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Khái quát

SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.
March 3, 1947
¥100,000 million
Teiji  Koge
23,006
(for the term ending March 2017)

¥1,065,700 million 
(for the term ending March 2017; on a consolidated basis)

¥91,500 million
(for the term ending March 2017; on a consolidated basis)

¥1,006,520 million
(as of June 30th 2017)

Osaka Head Office
2-4-4 Nishitenma, Kita-ku, Osaka 530-8565 Japan
Tel: +81-6-6365-4122
Tokyo Head Office
2-3-17 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-8450 Japan
Tel: +81-3-5521-0521

http://www.sekisuichemical.com

Market Cap

3

Triển khai kinh doanh: phân bổ doanh thu
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Trung
hạn mới

964898857

Niên đại 2020

Dù trải qua 100 năm đi nữa, tập đoàn công ty vẫn
tiếp tục tồn tại.

Năm 2017 Bắt đầu kế hoạch trung hạn mới
Kỷ niệm 70 năm thành lập / Kỷ niệm 65 năm bán eslon pipe (ống nhựa
eslon) / Kỷ niệm 60 năm bán máng xối eslon

Thay đổi thành tích của toàn thể các công ty

2.000 tỷ yên

200 tỷ yên

Doanh thu
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Kế hoạch trung hạn mới
~ Niên đại 2020

GROWING SEKISUI 21 / SHINKA!Niên đại 2000 ~
Trung hạn
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Triển khai toàn cầu

17 công ty

Khu vực châu Âu

35 công ty

Khu vực châu Á

10 Công ty

73,9 tỷ yên110,4 tỷ yên

Khu vực Bắc Mỹ

11,7 tỷ yên

Các khu vực khác
7 công ty

Doanh thu nước ngoài
(dữ liệu hợp nhất)
Số công ty liên quan

Tổng số công ty ở nước ngoài: 69 công ty
Doanh thu: 251,8 tỷ yên (tỷ lệ doanh thu tại nước ngoài 23,6%)

*Dữ liệu hợp nhất kỳ tháng 3 năm 2017

55,8 tỷ yên

Nhật Bản: 813,9 tỷ yên
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Công ty Môi trường và Cơ sở hạ tầng
Sản phẩm chủ yếu

Vật liệu ống Cải tạo đường ống Vật liệu nhà máy

Máng xốiNhà tắm lắp sẵn

Ngoại thất Tấm đúc Vật liệu gỗ tổng hợp
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Công ty Môi trường và Cơ sở hạ tầng
Chiến lược tại nước ngoài trung hạn (2017-2019)

• Triển khai chiến lược đối tác theo từng sản phẩm, từng khu vực
• Đặc biệt tập trung mở rộng tại châu Á

Doanh thu theo từng
khu vực

Sản phẩm mở rộng kinh doanh 
theo từng khu vực

Châu Mỹ
FFU Rail Sleeper

Sheet
DC Plate

SPR

Châu Á

Catch Basin/Fittings

Advanced Resin

Industrial Piping

Bắc Mỹ
Sheet

FFU Rail Sleeper

SPR

Châu Úc
SPR

FFU Rail Sleeper

Nâng cao
thành tích

Tham gia đầu
tư mới

133 156

58
65

44
77

Thành tích
năm 2016

Kế hoạch trung
hạn năm 2019

Châu Mỹ Châu Âu Châu Á Châu Úc
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21251

319

• Tăng cường cơ chế
(Liên doanh, liên minh)

• Nâng cao năng lực sản xuất

Tăng cường quan hệ đối tácStep
1

• Khai thác nhu cầu mới
• Triển khai lĩnh vực mới

Đầu tư vào sản phẩm có
gia giá trị gia tăng cao

Thành lập cứ điểm sản xuất

(100 triệu yên)

Step
2

Step
3



VỀ VIỆC HỢP TÁC VỚI CÔNG TY CP NHỰA
THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
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Mục đích và tiến trình của việc hợp tác

Tháng 7 năm 2013   Liên kết nghiệp vụ với Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu
niên Tiền Phong

• Bắt đầu mối quan hệ đối tác chiến lược với công ty sản xuất nhựa số 1 của
Việt Nam

• Bắt đầu OEM (sản xuất theo thiết bị gốc) cho một số sản phẩm

Tháng 7 năm 2017 Góp vốn vào Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền
Phong Phía Nam (=TPN)

• Tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác với TPG
• Tăng cường triển khai kinh doanh tại miền Nam Việt Nam, là nơi có nhu

cầu về cơ sở hạ tầng rất mạnh và là khu vực chiến lược của TPG

Mục đích

• Đóng góp cho việc trang bị cơ sở hạ tầng xã hội tại Việt Nam sử dụng công
nghệ nhựa

• Tăng trưởng & phát triển Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (=TPG) và
mở rộng kinh doanh tại châu Á của Tập đoàn Sekisui

Tiến trình
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Nội dung góp vốn vào Công ty TPN

1. Phương pháp góp vốn
Phát hành cổ phiếu mới dựa trên việc nhận góp vốn cổ phần riêng của
công ty TPN
Tập đoàn Hóa chất Công nghiệp Sekisui tiếp nhận các cổ phiếu mới
này để trở thành cổ đông của công ty TPN

2. Loại và số lượng cổ phiếu tiếp nhận
Cổ phiếu phổ thông 7.070.000 cổ phiếu

3. Tỷ lệ góp vốn sau khi tiếp nhận cổ phiếu
25,3% (Cổ đông lớn thứ 2)

4. Những việc khác
Tập đoàn Hóa chất Công nghiệp Sekisui phái cử 1 người vào làm
thành viên Hội đồng quản trị của công ty TPN
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Phương hướng nhắm đến của TPG và Tập 
đoàn Sekisui

<Tập đoàn Sekisui>
1. Kiến thức công nghệ liên quan

đến sản phẩm về nhựa
(Đúc, gia công, quản lý chất
lượng v.v…)

Dự định chuyển giấy phép kỹ thuật
từ Tập đoàn Sekisui sang TPG

<TPG>
1. Thành tích tại Việt Nam

2. Mạng lưới bán hàng mạnh

3. Cứ điểm sản xuất bao phủ toàn
lãnh thổ Việt Nam

1. Tăng cường dòng sản phẩm của TPG, tăng tốc
thâm nhập vào thị trường Việt Nam của các sản
phẩm có giá trị gia tăng cao

2. Mở rộng xuất khẩu sang các nước ASEAN và
Nhật Bản các sản phẩm có năng lực cạnh tranh
về giá
→ Đóng góp cho việc trang bị cơ sở hạ tầng xã

hội của Việt Nam 
→ Tăng trưởng & phát triển TPG và mở rộng

kinh doanh tại châu Á của Tập đoàn Sekisui

Sekisui Industrial Piping

TPN

NTP

Sekisui Chemical




