
 
 

 

Press release เอสซีจี เคมิคอลส์  วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 

 
“เอสซีจี เคมิคอลส์” หรือ SCGC รุกปรับภาพลักษณ์แบรนด์ 

ชูนวัตกรรมเพื่อทุกความเป็นได้ ตอกย า้ผู้น าธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน 
 
“เอสซีจี เคมิคอลส์” หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ปรับภาพลักษณ์แบรนด์เพื่อสะท้อนตัวตนที่ชัดเจน สร้างการจดจ าในวงกว้าง 
ตอกย า้ทิศทางบริษัทฯ ที่ มุ่งสู่ ผู้น าธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืนทัง้ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ชูจุดแข็ง
ด าเนินธุรกิจเคมีภณัฑ์แบบครบวงจรตัง้แต่ปิโตรเคมีขัน้ต้นจนถงึขัน้ปลาย พร้อมร่วมกับพาร์ทเนอร์ชัน้น าระดับโลก พัฒนา
นวัตกรรมสินค้าและบริการ รวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ ESG สร้างความ
แตกต่างและเพิ่มศักยภาพแข่งขัน 
 
นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC เปิดเผยว่า 
SCGC เดินหน้าสู ่“ธุรกิจเคมีภณัฑ์เพื่อความยัง่ยืน” (Chemicals Business for Sustainability) มุ่งด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัแนวคิด 
ESG (Environmental, Social and Governance) และตอบโจทย์เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืน (SDGs) ลา่สดุได้ปรับภาพลกัษณ์แบรนด์ 
หลงัเดินหน้าศกึษาและเตรียมการเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พร้อมเติบโตตอ่ไปอย่างแข็งแกร่ง นบัเป็นก้าว
ส าคญัที่จะสือ่สารสะท้อนตวัตนความเป็น SCGC ให้ชดัเจนมากยิ่งขึน้ ตลอดจนสร้างการจดจ าในวงกว้างไปยงักลุม่เป้าหมายทกุกลุม่ 
โดยได้เปลีย่นโลโก้หรือตราสญัลกัษณ์ใหม่ และเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาชุด INNOVATION THAT’S REAL นวตักรรมเคมีภณัฑ์ เพื่อ
ทกุความเป็นไปได้ ผา่นช่องทางสือ่สารตา่ง ๆ 
 
โดยตราสญัลกัษณ์รูปแบบใหม่ของบริษัทฯ ออกแบบเป็นรูปกราฟิกใบไม้หกเหลี่ยม และตวัอกัษร SCGC สะท้อนให้เห็นถึงการด าเนิน
ธุรกิจเพื่อความยัง่ยืน บนรากฐานอดุมการณ์ของเอสซีจี ซึง่ยดึมัน่ปฏิบตัิมาอยา่งยาวนาน พร้อมทัง้ความมุง่มัน่ท่ีจะสร้างสรรค์นวตักรรม
เพื่อการเติบโตอยา่งยัง่ยืน ร่วมสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง ยกระดบัคณุภาพชีวิตของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึน้ ภายใต้แนวทางการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืนและ ESG โดยตวัอกัษร “SCGC” ย่อมาจากค าว่า SCG Chemicals ที่ออกแบบให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สื่อถึงความมัน่คง 
นอกจากนีย้งัได้ใช้โทนสีเพื่อสื่อความหมาย ได้แก่ สีน า้เงิน สื่อถึงนวตักรรมและความรับผิดชอบ  สีเขียว สื่อถึงการท าธุรกิจเพื่อความ
ยัง่ยืน สแีดง สะท้อนอดุมการณ์ของเอสซีจีที่ยดึมัน่ปฏิบตัิ และสเีหลอืง แสดงตวัตนที่ไมห่ยดุนิ่งพร้อมเดินหน้าเพื่อสร้างการเติบโต 
 
 
นายธนวงษ์ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบนั SCGC มุ่งสู่การผู้น าธุรกิจเคมีภณัฑ์ครบวงจรเพื่อความยัง่ยืน โดยเร่ิมด าเนินธุรกิจตัง้แต่ปี 2526 
หรือร่วม 40 ปีที่ผา่นมา จึงมีประสบการณ์ความเช่ียวชาญในธุรกิจเคมีภณัฑ์แบบครบวงจร ครอบคลมุการผลิตตัง้แต่ขัน้ต้น (โอเลฟินส์) 
ถึงขัน้ปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลกั 3 ประเภทคือ พอลิเอทิลีน (PE) พอลิโพรพิลีน (PP) และพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) รวมถึง
ผลติภณัฑ์ส าเร็จรูปอื่น ๆ ภายใต้กระบวนการผลติที่ได้มาตรฐานสากลและความปลอดภยัสงูสดุ ผลิตภณัฑ์ดงักลา่วถกูน าไปใช้ผลิตเป็น
สนิค้าที่เก่ียวกบัการอปุโภคบริโภค สนิค้าในภาคอตุสาหกรรม และสนิค้านวตักรรมที่เก่ียวข้องกบัการด ารงชีวิตของทกุคน ซึ่งเป็นสินค้าที่
อยู่ใกล้ตวัและช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต อาทิ บรรจุภณัฑ์อาหาร ชิน้สว่นรถยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อปุกรณ์การแพทย์ ไป



 
 

 

จนถึงโครงสร้างพืน้ฐานตา่ง ๆ เช่น ทอ่สง่น า้ สายเคเบิลโทรคมนาคม เป็นต้น พร้อมเร่งขบัเคลือ่นนวตักรรมสนิค้ามลูคา่เพิ่มสงู หรือ HVA 
(High Value Added Products & Services) ด้วยความมุ่งมัน่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภณัฑ์เพื่อทุกความเป็นไปได้ 
INNOVATION THAT’S REAL เพื่อตอบโจทย์เทรนด์โลก และช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึน้ได้จริง ควบคู่กับการดูแล
สิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 
 
ในช่วงหลายปีที่ผา่นมา SCGC ได้ขยายการลงทนุทัง้ในประเทศไทยและภมูิภาคอาเซียนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้า
ซือ้หุ้น 30.57% ในบริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) ซึ่งเป็นโรงงานปิโตรเคมีครบวงจรแห่งเดียวในประเทศ
อินโดนีเซียเมื่อปี 2554 ปัจจบุนั CAP มีสนิทรัพย์รวมประมาณ 4,590 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงการก่อสร้างโครงการปิโตรเคมีครบวงจร
แห่งแรก Long Son Petrochemicals Company Limited (LSP) ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCGC ถือหุ้น 99.99% มี
มลูคา่การลงทนุรวมกวา่ 5,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดวา่จะเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ในคร่ึงปีแรกของปี 2566 
 
SCGC มุง่มัน่พฒันานวตักรรมเคมภีณัฑ์ ที่เป็นสว่นส าคญัในชีวิตผู้คนมาอยา่งตอ่เนื่อง โดยมีสนิค้าและบริการมลูคา่เพิ่มสงูทีเ่น้น 5 กลุม่
อุตสาหกรรมหลกั ได้แก่ โครงสร้างพืน้ฐาน บรรจุภัณฑ์ ยานยนต์ สุขภาพ และโซลูชันด้านพลงังาน อีกทัง้ยังพัฒนานวัตกรรมด้าน
กระบวนการผลติด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ตลอดห่วงโซ่คณุค่า ซึ่งหนึ่งในไฮไลต์นวตักรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คือ “SCGC GREEN 
POLYMER”  โซลชูนัพลาสติกที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ตอบโจทย์ 4 ด้าน ได้แก่ (1) Reduce ลดการใช้ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุผา่นเทคโนโลยีการผลติเม็ดพลาสติกคณุภาพสงูอยา่ง SMXTM Technology (2) RECYCLABLE โซลชูนัเพื่อเปลี่ยนบรรจุ
ภณัฑ์จากฟิล์มที่ประกอบด้วยชัน้ของวสัดุหลายประเภท ให้กลายเป็นบรรจุภณัฑ์จากพลาสติก PE หรือ PP เพียงชนิดเดียวเพื่อให้
สามารถน าไปรีไซเคิลได้อยา่งมีประสทิธิภาพ (3) RECYCLE โซลชูนัเพื่อน าพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือนมารีไซเคิลช่วยลดปริมาณขยะ
และลดการใช้ทรัพยากร และ (4) RENEWABLE โซลูชันเพื่อให้เกิดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผ่านการรับรองจาก DIN 
CERTCO สถาบนัชัน้น าของโลก และพลาสติกจากทรัพยากรหมนุเวียนอยา่งพืช เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้พัฒนาสินค้านวัตกรรมที่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตและสงัคม พร้อมช่วยขับเคลื่อนโครงสร้างพืน้ฐาน  อาทิ 
นวตักรรมป้องกนัโควิด 19 แบบเคลือ่นท่ี (Mobile Isolation Unit) รถเข็นผู้ ป่วยอจัฉริยะ (Smart Transfer Wheelchair) หน้ากากสามมิติ
ส าหรับชีวิตวิถีใหม่ วาโรการ์ด (Varogard) นวตักรรมพลาสติกหุ้มสายเคเบิลป้องกันการลามไฟ นวตักรรมเม็ดพลาสติกเพื่อผลิตท่อ 
PE112  เป็นต้น ซึ่งสินค้านวตักรรมดงักลา่วจะช่วยเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัและสร้างความแตกต่างให้กบั SCGC ทัง้นี ้SCGC จะไม่
หยุดพัฒนานวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อทุกความเป็นไปได้ INNOVATION THAT’S REAL เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนา
คุณภาพชีวิต และสร้างโลกที่ยั่งยนืไปพร้อมกัน 
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