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SCGC ซือ้กิจการ Kras บริษัทรีไซเคิลรายใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ เดนิหน้าอย่างครบวงจรตลอดห่วง
โซ่ธุรกิจพลาสตกิรีไซเคิล เร่งลุยตลาดยุโรปด้วย GREEN POLYMER  

 

 

 

กรุงเทพฯ : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด (มหาชน) หรือ SCGC เร่งเคร่ืองรุกตลาดพลาสติกรี
ไซเคิลในยุโรป ด้วยการลงนามซือ้กิจการของบริษัท Recycling Holding Volendam BV หรือ “Kras” 
(คราส) ผู้น าด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้จากประเทศเนเธอร์แลนด์ และยังมีกิจการที่ครอบคลุมการรี
ไซเคิลพลาสติกตลอดทัง้ห่วงโซ่ธุรกิจ ตัง้แต่ต้นน า้ถึงปลายน า้ สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินธุรกิจ
ของ SCGC ที่มุ่งสู่ผู้น าธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่ งยืน ด้วยการพัฒนานวัตกรรมพลาสติกที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้น าผลิตภัณฑ์กลุ่ม Green Polymer รุกตลาดพลาสติกรีไซเคิลใน
ทวีปยุโรปที่ก าลังเติบโตอย่างต่อเน่ือง ช่วยเพิ่มศักยภาพและเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ ตัง้แต่
การจัดเก็บ คัดแยก ผลิตเม็ดพลาสตกิรีไซเคิล ครอบคลุมภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม 
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การลงนามเพื่อเข้าซือ้กิจการครั้งนี ้เป็นการลงนามร่วมกันระหว่างนายธนวงษ์ อารีรัชชกุล 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCGC และ Mr. Ben Kras ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท Recycling Holding Volendam BV โดย SCGC จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 60% ใน 
Recycling Holding Volendam BV ผ่าน SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท
ในเครือของ SCGC  

 

 นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี 

เคมิคอลส์ จ ากัด (มหาชน) หรือ SCGC กลา่ววา่ “SCGC ตัง้เป้าปริมาณการขายสินค้ากลุ่มผลิตภณัฑ์พอลิ

เมอร์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็น 1 ล้านตนัตอ่ปี ภายในปี 2573 โดยก่อนหน้านี ้SCGC ได้ลงทนุในบริษัท 

ซีพลาสต์ (Sirplaste) ผู้น าด้านการผลิตพลาสติกรีไซเคิลในประเทศโปรตเุกส และเราได้ขยายการลงทุนไปสู่

ธุรกิจต้นน า้ นัน่คือการจัดเก็บและคดัแยกพลาสติกเหลือใช้ ซึ่งมีความส าคญัอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจผลิต

พลาสติกรีไซเคิล และเก่ียวข้องโดยตรงกับการเติบโตของสินค้ากลุ่มพลาสติกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ 

Green Polymer การลงทุนใน Kars จะเป็นการบูรณาการห่วงโซ่ธุรกิจการรีไซเคิลแบบครบวงจร ตัง้แต่การ

จัดเก็บพลาสติกเหลือใช้ การรีไซเคิล การแปรรูป และการเข้าถึงลูกค้าแบรนด์ต่าง ๆ ของยุโรป  สอดรับกับ 

กลยทุธ์ของ SCGC ท่ีมุง่สร้างการเตบิโตตอ่เน่ืองสูอ่ตุสาหกรรมเคมีภณัฑ์เพ่ือความยัง่ยืน”  

ส าหรับ Kras เนเธอร์แลนด์ ประกอบธุรกิจหลกัด้านการจดัเก็บและคดัแยกพลาสติกและกระดาษใช้

แล้วจากครัวเรือนและภาคอตุสาหกรรม ในปี 2564 Kras มียอดขายรวม 92.7 ล้านยโูร หรือประมาณ 3,475 

ล้านบาท โดยมีความสามารถในการจดัหาและรวบรวมขยะพลาสติกอยู่ท่ี 160,000 ตนัต่อปี และมีก าลงัการ

ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 9,000 ตนั และจะก าลงัขยายก าลงัการผลิตอีก 9,000 ตนั นอกจากนีย้งัถือหุ้นใน

บริษัทท่ีท าธุรกิจด้านการรีไซเคลิพลาสตกิ โซลชูนัด้านการขนสง่ และบรรจภุณัฑ์เพ่ือความยัง่ยืน 
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 Mr. Ben Kras ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Recycling Holding Volendam BV กล่าวว่า 

“Kras ด าเนินธุรกิจด้านการจดัการวสัดเุหลือใช้แบบครบวงจรให้กับบริษัทหลายร้อยแห่งในทวีปยุโรป ด้วย

ความเช่ียวชาญท่ีสัง่สมมากว่า 70 ปี Kras มีความสามารถในการจดัหาและจดัการวสัดเุหลือใช้ และยงัมีการ

ลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการรีไซเคิล ทัง้การถือหุ้นในบริษัท REKS LLC ซึ่งเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

ในประเทศโคโซโว มีก าลงัการผลิต 9,000 ตนัตอ่ปี และมีแนวโน้มเติบโตแบบเท่าตวัในปี 2023 นอกจากนีย้งัถือ

หุ้นใน Circular Plastics BV ซึ่งท าธุรกิจด้านโซลูชันการขนส่งและบรรจุภัณฑ์เพ่ือความยัง่ยืนในประเทศ

เนเธอร์แลนด์ เม่ือประกอบกับความช านาญของ SCGC ในการผลิตพลาสติกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็จะ

สามารถรุกตลาดในยโุรปและสร้างผลตอบแทนให้กบัธุรกิจได้ในระยะยาว” 
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การลงทนุใน Recycling Holding Volendam BV หรือ “Kras” จะเสริมความแข็งแกร่งให้กบัสินค้าใน

กลุ่ม Green Polymer ของ SCGC ซึ่งประกอบไปด้วยโซลชูนั 4 ด้าน ได้แก่ (1) REDUCE ลดการใช้ทรัพยากร

และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ (2) RECYCLABLE การออกแบบเพ่ือให้รีไซเคิลได้ (3) RECYCLE การ

น ากลบัมาใช้ใหม ่และ (4) RENEWABLE โซลชูนัเพ่ือให้เกิดพลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และพลาสติก

จากทรัพยากรหมนุเวียน โดยเฉพาะสินค้าในหมวด RECYCLE หรือการน ากลบัมาใช้ใหม่จะสามารถเติบโตได้

อย่างก้าวกระโดด ตามความต้องการใช้งานพลาสติกท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองในทวีป

ยุโรป ปัจจุบนั SCGC ได้ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการรีไซเคิลในทวีปยุโรปผ่าน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท

ซีพลาสต์ (Sirplaste) ประเทศโปรตเุกส และบริษัท Recycling Holding Volendam BV (Kras) ประเทศ

เนเธอร์แลนด ์ 
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เกี่ยวกับ SCGC  

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) เป็นผู้น าธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืนในระดับภูมิภาค ผลิตสินค้า

ครอบคลมุตัง้แตผ่ลติภณัฑ์ขัน้ต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึงขัน้ปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลกัทัง้ 3 ประเภท คือ พอลเิอทิลนี พอลโิพ

รพิลนี และพอลไิวนิลคลอไรด์  

SCGC มุง่สร้างสรรค์ "นวตักรรมเคมีภณัฑ์เพื่อทกุความเป็นไปได้" (INNOVATION THAT’S REAL) เพื่อขบัเคลือ่นเศรษฐกิจใน

ภมูิภาคอาเซียน และยกระดบัคณุภาพชีวิตของผู้คนตามแนวทาง ESG และหลกัเศรษฐกิจหมนุเวียน SCGC เน้นพฒันาสินค้า

และบริการท่ีมีมลูคา่เพิ่มสงู (HVA) เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ครอบคลมุโครงสร้างพืน้ฐาน บรรจุภณัฑ์สินค้า

อปุโภคบริโภค ยานยนต์ การแพทย์และสขุภาพ และโซลชูนัด้านพลงังาน ควบคูก่บัการดแูลสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

ข้อมลูเพิ่มเติม www.scgchemicals.com  

เกี่ยวกับ Kras 

Recycling Holding Volendam BV หรือ “Kras” เป็นกิจการระหว่างประเทศที่ก่อตัง้มานานกว่า 70 ปี มีส านกังานใหญ่อยู่ที่ 

Volendam ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประกอบธุรกิจด้านการรวบรวม คดัแยก แปรรูป และขนสง่วสัดเุหลือใช้ ทัง้กระดาษ ฟอยล์ 

และพลาสติก ส าหรับน ากลบัมาใช้ใหม่ หรือแปรรูปเป็นวตัถดุิบคณุภาพดีส าหรับผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ และยงัมุ่งเน้นด าเนิน

ธุรกิจควบคูไ่ปกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม ด้วยกระบวนการจดัการวสัดเุหลอืใช้ที่มีประสทิธิภาพ 

ข้อมลูเพิ่มเติม https://www.kras-recycling.com/en/  
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