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IRPC พร้ อมขับเคลื่อนอุตฯ ปิ โตรเคมีและเศรษฐกิจของประเทศ
จัดงาน Business Forum 2017 “พลิกโฉมธุรกิจ พิชิตภารกิจ 4.0”
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน) หรื อ IRPC
ผู้ดําเนินธุรกิจปิ โตรเคมีและการกลัน่ ครบวงจร กล่าวว่า “การจัดงาน IRPC Business Forum 2017 ภายใต้
แนวคิด “พลิกโฉมธุ รกิจ พิชิตภารกิจ 4.0” ครัง้ ที่ 3 จัดขึน้ เพื่ อเป็ นเวทีแบ่งปั นความรู้ เปิ ดมุมมองใหม่
เศรษฐกิจไทยยุค 4.0 โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ และทิศทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อให้ ผ้ ูประกอบการได้ ร้ ู เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ที่ เกิ ดขึน้ อย่างรวดเร็ ว สามารถนํ าไปปรั บใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนและดํ าเนิ นนโยบายทางธุ รกิ จ
ในอนาคต ซึ่งสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ IRPC 4.0 ในการนํ าระบบดิจิทัลและนวัตกรรมอันทันสมัยมาใช้
ทุกขันตอนของธุ
้
รกิจ เพื่อเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบการ
ทํ างานและศักยภาพของบุคลากรให้ มีประสิ ทธิ ภาพสูงขึน้ รองรั บการขยายงานที่ เพิ่ มขึน้ ส่งผลให้ เกิ ด
นวัตกรรมและความรวดเร็ วในการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ดียิ่งขึ ้น และยังเป็ นโอกาสอันดีในการ
พบปะ สร้ างสัมพันธภาพอันเข้ มแข็งของผู้ประกอบการในผลิตภัณฑ์ของ IRPC ด้ วย”
การจัดงานในปี นีไ้ ด้ จัดให้ มีการปาฐกถาพิ เศษ โดยผู้ทรงคุณ วุฒิ ที่เกี่ ยวข้ องกับเศรษฐกิ จของ
ประเทศไทย เพื่อส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านทิ ศทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้ มี
ขีดความสามารถสูง จากแนวนโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ พร้ อมกับให้ ผ้ ปู ระกอบการได้ รับทราบ
การเปลี่ ยนแปลงด้ า นเทคโนโลยี และนวัตกรรม และการต่ อยอดนวัตกรรมโดยใช้ ความคิ ดสร้ างสรรค์
สําหรับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ในอนาคต รวมถึงนวัตกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล ที่ จะเข้ ามามี บทบาท
ต่อการดําเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภคในการซื ้อสินค้ า โดยการปาฐกถาพิเศษแบ่งเป็ น
3 หั วข้ อจากผู้ เชี่ ยวชาญด้ านต่ า งๆ ได้ แก่ 1. “SMART Enterprise THAILAND 4.0” โดย คุ ณ สนธิ รัตน์
สนธิ จิรวงศ์ รั ฐมนตรี ช่วยว่ า การกระทรวงพาณิ ชย์ 2. “นวัตกรรมทางการเงิ นในยุ คเศรษฐกิ จดิ จิทัล”
โดย คุณ ธนัทเทพ จันทรกานต์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิ จัย บริ ษัทหลักทรั พย์ บัวหลวง จํ า กัด
(มหาชน) และ 3. “Disruptive Technologies สู่ การปฏิ วั ติธุรกิ จ 4.0” โดย ดร. ไพริ นทร์ ชู โชติ ถาวร
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ภายในงานได้ จัดให้ มีนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ จากนวัตกรรมการผลิตเม็ดพลาสติกของ IRPC
ได้ แก่ 1. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ Pim-L ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อะเซที ลี น แบล็ ค (Acetylene Black) เพื่ อใช้ เป็ น Carbon
Conductive ส่วนประกอบสําคัญ ในแบตเตอรี่ ลิเที ยม ซึ่งพร้ อมที่ จะพัฒนาต่อยอดเป็ นแบตเตอรี่ ที่ใช้ ใน
รถยนต์ไฟฟ้า 2. Polypropylene In-line Compound เม็ดพลาสติกคุณภาพพิเศษ เหมาะสําหรับการผลิต
ชิ น้ ส่ วนประกอบยานยนต์ และเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า เป็ นต้ น 3. Chlorine Resistance Pipe High Density
Polyethylene Compound Black & Blue color เม็ดพลาสติกสําหรับการผลิตท่อนํ ้าที่มีคณ
ุ สมบัตปิ อ้ งกัน
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การกัดกร่ อนจากสารคลอรี น เหมาะกับการใช้ ในงานท่อส่งนํ า้ ดื่มชนิดแรงดันสูง ทําให้ ยืดอายุการใช้ งาน
ของท่อ 4. EPS in Construction เกรดชนิดไม่ลามไฟ เหมาะสําหรับใช้ ในงานก่อสร้ าง เป็ นวัสดุมีนํ ้าหนักเบา
ช่วยลดภาระให้ กับโครงสร้ างบ้ านได้ อย่างมีนยั สําคัญ พร้ อมๆ กับการเพิ่มความเย็นให้ กับบ้ าน ในการเป็ น
ฉนวนกันความร้ อนที่ จะเข้ าบ้ าน ดูดซับเสี ยงได้ ดี เมื่ อติดไฟแล้ วจะดับได้ เองในเวลาที่ กําหนด แข็ งแรง
ทนทานต่ อสภาพอากาศ เหมาะสํ า หรั บ นํ า มาใช้ ในงานก่ อสร้ าง 5. Polypropylene Spun bond
เม็ ดพลาสติ ก Polypropylene สํ า หรั บงานเส้ นใย โดยเฉพาะผ้ า สปั นบอนด์ สามารถนํ า ไปใช้ ในงานได้
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น เกษตรกรรม ผ้ าอ้ อม หน้ ากากอนามัย งานตกแต่งยานยนต์ รวมถึงเครื่ องจักรสาน
ความเร็วสูง เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตผลิตภัณฑ์ เป็ นต้ น
IRPC เป็ นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกภายใต้ ตราสินค้ า POLIMAXX ที่มงุ่ เน้ นการ
เพิ่มมูลค่าสินค้ าด้ วยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสร้ างผลิตภัณฑ์ที่มี
ความหลากหลาย ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ก่อให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุดต่อผู้ใช้ ตอบโจทย์ และทํ าให้ ลูกค้ า
มีความมัน่ ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมทุกขันตอนของธุ
้
รกิจ
IRPC มีเป้าหมายที่จะใช้ งบประมาณร้ อยละ 3 ของรายได้ ในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีมลู ค่าเพิ่ม
และตังเป้
้ าหมายสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ ให้ มีสดั ส่วนร้ อยละ 60 ภายในปี 2563 ควบคู่ไปกับ
การให้ คําปรึกษากับคูค่ ้ าอย่างใกล้ ชิด เพื่อส่งเสริมธุรกิจของลูกค้ าให้ เติบโตไปด้ วยกันอย่างยัง่ ยืน
เกี่ย วกับ “IRPC Business Forum 2017”
“IRPC Business Forum 2017” ครั ง้ ที่ 3 เป็ นงานที่ บ ริ ษั ท ฯ จัด ขึ น้ เพื่ อ เป็ นเวที แ บ่ ง ปั น ความรู้
และแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจด้ านปิ โตรเคมีจากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ พร้ อมทังเป็
้ นโอกาสอันดีในการพบปะ
สร้ างสัมพันธภาพอันเข้ มแข็งของผู้ประกอบการในผลิตภัณฑ์ของ IRPC เพื่อนํามาพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขัน ให้ กั บ ลู ก ค้ า และผู้ ป ระกอบการในธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ IRPC ซึ่ ง เป็ นอี ก บทบาทสํ า คัญ
ของบริ ษั ท ฯ ในการเผยแพร่ ข้อมูลที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อลูก ค้ า สาธารณชน และพร้ อมเป็ น ส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและเศรษฐกิจของไทยให้ ทัดเที ยมกับสากล ตามนโยบาย Thailand 4.0
เพื่อสร้ างความมัน่ คงให้ แก่ประเทศไทย “IRPC Business Forum 2017” จัดขึ ้นในวันอังคารที่ 26 กันยายน
2560 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้ องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ิ กิติ์
..............................................
ข้ อ มูล เพิ่ม เติม โปรดติด ต่ อ : ส่วนสื่อสารองค์กร IRPC Tel. 02-765-7273 E-Mail: Pimkamon.p@irpc.co.th
บริษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน) หรื อ IRPC ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมปิ โตรเลี ยมและปิ โตรเคมี ครบวงจร
พร้อมด้วยสาธารณูปโภคพืน้ ฐานทัง้ ท่าเรื อ คลังนํ้ามัน และโรงไฟฟ้า
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