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โรงงานแห่งใหม่ในเซี่ยงไฮ้ รองรับลูกคา้ในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ของเอเชีย 

 

เฮงเคล็ เปดิโรงงานผลติเทคโนโลยีกาว ใหญท่ี่สดุในโลก  

ในประเทศจนี  
 

เฮงเคล็ เปดิโรงงานผลติเทคโนโลยกีาวทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ตัง้อยูใ่นนครเซีย่งไฮ้ ประเทศจนี 

มุ่งขยายก าลงัการผลติรองรบัตลาดเศรษฐกจิเกดิใหม่ 

พรอ้มสง่มอบนวตักรรมเทคโนโลยกีาวใหก้ลุม่ลกูคา้ทีก่ าลงัขยายตวัในประเทศจนีและทัว่ภมูภิาคเอเชยีได้

อยา่งรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

โรงงานแห่งใหม่ซึ่งมีชื่อเรยีกขานวา่ “โรงงานมังกร” หรอื “Dragon Plant” ของเฮงเค็ล มีพื้นที่ 150,000 

ตารางเมตร     

เป็นศูนย์กลางการผลิตกาวส าหรับภาคอตุสาหกรรมในประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียแปซฟิิค 

ลูกค้าทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายของโรงงานกาวแห่งใหม่นี้ประกอบด้วย 

องค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละสินคา้อุปโภคบริโภคหลากหลายประเภท 

โดยมีก าลังการผลิตกาวสูงสดุ 428,000 เมตริกตันต่อป ี

“โรงงานผลิตกาวแห่งใหม่นี้จะมีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนกลยุทธป์ ี พ.ศ. 2559 

ของเฮงเค็ลสู่ความส าเร็จ โดยจะชว่ยให้ธุรกิจเทคโนโลยีกาวขยายตวัและยกระดับไปทั่วโลก 

พร้อมกับเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในประเทศเศรษฐกิจเกดิใหม่” มร. คาสเปอร์ รอร์สเต็ด 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ของเฮงเค็ล กลา่ว โดยภายในพธิีเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการ 

มีนักการเมืองและนักธุรกิจของจีนหลายคน รวมถงึ ดร. ซโิมเน ่ บาเกล-ทราห ์

ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลและกรรมการผู้ถือหุ้น เข้าร่วมงานดว้ย 

ปัจจุบันยอดขายของเฮงเค็ลในตลาดเศรษฐกิจเกดิใหม่อยู่ที่ 45 เปอร์เซ็นต ์ ของยอดขายทั้งหมด 

ขณะทีพ่นักงานที่ประจ าอยู่ในประเทศเหล่านี้มีจ านวนทั้งหมด 55 เปอร์เซ็นต์ ของพนกังานทัว่โลก 

หนึ่งในเป้าหมายทางการเงนิของเฮงเค็ล ภายในปีพ.ศ. 2559 

คือการเพิ่มยอดขายในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่เป็น 10,000 ล้านยูโร ในขณะที่ยอดขายรวมของเฮงเค็ล 

จะอยู่ที ่20,000 ล้านยูโร   
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 “การเปิด ‘โรงงานมังกร’ หรือ “Dragon Plant” 

แห่งใหม่นี้เป็นความส าเร็จครั้งส าคัญของเฮงเค็ลและลูกค้า” มร. ยาน-เดิร์ก ออรสิ 

รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาว ของเฮงเค็ล กล่าว 

“การมีโรงงานที่มขีนาดใหญ่ขึ้น ช่วยให้บรษิัทฯ ท างานใกลช้ดิกับลูกคา้ในภูมิภาคนี้มากกวา่เดิม 

ไม่เพียงเฉพาะในเชิงภูมิศาสตร์เท่านัน้ แต่ยังรวมถึงการเสริมสร้างความมุ่งม่ันของเฮงเค็ล 

ในการรว่มมือกันสรา้งนวตักรรมและความส าเร็จร่วมกนั”   

เฮงเค็ลจะมุ่งเน้นการด าเนินการผลิตเทคโนโลยีกาว ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเคมีเซี่ยงไฮ ้

(Shanghai Chemical Industry Park) 

และจะขยายศักยภาพการผลิตเพื่อรองรับเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

การขยายก าลังการผลิตในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานของบรษิัท 

ในการผนึกก าลังและยกระดบัความแข็งแกร่งเครือข่ายการผลิตในระดับโลก 

ความตอ้งการผลติภณัฑก์าวที่เพิม่ขึน้ในภมูภิาคเอเชยี แปซฟิคิ 

เฮงเค็ล ใชเ้งินลงทนุมากกว่า 50 ล้านยูโรและว่าจา้งพนักงานราว 600 

คนในโรงงานผลิตเทคโนโลยีกาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี ้

มุ่งตอบสนองความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยีกาวส าหรับภาคอุตสาหกรรมทีข่ยายตวัเพิ่มขึ้นทั้งในจีนและภูมิภ

าคเอเชีย แปซิฟิค ทั้งหมด 

ประเทศจีนได้ยกระดับขึ้นเปน็ตลาดรถยนต์ที่ใหญท่ี่สุดในโลก 

ด้วยฐานการผลิตในประเทศที่มีการขยายตัวอย่างรวดเรว็ 

จีนยังเป็นหนึ่งในผูผ้ลิตอุปกรณ์กีฬาและผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุด 

ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านีแ้ละอตุสาหกรรมประเภทอื่นๆ มีความต้องการใช้งานกาวมากขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 

เนื่องจากสามารถลดน้ าหนกัและเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได ้

พร้อมกับท าให้กระบวนการผลิตมีความยั่งยืนมากขึ้น 

การผลติทีม่คีวามยัง่ยนื 

 “โรงงานมังกร” หรือ “Dragon Plant”  เปน็ตัวอยา่งส าคัญของความยัง่ยืนและมีประสทิธิภาพ 

เมื่อเทียบกับโรงงานผลิตแบบดั้งเดิมแล้ว 

โรงงานมังกรใช้ปริมาณน้ าเพียงครึ่งเดียวด้วยการใช้ระบบพักน้ าที่มีความหนาแน่น 

ขณะทีก่ารรีไซเคิลชว่ยลดปริมาณวสัดุบรรจภุัณฑ์ลงได ้ 60 เปอร์เซ็นต์ 

การใช้ไฟฟา้ส าหรับการส่องสว่างภายในโรงงานลดลง 90 เปอร์เซ็นต์ 

ด้วยการติดตั้งช่องแสงบนหลังคาเพื่อรบัแสงธรรมชาติ 

นอกจากนี้ยังมีระบบการน าความร้อนจากของเสียกลับมาใช้ใหม่ 

และยังใช้เครื่องมือบรรจนุวตักรรมใหม่ที่ออกแบบมาเพือ่ป้องกันการรัว่ไหลของกาว  
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ในฐานะบรษิัทผู้จดัส่งวตัถุดบิให้หลายประเทศ   เฮงเค็ล 

ได้เปิดโรงงานผลิตแห่งแรกในประเทศจีนเมื่อปีพ.ศ. 2533 

ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเปดิตลาดจีนได้เพียงสองปเีทา่นั้น เฮงเค็ลใชโ้รงงานแห่งแรกดังกล่าว 

ในการตอบสนองความต้องการของลูกคา้ในภาคอุตสาหกรรมของจีน 

ซึ่งเวลานั้นเพิ่งเริ่มก่อรา่งสรา้งกระบวนการผลิต 

เฮงเค็ลเดนิหนา้ผลิตกาวในเอเชียตะวันออกมาอย่างตอ่เนื่อง พร้อมกบัมียอดขายทีเ่ตบิโตขึ้นอยา่งม่ันคง 

เฮงเค็ลด าเนินธุรกิจทั่วโลกด้วยการเป็นผู้น าด้านแบรนด์และเทคโนโลยีในสามกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน (Laundry & Home Care)  ผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม (Beauty Care) 

และเทคโนโลยีกาว (Adhesive Technologies) เฮงเค็ลก่อตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2419 

โดยครองต าแหน่งผู้น าตลาดโลกทั้งในกลุ่มธุรกิจส าหรับผู้บริโภครายย่อย 

และกลุ่มธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอย่างผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี อาทิ เพอร์ซิล (Persil) ชวาร์สคอฟ 

(Schwarzkopf)  และล็อคไทท์ (Loctite) เฮงเค็ลมีพนักงานราว 47,000 คนทั่วโลก ในปีพ.ศ. 2555 บริษัทฯ 

มียอดขายอยู่ที่ 16,510 ล้านยูโร และมีก าไรจากการด าเนินงาน 2,335 ล้านยูโร 

เฮงเค็ลเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ DAX มีส านักงานใหญ่อยู่ในเมืองดุสเซลดอล์ฟ ประเทศเยอรมนี 

 

ท่านสามารถชมและดาวน์โหลดรูปภาพได้ทีเ่ว็บไซต์ www.henkel.com/press  

ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.henkel.com/press/dossier-dragon-plant.htm 

ขอ้มลูเพิ่มเติมส าหรบัสือ่มวลชน กรณุาตดิตอ่ 

แม็กกี้ แทน       ภาวัช อนวุงศ ์

เฮงเค็ล สิงคโปร์      วีโร่ พับลิค รีเลชั่นส์ 

โทรศัพท์ +65 6424 7045     โทรศัพท์ 0 2684 1551-2 ต่อ 16                 

อีเมล ์maggie.tan@sg.henkel.com        อีเมล ์bhawat@veropr.com    

  

Henkel AG & Co. KGaA 

 

 “โรงงานมังกร” หรือ “Dragon Plant” แห่งใหม่ล่าสุด 

 

http://www.henkel.com/press
http://www.henkel.com/press/dossier-dragon-plant.htm
mailto:maggie.tan@sg.henkel.com
mailto:bhawat@veropr.com


 

Henkel AG & Co. KGaA, Corporate Communications Page 4/4 

 

โรงงานมังกร หรือ “Dragon Plant” เป็นแบบอย่างของความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 

 

 
ด้วยศักยภาพของโรงงานแห่งนี้ เฮงเค็ลสามารถตอบสนองต่อความต้องการใชก้าวอุตสาหกรรมในประเทศจีน      

และภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิคได้ทั้งหมด 


