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Editor’s Note
เรยีน ทานผูถอืหุน
 ในป 2558 หรอือีกราว 3 ปขางหนา ประเทศไทย และประเทศสมาชกิอาเซยีนรวม 
10 ประเทศจะกาวเขาสูการเปน ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC : ASEAN Economic 
Community) เตม็รปูแบบ ซึง่ทัง้อาเซยีนจะรวมกนัเปนตลาดและฐานการผลติเดยีว โดยเปด
เสรดีานสนิคา บรกิาร และการลงทนุ ดงันัน้ ทกุประเทศจงึตองเรงเตรยีมความพรอม เพือ่
กาวเขาสู AEC บนสถานะทีต่องไมเสยีประโยชนและไมเสยีเปรยีบประเทศสมาชกิอืน่ 
 สาํหรบัประเทศไทย สญัญาณทางเศรษฐกจิทีว่านีเ้ริม่ดงัชดัเจนขึน้ในทกุภาคสวน โดย
ลาสดุในระหวางวนัที ่30 พ.ค. ถงึ 1 ม.ิย. นี ้บรรดาผูนาํประเทศในเอเชยีตะวนัออก รวม 
13 ประเทศ และภาคเอกชนระดบัโลกทีไ่ดลงทนุ หรอืสนใจจะลงทนุในภมูภิาคเอเชยี จะเดนิทาง
มาทีก่รงุเทพฯ เพือ่รวมหารอื แลกเปลีย่นความคดิเหน็ตอสถานการณของภมูภิาค ทัง้
เศรษฐกจิ สงัคม พลงังานฯลฯ ภายใตหวัขอ ‘Shaping The Region’s Future through 
Connectivity’ ซึง่ประเดน็สาํคญัหนึง่ในหวัขอการประชมุครัง้นี ้คอื ‘พลงังาน’ ทีม่นียัสาํคญั
ในการผลกัดนัใหเปน ‘พลงังานเพือ่สงัคมอยางยัง่ยนื’ 
 จากภาพเชือ่มโยงดงักลาว ถอืเปนอกีพนัธกจิสาํคญัที ่ ไออารพซี ีมุงตระหนกัและได
กาํหนดเปนยทุธศาสตรสูแผนงานการลงทนุและพฒันาในกรอบธรุกจิอตุสาหกรรมปโตรเคมี 
ทีไ่มเพยีงเพือ่ความพรอมรบัมอืในตลาด AEC หากแตยงัเพือ่มุงสูเปาหมายทีท่าทายยิง่กวา 
นัน่คอื ‘Top Quartile Integrated Petrochemical Complex in Asia By 2014’ ทีจ่ะมาถงึ
เรว็กวากาํหนดของ AEC อีกหนึง่ป ซึง่เปาหมายพนัธกจิดงักลาว ไออารพซี ียังคาํนงึถงึ
แนวทางสาํคญัในการอยูรวมกนัอยางผาสกุและยัง่ยนื ระหวางอตุสาหกรรม ชมุชน และ
คนไทย ทามกลางธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมทีด่ ี
 ... เคยมคีาํกลาวทีน่าสนใจวา “ไมสาํคญัวาเราจะหาเงนิมาไดเทาไหร แตสาํคญัทีว่าเรา
จะรูจกัใช และเกบ็ออมเงนิไวไดเทาไหรตางหาก” ... ‘พลงังาน’ กเ็ชนเดยีวกนั วนันีแ้หลง
ทรพัยากรธรรมชาตมิอียูอยางจาํกดัขึน้เรือ่ยๆ ขณะทีป่ระชากรโลกกาํลงัขยบัตวัเพิม่ขึน้
จากราว 7,000 ลานคนในปนี ้ เปน 9,000 ลานคนในป 2050 เชือ่วา ‘คาํตอบ’ หรอื 
‘ทางออก’ ที่ดีที่สุดเพื่ออนาคต คงตองขึ้นอยูกับการรวมแรงรวมใจกันในวันนี้ของ
พวกเราทกุคน
      

กองบรรณาธกิาร
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ไออารพีซ ีจับมือ ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง 
สงผูเชี่ยวชาญเดินเครื่องโรงกลั่น

คณุอธคิม เตบิศริ ิกรรมการผูจดัการใหญ บรษิทั ไออารพซีี
จํากัด (มหาชน) และ Mr.KiSeok Park ประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด รวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือในการสง
ทมีงานซึง่เปนวศิวกรผูเชีย่วชาญไปปฏบิตังิาน Commissioning
and Start Up โครงการของซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง ที่ประเทศ
สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส (UAE) โดยม ีคณุประเสรฐิ บญุสมัพนัธ 
ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท
ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ใหเกียรติรวมงาน ณ หองสวนสน 
ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคาร บี ชั้น 6

บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญดานวิศวกรรม กอสราง และงานบริหารโครงการดาน
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและโรงกลั่นนํ้ามัน ซึ่งไดเล็งเห็นศักยภาพ
ของ ไออารพีซี ในฐานะบริษัทที่มีประสบการณดานการผลิตและ
ซอมบาํรงุ ตลอดจนมบีคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญในอตุสาหกรรม
ปโตรเคมแีละโรงกลัน่นํา้มนัมาเปนระยะเวลายาวนาน จงึไดคดัเลอืก
ผูเชี่ยวชาญของ ไออารพีซี ประกอบดวย วิศวกรซอมบํารุง 
วิศวกรโรงไฟฟา และวิศวกรดานการผลิต รวมทั้งสิ้น 11 คน 
เพือ่เดนิทางไปปฏบิตังิานโครงการแรกที ่Abu Dhabi Oil Rening
Company (TAKREER) ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
(UAE) ในระหวางเดอืนเมษายน 2555 ถงึเดอืนมถินุายน 2557 

Biz Focus

3

ไออารพีซ ีลงนามขอตกลงใช
เทคโนโลยสีดุลํา้ของ JPP

นายอธคิม เตบิศริ ิกรรมการผูจดัการใหญ บรษิทั ไออารพซี ีจาํกดั (มหาชน) 
และมิสเตอรอิจิ มิซูโนประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เจแปน  โพลิโพรพิลีน
คอรปอเรชั่น จํากัด (JPP) รวมลงนามในสัญญาTechnology Licensing 
Agreement ของโครงการ Polypropylene Compound & Specialties 

เพื่อนําเทคโนโลย ี“HORIZON” ของ JPP มาใชในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP Compound) และ
พลาสตกิโพลโิพรพลินี เกรดพเิศษ ในหนวยผลติโพลโิพรพลินีแหงใหมของบรษิทัฯ ทีม่กีาํลงัการผลติ 100,000 ตนัตอป
เพื่อนําไปผลิตเปนชิ้นสวนยานยนต บรรจุภัณฑใสอาหารแชแข็ง ผาออมเด็ก-ผูใหญ และผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ โดยได
รบัเกยีรตจิาก ดร.ไพรนิทร ชโูชตถิาวร ประธานเจาหนาทีบ่รหิารและกรรมการผูจดัการใหญ บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  
เปนประธานในพิธ ีณ The Synergy Hall ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคาร ซี
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ไออารพีซี พบนักวิเคราะห Analyst Meeting Q1/2012
ฝายนักลงทุนสัมพันธ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) จัดบรรยายสรุปผลประกอบการ ครั้งที่ 1 

ประจําป 2555 โดยคุณอธิคม เติบศิริกรรมการผูจัดการใหญ คุณดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการ
ผูจัดการใหญสายบัญชีและการเงิน เปนผูบรรยาย ซึ่งมีนักวิเคราะหจาก
บริษัทหลักทรัพยและผู จัดการกองทุนเขารวมฟงการบรรยายขอมูล
อยางคับคั่ง ณ หองสวนสน ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคาร บี ชั้น 6

IRPC ผนึกพลัง PTT Global Chemical
เพิม่มลูคาทางธรุกจิ 

คุณนันทชัย ประภาวัฒนเวช รองกรรมการผูจัดการใหญ สายพาณิชยกิจและ
การตลาด บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) และคุณไพโรจน อุทัยทรัพย กรรมการผูจัดการ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) รวมลงนามบันทึกความรวมมือ
“in-house Polyethylene Catalyst Development” นบัเปนความสาํเรจ็ของทมี Polymer Marketing หนึง่ในโมดลูของโครงการ
Petrochemical and Rening Integrated Synergy Management หรือ PRISM ในการพัฒนาธุรกิจผลิตตัวเรง
ปฏิกิริยา (Catalyst) สําหรับกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทธิลีน (PE) ของกลุม ปตท. ซึ่งนอกจากจะ
เปนการสงเสริมการใชผลิตภัณฑภายในกลุม ปตท. ดวยกันเองแลว ยังสามารถลดการนําเขาจากตางประเทศ
รวมมูลคาหลายรอยลานบาทตอป โดยไดรับเกียรติจาก ดร.ไพรินทร ชูโชติถาวร ประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนประธานในพิธี คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจาหนาที่
บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และ คุณอธิคม เติบศิริ กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) เขารวมงาน ณ Executive Lounge ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคาร ซี ชั้น 6

ยกิจและ
โ

ผู
บบ
ออ

ไออารพีซ ีจดัประชมุสามญั
ผูถือหุน ประจาํป 2555

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท
ไออารพซี ีจํากดั (มหาชน) เปนประธาน ในการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํ
ป 2555 โดยมี คุณอธิคม เติบศิริ กรรมการและกรรมการผูจัดการ
ใหญ ไออารพีซี พรอมดวยคณะกรรมการ และผูถือหุน เขารวมประชุม 
ณ หองบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัล
พลาซา ลาดพราว เมื่อเร็วๆ นี้
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ไออารพีซ ีรวมกับ ออกซฟอรด 
รกุโครงการวจัิยและพฒันาดานปโตรเคม ี
รายแรกในภาคพื้นเอเชียแปซิฟค

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
บรหิาร บรษิทั ไออารพซี ีจาํกดั (มหาชน) ใหเกยีรตเิปนประธาน ในพธิลีงนาม
บันทึกความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาดาน High Performance 
Polymer ระหวาง บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) โดย คุณสหัสชัย
พาณิชยพงศ รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจปโตรเคมีและ
การกลั่น และ มหาวิทยาลัยออกซฟอรด ประเทศอังกฤษ โดย Professor
John Foord, head of long-established nanomaterials group 
รวมดวย Professor Mark Moloney, head of synthetic organic 
chemistry group 

นับเปนความรวมมือครั้งสําคัญและถือเปนรายแรกในภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟค ที่ ไออารพีซี ไดบรรลุความรวมมือทางวิชาการระดับโลกกับ
มหาวทิยาลยัออกซฟอรด ซึง่การวจิยัและพฒันาดาน High Performance 
Polymer นี้ จะนําไปสูการตอยอดนวัตกรรมของ ไออารพีซี ในอนาคต 
อีกทั้งยังชวยเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ และเพิ่มสัดสวนผลิตภัณฑพิเศษ
ใหไดผลิตภัณฑปโตรเคมีและเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงออกสูทองตลาด

ไออารพีซ ีเสรมิศกัยภาพสงูสดุใหโรงไฟฟา 
พรอมกนัปญหา ‘Blackout’

คณุสหสัชยั พาณชิยพงศ รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธรุกจิปโตรเคมี
และการกลัน่ บรษิทั ไออารพซี ีจาํกดั (มหาชน) และ คณุไพศาล คจัฉสวุรรณมณี 
ผูชวยผูวาการบริหารธุรกิจ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รวม
ลงนามขอตกลง “Mitigation of a Total Power System Blackout 
at IRPC by Improvement on the Control and Protection System” 
ระหวาง ไออารพีซี และ กฟผ. ณ หองสวนสน ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ 
อาคาร บี ชั้น 6 ทั้งนี้ เพื่อรวมกันศึกษา วิเคราะห และแกปญหาการเกิดไฟฟาดับ
ทั้งองคกร (Blackout) ในเขตอุตสาหกรรม ไออารพีซี และเพื่อดูแลโรงไฟฟา
ของบริษัทใหสามารถผลิตและจายกระแสไฟฟาอยางเต็มประสิทธิภาพ และมีอายุ
การใชงานที่ยาวนานอยางตอเนื่อง

มี

ฟา
มีอายุ
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CG Review

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ขอขอบคุณทานผูถือหุนทุกทานมา ณ
ทีน่ี ้ทีใ่หความสนใจถอืหุน ไออารพซี ีและสนบัสนนุการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ มาโดย
ตลอด และไดมารวมประชุมสามัญผูถือหุนที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 2555
ณ หองบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพราว โดยเฉพาะทานที่สละเวลามาดวยตนเอง เปนจํานวนสูงถึง 2,272 คน
สวนทานทีต่ดิภารกจิไมสามารถมาดวยตนเองได กย็งัมอบฉนัทะมาเปนจาํนวน 1,868 คน
ถือวามากที่สุดในประวัติการณจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ที่ผานมา 
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ไมวาทานจะเปนผูถอืหุนทีเ่นนการลงทนุระยะสัน้ หรอื ระยะยาว รายใหญ หรอืรายยอย
ทุกเสียงของทานคือการแสดงสิทธิและรักษาผลประโยชนการลงทุนของตัวทานเอง
ทานคงจะเห็นแลววา บริษัทฯ ใหความสําคัญและปฏิบัติตอทุกทานอยางเทาเทียมกัน
ในวันประชุมผูถือหุน อยางนอยก็ปละครั้งที่ทานผูถือหุนกับคณะกรรมการ และ
ผูบริหารจะไดพบปะกันอยางใกลชิด ไดสอบถามขอของใจ ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ
ตางๆ ที่เปนประโยชนทั้งตอบริษัทฯ และตอผูถือหุนไดอยางเต็มพิกัด รวมทั้งบางทานก็
แสดงความเห็นไวในแบบสอบถาม การดําเนินงานประชุมในครั้งนี้เปนไปอยางราบรื่น และ
สรางสรรคดวยความรวมมอืจากผูถอืหุนทกุทาน ทัง้นี ้สาํหรบั “คาํต”ิ เพือ่กอของทาน
บริษัทฯ ขอขอบคุณและยินดีนอมรับนําไปพิจารณาปรับปรุง เพื่อพัฒนาใหการประชุม
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสําหรับ “คําชม” ที่วา พนักงานตอนรับนารัก เปนมิตรกับ
ผูถอืหุนนัน้สรางกาํลงัใจใหแกพนกังานบรษิทัฯ เปนอยางยิ่ง โดยหลายคนตัง้ใจมาจาก
ระยองกัน เพื่อมาตอนรับทาน 
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บริษัทฯ ขอยกตัวอยางความเห็นของผูถือหุนและบรรยากาศมาเลาสูกันฟงใหผูที่
ไมไดมารวมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน อาทิ 

• บรษิทัฯ ขออภยัทีผู่ถอืหุนบางทานตองรอควิตรวจเอกสารลงทะเบยีนนานเกนิไป
บริษัทฯ จะปรับปรุงระบบทะเบียนใหรองรับผูถือหุนไดสะดวกขึ้น

• ของชํารวยที่แจกปนี้ คือ “กระเปากันงวงลดอุบัติเหตุ” จากมูลนิธิรามาธิบดี ที่
หลายทานชืน่ชมกบัการทาํบญุ และแนวคดิเรือ่งการใหความสาํคญักบัความปลอดภยัของ
ชวีติ แตตวิาของทีบ่รรจใุนกระเปามนีํา้หนกัมากไปหนอย ของทีบ่รรจุในกระเปากนังวงนัน้
ลวนเปนสิ่งของจําเปนที่ออกแบบโดยคุณหมอ ดังนั้น แมจะหนักไปนิดก็ขอใหเขาใจวา
เปนสิง่ของแทนความหวงใยจาก ไออารพซี ีกแ็ลวกนั ปนีข้องชาํรวยไมพอแจก เนือ่งจาก
ผูถอืหุนใหความสนใจมาประชมุจาํนวนมาก แมวาจะเผือ่ไวเพิม่ขึน้จากปทีแ่ลว 1,000 ชดุ 
บริษัทฯ ไดเรงขอใหมูลนิธิจัดทําและสงใหทานที่ลงชื่อไวทางไปรษณีย 

• การจัดใหมผีูแปลคาํถามของผูถอืหุนตางชาติ โดยไมตองใหถามดวยตวัเอง ทาํให
ผูถือหุนรายอื่นเขาใจ และไมเสียเวลา ขอชมเชย

• ขอใหผูบรหิารชวยดรูาคาหุนดวย รูสกึวาราคาอยูกบัทีไ่มเหมาะสมกบัพืน้ฐานทีด่ี
ของหุน แตมั่นใจในเรื่องความโปรงใสและการบริหารงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผูถือหุนทานใดตองการเสนอแนะ หรือใหความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องการจัด
ประชมุผูถอืหุนครัง้หนา หรอืการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ ในเรือ่งอืน่ใดกไ็ด ทานสามารถ
ติดตอมาไดที่ ceo.off ice@irpc.co.th

ทายนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะพาผูถือหุนไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ประมาณ
ปลายปนี้ บริษัทฯ จะไดแจงใหทานทราบในโอกาสตอไป โปรดรอติดตามขาว แลวพบ
กันใหม ...สวัสดีคะ
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ไออารพีซ ีรบั 2 รางวลั 
‘Thailand Energy Awards 2011’

ดร.ไพรินทร ชูโชติถาวร ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อดีตกรรมการผูจัดการใหญ 
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัลดีเดน Thailand Energy 
Awards 2011 บคุลากรดเีดนพลงังาน ประเภทผูบรหิารโรงงานควบคมุ และ
คุณมนตรี รชตพันธ ผูจัดการแผนก ปรับปรุงคุณภาพ Naphtha บริษัท 
ไออารพซีี จาํกดั (มหาชน) รบัรางวลัประเภท
ผูรับผิดชอบดานพลังงานโรงงานควบคุม 
จากกรมพฒันาพลงังานทดแทน และอนรุกัษ
พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยมี 
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
เปนประธานในพธิมีอบรางวลั ณ ตกึสนัตไิมตร ี
ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555

ทั้งนี้ ‘Thailand Energy Awards 
2011’ เปนรางวัลที่มุงยกยอง เชิดชู และ
แสดงความชืน่ชม ตอผูทีม่ผีลงานดเีดนดาน
การอนรุกัษพลงังาน และการพฒันาพลงังาน
ทดแทน รวมทัง้สรางจติสาํนกึใหผูทีเ่กีย่วของ
นําไปปฏิบัติ หรือประยุกตใช ใหเกิดผลเปน
รูปธรรมอยางยั่งยืน

ก

Recognition
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Care Share
Respect

ไออารพีซ ีรับพระราชทานของที่ระลึก สนบัสนนุการจดัสรางหอผูปวย
โรงพยาบาลมิราเคิลออฟไลฟ

ทลูกระหมอมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวดี ทรงเสดจ็ฯ เปนองคประธานในพธิเีปด โรงพยาบาล
มิราเคิลออฟไลฟ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการรักษาแกประชาชนทั่วไป พรอมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
โดยม ีคณุมานติย สธุาพร รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ สายบคุคลและบรหิารทีป่รกึษา ทาํหนาที ่รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ กํากับดูแลสํานักกฎหมาย บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) เฝารับเสด็จฯ และเขารับพระราชทานของ
ที่ระลึก ในโอกาสที่บริษัทฯ เขารวมสมทบทุนจัดสรางหอผูปวย

new-Newsletter_06 M41   10 16/5/2555   23:13

creo




11111

ไออารพีซี มอบทนุชางเผอืกหมูบาน
สงเสรมิโอกาสการศกึษาใหเยาวชน 

คุณอธิคม เติบศิริ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) เปนประธานในโครงการมอบทุนการศึกษา (โครงการมอบทุน
ชางเผอืกหมูบาน) มลูคา 1,672,371 บาท ใหกบัเยาวชนในชมุชนรอบบรษิทัฯ 
ทีเ่รยีนด ีประพฤตดิ ีแตขาดแคลนทนุทรพัย ประกอบดวย ต.ตะพง ต.เชงิเนนิ
ต.บานแลง ต.นาตาขวัญ และเทศบาลนครระยอง โดยจัดพิธีมอบทุน
ณ อาคารกีฬาสปอรต คอมเพล็กซ สโมสรไออารพีซี

โครงการมอบทนุชางเผอืกหมูบาน เปนหนึง่ในหลายโครงการที ่ไออารพซีี
มุงตระหนกัถงึความสาํคญัดานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พรอมตอบรบันโยบาย
การพัฒนาเยาวชนและชุมชน ควบคูกับการดูแลสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ
ศูนยการเรียนรูฯ ไออารพีซี ที่เปนสวนสําคัญในการผลักดันและสงเสริม
การเรียนรูของเยาวชนและชาวชุมชนมาโดยตลอด 
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ไออารพซี ีสานเจตนารมณ รวมสงเสรมิฟนฟู
ระบบนิเวศที่ดี เพื่อชุมชนคนระยอง

บรษิทั ไออารพซี ีจาํกดั (มหาชน) ตระหนกัและเลง็เหน็ความสาํคญัในการอนรุกัษปาชายเลน
และระบบนิเวศของปาโดยรอบบริเวณพระเจดียกลางนํ้า ซึ่งเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
และแหลงเรยีนรูทีส่าํคญัของจงัหวดัระยอง ทีค่วรคาแกการอนรุกัษไวใหนกัเรยีน นกัศกึษา และ
ประชาชนทั่วไป ไดใชศึกษาหาความรู และเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ทีส่มบรูณ ทัง้นี ้โดยไดผสานความรวมมอืเปนภาคเีครอืขายจากภาคสวน
ตางๆ นาํโดย เทศบาลนครระยอง กลุมอนรุกัษแมนํา้ระยอง ปาชายเลน
และชาวชุมชนในทองถิ่น เพื่อรวมกันรณรงคพัฒนาสิ่งแวดลอม
ตามธรรมชาต ิใหสมบรูณเตบิโตอยางยัง่ยนืยิง่ขึน้ ภายใต เจตนารมณ
ดังกลาว ไออารพีซี ยังไดรวมสนับสนุนการสรางสะพานเดินศึกษา
ธรรมชาติ และหอชมวิวธรรมชาติปาชายเลนพระเจดียกลางนํ้า
ซึ่งถือเปนโครงการดีๆ ที่ ไออารพีซี และทุกภาคสวนมุงผลักดัน
ใหเปนศูนยกลางการเรียนรูดานระบบนิเวศชุมชน และเพื่อสงเสริม
ดานอาชีพและรายไดใหแกชาวชุมชนอยางแทจริง

สา จต า ณ
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ทานตะวันบาน ทีบ่านคาย ปที่ 3
บรษิทั ไออารพซี ีจาํกดั (มหาชน) รวมสงเสรมิภาคการทองเทีย่ว

ของจงัหวดัระยอง ภายใตแนวคดิการเตบิโตรวมกนัอยางสมดลุ ผาสกุ 
และยั่งยืน ทั้งสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และชุมชนสังคมไทย โดยเดินหนา
สานตอ ‘โครงการทานตะวนับานทีบ่านคาย ปที ่3’ ซึง่ไดจดัสรรเนือ้ที่
กวา 300 ไร บนพื้นที่ ต.หนองบัว อ.บานคาย เพื่อพลิกฟนผืนดิน
แปลงใหญใหกลายเปนทวิทุงทานตะวนัทีบ่านสะพรัง่ไปสดุสายตา ถอืเปน
จุดแวะพักผอนและทองเที่ยวที่มีสีสันเปนเอกลักษณอันนาประทับใจ
อีกแหงหนึ่งของชาวระยองในวันนี้ ที่ ไออารพีซี ยังพรอมสนับสนุน
และสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอยางตอเนื่องและยั่งยืนเพื่อชุมชนระยอง

ไออารพีซี รวมสาน
สมัพนัธ ยอนวนัวาน 
‘วิถีชุมชนคนระยอง’  
บรษิทั ไออารพซี ีจาํกดั (มหาชน) รวมกบัชาวชมุชน ต.ตะพง และตาํบล
ใกลเคียง รวมแรงรวมใจกันปรับพื้นที่รางกวา 50 ไร เพื่อพลิกฟน
คืนสูวิถีชีวิตและอาชีพดั้งเดิมของชาวระยอง เชน การเกี่ยวขาว โดย
จัดโครงการ ‘เปดบานสานสัมพันธ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 
ตอนเกี่ยวขาว’ ซึ่งไดรับเกียรติจากทาน สจ. ทานนายก อบต. ทาน
รองนายก ส.อบต. ผูนําชุมชน ต.ตะพง และตําบลใกลเคียง รวมทั้ง
ชาวชุมชนในทองที่ นักเรียนจาก โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียน
วัดตะพงนอก โรงเรียนวัดยายดา และพนักงาน ‘ไออารพีซี’ เขารวม
กิจกรรมกวา 300 คน

พง และตาํบลมชน ต.ตะพง

ส

บ
ใก
คื
จั
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ไออารพีซี จดัหนวยแพทย 
รวมดูแลสุขภาพชาวชุมชน

บรษิทั ไออารพซี ีจาํกดั (มหาชน) จดัทมีแพทยผูเชีย่วชาญลงพืน้ที่
ต.ตะพง ต.บานแลง และชุมชนใกลเคียงบริเวณโรงงาน พรอมจัด
ทมีแพทยประจาํพืน้ทีอ่ยูทีโ่รงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพ ต.บานกนหนอง 
ทั้งนี้ เพื่อใหบริการตรวจสุขภาพ และดูแลรักษาชาวบานในชุมชนโดย
ไมเสยีคาใชจายใดๆ ในโอกาสทีโ่รงงานของบรษิทัฯ หยดุซอมบาํรงุประจาํป

จััดหนวยแพทย

ไออารพีซี - จับมอืสภาอตุสาหกรรมฯ 
กลุมพลาสติก เดินหนาโครงการอุตสหกรรม
พลาสตกิเพือ่สิง่แวดลอม สงเสรมิการบรหิาร
จัดการพลาสติกเหลือใชในชุมชน

ฝายธรุกจิปโตรเคม ีบรษิทัไออารพซี ีจํากดั (มหาชน) ไดมอบเมด็พลาสตกิ ชนดิ PP 
เกรด 1100 NK ใหกับกลุมอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
เพือ่นาํไปผลติถงัขยะสาํหรบับรรจวุสัดุ รไีซเคลิ และถงัขยะทัว่ไป ในโครงการอตุสาหกรรม
พลาสติกเพื่อสิ่งแวดลอม

นายยทุธนา เจยีมตระการ ประธานกลุมอตุสาหกรรมพลาสตกิ สภาอตุสาหกรรมแหง
ประเทศไทย เปนประธานกลาวเปดงานกจิกรรมในโครงการ “บานฟารงัสติ Green Recycle 
Project” และเปนผูแทนมอบอปุกรณถงัขยะสาํหรบับรรจวุสัดรุไีซเคลิ และถงัขยะทัว่ไป จาํนวน 

400 ใบ ขนาด 75 ลิตร ใหกับนายภควัต เกษมรัตน ประธานกรรมการหมูบาน
ฟารงัสติ ลาํลกูกา หนึง่ในหมูบานทีเ่ขารวมโครงการฯ เพือ่นาํไปวางไวหนาบาน โดย
แบงเปน ถงัรองรบัขยะประเภททัว่ไป ขยะอนิทรยี (ถงัสเีขยีว) และถงัรองรบัวสัดรุไีซเคลิ 

(ถังสีเหลือง) ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมใหหมูบานจัดสรรและชุมชนตระหนักถึงการคัดแยก
ขยะตามประเภท โดยมุงเนนการใหความรูความเขาใจทีถ่กูตองในการบรหิารจดัการวสัดุ
พลาสตกิทีเ่หลอืใช เพือ่สรางสิง่แวดลอมทีด่ใีนชมุชน โดยมนีายยทุธพงษ วฒันะลาภา
ผูอํานวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอม ดร.พิพัฒน 
วีระถาวร นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย รับมอบ

(
ข
พล
ผูอ
วีระ

กกล
พพพ

เกร
เพือ่
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เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นบนพื้นฐานของแหลงขอมูลที่พิจารณาแลวามีความนาเชื่อถือและมีอยูในปจจุบัน ขอความคิดเห็นท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ีจัดขึ้น
โดยอางอิงหลักเกณฑทางวิชาการ และอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา จึงมิอาจถือเปนการชักชวน หรือเสนอแนะในการซื้อ/ขายหลัก
ทรัพยแตอยางใด ดังนั้น นักลงทุนควรใชดุลพินิจอยางรอบคอบในการพิจารณาลงทุน อนึ่ง บริษัทฯ สงวนลิขสิทธิ์ในการนําขอมูลในเอกสารนี้ ไมวา
ท้ังหมดหรือบางสวน ไปใชประโยชน ทําซํ้า ดัดแปลง หรือเผยแพรตอสาธารณชน เว นแตได รับหนังสืออนุญาตจากบริษัทฯ เป นการลวงหนา ทั้งนี้ 
การกลาวอางตองไมก อใหเกิดความเข าใจผิดหรือสรางความเสียหายแกบริษัทฯ รวมถึงตองอางอิงถึงวันที่ในเอกสารของบริษัทฯ อยางชัดแจงดวย

0 0

(ลานบาท)

ผลิตภณัฑ
ปโตรเลยีม

ผลิตภณัฑ
ปโตรเคมี

อืน่ๆ กาํไรสทุธิ 
(แกนขวา)

หนีส้นิมดีอกเบีย้จาย

หนีส้นิอืน่ๆ

สวนของผูถอืหุน
เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด

สนิทรัพยอืน่ๆ

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ

56,820

3,773

-1,522

944

50,410

74,183

ไตรมาส 1/2554 ไตรมาส 4/2554 ไตรมาส 1/2555
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2554 ไตรมาส 1/2555

(ลานบาท)

132,119

149,361

28,531
40,518

27,667 31,970

75,921 76,873

3,994

4,590

58,048
74,356

70,077 70,415

รายไดและกาํไรสทุธิ

งบแสดงฐานะการเงนิ

อตัราสวนทางการเงนิ

อตัราสวนสภาพคลอง เทา 2.01 1.90

เทา 0.32 0.47

เทา 2.39 3.83

% 4.30 2.61

%

%

1.66 1.25

บาท/หุน 0.19

20.37 

0.05

4.95

อตัราสวนทางการเงนิ หนวย ธ.ค.54

ไตรมาส 1/54

ม.ีค.55

ไตรมาส 1/55

อตัราสวนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอสวนผูถอืหุน

อตัราสวนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ EBITDA

อตัราสวน EBITDA ตอรายไดจากการขาย

อตัรากาํไรสทุธติอรายไดจากการขาย

กาํไรตอหุน
อตัราผลตอบแทนผูถอืหุน

หนวย (ลานบาท)

15115

ความสามารถในการทาํกาํไร

สรุปผล
การดําเนินงาน
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