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‘เอสซีจี-ดาว’ ขยายก าลังผลิตโรงงานมาบตาพุดโอเลฟินส์ 
เดนิหน้าสร้างการเตบิโต ตอบโจทย์อุตสาหกรรมทั่วโลก 

 
กรุงเทพฯ – 5 พฤษภาคม 2564 : ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) 

แถลงความส าเร็จโครงการขยายก าลงัการผลิตของโรงงานมาบตาพุดโอเลฟินส์ (MOC Debottleneck หรือ 
MOCD) ซึง่ด าเนินการส าเร็จเร็วกวา่แผนและเร่ิมทดลองด าเนินการผลิตแล้ว คาดว่าจะผลิตได้เต็มก าลงัภายใน
เดือนพฤษภาคม 2564 จะท าให้มีก าลงัการผลิตโอเลฟินส์เพิ่มขึน้ 350,000 ตนัต่อปี ช่วยเพิ่มศกัยภาพการ
แข่งขนั ตอบสนองความต้องการท่ีเพิ่มสูงขึน้ของอุตสาหกรรมทัว่โลก และยงัเป็นการยกระดบัอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีไทย โดยมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยั ท าให้กระบวนการผลิตมีต้นทนุการลงทุนท่ีต ่าลง และยงัช่วย
ประหยดัพลงังาน เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เผยว่า “โครงการ MOCD เป็นโครงการท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของโรงงานมาบตาพุดโอเลฟินส์  ทัง้ในแง่การลงทุนและความท้าทายด้านเทคโนโลยี โครงการนี ้
ส าเร็จลุล่วงด้วยดีโดยใช้เวลาเร็วกว่าเแผน แม้จะมีสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 แต่ด้วยมาตรการ
ป้องกันการระบาดของโควิด 19 อย่างเข้มข้นและต่อเน่ือง ผนวกกับความสามารถและความเช่ียวชาญของ
บคุลากร สง่ผลให้โครงการเดนิหน้าอยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั พร้อมตอบสนองความต้องการลกูค้าทัง้
ภายในและตา่งประเทศ” 

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า “โครงการ 
MOCD นบัเป็นความส าเร็จครัง้ส าคญัของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และ Dow ท่ีได้ร่วมมือกนัสร้างการเติบโต 
และเพิ่มศกัยภาพของธุรกิจให้มีขีดความสามารถการแข่งขนัในตลาดโลกมากย่ิงขึน้ ซึ่งจะท าให้มีก าลงัการผลิต 
โอเลฟินส์เพิ่มขึน้ 350,000 ตนัต่อปี มีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วัตถุดิบ และยังใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ี
ทนัสมัย ท าให้กระบวนการผลิตมีต้นทุนการลงทุนท่ีต ่าลง และยงัประหยัดพลงังาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Process) คาดวา่จะผลิตได้เตม็ก าลงัภายในเดือนพฤษภาคม 2564”  

นายบัมบัง จันดรา รองประธานฝ่ายธุรกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และ
พลาสตกิชนิดพเิศษของ Dow เปิดเผยว่า “ผลิตภณัฑ์ท่ีแตกตา่งของ Dow ในตลาดบรรจภุณัฑ์และพลาสติก
ชนิดพิเศษมีการเติบโตเป็นอย่างมากในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก เป็นผลจากเมกะเทรนด์ เช่น ความยั่งยืน 
อุตสาหกรรม 4.0 และการดูแลสุขภาพท่ีผู้ คนให้ความใส่ใจ ความส าเร็จของโครงการขยายก าลังการ
ผลิต (Debottleneck) ในครัง้นีท้ าให้เราได้ก าลงัการผลิตเพิ่มขึน้ซึ่งจะช่วยให้ Dow สนบัสนุนการเติบโตของ
ธุรกิจท่ีตอบโจทย์เทคโนโลยีและความยัง่ยืนนีไ้ด้อยา่งตอ่เน่ือง” 



 
 

 
นายฉัตรชัย เล่ือนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “ การท่ี 

Dow ร่วมมือกบัเอสซีจีในการลงทนุและน าเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มก าลงัการผลิตในครัง้นี ้นอกจากเป็นการตอก
ย า้พนัธสญัญาของ Dow ท่ีมีตอ่ลกูค้าของเราในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก และส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจให้กบั
ลกูค้าของเราแล้ว ยงัเป็นการช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ภาคอตุสาหกรรมไทยในด้านเทคโนโลยีและศกัยภาพ
การแขง่ขนั เพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทยตอ่ไปอีกด้วย”  

บริษัท มาบตาพดุ โอเลฟินส์ จ ากดั (MOC) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีเอสซีจีถือหุ้นทัง้หมด และ บริษัท Dow โดยเอสซีจีมีสดัส่วนการถือหุ้นทางอ้อมใน MOC  
ร้อยละ 67 และ Dow ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในส่วนท่ีเหลือทัง้หมดร้อยละ 33 ได้อนุมตัิโครงการขยาย
ก าลงัการผลิตของ MOC เม่ือปี 2561 ด้วยเงินลงทนุประมาณ 15,500 ล้านบาท   
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ข้อมูลเพิ่มเติม 
 
เกี่ยวกับ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จ ากัด 
บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จ ากัด เป็นโรงงานปิโตรเคมีขัน้ต้นขนาดใหญ่ระดับ World Scale ซึ่งมีการเชื่อมโยงการผลิตอย่างครบวงจรไปยัง
โรงงานปิโตรเคมีขัน้ปลาย ตัง้อยูท่ี่ต าบลมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง เร่ิมเปิดด าเนินการในเดือนเมษายน ปี 2553 และมีโครงการขยายก าลงัการผลิต 
MOCD และเร่ิมทดลองด าเนินการผลิตแล้ว คาดวา่จะผลิตได้เต็มก าลงัภายในเดือนพฤษภาคม 2564 

เกี่ยวกับ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี 
ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เป็นผู้ผลิตเคมีภณัฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตชัน้น าในภมิูภาคเอเชีย ครอบคลุมตัง้แต่การผ ลิต
ขัน้ต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึง ขัน้ปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลกัทัง้ 3 ประเภท คือ พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน และพอลิไวนิลคลอไรด์ ธุรกิจเคมิคอลส์ 
เอสซีจี มุ่งด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวคิด ESG (Environmental, Social and Governance - ESG) และตอบโจทย์เป้าหมายการพฒันาที่
ยัง่ยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) โดยเน้นพฒันาเทคโนโลยี และนวตักรรมต่าง ๆ เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมลูค่าเพิ่มสงู 
(High Value Added Products and Services หรือ HVA) พร้อมโซลชูนัครบวงจรด้านต่าง ๆ อาทิด้านเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy) 
Medical & Healthcare และยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ EV) ที่ก าลงัเติบโตสงู เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ควบคู่กับการ
ดแูลสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน สามารถหาข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่ www.scgchemicals.com 
 
เกี่ยวกับ ‘ดาว’ 
ดาว (DOW) เป็นบริษัทชัน้น าระดบัโลกด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ซึ่งพฒันาและผลิตวสัดชุนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยมีความมุง่มัน่ที่จะเป็นเลิศด้านนวตักรรม เอาใจใส่ต่อลกูค้า ให้การยอมรับบุคลากรที่หลากหลาย  และ ให้ความส าคญักับความ
ยัง่ยืนมากที่สดุในโลก กลุ่มผลิตภณัฑ์และโซลชูัน่ส์ทางวิทยาศาสตร์ของดาวได้แก่ พลาสติกชนิดต่างๆ เคมีภณัฑ์เพื่ออตุสาหกรรม สารเคลือบผิว 
และซิลิโคน ซึง่เน้นสร้างความแตกตา่งเพ่ือตอบโจทย์ลกูค้าในตลาดที่มีอตัราการเติบโตสงู เช่น บรรจภุณัฑ์ การก่อสร้าง และการผลิตสินค้าอปุโภค
บริโภค ปัจจบุนั Dow มีฐานการผลิต 109 แหง่ใน 31 ประเทศ และมีพนกังานประมาณ 36,500 คน โดยมียอดขายในปี 2562 ประมาณ 43 พนัล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถหาข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบั Dow ได้ที่ www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/  

http://www.scgchemicals.com/


 
 

 
ส่ือมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: 
สุภาพร สูตรสุวรรณ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี 
โทร. 02-586-4865/ 082-453-5191 อีเมล: supapsoo@scg.com 
อภิรดี ภู่ภิรมย์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 
โทร. 02-3657296 / 081-8026933 อีเมล: papiradee@dow.com      
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