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20 ตลุาคม 2565 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
        ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เร่ือง การร่วมทุนกับบริษัท Denka Company Limited ในห่วงโซ่ธุรกิจผลิตแบตเตอร่ีส าหรับ 
ยานยนต์ไฟฟ้า 

บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) (หรือ “SCC”) ขอเรียนให้ทราบวา่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั 
(มหาชน) (หรือ “SCGC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ี SCC ถือหุ้นทัง้หมด ได้เข้าร่วมลงทุนตามสัญญาร่วมทุนกับ
บริษัท Denka Company Limited (หรือ “Denka”) ประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือจัดตัง้บริษัทส าหรับธุรกิจผลิตและจัด
จ าหนา่ยอะเซทิลีนแบล็ก (Acetylene black) (“บริษัทร่วมทนุ”) 

โดย Denka จะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทร่วมทุนในสดัส่วนร้อยละ 60 และส่วนท่ีเหลือจ านวนร้อยละ 
40 จะถือหุ้นโดย SCGC ซึง่โครงการนีจ้ดัตัง้ขึน้ในจงัหวดัระยอง ประเทศไทย มีก าลงัการผลิตประมาณ 11,000 
ตนัตอ่ปี และคาดวา่จะสามารถเร่ิมกระบวนการผลิตได้ภายในต้นปี 2568 ทัง้นี ้รายละเอียดการลงทนุจะเป็นไป
ตามการตดัสินใจขัน้สดุท้ายของบริษัท ซึง่คาดวา่จะเสร็จสิน้ภายในต้นปี 2566  

Denka เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีการผลิตอะเซทิลีนแบล็ค ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตแบตเตอร่ี 
ลิเธียมไอออนส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นหลัก รวมถึงสามารถน าไปใช้เป็นวัสดุส าหรับผลิตสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง โดยวัตถุดิบท่ีได้จาก SCGC (Ethylene, Acetylene และ Ethane) นัน้ จะจัดหาโดยโรงงาน 
Olefins ของ SCGC ในการผลิตอะเซทิลีนแบล็คของ Denka (DENKA BLACK) ซึ่งเป็นคาร์บอนเบล็คชนิด
พิเศษมีคณุสมบตัท่ีิมีความบริสทุธ์ิสงู และน าไฟฟ้าได้ดีเย่ียม 

การจดัตัง้บริษัทร่วมทุนนีจ้ะส่งเสริมให้ SCGC สามารถก้าวเข้าสู่ธุรกิจผลิตแบตเตอร่ีลิเธียมไอออน
ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าท่ีมีแนวโน้มความต้องการของตลาดเพิ่มสูงขึน้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ 
SCGC ในการยกระดับธุรกิจสินค้าท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value-Added หรือ HVA) และเสริมสร้างการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพ่ือรองรับเมกะเทรนด์ การร่วมทุนกับ Denka จะช่วยเน้นย า้จุดยืนของ SCGC 
ในฐานะพนัธมิตรเชิงกลยทุธ์ท่ีได้รับการพิสจูน์ด้วยความส าเร็จมาแล้วหลายทศวรรษกบัพนัธมิตรระดบัโลก 

Denka เป็นบริษัทจากประเทศญ่ีปุ่ นท่ีมีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี โดยมีแผนธุรกิจในระยะกลางท่ี
มุ่งเน้นความเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และสินค้าท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง โดยเฉพาะใน
โครงการสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน นอกจากนี ้Denka ยงัให้ความส าคญักบัการบริหารงานด้าน ESG เพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นกลางทางคาร์บอน ตามเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (SDGs) ทัง้นี ้ในปี 2564 Denka มีรายได้สุทธิ
ประมาณ 113,000 ล้านบาท ก าไรสุทธิประมาณ 7,700 ล้านบาท และสินทรัพย์รวมประมาณ 164,000  
ล้านบาท 

SCGC เป็นบริษัทผู้ น าด้านธุรกิจเคมิคอลส์ในภูมิภาคอาเซียน ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
อินโดนีเซียและเวียดนาม โดยมี 4 กลยทุธ์ส าคญั ได้แก่ 1) ผู้น าด้านเคมีภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียน 2) มุ่งขยาย
และสร้างความแข็งแกร่งเพ่ือเป็นผู้ประกอบธุรกิจไวนิล (Vinyl) ครบวงจร 3) เป็นผู้น าการพฒันาอย่างยัง่ยืนใน
ระดบัโลกโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภณัฑ์พอลิเมอร์ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม (Green polymer) และ 4) พฒันาและ
เร่งการเติบโตของสินค้าและบริการท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) ทัง้นี ้การลงทุนของ SCGC มีการพิจารณา
ผลตอบแทนของทกุโครงการตลอดช่วงระยะวฏัจกัรของปิโตรเคมี (over the cycle) 

 



 

 

โครงการลงทุนครัง้นีมี้ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.02 ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมตามงบการเงิน
รวมของ SCC สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 โดยเม่ือรวมกบัรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง 
6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการเข้าท ารายการนีจ้ะเท่ากับร้อยละ 0.31 ดงันัน้ การรายงานสารสนเทศข้างต้นจึงไม่เข้า
ข่ายท่ีจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ และไมใ่ชร่ายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

        ขอแสดงความนบัถือ 

                                 -ลงนาม- 

                (นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส) 
                 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
       บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 


