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3 กลุมธุรกิจ @ @300+ บริษัท @ @พนักงาน 66,000+ คน8

2456	  



3 

ผลการดำเนินงาน8
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SCG Chemicals Overview8
•  บริษัท เอสซีจี เคมคิอลส จำกัด เปน บริษัท โฮลดิ้งสำหรับธุรกิจเคมีภัณฑของเอสซีจีกอตั้งขึ้นในป 2529G

•  เอสซีจี เคมคิอลส เปนผูผลิต ผลิตภัณฑจากปโตรเคมีขั้นตนและขั้นปลายที่ใหญที่สุดของอาเซียน มี 2 

โรงงานที่มีกำลังการผลิตระดับโลกที่ตั้งอยูในประเทศไทยและ เปนผูถือหุน 30% ในบริษัทปโตรเคมี 
ค ร บ ว ง จ ร  ห น ึ ่ ง เ ด ี ย ว ใ น อ ิ น โ ด น ี เ ซ ี ยG

•  ประสบความสำเร็จในการเปนหุนสวนกับผูนำระดับโลกเชน Dow Chemical-USA Mitsui Chemicals-

J a p a n  แ ล ะ  M i t s u b i s h i  R a y o n - J a p a nG
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กลุมเอสซีจีมีการลงทุนเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาท้ังในดานเครื่องมือและ
บุคคลากรเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง8
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ลานบาท8 คาใชจายและการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของกลุมเอสซีจี8

ซิเมนต-วัสดุ

กอสราง, 42%8
เคมิคอลส, 43%  8

บรรจุภัณฑ, 

11%8

อ่ืนๆ, 4%8

364 (Ph.D. = 9)8

25508
1,646 (Ph.D. = 114)8

มกราคม 25598

(เอสซีจี เคมิคอลส 220 คน)-
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กลุมงานวิจัยท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ8
เม็ดพลาสติก8

กลุมงานวิจัยท่ีเก่ียวเน่ืองกับ8
ธุรกิจใหม8

-  การพัฒนาผลิตภัณฑจากของเสีย
อุตสาหกรรมG

-  การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใชพลังงานG
-  การพัฒนาวัสดุอนุภาคนาโนชนิดใหมG

-  การพัฒนากระบวนการผลิตโอเลฟนสG

เอสซีจี เคมิคอลสมุงเนนกลุมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อนวัตกรรมใหม8

การวิจัยและ
พัฒนา

กระบวนการผลิต
โพลีโอเลฟนสG

การวิจัยและพัฒนา
กระบวนผลิตพอลิไวนิล

คลอไรดG

การวิจัยและพัฒนาG
การขึ้นรูปผลิตภัณฑ

พลาสติกG
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ความรวมมือในดานงานวิจัยท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อการ
สราง Technology Breakthrough อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ8
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Company8
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University8
BUCT, Beijing Forestry U8

Company8
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Imperial Collage 
London8

Company8
PSE, Cambridge 

Nanosystem8

University8
NUS, NUT8

Company8
A*Star8

University8
Tokyo Tech, Tokyo U.8

Company8
IP bridge8

University8
CU, CMU, Suranaree8

Institute8
NSTDA, Petromat, 

Synchrotron8
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ความรวมมือและการสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย8

Thailand8
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... และยังมุงเนนการสรางความรวมมือในดานงานวิจัยกับสถาบันชั้น
นำในตางประเทศ8

UK8

“ûøÕˆÒˆ ñ®õîÊŒçîùœõƒäïœóŒïû‰ûÊìûñ´á ”ù®ÑøùñœÔûœàœÒŒÊñ 

ÒŒáâŒ›Ñö–æï´Íõœî“è‰æ“óƒöäœÑá¯œæ“Íîˆ “ë˚‹ûëŒßæœûÑÍ´Íõœîñ–¯äœÑá¯œæõŒøá˜öœøâñ´

Norway8

การควบรวมกิจการกับบริษัทดาน
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอยอด
งานวิจัยของเอสซีจี เคมิคอลสG
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ผลงานจากศูนยวิจัยของเอสซีจี เคมิคอลสไดดำเนินการขอรับความ
คุมครองทางสิทธิบัตรระดับนานาชาติ (International Patent Filing) และ
มีการเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 8
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จำนวนการย่ืนจดสิทธิบัตรของเอสซีจี เคมิคอลส8ฉบับ8
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ตัวอยางความรวมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาพลาสติกเพื่อการแพทยกับ
กลุม “The One” ซึ่งประกอบดวย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8
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กาวขามขีดจำกัดของวัสดุ : สรางนวัตกรรมใหม สรางแนวทางในการดำเนิน
ธุรกิจ โดยรวมมือกับพันธมิตรในหวงโซการผลิต เพื่อสรางผลิตภัณฑท่ีตอบสนอง

ความตองการของลูกคา (B2B4C) สำหรับอุตสาหกรรมการแพทยและการดูแล
สุขภาพ8

•  รวมมือกับสถาบันทางการแพทยและการ
ดูแลสุขภาพชั้นนำในการสรางสรรค

นวัตกรรมผลิตภัณฑ8

•  รวมสรางกับพันธมิตรทางการคาเพื่อเปลี่ยน

ไปใชแพลตฟอรมธุรกิจใหม 8

(New Technology - Licensing Business)G
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กาวขามขีดจำกัดของวัสดุ: เพิ่มประสิทธิภาพโดยใชการออกแบบมาชวย
ตอบโจทยของลูกคา8

ถังสำหรับท้ิงของมีคมในสถานพยาบาล: เปนการพัฒนาสินคาโดยใชดานการ
ออกแบบวัสดุและการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา G

•  การออกแบบ -  เพ่ิมความปลอดภัย และความ
สะดวกใหกับผูใชงานG

•  วัสดุ – ลดปริมาณการใชวัสดุได 8%  ซึ่งสงผล

ตอการปลอย CO2 ได 32%G

G
•  การผลิต –  ใชกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน

และไดรับการรับรองในระดับสากลG
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แล้วเราเอามาทําจริงได้อย่างไร? 
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โลกของเราตองกวางขึ้น... 8
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ลูกค้าเป็นแหล่งความรู้ที่สําคัญ 
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แต...8
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พฤติกรรมซึ่งแสดงออกถึงวัฒนธรรมขององคกร8
Open 

Open: 

•  เปดใจ ตั้งใจรับฟง ใหเกียรติ และ ทำความเขาใจกับความคิดเห็น
ของผูอื่น ยืดหยุน ไมยึดติดกับความคิดความเชื่อของตัวเองG

•  ใฝเรียนรู ไมอายที่จะบอกวาตัวเองไมรู พัฒนาตัวเองใหทันโลก รูลึก 

รูจริงในงานที่ทำ และพรอมแบงปนตอยอดความรูG

•  รวมมือและสรางเครือขายทั้งจากภายในและภายนอก พรอมปรับ

ตัวเขาหากันและสรางประโยชนจากความแตกตางหลากหลายG

•  เขาใจวาโอกาสผิดพลาดยอมเกิดขึ้นได กลายอมรับขอผิดพลาดของ
ตน   โดยพรอมที่จะเรียนรูจากความสำเร็จและความลมเหลวเพ่ือ

กาวไปขางหนาG
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...และพฤติกรรมท่ีสำคัญอยางมาก8

Challenge 
•  ไมยึดติดกับความสำเร็จทั้งในอดีตและปจจุบัน G

•  กลาคิดนอกกรอบ ทาทายตนเองทั้งความคิด และการกระทำอยางไมหยุดนิ่ง

เพ่ือสิ่งที่ดีกวาเดิมอยูเสมอ G

•  กลาถาม กลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางอยางตรงไปตรงมาบนพ้ืนฐานของ

ขอเท็จจริง พรอมยอมรับขอสรุปที่ไดจากการพูดคุยหารือ และมีวินัยที่จะ

ทำงานไปตามที่ตกลงกันG

•  กลาตัดสินใจอยางทันเวลาโดยมีการประเมินและบริหารความเสี่ยงG
•  กลานำสิ่งที่คิดและเรียนรูมาลงมือทำจริงจังใหเกิดผล โดยไมรอให

สถานการณบังคับG

G
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ท้ังหมดน้ี จะสำเร็จตอเม่ือ... 8

ต้องตัดสินใจ
ด้วยตนเอง	  
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งานหนักเราก็เอา@งานเบาเราก็สู8

งานทุกอยางเรารู @ไมยอมแพชาติไหน8
พลตรี หลวงวิจิตร
วาทการ 

การขับเคลื่อนงานนวัตกรรม...G
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ในการขับเคลื่อนบุคลากรใหพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง...8

•  มองกว้างขึ้น ไกลขึ้น	
•  ร่วมมือวิจัยและพัฒนากับลูกค้า แต่
ต้องระวังในการนําข้อมูลดิบมาใช้	

•  ไม่นิ่งเฉยกับสถานภาพปัจจุบัน	

ดร. วิลสา วิจิตรวาทการ	
wilasav@scg.co.th	  
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