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ิ าฤกษ์ 3 โครงการ
บริษัท พีทท
ี ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ PTTGC ร่วมกับนักลงทุนต่างประเทศ วางศล
ปิ โตรเคมีสมรรถนะสูง ร่วม 70,000 ล ้านบาท ในพืนที EEC จังหวัดระยอง สง่ เสริมอุตสาหกรรมเป้ าหมาย กระจายความ
่ ม
ี นเป็ นประตูสู่
เจริญทางเศรษฐกิจสูช
ุ ชน เพือขับเคลือนประเทศไทยให ้เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมภ
ิ าคอาเซย
เศรษฐกิจโลก
ั พันธ์ ประธานกรรมการ PTTGC และ
ดร. ศริ ิ จิระพงษ์ พันธ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน คุณประเสริฐ บุญสม
หัวหน ้าทีมภาคเอกชน คณะทํางานด ้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์ม ี
เชาว์ ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่ PTTGC CEO พร ้อมด ้วยคณะผู ้บริหาร พนักงาน พันธมิตร
ื
ิ าฤกษ์ โครงการสว่ นขยายปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ทางธุรกิจ สอมวลชน
และแขกผู ้มีเกียรติ ร่วมพิธวี างศล
ั ฑ์ชนิดพิเศษ
ึ นโครงการอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีขนต
ซงเป็
ั ้นและขันปลาย ในพืนทีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
จังหวัดระยอง ประกอบด ้วย โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตโอเลฟิ นส ์ (ORP: Ole ns Recon guration Project)
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โครงการผลิตสารโพรพิลน
ี ออกไซด์ (Propylene Oxide Project) และโครงการผลิตสารโพลีออลส ์ (Polyols
| CAREERS
| ้างโครงการปรั
TH EN
Project) โดยมีรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน ให ABOUT
้เกียรติเป็ PTTGC
นประธานในพิ
ธ ี ณ พืนทีก่อสร
บปรุง
กระบวนการผลิตโอเลฟิ นส ์ PTTGC สาขา 2 (โรงโอเลฟิ นส ์ I-1) จังหวัดระยอง
“การดําเนินโครงการสว่ นขยายปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ชนิดพิเศษในพืนที EEC ของ PTTGC ร่วมกับ นักลงทุน
ี
พันธมิตรและผู ้เชยวชาญนี
จะชว่ ยสร ้างคุณค่าเพิมให ้กับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี สร ้างโอกาสการจ ้างงาน พร ้อมการ
พัฒนาท ้องถินและชุมชน เพือประชาชนมีคณ
ุ ภาพชวี ต
ิ ทีดีขนและเติ
ึ
บโตร่วมกัน อย่างยังยืน” ดร.ศริ ิ จิระพงษ์พ ันธ์
ร ัฐมนตรีวา
่ การกระทรวงพล ังงาน
“EEC ได ้รับการเห็นชอบและกําลังอยูร่ ะหว่างการออกเป็ นกฎหมาย และถูกกําหนดลงในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ึ อเป็ นก ้าวสําคัญของการพัฒนาและเดินหน ้าตามนโยบายอย่างต่อเนือง เพือสร ้าง
สอดคล ้องกับไทยแลนด์ 4.0 ซงถื
ั ันธ์
ื นว่าการลงทุนขนาดใหญ่จะได ้รับการคุ ้มครองและดูแลอย่างเป็ นธรรม” คุณประเสริฐ บุญสมพ
ความเชอมั
ประธานกรรมการ PTTGC
“วันนี PTTGC พร ้อมทีจะลงทุนเดินหน ้าโครงการปิ โตรเคมี 3 โครงการ มูลค่าราว 70,000 ล ้านบาท ในพืนที EEC ที
ี น และเป็ นประตูสท
ี ยุโรปและอเมริกา ถือเป็ นศูนย์
นับเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษทีมีพนที
ื ใหญ่ทสุ
ี ดในอาเซย
ู่ วีปเอเชย
์ องโลก” คุณสุพ ัฒนพงษ์ พ ันธ์มเี ชาว์ CEO PTTGC
กลางโลจิสติกสข
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ขวัญใจตัวจริง PTTGC รับอีก รางวัลหุ้น
ขวัญใจมหาชน ป 2560
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From Koh Samet to Phuket, the
“Upcycling the Oceans, Thailand”
project is tackling the growing problem
of plastic waste and working to
preserve the natural beauty of the seas
around Thailand

M 11 MARCH 2018

เสือ Upcycling Plastic Waste จากขวด
PET ในงาน “วิงสู่อนาคต 50 ป สภาอุตสาห
กรรมฯ” ช่วยลดขยะพลาสติกได้ถึง 24,000
ขวด
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