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	 ดร.ไพรนิทร์	ชโูชตถิาวร	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	บรษิทั	ไออาร์พซีี	จ�ากดั	(มหาชน)	รบัมอบโล่เชดิชู

เกยีรต	ิ‘บคุคลคณุภาพแห่งปี	2010	:	Quality	Persons	of	The	year	2010’	จาก	ฯพณฯ	พลเอก	

พจิติร	กลุละวณชิย์	องคมนตร	ีในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็น	‘บคุคลตวัอย่างในภาคธุรกจิพลงังาน

และสาธารณปูโภค’	โดยมลูนธิสิภาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย	(มสวท.)	ได้จดังานพธีิ

ประกาศเกยีรตคิณุครัง้นี	้เพือ่ยกย่องบคุคลทีป่ระสบความส�าเรจ็ในชวีติ	ทัง้ชวีติส่วนตวั	ชวีติการท�างาน	

และการอทุศิตนท�ากิจกรรม	เพือ่ประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติ	ณ	ศนูย์ประชมุ	สถาบันวจิยัจฬุาภรณ์ 

ไออาร์พซี ีรบัมอบโล่เชดิชเูกยีรต ิ‘บคุคลคณุภาพแห่งปี 2010’

ACTIVITIES UPDATE

	 ธนาคาร	กสกิรไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	จดังานสมัมนา	‘Moving	Forward…Moving	to	the	Sustainable 

Future’	เพ่ือเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจในมมุมองต่างๆ	อย่างหลากหลายมติใิห้กบัลกูค้าธนาคารได้น�าไป

ประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการองค์กร	อาท	ิสถานการณ์และทศิทางเศรษฐกจิ	ภาวะการเงนิ	และการลงทนุ	 

ในปี	2011	แนวนโยบายภาครฐัในการสนับสนุนภาคธรุกจิในอนาคต	รวมถงึข้อคดิด้านแนวทางการบรหิาร

องค์กร	ท้ังน้ี	โดย	ดร.ไพรนิทร์	ชูโชตถิาวร	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	บริษทั	ไออาร์พซี	ีจ�ากดั	(มหาชน)	ให้เกยีรติ

เป็นวิทยากรร่วมบรรยายในหวัข้อ	‘Economic	Situations	and	Prospects’	ณ	โรงแรมเซนทาราแกรนด์	

และศนูย์ประชมุบางกอก	คอนเวนชัน่	เซน็เตอร์	เซน็ทรัลเวลิด์

ไออาร์พซี ีสะท้อนมมุมอง ‘Economic Situations and Prospects’ 
งานสมัมนา ธ.กสกิรไทย 
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	 ดร.ไพรินทร์	 ชูโชติถาวร	กรรมการผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 ไออาร์พีซี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และ 

นายชาตศิิริ	 โสภณพณชิ	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ธนาคารกรงุเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)	เป็นประธานในพธิี 

ลงนาม	ความร่วมมือการบริการทางการเงินครบวงจร	ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	Bualuang	iSupply	

เพ่ือเปิดบรกิารทางการเงนิครบวงจรให้กบัผูแ้ทนจ�าหน่ายเมด็พลาสตกิของ	ไออาร์พซีี	ตัง้แต่กระบวนการ 

เรยีกเกบ็เงนิ	ค่าสนิค้าไปจนถงึการช�าระเงนิผ่านช่องทางต่างๆ	โดยสามารถใช้ได้กบัเครือ่งคอมพวิเตอร์	หรอื	

PDA	เสรมิทพัพฒันาระบบการซือ้ขายเมด็พลาสตกิ	เพือ่รองรับการขยายตัวทางธรุกิจปิโตรเคมขีอง	บริษัทฯ	

เดนิหน้าตามแผนพัฒนาระบบ	IRPC	Digital	E-Commerce	Account	&	Logistics	System	หรอื	ideal	

ซึง่เป็นหนึง่ในแผนยทุธศาสตร์	5	ปี	ก้าวสูก่ารเป็น	‘บรษิทัปิโตรเคมคีรบวงจรชัน้น�าของเอเชยีในปี	2557’
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ACTIVITIES UPDATE

	 ดร.ไพรินทร์	ชูโชติถาวร	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	ดร.ปรัชญา 

ภิญญาวัธน์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย	และรองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่หน่วยธรุกจิน�า้มนั	บรษัิท	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	คุณเมตตา	บนัเทงิสขุ		รองปลดักระทรวงพลงังาน	 

คุณพีระพล	สาครินทร์	อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน	คุณสุณี	ปิยะพันธ์พงศ์	รองเลขาธิการส�านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	และคุณนันทชัย	ประภาวัฒน์เวช	รองกรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่สายพาณชิยกจิและการตลาด	บริษทั	ไออาร์พซี	ีจ�ากดั	(มหาชน)	ร่วมพธีิเปิดงาน	‘Greener	

Products	for	the	Greener	Future’	ส่งนวตักรรมใหม่ล่าสดุ	TDAE	(Treated	Distillate	Aromatic	

Extract)	และ	RAE	(Residue	Aromatic	Extract)	น�า้มนัยางอะโรเมตกิส์ต�า่	ออกสูท้่องตลาด	ป้อนผูผ้ลติ

ยางรถยนต์ชัน้น�าของโลก	ระบชุ่วยลดมลพษิ	ให้สิง่แวดล้อมและลดความเสีย่งในการเกดิมะเรง็ของประชาชน	 

พร้อมประกาศเดนิหน้าพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ	อย่างต่อเนือ่ง	 เพือ่ก้าวไปสูแ่ผนงานการเป็นบรษิทัชัน้น�า

ของเอเชยีในอีก	4	ปีข้างหน้า

   ไออาร์พซี ีย�า้ ‘ผูน้�าด้านนวตักรรม-การผลติอาเซยีน’

	 ดร.ไพรนิทร์	ชูโชตถิาวร	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	บรษิทั	ไออาร์พซีี	 

จ�ากดั	(มหาชน)	รบัมอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุจาก	ฯพณฯ	นาย

อ�าพล	เสนาณรงค์	องคมนตรีเป็นประธานในพิธเีปิดการประชมุ	ใน 

โอกาสทีบ่รษิทัฯ	ได้ให้การสนบัสนนุการจดัประชมุวชิาการนานาชาติ	

Pure	and	Applied	Chemistry	International	Conference	

2011	(PACCON	2011)	จัดโดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย 

ในพระอปุถมัภ์ของสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์	

อัครราชกุมาร	ีร่วมกับ	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	ประสานมติร	

ซึง่จะมนีกัวจิยั	นกัวชิาการ	อาจารย์	จากในประเทศ	และต่างประเทศ	 

เข้าร่วมงานกว่า	700	คน	ณ	ห้องแกรนด์	บอลรมู	โรงแรมมริาเคลิ	 

แกรนด์	คอนเวนชัน่

ไออาร์พีซี สนับสนุนการจดัประชมุวชิาการนานาชาติ
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	 ดร.ไพรนิทร์		ชโูชตถิาวร	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	

บรษิทั	ไออาร์พีซ	ีจ�ากดั	(มหาชน)	เป็นประธานปล่อยรถ

ขนส่งสนิค้าผลติภณัฑ์พลาสตกิ	UHMW-PE	(Ultra	

High	Molecular	Weight	Polyethylene)	ล็อต

แรก	โดยมคีณุนนัทชยั	ประภาวฒัน์เวช	รองกรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่	สายพาณชิยกจิและการตลาด	คณุก้อง	

รุง่สว่าง	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานการตลาด	

พร้อมเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	และพนกังานฝ่ายธรุกจิปิโตรเคมี	

เข้าร่วมในพิธี	นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ 

ไออาร์พซี	ีทีเ่กดิจากการวจัิยและพฒันา	UHMW-PE	

รายแรกในประเทศไทย	และเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

	 UHMW-PE	เป็นนวตักรรมโพลเิมอร์ล่าสดุของ 

ไออาร์พีซี	จัดอยู่ในกลุ่มโพลิโอเลฟินส์	มีลักษณะ

เป็นผงสีขาวขุ่น	 โดยมีความหนาแน่นของโมเลกุลสูง

กว่าโพลิเอทิลีนทั่วไปถึง	10	 เท่า	สามารถขึ้นรูปได้ 

หลากหลายวธิ	ีเช่น	Compression,	RAM	extrusion, 

Gel	 spinning	 เป็นต้น	 โดยมีอุณหภูมิการ 

ใช้งาน	ตั้งแต่	-200	ถึง	200	องศาเซลเซียส	เหมาะ 

ส�าหรับงานประเภทต้องการความเหนียว	แข็งแรง	

ทนทานต่อการเสยีดส	ีและการกดักร่อนของสารเคมี	

เช่น	แบตเตอรี่	Separator	 เส้ือเกราะ	 เชือกปีนเขา	 

ข้อเข่าเทยีม	เป็นต้น

6

AC
TI

VI
TI

ES
 U

PD
AT

E

	 บรษิทั	ไออาร์พซี	ีจ�ากดั	(มหาชน)	น�าโดย	ดร.ไพรนิทร์	ชโูชตถิาวร	กรรมการผู้จดัการใหญ่	และคุณสหสัชยั 

พาณิชย์พงศ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	ร่วมกับ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	

(มหาชน)	โดย	ดร.ส่งเกยีรต	ิทานสมัฤทธิ	์ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	และคุณวิจิตร	แตงน้อย	ผู้จัดการ

ฝ่ายวิจยัและพัฒนาเทคโนโลย	ีปตท.	สถาบนัวจิยัและเทคโนโลย	ีปตท.	ได้บรรลขุ้อตกลงร่วมด�าเนนิการวจิยั

และพฒันา	โดยมุง่เน้นการวิจยัและพฒันาด้านผลติภณัฑ์และกระบวนการผลติ	ทัง้ในสายปิโตรเลยีม	ปิโตรเคมี	

และโพลเิมอร์	รวมถงึงานวจิยัอืน่ๆ	ทีม่คีวามสนใจร่วมกนั

ลงนามความร่วมมอืวจิยัและพฒันา

นวตักรรมล่าสดุจาก ไออาร์พซีี
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ลงนามความร่วมมอืวจิยัและพฒันา

	 ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์	บรษิทั	ไออาร์พีซี	จ�ากดั	(มหาชน)	จดับรรยาย 

สรุปผลประกอบการไตรมาส	3	ประจ�าปี	2553	โดย	ดร.ไพรินทร์	 

ชโูชตถิาวร	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	คณุอธิคม	เตบิศริ	ิรองกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่	สายแผนธุรกิจองค์กรและคุณบันลือ	ฉันทาดิศัย 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	สายบญัชแีละการเงนิ	เป็นผูบ้รรยาย	ซ่ึงม ี

นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุน	 เข้าร่วมฟัง 

การบรรยายข้อมูลอย่างคับคั่ง	ณ	ห้องสวนสน	ชั้น	6	อาคารบี	 

ศนูย์เอนเนอร์ยีค่อมเพล็กซ์	เมือ่กลางเดอืนพฤศจกิายนทีผ่่านมา

ไออาร์พซี ีพบนกัวเิคราะห์ ‘Analyst Meeting  3Q10 Company Performance’

นวตักรรมล่าสดุจาก ไออาร์พซีี



	 ดร.ไพรนิทร์	 ชโูชตถิาวร	 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	 บรษิทั	 ไออาร์พซีี	 จ�ากดั 

(มหาชน)	 นายวิรตั	 รตันวจิติร	 นายอ�าเภอเมอืงระยอง	 ร่วมเป็นประธานในพธีิขนาน 

เครือ่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ	 (CHP	 Power	 Synchronization)	 โครงการผลติพลงัไอน�า้

และไฟฟ้าร่วม	 โดยใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลิง(Combined	 Heat	 and	 Power	 Project 

/CHP)	ขนาด	220	MW	จ�านวน	1	หน่วยการผลิต	จากจ�านวนทัง้หมด	6	หน่วยการผลติ	ณ	บรเิวณ

เขตประกอบการอุตสาหกรรม	ไออาร์พซี	ี โดยม	ีคณะกรรมการพหภุาค	ีโครงการ	CHP	ผูบ้รหิาร

บรษัิท	ไออาร์พีซ	ีจ�ากดั	(มหาชน)	เข้าร่วมงาน	

	 ด้วยนโยบายและเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ของบริษทัฯ	 ทีจ่ะช่วยลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมต่อ 

ชุมชน	 และเพิ่มเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าและไอน�้าร่วมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	

ออกสูบ่รรยากาศได้ถงึ	400,000	ตนัต่อปี	เทยีบเท่ากบัการปลกูป่า	23,059	ไร่

	 นับเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน	โดยได้รับการรบัรองจากองค์การบรหิารก๊าซเรอืนกระจกแห่ง

ประเทศไทย	นอกจากนีย้งัสามารถลดการใช้เชือ้เพลิงน�า้มนัเตาในการผลติไอน�า้ลงได้	240,000	ตนั

ต่อปี	 และสามารถลดอตัราการระบายมลสาร	 ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์	 (SO
2
)	 จากการใช้เชือ้เพลงิ

ลงได้ร้อยละ	40

ไออาร์พซี ีเปิดพธิขีนานเครือ่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ 
(CHP Power Synchronization)
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	 ดร.ไพรินทร์	 ชูโชติถาวร	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	

(มหาชน)	ให้เกยีรตเิป็นประธานและวทิยากรรบัเชญิในงาน	POLIMAXX	Internal	

Kick-off	ซึง่ทางฝ่ายธรุกจิปิโตรเคมไีด้จดัข้ึน	โดยมวีตัถปุระสงค์	เพือ่ให้ทราบถงึ

ความหมายของสญัลักษณ์	POLIMAXX	รวมทัง้ความเกีย่วข้องของ	POLIMAXX	

ทีม่ต่ีอพนกังาน	IRPC	ว่ามคีวามส�าคญัอย่างไร	ภายในงานยงัได้รับเกียรติจาก	 

คณุอธคิม	เตบิศริิ	รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	สายแผนธรุกจิองค์กร	คณุสหสัชยั 

พาณิชย์พงศ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	 

คุณนันทชัย	ประภาวัฒน์เวช	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายพาณิชยกิจและ 

การตลาด	พร้อมทั้ง่ผูบ้รหิารและพนกังานเข้าร่วมงานกนัอย่างคบัคัง่	ณ	ห้องสวนสน 

ชัน้	6	อาคารบ	ีศนูย์เอนเนอร์ยีค่อมเพล็กซ์

ACTIVITIES UPDATE
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ไออาร์พซี ีจดังาน POLIMAXX Internal Kick-off



ไออาร์พซี ีผูผ้ลติโอเลฟินส์
รายแรกของประเทศ 
น�าร่องตดิ ‘ฉลากลดโลกร้อน’

	 นายก้อง	 รุ ่งสว่าง	 ผู ้ช ่วยกรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่	สายงานการตลาด	บรษิทั	ไออาร์พซี ี

จ�ากดั	(มหาชน)	รับมอบใบรับรองการขึน้ทะเบยีน	

‘ฉลากลดคาร์บอน’	 (Corbon	Reduction	

Label)	จาก	นายศิริธัญญ์	ไพโรจน์บริบูรณ์	 

ผูอ้�านวยการ	องค์กรบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก 

(องค์กรมหาชน)	เพือ่เป็นการรบัรองว่าผลติภณัฑ์

เม็ดพลาสติกชนิด	HDPE	และ	PP	ภายใต้

เครื่องหมาย	‘Polene’	มีกระบวนการผลิตที่

เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ	และมีส่วนร่วม 

ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ช่วยลด 

ภาวะโลกร้อน	 โดย	 ไออาร์พีซี	 เป็นผู้ผลิต 

โอเลฟินส์รายแรกของประเทศไทย	ทีไ่ด้รบัการ

รับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก	และสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย
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บรษิทั	ไออาร์พซี	ีจ�ากดั	(มหาชน)	จดักจิกรรมน�าคณะผูถ้อืหุน้กว่า	400	คน	เข้า

เย่ียมชมการด�าเนินงานของโรงงาน	 ไออาร์พีซี	และศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย 

ชุมชน	 จ.ระยอง	 เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ	 การด�าเนินงานด้าน	 CSR	

และสร้างความสัมพันธ์อันดี	ระหว่างผู้ถือหุ้น	 กับบริษัท	 โดยมี	ดร.ไพรินทร์	 

ชูโชติถาวร	กรรมการผู้จัดการใหญ่	คุณสหัสชัย	พาณิชย์พงศ์	รองกรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารและพนกังาน	ให้การต้อนรบั

ไออาร์พซี ีน�าคณะผูถ้อืหุน้เยีย่มชมกจิการ ประจ�าปี 2553



	 คณุยงยทุธ	ทองสขุ	รองปลดักระทรวง

อตุสาหกรรม	และคุณศภุชัย		ศริวิฒันเจรญิชัย 

รองอธิบดกีรมโรงงานอตุสาหกรรม	มอบโล่ 

และเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติตาม 

มาตรฐานความรับผดิชอบของผูป้ระกอบการ 

อุตสาหกรรมต่อสังคม	 (CSR-DIW 

:	Corporate	Social	Responsibility,	 

Department	of	Industrial	Works)	ให้กบั 

ผู้แทน	บริษัท	 ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	 

ในโอกาสทีโ่รงงานผลติเอทธลินี	ของ	บมจ.

ไออาร์พีซี	และโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก 

โพลสีไตรนี	ของ	บ.ไทย	เอบเีอส	มกีารปฏบิตัิ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	ผ่านเกณฑ์

การปฏิบัติตามประกาศของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม	ตอกย�้าการเป็นองค์กรที่มี

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ไออาร์พซี ีคว้า 2 รางวลัมาตรฐาน CSR-DIW

	 ดร.ไพรนิทร์	ชโูชตถิาวร	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	บรษัิท	ไออาร์พซีี	จ�ากัด	(มหาชน)	รบัมอบรางวัลเพือ่สิง่แวดล้อม	

‘Ecomagination	Award’	จาก	มร.เจฟฟ์	เจ	ฟลูแจม	กรรมการและเจ้าหน้าทีบ่รหิารโครงการพลงัสร้างสรรค์	เพือ่

สิง่แวดล้อมและธรุกจิยัง่ยนื	บรษิทั	จอี	ีวอเตอร์	และโปรเซสเทคโนโลยส์ี	จ�ากดั	ทีม่อบให้กบับรษิทัชัน้แนวหน้าของ

ไทย	ประกอบด้วย	รางวัลผูน้�าสร้างสรรค์เพือ่สิง่แวดล้อม	(Ecomagination	Leadership	Award)	รางวลัการ

พัฒนาความเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	(Return	on	Environment	Award)	และรางวลัการประหยดัน�า้	หรอืพลงังาน 

ได้ผลจรงิ	(Proof	not	Promises	Award)	เป็นกิจกรรมท่ีร่วมกับคู่ค้าผ่าน	เทคโนโลยีสเีขยีว	เพือ่ช่วยลดปัญหา	

การใช้น�า้และพลงังาน	ภายใต้โครงการ	Ecomagination	Award	เพือ่สร้างการเตบิโตด้านเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื

รบัมอบรางวลัเพือ่สิง่แวดล้อม 
(Ecomagination Award)
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RT 	 ดร.ไพรนิทร์	ชโูชตถิาวร	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	บรษิทั	 

ไออาร์พีซี	จ�ากัด	 (มหาชน)	 	รับมอบของที่ระลึกจาก	 

คณุภารด	ีจงสขุธนามณ	ีประธานอนกุรรมาธกิารสิง่แวดล้อม	

ในโอกาสเป็นวทิยากรร่วมสัมมนาในหวัข้อเรือ่ง	‘ประสบการณ์	

และการด�าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ’	 โดย

มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษา	รวบรวมปัญหา	อปุสรรคของ

การพฒันาอตุสาหกรรมทีอ่าจมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	 

เพือ่ระดมความคดิเห็นและประสบการณ์จากผูท้ีเ่กีย่วข้อง	

ในการเสนอแนวทางและรูปแบบของการพัฒนาเมือง 

น่าอยูคู่อุ่ตสาหกรรม	และเพิม่ความตระหนกัให้แก่หน่วยงาน 

ภาครฐัและภาคเอกชน	ในการพัฒนาอตุสาหกรรมเชงินิเวศ	

น�าไปสูก่ารพฒันาเมอืงน่าอยูคู่อ่ตุสาหกรรมต่อไป		ณ	ห้อง

มริาเคลิแกรนด์	A-B		โรงแรมมริาเคลิแกรนด์	คอนเวนชัน่

‘อตุสาหกรรมร่วมใจ
 ชมุชนไทยน่าอยู’่

ไออาร์พซี ีร่วมโครงการ ผ่าตดัหวัใจทัว่โลก
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	 คุณมานิตย์	สุธาพร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายบุคคลและ

บริหาร	บริษัท	 ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	 เป็นผู้แทนร่วมบริจาคเงิน

จ�านวน	1.5	ล้านบาท	ให้กบั	โครงการผ่าตดัหวัใจทัว่โลก	เทดิพระเกยีรติ

ในหลวง	ทั่วหล้า	84	พรรษา	มหาราชา	ของมูลนิธิโรงพยาบาล	50	

พรรษามหาวชริาลงกรณ์	โดยม	ีดร.สรุเกยีรต	ิเสถยีรไทย	ประธานคณะ

อนกุรรมการ	ฝ่ายจดัหาทุนเป็นผูรั้บมอบ	ณ	สถานโีทรทศัน์กองทพับก	

ช่อง	5		ทัง้นี	้โดยกลุม่	ปตท.	ร่วมบรจิาคเงนิสมทบทัง้สิน้จ�านวน	9	ล้านบาท 

 



	 คุณธวัชชัย		 เทอดเผ่าไทย	ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	 เป็นประธานเปิดงาน	‘โครงการปล่อย

หอยมือเสือ	 เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล’	 โดยมีคุณสหัสชัย	พาณิชย์พงศ์	รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่	นางจิตรา	ถาวระ	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่	ผู้บริหาร	พนักงาน	บริษัท	 

ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	พร้อมทั้งข้าราชการ	นักเรียน	และชุมชน	ซึ่งได้มาร่วมงานอย่างคับคั่ง	 

ณ	อ่าวสวิีกา	อทุยานแห่งชาตเิขาแหลมหญ้า-หมูเ่กาะเสมด็	จ.ระยอง

	 คุณมานิตย์		สธุาพร	รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	สายบคุคลและบรหิาร	เป็นผูแ้ทน	บรษิทั	ไออาร์พซีี	จ�ากดั	

(มหาชน)	ร่วมสนบัสนนุงาน	‘คนโคราช	รวมน�า้ใจ	สูภ้ยัน�า้ท่วม’	จ�านวน	1,000,000	บาท	โดย	คุณสวัุจน์	ลิปตพลัลภ 

อดตีรองนายกรฐัมนตร	ีและประธานคณะอ�านวยการจดังาน	เป็นผู้รบัมอบ	ณ	ลานย่าโม	จ.นครราชสมีา	ซึง่เงนิรายได้ 

จากการจดังานจะน�าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดอืดร้อนของชาวโคราชทีป่ระสบอทุกภยั

ไออาร์พซี ีร่วมใจ สูภ้ยัน�า้ท่วม 
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ไออาร์พซี ีร่วมฟ้ืนฟทูรพัยากรทางทะเล
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	 ดร.ไพรินทร์	ชูโชติถาวร	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	 ไออาร์พีซี	จ�ากัด	

(มหาชน)	 เปิดโครงการจัดท�าแนวป้องกัน	 (Protection	 Strip)	 เพื่อเฉลิม 

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา	ครบ	7	รอบ	โดยมี	นายชัยวุฒิ	บรรณวัฒน์	รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม	เป็นประธานในพธิแีละได้รบัเกยีรตจิาก	นายยงยทุธ	ทองสขุ 

รองปลดักระทรวงอตุสาหกรรม	นายประพฒัน์	วนาพทัิกษ์	อธิบดกีรมโรงงาอตุสาหกรรม	

นายธวัชชัย	 เทิดเผ่าไทย	ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและหัวหน้าส่วนราชการ	นายก

องค์การปกครองส่วนท้องถิน่	ผู้น�าชุมชนเข้าร่วมงาน	ณ	อ่างเกบ็น�า้	3	เขตประกอบการ 

อุตสาหกรรม	ไออาร์พซี	ีต.ตะพง	อ.เมอืง	จ.ระยอง

	 ท้ังนี	้คาดว่าเมือ่จบโครงการฯ	จะมกีารปลูกต้นไม้รวม	84,000	ต้น	ซ่ึงนอกจากจะ

เป็นแนวป้องกนัทางธรรมชาตแิล้ว	ยงัช่วยพัฒนาความสมัพนัธ์ทีด่ใีนการร่วมมอืและ

การอยู่ร่วมกนัระหว่างชมุชนและผูป้ระกอบการ
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ไออาร์พซี ีสร้างรัว้สเีขยีว (Protection Strip) 
ปกป้องชมุชน – สิง่แวดล้อม



8,190

สรุปผลการด�าเนินงาน

เอกสารฉบับนี้จัดท�าขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่พิจารณาแล้ว่ามีความน่าเชื่อถือและมีอยู่ในปัจจุบัน	 ข้อความคิดเห็นที่ปรากฏ 
ในเอกสารฉบับนี้จัดขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการ	และอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	จึงมิอาจถือเป็นการ
ชักชวน	หรือเสนอแนะในการซ้ือ/ขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด	ดังนั้น	นักลงทุนควรใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาลงทุน	
อน่ึง	 บริษัทฯ	 สงวนลิขสิทธ์ิในการน�าข้อมูลในเอกสารน้ี	 ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน	 ไปใช้ประโยชน์	 ท�าซ�้า	 ดัดแปลง	 หรือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน	 เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากบริษัทฯ	 เป็นการล่วงหน้า	 ทั้งนี้	 การกล่าวอ้างต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิดหรือสร้างความเสียหายแก่บริษัทฯ	รวมถึงต้องอ้างอิงถึงวันที่ในเอกสารของบริษัทฯ	อย่างชัดแจ้งด้วย
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(1)	รวมปันผลระหว่างกาล	และคงเหลอืเป็นเงนิปันผลท่ีจะจ่ายอกีจ�านวน	0.10	บาท	ต่อหุน้	โดยจะเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ประจ�าปี	2554	อนมุตัต่ิอไป
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0.32

3.75

0.31

0.18(1)




