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เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้
 กลับมาพบกันอีกครั้งช่วง ‘ฟ้าหลังฝน’ หลังผ่านพ้นมหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อ
ปลายปีที่ผ่านมา ท�าให้คนไทยเราหันหน้าเข้าหากันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างอบอุ่น 
ใกล้ชดิด้วยมิตรไมตรอีกีครัง้ สะท้อนให้เพ่ือนบ้านและนานาประเทศได้เหน็ว่าทีส่ดุแล้ว ‘คนไทย
ไม่เคยทิง้กนั’ และ ‘เราจะฝ่าวกิฤตนีไ้ปด้วยกนั’     

 เช่นเดยีวกบั ‘ไออาร์พซีี’ ในฐานะองค์กรพลงังานไทย ซ่ึงเราได้ร่วมเป็นอกีหนึง่พลงั  
‘จติอาสา’ ออกช่วยเหลอืแบ่งเบาบรรเทาทกุข์ยากให้กบัพีน้่องชาวไทยในหลายพืน้ที ่รวมถงึ 
การมุ่งป้องกันและดูแลธุรกิจของ ‘ไออาร์พีซี’ และครอบครัวของพวกเราให้ได้รับ 
ผลกระทบน้อยท่ีสดุ กระท่ังสามารถเยยีวยาฟ้ืนฟจูนกลับมาสู่ภาวะปกต ินีค่อืหนึง่ในปณธิาน
ส�าคัญทีย่นืยนัได้ว่า ‘ไออาร์พีซ’ี พร้อมรบัผดิชอบดูแลสงัคม ชมุชนคนไทย และสิง่แวดล้อม 
ซึง่เราจะก้าวเดนิไปข้างหน้าและเติบโตไปด้วยกนัอย่างมัน่คงและยัง่ยนื รวมถงึความภาคภมูใิจ 
ทีจ่ะมุง่สูเ่ป้าหมาย ‘บรษิทัปิโตรเคมีครบวงจรชัน้น�าของเอเชยี ภายในปี 2557’
 ...บนเส้นทางแห่งความท้าทายภายใต้เป้าหมายในวสิยัทศัน์ข้างต้น วนันี ้ชาว ‘ไออาร์พซี’ี 
เดินหน้าฝ่าฟันมาถึงครึง่ทางแล้ว ด้วยยทุธศาสตร์โครงการ ‘ฟีนกิซ์’ (Phoenix) ซึง่ไม่เพยีง
ช่วยเพิม่พนูศกัยภาพการแข่งขนั และเสรมิสร้างรายได้ รวมถงึมลูค่าเพ่ิมให้กบัธุรกิจต่างๆ 
ของเราเท่านัน้ หากแต่ยงับรรลถุงึเจตนารมณ์ทีว่่า ‘ไออาร์พซีี’ มุง่สร้างสรรค์นวตักรรม
ใหม่ๆ ภายใต้เทคโนโลยอีนัล�า้หน้าท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม พร้อมส่งเสรมิและสนบัสนนุการ
สร้างคณุค่า รวมทัง้มาตรฐานคณุภาพชีวิตทีด่ขีึน้เพ่ือคนไทยทกุคน ให้สามารถพึง่พาและ
อยูร่่วมกนัได้อย่างยัง่ยนื
 ส�าหรบัอกีวาระส�าคญัทีเ่กดิขึน้ในช่วงเดอืนตลุาคม ปี’54 ทีผ่่านมานีค้อื คณุอธคิม  
เติบศริ ิรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายแผนธรุกจิองค์กรและรกัษาการรองกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่กลุม่ธรุกจิท่าเรอืและบริหารจดัการทรัพย์สิน ได้รับแต่งตัง้ให้ขึน้ด�ารงต�าแหน่ง  
‘กรรมการผูจ้ดัการใหญ่’ บริษทั ไออาร์พีซี จ�ากดั (มหาชน) แทน ดร.ไพรนิทร์ ชโูชตถิาวร 
ซึง่ไปด�ารงต�าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ปตท. จ�ากดั 
(มหาชน) ทัง้นี ้โดยได้มกีารส่งมอบงานและพนัธกจิส�าคญัต่างๆ รวมถงึเป้าหมายและวสิยัทศัน์ 
ในการน�าพา ‘ไออาร์พซี’ี ให้ก้าวไปสูอ่งค์กรแห่งความเป็นเลศิทัง้ในระดบัภูมภิาคและระดบัโลก  
...นบัเป็นจดุเปลีย่นครัง้ประวติัศาสตร์อีกครัง้ในการส่งไม้ต่อระหว่าง CEO ในจังหวะก้าวท่ี
กล่าวได้ว่า ‘ไออาร์พซี’ี ยงัคงมศีกัยภาพทีแ่ขง็แกร่งในทกุๆ ด้าน
 เชิญทุกท่านพลิกเข้าไปติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหว และเรื่องราวดีๆ 
ที่เราน�ามาฝากกันในฉบับนี้ และขอให้ทุกท่านมีความสุข สวัสดี เดินทางไปท่องเท่ียว 
พักผ ่อนด ้วยความรื่ นรมย ์ แล ะปลอดภัย ในช ่วง เทศกาลมหาสงกรานต ์  
‘วนัปีใหม่ไทย’ นีก้นัทกุครอบครวั     
 

กองบรรณาธกิาร
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ไออาร์พซี ีพบนกัวเิคราะห์ 
Analyst Meeting 3Q11 Company 
Performance

แต่งตัง้ ‘อธคิม’ กมุบงัเหยีน ไออาร์พซีี 
‘น�าทพัสูอ่งค์กรชัน้น�าแห่งเอเชยี’
 ดร.ไพรินทร์ ชโูชตถิาวร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการ 
ผู ้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) อดีต
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ บมจ. ไออาร์พีซี ท�าพิธี
ส ่งมอบงานและแนวทางการปฏิบัติ ให ้กับ คุณอธิคม  
เติบศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจ
องค์กรและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม
ธุรกิจท่าเรือและบริการจัดการทรัพย์สิน ขึ้นด�ารงต�าแหน่ง 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไออาร์พีซี อย่างเป็นทางการ เมื่อ
วนัพธุที ่19 ตลุาคม 2554 ณ ห้องสวนสน ศนูย์เอนเนอร์ยี่ 
คอมแพลก็ซ์ อาคาร บ ีชัน้ 6กลุ่ม ปตท. โชว์ศักยภาพ

ท่าเรอื ไออาร์พซี ีจัดงานสมัมนา
หอการค้าทัว่ประเทศ
 คุณธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู ้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง คุณวิรัตน์ ศิริสกุลงาม ประธาน
หอการค้าจังหวัดระยอง พร้อมด้วย ดร.ไพรินทร์  
ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  
คุณอธิคม เติบศิริ กรรมการผู ้จัดการใหญ่ 
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) และผู้บริหารใน 
กลุ่ม ปตท. ให้การ ต้อนรับผู้เข้าสัมมนาหอการค้า
ทั่วประเทศกว่า 2,000 คน ในโอกาสที่กลุ่ม ปตท.  
และ ไออาร์พีซี ได้รับเกียรติจาก สภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่ท่าเทียบเรือ ไออาร์พีซี 
ส�าหรบัจดังานเลีย้งสมัมนาหอการค้าทัว่ประเทศ ครัง้ที ่29

BIZ 
FOCUS

 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด 
(มหาชน) จัดบรรยายสรุปผลประกอบการไตรมาส 
3 ประจ�าปี 2554 โดยคณุอธคิม เตบิศริ ิกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
คุณดวงกมล เศรษฐนัง รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่  
สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้บรรยาย ซึ่งมีนักวิเคราะห์จาก
บริษัทหลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนเข้าร่วมฟังการบรรยาย
ข้อมูลอย่างคับคั่ง ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมอินเตอร ์
คอนติเนนตัล
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เปิดวสิยัทศัน์ CEO น�าทพั ไออาร์พีซ ี
พร้อมทะยานสูอ่งค์กรพลงังานแห่งเอเชยี 

เปิดเวทสีมัมนา ‘ทศิทางธรุกจิ ไออาร์พซี ีกบัแผน
พฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11’

 คณุอธคิม เติบศิริ กรรมการผูจั้ดการใหญ่ บรษิทั ไออาร์พซีี 
จ�ากดั (มหาชน) เปิดเผยถงึวสัิยทศัน์และแผนกกลยทุธ์ส�าหรบัการ
บริหารจัดการองค์กรในอนาคต โดย ไออาร์พีซี มีเป้าหมายมุ่งสู่ 
‘บรษิทัปิโตรเคมคีรบวงจรชัน้น�าของเอเชยี ภายในปี 2557’ ด้วย
ยทุธศาสตร์โครงการฟีนกิซ์ (Phoenix) ซึง่มกีารลงทนุใน 14 โครงการ 
ทีช่่วยเพิม่พนูศกัยภาพการแข่งขนั เสรมิสร้างรายได้และมลูค่าเพิม่ให้
กบัธรุกจิ และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยมผีูบ้รหิารและสือ่มวลชนให้ 
ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก ณ ห้อง Executive Lounge 
ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์ อาคาร ซ ีชัน้ 6

 คุณอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด 
(มหาชน) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ในหัวข้อ ‘ทิศทางธุรกิจ ไออาร์พีซี กับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11’ โดยได้รับเกียรติจากบุคคลซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และอุตสาหกรรม ร่วมมา 
บรรยาย เพื่อเปิดมุมมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กับผู้บริหารและพนักงานได้มี 
ความรู้ความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะที่ ไออาร์พีซี เป็น 
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ณ ห้องสวนสน ศูนย์เอนเนอร์ยี่
คอมเพลก็ซ์ อาคาร บ ีชัน้ 6
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Green ABS บุกตลาดแซมบ้า
 คณุอธคิม เติมศิริ กรรมการผูจั้ดการใหญ่ บรษิทั ไออาร์พซีี 
จ�ากดั (มหาชน) ให้เกยีรตเิป็นประธานงานพธิส่ีงออกผลติภณัฑ์พลาสตกิ  
Green ABS ล็อตแรกสู ่ประเทศบราซิล โดยมีคุณนันทชัย  
ประภาวัฒน์เวช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและ 
การตลาด คณุสมเกยีรต ิเลศิฤทธิภ์วูดล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานการตลาด พร้อมเจ้าหน้าท่ีบรหิารและพนักงานเข้าร่วมในพิธี 
บรเิวณ warehouse 42 โรงงานไออาร์พซี ีระยอง
 บราซิลเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในทวีป
อเมริกาใต้ และเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก จัดอยู่ใน 
กลุ่มประเทศ BRICS (Brazil, Russia, India, China, South 
Africa) ที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยบราซิล
เป็นประเทศที่ 2 ในกลุ่ม BRICS ต่อจากจีนที่ให้ความสนใจเลือกใช้ 
Green ABS นวัตกรรมแห่งความภาคภูมิใจของ ไออาร์พีซี ที่ได้ 
สร้างชือ่เสยีงเป็นท่ียอมรบัจากท่ัวโลก ด้วยการน�ายางพาราจากธรรมชาติ
ทดแทนการใช้ยางสงัเคราะห์ในกระบวนการผลติได้เป็นรายแรกของโลก  
ภายใต้เครือ่งหมายการค้า POLIMAXX 

 บรษิทัในกลุม่ ปตท. น�าเสนอผลติภณัฑ์และผลงาน
ของ ปตท., ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลยีม, ไทยออยล์, 
ไออาร์พซี,ี บางจากปิโตรเลียม และ ปตท.โกลบอล เคมคีอล 
ภายใต้แนวคดิ พลงัทีย่ัง่ยนื เพือ่ไทย (Power for Sustain-
able) โดยแบ่งการจดัแสดงนทิรรศการทางด้านพลงังาน
ออกเป็น 5 โซน ภายในอาคารประหยดัพลงังาน และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เพือ่ตอบสนองแนวคดิ ‘โลกสดใส  
ไทยยัง่ยนื’ ของงาน บโีอไอ แฟร์ 2554
 ทัง้นี ้นอกเหนอืจากเป็นการร่วมเฉลมิพระเกยีรตเินือ่งในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ทรงเจรญิพระชนมายุ
ครบ 84 พรรษา กลุม่ ปตท. ยงัต้องการผนกึก�าลังเพ่ือแสดงให้เหน็ถงึ พลังไทยทีย่ัง่ยนื เพือ่ไทย  สะท้อนความมัน่คงด้าน
พลงังาน และการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กับทรัพยากรธรรมชาติทางพลงังาน เพ่ือการพฒันาเศรษฐกจิไทยให้ยัง่ยนื พร้อมกบั
ใช้เวทีน้ีเป็นฐานในการเสรมิสร้างความเชือ่มัน่ในเศรษฐกจิไทยต่อนานาชาต ิรวมถงึเป็นโอกาสดทีีไ่ด้พบปะและเจรจาด้านธรุกจิ
กบับรรดาคูค้่าต่างๆ ภายในงานอกีด้วย

กลุม่ ปตท. ชแูนวคดิ 
‘พลงัทีย่ัง่ยนื เพือ่ไทย’ 
งาน BOI Fair
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กลุม่ ปตท. กบัเทคโนโลยแีห่งอนาคต
 ดร.ปรชัญา ภญิญาวธัน์ ประธาน- 
เจ้าหน้าทีป่ฏิบตักิารกลุ่มธรุกจิปิโตรเลยีม- 
ขัน้ปลาย บรษัิท ปตท. จ�ากดั (มหาชน) 
พร้อมด้วยผูบ้รหิารระดบัสงู ในกลุม่ ปตท. 
เปิดงาน ‘PTT Group P&R Technology 
Day 2011’ เพือ่แลกเปลีย่นความคดิ และ
น�าเสนอผลงานนวัตกรรมล่าสดุของนกั
วิจยัระดบัแนวหน้าของกลุม่ ปตท. ภายใต้ 
แนวคดิ ‘สร้างคณุค่าทีห่ลากหลาย เพือ่
ชวีติทีด่กีว่า (Creating Diversified Values 
for A Better Life)’ ภายในงานมกีารน�า
เสนอทั้งรูปแบบของนิทรรศการและการ
บรรยายพิเศษจากแขกรับเชิญระดับโลก 
ณ The Synergy Hall ศนูย์เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ อาคาร ซี

ไออาร์พีซี ร่วมงานประชมุเทคโนโลยี
ปิโตรเลยีมนานาชาติ 2011 หรือ IPTC 

ครัง้ที ่5
 คณุอธคิม เตบิศริ ิกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั  
ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) พร้อมผูบ้รหิารระดบัสงู  
กลุ่มบริษัท ปตท. และผู้บริหาร จากบริษัท
ชั้นน�าในวงการปิโตรเลียม ถ่ายภาพร่วมกัน 
ในงานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ 
‘2011 International Petroleum Technology 
Conference’ (2011 IPCT) ซึง่บรษิทั ปตท.
ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีมจ�ากดั (มหาชน) หรอื 
ปตท.สผ. ได้รบัเกยีรตใิห้เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุ 
เป็นครัง้แรกในประเทศไทย โดยมกีลุ่มผู้ประกอบการ 
อตุสาหกรรมน�า้มนัและก๊าซธรรมชาตจิากทัว่โลกเข้าร่วมงาน ณ 
ห้องบางกอกคอนเวนชัน่เซน็เตอร์ โรงแรม เซน็ทาราแกรนด์ 
เซน็ทรลัเวิลด์ 
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ไออาร์พซี ีจบัมอื กสกิรไทย ดนั
นวตักรรมประกนัความเสีย่ง 

‘IRPC Global Export Insured’

ไออาร์พซี ีเสนอแผนกลยทุธ์

 คุณอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  
ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) และคณุปรดี ีดาวฉาย รองกรรมการ
ผู้จดัการอาวโุส ธนาคารกสกิรไทย ร่วมแถลงข่าวความร่วมมอื
ทางนวตักรรมการเงนิ ‘IRPC Global Export Insured’ ซึง่เป็น
บริการประกนัความเสีย่ง ส�าหรบัการส่งออกสนิค้าสูต่่างประเทศ
ในรปูแบบใหม่ โดยมคีณุเทวนิทร์ วงศ์วานชิ ประธานเจ้าหน้าที-่ 
บรหิารการเงนิ บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) ร่วมเป็นเกยีรตใินงาน  
ณ ห้อง Synergy Hall 2 ศนูย์เอนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์ อาคาร
ซ ีชัน้ 6

 คณุประเสรฐิ บญุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ บรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) 
ให้เกยีรตเิป็นประธานเปิดการประชมุ Board of Directors Strategic Thinking  
Session 2011 (BOD STS 2011) ซึง่จดัโดยฝ่ายแผนกลยทุธ์องค์กร ร่วม
กบัสายงานกจิการองค์กร และเลขานกุาร

ไออาร์พซี ี- KMUTT 
ลงนามความร่วมมอื I-ChEPs
 คุณอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี 
จ�ากดั (มหาชน) และ รศ.ดร.ศักรนิทร์ ภมูริตัน อธกิารบด ีมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร ่วมลงนามในบันทึกข ้อตกลง
ความร ่วมมือโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้แบบบูรณาการ 
ด้านวิศวกรรมเคม ีส�าหรบัพนกังานสายการผลติ (I-ChEPs) ณ ห้องสวนสน 
ศนูย์เอนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์ อาคาร บ ีชัน้ 6
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ไออาร์พีซ ีต้อนรบัคณะเยีย่มชม
จาก ส�านกังานจัดการทรพัย์สนิ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 คณะผูบ้รหิารส�านกังานจัดการทรพัย์สนิ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
เข้าเยีย่มชม Smart Off ice และวธิปีฏบิตัใินเรือ่งของการเพิม่ผลผลติ  
(5 ส.) ทีด่เียีย่ม ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และส�านกัตรวจสอบ
ภายใน บรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) เพือ่น�าความรูแ้ละประสบการณ์
ทีไ่ด้รบัไปพฒันาองค์กรของตนให้เกดิประโยชน์ต่อไป โดยม ีคณุมานติย์ 
สุธาพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบุคคลและบริหาร และ 
ทีป่รกึษา ท�าหน้าทีร่องกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ก�ากบัดแูลส�านกักฎหมาย 
พร้อมด้วยผูบ้รหิารและพนกังานให้การต้อนรบั ณ ห้องสวนสน ศนูย์
เอนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์ อาคาร บ ีชัน้ 6

ไออาร์พซี ี– จฬุาฯ  ลงนามความ
ร่วมมอืวิจยัและพัฒนาวทิยาศาสตร์
 คุณสหัสชัย พาณิชย์พงศ์ รักษาการกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ 
ปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 
และศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม 
ในบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ 
พัฒนางานวิจัย ทั้งด ้ านวิทยาศาสตร ์บริสุทธิ์ แล ะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของทั้ง
สองฝ่ายให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมุ่งเน้นการ
สร้าง ความร่วมมอืในการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนั 
ในเชิงพาณิชย์ให้กับอุตสาหกรรมของประเทศต่อไปในอนาคต 
ณ ห้องสวนสนศนูย์เอนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์ อาคาร บ ีชัน้ 6
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ไออาร์พีซี ยืน่หนงัสอื
ขอจดทะเบยีนเปลีย่น
รายช่ือบอร์ด 5 บรษิทัลกู
 

ไออาร์พซี ีเปิดตวัโครงการ Business Intelligence (BI)

 คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการผู ้จัดการ บริษัท  
ไทยเอบีเอส จ�ากัด และบริษัท น�้ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด ได้เข้ายื่น 
หนังสือขอจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อเปลี่ยนแปลง
รายชือ่กรรมการ ให้เป็นไปตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทัในเครือ
ทัง้ 5 บรษิทั พร้อมกนันี ้คณุพยม บญุยงั ประธานสหภาพแรงงาน
ผู้บริหารไทยเอบีเอส ผู้แทนพนักงานของบริษัทในเครือ ไออาร์พีซี 
เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือเร่งรัดการ 
จดทะเบยีนหนงัสอืรบัรองของบรษิทัในเครอื ไออาร์พซีี ทัง้ 5 บรษิทั 
ให้เป็นรายชื่อกรรมการและกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท 
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยด่วน โดยมี คุณวุฒิชัย วิภูษณวิทย์  
ผู้อ�านวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เป็นผูแ้ทนรบัมอบหนงัสือ เม่ือวันพฤหสับดท่ีี 1 มีนาคม 2555 ณ 
กระทรวงพาณชิย์ จ.นนทบรุี

 คุณอธคิม เตบิศิร ิกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) ให้เกยีรตเิป็น
ประธานในพธิเีปิด โครงการ Business Intelligence (BI) อย่างเป็นทางการ โดยมคีณะผูบ้ริหาร ทมี
งาน และพนกังานให้ความสนใจเข้าร่วมงาน เยีย่มชมบทู การใช้งาน Software BI และบูท Technology  
การใช้BI ผ่าน iPad/iPhone โดยมี คุณอารย์ี ชนะกจิการชยั ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ไออาร์พซี ีผูบ้รหิารโครงการ กล่าวรายงานแผนการด�าเนนิงาน โครงการ BI ทีจ่ะช่วยในการ 
น�าเสนอข้อมลูสารสนเทศทีท่นัสมยั ถกูต้อง และรวดเรว็ ในรปูแบบรายงาน หรอื Dash Board 
เพ่ือสนบัสนนุการตดัสนิใจ การวางแผน หรือโต้ตอบปัญหาเชงิธรุกจิได้ทนัต่อเหตกุารณ์ ให้กบั 
ผู้บรหิารองค์กร โดยมกี�าหนดการเริม่ใช้ระบบ BI ในเดือนพฤศจกิายน 2555 นี้
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ไออาร์พซี ี– ไทย เอบเีอส 
คว้าใบรบัรอง ‘อุตสาหกรรมสเีขยีว’

ไออาร์พซี ีรบัใบรบัรอง 
Green Meeting ในองค์กร

 ดร.วฑิรูย์ สมิะโชคดี ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม มอบใบรบัรอง 
‘อตุสาหกรรมสเีขยีว ในระดบัที ่3’ ระบบสเีขยีว (Green System)  
ให้กบั บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากดั (มหาชน) และ บรษิทั ไทย เอบเีอส จ�ากดั 
ในโอกาสที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ รวมถึงได้รับรางวัล และการรับรองมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จากกระทรวงอุตสาหกรรม และ
ในฐาน ะ ท่ี  ไออาร ์พีซี  เป ็นองค ์กรที่ ปร ะกอบธุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและ 
สิง่แวดล้อม รวมถงึสนบัสนนุให้มกีารพฒันาด้านอตุสาหกรรม
อย่างยัง่ยนื ณ ห้องกมลทพิย์ ชัน้ 2 โรงแรมสยามซติี ้กรงุเทพฯ

 คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด 
(มหาชน) และประธานคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ดร.ขวัญฤดี 
โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อ�านวยการบริหารคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม
ไทย ให้เกยีรตถ่ิายภาพร่วมกบัผูแ้ทนบรษิทัฯ ทีไ่ด้รบัใบรบัรอง Green Meeting  
ในองค์กร และใบรบัรองการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกส�าหรบัอาคาร (Carbon 
Reduction Certification for Buildings) ในงานแถลงข่าว ‘ทศิทางการด�าเนนิงานของ 
TBCSD ในปี 2555’ ณ ห้อง Spirit ชัน้ 13  อาคาร 1 ส�านกังานใหญ่ บรษิทั 
ปตท. จ�ากดั (มหาชน) 

RECOGNITION
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ไออาร์พซี ีรบัรางวลั 
Platts 2011 Global Energy Awards

IRPC คว้ารางวลั 
Thailand Innovation Awards 2011

 คณุอธคิม เตบิศริ ิกรรมการผูจั้ดการใหญ่ บรษิทั ไออาร์พซีี จ�ากดั (มหาชน) เปิดเผย 
ว่า ไออาร์พีซี ได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านวัตถุดิบและส่วนผสมผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  
(Petrochemical and Blend stock Innovation Award) จากการประกวด Platts 2011 
Global Energy Awards ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประเมินจากผลการด�าเนินงานในปี 2553  
แสดงให้เห็นความสามารถในการบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
และค�านึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมจากความส�าเร็จในคร้ังนี้เกิดจาก
นโยบายของ ไออาร์พีซี ที่ให้ความส�าคัญกับการวิจัยพัฒนา และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประชาชน และประเทศชาติ 
อย่างยัง่ยนื                
 นวตักรรมการผลติเมด็พลาสติก Green ABS เกดิจากทมีงานวจิยัและพฒันาของบรษิทัฯ 
ณ โรงงานจังหวดัระยอง ทีส่ามารถผลตินวตักรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะเมด็พลาสตกิ Green ABS 
(Acrylonitrile Butadiene Styrene) ซึง่ผลติจากยางธรรมชาติร้อยละ 10 
และได้รบัการจดสทิธบิตัรเป็นรายแรกของผลติภณัฑ์ประเภทนี้ 
 ส�าหรับรางวัล Platts 2011 Global Energy Awards  
จัดโดย บริษัท PLATTS ซ่ึงเป็นหนึ่งในกลุ ่มบริษัทที่ เป ็นผู ้น�า
การ ให ้บริการด ้าน เครือข ่ายข ้อมูลข ่าวสาร เกี่ยวกับพลังงาน  
รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงราคาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ 
ปิโตรเคมทีีเ่ป็นทีย่อมรบัทัว่โลก

 ดร.ปลอดประสพ สรุสัวด ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มอบรางวลั ‘นวตักรรมแห่งชาต ิด้านเศรษฐกจิ ประจ�าปี 2554’ ให้กบัคณุทฤษฎี  
วัฒนางกูร ผู ้ช ่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ1 
และ คุณพยม บุญยัง รักษาการผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 
ณ ห้องกมลทพิย์ โรงแรมสยามซตีิ กรงุเทพฯ ในโอกาสทีไ่ออาร์พซี ีผลตินวตักรรมระดับโลกด้านผลติภณัฑ์เมด็พลาสตกิ  
เอบเีอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene Copolymer: ABS) โดยการน�ายางธรรมชาตมิาเป็นวตัถดิุบแทนยางสงัเคราะห์  
ซึง่มสีดัส่วนของยางธรรมชาตถิงึร้อยละ 20-50 โดยไม่ต้องมกีารปรบัปรงุกระบวนการผลติเดมิ และมคีณุสมบตัติามมาตรฐาน
ของเมด็พลาสตกิ ABS จากปิโตรเคม ีตลอดจนมค่ีาความคงทนต่อแรงกระแทก และค่าการดึงยดื สงูกว่าร้อยละ 4-8  
   นอกจากนี ้ยงัสามารถช่วยในการส่งเสรมิและรบัซือ้ยางพาราจากเกษตรกร คดิเป็นมลูค่า 620-1,560 ล้านบาท และลด
การน�าเข้าบวิทาไดอนีจากต่างประเทศ มากกว่า 10,000 ตันต่อปี คดิเป็นมลูค่า 660 ล้านบาทต่อปี และยงัสามารถลดปรมิาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 700,000 ตนัต่อปี
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Care Share Respect

กลุม่ ปตท. 
รวมใจช่วยภยัน�า้ท่วม

กระทรวงพลงังาน – กลุม่ ปตท. 
Kick Off ฟ้ืนฟผููป้ระสบภยัน�า้ท่วม เทคโนฯ ไออาร์พซีี 

ลงพืน้ทีฟ้ื่นฟูผู้ประสบภยัน�า้ท่วม

 น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิวัตร นายกรัฐมนตรี ประธานงาน ‘รวมพลังไทย 
ช่วยภัยน�า้ท่วม’ รบัมอบเงนิจ�านวน 20 ล้านบาท จาก ดร.ไพรินทร์  
ชูโชตถิาวร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั 
ปตท. จ�ากดั (มหาชน) คณุอธคิม เตบิศริ ิกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษัิท ไออาร์พซีี จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยผูบ้ริหารระดบัสงู กลุม่
บรษัิท ปตท. ณ ตกึสนัตไิมตรีท�าเนยีบรัฐบาล

 คุณพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีปล่อยรถ
คาราวาน ‘กลุ่ม ปตท. รวมพลังไทย ฟื้นฟู 
ผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม’ โดยม ีดร.ไพรนิทร์ ชโูชตถิาวร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ- 
ใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท 
ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และ คุณอธิคม เติบศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ไออาร์พซีี จ�ากดั  
(มหาชน) ร่วมในพธิปีล่อยรถคาราวาน เพือ่เดนิทาง
ไปจดัตัง้ศูนย์ฟ้ืนฟฯู จ.พษิณโุลก  ทีเ่ปิดเป็นโครงการ 
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัระยะที ่ 3 ของบรษิทัในกลุม่ 
ปตท. โดยมเีป้าหมายด�าเนนิการใน 6 จงัหวดัทีไ่ด้
รบัผลกระทบสงู และน�้าเร่ิมลดแล้วบางพืน้ที ่ ได้แก่ 
พษิณโุลก นครสวรรค์ อ่างทอง อยุธยา สระบรุี 
และลพบรุี

 คณุเทวนิทร์ วงศ์วานชิ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารการเงนิ พร้อม 
ผูบ้รหิาร บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) และคณุอธิคม เตบิศริ ิกรรมการ
ผูจั้ดการใหญ่ บรษัิท ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน)  ให้การต้อนรับคณะ
นกัศกึษาจากวทิยาลัยเทคโนโลย ีไออาร์พซีี จ.ระยอง ทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
‘กลุ่ม ปตท. รวมพลงัไทย ช่วยผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม’ ณ อาคาร ปตท. 
ส�านกังานใหญ่ ก่อนลงพืน้ทีฟ้ื่นฟผููป้ระสบภยั เพือ่ท�าการตรวจสอบ
และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเบื้องต้น รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่
เทศบาลบางระก�า จังหวัดพษิณุโลก 

ไออาร์พซีี 
มอบบรรจภุณัฑ์น�า้ดืม่

 คณุปรชีา เร่งสมบรูณ์สขุ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม รบัมอบภาชนะบรรจนุ�า้ดืม่
ขนาด 500 มลิลลิติร จ�านวน 5 หมืน่ใบ มลูค่า 153,000 บาท จากนายอธคิม เตบิศริ ิกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั  
ไออาร์พีซ ีจ�ากดั (มหาชน) เพือ่ส่งมอบต่อให้กบักรมทรพัยากรน�า้บาดาลได้น�าไปใช้ในการบรรจนุ�า้ดืม่แจกจ่ายให้
ประชาชนในพืน้ทีป่ระสบอุทกภัย ถอืเป็นการช่วยแบ่งเบาและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�า้ดืม่ให้กบัพีน้่องชาวไทย
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ไออาร์พซี ีมอบ ‘Big Bag’ 
ให้กระทรวงคมนาคมเร่งท�าแนวชะลอน�า้

กลุม่อตุสาหกรรมพลาสตกิ ผนกึ 
ปตท. โกลบอล ไออาร์พซี ีและ เอสซจีี                           
บรจิาคเมด็พลาสตกิ และภาชนะบรรจนุ�า้ดืม่

ช่วยผูป้ระสบอทุกภยั

ไออาร์พีซี เดนิหน้าฟ้ืนฟ ูอ่างทอง

 พลอากาศเอก สกุ�าพล สุวรรณทตั รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงคมนาคม รบัมอบ ‘Big Bag’ จ�านวน 1,000 ใบ 
จากคณุนนัทชยั ประภาวฒ์ัเวช รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี 
จ�ากัด (มหาชน) เพื่อน�าไปบรรจุทรายใช้เป็นแนวชะลอน�้า
จากทิศเหนือที่ไหลเข้ากรุงเทพฯ โดยบิ๊กแบคดังกล่าวคือ
ถงุพลาสตกิทีใ่ช้บรรจเุมด็พลาสตกิ ‘Polimaxx’ ทีผ่ลติ
จากเม็ดพลาสติก โพรลิโพรพิลิน (PP) ของบริษัทฯ  
ขณะทีก่่อนหน้านีไ้ด้มอบ Big Bag จ�านวน 500 ใบ ให้
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันน�้า
บรเิวณดงักล่าวด้วยเช่นกนั ซึง่คดิเป็นมลูค่าบิก๊แบคทีม่อบให้ 
ไปทัง้หมดเท่ากบั 450,000 บาท

 คุณปรีชา เร ่งสมบูรณ ์สุข รัฐมนตรีว ่ าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบเม็ด
พลาสติก จ�านวน 14 ตัน เพื่อผลิตเป็นภาชนะบรรจุน�้าดื่ม
ขนาด 5 ลิตร จ�านวน 150,000 ใบ พร้อมรับมอบภาชนะ
บรรจุน�้าดื่มขนาด 500 มิลลิลิตร จ�านวน 50,000 ใบ 
จากคณุวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล ประธานกลุม่อตุสาหกรรมพลาสตกิ 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั 
ปตท. โกลบอล เคมคิอล จ�ากดั (มหาชน) คณุอธคิม เตบิศริ ิกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วย 
ผู้บริหาร บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด ก่อนมอบต่อให้กับ 
กรมทรพัยากรน�า้บาดาลได้น�าไปใช้บรรจุน�า้ดืม่แจกจ่ายให้ประชาชน 
ในพืน้ทีป่ระสบอทุกภยั เพือ่เป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�า้ดืม่ 
ต่อไป ณ ศนูย์เอนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์ อาคาร บี  

 คุณวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และคุณอธิคม เติบศิริ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวาน
รถเคลื่อนที่ ‘กลุ่ม ปตท. รวมพลังไทย ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน�้าท่วม’ จังหวัดอ่างทอง โดยมี 
ผู ้บริหาร พนักงาน ไออาร์พีซี กลุ ่ม ปตท. และกลุ ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ไออาร์พีซี ท่ีมีจิตอาสาเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย โดยมีรถบริการเคลื่อนที่ ให้บริการ
ตรวจซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การเกษตร เปล่ียนถ่ายน�้ามันเครื่อง ตรวจสอบ 
ถงัก๊าซฯ และจ�าหน่ายก๊าซหงุต้มของกลุม่ ปตท. ในราคาพเิศษ รวมถงึกจิกรรม ‘ขยะแลกไข่’ เพือ่ช่วย
ลดปริมาณขยะในชมุชน และเป็นการสร้างจติส�านกึเรือ่งการคดัแยกขยะและวสัดรุไีซเคลิ นอกจากนี ้ยงัมี 
หน่วยแพทย์เคลือ่นท่ี เพือ่ให้ความช่วยเหลอื บรรเทาความเดอืดร้อน ทัง้หมดนีเ้ป็นความมุง่มัน่และตัง้ใจจรงิ 
ของกลุม่ ปตท. เพือ่ช่วยบรรเทาผลกระทบและสร้างก�าลังใจ เพือ่ก้าวผ่านวกิฤตครัง้นีไ้ปด้วยกนั 
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ไออาร์พซีี ร่วมกับ กลุม่ ปตท. 
ระดมสรรพก�าลงัช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม

ไออาร์พซี ีลงพืน้ทีแ่จกถงุยงัชพี
ช่วยเหลือผู้ประสบภยัน�า้ท่วม

ไออาร์พซี ีบริจาคเงินเข้ากองทนุ 
‘ตลาดทนุร่วมใจ ช่วยภยัน�า้ท่วม’ 

ไออาร์พซี ีปล่อยพนัธ์ุหอยมอืเสอื
ฟ้ืนฟทูรพัยากรทางทะเล

 คณุอธคิม เตบิศริิ กรรมการผูจั้ดการใหญ่ บรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) 
เป็นประธานในการปล่อยขบวนเรอื และพนักงานจติอาสา ในโครงการ ‘น�้าใจไทย  
ไออาร์พซีี’ เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัในเขตบางพลดั และบางกอกน้อย ณ  
คลงัน�า้มนั ไออาร์พซี ีอ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ โดยม ีคณุสหัสชยั พาณิชย์พงศ์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุม่ธรุกจิปิโตรเคมีและการกล่ัน คุณมานติย์ สุธาพร  
ทีป่รกึษา ปฏบิตัหิน้าที ่รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ สายพาณชิยกจิและการ
ตลาด และ คณุชาญศลิป์ ตรนีชุกร รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ กลุ่มธุรกจิ
ท่าเรอืและบรหิารจดัการทรพัย์สนิ รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาย
แผนธรุกจิองค์กร พร้อมด้วยผูบ้รหิารระดบัสูงของไออาร์พซีี ร่วมในพธีิ

 นายอธิคม เตบิศริ ิกรรมการผูจั้ดการใหญ่ พร้อมด้วยผูบ้รหิาร 
และพนกังานจติอาสา บริษทั ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) ลงพืน้ทีแ่จก
ถงุยังชีพช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม ย่านคลองบางกอกน้อย และ 
คลองมหาสวัสดิ ์ โดยได้รับความร่วมมอืจากกองทพัเรือในการช่วย
จัดเรอื เพือ่ใช้เข้าเขตพืน้ทีป่ระสบภยั 

 นายอธคิม เตบิศริ ิกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิท 
ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) มอบเงนิบรจิาคให้กบั นายชนนิท์ 
ว่องกุศลกิจ (ซ้าย) นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย จ�านวน 3 ล้านบาท เพือ่จดัตัง้กองทนุช่วยเหลอื 
ผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม ‘ตลาดทนุร่วมใจ ช่วยภยัน�า้ท่วม’ 
ณ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 คุณธวชัชยั เทอดเผ่าไทย ผูว่้าราชการจงัหวดัระยอง  
ให้เกยีรต ิเป็นประธานในพธิปีล่อยพนัธุห์อยมอืเสอืและพนัธุ ์
สตัว์น�า้ ณ บรเิวณอ่าวสีวกิา อทุยานแห่งชาตเิขาแหลมหญ้า 
หมู่เกาะเสม็ด อ.เมือง จ.ระยอง เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรพัยากรทางทะเลให้กลบัมาสมบรูณ์ โดยคณุสหสัชยั 
 พาณิชย์พงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
 กล่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน พร้อม

ด้วยผูบ้ริหารและพนกังาน บริษทั 
ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)  
ร่วมในกจิกรรมดงักล่าว



เอกสารฉบับนี้จัดท�าขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่พิจารณาแล้ว่ามีความน่าเชื่อถือและมีอยู่ในปัจจุบัน ข้อความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดขึ้น

โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการ และอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงมิอาจถือเป็นการชักชวน หรือเสนอแนะในการซ้ือ/ขายหลัก

ทรัพย์แต่อย่างใด ดังน้ัน นักลงทุนควรใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาลงทุน อนึ่ง บริษัทฯ สงวนลิขสิทธิ์ในการน�าข้อมูลในเอกสารนี้ ไม่ว่า

ทั้งหมดหรือบางส่วน ไปใช้ประโยชน์ ท�าซ�้า ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน เว้นแต่ได ้รับหนังสืออนุญาตจากบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ 

การกล่าวอ้างต้องไม่ก ่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างความเสียหายแก่บริษัทฯ รวมถึงต้องอ้างอิงถึงวันที่ในเอกสารของบริษัทฯ อย่างชัดแจ้งด้วย

หมายเหตุ

(1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 อนุมัติเสนอให้จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วระหว่าง

ปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทต่อหุ้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ การอนุมัติเสนอให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

(2) หนี้สินสุทธิ หมายถึง หนี้สินที่ภาระดอกเบี้ย หัก เงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว 
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ผลติภณัฑ์
ปิโตรเลยีม

ผลิตภณัฑ์
ปิโตรเคมี

อ่ืนๆ ก�าไรสทุธิ 
(แกนขวา)

หนีส้นิมดีอกเบีย้จ่าย

หนีส้นิอืน่ๆ

ส่วนของผูถ้อืหุน้
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด
สนิทรัพย์อืน่ๆ
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์

166,036

5,415
6,100

4,107

221,611

246,888

2552

2552

2553

2553

2554

2554

(ล้านบาท)

64,280 71,901

43,982

114,194 120,458
132,176

14,311
15,312

30,432
28,589

27,657

75,931

5,932 6,179
3,994

58,105

70,077

50,353

63,926
74,714

27,982

รายได้และก�าไรสทุธิ

งบแสดงฐานะการเงนิ

อัตราส่วนทางการเงนิ

อตัราส่วนก�าไรสทุธ ิ(%) 3.26% 2.73% 1.67%
4.96% 5.20% 3.25%
7.68% 8.32% 5.45%

0.18 0.18 (1) 0.12 

 0.31 0.32 0.32 

3.62 3.70 3.71

0.27 0.30 0.20

อตัราส่วนทางการเงนิ 2552 2553 2554

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (%)

อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถอืหุน้ (%)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)

อตัราส่วนหนีส้นิสทุธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) (2)

มลูค่าตามบญัชต่ีอหุ้น (บาท)
ก�าไรสทุธต่ิอหุ้น (บาท)

150,000

หน่วย (ล้านบาท)

สรุปผล
การด�าเนินงาน

15



16


