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ฉลากสินค้าเพ่ือสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดี
คุณเลือก…เพ่ือโลกได้

	 เป็็นที่่�ที่ราบกัันดี่ว่่า	ปั็ญหาสภาว่ะโลกัร้อน	กัารเป็ล่�ยนแป็ลงของสภาพภูมิิอากัาศ	
ปั็ญหาขยะของเส่ยและมิลพิษจากักัารใช้้พลังงานและที่รัพยากัรอย่างไมิ่มิ่ป็ระสิที่ธิิภาพ	รว่มิที่ั�ง
ปั็ญหาคุุณภาพและคุว่ามิป็ลอดีภัยในกัารดีำารงช้่ว่ติ	ที่ว่คีุว่ามิรุนแรงข้�นอย่างต่อเน่�อง	เอสซี่จ่
ตระหนักัถึ้งบที่บาที่สำาคุัญขององคุ์กัร	ต่อกัารมิ่ส่ว่นร่ว่มิในกัารแกั้ปั็ญหาดีังกัล่าว่	เอสซี่จ่	จง้มิุ่ง
มิั�นในกัารส่งมิอบคุุณคุ่าให้แกั่ผูู้้ที่่�มิ่ส่ว่นเกั่�ยว่ข้อง	และสร้างคุว่ามิยั�งย่นให้แกั่สิ�งแว่ดีล้อมิตามิ
แนว่ที่าง	ESG	4	Plus	พร้อมิว่างเป้็าหมิาย	Net	Zero	ภายในปี็	2050	และมิุ่งพัฒนา
นว่ัตกัรรมิเป็็นมิิตรกัับสิ�งแว่ดีล้อมิ	(GO	GREEN)		ที่่�จะช้่ว่ยยกัระดีับคุุณภาพช้่ว่ติให้กัับคุนใน
สังคุมิ	

	 เอสซี่จ่ซีิเมินต์-ผู้ลิตภัณฑ์์กั่อสร้าง	นอกัจากักัารพัฒนาสินคุ้า	บรกิัาร	และโซีลูช้ันดี้าน
ที่่�อยู่อาศัยให้ตอบโจที่ย์เร ่�องคุว่ามิแข็งแรง	ที่นที่าน	มิอ่ายุกัารใช้้งานที่่�ยาว่นานคุุ้มิคุ่า	และ
สว่ยงามิแล้ว่ยังมิุ่งมิั�นตอบโจที่ย์ดี้านคุว่ามิเป็็นมิิตรต่อสิ�งแว่ดีล้อมิดี้ว่ย	จ้งไดี้นำาฉลากั	“SCG 
Green Choice” ฉลากที่่�ให้้การรับรองผลิตภััณฑ์์และบรกิารมาเป็็นตัวช่่วยผ้้บรโิภัคในการ
เลือกผลิตภััณฑ์์ให้้ง่ายขึ้้�น พร้อมกับมั�นใจได้้ว่าผลิตภััณฑ์์ห้รอืบรกิารนั�นๆ

ลด้โลกร้อน 
(Climate Resilience)

ป็ระห้ยัด้ที่รัพยากรธรรมช่าติ 
และยืด้อายุการใช่้งาน

(Circularity)

ส่่งเส่รมิ
สุ่ขึ้อนามัยที่่�ด้่

(Well-being)
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ด้านประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในด้าน
การใช้พลังงานหมุนเวียน ลดการใช้พลังงาน และลดการปลด
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ

พลังงานที่่�นำากัลับมิาใช้้ใหมิ่	
(Recovered	Energy)

กัารใช้้พลังงานหมิุนเว่ยีน	
(Renewable	Energy)

กัารใช้้พลังงานลดีลง	
(Reduce	Energy	
Consumption)

กัารลดีกัารป็ล่อยกั๊าซีเรอ่นกัระจกั	
(Greenhouse	Gas	Reduction)	

ด้านประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน  คือ
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบรรลุเป้าหมายการหมุนเวียน อาทิ

กัารออกัแบบให้สามิารถึแยกั
ป็ระกัอบใหมิ่ไดี้	
(Designed	for	Disassembly)

กัารใช้้ว่ัตถึุดีิบหรอ่
ที่รัพยากัรธิรรมิช้าติลดีลง
(Reduce	Resource	Use)

กัารใช้้ว่ัสดีุหมิุนเว่ยีน	
(Renewable	Materials)	

กัารใช้้นำ�าลดีลง
(Reduce	Water	Consumption)

มิ่อายุกัารใช้้งานนานข้�น	
(Extended	Life	Product)

คุว่ามิสามิารถึในกัารใช้้ซีำ�า
หรอ่บรรจุใหมิ่ไดี้	
(Reusable	or	Refillable)กัารลดีของเส่ย	

(Waste	Reduction) สามิารถึเว่ยีนกัลับมิาใช้้ใหมิ่ไดี้หรอ่มิ่
ส่ว่นป็ระกัอบของว่ัสดีุที่่�เว่ยีนกัลับมิา
ใช้้ใหมิ่	 
(Recyclable	or	Recycled	
Content)

คุว่ามิสามิารถึในกัารสลายเป็็น
อินที่รยี์ว่ัตถึุ	
(Compostable)

ด้านสุขภาพอนามัยที่ดี คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมให้มีสุข
อนามัยที่ดี และมีสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมต่อการทำางาน 
อาทิ

มิ่คุว่ามิเป็็นมิิตรต่อสุขอนามิัย
(Health	or	Hygiene)

มิ่คุุณสมิบัติตามิหลักักัารยศาสตร์		
(Ergonomic	Product)	
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หลังคาโซลาร์

SCG Solar Roof Solutions

ระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop - SUSUNN 
by SCG CERAMICS

ระบบผลิตไฟฟ้า Solar Floating - SUSUNN 
by SCG CERAMICS

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ระบบหลังคุาโซีลาร์	เอสซี่จ่	สามิารถึป็ระหยัดีคุ่าไฟรายเดี่อน	 
ตั�งแต่	160	หน่ว่ย/เดี่อน	ข้�นไป็

ระบบผู้ลิตไฟฟ้า		Solar	Rooftop	สำาหรับหลังคุา	อาคุารและโรงงานอุตสาหกัรรมิ
สามิารถึผู้ลิตไฟฟ้าจากัแสงอาที่ิตย์ไดี้อย่างน้อย	114	kWh/kWp/เดี่อน
ลดีกัารป็ล่อยกั๊าซีเรอ่นกัระจกัไดี้อย่างน้อย	56.98	kg-CO2/kWp/เดี่อน

ระบบผู้ลิตไฟฟ้า	Solar	Floating	สำาหรับลอยบนนำ�าสามิารถึผู้ลิตไฟฟ้าจากัแสง
อาที่ิตย์ไดี้อย่างน้อย	114	kWh/kWp/เดี่อน
ลดีกัารป็ล่อยกั๊าซีเรอ่นกัระจกัไดี้อย่างน้อย	56.98	kg-CO2/kWp/เดี่อน

ลดีกัารใช้้พลังงานเช้่�อเพลิงฟอสซีิลในกัารผู้ลิตกัระแสไฟฟ้าไดี้	30-60%	ดี้ว่ยระบบ
หลังคุาพลังงานแสงอาที่ิตย์ป็ระสิที่ธิิภาพสูง
ดี้ว่ยโซีลาร์เซีลล์คุุณภาพสูง	สามิารถึผู้ลิตไฟฟ้าไดี้ยาว่นานนาน	25	ปี็	มิ่	2	
รุ่นให้เล่อกั	คุ่อ	Premium	Package	และ	Smart	Package
บรกิัารโซีลูช้ัน	ที่่�ตอบโจที่ย์ทีุ่กักัารใช้้พลังงานเพ่�อกัารอยู่อาศัย	โดียผูู้้เช้่�ยว่ช้าญมิ่อ
อาช้่พที่่�คุรบ	จบในที่่�เดี่ยว่	ตั�งแต่	ตรว่จเช้็คุสภาพหลังคุา	(Roof	Health	Check)	
กั่อนกัารติดีตั�งระบบโซีลาร์	พร้อมิโซีลูช้ันแกั้ทุี่กัปั็ญหาหลังคุา	คุว่บคุุมิและดีูแลทีุ่กั 
ขั�นตอน	โดียว่ศิว่กัรผูู้้เช่้�ยว่ช้าญดี้านหลังคุา	พร้อมิรับป็ระกัันตัว่แผู้งและป็ระสิที่ธิิภาพ
กัารผู้ลิตไฟยาว่นานถึ้ง	25	ปี็	มิ่นว่ัตกัรรมิ	Solar	FIX	จากั	เอสซี่จ่	ที่่�ช้่ว่ยป้็องกััน
หลังคุารั�ว่	จากักัารติดีตั�งระบบโซีลาร์	ติดีตามิกัารที่ำางานของระบบโซีลาร์แบบ 
เรยีลไที่มิ์	ผู้่านแอป็พลิเคุช้ันบนสมิาร์ที่โฟน	
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ระบบผลิตไฟฟ้า Solar Carport - SUSUNN 
by SCG CERAMICS

ระบบผลิตไฟฟ้า Solar Farm - SUSUNN
by SCG CERAMICS

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ระบบผู้ลิตไฟฟ้า	Solar	Carport	สำาหรับหลังคุาโรงจอดีรถึสามิารถึผู้ลิตไฟฟ้าจากั
แสงอาที่ิตย์ไดี้อย่างน้อย	114	kWh/kWp/เดี่อน
สินคุ้าดี้านป็ระหยัดีพลังงานและลดีโลกัร้อน	(Climate	Resilience)	โดีย	
ลดีกัารป็ล่อยกั๊าซีเรอ่นกัระจกั	ไดี้อย่างน้อย	56.98	kg-CO2/kWp/เดี่อน

ระบบผู้ลิตไฟฟ้า	Solar	Farm	สามิารถึผู้ลิตไฟฟ้าจากัแสงอาที่ิตย์ไดี้อย่างน้อย	 
114	kWh/kWp/เดี่อน
สินคุ้าดี้านป็ระหยัดีพลังงาน	และลดีโลกัร้อน	(Climate	Resilience)	โดีย	
ลดีกัารป็ล่อยกั๊าซีเรอ่นกัระจกัไดี้อย่างน้อย	56.98	kg-CO2/kWp/เดี่อน

ระบบภายในอาคาร

SCG Air Scrubber

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ระบบบำาบัดีอากัาศเส่ย	ช่้ว่ยลดีกัารใช้้พลังงานของระบบป็รับอากัาศไดี้อย่างน้อย	
20%	จากักัารลดีกัารเติมิอากัาศจากัภายนอกัอาคุาร
Air	Scrubber	เป็็นระบบบำาบัดีอากัาศเส่ย	ช้่ว่ยที่ำาให้อากัาศในอาคุารด่ีข้�น	ดี้ว่ยกัาร
ดีูดีซีับมิลพิษที่่�เกัิดีข้�นในอาคุาร	ที่ำาให้คุุณภาพอากัาศภายในอาคุารดี่เที่่ยบเที่่าหรอ่สูง
กัว่่า	มิาตรฐานอาคุารในระดีับสากัล	เช้่น	ASHRAE,	LEED	หรอ่WELL	Building	
Standard	สามิารถึคุว่บคุุมิให้คุ่าคุาร์บอนไดีออกัไซีดี์ในอาคุารไมิ่สูงมิากักัว่่า	750	
ppm	(จากัจำานว่นคุว่ามิหนาแน่นผูู้้ใช้้งานสูงสุดี)	ลดีกัารป็ล่อยกั๊าซีเรอ่นกัระจกัไดี้
อย่างน้อย	8	Kg	CO2/m2/year

ข้้อมูลสินคุ้า

สามิารถึกัำาจัดีมิลพิษ	กั๊าซีพิษ	ออกัจากัอากัาศที่่�หมิุนเว่ยีนภายในอาคุาร	ช้่ว่ยเพิ�มิ
คุุณภาพอากัาศและป็กัป้็องสุขภาพผูู้้อาศัยภายในอาคุาร	และลดีภาระกัารที่ำาคุว่ามิเย็น
ที่่�ต้องเติมิอากัาศร้อนและช้่�นจากัภายนอกัอาคุารเข้ามิามิากัเกัินคุว่ามิจำาเป็็น	
ช้่ว่ยป้็องกัันไมิ่ให้ระบบป็รับอากัาศและระบบระบายอากัาศ	(HVAC	System)	
ช้ำารุดีหรอ่เส่ยหาย	เน่�องจากักัารที่ำางานหนักั	โดียอ้างอิงจากัป็รมิิาณอากัาศและว่ธิิ่
กัารที่่�อนุญาตตามิมิาตรฐานคุุณภาพอากัาศภายในอาคุารระดีับสากัล	
(IAQP,	ASHRAE	Standard	62.1)
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ระบบถ่่ายเทอากาศ

SCG Active AIRFlowTM System 
นวัตกรรมการถ่่ายเทอากาศและระบายความร้อน 
ออกจากตัวบ้านและโถ่งหลังคา

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ช้่ว่ยลดีพลังงานจากักัารเปิ็ดีเคุร ่�องป็รับอากัาศลงไดี้เฉล่�ยอย่างน้อย	10%
หมิายเหตุ	:	Active	AIRFlowTM	System	ช้่ว่ยลดีอุณหภูมิิในโถึงหลังคุาไดี้
ป็ระมิาณอย่างน้อย	10	องศาและอุณหภูมิิในพ่�นที่่�ใช้้สอยอย่างน้อย	2	องศา
ภายใต้เง่�อนไขกัารที่ดีสอบ	:	บ้านพ่�นที่่�ใช้้สอยขนาดี	180	ตารางเมิตร	หรอ่คุิดีเป็็น
พ่�นที่่�หลังคุา	130	ตารางเมิตร	ผู้นังอิฐมิว่ลเบา,	มิ่	Aluminium	Foil	ใต้กัระเบ่�อง,	
ฝ้้ายิป็ซีั�มิ	ใช้้เคุร ่�องป็รับอากัาศขนาดี	11,900	BTU	จำานว่น	3	เคุร ่�อง	
เปิ็ดีใช้้งาน	24	ช้ั�ว่โมิง

ข้้อมูลสินคุ้า
อยู่สบาย	ไมิ่ร้อนอบอ้าว่	ดี้ว่ยกัารถึ่ายเที่อากัาศและระบายคุว่ามิร้อนอย่างสมิำ�าเสมิอ
สร้างคุุณภาพอากัาศที่่�ดี่ในบ้าน	ลดีกัลิ�นอับ	ลดีเช้่�อราและกัรองฝุ้�น	M2.5
เพิ�มิป็ระสิที่ธิิภาพเคุร ่�องป็รับอากัาศให้เย็นเร็ว่ข้�น	และช้่ว่ยป็ระหยัดีคุ่าไฟจากั
เคุร ่�องป็รับอากัาศ
มิั�นใจหลังคุาไมิ่รั�ว่ซี้มิ	อุป็กัรณ์ในระบบออกัแบบมิาเฉพาะกัับหลังคุาแต่ละรุ่น

SCG Bi-ion

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ระบบไอออนกัำาจัดีเช้่�อโรคุในอากัาศ	ช้่ว่ยลดีเช้่�อแบคุที่่เรยีและไว่รัส
ในอากัาศและพ่�นผู้ิว่ไดี้อย่างน้อย	80%

ข้้อมูลสินคุ้า

จัดีกัารเช้่�อไว่รัส	ลดีโอกัาสติดีเช้่�อในพ่�นที่่�ไดี้สูงถ้ึง	99%*	รว่มิถึ้งไว่รัสตระกัูลโคุโรน่า	
สาเหตุของโรคุโคุว่ดิี-19	และเช้่�อแบคุที่เ่รยีที่่�ติดีต่อที่างอากัาศ	อย่าง	โรคุระบบ 
ที่างเดีินหายใจ	เพ่�อยกัระดีับมิาตรฐานกัารดีูแลคุุณภาพอากัาศมิากัยิ�งข้�น
ว่ธิิ่กัารใช้้งานและจัดีกัารเช้่�อโรคุในพ่�นที่่�ไดี้อย่างต่อเน่�องและป็ลอดีภัย	(Continuous	
Protection)	ไมิ่มิ่ผู้ลข้างเคุ่ยงต่อสุขภาพ	ป็ลอดีภัยจากั	Ozone	ที่่�เป็็นอันตรายต่อ
ระบบที่างเดีินหายใจ	(ผู้่านมิาตรฐาน	UL867)
ลดีฝุ้�นขนาดีเล็กัอย่าง	PM2.5	ซี้�งเป็็นสาเหตุหน้�งของโรคุระบบที่างเดีินหายใจ
สามิารถึติดีตั�งเข้ากัับระบบป็รับอากัาศ	(HVAC	System)	ไดี้ทุี่กัระบบ	ทุี่กัขนาดี	
ที่่�สำาคุัญคุ่าใช้้จ่ายในกัารดีูแลรักัษารว่มิถึ้งต้นทีุ่นในระบบกัารจัดีกัาร	ถึ่อว่่าคุุ้มิคุ่า 
ยิ�งกัว่่าในระยะยาว่
*จากัผู้ลกัารที่ดีสอบ	SARS-CoV-2	Neutralization	Through	Bi-Polar	
Ionization	,	innovative	bioanalysis	,	CA,	USA	22.07/2020		ที่ดีสอบแล้ว่
ว่่าสามิารถึลดีเช้่�อ	SARS-CoV-2	(สาเหตุของโรคุ	COVID-19)	ไดี้	90-99%
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ชุดกระเบื�องระบายอากาศ เอสซีจี
(SCG Roof Ventilation Tile Set)

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ช้่ว่ยลดีพลังงานจากักัารเปิ็ดีเคุร ่�องป็รับอากัาศลงไดี้อย่างน้อย	65	หน่ว่ย/ปี็	
เน่�องจากัช้่ว่ยลดีอุณหภูมิิโถึงใต้หลังคุาเฉล่�ย	2	องศา

ชุ้ดีกัระเบ่�องระบายอากัาศ	
คุ่อ	ระบบหลังคุาระบายอากัาศ	เอสซี่จ่	ด้ีว่ยลมิธิรรมิช้าติ	(Passive	Cooling)	
ช้่ว่ยระบายอากัาศร้อนภายใต้โถึงหลังคุา	ที่ำาให้บ้านร้อนช้้า	เย็นนาน

SCG Active AIR Quality 
(เครื่องเติมอากาศดี สำหรับบ้านและคอนโด)

ระบบปรับคุณภาพอากาศ

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

กัรองฝุ้�น	PM	2.5	เช้่�อโรคุ	ไว่รัส	แบคุที่เ่รยี	ไดี้	99%*	รว่มิถึ้งสารเคุมิ่	
ที่่�ป็นเป่็� อนในอากัาศภายนอกักั่อนเข้าสู่ห้อง
เพิ�มิป็รมิิาณออกัซีิเจน	และลดีป็รมิิาณคุาร์บอนไดีออกัไซีดี์ไดี้	70%	ใน	1	ช้ั�ว่โมิง	 
และรักัษาระดีับให้ไมิ่เกิัน	1,000	PPM**
*จากักัารที่ดีสอบกัับสายพันธิ์ุ	Delta	โดียคุณะแพที่ย์ศิรริาช้พยาบาล	 
มิหาว่ทิี่ยาลัยมิหิดีล
**สำาหรับห้องปิ็ดีขนาดี	40	ตร.มิ.

สร้างคุุณภาพอากัาศดี่ภายในบ้านและคุอนโดี
กัรองกัลิ�นไมิ่พง้ป็ระสงคุ์ภายนอกั	รว่มิถึ้งกัลิ�นจากักัารเผู้าว่ัสดีุธิรรมิช้าติ	เช้่น
ไมิ้	หญ้า	ไมิ่ให้เข้าสู่ห้อง
สร้าง	Positive	Pressure	ช้่ว่ยดีันฝุ้�น	ที่ำาให้มิลภาว่ะภายนอกั
ไมิ่สามิารถึเข้ามิาในห้องไดี้
ติดีตั�งง่ายภายใน	1	วั่น
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คอนกรีตมวลเบา

อิฐมวลเบาคิวคอน ชั�นคุณภาพ 2

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ช้่ว่ยลดีคุว่ามิร้อนเข้าสู่ตัว่บ้าน	จง้ลดีกัารใช้้ไฟฟ้าไดี้อย่างน้อย	9%	คิุดีเป็็นกัารลดีกัาร
ป็ล่อยกั๊าซีเรอ่นกัระจกั	(GHGs)	ไดี้อย่างน้อย	0.75	Kg	CO2/ตารางเมิตร/ปี็

ช้่ว่ยป็ระหยัดีพลังงาน	กัันคุว่ามิร้อนไดี้ดี่กัว่่าอิฐมิอญ	4–8	เท่ี่า	
กัันเส่ยงและดีูดีซีับเส่ยงไดี้ดี่	
ที่นไฟนานกัว่่า	4	ช้ั�ว่โมิง	สามิารถึกัันไฟไดี้นานกัว่่าผู้นังอิฐมิอญ	2-4	เที่่า
มิ่นำ�าหนักัเบา	เบากัว่่าอิฐมิอญ	2-3	เท่ี่า	และเบากัว่่าคุอนกัรตี	4-5	เที่่า	
ใช้้งานง่าย	มิ่ขนาดีใหญ่	ที่ำาให้งานเสร็จเร็ว่กัว่่าอิฐมิอญ	2-3	เที่่า	

อิฐมวลเบาคิวคอน ชั�นคุณภาพ 3

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ช่้ว่ยลดีคุว่ามิร้อนเข้าสู่ตัว่บ้าน	จ้งลดีกัารใช้้ไฟฟ้าไดี้อย่างน้อย	9%	คุิดีเป็็นกัารลดีกัาร
ป็ล่อยกั๊าซีเรอ่นกัระจกั	(GHGs)	ไดี้อย่างน้อย	0.75	Kg	CO2/ตารางเมิตร/ปี็

ช่้ว่ยป็ระหยัดีพลังงาน	กัันคุว่ามิร้อนไดี้ดี่กัว่่าอิฐมิอญ	4–8	เที่่า	
กัันเส่ยงและดีูดีซีับเส่ยงไดี้ดี่	
ที่นไฟนานกัว่่า	4	ช้ั�ว่โมิง	สามิารถึกัันไฟไดี้นานกัว่่าผู้นังอิฐมิอญ	2-4	เท่ี่า
มิ่นำ�าหนักัเบา	เบากัว่่าอิฐมิอญ	2-3	เที่่า	และเบากัว่่าคุอนกัรตี	4-5	เที่่า	
ใช้้งานง่าย	มิ่ขนาดีใหญ่	ที่ำาให้งานเสร็จเร็ว่กัว่่าอิฐมิอญ	2-3	เที่่า	

อิฐมวลเบาคิวคอน ชั�นคุณภาพ 4

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ช่้ว่ยลดีคุว่ามิร้อนเข้าสู่ตัว่บ้าน	จ้งลดีกัารใช้้ไฟฟ้าไดี้อย่างน้อย	9%		คิุดีเป็็นกัารลดี
กัารป็ล่อยกั๊าซีเรอ่นกัระจกั(GHGs)	ไดี้อย่างน้อย	0.75	Kg	CO2/ตารางเมิตร/ปี็

ช่้ว่ยป็ระหยัดีพลังงาน	กัันคุว่ามิร้อนไดี้ดี่กัว่่าอิฐมิอญ	4–8	เที่่า	
กัันเส่ยงและดีูดีซีับเส่ยงไดี้ดี่	
ที่นไฟนานกัว่่า	4	ช้ั�ว่โมิง	สามิารถึกัันไฟไดี้นานกัว่่าผู้นังอิฐมิอญ	2-4	เท่ี่า
มิ่นำ�าหนักัเบา	เบากัว่่าอิฐมิอญ	2-3	เที่่า	และเบากัว่่าคุอนกัรตี	4-5	เที่่า	
ใช้้งานง่าย	มิ่ขนาดีใหญ่	ที่ำาให้งานเสร็จเร็ว่กัว่่าอิฐมิอญ	2-3	เที่่า
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แผ่นผนังคิวคอน

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ช้่ว่ยลดีคุว่ามิร้อนเข้าสู่ตัว่บ้าน	จ้งลดีกัารใช้้ไฟฟ้าไดี้อย่างน้อย	8%		คิุดีเป็็นกัารลดี
กัารป็ล่อยกั๊าซีเรอ่นกัระจกั(GHGs)	ไดี้อย่างน้อย	0.68	Kg	CO2/ตารางเมิตร/ปี็

เป็็นคุอนกัรตีมิว่ลเบาอบไอนำ�าเหมิ่อนกัับอิฐมิว่ลเบาคุิว่คุอนที่่�มิ่โพรงอากัาศแบบปิ็ดี
มิ่คุว่ามิหนาแน่นตำ�า	ที่ำาให้เป็็นฉนว่นกัันคุว่ามิร้อน	กัันเส่ยง	กัันไฟ
เป็็นว่ัสดีุผู้นังที่่�มิ่นำ�าหนักัเบาที่่�สุดี	ที่ำาให้ติดีตั�งไดี้ง่าย	งานเสร็จไว่	ลดีปั็ญหาแรงงาน
สามิารถึติดีตั�งผู้นังไดี้	40	ตร.มิ.ต่อว่ัน	ต่อที่่มิ
มิ่คุว่ามิแข็งแรงเพราะเสรมิิดี้ว่ยเหล็กัชุ้บกัันสนิมิ	สามิารถึเคุล่�อนย้าย	ขนส่ง	
และติดีตั�งไดี้มิั�นใจ

บริการงานหลังคา

บริการมุงหลังคาครบวงจร เอสซีจี  
SCG Roof Installation

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

กัารลดีของเส่ย	(Waste	Reduction)	ช้่ว่ยลดีของเส่ยจากักัารป็ระกัอบหน้างานไดี้
อย่างน้อย	5%

หลังคุาแข็งแรง	สว่ยงามิ	หมิดีกัังว่ลหลังคุารั�ว่	มิ่มิาตรฐานทีุ่กัขั�นตอน
คุว่บคุุมิเว่ลาและงบป็ระมิาณ	ดี้ว่ยระบบกัารที่ำางานแบบ	Total	Control	 
Management
มิั�นใจและหมิดีกัังว่ล	ดี้ว่ยกัารรับป็ระกัันคุุณภาพงานติดีตั�งจากั	เอสซี่จ่
ป็ลอดีภัยต่อช้่ว่ติ	มิ่ระบบป้็องกัันคุว่ามิป็ลอดีภัยช้ั�นสูง	ลดีอุบัติเหตุ	
รับป็ระกัันงานติดีตั�งสูงสุดี	10	ปี็
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Top Up Roof บริการซ่อมรั่วหลังคาทาวน์เฮาส์  
ทาวน์โฮม 

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ช้่ว่ยย่ดีอายุกัารใช้้งานของหลังคุาเดีิมิไดี้อย่างน้อย	10	ปี็	เมิ่�อเที่่ยบกัับ
ว่ธิิ่กัารแกั้ไขแบบที่ั�ว่ไป็

แกั้ปั็ญหาหลังคุารั�ว่ในระยะยาว่	ดี่กัว่่ากัารยาซีิลิโคุน/ซี่ลหัว่สกัรู	ซี้�งแกั้ไข
ปั็ญหาระยะสั�น	แคุ่	1-2	ปี็	ว่ัสดีุกั็หมิดีอายุกัารใช้้งานเกิัดีปั็ญหาเส่�ยงรั�ว่ซีำ�า
ซี่อมิหลังคุาไมิ่วุ่่นว่าย	ไมิ่กัระที่บหลังคุาเพ่�อนบ้าน	จบปั็ญหาไดี้มิากักัว่่าหลังคุารั�ว่
ว่ัสดีุติดีตั�งหลังคุาจะเข้าพร้อมิว่ันที่่�ช้่างที่ำางาน	ลดีปั็ญหาไมิ่มิ่พ่�นที่่�กัองเกั็บ
ช้่างไมิ่ข้�นไป็เหย่ยบหลังคุาข้างบ้าน	ไมิ่เกัิดีปั็ญหาหลังคุาแตกัร้าว่	เส่ยหาย
ดีำาเนินกัารโดียช้่างมิ่ออาช้่พจากัเอสซี่จ่	ไมิ่เกัิดีปั็ญหาช้่างที่ิ�งงาน/	หน่งาน
นำ�าหนักัเบา	ไมิ่ต้องเสรมิิโคุรง	ไมิ่เส่�ยงเพิ�มิคุว่ามิเส่ยหายกัับผู้น่หลังคุา
ซี่อมิหลังคุาพร้อมิตกัแต่ง	บรเิว่ณคุรอบและรอยต่อให้สว่ยงามิ
ไมิ่กัระที่บหลังคุาเพ่�อนบ้าน

Roof Repaint บริการล้าง - ทาสีหลังคา

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ช้่ว่ยย่ดีอายุของส่หลังคุาเดีิมิ	ให้สว่ยสดีใสเหมิ่อนใหมิ่อย่างน้อย	5	ปี็
หมิายเหตุ	:	ส่สว่ยสดีใส	หมิายถ้ึง	ส่ไมิ่ซี่ดีจาง	ไมิ่ลอกัล่อน	ไมิ่มิ่คุราบดีำา

มิั�นใจเล่อกัที่าสห่ลังคุาเกั่ากัับที่่มิช้่างคุุณภาพจากัเอสซี่จ่
มิ่กัารตรว่จสอบสภาพหลังคุากั่อนที่าส่	เพ่�อดีูคุว่ามิพร้อมิของหลังคุา
ไมิ่ให้มิ่ปั็ญหาในอนาคุต
หากัหลังคุามิ่ปั็ญหารั�ว่	ที่่มิช้่างจากัเอสซี่จ่จะดีำาเนินกัารซี่อมิแซีมิหลังคุารั�ว่ให้
เมิ่�อซี่อมิหลังคุารั�ว่เสร็จแล้ว่กั็จะเข้าสู่กัระบว่นกัารที่าส่หลังคุาต่อไป็

Re-Roof บริการรื�อ – เปลี่ยนหลังคาเก่าทั�งผืน

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีว่ัสดีุเหล่อหน้างานลงอย่างน้อย	5%	เน่�องจากัใช้้เที่คุโนโลย่	Drone	Estimation	
ช่้ว่ยป็ระมิาณกัารว่ัสดีุไดี้แมิ่นยำา
หมิายเหตุ	:	เที่คุโนโลย่	Drone	Estimation	หมิายถึ้ง	โป็รแกัรมิที่่�ถูึกัพัฒนา
โดียที่่มิ	SCG	Roof	Business

ช้่ว่ยเป็ล่�ยนหลังคุาเกั่าสภาพโที่รมิให้กัลับมิาสว่ยเหมิ่อนใหมิ่
สามิารถึใช้้หลังคุารุ่นเดีิมิแต่เป็ล่�ยนส่ใหมิ่	เพ่�อป็รับโฉมิบ้านให้แตกัต่างจากัเดีิมิ
สามิารถึเป็ล่�ยนหลังคุาเป็็นรุ่นใหมิ่	/	ว่ัสดีุมิุงรูป็แบบใหมิ่	เพ่�อป็รับสไตล์บ้าน	
(พิจารณานำ�าหนักักัระเบ่�องใหมิ่	ระยะแป็เดีิมิ	และคุว่ามิช้ัน
หรอ่องศาหลังคุาเดีิมิร่ว่มิดี้ว่ย)
ช้่ว่ยแกั้บ้านที่่�หลังคุามิ่ปั็ญหารั�ว่	ร้าว่	หลายจุดี
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หลังคา

กระเบื�องหลังคาเซรามิก เอสซีจี
รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิก

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

อายุกัารใช้้งานอย่างน้อย	100	ปี็เมิ่�อเที่่ยบกัับหลังคุาคุอนกัรตีที่ั�ว่ไป็

กัระเบ่�องหลังคุาเซีรามิิกั	เอสซี่จ่	รุ่น	เอ็กัซี์เซีลล่า	คุลาสสิกั	ส่สว่ยที่นที่าน	รูป็ลอนหรู	
ร่ว่มิสมิัย	
คุว่ามิสง่างามิที่่�สะที่้อนคุว่ามิสำาเร็จอ่กัระดีับ	เป็ล่งป็ระกัายคุว่ามิงดีงามิที่ั�ว่ที่ั�งผู้่น
หลังคุาให้คุว่ามิหรูหราร่ว่มิสมิัย	คุงคุว่ามิภูมิิฐานในทีุ่กัมิุมิมิองตราบนานเที่่านาน
ผู้สานดี้ว่ยนว่ัตกัรรมิกัารผู้ลิตช้ั�นเลิศที่่�ใส่ใจทุี่กัรายละเอ่ยดีในทีุ่กัขั�นตอน	ผู้่านกัาร
เคุล่อบส่และเผู้าที่่�อุณหภูมิิสูงถึ้ง	1,100	องศาเซีลเซี่ยส	ที่ำาให้ส่	สว่ยงามิ	ไมิ่ซี่ดีจาง	
และดี้ว่ยรูป็แบบกัารเผู้าโดียผู้่านสายพาน	Roller	Kiln	
ช่้ว่ยให้กัระเบ่�องแต่ละแผู่้นไดี้รับคุว่ามิร้อนอย่างสมิำ�าเสมิอที่ั�ว่ที่ั�งแผู่้น	
กัระเบ่�องจ้งมิ่มิาตรฐานเที่่ากัันทีุ่กัแผู้่น	

กระเบื�องหลังคาเซรามิก เอสซีจีรุน่ เอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

อายุกัารใช้้งานอย่างน้อย	100	ปี็เมิ่�อเที่่ยบกัับหลังคุาคุอนกัรตีที่ั�ว่ไป็

กัระเบ่�องหลังคุาเซีรามิิกั	เอสซี่จ่	รุ่น	เอ็กัซี์เซีลล่า	โมิเดีิร์น	ส่สว่ยที่นที่าน	หลังคุาแบบ
เรยีบ	สะกัดีทีุ่กัสายตา	สะท้ี่อนภาพลักัษณ์แห่งคุว่ามิสำาเร็จในรูป็แบบของ
คุว่ามิโมิเดีิร์นที่่�แที่้จรงิ	เติมิเต็มิรางว่ัลของช้่ว่ติ	ดี้ว่ยคุว่ามิเรยีบหรูในทีุ่กัเส้นสายเรยีบ
เน่ยนอย่างมิ่สไตล์	
สร้างคุว่ามิโดีดีเดี่นที่ั�ว่ผู้่นหลังคุาดี้ว่ยดี่ไซีน์ที่่�แตกัต่าง	ตอบโจที่ย์คุว่ามิที่ันสมิัยสูงสุดีใน
แบบที่่�เป็็นคุุณ
ผู้สานดี้ว่ยนว่ัตกัรรมิกัารผู้ลิตช้ั�นเลิศที่่�ใส่ใจทีุ่กัรายละเอ่ยดีในทีุ่กัขั�นตอน	ผู้่านกัาร
เคุล่อบส่และเผู้าที่่�อุณหภูมิิสูงถึ้ง	1,100	องศาเซีลเซี่ยส	ที่ำาให้ส่	สว่ยงามิ	ไมิ่ซี่ดีจาง
ตลอดีกัาล	และดี้ว่ยรูป็แบบกัารเผู้าโดียผู่้านสายพาน	Roller	Kiln	ช้่ว่ยให้กัระเบ่�อง
แต่ละแผู้่นไดี้รับคุว่ามิร้อนอย่างสมิำ�าเสมิอที่ั�ว่ที่ั�งแผู้่น	กัระเบ่�องจง้มิ่มิาตรฐานเที่่ากััน
ทีุ่กัแผู้่น
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กระเบื�องหลังคาเซรามิก เอสซีจี
รุ่น เซลิกา เคิร์ฟ

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

สส่ว่ยที่นที่าน	อายุกัารใช้้งานอย่างน้อย	100	ปี็เมิ่�อเที่่ยบกัับหลังคุาคุอนกัรตีที่ั�ว่ไป็

ผู้่านกัารเผู้าหลอมิเมิ็ดีส่	ส่ไมิ่ซี่ดีจางแบบหลังคุาคุอนกัรตี
นำาคุว่ามิร้อนตำ�า	และคุายคุว่ามิร้อนไดี้ดี่กัว่่าหลังคุาคุอนกัรตี
คุุณภาพคุว่ามิแข็งแรงที่่�เหน่อกัว่่าคุ่ามิาตรฐาน	มิอกั.
นำ�าหนักัน้อยกัว่่าหลังคุาคุอนกัรตีถึ้ง	1	กิัโลกัรัมิ/แผู้่น
ผิู้ว่เน่ยนกัว่่าหลังคุาคุอนกัรตี	ลดีกัารสะสมิของคุราบฝุ้�น

กระเบื�องหลังคาคอนกรีต รุ่น นิวสไตล์ โมเดิร์น 
เอ็กซ์ชิลด์ ฮีทบล็อค

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ป็ระหยัดีพลังงาน	ลดีโลกัร้อน	(Climate	Resilience)	โดีย	กัระเบ่�องหลังคุา
คุอนกัรตี	เอสซี่จ่	รุ่น	Neustile	X-Shield	HeatBLOCK	ช้่ว่ยลดีคุว่ามิร้อน
เข้าสู่ตัว่บ้าน	จ้งลดีกัารใช้้ไฟฟ้าไดี้อย่างน้อย	1.10%	ต่อปี็	คุิดีเป็็นกัารลดีกัารป็ล่อย
กั๊าซีเรอ่นกัระจกั(GHGs)	ไดี้อย่างน้อย	0.2	Kg	CO2/ตารางเมิตร/ปี็

กัระเบ่�องหลังคุาและคุรอบคุอนกัรตี	เอสซี่จ่	รุ่น	Neustile	X-Shield	HeatBLOCK
เหนอ่กัว่่าดี้ว่ยนว่ัตกัรรมิกัารสะที่้อนรังส่คุว่ามิร้อนบนผู้่นกัระเบ่�องหลังคุาคุอนกัรตี
นว่ัตกัรรมิโมิเลกุัลเมิ็ดีส่สูตรพิเศษบนช้ั�นเคุล่อบ	HeatBLOCK	Pigment	สะที่้อน
รังส่คุว่ามิร้อนจากัดีว่งอาทิี่ตย์ไดี้ดี่กัว่่าสูตรเดีิมิ	สูงสุดี	3.5	เที่่า*
ช้่ว่ยลดีอุณหภูมิิภายในบ้าน	ที่ำาให้ป็ระหยัดีคุ่าไฟจากัเคุร ่�องป็รับอากัาศ	สูงสุดี	15%**
(เพิ�มิป็ระสิที่ธิิภาพกัารสะท้ี่อนรังส่คุว่ามิร้อนไดี้ดี่ยิ�งข้�น	เมิ่�อใช้้งนร่ว่มิกัับแผู่้นสะที่้อน
คุว่ามิร้อน	เอสซี่จ่	ช้่ว่ยลดีอุณหภูมิิภายในห้อง	สูงสุดี	2.2	องศาเซีลเซี่ยส	ช้่ว่ย
ป็ระหยัดีคุ่าไฟจากัเคุร ่�องป็รับอากัาศ	สูงสุดี	25%**)
ผู้สานกัับนว่ัตกัรรมิกัารเคุล่อบส่สูตรใหมิ่	X-Shield	Technology	ที่ำาให้ส่สว่ย	
ที่นที่าน	ยาว่นานกัว่่าถึ้ง	3	เที่่า***
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กระเบื�องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุน่ เพรสทีจ

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

อายุกัารใช้้งานอย่างน้อย	100	ปี็เมิ่�อเที่่ยบกัับหลังคุาคุอนกัรตีที่ั�ว่ไป็

กัระเบ่�องหลังคุาแผู้่นเรยีบ	โที่นส่ธิรรมิช้าติ	กัลมิกัล่นกัับตัว่บ้านไดี้อย่างสว่ยงามิ	ให้
คุว่ามิรู้ส้กัผู่้อนคุลายและมิอบคุว่ามิเรยีบง่าย	ที่ันสมิัย	ซี้�งสามิารถึเข้ากัับบ้านไดี้หลากั
สไตล์
หมิดีกัังว่ลกัับปั็ญหาหลังคุารั�ว่ซี้มิ	ดี้ว่ยกัระบว่นกัารออกัแบบกัระเบ่�องหลังคุาที่่�มิ่
ระบบลิ�นรางแบบ	Inter	Locking	ที่ำาให้กัระเบ่�องทีุ่กัแผู่้นย้ดีติดีกัันอย่างแนบสนิที่	
รว่มิถ้ึงมิ่คุรอบหลังคุาคุรบทีุ่กัตำาแหน่งที่่�จำาเป็็นและมิั�นใจ	ส่สว่ยที่นดี้ว่ยเที่คุโนโลย่
กัารผู้ลิตและกัรรมิว่ธิิ่เคุล่อบส่ดี้ว่ยระบบ	Wet-on-Wet	Process	พร้อมิกัารใช้้เมิ็ดีส่	
Inorganic	Pigment	จ้งที่ำาให้เน่�อส่ป็ระสานแน่นเป็็นเน่�อเดี่ยว่กัับกัระเบ่�องหลังคุา

กระเบื�องหลังคาและครอบคอนกรีต เอสซีจี
รุ่น เพรสทีจ เอ็กซ์ชิลด์

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารใช้้ที่รัพยากัรธิรรมิช้าติ	ดี้ว่ยกัารใช้้ว่ัสดีุรไีซีเคุิลในกัารผู้ลิต	อย่างน้อย	4%
ย่ดีอายุกัารใช้้งานโดียส่สว่ยที่นนานกัว่่ารุ่นคุอนกัรตีที่ั�ว่ไป็	3	เที่่า

กัระเบ่�องหลังคุาและคุรอบคุอนกัรตี	เอสซี่จ่	รุ่น	เพรสที่่จ	เอ็กัซี์ช้ิลดี์	ขั�นสุดีของ
เที่คุโนโลย่กัับเสน่ห์ส่ธิรรมิช้าติที่่�สว่ยยาว่นานกัว่่า	3	เที่่า	ช้่ว่ยให้ผู้่นหลังคุาส่สว่ย
ที่นที่านยาว่นาน	เป็็นอ่กัหน้�งที่างเล่อกัที่่�คุุ้มิคุ่าสำาหรับกัารลงทุี่นในระยะยาว่	และยังมิา
พร้อมิกัับรูป็ลักัษณ์ของกัระเบ่�องแผู้่นเรยีบ	จง้ช้่ว่ยเสรมิิให้บ้านดีูสว่ยงามิไดี้อย่าง
ที่ันสมิัย
ผู้ลิตดี้ว่ยนว่ัตกัรรมิ	“X-Shield	Technology”	ที่่�เพิ�มิป็ระสิที่ธิิภาพกัารย้ดีเกัาะของ
ช้ั�นส่และช้ั�นเคุล่อบ	ช้่ว่ยให้โมิเลกัุลระหว่่างช้ั�นผู้สานแน่นเป็็นเน่�อเดี่ยว่กััน	เพิ�มิ
ป็ระสิที่ธิิภาพให้ส่หลังคุาสว่ยที่นที่าน	ยาว่นานกัว่่า	3	เที่่า	เมิ่�อเที่่ยบกัับ
หลังคุาคุอนกัรตีสูตรที่ั�ว่ไป็ในปั็จจุบัน
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กระเบื�องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี 
รุ่น เพรสทีจ เอ็กซ์ชิลด์ สลิม

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารใช้้ที่รัพยากัรธิรรมิช้าติ	ดี้ว่ยกัารใช้้ว่ัสดีุรไีซีเคุิลในกัารผู้ลิต	อย่างน้อย	4%
ส่สว่ยที่นนานกัว่่ากัระเบ่�องคุอนกัรตีที่ั�ว่ไป็	3	เที่่า

กัระเบ่�องหลังคุาและคุรอบคุอนกัรตี	เอสซี่จ่	รุ่น	Prestige	X-shield	SIim	บาง	
เน่ยน	เที่่กัว่่า	สส่ว่ยที่นยาว่นานกัว่่า	3	เที่่า	ดี้ว่ยนว่ัตกัรรมิ
“X-Shield	Technology”	ที่่�เพิ�มิป็ระสิที่ธิิภาพกัารย้ดีเกัาะของช้ั�นส่และช้ั�นเคุล่อบ
ช้่ว่ยให้โมิเลกัุลระหว่่างช้ั�นผู้สานแน่นป็็นเน่�อเดี่ยว่กัันเพิ�มิป็ระสิที่ธิิภาพให้ส่หลังคุาสว่ย
ที่นที่าน	ยาว่นาน	เป็็นอ่กัหน้�งที่างเล่อกัที่่�คุุ้มิคุ่าสำาหรับกัารลงทุี่นในระยะยาว่	และยัง
มิาพร้อมิกัับรูป็ลักัษณ์ของกัระเบ่�องแผู้่นเรยีบ	จง้ช้่ว่ยเสรมิิให้บ้านดีูสว่ยงามิที่ันสมิัย

บางเพ่ยง	19	มิมิ.	แต่ยังคุงคุว่ามิแข็งแรงเท่ี่าเดีิมิ
ผู้ิว่สัมิผู้ัสเน่ยนเรยีบ
ส่สว่ยที่นกัว่่า	3	เที่่าดี้ว่ยนว่ัตกัรรมิ	“X-Shield	Technology”

กระเบื�องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารใช้้ที่รัพยากัรธิรรมิช้าติ	ดี้ว่ยกัารใช้้ว่ัสดีุรไีซีเคุิลในกัารผู้ลิตอย่างน้อย	5%

กัระเบ่�องหลังคุาคุอนกัรตี	แบบลอน	ส่สว่ยที่นที่านดี้ว่ยเที่คุโนโลย่เคุล่อบส่	2	ช้ั�น	
Double	Coating	แข็งแรงที่นที่านที่ั�ว่แผู้่น	เน่�องจากัผู้ลิตจากัป็ูนซี่เมินต์	เอสซี่จ่	
ดี้ว่ยเที่คุโนโลย่กัารผู้ลิตที่่�ที่ันสมิัย	มิ่ระบบคุว่บคุุมิคุุณภาพทีุ่กัขั�นตอน	และมิั�นใจ	ไมิ่รั�ว่	
ดี้ว่ยกัารออกัแบบให้มิ่บัว่ดีักันำ�า	3	ช้ั�น	2	ร่องล้กั	รว่มิที่ั�งมิ่ลิ�นรางดี้านข้างกัระเบ่�อง	
ตอบโจที่ย์คุว่ามิต้องกัารมิากัยิ�งข้�นโดียมิ่	2	รูป็ลอนให้เล่อกั	ลอน	Centurion	รูป็
ลอนโคุ้งเล็กั	ละเอ่ยดีอ่อน	สะท้ี่อนคุว่ามิโดีดีเดี่น	ที่ันสมิัยให้บ้าน	และ	ลอน	Elabana	
รูป็ลอนโคุ้งกัว่้าง	ให้คุว่ามิรู้ส้กัสบายตาบนผู้่นหลังคุา	อ่กัที่ั�งมิ่ส่กัระเบ่�องให้เล่อกัหลากั
หลาย	เพ่�อตอบโจที่ย์ไดี้ในทีุ่กัสไตล์บ้าน
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กระเบื�องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุน่ ซีแพค สมูทคูล

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารใช้้ที่รัพยากัรธิรรมิช้าติ	ดี้ว่ยกัารใช้้ว่ัสดีุรไีซีเคุิลในกัารผู้ลิตอย่างน้อย	5%
ผู้ิว่เรยีบเน่ยนส่สว่ยที่นที่านกัว่่าหลังคุาคุอนกัรตีที่ั�ว่ไป็	2	เที่่า

ป็ระสบกัารณ์ใหมิ่	หลังคุาคุอนกัรตี	แบบลอน	ผิู้ว่เรยีบ	
เพ่�อบ้านทัี่นสมิัยดีูดี่ข้�นไดี้อ่กัขั�น
ผู้ิว่สัมิผู้ัสเรยีบเน่ยนข้�นกัว่่ารุ่นเดีิมิ	เสรมิิลุคุให้บ้านดีูดี่กัว่่า
ลอนเล็กั	“ลอนเซี็นจูเรยีน”	ลอนพรเีมิ่�ยมิเอกัลักัษณ์ของเอสซี่จ่	
ให้บ้านดีูแตกัต่าง	สว่ยไมิ่ธิรรมิดีา	
ที่ันสมิัยกัว่่า	แถึมิที่้องลอนกัว่้าง	ระบายนำ�าไดี้ดี่
สะท้ี่อนคุว่ามิร้อนมิากักัว่่าหลังคุาซี่แพคุรุ่นเดีิมิ	2	เที่่า
ส่ที่นที่านกัว่่า	หลังคุาคุอนกัรตีลอนที่ั�ว่ไป็	
ดี้ว่ยเที่คุโนโลย่เคุล่อบส่	2	ช้ั�น	Double	coating

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นไอยร่า โอเรียนทอล

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

มิ่ส่ว่นผู้สมิของว่ัสดีุรไีซีเคุิล	อย่างน้อย	15%
ป็ลอดีภัยต่อสุขภาพ	เพราะใช้้ว่ัตถึุดีิบจากัใยธิรรมิช้าติ	ป็ราศจากัแร่ใยหิน

หลังคุาไฟเบอร์ซี่เมินต์	เอสซี่จ่	รุ่น	ไอยร่า	โอเรยีนที่อล	รูป็ที่รงส่�เหล่�ยมิข้าว่หลามิตัดี	
มิอบเส้นสายชั้ดีเจน	เป็็นหลังคุาที่่�ตอบโจที่ย์บ้านสไตล์โคุโลเน่ยล	มิอบคุว่ามิงามิที่่�
ลงตัว่จากัสถึาปั็ตยกัรรมิในแบบไที่ยผู้สมิผู้สานกัับตะว่ันตกั	เป็็นเสน่ห์ที่่�มิ่คุว่ามิ
โดีดีเดี่นเป็็นเอกัลักัษณ์เฉพาะตัว่
นอกัจากัน่�ยังมิ่จุดีเดี่นในเร ่�องนำ�าหนักัเบา	ขนส่งและก่ัอสร้างไดี้ง่าย	ไมิ่กัระที่บต่อ
โคุรงสร้างหลังคุา	มิ่เที่คุโนโลย่กัารเคุล่อบส่	Z-TRON	Shield	ช้่ว่ยให้ส่หลังคุา
ติดีแน่น	พ่�นผิู้ว่สว่ยเรยีบเนย่นสมิำ�าเสมิอ	ไมิ่ซี่ดีจางใช้้งานไดี้ยาว่นานเหมิ่อนใหมิ่
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หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุน่ไอยร่า โมเดิร์น

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

มิ่ส่ว่นผู้สมิของว่ัสดีุรไีซีเคุิล	อย่างน้อย	15%
ป็ลอดีภัยต่อสุขภาพ	เพราะใช้้ว่ัตถึุดีิบจากัใยธิรรมิช้าติ	ป็ราศจากัแร่ใยหิน

หลังคุาไฟเบอร์ซี่เมินต์	เอสซ่ีจ่	รุ่น	ไอยร่า	โมิเดีิร์น	ดี้ว่ยรูป็ลอนที่รงเรขาคุณิตแบบ
เรยีบ	เหมิาะกัับบ้านในสไตล์โมิเดีิร์นที่่�ต้องกัารคุว่ามิเรยีบง่ายนอกัจากัน่�ยังมิ่จุดีเดี่นใน
เร ่�องนำ�าหนักัเบา	ขนส่งและกั่อสร้างไดี้ง่าย	ไมิ่กัระที่บต่อโคุรงสร้างหลังคุา	
มิ่เที่คุโนโลย่กัารเคุล่อบส่	Z-TRON	Shield	ช้่ว่ยให้ส่หลังคุาติดีแน่น	พ่�นผู้ิว่สว่ยเรยีบ
เน่ยนสมิำ�าเสมิอ	ไมิ่ซี่ดีจางใช้้งานไดี้ยาว่นานเหมิ่อนใหมิ่

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ไอยร่า ทิมเบอร์

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

มิ่ส่ว่นผู้สมิของว่ัสดีุรไีซีเคุิล	อย่างน้อย	15%
ป็ลอดีภัยต่อสุขภาพ	เพราะใช้้ว่ัตถึุดีิบจากัใยธิรรมิช้าติ	ป็ราศจากัแร่ใยหิน

หลังคุาไฟเบอร์ซี่เมินต์	เอสซ่ีจ่	รุ่น	ไอยร่า	ที่ิมิเบอร์	มิอบผู้ิว่สัมิผู้ัสลว่ดีลายไมิ้ละเอ่ยดี	
ให้คุว่ามิรู้ส้กัเป็็นธิรรมิช้าติ	สร้างมิิติที่่�แตกัต่างอย่างโดีดีเดี่น	เหมิาะกัับบ้านในสไตล์	
Natural	ที่่�ต้องกัารคุว่ามิกัลมิกัล่นและลงตัว่กัับบรรยากัาศธิรรมิช้าติ
นอกัจากัน่�ยังมิ่จุดีเดี่นในเร ่�องนำ�าหนักัเบา	ขนส่งและกั่อสร้างไดี้ง่าย	ไมิ่กัระที่บต่อ
โคุรงสร้างหลังคุา	มิ่เที่คุโนโลย่กัารเคุล่อบส่	Z-TRON	Shield	ช้่ว่ยให้ส่หลังคุา
ติดีแน่น	พ่�นผู้ิว่สว่ยเรยีบเน่ยนสมิำ�าเสมิอ	ไมิ่ซี่ดีจางใช้้งานไดี้ยาว่นานเหมิ่อนใหมิ่
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หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุน่โปรลอน

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

มิ่ส่ว่นผู้สมิของว่ัสดีุรไีซีเคุิล	อย่างน้อย	15%
ป็ลอดีภัยต่อสุขภาพ	เพราะใช้้ว่ัตถึุดีิบจากัใยธิรรมิช้าติ	ป็ราศจากัแร่ใยหิน

รูป็ลอนโคุ้งออกัแบบมิาโดียเฉพาะ	สามิารถึรับและกัระจายแรงจากัว่ัตถึุตกักัระที่บไดี้ดี่	
ช้่ว่ยให้กัระเบ่�องแข็งแรง	ที่นที่าน	ระบายนำ�าไดี้ดี่	และยังให้คุว่ามินุ่มินว่ล	ดีูสว่ยลงตัว่
กัับทุี่กัแบบบ้าน
สว่ยโดีดีเดี่นดี้ว่ยสูตรส่คุุณภาพ	2	เฉดีส่ในแผู่้นเดี่ยว่กััน	ให้หลังคุาบ้านงดีงามิ
สะดีุดีตา
เน่�อกัระเบ่�องไฟเบอร์ซี่เมินต์นำาคุว่ามิร้อนตำ�า	เส่ยงไมิ่ดีังเว่ลาฝ้นตกั	ป็ลอดีภัย
ไมิ่มิ่ใยหิน	ที่่�เป็็นสารอันตรายต่อสุขภาพ

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุน่  
ลอนคู่ไฮบริด

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

มิ่ส่ว่นผู้สมิของว่ัสดีุรไีซีเคุิล	อย่างน้อย	15%
ป็ลอดีภัยต่อสุขภาพ	เพราะใช้้ว่ัตถึุดีิบจากัใยธิรรมิช้าติ	ป็ราศจากัแร่ใยหิน

พัฒนาอ่กัขั�นดี้ว่ยเที่คุโนโลย่	Fiber	hybrid+	เพิ�มิพลังกัารย้ดีเกัาะระหว่่างโมิเลกัุล
ป็ูนซ่ีเมินต์	และเส้นใยสังเคุราะห์พิเศษ	ให้เน่�อกัระเบ่�องแน่น	แข็งแรง	ที่นที่าน	ไมิ่หยุดี
พัฒนาเพ่�อคุนไที่ยอยู่สบายมิานานกัว่่า	80	ปี็
ส่สว่ยที่นกัว่่าแบรนดี์ที่ั�ว่ไป็	45%
แข็งแรง	ที่นที่านต่อกัารหักังอมิากักัว่่าแบรนดี์ที่ั�ว่ไป็	47%
เน่�อแน่นกัว่่า	ดี้ว่ยนาโนเที่คุโนโลย่ไฟเบอร์ไฮบรดิีพลัส	หนาที่่�สุดีในตลาดี	5.5	มิมิ.
ป็ลอดีภัย	ไมิ่มิ่ใยหินที่่�เป็็นอันตรายต่อสุขภาพ



18

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี  รุ่น พรีม่า

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

มิ่ส่ว่นผู้สมิของว่ัสดีุรไีซีเคุิล	อย่างน้อย	15%
ป็ลอดีภัยต่อสุขภาพ	เพราะใช้้ว่ัตถึุดีิบจากัใยธิรรมิช้าติ	ป็ราศจากัแร่ใยหิน

รูป็ลอนพลิ�ว่สว่ยเป็็นเอกัลักัษณ์	ยกัระดีับบ้านธิรรมิดีาให้ดีูแตกัต่างไมิ่เหมิ่อนใคุร
แผู้่นสั�นกัว่่า	เพ่ยง	65	ซีมิ.	ให้เส้นสายของหลังคุาที่่�ละเอ่ยดี	ป็ระณ่ตสว่ยงามิ
แข็งแรง	คุงที่นมิาตรฐานเอสซี่จ่
นำ�าหนักัเบา	หมิดีทีุ่กัคุว่ามิกัังว่ลเร ่�องกัารติดีตั�งและโคุรงสร้าง
ป็ลอดีภัย	ไมิ่มิ่ใยหินที่่�เป็็นอันตรายต่อสุขภาพ

ครอบหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุน่ เอ็กซ์เซลล่า 
สำหรับทุกรูปลอน
คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ส่สว่ยที่นที่าน	อายุกัารใช้้งานอย่างน้อย	50	ปี็	เมิ่�อเที่ย่บกัับหลังคุาคุอนกัรตีที่ั�ว่ไป็

สว่ยสมิบูรณ์แบบดี้ว่ยระบบคุรอบ	ใช้้ปิ็ดีตลอดีแนว่สันหลังคุา

ครอบหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุน่ เซลิกา เคิร์ฟ

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ส่สว่ยที่นที่าน	อายุกัารใช้้งานอย่างน้อย	50	ปี็	เมิ่�อเที่ย่บกัับหลังคุาคุอนกัรตีที่ั�ว่ไป็

สว่ยสมิบูรณ์แบบดี้ว่ยระบบคุรอบ	ใช้้ปิ็ดีตลอดีแนว่สันหลังคุา
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ครอบหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุน่ ซีแพค

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารใช้้ที่รัพยากัรธิรรมิช้าติ	ดี้ว่ยว่ัสดีุรไีซีเคุิลในกัารผู้ลิต	อย่างน้อย	5%

สว่ยกัลมิกัล่นดี้ว่ยระบบคุรอบ	ใช้้ปิ็ดีตลอดีแนว่สันหลังคุา

ครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี ทุกรุน่ ทุกชนิด

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารใช้้ที่รัพยากัรธิรรมิช้าติ	ดี้ว่ยกัารใช้้ว่ัสดีุรไีซีเคุิลในกัารผู้ลิต	อย่างน้อย	13%
ป็ลอดีภัยต่อสุขภาพ	เพราะใช้้ว่ัตถึุดีิบจากัใยธิรรมิช้าติ	ป็ราศจากัแร่ใยหิน

สะดีว่กัทีุ่กักัารติดีตั�ง	สว่ยงามิสมิบูรณ์	ดี้ว่ยระบบคุรอบที่่�คุรบคุรัน	เข้ารูป็ลอนหลังคุา
ป็ลอดีภัยไมิ่มิ่ใยหิน	ที่่�เป็็นอันตรายต่อสุขภาพ

แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี ลอนกันสาด

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ช้่ว่ยกัระจายแสงจากัธิรรมิช้าติให้เข้ามิาในอาคุารโดียที่่�ไมิ่ต้องเปิ็ดีไฟในเว่ลากัลางว่ัน	
ป็ระหยัดีคุ่าไฟฟ้าอย่างน้อย	2.5%
ลดีกัารป็ล่อย	Greenhouse	Gas	อย่างน้อย	13	kg	CO2/ตารางเมิตร/ปี็

ผู้ลิตโดียเคุร ่�องจักัรที่่�ทัี่นสมิัย	โดียใช้้โพล่เอสเตอร์เรซีินช้นิดีพิเศษ	และไฟเบอร์กัลาส
คุุณภาพสูง	เคุล่อบว่ัสดีุปิ็ดีผู้ิว่ที่ั�ง	2	ดี้าน	เหมิาะสำาหรับใช้้เป็็นหลังคุากัันสาดี	
หลังคุาโรงรถึ	,หลังคุาสระว่่ายนำ�า,	หรอ่ส่ว่นอ่�นๆที่่�ต้องกัารแสงสว่่าง	โดียไดี้รับ
มิาตรฐานผู้ลิตภัณฑ์์อุตสาหกัรรมิ	(มิอกั.612-2549)
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แผ่นโปร่งแสง เอสซีจีี ลอนคู่

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ช้่ว่ยกัระจายแสงจากัธิรรมิช้าติให้เข้ามิาในอาคุารโดียที่่�ไมิ่ต้องเปิ็ดีไฟในเว่ลากัลางว่ัน	
ป็ระหยัดีคุ่าไฟฟ้าอย่างน้อย	2.5%
ลดีกัารป็ล่อย	Greenhouse	Gas	อย่างน้อย	13	kg	CO2/ตารางเมิตร/ปี็

ผู้ลิตโดียเคุร ่�องจักัรที่่�ทัี่นสมิัย	โดียใช้้โพล่เอสเตอร์เรซีินช้นิดีพิเศษ	และไฟเบอร์กัลาส
คุุณภาพสูง	เคุล่อบว่ัสดีุปิ็ดีผู้ิว่ที่ั�ง	2	ดี้าน	เหมิาะสำาหรับใช้้เป็็นว่ัสดีุมิุงหลังคุา	มิ่
คุุณสมิบัติโป็ร่งแสง	ช้่ว่ยกัรองแสงธิรรมิช้าติให้ผู้่านเข้ามิาในพ่�นที่่�ที่่�ต้องกัาร	ไดี้รับ
มิาตรฐาน	มิอกั.(612-2549)	ใช้้ร่ว่มิกัับหลังคุาต่างๆ	ในรูป็ลอนเดี่ยว่กััน

แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี ลูกฟูกลอนเล็ก

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ช้่ว่ยกัระจายแสงจากัธิรรมิช้าติให้เข้ามิาในอาคุารโดียที่่�ไมิ่ต้องเปิ็ดีไฟในเว่ลากัลางว่ัน	
ป็ระหยัดีคุ่าไฟฟ้าอย่างน้อย	2.5%
ลดีกัารป็ล่อย	Greenhouse	Gas	อย่างน้อย	13	kg	CO2/ตารางเมิตร/ปี็

ผู้ลิตโดียเคุร ่�องจักัรที่่�ทัี่นสมิัย	โดียใช้้โพล่เอสเตอร์เรซีินช้นิดีพิเศษ	และไฟเบอร์กัลาส
คุุณภาพสูง	เคุล่อบว่ัสดีุปิ็ดีผู้ิว่ที่ั�ง	2	ดี้าน	เหมิาะสำาหรับใช้้เป็็นว่ัสดีุมิุงหลังคุา	มิ่
คุุณสมิบัติโป็ร่งแสง	ช้่ว่ยกัรองแสงธิรรมิช้าติให้ผู้่านเข้ามิาในพ่�นที่่�ที่่�ต้องกัาร	ไดี้รับ
มิาตรฐาน	มิอกั.(612-2549)	ใช้้ร่ว่มิกัับหลังคุาต่างๆ	ในรูป็ลอนเดี่ยว่กััน
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โครงหลังคาสำเร็จรูป เอสซีจี (SCG ROOF TRUSS)

ฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น STAY COOL SMART 
75/150 mm. พรีเมี่ยม (3 นิ�ว / 6 นิ�ว)

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ป็ระหยัดีพลังงาน	ลดีโลกัร้อน	(Climate	Resilience)	โดีย	ฉนว่นกัันคุว่ามิร้อน
เอสซี่จ่	รุ่น	สเตย์คุูลสมิาร์ที่	3”	ช้่ว่ยป็ระหยัดีพลังงานไฟฟ้า	ที่ำาให้สามิารถึลดีกัาร
ป็ล่อยกั๊าซีเรอ่นกัระจกั	(GHGs)	ไดี้อย่างน้อย	1.19	kg	CO₂	eq	ต่อตารางเมิตรต่อปี็	
และ	ฉนว่นกัันคุว่ามิร้อนเอสซี่จ่	รุ่น	สเตย์คุูลสมิาร์ที่	6”	ช้่ว่ยป็ระหยัดีพลังงานไฟฟ้า	
ที่ำาให้สามิารถึลดี	กัารป็ล่อยกั๊าซีเรอ่นกัระจกั	(GHGs)	ไดี้อย่างน้อย	1.24	kg	CO₂	
eq	ต่อตารางเมิตรต่อปี็	

ฉนว่นกัันคุว่ามิร้อน	สำาหรับฝ้้าเพดีาน	ป้็องกัันคุว่ามิร้อนจากัโถึงหลังคุา	กั่อนเข้าสู่ตัว่
บ้านอย่างมิ่ป็ระสิที่ธิิภาพ	4-6	เที่่า
ป็ลอดีภัยต่อสุขภาพ	เน่�อฉนว่นเข่ยว่รุ่น	Green-4	series	ไดี้รับกัารรับรองจากั
สถึาบันว่จิัยมิะเร็งนานาช้าติ	IARC	ขององคุ์กัารอนามิัยโลกั	(WHO)	รว่มิถึ้งมิ่	
สารป็ระกัอบอินที่รยี์ระเหยตำ�า	(Low	VOCs)	และไดี้รับรองมิาตรฐาน	EUCEB	 
จากัยุโรป็
เที่คุโนโลย่เส้นใยสูตรพิเศษFibra	-X	Technology	แมิ้มิ้ว่นเล็กักัว่่าแต่ฟูหนาเที่่าเดีิมิ

ผู้ลิตจากัเหล็กักัำาลังดี้งสูง	G55(ดี้งเหล็กัให้ขาดีไดี้ดี้ว่ยแรงดี้ง	5,500	กักั./ตร.ซีมิ.)	
ซี้�งสูงกัว่่าเหล็กัรูป็พรรณที่ั�ว่ๆไป็ถึ้ง	2	เท่ี่า	พร้อมิเคุล่อบโลหะป้็องกัันสนิมิ	
(Galvanize	Steel)	มิาจากัโรงงาน	เสรมิิสร้างคุว่ามิแข็งแรง	ป้็องกัันสนิมิยาว่นาน
ออกัแบบทีุ่กัหลังดี้ว่ยโป็รแกัรมิที่างว่ศิว่กัรรมิขั�นสูงตามิมิาตรฐาน	AISI	พร้อมิผู้ลิต
และตัดีตามิขนาดีกัารใช้้งานจรงิมิาจากัโรงงานติดีตั�งดี้ว่ยระบบสกัรูเคุล่อบโลหะ
ป้็องกัันสนิมิ(สกัรู	1	ตัว่	รับนำ�าหนักัไดี้	600	กัิโลกัรัมิ)	ไมิ่อาศัยกัารเช้่�อมิ	ซี้�งเป็็น
สาเหตุหลักัของกัารเกัิดีสนิมิติดีตั�งโดียที่่มิผูู้้เช้่�ยว่ช้าญจากั	SCG	พร้อมิรับป็ระกััน 
กัารติดีตั�งโดียเอสซี่จ่

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ใช้้ว่ัสดีุน้อยกัว่่าโคุรงคุาหลังที่่�ใช้้เหล็กัรูป็พรรณที่ั�ว่ไป็อย่างน้อย	45%	และมิ่อายุ 
กัารใช้้งานยาว่นานกัว่่า	1.5	เที่่า	เมิ่�อเที่่ยบกัับเหล็กัรูป็พรรณ
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ฉนวนกันความร้อนสำหรับผนัง เอสซีจี รุ่น Coolwall

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ผู้ลิตจากัว่ัสดีุรไีซีเคุิลแที่นกัารใช้้ที่ราย	100%

ฉนว่นกัันคุว่ามิร้อน	เอสซี่จ่	สำาหรับผู้นัง	รุ่น	Coolwall	สำาหรับกัันคุว่ามิร้อนที่่�เข้ามิา
ที่างผู้นังโดียเฉพาะ	ใช้้ใส่ในผู้นังใช้้สำาหรับกัารกัันคุว่ามิร้อนระหว่่างผู้นัง	หรอ่ในส่ว่น
ต่อเติมิต่างๆ	โดียใช้้ร่ว่มิกัับ	ระบบผู้นัง	สมิาร์ที่บอร์ดี	เอสซี่จ,่	ระบบผู้นังยิป็ซีั�มิ,	
ระบบผู้นังอิฐมิว่ลเบา,	ระบบผู้นังอิฐมิอญ	และระบบผู้นังอ่�นๆ	เพ่�อเพิ�มิป็ระสิที่ธิิภาพ
ในกัารกัันคุว่ามิร้อน
เน่�อฉนว่นไดี้รับกัารรับรองจากักัลุ่มิผูู้้เช้่�ยว่ช้าญดี้านสุขภาพและคุว่ามิป็ลอดีภัย	ว่ัสดีุ
ป็ระเภที่เส้นใย	จากัสถึาบันว่จิัยมิะเร็งนานาช้าติ	IARC	ขององคุ์กัารอนามิัยโลกั	
(WHO)	ว่่าไมิ่เป็็นสารกั่อมิะเร็งในมินุษย์

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี
รุ่น STAY COOL 75/150 มม. พรีเมี่ยม
(3 นิ�ว / 6 นิ�ว)

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ผู้ลิตจากัว่ัสดีุรไีซีเคุิล	ที่ดีแที่นกัารใช้้ที่รายธิรรมิช้าติ	100%

ฉนว่นกัันคุว่ามิร้อน	เอสซี่จ่	รุ่น	STAY	COOL	ผู้ลิตจากัใยแกั้ว่	สำาหรับติดีตั�งบรเิว่ณ
เหนอ่ฝ้้าเพดีาน	ที่ั�งแบบฉาบเรยีบและแบบ	ที่่-บาร์	เพ่�อป้็องกัันคุว่ามิร้อนที่่�มิาที่าง
โถึงหลังคุา	ผู่้านฝ้้าเพดีานลงมิาสู่ภายในบ้าน	ซี้�งช้่ว่ยลดีคุว่ามิร้อนไดี้ป็ระมิาณ	
3-5	องศา
เน่�อฉนว่นเขย่ว่	ไดี้รับกัารรับรองจากักัลุ่มิผูู้้เช้่�ยว่ช้าญดี้านสุขภาพและคุว่ามิป็ลอดีภัย
ของว่ัสดีุป็ระเภที่เส้นใยจากัสถึาบันว่จิัยมิะเร็งนานาช้าติ	IARC	ขององคุ์กัาร 
อนามิัยโลกั	(WHO)	ว่่าไมิ่เป็็นสารก่ัอมิะเร็งในมินุษย์
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ฉนวนกันความร้อนสำหรับหุ้มท่อ เอสซีจี

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ผู้ลิตจากัว่ัสดีุรไีซีเคุิลแที่นกัารใช้้ที่ราย	100%

เป็็นฉนว่นใยแกั้ว่ที่่�ผู้่านกัารข้�นรูป็ให้เป็็นที่่อนอัดีแข็งตามิขนาดีที่่อเหล็กัและที่่อ
ที่องแดีง	มิ่คุว่ามิหนา		เส้นผู้่านศูนย์กัลางหลากัหลายขนาดี	มิ่ที่ั�งแบบไมิ่ปิ็ดีผู้ิว่และ
แบบปิ็ดีดี้ว่ยแผู้่นอลูมิิเน่ยมิฟอยล์	เพ่�อป้็องกัันคุว่ามิช้่�น	และกัารคุว่บแน่นเป็็นหยดีนำ�า	
โดียไดี้รับมิาตรฐานสากัล	ASTM	เหมิาะสำาหรับงานหุ้มิที่่อในอาคุารโรงงาน
อุตสาหกัรรมิ,	สำานักังาน,	ศูนย์กัารคุ้า,	โรงพยาบาล,	โรงแรมิ	และบ้านพักัอาศัย	โดีย
สามิารถึใช้้สำาหรับงานหุ้มิที่่อนำ�าร้อน	นำ�าเย็นที่่�มิ่อุณหภูมิิตั�งแต่	10c-540c	
(50F-1,000F)	เน่�อฉนว่นไดี้รับกัารรับรองจากักัลุ่มิผูู้้เช้่�ยว่ช้าญดี้านสุขภาพและคุว่ามิ
ป็ลอดีภัย	วั่สดีุป็ระเภที่เส้นใย	จากัสถึาบันว่จิัยมิะเร็งนานาช้าติ	IARC	ขององคุ์กัาร
อนามิัยโลกั	(WHO)	ว่่าไมิ่เป็็นสารกั่อมิะเร็งในมินุษย์

แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุน่อัลตราคูล อินโนกรีน

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ป็ระหยัดีพลังงาน	ลดีโลกัร้อน	(Climate	Resilience)	โดีย	แผู้่นสะที่้อนคุว่ามิร้อน	
เอสซี่จ่	รุ่นอัลตราคุูล	อินโนกัรนี	ช้่ว่ยลดีคุว่ามิร้อนเข้าสู่ตัว่บ้าน	จง้ลดีกัารใช้้ไฟฟ้าไดี้
อย่างน้อย	6	%	ต่อปี็	คุิดีเป็็นกัารลดีกัารใช้้กั๊าซีเรอ่นกัระจกั(GHGs)	ไดี้อย่างน้อย	 
1	Kg	CO2	eq/ตารางเมิตร/ปี็

แผู้่นสะที่้อนคุว่ามิร้อน	เอสซี่จ่	รุ่น	อัลตรคุูล	อินโนกัรนี	ออกัแบบพิเศษให้ติดีตั�งไดี้
พอดี่ตามิแนว่แป็	ช้่ว่ยลดีโอกัาสที่่�คุว่ามิร้อนจะรั�ว่ไหลเข้ามิาตามิแนว่แป็ไดี้อย่างมิ่
ป็ระสิที่ธิิภาพ	ผู้ลิตจากัแกั้ว่รไีซีเคิุล	100%	ลดีกัารใช้้ที่รัพยากัรธิรรมิช้าติ	ป็ระหยัดี
พลังงาน	
เน่�อฉนว่นเข่ยว่	รุ่น	Green-4	Series	ไดี้รับกัารรับรองจากัสถึาบันว่จิัยมิะเร็งแห่ง
ช้าติ	IARC	ขององคุ์กัรอนามิัยโลกั	(WHO)	รว่มิถึ้งมิ่สารป็ระกัอบอินที่รวี่์ระเหย
ตำ�า	(Low	VOCs)	และไดี้รับกัารรับรองมิาตรฐาน	EUCEB	จากัยุโรป็	
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วัสดุกันเสียง / ซับเสียง

วัสดุอะคูสติก เอสซีจี สำหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง
รุ่น Cylence Zandera

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ช้่ว่ยลดีเส่ยงสะท้ี่อนภายในห้องไดี้สูงสุดีถึ้ง	75%	ดี้ว่ยคุ่าสัมิป็ระสิที่ธิิ�กัารดีูดีซีับเส่ยง	
0.75	ที่ำาให้เส่ยงไมิ่กั้อง	และไดี้ยินช้ัดีเจนยิ�งข้�น

ว่ัสดีุอะคุูสติกั	เอสซี่จ่	สำาหรับผู้นังตกัแต่งดีูดีซีับเส่ยง	รุ่น	Zandera	คุว่ามิหนา	
25	มิมิ.	เป็็นแผู้่นบุผู้นังสำาเร็จรูป็ที่่�มิ่คุุณสมิบัติพิเศษในกัารลดีเส่ยงก้ัอง	หรอ่	
ดีูดีซีับเสย่ง
เน่�อฉนว่นใยแกั้ว่ส่นำ�าตาลแบบแผู้่น	ปิ็ดีผู้ิว่ดี้านหน้าและดี้านหลังดี้ว่ยแผู้่นกัลาสที่ิช้ชู้	
เคุล่อบขอบรอบดี้านดี้ว่ยสารโพล่เมิอร์ช้นิดีพิเศษ
หุ้มิดี้ว่ยผู้้าช้นิดีพิเศษที่่�มิ่ส่สันสว่ยงามิและมิ่ขนาดีให้เล่อกัตามิกัารใช้้งาน	เหมิาะสำาหรับ
ใช้้งานในบ้านพักัอาศัยหรอ่อาคุารต่างๆ	เช้่น	ห้องโฮมิเธิ่ยร์เตอร์	ห้องฟังเพลง	ห้อง
ป็ระชุ้มิ	ห้องอัดีเส่ยง	ห้องซี้อมิดีนตร	ีห้องคุาราโอเกัะ	เป็็นต้น

วัสดุอะคูสติก เอสซีจี สำหรับฝ้้าดูดซับเสียง
รุ่น Cylence Wondery

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ช้่ว่ยลดีเส่ยงสะท้ี่อนภายในห้องไดี้สูงสุดีถึ้ง	90%	ดี้ว่ยคุ่าสัมิป็ระสิที่ธิิ�กัารดีูดีซีับเส่ยง	
0.90	ที่ำาให้เสย่งไมิ่กั้อง	และไดี้ยินช้ัดีเจนยิ�งข้�น

ว่ัสดีุอะคุูสติกั	เอสซี่จ่	เป็็นว่ัสดีุอะคุูสติกัซี้�งใช้้เที่คุโนโลย่กัารผู้ลิตแบบใหมิ่	เพิ�มิ
ป็ระสิที่ธิิภาพดี้านเส่ยงโดียเฉพาะ	ไมิ่ว่่าจะเป็็นกัารคุว่บคุุมิเส่ยงสะที่้อน,	ลดีเส่ยงกั้อง
ภายในห้อง	หรอ่ป้็องกัันเส่ยงที่่�เกัิดีจากัภายนอกัไมิ่ให้เข้ามิากั่อกัว่นสร้างคุว่ามิรำาคุาญ
ฝ้้าดีูดีซีับเส่ยง	ผู้ลิตจากัแผู้่นกัลาสวู่ดี	(Glasswool)	คุว่ามิหนาแน่นสูงปิ็ดีผู้ิว่หน้าและ
หลังดี้ว่ยแผู้่น	กัลาสแมิที่	เคุล่อบรอบดี้านดี้ว่ยสารอะคุรลิิกัลาเที่็กัซี์
สามิารถึใช้้งานกัับระบบโคุรงคุร่าว่แขว่นไดี้หลายรูป็แบบ	ติดีตั�งง่าย	นำ�าหนักัเบา	
ช่้ว่ยเพิ�มิบรรยากัาศที่่�ดี่ภายในตัว่อาคุาร	โดียเฉพาะอาคุารสำานักังานหรอ่บรเิว่ณที่่�
ต้องกัารคุว่ามิเง่ยบสงบและคุว่ามิเป็็นส่ว่นตัว่
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วัสดุอะคูสติก เอสซีจี สำหรับผนังกันเสียง
รุ่น Zoundblock

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ผู้ลิตจากัว่ัสดีุรไีซีเคุิลแที่นกัารใช้้ที่ราย	100%

ว่ัสดีุอะคุูสติกั	รุ่น	Cylence	Zoundblock	เป็็นฉนว่นแผู้่นแข็งส่เที่า	หุ้มิรอบดี้าน
ดี้ว่ยว่ัสดีุกัันคุว่ามิช้่�นใส่สารไมิ่อุ้มินำ�าในเน่�อฉนว่น	ใช้้สำาหรับกัันเส่ยงระหว่่างผู้นัง	หรอ่
ในส่ว่นต่อเติมิต่างๆ	โดียใช้้ร่ว่มิกัับ	ระบบผู้นังสมิาร์ที่บอร์ดี	เอสซี่จ่,	ระบบผู้นัง
ยิป็ซีั�มิ,	ระบบผู้นังอิฐมิว่ลเบา,	ระบบผู้นังอิฐมิอญ	และระบบผู้นังอ่�นๆ	เพ่�อเพิ�มิ
ป็ระสิที่ธิิภาพในกัารกัันเส่ยงให้ดี่ยิ�งข้�น
เน่�อฉนว่นไดี้รับกัารรับรองจากักัลุ่มิผูู้้เช้่�ยว่ช้าญดี้านสุขภาพและคุว่ามิป็ลอดีภัย	ว่ัสดีุ
ป็ระเภที่เส้นใย	จากัสถึาบันว่จิัยมิะเร็งนานาช้าติจากัองคุ์กัารอนามิัยโลกัว่่าไมิ่เป็็นสาร
กั่อมิะเร็งในมินุษย์

SCG Acoustic Pod

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ส่งเสรมิิสุขอนามิัยที่่�ดี่	(Well-being)		โดีย	Acoustic	Pod	ช้่ว่ยลดีคุว่ามิดีังของ
เส่ยง	ที่ั�งจากัภายนอกัสู่ภายใน	pod	และจากัภายใน	pod	ออกัสู่ภายนอกัไดี้อย่าง
น้อย	28	dB(A)

ห้องที่ำางานส่ว่นตัว่	สำาเร็จรูป็ตอบโจที่ย์ยุคุ	New	Normal	เหมิาะ	ป็ระชุ้มิ	MST,	
ZOOM.	อัดีคุลิป็	ว่ดีี่โอต่างๆ
ป้็องกัันเส่ยง	ที่ะลุผู้่านไดี้	ป็ระมิาณ	30	dB
ลดีเช้่�อโรคุ	เช้่นไว่รัส	และแบคุที่่เรยีไดี้สูงสุดี	99%	รว่มิถึ้งฝุ้�นในอากัาศดี้ว่ย	 
SCG	Bi-ion	
ระบบระบายอากัาศที่่�ออกัแบบโดียเฉพาะ	ที่่�สามิารถึลดีเส่ยงไดี้อย่างมิ่ป็ระสิที่ธิิภาพ
สิ�งอำานว่ยคุว่ามิสะดีว่กัคุรบคุรัน		เช้่น	โต๊ะที่ำางาน,	เกั้าอ่�,	ป็ลั�กัไฟ,	ที่่�ช้าร์จ	USB
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ฝ้้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นระบายอากาศ

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารป็ลดีป็ล่อย	Greenhouse	Gas	จากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้อย่างน้อย	5%
ลดีกัารใช้้พลังงานจากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้อย่างน้อย	5%	และลดีกัารใช้้นำ�าจากั
กัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้อย่างน้อย	20%	ช้่ว่ยระบายคุว่ามิร้อนออกัจากัโถึงหลังคุา	จง้ช้่ว่ย
ลดีคุ่าไฟฟ้าไดี้อย่างน้อย	0.10%	เมิ่�อเที่่ยบกัับสมิาร์ที่บอร์ดี	รุ่น	ไมิ่มิ่รูระบายอากัาศ

บ้านเย็นเพราะมิ่รูระบายอากัาศ	
แข็งแรงที่นที่าน	
ที่นนำ�าที่นช้่�น	

สมาร์ทบอร์ด

ป็ลว่กัไมิ่กัิน	
ติดีตั�งง่ายและรว่ดีเร็ว่
ป็ลอดีภัยไมิ่มิ่ใยหิน

ฝ้้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี 
รุ่นระบายอากาศ-โพรเทคชั่น

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารป็ลดีป็ล่อย	Greenhouse	Gas	จากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้	อย่างน้อย	5%
ลดีกัารใช้้พลังงานจากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้อย่างน้อย	5%	และลดีกัารใช้้นำ�าจากั
กัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้อย่างน้อย	20%	ช้่ว่ยระบายคุว่ามิร้อนออกัจากัโถึงหลังคุา	จง้ช้่ว่ย
ลดีคุ่าไฟฟ้าไดี้อย่างน้อย	0.10%	เมิ่�อเที่่ยบกัับสมิาร์ที่บอร์ดี	รุ่น	ไมิ่มิ่รูระบายอากัาศ

ป้็องกัันแมิลงดี้ว่ยตาข่ายไฟเบอร์กัลาสที่่�ติดีตั�งมิาจากัโรงงาน
บ้านเย็นเพราะมิ่รูระบายอากัาศ	
ป็ระหยัดีเว่ลาและต้นทุี่นในกัารติดีตั�ง
แข็งแรงที่นที่าน	
ที่นนำ�าที่นช้่�น	
ป็ลว่กัไมิ่กัิน	
ป็ลอดีภัยไมิ่มิ่ใยหิน
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ฝ้้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบเรียบ

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารป็ลดีป็ล่อย	Greenhouse	Gas	จากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้	อย่างน้อย	5%
ลดีกัารใช้้พลังงานจากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้	อย่างน้อย	5%	และลดีกัารใช้้นำ�าจากั
กัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้อย่างน้อย	20%
ป็ล่อยสารป็ระกัอบอินที่รยี์ระเหยง่าย	Volatile	Organic	Compounds	(VOCs)	
น้อยกัว่่า	0.02	mg/m3	จัดีอยู่ในกัลุ่มิ	‘Low	emitting	VOCs	material’	
ป็ลอดีภัยต่อผูู้้อยู่อาศัย	และเป็็นมิิตรกัับสิ�งแว่ดีล้อมิ	เหมิาะสำาหรับใช้้ในงานอาคุาร 
สเ่ข่ยว่

แข็งแรงที่นที่าน	
ที่นนำ�าที่นช้่�น
ป็ลว่กัไมิ่กัิน
ติดีตั�งง่ายและรว่ดีเร็ว่	
ป็ลอดีภัยไมิ่มิ่ใยหิน	

ฝ้้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นดีไซน์สมาร์ท

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารป็ลดีป็ล่อย	Greenhouse	Gas	จากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้	อย่างน้อย	5%
ลดีกัารใช้้พลังงานจากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้	อย่างน้อย	5%	และลดีกัารใช้้นำ�าจากั
กัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้อย่างน้อย	20%
ป็ล่อยสารป็ระกัอบอินที่รยี์ระเหยง่าย	Volatile	Organic	Compounds	(VOCs)	
น้อยกัว่่า	0.02	mg/m3	จัดีอยู่ในกัลุ่มิ	‘Low	emitting	VOCs	material’	
ป็ลอดีภัยต่อผูู้้อยู่อาศัย	และเป็็นมิิตรกัับสิ�งแว่ดีล้อมิ	เหมิาะสำาหรับใช้้ในงานอาคุาร 
ส่เขย่ว่

มิ่ดี่ไซีน์ที่่�แตกัต่าง	เพิ�มิลูกัเล่นเซีาะร่องสว่ย	มิ่มิิติ	
แข็งแรงที่นที่าน	
ที่นนำ�าที่นช้่�น
ป็ลว่กัไมิ่กัิน	
ติดีตั�งง่ายและรว่ดีเร็ว่	
ป็ลอดีภัยไมิ่มิ่ใยหิน



28

ฝ้้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นซูเปอร์สมาร์ท

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารป็ลดีป็ล่อย	Greenhouse	Gas	จากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้	อย่างน้อย	5%
ลดีกัารใช้้พลังงานจากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้	อย่างน้อย	5%	และลดีกัารใช้้นำ�าจากั
กัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้อย่างน้อย	20%
ป็ล่อยสารป็ระกัอบอินที่รยี์ระเหยง่าย	Volatile	Organic	Compounds	(VOCs)	
น้อยกัว่่า	0.02	mg/m3	จัดีอยู่ในกัลุ่มิ	‘Low	emitting	VOCs	material’	
ป็ลอดีภัยต่อผูู้้อยู่อาศัย	และเป็็นมิิตรกัับสิ�งแว่ดีล้อมิ	เหมิาะสำาหรับใช้้ในงานอาคุาร 
ส่เข่ยว่

ที่นนำ�าที่นช้่�น	
ป็ลว่กัไมิ่กัิน	
แข็งแรงที่นที่าน
ติดีตั�งง่ายและรว่ดีเร็ว่
ป็ลอดีภัยไมิ่มิ่ใยหิน

ผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี  I  รัสติค ขนาด 6 มม./
8 มม.
คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารป็ลดีป็ล่อย	Greenhouse	Gas	จากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้	อย่างน้อย	5%
ลดีกัารใช้้พลังงานจากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้	อย่างน้อย	5%	และลดีกัารใช้้นำ�าจากั
กัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้อย่างน้อย	20%
ป็ล่อยสารป็ระกัอบอินที่รยี์ระเหยง่าย	Volatile	Organic	Compounds	(VOCs)	
น้อยกัว่่า	0.02	mg/m3	จัดีอยู่ในกัลุ่มิ	‘Low	emitting	VOCs	material’	
ป็ลอดีภัยต่อผูู้้อยู่อาศัย	และเป็็นมิิตรกัับสิ�งแว่ดีล้อมิ	เหมิาะสำาหรับใช้้ในงานอาคุาร 
ส่เข่ยว่

มิ่คุว่ามิยาว่แผู้่น	2.4	เมิตร	
ให้อารมิณ์ไมิ้จรงิ	ดี้ว่ยลายเส่�ยนช้ัดีล้กั	
เป็็นเส้นยาว่และถึ่�	แมิ้ที่าส่กั็ยังเห็นลาย
ดี่ไซีน์แตกัต่าง	เซีาะร่องสว่ย	มิ่มิิติดี้ว่ย
ขอบแผู้่นลบมิุมิ
สเป็ซีเป็็นหน้�งเดี่ยว่	ใช้้ตกัแต่งไดี้ตั�งแต่
ผู้นังภายในไป็จนถึ้งฝ้้า	

แข็งแรงที่นที่าน	
ที่นนำ�าที่นช้่�น	ใช้้งานไดี้ที่ั�งภายในและ
ภายนอกั	
ป็ลว่กัไมิ่กัิน	
ติดีตั�งง่ายและรว่ดีเร็ว่	
ป็ลอดีภัยไมิ่มิ่ใยหิน
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ผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี  I  กรูฟ

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารป็ลดีป็ล่อย	Greenhouse	Gas	จากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้	อย่างน้อย	5%
ลดีกัารใช้้พลังงานจากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้	อย่างน้อย	5%	และลดีกัารใช้้นำ�าจากั
กัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้อย่างน้อย	20%
ป็ล่อยสารป็ระกัอบอินที่รยี์ระเหยง่าย	Volatile	Organic	Compounds	(VOCs)	
น้อยกัว่่า	0.02	mg/m3	จัดีอยู่ในกัลุ่มิ	‘Low	emitting	VOCs	material’	
ป็ลอดีภัยต่อผูู้้อยู่อาศัย	และเป็็นมิิตรกัับสิ�งแว่ดีล้อมิ	เหมิาะสำาหรับใช้้ในงานอาคุาร 
ส่เข่ยว่

มิ่คุว่ามิยาว่แผู่้น	2.80	เมิตร	เหมิาะ
สำาหรับคุว่ามิสูงของผู้นังในบ้าน	ติดีตั�ง
โดียไมิ่ต้องต่อแผู้่น
สว่ยงามิดี้ว่ยกัารเซีาะร่องทีุ่กั	4	นิ�ว่	ให้
ลักัษณะคุล้ายผู้นังบังใบ
ดี่ไซีน์แตกัต่าง	เซีาะร่องสว่ย	มิ่มิิติดี้ว่ย
ขอบแผู้่นลบมิุมิ

แข็งแรงที่นที่าน	
ที่นนำ�าที่นช้่�น	ใช้้งานไดี้ที่ั�งภายในและ
ภายนอกั	
ป็ลว่กัไมิ่กัิน	
ติดีตั�งง่ายและรว่ดีเร็ว่	
ป็ลอดีภัยไมิ่มิ่ใยหิน

ผนัง สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุน่ขอบลาด

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารป็ลดีป็ล่อย	Greenhouse	Gas	จากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้	อย่างน้อย	5%
สินคุ้าดี้านป็ระหยัดีที่รัพยากัรธิรรมิช้าติและย่ดีอายุกัารใช้้งาน	(Circularity)	โดียลดี
กัารใช้้พลังงานจากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้	อย่างน้อย	5%	และลดีกัารใช้้นำ�าจากักัระบว่น	
กัารผู้ลิตไดี้อย่างน้อย	20%
สินคุ้าดี้านสุขภาพอนามิัยที่่�ดี่	(Well	Being)	โดียป็ล่อยสารป็ระกัอบอินที่รยี์ระเหย
ง่าย	Volatile	Organic	Compounds	(VOCs)	น้อยกัว่่า	0.02	mg/m3	จัดีอยู่
ในกัลุ่มิ	‘Low	emitting	VOCs	material’	ป็ลอดีภัยต่อผูู้้อยู่อาศัย	และเป็็นมิิตรกัับ
สิ�งแว่ดีล้อมิ	เหมิาะสำาหรับใช้้ในงานอาคุารส่เข่ยว่

สามิารถึติดีตั�งแบบฉาบเรยีบ	เมิ่�อติดีตั�ง
เสร็จผู้นังจะเน่ยนเป็็นผู้่นเดี่ยว่กััน	
แผู้่นยาว่	2.80	เมิตร	เหมิาะสำาหรับ
คุว่ามิสูงของผู้นังในบ้าน	ติดีตั�งโดียไมิ่
ต้องต่อแผู้่น

แข็งแรง	สามิารถึรับแรงกัระแที่กัไดี้ดี่	
ติดีตั�งง่ายและรว่ดีเร็ว่	
ป็ลว่กัไมิ่กัิน
ป็ลอดีภัยไมิ่มิ่ใยหิน
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ผนัง สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบเรียบ

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารป็ลดีป็ล่อย	Greenhouse	Gas	จากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้	อย่างน้อย	5%
ลดีกัารใช้้พลังงานจากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้	อย่างน้อย	5%	และลดีกัารใช้้นำ�าจากั
กัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้อย่างน้อย	20%
ป็ล่อยสารป็ระกัอบอินที่รยี์ระเหยง่าย	Volatile	Organic	Compounds	(VOCs)	
น้อยกัว่่า	0.02	mg/m3	จัดีอยู่ในกัลุ่มิ	‘Low	emitting	VOCs	material’	
ป็ลอดีภัยต่อผูู้้อยู่อาศัย	และเป็็นมิิตรกัับสิ�งแว่ดีล้อมิเหมิาะสำาหรับใช้้ในงานอาคุาร
ส่เข่ยว่

แข็งแรงที่นที่าน	
รับแรงกัระแที่กัไดี้ดี่	
ที่นนำ�าที่นช้่�น

ป็ลว่กัไมิ่กัิน	
ติดีตั�งง่ายและรว่ดีเร็ว่	
ป็ลอดีภัยไมิ่มิ่ใยหิน

ซีเมนต์บอร์ด

เอสซีจี ซีเมนต์บอร์ด

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ผู้ลิตจากัว่ัสดีุหมิุนเว่ยีนที่ดีแที่นว่ัสดีุธิรรมิช้าติ	อย่างน้อย	30%

เอสซี่จ่	ซี่เมินต์บอร์ดี	ผู้ลิตภัณฑ์์ที่่�พัฒนาโดียกัารนำาเอาซี่เมินต์และไมิ้	(ที่่�มิาจากัไมิ้
ป็�าป็ลูกั)	ผู้สมิเข้าดี้ว่ยกัันจนเกัิดีเป็็นแผู้่นบอร์ดีที่่�มิ่คุว่ามิแข็งแรงและสว่ยงามิ
แผู้่นพ่�น	/	ผู้นัง	ซี่เมินต์บอร์ดี	สไตล์ลอฟที่์	สามิารถึใช้้งานไดี้หลาย	Application	
ตั�งแต่แผู้่นรองใต้หลังคุาไป็จนถึ้งแผู้่นรองว่ัสดีุสำาหรับป็ูกัระเบ่�องที่ับ
ไมิ่มิ่ส่ว่นผู้สมิของแร่ใยหิน
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ไม้สังเคราะห์

ไม้ฝ้า เอสซีจี รุ่น คูลพลัส

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ป้็องกัันราและตะไคุร่นำ�า	ดี้ว่ยเที่คุโนโลย่คุัลเลอร์ล็อคุ	พลัส	ช้่ว่ยป้็องกัันแบคุที่่เรยี	 
ดี้ว่ยเที่คุโนโลย่ซีิลเว่อร์	พลัส	ไดี้อย่างน้อย	99%
ลดีกัารใช้้พลังงานจากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้อย่างน้อย	7%	และลดีกัารใช้้นำ�าจากั
กัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้	อย่างน้อย	25%
ลดีกัารป็ลดีป็ล่อย	Greenhouse	Gas	จากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้	อย่างน้อย	6%

ไมิ้ฝ้า	รุ่นคุูลพลัส	กัันร้อน	ดี้ว่ยกัารสะที่้อนคุว่ามิร้อน	4	เที่่า	ช้่ว่ยที่ำาให้บ้านเย็นข้�น	
รายแรกัในไที่ย
กัันรา	กัันตะไคุร่	สส่ว่ยที่น	ไมิ่ลอกัล่อน	ดี้ว่ยเที่คุโนโลย่คุัลเลอร์ล็อคุ	พลัส
ป้็องกัันแบคุที่่เรยี	ไดี้	99%
ผู้ิว่สัมิผู้ัส	มิ่ที่ั�งแบบลายไมิ้ล้กัเหมิ่อนไมิ้จรงิ	ไดี้อารมิณ์รองลายไมิ้คุมิช้ัดี	และแบบ
ลายไมิ้สักั	ไดี้อารมิณ์ลายไมิ้ละเอ่ยดีสว่ยเหมิ่อนไมิ้สักั
ส่สำาเร็จจากัโรงงาน	มิ่ให้เลอ่กั	4	เฉดีส่คุ่อ	ส่เที่าแพลตินัมิคุูลพลัส,	ส่สักัที่องป็ระกัาย
เงาคุูลพลัส,	สไ่นท์ี่เกัรย์คุูลพลัส	และส่เพิร์ลคูุลพลัส
อุป็กัรณ์ป็ระกัอบคุรบถ้ึว่น	ใช้้งานง่ายที่ั�งแผู้่นปิ็ดีมิุมิไมิ้ฝ้า	และส่ตกัแต่งผู้ิว่

ไม้ฝ้า เอสซีจี รุ่น ประกายเงาพลัส

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ป้็องกัันราและตะไคุร่นำ�าดี้ว่ยเที่คุโนโลย่คุัลเลอร์ล็อคุ	พลัส
ลดีกัารใช้้พลังงานจากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้	อย่างน้อย	7%	และลดีกัารใช้้นำ�าจากั
กัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้	อย่างน้อย	25%
ลดีกัารป็ลดีป็ล่อย	Greenhouse	Gas	จากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้อย่างน้อย	6%

ไมิ้ฝ้า	เอสซี่จ่	รุ่นป็ระกัายเงา	พลัส	เป็็นผู้ลิตภัณฑ์์ที่ดีแที่นไมิ้	ผู้ิว่สัมิผู้ัสเป็็นลายไมิ้ล้กั	
ไดี้อารมิณ์เหมิ่อนเน่�อไมิ้จรงิเหมิาะสำาหรับงานตกัแต่ง,	งานผู้นังภายใน	และภายนอกั
ส่สำาเร็จจากัโรงงาน	กัันรา	กัันตะไคุร่	ส่สว่ยที่น	ไมิ่ลอกัล่อน	ดี้ว่ยเที่คุโนโลย่ 
คุัลเลอร์ล็อคุ	พลัสรายแรกัในไที่ย	
ส่ป็ระกัายเงาสว่ยโดีดีเดี่น	มิ่มิิติ	3	เฉดีส่ในแผู้่นเดี่ยว่คุ่อ	ส่สักัที่องป็ระกัายเงาพลัส,	
ส่มิะคุ่าป็ระกัาย	เงาพลัส	และส่ป็ระดีู่ป็ระกัายเงาพลัส
อุป็กัรณ์ป็ระกัอบคุรบถ้ึว่น	ใช้้งานง่ายที่ั�งแผู้่นปิ็ดีมิุมิไมิ้ฝ้า	และส่ตกัแต่งผู้ิว่
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ไม้ฝ้า เอสซีจี รุ่น สเปเชียลพลัส

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ป้็องกัันราและตะไคุร่นำ�าดี้ว่ยเที่คุโนโลย่คุัลเลอร์ล็อคุ	พลัส
ลดีกัารใช้้พลังงานจากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้อย่างน้อย	7%	และลดีกัารใช้้นำ�าจากั
กัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้อย่างน้อย	25%
ลดีกัารป็ลดีป็ล่อย	Greenhouse	Gas	จากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้อย่างน้อย	6%

ไมิ้ฝ้า	เอสซี่จ่	สเป็เช้่ยลพลัส	เป็็นผู้ลิตภัณฑ์์ที่ดีแที่นไมิ้	ผู้ิว่สัมิผู้ัสเป็็นลายไมิ้ล้กั	ไดี้
อารมิณ์เหมิ่อนเน่�อไมิ้จรงิเหมิาะสำาหรับงานตกัแต่ง,	งานผู้นังภายใน	และภายนอกั
ส่สำาเร็จจากัโรงงาน	กัันรา	กัันตะไคุร่	ส่สว่ยที่น	ไมิ่ลอกัล่อน	ดี้ว่ยเที่คุโนโลย่
คุัลเลอร์ล็อคุ	พลัส	รายแรกัในไที่ย	
ส่ป็ระกัายเงาสว่ยโดีดีเดี่น	มิ่มิิติ	2	เฉดีส่ในแผู้่นเดี่ยว่	คุอ่	ส่สักันำ�าตาลพลัส	และส่แดีง
ที่ับที่ิมิพลัส
อุป็กัรณ์ป็ระกัอบคุรบถ้ึว่น	ใช้้งานง่ายที่ั�งแผู้่นปิ็ดีมิุมิไมิ้ฝ้า	และส่ตกัแต่งผู้ิว่

ไม้ระแนง เอสซีจี รุน่ ประกายเงาพลัส

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ป้็องกัันราและตะไคุร่นำ�า	ดี้ว่ยเที่คุโนโลย่คุัลเลอร์ล็อคุ	พลัส
ลดีกัารใช้้พลังงานจากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้	อย่างน้อย	7%	และลดีกัารใช้้นำ�าจากั
กัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้อย่างน้อย	25%
ลดีกัารป็ลดีป็ล่อย	Greenhouse	Gas	จากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้อย่างน้อย	6%	

ส่สำาเร็จจากัโรงงาน	กัันรา	กัันตะไคุร่	ส่สว่ยที่น	ไมิ่ลอกัล่อน	ดี้ว่ยเที่คุโนโลย่คุัลเลอร์
ล็อคุ	พลัส	รายแรกัในไที่ย
ผู้ิว่สัมิผู้ัสแบบลายไมิ้ล้กั	เหมิ่อนไมิ้จรงิ	ดี้ว่ยร่องลายไมิ้คุมิช้ัดี
ส่ป็ระกัายเงาสว่ยโดีดีเดี่น	มิ่มิิติ	3	เฉดีในแผู้่นเดี่ยว่ส่สำาเร็จสว่ย	มิ่ให้เล่อกั	3	เฉดีส่	
คุ่อ	ส่สักัที่องป็ระกัายเงาพลัส,	ส่มิะคุ่าป็ระกัายเงาพลัส	และส่ป็ระดีู่ป็ระกัายเงาพลัส
ไมิ้ระแนง	เอสซี่จ่	รูป็แบบแบบลบขอบ	เมิ่�อติดีตั�งไป็แล้ว่	ช้่ว่ยที่ำาให้ฝ้้าไมิ้ระแนงดีูนุ่มิ
นว่ลมิ่มิิติ
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ไม้ระแนง เอสซีจี รุ่น สเปเชียลพลัส

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ป้็องกัันราและตะไคุร่นำ�า	ดี้ว่ยเที่คุโนโลย่คุัลเลอร์ล็อคุ	พลัส	
ลดีกัารใช้้พลังงานจากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้	อย่างน้อย	7%	และลดีกัารใช้้นำ�าจากั
กัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้อย่างน้อย	25%
ลดีกัารป็ลดีป็ล่อย	Greenhouse	Gas	จากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้อย่างน้อย	6%	

ส่สำาเร็จจากัโรงงาน	กัันรา	กัันตะไคุร่	ส่สว่ยที่น	ไมิ่ลอกัล่อน	
ดี้ว่ยเที่คุโนโลย่คุัลเลอร์ล็อคุ	พลัส	รายแรกัในไที่ย
ผู้ิว่สัมิผู้ัสแบบลายไมิ้ล้กั	เหมิ่อนไมิ้จรงิ	ดี้ว่ยร่องลายไมิ้คุมิช้ัดี
ส่สำาเร็จสว่ย	มิ่ให้เล่อกั	2	เฉดีส่	คุ่อ	คุอ่	ส่สักันำ�าตาลพลัส	และส่แดีงที่ับที่ิมิพลัส
ไมิ้ระแนง	เอสซี่จ่	รูป็แบบแบบลบขอบ	เมิ่�อติดีตั�งไป็แล้ว่	ช้่ว่ยที่ำาให้ฝ้้าไมิ้ระแนงดีู
นุ่มินว่ลมิ่มิิติ

พื�นตกแต่ง เอสซีจี  I  ที-คลิปชิลด์ 

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารป็ลดีป็ล่อย	Greenhouse	Gas	จากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้	อย่างน้อย	6%	
ลดีกัารใช้้พลังงานจากักัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้	อย่างน้อย	7%	และลดีกัารใช้้นำ�าจากั
กัระบว่นกัารผู้ลิตไดี้	อย่างน้อย	25%
ลดีโอกัาสกัารล่�นไถึล	ไดี้อย่างน้อย	90%		เมิ่�อเที่่ยบกัับไมิ้พ่�นที่ั�ว่ไป็	ดี้ว่ยเที่คุโนโลย่	
SAFE	SHIELD	ช่้ว่ยให้ผู้ิว่สัมิผู้ัสป็ลอดีภัยต่อกัารใช้้งาน

ผู้ิว่สัมิผู้ัสไมิ้	พ่�นไมิ่ล่�นเมิ่�อเปี็ยกันำ�า	ลดีโอกัาสกัารล่�นไถึลไดี้อย่างน้อย	90%
ส่สว่ยสมิำ�าเสมิอ	ส่สำาเร็จรอบดี้าน	ที่นที่านกัว่่าเดีิมิดี้ว่ยกัารเคุล่อบผู้ิว่ถึ้ง	5	ช้ั�น
รองรับกัารกัระแที่กัไดี้ดี่	ที่นรอยกัารใช้้งานที่ั�ว่ไป็ไดี้มิากักัว่่าเดีิมิถึ้ง	2	เที่่า
คุุณภาพกัารย้ดีเกัาะส่	คุงสภาพพร้อมิใช้้งาน	ที่นที่านทีุ่กัสภาพอากัาศ
ติดีตั�งง่ายดี้ว่ยระบบคุลิป็ล็อกั	ไร้รอยหัว่สกัรู
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ซีเมนต์วูด เอสซีจี รุ่น เมก้าฟลอร์

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ผู้ลิตจากัว่ัสดีุหมิุนเว่ยีนที่ดีแที่นว่ัสดีุธิรรมิช้าติ	อย่างน้อย	30%

เอสซี่จ่	ซี่เมินต์วู่ดี	ผู้ลิตภัณฑ์์ที่่�มิ่ส่ว่นผู้สมิของไมิ้จากัป็�าป็ลูกัและ	ซี่เมินต์ผู้สมิ 
เข้าดี้ว่ยกััน	ที่ำาให้มิ่คุว่ามิแข็งแรงแต่ย่ดีหยุ่นในตัว่
ไมิ้พ่�นขนาดีใหญ่	ขนาดี	120*240	cm.	ลายเส่�ยนไมิ้รุ่นธิรรมิดีาและรุ่นเซีาะร่อง	
ใช้้ไดี้ที่ั�งงานพ่�นภายนอกัและภายใน	ป็ระหยัดีระยะเว่ลากัารติดีตั�งสำาหรับ
พ่�นที่่�ขนาดีใหญ่	เน่�องจากัสามิารถึ	ใช้้โคุรงเหล็กัที่่�ระยะ	60	cm.	

ไม้บันไดซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นเมก้า

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ผู้ลิตจากัว่ัสดีุหมิุนเว่ยีนที่ดีแที่นว่ัสดีุธิรรมิช้าติ	อย่างน้อย	30%

เอสซี่จ่	ซี่เมินต์วู่ดี	ผู้ลิตภัณฑ์์ที่่�มิ่ส่ว่นผู้สมิของไมิ้จากัป็�าป็ลูกัและซี่เมินต์ผู้สมิ 
เข้าดี้ว่ยกััน	ที่ำาให้มิ่คุว่ามิแข็งแรงแต่ย่ดีหยุ่นในตัว่
ไมิ้บันไดีและช้านพักั	รุ่นเซีาะร่องกัันล่�นเหมิาะสำาหรับบ้านผูู้้สูงว่ัย	มิาพร้อมิกัับราว่จับ	
เสมิ่อนไมิ้จรงิเมิ่�อที่าที่ับดี้ว่ยส่นำ�าอะคุรลิิกั
ไมิ่มิ่ส่ว่นผู้สมิของแร่ใยหิน
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ไม้บันไดซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นเมก้า เซาะร่อง

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ป็ระหยัดีที่รัพยากัรธิรรมิช้าติและย่ดีอายุกัารใช้้งาน	(Circularity)	โดีย	ไมิ้บันไดี
ซี่เมินต์	เอสซี่จ่	รุ่นเมิกั้า	เซีาะร่อง	ลดีกัารใช้้ที่รัพยากัรธิรรมิช้าติ	จากักัารไมิ่ใช้้จมิูกั
บันไดีและกัาว่ติดีตั�ง	100%	เมิ่�อเที่่ยบกัับบันไดีไมิ้เที่่ยมิที่ั�ว่ไป็

ไมิ้บันไดี	เอสซี่จ่	รุ่นเมิกั้า	เซีาะร่อง	ติดีตั�งไดี้ง่าย	ที่นที่าน	ที่นป็ลว่กั
ลายเส่�ยนเซีาะร่องจมิูกับันไดี	ป็ระหยัดีเว่ลาและคุ่าใช้้จ่าย	ในกัารติดีตั�งจมิูกับันไดี	
เพราะไมิ่ต้องติดีตั�งจมิูกับันไดี	หรอ่เซีาะร่องหน้างานเพิ�มิ
มิ่ร่องช้ัดีเจน	ป้็องกัันกัารมิองไมิ่เห็น	กัันล่�น	ป้็องกัันกัารเกัิดีอุบัติเหตุระหว่่างใช้้งาน
ลายเส่�ยนสว่ย	ที่าส่แล้ว่สว่ยเสมิ่อนไมิ้จรงิ

ไม้บันไดซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น เอสพีซี

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ป็ระหยัดีที่รัพยากัรธิรรมิช้าติและย่ดีอายุกัารใช้้งาน	(Circularity)	โดียกัระเบ่�องป็ู
ผู้นังเอสซี่จ่	รุ่น	ที่รูที่ัช้	ไนส์	ออกัแบบให้ลดีกัารเกัิดีของเส่ยไดี้อย่างน้อย	9%	
เมิ่�อเที่่ยบกัับกัารใช้้แผู้่นป็ูผู้นังแผู้่นตรงที่ั�ว่ไป็	

ไมิ้บันไดี	ซี่เมินต์บอร์ดี	ปิ็ดีผู้ิว่ดี้ว่ย	SPC	คุว่ามิหนา	4	มิมิ.
สามิารถึเล่อกัลายหรอ่Customize	ขนาดีไดี้
แข็งแรง	ที่นที่าน	อายุกัารใช้้งานยาว่นานที่นต่อกัารข่ดีข่ว่น

สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่น อัลตร้าคลีน

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ส่งเสรมิิสุขอนามิัยที่่�ดี่	(Well-being)	โดีย	สมิาร์ที่บอร์ดี	เอสซี่จ่	อัลตร้าคุล่น	
ป้็องกัันเช้่�อราและตะไคุร่นำ�า,ป้็องกัันแบคุที่เ่รยีและไว่รัส	ไดี้อย่างน้อย	99%

ส่ที่นที่าน	2	เที่่า	มิาตรฐานเท่ี่ากัันทีุ่กัแผู้่น	ดี้ว่ยเที่คุโนโลย่	ULTRA	CLEAN	
COATING
ส่ไมิ่ลอกัแมิ้ผู้่านกัารเช้็ดีที่ำาคุว่ามิสะอากัดี้ว่ย	ALCOHOL	หรอ่	SODIUM	 
HYPOCHLORITE
ที่นที่าน	ช่้ว่ยยับยั�งเช้่�อรา	ตะไคุร่	และยับยั�งแบคุที่เ่รยีไดี้	99%
ที่นต่อรังส่	UV
แข็งแรง	ที่นที่าน
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คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ 
SCG SMART ARI CLINIC

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ป็ระหยัดีที่รัพยากัรธิรรมิช้าติและย่ดีอายุกัารใช้้งาน	(Circularity)	โดียคุลินิกัโรคุ
ระบบที่างเดีินหายใจ	SCG	SMART	ARI	CLINIC	ถูึกัออกัแบบให้อาคุารไดี้รับกัาร
ออกัแบบเป็็นระบบโมิดีูลาร์	ที่ำาให้สามิารถึเคุล่�อนย้าย	แยกัช้ิ�นส่ว่น	เพ่�อนำามิา
ป็ระกัอบเป็็นอาคุารใหมิ่ไดี้อย่างน้อย	75%	ของมิูลคุ่าว่ัสดีุและอุป็กัรณ์ที่่�ใช้้
ส่งเสรมิิสุขอนามิัยที่่�ดี่	(Well-being)	โดีย	คุลินิกัโรคุระบบที่างเดีินหายใจ	
SCG	SMART	ARI	CLINIC	ถึูกัออกัแบบให้อาคุารไดี้รับกัารออกัแบบระบบกัารไหล
เว่ยีนอากัาศ	ตามิมิาตรฐาน	ASHRAE	170-2021	ที่ำาให้ลดีกัารแพร่กัระจายของ
เช้่�อโรคุในอากัาศ	และช่้ว่ยดีักัจับเช้่�อไว่รัสที่่�ติดีมิากัับฝุ้�นขนาดี	0.3	ไมิคุรอน	ภายใน
พ่�นที่่�อาคุาร	ไดี้อย่างน้อย	99%

Air	Quality	Control
คุว่บคุุมิอุณหภูมิิและคุว่ามิช้่�นสัมิพัที่ธิ์
คุว่บคุุมิ	Ventilation	Rate	ตามิข้อกัำาหนดีของแต่ละพ่�นที่่�	และเล่อกัใช้้	Filtration	
ที่่�ตรงตามิข้อกัำาหนดี	(HEPA	Filter)
ออกัแบบเพ่�อคุว่บคุุมิ	Air	Flow	ภายในห้อง

Easy	Clean	Coating
เช้็ดีล้างซีำ�า	ๆ	ดี้ว่ย	Alcohol	ไดี้	ที่นต่อรังส่	UV	(UV	ASTM	G154	Cycle2)
ที่นที่านต่อเช้่�อราและตะไคุร่	(มิอกั.	2321-2549)
เคุล่อบส่ผู้นังจากัโรงงานไดี้มิาตรฐานเที่่ากัันทีุ่กัแผู้่น

ติดีตั�งดี้ว่ย	Speed	Panel
ระบบผู้นังป็ระกัอบเร็ว่ที่่�หน้างาน	เสร็จเร็ว่กัว่่า
สามิารถึยกัเข้าไดี้ทีุ่กัพ่�นที่่�ที่ั�งภายในและภายนอกั
ว่ัสดีุที่ำาจากั	Smartboard	ที่นที่าน	ที่นนำ�า	ที่นช้่�้น
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สวน / พื�นที่รอบบ้าน

กระเบื�องคอนกรีตปูพื�น เอสซีจี 
SCG Concrete Floor Tiles

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารใช้้ที่รัพยากัรธิรรมิช้าติ	ดี้ว่ยกัารใช้้ว่ัสดีุรไีซีเคุิลในกัารผู้ลิต	อย่างน้อย	11%

กัระเบ่�องคุอนกัรตีป็ูพ่�น	เอสซี่จ่	รูป็ที่รงส่�เหล่�ยมิผู้ิว่เรยีบ	สำาหรับงานป็ูตกัแต่ง
ภูมิิที่ัศน์	ฟุตบาที่	ที่างเดีิน	ลานอเนกัป็ระสงค์ุ	เพ่�อกัารสัญจรที่่�ยอดีเย่�ยมิ	สว่ยเรยีบ
ในทีุ่กัมิุมิมิอง	คุว่ามิแข็งแรงสินคุ้าไดี้มิาตรฐานกัารผู้ลิต	ดี้ว่ยเคุร ่�องจักัรกัำาลังอัดีสูง	
ที่ำาให้มิ่คุว่ามิแข็งแรง	อายุกัารใช้้งานยาว่นาน

กระเบื�องหินขัดสำเร็จรูป เอสซีจี 
SCG TERRAZZO TILE

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารใช้้ที่รัพยากัรธิรรมิช้าติ	ดี้ว่ยกัารใช้้ว่ัสดีุรไีซีเคุิลในกัารผู้ลิต	อย่างน้อย	50%

สว่ยเรยีบสบายตา	เพิ�มิคุว่ามิหรูหราให้พ่�นที่่�	กัระเบ่�องหินขัดีสำาเร็จรูป็
เอสซี่จ่	Terrazzo	Tile	เรยีบเน่ยนสว่ยงามิมิั�นคุงในทีุ่กัย่างกั้าว่	ให้พ่�นผู้ิว่ที่่�ต่อเน่�อง
เน่ยนเป็็นผู้่นเดี่ยว่กัันอย่างไร้รอยต่อ	มิ่คุว่ามิเป็็นธิรรมิช้าติของเมิ็ดีหินที่่�กัระจายตัว่ที่ั�ว่
แผู้่นกัระเบ่�องอย่างอิสระ	ที่ำาให้มิ่คุว่ามิกัลมิกัล่น	และสว่ยงามิเข้ากัันไดี้อย่างลงตัว่
แข็งแรงที่นที่านดี้ว่ยกัารผู้ลิตจากัเคุร ่�องจักัรทัี่นสมิัย	ที่นที่านต่อแรงกัระแที่กั	และรอย
ขูดีข่ดีไดี้อย่างคุุ้มิคุ่า	ดีูแลรักัษาง่ายในระยะยาว่
คุุ้มิคุ่าดี้ว่ยอายุกัารใช้้งานที่่�ยาว่นาน	กัารที่ำาคุว่ามิสะอาดีง่าย	ช้่ว่ยป็ระหยัดีคุ่าใช้้จ่ายใน
กัารดีูแลรักัษา
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วัสดุตกแต่งผนัง เอสซีจี  รุน่ ทรูเซนเซชั่น ฮอรีซอน

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ว่ัสดีุตกัแต่งผู้นัง	เอสซี่จ่	รุ่น	ที่รูเซีนเซีช้ั�น	ฮอรซีีอน	สามิารถึลดีกัารเกัิดีของเส่ยไดี้
อย่างน้อย	40%	ดี้ว่ยกัารออกัแบบให้มิ่สินคุ้าแผู้่นเข้ามิุมิ	เพ่�อลดีขั�นตอนกัารตัดีแต่ง
แผู้่นในกัารติดีตั�งที่่�หน้างาน

ว่ัสดีุตกัแต่งผู้นัง	เอสซี่จ่	รุ่น	ที่รูเซีนเซีช้ั�น	ฮอรซีีอน	ผู้สานคุว่ามิเรยีบสไตล์โมิเดีิร์น	
และคุว่ามิเป็็นธิรรมิช้าติเข้ากัันไดี้อย่างลงตัว่	แต่งเติมิเอกัลักัษณ์ให้กัับบ้านไดี้เป็็น
อย่างดี่	ให้คุว่ามิงดีงามิที่่�เรยีบหรูดีูมิ่มิิติ	ตัว่แผู้่นออกัแบบให้มิ่แผู่้นเข้ามิุมิสำาหรับติดี
ตั�งเข้ามิุมิโดียเฉพาะ	ไมิ่ต้องมิ่กัารตัดีเจ่ยรขอบ	ลดีของเส่ย	ลดีฝุ้�นจากักัารตัดีแต่งแผู้่น
กัระเบ่�องที่่�หน้างาน

วัสดุตกแต่งผนัง  เอสซีจี รุน่ ทรูทัช ไนส์

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ป็ระหยัดีที่รัพยากัรธิรรมิช้าติและย่ดีอายุกัารใช้้งาน	(Circularity)	โดีย
ว่ัสดีุตกัแต่งผู้นัง	เอสซี่จ่	รุ่น	ที่รูที่ัช้	ไนสส์	ออกัแบบให้ลดีกัารเกิัดีของเส่ย
ไดี้อย่างน้อย	9%	เมิ่�อเที่่ยบกัับกัารใช้้แผู้่นป็ูผู้นังแผู้่นตรงที่ั�ว่ไป็	

ว่ัสดีุตกัแต่งผู้นัง	เอสซี่จ่	รุ่น	ที่รูที่ัช้	ไนส์	ดี้ว่ยแรงบันดีาลใจจากัสายแร่ที่่�เรยีงตัว่
ขนานกัันเป็็นที่าง	สั�งสมิมิายาว่นานกั่อเกัิดีเป็็นหินแกัรนิตไนส์	อว่ดีคุว่ามิงามิตามิ
ลักัษณะหินตามิธิรรมิช้าติ	ถึ่ายที่อดีสู่กัระเบ่�องตกัแต่งผู้นังสู่คุว่ามิงามิของ
สถึาปั็ตยกัรรมิ	French	Electric	Style	ยิ�งใหญ่	มิ่เสน่ห์	และที่รงคุุณคุ่า
ออกัแบบให้ลดีกัารเกิัดีของเส่ยในขั�นตอนกัารติดีตั�งไดี้อย่างน้อย	9%	ดี้ว่ยกัาร
ออกัแบบให้มิ่สินคุ้าแผู่้นเข้ามิุมิ	เพ่�อลดีขั�นตอนกัารตัดีแต่งแผู่้นในกัารติดีตั�งที่่�หน้างาน
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รั�วสำเร็จรูป เอสซีจี  (ชนิดก้อน)

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารใช้้ที่รัพยากัรธิรรมิช้าติ	ดี้ว่ยกัารใช้้ว่ัสดีุรไีซีเคุิลในกัารผู้ลิต	อย่างน้อย	16%

ผู้ลิตภัณฑ์์รั�ว่คุอนกัรตีสำาเร็จรูป็	เอสซี่จ่	ช้นิดีกั้อน	ล้อมิคุว่ามิอุ่นใจดี้ว่ยรั�ว่ที่่�แข็งแกัร่ง
มิั�นคุง	พร้อมิใส่สไตล์ให้ช้่ว่ติ	รั�ว่สำาเร็จรูป็	เอสซี่จ่	ช้นิดีกั้อน	ผู้ลิตดี้ว่ยเคุร ่�องจักัรกัำาลัง
อัดีสูง	จ้งมิ่คุว่ามิแข็งแรงที่นที่านอายุกัารใช้้งานยาว่นาน	ติดีตั�งง่าย	รว่ดีเร็ว่	และมิ่	
รูป็แบบให้เลอ่กัหลากัหลายสไตล์ตามิคุว่ามิต้องกัารที่่�แตกัต่าง

บล็อกปูพื�น เอสซีจี (Concrete Paving Block)

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารใช้้ที่รัพยากัรธิรรมิช้าติ	ดี้ว่ยกัารใช้้ว่ัสดีุรไีซีเคุิลในกัารผู้ลิต	อย่างน้อย	15%

บล็อกัป็ูพ่�น	เอสซี่จ่	ดี่ไซีน์สว่ยงามิที่่�มิาพร้อมิคุว่ามิแข็งแกัร่ง	บล็อกัป็ูพ่�นไดี้พัฒนารูป็
แบบให้มิ่คุว่ามิหลากัหลายที่ั�งดี้านรูป็ที่รงและผู้ิว่หน้า	เพ่�อตอบรับทีุ่กังานดี่ไซีน์	
เข้ากัับทุี่กัสไตล์ไดี้อย่างคุรบถึ้ว่น
คุุ้มิคุ่าดี้ว่ยคุว่ามิแข็งแกัร่ง	ใช้้งานหลากัหลาย	อายุกัารใช้้งานยาว่นาน	รังสรรคุ์พ่�นที่่�
ภายนอกัให้สว่ยงามิโดีดีเดี่นพร้อมิกัารใช้้งานที่่�หลากัหลาย	ตั�งแต่พ่�นรับนำ�าหนักัน้อย
เช้่น	งานตกัแต่งสว่น	ลานหน้าบ้าน	ที่างเที่้า	ไป็จนถ้ึงงานรับนำ�าหนักัมิากั	เช้่น	
ลานอเนกัป็ระสงคุ์	ลานจอดีรถึ	ถึนนรถึว่ ิ�ง	โกัดีังสินคุ้า	ท่ี่าเรอ่
คุว่ามิแข็งแรงของสินคุ้า	ไดี้มิาตรฐานกัารผู้ลิต	ดี้ว่ยเคุร ่�องจักัรกัำาลังอัดีสูงที่ำาให้มิ่
คุว่ามิแข็งแกัร่ง	รับนำ�าหนักัไดี้สูงถึ้ง	350	กักั./ตร.ซีมิ.	อายุกัารใช้้งานยาว่นาน
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กระเบื�องซีเมนต์ปูพื�น เอสซีจี

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารใช้้ที่รัพยากัรธิรรมิช้าติ	ดี้ว่ยกัารใช้้ว่ัสดีุรไีซีเคุิลในกัารผู้ลิต	อย่างน้อย	50%

เติมิแต่งให้พ่�นที่่�สว่ยงามิ	มิ่สไตล์โดีดีเดี่นดี้ว่ยกัระเบ่�องซี่เมินต์ป็ูพ่�น	เอสซี่จ่	
ที่่�มิ่ดี่ไซีน์ผู้ิว่หน้า	ลว่ดีลายและส่สันที่่�หลากัหลายตอบโจที่ย์ทีุ่กัสไตล์		สร้างมิุมิมิองใหมิ่
ในกัารตกัแต่งพ่�นไดี้ตามิจินตนากัาร

กัารใช้้งานหลากัหลาย	อายุกัารใช้้งานยาว่นาน	สามิารถึใช้้งานป็ูพ่�นไดี้หลากัหลาย	
ตั�งแต่พ่�นรับนำ�าหนักัน้อยเช้่น	งานตกัแต่งสว่น	ลานหน้าบ้าน	ที่างเที่้า	ไป็จนถึ้งงาน
รับนำ�าหนักัป็านกัลาง	Light	Lode	Traffic	เช้่น	ลานจอดีรถึ	ถึนนที่างเข้าโคุรงกัาร	
(ติดีตั�งดี้ว่ยป็ูนที่รายบนพ่�นคุอนกัรตี)

คุว่ามิแข็งแรงของสินคุ้ากัระเบ่�องคุอนกัรตีป็ูพ่�น	เอสซี่จ่	ผู้ลิตดี้ว่ยเคุร ่�องจักัรที่่�ไดี้
มิาตรฐาน	ผู่้านกัารที่ดีสอบคุุณสมิบัติที่างดี้านว่ศิว่กัรรมิ	โดียสามิารถึรับแรงอัดี
ตามิขว่างไดี้	อย่างน้อย	30	กักั./ตร.ซีมิ.

กระเบื�องหินขัดสำเร็จรูป เอสซีจี รุ่นเทอร์ราซโซ่ พร้อม

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ป็ระหยัดีที่รัพยากัรธิรรมิช้าติและย่ดีอายุกัารใช้้งาน	(Circularity)	โดีย	กัระเบ่�องหิน
ขัดีสำาเร็จรูป็	เอสซี่จ่	รุ่น	เที่อร์ราซีโซี่	พร้อมิสามิารถึลดีของเส่ยจากักัารขัดีหน้างานไดี้
อย่างน้อย	2	กัิโลกัรัมิต่อตารางเมิตร	เมิ่�อเที่่ยบกัับกัระเบ่�องหินขัดีที่ั�ว่ไป็

Terrazzo	Prompt	กัระเบ่�องเที่อร์ราซีโซี่แท้ี่	ที่่�มิาพร้อมิเที่คุโนโลย่กัารขัดีผู้ิว่หน้า
แบบ	High	Polished	จากัโรงงาน	ที่ำาให้ผู้ิว่หน้ามิ่คุว่ามิเน่ยนเรยีบ	จง้ไมิ่ต้องขัดี
เปิ็ดีผู้ิว่หน้า	ในระหว่่างกัารติดีตั�งเหมิ่อนกัระเบ่�องเที่อร์ราซีโซี่รุ่นที่ั�ว่ไป็	ช้่ว่ยลดีขั�นตอน
กัารที่ำางานและระยะเว่ลากัารติดีตั�ง	ตอบโจที่ย์คุว่ามิสะดีว่กัสบาย	แมิ้พ่�นที่่�ขนาดีเล็กั 
กั็สามิารถึใช้้งานไดี้

กัระเบ่�องเที่อร์ราซีโซี่แที่้	ไมิ่พิมิพ์ลายเหมิ่อนกัระเบ่�องที่ั�ว่ไป็
ผิู้ว่หน้าขัดีสำาเร็จ	ติดีตั�งง่าย	และรว่ดีเร็ว่
ผู้ิว่หน้าเงา	เรยีบเน่ยน	ลว่ดีลายเป็็นธิรรมิช้าติ
แข็งแกัร่ง	ที่นที่าน	ต่อแรงกัระแที่กั
ดีูแลรักัษาง่าย	คุุ้มิคุ่าในระยะยาว่	
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กระเบื�องเซรามิก

กระเบื�องเซรามิก Hygienic Tile คอตโต้

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ยับยั�งแบคุที่่เรยีบนพ่�นผิู้ว่กัระเบ่�อง	ไดี้มิากัถึ้ง	90%

สารซีิลเว่อร์นาโน	(Silver	Nano)	สามิารถึยับยั�งกัารเติบโตของเช้่�อแบคุที่เ่รยี
ที่่�เกั่�ยว่กัับมินุษย์ไดี้จำานว่นมิากั
ไดี้รับกัารรับรองผู้ลกัารที่ดีสอบและคุว่บคุุมิโดีย
มิาตรฐานอุตสาหกัรรมิป็ระเที่ศญ่�ป็ุ�น	JIS	Z-2801
เหมิาะกัับกัารใช้้ในพ่�นที่่�ที่่�ต้องกัารกัารดีูแลให้ป็ลอดีภัยจากัเช้่�อแบคุที่เ่รยีเป็็นพิเศษ	
เช้่น	ห้องคุรัว่	ห้องนั�งเล่น	ห้องอาหาร	พ่�นที่่�พักัผู่้อน	หรอ่บรเิว่ณที่างเดีินเข้าจากั
ภายนอกัอาคุาร

กระเบื�องฟอกอากาศ AIR ION คอตโต้

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

กัระเบ่�องคุอตโต้	รุ่น	กัระเบ่�องฟอกัอากัาศ	หรอ่	AIR	ION	ช้่ว่ยลดีฝุ้�น	PM	2.5	
ภายในห้องสูงสุดี	89%	ภายใน	30	นาที่่	บนพ่�นที่่�กัารใช้้งาน	40%	ของพ่�นที่่�ห้อง	
ดี่ต่อสุขภาพของผูู้้อยู่อาศัย	
ภายใต้กัารที่ดีสอบ	:	ตามิมิาตรฐาน	SS	554:2016	Singapore	standard	โดีย
สถึาบัน	ALS	Laboratory	Group	(Thailand)	และ	JIS	B	9929:2006	
Standard	for	measuring	methods	of	airbone	ion	density	
(FOREIGN	STANDARD)		โดียสถึาบัน	TUV	SUD	ป็ระเที่ศสิงคุ์โป็ร์

AIR	ION	กัระเบ่�องฟอกัอากัาศ	คุอ่	นว่ัตกัรรมิกัระเบ่�อง	ที่่�ผู้สมิจากัแร่ธิาตุธิรรมิช้าติ	
Tourmaline	บนผู้ิว่หน้ากัระเบ่�อง	และเข้าที่ำาป็ฏิิกัิรยิาดีักัจับฝุ้�น	โดีย	AIR	ION	
สามิารถึป็ล่อยป็ระจุไอออนลบไดี้ในระดีับ	3,000	ions/cm3	เพ่�อเข้าดีักัจับฝุ้�นโดีย
ฝุ้�นลดีลงไป็ถ้ึง	89%	ภายในระยะเว่ลา	30	นาที่่	หลังติดีตั�ง	AIR	ION	อย่างน้อย	
40%	ของพ่�นที่่�
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กระเบื�องเซรามิกปูพื�น คอตโต้ ทุกสี ทุกขนาด

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารใช้้นำ�าในกัระบว่นกัารผู้ลิตอย่างน้อย	25%
ป็ราศจากัสารอินที่รยี์ระเหย	(VOC)จากักัระบว่นกัารผู้ลิตที่่�เผู้าในอุณหภูมิิที่่�สูงกัว่่า	
1,000	องศาเซีลเซี่ยส

สำาหรับใช้้ในกัารป็ูพ่�นที่ั�ว่ไป็ภายในอาคุาร

กระเบื�องเซรามิกบุผนัง คอตโต้  
ทุกสี ทุกขนาด
คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารใช้้นำ�าในกัระบว่นกัารผู้ลิต	อย่างน้อย	25%
ป็ราศจากัสารอินที่รยี์ระเหย	(VOC)	จากักัระบว่นกัารผู้ลิตที่่�เผู้าในอุณหภูมิิที่่�สูงกัว่่า	
1,000	องศาเซีลเซี่ยส

สำาหรับใช้้ในกัารป็ูพ่�นที่ั�ว่ไป็ภายในอาคุาร

กระเบื�องเอ็กซ์พอร์ซเลน คอตโต้ 
ทุกสี ทุกขนาด
คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารใช้้นำ�าในกัระบว่นกัารผู้ลิต	อย่างน้อย	25%
ป็ราศจากัสารอินที่รยี์ระเหย	(VOC)	จากักัระบว่นกัารผู้ลิตที่่�เผู้าในอุณหภูมิิที่่�สูงกัว่่า	
1,000	องศาเซีลเซี่ยส

กัระเบ่�องเอ็กัซี์พอร์ซีเลน	กัระเบ่�องเน่�อแน่นพิเศษ
ที่น	รับนำ�าหนักั	เพราะมิ่ส่ว่นผู้สมิของอลูมิิน่าซี้�งแข็งเป็็นอันดีับสองรองจากัเพช้ร
ป้็องกัันคุราบดี่าง	เพราะกัระบว่นกัารให้คุว่ามิร้อนสูง	
ที่ำาให้เน่�อหลอมิเกัาะกัันจนแน่น	นำ�าซี้มิผู้่านไดี้ยากั
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กระเบื�องโมเสก คอตโต้ ทุกสี ทุกขนาด

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารใช้้นำ�าในกัระบว่นกัารผู้ลิต	อย่างน้อย	25%
ป็ราศจากัสารอินที่รยี์ระเหย	(VOC)	จากักัระบว่นกัารผู้ลิต
ที่่�เผู้าในอุณหภูมิิที่่�สูงกัว่่า	1,000	องศาเซีลเซี่ยส

กัระเบ่�องโมิเสกั	เน่�อ	Porcelain	สำาหรับใช้้ตกัแต่งพ่�นที่่�ต่างๆ

กระเบื�องเซรามิคปูพื�นและบุผนัง 
แบรนด์คอตโต้รุ่น อีโคเทอรา

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ป็ระหยัดีที่รัพยากัรธิรรมิช้าติและย่ดีอายุกัารใช้้งาน	(Circularity)	โดีย	กัระเบ่�อง
เซีรามิิคุป็ูพ่�นและบุผู้นัง	แบรนดี์	คุอตโต้	รุ่น	อ่โคุเที่อรา	เป็็นสินคุ้าที่่�ถึูกัผู้ลิตจากั
กัระบว่นกัารผู้ลิตที่่�ป็รับป็รุงให้สามิารถึนำาว่ัตถึุดีิบรไีซีดี์เคุิลมิาใช้้ที่ดีแที่นว่ัตถึุดีิบ
ธิรรมิช้าติ	ไดี้อย่างน้อย	80%	ของนำ�าหนักัว่ัตถึุดีิบรว่มิที่่�ใช้้ในกัารผู้ลิต

ECO	Collection	กัลุ่มิสินคุ้ารักัษ์โลกั	ดี้ว่ยกัระบว่นกัารของผู้ลิตภัณฑ์์ที่่�มิ่ส่ว่นที่่�ช้่ว่ย
ดีูแลโลกั	และสิ�งแว่ดีล้อมิ	อาที่ิ	กัารหมิุนเว่ยีนที่รัพยากัร	กัารลดีกัารใช้้ที่รัพยากัร	
ที่ั�งกัารดีูแลที่างตรงและที่างอ้อมิ
ลดีกัารใช้้ที่รัพยากัรธิรรมิช้าติใหมิ่	80%
ลดีกัารป็ล่อยกั๊าซี	CO2	จากักัารขนส่ง	75%	
เที่่ยบเที่่ากัับเราป็ลูกัต้นไมิ้ใหญ่กัว่่า	944	ต้น	
หมิุนเว่ยีนนำ�า	ลดีกัารใช้้นำ�าใหมิ่	25%	
ป็ราศจากัสารอินที่รยี์ระเหย	ป็ราศจากัสารเคุมิ่โลหะหนักั	
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กาวยาแนว

กาวยาแนวคอตโต้ ยับยั�งแบคทีเรีย
สูตรอัลตร้าพลาสเตอร์ (Ultra Plaster)

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

สามิารถึที่นกัารกััดีกัร่อนของกัรดีในนำ�ายาล้างห้องนำ�าไดี้ดี่กัว่่ากัาว่ยาแนว่ที่ั�ว่ไป็	3	เท่ี่า	
ด้ีว่ยส่ว่นผู้สมิของอัลตร้าพลาสเตอร์

เน่�อพลาสเตอร์เบส	(Ultra	Plaster)	ดี่กัว่่าซี่เมินต์เบส	(Cement)
ที่นกัรดี	3	เที่่า
ป้็องกัันราดีำา
ยับยั�งแบคุที่่เรยี
มิ่	29	เฉดีส่
ไหลเต็มิร่องล้กั	ป็าดีง่าย	เน่�อเน่ยนสว่ย
เหมิาะกัับยาแนว่พ่�นและผู้นัง	ภายในอาคุาร

LT แผ่นปูพื�นแบบ Smart Flexible by COTTO

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

LT	by	COTTO	แผู่้นป็ูพ่�น	Smart	Flexible	ลดีกัารป็ล่อยสารป็ระกัอบอินที่รยี์
ระเหยง่าย	Volatile	Organic	Compounds	(VOCs)	ไมิ่เกัิน	0.5	mg/m3	ซี้�งไมิ่
เป็็นอันตรายต่อสุขภาพผูู้้อยู่อาศัย	มิ่คุว่ามิเป็็นมิิตรกัับสุขภาพอนามิัย	

แผู้่นป็ูพ่�น	Smart	Flexible	by	COTTO	นว่ัตกัรรมิใหมิ่ล่าสุดีของว่ัสดีุป็ูพ่�น	ที่ั�ง	
SPC/LVT	ที่่�ใช้้เที่คุโนโลย่นำาสมิัย	สร้างคุว่ามิย่ดีหยุ่น	เพ่�อป็ระสิที่ธิิภาพสูงสุดีใน
กัารใช้้งาน	พร้อมิพิมิพ์แผู้่นป็ูพ่�นเป็็นลายไมิ้ธิรรมิช้าติ	ออกัแบบลว่ดีลายเสมิ่อน
ต้นแบบฉบับว่ัสดีุจรงิ	ป้็องกัันนำ�า	100%	ป้็องกัันป็ลว่กั	ง่ายต่อกัารดีูแลรักัษา	 
พร้อมิที่ั�งพัฒนาระบบติดีตั�งให้ง่ายและรว่ดีเร็ว่ที่่�สุดี	เพ่�อให้คุุณไดี้สัมิผู้ัสคุว่ามิงดีงามิ	
บนพ่�นแห่งคุุณภาพ

ที่นต่อแรงข่ดีข่ว่น
ติดีตั�ง	และ	ที่ำาคุว่ามิสะอาดีง่าย
ระบบคุลิ�กัล็อคุ	ติดีตั�งแข็งแรง	ไมิ่แยกัตัว่ออกัจากักััน
กัันนำ�า	,	กัันป็ลว่กั
รับป็ระกัันสินคุ้านาน	15	ปี็	
*คุ้นหารุ่นสินคุ้าที่ั�งหมิดีไดี้ที่่�	www.ltbycotto.com
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สุขภัณฑ์และก๊อกน�ำ 

สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์ว 3.8 ลิตร คอตโต้

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารใช้้นำ�า	36%	(เมิ่�อเที่ย่บกัับสุขภัณฑ์์ฟลัช้ว่าล์ว่	รุ่นที่ั�ว่ไป็ที่่�ใช้้นำ�า	6	ลิตร)

ฝ้ารองนั�งเปิ็ดีปิ็ดีนุ่มินว่ล	ป้็องกัันกัารตกักัระแที่กั
รุ่น	Munich	II	ดี่ไซีน์ดี้านหลังขนานกัับพ่�นผู้นัง	เพิ�มิคุว่ามิสว่ยงามิ	
ง่ายต่อกัารที่ำาคุว่ามิสะอาดี

สุขภัณฑ์สองชิ�น Single Flush 4.5 ลิตร คอตโต้

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารใช้้นำ�า	25%	(เมิ่�อเที่่ยบกัับสุขภัณฑ์์	Single	Flush	ที่ั�ว่ไป็ที่่�ใช้้นำ�า	6	ลิตร)

รุ่น	Boom	ดี่ไซีน์ป็กัปิ็ดีที่่อสว่ยงามิ	ช้่ว่ยที่ำาคุว่ามิสะอาดีไดี้ง่ายข้�น
นั�งสบายดี้ว่ยฝ้ารองนั�งแบบหน้ายาว่	รูป็ที่รง	elongate
ฝ้ารองนั�งเปิ็ดีปิ็ดีนุ่มินว่ล	ป้็องกัันกัารตกักัระแที่กั

สุขภัณฑ์สองชิ�น Dual Flush 2.5/4 ลิตร คอตโต้

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารใช้้นำ�า	25%	(เมิ่�อเที่่ยบกัับสุขภัณฑ์์	Dual	Flush	รุ่นที่ั�ว่ไป็ที่่�ใช้้นำ�า	3/6	ลิตร)
สุขภัณฑ์์	คุอตโต้	รุ่นที่่�เคุล่อบดี้ว่ย	Ultra	Clean	Plus	สามิารถึยับยั�งแบคุที่่เรยีบน
พ่�นผู้ิว่ไดี้มิากัถึ้ง	99%	(ที่่�อายุกัารใช้้งาน	10	ปี็)

รุ่น	Simply	Modish	เลอ่กัป็ระหยัดีนำ�าไดี้	2	แบบ	ที่ั�งแบบ	2.5	ลิตร	และ	4	ลิตร	
ฝ้ารองนั�งดี่ไซีน์	Slim	ถูึกัออกัแบบให้นั�งสบายยิ�งข้�น	
ฝ้ารองนั�งแบบ	Urea	มิ่คุุณสมิบัติที่่�แข็งแรงที่นที่าน	และสามิารถึกัันรอยข่ดีข่ว่นไดี้ดี่	
พร้อมิระบบ	“Click	Release”	ติดีตั�งและถึอดีล้างที่ำาคุว่ามิสะอาดีง่าย
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สุขภัณฑ์ชิ�นเดียว Single Flush 3.8 ลิตร คอตโต้

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารใช้้นำ�า	36%	(เมิ่�อเที่ย่บกัับสุขภัณฑ์	์Single	Flush	รุ่นที่ั�ว่ไป็ที่่�ใช้้นำ�า	6	ลิตร)
สุขภัณฑ์์	คุอตโต้	รุ่นที่่�เคุล่อบดี้ว่ย	Ultra	Clean	Plus	สามิารถึยับยั�งแบคุที่่เรยี 
บนพ่�นผู้ิว่ไดี้มิากัถึ้ง	99%	(ที่่�อายุกัารใช้้งาน	10	ปี็)

รุ่น	Verzo	สุขภัณฑ์์อัตโนมิัติดี่ไซีน์เป็็นเอกัลักัษณ์	ฟังกั์ช้ั�นที่่�หลากัหลายคุรบคุรัน	
โดีดีเดี่นดี้ว่ยเที่คุโนโลย่ที่่�จะช้่ว่ยเพิ�มิคุว่ามิเร็ว่และป็ระสิที่ธิิภาพกัารคุว่บคุุมิ
ไดี้อย่างเหน่อกัว่่า
ระบบเปิ็ดี/ปิ็ดีฝ้าอัตโนมิัติ	ตรว่จจับคุว่ามิเคุล่�อนไหว่ผู่้าน	Microwave	
Technology	ที่ำาให้ระบบมิ่คุว่ามิรว่ดีเร็ว่และแมิ่นยำายิ�งข้�น	พร้อมิระบบฝ้ารองนั�งอุ่น	
เพ่�อคุว่ามิรู้ส้กัผู้่อนคุลายในระหว่่างใช้้งาน
ระบบช้ำาระล้างอัตโนมิัติ	“Powerful	Jet”	รว่ดีเร็ว่	หมิดีจดี	ที่รงพลัง	ดี้ว่ยนำ�าเพ่ยง	
3.8	ลิตร

สุขภัณฑ์ชิ�นเดียว Dual Flush 2.5/4 ลิตร คอตโต้

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ลดีกัารใช้้นำ�า	25%	(เมิ่�อเที่ย่บกัับสุขภัณฑ์์	Dual	Flush	รุ่นที่ั�ว่ไป็ที่่�ใช้้นำ�า	3/6	ลิตร)
สุขภัณฑ์	์คุอตโต้	รุ่นที่่�เคุล่อบดี้ว่ย	Ultra	Clean	Plus	สามิารถึยับยั�งแบคุที่เ่รยีบน
พ่�นผู้ิว่ไดี้มิากัถึ้ง	99%	(ที่่�อายุกัารใช้้งาน	10	ปี็)

รุ่น	Simply	Modish	เล่อกัป็ระหยัดีนำ�าไดี้	2	แบบ	ที่ั�งแบบ	2.5	ลิตร	และ	4	ลิตร
ดี่ไซีน์เต็มิฐานป็กัปิ็ดีที่่อ	ที่ั�งสว่ยงามิและที่ำาคุว่ามิสะอาดีง่าย
ฝ้ารองนั�งดี่ไซีน์	Slim	ออกัแบบให้นั�งสบายยิ�งข้�น	ว่ัสดีุ	Urea	มิ่คุุณสมิบัติที่่�แข็งแรง
ที่นที่าน	และสามิารถึกัันรอยข่ดีข่ว่นไดี้ดี่	พร้อมิระบบ	“Click	Release”	ติดีตั�งและ
ถึอดีล้างที่ำาคุว่ามิสะอาดีง่าย
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ฟลัชวาล์วโถ่ปัสสาวะชาย 
(Flush Valves for Urinals) คอตโต้

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

COTTO	ECO	ฟลัช้ว่าล์ว่	โถึปั็สสาว่ะช้ายขนาดีที่่อนำ�าเข้า	1/2	นิ�ว่	ป็ระหยัดีนำ�า	25%	
เมิ่�อเที่่ยบกัับรุ่นที่ั�ว่ไป็	*ตามิ	มิอกั.	1094-2542	
*ป็รมิิาตรนำ�าเฉล่�ยไมิ่เกัิน	2.0	ลิตร/คุรั�ง	ที่่�แรงดีัน	1,2	และ	3	บาร์

ฟลัช้ว่าล์ว่โถึปั็สสาว่ะช้ายช้นิดีกัดี	(ระยะติดีตั�ง	45	มิมิ.)
Extra	Chrome	:	ชุ้บผู้ิว่	nickel-chromium	หนาถึ้ง	8	ไมิคุรอน
*คุ้นหารุ่นสินคุ้ากัรนีที่ั�งหมิดีไดี้ที่่�	www.cotto.com

ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า ล้างมือ คอตโต้

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ใช้้ว่ัสดีุรไีซีเคุิลในกัารผู้ลิตอย่างน้อย	45%
ป็ระหยัดีนำ�ามิากักัว่่า	20%	เมิ่�อเที่่ยบกัับกั๊อกัอ่างล้างหน้าที่ั�ว่ไป็

รุ่น	X-POSH	กั๊อกัเดี่�ยว่อ่างล้างหน้าแบบกั้านโยกั	งานออกัแบบจากั	
Exposuring-steamlined	Achitechture:	รูป็ที่รงเรยีบง่าย	แฝ้งคุว่ามิโฉบเฉ่�ยว่
พลิ�ว่ไหว่	ทัี่นสมิัย
COTTO-CLEAN:	ป็ลอดีภัยจากัสารโลหะหนักัที่่�ป็นเป่็� อนมิากัับนำ�า	ดี้ว่ยกัรรมิว่ธิิ่กัาร
ผู้ลิตที่่�ลดีสารโลหะหนักั	ที่ั�งตะกัั�ว่	แคุดีเมิ่�ยมิ	สังกัะส่
Extra	Chrome:	ชุ้บผู้ิว่	Nickel-Chrome	หนา	8	ไมิคุรอน	คุงที่นเงางามิ
*คุ้นหารุ่นสินคุ้ากัรนีที่ั�งหมิดีไดี้ที่่�	www.cotto.com

ก๊อกปิดเปิดอัตโนมัติสำหรับ
อ่างล้างหน้า ล้างมือ คอตโต้
คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ใช้้ว่ัสดีุรไีซีเคุิลในกัารผู้ลิตอย่างน้อย	45%
ป็ระหยัดีนำ�ามิากักัว่่า	20%	เมิ่�อเที่่ยบกัับกั๊อกัอ่างล้างหน้าที่ั�ว่ไป็

CT4902AC	ก๊ัอกัเดี่�ยว่อ่างล้างหน้าอัตโนมิัติ	(แบบใช้้ไฟฟ้า)
COTTO-CLEAN:	ป็ลอดีภัยจากัสารโลหะหนักัที่่�ป็นเป่็� อนมิากัับนำ�า	ดี้ว่ยกัรรมิว่ธิิ่กัาร
ผู้ลิตที่่�ลดีสารโลหะหนักั	4	ช้นิดี	(ตะกัั�ว่,	แคุดีเมิ่�ยมิ,	ที่องแดีง,	สังกัะส่)
Extra	Chrome:	ชุ้บผู้ิว่	Nickel-Chrome	หนา	8	ไมิคุรอน	คุงที่นเงางามิ
*คุ้นหารุ่นสินคุ้ากัรนีที่ั�งหมิดีไดี้ที่่�	www.cotto.com
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ก๊อกสำหรับล้างจาน คอตโต้

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ใช้้ว่ัสดีุรไีซีเคุิลในกัารผู้ลิตอย่างน้อย	45%
ป็ระหยัดีนำ�ามิากักัว่่า	20%	เมิ่�อเที่่ยบกัับกั๊อกัอ่างล้างหน้าที่ั�ว่ไป็

Water	Saver	:	ติดีตั�ง	aerator	ที่่�ป็ลายสเป็าท์ี่	ป็ระหยัดีนำ�า	50%
COTTO-CLEAN:	ป็ลอดีภัยจากัสารโลหะหนักัที่่�ป็นเป่็� อนมิากัับนำ�า	ดี้ว่ยกัรรมิว่ธิิ่กัาร
ผู้ลิตที่่�ลดีสารโลหะหนักั	4	ช้นิดี	(ตะกัั�ว่,	แคุดีเมิ่�ยมิ,	ที่องแดีง,	สังกัะส่)
Extra	Chrome:	ชุ้บผู้ิว่	Nickel-Chrome	หนา	8	ไมิคุรอน	คุงที่นเงางามิ
*คุ้นหารุ่นสินคุ้ากัรนีที่ั�งหมิดีไดี้ที่่�	www.cotto.com

ฝ้ักบัวอาบน�ำ คอตโต้

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รับััการัรัับัรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ป็ระหยัดีนำ�าไดี้มิากักัว่่า	20%	เมิ่�อเที่่ยบกัับฝั้กับัว่ที่ั�ว่ไป็

ฝั้กับัว่พร้อมิสาย	3	ฟังกั์ช้ัน
เล่อกัป็รับเป็ล่�ยนกัารใช้้งานไดี้	3	รูป็แบบ
Easy-Clean	Technology	ง่ายต่อกัารที่ำาคุว่ามิสะอาดีสิ�งสกัป็รกัภายใน	
เพ่ยงใช้้นิ�ว่ถึูป็ุ�มิยางที่่�หน้าฝั้กับัว่
ผู้ลิตจากัพลาสติกั	ABS	คุุณภาพดี่	แข็งแรงที่นที่าน
*คุ้นหารุ่นสินคุ้ากัรนีที่ั�งหมิดีไดี้ที่่�	www.cotto.com
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ชุดหัวฉีดชำระ คอตโต้

คุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับัการัรับััรัองฉลาก SCG Green Choice

ข้้อมูลสินคุ้า

ป็ระหยัดีนำ�าไดี้มิากักัว่่า	20%	เมิ่�อเที่่ยบกัับชุ้ดีหัว่ฉ่ดีช้ำาระที่ั�ว่ไป็

สายฉ่ดีช้ำาระโคุรเมิ่�ยมิ	2	ฟังกั์ช้ันเป็ล่�ยนสายนำ�าดี้ว่ยป็ุ�มิกัดี
สายฉ่ดีช้ำาระที่่�ผู้ลิตจากัพลาสติกั	ABS	คุุณภาพดี่	แข็งแรง	ที่นที่าน	ชุ้บผู้ิว่เงางามิ	
ป็ุ�มิกัดีเป็ล่�ยนสายนำ�า	สะดีว่กัต่อกัารใช้้งาน	เล่อกัสายนำ�าไดี้ตรงกัับกัารใช้้งาน	
ที่ั�งสายนำ�าเพ่�อกัารช้ำาระล้างสูงสุดีอย่าง	Jet	Flow	และสายนำ�านุ่มินว่ล 
อย่าง	Soft	Flow
*คุ้นหารุ่นสินคุ้ากัรนีที่ั�งหมิดีไดี้ที่่�	www.cotto.com
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