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IRPC พร้อมขับเคล่ือนอุตฯ ปิโตรเคมีและเศรษฐกจิของประเทศ                                  
จัดงาน Business Forum 2017 “พลิกโฉมธุรกิจ พชิิตภารกจิ 4.0”  
 
 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) หรือ IRPC             

ผู้ดําเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันครบวงจร กล่าวว่า “การจัดงาน IRPC Business Forum 2017 ภายใต้

แนวคิด “พลิกโฉมธุรกิจ พิชิตภารกิจ 4.0” ครัง้ท่ี 3 จัดขึน้เพ่ือเป็นเวทีแบ่งปันความรู้เปิดมุมมองใหม่

เศรษฐกิจไทยยุค 4.0 โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกับเศรษฐกิจของประเทศ และทิศทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคเทคโนโลยีเปล่ียนโลก  เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง                      

ท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว สามารถนําไปปรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและดําเนินนโยบายทางธุรกิจ                      

ในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ IRPC 4.0 ในการนําระบบดิจิทัลและนวัตกรรมอันทันสมัยมาใช้        

ทุกขัน้ตอนของธุรกิจ เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ซ่ึงจะช่วยพัฒนาระบบการ

ทํางานและศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ รองรับการขยายงานท่ีเพ่ิมขึน้ ส่งผลให้เกิด

นวัตกรรมและความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีย่ิงขึน้ และยังเป็นโอกาสอันดีในการ

พบปะ สร้างสัมพันธภาพอันเข้มแข็งของผู้ประกอบการในผลิตภัณฑ์ของ IRPC ด้วย” 

 การจัดงานในปีนีไ้ด้จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจของ             

ประเทศไทย เพ่ือส่งเสริมการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้านทิศทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มี           

ขีดความสามารถสูง จากแนวนโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ  พร้อมกับให้ผู้ประกอบการได้รับทราบ

การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการต่อยอดนวัตกรรมโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์             

สําหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในอนาคต รวมถึงนวัตกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล ท่ีจะเข้ามามีบทบาท          

ต่อการดําเนินธุรกิจ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซือ้สินค้า โดยการปาฐกถาพิเศษแบ่งเป็น 

3 หัวข้อจากผู้เช่ียวชาญด้านต่าง  ๆได้แก่ 1. “SMART Enterprise THAILAND 4.0” โดย คุณสนธิรัตน์            

สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 2. “นวัตกรรมทางการเงินในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”                      

โดย คุณธนัทเทพ จันทรกานต์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด 

(มหาชน) และ 3. “Disruptive Technologies สู่การปฏิวัติธุรกิจ 4.0” โดย ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 

คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา  

 ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมการผลิตเม็ดพลาสติกของ IRPC 

ได้แก่ 1. ผลิตภัณ ฑ์  Pim-L ผลิตภัณฑ์อะเซทีลีนแบล็ค (Acetylene Black) เพ่ือใช้เป็น Carbon 

Conductive ส่วนประกอบสําคัญ ในแบตเตอร่ีลิเทียม ซ่ึงพร้อมท่ีจะพัฒนาต่อยอดเป็นแบตเตอร่ีท่ีใช้ใน

รถยนต์ไฟฟ้า 2. Polypropylene In-line Compound เม็ดพลาสติกคุณภาพพิเศษ เหมาะสําหรับการผลิต

ชิน้ส่วนประกอบยานยนต์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 3. Chlorine Resistance Pipe High Density 

Polyethylene Compound Black & Blue color เม็ดพลาสติกสําหรับการผลิตท่อนํา้ท่ีมีคุณสมบัติป้องกัน 
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การกัดกร่อนจากสารคลอรีน เหมาะกับการใช้ในงานท่อส่งนํา้ด่ืมชนิดแรงดันสูง ทําให้ยืดอายุการใช้งาน          

ของท่อ 4. EPS in Construction เกรดชนิดไม่ลามไฟ เหมาะสําหรับใช้ในงานก่อสร้าง เป็นวัสดุมีนํา้หนักเบา 

ช่วยลดภาระให้กับโครงสร้างบ้านได้อย่างมีนัยสําคัญ พร้อม  ๆกับการเพ่ิมความเย็นให้กับบ้าน ในการเป็น

ฉนวนกันความร้อนท่ีจะเข้าบ้าน ดูดซับเสียงได้ดี เม่ือติดไฟแล้วจะดับได้เองในเวลาท่ีกําหนด แข็งแรง 

ทนทานต่อสภาพอากาศ เหมาะสําหรับนํามาใช้ในงานก่อสร้าง 5. Polypropylene Spun bond                  

เม็ดพลาสติก Polypropylene สําหรับงานเส้นใย โดยเฉพาะผ้าสปันบอนด์ สามารถนําไปใช้ในงานได้

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เกษตรกรรม ผ้าอ้อม หน้ากากอนามัย งานตกแต่งยานยนต์ รวมถึงเคร่ืองจักรสาน

ความเร็วสูง เพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

IRPC เป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกภายใต้ตราสินค้า POLIMAXX ท่ีมุ่งเน้นการ

เพ่ิมมูลค่าสินค้าด้วยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ และพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ความหลากหลาย ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ตอบโจทย์และทําให้ลูกค้า       

มีความม่ันใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมทุกขัน้ตอนของธุรกิจ  

IRPC มีเป้าหมายท่ีจะใช้งบประมาณร้อยละ 3 ของรายได้  ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิม 

และตัง้เป้าหมายสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ  ให้มีสัดส่วนร้อยละ 60 ภายในปี 2563 ควบคู่ไปกับ

การให้คําปรึกษากับคู่ค้าอย่างใกล้ชิด เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตไปด้วยกันอย่างย่ังยืน 

 

เกี่ยวกับ “IRPC Business Forum 2017”  
  “IRPC Business Forum 2017” ครัง้ท่ี 3 เป็นงานท่ีบริษัทฯ จัดขึน้เพ่ือเป็นเวทีแบ่งปันความรู้                      
และแลกเปล่ียนมมุมองธุรกิจด้านปิโตรเคมีจากผู้ เช่ียวชาญแขนงตา่งๆ พร้อมทัง้เป็นโอกาสอนัดีในการพบปะ 
สร้างสมัพนัธภาพอนัเข้มแข็งของผู้ประกอบการในผลิตภณัฑ์ของ IRPC เพ่ือนํามาพฒันาขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับลูกค้าและผู้ ประกอบการในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ IRPC ซึ่งเป็นอีกบทบาทสําคัญ          
ของบริษัทฯ ในการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า สาธารณชน และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเศรษฐกิจของไทยให้ทัดเทียมกับสากล ตามนโยบาย Thailand 4.0  
เพ่ือสร้างความมัน่คงให้แก่ประเทศไทย “IRPC Business Forum 2017” จดัขึน้ในวนัองัคารท่ี 26 กนัยายน 
2560 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริิกิติ ์ 

 
.............................................. 

 
ข้อมูลเพ ิ่มเตมิโปรดตดิต่อ : สว่นส่ือสารองค์กร IRPC Tel. 02-765-7273 E-Mail: Pimkamon.p@irpc.co.th  

 
บริษัท ไออาร์พีซี จาํกัด (มหาชน) หรือ IRPC ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร 

พร้อมด้วยสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท้ังท่าเรือ คลังน้ํามัน และโรงไฟฟ้า 


