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บทความและทัศนะที่พิมพ์ลงใน ‘All Around Plastics’ 
เป็นความคิดเห็นและคำาแนะนำาของผู้ประพันธ์
มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ SCG Chemicals แต่อย่างใด
The articles and opinions in this ‘All Around Plastics’ 
are those of the writers and do not necessarily 
reflect the policy of SCG Chemicals.

ABOUT   

ธุรกิจ เคมิคอลส์ เอสซีจี เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจร
รายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตช้ันนำาในภูมิภาค
เอเชีย ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไป
จนถึง ขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักทั้ง 4 ประเภท 
คอื พอลเิอทลินี พอลโิพรพิลนี พอลไิวนิลคลอไรด ์พอลิ
สไตรีน และเอ็มเอ็มเอ

Chemicals Business, SCG is one of the largest 
integrated petrochemical companies in Asia and a key 
industry leader. We manufacture and supply a full 
range of petrochemical products ranging from 
upstream monomers to downstream polymers 
including polyethylene, polypropylene, polyvinyl 
chloride, polystyrene and MMA.

ติดต่อกองบรรณาธิการ

Letter to Editorial

Email : allaroundplastics@scg.com

Website : www.scgchemicals.com

Tel.   : 0-2586-6734 

Fax.   : 0-2586-5561

EDITOR’S NOTE
Dear All Around Plastics Readers,

December holds a special place in the heart of many Thai 
people because December 5 is the Thai Father’s Day. However, 
another important day in December is the Thai Environment Day, 
which falls on the fourth of the month. The special day 
commemorates His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s 
contribution to environmental conservation and his speech given 
on December 4, 1989, which ignited the environmental 
movement in Thailand. As such, the day is also considered the 
Natural Resources and Environmental Protection Volunteer Day 
as well.

In the final issue of All Around Plastics of 2018, we’re 
throwing a spotlight on the notion of circular economy, which 
might just be an eco-friendly solution for sustainable business 
growth and national development.

What’s a circular economy? Why is it the best solution for 
the world right now? All the answers are here in this issue of All 
Around Plastics, featuring a cover story on the definition of 
circular economy and examples from , Chemicals Business, SCG 
as well as an interview with former BMA’s Deputy Permanent 
Secretary Suwanna Jungrungrueng, who sat down with us to 
discuss the significance of this new economic paradigm and 
BMA’s role in waste management.

A circular economy is more relevant to our lives than we 
think, and it is time for us to maximize  the value of finite resources 
that we have and conserve them for posterity.

We wish you a very happy new year. Let’s work together to 
protect the world and create sustainability.

    
   

สวัสดีค่ะ ท่�นผู้อ่�น All Around Plastics 

เดือนธันว�คม ถือเป็นอีกหนึ่งเดือนสำ�คัญของคนไทย เพร�ะ
นอกจ�กจะมี “วันพ่อแห่งช�ติ” ในวันท่ี 5 ธันว�คม ของทุกปีแล้ว   
ยังมี “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ทุกวันที่ 4 ธันว�คมของทุกปีอีกด้วย ทั้งนี้
เพ่ือน้อมรำ�ลึกถึงพระมห�กรุณ�ธิคุณของ พระบ�ทสมเด็จพระ 
ปรมนิทรมห�ภูมพิลอดลุยเดช บรมน�ถบพิตร ทีท่รงมพีระร�ชดำ�รสัเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 ธันว�คม 2532 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของก�ร
เคลื่อนไหวด้�นก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 
ในประเทศไทย และเป็น “วันอ�ส�สมคัรพิทกัษ์ทรพัย�กรธรรมช�ตแิละ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้�นแห่งช�ติ” หรือ “วัน ทสม. แห่งช�ติ” อีกด้วย

นิตยส�ร All Around Plastics ฉบับส่งท้�ยปีเก่�ในเดือน 
สิง่แวดล้อมไทยฉบบันี ้ทมีกองบรรณ�ธิก�ร จงึขอนำ�แนวคิดเศรษฐกิจ
หมนุเวยีน หรือ Circular Economy ม�นำ�เสนอเพ่ือเป็นท�งออกให้กับ
สิ่งแวดล้อม ควบคู ่ไปกับก�รสร้�งก�รเติบโตให้กับธุรกิจ และ
ประเทศไทย

Circular Economy คอือะไร ทำ�ไมจงึเป็นท�งออกทีดี่ทีส่ดุสำ�หรบั
โลกในขณะน้ี All Around Plastics ฉบับน้ีได้รวบรวมเน้ือห� 
ทีน่่�สนใจไว้อย่�งอดัแน่น เริม่จ�ก Cover Story ทีน่ำ�เสนอคว�มหม�ย
ของ Circular Economy พร้อมตัวอย่�งจ�กธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี 
นอกจ�กน้ี ยังมีบทสัมภ�ษณ์ คุณสุวรรณ� จุ ่งรุ ่งเรือง อดีตปลัด
กรุงเทพมห�นคร ถึงคว�มสำ�คญัของ Circular Economy รวมไปถึงบทบ�ท 
ก�รดูแลก�รบริห�รจัดก�รขยะในภ�พรวมของกรุงเทพมห�นคร  

เรื่อง Circular Economy ไม่ใช่เรื่องไกลตัวพวกเร�เลย ถึงเวล�
แล้วที่เร�ทุกคนจะมีส่วนร่วมในก�รรักษ�ทรัพย�กรท่ีมีอยู่อย่�งจำ�กัด
ให้เกิดประโยชน์ และคุม้ค่�สงูสดุ เพือ่โลกของเร�และลกูหล�นในอน�คต

ขอให้ทกุท่�นมคีว�มสขุ สนกุ ปลอดภยัในวันหยุดปีใหม่ และช่วยกัน
ดูแลโลกใบนี้ให้สมดุลและสมบูรณ์อย่�งยั่งยืนตลอดไปนะคะ

CHEMICALS BUSINESS, SCG
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	 ช่วงทีผ่่านมา	หลาย	ๆ 	ท่านอาจได้ยินค�าว่า	“Circular	Economy”	

หรือ	“เศรษฐกิจหมุนเวยีน”	ซ่ึงก�าลังเป็นทีส่นใจของหลายประเทศทัว่โลก	

โดยเม่ือกลางปีที่ผ่านมา	 เอสซีจี	 ได้ริเร่ิมจุดประกายแนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับภาคส่วนต่าง	ๆ 	ที่เก่ียวข้อง	ไม่ว่าจะเป็น

ภาครัฐ	ภาคธรุกิจ	และภาคประชาสังคม	ภายใต้งาน	SD	Symposium	

งานสัมมนาระดบัโลกในประเทศไทย	ในแนวคิด	“Circular Economy : 
The Future We Create” 

	 Circular	Economy	หรือ	เศรษฐกิจหมุนเวียน	เป็นแนวคิดท่ี

ให้ความส�าคัญกบัการรักษาคุณค่าของทรัพยากรให้เกดิประโยชน์
สูงสุด ใช้ทรัพยากรเท่าท่ีจ�าเป็น ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่
กระบวนการผลิต การบรโิภค จนถงึการน�ากลบัมาใช้เป็นวตัถุดบิใหม่  
ทัง้นีม้กีารประเมนิความต้องการใช้ทรัพยากรของโลก พบว่าในปีค.ศ.	
2050	ความต้องการใช้ทรัพยากรของโลกจะเท่ากับ	1.3	แสนล้าน

ตัน	 ซ่ึงคิดเป็น	4	 เท่าของปริมาณทรัพยากรบนโลกท่ีมีอยู่จริง	

พวกเราทุกคนจึงตกอยู่ในความเส่ียงกับการขาดแคลนวัตถุดิบใน

การผลิต	รวมท้ังมลภาวะจากการผลิตและการก�าจัดของเสียจาก

ผลิตภัณฑ์หลังการบริโภค	 นี่ เองจึงเป ็นท่ีมาของ “แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ “Circular Economy” ซ่ึงปรับรูปแบบ
การด�าเนินธุรกิจแบบด้ังเดิมที่เป็นเพียงการน�าทรัพยากรมาผลิต 

 A circular economy has recently become a subject of 

interest in many countries across the world. To spark a circular 

economy movement in organizations across the governmental, 

private,	and	public	sectors	in	Thailand,	SCG	held	the	SD	

Symposium in mid-2018 under the concept “Circular Economy: 
The Future We Create.”
 

 A circular economy is a system that strives to maximize 

the value of resources throughout their life cycle from 

production and consumption to recovery. As it has been 

estimated that the global demand for resources in 2050 will 

reach 1.3 trillion tons, four times the amount of resources 

actually existing in the world, a circular economy moves 

away from the take-make-dispose model of the traditional 

economy and shifts towards a make-use-return model, 

which will lead to a balanced business growth, a better 
quality of life, and a sustainable future.

และจบท่ีใช้แล้วทิ้ง (Take-Make-Dispose) ให้เป็นการรักษา
คุณค่าของทรัพยากรให้มากท่ีสุด ด้วยการสร้างระบบท่ีเอื้อให้
เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และน�าสินค้าที่
ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อีก (Make-Use-Return) 
เพือ่การเติบโตอย่างสมดุลของธรุกิจ คุณภาพชีวติ และอนาคตโลก
ที่ยั่งยืน
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อุตสาหกรรมพลาสติก กับ Circular 
Economy 

 จ�กร�ยง�นของ World Business Council 

for Sustainable Development หรือ WBCSD 

ได้ระบุว่�มีวัสดุทั้งหมด 8 ชนิดท่ีต้องขับเคลื่อนเร่ือง 

Circular Economy โดยเร็ว เช่น เหล็ก อลูมิเนียม 

พล�สติก แก้ว ไม้ เป็นต้น  

 

 สำ�หรบั “พล�สตกิ” คงปฎเิสธไม่ได้ว่�เป็นวัสดพิุเศษ

ทีน่ำ�ไปใช้ผลติสนิค้�ได้หล�กหล�ยอตุส�หกรรมทัง้ใน

สินค้�ประเภทคงทน เช่น อุตส�หกรรมย�นยนต์ 

อุตส�หกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้� และสินค้�ใช้คร้ังเดียวทิ้ง 

อ�ท ิอตุส�หกรรมบรรจภุณัฑ์   ห�กไม่มวัีสดพุล�สตกิ 

อ�จส่งผลให้มนษุย์เร�ใช้ทรพัย�กรธรรมช�ตสิิน้เปลอืง

ม�กขึน้ ส่งผลต่อสิง่แวดล้อม รวมทัง้ทำ�ให้คว�มสะดวก

สบ�ยในชวิีตลดลงด้วย 

 อย่�งไรก็ด ีก�รนำ�พล�สตกิม�ใช้ในสนิค้�ประเภทใช้

ครัง้เดียวท้ิง หรอื Single-Use เช่น  ถงุหหูิว้ ขวดนำ�้ หลอด

ดูดนำ�้ ช้อนส้อม เป็นต้น ก็กำ�ลงัเป็นท่ีถกเถียงว่�มคีว�ม

จำ�เป็นม�กน้อยเพียงใด เน่ืองจ�กมอี�ยุก�รใช้ง�นสัน้ แต่

ต้องใช้เวล�ย่อยสล�ยน�น โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง เมือ่ก�ร

จดัเก็บหลงัก�รใช้ง�นยังไม่เป็นระบบ จงึทำ�ให้เกิดปัญห�

ขยะพล�สตกิในทะเล และกล�ยเป็นประเดน็สำ�คญัของ

โลกต�มท่ีเร�เหน็ข่�วสตัว์นำ�้ต�ยอยู่เป็นระยะ ๆ  

 ก�รนำ�แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular 

Economy ม�ปรบัใช้กับโมเดลธุรกิจ จงึเป็นท�งออกทีด่ี

ทีส่ดุในขณะนีเ้พ่ือก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน แต่จำ�เป็นต้อง

ขับเคลื่อนร่วมกันทั้งระบบจึงจะประสบคว�มสำ�เร็จได้ 

โดยทัง้ผูผ้ลติ ผูป้ระกอบก�ร ผูบ้รโิภค ต้องร่วมกันปรบัเปลีย่น

เพ่ืออน�คตท่ีย่ังยนื ได้แก่

	 Make	(ผลติ): ผลติสนิค้�โดยใช้ทรพัย�กรน้อยทีส่ดุ 

เร่ิมต้ังแต่ก�รออกแบบผลติภัณฑ์ และก�รใช้นวัตกรรมท่ี

ช่วยลดก�รใช้ทรพัย�กร

	 Use	(ใช้):  ใช้สนิค้�นัน้ ๆ  อย่�งคุม้ค่� เตม็ประสทิธิภ�พ 

หลังจ�กก�รใช้ง�นแล้วต้องท้ิงอย่�งถูกต้องเพ่ือให้วัสดุ

เหล่�นัน้นำ�ม�ใช้ใหม่ได้

	 Return	(วนกลบั):	นำ�วสัดกุลบัม�ใช้ในกระบวนก�ร

ผลติใหม่ หรอืนำ�ไปสร้�งประโยชน์อืน่ ๆ  เพ่ือให้คุม้ค่�สงูสดุ

“เอสซีจี”	จัดงานสัมมนา	“SD	Symposium	2018”	ภายใต้แนวคิด	“Circular	

Economy	 :	The	Future	We	Create”	ข้ึน	 เพื่อจุดประกายผลกระทบท่ีโลก

ก�าลังเผชิญ	และช้ีให้เหน็ความส�าคัญของแนวคิดดงักล่าว	ผ่านการสร้างความเข้าใจ	

การสนับสนุนให้เกิดการเปล่ียนพฤติกรรมการผลิตและบริโภค	สู่แนวปฏิบัติของ

เศรษฐกิจหมุนเวียน
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The Plastic Industry and a Circular 
Economy

 According to a report by the World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD), 

eight material industries that need to shift 

towards a circular economy include steel, 

aluminum, plastic, glass, and wood.

 It is beyond any doubt that among these, plastics 

are especially pervasive as they can be found in 

both durable goods, such as automotive parts 

and electrical appliances, and single-use 

products, such as packaging. Without this material, 

not only might the demand for the world’s 

resources be higher, but our lives would also not 

be as convenient as they are today.

 However, recently, the entire world has turned 

its attention to single-use plastic products, such 

as plastic bags, bottles, straws, and utensil, as they 

have a very short useful life but require a long period 

of time to decompose, especially when coupled 

with unsystematic post-use management, and 

have contributed to marine waste and tragic deaths 

of marine life as regularly shown in the media. 

 The best and most sustainable solution, it seems, 

is to apply the notion of circular economy to the 

business model. However, this will take a systemic 

change and concerted efforts from every party 

involved, from manufacturers and entrepreneurs to 

consumers. The changes that have to be made are 

as follows:

	 Make:  Minimize resource consumption 

through product design and innovation.

	 Use: Maximize the value of products and 

dispose of them correctly to allow for easy recovery. 

	 Return: Reuse materials for production or 

other purposes to maximize their useful life.

SCG	hosted	SD	Symposium	2018	under	the	theme	“Circular	Economy:	

The	Future	We	Create”	to	highlight	the	environmental	impacts	of	the	current	

economic model and the significance of a transition towards a circular 

economy by fostering a better understanding and promoting changes in 

consumer behavior and manufacturing.
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ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เดินหน้าตอบโจทย์ 
Circular Economy ด้วยนวัตกรรม

 ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ขับเคลื่อน Circular Economy 

ด้วยก�รพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเป็นท�งเลือก

ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้�ในก�รพัฒน�อุตส�หกรรมให้มีคว�ม

ย่ังยืน ผ่�น 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 

	 หนึ่ง	Reduce	และ	Durability	คือ ก�รลดใช้ทรัพย�กร

ในกระบวนก�รผลิต เช่น นวัตกรรมเม็ดพล�สติก PE112 

คอมพ�วนด์สีดำ� พล�สติก PP สำ�หรับอุตส�หกรรมย�น

ยนต์

	 สอง	 Upgrade	 และ	 Replace	 คือ	 ก�รพัฒน�

นวัตกรรมเพ่ือทดแทนสินค้�หรือวัตถุดิบชนิดเดิม ด้วย

สินค้�หรือวัตถุดิบชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น ทำ�ให้

ใช้ทรัพย�กรน้อยลงหรือนำ�ไปรีไซเคิลได้ม�กข้ึน เช่น	เม็ด

พลาสติกพอลิเอทิลีนจากเทคโนโลยีใหม่ของธุรกิจ

เคมิคอลส์	เอสซจีท่ีีสามารถน�าพลาสติกรไีซเคิลมาผสม

ได้เพิ่มขึ้นถึง	2	เท่า	

	 และสาม	Reuse	หรือ	Recycle	 คือ ก�รเพ่ิมคว�ม

ส�ม�รถในก�รหมุนเวียนสินค้�ท่ีใช้ง�นแล้วกลับม�ใช้ใหม่ 

เช่น ก�รพัฒน� CIERRATM  ซึ่งเป็น Functional Material 

ที่ช่วยปรับคุณสมบัติพล�สติก ให้ส�ม�รถใช้พล�สติกเพียง

ชนิดเดียว (Mono Material) แต่ให้คุณสมบัติที่หล�กหล�ย

กับบรรจุภัณฑ์ แทนก�รใช้วัสดุหล�ยชนิด (Multi Material) 

ซึ่งย�กต่อก�รนำ�ไปรีไซเคิล หรือก�รนำ�ขยะพล�สติกใน

ทะเลและชุมชนม�เป็นส่วนประกอบสำ�หรับทำ�บ้�นปล�

เพ่ืออนุรักษ์ระบบนิเวศท�งทะเล

 นอกจ�กน้ี เอสซีจียังสนับสนุนก�รสร้�งเครือข่�ยความร่วมมือกับ

ทุกภ�คส่วนท้ังในและต่�งประเทศ โดยล่�สุดได้ร่วมมือท�งด้�น

เทคโนโลยีกับกลุ่มบริษัท ด�ว ประเทศไทย ให้นำ�พล�สติกใช้แล้วม�

เป็นส่วนผสมในก�รทำ�ถนนย�งมะตอย เพ่ือช่วยลดปัญห�ขยะ

พล�สติกในทะเลและชุมชน ช่วยเพ่ิมประสิทธิภ�พของถนนจ�ก

คุณสมบัติของพล�สติก และช่วยลดก�รเกิดก๊�ซเรือนกระจกจ�กก�ร

ทำ�ถนน  ทั้งนี้ได้สร้�ง “ต้นแบบถนนพลาสติกรีไซเคิล”	บริเวณนิคม

อุตสาหกรรม	RIL	จ.ระยอง	จากการน�าพลาสติกใช้แล้วจากชุมชน

และจากโรงงานในกลุม่ธรุกิจเคมิคอลส์	เอสซจี	ีมาเป็นส่วนประกอบ

หน่ึงในหวัข้อท่ีก�าลังเป็นเทรนด์ระดบัโลก		Circular	Waste	Value	Chain		

ในงาน	SD	Symposium	2018	เวทีรับฟังข้อเสนอและสร้างการมส่ีวนร่วม

ของทุกภาคส่วน	เพือ่ร่วมกนัหาทางจดัการขยะ	ต้ังแต่ต้นทางถงึปลายทาง

อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
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ตามแนวคิดเศรษฐกจิหมนุเวยีน	ธรุกจิเคมคิอลส์	เอสซจี	ี

ได้ต่อยอดการท�าบ้านปลา	ด้วยการคิดค้นและจดัท�าต้นแบบ	

“บ้านปลารีไซเคิล”	ขึ้น	เพื่อช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก

In keeping with the idea of circular economy, 

Chemicals Business, SCG  has improved its fish 

homes and developed a fish home prototype made 

of recycled plastics to help reduce plastic waste.

“Circular	Waste	Value	Chain”	was	one	of	 the	emerging	

global	trends	discussed	at	SD	Symposium	2018.	The	panel	

discussion focused on opening up a dialogue and fostering 

participation by all sectors to seek an approach to waste 

management that will maximize the value of waste 

throughout its life cycle.

Chemicals Business, SCG: Contributing to 
a Circular Economy through Innovation

  Chemicals Business, SCG is playing its part in driving 

a circular economy by developing technology and innovation 

that will serve as alternatives for sustainable industrial 

development. To this end, three major strategies have 

been adopted.

	 1)	Reduce	and	Increase	Durability: This refers to the 

reduction of resource consumption in production. Examples 

include the innovative PE112 Black HDPE Compound and 

the polypropylene (PP) for the automotive industry.

	 2)	Upgrade	and	Replace: This refers to replacing 

existing products or materials with new products or 

materials that are more efficient, less resource-demanding, 

and more recyclable. An innovation that supports to this 

strategy is the new polyethylene resin developed by 

Chemicals Business, SCG, which can be combined with 

twice as much recycled plastic.

	 3)	Reuse	or	Recycle:	This strategy involves enhancing 

the recoverability of materials and products after use. For 

instance, the functional material CIERRATM enhances the 

properties of various plastics, allowing them to be used 

as mono-materials for packaging, as opposed to multi-materials, 

which resist recycling. Another example is the use of plastic 

waste from the sea and residential areas to create fish 

homes to help revitalize marine ecosystems.

 Furthermore, SCG has also fostered collaborative 

networks both in Thailand and overseas. Mostly recently, 

SCG has initiated a technological collaboration with Dow 

Group Thailand to mix plastic waste into asphalt. The 

innovation not only enhances the properties of the paved 

road but also reduces plastic waste in the sea and 

communities as well as greenhouse gas emissions in normal 

road construction.	In	RIL	Industrial	Estate	in	Rayong,	

a	recycled	plastic	road	model	has	been	constructed	with	

plastic	waste	from	the	surrounding	communities	as	well	

as	factories	of	Chemicals	Business,	SCG.
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Circular Economy ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน

 อย่�งไรก็ด ีแนวคดิ Circular Economy จะเกิดขึน้จรงิ

อย่�งเป็นรูปธรรมได้น้ัน จำ�เป็นต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือ

จ�กทกุภ�คส่วน เช่น ภ�ครฐัในหล�ยประเทศสนับสนนุ

เรื่องนี้ โดยบรรจุเข้�ไปในนโยบ�ยก�รบริห�รประเทศ  

ส่วนภ�คเอกชนไม่ว่�จะเป็นองค์กรใหญ่หรือแม้แต่ 

SME ส�ม�รถนำ�แนวคิดน้ีไปประยุกต์ใช้ให้เหม�ะสม 

ซึ่งมีหล�กหล�ยรูปแบบที่น่�สนใจ บ้�งก็มีก�รพัฒน�

เทคโนโลยีเพ่ือนำ�ไปสู ่ก�รสร้�งนวัตกรรม หรือก�ร

ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ย่ังยืนม�รองรับ 

 และที่สำ�คัญที่สุดท่ีจะทำ�ให้ Circular Economy 

เกิดข้ึนอย่�งย่ังยนืก็คอื “ผูบ้รโิภค” อย่�งเร� ๆ  นีเ่อง ท่ีต้อง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคโดยไม่มองว่�เรื่องดัง

กล่�วเป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป ส่งเสริมและสนับสนุน

ก�ร	“ใช้ให้คุ้ม	แยกให้เป็น	ท้ิงให้ถูก” ได้แก่ ก�รนำ�

ทรพัย�กรทีใ่ช้แล้วกลบัม�ใช้ซำ�้ให้ม�กท่ีสดุ และเมือ่ไม่

ส�ม�รถใช้ง�นต่อได้แล้ว ก่อนจะท้ิงควรจัดก�รแยก

ต�มประเภทของวัสดุ เช่น พล�สติก กระด�ษ โลหะ 

เป็นต้น และท้ิงให้ถูกที่ ลงถังขยะให้ถูกต้อง ท้ังหมดนี้

จะช่วยทำ�ให้ก�รนำ�ขยะกลับม�สร้�งประโยชน์ให้มี

ประสิทธิภ�พม�กย่ิงขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุด

ดังน้ันแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในภาคส่วนใด	เชื่อเถอะ

ว่าคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างให้โลกใบนี้

มีอนาคตที่ยั่งยืน	 เป็นโลกท่ีมีความสมดุล	 และ

สมบูรณ์ตราบนานเท่านาน

It Takes Cooperation from All Sectors to Create a 
Circular Economy.

 To bring a circular economy to life, all sectors must join forces. 

In many countries, the government has included a circular economy 

in their national policies, while a number of private companies have 

also applied this new idea to their business model as well as 

developed new technology that will enable them to create more 

sustainable products.  
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	 “เอสซีจี	พยายามคิดค้นเทคโนโลยีในการน�า	

Single-Use	Plastic	กลับมาใช้หรือรีไซเคิลให้ได้

มากท่ีสุด	อีกท้ังได้พยายามพัฒนาสินค้าพลาสตกิ

ท่ีสามารถน�ากลับมารี ไซเคิลได ้ เ กือบท้ังหมด	

นอกจากน้ียังได้พยายามผลิตพลาสติกท่ีเป็น	

Durability	ซ่ึงยังคงมีความจ�าเป็นต้องใช้อยู่	แต่

จะท�าอย่างไรที่จะผลิตให้มีลักษณะ	แข็งแรง	เบา	และ

เหนียว	 เพื่อทดแทนวัสดุธรรมชาติ	 ท่ีส�าคัญต้อง

สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและเทคโนโลยีใน

ด้านต่าง	ๆ”

ศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
Vice President, Polyolefins and Vinyl 
Business ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจ ี

“SCG	is	working	hard	to	innovate	technology	

that will maximize single-use plastics 

reuse and recycling. It has also been 

developing plastic products that are 

almost 100% recyclable as well as plastics 

for durable goods, which are still in demand. 

Our task is to make them strong, lightweight, 

and durable, so that they can serve as 

alternatives for natural materials. Most 

importantly, the materials that we’re 

developing must go hand in hand with the 

development	of	the	country	and	technology.”	

Sakchai Patiparnpreechavud,
Vice President, Polyolefins and Vinyl 
Business at Chemicals Business, SCG

 However, lying at the center of all this are 

consumers	 like us. To turn a circular economy into 

reality, we need to change our consumption behaviors 

and stop thinking that it is something irrelevant to our 

lives. In addition, we need to	maximize	the	useful	life	

of	materials,	 sort	waste,	and	use	proper	waste	

disposal	methods. This will allow waste to be recovered 

more efficiently and in turn maintain its usefulness for 

as long as possible. 

	 Therefore,	no	matter	which	sector	you’re	in,	you	

can	play	a	part	in	creating	a	sustainable	future	and	restore	

a	long-lasting	balance	to	the	world.
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Registered Patent no. NL 2016102 / 

สิทธิบัตรการประดิษฐ์	เนเธอร์แลนด์	เลขที่	NL	2016102

Patent Pending Application no. EP 17730285.8 / 

ค�าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์	ยุโรป	เลขที่	EP	17730285.8		

 คร้ังแรกของโลก CiBotTM หุ ่นยนต์ตรวจสอบท่อในเตา
ปฏิกรณ์ โรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ละเอียด  
แม่นย�า ลดต้นทุน ล่าสุดตรวจได้ครบท้ัง 3 ฟังก์ช่ัน “ค่าคาร์บอน 
ค่าความบวม และค่าความโก่ง”
	 อีกก้าวของการยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพการ

ตรวจท่อในเตาปฏิกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม	เมื่อธุรกิจเคมิคอลส	์

เอสซีจี	พัฒนา	“หุ่นยนต์ ไซบอท (CiBotTM)” ฟีเจอร์ ใหม่ เพิ่ม

ความสามารถในการตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุท่อ (Coil)  

ในเตาปฏิกรณ์ ได้พร้อมกันถึง 3 ฟังก์ช่ัน ทั้งปริมาณคาร์บอนที่

แทรกซึมในเน้ือท่อ (Carburization) ความบวม (Bulging) และ

ความโก่ง (Bowing) ซึ่งนับเป็นคร้ังแรกของโลก ทำาให้สามารถ

ตรวจวัดสภาพและประเมินอายุการใช้งานของท่อได้อย่างปลอดภัย 

ละเอียดแม่นยำา รวดเร็ว ลดต้นทุนการผลิต ลดการสูญเสีย และ

ส่งผลดีไปถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม

 CiBotTM the World’s First Furnace Coil Inspection 
Robot to be Equipped with Capabilities to Measure 
Carburization, Bulging, and Bowing for Enhanced 
Safety, Greater Precision, and Reduced Costs.
 Elevating the safety and efficiency of industrial 

furnace coil inspection to the next level, SCG’s Chemicals 

Business has equipped its CiBotTM with the capability to 

measure the carburization, bulging, and bowing levels 

in furnace coils simultaneously, making it the world’s 

first robot to be able to evaluate furnace coil lifespan 

with greater safety, thoroughness, and precision as well 

as contribute to lower production costs, wastage, and 

impacts on the environment.

 

CiBotTM ฟีเจอร์ใหม่

CiBotTM 
With New 
Features 
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ENHANCED 
CAPABILITIES

ต่อยอด

 แรกเริม่ หุ่นยนต์ไซบอท ถูกพัฒน�ข้ึนเพ่ือใช้ตรวจสอบปรมิ�ณค�ร์บอนที่

แทรกซมึเข้�ไปในเนือ้โลหะของท่อ หรอืท่ีเรยีกปร�กฎก�รณ์น้ีว่� ค�ร์บไูรเซชัน่ 

(Carburization) ซึง่เป็นส�เหตหุนึง่ทีท่ำ�ให้ท่อเปร�ะ แตกหกั และรัว่ได้ อนัเป็น

คว�มเสียห�ยหลักที่เกิดข้ึนกับวัสดุท่อในเต�ปฏิกรณ์โรงง�นปิโตรเคมี  

ซึง่คว�มเสยีห�ยประเภทน้ีคดิเป็น 60% ของคว�มเสยีห�ยทัง้หมด ก�รพัฒน�

ต่อยอดให้หุ่นยนต์ส�ม�รถตรวจสอบห�คว�มบวมและคว�มโก่งของท่อ

เพ่ิมขึ้น จึงเป็นก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รตรวจสอบคว�มเสียห�ยของท่อ

ภ�ยในเต�ปฏกิรณ์โรงง�นอตุส�หกรรมต่�ง ๆ ได้อย่�งครบถ้วนย่ิงขึน้ 

	 C iBot TM was int ial ly developed to gauge 

carburization or the level of carbon absorbed into  

the material of metal pipes, which causes pipes to 

become brittle and can lead to breakage or leakage. 

As this phenomenon is responsible to 60% of all 

damage to furnace coils in petrochemical plants, 

inspecting the pipes with this robot with the additional 

capacity to measure bulging and bowing will help 

further improve its reliability.

“Data ที่ได้จากหุ่นยนต์เป็นข้อมูลที่มีความแม่นย�าและความ
ละเอยีดท่ีสูงมาก นอกจากข้อมลูตรงนีเ้รายังมีความเช่ียวชาญ
เร่ืองวสัดขุองงาน Inspection เราสามารถทีจ่ะน�าข้อมูลตรงนี ้
มาประมวลผลและสร้างเป็น Solution สร้างเป็นค�าแนะน�าใน
การซ่อมบ�ารุงมอบให้กับลูกค้าได้” 

“Data that the robot obtains is highly detailed and 
precise. In combination with our expertise in materials 
related to inspection operations, we can use this 
data to generate possible solutions and maintenance 
suggestions that we can offer to our customers.”

วีร์ จาบถนอม 
ผู้จัดการ Plant & Equipment Technology 
บริษัทระยองวิศกรรมและซ่อมบ�ารุง จ�ากัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี

Wee Chabthanom
Innovative Technology Center Manager
Rayong Engineering and Plant Service Co., Ltd. 
A Subsidiary of Chemicals Business, SCG
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แม่นย�า

 คว�มสร้�งสรรค์จ�กก�รผสมผส�นเทคโนโลยีอันลำ้�สมัย ท้ัง Sensor และ Positioning 

System ใช้ก�รควบคุมด้วยระบบ wireless ถือเป็นคว�มโดดเด่นของหุ่นยนต์ไซบอท	ซึ่ง

แต่เดิมท่ีตรวจค่าคาร์บูไรเซชั่น	 (Carburization)	 ได้อย่างแม่นย�าอยู่แล้ว	ด้วยการ

ตรวจสอบท่อในทุกๆ	ระยะ	1	เซนติเมตร	โดยแสดงผลเป็นระบบดิจิทัล	ท�างานด้วย

ความเร็ว	4	เมตรต่อนาที	ซึ่งเร็วกว่าการตรวจด้วยคนถึง	7	เท่า	เม่ือเพิ่มประสิทธภาพ 

วัดการบวมของท่อท่ีละเอียดได้ถึง	0.05	มิลลิเมตร	ขณะท่ีความโก่งวัดได้ละเอียดถึง	

1	 เซนติเมตร	 ก็ย่ิงตอบโจทย์รอบด้าน	และท่ีล�้าสมัยไปกว่าน้ันคือการปรับโฉมการ

แสดงผลรปูแบบใหม่ท่ีสามารถน�าเสนอเป็นภาพท่ีท�าให้ลกูค้าข้าใจง่าย	เช่น ระบบส�ม�รถ 

พล็อตข้อมูลก�รบวมของท่อเป็นเส้นรอบวงของท่อ ท่ีมีก�รบวมในระยะต่�ง ๆ กันได้ และ

ส�ม�รถแสดงผลคว�มโก่งของท่อในรูปแบบส�มมิติได้  

 นอกจ�กน้ี คว�มได้เปรียบของก�รนำ�หุ่นยนต์ไซบอทม�ใช้ตรวจสอบท่อ คือก�รได้ข้อมูล

ทีม่คีว�มละเอยีด แม่นยำ�กว่�ก�รใช้แรงง�นคน ซึง่เดิมทีก�รตรวจสอบคว�มบวมและคว�มโก่ง

ของท่อ จะใช้วิธีก�รสร้�งนั่งร้�นให้เจ้�หน้�ที่ปีนขึ้นไป และเริ่มตรวจสอบด้วยก�รประเมิน

เบือ้งต้น จ�กส�ยต�ว่�มจีดุท่ีบวมหรอืไม่ แล้วจงึใช้ตลบัเมตรวัด ซึง่อ�จเกิดคว�มคล�ดเคลือ่น

หรือผิดพล�ดได้ ส่วนก�รตรวจคว�มโก่งก็จะใช้วิธีก�รสร้�งน่ังร้�นเช่นเดียวกัน แล้วทิ้งลูกดิ่ง 

ลงม�เพ่ือวัดระยะ ถือว่�เป็นวิธีท่ีใช้เวล�น�นและมีคว�มละเอียดน้อย เน่ืองจากตรวจวัด

ท�าได้เฉพาะในจุดท่ีเข้าถึง	ซึ่งท่อความยาว	10	เมตร	ปกติจะวัดได้เพียง	2	จุด	เท่าน้ัน	

ขณะท่ีหุ่นยนต์ไซบอทวดัได้ถงึ	1,000	จุด	ข้อมูลท่ีมีความละเอยีดและแม่นย�าสงูเช่นน้ี 

จะช่วยให้เจ้าหน้าท่ีค�านวณประเมินอายุการใช้งานของท่อได้อย่างถูกต้อง	 และ

วางแผนการซ่อมบ�ารุงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“ภมูใิจครับเวลาเหน็ปฏกิริยิาของลูกค้าต่างประเทศทีเ่ซอร์ไพรซ์มากว่าเป็นหุน่ยนต์
ทีม่าจากประเทศไทย เป็นสัญชาตไิทย 100% และเรากล้าบอกด้วยว่าเป็นหุน่ตรวจค่า 
คาร์บอน ค่าความโก่ง ค่าความบวม ตวัแรกของโลก ซ่ึงได้ท�าการย่ืนค�าขอรับสทิธบิตัร
แล้วเรียบร้อย”  

“I am proud to see how surprised our international customers are 
when they learn that the robot is 100% Thai. We can say proudly that 
this is the world’s first inspection robot that can measure carburization, 
bulging, and bowing levels, and it has been patented already.”

ไพศาล ปานด�า
Robotics Engineer 
บริษัทระยองวิศกรรมและซ่อมบ�ารุง จ�ากัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี

Paisal Pandum
Robotics Engineer
Rayong Engineering and Plant Service Co., Ltd. A Subsidiary of Chemicals Business,  SCG

การแสดงผลความโก่งของท่อ  
3D Bowing Inspection Result
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PRECISION

 One of the distinctive features of CiBotTM is that it makes 

use of two high-tech devices simultaneously: wireless sensor 

and positioning system.	In	addition	to	its	existing	capability	

of	measuring	carburization	levels	in	furnace	coils	with	great	

precision	at	1	cm.	intervals	at	the	speed	of	four	meters	per	

minute,	or	seven	times	faster	than	human	inspectors,	CiBotTM 

is	 further	equipped	with	 the	ability	 to	detect	bulging	and	

bowing	degrees	as	small	as	0.05	mm	and	1	cm.	respectively.	

Furthermore,	the	results	can	now	be	displayed	in	images,	

making	them	even	more	comprehensible.

 A clear advantage of CiBotTM lies in the data it can obtain, 

which is much more precise than that acquired by human 

inspectors. While	inspectors	can	take	two	measurements	on	

a	 ten-meter	 coil,	CiBotTM	 can	 record	 as	many	as	 1,000	

measurements,	resulting	in	much	more	detailed	and	precise	

data,	which	in	turn	makes	it	possible	to	evaluate	the	lifespan	

of	 the	 coil	more	 accurately	 and	 plan	maintenance	with	

greater	efficiency
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ระดับโลก

 ปัจจบุนัหุ่นยนต์ไซบอทได้รบัคว�มไว้ว�งใจจ�กลกูค้�ใน

ก�รให้บริก�รในหล�กหล�ยอุตส�หกรรมชั้นนำ�ระดับโลก 

ส�ม�รถให้บริก�รในโรงง�นปิโตรเคม ีและโรงง�นทีม่เีต�

ปฏกิรณ์ในภ�คอตุส�หกรรมอืน่ ๆ  ไม่ว่�จะเป็นโรงกลั่นนำ้�มัน 

โรงง�นผลิตไนโตรเจน โรงง�นผลิตแอมโมเนีย เป็นต้น ซึ่ง

ถูกน�าไปใช้งานจริงแล้วท้ังในและต่างประเทศ	 เช่น	

โรงงานในธุรกิจเคมคิอลส์	เอสซจีี	โรงงานผลติไฮโดรเจน	

โรงกลั่นน�้ามันชั้นน�าในประเทศไทย	 และโรงงาน

ปิโตรเคมีในประเทศเนเธอแลนด์และเกาหลีใต้		

 หุ ่นยนต์ไซบอทจึงเป็นนวัตกรรมระดับโลกท่ีน่�ภ�ค

ภูมิใจของคนไทยอย่�งแท้จริง

SAFETY

ปลอดภัย

 หุน่ยนต์ไซบอทไม่ได้เป็นเพียงนวัตกรรมทีต่อบโจทย์ผูป้ระกอบก�รและ

ภ�คอตุส�หกรรมในก�รเพ่ิมประสทิธิภ�พก�รทำ�ง�นและลดคว�มเสยีห�ย

ของเครื่องจักรเท่�นั้น ก�รตรวจสอบและประเมินคว�มเสียห�ยของท่อที่

แม่นยำ� และเหนืออื่นใดคือการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าท่ี

ผู้ปฏิบัติงานได้มากขึ้น

 Apart from increasing efficiency and reducing machinery 

damage, the most important advantage of CiBotTM	 is	 that	 it	 

offers	 a	 safer	 inspection	method	 and	 reduces	 safety	 risks 

for	human	inspectors.
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WORLD-CLASS 
CALIBER

 CiBotTM has won the trust of various world-

class customers in different industries and 

is currently employed in	 a	 number	 of	

industrial	 settings	 both	 in	 Thailand	 and	

overseas,	 inc luding	 factor ies	 of	 the	

Chemicals	 Business,	 SCG,	 hydrogen	

production	 plants,	 leading	 refineries	 in	

Thailand,	as	well	as	petrochemical	plants	in	

the	Netherlands	and	South	Korea.

 CiBotTM is, therefore, truly a world-class 

innovation that all Thais can be proud of. 

For additional information, please contact: 
หากลูกค้าสนใจสามารถติดต่อได้ที ่
scgchemicals@scg.com

ลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์เพราะช่วยทำางานแทนคน 
ป้องกันความเสี่ยงในการทำางานในที่สูงและอับอากาศได้ดี

สามารถตรวจวัดความบวมของท่อได้ละเอียดถึง 0.05 มล.

สามารถตรวจวัดความละเอียดของความโก่งจากจุดศูนย์กลาง
ของท่อได้ละเอียดถึง 1 ซม.
 
สามารถตรวจสอบวัดค่าได้รวดเร็วและแม่นยำาในทุก ๆ 1 ซม.  
โดยแสดงผลเป็นระบบดิจิทัล ควบคุมและสื่อสารแบบไร้สาย 

สามารถตรวจสอบค่าคาร์บอนท่ีแทรกซึมในเน้ือท่อ พร้อมท้ัง
ตรวจสอบความบวมและความโก่งของท่อได้ในคราวเดียวกัน

ความเร็วในการตรวจอยู่ที่ 4 เมตรต่อวินาที 

รวดเร็วกว่าการตรวจด้วยคนถึง 7 เท่า

ตัวเลขที่น่าท่ึงของหุ ่นยนต์ ไซบอท

Amazing Numbers about CiBotTM
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Zero risks related to working at height and in confined 

spaces as the inspection can be performed by the robot 

instead 

Detecting degrees of bulging as small as 0.05 mm. 

Detecting degrees of bowing as small as 1 cm. from the 

center of the coil

 

Obtaining measurements quickly and accurately at 1 cm. 

intervals; equipped with a digital display and remote control 

system 

Recording three measurements s imultaneously: 

carburization, bulging, and bowing  

4 meters/second inspection speed  

7 times faster than human inspection

0

1

1

3
4
7

0.05



18 INTERVIEW | เจาะใจคนเด่น 

 คำ�ว่� Circular Economy อ�จจะเป็นคำ�ใหม่สำ�หรับประช�ชนไทย 

ห�กแต่คว�มตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมผ่�นก�รลงมือทำ� หล�ย ๆ  

โปรเจกต์ของทั้งภ�ครัฐและภ�คประช�สังคม เช่น ก�รรณรงค์แยก

ขยะ หรือคว�มพย�ย�มลดขยะท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจำ�วัน เหล่�น้ี 

คือนิย�มท่ีเป็นรูปธรรมของคำ�น้ี และโครงก�รทั้งหล�ยกำ�ลังถูกส�น

ต่อขึน้เปน็ภ�พขององคร์วมในระดบัประเทศ เพ่ือสร�้งระบบเศรษฐกิจ

เพื่อคว�มยั่งยืนที่เข้�ใกล้ประช�ชนและเห็นผลจริง

 All Around Plastics มีโอก�สได้แลกเปลี่ยนประเด็นน้ีกับ  

คุณสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง อดตีรองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะ

หวัหน้ากลุ่มภารกจิด้านผังเมือง สิ่งแวดล้อม และการคลัง เล่�

ให้เร�ฟังถึงคว�มสำ�คญัของ Circular Economy รวมถึงบทบ�ทของ

 While the term “circular economy” might be unfamiliar to 

many Thais, we are already exposed to the concept through a 

constellation of ongoing eco-friendly initiatives, such as waste 

sorting and waste reduction campaign, undertaken by both the 

government and the civil sector to foster an effective and  

accessible economic system for sustainability.

 All Around Plastics sat down with Suwanna Jungrungrueng, 

Former Deputy Permanent Secretary for Bangkok Metropolitan 

Administration and Head of the City Planning, Environment, and 

Finance Cluster, who discussed with us the importance of 

CIRCULAR ECONOMY
กรุงเทพมหานคร	กับระบบเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน
Bangkok Metropolitan Administration and an Economic System 
for Sustainability
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กรงุเทพมห�นครในฐ�นะผู้ว�งยุทธศ�สตร์ของสิ่งแวดล้อมเพ่ือคว�ม

ยั่งยืนของสังคม ผ่�นกลยุทธ์ของกรุงเทพมห�นครและพันธมิตรด้�น

คว�มร่วมมือจ�กภ�คเอกชน

มุมมองของท่านต่อ Circular Economy

 Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ในมุมมองของดิฉัน 

ท่ีทำ�ง�นด้�นส่ิงแวดล้อมม�กว่� 30 ปี นับว่�เป็นแนวคิดท่ีเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อก�รใช้ทรัพย�กร เน่ืองจ�กทรัพย�กรเป็นส่ิงท่ีใช้แล้วหมดไป 

และด้วยนวัตกรรมในปัจจุบันก็ยังไม่ส�ม�รถผลิตข้ึนม�ทดแทนได้  

น่ันทำ�ให้ Circular Economy เป็นส่วนสำ�คัญท่ีจะช่วยสร้�งคว�ม

ตระหนักถึงก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่� เพ่ือส่งต่อให้กับรุ่นลูกหล�นต่อไป 

บทบาทของภาครัฐและกรุงเทพมหานครต่อนโยบาย 
Circular Economy

 หน้�ท่ีของภ�ครัฐคือก�รออกข้อกำ�หนดหรือกฎหม�ยท่ีจะม�รองรับ

ก�รกำ�หนดแนวท�งของเศรษฐกิจหมุนเวียนในเชิงเป็นรูปธรรม และมอง

เห็นแนวท�งปฏิบัติท่ีชัดเจน ในส่วนของกรุงเทพมห�นครเองก็มีภ�รกิจ

หลักท่ีเก่ียวข้องกับ Circular Economy โดยมีแผนจัดก�รขยะเป็น

ทรัพย�กร มีโครงก�รบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือหน่วยง�นภ�ครัฐ เอกชน 

และประช�สังคมจัดก�รพล�สติกและขยะอย่�งย่ังยืน โดยนำ�หลักก�ร 

Circular Economy ม�ใช้ เร่ิมต้ังแต่นโยบ�ยผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร

ให้ทุกหน่วยง�นในสังกัดกรุงเทพมห�นคร ลดก�รใช้พล�สติกและโฟม 

โดยมีสำ�นักส่ิงแวดล้อมเป็นเจ้�ภ�พหลัก หน่วยง�นต่�ง ๆ ก็ได้ดำ�เนิน

ก�รเป็นรูปธรรม ตัวอย่�งล่�สุด เช่น สำ�นักก�รแพทย์ สำ�นักอน�มัย 

งดแจกถุงพล�สติกหูห้ิวในก�รจ่�ยย�ทุกคร้ัง และเป็นหน้�ท่ีของ 

ประช�ชนเองท่ีจะต้องนำ�ถุงผ้�ม�รับย�แทนก�รใช้ถุงพล�สติก ซ่ึงก็เป็น

จุดหม�ยหน่ึงในก�รสร้�งจิตสำ�นึกต่อส่ิงแวดล้อมให้กับภ�คประช�ชน 

นอกเหนือจ�กน้ี ท�งกรุงเทพมห�นครก็ได้มุ่งเน้นก�รสร้�งคว�มเข้�ใจ

กับประช�ชนผ่�นก�รประช�สัมพันธ์ท�งส่ือต่�ง ๆ ก�รให้ก�รศึกษ� 

ในสถ�นศึกษ� และศูนย์เรียนรู้ต่�ง ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้ก�รจัดก�รขยะ 

ท่ีศูนย์กำ�จัดมูลฝอยอ่อนนุชและในสถ�นศึกษ�ต่�ง ๆ ซ่ึงแสดงให้เห็น

กระบวนก�รจัดก�รขยะว่�ก�รคัดแยกขยะมีส่วนสำ�คัญอย่�งม�กใน

ก�รทำ�ให้เกิดก�รหมุนเวียนใช้ทรัพย�กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  หรือศูนย์

ก�รศึกษ�และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ�งซ่ือกรุงเทพมห�นคร ท่ีมุ่งเน้นก�ร

ส่งเสริมก�รเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมแบบรอบด้�น  

circular economy, Bangkok’s role as the maker of the  

environmental policy for social sustainability, and the  

collaboration between Bangkok and the private sector.

Your View on Circular Economy

 In my experience over 30 years in an environmental career, 

a circular economy is one of the most beneficial concepts for 

resources that still cannot be renewed by current technology. 

It will play an integral role in promoting resource efficiency and 

preserving resources for posterity.

The Role of the Governmental Sector and 
BMA Related to Circular Economy Policies

  The government is responsible for formulating regulations 

and laws to accommodate the creation of a circular economy. 

Contributing to this effort, the governor of Bangkok has also  

introduced policies dictating every organization under BMA to 

implement projects relevant to resource recovery and efficiency. 

For instance, the Department of Health has stopped giving out 

plastic bags at its dispensaries and encouraged patients to bring 

their own tote bags. BMA also strives to cultivate eco-consciousness 

in the citizens through educational institutions and learning  

centers, such as at On Nut Garbage Disposal Plant, which 

demonstrates the significant role of waste sorting on efficient 

resource retrieval. 
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 As a result of these initiatives, Bangkok’s growth of waste 

volume has slowed down compared to 30 years ago to only about 

one percent annually. With the inexorable pace of urbanization 

and the accompanying rise in packaging waste, it is necessary 

to foster eco-consciousness in both manufacturers and  

consumers.

How Can Each Sector in Society Contribute 
to a Circular Economy?

 A circular economy encompasses every sector in society, 

from manufacturers and distributors to consumers and waste 

disposal units. As such, everyone must lend their hand to 

complete the system and bring about sustainability through the 

balance of economic, environmental, and social development. 

 The manufacturing sector must be aware of their environmental 

impacts and recover material from their production waste. They 

should also choose packaging that can be reused as raw 

materials and ensure that their packages and products are 

proportionate with the price that consumers have to pay.

 In the middle of the product life cycle are distributors. These 

businesses must attempt to recover as much packaging  

material into the system as possible. Reusable containers made 

of materials such as glass, paper, metals, and plastic are 

particularly suitable for this purpose.

 At the end of the cycle, consumers should recognize that it’s their 

responsibility to choose eco-friendly products and minimize their 

environmental impact by changing their behavior and learning how 

to sort waste to facilitate material retrieval. With these efforts made in

conjunction, it is possible to create a complete circular economy cycle.

 จ�กผลก�รดำ�เนินก�รท้ังหมดท่ีกล่�วไป เกิดเห็นผลชัดเจนในปัจจุบัน 

น่ันคือก�รควบคุมปริม�ณขยะให้เพ่ิมข้ึนในอัตร�ท่ีช้�ลง เปรียบเทียบกับ

เม่ือ 30 ปีท่ีแล้ว กรุงเทพมห�นครมีอัตร�ก�รเพ่ิมของขยะร้อยละ 10  ปัจจุบัน 

อัตร�ก�รเพ่ิมชะลอตัวเหลือประม�ณร้อยละ 1 ต่อปี  ซ่ึงต้องยอมรับใน

สถ�นก�รณ์ที่เมืองกำ�ลังเติบโต มีก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจสูงขึ้น 

ก�รผลิตม�กขึ้น ขยะจ�กแพคเกจจ้ิงก็ต�มม�ด้วย ดังน้ันจึงจำ�เป็นต้อง

ปลูกฝังในเร่ืองส่ิงแวดล้อมท้ังกับผู้ผลิตและผู้บริโภคด้วย

แต่ละภาคส่วนของสังคมสามารถมีส่วนร่วมกับ 
Circular Economy ได้อย่างไรบ้าง

 เพร�ะ Circular Economy เป็นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ครอบคลมุทกุภ�คสว่นของสงัคมตัง้แตต่น้ท�งอย่�งกระบวนก�รผลติ

สนิค�้ ก�รจำ�หน่�ยจ�่ยแจก ไปจนถึงปล�ยท�งของผูบ้รโิภค และก�ร

จัดก�รของเสียท่ีเกิดขึ้น จึงเป็นบทบ�ทของประช�ชนทุกคนมีคว�ม

สำ�คัญท่ีจะต้องมีส่วนร่วมในก�รสร้�งระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนครบ

ทั้งระบบ เพ่ือนำ�ไปสู่คว�มย่ังยืนจ�กคว�มสมดุลในก�รพัฒน�ท�ง

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมในก�รมีคุณภ�พชีวิตที่ดี 

 เริ่มจ�กภ�คก�รผลิต ท่ีต้องคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ี

จะต�มม� ท้ังของเสยีจ�กกระบวนก�รผลติในก�รนำ�ม�หมนุเวยีนใช ้

ก�รเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ส�ม�รถนำ�กลับม�หมุนเวียนเป็นวัตถุดิบก�ร

ผลิตใหม่ได้  ไปจนถึงคว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในเร่ืองของบรรจุภัณฑ์ 

และปริม�ณที่สัมพันธ์กับร�ค�สินค้�ที่จ่�ยไป 

 ส่วนกล�งท�ง คือภ�คธุรกิจซึ่งทำ�หน้�ท่ีกระจ�ยสินค้�ไปยังผู้

บรโิภค จะต้องคำ�นึงถึงก�รรวบรวมบรรจภัุณฑ์ท่ีส�ม�รถนำ�กลบัเข้�สู่

กระบวนก�รผลติใหม่กลบัม�ใช้ประโยชน์ให้ม�กทีส่ดุ เช่น บรรจภุณัฑ์ที่

ทำ�จ�กวัสดปุระเภทแก้ว  กระด�ษ โลหะ หรอืพล�สตกิ ส�ม�รถรวบรวม

ม�เป็นวัตดุบิก�รผลติสนิค้�ใหม่ได้ บรรจภัุณฑ์บ�งชนิดส�ม�รถใช้ซำ�้

ได้หล�ยครัง้ เช่น ขวดแก้วของนำ�้อดัลม ส�ม�รถใช้ซำ�้ได้ถึง 16-18 ครัง้  

นบัว่�เป็นตวัอย่�งของภ�คธุรกจิทีเ่ร�พบเหน็ม�ตัง้แต่เดมิ 

 ท้ายทีสุ่ด คือปลายทางส่วนของผู้บริโภค จะต้องตระหนักถงึ

ความรับผดิชอบในการเลือกซ้ือสนิค้าทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม 

หรือส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยทีสุ่ดด้วยการปรับเปล่ียน

พฤตกิรรมของผู้บริโภคเอง รวมถงึการเรียนรู้ถงึการคัดแยกขยะ

เพ่ือน�ามาหมุนเวียนเข้าสู่กระบวนการผลติใหม่ กจ็ะเกดิประโยชน์

ต่อระบบเศรษฐกจิหมุนเวียนได้ครบวงจร 
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ฝากทิ้งท้ายถึงบทบาทของภาคธุรกิจ อย่าง 
ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ในการผลักดันให้เกิด 
“ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน” อย่างย่ังยืนและเป็น 
รูปธรรม 

 เอสซีจี มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รสนับสนุนกรุงเทพมห�นครในก�ร

จดักิจกรรมต่�ง ๆ เป็นภ�คธุรกจิขน�ดใหญ่ท่ีมบีทบ�ทสำ�คญัต่อระบบ

เศรษฐกิจหมนุเวียน ตัง้แต่ต้นท�ง กล�งท�ง และปล�ยท�ง ภ�รกิจหลกัจงึ

อยู่ท่ีก�รแสดงบทบ�ทในก�รรบัผดิชอบร่วมกันในก�รสร้�งก�รรบัรู ้คว�ม

เข้�ใจ และจติสำ�นกึก�รรกัษ�สิง่แวดล้อมให้แก่ประช�ชน ทัง้ในเรือ่งก�ร

ส่งเสรมิก�รใช้ทรพัย�กรอย่�งคุม้ค่�ด้วยก�รเลอืกใช้สนิค้�ทีเ่ป็นมติรกับ

สิง่แวดล้อม ก�รจดัก�รขยะโดยคดัแยกขยะใช้ประโยชน์ท่ีแหล่งกำ�เนดิ

ก่อนนำ�ไปกำ�จดั เช่น ก�รจดักิจกรรมทีป่ระช�ชนส�ม�รถลงมอืทำ�ได้ทนัที 

กำ�หนดเป้�หม�ยทีช่ดัเจน  ซึง่เอสซจีเีองก็เป็นเครอืข่�ยสภ�อตุส�หกรรม

แห่งประเทศไทยท่ีลงน�มคว�มร่วมมือโครงก�รคว�มร่วมมือภ�ครัฐ  

ภ�คธุรกิจ และภ�คประช�สงัคมจดัก�รพล�สตกิและขยะอย่�งย่ังยืน 

ซึ่งมีเป้�หม�ยลดขยะพล�สติกร้อยละ 50 ในช่วงเวล� 10 ปี ใน

ก�รร ่วมกับภ�คีเครือข ่�ยกำ�หนดกลยุทธ ์ก�รดำ�เนินก�รให ้

บรรลุเป้�หม�ย เน่ืองจากเอสซีจีเป็นองค์กรที่มีศักยภาพทั้ง

ในแง่ของบุคลากร การบริหารจัดการ และมุมมองเชิงธุรกิจ  

เม่ือน�ามาผนวกกับภาครัฐอย่างกรุงเทพมหานครนับเป็นการ 

เตมิเตม็ในการบรรลุเป้าหมายของระบบเศรษฐกจิหมุนเวียนอย่าง

สมบรูณ์เกดิผลเป็นรูปธรรมตอบเป้าหมายของการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

What are Some of the Sustainable and 
Tangible Ways that a Business Like SCG’s 
Chemicals Business can Help Bring about 
a Circular Economy?

 SCG has actively supported a range of BMA’s activities and 

contributed to the creation of a circular economy throughout 

the entire process. Its main role lies in raising awareness and 

cultivating eco-consciousness among the general public as 

well as encouraging consumers to choose eco-friendly products 

and sort their waste through campaigns with actionable steps 

and clear goals. As member of the Federation of Thai Industries, 

SCG has contributed to the formulation of strategies to enable 

the federation to achieve its goal of reducing plastic waste by 

50 percent in 10 years. Thanks to the vast potential of its human 

resources, management, and business perspectives, SCG has 

empowered BMA in its quest to create to a complete circular 

economy, bring tangible results, and accomplish its sustainable 

development goals.

Circular Economy คืออะไร?

Circular	 Economy	หรือระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน	 คือแนวคิดของระบบเศรษฐกิจท่ีต้องการหมุนเวียนเอาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดจนครบเกิดเป็นวงจร	ตั้งแต่ภาคการผลิต	การบริโภค	ไปจนถึงการจัดการของเสียด้วยกระบวนการใช้ซ้�า	(Reuse)	หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่	

(Recycle)	และการผลิตใหม่	(Re-material)	อันจะน�าไปสู่ความยั่งยืนของทั้งระบบเศรษฐกิจเอง	การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	และลดมลภาวะที่

จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

(ข้อมูลอ้างอิงจาก นิตยสารการเงินการธนาคาร ฉบับเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย ปางอุบล อ�านวยสิทธิ์)

What is Circular Economy?

A circular economy refers to an economy in which the use of resources throughout their life cycles is maximized through 

reuse, recycling, and re-material. This notion helps contribute to a sustainable economy, resource efficiency, and pollution 

reduction.

(Source:  Money & Banking, September 2017 by Pang-ubon Amnueysit)
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24 BUILDING SUCCESS TOGETHER | ก้าวสู่ความสำาเร็จร่วมกัน

SCGTM HDPE TR117WC

พลาสติกเกรดเฉพาะเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดด้านความปลอดภัยของเคเบิลใยแก้วน�าแสง

ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญระหว่างทีโอทีและธุรกิจเคมิคอลส์	เอสซีจี

Specialty Polymer for Maximum Safety of Fiber Optic Cables a Collaboration 
between Experts from TOT and Chemicals Business, SCG
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Given such a vital role that communication plays both in the 

business sphere and in our daily life, TOT Public Company 

Limited, as a telecommunications service provider, has a duty 

to oversee and develop the telecommunication system to ensure 

that it remains functional at all time. To achieve this goal, one 

key task is to further enhance its signal cables, for which there 

is still room for improvement. This has led to a partnership 

between TOT and Chemicals Business , SCG , a leading expert 

on plastics, and joint research to develop a high performance 

polymer jacket for fiber optic cables, focusing on achieving 

greater safety.

โลกปัจจุบัน ก�รสื่อส�รเป็นเร่ืองสำ�คัญม�กท้ังในระดับธุรกิจและใน

ชวิีตประจำ�วันของทกุคน ดงัน้ันบรษิทั ทโีอที จำ�กัด (มห�ชน) ในฐ�นะ

ผูใ้หบ้รกิ�รโครงข�่ยโทรคมน�คม มภี�ระกิจสำ�คญัในก�รดแูล พัฒน�

ให้ก�รสื่อส�รดำ�เนินก�รได้ตลอดเวล� ซึ่งหนึ่งในส่วนที่สำ�คัญคือ 

ก�รพัฒน�ส�ยส่งสัญญ�นซึ่งยังมีจุดท่ีพัฒน�ต่อยอดได้อีกหล�ย

ประก�ร จึงเกิดเป็นคว�มร่วมมือกับธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ในฐ�นะ

ผูเ้ชีย่วช�ญและผูน้ำ�เรือ่งวสัดพุล�สตกิ อนันำ�ไปสูก่�รทำ�วิจยัรว่มกัน

เพ่ือพัฒน�วัสดุพล�สติกหุ้มส�ยเคเบิลใยแก้วนำ�แสงประสิทธิภ�พ

สูงสุดโดยเน้นที่คว�มปลอดภัยเป็นหลัก
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จุดเริ่มต้นของความร่วมมือ
 เอสซีจี และทีโอทีมีคว�มต้องก�รตรงกันคือต้องก�รเพ่ิมคว�ม

ปลอดภยัให้กับประช�ชน จ�กคว�มคดิทีเ่ห็นตรงกันในด้�นก�รสร้�ง

สวัสดิภ�พท่ีดใีห้กับประช�ชน จงึเกิดเป็นคว�มร่วมมอืของผูเ้ชีย่วช�ญ

จ�ก 2 ฝ่�ย โดยตัวแทนท�งเอสซีจี เล่�ให้ฟังว่� บมจ.ทโีอท ี เป็น

องค์กรทีใ่ส่ใจเร่ืองความปลอดภัย และสนใจทีจ่ะสร้างนวัตกรรม

เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาส่วนน้ีของสายเคเบลิเพ่ือลดปัญหาและเพิม่

ความปลอดภัยให้กับคนไทย เราจงึอยากใช้ความเช่ียวชาญทาง

ด้านวัสดุของเอสซีจ ีมาช่วยเหลือและท�างานร่วมกัน เพือ่บรรลุ

ถงึจุดประสงค์เดยีวกัน

 ท�งด้�นคุณนฤทธ์ิสมเจริญ ส�าเภาพล ผู้จัดการส่วนบริการ

ทดสอบและสอบเทยีบ สถาบันนวัตกรรมทโีอท ีตัวแทนจากบริษัท 

ทโีอท ีจ�ากัด (มหาชน) กล่�วว่� ก�รร่วมศกึษ�วิจัยปัญห�ไฟไหม้ส�ยเคเบลิ 

ใยแก้วนำ�แสงครัง้นี ้ เริม่จ�กก�รเก็บข้อมลูปัญห�เพลงิไหม้ส�ยเคเบลิฯ 

นำ�ข้อมูลที่ได้ม�ศึกษ�วิเคร�ะห์ภ�พรวม พบว่�ปัญห�เพลิงไหม้ 

ที่ลุกล�มเป็นวงกว้�งซึ่งเกิดจ�กวัสดุพล�สติกท่ีห่อหุ้มส�ยเคเบิลฯ 

ทีเ่มือ่เกิดเพลงิไหม้ปัจจบุนัยังคงมกี�รลกุล�มกระจ�ยไปยังส�ยเคเบลิ

ใกล้เคียงและไหลเยิ้มหยดเป็นของเหลว และบ�งกรณีลุกล�มไหม้

อ�ค�รที่พักอ�ศัยรอบจุดเกิดเหตุ นอกจ�กนี้ยังทำ�ให้ก�รให้บริก�ร

สื่อส�รต้องหยุดชะงัก เจ้�หน้�ที่ต้องคอยจนเพลิงสงบและคว�มร้อน

สะสมลดลงเสยีก่อน จงึจะส�ม�รถเข้�พ้ืนทีไ่ปซ่อมบำ�รงุได้ ซึง่ใช้เวล�

น�นกว่�จะเปิดก�รสื่อส�รได้ต�มปกติ

The Beginning of the Collaboration
As both shared a strong commitment to the promotion of public 

welfare and the enhancement of public safety, TOT and SCG  

decided to form a partnership.  Speaking of SCG’s decision to embark 

on this collaborative project, an SCG representative said that TOT 

is an organization that attaches great significance to safety and is 

truly determined to create innovation that will solve its cable problems 

to improve the safety of all Thais.  Working towards the same goal, 

SCG would like to join forces with TOT and contribute to the project 

with its expertise in materials.

 Naritsomjarern Sumpaopol, Manager of Testing and Calibration 

at TOT Innovation Institute, TOT Public Company Limited, said 

that the joint study on fiber optic cables and fire accidents 

prevention has revealed that once the current cable jacket 

catches fire, the fire will spread quickly and melt the material, 

causing it to drip and set other cables or buildings in the vicinity 

on fire. This could also disrupt the telecommunication network 

in that particular area, as TOT officers would have to wait for a 

very long time for the fire to stop before they can begin the 

maintenance.
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จากความเชี่ยวชาญของหลายฝ่าย 
สู่งานวิจัยที่ใช้ ได้จริง
 นักวิจัยด้�นพล�สติกของเอสซีจีจึงเร่ิมต้นพัฒน�วัสดุท่ีตอบโจทย์

คุณสมบัติต�มท่ีท�ง บมจ.ทีโอที ต้องก�ร เร�เร่ิมจ�กก�รศึกษ�วัสดุ 

ในท้องตล�ดปัจจุบันก่อน (พ.ศ. 2561) และพบว่�ยังไม่มีวัสดุท่ีป้องกัน

เร่ืองเพลิงไหม้ส�ยเคเบิลใยแก้วนำ�แสง เร�จึงคิดค้นพัฒน�วัสดุ

พล�สติกด้วยเทคโนโลยีจำ�เพ�ะจ�กเอสซีจีเท่�น้ัน ซ่ึงช่วยหน่วงไฟเม่ือ

เกิดเหตุไฟไหม้ไม่ให้ลุกล�ม ลดปัญห�พล�สติกท่ีไหลเย้ิมและหยดเป็น

ของเหลวอย่�งมีนัยสำ�คัญ ซ่ึงผลจ�กก�รคิดค้นด้วยเทคโนโลยีจำ�เพ�ะ

จ�กเอสซีจีทำ�ให้ได้พล�สติกท่ีส�ม�รถหน่วงไฟได้ อีกท้ังยังมีนำ�้หนักเบ�

ช่วยลดนำ�้หนักรวมของส�ยเคเบิลฯ

 ก่อนหน้�น้ีเวล�ท�งเร�ต้องก�รจะทำ�วิจัยเร่ืองวัสดุ ท�งทีโอทียังต้อง

พ่ึงพ�ตัวเองด้วยก�รปรึกษ�กับกรมวิทย�ศ�สตร์ ค้นคว้�เอง หรือขอ

ข้อมูลเบ้ืองต้นจ�กอ�จ�รย์มห�วิทย�ลัย แล้วม�ส�นต่อด้วยก�รทำ�แล็บ

และหรือทดสอบด้วยตัวเอง ซ่ึงยอมรับว่�เร�มีนักวิทย�ศ�สตร์เพียงไม่

ก่ีคน แต่เม่ือเร�ร่วมมือได้รู้จักกับท�งเอสซีจีซ่ึงเป็นผู้เช่ียวช�ญท�งด้�น

พล�สติกจริง ๆ  และมีทีมท่ีเข้มแข็ง เพร�ะฉะน้ันในแง่ของวัสดุ ท�ง บมจ.

ทีโอที ม่ันใจแล้วว่�เร�มีเพ่ือนท่ีช่วยเหลือเร�ได้เยอะม�ก

From Expertise to Practical Solutions
 In response to the findings, researchers at SCG worked into 

invent materials that would help prevent issues. As there was 

no material that met the requirements on the market at that time 

(2018), SCG developed a new flame-retardant material using 

its own proprietary technology, which significantly reduced the 

fire spreading and dripping of the plastic when melted issues. 

In addition to the flame-retardant property, the newly created 

material is also lighter and can help reduce the overall weight 

of the cable.

 Prior to this collaborative project, TOT had to perform  

laboratory testing by itself, relying on the limited number of 

scientists it had and information acquired from the Department 

of Science and university lecturers. However, through this  

collaboration, we can see that SCG is a bona fide material 

expert with a strong team of specialists. Therefore, when it 

comes to materials, TOT is confident that it has found a partner 

who can offer it great assistance.

“เมื่อเราร่วมมือกับทางเอสซีจี ซ่ึงเป ็นผู ้ เ ช่ียวชาญทางด้าน
พลาสติกจริง ๆ  และมีทีมที่เข้มแข็ง เพราะฉะนั้นในแง่ของวัสดุ ทาง 
บมจ.ทีโอที ม่ันใจแล้วว่าเรามีเพื่อนที่ช่วยเหลือเราได้เยอะมาก” 

นฤทธิ์สมเจริญ ส�าเภาพล 
ผู ้จัดการส ่วนบริการทดสอบและสอบเทียบ สถาบันนวัตกรรมที โอที  
บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)

“Through this collaboration, we can see that SCG 
is a bona fide material expert with a strong team 
of specialists. Therefore, when it comes to 
materials, we are confident that it has found  
a partner who can offer us great assistance”

Naritsomjarern Sumpaopol
Manager of Testing and Calibration  
TOT Innovation Institute, TOT Public Company Limited 
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เคเบิลใยแก้วประสิทธิภาพสูงเพื่อ
สวัสดิภาพของชาวไทย
 จ�กผลก�รทดสอบทั้งหมดท่ีผ่�นม�เกิดเป็นนวัตกรรม

วัสดุห่อหุ้มส�ยเคเบิล SCGTM HDPE TR117WC ที่ถูก 

ใชง้�นนำ�รอ่งจรงิทีจ่งัหวัดแมฮ่อ่งสอน ซึง่เปน็หนึง่ในจงัหวดั

ที่พบปัญห�อุ บัติ เหตุ เพลิงไหม้ส�ยเคเบิลสูงสุดใน

ประเทศไทย โดยไดท้ำ�ก�รตดิตัง้บนเสน้ท�งทีม่ปีญัห�นีเ้ปน็

ระยะท�ง 100 กิโลเมตร และห�กก�รใชง้�นเปน็ไปไดอ้ย่�ง

เต็มประสิทธิภ�พก็จะมีก�รขย�ยผลไปยังพ้ืนที่คว�มเสี่ยง

สูงอื่น ๆ เช่น เขตชุมชนหน�แน่นต�มหัวจังหวัดต่�ง ๆ 

ในประเทศไทย โดยนำ�พล�สติกท่ีคิดค้นด้วยเทคโนโลยี

จำ�เพ�ะจ�กเอสซีจีม�ห่อหุ้มทดแทนวัสดุเดิม จ�กคว�ม 

รว่มมอืของทโีอทแีละเอสซจีคีรัง้นี ้จงึเปน็ตวัอย่�งของคว�ม

สำ�เร็จที่ เกิดขึ้นจ�กนวัตกรรมของสิ่งประดิษฐ์ ท่ีสร้�ง

ประโยชนใ์หส้งัคม อกีทัง้ยังเปน็ก�รสนบัสนนุคว�มก้�วหน้�

ท�งเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งห�กกลุ่ม 

ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�งด้�นต่�ง ๆ ส�ม�รถรวมตัวกันเพ่ือ 

แก้ปัญห�ได้ ผลประโยชน์สูงสุดย่อมตกสู่ผู้ใช้ง�น เสมือน

เป็นจุด เริ่ มต้นครั้ ง ใหญ่ เ พ่ือยกระดับม�ตรฐ�นให้

ประเทศไทยเป็นดินแดนที่น่�อยู่และปลอดภัยที่สุด

“ทางเอสซีจี รู้สึกประทับใจมากที่ได้ร่วมงานกับ 
บมจ.ทีโอที เพราะเป็นองค์กรท่ีก้าวออกจาก 
Comfort Zone ของตัวเอง จากการท�างานท่ี
มองความเดือดร้อนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นหลัก และไม่
น่ิงเฉยกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น”
 
ทีม FR-PE Project , Chemicals Business , SCG

“SCG is very impressed collaborating with 
TOT as it is one of the very first entity to 
step outside of its comfort zone and 
actively works to address real problems 
rather turning a blind eye to them.”
 
FR-PE Project Team , Chemicals Business , SCG
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High Safety Fiber Optic Cables for the 
Welfare of Thai Citizens
 The newly invented cable jacket material SCGTM HDPE 

TR117WC has been piloted in Mae Hong Son, one of the 

provinces with the highest number of fire accidents on telecom 

cable, covering 100 kilometers in total. The material has also 

been planned for use in other high-risk areas, such as densely 

populated communities in many major cities across Thailand, 

to maximize public safety.

 The fruit of this collaboration between TOT and SCG is not 

only an innovation that improves society, but also another step 

in the country’s technological advancement – a new beginning 

that will help elevate the quality of life and safety in Thailand.

ประสิทธิภาพของเคเบิลใยแก้วน�าแสง

ผลส�าเร็จจากความร่วมมือระหว่าง	บมจ.ทีโอท	ี
และธุรกิจเคมิคอลส์	เอสซีจี

1.	 วัสดุพิเศษส�าหรับเส้นใยแก้วน�าแสงตัวใหม่ภายใต้ ช่ือ	 
SCGTM	HDPE	TR117WC
2.	พลาสติกเกรดเฉพาะของทางเอสซีจีสามารถป้องกันการ
ลามไฟได้จริง
3.	 มีคุณสมบัติพิเศษคือ	หลังจากเกิดเพลิงไหม้สายเคเบิล
เส้นใยแก้วน�าแสง	ยังสามารถใช้งานติดต่อส่ือสารได้อีก	7	วัน	
เพื่อให้พนักงานท่ีเก่ียวข้องมีเวลาเข้ามาซ่อมแซม

High Safety fiber optic cables

Products of the collaboration between TOT and 
Chemicals Business, SCG

1. The new material for fiber optic cable jackets,  
SCGTM	HDPE	TR117WC.
2. SCG’s specialty lightweight polymer with proven 
fire-retardant properties
3. Special properties: After it is exposed to fire, the 
cable will remain functional for seven days, allowing 
time for maintenance.



30 BUSINESS TIPS | เคล็ดไม่ลับธุรกิจน่ารู้

US-China Trade War Threatens to Rock the Global Economy.

สหรัฐฯ-จีนจุดชนวนสงครามการค้า สั่นสะเทือนทั้งโลก
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 สงคร�มก�รค�้ระหว่�งสหรฐัฯ และจนีกำ�ลงัทวีคว�มรนุแรงขึน้ในระดบั

ทีห่ล�ยประเทศเริม่แสดงคว�มวิตกถึงผลกระทบทีจ่ะต�มม�ในชว่งสิน้ปนีี ้

และในปี 2562 โดยสะท้อนออกม�อย่�งเด่นชัดในปฏิกิริย�ของตล�ดหุ้น

ทั่วโลกที่ทรุดตัวหล�ยระลอก และอัตร�แลกเปลี่ยนของประเทศคู่ค้�ท่ีเริ่ม

อ่อนค่�ลง เมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลล�ร์ของสหรัฐฯ รวมถึงเงินบ�ท

 ชนวนปะทขุองสงคร�มก�รค�้ระหว่�งมห�อำ�น�จท�งเศรษฐกิจท้ังสอง 

ได้เปิดฉ�กข้ึนอย่�งเป็นท�งก�รหลังจ�กประธ�น�ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์  

ของสหรัฐอเมริก�ประก�ศเก็บภ�ษีนำ�เข้�จ�กจีน 25% รวมทั้งสิ้น 1,102 

ร�ยก�ร มลูค�่กว่� 5 หมืน่ล�้นดอลล�รส์หรฐัฯ เมือ่วันที ่15 มถุิน�ยน 2561 

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎ�คม จนกระตุ้นให้จีนต้องดำ�เนินม�ตรก�ร

ตอบโต้ทันที ด้วยก�รเก็บภ�ษีนำ�เข้�สินค้�จ�กสหรัฐฯ ในอัตร�เดียวกัน 

เป็นมูลค่�เท่�กันและมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกับสหรัฐฯ

 จ�กนั้น ในวันที่ 23 สิงห�คม ม�ตรก�รตอบโต้จีนระลอกที่สอง ก็เริ่มมี

ผลบังคับใช้อย่�งเป็นท�งก�ร โดยสหรัฐฯ สั่งขึ้นภ�ษีสินค้�นำ�เข้�จ�กจีน  

ในอัตร� 25% เป็นมูลค่�อีก 1.6 หมื่นล้�นดอลล�ร์ โดยครั้งล่�สุด สินค้� 

เป�้หม�ยมทีัง้สิน้ 279 ร�ยก�ร ในจำ�นวนนัน้ รวมถึงสนิค�้เซมคิอนดกัเตอร ์

พล�สติก เคมีภัณฑ์ รถจักรย�นยนต์ ม�ตรวัดคว�มเร็ว และอุปกรณ์สร้�ง

ร�รถไฟและในวันท่ี 24 กันย�ยน ม�ตรก�รกำ�แพงภ�ษีต่อสินค้�จีนรอบ 

ที่ส�ม มูลค่� 2 แสนล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ ก็เริ่มมีผลบังคับใช้ โดยเริ่มเก็บ

จ�ก 10% และเพ่ิมเป็น 25% ในช่วงปีหน้� เว้นแต่ว่�ท้ังสองประเทศ 

จะเจรจ�กันได้ ครอบคลุมสินค้�เกือบ 6,000 ร�ยก�ร ซึ่งถือเป็นม�ตรก�ร

ตอบโต้ท�งภ�ษีกับสินค้�นำ�เข้�ม�กที่สุดเท่�ที่เคยมีม�ของสหรัฐฯ

 The U.S.-China trade war has escalated to the point where concerns 

about possible consequences after the end of this year are practically 

palpable in many countries, as evident in the waves of downturns in 

stock markets across the world and the weakening currencies of their 

trading partners including the Thai baht, against the U.S. dollar.

 The trade war officially began when the U.S. President Donald 

Trump imposed a 25% tariff on 1,102 product lines worth in total 

over USD 50 billion on June 15, 2018, effective on July 6, 2018. The 

move prompted swift reprisals from China, who returned the favor 

by slapping tariffs on U.S. imports to match the U.S., effective on 

the exact same date.

 On August 23, the U.S. retaliated with new tariffs worth USD 16 

billion, targeting 279 categories of products, including semiconductors, 

plastics, chemicals, motorcycles, odometers, and railway construction 

equipment. Subsequently, on September 24, the Trump administration 

levied tariffs of 10% on the $200bn of Chinese products, with the 

tariffs to go up to 25% by the end of 2018 – the most extensive 

tariff policy on imports in the U.S. history. 
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สงครามค่าเงินแนวรบใหม่
 จ�กก�รเปดิเผยร�ยง�นนโยบ�ยเศรษฐกิจและอตัร�แลกเปลีย่น

ระหว่�งประเทศ (International Economic and Exchange Rate 

Policy) โดยกระทรวงก�รคลังสหรัฐฯ ได้แสดงคว�มกังวลต่อก�ร 

อ่อนค่�ลงม�กกว่� 7% ของเงินหยวนตั้งแต่เดือนมิถุน�ยนที่ผ่�นม� 

พร้อมทั้งกล่�วห�จีนว่� ดำ�เนินนโยบ�ยอัตร�แลกเปลี่ยนไม่โปร่งใส 

ซ่ึงนอกเหนือจ�กจีนแล้ว กระทรวงก�รคลังสหรัฐฯ  ยังจับต�มองนโยบ�ย

อัตร�แลกเปล่ียนของอินเดีย ญ่ีปุ่น เก�หลีใต้ เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์ 

 ห�กประเทศต่�ง ๆ แข่งขันกันลดค่�เงิน โดยมีเป้�หม�ยหลักเพื่อ

กระตุ้นก�รส่งออกและส่งเสริมก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจภ�ยใน

ประเทศ ย่อมนำ�ไปสู่คว�มเสี่ยงในก�รเกิดสงคร�มค่�เงินและ 

ยกระดับปัญห�สงคร�มก�รค้�ให้ซับซ้อนขึ้น

 อย่�งไรก็ต�ม กองทุนก�รเงินระหว่�งประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ 

มองเห็นต่�งกับร�ยง�นของสหรัฐฯ โดยม�ร์คัส รอดเลอร์ ผู้ช่วยผู้

อำ�นวยก�ร ฝ่�ยเอเชียและแปซิฟิก เชื่อว่�โดยภ�พรวม เงินหยวนยัง

เคลื่อนไหวสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐ�นท�งเศรษฐกิจอยู่

มหาอ�านาจปะทะสั่นสะเทือนทั้งโลก
 นอกเหนอืจ�กจนีแลว้ สหรฐัฯ  ยังไดด้ำ�เนนิม�ตรก�รกำ�แพงภ�ษ ี

25% และอลูมิเนียม 10% ท่ีนำ�เข้�จ�กสหภ�พยุโรป เม็กซิโก และ

แคน�ด�ด้วย ถือเป็นก�รเปิดแนวรบหล�ย ๆ  ด้�น ภ�ยในปีเดียวของ

ประธ�น�ธิบดทีรมัป ์ซึง่ย่อมไมเ่ปน็ผลดตีอ่ประเทศคูค่�้ร�ยอืน่ ๆ  ของ

ประเทศเหล่�นี้ รวมถึงบริษัทอเมริกันเองด้วย

 ในแง่ผลกระทบตอ่บรษิทัในสหรฐัฯ พบว่� อตุส�หกรรมย�นยนต์

ดเูหมอืนจะไดร้บัผลกระทบม�กทีส่ดุ โดยเฉพ�ะบรษิทัฟอรด์ มอเตอร ์

และเจเนอรลั มอเตอร์ ซึ่งทัง้สองแห่งได้ประก�ศตวัเลขค�ดก�รณผ์ล

กำ�ไร ปี 2561 ว่� มีแนวโน้มลดลง อันเนื่องจ�กม�ตรก�รกำ�แพงภ�ษี

เหล็ก 25% และอลูมิเนียม 10%

 ขณะเดียวกัน ดิ อิโคโนมิสต์ ค�ดก�รณ์ว่� ประเทศท่ีจะได้รับ 

ผลกระทบจ�กสงคร�มก�รค้�ท�งอ้อม เป็นประเทศในเอเขีย ท่ีผลิตสินค้�

ป้อนให้กับจีน หรืออยู่ในห่วงโซก�รผลิตของจีน เนื่องจ�ก 30% ของ

มลูค�่สนิค�้จนีทีส่ง่ไปข�ยในสหรฐัฯ  มแีหลง่ผลติจ�กประเทศทีส่�ม

New Frontier of Currency War
 In its report on International Economic and Exchange Rate 

Policies, the U.S. Ministry of Finance has expressed concerned 

on the weakening of the Chinese yuan, which has fallen by over 

7% since June. It has also accused Beijing of implementing 

murky foreign exchange rate policies and stated that it would 

be keeping a close eye on the same policies in India, Japan, 

South Korea, Germany, and Switzerland.

 If each country intentionally devalues their currency to spur 

exports and domestic economic growth, currency war can 

break out and further complicate the ongoing trade war.

 However, Markus Rodlauer is Deputy Director of the IMF's 

Asia and Pacific Department (APD) believed that the yuan is 

fairly valued, in line with economic fundamentals.

Impact on the World
 In addition to China, the U.S. has also imposed a 25% 

tariff on steel and a 10% tariff on aluminum on imports from the 

E.U., Mexico, and Canada. The move will adversely affect the 

trading partners of these countries, the U.S. included.  

However, the automotive industry appears to the hardest hit, 

with Ford Motor and the General Motor lowering their profit 

estimates for 2018.
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 สำ�หรบัประเทศไทย ศนูย์วจิยักสกิรไทย ประเมนิว่� ก�รสง่ออก

ของไทยอ�จเสยีห�ยถึง 149,800 ล�้นบ�ท ห�กสงคร�มก�รค�้ยืด

เยื้อไปจนถึงสิ้นปีนี้ ซึ่งท�งกระทรวงพ�ณิชย์ยอมรับว่� ก�รส่งออก

เริม่ไดร้บัผลกระทบจ�กสงคร�มก�รค�้นีบ้�้งแลว้ โดยเฉพ�ะสนิค�้

กลุ่มเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องซักผ้� และแผงโซล�เซลส์

 สงคร�มก�รค้�ทวีคว�มรุนแรงขึ้น และมีแนวโน้มจะจบลงได้

ย�กในอน�คตอันใกล้ นั่นอ�จหม�ยถึงคว�มเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจ

โลกจะเสยีสมดลุ และเดนิเข้�สูภ่�วะซบเซ�อกีครัง้ ดงัผลสำ�รวจของ

สำ�นักข่�วรอยเตอร์ อ้�งคว�มเห็นของนักเศรษฐศ�สตร์ที่ค�ดว่�  

ปี 2562 เศรษฐกิจโลกจะหวนกลับม�อยู่ในภ�วะซบเซ� โดยหน่ึง

ในปัจจัยของคว�มกังวลม�จ�กสงคร�มก�รค้�ของสหรัฐฯ เพร�ะ

สงคร�มก�รค�้รอบน้ีสง่ผลกระทบในหล�ยอตุส�หกรรมและหล�ย

ประเทศอย่�งมห�ศ�ล

 The Economist has also forecast that Asian countries 

involved in the production chain of China will also be 

hurt, as 30% of the value of its U.S. exports are manu-

factured in third countries. 

 The Kasikorn Research Center has estimated that 

Thai exports could lose as much as THB 149.8 billion if 

the trade war continues to the end of this year, while the 

Ministry of Commerce has acknowledged its impact, 

especially on electronics, such as washing machines 

and solar cell panels.

 As the war continues to rage on with no sign of dying 

down anytime soon, the world economy might be tipped 

toward recession once more.



34 CSR FOCUS | เพื่อชุมชน

 “ท่อ PE 100 สีด�ำขนำดสั้นและยำวค่อย ๆ ถูกล�ำเลียงมำหน้ำ

ชำยหำด สองมือของบรรดำจติอำสำ ชำวประมง และเจ้ำหน้ำท่ีค่อย ๆ 

ช่วยกันขันน็อตเชื่อมต่อท่อกันอย่ำงมุ่งม่ันท่ำมกลำงแดดจ้ำ จำก 

ท่อเล็ก ๆ  ไม่นำนกเ็ร่ิมก่อร่ำงเป็นทรงสำมเหล่ียมขนำดใหญ่”...น่ีไม่ใช่ 

การรวมพลังเพื่อสร้างของประดับชายหาดแต่อย่างใด แต่คือการ 

รวมใจสร้าง “นวตักรรมบ้านปลาเอสซจี”ี ท่ี เอสซีจ ีร่วมกบัภาครัฐและ

ชุมชน ช่วยกนัสร้างแหล่งอาศยัให้สตัว์นำา้คืนสูท้่องทะเล กจิกรรมด ีๆ  

ทีจ่ดัอย่างต่อเนือ่งสูปี่ที ่7 เพือ่เพิม่ความสมบรูณ์ให้ทรัพยากรชายฝ่ัง

ทะเลอย่างยั่งยืน และเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด การบริหาร

จัดการนำ้าอย่างย่ังยืน ตามพระราชปณิธานจากภูผา สู่มหานที

 Black PE100 pipes of different sizes were gradually carried 

to the beach. In the heat of the afternoon sun, volunteers, 

fishermen, and our staff fastened these pipes together with 

screws, slowly transforming them into Triangle-shaped 

creations. What they were creating were SCG Fish Homes – 

an innovation that provides a sanctuary for marine life. 

In collaboration with governmental agencies and 

communities, SCG has hosted these activities for seven 

consecutive years in order to restore marine resources 

sustainably as well as to continue His Majesty King Bhumibol 

Adulyadej’s approach to sustainable water management.

SCG FISH HOMES 
“บ้านปลาเอสซีจี” สร้าง “ชีวิต”

A Cradle of  Life
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	 เอสซีจี	ตระหนักถึงปัญห�ท่ีเกิดข้ึนและมีคว�มมุ่งมั่นท่ีจะฟื้นฟูทรัพย�กร

ทะเลช�ยฝั่ง จึงได้ ร่วมกับส�านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง	(สบทช.)	ท่ี	1	(ระยอง)	และ	กลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดระยอง	ใน

ก�รแก้ไขปัญห�โดยนำ�ท่อที่ผลิตจ�กนวัตกรรมเม็ดพล�สติก PE100 ซึ่งเป็นเม็ด

พล�สติกสำ�หรับผลิตท่อส่งนำ้�ดื่มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมม�ทดลองประกอบเป็น

บ้�นปล� มีก�รว�งและเก็บข้อมูลจ�กก�รทดลอง ปรับเปลี่ยนรูปทรงให้เหม�ะ

สมจนกล�ยเป็น “บ้�นปล�เอสซีจี” รูปทรงส�มเหลี่ยมท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน

 บ้านปลาเอสซีจีหลังแรก ถูกว�งในปี พ.ศ. 2555 ที่ป�กคลองแกลง จังหวัด

ระยอง และได้ขย�ยไปยงักลุม่ประมงพ้ืนบ้�นบรเิวณทะเลช�ยฝ่ังของ จงัหวัดระยอง 

ชลบรุ ีและจนัทบุร ีปัจจบุนัมกี�รว�งบ้�นปล�ลงสูใ่ต้ท้องทะเลไปแล้วกว่� 1,400 หลงั 

ในกลุ่มประมงพ้ืนบ้�นรวมท้ังสิ้น 34 กลุ่ม

 Determined to restore coastal natural resources, SCG worked with 

Rayong’s	Office	of	Marine	and	Coastal	Resources	Administration	1	

(MCRA)	and	local	fishery	groups	in the province to solve the problem. 

To do so, it experimented with its PE100 pipes, an eco-friendly innovation 

for drinking water, assembling them into fish homes. Several prototypes 

later, the prism-shaped SCG Fish Home was born.

 The	first	SCG	Fish	Home was installed in 2012 at Pak Khlong Klaeng 

in Rayong, and later more were installed in other coastal areas in Rayong, 

Chonburi, and Chanthaburi. Currently, more than 1,400 SCG Fish Homes 

have been placed in a total of 34 local fishery communities. 

“บ้านปลาเอสซีจี”	ฟื้นชีวิต	คืนรายได้	

 กิจกรรม สร้างบ้านปลาเอสซีจี จัดม�เป็นปีท่ี 7 แล้ว โดยปีน้ีใช้ชื่อง�นว่� 

“รกัษ์น�า้จากภผูา	สูม่หานที	จติอาสาสร้างบ้านปลาเอสซจี”ี ณ สวนส�ธ�รณะ

ช�ยห�ดแหลมเจริญ เป็นอีกปีท่ีช่วยตอกยำ้�คว�มสำ�เร็จ จ�กคว�มร่วมมือของ 

เอสซจี ีสบทช. กลุม่ประมงพืน้บ้�น และประช�ชนจติอ�ส�หล�ยร้อยชวีติ ส�นต่อ

ก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือคุณภ�พชีวิตที่ดีของ

ประมงพ้ืนบ้�น ก�รสร้�งบ้�นปล�ที่เริ่มต้นจ�กแค่ “สองมือ” ช่วยสร้�งบ้�นปล�

ได้เพ่ิมกว่� 50 หลัง บ้�นซึ่งเป็นแหล่งเพ�ะพันธุ์ และอนุบ�ลสัตว์นำ้� ทำ�ให้ช�ยฝั่ง

ทะเลไทยตะวันออกท่ีเคยเวิ้งว้�งฟื้นคืนกลับม�สมบูรณ์ด้วยปูปล�อีกครั้ง

SCG	Fish	Homes	Restore	Marine	Life	and	Livelihood.
 The	7th	SCG	Fish	Home	Building	was hosted in the public park of 

Laem Charoen Beach under the title “From	the	Mountains	to	the	Sea”	

in collaboration with MCRA and local fishery groups. The event proved 

a roaring success, drawing hundreds of volunteers who came together 

and built more than 50 additional fish homes, which would not only help 

refill the ocean on the eastern coast of Thailand with marine life but also 

strengthen communities and enhance their quality of life.
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ไมตรี รอดพ้น 
ประธานวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน	

อ�าเภอเมือง	และอ�าเภอบ้านฉางสามัคคี

Maitree Rodphon
Chairman of the Community Enterprise of Local Fishery 

Muang	District	and	Ban	Chang

อัครสิงห์ สิงหฤกษ์ 
ผูอ้�านวยการส่วนอนุรกัษ์ทรัพยากรทางทะเล	

ส�านกังานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่	2	ชลบุรี

Akharasing Signhareuk
Director	of	the	Marine	Resources	Conservation	Division

 The Office of Marine and Coastal 
Resources	Administration	2	(Chonburi)

	 ไมตรี	 รอดพ้น	ประธานวิสาหกิจชุมชนชมรม

ประมงเรือเล็กพื้นบ้าน	อ�าเภอเมือง	และอ�าเภอ

บ้านฉางสามัคคี	จงัหวดัระยอง กล่�วว่� “เมือ่ก่อนจะ

หาปลาต้องออกเรือจากฝั่งไปประมาณ 6-10 กิโลเมตร 

เมื่อออกไปไกลก็ต้องเผชิญกับคลื่นสูง ลม ซึ่งบางคร้ัง

ทำาให้เครือ่งมอืประมงพ้ืนบ้าน เสยีหายกลบัมา แต่หลงัจาก

มบ้ีานปลา เหน็ได้ชดัเลยว่า ในรศัม ี1-2 กิโลเมตรเท่านัน้ 

ก็หาป ูหาปลาได้แล้ว เป็นผลจากการวางบ้านปลาเพ่ือเป็น

แหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล ซึ่งเป็นทรัพยากรอันลำ้าค่า

ของทุกคน” 

 ด้วยโครงสร้�งบ้�นปล�ท่ีถูกคิดค้นออกแบบม�

อย่�งดี ประกอบก�รใช้วัสดุที่ปลอดภัย และมีพ้ืนผิว

เอื้อต่อก�รอ�ศัยของสัตว์นำ้�ทั้งเพรียงและหอย ทำ�ให้

ท่อ PE 100 ถูกปกคลุมไปด้วย สัตว์นำ้�ม�กม�ย ซึ่งนั่น

ทำ�ให้ปล�น้อยใหญ่เข้�ม�ใช้เป็นแหล่งพักอ�ศัยและ

หลบภัย ก�รเพ่ิมขึ้นของปริม�ณสัตว์นำ้�อย่�งสมดุล

ไม่เพียงคืนคว�มสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทย แต่ยัง

เป็นก�รส่งเสริม คว�มมั่นคงของกลุ่มประมงพ้ืนบ้�นที่

จะมีอ�ชีพและร�ยได้ที่เพ่ิมข้ึนด้วย

 “อาชีพประมง อยู่กับความไม่แน่นอนของสภาพ

อากาศ พายุฝน เราประเมนิกันดวู่ารายได้ จากเมือ่ก่อน

ได้หลักร้อย แต่หลังจากมีบ้านปลาเอสซีจีรายได้เป็น

หลักพันบาท เราจึงมาคิดกันในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ประมงฯ ว่า โครงการบ้านปลาเอสซีจี มาถูกทางแล้ว 

สามารถสร้างแหล่งอาหารให้ย่ังยืนกับอาชีพประมง

พ้ืนบ้าน ซึง่ไม่เพียงชาวประมงเท่าน้ันทีไ่ด้ แต่มองไปถึง

ความย่ังยืนของแหล่งอาหารในประเทศไทยในอนาคต

ด้วย” ไมตรี	รอดพ้น	ประธานกลุ่มประมงฯ	ยำ้�ถึง

คว�มสำ�เร็จ

	 Maitree	Rodphon,	Chairman	of	the	Community	
Enterprise	of	Local	Fishery	of	Muang	District	and	
Ban	Chang	Samakkhi	District,	Rayong,	said,	“In the 
past, we would have to go about 3-5 nautical 
miles or 6-10 kilometers offshore to fish. This meant 
tall waves and strong winds, which damaged our 
fishing equipment. However, we can now find fish 
and crabs just in a radius of 1-2 kilometers from 
the shore thanks to the fish homes that we 
installed and have become home to marine life, 
which are precious natural resources for all.”
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อัครสิงห์ สิงหฤกษ์ 
ผูอ้�านวยการส่วนอนุรกัษ์ทรัพยากรทางทะเล	

ส�านกังานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่	2	ชลบุรี

Akharasing Signhareuk
Director	of	the	Marine	Resources	Conservation	Division

 The Office of Marine and Coastal 
Resources	Administration	2	(Chonburi)

 Thanks to the ingenious design and the material, which barnacles and 
shells can easily attach themselves to, these PE100 pipes are teeming with 
life and have become home to marine creatures of all stripes. The balanced 
increase of marine life has not only restored abundance to Thai seas but 
also enhanced the livelihood security of local fishing communities. 
 “We used to earn only hundreds of baht per day, but now with SCG Fish 
Homes, our income has shot up to thousands of baht, our local fishery 
group truly believes that the SCG Fish Home Project is on the right track. 
It has strengthened local fisheries and successfully enhanced the 
sustainability of food sources, not just for fishermen but for Thailand in the 
future,”	Maitree	Rodphon	said, reiterating the success of the project.

	 อัครสิงห์	 สิงหฤกษ์	 ผู ้อ�านวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	
ส�านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ี	2	ชลบุรี	สะท้อนให้
เห็นคว�มร่วมมือว่� “ประโยชน์ของความร่วมมือกับเอกชนมีส่วนช่วยเสริมการ
ทำางานของภาครัฐมาตลอด โดยเฉพาะเอสซีจีท่ีวางแผนการทำา “บ้านปลาเอสซีจี” 
ต้องมีการกำาหนดจุดพิกัดร่วมกัน ภาครัฐใช้หลักวิชาการ เอกชนใช้หลักการวิจัยวัสดุ
ที่ปลอดภัยมาสนับสนุนในพ้ืนท่ีชุมชนประมงให้ทุกชุมชนได้มีทรัพยากรชายฝั่งทะเล
เพ่ิมข้ึน ในอนาคตอาจจะรวมไปถึงในภาคใต้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ท้ังจากชุมชนและ
ประเทศอย่างมากในภายภาคหน้า”

 In his remark about the collaboration between the public and private 
sectors, Akharasing	Signhareuk,	Director	 of	 the	Marine	Resources	
Conservation	Division,	 the	Office	 of	Marine	 and	Coastal	Resources	
Administration	2	(Chonburi), said, “Cooperation from the private sector has 
always been helpful to governmental agencies. This is particularly true with 
the SCG Fish Home Project. This collaboration combines the academic 
knowledge of appropriate locations from the governmental sector and safe 
materials contributed by the private sector, resulting in a project that has 
benefited fishery communities in Rayong, Chanthaburi, and Chonburi and 
may later be expanded further to Southern Thailand. This will be greatly 
beneficial to both communities and the countries in the future.”
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พัชรินทร์ แจ่มจ�ารัส (ขวา)
Patcharint Jamjumrat (Right)

“บ้านปลาเอสซีจี”	สร้างจิตส�านึก	“รักษ์ทะเล”

 ทุกวันนี้ก�รส่งต่อคว�มดี ไม่ใช่เร่ืองย�ก เมื่อสังคม

โซเชียลทำ�ให้คนทั่วทุกมุมโลกเชื่อมต่อห�กันได้เพียง

ปล�ยนิ้วสัมผัส ก�รส่งต่อก�รอนุรักษ์จึงเสมือนเป็นก�ร

เปิดโอก�ส และเปิดพ้ืนท่ีให้กับเหล่�จิตอ�ส� ท่ีไม่จำ�กัด

เพศหรือสถ�นะใด ๆ  ได้ม�ร่วมกันทำ�คว�มดีควบคู่ไปกับ

เรียนรู้ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรท�งทะเลอย่�งรู้เท่�ทัน

SCG	Fish	Homes	Foster	Eco-Consciousness	
for	Marine	Resources.
 Thanks to social media, anyone can now learn 

about marine resources and take part in conservation 

efforts without any boundaries.

	 พัชรินทร์	แจ่มจ�ารัส	น้องผู้บกพร่องทางการได้ยิน	

จากโรงเรียนโสตศึกษา	 จังหวัด	ชลบุรี สะท้อนแง่มุม

ก�รม�ร่วมเป็นจิตอ�ส� สร้�งบ้�นปล�เอสซีจีครั้งน้ีไว้

อย่�งน่�สนใจ “รู้สึกดีใจ และภูมิใจท่ีมีส่วนช่วยสังคม โดย

เฉพาะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของไทยให้สวยงาม 

การมาร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างบ้านปลาเอสซีจีครั้งน้ี 

ได้เห็นถึงการพัฒนาและการช่วยเหลือต่าง ๆ ทำาให้เรา

สนุกและมคีวามสุขมาก ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีได้รบั

และทำาให้เข้าใจมากขึ้นว่าบ้านปลาคือ ท่ีหลบภัยของ

ปลาเพ่ือป้องกันอันตรายจากปลาใหญ่หรือคนที่จะมา

จับปลาเล็ก”

	 Patcharint	 Jamjumrat,	 a	 hearing-impaired	

student	 from	Sot	Suksa	Chonburi	School, shared 

with us her experience as a volunteer. “I am glad 

and proud to be able to help conserve natural 

resources in our sea. As a volunteer in the SCG Fish 

Home Project, I see collaboration and unity. 

I am very happy. This is a new experience for me 

and has helped me understand that fish homes can 

help protect small marine creatures from bigger fish 

or people.”

เปล่ียนขยะพลาสติกเป็น 
“บ้านปลารีไซเคิล”

Fish Homes from 
Recycled Plastic Waste 

	 เพื่อช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก	และน�ากลับมาสร้างคุณค่า

ให้ท้องทะเลไทยตามแนวคิด	Circular	Economy	เอสซีจีจึงได้

ต่อยอดการท�าบ้านปลา	ด้วยการคิดค้น	และจัดท�าต้นแบบ		

“บ้านปลารี ไซเคิล”	 ขึ้น	 โดยน�าขยะพลาสติกท่ีพบบริเวณ
ชายหาด	 และแหล่งชุมชนทั่วไป	 เช่น	 ถุงพลาสติก	 ฝาขวด

พลาสติก	มาผ่านกระบวนการ	และข้ึนรูปเป็นท่อส�าหรบัสร้างบ้าน

ปลารีไซเคิล	จากผลการทดสอบในเบือ้งต้น	พบว่าบ้านปลารีไซเคิล

มีความแข็งแรงทนทาน	และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 ช่วยลด

ปริมาณขยะพลาสติกในทะเล	และช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง	สร้างสมดุลสู่ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน	

โดยบ้านปลารีไซเคิล	1	หลังมีส่วนผสมจากฝาขวดพลาสติกท่ี

ใช้แล้วจ�านวนกว่า	20,000	ฝา

 SCG has created prototypes of fish homes from 

pipes made from plastic waste found on the beach 

and communities such as plastic bags and bottle 

caps. Studies have revealed that these fish homes 

from recycled materials are strong and eco-friendly. 

In addition to revitalizing coastal and marine 

resources, each of these new fish homes can help 

use up over 20,000 discarded plastic caps.
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 ด้วย 3 พลังประส�น (รัฐ เอกชน ชุมชนประมงพ้ืนบ้�นและประช�ชน

จติอ�ส�)  สู ่“สองมอื” ทีร่งัสรรค์บ้�นปล�นับร้อยนบัพันหลงั บ้�นทีไ่ม่เพียง

ช่วยให้ทรัพย�กรท�งทะเลที่สมบูรณ์คืนกลับม�สู ่ท้องทะเลไทย ทว่� 

“บ้�นปล�เอสซีจี” ได้สร้�ง “ชีวิตชีว�” ให้กับ “อ�ชีพประมงพ้ืนบ้�นฯ” 

ผ่�นกระบวนก�ร สร้�งก�รมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน ให้เข้�ใจก�รบริห�ร

จัดก�รนำ้�ในจังหวัดระยอง ท่ีเร่ิมจ�กต้นนำ้� ผ่�นก�รสร้�ง “ฝ�ยชะลอนำ้�” 

ในพ้ืนที่เข�ย�ยด� จนถึงปล�ยนำ้� โดยสร้�ง “บ้�นปล�เอสซีจี” เพ่ือฟื้นฟู

ทรัพย�กรทะเลช�ยฝั่ง ส่งเสริมให้ทุกคนมีคว�มเป็นเจ้�ของร่วมกันใน

พ้ืนที่ตนเอง สอดคล้องกับคว�มมุ่งมั่นตั้งใจของเอสซีจี ท่ีน้อมนำ�พระร�ช-

ปณิธ�น “จ�กภูผ� สูม่ห�นท”ี เป็นแนวท�งก�รดแูลจดัก�รนำ�้ให้เหม�ะสม

กับชุมชนแต่ละพ้ืนที่ ตั้งแต่ต้นนำ้� กล�งนำ้� สู่ปล�ยนำ้� ถือเป็นต้นแบบ

ก�รบริห�รจัดก�รนำ้�จ�กภูผ� สู่มห�นที อย่�งแท้จริง

With the three-way synergy between the 

government, the private sector, and volunteers, 

the SCG Fish Home Project has not only restored 

natural resources to Thai seas but also revitalized 

local fishery communities by fostering participation 

and a sense of ownership. In addition, this project 

also demonstrates our effort to adopt His Majesty 

King Bhumibol Adulyadej’s “from the mountains 

to the sea” water management approach, which 

begins with our upstream check dam construction 

in Khao Yai Da and culminates in our downstream 

SCG Fish Home Project.



40 TECHNICAL FAQ | สารพันปัญหาเทคนิค

Eliminating the Die Lip 
Build-up Problem 
for Cable Businesses 
การแก้ไขปัญหาขุยปาก	Die	ส�าหรับลูกค้ากลุ่มสายไฟ
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 ในอุตส�หกรรมก�รผลิตส�ยไฟ ตำ�หนิเพียงเล็กน้อยอย่�งขุยบน

เปลือกหุ้มส�ยไฟ ซึ่งเกิดข้ึนระหว่�งกระบวนก�รหุ้มเปลือกส�ยไฟ 

ห�กไมท่ำ�ก�รปรบัปรงุมโีอก�สสะสมพอกพูนขึน้เรือ่ย ๆ  จนกล�ยเปน็

ปญัห�เรือ้รงัท้ังในแง่กระบวนก�รผลติและคณุภ�พสนิค�้ ซึง่จะสง่ผล

ต่อก�รสูญเสียทรัพย�กรเพ่ิมข้ึนโดยใช่เหตุทั้งเรื่องต้นทุนและก�ร

ทำ�ง�นห�กไม่รีบทำ�ก�รแก้ไข 

 เพร�ะเช่ือว่�ก�รแก้ไขปัญห�ท่ีดีต้องเร่ิมต้นจ�กก�รวิเคร�ะห์ปัญห�

ให้ถูกจุดเสียก่อน ท�งธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ในฐ�นะของผู้ผลิตเม็ด

พล�สติกจึงริเร่ิมให้คว�มช่วยเหลือกับผู้ผลิตในแบบร�ยต่อร�ย โดยร่วม

วิเคร�ะห์และนำ�เสนอท�งเลือกเพ่ือแก้ไขปัญห�ท่ีเหม�ะสมและมี

ประสิทธิภ�พให้กับลูกค้�

 In the cable industry, a smallest defect such as die lip build-up 

that forms during cable insulation can snowball into  

a chronic problem that affects both the production and the 

quality of the product, causing unnecessary costs and loss of 

other resources.

 As it believes that good solutions are rooted in effective 

problem analyses, Chemicals Business, SCG, as a plastic 

resin manufacturer, works with each of its clients individually 

to offer personalized solutions that will serve them best and 

solve their problems sustainably and most effectively.
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Q  ขุยบนผิวสายไฟคืออะไร และสร้างปัญหาอย่างไรให้กับตัวสายไฟ 
และผู้ผลิต
A ขยุบนผวิส�ยไฟ คอืเศษวัตถุดิบในเมด็พล�สตกิทีห่ลอมละล�ยได้

ย�กเก�ะตวักันเปน็ก้อนบนผวิส�ยไฟ ซึง่ขุยเหล�่นีม้กัจะเกิดจ�กก�ร

เสยีดสบีรเิวณท�งออกของเครือ่ง Extruder สำ�หรบัหุม้เปลอืกส�ยไฟ

ห�กเป็นขยุเลก็ ๆ  ส�ม�รถเกิดข้ึนได้เป็นปกต ิและส�ม�รถแก้ไขปัญห�

ระหว่�งผลิตได้ด้วยก�รขัดแต่งผิว แต่ก็จะเป็นก�รเพ่ิมข้ันตอนก�ร

ทำ�ง�นหลังก�รผลิตอีกขั้น ซึ่งเสียทั้งเวล�และแรงง�นโดยใช่เหตุ แต่

ห�กเครื่องจักรเดินเครื่องต่อเน่ืองย�วน�น ตัวขุยก็จะสะสมเป็นก้อน

ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ต�มระยะเวล�ที่เครื่องจักรทำ�ง�น หลุดติดไปกับผิว

ส�ยไฟซึ่งย�กแก่ก�รขัดแต่งผิว ทำ�ให้สินค้�ท้ังล็อตน้ันจะนับเป็น

สินค้�ที่ไม่ได้ม�ตรฐ�น

Q ปัญหาเกิดขึ้นจากสาเหตุใดได้บ้าง
A ส�เหตุหลัก ๆ ส่วนใหญ่จะม�จ�ก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ส่วนผสม

ของวัตถุดิบหรือเม็ดพล�สติกที่ใช้ และขั้นตอนกระบวนก�รผลิตด้วย

เครื่อง Extruder ซึ่งในก�รวิเคร�ะห์ส�เหตุของปัญห� ท�งทีมเทคนิค

จะชว่ยเข�้ไปตรวจสอบหน้�ง�นทีโ่รงง�นผลติเพ่ือตรวจสอบว่�ปญัห�

เกิดม�จ�กจุดใดทั้งในส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ง�นผ่�นต�มม�ตรฐ�น

หรือไม่ ซึ่งอ�จต้องนำ�ตัวอย่�งเม็ดวัตถุดิบม�ตรวจสอบวิเคร�ะห์ 

ในห้องทดสอบหรือห้องปฏิบัติก�รวิเคร�ะห์เพ่ิมเติม และตรวจสอบ

กระบวนก�รผลิตของลูกค้�ว่�มีก�รปรับแต่งเคร่ืองจักรอย่�งไร  

มีก�รตั้งค่�ควบคุมในกระบวนก�รผลิตท่ีเหม�ะสมกับวัตถุดิบที่ 

เลือกใช้หรือไม่

Q What is Die Built-up and How Does It Affect Cables and 
Manufacturers? 
A Plate-out refers to the plastic deposits that accumulate on 

the surface of the cables when they are pushed through the 

extruder during the extrusion process. Traces of plate-out are 

normal and can be rectified with surface finishing. However, if 

left to accumulate, plate-out can build up and cause defects 

to an entire lot of products.

Q What are Possible Causes of Die Lip Plate-Out? 
A There are two major factors contributing to plate-out, 

namely the composition of the raw materials or plastic resins 

and process condition. To analyze the source of the problems, 

our technicians will visit at site to check whether the raw  

materials meet the standard and whether the process condition 

of the extruder has been configured appropriately for the  

selected raw materials.

ชิ้นส่วนของขุยป�ก Die ที่สะสมและหลุดติดกับผิวส�ยไฟ ทำ�ให้เกดิของเสียในก�รผลิต
Die Lip Build- up that Might Peel Off onto Cables and Cause Defects.



43

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : นันทวุฒิ ศิริธร ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี โทร  +66 2586 1144 Fax : +66 2586 5514  

อีเมล : nantawus@scg.com

For additional information, please contact: Nantawut Siritorn, Technical Service & Development Chemicals Business, SCG.  

Tel:  +66 2586 1144, Fax : +66 2586 5514,  Email: nantawus@scg.com

Q ขอบเขตการแก้ปัญหาของเอสซีจีอยู่ในส่วนใดบ้าง
A ง�นส่วนนี้เป็นส่วนบริก�รหลังก�รข�ย เพร�ะเป็นปัญห�ที่เกิดขึ้น

หลังจ�กก�รส่งมอบและใช้ง�นสินค้�แล้ว ห�กเป็นลูกค้�ท่ีซื้อ 

เม็ดพล�สติกจ�กท�งเอสซีจีอยู่แล้วนั้น สูตรและคว�มต้องก�ร 

เรื่องคุณสมบัติจะถูกบันทึกเป็นข้อมูลกับท�งเอสซีจีอยู่แล้ว ท�ง 

ทีมเทคนิคก็จะส�ม�รถวิเคร�ะห์ได้ทันที แต่ห�กเป็นลูกค้�ร�ยใหม่ 

ที่พ่ึงใช้เม็ดพล�สติกจ�กเอสซีจีเป็นคร้ังแรกหรือยังไม่เคยใช้ง�นม�

ก่อน ทีมเทคนิคก็จะเข้�ไปให้ข้อมูลและสอบถ�มร�ยละเอียด

เครื่องจักรที่ลูกค้�ใช้ง�น และเข้�ร่วมปรับแต่งในก�รผลิตต�ม 

คว�มเหม�ะสมของลูกค้�แต่ละร�ย

Q เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาท�าอย่างไร
A ทมีเทคนิคจะจำ�ลองเง่ือนไขในแบบเดยีวกันกับทีโ่รงง�นลกูค้�ผลิต 

ทั้งเรื่องของวัตถุดิบและก�รปรับแต่งค่�ควบคุมในขั้นตอนก�รผลิต 

โดยใช้ห้องปฏิบัติก�รทดสอบจำ�ลองของบริษัทฯ เพ่ือนำ�ม�เปรียบ

เทียบผลทีเ่กิดข้ึนจ�กก�รตัง้ค่�ในแบบอืน่ ๆ  เพ่ือคน้ห�ตน้ตอท่ีแทจ้รงิ

ของปัญห� และทดลองก�รแก้ปัญห�ว่�วิธีไหนได้ผลสูงสุด แล้วจึง

นำ�แนวท�งแก้ไขดงักล�่วไปคยุกบัลกูค�้เพ่ือทดสอบผลทีไ่ดจ้รงิและ

ส�ม�รถดำ�เนินก�รผลิตได้ต่อไปโดยไม่เกิดปัญห�แบบเดิมอีก

Q How does the Technical Team Analyze and Solve a Problem?
A Our technical team will simulate the same circumstances 

as the client’s factory in the company’s lab, using the same 

materials and machine configurations. These factors are then 

adjusted, so that the technicians can compare the results and 

identify the true source of the problem and the most effective 

solution, which is then proposed to the client to prevent the 

problem from recurring in the future.

Q What is the Scope of SCG’s Solutions? 

A This is an aftersales service as the problem arises after the 

product has been delivered and used. For SCG’s existing  

clients, our technical team can instantly perform an analysis 

based on their formulas and requirements in our records. 

However, for first-time clients who have never used our plastic 

resins before, our technical team will visit them to find out about 

their machines and assist with the calibration to suit the produc-

tion of each individual client.
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กฎหมายภาษีอากร	หน้าที่ทางกฎหมาย
ส�าหรับผู้ประกอบการ

Tax Law and
Legal Obligations
for Business Owners
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 ก�รเสียภ�ษีอ�กรถือเป็นหน้�ท่ีของคนไทยทุกคนท่ีต้องดำ�เนินก�รต�ม

กฎหม�ยอนัรวมถึงผูป้ระกอบก�รในประเทศไทยด้วย ซึง่ห�กจะพูดถึงภ�ษอี�กร

สำ�หรบัผูป้ระกอบก�ร โดยเฉพ�ะในแงม่มุกฎหม�ยแล้ว เช่ือได้เลยว่� คนส่วนใหญ่

ต้องรู้สึกว่�มันย�ก และซับซ้อนม�ก ๆ ซึ่งก็อย�กบอกว่�เป็นเรื่องย�กจริง ๆ ที่จะ

ทำ�คว�มเข้�ใจในทุกเรื่องอย่�งทะลุปรุโปร่งภ�ยในระยะเวล�และพื้นที่ที่จำ�กัด 

 ดังน้ัน ในบทคว�มน้ี เร�จึงขอเน้นทำ�คว�มเข้�ใจในแนวคิดและคว�มแตก

ต่�งของภ�ษีอ�กรพ้ืนฐ�นหลัก ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ประกอบก�รส่วนใหญ่ ซึ่งก็มีอยู่ 4 

ประเภทด้วยกัน คือ ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม ภ�ษีธุรกิจเฉพ�ะ และ

อ�กรแสตมป์

	 Paying	taxes	is	a	civic	duty	of	all	Thais,	and	entrepreneurs	are	no	

exception.	However,	the	tax	system,	especially	its	legal	aspect,	can	be	

daunting	and	complicated	 for	business	owners,	and	 it’s	certainly	not	

something	that	can	be	thoroughly	delineated	in	the	limited	space	here.

	 Therefore,	this	article	will	focus	on	the	concepts	and	the	differences	

between	basic	 types	of	 taxes	 relevant	 to	entrepreneurs,	namely	 the	

corporate	 income	 tax,	 value	added	 tax,	 specific	business	 tax,	and 

stamp	duty.



46

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 ภ�ษีมูลค�่เพ่ิม เรียกอีกอย่�งหนึ่งว่� “VAT” (แวต) เวล�ท่ีเร�ได้ยินคำ�น้ี ก็จะกลัวกันว่� ถ้�เก็บภ�ษี

มูลค่�เพ่ิมสูง สินค้�บริก�รจะก็ร�ค�แพงข้ึนไปด้วย ซ่ึงก็เป็นจริงเช่นน้ัน  เนือ่งจ�กภ�ษชีนิดน้ีเปน็ภ�ษที�ง

ออ้มทีเ่รยีกเก็บจ�กบคุคลทีซ่ือ้สนิค�้หรอืรบับรกิ�ร โดยท่ัวไปแลว้ ห�กผูป้ระกอบก�รมรี�ยรบัจ�กก�ร

ข�ยสินค้�หรือให้บริก�รเกินกว่� 1.8 ล้�น บ�ทต่อปี ก็มีหน้�ที่ต้องยื่นคำ�ขอจดทะเบียนภ�ษีมูลค่�เพิ่ม

เพื่อเป็นผู้ประกอบก�รจดทะเบียน ซึ่งก�รคำ�นวณภ�ษีที่ต้องเสีย ม�จ�กมูลค่�ส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละ

ขัน้ผลิต ก�รจำ�หน�่ยหรือก�รให้บริก�ร ตวัอย�่งเช่น ถ�้อัตร�ภ�ษีมูลค�่เพิม่เป็นรอ้ยละ 10 ห�กเร�ซื้อ

วัตถุดิบม� 100 บ�ท และมีภ�ษีซื้อ 10 บ�ท เมื่อผลิตเป็นสินค้�ข�ยในร�ค� 150 บ�ท ตอนข�ยไปจะ

ต้องคิดภ�ษีข�ย 15 บ�ท ดังน้ี ก็จะเสียภ�ษีมูลค่�เพิ่มเฉพ�ะผลต่�งจำ�นวน 15-10 = 5 บ�ท เท่�นั้น

 สำ�หรับประเทศไทยได้กำ�หนดอัตร�ภ�ษีมูลค่�เพิ่มไว้ที่ 10% แต่ทั้งนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นม� 

คณะรัฐมนตรีจะออกพระร�ชกฤษฎีก�ลดภ�ษีมูลค่�เพิ่มเหลือ 7% เป็นประจำ�ทุกปี

Corporate Income Tax

	 This	 type	of	 tax	 is	 levied	on	companies	or	 registered	ordinary	

partnerships	with	 income	either	 from	or	 in	 consequence	of	 their	

operation	in	each	accounting	period	spanning	12	months.	The	amount	

of	tax	is	calculated	from	the	net	profit	of	the	business	(currently	at	a	

20%	rate).	However,	in	certain	cases,	the	tax	may	be	calculated	from	

the	 revenue	before	expenses,	 income	paid	 from	or	 in	Thailand,	or	

profits	 disposed	of	 from	accounts	 in	Thailand,	 depending	on	 the	

business	type	or	legal	conditions	for	fairness,	in	which	case	different	

companies	may	be	subject	to	different	rates.	For	instance,	SMEs	are	

granted	a	special	tax	rate	that	is	lower	than	that	of	larger	companies

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 จำ�ง่�ย ๆ ว่� เมื่อธุรกิจมีเงินได้ ก็ต้องเสียภ�ษี ภ�ษีประเภทนี้จึงเป็นภ�ษีที่

จัดเก็บจ�กผู้ประกอบก�รที่มีร�ยได้จ�กก�รประกอบกิจก�รหรือเนื่องจ�กก�ร

ประกอบกิจก�รของบรษิทั หรอืห้�งหุ้นส่วนนติิบคุคลในแต่ละรอบระยะเวล�บญัชี  

ซึง่มกีำ�หนดสบิสองเดอืนต่อหนึง่รอบระยะเวล�บญัช ีโดยทัว่ไปแล้วเงนิได้ท่ีต้อง

เสียภ�ษีเงินได้นิติบุคคลหรือฐ�นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลนั้นคิดจ�กกำ�ไรสุทธิของ

กิจก�ร(ซึ่งปัจจุบันอยู่ในอัตร�ร้อยละ 20) แต่ในบ�งกรณีเพ่ือคว�มเป็นธรรม 

กฎหม�ยก็กำ�หนดจ�กยอดร�ยได้ก่อนหักร�ยจ่�ย หรือเงินได้ท่ีจ่�ยจ�กหรือใน

ประเทศไทย หรอืก�รจำ�หน่�ยเงนิกำ�ไรออกไปจ�กประเทศไทย ขึน้อยู่กับกิจก�ร

หรือเงือ่นไขทีก่ฎหม�ยกำ�หนด ซึง่จะมอัีตร�ท่ีแตกต่�งกัน ยกตวัอย่�งเช่น อตัร�ภ�ษี

ของผู ้ประกอบก�รที่เป็น SMEs ก็จะมีอัตร�พิเศษที่ตำ่�กว่�ผู้ประกอบก�ร 

ร�ยใหญ่ เป็นต้น
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Value Added Tax

	 The	value	added	tax,	better	known	as	VAT,	is	an	indirect	tax	on	products	and	services.	

Companies	with	revenue	from	sale	of	products	and	services	exceeding	1.8	million	per	

year	are	required	to	register	for	VAT.	This	tax	is	calculated	from	the	value	added	at	each	

stage	of	manufacturing	or	sale	of	products	and	services.	For	instance,	if	the	VAT	rate	is	

10%	and	we	purchase	our	raw	material	for	100	baht,	the	input	tax	will	amount	to	10	baht.	

When	we	sell	the	product	for	150	baht,	the	output	tax	will	be	15	baht.	In	this	case,	the	

VAT	will	be	calculated	from	the	difference	between	the	input	and	output	taxes,	which	is	

five	baht	(15-10).

	 The	VAT	rate	in	Thailand	prescribed	in	the	law	is	10%,	although	it	has	been	reduced	

to	7%	by	Royal	decrees	since	1997.
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Specific Business Tax

	 This	 tax	 is	 imposed	 on	 specific	 businesses	

operating	 in	 Thailand	 as	 stipulated	 by	 the	 law,	

namely	banking;	business	of	finance,	securities,	and	

credit	foncier;	life	insurance;	pawnbroking;	business	

with	 regular	 transactions	 similar	 to	 commercial	

banks;	 and	 sale	 of	 an	 immovable	 property	 in	 a	

commercial	or	profitable	manner.	The	tax	base	 is	

calculated	from	revenue	before	expenses	received	

or	receivable	from	the	business,	and	the	rate	varies	

from	business	to	business.	

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 เป็นภ�ษีท่ีจัดเก็บจ�กก�รประกอบกิจก�รเฉพ�ะบ�ง

ประเภททีด่ำ�เนนิกิจก�รในร�ชอ�ณ�จกัรท่ีกฎหม�ยกำ�หนด 

ได้แก่ ก�รธน�ค�ร ก�รประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลัก

ทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ก�รรับประกันชีวิต ก�รรับ

จำ�นำ�  ก�รประกอบกิจก�รโดยปกติ เ ย่ียงธน�ค�ร

พ�ณิชย์ และก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์เป็นท�งค้�หรือ 

ห�กำ�ไร โดยฐ�นภ�ษคีดิจ�กร�ยรบัก่อนหักร�ยจ่�ยใด ๆ ท่ี

ผูป้ระกอบกิจก�รได้รบั หรอืพึงได้รบัเน่ืองจ�กก�รประกอบ

กิจก�ร ซึ่งอัตร�ภ�ษีก็จะแตกต่�งต�มแต่ละประเภทของ

กิจก�ร ดังนั้น ผู้ประกอบก�รร�ยใดที่ทำ�ธุรกิจข้�งต้น ก็

มีหน้�ที่ต้องเสียภ�ษีชนิดนี้ด้วย
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อากรแสตมป์

 บ�งคนพอไดยิ้นคำ�ว่� อ�กรแสตมป ์ก็เข�้ใจว่�เหมอืนกับแสตมป์

ไปรษณีย์ท่ีใช้ติดหน้�ซองจดหม�ย อย่�เพ่ิงเข้�ใจกันผิด เพร�ะมัน 

ไม่เหมือนกัน อ�กรแสตมป์เป็นภ�ษีอ�กรประเภทหน่ึง ซึ่งมีก�ร 

จัดพิมพ์คล้�ยกับตร�ไปรษณีย�กร มีลวดล�ย มีรอยปรุ และร�ค�

แสตมป์ ทว่�ต่�งกับแสตมป์ไปรษณีย์ ที่จะไม่มีตร�ประทับแสดง 

ก�รใช้แสตมป์ แต่ใช้ก�รขีดฆ่�แทน ซึ่งผู้ที่ส�ม�รถขีดฆ่�ได้ต้องเป็น

ไปต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด ทั้งนี้ อ�กรแสตมป์จะเก็บจ�กก�รทำ�

ตร�ส�รระหว่�งกัน 28 ลักษณะ เช่น ก�รทำ�สัญญ�เช่�ที่ดิน ก�รทำ�

สัญญ�เช่�ซื้อ ก�รทำ�สัญญ�กู้ยืมเงิน ก�รทำ�ใบมอบอำ�น�จ เป็นต้น 

โดยมีอัตร�ก�รเสียอ�กรท่ีแตกต่�งกันต�มประเภทของตร�ส�ร  

ดังน้ัน ห�กผู้ประกอบก�รไปทำ�ตร�ส�รใด ๆ ที่เข้�ข่�ยตร�ส�ร  

28 ลักษณะ ก็มีหน้�ที่ต้องติดอ�กรแสตมป์ด้วย

 จ�กท่ีเล�่ม�ข�้งตน้ ถือว่�เปน็คว�มรูเ้ก่ียวกับกฎหม�ยภ�ษอี�กร

ในระดับพื้นฐ�น ที่ผู้ประกอบก�รควรจะรู้ แต่ในร�ยละเอียดว่�ธุรกิจ

ของเร� ต้องเสียภ�ษีหรือไม่ มีข้อยกเว้นหรือเปล่� หรือเสียภ�ษี 

ในอตัร�ม�กนอ้ยเพียงใด ส�ม�รถศกึษ�หรอืสอบถ�มไดจ้�กเวบ็ไซต์

ของกรมสรรพ�กร (http://www.rd.go.th) หรอืส�ยดว่นกรมสรรพ�กร

ที่หล�ยเลขโทรศัพท์ 1161

Stamp Duty

	 Stamp	duties	are	different	from	postage	stamps	in	that	

they	are	a	type	of	tax.	While	they	resemble	regular	stamps	

in	appearance,	 they	are	not	marked	with	a	postmark,	but	

are	rather	crossed	for	cancellation	by	individuals	authorized	

by	 the	 law.	Stamp	 duties	 are	 imposed	 on	 28	 types	 of	

instruments,	such	as	land	lease	agreements,	hire-purchase	

agreements,	loan	agreements,	and	authorization	letters,	at	

varying	rates.	

	 These	are	 the	 four	basic	 tax	 types	 that	entrepreneurs	

should	know.	However,	 for	more	 in-depth	 information	on	

whether	your	business	is	subject	to	any	other	particular	tax,	

whether	there’s	any	tax	exemption,	or	what	tax	rate	your	is	

imposed	 on	 your	 business,	 you	 can	 visit	 the	Revenue	

Department’s	website	 (http://www.rd.go.th)	or	 contact	 the	

RD	Call	Center	at	1161
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POWER NAP 
LOUNGE

ง่วงมั้ยจ๊ะน้องจ๋า... แต่ไม่ต้องท�าท่าอะไรทั้งนั้นนะ 
เพราะว่าถ้าง่วง เราต้องงีบเท่าน้ัน มันถึงจะดีท่ีสุด
Nothing Cures Your Drowsiness Quite Like a Good Nap.

ถ้าง่วงก็ต้องงีบ

Don’t Underestimate 
the Power of  Napping!
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DO 
THIS

เรื่องบรรย�ก�ศและสถ�นท่ีนอนที่ปลอดภัยนั้นอยู่ในขั้นท่ีเรียก
ว่�ห้�มพล�ดอยู่แล้ว แต่อีกหน่ึงบริก�รเพ่ือส�ว ๆ โดยเฉพ�ะก็คือ
ห้องอ�บนำ้� พร้อมส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกครบครัน เรียกว่� ถ้�เลิก
ง�นแล้วต้องป�ร์ต้ีต่อล่ะก็ท้ังสวย ท้ังหอม แน่นอนเลยล่ะ

The atmosphere and the sleeping area are what they’re 
known for, but they also have bathrooms for ladies. So, if you 
get off work late but have a party to be at, drop by to freshen 
up before heading off for a fun night with confidence. 

	 หลายคนมักแก้ปัญหาความง่วงระหว่างวันด้วยการดื่มกาแฟ	 ซ่ึง

แน่นอนว่าน่ันไม่ใช่วธิท่ีีดท่ีีสดุ	เพราะถงึแม้เราจะเช่ือกันว่า	ร่างกายจะต่ืนตัวขึน้

หลังจากการดื่มกาแฟ	แต่ถึงอย่างน้ันสมองของเรายังไม่พร้อมส�าหรับการ

ฝ่าด่านถัดไปอยู่ดี

	 Power	Nap	Lounge	ช่วยตอบโจทย์ชวีติทีแ่สนจะเร่งรีบ	จนเกิดอาการ

เหน่ือยล้าของคนเมือง	ด้วยการเปิดพื้นท่ีเพื่อการงีบส�าหรับคนง่วงท่ี

ต้องการชาร์จพลังให้ร่างกายและสมองกลับมาสดชืน่	กระปร้ีกระเปร่าอกีคร้ัง	

กับบริการเก้าอี้นวดและเปลไกว	 ในแสงสลัวและดนตรีบรรเลงขับกล่อมพอ

ให้ผ่อนคลาย	ภายในช่วงเวลาที่ผ่านการทดสอบมาแล้วว่าดี!

 Many people swear by their daily cup of coffee to keep their 

eyes open during the day. However, that doesn’t mean your 

brain will be just as awake.

 Catering to urbanites living a fast-paced life, Power Nap 

Lounge provides a space where people can nap during the day to 

recharge their energy. With soft dim light and soothing music in the 

background, you can choose to relax in massage chairs and 

hammocks for a period that has been tested to be optimal for you. 
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FEEL 
THIS

With your body and brain reenergized, 
you will walk out of the nap lounge feeling 
like you can take on the world.

ร่�งก�ยท่ีสดชื่นกับสมองที่ปลอดโปร่งมันจะ
ทำ�ให้คุณเดินออกจ�กท่ีน่ี ด้วยคว�มรู้สึกเหมือน 
ว่�คณุเสนอไอเดยีสำ�หรบัโปรเจกต์ยกัษ์ใหญ่ผ่�น
ฉลุยยังไงยังงั้น

Power Nap Lounge ยังมีบริการ Lounge & 

Go คือ รถตู้รับส่งจากสนามบินทั้งสุวรรณภูมิ 

และดอนเมือง แล้วจะให้ไปส่งที่ไหนก็แจ้งความ

จำานงได้เลย นอกจากน้ีก็ยังรับฝากกระเป๋า

สำาหรับผู้เดินทางที่รอไฟล์ทบินอีกด้วย สะดวก

สบายใจกลางเมืองอย่างนี้

สามารถตดิตามโปรโมช่ันและบริการเสริมต่าง ๆ 
เพิ่มเติมได้ท่ี 
www.powernapthai.com หรือ 

FaceBook Fanpage Powernaplounge 

หรอืหากใครจะไปชาร์จพาวเวอร์ก็เชิญที่ 
อาคารอินเตอร์เชน 21 ช้ัน B1 

MRT สุขุมวิททางออก 2 

BTS อโศกผ่านทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า

เข้าอาคารช้ัน UL 

เปิดบริการ 07.00-24.00 ทุกวัน 

โทร. +662 010-9292, +669 8826-1248

Power Nap Lounge also offers a Lounge 

& Go service, where you can request to 

be picked up from either Suvarnabhumi 

or Don Muang Airport and dropped off 

at your desired destination, as well as a 

baggage drop-off service for travelers 

waiting for their flights. 

Find out more about their services and 
promotions at 
www.powernapthai.com or 

Facebook Fanpage Powernaplounge.

Those in need of a quick recharge session 
can swing by 

Power Nap Lounge on B1 Floor of 

Interchange 21 (MRT Sukhumvit Exit 2 

or BTS Asoke via UL Building)

open daily 07:00-24:00

Tel. +662 010-9292, +669 8826-1248.
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DRINK 
THIS

EAT 
THIS

นำ�้ผลไม้เพ่ือคว�มสดชืน่หลงัจ�กพักส�ยต� ก็นับว่�เป็นอกีหนึง่อย่�งที่

ต้องด่ืมก่อนกลบัออกไป เพ่ือให้ก�รช�ร์จพลงัในครัง้นี ้จบคอร์สอย่�งสวยง�ม

After catching some z’s, don’t forget to grab a glass of fruit 
juice to complete the ritual. 

ถือเป็นของว่�งก่อนก�รงบีหลบัอย่�งสบ�ยพุง กับเมนสู้มตำ�ผลไม้ท่ีเสิร์ฟ

ม�บนจ�นเผือกทอดร�ดด้วย นำ้�ยำ�รสเด็ด หรือจะเป็นครัวซองต์ผักโขม 

ที่เคียงคู่ม�กับไข่ตุ๋น ผักสลัดและผลไม้ อ่ะ…อิ่มแล้ว นอนได้

Never go to bed on an empty stomach. Try their zingy fruit 
somtam served in a dee-fried taro nest or opt for a spinach 
croissant that comes accompanied with steamed egg, salad, 
and fruit. 



54 SCG CHEMICALS NEWS | ข่าวรอบรั้ว

ธุรกิจเคมิคอลส์ เตรียมความพร้อมให้ลูกค้าจัด
สัมมนา SCG Chemicals Digest ในหัวข้อ 
“Business Disruption: รู้ปรบัก่อนธุรกิจถูกเปลีย่น”

“Business Disruption: 
Adapt Before Being Disrupted”  Sakchai Patiparnpreechavud, Vice President, 

Polyolefins and Vinyl Business of Chemicals Business,

SCG, presided over the opening ceremony of “at 

the 2nd  SCG Chemicals Digest 2018”, organized for 
business partners and distributors. The seminar was titled 

“Business Disruption: Adapt before Being Disrupted” 
at Pirat Hall 1-2 at Bangkok International Trade and 
Exhibition Centre (BITEC). The seminar was well 
attended by over 500 participating partners.

	 ศกัดิช์ยั	ปฏภิาณปรชีาวฒุ	ิVice	President,	Polyolefins	

and	Vinyl	Business	ธุรกิจเคมิคอลส์	เอสซีจี เป็นประธาน

เปิดงาน “SCG	Chemicals	Digest	คร้ังท่ี	2	ประจ�าปี	2018” 

งานสัมมนาสำาหรับลูกค้าและผู้แทนจำาหน่าย ครั้งนี้จัดขึ้น

ในหวัข้อ “Business	Disruption:	รูป้รบัก่อนธุรกิจถกูเปลีย่น” 

ณ ห้องภิรชั ฮอลล์ 1-2 ศูนย์นทิรรศการและการประชมุ ไบเทค

บางนา กรงุเทพมหานคร โดยมผีูเ้ข้าร่วมกว่า 500 คน

Chemicals 
Business Hosts 
SCG Chemicals Digest                                                                                    
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 ง�นสมัม�แบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยช่วงแรก Marketing	

Best	Practice	มี	พนัเอก	ดร.	เศรษฐพงค์	มะลสิวุรรณ	

รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสยีง	กิจการ

โทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(กสทช.)	

ให้เกียรติม�เป็นวิทย�กรบรรย�ยให้คว�มรู้เก่ียวกับ 

Business Disruption พร้อมแนะแนวท�งก�รรับมือ

เพื่อพัฒน�ธุรกิจอย่�งยั่งยืน 

 The seminar was divided into 3 sessions. The 

first session was delivered	by	Col.	Dr.	Settapong	

Malisuwan,	Vice-Chairman	of	the	Office	of	the	

National	Broadcasting	and	Telecommunications	

Commission	(NBTC) who discussed “Marketing	

Best	Practice”	Col	Dr.	Settapong	provided brief 

scenarios of business disruption and gave insights 

on a sustainable business development approach

for coping with disruptions.

 In the second session, Dr.	Supavud	Saicheua,	Head	of	Research	

and	Development	at	Phatra	Securities	Plc.	and	Prinn	Panitchpakdi,	

President	of	CLSA	Securities	(Thailand)	Limited,	joined as speakers 

sharing their views on trends of the Thai economy and global economic 

outlook in the first half of 2019, moderated by Dr.	Wit	Sittivaekin.	

The last session was about overall petrochemical business direction and 

analysis for the first half of next year, presented by	Boonpitak	Sappaisan,	

Demand	Management	Manager	of	Chemicals	Business,	SCG

 ช่วงถัดม�ได้รบัเกียรตจิ�ก ดร.	ศภุวฒิุ	สายเชือ้	กรรมการผู้จัดการหัวหน้า

ฝ่ายงานวจิยั	บรษัิทหลกัทรพัย์	ภทัร	จ�ากัด	(มหาชน)	ปรญิญ์	พานิชภกัดิ	์

กรรมการผูจ้ดัการ	บรษัิท	หลกัทรพัย์	ซ	ีแอล	เอส	เอ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

ม�ร่วมแลกเปลีย่นคว�มคิดเหน็แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและของโลกช่วงครึง่แรก

ปี 2019 โดยมี	ดร.	วิทย์	สิทธิเวคิน	เป็นผู้ด�าเนินรายการ และปิดท้�ยด้วย

ก�รวเิคร�ะห์ทิศท�งและแนวโน้มธุรกิจปิโตรเคมโีดยในช่วงครึง่ปีแรกของปีหน้�

โดย บญุพทัิกษ์	ทรพัย์ไพศาล	Demand	Management	Manager	ธุรกิจ

เคมิคอลส์	เอสซจีี	
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เอสซีจี จัดทัพนวัตกรรมเม็ดพลาสติกและ
บริการครบวงจร ตอบโจทย์ลูกค้า ASEAN 
ในงาน A-PLAS 2018  Chemicals Business, SCG, showcased innovative products 

and integrated solutions at ASEAN Community Plastic Exhibition 
or A-PLAS 2018, organized by Thai Plastic Industries Association. 
The exhibition aims at connecting ASEAN plastic industries and 
giving opportunities for entrepreneurs to explore new markets. 
SCG paraded a series of High Value Added Products and Services 
(HVA) under the concept “Your Complete Solutions Provider” 
to satisfy the demand for high-quality plastic resins for multiple 
industrial applications on top of circular economy-based 
innovative solutions and services enabling clients to develop 
products and services that truly meet the needs.

 ธรุกิจเคมคิอลส์ เอสซจีี ร่วมจดัแสดงนวัตกรรมสนิค้าและบรกิารครบ

วงจร ในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมพลาสติกแห่ง

อาเซยีน หรอื A PLAS 2018 จัดขึน้โดยสมาคมอตุสาหกรรมพลาสติกไทย  

เพือ่เชือ่มโยงประชาคมอาเซยีนและเปิดตลาดใหม่ให้กับผูป้ระกอบการ โดย

เอสซจี	ีได้น�านวตักรรมสินค้าและบรกิารท่ีมีมูลค่าเพ่ิม	หรือ	HVA	(High	

Value	Added	Products	and	Services)	มาร่วมจดัแสดงภายใต้แนวคดิ	

“Your Complete Solutions Provider” เพือ่ตอบโจทย์ลกูค้าในอาเซยีน

ที่ต้องการเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงสำาหรับการใช้งานในหลากหลาย

อตุสาหกรรม  รวมถงึนวตักรรมท่ีตอบโจทย์แนวคดิเศรษฐกิจหมุนเวยีน	

(Circular Economy) พร้อมทัง้การบรกิารทีช่่วยส่งเสรมิและผลกัดนัให้

ลกูค้าสามารถพฒันาสนิค้าหรอืบรกิารทีต่อบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร 

SCG Showcases
Innovative Plastic
Resins & Integrated
Solutions at
A-PLAS 2018
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เม็ดพลาสติก SCGTM PE คุณภาพสูง ผลิตจาก SMX TechnologyTM

SCGTM High-Quality PE Resins by SMX TechnologyTM
เม็ดพลาสติก SCGTM PP ส�าหรับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
SCGTM PP for Automotive Parts

เม็ดพลาสติก SCGTM PP ส�าหรับผลิตแก้วเครื่องดื่มที่มีความใสพิเศษ
และคงรูปทรงได้ดีขึ้น
SCGTM PP Resins for Transparent Beverage Cups with 
Improved Stiffness

เม็ดพลาสติก SCGTM PP และ SCGTM PVC ส�าหรับผลิตเครื่องใช้
ไฟฟ้าภายในบ้านต่าง ๆ 
SCGTM PP Resins and PVC for Home Appliances

เม็ดพลาสติก SCGTM PE112 คอมพาวนด์สีด�า
SCGTM PE112 Black HDPE Compound

	 ศกัดิช์ยั	ปฏภิาณปรชีาวฒิุ	Vice	President	-	Polyolefins	and	

Vinyl	Business	ธรุกิจเคมิคอลส์	เอสซจีี กล่�วว่� “ธุรกิจเคมคิอลส์  

เอสซีจี ได้พัฒน�สินค้�และบริก�ร รวมถึงโซลูชั่นต่�ง ๆ เพ่ือตอบ

โจทย์คว�มต้องก�รท่ีแท้จริงของลูกค้� โดยเร่ิมต้นจ�กมุมมองและ

คว�มต้องก�รของลูกค้�เป็นหลัก โดยในง�น  A-PLAS 2018   

เอสซีจีได้ถ่�ยทอดแนวคิด “Your Complete Solutions Provider” 

ซึ่งนอกเหนือจ�กนวัตกรรมพล�สติกท่ีหล�กหล�ย รวมถึงนวัตกรรม

ต�มแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เพ่ือตอบ

โจทย์คว�มต้องก�รของลูกค้�แล้ว  เอสซีจียังพร้อมให้บริก�รด้�น

ต่�ง ๆ โดยทีมผู้เชี่ยวช�ญเช่น ก�รเลือกและคิดค้นสูตรพัฒน�วัสดุ 

ก�รพัฒน�รูปแบบก�รนำ�ไปใช้ โซลูชั่นด้�นก�ร  ออกแบบและ

วิศวกรรม รวมถึงก�รสร้�งเครือข่�ยท�งธุรกิจ เพ่ือให้ลูกค้�เติบโต

อย่�งย่ังยืนไปพร้อมกัน”

	 Sakchai	Patiparnpreechavud,	Vice	President	-	Polyolefins	
and	Vinyl	Business	of	Chemicals	Business,	SCG,	disclosed, 
“Chemicals Business, SCG, has developed diversified 
products, services and solutions to meet the real demand of 
the clients by primarily incorporating the perspectives and 
needs of clients.  In A-PLAS 2018 exhibition, SCG presented 
the concept ‘Your Complete Solutions Provider’ which we do 
not only deliver clients a broad list of plastic products but 
also circular economy-based innovative solutions. Besides, 
SCG also provided wide-ranging services with professional 
support ranging from material selection and design, 
application development, design and engineering solution 
to business network building in order to help drive client’s 
businesses towards sustainable growth.”
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05 - 08 
2019

January
27 - 30 
2019

Saudi Plastics & Petrochem Riyadh
International Plastics and Petrochemicals 
Trade Fair
RICEC Riyadh International Convention 
& Exhibition Center
2446 King Abdullah Rd, 12451 Riyadh, 
Saudi Arabia

January - March 2019

Arabplast Dubai
International Trade Fair for Plastics and 
Rubber Industry 
Dubai World Trade Center DWTC
2nd Zaabel Road, Dubai, UAE
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Fe
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M
ar

ch
February 
05 - 07
2019

March
19 - 20 
2019 

AVANI Riverside Hotel Bangkok                                           
Seminar:  Grand Riverside Ballroom
Dinner:     Riverside Terrace (Anantara)

February 
28  
2019

KPA KUNSTSTOFF PRODUKTE 
AKTUELL Ulm
The Intersectoral, Regional Procurement 
Platform for Current Plastic Products
Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
Kolbergerstr. 22 81679 Munich, Germany

March 
27-29
2019 

UzChemplast Expo Tashkent
International Exhibition for Chemicals, 
Plastics, Laboratory Equipment and Analysis
IEG Uzbekistan
107B, A. Temura str., Office 4C-02
1000084 Tashkent, Uzbekistan

PLASTEC West Anaheim
Plastics Trade Fair
Anaheim Convention Center
11444 W. Olympic Blvd CA 90064  
Los Angeles, USA
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