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ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย
ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ความส�าเร็จของเราในปีที่ผ่านมาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย
ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทุกฝ่าย ผมขอขอบคุณ
อย่างจริงใจส�าหรับการสนับสนุนของทุกท่านที่มีให้กับ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานฉบับนี้จะท�าให้ท่านได้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็น

ส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมของเราร่วมกันด้วยเช่นกัน 
และเราจะยังคงร่วมกันสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ต่อไปในทุกๆ ปี

ขอบคุณมากครับ

  กลุ ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ด�าเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี และได้ด�าเนินงานตามเป้า
หมายเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainability Goals ซ่ึง
บริษัท ดาว ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศไว้โดย
แต่ละเป้าหมายมีระยะเวลา 10 ปี ซึ่งปัจจุบันนับเป็นเป้า
หมายระยะที่ 3 หรือ เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2559-
2568 โดยเป้าหมายระยะท่ี 3 นี้มีจุดประสงค์เพ่ือร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนในสังคมน�าพาโลกและสังคมของเราไปสู่
ความยั่งยืน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนืของสหประชาชาติ (UN’s Sustainable Development 
Goals) อีกด้วย
 ส�ำหรับในปี พ.ศ. 2562 ทีผ่่ำนมำ เรำและพนกังำนของ
เรำยงัคงรกัษำสถติคิวำมปลอดภยัในกำรท�ำงำนโดยไม่มกีำร
บำดเจบ็ถงึขัน้บันทกึได้ตลอดทัง้ปี และยงัได้รบักำรจัดอนัดบั
ให้เป็นที่หนึ่งด้ำนควำมเชื่อถือไว้วำงใจได้ในกำรส่งมอบ
ผลติภณัฑ์ให้กบัลูกค้ำจำก ดำว ทัว่โลก อีกทัง้ได้ร่วมกบัลกูค้ำ 
พนัธมิตรทำงธรุกิจ คูค้่ำ ชมุชน และ องค์กรต่ำงๆ ในกำร
ด�ำเนนิโครงกำรเพือ่ส่งเสรมิเยำวชน ชมุชน สงัคม ให้ก้ำวไป
สูก่ำรเตบิโตร่วมกันอย่ำงย่ังยนืต่ำงๆ มำกมำย อำทเิช่น
 • ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และคู่ค้า ในการ
แก้ปัญหาขยะพลาสตกิด้วยหลกัการเศรษฐกจิหมนุเวยีน เช่น 
การท�าโครงการถนนยางมะตอยจากพลาสติกแห่งแรกใน
ประเทศไทย การร่วมมือกับกลุ่ม PPP Plastics ในการท�า
โครงการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้พลาสติกใช้แล้วกลายเป็น

ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย
ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ขยะไปสู่สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเก็บขยะชายหาดและแยกขยะ
ในวันเก็บขยะชายหาดสากล ซึ่งด�าเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลา 17 ปี และอื่น ๆ 
 • ร่วมมอืกบัองค์กรต่างๆ เพือ่สร้างเยาวชนคนรุน่ใหม่ให้
พร้อมส�าหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ศตวรรษท่ี 20 โดยให้
ความส�าคัญตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงระดับมหาวิทยาลัยผ่าน
โครงการด้านการศกึษาต่างๆ อาท ิโครงการสร้างเสรมิทกัษะ
อีเอฟในเด็ก โครงการห้องเรียนเคมีดาว โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ โครงการทุนอาชีวศึกษา V-ChEPC ฯลฯ
 • ร่วมมอืกบัภาคเีครอืข่ายต่างๆ ในการส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ของชุมชน เช่น โครงการตลาดปันสุข ลานนัดดาว ฯลฯ 

  จำกแนวโน้มกำรขยำยตวัของชมุชนเมอืง และระบบดจิติอลท่ีเข้ำถงึได้มำกขึน้ ท�ำให้แมททเีรยีลส์ ไซแอนซ์ (materials 
science) หรือเรื่องของวัสดุศำสตร์เข้ำมำมีบทบำทในชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่นอกจำกจะตอบโจทย์ควำมต้องกำรของตลำดและไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ยังต้องตอบ
โจทย์ด้ำนควำมยั่งยืนด้วย เพรำะในขณะที่จ�ำนวนประชำกรเพิ่มมำกขึ้น  ควำมต้องกำรในกำรใช้วัสดุต่ำงๆ ก็มำกขึ้นไปด้วย 
แต่ทรัพยำกรของโลกก็มีอย่ำงจ�ำกัด นั่นจึงกลำยเป็นปัญหำที่ท้ำทำยของทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยเรำด้วย ด้วยเหตุนี้ กำร
ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมย่ังยืนและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้ำพร้อมส่งมอบคุณค่ำด้ำนควำมยั่งยืนควบคู่ไปด้วยจึง
เป็นเรื่องส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้



กลุ่มบริษัท
ดาว ประเทศไทย

  ดำว (DOW) บริษัทชั้นน�ำระดับโลก ด้ำนแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (materials science) ซึ่งพัฒนำและผลิต
วัสดุชนิดต่ำงๆ ด้วยกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ มีควำมมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้ำนนวัตกรรม เอำใจใส่ต่อลูกค้ำ 
ให้กำรยอมรับบุคลำกรที่หลำกหลำย  และให้ควำมส�ำคัญกับควำมยั่งยืนมำกที่สุดในโลก ก่อตั้งโดย นำยเฮอร์เบิร์ต 
เฮนรี่ ดำว หนึ่งในนักเคมีและนักประดิษฐ์คนส�ำคัญของโลกในปี พ.ศ. 2440 ปัจจุบัน ดำว มีฐำนกำรผลิต 109 
แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงำนประมำณ 36,500 คน ทั่วโลก
  ดำว เริ่มด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 และได้ร่วมกับบริษัท เอสซีจี ก่อตั้งกลุ่มบริษัทร่วม
ทุนเอสซีจี-ดำว ในปี พ.ศ. 2530 โดยในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ประกอบด้วยกลุ่มบริษัทย่อยซึ่ง 
ดำว เป็นเจ้ำของเพียงผู้เดียว และ กลุ่มบริษัทร่วมทุนเอสซีจี-ดำว นอกจำกนี้ ยังมีบริษัทร่วมทุนระหว่ำง ดำว 
และ โซลเวย์ในประเทศไทย 

1. วัสดุประสิทธิภาพสูง และสารเคลือบผิว
2. เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
3. พลาสติกส�าหรับบรรจุภัณฑ์ และพลาสติกชนิดพิเศษ

• อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
• อุตสาหกรรมอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน 
• อุตสาหกรรมยานยนต์
• อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค
• อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
• อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• อุตสาหกรรมสีและสารเคลือบผิว
• อุตสาหกรรมสารยึดติดและสารกันรั่วซึม

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
นวัตกรรมเพ่ือชีวิตที่ยั่งยืน

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของดาว

ตลาดที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัท
ดาว ประเทศไทย

  ปัจจุบันกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นฐานการ
ผลิตที่ใหญ่ที่สุดของดาวในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกโดยมี
โรงงานต้ังอยู ่ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคม
อุตสาหกรรมเอเซีย และ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 
ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง 

ฐานการผลิตในประเทศไทย

  กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดโพลิเอทิลีน โพลิสไตรีน 
อีลาสโตเมอร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์โพลิยูรีเทน และสไตรีนบิวทา
ไดอีน เลเทกซ์ โดยมีสินค้าน�าเข้าจากดาวประเทศอื่นๆ ท่ี
น�าเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศไทยด้วย เช่น ตัวท�าละลาย 
เคมีภัณฑ์เพื่อการก่อสร้าง ซิลิโคน และพลาสติกชนิดพิเศษ

สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

เรามุ่งมั่นที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกที่ยั่งยืน
ด้วยการด�าเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การคิดค้นนวัตกรรม

และการมีส่วนร่วมในโครงการด้านความยั่งยืนต่างๆ
เพ่ือสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม และโลกใบนี้

โดยมีเป้าหมายด้านความยั่งยืนของดาว เป็นเข็มทิศน�าทาง

“

”
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เกี่ยวกับ
เป้าหมายเพ่ือความยั่งยืน

เป้ำหมำยเพ่ือควำมยั่งยืน พ.ศ. 2568
  ในปี พ.ศ. 2558 ดาว ประกาศเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2568 ซึ่งก�าหนดบทบาทใหม่ให้กับธุรกิจในสังคม 
โดยเป็นเป้าหมายชุดที่สาม ที่บริษัทฯ ตั้งขึ้น นับตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เป้าหมายใหม่นี้ มีพื้นฐานจากสองเป้าหมายเดิมที่
บริษัทฯ มุ่งมั่นมาตลอด 20 ปีที่ผ่านมา โดยเป้าหมายเพื่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ใน พ.ศ. 2548 นั้น ได้
ให้ผลลัพธ์กลับมาทั้งด้านความปลอดภัย การลดน�้าเสีย และการประหยัดพลังงาน คิดเป็นมูลค่ากว่า 5 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ ต่อมา จากเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2558 ดาวได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และโซลูช่ันท่ีช่วยแก้ปัญหาความ
ท้าทายของโลก เช่น ความท้าทายด้านอาหาร พลังงาน การหาแหล่งน�้าที่ยั่งยืน และการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
  ปัจจบุนั เราได้เข้าสูเ่ส้นทางของความยัง่ยนืในช่วงทีส่าม กบัเป้าหมายเพือ่ความยัง่ยนื พ.ศ. 2568 โดยร่วมมอืท�างาน
กับพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เพื่อน�าการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลก
และสังคมที่ยั่งยืน

เราจะคิดค้นและพัฒนา
นวัตกรรมเคมีที่ยั่งยืนเพื่อความ
เป็นอยู่ที่ดีของมวลมนุษยชาติ

Dow 2025 Sustainability Goals

เราจะเป็นผู้น�าในการพัฒนาแผน
แม่บทโดยบูรณาการโซลูชั่นด้าน
นโยบายสาธารณะ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรม
ด้านห่วงโซ่คุณค่า (value chain)

เพื่อขับเคลื่อนโลกและสังคม
สู่ความยั่งยืน

ผู้น�าด้านแผนแม่บท

เราจะเดนิหน้าขับเคลือ่น
เศรษฐกจิแบบหมนุเวยีนด้วยการ

สร้างสรรค์โซลูชั่นที่จะท�าให้
สามารถน�าทรัพยากรกลับมาใช้

ใหม่แบบครบวงจรในตลาดท่ีส�าคญั

เดินหน้าเศรษฐกิจ
หมุนเวียน

เรามองเห็นอนาคตที่ผลิตภัณฑ์
ทุกอย่างที่เราคิดค้นสู่ตลาดมี

ความยั่งยืนทั้งส�าหรับผู้คนและ
โลกของเรา

วัสดุที่ปลอดภัย
ส�าหรับโลกที่ยั่งยืน

เราจะรักษาผลการปฏิบัติงาน
ในระดับแนวหน้าของโลก

ทั้งด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่า สิ่งแวดล้อม

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ประสทิธิภาพการปฏบิตังิาน
ชัน้น�าระดบัโลก

คิดค้นนวัตกรรม
แห่งอนาคต

พนักงานของเราทั่วโลก จะน�า
ความมุ่งมั่นและศักยภาพของตัว
เองมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้คนและโลกใบนี้

การมีส่วนร่วมเพ่ือผลสัมฤทธิ์ 
: ชุมชน พนักงาน ลูกค้า

เราจะใช้กระบวนการตัดสินใจ
ทางธุรกิจที่ให้ความส�าคัญกับ

ธรรมชาติ เราจะสร้างคุณค่าทาง
ธุรกิจ ตลอดจนคุณค่าทาง

ธรรมชาติด้วยโครงการที่ส่งผลดี
ทั้งต่อธุรกิจและต่อระบบนิเวศไป

พร้อมๆ กัน

ให้ความส�าคัญ
กับธรรมชาติ
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ผู้น�าด้านแผนแม่บท

  ด้วยควำมรู้ควำมช�ำนำญทำงด้ำนวัสดุศำสตร์ ดำวมุ่งมั่นสู่กำรเป็นผู้น�ำในกำรพัฒนำแผนแม่บท เพื่อส่งต่อ
โลกที่ดีกว่ำให้กับคนรุ่นหลัง โดยน�ำโซลูชั่นด้ำนนโยบำยสำธำรณะ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรม
ด้ำนห่วงโซ่คุณค่ำ (Value chain) มำบูรณำกำร เพื่อไปสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ผู้น�าด้านแผนแม่บท

  ดาว เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง PPP Plastics หรือ
โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม 
เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน เป็นความร่วมมือ
ครั้งแรกของทุกภาคส่วนในประเทศไทย เพื่อจัดการปัญหา
ขยะพลาสติก โดย PPP Plastics ท�าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
เชื่อมเครือข่ายเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน น�าพลาสติก
เหลือใช้กลับมาท�าประโยชน์ เน้นการให้ความรู้เรื่องการแยก
ขยะที่ต้นทาง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจัดการขยะ 
นวัตกรรมและการพัฒนาให้เกิดเป็นธุรกิจต้นแบบ การ
ประมวลข้อมูลจริง ซึ่ง PPP Plastics ท�าหน้าที่สนับสนุน
การท�างานของภาครัฐเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
การด้านการจัดการขยะพลาสติก ปี พ.ศ. 2561- 2573 
เช่น ลดจ�านวนขยะพลาสติกในทะเลอย่างน้อยร้อยละ 50 
ภายในปี พ.ศ. 2570 และน�าขยะพลาสติกกลับมาใช้
ประโยชน์ 100% ภายในปี พ.ศ. 2570

โครงการ PPP Plastics 
ผลส�าเร็จที่โดดเด่นในปี พ.ศ. 2562
• ด้ำนกำรสร้ำงต้นแบบระบบกำรจัดกำรขยะชุมชนใน
จังหวัดระยอง
• 19 เทศบาล (จาก 68 เทศบาล) ในจังหวัดระยองเข้าร่วม
โครงการ PPP Plastics
• สอนการคัดแยกขยะให้กับ 28 ชุมชน และ 18 โรงเรียน 
ให้เริ่มการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยมี เป้าหมายลดจ�านวน
ขยะพลาสติกที่ไปสู่หลุมฝังกลบของจังหวัดระยองให้เป็น
ศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2565
• มีผู้เข้าร่วมโครงการ PPP Plastics กว่า 10,000 คน
• รีไซเคิลพลาสติกได้ 265 ตัน
•  กำรจัดท�ำ Material Flow Database ของขยะ
พลำสติก ปีที่ 2
• เพื่อดูเส้นทางของขยะพลาสติกและน�ามาเป็นข้อมูล 
เพื่อปรับปรุงจุดที่ขยะพลาสติกจะสามารถหลุดรอดไปสู ่
ธรรมชาติได้
• ในปี พ.ศ. 2562 โครงการ PPP Plastics ได้ขยายพื้นท่ี
ส�ารวจจาก 9 พื้นที่ไปเป็น 22 พื้นที่ใน 11 จังหวัด ได้แก่ 
เชียงใหม่ ล�าพูน สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ 
กรุงเทพฯ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง สุราษฎร์ธานี หนองคาย 
อุดรธานี และนครราชสีมา 
• ครอบคลุมชนิดพลาสติกเพิ่มอีก 4 ชนิด ได้แก่ แก้ว
พลาสติก พลาสติก wrap พลาสติกบางแบบ film และถ้วย
หรือจานพลาสติก
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ผู้น�าด้านแผนแม่บท

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก 
ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดท�าโครงการ “ดาว เพื่อ
อุตสาหกรรมยั่งยืน” เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (SMEs) ในด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน ความ
ปลอดภัย และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งตั้งแต่เริ่ม
โครงการในปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน ได้ลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปมากกว่า 1.5 ล้านกิโลคาร์บอน
หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 150,000 ต้น และลด
ปรมิาณของเสยีจากโรงงาน รวมทัง้ส่งเสรมิคณุภาพชวีติและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึนให้กับพนักงานและชุมชนโดยรอบกว่า 
922,000 คน ทั่วประเทศ

เป้าหมายของโครงการดาวเพ่ืออุตสาหกรรม
ยั่งยืนในปี พ.ศ. 2562 
• พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 
บนพื้นฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
• พัฒนาคู่มืออุตสาหกรรม 4.0 
• วางแผนพัฒนาเชิงลึกให้แก่ 20 โรงงาน ในอุตสาหกรรม
พลาสติกและอาหารแปรรูป
•  ตดิตามผลของการด�าเนนิงาน ผ่านอปุกรณ์ IoT (Internet 
of Things)

โครงการดาวเพ่ืออุตสาหกรรมยั่งยืน   โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี เป็นความ
ร่วมมือกับ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย มูลนิธิศึกษาพัฒน์ สถาบันปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
รวมทั้งภาคีเครือข ่ายด้านวิชาการ คือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแนวใหม่ให้
กับนักเรียนช่างเทคนิค ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา (Constructionism) ที่พัฒนาทักษะชีวิต เช่ือมโยง
กับโลกการท�างาน และการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
การระดมทรัพยากร การวัดผลและประเมินผลร่วมกับสถาน
ประกอบการ  

กจิกรรมโครงการพัฒนาช่างเทคนคิวศิวกรรมเคมี
Vocational Chemical Engineering Practice 
College (V-ChEPC) ตัง้แตปี่ พ.ศ.2552 – พ.ศ.2562
• กลุ่มบรษิทั ดาว ประเทศไทย ได้ให้การสนบัสนนุโครงการ 

V-ChEPC รวมแล้วมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท 

• ปัจจุบันมีนักศึกษาที่จบหลักสูตรแล้วจ�านวน 12 รุ่นโดย

มีงานรองรับทันทีที่เรียนจบ

• จนถงึปัจจุบนั มนีกัศึกษาจากโครงการนีเ้ข้าท�างานกบัดาว

แล้ว 15 คน

• นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทฯ ยังได้อาสาเป็นอาจารย์

พิเศษร่วมสอนนักศึกษาในหลายวิชาและดูแลภาคปฏิบัติ

งานในโรงงานให้นักศึกษาในโครงการอีกด้วย

โครงการพัฒนาช่าง
เทคนิควิศวกรรมเคมี Vocational 
Chemical Engineering Practice 
College (V-ChEPC)
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  โครงการ “Rayong EF Happy and Safe City” 
เป็นโครงการที่มุ ่งส่งเสริมการสร้างภูมิคุ ้มกันชีวิตให้กับ
เด็ก ผ่านชุดความรู้เก่ียวกับการพัฒนาทักษะสมองที่ท�าให้
มนุษย์รู ้จักควบคุมอารมณ์ ยับยั้งชั่งใจ รู ้จักคิดวิเคราะห์ 
และตัดสินใจถูกต้อง ซ่ึงส่งผลต่อพื้นฐานนิสัยให้เติบโตแล้ว
คิดเป็น ท�าเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่ร่วมกับผู้อื่น
เป็น และมีความสุข โดยทักษะสมองเพื่อชีวิตท่ีส�าเร็จหรือ 
Executive Functions (EF) น้ี เป็นทักษะส�าคัญท่ีควบคุม 
IQ และ EQ ของมนุษย์อีกขั้นหนึ่ง มีการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะพื้นฐาน กลุ่มทักษะก�ากับตนเอง 
และกลุ่มทักษะปฏิบัติ ซ่ึงสมองเด็กสามารถพัฒนา EF ได้
ดีที่สุดในช่วงอายุตั้งแต่ 0-6 ปี และยังสามารถฝึกฝนเพื่อ
พัฒนาทักษะนี้ต่อไปได้เรื่อยๆ จนกระทั่งสมองพัฒนาเต็ม
ที่เม่ืออายุประมาณ 25 ปี 

โครงการดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชน
สู่ความส�าเร็จ เพ่ือระยองผาสุก

กิจกรรมโครงการดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่
ความส�าเร็จ เพ่ือระยองผาสุก ในปี พ.ศ. 2562
• พัฒนำสื่อและเครื่องมือ เช่น นิทานและกล่องเกมเสริม

สร้างอีเอฟ 

• เสริมสร้ำงกลไกกำรท�ำงำนและเครือข่ำย โดยมีการ

ประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง มีประชุมคณะอนุกรรมการ 

4 ครั้ง และน�าความรู้อีเอฟไปขยายผลกับหน่วยงานต่างๆ 

เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงพยาบาลและ

รพสต. รวม 300 แห่ง

• อบรมเพิ่มจ�ำนวนทีมแกนน�ำวัคซีน (Change Agent) 

และทีมวัคซีนชีวิตต้นแบบ (EF Facilitator) สามารถเพิ่ม

จ�านวนทีมแกนน�าวัคซีนได้กว่า 900 คน และมีทีมวัคซีน

ชีวิตต้นแบบถึง 40 คน 

• พัฒนำกิจกรรมส่งเสริมอีเอฟในชุมชน โดยร่วมขยาย

ผลผ่านกิจกรรมอีเอฟ ให้กับเด็กและผู้ปกครองแล้วกว่า 

10,000 คน

ผู้น�าด้านแผนแม่บท
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  ดำว เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เป็นทำงออกของปัญหำ
สิ่งแวดล้อม จึงสร้ำงสรรค์โซลูช่ัน เพื่อผลักดันกำรน�ำทรัพยำกรกลับมำใช้ใหม่แบบครบวงจร ให้ขยำยผลไปใน
วงกว้ำง ซ่ึงมีผลิตภัณฑ์ และโครงกำรที่ดำวภำคภูมิใจมำกมำย

  TF-BOPE resin – XUS 59910.08 หรือชื่อเต็มว่า 
Tenter Frame Biaxially Oriented Polyethylene 
(TF-BOPE resin – XUS 59910.08) ผลิตภัณฑ์พลาสติก
จากโพลิเอทิลีนที่เป็นนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัล 
Edison Awards ระดับทองค�า มีคุณสมบัติช่วยถนอม
อาหารให้มีอายุยาวนาน ใหม่สดสะอาด คงรสชาติดั้งเดิม 
นอกจากนี้ยังบางเบา ใส มีความขุ ่นมัวน้อยกว่า 10% 
สามารถพิมพ์สีได้สวยงามแวววาว มีความเหนียว ทนทาน 
และยืดหยุ่น โดยมีความทนทานต่อแรงกระแทกมากกว่า 2 
เท่า ทนแรงท่ิมแทงมากกว่า 3 เท่า และทนแรงดึงได้มากกว่า 
3 เท่าของพลาสติกโพลิเอทิลีนโดยท่ัวไป แต่สามารถเปิด
ซองได้ง่ายๆ ด้วยมือเปล่า ที่ส�าคัญ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สามารถน�าไปรีไซเคิลได้ 100% และด้วยน�้าหนักที่เบาจึง
ช่วยประหยัดทรัพยากรในการขนส่งอีกด้วย

  เมด็พลาสตกิ INNATE เกดิจากการ catalyst ทีก้่าวล�า้
และเทคโนโลยีด้านกระบวนการ (process technology) 
สามารถควบคุมความแม่นย�าและความต่อเนื่องของการ
ออกแบบโมเลกลุเพือ่ท�าให้เกดิเป็นเมด็พลาสตกิทีม่คุีณสมบตัิ
ทั้งด้านของความเหนียวและความแข็งแรง ซึ่งสามารถน�าไป
ผลิตเป็นฟิล์มบางที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยม ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้
ท�าให้สามารถลดความหนาของบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว 
(Flexible packaging) ได้กว่า 25% เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้งานให้ดีขึ้นกว่าเดิม

เดินหน้าเศรษฐกิจหมุนเวียน

Tenter Frame Biaxially 
Oriented Polyethylene 
(TF-BOPE)

INNATE™ 

  AFFINITY™ เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ของดาวที่สามารถ
น�ามาพัฒนาและผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวท่ีใช้พลาสติก
โพลิเอทิลีนชนิดเดียวกันหรือที่เรียกว่า mono material 
ดังน้ันบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ีจึงสามารถน�าไปรีไซเคิลได้ 
100% โดยท่ีผลิตภัณฑ์ยังคงคุณสมบัติการใช้งานที่ดีเยี่ยม
เหมือนเดิม

AFFINITY™ 

เดินหน้า
เศรษฐกิจหมุนเวียน
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  กลุม่บรษัิท ดาว ประเทศไทย ได้ร่วมกบั เอสซจี ีพฒันา
เทคโนโลยีการท�าถนนจากพลาสติกใช้แล้ว โดยพัฒนาให้
เหมาะสมกบัสภาพอากาศและการใช้งานในประเทศไทย รวม
ถงึได้ร่วมกบับริษทัอ่ืนๆ ขยายพืน้ทีถ่นนพลาสตกิเพือ่ส่งเสรมิ
เศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติกในประเทศไทย 
  ย้อนกลบัไปเมือ่ปี พ.ศ. 2560 ดาวได้เริม่พัฒนาถนน
พลาสตกิคร้ังแรกท่ีประเทศอนิโดนเีซยี และได้ขยายโครงการ
ไปทั่วโลก โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาถนนยางมะตอยให้มี
ความแขง็แรงทนทานด้วยพลาสตกิใช้แล้ว ช่วยสร้างคณุค่าให้
กบัขยะพลาสตกิท่ีไม่มมีลูค่า น�าไปรไีซเคลิได้ยาก และช่วยลด
จ�านวนขยะพลาสติกท่ีจะไปสู่หลุมฝังกลบหรือหลุดรอดไปสู่
ธรรมชาต ิ เป็นการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าตามหลกัเศรษฐกิจ
หมนุเวยีน นอกจากนีเ้ทคโนโลยถีนนพลาสตกิยงัช่วยท�าให้ถนน
แขง็แรงทนทานขึน้ 15-33%* อกีด้วย

* ผลการทดสอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

โครงการถนนพลาสติกรีไซเคิล
 

  ENGAGE™ Polyolefin Elastomers หรอื ENGAGE™ 
POEs เป็นเม็ดพลาสติกที่สามารถน�าเศษเหลือจากการผลิต
กลับมารีไซเคิลในกระบวนการผลิตใหม่ได้ มีความแข็งแกร่ง 
ยืดหยุ ่น คืนตัวได้ดี นิยมน�าไปใช้ผลิตชิ้นส่วนประกอบ
รถยนต์ทั้งภายในและภายนอก เช่น กันชนรถ แผงหน้าปัด
รถยนต์ ท่ีครอบถุงลมนิรภัย ใช้เป็นวัตถุดิบท�าโฟมในรองเท้า 
ซ่ึงจะช่วยให้รองเท้าเบา คืนตัวได้ดี และมีสัมผัสนุ่ม หรือใช้
เป็นวัตถุดิบท�าสินค้าที่ต้องขึ้นรูปต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ ของ
เล่น หรือของใช้ภายในบ้านต่างๆ 

ENGAGE™ Polyolefin Elastomers

เดินหน้า
เศรษฐกิจหมุนเวียน

ดาว และเอสซีจีได้ร่วมมือกับบริษัท
เอกชน ได้แก่ บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชนั 
จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ�ากดั (มหาชน) บริษทั เอสซ ีแอสเสท 
คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) สร้าง
ถนนพลาสติกรีไซเคิลไปแล้วกว ่า 
4,610 ตารางเมตร ใช้ประโยชน์จาก
ขยะพลาสติกไปแล้วกว ่า 2,305 
กโิลกรมั หรอืเทยีบเท่าถงุรฟิีลชนดิตัง้
กว่า 580,000 ถุง 

นับตั้ งแต ่ เริ่ ม โครงการในหลาย
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยจนถึง
ปัจจุบัน ดาวและเครือข่ายพันธมิตร
สร้างถนนพลาสติกไปแล้วกว่า 90 
กิโลเมตร สามารถลดขยะพลาสติกไป
ได้กว่า 190 ตัน หรือเทียบเท่าถุงรีฟิล
ชนิดตั้ง 48 ล้านถุง 

ในปี พ.ศ. 2562 โครงการถนนพลาสตกิ
ของ ดาว ได้เข้าไปอยูใ่น FORTUNE’s 
2019 “Change the World” List 
ล�าดบัท่ี 26 จาก 52 บรษัิททัว่โลก โดย
เป็นการจดัล�าดบับรษิทัทีม่โีครงการที่
ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมผ่าน
การปฏิบัติงานทางธุรกิจมากที่สุด

ผลส�าเร็จที่โดดเด่นในปี พ.ศ. 2562 
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  Dow Charity Run คืองานวิ่งการกุศล ที่น�ารายได้
จากการรับสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ ่าย เป็นจ�านวนเงิน 
1,500,000 บาท มอบให้แก่โครงการปากแหว่ง-เพดาน
โหว่ ของสภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการผ่าตัดรักษาเด็กๆ 
ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมทั้งป้องกันการเกิดโรค
ในหญิงตั้งครรภ์ นอกจากวัตถุประสงค์ในการระดมทุน
แล้ว การจัดงาน Dow Charity Run ยังมีเป้าหมายในการ
ลดขยะภายในงานด้วยการจัดถังขยะแยกประเภทไว้พร้อม
กับการจัดกิจกรรมร่วมกับ “ตาวิเศษ” เพ่ือให้ความรู้แก่
ผู้ร่วมงาน โดยส่ิงของเหลือใช้ในงานทุกอย่างได้ถูกน�าไป
จัดการภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้การจัด
งานครั้งนี้เป็นภาระต่อโลกให้น้อยที่สุด 

Dow Charity Run

เดินหน้า
เศรษฐกิจหมุนเวียน
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วัสดุที่ปลอดภัย
ส�าหรับโลกที่ยั่งยืน

  ดำว ให้ควำมส�ำคัญกับควำมปลอดภัยต้ังแต่กระบวนกำรท�ำงำน ไปจนถึงทุกผลิตภัณฑ์ที่น�ำเสนอให้กับผู้
บริโภค นอกจำกวัสดุที่ปลอดภัยส�ำหรับโลกท่ียั่งยืนแล้ว ดำวยังส่งต่อควำมรู้ และค่ำนิยมในเรื่องควำมปลอดภัย
ให้กับหน่วยงำนพันธมิตร และเยำวชน ที่จะเป็นผู้ดูแลโลกใบนี้ต่อไป 

วัสดุที่ปลอดภัยส�าหรับโลกที่ยั่งยืน

  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ดาวได้ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์โพลิยูรีเทน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส�าคัญส�าหรับการ
ผลติขาเทยีมให้กบัมลูนธิขิาเทยีมในสมเดจ็พระศรนีครนิทรา
บรมราชชนนีอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นปริมาณการผลิตขาเทียม
กว่า 40,000 ขา อีกทั้งยังจัดหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้สารเคมี การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล การจัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัย และจัดท�า
แผนงานด้านความปลอดภัย การใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคล และจัดวางอุปกรณ์การท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อส่งมอบให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ส�าหรับใช้
ในการท�างานอย่างปลอดภัยเม่ือออกหน่วยการท�าขาเทียม
เคลื่อนที่ในจังหวัดต่างๆ

อบรมดา้นความปลอดภยัใหกั้บ
มลูนธิิขาเทียม ในสมเดจ็พระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี

  Dow PRIMAL™ Bio-based Acrylic Emulsion 
ผลิตจากวัตถุดิบที่ใช้คาร์บอนจากพืชมาทดแทนคาร์บอน
จากแหล่งปิโตรเลียม จึงท�าให้สีทาบ้านที่ผลิตจาก Dow 
PRIMAL™ Bio-based Acrylic Emulsion นั้นได้รับการ
รับรองมาตรฐานชีวภาพจาก USDA นอกจากนี้สีทาบ้าน
ที่ผลิตจากเทคโนโลยีจาก Dow นี้ยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่น
อื่นๆ อาทิเช่น มีกลิ่นอ่อนมาก (ultra-low odor) มี
สารประกอบอินทรีย ์ที่ระเหยได้ (Volatile Organic 
Compounds, VOC) ในปริมาณต�่า มีการปลดปล่อยสาร
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากฟิล์มสีในปริมาณที่ต�่ามาก 
(low emission) รวมถึงมีฟังก์ชั่นการลดฟอร์มัลดีไฮด์  
(formaldehyde abatement) ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพ
อากาศภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยความ
โดดเด่นของผลติภณัฑ์ทีป่ลอดภยัและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
จึงท�าให้ Dow PRIMAL™ Bio-based Acrylic Emulsion 
ได้รับรางวัล 2019 Sustainability Awards จาก Business 
Intelligence Group ซึ่งมอบให้แก่บริษัทที่โดดเด่นใน
การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างย่ังยืน

Dow PRIMAL™ Bio-based 
Acrylic Emulsion 
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คิดค้นนวัตกรรมแห่งอนาคต
ดำว จะคิดค้นและพัฒนำนวัตกรรมเคมีที่ยั่งยืน

เพื่อควำมเป็นอยู่ที่ดีของมวลมนุษยชำติ   

ห้องเรียนเคมีดาว
  นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 
ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ได้ด�าเนินโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคนิคการ
ปฏบิติัการทดลองเคมแีบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry 
Laboratory) ซึ่งเป ็นชุดการทดลองเคมีที่มีขนาดเล็ก 
ปลอดภัยสูง และใช้สารเคมีน้อยกว่าการทดลองแบบปกติ
ถึง 2,000 เท่า ได้รับการยอมรับจากยูเนสโกว่าสามารถใช้
ในการเรียนการสอนและได้ผลลัพธ์ของการทดลองเสมือน
ชุดการทดลองปกติ 
  กิจกรรมหลักของโครงการ ได้แก่ การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้แก่คณาจารย์ผู้สอน
วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา  การประกวดการน�าเสนอ
การประยุกต์รูปแบบการทดลองเคมีแบบย่อส่วน และการ
อบรมครูต้นแบบห้องเรียนเคมีดาวเพื่อพัฒนาวิทยากร
ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน โดยมีอาจารย์ได้รับการอบรม
มากกว่า 20,000 คน จาก 762 โรงเรียน มีการพัฒนาครู
ต้นแบบในช่วงระยะเวลา 7 ปี ไปแล้วทั้งสิ้น 78 ท่าน และ
มีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์แล้วทั้งสิ้นกว่า 100,000 คน

  ‘WE Are Innovators’ คือโครงการที่ดาวกับองค์กร 
WE (องค์กรการกุศลที่เน้นการพัฒนาด้านการศึกษา และ
พฒันาศักยภาพของเยาวชนซึง่มสี�านกังานใหญ่อยูท่ีป่ระเทศ
แคนาดา) ร่วมมือกันจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่จาก
ทัว่โลก คิดค้นและสร้างนวัตกรรมด้วยองค์ความรูด้้านสะเตม็
ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathe-
matics Education : STEM Education) เพือ่ช่วยแก้ปัญหา
ด้านต่างๆ เช่น อาหาร พลังงาน และน�าโลกไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
  ในปี พ.ศ. 2562 ตัวแทนจากโรงเรียนด�ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะใน
โครงการ ‘WE Are Innovators’ ด้วยโครงงาน ‘แผ่นอนบุาล
กล้ากล้วยไม้จากสมบตักิารดดูซับน�า้ของไบโอเซลลูโลสทีผ่ลติ
จากเปลือกสับปะรด’ (Bio-cellulose sheets from 
pineapple peel waste for orchid nursery) ซึ่งน�า
เปลือกสับปะรดที่เป็นขยะจ�านวนมากจากภาคเกษตรกรรม
ท้องถิ่นมาใช้เป็นแหล่งสารอาหารให้แก่ต้นกล้าของกล้วยไม้
แทนการใช้กากมะพร้าว ถ่าน หรอืโฟมทีไ่ม่สามารถย่อยสลาย
ได้และเป็นภาระในการจัดเก็บไม่ให้กระจายลงส่ิงแวดล้อม 
นอกจากนี้ คณะครูและนักเรียนยังได้รับคัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการเข้าร่วมศึกษาดูงาน
และท�ากิจกรรมเพื่อสังคม ณ ประเทศเคนยา ระหว่างวันที ่
28 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 อีกด้วย

WE Are Innovators

คิดค้นนวัตกรรม
แห่งอนาคต
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  ดำวค�ำนึงถึงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสทิธภิำพในทกุมติ ิทัง้กำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำ 
กำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม อำชีวอนำมัย และควำม
ปลอดภัย ซึ่งเรำอยู่ในระดับแนวหน้ำของโลก
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ปริมาณน้ําท้ิงต่อการผลิต

พ.ศ. 2562 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากกระบวนการผลิตและกิจกรรมระบบการขนส่งอย่างต่อเน่ือง

กว่า 83 ล้านกิโลกรัม (Kg Co2e)

การกําจัดของเสีย 
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ชั้นน�าระดับโลก

  ดาวใช้งบประมาณกว่า 400,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ 12.5 ล้านบาท ในการพัฒนาเทคโนโลย ีAI เพือ่เพ่ิม
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการท�างาน เช่น การ
ท�างานในพื้นที่อับอากาศที่ได้น�า AI แบบมีล้อแม่เหล็กและ
ตีนตะขาบที่สามารถเคลื่อนที่ในแนวตั้งได้ พร้อมอุปกรณ์ไฟ
และกล้องเพื่อบันทึกภาพสภาพของพื้นท่ีแม้กระท่ังในที่มืด
เพื่อน�ามาวิเคราะห์และซ่อมบ�ารุง การน�าเทคโนโลยีหุ่นยนต์
ด�าน�า้ ทีส่ามารถตรวจสอบสภาพความสมบรูณ์ใต้น�า้ และการ
รั่วซึมของบ่อเก็บน�้าและบ่อหล่อเย็นของกระบวนการผลิตที่
มขีนาดใหญ่โดยทีไ่ม่ต้องสบูน�า้ออกจากบ่อเกบ็น�า้อย่างทีเ่คย

การใช้ AI เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยในการท�างาน

  ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2538 ดาวได้เปิดตัวเป้าหมาย
ด้านส่ิงแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัย (EH&S) ของ
โรงงานทั่วโลก ด้วยการลงทุน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 3 หมืน่ล้านบาท เพ่ือจดัหาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดน�้า และการลด
ของเสียหรือการน�ากลับมาใช้ซ�้า ต่อมา ดาวได้ก�าหนดเป้า
หมายเพื่อความยั่งยืนปี พ.ศ. 2568 ในการมุ่งมั่นที่จะรักษา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการระดับช้ันน�าของโลกในด้าน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย ซึ่ง
การด�า เนินงานที่มีประสิทธิภาพที่ เน ้นการรักษาสิ่ ง
แวดล้อม จะส่งผลดีต่อชุมชนและน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
สู่สังคมและโลกที่ยั่งยืน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานชั้นน�า
ระดับโลก

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานช้ันน�าระดับโลก

ผลส�าเร็จที่โดดเด่นในปี พ.ศ. 2562 ในด้านประสิทธิภาพด้านปฏิบัติการของโรงงานในประเทศไทย

ท�ามาในอดีต ท�าให้พนักงานมีความปลอดภัยในการท�างาน 
ประหยัดพลังงาน ลดระยะเวลาการท�างาน และสามารถน�า
ข้อมูลที่ได้มาวางแผนการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ของ
โรงงานในเชิงป้องกนัได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ซึง่จากการใช้ AI 
ปฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2562 นั้น ดาวสามารถลดการท�างาน
ในพื้นที่เสี่ยงของพนักงานไปได้มากถึง 9,400 ชั่วโมง 
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ให้ความส�าคัญกับธรรมชาติ

ให้ความส�าคัญกับธรรมชาติ
  ดำวให้ควำมส�ำคัญกับธรรมชำติควบคู่ไปกับกำรสร้ำงคุณค่ำทำงธุรกิจ ผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ ที่เรำจับมือกับ
พันธมิตร เพ่ือสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและธุรกิจไปพร้อมๆ กัน 

  กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย ให้ความส�าคัญกบัปัญหา
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป (Climate Change) และ
ปัญหาขยะพลาสติกในทะเล จึงส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชาย
เลน ซ่ึงสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าป่าบกถึง 5 เท่า 
อีกทั้งยังท�าหน้าที่เป็นตะแกรงธรรมชาติดักจับขยะที่จะไหล
ลงสู่ทะเล โดยได้ด�าเนินกิจกรรมเก็บขยะและปลูกป่าชาย
เลนในพื้นที่ปากน�้าประแส จังหวัดระยอง มาอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลามากกว่า 11 ปี  ซ่ึงนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ
ส่ิงแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังจิตส�านึกในการอนุรักษ์
สิง่แวดล้อมให้กบัพนกังานของบรษิทัฯ และคนในชุมชน เมือ่
นับถึงปี พ.ศ. 2562 มีอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมน้ีแล้ว
กว่า 2,500 คน

  ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้เล็ง
เห็นศักยภาพและความสวยงามของภูมิทัศน์โดยรอบของ
บรเิวณเขาภดูร โดยเฉพาะบรเิวณถนนขึน้เนนิแผ่หลา ซึง่เป็น
เนินเขาขนาดไม่สูงที่ทัศนียภาพสวยงาม จึงร่วมมือกับ
เทศบาลบ้านฉางปรบัปรงุพืน้ทีใ่ห้กลายเป็นถนนเพือ่การท่อง
เที่ยวโดยการปลูกไม้ยืนต้นออกดอกตลอดแนวถนนบริเวณ
เนินแผ่หลาของป่าภูดรเป็นระยะ 2 กิโลเมตร และขยาย
จ�านวนไม้ดอกและยืนต้นท่ีปลูกเป็น 1,200 ต้น ในปี พ.ศ. 
2562 ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่จังหวัด
ระยองแล้ว ยงัสร้างความมส่ีวนร่วม และสร้างความตระหนกั
ในเรือ่งสิง่แวดล้อมและการอนรุกัษ์ธรรมชาตใิห้แก่ประชาชน
ในพ้ืนที่โดยการร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการปลูกและดูแลรักษา
ต้นไม้ที่ปลูกให้เติบโตต่อไปในอนาคตอีกด้วย 

ป่าภูดร ปลูกป่าชายเลนบริเวณปากน�า้ประแส
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  เพือ่ลดผลกระทบของขยะพลาสตกิในทะเล และสร้าง
ความตื่นตัวให้กับพนักงาน พันธมิตร และชุมชน กลุ่มบริษัท 
ดาว ประเทศไทย ได้ริเริ่มและด�าเนินโครงการวันท�าความ
สะอาดชายฝ่ังสากล (International Coastal Cleanup Day 
– ICC) ในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดระยองติดต่อกันมาเป็นระยะ
เวลานานถึง 17 ปี โดยจัดพร้อมกันกับอาสาสมัครทั่วโลก
ในวันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี โดยรวมมือกับ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเอกชนใน
ระยอง องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร และชุมชนรอบโรงงาน 
ซึ่งกิจกรรมล่าสุดในปี พ.ศ. 2562 ดาว และพันธมิตร พร้อม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 4,500 คน ได้ร่วมกันเก็บขยะบริเวณ
ชายหาดเป็นระยะทาง 15.1 กิโลเมตร ได้เป็นปริมาณมาก
ถึง 9.7 ตัน โดยน�ามาแยกเป็นขยะพลาสติก ขยะรีไซเคิล
อื่นๆ และขยะอินทรีย ์ ท่ัวไป เพื่อน�าไปรีไซเคิลและใช้
ประโยชน์ต่อตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน กิจกรรมนี้ไม่
เพียงช่วยรักษาทัศนียภาพของชายหาดให้สวยงามน่าท่อง
เที่ยว และปกป้องสิ่งมีชีวิตในทะเล แต่ยังช่วยสร้างความ
ตระหนักในการแยกขยะเพื่อแก้ไขปัญหาขยะอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนอีกด้วย

กิจกรรมวันท�าความสะอาดชายฝ่ัง
สากล
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 6. การสร ้างอุปกรณ์สนามเด็กเล ่น เพื่อส ่งเสริม
พัฒนาการและทักษะอีเอฟ และเพิ่มความปลอดภัย ศพด.
ห้วยโป่ง เทศบาลเมืองมาบตาพุด
 7. การจัดกิจกรรม Safety school ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ 
อบต.ส�านักท้อน

การมีส่วนร่วมเพ่ือผลสัมฤทธิ์ :
ชุมชน พนักงาน ลูกค้า

  ดำว ส่งเสริมให้พนักงำนทั่วโลก ใช้ควำมมุ่งมั่นและควำมเชี่ยวชำญในกำรท�ำประโยชน์ให้กับชุมชน และ 
สังคม เพ่ือสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้คนและโลกใบนี้

  ดาว ได้ด�าเนินโครงการ “ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจ 
ชุมชน” หรือ Neighbor Care มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
กว่า 7 ปี โดยสนับสนุนให้พนักงานของดาวในโรงงานต่างๆ 
รวมกลุ ่มกันเพื่อเสนอโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบรั้วโรงงาน โดยในปี พ.ศ. 
2562 พนักงานดาวอาสา 326 คน ได้สร้างประโยชน์ให้กับ
ประชาชนในชุมชนจังหวัดระยอง กว่า 3,500 คน ผ่าน 7 
กิจกรรม ได้แก่
 1. การปรับปรงุภมูทิศัน์สวนหย่อม “ลานปันสขุ” ณ สนาม
กฬีาเทศบาลเมืองบ้านฉาง เพือ่เพ่ิมพืน้ทีพั่กผ่อนหย่อนใจและ
ท�ากิจกรรมร่วมกันที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยส�าหรับชาว
เทศบาลบ้านฉาง 
 2. การติดตั้งชั้นวางอุปกรณ์ ท�าม่านบังแดด ให้แก่โรง
เรือนมันทอด ศพก.บ้านฉาง เทศบาลต�าบลบ้านฉาง เพื่อ
สุขอนามัยที่ดีและถูกต้องตามเกณฑ์การรับรองขององค์การ
อาหารและยา (อย.) 
 3. การปูตัวหนอนทางเดิน และทาสีฟุตบาทถนน
เลียบคลอง ณ ชุมชนหนองบัวแดง เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
เพื่อความปลอดภัย 
 4. การตดิตัง้ระบบท่อน�า้ดืม่สะอาด พร้อมให้ความรูเ้รือ่ง
ประโยชน์ของน�้าดื่มสะอาด โรงเรียนวัดตากวน เทศบาล
เมืองมาบตาพุด
 5. การปรับปรุงสนามกีฬา ท�าร้ัวและพื้นสนามเปตองให้
มีความปลอดภัย หมู่บ้านแซมไอซ์ เทศบาลต�าบลบ้านฉาง

ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจ ชุมชน

การมีสว่นรว่มเพ่ือผลสมัฤทธิ ์: 
ชมุชน พนกังาน ลกูคา้

  ดาว มุ ่งมั่นที่จะสร้างส่ิงแวดล้อมในการท�างานที่
พนักงานทุกคนได้รับความเคารพ มีคุณค่า มีโอกาสในการ
เติบโต ก้าวหน้า และได้รับการรับฟัง ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ 
ศาสนา เพศ วัฒนธรรม หรือ อายุเท่าใด โดยได้ก่อตั้งเป็น
กลุ่ม ERG หรือ Employee Resource Groups เพื่อเปิด
โอกาสให้พนักงานจากประเทศและระดับต่างๆ กัน มารวม
ตัวกันแบ่งปันประสบการณ์ เป็นพี่เ ล้ียงในการท�างาน 
(mentor) พัฒนาหน้าที่การงาน และมีโอกาสเข้าถึงผู ้
บริหารระดับสูงที่มีความสนใจเดียวกัน โดยในประเทศไทย
มี 5 กลุ่ม ได้แก่  

ADN (Asian Diversity Network) กลุ่มผู้มีความสนใจ
หรือเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและวัฒนธรรมชาวเอเชีย
GLAD กลุ่มสนับสนุนผู้มีความหลากหลายทางเพศ 
PRIME กลุ่มพนักงานผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์ 
RISE กลุ่มพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาท�างานกับดาว 
WIN (Women’s Inclusion Network) กลุ่มสนับสนุน
และให้ความส�าคัญกับผู้หญิง

กลุ่มพนักงาน ERG
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การมีสว่นรว่มเพ่ือผลสมัฤทธิ ์: 
ชมุชน พนกังาน ลกูคา้

  “เพื่อนชุมชน” คือ ครั้งแรกของความร่วมมือระหว่าง
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศไทย ประกอบด้วย
พันธมิตร 5 บริษัท ได้แก่ ดาว ประเทศไทย, กลุ่ม ปตท., 
เอสซีจี, บีแอลซีพี และโกลว์ ที่มีความตั้งใจจริงในการดูแล
พัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
ด้วยการถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์และตรวจ
สอบดูแลกันเอง โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่
ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งต่อมาได้ยกระดับเป็น “สมาคม
เพื่อนชุมชน” 

กจิกรรมส�ำคญัของสมำคมฯ ในรอบปี พ.ศ. 2562 ทีผ่่ำนมำ 
ได้แก่ 
• การส่งเสริมให้กลุ่มโรงงานในสมาคมเพื่อนชุมชนทั้ง 76 
โรงงาน ผ่านการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO 
Factory) 
• หน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีส�าหรับชุมชนครอบคลุมพื้นที่ 5 
ต�าบล ได้แก่ มาบตาพุด มาบข่า ห้วยโป่ง เนินพระบ้านฉาง
ทับมา ซึ่งมีผู้มาใช้บริการตลอดทั้งปีจ�านวน 1,769 คน 
• การมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีส�าหรับเยาวชน 
จงัหวดัระยองจ�านวน 251 ทนุ การมอบทนุนกัเรยีนพยาบาล
จ�านวน 7 รุ่น รวม 440 ทุน  
• การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 29 กลุ่ม ซ่ึงสร้างรายได้ให้
ชุมชนตั้งแต่เริ่มกิจกรรมในปี พ.ศ. 2559 ไปมากถึง 30.72 
ล้านบาท  
• การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมกับโรงงานในกลุ่ม
เพ่ือนชมุชนซึง่มกีารแบ่งพืน้ทีก่ารซักซ้อมแผนการท�างานร่วม
กันระหว่างโรงงาน ชุมชน และการนิคม อุตสาหกรรม และ
ด�าเนนิการอบรมทบทวนแผนฉกุเฉนิ ชมุชนและโรงเรยีน โดย
มีการซ้อมแผนอพยพในชุมชนต่างๆ 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน
คลองน�า้ห ูชมุชนหนองน�า้เยน็ ชุมชนกรอกยายชา ชุมชนตากวน
อ่าวประดู่ และชุมชนในเขตต�าบลมาบตาพุด 

สมาคมเพ่ือนชุมชน   ตลาดปันสุข คือ การส่งเสริมให้ชุมชนมีกิจการที่สร้าง
รายได้จากการผลิตหรือจัดจ�าหน่ายสินค้าหรือบริการและ
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีภาคเอกชนท�า
หน้าที่ เป ็น “พี่เลี้ยง” ขับเคลื่อนโดยกลุ ่มบริษัท ดาว 
ประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร 13 องค์กร ซ่ึงในปี 
พ.ศ. 2562 ได้ส่งเสริมการออกร้านวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
จ�าหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างรายได้ให้แก่
วิสาหกิจชุมชนไปมากถึง 3,182,774 บาท

ตลาดปันสุข

  ดาวเห็นความส�าคัญของการส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้
และมคีณุภาพชวีติทีด่ยีิง่ขึน้ จงึได้จดัตัง้ตลาดนดัในพืน้ทีข่อง
บริษัทให้ชุมชนจ�าหน่ายสินค้าให้กับพนักงานของบริษัทฯ 
โดยไม่ต้องเสียค่าเช่าสถานที่ ซ่ึงในการตั้งตลาดแต่ละคร้ัง
ดาวจะคัดเลือกสินค้าคุณภาพจากชุมชนจ�านวนกว่า 30 ร้าน 
หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาขาย เพื่อน�าเสนอสินค้าที่หลาก
หลาย มีคุณภาพ และเป็นการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียม
กันในกลุ่มชุมชน โดยมีการจัดตั้งตลาดทุกวันพุธและในวัน
ประชุมสรุปผลการด�าเนินงานในทุกไตรมาส ซ่ึงจะมี
พนักงานจ�านวนมากมารวมตัวกัน โดยในปี พ.ศ. 2562 ท่ี
ผ่านมา ชุมชนมีรายได้จากการขายสินค้าในตลาดนัดดาว
และตลาดนัดวันพุธ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 378,488 บาท 

ลานนัดดาวและตลาดนัดวันพุธ
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การมีสว่นรว่มเพ่ือผลสมัฤทธิ ์: 
ชมุชน พนกังาน ลกูคา้

  เนือ่งจากปัญหาการขาดแคลนน�า้ดืม่สะอาดก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพในเด็กและเป็นอุปสรรคในการเรียนในหลาย
พื้นที่ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และ ส�านักงานบรรเทา
ทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จึงร่วมกันติด
ตัง้เครือ่งกรองน�า้ดืม่สะอาดจากไส้กรอง Reverse Osmosis 
(RO) ประสิทธิภาพสูง ภายใต้โครงการน�้าดื่มสะอาด
กาชาด-ดาว ให้กับ 50 โรงเรียนที่ขาดแคลน ใน 10 จังหวัด 
ได้แก่ ระยอง ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา นครนายก 
นครสวรรค์ กาญจนบรุ ีสงิห์บรุ ีชัยนาท นครปฐม และอตุรดติถ์
  ดาว ตระหนักว่าสิ่งส�าคัญไม่ใช่เพียงการบริจาคเครื่อง
กรองน�้า แต่อยู่ที่ความยั่งยืนในการที่นักเรียนจะได้มีน�้าดื่มที่
สะอาดและมีคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการจัดอบรมวิธี
ซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาเครื่องกรองน�้าให้แก่เจ้าหน้าที่
โรงเรียน คณาจารย์และอาสาสมัครที่จะดูแลเครื่องกรองน�้า 
ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลน�้าสะอาด
ออนไลน์ เพือ่วเิคราะห์คณุภาพและน�าไปพฒันาแนวทางการ
บ�ารงุรักษาเชงิป้องกนั เพือ่รกัษามาตรฐานคณุภาพน�า้ทีเ่ดก็ๆ 
ดื่มให้มีความสะอาดปลอดภัยตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ก�าหนดได้ตลอด 5 ปีของการด�าเนินโครงการ
 จนถึงสิ้นปีพ.ศ. 2562 โครงการสามารถกรองน�้าดื่ม
สะอาดได้แล้วกว่า 2,880,000 ลิตร มีนักเรียนท่ีได้รับ
ประโยชน์จ�านวน 5,549 คน และจะยังด�าเนินการติดตามผล
อย่างต่อเนื่องในปีถัดๆ ไป

น�้าดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพ่ือ
นักเรียน

สถิติพนักงานอาสา กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562

จ�านวนช่ัวโมงท�างานอาสาสมัคร 5,212 ชั่วโมงจ�านวนพนักงานดาวอาสา 685 คน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในฐานะบริษัทระดับ
โลก เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเปิด
โลกกว้างและเป็นรากฐานที่จ�าเป็นให้กับเยาวชนไทย จึงมุ่ง
มั่นในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชน
และครูในพื้นที่จังหวัดระยอง ในโครงการ Dow English 
Experience เพื่อพัฒนาศักยภาพในการส่ือสารภาษา
อังกฤษในหัวข้อเฉพาะต่างๆ นอกเหนือจากการทักทายใน
ชีวิตประจ�าวัน โดยในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ได้จัดการ
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในหัวข้อ เกษตรกรรม 
กสิกรรม และส่ิงแวดล้อม ให้แก่เด็กนักเรียนระดับประถม
ศึกษาจ�านวน 170 คน จาก 14 โรงเรียนในจังหวัดระยอง 
และ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อครูในสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการสอนภาษาศาสตร์อีก 280 คน เพื่อพัฒนาการฟัง พูด 
อ่าน เขียน ในหัวข้อเฉพาะของสาขาวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ
และมีหลักสูตรการติดตามพัฒนาการในการใช้ภาษาอีกกว่า 
4 เดือน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้
งานได้จริงสูงสุด

ภาษาอังกฤษเพ่ือครูและนักเรียน
ในชุมชน
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

สถำนที่ตั้งโรงงำน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เลขที่ 8 ถนนไอ-4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0 3867 3000
โทรสาร 0 3868 3991

ส�ำนักงำนใหญ่
ชั้น 8, 14-16 อาคารไวท์กรุ๊ป 2
เลขที่ 75 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2365 7000
โทรสาร 0 2381 1249

สถำนที่ตั้งโรงงำน
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
เลขที่ 10 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
ตู้ ป.ณ. 71 ต�าบลบ้านฉาง
อ�าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ 0 3892 5500
โทรสาร 0 3860 5903
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