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ท่านผูถ้อืหุน้

	 เคยมคี�ากล่าวว่า	การทีเ่ราได้ขึน้ไปยนื
อยูบ่นยอดเขาสงูสดุ	โดยไม่เคยสนใจ

ใคร

ต่อใครในระหว่างทางทีปี่นขึน้ไป	และไม่
มใีครอยูด้่วยเลยขณะทีเ่ราหยดุยนือยูบ่น

ยอดเขานัน้	ความส�าเรจ็หรอืความย่ิงใ
หญ่ท่ีว่าจะมีประโยชน์หรอืมีความหมาย

อะไร	เพราะนอกจากจะไม่มใีครร่วมรบั
รู	้ชืน่ชม	และภาคภมูใิจในความส�าเรจ็

น้ันแล้ว	เรายงัรูส้กึโดดเดีย่วเดยีวดาย
อกีด้วย	...คณุค่าและความหมายที ่

แท้จรงิอนัยิง่ใหญ่ของความส�าเรจ็	จึงไม่ได้อยูท่ีจ่ดุหมา
ยปลายทางเพยีง 

อย่างเดยีว	แต่อยูต่ัง้แต่จดุเริม่ต้น	แ
ละในระหว่างทางทีเ่ราออกก้าวเดนิ

ไปด้วยกนั

	 น่ายนิดทีีใ่นวนันี	้หลายๆ	องค์กรได้ตร
ะหนกัและห่วงใยถงึการอยูร่่วมกนั 

อย่างมัน่คงและยัง่ยนื	ระหว่างการเต
บิโตและผลประกอบการทีด่ทีางธรุก

จิ	

ความรบัผดิชอบต่อคณุภาพชวีติ	และความเป็นอยูท่ีด่ขีองชุม
ชนคนไทย	การร่วม

ส่งเสรมิและสนบัสนนุคณุค่าต่อสงัคมไทย	และสิง่แวดล้อมท่ีด
	ีเช่นเดียวกับ	ไออาร์พซี ี

ซึ่งมุ่งเดินหน้าในพันธกิจส�าคัญต่างๆ	ภายใต้วิสัยทัศน์	และเจตนาร
มณ์	 ในการบริหารจัดการ	 

ทัง้ด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวด
ล้อม	(Economy	-	Social	-	Ecology)	เพือ่ให้เกิด

ความ

สมดลุอย่างเท่าเทยีมกันในทกุมติ	ิโดย
จากแนวคดิดงักล่าว	ยงัได้น�าไปสูก่ารป

ฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม 

ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิต
ภัณฑ์ต่างๆ	ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม	ผ่าน

โครงการหรอืกจิกรรมต่างๆ	ทีมุ่ง่ส่ง
เสรมิและสนบัสนนุการสร้างคณุค่า	และยกระดับมาตรฐาน

คณุภาพชวีติทีด่แีก่ทกุชุมชนและสงัคมไ
ทย	ทัง้ด้านการศึกษา	ศาสนา	ศลิปว

ฒันธรรม	สขุภาวะ

ชมุชน	กฬีา	วชิาชพี	สิง่แวดล้อม	แล
ะระบบนเิวศทีด่	ี

	 ภาพแห่งรอยยิม้	และความสขุอนัแส
นอบอุน่	รวมถงึทกุความส�าเรจ็ทีเ่กิด

ขึน้	แน่นอนทีย่่อม

มาจากการร่วมแรงร่วมใจ	ภายใต้พืน้
ฐานความเข้าใจท่ีดต่ีอกนั	ระหว่างชาว

ชมุชน	หน่วยงานต่างๆ	

ในภาครฐั	และ	ไออาร์พีซี	ท่ีถอืเป็นพ
ลงัส�าคญัในการร่วมกนัขบัเคล่ือนไปสูท่กุเป้าห

มายทีท้่าทาย	

อีกทัง้ยงัเป็นทีม่าของแนวคดิหลกั	‘C
are		Share		Respect’	ท่ีมุง่ตอบสน

องสู่การสร้างรูปธรรม

ทีส่มัผสัได้ในนโยบายด้าน	CSR	ของ
	ไออาร์พซี	ีให้ชดัเจนยิง่ขึน้	เพือ่ให้ทกุ

บรบิท

ในองค์ประกอบของ	เศรษฐกจิ	สงัคม
	และส่ิงแวดล้อม	ขบัเคล่ือนและเติบโ

ต

ไปด้วยกนัอย่างผาสกุและยัง่ยนืแท้จ
รงิ	

 และในวนันี	้พวกเราก�าลงัจะก้าวข้าม
พรมแดนไทยไปด้วยกนั	

สูย่อดเขาสงูทีแ่สนท้าทายอกีหลายต่
อหลายลกู	ด้วยก�าลงัใจทีจ่ะมใีห้กนั	

และหยดัยนือยูเ่คยีงข้างกนัตลอดไป

     กองบรรณาธกิาร

EDITOR
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1. ไออาร์พีซ ีจดังานประชมุสามัญ 
ผูถ้อืหุ้นประจ�าปี	2554

	 นายประเสิรฐ	บญุสมัพนัธ์	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่	บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	เป็นประธานในการประชมุ

สามญัผู้ถอืหุ้น	ประจ�าปี	2554	บรษิทั	 ไออาร์พซี	ีจ�ากดั	(มหาชน)	

โดยมี	ดร.ไพรินทร์	ชูโชติถาวร	กรรมการผู้จัดการใหญ่	พร้อม

คณะกรรมการ	และผูถ้อืหุ้น	เข้าร่วมประชมุ	ณ	ห้องวภิาวดีบอลรมู	 

โรงแรมโซฟิเทล	เซนทาราแกรนด์	กรงุเทพฯ

2. ไออาร์พีซ	ีพบนกัวเิคราะห์	 
Analyst	Meeting	2Q11	 
Company	Performance

 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์	

บรษัิท	ไออาร์พซี	ีจ�ากัด	(มหาชน)	จดั

บรรยายสรปุผลประกอบการ	ครัง้ที	่2	ประจ�าปี	

2554	โดย	ดร.ไพรนิทร์	ชโูชตถิาวร	กรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่	คณุอธคิม	เตบิศริ	ิรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สายแผนธุรกิจองค์กร	 และคุณวิรัตน์	 เอื้อนฤมิต	 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายบัญชีและการเงิน	

เป็นผู้บรรยายซึ่งมีนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์	 

ผู้จัดการกองทุน	และผู้แทนจากสถาบันการเงิน	ที่ 

เข้าร่วมฟังการบรรยาย	ณ	ห้องสวนสน	ช้ัน	6	อาคารบี 

ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์	เมือ่วันที	่4	สงิหาคม	

ทีผ่่านมา

ACTIVITIES 
UPDATE
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4.	ไออาร์พีซ	ีป้ันแบรนด์	“POLIMAXX”	
ชคูณุภาพ	นวัตกรรม	พร้อมบรกิาร 
ครบวงจร		

ดร.ไพรินทร์	ชูโชติถาวร	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	 

ไออาร์พซี	ีจ�ากดั	(มหาชน)	ร่วมสมัมนาในหัวข้อ	ทิศทางธรุกจิพลงังาน

ของประเทศไทย	ในงาน	‘พลงังานสญัจร	สะท้อนความเหน็ผูป้ระกอบการ 

ปี	54’	จดัโดยกระทรวงพลงังาน	โดยมนีายแพทย์วรรณรตัน์	ชาญนกุลู 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน	เป็นประธานในพธิเีปิด	และมผีูป้ระกอบการ 

ธรุกจิด้านพลงังานเข้าร่วมงานอย่างคบัคัง่	ณ	โรงแรมมริาเคลิ	แกรนด์ 

คอนเวนชัน่	กรงุเทพฯ

3. ไออาร์พีซ	ีร่วมสมัมนา	 
‘พลงังานสญัจร’	สะท้อน 
ความเห็นผู้ประกอบการปี	54

	 ไออาร์พีซ	ีเปิดตวันวัตกรรมผลติภณัฑ์ใหม่	เมด็พลาสติก

โพลิเมอร์คณุภาพสงู	แบรนด์	“POLIMAXX”	ทีน่อกจากจะมี

คุณภาพสงูและภาพลกัษณ์ทีเ่หนือกว่าคูแ่ข่งขนัในทกุมติิแล้ว	

ยงัมุง่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างหลากหลาย	

พร้อมบรกิารท่ีครบวงจร		ซ่ึงถอืเป็นแนวทางเชงิรกุเพือ่ตอกย�า 

ความเป็นผูน้�าธรุกจิด้านปิโตรเคมแีละพลาสตกิของไทย	ทีส่ะท้อน

ถงึศกัยภาพและความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นบรษัิทปิโตรเคมี

ครบวงจรชัน้น�าของเอเชยีในอนาคตอนัใกล้นี้

5.	ไออาร์พซี ีเปิดโครงการผลติไฟฟ้า-
ไอน�าต้นแบบ

	 คุณพิชัย	 นริพทะพันธุ ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน	ประธานในพิธีเปิด	 โครงการผลิตพลังไอน�าและ

ไฟฟ้าร่วมต้นแบบ	(Combined	Heat	and	Project 

-CHP)	 คุณประเสริฐ	 บุญสัมพันธ์	 ดร.ไพรินทร์	 

ชูโชติถาวร	คุณธวัชชัย	 เทอดเผ่าไทย	ผู้ว่าราชการ

จังหวัดระยอง	พร้อมด้วยผู้บริหาร	 ไออาร์พีซี	 ให้

เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ	 ซึ่งใช้ก๊าซ

ธรรมชาติแทนน�ามันเตาทั้งหมด	เพื่อลดผลกระทบ 

ด้านส่ิงแวดล้อมและปกป้องชุมชน	ขณะเดยีวกนัยงัส่งผล

ดีท�าให้ต้นทนุค่าไฟฟ้าและสาธารณปูโภคลดลงอกีด้วย
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6.	ไออาร์พซี ีจบัมอื	ฮาตาริ	
ใช้เมด็พลาสตกิ	POLIMAXX	
Green	ABS	ผลติพดัลม

7. ไออาร์พซี ีสานแผนพฒันาท่าเรอื	ชรูะบบ	
“iPort”	เปิดช่องทางท�าธรุกรรมผ่านระบบออนไลน์

	 ดร.ไพรนิทร์	ชโูชตถิาวร	ประธานเจ้าหน้าที-่

ปฏิบัติการ	กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและ 

ก๊าซธรรมชาติ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	 (มหาชน)	

กรรมการ	และ	รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	

บรษิทั	ไออาร์พซี	ีจ�ากดั	(มหาชน)	เป็นประธานใน 

“พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางการค้าและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม”	ระหว่าง	

บริษัท	 ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	บริษัท	

ฮาตาร	ิอเิลคทรคิ	จ�ากดั	ในการน�าเมด็พลาสตกิ	

“POLIMAXX	Green	ABS”	ของ	ไออาร์พซี	ีที่

ผลติจากยางธรรมชาต	ิไปผลติพดัลม	เพือ่เพิม่

ทางเลอืกให้กบัผูบ้รโิภคทีใ่ส่ใจในผลติภณัฑ์ทีไ่ม่

ท�าลายสิง่แวดล้อม	

บริษัท	

ไออาร์พซีี	จ�ากัด	(มหาชน)	

เปิดตวันวัตกรรมใหม่ล่าสดุ	“iPort”		หรอื	

IRPC	Intelligent	port	service	ส�าหรบัการให้

บรกิารท่าเรือ	ไออาร์พซี	ีจงัหวดัระยอง	ผ่านระบบออนไลน์	

เพือ่อ�านวยความสะดวก	ในการท�าธรุกรรมของลกูค้าให้ได้

รบับรกิารทีร่วดเรว็	เพ่ือมุ่งให้บรกิารลูกค้าทีใ่ช้บรกิารท่าเรือ

ของบรษิทัฯ	ในการท�าธรุกรรมหลกัๆ	ประกอบด้วย	iBook-

ing	ระบบการจองท่าเรอื		iTracking	การตรวจสอบสถานะ

ของการจองและสถานะของเรอื	iBanking	เชือ่มโยงระบบ	

Online	Banking	ของธนาคาร	และ	iMobile	Solu-

tion	การใช้บรกิารผ่านระบบออนไลน์	ซึง่ทัง้หมด

นีร้องรับการใช้งานผ่านโทรศพัท์มอืถอื

และ	PDA		

5.	ไออาร์พซี ีเปิดโครงการผลติไฟฟ้า-
ไอน�าต้นแบบ
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8. ไออาร์พีซ	ีลงนาม
บนัทกึความเข้าใจ	(MOU)	
กบั	อบก.	องค์การบรหิาร
จดัการก๊าซเรือนกระจก						
 องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	

(องค์การมหาชน)	ร่วมกบั	Korean	Energy	

Management	Corporation	(KEMCO)	

ได้จดัพธิลีงนามบนัทกึความเข้าใจ	(MOU)	

“TOR	Signing	Ceremony	and	Pre-

sentation	Meeting”	โดยม	ีคณุสหสัชยั	

พาณิชย์พงศ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	บมจ. 

ไออาร์พซี	ี	ร่วมลงนามในสญัญา	ณ	ห้อง	

Emerald	โรงแรมฮอลิเดย์	อนิน์	เพลนิจติ

9. IRPC - RTI 	พฒันาเม็ดพลาสตกิ	
สูอ่ตุสาหกรรมยานยนต์

 คุณนันทชัย	ประภาวัฒน์เวช	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 

สายพาณิชยกจิและการตลาด	บรษิทั	ไออาร์พซี	ีจ�ากดั	(มหาชน)	คณุวจิติร	 

แตงน้อย	ผูจ้ดัการฝ่ายวิจัยและพฒันาเทคโนโลยกีระบวนการปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี	

สถาบันวิจัยและเทคโนโลย	ีปตท.	(RTI)	และ	คณุครรชติ	ไชยสโุพธิ	์ผูอ้�านวยการฝ่าย

นโยบายและรฐักจิอาเซียน	บรษิทั	เจนเนอรลั	มอเตอร์ส	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(GM)	

พร้อมด้วยผู้บรหิารระดบัสงูของ	ปตท.	 ร่วมเสวนาในหวัข้อ	“ทศิทางการพฒันาเมด็

พลาสตกิ	สูอ่ตุสาหกรรมยานยนต์”	เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็	ประสบการณ์จาก

ผูท่ี้เกีย่วข้อง	และการวจิยั	พฒันาผลติภณัฑ์	ให้ได้มาตรฐานของภาคอตุสาหกรรม

ยานยนต์
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	 ดร.ปรัชญา	ภญิญาวธัน์	ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิติัการ	กลุม่

ธุรกจิปิโตรเลยีมข้ันปลาย	บรษิทั	ปตท.จ�ากดั	(มหาชน)	และคณะ

ผูบ้รหิาร	กลุม่	ปตท.	ให้เกยีรตเิยีย่มชมบธู	กลุม่ธรุกจิปิโตรเคมี

ของ	ปตท.	ในงาน	CHINAPLAS	2011	(The	25th	Interna-

tional	Exhibition	on	Plastics	and	Rubber	Industries)	ซึง่

เป็นงานแสดงสนิค้าอตุสาหกรรมพลาสตกิและยางทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

เอเชยี	ณ	China	Import	and	Export	Fair	Pazhou	Complex	 

นครกวางโจว	ประเทศจนี	โดย	บรษิทั	ไออาร์พซี	ีจ�ากดั	(มหาชน)	 

ร่วมกบั	5	บริษทัในกลุม่ธรุกจิปิโตรเคมขีอง	ปตท.	ได้แก่	PTTCHEM,	

PTTPM,	PTTPL,	HMC	และ	PTT	Lube	เข้าร่วมงาน

10.	ไออาร์พซี	ีร่วมงานมหกรรมการเงนิ	ครัง้ที	่11	

11. ไออาร์พซี	ีผนกึกลุม่	ปตท.	แสดง
ศกัยภาพในงาน	CHINAPLAS	2011

 

 

ดร.ประสาร	ไตรรัตน์วรกุล	ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย	ประธานในพธิเีปิดงาน

มหกรรมการเงนิ	ครัง้ที	่11	(Money	Expo	2011)	

พร้อมด้วยนายประเสริฐ	บญุสมัพันธ์	ประธานเจ้าหน้าท่ี

บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	

(มหาชน)	คณะผูบ้รหิารระดบัสงู	กลุม่	ปตท.	และคุณสุมณฑ์	

รงัคสริ	ิผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	สายงานกจิการองค์กร	

บริษัท	ไออาร์พซี	ีจ�ากดั	(มหาชน)	ร่วมพธิเีปิดบธู	กลุม่

บรษิทั	ปตท.	ในงานมหกรรมฯ	ครัง้นี	้ภายใต้แนวคดิ	

‘Better	Money	Better	Life	การเงินดี	ชวีติดี’	ณ	

อาคาร	ชาเลนเจอร์	2		อมิแพค	เมอืงทองธานี
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Recognition

2.	ไออาร์พีซ	ีรบัรางวลัผลงานกลุม่ควิซดีเีด่น	

1. ไออาร์พซี ีรบั	“มาตรฐานมงกุฏไทย” 
	ย�าจดุยนืโรงไฟฟ้าอยูร่่วมชมุชน

 

	คุณสหัสชยั	พาณชิย์พงศ์ 

	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 กลุ ่ม

ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	บริษัท	 ไออาร์พีซ	ี

จ�ากัด	 (มหาชน)	 รับมอบรางวัลกลุ่มคิวซีดีเด่นจาก	 

ดร.ณฐัพล	ณฐัฏสมบรูณ์	รองปลดักระทรวงอตุสาหกรรม	

ในโอกาสทีบ่รษิทัฯ	ให้การส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันา

คณุภาพงาน	และการท�ากจิกรรมควิซใีนหน่วยงาน	จนกลุม่	

Season	Change	ของบรษิทัฯ	เรือ่ง	C312	(ADU2)	การ 

กลัน่น�ามนั	2	และกลุม่	UT	–	CLUB	ของแผนก	C13U	 

ได้รบัการเลอืกให้เป็นกลุม่ควิซดีเีด่นจากภาคเอกชน	

และเป็นตัวแทนประเทศไทย	ไปเข้าร่วมเสนอผลงาน 

ในงานมหกรรมควิซนีานาชาติ		

	 องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน)	

จดัพธีิมอบรางวลั	“มาตรฐานมงกฏุไทย”	ให้แก่	โครงการ

ผลติพลงัไอน�าและไฟฟ้าร่วม	ของบรษิทั	ไออาร์พซี	ีจ�ากดั	

(มหาชน)	ซึ่งต้ังอยู่บนพ้ืนท่ี	21	ไร่	ณ	เขตประกอบการ 

อตุสาหกรรมไออาร์พซีี	จงัหวดัระยอง		โดยม	ีดร.ไพรนิทร์	

ชโูชตถิาวร	กรรมการผูจั้ดการใหญ่	ไออาร์พีซ	ีเป็นผูร้บัมอบ	

ส�าหรับมาตรฐานมงกฏุไทยน้ี	ถอืเป็นรางวัลตอบแทนต่อ 

ความพยายามส�าหรบัพนกังานและผูบ้รหิารทกุคนทีมุ่ง่มัน่

และทุม่เทท�างานตามพันธสญัญาที	่ไออาร์พีซ	ีให้ไว้กบัสงัคม	
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4.	ไออาร์พซี	ีรบัรางวลั	
Thailand	Energy	Awards	2011

5.		ไออาร์พซี	ีรบัรางวลัองค์กรดเีด่น

	 ดร.ไพรนิทร์	ชโูชตถิาวร	กรรมการ	และ	รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่	บรษิทั	 ไออาร์พซีจี�ากดั	 (มหาชน)	ได้รบัรางวลัดเีด่น	Thailand	

Energy	Awards	2011	ด้านบคุลากร	ประเภทผู้บรหิารโรงงานควบคมุ

ดีเด่น	จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน	และอนุรักษ์พลังงาน	(พพ.)	

กระทรวงพลงังาน	โดยวตัถปุระสงค์ของการจดัการประกวดครัง้นี	้ เพือ่

ยกย่องและแสดงความชืน่ชม	แก่ผูท้ีม่ผีลงานดเีด่นด้านอนรุกัษ์พลงังาน

และการพฒันาพลงังานทดแทน	รวมทัง้สร้างจติส�านกึให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องน�า

ไปปฏบิตั	ิหรอืประยกุต์ใช้	ให้เกดิผลเป็นรปูธรรมอย่างยัง่ยนื

	 คณุชาญศลิป์	ตรนีชุกร	ผูจ้ดัการใหญ่	บรษิทั	 ไทยเอบีเอส	จ�ากัด	ซึง่เป็นบริษทัในเครือของ	บริษทั	 

ไออาร์พีซี	จ�ากดั	(มหาชน)	รบัมอบใบรบัรองการขึน้ทะเบยีน	‘ฉลากคาร์บอน’	(Carbon	Reduction	Label)	

จากคณุประเสรฐิ	จามรมาน	รองผูอ้�านวยการองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)	

เพือ่รบัรองว่าผลติภณัฑ์เมด็พลาสตกิชนดิโพลสิไตลนี	(PS	:	Polystyrene)	และเมด็พลาสตกิสไตรนีที่

ขยายตวัได้	 (EPS	:	Expandable	Polystyrene)	ของบรษิทัฯ	มกีระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรต่อสภาพ 

ภูมิอากาศ	และมส่ีวนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	ช่วยลดสภาวะโลกร้อน	ซึง่ถอืเป็นการยก

ระดบัมาตรฐานอตุสาหกรรมปิโตรเคมแีละพลาสติกของไทยให้เทยีบเท่ามาตรฐานสากล

	 ฯพณฯ	พล.อ.อ.ก�าธร	สินธวานนท์	องคมนตรี	ประธานในพิธ	ี

มอบโล่เกยีรตคิณุ	“องค์กรดเีด่นทางด้านวทิยาศาสตร์	ประจ�าปี	2554”	

จากมูลนิธิศาสตราจารย์	ดร.แถบ	นีละนิธิ	 ให้กับ	 คุณอธิคม	 เติบศิริ	 

รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่	สายแผนธรุกจิองค์กร	ผู้แทนบรษิทั	ไออาร์พซี ี

จ�ากดั	(มหาชน)	ในฐานะองค์กรทีไ่ด้ให้การสนบัสนนุและส่งเสรมิ	กจิกรรม

ต่างๆ	ทางวทิยาศาสตร์	ด้วยความมุง่มัน่อย่างต่อเนือ่ง	อันก่อให้เกดิประโยชน์

ต่อการพฒันาในสาขาวชิาด้านวทิยาศาสตร์ในประเทศไทย	และการพฒันา

สงัคมและเศรษฐกจิของประเทศในภาพรวม	ณ	ห้องศศนิทร์ฮอลล์	อาคาร	

ศศปาฐศาลา	ชัน้	9	สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ	ศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั

3. ไทยเอบเีอส PS และ EPS	ได้รบัฉลากลดคาร์บอน
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	 สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	

เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วย	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	

พระองค์เจ้าศรรีศัมิ	์พระวรชายาฯ	ทรงเป็นประธานใน

พธิเีปิดโครงการ	“ผ่าตดัหวัใจทัว่โลก	เทดิพระเกียรติ

ในหลวงทั่วหล้า	84	พรรษา	มหาราชา”	 ในมูลนิธ ิ

โรงพยาบาล	50	พรรษา	มหาวชริาลงกรณ	โดยม	ีนาง

ศรสีดุา	สรุเลิศรงัสรรค์	ผูช่้วยกรรมการผู้จดัการใหญ่	

สายบคุคลและบรหิาร	ผูแ้ทนบรษิทั	 ไออาร์พซี	ีจ�ากดั	

(มหาชน)	 เฝ้ารับเสด็จและรับพระราชทานเข็มที่ระลึก	

ณ	โรงพยาบาลพญาไท	2

	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราช- 

กมุาร	ีพระราชทานประกาศเกยีรตคิณุ	แก่	คณุ

สมุณฑ์	รงัคสริ	ิผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สายงานกจิการองค์กร	ผูแ้ทน	บรษิทั	ไออาร์พซี	ี

จ�ากดั	(มหาชน)		ในโอกาสท่ีบรษิทัฯ	ได้ให้การ

สนับสนุนการจัดตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาส	 

อนิทปัญโญ	เป็นจ�านวนเงนิ	10		ล้านบาท	เพือ่

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยูห่วั	ในมหามงคลสมยัการเฉลมิฉลอง

การครองสริริาชสมบตัคิรบ	60	ปี	ในปีพทุธศกัราช	

2549	และในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา	80	

พรรษา	ในปีพทุธศกัราช	2550

1. ไออาร์พีซ	ีรับพระราชทานเข็ม 
ทีร่ะลกึสนบัสนนุโครงการ	“ผ่าตดั

หัวใจทัว่โลก	เทดิพระเกียรตใินหลวง
ทัว่หล้า	84	พรรษา	มหาราชา”

2. ไออาร์พซี ีรบัประกาศ
เกียรตคุิณจากสมเดจ็ 
พระเทพรตันราชสดุาฯ

Care Share Respect
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	 บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	จดังานแถลงข่าว	“รวมพลงัคนไทย	พลกิใจ	เพือ่สขุที่

ยัง่ยนื”	ภายใต้โครงการ	“รกัษ์ป่า	สร้างคน	84	ต�าบล	วถิพีอเพยีง”	ณ	ห้องประชมุใหญ่ 

ส�านักงานใหญ่	ปตท.	 โดยมี	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

โครงการฯ	เป็นประธานกล่าวเปิดงาน		พร้อมด้วยคณุประเสรฐิ	บญุสมัพนัธ์	ประธาน 

เจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	คณะผูบ้รหิาร

ในกลุม่	ปตท.	และ	ดร.ไพรนิทร์	ชโูชติถาวร	กรรมการผู้จดัการใหญ่	บรษิทั	ไออาร์พซี	ี

จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วมงานแถลงข่าว	ในโอกาสพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	7	รอบ	

3. พระองค์ภา	ทรงเปิดการแข่งขัน 
ขีม้่าโปโล	สมทบทุนโครงการ“ก�าลงัใจ”	

 

พระเจ ้ าหลานเธอ	

พระองค์เจ้าพชัรกติิยาภา	ประทานเขม็

ท่ีระลึกแก่	ดร.ไพรนิทร์		ชโูชติถาวร	กรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่	บรษิทั	ไออาร์พซีี		จ�ากดั	(มหาชน)	

ในฐานะผูส้นับสนุนการแข่งขนัขีม้่าโปโล	“เอเชยีน	บชี	

โปโล	แชมเป้ียนชพิ	บ.ีกรมี-อนิเตอร์คอนตเินนตลั”	

ซึง่จัดขึน้	ณ	ชายหาดหวัหนิ	จ.ประจวบครีขีนัธ์	เพือ่

หารายได้สมทบโครงการ	“ก�าลงัใจ”	ในพระราชด�าริ 

พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	

ส�าหรับช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโอกาสใน

สงัคมไทย 

4.	ไออาร์พซี	ีร่วมแถลงข่าว 
“รวมพลงัคนไทย	พลกิใจ	
เพือ่สขุทีย่ัง่ยนื”



12

	 คุณสุมณฑ์	 รังคสิริ	 ผู ้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 

สายงานกจิการองค์กร	ผู้แทน	บรษิทั	ไออาร์พซี	ีจ�ากดั	(มหาชน)	

ให้เกยีรตร่ิวมงานแถลงข่าว	และมอบเงนิสนบัสนนุ	การจดัคอนเสร์ิต

การกศุล	“Health	for	Help”	เป็นจ�านวนเงนิ	1	ล้านบาท	โดย

มีศาสตราจารย์	ดร.สนิท	อักษรแก้ว	ประธานบริหารกองทุน 

สุขภาพกับสภาวะโลกร้อน	และ	ดร.ขวัญฤดี	 โชติชนาทวีวงศ	์ 

รองผูอ้�านวยการสถาบนัสิง่แวดล้อม	เป็นผูร้บัมอบ	ณ	ห้องอาหาร

เพลนิ	ถนนวิภาวดรีงัสติ	

 ดร.ไพรินทร์	ชูโชติถาวร	กรรมการผู้จัดการใหญ่	

บริษัท	 ไออาร์พีซี	จ�ากัด	 (มหาชน)	มอบเงินสนับสนุน 

ทมีสโมสรฟตุบอลระยอง	เอฟซ	ี	เพือ่ทางสโมสรฯ	จะได้น�า 

ไปใช้ในกจิกรรมต่างๆ	และพฒันาการกฬีาให้ก้าวหน้าต่อไป	

โดยมีนายปิยะ	ปิตเุตชะ	นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

ระยอง	พร้อมด้วยผูบ้รหิารสโมสรเป็นตัวแทนรบัมอบ

5.	ไออาร์พีซ	ีร่วมสนับสนุนการจดั
คอนเสร์ิตการกศุล	“Health	for	Help”

7. ไออาร์พีซ	ีมอบเงินสนับสนุน 
ทมีสโมสรระยอง	เอฟซี	

6. ไออาร์พซี	ีเข้าร่วมการบรรยายพเิศษ	
CSR	ขององค์กรทางวศิวกรรม

	 ดร.ไพรนิทร์	ชโูชตถิาวร	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	บริษัท	 

ไออาร์พซี	ีจ�ากดั	(มหาชน)	รบัมอบของทีร่ะลกึจากคณุกฤษณ	มทุติานนัท์ 

	อุปนายกกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์	สมาคมศิษย์วิศวกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	เนือ่งในโอกาสให้เกยีรตเิป็นวทิยากรบรรยายพเิศษ	

เรือ่ง	‘ภาคธรุกจิกบัความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	ในยุคโลกร้อน’	

ซึง่จดัโดยสมาคมนิสติเก่าวศิวกรรมศาตร์	แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	

และคณะวศิกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ณ	ห้องประชมุชัน้	4	

อาคารเจริญวศิวกรรม	คณะวศิวกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั



13

	 ดร.ไพรนิทร์	ชโูชตถิาวร	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	บรษัิท	 

ไออาร์พซี	ีจ�ากดั	(มหาชน)	รบัมอบของทีร่ะลกึจากคณุกฤษณ	มทุติานนัท์ 

	อุปนายกกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์	สมาคมศิษย์วิศวกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	เนือ่งในโอกาสให้เกยีรตเิป็นวทิยากรบรรยายพเิศษ	

เรือ่ง	‘ภาคธรุกจิกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	ในยคุโลกร้อน’	

ซึง่จดัโดยสมาคมนิสติเก่าวศิวกรรมศาตร์	แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	

และคณะวศิกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ณ	ห้องประชมุช้ัน	4	

อาคารเจริญวศิวกรรม	คณะวศิวกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

9. ไออาร์พซี	ีเข้าร่วมโครงการ	
“ปลกูต้นไม้	ในโรงงาน”		

8. ไออาร์พีซ	ียกเลกิการใช้หน่วยผลติไอน�า
ทีใ่ช้น�ามันเตาเป็นเชือ้เพลงิ
	 บรษิทั	ไออาร์พซี	ีจ�ากดั	(มหาชน)	จดัพธีิ	‘ยกเลกิหน่วยผลติ 

ไอน�าที่ใช้น�ามันเตาเป็นเชื้อเพลิง’	ชุดสุดท้าย	ณ	โรงงาน 

ผลิตน�ามันหล่อลื่นพื้นฐาน	 บริษัท	 ไออาร์พีซี	 จ�ากัด	

(มหาชน)	โดยมนีายนราวธุ	 ป่ินทอง	รองผูว่้าราชการจงัหวดั 

ระยอง	 เป็นประธานในพิธี	 นายสหัสชัย	 พาณิชย์พงศ์	 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่	กลุ่มธรุกจิปิโตรเคมี

และการกลัน่	คณะผูบ้รหิาร	พนกังานบรษิทั	 

ไออาร์พซี	ีจ�ากดั	(มหาชน)	นายพงษ์เทพ	

จารุอ�าพรรณ	รองอธิบดีกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม	หวัหน้าส่วนราชการ	คณะ

กรรมการพหภุาค	ีคณะกรรมการไตรภาคี	

ผูน้�าชมุชน	และสือ่มวลชนเป็นสกัขพียาน

 

คุณสุมณฑ์	 รังคสิริ	 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	สายงาน

กจิการองค์กร	บรษิทั	ไออาร์พซี	ีจ�ากดั	(มหาชน)	

เข้าร่วมพธิเีปิดโครงการฯ	และรับมอบประกาศนยีบตัร	

โรงงาน/สถานประกอบการ	ตามโครงการ	จัดท�าแนว

ป้องกนั	(Protection	Strip)	จาก	ดร.วฑิรูย์	สมิะโชคด	ี

ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม	ในโอกาสทีบ่รษิทัฯ	ได้เข้าร่วม

ในโครงการ	“ปลกูต้นไม้	ในโรงงาน	เฉลมิพระชนมพรรษา	7	

รอบ	5	ธนัวาคม	2554”	เพือ่ถวายเป็นราชสกัการะ	พระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	และสบืสานกระแสพระราชด�ารสั	ของ

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	ทีท่รงห่วงใย

เรือ่งน�า	ป่า	และสิง่แวดล้อม	โดยมวีตัถปุระสงค์	

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ภาค

อตุสาหกรรม	
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11. ไออาร์พีซ	ีรุกสร้างป่าธรรมชาติ
แบบยัง่ยนื	รวมพลงัสร้าง 
ป่าธรรมชาตริอบโรงงาน

10.	ไออาร์พีซ ีสนบัสนนุมูลนิธขิาเทียมฯ

	บรษิทั	ไออาร์พีซ	ีจ�ากดั	(มหาชน)	จดัพธีิเปิด	‘โครงการรวมพลงั

สร้างป่าธรรมชาตริอบโรงงาน’	ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามหลักการปลูกป่าเชงินิเวศ	

(Eco	Forest)	โดยใช้พันธุ์ไม้พ้ืนเมอืงของจงัหวดัระยอง	กว่า	30	ชนดิ	จ�านวน	7,500	ต้น 

	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา

มงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	7	รอบ	ณ	พ้ืนทีเ่ขตประกอบการอุตสาหกรรม	ไออาร์พซี ี

โดยมีนายวราวุธ	ปิ่นเงิน	รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	 เป็นประธานในพิธีฯ	และ 

นายสหสัชยั	พาณชิย์พงศ์	รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่	กลุม่ธรุกจิปิโตรเคมแีละการกลัน่	

บรษิทั	ไออาร์พซี	ีจ�ากดั	(มหาชน)	ร่วมให้การต้อนรบั	พร้อมได้รบัเกยีรติจาก	นายพงษ์เทพ 

	จารอุ�าพรพรรณ	รองอธบิดกีรมโรงงานอตุสาหกรรม	รศ.วฒุชิยั	กปิลกาณจน์		อธกิารบดี	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	หัวหน้าส่วนราชการ	ผู้น�าชุมชน	ร่วมกันปลูกต้นไม้กับ 

คณะผูบ้รหิาร	และพนกังาน	ไออาร์พซีี

 

ดร.ไพรนิทร์	ชโูชตถิาวร 

	กรรมการและรักษาการกรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่	พร้อมด้วยผูบ้รหิารระดบัสงู	บรษิทั	

ไออาร์พซี	ีจ�ากดั	(มหาชน)	มอบเมด็พลาสติกโพลโิพร 

-พลินี	(PP	Block	Co	Polymer)	จ�านวน	24.5	ตนั	รวม

มลูค่าประมาณ	1.4	ล้านบาท	ให้กบัมลูนธิขิาเทยีม	ในสมเดจ็

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 โดยมี	รองศาสตราจารย์	

นายแพทย์เทอดชยั	ชวีะเกต	ุกรรมการและเลขาธกิารมลูนธิิ

ขาเทียมฯ	 เป็นผู้รับมอบ	 เพื่อน�าไปจัดท�าขาเทียมให้กับ 

คนพิการทีย่ากไร้ด้อยโอกาส	โดยไม่คดิมลูค่า	เพือ่ถวาย

เป็นพระราชกศุล	แด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	

เนือ่งในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมายคุรบ	84	

พรรษา	ในวนัที	่5	ธนัวาคม	พ.ศ.

2554



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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