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Editor’s Note
วารสาร	 Your	 IRPC	 ฉบับนี้	 เป็นฉบับแรกของปี	 2563	
ฉบบัทีเ่ราเตรยีมพบกันในงานประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี	
2563	ในวันอังคารที่	7	เมษายน	2563	เวลา	14.30	น.	
ณ	 ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	 ชั้น	 5	 ศูนย์การค้า
เซน็ทรลัลาดพร้าว	ซึง่ป�จจุบนัมกีารเชือ่มต่อรถไฟฟ้าเรยีบร้อย
แล้ว	 ท�าให้ท่านเดนิทางมาได้สะดวกรวดเรว็มากข้ึน	 โดยการ
ประชุมจะเป็นรูปแบบ	GREEN	MEETING	เช่นเคยที่ค�านึง
ถึงสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด	ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน	และนักลงทุน
สถาบนัมาประชมุเพ่ือใช้สทิธิของท่าน	โดยมรีายละเอยีดปรากฏ
ในหนังสือเชิญประชุมค่ะ
	 จากสถานการณ์ราคาน�้ามันดิบในปี	 2562	 ที่ค่อนข้าง
ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลกทีม่กีารชะลอตัว	การถกูโจมตี
ของผู้ผลติน�า้มนัรายใหญ่ในตะวนัออกกลาง	รวมถงึสงคราม
ทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนส่งผลกดดันต่อ
ความต้องการสนิค้าโดยรวม	 ซึง่ส่งผลท�าให้บรษัิทฯ	 ได้รับ
ผลกระทบในเรื่องผลประกอบการ	 แต่ก็นับเป็นอีกปีหนึ่งที่
เป็นบทพิสูจน์ความมุ ่งมั่นทุ ่มเทในการด�าเนินงานของ
ผู้บริหารและพนักงานที่พัฒนากระบวนการท�างานอย่าง
ต่อเนื่องทุกหน่วยงานในองค์กรตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	 การต่อต้านคอร์รัปชัน	 การให้ความส�าคัญกบั
หลกัสทิธิมนษุยชน	 และการปฏบิติัตามแนวทางจรยิธรรมที่
เป็นสากลเป็นผลให้บริษัทฯ	 ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก	
Dow	Jones	Sustainability	Index	ในหมวด	Oil	&	Gas	
Refining	and	Marketing	ต่อเนื่องเป็น	ปีที่	6	รวมถึงได้
รบัรางวลัองค์กรโปร่งใส	 รางวลัชนะเลศิองค์กรต้นแบบด้าน
สิทธิมนุษยชน	และรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณ
ดีเด่นหอการค้าไทย	เป็นต้น	นับเป็นบทสรุปความส�าเร็จที่
เป็นความภาคภูมิใจขององค์กร	
	 ในปี	 2563	 บริษัทฯ	 ได้มีการปรับแผนกลยุทธ์เผชิญ
กับความท้าทายจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก	
เพ่ือรกัษาความสามารถในการแข่งขันและการท�าก�าไร	 บรษัิทฯ	
จึงมุ่งเน้นการขยายตลาดในประเทศ	 การเจาะตลาดสินค้า
มลูค่าสงูร่วมกับพันธมติรทางธุรกิจทีม่คีวามเข้มแข็งระดบั
สากล	การปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงานผลิต	รวมทั้ง
ลดการพ่ึงพาการใช้น�้ามันดิบจากตะวันออกกลางเพ่ือ
บรหิารความเสีย่งจากแหล่งวตัถดุบิ	ทัง้หมดนีจ้ะช่วยให้เสรมิ
สร้างความแข็งแกร่งของบรษิทัฯ	 และสร้างมลูค่าเพ่ิมให้ธุรกิจ
เติบโตได้ต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน	 แล้วพบกันในงาน
ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	นะคะ		
สวัสดีค่ะ

This	edition	of	Your	IRPC	is	the	first	edition	of	2020,	which	
welcomes	 readers	 to	 the	 Annual	 General	Meeting	 of	 the	
Shareholders	2020,	to	be	held	on	Tuesday	7	April	2020	at	
14.30	hours	at	Bangkok	Convention	Center,	5th	Floor,	Central	
Plaza	Ladprao.	The	venue	is	easily	accessible	from	the	BTS	
Skytrain.	The	meeting	will	be	conducted	under	the	GREEN	
MEETING	concept	by	considering	the	environmental	impact	
and	the	efficient	usage	of	natural	resources	for	maximum	
benefit.	All	shareholders	and	institutional	investors	are	invited	
to	the	meeting	with	the	details	attached	in	the	 invitation	
letter.				
	 Due	to	the	volatile	crude	oil	prices	in	2019	following	the	
global	economic	slowdown,	the	attack	on	major	oil	producers	
in	 the	Middle	East,	 and	a	 trade	war	between	 the	United	
States	and	China,	which	has	put	pressure	on	overall	demand	
for	products,	these	factors	contributed	to	the	corporate	financial	
results.	 However,	 they	 also	 proved	 IRPC’s	 determination	
and	tireless	effort	in	consistent	improvements	in	accordance	
with	 the	 good	 corporate	 governance,	 anti-corruption	 and	
human	rights	practices	as	well	as	other	international	standards	
of	business	compliance,	which	enabled	IRPC	to	be	certified	
by	the	Dow	Jones	Sustainability	Index	in	the	Oil	&	Gas	Refining	
and	Marketing	category	for	the	6th	consecutive	year.	IRPC	
also	received	the	NACC	Integrity	Award,	the	Model	Organization	
on	Human	Rights,	and	the	TCC	BEST	Award	2019	(Business	
Ethics	For	Sustainable	Development)	 solidifying	 the	pride	
and	success	of	IRPC.		
	 In	2020,	IRPC	has	adjusted	its	strategic	plan	to	encounter	
the	global	economic	instability	in	order	to	maintain	com-
petitiveness	and	profitability,	which	includes	the	domestic	
market	expansion,	the	high-value	product	market	penetration	
in	collaboration	with	strong	international	business	partners,	
the	improvement	of	production	plant	efficiency,	as	well	as	
reducing	dependency	on	the	use	of	crude	oil	from	the	Middle	
East	in	response	to	the	risk	management	of	the	source	of	
raw	materials.	These	strategic	plans	were	implemented	to	
strengthen	and	create	added	value	for	the	business	to	grow	
steadily	and	sustainably.	
See	you	at	the	Annual	General	Meeting	of	the	Shareholders	
2020.	

นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์
กองบรรณาธิการ

นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์
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 รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก
จากการสนับสนุนกิจการงานของมูลนิธิขาเทียมฯ

	 นายนพดล	ป่ินสภุา	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	และ	นางสาวอารสิรา	สุธาสุทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ส�านักกิจการองค์กร	บริษัท	
ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	 เฝ้ารับเสด็จ	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	องค์นายก
กิตติมศักดิ์	มูลนิธขิาเทียม	ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	และเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ	และเข็มที่ระลึกผู้ที่ท�าคุณ
งามความดี	ที่ให้การสนับสนุนกิจการงานของมูลนิธิขาเทียมฯ
	 บรษัิทฯ	ด�าเนนิโครงการขาเทยีม	ร่วมกับมลูนธิิขาเทยีมฯ	มาต้ังแต่	ปี	2554	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าผลิตภัณฑ์คุณภาพ	นวัตกรรม	
และองค์ความรู้ของบรษัิทฯ	 ไปสร้างประโยชน์ให้แก่สงัคมส่วนร่วม	 โดยบรษัิทฯ	 บรจิาคผลติภณัฑ์เมด็พลาสติก	 Polypropylene	 จ�านวนปีละ
ประมาณ	20	ตัน	เพ่ือให้มลูนธิิฯ	น�าไปใช้เป็นวสัดใุนการผลติขาเทยีมและอปุกรณ์ขาเทยีมให้แก่ผู้พิการขาขาดทีย่ากไร้	นอกจากนัน้	บรษัิทฯ	
ยงัให้การสนบัสนนุภารกจิของมลูนธิขิาเทยีมฯ	มาอย่างต่อเนื่อง	ได้แก่	การร่วมวิจัยพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม	เพื่อน�ามาผลิตขาเทียม
และอุปกรณข์าเทียมที่มีคุณภาพให้แก่ผู้พิการ	การจัดหาอุปกรณ์และสิ่งจ�าเป็นเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานและภารกิจของมูลนิธิขาเทียมฯ	
และการร่วมออกหน่วยท�าขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่	

	 Mr.	Noppadol	Pinsupa,	President	of	IRPC	Public	Company	Limited,	and	Miss	Arisara	Suthasut,	Executive	Vice	President	-	
Corporate	 Affairs,	 welcomed	HRH	 Princess	Maha	 Chakri	 Sirindhorn,	 the	 honorary	 president	 of	 the	 Prostheses	
Foundation	of	H.R.H	the	Princess	Mother,	and	received	a	plaque	of	honor	and	a	pin	commemorating	IRPC’s	good	
deeds	and	supports	towards	the	Prostheses	Foundation.

รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน   
และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” ปี 2562

นายนพดล	 ป่ินสภุา	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 บรษัิท	 ไออาร์พีซี	
จ�ากดั	 (มหาชน)	 รับรางวัลในกลุ่ม	 Sustainability	 Excellence	
ประเภทรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน	 (Sus-
tainability	Awards	of	Honor)	จาก	ดร.ชัยวัฒน์	 วิบูลย์สวัสดิ์	
ประธานกรรมการ	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ในฐานะที่	
IRPC	 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล	 “บรษิทัจดทะเบยีนด้าน
ความยัง่ยนืยอดเยีย่ม	(Best	Sustainability	Awards)”	ติดต่อกัน
ตั้งแต่	3	ปีขึ้นไป	

นอกจากนี	้ บรษัิทฯ	 ยงัได้รบัการคดัเลอืกจากตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	 ให้เป็นหนึง่ใน	 “รายชือ่หุน้ยัง่ยนื”	 ปี	 2562	 (Thailand	
Sustainability	Investment	:THSI)	ด้วยเป็นบริษัทฯ	ที่มีผลการ
ด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืในมติิเศรษฐกิจ	(รวมบรรษทัภบิาล)	สังคม	
และสิ่งแวดล้อม	ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	หรอืได้รบัคดัเลอืกเป็นสมาชกิ
ของดชันคีวามยัง่ยนืยนืสากล	Dow	Jones	Sustainability	Indices	
(DJSI)	ในปีที่มีการประเมิน	เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับผู้ลงทุนใช้ในการ
ตัดสินใจลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน	 (Sustainable	
Investment)	

Mr.	Noppadol	Pinsupa,	President	of	IRPC	Public	Company		
Limited,	 received	 the	 Sustainability	 Award	 of	 Honor		
under	the	category	of	Sustainability	Excellence	from	the	
Stock	Exchange	of	Thailand	(SET)	as	IRPC	has	been	granted	
the	Best	Sustainability	Awards	for	more	than	3	consecutive	
years.	In	addition,	IRPC	was	also	selected	as	one	of	the	
Thailand	 Sustainability	 Investment	 (THSI)	 indexes	 for	
2019.			
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รางวัล Valuable Partner Award 2019 
รางวัล partner ดีเด่นแห่งปี

ลงนามบันทึกความเข้าใจสําหรับความร่วมมือในการพัฒนา  
“โครงการระบบขนส่งนํ้ามันทางท่อจากโรงกลั่นนํ้ามัน ไออาร�พีซี”

นายสมเกียรติ	 เลศิฤทธ์ิภวูดล	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สาย
กลยทุธ์องค์กร	บรษิทั	ไออาร์พีซ	ีจ�ากัด	(มหาชน)	หม่อมหลวง	ปีกทอง	
ทองใหญ่	กรรมการผู้จัดการ	บรษิทั	พีทที	ีแทงค์	เทอร์มนิอล	จ�ากัด	และ	
คุณลอืชยั	สดุสาคร	กรรมการผู้จัดการ	บรษัิท	ไทย	ไปป�ไลน์	เนต็เวร์ิค	
จ�ากัด	ร่วมลงนาม

“บันทึกความเข้าใจส�าหรับความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ
ระบบขนส่งน�า้มนัทางท่อ	จากโรงกลัน่น�า้มนั	ไออาร์พีซ	ีไปสู่ระบบขนส่ง
น�า้มนัทางท่อของ	Thappline”	โดยมนีายนพดล	ป่ินสภุา	กรรมการผู้
จัดการใหญ่	IRPC	และ	นายธนชั	ปวรวปิลุยากร	กรรมการ	บรษัิท	ไทย	
ไปป�ไลน์	เน็ตเวิร์ค	ร่วมเป็นสักขีพยาน	

Mr.	 Somkiat	 Lertritpuwadol,	 Senior	 Executive	 Vice	
President	-	Corporate	Strategy	of	IRPC	Public	Company	
Limited,	M.L.	Peekthong	Thongyai,	Managing	Director	of	
PTT	 Tank	 Terminal	 Company	 Limited,	 and	Mr.	 Luechai	
Soodsakorn,	 Managing	 Director	 of	 Thai	 Pipeline	 Network	
Company	Limited	signed	the		“Memorandum	of	Understanding	
for	 the	Cooperation	 in	 the	Development	 of	Oil	 Pipeline	
Transportation	System	Project	from	IRPC	Oil	Refinery	to	
Thappline	Oil	Pipeline	Transportation	System”	with	Mr.	Noppadol	
Pinsupa,	President	of	IRPC	Public	Company	Limited,	and	
Mr.	Thanat	Pawarawipulyakorn,	Director	of	Thai	Pipeline	
Network	Company	Limited	as	honorary	witnesses.			

นางสาววนดิา	 อทุยัสมนภา	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 สาย
พาณิชยกิจและการตลาด	 เป็นผู้แทนบรษิทั	 ไออาร์พีซ	ี จ�ากัด	 (มหาชน)	
รบัรางวลั	Valuable	Partner	Award	2019	ซึ่งเป็นรางวัล	partner	
ดีเด่นแห่งปี	 2019	 โดยกลุ่มบรษิทัอนิโนเวชัน่	 ได้จดังานเฉลมิฉลอง
ครบรอบ	35	ปี	“Glorious	Celebration	-	A	New	ERA	of	Innovation”	
พร้อมตอกย�า้ความเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยยีางและพลาสติก	 ที่ให้
บริการแบบครบวงจรและครอบคลุมในทกุอตุสาหกรรม	 มกีารจดั
นทิรรศการ	 “Technology	 Solution	 Provider”	 และนิทรรศการ
เกี่ยวกับความเป็นมาของบริษัทฯ	ตลอดระยะเวลา	35	ปี	โดยลกูค้า
ได้ให้ความไว้วางใจในสนิค้า	 เกรด	ADS5000	เป็น	Anti-dripping	
additive	PTFE	base	และเกรด	AB50P	เป็น	Acetylene	black	
additive	ด้วยดีเสมอมา	นอกจากนี	้บรษัิทฯ	ยงัร่วมบรจิาคป�จจัยเพ่ือ
สบทบทนุโครงการศูนย์การแพทย์ภทัรมหาราชานสุรณ์	 โรงพยาบาล
จุฬาภรณ์	และมลูนธิิภทัรมหาราชานสุรณ์	ในพระอุปถัมภ์ฯ

Miss	Wanida	Utaisomnapa,	Senior	Executive	Vice	President	-	
Corporate	Commercial	and	Marketing	of	IRPC	Public	Company	
Limited,	received	the	Valuable	Partner	Award	2019	on	behalf	
of	IRPC.	The	award	was	given	to	outstanding	partner	of	2019	by	
Innovation	Group	(Thailand)	as	part	of	their	“Glorious	Celebration	
-	A	New	ERA	of	Innovation”	reinforcing	its	leadership	in	rubber	
and	plastic	technology	that	provides	comprehensive	services	
in	all	industries.	
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ลงนามบันทึกความเข้าใจสําหรับความร่วมมือในการพัฒนา  
“โครงการระบบขนส่งนํ้ามันทางท่อจากโรงกลั่นนํ้ามัน ไออาร�พีซี”

นายสมเกียรติ	 เลศิฤทธ์ิภวูดล	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สาย
กลยทุธ์องค์กร	บรษิทั	ไออาร์พีซ	ีจ�ากัด	(มหาชน)	หม่อมหลวง	ปีกทอง	
ทองใหญ่	กรรมการผู้จัดการ	บรษิทั	พีทที	ีแทงค์	เทอร์มนิอล	จ�ากัด	และ	
คุณลอืชยั	สดุสาคร	กรรมการผู้จัดการ	บรษัิท	ไทย	ไปป�ไลน์	เนต็เวร์ิค	

“บันทึกความเข้าใจส�าหรับความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ
ระบบขนส่งน�า้มนัทางท่อ	จากโรงกลัน่น�า้มนั	ไออาร์พีซ	ีไปสู่ระบบขนส่ง
น�า้มนัทางท่อของ	Thappline”	โดยมนีายนพดล	ป่ินสภุา	กรรมการผู้
จัดการใหญ่	IRPC	และ	นายธนชั	ปวรวปิลุยากร	กรรมการ	บรษัิท	ไทย	

Mr.	 Somkiat	 Lertritpuwadol,	 Senior	 Executive	 Vice	
President	-	Corporate	Strategy	of	IRPC	Public	Company	
Limited,	M.L.	Peekthong	Thongyai,	Managing	Director	of	
PTT	 Tank	 Terminal	 Company	 Limited,	 and	Mr.	 Luechai	
Soodsakorn,	 Managing	 Director	 of	 Thai	 Pipeline	 Network	
Company	Limited	signed	the		“Memorandum	of	Understanding	
for	 the	Cooperation	 in	 the	Development	 of	Oil	 Pipeline	
Transportation	System	Project	from	IRPC	Oil	Refinery	to	
Thappline	Oil	Pipeline	Transportation	System”	with	Mr.	Noppadol	
Pinsupa,	President	of	IRPC	Public	Company	Limited,	and	
Mr.	Thanat	Pawarawipulyakorn,	Director	of	Thai	Pipeline	
Network	Company	Limited	as	honorary	witnesses.			

Miss	Wanida	Utaisomnapa,	Senior	Executive	Vice	President	-	
Corporate	Commercial	and	Marketing	of	IRPC	Public	Company	
Limited,	received	the	Valuable	Partner	Award	2019	on	behalf	
of	IRPC.	The	award	was	given	to	outstanding	partner	of	2019	by	
Innovation	Group	(Thailand)	as	part	of	their	“Glorious	Celebration	
-	A	New	ERA	of	Innovation”	reinforcing	its	leadership	in	rubber	
and	plastic	technology	that	provides	comprehensive	services	
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รางวัล “ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น 
หอการค้าไทย ประจําปี 2562

นางสาวอารสิรา	สธุาสทุธ์ิ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ส�านกั
กจิการองค์กร	 เป็นผู้แทน	บริษัท	 ไออาร์พีซี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	
รบัประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดเีด่น	หอการค้าไทยประจ�าปี	
2562	จาก	ศาสตราจารย์	นายแพทย์	เกษม	วฒันชยั	องคมนตรี	
ในฐานะที	่บรษัิทฯ	มกีารน�าหลกับรรษัทภบิาล	(Good	Corporate	
Governance)	มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร	มีการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างมจีรรยาบรรณ	อนัก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืน	

นางสาวอาริสรา	 สุธาสุทธิ์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ส�านักกิจการองค์กร	บรษัิท	ไออาร์พีซ	ีจ�ากัด	(มหาชน)	รบัมอบ
เกียรติบตัรจาก	 ดร.สาธิต	 ปิตุเตชะ	 รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง
สาธารณสขุ	ในโอกาสที	่บรษัิทฯ	ร่วมกับ	สถาบนัสรินิธร	เพ่ือการ
ฟ��นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	กรมการแพทย์กระทรวง
สาธารณสขุ	และส�านกังานสาธารณสขุ	จังหวดัระยอง	สนบัสนนุ
การด�าเนนิ	“โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	เพ่ือเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั”	 โดยได้จัดท�าแขน-ขาเทยีม		
อุปกรณ์ช่วยเดิน	 และเก้าอี้รถเข็น	 มอบให้แก่ผู้พิการในพื้นที่
จังหวัดระยอง

Miss	 Arisara	 Suthasut,	 Executive	 Vice	 President	 -	
Corporate	Affairs	of	IRPC	Public	Company	Limited,	received	
a	certificate	from	Dr.Satit	Pitutecha,	Deputy	Minister	of	
Public	Health	to	recognize	IRPC’s	support,	in	cooperation	
with	the	Sirindhorn	National	Medical	Rehabilitation	Institute,	
Department	 of	 Medical	 Service	 under	 the	 Ministry	 of	
Public	Health,	and	Rayong	Provincial	Public	Health	Office,	
in	 the	 project	 of	 the	 “Development	 of	 the	 Disabled’s	
Capacity	 in	honor	of	His	Majesty	King	Vajiralongkorn”	
by	providing	prosthetic	arms	and	legs,	walking	aids,	and	
wheelchairs	to	disabled	persons	in	Rayong	province.		

Miss	 Arisara	 Suthasut,	 Executive	 Vice	 President	 -	
Corporate	Affairs	of	IRPC	Public	Company	Limited,	represented	
IRPC	in	the	receipt	of	the	TCC	BEST	Award	2019	(Business	
Ethics	 for	 Sustainable	 Development)	 from	 Prof.	 Dr.	
Kasem	Wattanachai,	Privy	Councilor,	as	a	result	of	IRPC’s	
Good	Corporate	Governance	practices	that	concentrate	on	
sustainable	development.				

ขับเคลื่อนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
“ลดความเหลื่อมลํ้า” ในกลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
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บรษัิทสตาร์ทอพัน้องใหม่ในกลุม่		IRPC	สร้างธุรกิจ	Plastic	E-Commerce	platform	รายแรกในประเทศไทยพัฒนา
รปูแบบการซือ้-ขายเมด็พลาสติก	มุง่ดนั	SMEs	ไทยขับเคลือ่นธุรกิจดจิิทลัสูเ่อเชยีตะวนัออกเฉียงใต้

iPOLYMER

บริษัท	ไอพอลิเมอร์	จ�ากัด	(iPolymer)	ก่อตั้งเมื่อพฤศจิกายน	
2561	ทีผ่่านมา	เป็นบรษัิทร่วมทนุไทยและจีนระหว่าง	บรษิทั	ไออาร์พีซี	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 (ถอืหุน้	 55%)	 และ	 บรษัิท	 Guangzhao	 Saiju	
Performance	Polymer	Ltd.(“GZSJ”)	 (ถือหุ้น	45%)	ท�าธุรกิจ
พลาสติกอคีอมเมร์ิซแพลทฟอร์ม	(Plastic	E-Commerce	platform)	
ในชือ่	PLASTKET.COM	“พลาสเก็ตดอทคอม”	ตามนโยบาย	IRPC	
4.0	 ที่ให้ประโยชน์กับผู้ประกอบการผลิตสินค้าส�าเร็จรูปพลาสติก	
คือ

1.	มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นในการเปรียบเทียบคุณภาพและราคาสินค้า
2.	ได้รับสินค้าตรงตามเวลา	ไม่กระทบกระบวนการผลิต
3.	ได้รับบริการสินเชื่อในการซื้อสินค้า
4.	สามารถซือ้สนิค้าได้โดยไม่จ�ากัดปรมิาณข้ันต�า่และระยะทางใน				
			การจัดส่งสินค้า
5.	ได้รบัความรูใ้หม่ๆ	จากผู้ผลติ	นกัวชิาการ	ฯลฯ	เกิดนวตักรรม

							ใหม่ๆ	เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันในธุรกิจ	

	 PLASTKET.COM	มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลัก	คือผู้ผลิตสินค้า
ส�าเรจ็รปูประเภทพลาสติก	โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่	SMEs	ซึง่มจี�านวน	
บริษัทมากที่สุดในกลุ่มผู้ผลิตทั้งหมด	 แต่ซื้อป�จจัยการผลิตครัง้ละ
น้อยๆซึง่	PLASTKET.COM	สามารถตอบสนองความต้องการนี	้ และ
สามารถน�าเสนอสนิค้าทีม่คีวามหลากหลายทัง้คุณภาพ	และราคา	สร้าง
ทางเลือกให้ผู้ประกอบการ	SMEs
	 ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	Online	Platform	จึงเป็น
ทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีส่ดุ	 อกีทัง้ยงัมกีารสนบัสนนุด้านงานวจัิย	 ทีจ่ะ
ช่วยพัฒนาการผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับผู้ประกอบการพลาสติก	SMEs	
ความแข็งแกร่งทีเ่พ่ิมข้ึนจะท�าให้ผู้ประกอบการทกุระดบัในอตุสาหกรรม
พลาสติกของไทย	เติบโตอย่างยั่งยืนในที่สุด
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มิสหลิว อวี้หง (Ms.Liu Yuhong) 
ผูกอตั้ง และ CEO ของ Guangzhou Saiju Performance Polymer 

¸ØÃ¡Ô¨ Plastic E-Commerce platform ÃÒÂáÃ¡
ã¹»ÃÐà·Èä·Â

บรษัิท	ไอพอลเิมอร์	จ�ากัด	เริม่ต้นธุรกิจ	Plastic	E-Commerce	
platform	โดยใช้ชื่อ	PLASTKET.COM	ภายใต้การน�าทัพของ	
“ไกรศร	ีภณัฑ์กิจนรินัดร”	CEO	หนุม่ไฟแรงผู้มากประสบการณ์
ด้านการตลาด	งานวจัิยและพัฒนาในธุรกิจปิโตรเคมมีากว่า	29	ปี

ด้วยความมุง่มัน่ในวสิยัทศัน์ทีจ่ะให้		PLASTKET.COM	เป็น	
Plastic	E-commerce	platform	ที่มีฐานผู้ซื้อที่ใหญ่ที่สุดใน	
South	East	Asia	และเสรมิสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ซือ้โดย
ผ่านกระบวนการ	สร้างอ�านาจทางธุรกิจ	(Empowerment)	เครอื
ข่ายที่เชื่อมโยง	(Connectivity)	และนวัตกรรม	(Innovation)	
ภายในปี	2023	จะสามารถสร้างยอดขายเริม่ต้นจ�านวน	100,000	
ตัน	เป็นรายได้กว่า	4,000	ล้านบาท

¨Ø´àÃÔèÁµŒ¹¢Í§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨
คุณไกรศร	ีภณัฑ์กิจนรินัดร	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บรษัิท	

ไอพอลิเมอร์	 จ�ากัด	กล่าวว่า	 ในปี	 2562	บริษัทฯ	 ได้ลงนาม
ความร่วมมือกับวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั	ในโครงการพัฒนานวตักรรมเพ่ือสนบัสนนุผู้ประกอบการ	
SMEs	ในอตุสาหกรรมพลาสติกในระบบ	E-Commerce	platform	
ภายใต้ชือ่	PLASTKET.COM	เพ่ือขับเคลือ่นการตลาดในอตุสาหกรรม
พลาสติกให้เติบโตตามเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์
ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตลอด	24	ชั่วโมง

PLASTKET.COM	 ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยมุ่งหวัง
ที่จะพัฒนารูปแบบการซื้อขายเม็ดพลาสติกผ่านระบบ	เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ขายน�าเม็ดพลาสติกจากหลากหลายแบรนด์มาจัด
จ�าหน่าย	 สร้างตัวเลือกที่หลากหลายทั้งด้านคุณภาพและราคา
ให้กับผู้ซื้อ	 และยังเป็นแหล่งข้อมูลของนวัตกรรมล่าสุดที่เป็น
ประโยชน์กับผู้ประกอบการพลาสติก	โดยมเีป้าหมายในปี	2563	
จะสามารถสร้างยอดขาย	100,000	ตัน
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1.ด้านเทคโนโลยี	Digital	
2.ความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจพลาสติก	

ส�าหรบัแผนการด�าเนนิธุรกิจ	“เราต้ังเป้าหมายทีจ่ะขยายแพลตฟอรม์
ให้ครอบคลมุทัง้ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้	 เปิดโอกาสให้
แบรนด์สนิค้าไทยเข้าสูภ่มูภิาคได้รวดเรว็และง่ายข้ึน	 รวมทัง้คือ
การเชือ่มต่อแพลตฟอร์ม	 ของภมูภิาคนีเ้ข้ากับพันธมติรในประเทศ
จีน	 ส่งผลให้ตลาดของผู้ประกอบการสามารถเข้าถงึประชากรกว่า	 25%	
ของประชากรโลก	ในอกี	5	ปี	ข้างหน้า	ธุรกิจของเราจะผลกัดนั
ให้ระบบการขายสนิค้าออนไลน์ในรปูแบบ	B2B	เข้าสูย่คุเศรษฐกิจ
ดิจิทัลอย่างเต็มที่	 ส่งผลดีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ
และความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ”

แน่นอนว่าการบุกตลาดในธุรกิจ	 Plastic	 E-Commerce	
platform	 เป็นอีกหนึ่งความท้าทาย	และจะเป็นบทพิสูจน์ฝีมือ
ผู้บริหารไฟแรงอย่าง	 คุณไกรศรี	 กับกลุ่มพนักงานองค์กรคน
รุน่ใหม่	 เพราะโจทย์ส�าคัญคือการขยายฐานลกูค้าให้ได้มากทีส่ดุ	
ซึ่งต้องอาศัยเวลาเป็นบทพิสูจน์	เพราะ	PLASTKET.COM	ได้
เริ่มต้นนับก้าวแรกแล้วนั่นเอง

PLASTKET.COM	 เปิดกว้างให้ผู้ผลิต	 ทุกค่าย	 น�าป�จจัย
การผลิตมาจ�าหน่ายบนแพลตฟอร์ม	ตลอดจน	ผู้ประกอบการ
สินค้าส�าเร็จรูปประเภทพลาสติกสามารถน�าสินค้าส�าเร็จรูป	มา
จัดจ�าหน่าย	บน	E-Commerce	Platform	นี้ได้เช่นกัน	ท�าให้
แพลตฟอร์มนีเ้ปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทกุระดบั	 ท�าการขาย
สินค้าในระบบ	E-Commerce	ได้

“เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์	 เราจึงมุ่งมั่นสร้าง	 Ecosystem	ที่
ประสิทธิภาพสูงของธุรกิจพลาสติก	เพื่อส่งเสริมความสามารถ
และโอกาสในการแข่งขันให้กับทุกคนโดยมุ่งมั่นสู่ความเป็น
เลศิด้านนวตักรรมของ	Platform	ธุรกิจพลาสติกสร้างคุณภาพ
ชวีติทีด่แีละพัฒนาขีดความสามารถของพนกังาน	 และมุง่มัน่ดแูล
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อรักษาให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง”	
คุณไกรศรี	กล่าว	พร้อมย�้าถึงเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจว่า

เป้าหมาย	 PLASTKET.COM	 คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้
ให้กับธุรกิจได้มูลค่ามากกว่า	 16,000	 ล้านบาท	 และสร้าง
แบรนด์ที่เข้มแข็ง	 เพื่อขยายฐานลูกค้าให้เป็นที่รู้จักทั่วภูมิภาค
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ภายในปี	2023	และมุง่เน้นพัฒนาผู้ประกอบ
ธุรกิจพลาสติกขนาดกลางและขนาดเล็กเพ่ิมขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขัน	และเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ	ได้อย่างยั่งยืน

8   Your IRPC

	 A	new	startup	of	IRPC	Group	that	introduces	the	first	
Plastic	E-Commerce	platform	in	Thailand,	elevating	the	
sales	 and	 procurement	 strategies	 for	 polymers,	 while	
driving	Thai	SMEs	to	the	digital	platform	and	Southeast		
Asian	market.	Established	in	November	2018,	iPolymer	
is	a	Thai	-	Chinese	Joint	Venture,	between	IRPC	Public	
Company	 Limited	 (55%	 shareholding)	 and	Guangzhao	
Saiju	Performance	Polymer	Ltd.	(“GZSJ”)	(45%	shareholding),	
developing	a	Plastic	E-Commerce	platform	under	the	name	
of	PLASTKET.COM	in	accordance	with	the	IRPC	4.0	strategic	
policy	that	offers	support	to	finished	product	manufacturers.	
The	main	target	group	 is	 the	manufacturers	of	plastic	
finished	products.

	 PLASTKET.COM	offers	products	with	a	wide	range	of	
quality	and	price,	creating	alternatives	for	SMEs	to	have	
access	to	quality	goods.	Therefore,	an	online	platform	is	
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iPolymer Company Limited started a Plastic 
E-Commerce platform under the name of PLASTKET.COM.

The Beginning of the Business

Corporate Mission

Corporate 5-Year Vision

Under	the	leadership	of	“Kraisri	Phankitnirundon”	
Managing	Director	with	over	29	years	of	experiences	
in	marketing	and	research	and	development	in	the	
petrochemical	 business,	 iPolymer	 is	 determined	 to	
make	PLASTKET.COM	the	Plastic	E-commerce	platform	
with	the	largest	buyer	base	in	Southeast	Asia	and	to	
strengthen	the	buying	power	through	the	process	of	
“Empowerment”	 with	 connectivity	 and	 innovation.	
iPolymer	aims	to	create	initial	sales	of	100,000	tons,	
with	revenue	of	over	4	Billion	Baht	by	2023.		

Mr.	Kraisri	stated	that	iPolymer	has	signed	a	cooperation	
with	the	Petroleum	and	Petrochemical	College,	Chula-
longkorn	University,	 in	the	innovation	development	
project	 to	support	SMEs	 in	the	plastic	 industry	on	
The	E-Commerce	platform	under	the	name	of	PLAS-
TKET.COM	in	order	to	drive	the	market	in	the	plastic	
industry	to	grow	by	using	digital	technology	of	electronic	
media	that	can	reach	the	target	group	24	hours	a	

“In	order	to	achieve	the	Corporate	Vision,	iPolymer	
is	committed	to	creating	an	ecosystem	of	excellence	
in	the	innovation	of	plastic	business	platform	by	applying	
knowledge	 and	 experiences	 derived	 from	 the	 core	
business	of	digital	technology,	as	well	as	creating	a	
good	quality	of	life	and	developing	employees’	capabilities,	
while	taking	care	of	resources	and	the	environment.	
PLASTKET.COM	is	aiming	to	generate	revenue	worth	
more	than	16	Billion	Baht.”	

As	for	the	business	plan,	iPolymer	aims	to	expand	
the	platform	to	cover	Southeast	Asia,	opening	doors	
for	Thai	brands	to	the	regional	market	more	promptly	
and	 easily.	 This	 platform	 will	 also	 connect	 to	 the	
Chinese	business	partners	 in	China,	 resulting	 in	a	
vast	entrepreneurial	market	expansion	to	cover	over	
25%	of	world’s	population.	In	the	next	5	years,	our	
business	will	drive	B2B	online	sales	to	the	full	digital	
era,	which	will	be	beneficial	to	the	country’s	higher	
business	efficiency	and	economic	growth.	

day,	allowing	the	sellers	to	offer	polymers	from	various	
brands	 and	 creating	 a	 range	 of	 options	 for	 both	
quality	and	price	for	buyers.	iPolymer	also	serves	as	
a	source	of	the	latest	innovations	that	are	useful	to	
plastic	 entrepreneurs.	 iPolymer	 targets	 to	 make	
100,000	tons	of	sales	in	2020.	

the	most	suitable	option.	The	platform	also	provides	support	
for	research	and	development	of	new	products	for	plastic	
SMEs	and	increases	business	strength	and	sustainable	
growth	to	all	levels	of	entrepreneurs	in	the	plastic	industry	
in	Thailand.	
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คอกกัั้นขยะพับได�

จากโครงการทิ้งเป็นที่	 เก็บเป็นเวลาของ
กรุงเทพมหานคร	 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่
ด�าเนินการภายใต้นโยบาย	NOW	“ทําจริง เห็น
ผลจริง” น�าร่องในถนนสายหลักทั่วพื้นที่ใน	50	
เขต	 ซ่ึงการด�าเนินการดังกล่าวได้ช่วยในการ
ป้องกัน	และแก้ไขป�ญหาขยะตกค้าง	 ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร

ด้วย	ไออาร์พีซ	ีเหน็ความส�าคญัของการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า	
และสนบัสนนุให้มกีารน�ามาใช้ซ�า้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ	จึงมแีนวคิด
ในการผลติคอกก้ันขยะทีผ่ลติจากพลาสติก	เพ่ือคณุภาพสิง่แวดล้อม
และสุขอนามัยของประชาชนจึงได้ด�าเนินโครงการจัดท�า	“คอกก้ัน
ขยะพับได้”	ร่วมกับ	กรุงเทพมหานคร

โดยเริม่ต้นเป็นการจัดโครงการประกวดออกแบบคอกก้ันขยะพับ
ได้	เพ่ือใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีท่่องเทีย่วของกรงุเทพมหานคร	นอกจาก
เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสะอาด	
และสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นความส�าคัญถึงความเป็นระเบียบ
เรยีบร้อยของบ้านเมอืงผ่านกิจกรรมการประกวดฯ	แล้ว	ยงัสามารถ
น�าไปใช้ทดแทนคอกกั้นขยะแบบเดิม	

โดยก�าหนดแบบให้เป็นคอกก้ันทึบเพ่ือความสวยงามของพ้ืนที่	
ป้องกันการกระจัดกระจายของขยะและน�า้ขยะไหลนองแก้ป�ญหาสตัว์
คุ้ยเขี่ยเลอะเทอะ	และสามารถพับเก็บได้ในช่วงไม่ใช้งาน	เพิ่มความ
สะดวกให้ประชาชนที่สัญจรบนทางเท้า	และช่วยสร้างความตระหนัก
ถึงความส�าคัญของนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการเปิดรบัสมคัรและส่งผลงานต้ังแต่วนัที	่1	มนีาคม	-	30	
เมษายน	2562	มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น	49	
ชิ้นงาน	 โดยบริษัท	 ไออาร์พีซี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ร ่วมกับ
กรุงเทพมหานคร	โดยส�านักสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นกรรมการตัดสินผู้
เข้ารอบ	10	ท่าน	สรปุผลงานทีไ่ด้รบัรางวลัชนะเลศิ:	ผลงานชือ่	“พับน้อย	
พบัใหญ่”	ออกแบบโดย	คุณส�าเริง	กิกสันเทียะ

ผลงานออกแบบคอกก้ันขยะที่ชนะเลิศ	ได้ถูกน�าไปเป็นต้นแบบ
ผลิตคอกก้ันขยะพับได้	Recycle	ของ	IRPC	โดยคู่ค้าของบริษัทฯ	
คือ	บริษัท	ไอเดีย	เวิร์ค	โพลีแพ็ค	จ�ากัด	เป็นผู้ผลิต	

โดยการข้ึนรูปและประกอบเป็นคอกก้ันขยะพับได้ตามแบบได้
ส�าเร็จผลิตภัณฑ์	PP	Board	ชนิดความหนา	10	มิลลิเมตร	ซึ่งเป็น
ผลติภณัฑ์ทีผ่ลติจากเมด็พลาสติก	PP		(Polypropylene)	ของบรษิทัฯ	
นั้น	มีความแข็งแรง	คงทน	และสวยงาม	สามารถน�ามาใช้เป็นวัสดุ
ในการผลิตเป็นคอกก้ันขยะที่มีคุณภาพดีได้ป�จจุบันผลิตภัณฑ์	PP	
Board	ใช้ในวงการก่อสร้าง	งานอุตสาหกรรม	และงานออกแบบ
ต่างๆ	อาทิ	หลังคาบ้าน	งานปูพื้นในอาคารเพื่อป้องกันการกระแทก	
ป้ายโฆษณา	และพาเลทส�าหรับจัดวางล�าเลียงสินค้า	เป็นต้น	

เพื่อความงามของ
กรุงเทพมหานคร

คอกกั้นขยะที่ใชในปจจุบัน ซึ่งประสบปญหานํ้าขยะรั่วไหล
กอใหเกิดทัศนียภาพที่ไมดีตอกรุงเทพมหานคร

คอกกั้นขยะพับได ขนาด 100 x 120 x 70 ซม. ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP 
ท่ีมีสวนผสมจากเม็ดพลาสตกิ Recycle ของไออารพซีี และยังสามารถนาํมา
ผลิตขึ้นรูปใชใหมไดถึง 5 ครั้ง
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“Collapsible Garbage Barrier” 
for the Beauty of Bangkok 

IRPC	sees	the	importance	of	a	responsible	use	of	
plastics	and	encourages	reuse	of	plastics	for	maximum	
benefit.	IRPC,	therefore,	introduces	the	idea	of	“Collapsible
garbage	barrier”,	made	of	plastic,	 in	collaboration	
with	the	Bangkok	Metropolitan	Administration	(BaMA)	
to	promote	the	quality	of	environment	and	public	
hygiene.	The	project	started	with	a	design	competition.
The	finished	products	will	be	placed	in	tourist	areas	
around	Bangkok	as	a	replacement	of	the	traditional	
waste	barriers,	which	were	not	effective	in	keeping	
the	garbage	from	scattering	and	creating	garbage	
fluids.	The	new	garbage	barriers	are	designed	to	be	
“collapsible”	while	not	in	use,	creating	more	space	
on	the	sidewalk	while,	at	the	same	time,	raising	awareness
of	the	importance	of	innovation	for	the	environment.					

The	Collapsible	Garbage	Barriers	are	manufactured	
from	PP	containing	a	mix	of	recycled	polymers	of	
IRPC	and	able	to	be	re-produced	for	re-use	up	to	5	
times.				

In	2020,	IRPC	delivered	600	pieces	of	Collapsible	
Garbage	Barriers	to	the	BMA	by	replacing	the	traditional
garbage	barriers	with	the	collapsible	garbage	barriers	
to	make	Bangkok	a	metropolis	of	the	environment	and	
quality	living.	

Your IRPC   11

ทั้งนี้	ป�จจุบันบริษัทฯ	ได้ท�าการส่งมอบคอกกั้นขยะจ�านวน	600	
ชิน้ให้กับกรงุเทพมหานครไว้ใช้ประโยชน์เพ่ือติดต้ังทดแทนคอกก้ันขยะ
เดิม	 หรือติดต้ังเพ่ิมในจุดที่มีความเหมาะสมต่อไป	 เพ่ือให้
กรุงเทพมหานคร	เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม	เป็นมหานครที่น่า
อยู่ต่อไป

พลตํารวจเอกอัศวิน  ขวัญเมือง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานมอบรางวัลการประกวดออกแบบคอกกั้นขยะพับได รวมกับ
นายนพดล  ปนสุภา กรรมการผูจัดการใหญบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) มอบรางวัลใหกับผูชนะเลิศ และรางวัลชมเชย
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อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความ
ส�าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลาง
การผลติยานยนต์ของภมูภิาค	 และด้วยป�ญหาสิง่แวดล้อมเป็นประเดน็
ส�าคัญต่อทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในเวทีโลก		เพื่อ
จ�ากัดการเพ่ิมข้ึนของอณุหภมูโิลก	 เมือ่เปรยีบเทยีบกับยคุก่อนปฏวิติั
อุตสาหกรรม	และลดการปลดปล่อยก�าซเรือนกระจก	ดังนั้น	หลาย
ประเทศจึงหาแนวทางการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานในแต่ละสาขา
เศรษฐกิจ	โดยเฉพาะภาคขนส่งที่มีสัดส่วนการปลดปล่อยก�าซเรือน
กระจกเป็นอันดับต้นๆ	ดังนั้น	บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จึงลงทุนพัฒนา
ยานยนต์ไฟฟ้ามากข้ึน	และนโยบายด้านยานยนต์และขนส่งของหลาย
ประเทศมุ่งส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศเพ่ือ
ทดแทนเครื่องยนต์สันดาปที่ใช้กันอยู่ในป�จจุบัน

ไออาร์พีซี	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการส่งเสริมและพัฒนา
พลงังานสะอาดเพ่ือให้เกิดความยัง่ยนือย่างต่อเนือ่ง	สนบัสนนุนโยบาย
ภาครฐัในการผลกัดนัอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า	 โดยคิดค้นนวตักรรม
พลาสติกพอลิโพรพิลีนคอมปาวด์ส�าหรับชิ้นส่วนรถยนต์ภายใต้ชื่อ
แบรนด์ POLIMAXX	 เกรด	 ICBP001X	 ส�าหรับชิ้นส่วนรถยนต์
ไฟฟ้าภายนอก	 (Exterior	 Part)	 และเกรด	 ICIP002X	 ส�าหรับ
ชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าภายใน	 (Interior	 Part)	 ที่มีคุณสมบัติความ
แข็งแรงสงูทนทานต่อสภาวะแวดล้อม	มนี�า้หนกัเบา	สามารถออกแบบ
และฉีดขึ้นรูปได้ง่าย	มีการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยที่ต�่า	(Low	
Volatile	Organic	Compounds)	สอดคล้องกับแนวความคิดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างยั่งยืน	(Sustainable	Product)

ทั้งนี้	ผลิตภัณฑ์พอลิโพรพิลีนคอมปาวด์ดังกล่าวได้ถูกน�ามาใช้
ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกรถยนต์รุ่น	
FOMM	ONE	ของบริษัท	 FOMM	Cooperation	ซึ่งเป็นบริษัทผู้
ออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าจากประเทศญ่ีปุ�น	 โดยชิน้ส่วนพลาสติกทีใ่ช้	
90%	 เป็นผลิตภัณฑ์พอลิโพรพิลีนคอมปาวด์ของไออาร์พีซี	 หรือ
คิดเป็นน�้าหนัก	 24.6	 กิโลกรัม	 จากชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ทั้งหมด	
27	กิโลกรัม	โดยรถไฟฟ้ารุ่น	FOMM	ONE	นี้		เป็นรถไฟฟ้าแบบ
แบตเตอรี่	 (BEV)	 ขนาดเล็ก	 4	 ที่นั่งสะดวกและเหมาะส�าหรับใช้
สัญจรในเมืองที่มีพื้นที่จอดรถจ�ากัด	 เมื่อชาร์จไฟฟ้าเต็มที่สามารถ
ขับได้ระยะทางถงึ	166	กิโลเมตร	อตัราความเรว็สงูสดุ	80	กิโลเมตร

ต่อชั่วโมง	 อีกทั้งเป็นรถยนต์	 EV	 ที่เหมาะกับสภาวะแวดล้อมของ
ประเทศไทย	ที่เกิดวิกฤตน�้าท่วมบ่อย	ทนต่อความเสียหายแม้จะอยู่
ในสภาวะน�้าท่วมขัง	 เพราะท�าการออกแบบฟ�งก์ชั่นเพื่อทนต่อความ
เสียหายอันเกิดจากน�้าท่วม	 สามารถเคลื่อนที่บนน�้าได้เมื่อระดับน�้า
สงูเกิน	70	เซนติเมตร	ข้ึนไป	และขับเคลือ่นบนผิวน�า้ได้ด้วยความเรว็	
2	กิโลเมตร/ชั่วโมง	ด้วยล้อแม็กที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ	เรียกได้
ว่าเป็นนวัตกรรมการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพทางหนึ่งใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานสะอาดที่ปราศจาก
มลภาวะ	(zero	emission)	และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	(environmental	
friendly)	อีกด้วย

IRPC	 recognizes	 the	 importance	 of	 promoting	 and	
developing	clean	energy	for	continual	sustainability.	By	
supporting	government	policy	in	driving	the	electric	vehicle	
industry,	 IRPC	 successfully	 innovated	 a	 polypropylene	
compound	for	car	parts	under	the	brand	of	POLIMAXX,	
Grade	ICBP001X	for	external	parts,	and	Grade	ICIP002X	
for	 interior	parts.	The	product	possess	extra	strength,	
durability,	light	weight	and	can	be	designed	to	fit	any	
pattern.	 Additionally,	 it	 releases	 low	 volatile	 organic	
compounds,	which	corresponds	to	the	concept	of	sustainable	
product	development.	

POLIMAXX,	Grade	ICBP001X,	has	been	used	in	the	
production	of	interior	and	exterior	parts	for	electric	vehicles,	
the	FOMM	ONE	model	of	FOMM	Cooperation,	with	90%	
of	 the	plastic	parts	being	polypropylene	compound	of	
IRPC,	equivalent	to	the	weight	of	24.6	kilograms	of	27	
kilograms	of	plastic	parts	used	by	the	FOMM	ONE	electric	
vehicles.	This	is	an	energy-saving	innovation	that	is	an	
effective	way	to	conserve	the	environment	by	using	an	
environmentally-friendly	clean	energy	with	zero	emission

FOMM ONE

R&D+
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เม็ดพลาสติก PP สําหรับยานยนต�ไฟฟ�า  
Polimaxx เกรด ICBP001X / ICIP002X

คงทนตอสภาพอากาศสูง

คงทนตอแสง UV

ทนตอแรงกระแทก

ฉีดขึ้นรูปไดงาย

เม็ดพลาสติก PP สําหรับยานยนต�ไฟฟ�า  

คุณสมบัติ

ชิ้นสวนพลาสติกภายในรถยนต ช้ินสวนพลาสตกิภายนอกรถยนต 

ชิ้นสวนพลาสติกทั้งหมด   48  ชิ้นสวน 

IRPC Polimaxx 43 ชิ้น

อื่นๆ 5 ชิ้น

นํ้าหนักพลาสติกทั้งหมด   27  กิโลกรัม

IRPC Polimaxx 24.5 กิโลกรัม

ชิ้นสวนพลาสติกรถยนต FOMM ONE

1.

2.

3.

4.

พอลิโพรพิลีนคอมปาวดเกรด ICIP002X F076:

นํ้าหนักพลาสติกโดยรวม 4.1 กิโลกรัม

1.

6.

9.

8.

11. 10.

พอลิโพรพิลีนคอมปาวดเกรด ICBP001X F075:  

นํ้าหนักพลาสติกโดยรวม 20.4 กิโลกรัม  

Hoods

Pillar

Pillar

Roof Panel

Fender

Spoiler

Front Cover Lens
Door Outer

 Door Panel

Bumper/Grilles

 Rear BumperTailgate

License Plate Baffles Instrument Panel

 Inpane Upper Panel 2.
3.

4.

5.
7.
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ÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕäÍÍÒÃ�¾Õ«Õ
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นนําของประเทศ
มุ�งสู� ÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑºÍÒà«ÕÂ¹
	 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี	(IRPCT)	เป็นสถาบันอาชีวศึกษา	
สงักัดคณะกรรมการการอาชวีศึกษา	 เปิดสอนหลกัสตูรประกาศนยีบัตร
วชิาชพี	(ปวช.)	และประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	ต้ังแต่วนัที่	
1	มิถุนายน	2538	โดยมีบริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	ลงทุน
ร้อยละ	 99.9	 และบรหิารงานวทิยาลยัฯ	 ภายใต้การสนบัสนนุเชิง
นโยบายของบริษัทฯ	 มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งให้เป็นวิทยาลัย
ของชมุชน	ด้วยหลกัสตูรพัฒนาการเรยีนการสอนมุง่หวงัให้ผู้ทีส่�าเรจ็
การศึกษาเป็นอาชีวะฝีมือชนที่มีความรู้ความสามารถทัง้ภาคทฤษฎี
และปฏบิติั	 ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทัง้ในภาคตะวนั
ออกและทั่วประเทศ
	 วทิยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซ	ีเป็นสถานศึกษาทีไ่ด้รบัการยอมรบั
ถึงความเป็นมืออาชีพในการผลิตช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาจาก	สมศ.	มาตรฐาน	Excellent	Model	School	และการ
เป็นสถาบนัการศึกษาทีไ่ด้รบัรางวลัโล่สถานศึกษารางวลัพระราชทาน
จากสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	
สยามบรมราชกุมารี		

ในปี	2563	วทิยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซ	ี	ได้ผ่านการประเมนิ
และรบัรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชวีศึกษา	ระดบัภาคพ้ืน
เอเชยีแปซฟิิก	หรอื	APACC	(ASIA	PACIFICI	ACCREDITATION	
AND	CERTIFICATION	COMMISSION)		ในระดบัเหรยีญทอง	
ซึ่งถือเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรมแห่ง
แรกของประเทศที่ผ่านมาตรฐานนี้	ส่งผลให้วิทยาลัยฯ	สามารถ
บรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นน�าของ
ประเทศได้ส�าเรจ็ตามเป้าหมาย	 พร้อมก�าหนดวสิยัทศัน์ใหม่เพ่ือ
ก้าวสูก่ารเป็นวทิยาลยัอาชวีศึกษาระดบัอาเซยีน	ภายในปี	2568	
(Top	10	Vocational	College	in	ASEAN	by	2025)			
	 นอกจากนี้	 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี	 ได้มีการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์	 ร่วมกับ	 บริษัท	 ไออาร์พีซี	 คลีนพาวเวอร์	 จ�ากัด	
เพื่อมุ่งสู่ความเป็น	 Green	 College	 และศูนย์เรียนรู้พลังงาน
ทางเลือกเพื่อชุมชนและสังคม
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บรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นน�าของ
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IRPC Technological College (IRPCT) From a leading 
national vocational college to a leading ASEAN 
vocational college

IRPC	Public	Company	Limited	has	a	share	ownership	of	99.9%	in	IRPCT	and	deploys	its	
corporate	strategy	to	the	College	through	the	management.	The	objective	of	IRPCT	is	to	
establish	a	community	college	with	development	programs	encouraging	practical	learning	
in	the	“school-factory”	teaching	style	with	the	goal	of	creating	skilled	graduates	to	serve	
local	and	national	labor	markets.				
In	2020,	IRPCT	has	been	qualified	for	the	gold-level	accreditation	and	certification	from	
the	Asia	Pacific	Accreditation	and	Certification	Commission	(APACC),	which	makes	IRPCT	
the	first	industrial	vocational	collage	in	Thailand	to	receive	such	certification,	resulting	in	
the	College	to	successfully	achieve	the	vision	of	becoming	a	leading	vocational	college	in	
Thailand.	IRPCT	is	now	ready	to	gear	up	to	a	new	vision	to	become	the	Top	10	Vocational	
College	in	ASEAN	by	2025.	
Moreover,	IRPC	Technological	College	has	signed	a	memorandum	of	cooperation	in	solar	
power	plant	development	project	with	IRPC	Clean	Power	Company	Limited	to	demonstrate	
the	College’s	dedication	to	become	a	Green	college	and	a	learning	center	for	alternative	
energy	for	the	communities	and	society.	

ดร.โพธิวฒัน์	เผ่าพงศ์ช่วง	กรรมการผู้จัดการและผู้รบัใบอนญุาต	วทิยาลยั
เทคโนโลยไีออาร์พซี	ีและนายวุฒิชัย	ชนปิยางกูร	ผู้จัดการใหญ่	บริษัท	
ไออาร์พีซี	 คลีนพาวเวอร์	 ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนา
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 โดยมี	 นายนพดล	 ปิ่นสุภา	 และ		
นายศิริเมธ	ลี้ภากรณ์	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	GPSC	 ในฐานะ
ประธานกรรมการ	 บริษัท	 ไออาร์พีซี	 คลีนพาวเวอร์	 จ�ากัด	 ร่วมให้
เกียรติเป็นสักขีพยาน	
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การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 
สวสัดคี�ะ	 พบกันอกีครัง้นะคะกับช่วงเวลาส�าคญัในการใช้สทิธิใน

ความเป็นเจ้าของของผู้ถอืหุน้ทกุท่าน	 ส�าหรบัการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปีของบรษิทัฯ	 เป็นทีท่ราบกันดว่ีาบรษัิทฯ	 ให้ความส�าคญัอย่างยิง่
กับการประชุมผู้ถือหุ้นเพราะถือเป็นโอกาสส�าคัญในการส่งเสริม
สทิธิและความเท่าเทยีมกันของผู้ถอืหุน้	 เป็นกิจกรรมหลกัทีผู้่ถอืหุน้จะ
ได้มโีอกาสพบปะ	 พูดคุยกับคณะกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ	
ได้ซกัถามข้อมลู	ข้อสงสยัต่าง	ๆ	เก่ียวกับกิจการทีท่่านได้เป็นเจ้าของ	
โดยเฉพาะอย่างยิง่	 โอกาสใช้สทิธิออกเสยีงเพ่ือร่วมตัดสนิใจเรือ่งส�าคัญ
เก่ียวกับการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	 และการแต่งต้ังกรรมการเพ่ือท�า
หน้าทีแ่ทนตน	และรวมถงึสทิธิข้ันพ้ืนฐานอืน่	ๆ 	ตามทีก่ฎหมายก�าหนด	

ในปี	2562	บริษัทฯ	ยังคงด�าเนินการตามยุทธศาสตร์	“GDP”	
(Power	 of	Growth,	 Power	 of	Digital,	 Power	 of	 People)	
อย่างต่อเนื่อง	โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างผลก�าไร	การเติบโตทาง
ธุรกิจ	 และสร้างความเป็นเลิศในทุกด้าน	 และแม้ว่าด้วยภาวะความ
ผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้น	บริษัทฯ	ยังคงมุ่งมั่นสร้างความ
สามารถทางการแข่งขันและโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ	 โดยเน้นการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุค
ดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้น	พร้อมกับการน�าระบบดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการ
ด�าเนนิงาน	ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ	ภายใต้โครงการ	“IRPC	4.0”	
เพื่อรักษาความแข็งแกร่งของบริษัทฯ	ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	โปร่งใส	มีจริยธรรม	และเป็นธรรมต่อผู้มี
ส่วนได้เสยีทกุกลุม่	 อนัเหน็ได้จากการทีบ่รษัิทฯ	 ได้รบัรางวลัองค์กร
โปร่งใส	ครั้งที่	8	(NACC	Integrity	Awards)	จากส�านักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 รางวลั

ชนะเลศิองค์กรต้นแบบด้านสทิธิมนษุยชน	ประจ�าปี	2562	จากกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 กระทรวงยุติธรรม	 รางวัลจรรยาบรรณ
ดีเด่นหอการค้าไทย	ประจ�าปี	2562	จากหอการค้าไทย		และรางวัล	
Change	Agent	Award	2019	จากแนวร่วมปฏบิติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทจุรติ	(Thailand’s	Private	Sector	Collective	
Action	Coalition	against	Corruption	หรือ	CAC)		ซึ่งล้วนแล้ว
แต่เป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจแก่บริษัทฯ	เป็นอย่างยิ่งค่ะ		

บรษัิทฯ	จึงขอเรยีนเชญิผู้ถอืหุน้ทกุท่าน	ทัง้ผู้ถอืหุน้บคุคลธรรมดา	
นติิบคุคล	และท่านทีเ่ป็นนกัลงทนุสถาบนั	หรอื	Custodian	เข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	ประจ�าปี	
2563	 ทั้งนี้	 หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ติดภารกิจไม่สามารถมาประชุม
ด้วยตนเองได้	สามารถมอบฉันทะให้ผู้ทีท่่านไว้วางใจ	หรอืมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ	 เพื่อเป็นตัวแทนในการออกเสียงลง
คะแนนของท่านได้	โดยบรษัิทฯ	ได้แนบแบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉันทะ
และรายละเอียดของกรรมการอิสระ	 ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
แล้วค่ะ	

อนึ่ง	บริษัทฯ	ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตามแนวทาง
การจัดประชุมสีเขียว	(Green	Meeting)	ขององค์กรธุรกิจเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน	 (Thai	 Business	 Council	 of	 Sustainable	
Development	–	TBCSD)	และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	(สสท.)	ซึ่ง
ได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอด	7	ปี		จึงขอเชญิชวนผู้ถอืหุน้
ทุกท่านให้มีส่วนร่วมตามแนวทางการจัดประชุมสีเขียว	 (Green	
Meeting)	ดังนี้
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Annual General Meeting of 
the Shareholders 2020

IRPC	invites	all	shareholders,	either	natural	persons,	
juristic	persons,	institutional	investors	or	custodian	investors,	
to	the	Annual	General	Meeting	of	the	Shareholders	of	
IRPC	Public	Company	Limited	2020,	to	be	held	on	Tuesday	
7	April	2020	at	14.30	hours.	The	registration	starts	at	
12.30	hours	at	Central	Plaza	Ladprao.	The	meeting	will	
be	 conducted	 under	 the	 Green	 Meeting	 concept.	 For	
those	who	 cannot	 attend	 in	 person,	 a	 proxy	 via	 your	
trusted	representative	or	IRPC’s	independent	director	is	
permitted.	The	proxy	form	with	details	of	 independent	
directors	is	attached	in	the	invitation	letter.		

In	 2019,	 IRPC	 continues	 to	 implement	 the	 “GDP”	
strategy	 (Power	of	Growth,	Power	of	Digital,	Power	of	
People)	 with	 the	 goal	 of	 creating	 profits,	 business	
growth,	and	performance	excellence	in	all	areas,	in	addition	
to	business	integrity,	transparency,	ethics	and	fairness	
to	all	groups	of	stakeholders	which	can	be	demonstrated	
by	the	achievement	of	the	NACC	Integrity	Awards,	the	
Model	 Organization	 on	 Human	 Rights	 2019,	 the	 TCC	
BEST	Award	2019	(Business	Ethics	For	Sustainable	Development),	
and	the	Change	Agent	Award	2019.			

1.	เดินทางมาร่วมประชุมโดยใช้ขนส่งสาธารณะ	เช่น	รถไฟฟ้า		
	 BTS	(ลงสถานห้ีาแยกลาดพร้าว)	รถไฟฟ้าใต้ดนิ	(ลงทีส่ถานี

	 จตุจักร)	หรอืชกัชวนเพ่ือนผู้ถอืหุน้ทีจ่ะมาประชมุให้ร่วมเดนิทาง
	 มาพร้อมกันในลักษณะ	Car	pool
2.	บริโภคหรือใช้สินค้าสิ้นเปลืองให้พอเหมาะ	เท่าที่จ�าเป็น
3.	ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์	ส�าหรับการขึ้น-ลง	1	ถึง	2	ชั้น
4.	แต่งกายด้วยเสือ้ผ้าเบาสบาย	เนือ่งจากได้มกีารเปิดแอร์ในห้อง	

	 ประชุมที่อุณหภูมิ	25	�C	เพื่อประหยัดพลังงาน
5.	แยกขยะทีท่่านต้องการทิง้ให้ถกูต้องตามประเภท	(ตามหลกั	3Rs)
6.	Download		หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี	2563		

	 พร้อมรายงานประจ�าปี	2562	รายงานความยัง่ยนื	และรายงาน
	 บูรณาการประจ�าปี	(Integrated	Report)		ผ่าน	QR	Code

ท้ายนี	้	คณะกรรมการ	ผู้บรหิาร	และพนกังานของบรษิทัฯ	พร้อม
ให้การต้อนรับผู้ถือหุ ้นทุกท่านในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นของ	
บริษัทฯ	ในวันอังคารที่	7	เมษายน	2563	เวลา	14.30	น.	โดยจะ
เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา	12.30	น.	ณ		ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลลาดพร้าว	แล้วพบกันนะคะ
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