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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย – ฐานการผลิตทีใ่ หญ่ ทสี่ ุดของดาวในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
ดาว (DOW) บริ ษทั ชัน้ นำระดับโลก ด้ำนแมทที เรียล ไซแอนซ์ (Material Science) ซึง่ พัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมันที
่ ่จ ะเป็ น เลิศด้า นนวัตกรรม เอาใจใส่ต่อลูกค้า ให้การยอมรับ บุ คลากรที่
หลากหลาย และให้ความสาคัญกับความยังยื
่ นมากที่สุดในโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชนทางวิ
ั่
ทยาศาสตร์ของดาวได้แ ก่
พลาสติกชนิดต่าง ๆ เคมีภณ
ั ฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้ นสร้างความ
แตกต่างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในตลาดทีม่ กี ารเติบโตสูง เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ การก่อสร้าง และการผลิต
สินค้าอุปโภคบริโภค ก่อตัง้ โดย นายเฮอร์เบิรต์ เฮนรี่ ดาว หนึ่งในนักเคมีและนักประดิษฐ์ชนั ้ นาของ
โลกในปี พ.ศ. 2440 เพือ่ ผลิตเคมีภณ
ั ฑ์และวัสดุใหม่ ๆ ทีช่ ว่ ยสร้างความเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ ให้กบั ผูค้ นใน
สมัยนัน้ ปจั จุบนั ดาว มีฐานการผลิต 109 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 36,500 คน
ดาว เริม่ ดาเนินธุรกิจในประเทศไทยตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2510 และได้รว่ มกับบริษทั เอสซีจี ก่อตัง้ กลุ่ม
ั บนั กลุ่มบริ ษทั ดำว ประเทศไทย
บริษทั ร่วมทุนเอสซีจ-ี ดาว ในปี พ.ศ. 2530 โดยในปจจุ
ประกอบด้วยกลุ่มบริษทั ย่อยซึง่ ดาว เป็ นเเจ้าของเพียงผูเ้ ดียว และ กลุ่มบริษทั ร่วมทุนเอสซีจ-ี ดาว
นอกจากนี้ ยังมีบริษทั ร่วมทุนระหว่าง ดาว และ โซลเวย์ในประเทศไทย
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์หลักของดำว
1. วัสดุประสิทธิภาพสูง และสารเคลือบผิว (Performance Materials & Coating)
2. เคมีภณ
ั ฑ์เพือ่ อุตสาหกรรม และโครงสร้างพืน้ ฐาน (Industrial Intermediates & Infrastructures)
3. พลาสติกสาหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ และพลาสติกชนิดพิเศษ (Packaging & Specialty Plastics)
ตลำดที่ สำคัญของกลุ่มบริ ษทั ดำว ประเทศไทย
 Packaging Industry: อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
 Building & Infrastructure Industry: อุตสาหกรรมอาคารและ โครงสร้างพืน้ ฐาน
 Automotive Industry: อุตสาหกรรมยานยนต์
 Consumer Cares Industry: อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อปุ โภคบริโภค
 Electrical Appliances Industry: อุตสาหกรรมเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
 Electronics Industry: อุตสาหกรรมอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
 Paints & Coatings Industry: อุตสาหกรรมสีและสารเคลือบผิว
 Adhesives & Sealants Industry: อุตสาหกรรมสารยึดติดและสารกันรัวซึ
่ ม
ฐำนกำรผลิ ตในประเทศไทย
ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ดาว ประเทศไทย ประกอบด้วย 14 โรงงาน ซึง่ เป็ นฐานการผลิตทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของดาวในภาคพืน้ เอเชียแปซิฟิก
โดยมีโรงงานตัง้ อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก
(มาบตาพุด) จังหวัดระยอง
สิ นค้ำที่ ผลิ ตในประเทศไทย
กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดโพลิเอทิลนี โพลิสไตรีน อีลาสโตเมอร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์โพลิยรู เี ทน และสไตรีนบิวทาไดอีน เลเทกซ์
โดยมีสนิ ค้านาเข้าจากดาวประเทศอืน่ ๆ ทีน่ าเข้ามาจาหน่ายในประเทศไทยด้วย เช่น ตัวทาละลาย เคมีภณ
ั ฑ์เพือ่ การก่อสร้าง
ซิลโิ คน และพลาสติกชนิดพิเศษ
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กำรส่งเสริ มควำมยังยื
่ นและเศรษฐกิ จหมุนเวียน
 โครงกำรควำมร่วมมือภำครัฐ ภำคธุรกิ จ ภำคประชำสังคมเพื่อจัดกำรพลำสติ กและขยะอย่ำงยังยื
่ น (PPP Plastics)
ซึง่ ดาว เป็ นหนึ่งในผูร้ ่วมก่อตัง้ เป็ นหนึ่งในคณะทางานของภาครัฐเพื่อดาเนินงานตามแผน Roadmap 20 ปี การจัดการขยะ
พลาสติก โดยเป็ นความร่วมมือครัง้ แรกระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) เพื่อให้ไทยบรรลุเป้าหมายด้านการจัดการขยะพลาสติกอย่างยังยื
่ น PPP Plastics ได้รเิ ริม่ โครงการ
มากมาย เช่น โครงการต้นแบบจังหวัดระยอง ซึง่ ได้รไี ซเคิลขยะพลาสติกแล้วกว่า 266 ตัน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วม
 โครงกำรถนนพลำสติ กรีไซเคิ ล ความร่วมมือระหว่าง ดาว และ เอสซีจี ในการนาพลาสติกใช้แล้วมาผสมกับยางมะตอยเพื่อ
เพิม่ ความคงทนของถนน และช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกในสิง่ แวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562 สามารถลด
ปริมาณขยะพลาสติกไปแล้วกว่า 5.7 ตัน หรือเทียบเท่ากับถุงพลาสติก 1,425,000 ใบ
 โครงกำร ดำว เพื่ ออุต สำหกรรมยังยื
่ น ถ่า ยทอดความรู้แ ละเทคโนโลยี เพื่อยกระดับ SME ไทย ให้ก้า วสู่ม าตรฐาน
อุตสาหกรรม 4.0 และมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนรอบพืน้ ที่ ปจั จุบนั
ดาเนินการต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 8 มีผเู้ ข้าร่วมแล้วกว่า 40 บริษทั สร้างผลกระทบเชิงบวกให้พนักงานและชุมชนเกือบ 1 ล้านคน
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 1.5 ล้านกิโลกรัม ต่อปี หรือเท่ากับการปลูกต้นไม้ 150,000 ต้น
 โครงกำรเก็บขยะชำยหำดในวันอนุ รกั ษ์ ชำยฝัง่ สำกล ดาเนินการต่อเนื่ องเป็ นปี ท่ี 17 ร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า 40
องค์กร เก็บขยะรวมได้กว่า 116 ตัน โดยมีการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะกับผู้เข้าร่วม และนาขยะที่เก็บได้ไป
รีไซเคิลและใช้ประโยชน์ต่ออย่างมีประสิทธิภาพ
 โครงกำรปลูกป่ ำชำยเลนและเก็บขยะ ณ ปากน้ าประแส ดาเนินการต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 11 ปลูกต้นโกงกางรวมกว่า 15,499
ต้น เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมทัง้ สร้างจิตสานึกด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมให้ผเู้ ข้าร่วม
 โครงกำร ดำว-อีเอฟ พัฒนำเยำวชนสู่ควำมสำเร็จเพื่อระยองผำสุก มุง่ พัฒนาสมองส่วน Executive Functions (EF) เพือ่
พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็ นพลเมืองคุณภาพ และ ลดปญั หาสังคม โดยผนึกกาลังกับหน่ วยงานภาครัฐและประชาสังคม
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง 9 ด้าน แบ่งเป็ นกลุ่มทักษะพืน้ ฐานได้แก่ การยัง้ คิดไตร่ตรอง การยืดหยุ่นความคิด ความจาที่
นามาใช้งาน กลุ่มทักษะกากับตนเอง ได้แก่ การจดจ่อใส่ใน การควบคุมอารมณ์ การติดตามประเมินตนเอง และกลุ่มทักษะ
ปฏิบตั ิ ได้แก่ การริเริม่ และลงมือทา การมุ่งสู่เป้าหมาย การวางแผนและการจัดระบบดาเนินการ ปจั จุบนั มีอาสาสมัครชุมชน
895 คนและมีโรงเรียนเข้าร่วม 191 โรงเรียน
 โครงกำรห้องเรียนเคมีดำว ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้อุปกรณ์การทดลองเคมีแบบย่อส่วนทีม่ คี วามปลอดภัยสูง
ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดปริมาณของเสีย และให้นกั เรียนได้สงั เกตการทดลองอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ก่อให้เกิด
ความเข้าใจและความรักในการเรียน ดาเนินการต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557 มีนกั เรียนเข้าร่วมกว่า 100,000 คน ครูเข้าร่วม
โครงการ 20,000 คน และโรงเรียนเข้าร่วม 762 โรงเรียน
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับดำว

ผลกำรดำเนิ นงำนด้ำนควำมยังยื
่ น

เป็ นเพื่อนกับดำว
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