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GC จับมือ Mitsui Chemicals ลงนามสัญญาร่วมทุนเดินหน้า
ธุรกิจ PET และ PTA
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GC และ TOCGC บริษัทในกลุ่ม GC Group จบัมือพนัธมติรยักษ์ใหญ่จากญีปุ่น Mitsui Chemicals Inc. (MCI) เพอืร่วม

ทนุใน Siam Mitsui PTA Co., Ltd. (SMPC) และ Thai PET Resin Co., Ltd. (TPRC) เพอืผลิตและจดัจาํหน่าย Purified

Terephthalic Acid (PTA) และ Polyethylene Terephthalate resin (PET)  นับเป็นก้าวสาํคัญในการเป็นพนัธมติรทาง

ธุรกจิระหว่าง GC และ MCI เพอืต่อยอดและสร้างมูลค่าเพมิให้กับ พาราไซลีน (PX) และโมโนเอทลีีนไกลคอล (MEG)

เมือวันท ี9 สิงหาคม 2561 

 

นายสพุฒันพงษ์  พนัธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าทีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั

(มหาชน) หรือ GC และ นายปฏิภาณ สคุนธมาน ประธานเจ้าหน้าทีปฏิบติัการกลุม่ธรุกิจปิโตรเคมีขนัปลาย GC และประธาน

กรรมการ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากดั (TOCGC) และ Mr. Tsutomu Tannowa, President and CEO , Mitsui Chemicals Inc.

(MCI)  ร่วมลงนามสญัญาร่วมทนุใน SMPC และ TPRC โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นประกอบด้วย GC และ TOCGC ถือหุ้นจํานวน

74% และ MCI ถือหุ้นจํานวน 26% 

 

การร่วมทนุในครังนี นบัเป็นก้าวสําคญัของ GC และ TOCGC ในการลงทนุตอ่ยอดและสร้างมลูคา่เพิมให้กบัพาราไซลนี (PX)

และโมโนเอทีลนีไกลคอล (MEG) เพือเพิมศกัยภาพในการบริหารจดัการวตัถดิุบต้นทาง และบริหารผลกําไรตลอดสายธรุกิจได้

อยา่งเหมาะสม อีกทงัยงัชว่ยเพิมศกัยภาพด้าน การตลาดของเมด็พลาสติก เพือตอบสนองความต้องการของลกูค้ากลุม่ขวดบรรจุ

ภณัฑ์อยา่งครบวงจร 

 

ภายใต้การร่วมทนุนี GC และ TOCGC จะเป็นผู้จดัหาวตัถดิุบหลกั คือ PX และ MEG ซงึเป็นวตัถดิุบสําคญัในการผลติ PTA และ

PET ตามลาํดบั ขณะที MCI จะเป็นผู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติและพฒันาผลติภณัฑ์ทงั PTA และ PET ตลอดจนให้การ

สนบัสนนุด้านการตลาด และชอ่งทางการจดัจําหนา่ย ด้วยความร่วมมืออนัแข็งแกร่งของ 2 พนัธมิตร จะทําให้บริษัทร่วมทนุมี

ศกัยภาพในการแข่งขนัอยา่งมนัคงและยงัยืน

Latest News

Better Living สร้างได้ เพื�อทุกความสุขของลูกค้า
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บริษัทย่อย และ บริษัทในเครือ

ป�โตรเคมีน่ารู้

ตดิต่อเรา

ช่องทางการร้องเรียน

VENDOR TRACKING SYSTEM

PAYMENT TRACKING SYSTEM

SELLING QUANTITY

ความหมายของ Circular Economy

M 08 สิงหาคม 2561

GC ร่วมกับมหิดลเป�ดตัวโครงการ ThinkCycle Bank สร้างเครือข่ายการจัดการขยะอย่างเป�นระบบ
พร้อมเปลี�ยนขยะให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
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