตต์ ช่วยลดการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจกได้กว่า 35,000 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทยีบเท่าต่อปี 

∙ SCGC ลดการใช้พลังงานในปี 2564 ลงได้ 9.7% หรือ 
คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง 801,186  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

∙ ปรับปรุงกระบวนการและอุปกรณ์ ช่วยลดการใช้
พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

∙ น�าเทคโนโลยีดิจิทลัมาประยกุต์ใช้ในกระบวนการผลติ 
∙ บรษัิท ระยองโอเลฟินส์ จ�ากัด ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ  

SCGC ได้น�าระบบดิจิทัลอัตโนมัติ ด้วย Machine  
Learning มาใช้ในการตรวจวัดและต้ังค่าควบคุม 
ระบบไอน�้าซึ่งมีความซับซ้อนสูง และปรับปรุง 
การท�างานของเตาปฏิกิริยาความร้อน ซึ่งเป็น 
อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานมากที่สุดในโรงงาน ช่วยลด 
การใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
รวม 8,030 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อปี



สแกนเพือ่ชม VDO

สแกนเพือ่ชม 
VDO
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SCGC ยกระดบัคุณภาพชีวติของผูค้นในสงัคมและชุมชน ครอบคลุมท้ังด้านเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมเพือ่ให้ชมุชนสามารถพึง่พาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
ผลักดันให้สังคมและชุมชนน�าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในชีวิตประจ�าวันผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มุ่งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด มีส่วนร่วมในการช่วยลดวิกฤติภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศ พร้อมขับเคลื่อนการสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชน

ADVANCING COMMUNITY 
พัฒนาชุมชนและสังคม ควบคู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

น�าขยะเข้าสู่ระบบรีไซเคิล 

คิดค้นพัฒนาน�าถุงนม 
มาหมุนเวียนสร้างประโยชน์  
โดยสามารถรวบรวมถุงนมกลับเข้าสู ่
กระบวนการรีไซเคิลได้กว่า 1.8 ตัน

โครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ

SCGC ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง 
ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่บ้าน วัด โรงเรียน และเชื่อมต่อ 
กับธนาคารขยะชุมชน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
พฤตกิรรมการคดัแยกขยะในทกุภาคส่วน สามารถผลกัดนั 
ให้เกิดธนาคารขยะชุมชนในพื้นที่ จ.ระยอง 14 แห่ง  
มีสมาชิกที่อยู่ในเครือข่ายธนาคารขยะกว่า 3,500 คน*  
คิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงได ้
กว่า 134,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ (kgCO2eq) 

โครงการถุงนมกู้โลก 

ถงุนมโรงเรยีนเป็นขยะทีม่ปีรมิาณมาก SCGC จงึคดิค้น 
พฒันาน�าถงุนมมาหมนุเวยีนสร้างประโยชน์ โดย SCGC  
ได้ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย รณรงค์ให้นักเรียนดื่มนม 
ให้หมด ไม่เหลือทิ้ง และมีส่วนร่วมในการรวบรวม 
ถุงนม เพื่อน�ามาผลิตเป็น “เก้าอี้พลาสติกรีไซเคิล”  
สร้างมูลค่าให้กับถุงนมโรงเรียนใช้แล้ว และยังเป็น 
สือ่การเรยีนการสอนให้เยาวชนลงมอืปฏบิตัจิรงิ  
ปัจจุบันมีโรงเรียนในหลายจังหวัด 
เข้าร่วมโครงการกว่า 1,300 โรงเรียน  
สามารถรวบรวมถุงนมกลับเข้าสู ่
กระบวนการรไีซเคลิได้กว่า 1.8 ตัน*  
พร้อมขยายผลต่อไป

ขับเคลื่อน
การหมุนเวียน
ทรัพยากร

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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แอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” (KoomKah) 

เพ่ือน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการธนาคาร 
ขยะ เพิ่มความสะดวก ง่ายต่อการจัดการข้อมูลขยะ 
รีไซเคิลและข้อมูลสมาชิกมากยิ่งขึ้น SCGC ได้น�าร่อง 
ใช้กับธนาคารขยะเขาไผ่ จ.ระยอง ปรับปรุงแก้ไขจนมี 
ความสมบูรณ์ เหมาะกบัการใช้งาน ซึง่ช่วยบรหิารข้อมูล 
และสร้างความคล่องตวัในการจดัการข้อมลูของสมาชิก 
และข้อมูลขยะรีไซเคิลให้รวดเร็วขึ้น ซึ่งได้ขยายผลใช้กับ 
ธนาคารขยะที่ร่วมโครงการในจังหวัดระยอง 14 แห่ง* 

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

โครงการบ้านปลา SCGC

กลุ่มประมงพื้นบ้านใน จ.ระยอง ประสบปัญหาเรื่อง 
ปริมาณปลาและสัตว์น�้าในทะเลมีจ�านวนลดน้อยลง 
อย่างมาก ส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่  
SCGC ได้ร่วมกับ สทช.1 (ในสังกัดกรม ทช.) ออกแบบ 
และจัดท�าบ้านปลาจากวัสดุท่อ PE100 ที่เหลือจาก 
กระบวนการทดสอบขึน้รปู ตามหลกัเศรษฐกจิหมุนเวยีน  
(Circular Economy) โดยได้วางบ้านปลาในชายฝั่งทะเล 
ภาคตะวนัออก ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ตาราง 
กิโลเมตร ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง  
จันทบุรี และตราด จ�านวนกว่า 2,180 หลัง  
พร้อมทั้งมีการศึกษาวิจัยเพื่อติดตาม 
คณุภาพสิง่แวดล้อมและความอดุมสมบรูณ์ 
ของพื้นที่จัดวางบ้านปลาอย่างต่อเนื่อง  
โดยได้พบสิง่มชีวิีตทีม่คีวามหลากหลายสงูสดุ 174 ชนดิ  
ในพื้นที่ที่ศึกษา และสร้างรายได้ให้กับประมงเรือเล็ก  
ครัวเรือนละกว่า 15,000 บาทต่อเดือน*

ขับเคลื่อน 
การลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก

โครงการปลูกป่าชายเลนลดโลกร้อน
SCGC ได้ปลูกจิตส�านึกให้เยาวชนและประชาชนใน 
จงัหวดัระยองเหน็ความส�าคญัของการปลกูป่าแล้วกว่า  

100,000 คน (ปี 2560–2564) โดย SCGC ได้ร่วมกับ 
กรมทช.  และชุมชนในพื้น ท่ีฟื ้นฟู 

ป่าชายเลน และปลูกป่าชายเลน 
แล้วกว่า 152,600 ต้น ในพื้นที่ 

218 ไร่ สามารถดูดซับก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า  
7,000 ตันต่อปี พร้อมทั้งมี
แผนขยายพืน้ทีอ่ย่างต่อเนือ่ง

โครงการบริหารจัดการต้นน�้า 
ร่วมกับชุมชนรอบเขายายดา จ.ระยอง สร้างโมเดล 
การจดัการน�า้ “2 สร้าง 2 เกบ็” คอื สร้างคน สร้างกตกิา  
เก็บข้อมูล เก็บน�้า ท�าให้ชุมชนมีน�้าเพียงพอกับการดูแล 
พืน้ทีเ่กษตรซึง่เป็นสวนผลไม้กว่า 10,000 ไร่ เกดิผลผลติ 
กว่า 79 ตนัต่อปี และต่อยอดเป็นกจิกรรมสวนท่องเทีย่ว 
เชิงเกษตร สร้างรายได้เพิ่มเติมให้ชุมชน 

จากผลการศึกษา NDVI ประเมินความสมบูรณ์ของป่า หลังการสร้างฝายชะลอน�้าท่ีเขายายดา  
จังหวัดระยอง ปี 2557 โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล อดีตผู้อ�านวยการส่วนวิจัยต้นน�้า กรมอุทยาน 
แห่งชาต ิสตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื พบว่า เขายายดาสร้างน�า้ท่าในล�าธารประมาณ 14.83 ล้านลกูบาศก์เมตร  
และสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือสร้างอากาศที่ ดีให ้ชุมชนได้กว ่า 38.40  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไร่ หรือคิดเป็นกว่า 20,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

ปลูกป่าชายเลนไปแล้วกว่า
152,600 ต้น
และจะขยายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
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ขับเคลื่อนการสร้างอาชีพ
และรายได้ชุมชน
สามารถสร้างรายได้จากการสนับสนุน  
40 ล้านบาทต่อปี
สร้างรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชน
ราว 7 ล้านบาทต่อปี

SCGC มุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผสมผสานหลัก 
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมชูอัตลักษณ์ท้องถ่ิน เพ่ือสร้าง 
ความแตกต่างและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดย SCGC ให้ความส�าคัญ 
กับการพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ชุมชนสามารถ 
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เช่น แนะน�าการจดทะเบียนวิสาหกิจ จัดอบรมการขาย 
สินค้าออนไลน์ เป็นต้น โดยได้พัฒนาศักยภาพ 
ชุมชนแล้วกว่า 1,000 คน วิสาหกิจชุมชนที่ร่วม 
เข้าอบรม เช่น วสิาหกจิชมุชนแสนใย คนแสนวถิี  
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทิวลิป ชุมชนเนินพยอม  
(8 เซียน) วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผ้า 
มาบชลูด เป็นต้น 

คณะกรรมการของบริษัท

นายชุมพล ณ ล�าเลียง
ประธานกรรมการ  
และกรรมการอิสระ

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 1 สิงหาคม 2564

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

• ตั้งแต่ 2549 รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  

 และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

• ตั้งแต่ 2560 ที่ปรึกษา บริษัททุนลดาวัลย์ จ�ากัด

• ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทเคมปินสยาม จ�ากัด

• ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น /  
กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ : -

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
กรรมการ

วันทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 1 สิงหาคม 2565

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการ และกรรมการกิจกรรม

 เพื่อสังคม บริษัทเอสซีบี เอกซ์ จ�ากัด (มหาชน) 

• ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ และกรรมการ

 กิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

• ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ 

 บริษัททุนลดาวัลย์ จ�ากัด และบริษัทในเครือ

 ตามที่ได้รับมอบหมาย

• ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ

 บริษัทเทเวศประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัทอื่น ๆ อีก 7 บริษัท

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น /  
กิจกรรมพิเศษทีส่�าคัญ

• ตั้งแต่ 2561 ประธานข้าราชบริพารในพระองค์

• ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการและผูอ้�านวยการ

 ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

• ตั้งแต่ 2561 เลขาธิการพระราชวัง

• ตั้งแต่ 2560 ราชเลขานุการในพระองค์

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส�านักพระราชวัง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
รองประธานกรรมการ  
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วันทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 30 มีนาคม 2555

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

• ตั้งแต่ 2565 กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา

 และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทเซ็นทรัล 

 รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

• ตั้งแต่ 2558 กรรมการ, กรรมการผู้จัดการใหญ่,  

 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 8 บริษัท

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น /  
กิจกรรมพิเศษทีส่�าคัญ

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการอ�านวยการ

 สถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบดี

• ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์

 การด�าเนินงานเพื่อการพัฒนา ส�านักงานพัฒนา

 วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ

• ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการเพื่ออนาคต

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

นายวินิจ ศิลามงคล
กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 
และบริหารความเสี่ยง

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 1 สิงหาคม 2564

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

• ตั้งแต่ 2565 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

 ตรวจสอบ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จ�ากัด (มหาชน)

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

 และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท ออลล่า จ�ากัด (มหาชน)

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการ 

 ตรวจสอบ บริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

• ตั้งแต่ 2564 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 และกรรมการอิสระ บริษัท เบทาโกร จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น /  
กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ

• ตั้งแต่ 2563 กรรมการและประธานกรรมการ

 คณะกรรมการวิชาชีพสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 

 ในพระบรมราชูปถัมภ์

• ตั้งแต่ 2560 ที่ปรึกษาและกรรมการในอนุกรรมการ

 ชุดต่าง ๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ตั้งแต่ 2559 กรรมการคณะพาณิชยศาสตร์

 และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565
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นายรพี สุจริตกุล
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 
และบริหารความเสี่ยง

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 1 สิงหาคม 2564

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ : -

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ : -

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น /  
กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ 

• ตั้งแต่ 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 ในธนาคารแห่งประเทศไทย 

• ตั้งแต่ 2563 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิคณะกรรมการ

 ก�ากบักองทนุเพือ่รกัษาสภาพคล่องของการระดมทนุ

 ในตลาดตราสารหนี้ (BSF) 

• ตั้งแต่ 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันภัย 

 ในคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิ 

 ประกันภัย (คปภ.) 

• ตั้งแต่ 2563 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

 ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ตั้งแต่ 2562 กรรมการอ�านวยการศูนย์บริหาร

 โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

นางศิริลักษณ์ โรจนกิจอ�านวย
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 
และบริหารความเสี่ยง

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 1 มกราคม 2565

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ : -

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

• ตั้งแต่ 2564 ที่ปรึกษา บริษัท ทวินโฟลวส์ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น /  
กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ 

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยชินวัตร

• ตั้งแต่ 2563 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยตาปี

• ตั้งแต่ 2562 ประธานอนุกรรมการการทดสอบ

 ด้านวิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดย

 คอมพวิเตอร์ และคณะอนุกรรมการบริหาร

 การทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี 

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

• ตั้งแต่ 2562 คณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่ง

 ทางวิชาการ (กพว.) สถาบันการจัดการ

 ปัญญาภิวัตน์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 

 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

นายทศ จิราธิวัฒน์
กรรมการอิสระ 
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 1 สิงหาคม 2564

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

• ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการบริหาร/

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

• ตั้งแต่ 2557 ประธานกรรมการบริหาร 

 บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด

• ตั้งแต่ 2553 กรรมการ 

 บริษัท เซ็นทรัลแอมบาสซีโฮเต็ล จ�ากัด

• บริษัทอื่น ๆ อีก 49 บริษัท

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น /  

กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ : -

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

นายศุภชัย เจียรวนนท์
กรรมการอิสระ 
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 1 สิงหาคม 2564

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

• ตั้งแต่ 2563 ประธานกรรมการ 

 บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

• ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ 

 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

• ตั้งแต่ 2562 รองประธานกรรมการ 

 บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

• ตั้งแต่ 2562 รองประธานกรรมการ

 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 37 บริษัท

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น /  
กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ 

• ตั้งแต่ 2563 นายกกิตติมศักดิ์ 

 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย 

 ในพระบรมราชูปถัมภ์

• ตั้งแต่ 2562 ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

 และสังคมแห่งประเทศไทย

• ตั้งแต่ 2561 กรรมการในคณะกรรมการ

 ส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม 

 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

• ตั้งแต่ 2558 ประธานโครงการโกลบอลคอมแพ็ก

 ประเทศไทยองค์การสหประชาชาติ

• ตั้งแต่ 2553 กรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดี

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

นายชลณัฐ ญาณารณพ
กรรมการ 
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 1 สิงหาคม 2564

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

• ตั้งแต่ 2563 กรรมการและกรรมการ

 พิจารณาผลตอบแทน

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

• ตั้งแต่ 2562 รองประธานกรรมการ

 และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 2 บริษัท

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น /  
กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ 

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการสายออกบัตร

 ธนาคารแห่งประเทศไทย

• ตั้งแต่ 2563 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี

• ตั้งแต่ 2559 ทีป่รกึษาคณะกรรมการสาขาวศิวกรรม

 เคมีและปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

• ตั้งแต่ 2552 ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมเคมี

 และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการอิสระ 
และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 1 สิงหาคม 2564

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

• ตั้งแต่ 2563 กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณา 

 ผลตอบแทน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

• ตั้งแต่ 2561 กรรมการ และกรรมการก�ากับดูแล

 บรรษทัภิบาล บรษิทัเครอืไทย โฮลดิง้ส์ จ�ากัด (มหาชน)

• ตั้งแต่ 2560 รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา

 และพจิารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการ

 บริหาร บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง 

 จ�ากัด (มหาชน)

• ตั้งแต่ 2554 รองประธานกรรมการคนที่ 3 

 ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา

 และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร

 ความยัง่ยนืและความเสีย่ง บรษิทัเสรมิสขุ จ�ากดั (มหาชน)

• ตัง้แต่ 2550 รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ

 บรหิาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

 บริษัทยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 88 บริษัท

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น /  

กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ : -

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
กรรมการอิสระ 
และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 1 สิงหาคม 2564

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

• ตั้งแต่ 2562 กรรมการอิสระ 

 และกรรมการก�ากับการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทพฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

• ตั้งแต่ 2562 กรรมการอิสระ 

 และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 7 บริษัท

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น /  
กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ 

• ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 ในคณะกรรมการอ�านวยการ ส�านักงานสภานโยบาย

 การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

 แห่งชาติ 

• ตั้งแต่ 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในคณะกรรมการ

 พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

• ตั้งแต่ 2561 กรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ตั้งแต่ 2560 รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ

 ด้านกฎหมาย

• ตั้งแต่ 2554 ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษี

 และกฎระเบียบสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
กรรมการ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 4 มกราคม 2560

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ 

• ตั้งแต่ 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ 

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 37 บริษัท

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น /  
กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ 

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการอ�านวยการ 

 สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

• ตั้งแต่ 2560 กรรมการ มูลนิธิเอสซีจี

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

คณะกรรมการของบริษัทคณะกรรมการของบริษัท



สหราชอาณาจักร
ศูนย์วิจัย

สวิตเซอร์แลนด์
การพัฒนาการตลาด

โปรตุเกส
PCR

อิตาลี
บริการด้านการวิจัย
และพัฒนา

กัมพูชา
ท่อและข้อต่อ

เมียนมาร์
ท่อและข้อต่อ

สิงคโปร์
สํานักงานการค้า

ประเทศไทย
สํานักงานใหญ่  ศูนย์วิจัย
โอเลฟินส์และพอลิโอเลฟินส์
เม็ดพลาสติก PVC และ VCM 
ท่อและข้อต่อ PE Compound
บริษัทร่วมทุนสายธุรกิจ
โอเลฟินส์และไวนิล

อินโดนีเซีย
เม็ดพีวีซี  ท่อและข้อต่อ  
สํานักงานการค้า  
บริษัทร่วมทุนสายธุรกิจโอเลฟินส์

นอร์เวย์
ศูนย์วิจัย บริการด้านการวิจัย 
และพัฒนา

จีน
สํานักงานการค้า
บริษัทร่วมทุน PP Compound

เวียดนาม
คอมเพล็กซ์แห่งใหม่  เม็ดพลาสติก PVC
PVC Compound  ท่อและข้อต่อ
PE Compound

โรงงานผลิต

สํานักงาน

ศูนย์วิจัยและบริการ
ด้านการวิจัยและพัฒนา
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คณะจัดการของบริษัท OUR LOCATIONS 

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันท่ีด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิาร : 1 ตุลาคม 2562

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

• ตั้งแต่ 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ 

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 

37 บริษัท

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น /  
กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ 

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการอ�านวยการ 

 สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

• ตั้งแต่ 2560 กรรมการ มูลนิธิเอสซีจี

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

นายศกัด์ิชยั ปฏภิาณปรชีาวฒุิ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์  
และรองผู้จดัการใหญ่ ธรุกจิต่างประเทศ  
และรองผูจ้ดัการใหญ่ สายธรุกจิไวนลิ 

วนัทีด่�ารงต�าแหน่งผู้บรหิาร : 1 มกราคม 2561

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

• ตั้งแต่ 2561 ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน

 พาณิชย์ และรองผู้จัดการใหญ่ 

 ธุรกิจต่างประเทศ และรองผู้จัดการใหญ่ 

 สายธุรกิจไวนิล ธุรกิจเคมิคอลส์ 

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย  

บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของ SCGC  

ตามที่ได้รับมอบหมาย

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น /  
กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ 

• ตั้งแต่ 2563 กรรมการ

 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์

 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษา

 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ 
และรองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ
โอเลฟินส์ ประเทศไทย

วนัท่ีด�ารงต�าแหน่งผู้บรหิาร : 1 มกราคม 2561

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

• ตั้งแต่ 2561 ประธานเจ้าหน้าที่

 สายงานปฏิบัติการ และรองผู้จัดการใหญ่ 

 สายธุรกิจโอเลฟินส์ ประเทศไทย 

 ธุรกิจเคมิคอลส์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย 

 จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย  

บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของ SCGC  

ตามที่ได้รับมอบหมาย

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น /  
กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ 

• ตั้งแต่ 2563 กรรมการ

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ตั้งแต่ 2561 รองประธานคณะกรรมการ 

 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

นายสุรชา อุดมศักดิ์
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม 
และรองผู้จัดการใหญ่  
New Business 

วนัทีด่�ารงต�าแหน่งผู้บรหิาร : 1 ตลุาคม 2562

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

• ตั้งแต่ 2562 ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน

 นวัตกรรม และรองผู้จัดการใหญ่ 

 New Business ธุรกิจเคมิคอลส์ 

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :  

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย  

บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของ SCGC  

ตามที่ได้รับมอบหมาย

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น /  
กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ 

• ตั้งแต่ 2564 กรรมการอ�านวยการ 

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

 ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

• ตั้งแต่ 2563 กรรมการ

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ตั้งแต่ 2562 กรรมการสมาคมการบริหาร

 การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (ประเทศไทย)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์
ประธานเจ้าหน้าที่ 
สายงานการเงิน 

วนัทีด่�ารงต�าแหน่งผูบ้ริหาร : 1 กรกฎาคม 2564

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

• ตั้งแต่ 2564 ประธานเจ้าหน้าที่

 สายงานการเงิน ธุรกิจเคมิคอลส์ 

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช ่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของ SCGC 

ตามที่ได้รับมอบหมาย

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอื่น /  

กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ : -

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565
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บริษัทย่อยและก�าลังการผลิต

กิจการที่เกี่ยวข้อง ชื่อย่อ ผลิตภัณฑ์หลักที่ผลิต ลักษณะ ที่ตั้ง การบูรณาการ (1) ก�าลังการผลิต
ติดตั้ง (ตัน/ปี)

เปิดด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์ (ปี)

สายธุรกิจไวนิล (Vinyl Chain) 

บริษัทย่อย

บริษัท ไทยพลาสติก
และเคมีภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

TPC เม็ดพีวีซี (PVC resin) โรงงาน PVC แห่งที่ 5-9 ระยอง ประเทศไทย  530,000 2533-2550

VCM โรงงาน VCM แห่งที่ 1-2 ระยอง ประเทศไทย  590,000 2533-2541

บริษัท นวพลาสติก
อุตสาหกรรม จ�ากัด

NPI ท่อและข้อต่อ PVC โรงงานท่อและข้อต่อ 
PVC แห่งที่ 1

สระบุรี ประเทศไทย  131,000 2513

ท่อและข้อต่อ PVC โรงงานท่อและข้อต่อ 
PVC แห่งที่ 2

ระยอง ประเทศไทย  73,000 2540

PVC โพรไฟล์  21,000

บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จ�ากัด TPR PVC เพสต์ เรซนิ (paste resin) โรงงาน PVC ระยอง ประเทศไทย  36,000 2536

Nawaplastic (Cambodia) 
Co., Ltd.

NPIC ท่อและข้อต่อ PVC โรงงานท่อและข้อต่อ PVC กรุงพนมเปญ 
ประเทศกัมพูชา

 18,000 2559

Grand Nawaplastic 
Myanmar Co., Ltd.

GNM ท่อและข้อต่อ PVC โรงงานท่อและข้อต่อ PVC กรุงย่างกุ้ง 
ประเทศเมียนมา

 16,000 2559

PT TPC Indo Plastic and 
Chemicals

TPC - Indo เม็ดพีวีซี (PVC resin) โรงงาน PVC Gresik ประเทศ
อินโดนีเซีย

 120,000 2541

Berjaya Nawaplastic Indonesia BNI ท่อและข้อต่อ PVC โรงงานท่อและข้อต่อ PVC Cikarang Pusat 
ประเทศอินโดนีเซีย

 21,000 2562

Binh Minh Plastics Joint Stock BMP ท่อและข้อต่อพลาสติก โรงงานท่อและข้อต่อ 
แห่งที่ 1

Ho Chi Minh 
ประเทศเวียดนาม

 5,000 2520

ท่อและข้อต่อพลาสติก โรงงานท่อและข้อต่อ 
แห่งที่ 2

Binh Duong  
ประเทศเวียดนาม

 80,000 2542

ท่อและข้อต่อพลาสติก โรงงานท่อและข้อต่อ
แห่งที่ 1

Long An 
ประเทศเวียดนาม

 40,000 2558

กิจการที่เกี่ยวข้อง ชื่อย่อ ผลิตภัณฑ์หลักที่ผลิต ลักษณะ ที่ตั้ง การบูรณาการ (1) ก�าลังการผลิต
ติดตั้ง (ตัน/ปี)

เปิดด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์ (ปี)

สายธุรกิจโอเลฟินส์ ประเทศไทย (Olefins Chain in Thailand)

บริษัทย่อย

บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จ�ากัด ROC เอทิลีน (ethylene) โรงงานโอเลฟินส์ 
(Olefins cracker)

ระยอง ประเทศไทย  900,000 2542

โพรพิลีน (propylene)  450,000

บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ากัด MOC เอทิลีน (ethylene) โรงงานโอเลฟินส์ 
(Olefins cracker)

ระยอง ประเทศไทย  1,200,000 2553

โพรพิลีน (propylene)  850,000

บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ�ากัด TPE HDPE โรงงาน HDPE แห่งที่ 1-4 ระยอง ประเทศไทย  980,000 2532-2553

LLDPE โรงงาน LLDPE ระยอง ประเทศไทย  140,000 2543

LDPE โรงงาน LDPE ระยอง ประเทศไทย  150,000 2548

PP โรงงาน PP แห่งที่ 1-3 ระยอง ประเทศไทย  860,000 2536-2553

บรษิทัเอสซจี ีไอโค พอลิเมอร์ จ�ากดั SCG ICO สารประกอบส�าหรับ
การขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง

สารประกอบส�าหรับ
การขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง

ระยอง ประเทศไทย  85,000 2556

บริษัท มาบตาพุด 
แทงค์ เทอร์มินัล จ�ากัด

MTT ท่าเทียบเรือและคลัง
เก็บเคมีภัณฑ์

ท่าเทียบเรือ 4 ท่า ระยอง ประเทศไทย  ไม่เกี่ยวข้อง 2541

บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จ�ากัด RPL การขนส่งทางท่อ การขนส่งทางท่อ ระยอง ประเทศไทย  ไม่เกี่ยวข้อง 2541
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กิจการที่เกี่ยวข้อง ชื่อย่อ ผลิตภัณฑ์หลักที่ผลิต ลักษณะ ที่ตั้ง การบูรณาการ (1) ก�าลังการผลิต
ติดตั้ง (ตัน/ปี)

เปิดด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์ (ปี)

สายธุรกิจไวนิล (Vinyl Chain) 

บริษัทย่อย

TPC Vina Plastic and Chemicals – เม็ดพีวีซี (PVC resin) โรงงานเม็ดพีวีซี 
(PVC resin) แห่งที่ 1-2

Dong Nai 
ประเทศเวียดนาม

 200,000 2540, 2553

Viet-Thai Plastic Chemical 
Corporation

VTPC พีวีซีคอมพาวนด์
(PVC compound)

โรงงานพีวีซีคอมพาวนด์ 
(PVC compound)

Binh Duong  
ประเทศเวียดนาม

 17,000 2537

North Binh Minh Plastics 
Limited Company 

NBM ท่อและข้อต่อ PVC โรงงานท่อและข้อต่อ PVC Hung Yen 
ประเทศเวียดนาม

 25,000 2550

กิจการที่เกี่ยวข้อง ชื่อย่อ ผลิตภัณฑ์หลักที่ผลิต ลักษณะ ที่ตั้ง การบูรณาการ (2) ก�าลังการผลิต
ติดตั้ง (ตัน/ปี)

เปิดด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์ (ปี)

ธุรกิจโอเลฟินส์ (olefins) ในต่างประเทศ

บริษัทย่อย

Long Son Petrochemicals 
Co., Ltd.

LSP เอทิลีน (ethylene) คอมเพล็กซ์ปิโตรเคมี 
(Petrochemical Complex)  

Ba Ria-Vung Tau  
ประเทศเวียดนาม

 950,000(1) 2566

โพรพิลีน (propylene)  400,000(1)

HDPE  500,000(1)

LLDPE  500,000(1)

PP  400,000(1)

บิวทาไดอีน (“BD”)  100,000(1)

Chemtech Chemtech พอลิเอทิลีนแบบ
เชื่อมขวาง ("XLPE")

โรงงาน XLPE Binh Duong 
ประเทศเวียดนาม

 12,000 2548

ธุรกิจรีไซเคิล

บริษัทย่อย

Sirplaste-Sociedade Industrial 
de Recuperados de Plastico, S.A.

Sirplaste เม็ดพอลิเมอร์จากการ
รีไซเคิล

โรงงานรีไซเคิลพลาสติก
ที่ผ่านการใช้แล้ว

Porto de Mós 
ประเทศโปรตุเกส

x 36,000 2517

โรงงานอื่น ๆ

บริษัทย่อย

บริษัท ระยองวิศวกรรม
และซ่อมบ�ารุง จ�ากัด

REPCO บริการวิศวกรรม
และซ่อมบ�ารุง

บริการวิศวกรรม
และซ่อมบ�ารุง

ระยอง  
ประเทศไทย

 ไม่เกี่ยวข้อง 2544

หมายเหตุ : (1) หมายถึง การบูรณาการทางกายภาพและการด�าเนินงานของโรงงานผลิตของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ

หมายเหตุ : (1) หมายถึง ก�าลังการผลิตที่คาดหมายเมื่อการก่อสร้างคอมเพล็กซ์ปิโตรเคมี (Petrochemical Complex)  LSP แล้วเสร็จและเปิดด�าเนินการในเชิงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในปี 2566

  (2) หมายถึง การเชื่อมต่อทางกายภาพและการด�าเนินงานของโรงงานผลิตของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ






