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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย – ฐานการผลิตทีใ่หญ่ทีสุ่ดของดาวในภาคพ้ืนเอเชียแปซฟิิก 

ดาว (DOW) บริษทัชัน้น ำระดบัโลก ด้ำนแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Material Science) ซึง่พฒันาและผลติวสัดุชนิดต่าง ๆ ดว้ย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โดยมีความมุ่งมัน่ที่จะเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เอาใจใส่ต่อลูกค้า ให้การยอมรบับุคลากรที่
หลากหลาย  และให้ความส าคญักบัความยัง่ยนืมากที่สุดในโลก กลุ่มผลิตภณัฑ์และโซลูชัน่ทางวิทยาศาสตร์ของดาวได้แ ก่ 
พลาสติกชนิดต่าง ๆ เคมภีณัฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผวิ และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความ
แตกต่างเพื่อตอบโจทยล์ูกคา้ในตลาดทีม่กีารเตบิโตสูง เช่น บรรจุภณัฑ ์การก่อสรา้ง และการผลติ
สนิคา้อปุโภคบรโิภค กอ่ตัง้โดย นายเฮอรเ์บริต์ เฮนรี ่ดาว หนึ่งในนกัเคมแีละนักประดษิฐช์ัน้น าของ
โลกในปี พ.ศ. 2440 เพือ่ผลติเคมภีณัฑแ์ละวสัดุใหม ่ๆ ทีช่ว่ยสรา้งความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ใหก้บัผูค้นใน
สมยันัน้ ปจัจุบนั ดาว มฐีานการผลติ 109 แหง่ใน 31 ประเทศ และมพีนกังานประมาณ 36,500 คน  

ดาว เริม่ด าเนินธุรกจิในประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2510 และไดร้ว่มกบับรษิทั เอสซจี ีกอ่ตัง้กลุ่ม
บรษิทัรว่มทนุเอสซจี-ีดาว ในปี พ.ศ. 2530 โดยในปจัจบุนั กลุ่มบริษทั ดำว ประเทศไทย 
ประกอบดว้ยกลุ่มบรษิทัยอ่ยซึง่ ดาว เป็นเเจา้ของเพยีงผูเ้ดยีว และ กลุ่มบรษิทัรว่มทนุเอสซจี-ีดาว 
นอกจากนี้ ยงัมบีรษิทัรว่มทนุระหว่าง ดาว และ โซลเวยใ์นประเทศไทย  
 

กลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัของดำว 
1. วสัดุประสทิธภิาพสงู และสารเคลอืบผวิ (Performance Materials & Coating) 
2. เคมภีณัฑเ์พือ่อตุสาหกรรม และโครงสรา้งพืน้ฐาน (Industrial Intermediates & Infrastructures) 
3. พลาสตกิส าหรบับรรจุภณัฑ ์และพลาสตกิชนิดพเิศษ (Packaging & Specialty Plastics) 

ตลำดท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั ดำว ประเทศไทย 

 Packaging Industry: อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ ์
 Building & Infrastructure Industry: อตุสาหกรรมอาคารและ โครงสรา้งพืน้ฐาน  
 Automotive Industry: อตุสาหกรรมยานยนต ์
 Consumer Cares Industry: อตุสาหกรรมผลติภณัฑอ์ปุโภคบรโิภค 
 Electrical Appliances Industry: อตุสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 
 Electronics Industry: อตุสาหกรรมอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์
 Paints & Coatings Industry: อตุสาหกรรมสแีละสารเคลอืบผวิ 
 Adhesives & Sealants Industry: อตุสาหกรรมสารยดึตดิและสารกนัรัว่ซมึ 

ฐำนกำรผลิตในประเทศไทย 
ปจัจบุนั กลุ่มบรษิทั ดาว ประเทศไทย ประกอบดว้ย 14 โรงงาน ซึง่เป็นฐานการผลติทีใ่หญ่ทีส่ดุของดาวในภาคพืน้เอเชยีแปซฟิิก
โดยมโีรงงานตัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ นิคมอตุสาหกรรมเอเซยี และนิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก      
(มาบตาพดุ) จงัหวดัระยอง  
  

สินค้ำท่ีผลิตในประเทศไทย 
กลุ่มผลติภณัฑพ์ลาสตกิชนิดโพลเิอทลินี โพลสิไตรนี อลีาสโตเมอร ์กลุ่มผลติภณัฑโ์พลยิรูเีทน และสไตรนีบวิทาไดอนี เลเทกซ์ 
โดยมสีนิคา้น าเขา้จากดาวประเทศอืน่ ๆ ทีน่ าเขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทยดว้ย เชน่ ตวัท าละลาย เคมภีณัฑเ์พือ่การกอ่สรา้ง 
ซลิโิคน และพลาสตกิชนิดพเิศษ 
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กำรส่งเสริมควำมยัง่ยืนและเศรษฐกิจหมนุเวียน 

 โครงกำรควำมร่วมมือภำครฐั ภำคธรุกิจ ภำคประชำสงัคมเพ่ือจดักำรพลำสติกและขยะอย่ำงยัง่ยืน (PPP Plastics)
ซึง่ ดาว เป็นหนึ่งในผูร้่วมก่อตัง้ เป็นหนึ่งในคณะท างานของภาครฐัเพื่อด าเนินงานตามแผน Roadmap 20 ปีการจดัการขยะ
พลาสตกิ โดยเป็นความร่วมมอืครัง้แรกระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมในการสง่เสรมิเศรษฐกจิหมุนเวยีน
(Circular Economy)  เพื่อให้ไทยบรรลุเป้าหมายด้านการจดัการขยะพลาสติกอย่างยัง่ยนื PPP Plastics ได้รเิริม่โครงการ
มากมาย เช่น โครงการตน้แบบจงัหวดัระยอง ซึง่ไดร้ไีซเคลิขยะพลาสตกิแลว้กว่า 266 ตนั โดยมอีงคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พรอ้มองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเขา้รว่ม

 โครงกำรถนนพลำสติกรีไซเคิล ความรว่มมอืระหว่าง ดาว และ เอสซจี ีในการน าพลาสตกิใชแ้ลว้มาผสมกบัยางมะตอยเพื่อ
เพิม่ความคงทนของถนน และช่วยลดปรมิาณขยะพลาสตกิในสิง่แวดล้อมไปพร้อมๆ กนั ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562 สามารถลด
ปรมิาณขยะพลาสตกิไปแลว้กว่า 5.7 ตนั หรอืเทยีบเทา่กบัถุงพลาสตกิ 1,425,000 ใบ

 โครงกำร ดำว เพ่ืออุตสำหกรรมยัง่ยืน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับ SME ไทย ให้ก้าวสู่มาตรฐาน
อุตสาหกรรม 4.0 และมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยัของพนักงานและชุมชนรอบพืน้ที่ ปจัจุบนั
ด าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที ่8 มผีูเ้ขา้ร่วมแลว้กว่า 40 บรษิทั สรา้งผลกระทบเชงิบวกใหพ้นักงานและชุมชนเกอืบ 1 ลา้นคน
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไดก้ว่า 1.5 ลา้นกโิลกรมั ต่อปี หรอืเทา่กบัการปลกูตน้ไม ้150,000 ตน้

 โครงกำรเก็บขยะชำยหำดในวนัอนุรกัษ์ชำยฝัง่สำกล ด าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ร่วมกบัภาคเีครอืข่ายกว่า 40
องค์กร เก็บขยะรวมได้กว่า 116 ตนั โดยมกีารรณรงค์ให้ความรู้ด้านการจดัการขยะกบัผู้เขา้ร่วม และน าขยะที่เกบ็ได้ไป
รไีซเคลิและใชป้ระโยชน์ต่ออยา่งมปีระสทิธภิาพ

 โครงกำรปลูกป่ำชำยเลนและเกบ็ขยะ ณ ปากน ้าประแส ด าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที ่11 ปลูกตน้โกงกางรวมกว่า 15,499
ตน้ เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวและลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก รวมทัง้สรา้งจติส านึกดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มใหผู้เ้ขา้รว่ม

 โครงกำร ดำว-อีเอฟ พฒันำเยำวชนสู่ควำมส ำเรจ็เพ่ือระยองผำสกุ มุง่พฒันาสมองสว่น Executive Functions (EF) เพือ่
พฒันาเยาวชนคนรุ่นใหม่ใหเ้ป็นพลเมอืงคุณภาพ และ ลดปญัหาสงัคม โดยผนึกก าลงักบัหน่วยงานภาครฐัและประชาสงัคม
ส่งเสรมิการพฒันาทกัษะสมอง 9 ดา้น แบ่งเป็นกลุ่มทกัษะพืน้ฐานไดแ้ก่ การยัง้คดิไตร่ตรอง การยดืหยุ่นความคดิ ความจ าที่
น ามาใชง้าน กลุ่มทกัษะก ากบัตนเอง ไดแ้ก่ การจดจ่อใส่ใน การควบคุมอารมณ์ การตดิตามประเมินตนเอง และกลุ่มทกัษะ
ปฏบิตั ิไดแ้ก่ การรเิริม่และลงมอืท า การมุ่งสู่เป้าหมาย การวางแผนและการจดัระบบด าเนินการ ปจัจุบนัมอีาสาสมคัรชมุชน
895 คนและมโีรงเรยีนเขา้รว่ม 191 โรงเรยีน

 โครงกำรห้องเรียนเคมีดำว ส่งเสรมิการเรยีนวทิยาศาสตร์โดยใชอุ้ปกรณ์การทดลองเคมแีบบย่อส่วนทีม่คีวามปลอดภยัสงู
ใชป้รมิาณสารเคมน้ีอย ชว่ยลดคา่ใชจ้่าย  ลดปรมิาณของเสยี และใหน้กัเรยีนไดส้งัเกตการทดลองอย่างใกลช้ดิ เพือ่กอ่ใหเ้กดิ
ความเขา้ใจและความรกัในการเรยีน ด าเนินการต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 มนีกัเรยีนเขา้รว่มกว่า 100,000 คน ครเูขา้รว่ม
โครงการ 20,000 คน และโรงเรยีนเขา้รว่ม 762 โรงเรยีน

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัดำว ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยัง่ยืน   เป็นเพื่อนกบัดำว 

ต้องกำรข้อมลูเพ่ิมเติมกรณุำติดต่อฝ่ำยส่ือสำรองคก์ร 

 คุณสทุธพิงศ ์โกรทนิธาคม  โทร. 038-673315 / 081-7919626   อเีมล: Skrotintakom@dow.com
 คุณลลดิา ทศิาดลดลิก โทร. 02-365 7228 / 089-668 7079  อเีมล: Lalida@dow.com

ดาว…นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน 
919-00019-44-0420 DOW

https://www.dow.com/en-us.html
https://th.dow.com/-/media/dow/market-regions/dow-thailand/pdf/2018-sustainability-report_th.ashx?la=en-us
https://www.facebook.com/DowThailandGroup
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