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เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

20 พฤษภาคม 2565

เรื่ อง การจัดตัง้ บริษัทร่ วมทุนของบริษัทเอสซีจี คลีนเนอร์ ย่ ี จากัด
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (หรื อ “SCC”) ขอเรี ยนให้ ทราบว่าบริ ษัทเอสซีจี คลีนเนอร์ ยี่ จากัด
(หรื อ “SCG Cleanergy”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทังหมด
้
และบริ ษัทกัลฟ์1 จากัด (หรื อ “GULF1”) ซึง่
เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (หรื อ “GULF”) ถือหุ้นทางอ้ อมในสัดส่วน
ร้ อยละ 99.99 ได้ ร่วมจัดตังบริ
้ ษัทเอสจี โซล่าร์ จากัด (หรื อ “SG Solar”) ในประเทศไทย ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมทุนที่
SCG Cleanergy ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 50 ร่ วมกับ GULF1 ซึง่ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 50 โดยมีทนุ จดทะเบียน
5,000,000 บาท จัดตังขึ
้ น้ เพื่อดาเนินธุรกิ จผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าแบบติดตังบนหลั
้
งคา เพื่อตอบสนองความ
ต้ อ งการใช้ ไฟฟ้ าจากพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ ข องลูก ค้ า ในกลุ่ม อุ ต สาหกรรมของ SCC และ GULF1 ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี และระยอง และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด (ระยอง)
SCG Cleanergy มี แ ผนลงทุ น ในธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ พลัง งานทดแทนพลัง งานสะอาดและพลัง งาน
ทางเลือก โดยเป็ นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายไฟฟ้าด้ วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย มีเป้าหมาย
เพื่อให้ บริ การได้ อย่างครบวงจร และตอบสนองการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยื น ในการช่วยลดภาวะโลกร้ อน โดยมุ่งสู่
การเป็ นองค์กรที่ปล่อยคาร์ บอนสุทธิเป็ นศูนย์ (Net Zero Carbon Emission) ซึง่ การจัดตัง้ SG Solar สอดคล้ องกับ
พันธกิจและกลยุทธ์ของ SCG Cleanergy
การลงทุนดังกล่าวเป็ นการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้ อยละ 0.00 ของมูลค่าของ
สินทรั พย์ รวมตามงบการเงิ นรวมของ SCC สิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และเมื่อรวมกับรายการได้ มาซึ่ง
สินทรั พย์ ที่ เกิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้ าทารายการนีจ้ ะเท่ากับร้ อยละ 0.50 ดังนัน้ การรายงาน
สารสนเทศข้ างต้ นจึงไม่เข้ าข่ายที่จะต้ องปฏิ บตั ิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่ องการได้ มา
หรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
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