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IRPC คว้ า 2 รางวัล SET Awards 2017
บริ ษั ท ไออาร์ พี ซี จ ากั ด (มหาชน) ได้ รับ 2 รางวั ล SET Awards 2017 ได้ แก่ รางวั ลบริ ษั ทจดทะเบี ยน
ด้ านนั กลงทุ น สั ม พั น ธ์ ยอดเยี่ ยม (Best Investor Relations Awards) และรางวั ล บริ ษั ทยอดเยี่ ยม
ด้ านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) จากตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยและวารสาร
การเงินธนาคาร ในงานประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2017 ครั ง้ ที่ 14 สะท้ อนถึงศักยภาพ
ในการดาเนินธุรกิจที่โดดเด่ นพร้ อมเป็ นองค์ กรต้ นแบบ
คุ ณ สุ ก ฤตย์ สุ ร บถโสภณ กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท ไออาร์ พี ซี จ ากั ด (มหาชน) รั บ 2 รางวั ล
SET Awards 2017 ได้ แก่ รางวัลบริ ษัทจดทะเบียนด้ านนั กลงทุนสัมพันธ์ ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards)
ซึง่ มอบให้ แก่บริ ษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้ านการดาเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยพิจารณาผ่านการตอบแบบสอบถาม
และการสารวจความพึงพอใจจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันในฐานะผู้ใช้ ข้อมูล ในการได้ รับข้ อมูลที่มีคณ
ุ ภาพ คุณลักษณะ
ของผู้บ ริ หาร และทีม งานนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนประสิทธิ ภาพของช่องทางการสื่อสาร ที่มีความหลากหลาย อันก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงการให้ ความสาคัญและความมุ่งมัน่ ของ IRPC ในการสร้ างความเชื่อมั่น
แก่นกั ลงทุนและผู้มีสว่ นได้ เสียเพื่อประโยชน์สงู สุดในระยะยาว
รางวัลบริ ษัทยอดเยี่ยมด้ านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) จากผลงานนวัตกรรมพอลิเอทิลีนชนิด
น า้ หนัก โมเลกุ ล สูง ยิ่ ง ยวด (Ultra High Molecular Weight Polyethylene, UHMWPE) ที่ มี คุณ สมบัติ โดดเด่ น กว่ า พอลี เอทิ ลี น
ธรรมดา เช่น ความทนทานต่อแรงกระแทกสูง ทนต่อการสึกกร่ อน ทนต่อแรงดึงสูง และทนทานต่อสารเคมี ด้ วยคุณสมบัติที่โดดเด่น
จึงสามารถน ามาใช้ งานวัสดุเชิ งวิศ วกรรม เช่ น ข้ อเข่า เที ย ม เสือ้ เกราะกัน กระสุน แผ่นกรองในแบตเตอรี่ รถยนต์ และชิ น้ ส่ว น
เครื่ องจักรอุตสาหกรรม เป็ นต้ น
IRPC มี ก ลยุ ท ธ์ ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาที่ เ ป็ นเลิ ศ (RD Excellence) ด้ วยการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
และเทคโนโลยี 10 ปี (10 Years R&D Product and Technology Roadmap) ทั ง้ ยั ง เน้ นการวิ จั ย ทั ง้ รู ป แบบ Outside-In
Technology และ Inside-Out Technology Development เน้ นการสร้ างเครื อ ข่ า ยการวิ จั ย กั บ สถาบั น วิ จั ย ชั น้ น าทั ง้ ภายใน
และต่างประเทศ IRPC ได้ ให้ ความสาคัญและสนับสนุนการพัฒนานวัต กรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลงานที่โดดเด่นเป็ นรู ปธรรม
ไม่ว่าจะเป็ นด้ านผลิตภัณ ฑ์ (Product) ด้ านการให้ บริ การ (Service) ด้ านกระบวนการดาเนินงาน (Process) หรื อ ต้ นแบบการ
ดาเนินธุรกิจใหม่ (Business Model) และการบริ หารจัดการสนับสนุนส่งเสริ มให้ หน่วยงานหรื อบุคลากรของบริ ษัทฯ มีความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ ด้านนวัตกรรม พิ ธีประกาศผลและมอบรางวัล จัดขึน้ เมื่อ วันที่ 28 พฤศจิ กายน 2560 ณ หอประชุมศุกรี ย์ แก้ วเจริ ญ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
--------------------------------------------ข้ อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่ อ: พิมพ์กมล ปาริสวรรณ 02-765-7273 E-Mail: Pimkamon.p@irpc.co.th
บริษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน) หรือ IRPC ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจร
พร้อมด้วยสาธารณูปโภคพืน้ ฐานทัง้ ท่าเรื อ คลังน้ามัน และโรงไฟฟ้า
555/2 ศูนย์ เอนเนอร์ ย่ คี อมเพล็กซ์ อาคาร บี ชัน้ 6 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
555/2 Energy Complex, Building B 6th Fl., VibhavadiRangsit Rd., KwangChatuchak, KetChatuchak Bangkok 10900 THAILAND

