กิจกรรมการจัดการความรูเพื่อศึกษาดูงานขอมูลโครงสรางบริษัท นวัตกรรม กระบวนการผลิต
และการจําหน$ายผลิตภัณฑ) ป+โตรเคมี ณ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส) จํากัด

เอสซีจี องค)กรแห$งนวัตกรรม
สรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาใหสินคาและบริการ เอสซีจีมุงมั่นเพิ่มศักยภาพในการวิจัย และพัฒนา เพื่อสราง
คุณคาทั้งดานสินคาและบริการ กระบวนการทํางาน รวมทั้งรูปแบบธุรกิจใหมๆ อยางสม่ําเสมอ โดยเห็นไดจาก
จํานวนนักวิจัย และพัฒนา และงบลงทุนดานนี้ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการ และสราง
ความพึ งพอใจสู งสุ ดใหกั บ ลู กคา ซึ่ งจะสงผลใหรั กษาความเป3 น ผู นํ า และเติ บโตอยางมั่ น คงตอไป เอสซี จี
กําหนดนโยบายใหทุกธุรกิจพัฒนาสินคา และบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันดานราคา
สงผลใหมีสินคาและบริการใหมๆ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เอสซีจียังคิดคนนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอม
และสังคม ใหเติบโตรวมกันอยางยั่งยืน
การสรางนวัตกรรมของเอสซีจี ไมไดเพียงเพื่อพัฒนาสินคาและบริการใหมๆ ที่สามารถแขงขันไดในป5จจุบัน
เทานั้น แตยังมองถึงความตองการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อตอบสนองรูปแบบชีวิตของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป
สรางสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น และรองรับกฎเกณฑ9ทางการคาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดวยการลงทุนดาน
การพัฒนาเทคโนโลยี อาทิ รวมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ และ
การจัดทํา Technology roadmap เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการเติบโตในระยะยาว
เอสซีจี ซิเมนต)-ผลิตภัณฑ)ก$อสราง (SCG Cement-Building Materials)
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่อยูอาศัยที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ SCG Eldercare Solution โดยเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ9นวัตกรรมที่นอกเหนือจาก หองน้ําใหครอบคลุมการใชชีวิตที่สะดวกปลอดภัยสําหรับบานทั้งหลัง
อาทิเชน ระบบแสงสวางนําทางอัตโนมัติในเวลากลางคืน พื้นลดแรงกระแทกและอุปกรณ9ชวยพยุงสําหรับใช
ภายในและภายนอก วัสดุผนังเพื่อสุขภาพ ดูดกลิ่นและควบคุมความชื้น เป3นตน
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมปูนซีเมนต9และมอร9ตาร9 ปูนฉาบอิฐมวลเบาสูตรแพลตทินั่ม ดวยเทคโนโลยีโมเลกุล
ยืดหยุนที่ชวยตานทานการแตกราว ทําใหลดรอยแตกราวจากการฉาบผนังอิฐมวลเบาและการซอมแซมหนา
งานโดยไมจําเป3น
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ9ภาพแบบดิจิตัลลงบนวัสดุไฟเบอร9ซีเมนต9ที่เกิดจากเทคโนโลยีการรีดขึ้น
รูป เพื่อเพิ่มความสวยงามของวัสดุ ใหเทียบเทาวัสดุธรรมชาติ แตมีความแข็งแรงทนทาน ในการใชงานได
ยาวนานกวา ทั้งการใชงานภายในและภายนอก
วิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารพิ มพ9 ชิ้ น งานสามมิ ติ บ นวั ส ดุ ซีเ มนต9 ทั้ ง บนเทคโนโลยี ก ารพิ มพ9 แ บบผง
(Powder bed printing technology) และเทคโนโลยีการพิมพ9แบบฉีด (Extrusion printing
technology) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการกอสรางใหมีความรวดเร็วในการทํางาน ลดเศษวัสดุที่หนางาน ลด
การใชแรงงานในการกอสราง และสรางรูปแบบของชิ้นงานที่ Free form และโครงสรางอาคารที่รูปแบบ
การกอสรางปกติไมสามารถทําได
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการกอสรางระบบสําเร็จรูป (Prefabrication) ที่มีคุณภาพและติดตั้งรวดเร็ว อาทิ
เชน Precast Concrete Panel ระบบผนังคอนกรีตสําเร็จรูป ที่เพิ่มนวัตกรรมสราง High value added

ที่แตกตาง ดวยแผนผนังที่เรียบเนียนเพื่อลดการฉาบเก็บหนางาน และ Non-shrink grout สูตรพิเศษ
ป`องกันป5ญหาการรั่วซึมที่บริเวณรอยตอแผน
พัฒนาระบบผนังสําเร็จรูปสําหรับใชภายในดวยหลากหลายนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการใชงานและ
การกอสรางที่แตกตางกัน เชน Walli-T ระบบผนังหลอในที่ ที่ไดความแข็งแรงและลดจํานวนรอยตอหนา
งาน, S Wall ผนังสําเร็จรูปคอนกรีตมวลเบาที่มีน้ําหนักเบา แข็งแรงและชวยเพิ่ม ประสิทธิภาพการติดตั้ง
เหมาะกับอุตสาหกรรมกอสรางในป5จจุบันที่กําลังเผชิญกับสภาวะการขาดแคลนแรงงาน
เอสซีจี เคมิคอลส) (SCG Chemicals)
ไดทําสัญญาเพื่อความรวมมือในการทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรมปdโตรเคมีกับคณะ
วิศวกรรมศาสตร9 จุฬาลงกรณ9มหาวิทยาลัย และไดรวมกันเปdดศูนย9วิจัย SCG – Chula Engineering
Research Center ที่อาคาร100 ปj คณะวิ ศวกรรมศาสตร9 เพื่อสรางงานวิจัยที่ ตอบโจทย9 ดาน
อุตสาหกรรม รวมถึงเพื่อรองรับการขยายงานที่มากขึ้นดวย
คิดคนนวัตกรรมเพื่อบรรจุภัณฑ9ปลอดภัย ไดแก เม็ดพลาสติกเกรดพิเศษสําหรับผลิตบรรจุภัณฑ9ที่สามารถ
ทนความเย็นในกระบวนการแชแข็งไดต่ําสุดถึง –40 องศาเซลเซียส ซึ่งเป3นอุณหภูมิที่ทําใหอาหารแข็งตัว
อยางฉับพลัน ทําใหสามารถรักษาคุณคาและรสชาติของอาหารไดเป3นอยางดี รวมถึงสามารถทนความรอน
ไดถึง 130 องศาเซลเซียส เหมาะกับการอุนอาหารที่มีสวนประกอบของน้ํามันที่มีจุดเดือดสูง
ตั้งโรงงานเชิงพาณิชย9แหงแรกในประเทศไทยที่สามารถแปลงของเสีย จากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ9ใหเป3น
ผลิตภัณฑ9เกลือเคมีผสม ซึ่งนําไปใชประโยชน9ไดอยางดี ในกระบวนการฟอกเยื่อกระดาษของบริษัทในเอสซี
จี ระบบนี้มีสิทธิบัตรรองรับ ชวยลดการใชสารเคมีในโรงงาน และลดการใชทรัพยากรน้ําไดกวา 100,000
ลูกบาศก9เมตรตอปj
หนวยงาน Design Catalyst มุงพัฒนาการออกแบบนวัตกรรมที่ใสใจ (Innovation for Care) ชวย
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับผูบริโภค เชน
• ชุดภาชนะและเครื่องใชบนโตoะอาหารสําหรับผูสูงอายุ ซึ่งพัฒนาและออกแบบรวมกับโรงพยาบาล
กลาง ใหเหมาะสํ าหรับ การใชงาน อยางถู กตองตามหลักสรีร ศาสตร9 รวมถึ งผลิ ต จากเมลามี น
คุณภาพสูงซึ่งมีน้ําหนักเบา สะดวกในการใชงาน
• เฝqอกโพลิเมอร9 (Poly-Cast) ซึ่งออกแบบมาใหแพทย9ทําการรักษาไดอยางสะดวก ผลิตจากโพลิ
เมอร9คอมพาวนด9ชนิดพิเศษ ที่มีคุณสมบัติออนตัวไดที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สามารถใช
ความรอนในการปรับรูปทรงของเฝqอก นอกจากนี้ยังมีสารป`องกันแบคทีเรีย และมีโครงสรางที่มีรู
พรุนเพื่อระบายอากาศ น้ําหนักเบาแตคงยังไวซึ่งความแข็งแรง

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCG Packaging)
พัฒนาบรรจุภัณฑ9กระดาษสําหรับอาหารแบรนด9 "Fest (เฟสท9)" ที่มีมาตรฐานดานความสะอาดและ
ปลอดภัย เหมาะสําหรับบรรจุอาหารโดยเฉพาะ ไดรับการรับรอง GMP (Good Manufacturing
Practice) ตามมาตรฐาน EU Standard และ EU Regulation จากสหภาพยุโรป รวมถึง FDA ของ
สหรัฐอเมริกา ตอบโจทย9ผูบริโภคในป5จจุบันและเพื่อสงเสริมใหผูบริโภคมีสุขภาพที่ดีขึ้น
พั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ9 แ บบระบายอากาศไดเองเมื่ อ อุ นรอนในเตาอบไมโครเวฟ (Self-Venting
Packaging) ใชสําหรับบรรจุอาหารประเภท Ready-To-Go Meal ดวยนวัตกรรม EazySteam ที่
สรางกลไกการระบายอากาศในตัวบรรจุภัณฑ9เมื่อไดรับความรอนจากเตาอบไมโครเวฟ ไมจําเป3นตอง
ตัด เจาะ หรือเปdดบรรจุภัณฑ9กอนนําเขาไปอุน ลดการปนเปqyอนของเชื้อโรคเขาสูอาหาร ใหความ
สะดวก และปลอดภัยตอการใชงานแกผูบริโภค
• พัฒนาฟdล9มฝาปdดบรรจุภัณฑ9ที่มีคุณสมบัติป`องกันการเกิดฝ`าและลอกออกงาย (Peel & Clear Lid
Film) ชวยใหผูบริโภคสามารถมองเห็นอาหาร กอนเลือกซื้อตรงตามความตองการ รวมถึงการนํา
กลับไปรับประทานก็สามารถเปdดลอกฝาบรรจุภัณฑ9ไดงาย โดยที่ไมตองกังวลเรื่องการหกเลอะเทอะ
ตลอดจนเรื่องความปลอดภัยสําหรับการปนเปqyอนของเศษพลาสติกลงในอาหาร
พัฒนาการผลิตถุงกระดาษอุตสาหกรรม (Industrial Bag Business) ตอบสนองความตองการของ
ลูกคาที่ตองการ ออกแบบถุงอุตสาหกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย ดวยนวัตกรรมการปdดฝาถุงแบบ
Paste Valve ชวยรองรับการวางเรียงซอนของถุงอุตสาหกรรมไดดีขึ้น เพิ่มพื้นที่ในการขนสงสินคา
และดวยคุณสมบัติพิเศษของชั้นกระดาษ ทําใหสามารถดูดซับความชื้น ความรอน ชวยคงสภาพของ
สินคาไดนานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยี Micro Perforation Technique ยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการระบายอากาศ ทําใหพื้นที่ในการทํางานและตัวสินคาสะอาด ปราศจากฝุ•น
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