
ข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (1) 

วันเดือนปี  14 ตุลาคม 2564   เร่ือง ยานยนต์ไฟฟ้า 

ที่มา : แนวหน้า (https://www.naewna.com/business/608654)  
 

‘เอสซีจ’ีรุกรถยนต์ไฟฟ้า ผุดแพลตฟอร์ม‘Smart Clean Mobility’ 

 
 

นายอบิจิต ดัดต้า กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอสซีจีอินเตอรเ์นช่ันแนล คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง เอสซจีี เปิดเผยว่าระหว่างวันท่ี 14-16 ต.ค. 2564 บริษัทได้เข้าร่วมงานASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 
2021 (ASEW) - Virtual Edition ได้ทาง www.asew-expo.com/VE และ www.pumpsandvalves-asia.com/VE ซึ่งเป็น
งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมเพือ่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน และ iEVTech 2021 การจัดประชุม
นานาชาติเฉพาะดา้นยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ภาคธุรกิจแลอุตสาหกรรม จะได้พบกบัความก้าวหน้าของ
โซลูช่ันด้านพลังงานจากภาคส่วนต่างๆ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประการณ์และความรู้ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงานและ
น าไปตอบโจทย์การท าธุรกจิในอนาคตความท้ายทายด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

พร้อมแนะน าบริการ EV Solution Platform เพื่อธุรกิจยานยนตไ์ฟฟ้าส าหรับแพลตฟอร์มจะครอบคลุมใน 3 ด้าน 
ได้แก่ 1.การคัดสรรผลิตภณัฑ์ที่ดทีี่สุดเพื่อส่งมอบให้แกลู่กค้า ในรูปแบบผลติภณัฑ์ส าเร็จรูป โดยค านงึถึงความปลอดภัยของ
แบตเตอรีเ่ป็นส าคัญ 2.การส่งมอบโซลูชันท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ การบริการบ ารุงรักษาและอะไหล่ การบริการด้านสถานีชาร์จ 
การบริการปฏิบัติการดา้นโลจิสติกส์และการพัฒนาแพลตฟอร์มไอที 3.การส่งมอบโซลูชันด้านการเงินท่ีหลากหลายตามความ
ต้องการของลูกค้า ได้แก่ การบริการเช่า แพ็กเกจการขาย การบริการขนส่งส าหรับสินค้าหรือพนักงาน พร้อมประกันภยั
อุบัติเหตรุถยนต์ประเภท 1 และประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภณัฑแ์บตเตอรี ่

นายสรรชาย นุ่มบุญน า รองกรรมการผู้จดัการ อินฟอร์มา มาร์เกต็ส ์(ประเทศไทย) กล่าวว่าส าหรับการจัดงาน ASEAN 
Sustainable EnergyWeek 2021 (ASEW) - Virtual Edition มหกรรมอุตสาหกรรมด้านพลังงาน สิง่แวดล้อม และ
เทคโนโลยีปั้มวาล์ว ครั้งส าคัญของภูมิภาคอาเซียน บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ประกอบด้วยกิจกรรมทีน่่าสนใจ เพื่อ



แลกเปลีย่นองค์ความรู้ การเช่ือมโยงเครือข่าย การสร้างโอกาสทางธรุกิจของผู้ผลิตผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ ในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงการประชุมสมัมนาออนไลน์ Virtual Conferenceจากองค์กรชั้นน าหลากหลายประเทศท่ัวโลก ที่มาร่วม
น าเสนอและเสวนาในประเด็นต่างๆ ในหัวข้อท่ีครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม พลังงานสิ่งแวดล้อม และ iEVTech 
2021 

นอกจากน้ียังมีการจัดประชุมนานาชาติเฉพาะด้านยานยนตไ์ฟฟ้า ซึง่เป็นการร่วมมือกับทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย 
การเปิด Virtual Marketplace เพื่อเป็นพื้นที่พบปะซื้อขายสินค้าผลิตภณัฑ์ โซลูช่ัน และบริการทีต่อบโจทย์ทุกความต้องการ
ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อร่วมสนับสนุนให้ผู้ประกอบไทยไดม้ีโอกาสเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยรีะดับโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (1) 

วันเดือนปี  14 ตุลาคม 2564   เร่ือง ยานยนต์ไฟฟ้า 

ที่มา : ผู้จัดการ (https://mgronline.com/business/detail/9640000101378) 

 

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล เดินหน้าโซลูชันแห่งอนาคต รุกธรุกิจยานยนต์
ไฟฟ้าตอบโจทย์คูค่้า เร่งพฒันาเทคโนโลยีพลงังานทดแทน 

 
 

 

  
 
 

 

เอสซีจี อินเตอร์เนช่ันแนล เดินหนา้โซลูชันแห่งอนาคต รุกธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าตอบโจทย์คู่ค้า เร่งพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน พร้อมร่วมจดัแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน ในงาน ASEW Virtual Edition 

เมื่อวันท่ี 12 ต.ค.บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑก์่อสร้าง เอสซจีี เร่ง
พัฒนาโซลูชันแห่งอนาคตในธุรกิจ EV เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเสริมแกร่งด้วยพันธมิตรมุง่สู่พลังงานสีเขียว 
พร้อมร่วมจดัแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยดี้านพลังงานแห่งอนาคต ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2021 (ASEW) 
- Virtual Edition บนแพลตฟอรม์ออนไลน์ สร้างการเติบโตอย่างยัน่ยืน 

นายอบิจิต ดัดต้า กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนช่ันแนล คอร์ปอเรชั่น จ ากดั เปิดเผยวา่ ความท้ายทายด้านการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน เอสซีจี อินเตอร์เนช่ันแนล ให้ความส าคัญกับการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั และมุ่งเน้นการให้บริการและโซลูชันท่ีครบวงจรตอบโจทย์ทั้งความต้องการของลูกคา้ที่หลากหลาย ควบคู่ไป
กับการเปลีย่นแปลงเพื่ออนาคต โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจะเห็นการเปลีย่นแปลงของบริษัทอย่างชัดเจนผ่านการเพิ่มสัดส่วน
ธุรกิจสีเขียวเพื่อรองรับการให้บริการ สินค้า พร้อมโซลูชันครบวงจรให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน 

“เอสซีจี อินเตอร์เนช่ันแนล ได้ปรบักลยุทธ์เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีจากสถานการณ์ตา่งๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมทั้งการมองหาสินค้าและบริการเพื่ออนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีและพลังงานสีเขยีว เราด าเนินงานตามนโยบายของ เอสซจีี ในการลดการปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซ
เรือนกระจกอ่ืนๆ โดยตั้งเป้าสู่องค์กรที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 

https://mgronline.com/business/detail/9640000101378


 

 

ปัจจุบันเอสซจีี อินเตอรเ์นช่ันแนล มีบริการ EV Solution Platform โซลูชันเพื่อธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ท่ีให้บริการแบบครบ
วงจรภายใต้แนวคดิ “Smart Clean Mobility” ที่จะช่วยให้พันธมิตรด าเนินธุรกิจได้โดยไม่ต้องกังวลใจในราคาที่เหมาะสม 
โดยแพลตฟอร์มของเราครอบคลุมใน 3 ด้าน ได้แก่ 1).การคัดสรรผลติภัณฑ์ที่ดีที่สดุเพื่อส่งมอบให้แกล่กูค้า ในรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป โดยค านึงถึงความปลอดภัยของแบตเตอรี่เป็นส าคัญ 2).การส่งมอบโซลูชันท่ีเกี่ยวขอ้งต่างๆ อาทิ การ
บริการบ ารุงรักษาและอะไหล่ การบริการดา้นสถานีชารจ์ การบริการปฏิบัติการด้านลอจสิติกส์และการพัฒนาแพลตฟอรม์ไอที 
3).การส่งมอบโซลูชันด้านการเงินที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ การบริการเช่า แพ็คเกจการขาย การบริการ
ขนส่งส าหรับสินค้าหรือพนักงาน พร้อมประกันภัยอุบัตเิหตรุถยนตป์ระเภท 1 และประกันภัยความรบัผิดต่อผลติภณัฑ์
แบตเตอรี ่

เราจะเร่งผลักดันการน ายานยนต์ไฟฟ้ามาใช้โดยมอบโซลูชันท่ีสมบรูณ์และในราคาทีส่มเหตุสมผลพร้อมบริการที่ครบวงจร เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีท่ีสดุให้กับลูกค้า และยังแสวงมองหาแนวทางและความร่วมมือกับภาค
ส่วนต่างๆ เพื่อร่วมกันผลักดันเรื่องการใช้พลังงานสีเขียว โดยล่าสดุได้เข้าร่วมงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 
2021 (ASEW) - Virtual Edition งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน และ 
iEVTech 2021 การจัดประชุมนานาชาติเฉพาะด้านยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ภาคธรุกิจแลอุตสาหกรรม จะ
ได้พบกับความก้าวหน้าของโซลูชันด้านพลังงานจากภาคส่วนต่างๆ พร้อมทั้งได้แลกเปลีย่นประการณแ์ละความรู้ซึ่งจะเอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงานและน าไปตอบโจทย์การท าธรุกิจในอนาคต” นายอบิจิต กล่าว 



 

ด้าน นายสรรชาย นุ่มบญุน า รองกรรมการผู้จดัการ อินฟอร์มา มารเ์ก็ตส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า เพื่อตอบสนองแนวโน้มการ
ใช้พลังงานแห่งอนาคต (Future Energy Trend) และให้ภาคอตุสาหกรรมไทยสามารถปรับตัวเดินหน้าพัฒนาธุรกิจสู่การตอบ
โจทย์ด้านพลังงานสีเขียว อินฟอรม์า มาร์เกต็ส์ จึงได้ร่วมกับทุกภาครัฐและเอกชน จัดงาน ASEAN Sustainable Energy 
Week 2021 (ASEW) - Virtual Edition มหกรรมอุตสาหกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีปั้มวาล์ว ครั้งส าคัญ
ของภูมิภาคอาเซยีน บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ในระหว่างวันท่ี 14-16 ตุลาคม นี้ ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อ
แลกเปลีย่นองค์ความรู้ การเช่ือมโยงเครือข่าย การสร้างโอกาสทางธรุกิจ ของผู้ผลติ ผู้ประกอบการ ผูซ้ื้อ ในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงการประชุมสมัมนาออนไลน์ Virtual Conference จากองค์กรชั้นน าหลากหลายประเทศท่ัวโลก ที่มาร่วม
น าเสนอและเสวนาในประเด็นต่างๆ ในหัวข้อท่ีครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ iEVTech 
2021 การจัดประชุมนานาชาตเิฉพาะด้านยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นการร่วมมือกับทางสมาคมยานยนตไ์ฟฟ้าไทย การเปดิ Virtual 
Marketplace เพื่อเป็นพ้ืนท่ีพบปะซื้อขายสินค้าผลิตภณัฑ์ โซลูช่ัน และบริการที่ตอบโจทย์ทุกความตอ้งการใน
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อร่วมสนับสนุนให้ผู้ประกอบไทยได้มีโอกาสเรยีนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดบัโลก รวมถึงการบริการ
นัดหมายล่วงหน้า (Pre-Match) โปรแกรมการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกบัผู้ซื้อ เพื่อลดขัน้ตอนและระยะเวลาใน
การเจรจาธุรกิจ สามารถเข้าร่วมได้ตลอด 24 ช่ัวโมง เป็นต้น 

“เราคาดหวังให้การจัดงาน ASEW Virtual Edition ในครั้งนี้ เกิดประโยชน์อย่างสูงสดุต่อภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมใน
การปรับตัวสู่การด าเนินธุรกิจที่ใสใ่จกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแนวทางการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งทั่วโลกต่างให้ความส าคญั 
ผ่านการออกกฎหมาย ข้อก าหนดต่างๆ ให้ทุกภาคส่วนไดด้ าเนินการ ส าหรับผู้ประกอบการไทยการเตรียมความพร้อมในเรื่อง
ดังกล่าว เราเชื่อมั่นว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น” นายสรรชาย กล่าว 

พบกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดา้นพลังงาน สิ่งแวดล้อม การจดัการพลังงาน ยานยนต์ไฟฟ้าและ เทคโนโลยีปัม้ วาล์ว จาก
บริษัทช้ันน า รวมถึง เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อตอบโจทย์การเติบโตของธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต กับงาน ASEW 
Virtual Edition บนแพลตฟอร์มออนไลน์ระหว่างวันท่ี14-16 ตุลาคม นี้ ได้ทาง www.asew-expo.com/VE และ 
www.pumpsandvalves-asia.com/VE 

 



ข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (1) 

วันเดือนปี  14 ตุลาคม 2564   เร่ือง ยานยนต์ไฟฟ้า 

ที่มา : ไทยโพสต ์(https://www.thaipost.net/main/detail/119689) 
  
 

เอสซีจี อินเตอร์ฯรุกธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

14 ต.ค. 2564 นายอบจิิต ดัดตา้ กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เปิดเผยว่า ความ
ท้ายทายด้านการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน เอสซีจี อินเตอร์เนช่ันแนล ให้ความส าคญักับการพัฒนาแพลตฟอรม์
การค้าด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล และมุ่งเน้นการให้บริการและโซลูชันท่ีครบวงจรตอบโจทย์ทั้งความต้องการของลูกค้าท่ี
หลากหลาย ควบคูไ่ปกับการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต โดยในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอย่าง
ชัดเจนผ่านการเพิ่มสัดส่วนธุรกิจสเีขียวเพื่อรองรับการให้บริการ สินค้า พร้อมโซลูชันครบวงจรให้แกล่กูค้าและคู่คา้ ให้เติบโต
อย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน 

ทั้งนี้ปัจจุบันเอสซีจี อินเตอร์เนช่ันแนล มีบริการอีวี โซลูช่ัน แพลตฟอร์ม โซลูช่ันเพื่อธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ที่ให้บริการแบบครบ
วงจรภายใต้แนวคดิ Smart Clean Mobility ที่จะช่วยให้พันธมิตรด าเนินธุรกิจไดโ้ดยไม่ต้องกังวลใจในราคาที่เหมาะสม โดย
แพลตฟอร์มของเราครอบคลุมใน 3 ด้าน ได้แก่ 1.การคัดสรรผลิตภณัฑ์ที่ดีที่สดุเพื่อส่งมอบให้แกลู่กคา้ ในรูปแบบผลติภณัฑ์
ส าเรจ็รูป โดยค านึงถึงความปลอดภัยของแบตเตอรี่เป็นส าคัญ 2.การส่งมอบโซลูชันท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ การบริการ
บ ารุงรักษาและอะไหล่ การบริการด้านสถานีชาร์จ และ 3.การส่งมอบโซลูชันด้านการเงินท่ีหลากหลายตามความต้องการของ
ลูกค้า 

อย่างไรก็ตามเพื่อตอบสนองความต้องการและส่งมอบประสบการณท์ี่ดีท่ีสุดให้กับลูกค้า และยังแสวงมองหาแนวทางและความ
ร่วมมือกับภาคส่วนตา่งๆ เพื่อร่วมกันผลักดันเรื่องการใช้พลังงานสีเขยีว โดยลา่สดุไดเ้ข้าร่วมงาน ASEAN SUSTAINABLE 
ENERGY WEEK 2021 (ASEW) - Virtual Edition งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมบนออนไลน์ 14-16 ต.ค. น้ี ภายใต้การ
ด าเนินงานของอินฟอร์มา มารเ์ก็ตส์ (ประเทศไทย) เพื่อมุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน และ iEVTech 
2021 การจัดประชุมนานาชาตเิฉพาะด้านยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ภาคธุรกิจและอตุสาหกรรม 



“เอสซีจี อินเตอร์เนช่ันแนล ได้ปรบักลยุทธ์เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีจากสถานการณ์ตา่งๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมทั้งการมองหาสินค้าและบริการเพื่ออนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีและพลังงานสีเขยีว เราด าเนินงานตามนโยบายของ เอสซจีี ในการลดการปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซ
เรือนกระจกอ่ืนๆ โดยตั้งเป้าสู่องค์กรที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050"นายอบิจิต กล่าว 
 


