
ติดตอเราไดที่
สำนักงานใหญ
ชั้น 15 อาคารไวทกรุป 2
เลขที่ 75 ซอยรูเบีย ถนนสุข�มว�ท 42
พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0 2365 7000 โทรสาร 0 2381 1249

สถานที่ตั้งโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพ�ด
เลขที่ 8 ถนน ไอ-4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพ�ด
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท 0 3867 3000 โทรสาร 0 3868 3991

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
เลขที่ 10 หมู 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
ตู ป.ณ. 71 ตำบลบานฉาง
อำเภอบางฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท 0 3895 2500 โทรสาร 0 3860 5903

บร�ษัท คาร ไบด เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 4 ซอย จี-2 นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพ�ด)
ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร ตำบลหวยโปง
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท 0 3868 7400 โทรสาร 0 3868 5078 

บร�ษัท โรหม แอนด ฮาสส เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 17 ซอย จี-14 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร
ตำบลมาบตาพ�ด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 
โทรศัพท 0 3868 3564 โทรสาร 0 3868 3565
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บทน�า
กลุ่มบริษัท ด�ว ประเทศไทย ดำ�เนินง�นต�มเป้�หม�ยเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 
ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นก�รให้พันธสัญญ�ด้วยคว�มสมัครใจโดยมีจุดมุ่งหม�ยเพื่อ 
ก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พที่สุด  เร�มุ่งมั่นดำ�เนินง�นภ�ยใต้ปณิธ�นที่ 
เน้นนำ�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีม�ประยุกต์ใช้ในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับ
คุณภ�พชีวิตของผู้คนให้มีคว�มก้�วหน้�อย่�งต่อเนื่อง โดยคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม 
คว�มปลอดภัย และก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนเป็นอันดับแรก  

กลุ่มบริษัท ด�ว ประเทศไทยจึงได้จัดทำ�ร�ยง�น “ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นสิ่งแวดล้อม 
คว�มปลอดภัยและก�รพัฒน�สังคมอย่�งยั่งยืน” ขึ้น  เพื่อนำ�เสนอผลก�รดำ�เนินง�น 
ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2555 ที่ส่งผลต่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของประเทศ 

ร�ยง�นฉบับนี้ ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องยืนยันก�รดำ�เนินง�นต�มพันธสัญญ�ของเร�
เท่�นั้น แต่ยังเป็นก�รช่วยกระตุ้นเตือนพนักง�นทุกคนให้ปฏิบัติง�นต�มแนวท�งก�ร
พัฒน�เพื่อคว�มยั่งยืน และเป็นก�รสะท้อนให้เห็นถึงคว�มมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท ด�ว 
ประเทศไทย ที่จะสร้�งสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคมและชุมชน เพื่อมุ่งสู่ก�รเป็นอุตส�หกรรม
เชิงนิเวศน์ต่อไป



นายจิรศักด์ิ สิงห์มณีชัย 
กรรมการผู้จัดการ  
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ดาว มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ในช่วงปีพ.ศ. 2552 – 2555 เป็นปีที่กลุ่มบริษัท ด�ว ประเทศไทย มีก�รขย�ยธุรกิจและเติบโตขึ้นอย่�งม�ก ในด้�นก�รขย�ย
ฐ�นก�รผลิตและก�รลงทุน จนทำ�ให้ปัจจุบัน ด�ว ประเทศไทย เป็นศูนย์ก�รผลิตที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท ด�ว ในภูมิภ�คเอเชีย 

กลุ่มบริษัท ด�ว ประเทศไทย ซ่ึงประกอบด้วย ด�ว เคมิคอล ประเทศไทย และ กลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ด�ว กรุ๊ป ดำ�เนินง�น 
ด้วยม�ตรฐ�นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก ที่มีพันธกิจในก�รพัฒน�นวัตกรรมที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รยกระดับวิถีชีวิตของมนุษย์
ให้มีคว�มก้�วหน้� ด้วยก�รช่วยให้ลูกค้�ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คว�มต้องก�รของพวกเข�ได้อย่�งยั่งยืน และเชื่อมโยง
ก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รผลิตและด้�นธุรกิจเข้�กับก�รแก้ปัญห�สำ�คัญๆ ที่ท้�ท�ยของโลกให้ได้ม�กที่สุด อ�ทิ ปัญห�ด้�น
พลังง�น คว�มแปรปรวนของสภ�พภูมิอ�ก�ศ ก�รปกป้องอ�ชีวอน�มัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รวมถึงก�ร
เสริมสร้�งคว�มสำ�เร็จของชุมชน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปอย่�งยั่งยืน 

4 รายงานผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ในช่วงสี่ปีที่ผ่�นม� ก�รดำ�เนินง�นขย�ยธุรกิจของกลุ่มบริษัท ด�ว ประเทศไทย ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น และสร้�งคว�ม
ก้�วหน้�ด้�นเทคโนโลยีให้กับอุตส�หกรรมของประเทศ บริษัทยังได้ดำ�เนินง�นด้�นก�รดูแลสังคมและส่งเสริมคว�มสำ�เร็จของชุมชน
ควบคู่ไปด้วย โดยส�ม�รถสรุปผลง�นได้ดังนี้

• คว�มสำ�เร็จของก�รก่อสร้�งกลุ่มโรงง�นในโครงก�รส่วนขย�ยของกลุ่มบริษัท ด�ว ประเทศไทย ที่มีมูลค่�รวมกว่�ส�มพัน
ล้�นเหรียญสหรัฐหรือประม�ณเกือบแสนล้�นบ�ท ทำ�ให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งในด้�นก�รจ้�งง�นเพิ่มขึ้น 
ก�รส่งเสริมธุรกิจในท้องถิ่น และก�รถ่�ยโอนเทคโนโลยีด้�นก�รผลิตม�สู่แรงง�นไทย รวมทั้งก�รยกระดับม�ตรฐ�นด้�น 
สิ่งแวดล้อมและคว�มปลอดภัยของอุตส�หกรรมในประเทศ

• ผลง�นด้�นก�รปฏิบัติง�นด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมที่ยอดเยี่ยม โดยมีม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นที่สูงกว่�ที่กฎหม�ย
กำ�หนด ทั้งในด้�นก�รปกป้องอ�ชีวอน�มัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับร�งวัลคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นจ�ก
กระทรวงแรงง�นต่อเนื่องกันหล�ยปี  รวมทั้งก�รดูแลจัดก�รของเสียด้วยระบบปิดและด้วยเทคโนโลยีใหม่ในก�รผลิตทำ�ให้เกิด
ของเสียน้อยลง เป็นต้น

• ผลง�นด้�นก�รส่งเสริมคว�มสำ�เร็จของชุมชน โดยบริษัทได้ดำ�เนินโครงก�รพัฒน�ต่�งๆ เพื่อตอบสนองคว�มจำ�เป็นในก�ร
พัฒน�คุณภ�พชีวิตของชุมชนอย่�งยั่งยืน ทั้งในด้�นก�รศึกษ�ที่ส่งเสริมด้�นวิช�ก�รและพล�น�มัย ตั้งแต่ระดับประถมจนถึง
ระดับมห�วิทย�ลัย ในด้�นสิ่งแวดล้อมและคว�มปลอดภัย ซึ่งมีก�รเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปลูกป่�กับชุมชนรวมเป็นพื้นที่กว่� 200 
ต�ร�งกิโลเมตร และก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนโดยเปิดโอก�สให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทำ�และร่วมเป็นเจ้�ของ
โครงก�ร

จ�กคว�มสำ�เร็จต่�งๆ เหล่�นี้ นับเป็นก�รว�งร�กฐ�นที่สำ�คัญให้กับกลุ่มบริษัท ด�ว ประเทศไทย ในก�รเติบโตท�งธุรกิจอย่�ง
ยั่งยืนต่อไปในอน�คต และเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนดัง
วิสัยทัศน์ของเร�ที่จะเป็นบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมท�งวิทย�ศ�สตร์ ที่มีผลกำ�ไรและได้รับก�รยอมรับ
ม�กที่สุดของโลก

ก�รดำ�เนินง�นขย�ยธุรกิจของกลุ่มบริษัท ด�ว ประเทศไทย 
ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น และสร้�งคว�มก้�วหน้�
ด้�นเทคโนโลยีให้กับอุตส�หกรรมของประเทศ 



 

ความก้าวหน้าของธุรกิจ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

รายงานผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน6

ดาว เคมิคอล ได้เปิดด�าเนินการในประเทศไทยปี พ.ศ. 2510 
ด้วยการน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ โดยจัดตั้ง
ส�านักงานขึ้นในกรุงเทพฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 บริษัทฯ 
ได้ก่อสร้างโรงงานแห่งแรกขึ้นที่อ�าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อท�าการผลิตโพลิสไตรีน ด้วยเล็งเห็นถึง
ศักยภาพการเจริญเติบโตของตลาดเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย
และทั่วทั้งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

ในปีพ.ศ. 2530 ดาว เคมิคอล ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนเป็น
ครั้งแรกกับ เอสซีจี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมที่ได้รับ
การยอมรับมากที่สุดในประเทศไทย เพื่อจัดตั้งกลุ่มบริษัทร่วม
ทุน เอสซีจี - ดาว (SCG-DOW Group) ต่อมากลุ่มบริษัทร่วม
ทุนฯ ได้ย้ายการผลิตไปที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และได้
เริ่มการผลิตของโรงงานสไตรีน-บิวตาไดอีนเลเท็กซ์และโรงงาน
ผลิตโพลิยูริเทนขึ้นในปีพ.ศ. 2536 นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 
บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นตามล�าดับ ด้วยระบบการ
ผลิตครบวงจรและเป็นกลุ่มโรงงานที่มีก�าลังการผลิตระดับโลก 
อาทิ โรงงานโพลิสไตรีน โรงงานสไตรีนและเอททิลเบนซีน และ
โรงงานโพลิเอททิลีน

ในช่วงปี พ.ศ. 2549 จนถึงปี พ.ศ. 2551 กลุ่มบริษัท ดาว 
ประเทศไทย ได้ขยายการลงทุนในโครงการส่วนขยาย (Thai 
Growth Project) ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนมากกว่าหนึ่งแสนล้าน
บาท เพื่อสร้างกลุ่มโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ระดับโลก ภายใต้
กลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี - ดาว และการร่วมทุนกับ บริษัท โซล
เวย์ เอส. เอ.  ซึ่งเป็นบริษัทด้านเคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์ระดับโลก 
โรงงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้โครงการส่วนขยายนี้ ได้แก่ โรงงาน
เอททิลีนแครกเกอร์ บริหารงานโดยบริษัทมาบตาพุด โอเลฟินส์ 

และโรงงานอีก 4 แห่ง ภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัทร่วมทุน  
เอสซีจี – ดาว คือ โรงงานโพลิเอททิลีนแห่งที่ 2 โรงงานโพลิเอททิลีน 
ชนิดยืดหยุ่นพิเศษ โรงงานโพรพิลีนออกไซด์ รวมทั้งระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และยังมีอีกหนึ่งโรงงานที่บริหารงานโดย
บริษัทร่วมทุนระหว่าง ดาว กับ โซลเวย์ คือ โรงงานไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ ฐานการผลิตของโครงการส่วนขยายนี้ได้ถูกเปิดอย่างเป็น
ทางการเมื่อปีพ.ศ. 2554 และท�าให้ ดาว ประเทศไทยเป็นฐานการ
ผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ ดาว เคมิคอล ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

นอกจากนี้ ดาว ยังเป็นผู้น�าเข้าเคมีภัณฑ์ส�าหรับอุตสาหกรรม
หลากหลายในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมเคมีเพื่อ
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ก�าจัดแมลงในบ้านเรือน  และการผนวก
กิจการของบริษัท ยูเนียน คาร์ไบด์ ในปี พ.ศ. 2544  และบริษัท 
โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ ในปี พ.ศ. 2552  ยังท�าให้ ดาว กลายเป็น 
บริษัทชั้นน�าในด้านเคมีภัณฑ์และวัสดุชนิดพิเศษ อีกทั้งยังเป็นผู้น�า
ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสะอาด ในการผลิตที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ฐ�นก�รผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ ด�ว ในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก 



จริยธรรมทางธุรกิจ
เมื่อเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ดาว เคมิคอล ได้น�าเอา จริยธรรมทางธุรกิจแนวใหม่เข้ามาปรับใช้ภายใต้ชื่อ 
ไดมอนด์ แสตนดาร์ด (มาตรฐานเพชร – Diamond Standard) โดยจริยธรรมฉบับใหม่นี้ได้วางกรอบตามค่านิยมของบริษัท ครอบคลุมทุกด้าน
และมีความชัดเจนในการสร้างมาตรฐานความคาดหวังของบริษัทต่อพนักงาน และเป็นแนวทางให้กับพนักงานน�าไปปฏิบัติ ซึ่งหลักจริยธรรมนี้ได้น�า
มาใช้กับพนักงานทุกคนในเครือของ ดาว ทั้งหมด รวมถึงพนักงานของบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ดาว ด้วยเช่นกัน  หากต้อการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
จริยธรรมทางธุรกิจ ไดมอนด์ แสตนดาร์ด ของ ดาว เคมิคอล สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์นี้ http://www.dow.com/company/aboutdow/
code_conduct/ethics_conduct.htm 

ค่านิยมของเรา: 
•  ความซื่อสัตย์สุจริต
  เรายึดมั่นในค�าสัญญาและถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดส�าหรับเรา ค�าพูดของเราคือข้อผูกพันที่เราต้องยึดถือ

ปฏิบัติ และเราให้ความส�าคัญกับมาตรฐานทางด้านจริยธรรมสูงสุด ในทุกๆ ความความสัมพันธ์และทุกสิ่งที่
เราด�าเนินการทั่วโลก ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อความส�าเร็จของบริษัท 

• การเคารพผู้อื่น 
 เรายึดมั่นในคุณค่าที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน พนักงานทั้งหมดของ ดาว ถือเป็นกลไกอันทรงคุณค่าใน

การขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์และจินตนาการ ความมุ่งมั่น และการอุทิศตนของพนักงานของเรา 
ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญของการเติบโตของบริษัท

• พิทักษ์โลกของเรา
 เรายึดมั่นในการปกป้องแหล่งทรัพยากรของโลก การเดินทางสู่ความยั่งยืนของ ดาว คือการท�างานเพื่อ

แสวงหาค�าตอบที่ดีที่สุดต่อความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่สุด การตัดสินใจใดๆของเรา หรือนวัตกรรมต่างๆที่เรา
สร้างสรรค์ขึ้น และความส�าเร็จที่เราบรรลุตามเป้าหมาย ล้วนแล้วแต่ได้รับพลังขับเคลื่อนจากความมุ่งมั่นที่จะ 
“สร้างมาตรฐานเพื่อความยั่งยืน” เพื่อให้โลกมีความปลอดภัย ไร้มลพิษและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมส�าหรับ
คนรุ่นต่อๆ ไป

7รายงานผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ : การเป็นบริษัทที่มีผลก�าไรและได้รับการยอมรับมากที่สุดของโลก 
  ในฐานะบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

พันธกิจ : มุ่งมั่นผลิตนวัตกรรมอันจ�าเป็นยิ่งต่อการยกระดับวิถีชีวิตของมนุษยชาติ
  ให้มีความก้าวหน้า ด้วยการช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์
  ความต้องการของพวกเขาได้อย่างยั่งยืน
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2510
ก่อตั้งสำ�นักง�น
ข�ยในกรุงเทพฯ

2521
เปิดโรงง�น

โพลิสไตรีนที่
พระประแดง

2530
ลงน�มตั้งบริษัทร่วม
ทุนกับ เอสซีจี (กลุ่ม
บริษัทเอสซีจี-ด�ว)

2533
ก่อสร้�งโรงง�นที่
นิคมอุตส�หกรรม

ม�บต�พุด

2536
เปิดโรงง�นเลเทกซ์
และโพลิออลที่นิคม

อุตส�หกรรมม�บต�พุด

2538
เปิดโรงง�น

โพลิสไตรีนที่นิคม
อุตส�หกรรม
ม�บต�พุด

2540
เปิดโรงง�น

สไตรีนโมโนเมอร์
ที่นิคมอุตส�หกรรม

ม�บต�พุด

2541
โรงง�นโพลิสไตรีน 
โรงง�นเลเทกซ์และ
โรงง�นโพลิออล
ได้รับก�รรับรอง

ต�มม�ตรฐ�น ISO 
9001:2008

2542
เปิดโรงง�น

โพลิเอททิลีนที่
นิคมอุตส�หกรรม

ม�บต�พุด

2543
ขย�ยโรงง�น

สไตรีนโมโนเมอร์

2544
• ด�ว ควบรวมกิจก�ร

บริษัทยูเนียน ค�ร์ไบด์ 
เคมิคอล

• โรงง�นโพลิเอททิลีน 
โรงง�นโพลิสไตรีน 

 โรงง�นสไตรีนโมโนเมอร์  
โรงง�นเลเทกซ์และ
โรงง�นโพลิออลได้รับ
ก�รรับรองต�มม�ตร�
ฐ�น ISO 14001:2004

2549
ด�ว และ เอสซีจีประก�ศ
ร่วมลงทุนในโครงก�ร

ก่อสร้�งโรงง�นเอททิลีน 
แครกเกอร์แห่งใหม่

2550
ด�ว และบริษัทโซลเวย์
ประก�ศร่วมทุนในก�ร
สร้�งโรงง�นไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ ที่นิคม
อุตส�หกรรมเอเซีย

2551
• ด�ว และ เอสซีจีประก�ศร่วมทุน

สร้�งโรงง�นผลิตโพลิเอททิลีน
ชนิดยืดหยุ่นพิเศษ 

• ก่อสร้�งโรงง�นโพลิเอททิลีน
แห่งที่ 2 ในนิคมอุตส�หกรรม
ม�บต�พุด

ความส�าเรจ็ของ
กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย
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2552
• ด�ว ควบรวมกิจก�รบริษัท 

โรห์ม แอนด์ ฮ�สส์
•  ก่อสร้�งโรงง�นโพลิเอททิลีน

ชนิดยืดหยุ่นพิเศษ  โรงง�น
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โรงง�น
โพรพิลีนออกไซด์ และระบบ
ส�ธ�รณูปโภคขั้นพื้นฐ�น ที่
นิคมอุตส�หกรรมเอเซีย

2553
• เปิดโรงง�นโพลิเอททิลีนแห่งที่ 2 ในนิคมอุตส�หกรรมม�บต�พุด 
• ด�ว ประก�ศแผนสร้�งโรงง�นโพรพิลีนไกลคอลแห่งใหม่ในประเทศไทย
• ได้รับก�รต่ออ�ยุม�ตรฐ�น ISO 14001:2004 สำ�หรับโรงง�นโพลิเอททิลีน 
 โรงง�นโพลิสไตรีน โรงง�นสไตรีนโมโนเมอร์ โรงง�นเลเทกซ์และโรงง�นโพลิออล

2554
• เปิดโรงง�นโพลิเอททิลีน

ชนิดหยืดหยุ่นพิเศษ โรงง�น
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และ
โรงง�นโพรพิลีนออกไซด์ 

• ด�ว ประก�ศแผนสร้�งโรงง�น
โพลิโอเลฟินฟิล์มสำ�หรับเซลล์
แสงอ�ทิตย์ ในประเทศไทย 

2555
• เปิดฐ�นก�รผลิตแห่งใหม่ที่นิคมอุตส�หกรรมเอเซียอย่�งเป็นท�งก�ร
•  เปิดโรงง�นโพลิโอเลฟินฟิล์มสำ�หรับเซลล์แสงอ�ทิตย์ และโรงง�นโพรพิลีนไกลคอล
• ได้รับก�รต่ออ�ยุม�ตรฐ�น ISO 9001:2008 สำ�หรับโรงง�นโพลิเอททิลีน โรงง�นโพลิสไตรีน  
 ก�รบริห�รก�รผลิตของโรงง�นโพลิสไตรีนชนิดทนก�รติดไฟ โรงง�นโพลิออลและโพลิออล
 ผสม โรงง�นเลเทกซ์ และได้รับม�ตรฐ�น ISO9001:2008 สำ�หรับโรงง�นโพรพิลีนออกไซด์ และ
 โรงง�นโพลิเอททิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ 
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 • ผลิตภัณฑ์หมวดก�รเกษตร  (AgroSciences)
 • ผลิตภัณฑ์หมวดก�รก่อสร้�ง (Construction)
 • ผลิตภัณฑ์หมวดอุตส�หกรรมอิเลคทรอนิกส์
  และก�รสื่อส�ร (Electronics & Communications)
 • ผลิตภัณฑ์หมวดก�รจัดเก็บพลังง�น (Energy Storage)
 • ผลิตภัณฑ์หมวดก�รดูแลสุขภ�พและด้�นก�รแพทย์   
  (Healthcare & Medical)
 • ผลิตภัณฑ์หมวดเครื่องใช้ในบ้�นและสำ�นักง�น 
  (Home & Office)
 • ผลิตภัณฑ์หมวดโครงสร้�งพื้นฐ�น (Infrastructure)
 • ผลิตภัณฑ์หมวดก�รโภชน�ก�ร (Nutrition)
 • ผลิตภัณฑ์หมวดอุตส�หกรรมนำ้�มันและ
  ก๊�ซธรรมช�ติ (Oil & Gas)
 • ผลิตภัณฑ์หมวดบรรจุภัณฑ์ (Packaging)
 • ผลิตภัณฑ์หมวดก�รดูแลร่�งก�ยและเสื้อผ้� 
  (Personal Care & Apparel)
 • ผลิตภัณฑ์หมวดพลังง�นทดแทน (Renewable Energy)
 • ผลิตภัณฑ์หมวดย�นยนต์และก�รขนส่ง 
  (Transportation)
 • ผลิตภัณฑ์หมวดก�รกรองนำ้� (Water)

บริษัท คาร์ ไบด์ 
เคมิคอล 

(ประเทศไทย) จำากัด
ผู้ผลิตยางสังเคราะห์ 

บริษัท โรห์ม แอนด์ 
ฮาสส์ เคมิคอล 

(ประเทศไทย) จำากัด 
ผู้ผลิตสารเคลือบ

สีอะคริลิคและสารละลาย
โพลิอะคริลิคเอซิด

บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ 
(ประเทศไทย) จำากัด

ผู้นำาเข้าเคมีภัณฑ์เพ่ือ
การเกษตรและผลิตภัณฑ์

กำาจัดแมลงภายในบ้านเรือน

บริษัท ดาว เคมิคอล 
ประเทศไทย จำากัด

ผูผ้ลติโพลอิอล โพลอิอลผสม 
 โพลิโอเลฟินฟิล์มสำาหรับ

เซลล์แสงอาทิตย์  และ 
โพรพิลีนไกลคอล รวมถึง
การนำาเข้าผลิตภัณฑ์ของ 
ดาว เพื่อตอบสนองต่อ

อุตสาหกรรมอันหลากหลาย 

ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการตลาด
ผลิตภัณฑ์ต่�งๆของกลุ่มบริษัท ด�ว  ประเทศไทย เป็นส่วนประกอบอยู่ในผลิตภัณฑ์ของหล�กหล�ยอุตส�หกรรม 
ดังปร�กฏอยู่ในร�ยก�รข้�งล่�งนี้ ส�ม�รถดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเร� www.dow.com ภ�ยใต้
หัวข้อ สินค้�และบริก�ร (Products and Services) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดแบ่งผลิตภัณฑ์และบริก�รเป็นหมวดหมู่ดังนี้

รายงานผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน



11รายงานผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทเอซีจี-ดาว
บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท 

เอสซีจี กับ บริษัท ดาว เคมิคอล

• บรษัิท สยามสไตรนีโมโนเมอร์ จำากดั
  ผู้ผลิตสไตรีนโมโนเมอร์ 

• บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำากัด 
  ผู้ผลิตโพลิสไตรีน 

• บรษัิท เอม็ทพี ีเอชพพีโีอ แมนแูฟคเจอริง่ จำากดั
   ผู้ผลิตโพรพิลีนออกไซด์ 

• บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำากัด
  ผู้ผลิตโพลิเอททิลีน
  ความหนาแน่นต�่าเชิงเส้น

บริษัทร่วมทุนที่
ดำาเนินการโดย เอสซีจี 

บริษัทร่วมทุนระหว่าง
บริษัท ดาว เคมิคอล 
กับ บริษัท โซลเวย์ 

ที่ดำาเนินการ
โดย บริษัท โซลเวย์

• บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำากัด
  ผู้ผลิตเอททิลีน โพรพิลีน มิกซ์ซีโฟร์ 
  เบนซีนและโทลูอีน 

• บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำากัด 
  ผู้ผลิตเอททิลีน โพรพิลีน เบนซีน โทลูอีน 
  และมิกซ์ไซลีน 

• บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำากัด 
  ผู้ผลิตสไตรีนบิวตาไดอีน เลเทกซ์ 
  และโพลิเอททิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ 

  • บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี 
(ประเทศไทย) จำากัด

   ผู้ผลิตไฮโดรเจน และ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

• บริษัท ระยอง เทอร์มินอล จำากัด
  โรงเก็บรักษาและรับส่งสินค้า 
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ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการปัจจุบันได้

อย่างชาญฉลาด

นวัตกรรม
สำาหรับอนาคต

การปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

หุ้นส่วนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น

เทคโนโลยีของเร�ช่วยให้
ลูกค้�และลูกค้�ของลูกค้�
เร�ส�ม�รถพัฒน�สินค้�และ
บริก�ร เพื่ออน�คตที่ยั่งยืน
ม�กขึ้น

เร�ช่วยส่งเสริมคว�มยั่งยืนของ
ของสังคมและโลกของเร�ด้วย
ก�รพัฒน�นวัตกรรมด้�น
เทคโนโลยีสำ�หรับตล�ดปัจจุบัน
และอน�คต 

โครงสร้�งพื้นฐ�นของเร�ส่ง
ผลเชิงบวกต่อองค์กร  ชุมชน
ของเร�และตัวเร�เอง จึงทำ�ให้
ก�รปฏิบัติง�นของเร�เป็นแบบ
อย่�งที่ดีสำ�หรับผู้อื่น ในทุกๆ 
แห่งที่เร�เข้�ไปปฏิบัติง�นด้วย

เร�เป็นผู้นำ�ในทุกด้�นของก�ร
ดำ�เนินง�นเพื่อคว�มยั่งยืน 
โดยร่วมมือกับทุกภ�คส่วน
อย่�งเปิดกว้�ง ทั้งกับลูกค้� 
ผู้รับเหม� ชุมชน ภ�คประช�
สังคม และรัฐบ�ล

พันธกิจเพื่อความยั่งยืน
ทุกวันนี้ เร�อยู่ในโลกที่มีทรัพย�กรอันจำ�กัด ซึ่ง ด�ว ตระหนักดีว่�ทุกๆ ย่�งก้�วของเร�นั้น
สำ�คัญต่อโลก ดังนั้นเร�จึงระมัดระวังในทุกย่�งก้�วของก�รดำ�เนินธุรกิจ และทุ่มเทคว�ม
ส�ม�รถและทรัพย�กรที่มีอยู่ รวมทั้งนักวิทย�ศ�สตร์และวิศวกรที่ดีที่สุดของบริษัทฯ เพื่อ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยรับมือกับปัญห�ที่ท้�ท�ยของโลก โดยมีเป้�หม�ยสูงสุด คือ 
ก�รส่งเสริมคว�มยั่งยืนของโลกเร�ด้วยวิทย�ศ�สตร์ที่เหม�ะสม

ด�ว ได้นำ�หลักก�รพัฒน�เพื่อคว�มยั่งยืน ม�ปรับใช้ในทุกๆ ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ 
เพื่อให้สอดคล้องกับพันธสัญญ�ด้�นคว�มยั่งยืนที่เร�ได้ให้ ไว้ โดยเร�จะใช้ทรัพย�กรอย่�ง
มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น สร้�งคุณค่�ให้กับลูกค้�และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเร� สร้�งสรรค์
ผลิตภัณฑ์และบริก�รที่ตอบโจทย์คว�มต้องก�รของผู้คน รวมทั้งส่งเสริมคุณภ�พชีวิตของ
คนรุ่นปัจจุบันและลูกหล�นของเร�ในอน�คต 

ในปี พ.ศ. 2538  ด�วได้ประก�ศเป้�หม�ยเพื่อส่งเสริมผลก�รดำ�เนินง�นด้�นสิ่งแวดล้อม 
สุขภ�พ และคว�มปลอดภัยของเร�ให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งก�รดำ�เนินก�รต�มเป้�หม�ยดังกล่�ว
ประสบผลสำ�เร็จเป็นอย่�งดี ต่อม�ในปี พ.ศ. 2549 บริษัทฯ ได้ก้�วสู่คว�มท้�ท�ยยิ่งขึ้น โดย
ก�รประก�ศเป้�หม�ยเพื่อคว�มยั่งยืนสำ�หรับ ปี พ.ศ. 2558 (2015 Sustainability Goals) 
โดยมีเป้�หม�ยหลักเพื่อสร้�งส�ยสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับชุมชนต่�งๆ รอบพื้นที่ปฏิบัติก�ร
ของเร� รวมทั้งพัฒน�ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของบริษัทฯ อย่�งไม่หยุดนิ่ง เพื่อแก้ปัญห�ที่
ท้�ท�ยของโลก โดยก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่�และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมม�กที่สุด

หลักความยั่งยืนของ ดาว
ในฐ�นะผู้นำ�ด้�นเคมีประยุกต์ของโลก ด�ว ส�ม�รถช่วยผลักดันให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้น ด้วยก�รค้นคว้�และคิดค้น
นวัตกรรมเพื่อก�รแก้ปัญห�เพื่อส่งเสริมคว�มก้�วหน้�ของมนุษย์อย่�งยั่งยืน พร้อมๆ ไปกับก�รสร้�งคว�มเติบโตท�งธุรกิจของเร� 
โดยยึดหลักสำ�คัญในก�รดำ�เนินง�นด้�นนี้ใน 4 ด้�น ได้แก่
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เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนส�าหรับปี พ.ศ. 2558
เป้�หม�ยเพื่อคว�มยั่งยืนสำ�หรับปี พ.ศ. 2558 ของบริษัท ด�ว เคมิคอล ครอบคลุมก�รดำ�เนินง�นใน 7 ด้�นสำ�คัญ ดังนี้

การใช้สารเคมีอย่างยั่งยืน
ภ�ยในปี พ.ศ. 2558 ด�วตั้งเป้�หม�ยเพิ่มยอดข�ยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับก�รพัฒน�ให้สอดคล้องกับเป้�หม�ย
ก�รใช้ส�รเคมีอย่�งยั่งยืน ให้มีสัดส่วน 10% ของยอดข�ยทั้งหมด 

บริษัทฯ จะร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ของก�รดำ�เนินง�นนี้แก่ส�ธ�รณะ โดย

 • ร�ยง�นก�รประเมินผลประจำ�ปีสำ�หรับดัชนีก�รใช้ส�รเคมีอย่�งยั่งยืน และผลก�รดำ�เนินง�นเป็นร้อยละ
ของยอดข�ยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับก�รพัฒน�ให้สอดคล้องกับเป้�หม�ยก�รใช้ส�รเคมีอย่�งยั่งยืน

 • นำ�เสนอ และ/หรือเผยแพร่ก�รประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งที่อยู่ในตล�ดแล้ว และที่อยู่
ในแผนพัฒน�  โดยดำ�เนินก�รประเมินอย่�งเป็นอิสระจ�กบุคคลภ�ยนอก

 • ชี้แจงข้อมูลคว�มก้�วหน้�ของโครงก�รวิจัย ก�รลงทุน และก�ร
ดำ�เนินก�รอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับก�รสร้�งสรรค์นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับเป้�หม�ยก�รใช้ส�รเคมีอย่�งยั่งยืน 

 • ส่งเสริมก�รใช้ส�รเคมีอย่�งยั่งยืนในระดับน�น�ช�ติ ผ่�นก�ร
มอบร�งวัลแก่นักเรียน นักศึกษ� และบุคล�กรของบริษัทฯ ภ�ยใต้
โครงก�ร Dow Sustainability Innovation Challenge Award
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การอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน 

การด�าเนินงานต่อปัญหาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 

ภ�ยในปี พ.ศ. 2558 ด�ว ตั้งเป้�หม�ยในก�รบรรลุผลสำ�เร็จในก�รคิดค้นนวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญห�ที่ท้�ท�ยของโลกได้อย่�งมีนัยสำ�คัญ ให้ ได้อย่�งน้อย 3 เรื่อง คือ

• ปัญห�ด้�นพลังง�น และคว�มแปรปรวนของสภ�พภูมิอ�ก�ศ
• ปัญห�ด้�นนำ้�ดื่มสะอ�ด อ�ห�รและที่พักอ�ศัยให้มีอย่�งเพียงพอ
• ปัญห�ด้�นสุขภ�พ

การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหา
ที่ท้าทายของโลกปัจจุบัน

ด�ว ตั้งเป้�หม�ยที่จะรักษ�ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกให้คงอยู่ในระดับตำ่�กว่�ก�รปล่อย
ก๊�ซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2549

• ตั้งเป้�หม�ยใช้พลังง�นสะอ�ด 400 เมกกะวัตต์ ภ�ยในปี พ.ศ. 2568
• แสวงห�แนวท�งในก�รสร้�งก�รเติบโตให้แก่ธุรกิจโดยไม่เพิ่มปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก
• กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มฉนวนกันคว�มร้อนของด�ว ส�ม�รถช่วยลดปริม�ณก�รปล่อยก๊�ชเรือน

กระจกอย่�งทวีคูณได้ม�กกว่�หกเท่� 
• ร�ยง�นก�รดำ�เนินก�รเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�น  และก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือน

กระจก ในกระบวนก�รผลิตสินค้�และบริก�รของบริษัทฯ ผ่�นระบบ  Net Impact Tool ซึ่งจะ
ประมวลภ�วก�รณ์พลังง�นและก๊�ซเรือนกระจกตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

ภ�ยในปี พ.ศ. 2558 ด�ว ตั้งเป้�หม�ยในก�รลดสัดส่วนก�รใช้พลังง�นต่อหน่วยก�รผลิตจ�กอัตร�ในปี พ.ศ. 2548 ลง 25% ในทุกๆ ปี

• อัตร�ก�รใช้พลังง�นต่อหน่วยของโรงง�นของเร� ได้รับก�รปรับปรุงให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น 40% นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ซึ่งส�ม�รถ
ช่วยบริษัทฯ ประหยัดค่�ใช้จ่�ยได้ถึง 2.4 หมื่นล้�นเหรียญสหรัฐฯ (ประม�ณ 7.2 แสนล้�นบ�ท) หรือประม�ณ 5.2 พันล้�นล้�น บีทียู

• เร�เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุตส�หกรรมร�ยใหญ่ที่คิดค้นนวัตรรมที่ส�ม�รถลดก�รใช้พลังง�น อ�ทิ ฉนวนที่ติดตั้งในอ�ค�รต่�งๆ  
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ย�นพ�หนะส�ม�รถใช้พลังง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ เทคโนโลยีสำ�หรับก�รสร้�งพลังง�นจ�กลม และระบบ
พลังง�นแสงอ�ทิตย์ที่ติดตั้งอยู่กับวัสดุที่ใช้ในก�รก่อสร้�ง
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การเสริมสร้างเพื่อความส�าเร็จของชุมชน

การเป็นผู้น�าด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

การปกป้องอาชีวอนามัยของมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

 ติดต�มร�ยข้อมูลล่�สุดของพันธกิจเพื่อคว�มยั่งยืนได้ที่ www.dow.com/sustainability/pbreports.

ภ�ยในปี พ.ศ. 2558 ด�ว ตั้งเป้�หม�ยที่จะจัดพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูลประเมินผลด้�นคว�มปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเร�ให้ได้ทั้งหมด

• ข้อมูลประเมินผลด้�นคว�มปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ครอบคลุมหัวข้อต่�งๆ เช่น 
อันตร�ยพื้นฐ�น ก�รใช้ คว�มเสี่ยง และก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

• นำ�ม�ตรฐ�นด้�นคว�มปลอดภัย สุขภ�พ และสิ่งแวดล้อม REACH ของสหภ�พยุโรป 
ม�ใช้กับทุกผลิตภัณฑ์และกลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม่ว่�ผลิตภัณฑ์เหล่�นั้นจะส่งออกไปยังตล�ด
สหภ�พยุโรปหรือไม่ก็ต�ม

• เปิดเผยข้อมูลประเมินผลด้�นคว�มปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แก่ส�ธ�รณะ โดยส�ม�รถ
เข้�ถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dowproductsafety.com

• ก�รประเมินผลด้�นคว�มปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สำ�หรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทุก
ชนิดจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558 โดยผ่�นกระบวนก�รตรวจสอบจ�กบุคคลที่ส�ม ทั้งนี้ 

 ก�รประเมินผลด้�นคว�มปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร�ยก�รเร่งด่วน จะแล้วเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. 2553

ภ�ยในปี พ.ศ. 2558 ด�ว ตั้งเป้�หม�ยว่� 100 เปอร์เซนต์ของพื้นที่ก�รปฏิบัติง�น
ที่สำ�คัญของ ด�ว จะต้องได้รับก�รยอมรับจ�กชุมชนในพื้นที่นั้นๆ ต�มอัตร�ก�ร
ยอมรับที่แต่ละพื้นที่นั้นได้กำ�หนดขึ้น

บริษัทฯ ร่วมมือกับธุรกิจท้องถิ่นและผู้อ�ศัยในชุมชนท้องถิ่น ในก�รสร้�งสรรค์
ชุมชนที่เข้มแข็ง ปลอดภัย และมีคว�มยั่งยืน โดยกระบวนก�รต่�งๆ อ�ทิ 

• ก�รมีส่วนร่วม
• ก�รว�งเป้�หม�ยและแผนในเรื่องต่�งๆ ร่วมกัน
• ก�รลงมือปฏิบัติร่วมกันเพื่อบรรลุเป้�หม�ยคว�มสำ�เร็จในระยะย�ว

ด�ว ตั้งเป้�หม�ยในก�รปรับปรุงผลของตัวชี้วัดหลักของก�รปฏิบัติง�นด้�นสิ่งแวดล้อม 
อ�ชีวอน�มัย และคว�มปลอดภัยให้ดีขึ้นเฉลี่ย 75% จ�กผลของปี พ.ศ. 2548 

• เป็นผู้นำ�ในก�รดำ�เนินก�รในทุกด้�นที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อม อ�ชีวอน�มัย และคว�ม
ปลอดภัย 

• ด�ว เคมิคอล เป็นหนึ่งในบริษัท ที่นำ�อุปกรณ์ป้องกันม�ให้พนักง�นใช้เพื่อคว�มปลอดภัย 
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2440 และในปัจจุบันนี้ เร�ได้สร้�งก�รมีส่วนร่วมกับชุมชนที่เป็นเพื่อน
บ้�นของเร�โดยผ่�นโครงก�รพัฒน�ชุมชนร่วมกับคณะที่ปรึกษ�ในชุมชน (Community 
Advisory Panels)

• วิสัยทัศน์ก�รลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Vision of Zero)  ของบริษัทฯ แสดงให้เห็นทัศนคติ
ของผู้บริห�รและวัฒนธรรมองค์กรของเร� ที่ตั้งปณิธ�นจะขจัดอุบัติเหตุทั้งปวง ลดก�ร
บ�ดเจ็บและเหตุต่�งๆ ให้เป็นศูนย์



หลังจ�กกลุ่มโรงง�นใหม่เปิดดำ�เนินก�ร  ปริม�ณก�รข�ยและยอดก�รผลิตเติบโตขึ้นอย่�งต่อเนื่อง

ปริม�ณข�ยสุทธิของบริษัทต่�งๆ ในกลุ่มบริษัท ด�ว ประเทศไทย

ยอดก�รผลิตรวมของบริษัทต่�งๆ ในกลุ่มบริษัท ด�ว ประเทศไทย
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นับตั้งแต่ บริษัท ด�ว เคมิคอล เริ่มเข้�ม�ดำ�เนินธุรกิจในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2510 
เริ่มจ�กสำ�นักง�นเล็กๆ ในกรุงเทพฯ จนปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ด�ว ประเทศไทย กล�ยม�เป็น
ศูนย์กล�งก�รผลิตของกลุ่มบริษัท ด�ว เคมิคอล ในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิค ซึ่งตลอดหล�ย
ปีที่ผ่�นม� เร�ได้ลงทุนในโครงก�รต่�งๆ อย่�งต่อเนื่อง โดยส่งผลให้ยอดก�รผลิตและ
ปริม�ณก�รข�ยของกลุ่มบริษัท ด�ว ประเทศไทย เติบโตขึ้นเป็นลำ�ดับ 

ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน
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การลงทุนของ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ระหว่าง ปี พ.ศ. 2552-2555

กลุ่มบริษัท ด�ว ประเทศไทย ได้ลงทุนในประเทศไทยอย่�งต่อเนื่อง อันเป็นก�รตอกยำ้�ถึงนโยบ�ยของบริษัทฯ ที่จะช่วยเสริมสร้�งคว�ม
มั่นคงท�งเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ทั้งนี้ ในระหว่�งปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2555 บริษัทฯ มีก�รลงทุนเป็นมูลค่�หล�ยพันล้�นเหรียญ
สหรัฐ ในโครงก�รต่�งๆ รวมทั้งก�รก่อสร้�งโรงง�นหล�ยแห่งภ�ยในศูนย์ก�รผลิตแห่งใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตส�หกรรม
เอเซีย จังหวัดระยอง ภ�ยใต้โครงก�รส่วนขย�ย (Thai Growth Project) และต่อม�ในปี พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัท ด�ว ประเทศไทย ได้
ก่อสร้�งและเปิดดำ�เนินก�รโรงง�นโพรพิลีนไกลคอล และโรงง�นโพลิโอลิฟินฟิล์ม ซึ่งเป็นโรงง�นที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในกระบวนก�รผลิต และเป็นก�รขย�ยธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่ก�รผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รให้บริก�ร
ลูกค้�ในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก และยังเป็นก�รช่วยส่งเสริมศักยภ�พด้�นเทคโนโลยีอุตส�หกรรมของประเทศในเวล�เดียวกัน

พ.ศ. 2553
  • กลุ่มบริษัท ด�ว ประเทศไทย ได้เปิดดำ�เนินก�รโรงง�นโพลิเอททิลีนแห่งที่สอง ทำ�ก�รผลิตโพลิเอททิลีนคว�มหน�แน่นตำ่�เชิงเส้น 
   (LLDPE) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำ�หรับก�รผลิตสินค้�ที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน โดยส�ม�รถทำ�ก�รผลิตสอดประส�นกับโรงง�นโพลิเอททิลีนแห่ง

แรกได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ช่วยตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

พ.ศ. 2554
  • เปิดดำ�เนินก�รโรงง�นโพลิเอททิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ ผลิตพล�สโตเมอร์และอีล�สโตเมอร์คุณภ�พสูงที่ส�ม�รถนำ�ไปผลิตสินค้�

พล�สติกได้อย่�งหล�กหล�ย เพื่อป้อนให้กับลูกค้�ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่�งรวดเร็วในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์  AFFINITY™ 
   (โพลิโอเลฟินพล�สโตเมอร์) และ ผลิตภัณฑ์ ENGAGE™ (โพลิโอเลฟิน อีล�สโตเมอร์)

  • เปิดดำ�เนินก�รโรงง�นโพรพิลีนออกไซด์ ซึ่งเป็นโรงง�นที่มีกำ�ลังก�รผลิตระดับโลกและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยล่�สุดในก�รผลิต
   โพรพิลีนออกไซด์จ�กไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ หรือ HPPO  ซึ่งพัฒน�ขึ้นโดยบริษัท ด�ว เคมิคอล และบริษัท บีเอเอสเอฟ โดยเทคโนโลยี

ดังกล่�วนี้ ส�ม�รถผลิตโพรพิลีนออกไซด์จ�กไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้อย่�งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุด โดยโพรพิลีนออกไซด์เป็น
วัตถุดิบสำ�หรับผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมหล�กหล�ยประเภท อ�ทิ โพรพิลีนไกลคอล โพลิยูรีเทน และไกลคอลอีเทอร์ 

  • เปิดดำ�เนินก�รโรงง�นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เป็นโรงง�นที่ผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ จ�กอ�ก�ศและ
   ก๊�ซไฮโดรเจน โดยใช้เทคโนโลยีที่บริษัท โซลเวย์ จัดห�ให้ภ�ยใต้ข้อตกลงของบริษัทร่วมทุนระหว่�งบริษัท ด�ว เคมิคอล กับบริษัท โซลเวย์  

โดยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั้น เป็นวัตถุดิบในก�รผลิตโพรพิลีนออกไซด์  

พ.ศ. 2555
  • เปิดดำ�เนินก�รโรงง�นผลิตโพลิโอเลฟินฟิล์มสำ�หรับเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในก�รผลิตแผงเซลล์พลังง�นแสงอ�ทิตย์ ซึ่งจะช่วยให้แผงเซลล์

พลังง�นแสงอ�ทิตย์ผลิตพลังง�นได้เสถียรและมีประสิทธิภ�พ  โดยก�รลงทุนนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้�นก�รพัฒน�นวัตกรรม
เพื่อเพิ่มโอก�สท�งธุรกิจและสร้�งมูลค่�เพิ่มให้แก่ธุรกิจของลูกค้�

  • เปิดดำ�เนนิก�รโรงง�นโพรพลินีไกลคอล ซึง่เป็นโรงง�นทีม่กีระบวนก�รผลติทีป่ลอดภยั มปีระสทิธภิ�พด ีและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม  
อีกทั้งส�ม�รถผลิตไกลคอลคุณภ�พสูง เช่นเดียวกับโรงง�นอื่นๆ ของด�ว ในภูมิภ�คอื่นๆ ทั่วโลก โรงง�นโพรพิลินไกลคอล 
แห่งใหม่นี้ จะใช้โพรพิลีนออกไซด์ ซึ่งผลิตโดยนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมล่�สุดในก�รผลิตโพรพิลีนออกไซด์จ�ก

   ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (HPPO) โพรพิลีนไกลคอล เป็นวัตถุดิบที่นำ�ม�ใช้ผลิตสินค้�อุปโภคบริโภคหล�ยชนิด เช่น เภสัชภัณฑ์ 
อ�ห�ร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอน�มัยส่วนบุคคล และอื่นๆ อีกม�กม�ย
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สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมในประเทศไทย
ประเทศไทยมีคว�มได้เปรียบในด้�นที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในธุรกิจอุตส�หกรรมปิโตรเคมี ด�ว เคมิคอล จึงได้ก่อตั้งโรงง�นปิโตรเคมี
ขั้นกล�งและขั้นปล�ยขึ้นในประเทศไทย และได้นำ�เอ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยม�ใช้ในโรงง�นผลิตดังกล่�ว 

ก�รลงทุนในกิจก�รปิโตรเคมีขั้นกล�งและขั้นปล�ยของบริษัท ด�ว  ประเทศไทย ช่วยสร้�งมูลค่�เพิ่มให้แก่อุตส�หกรรมปิโตรเคมีของ
ประเทศอย่�งชัดเจน ดังจะเห็นได้จ�กก�รเกิดโรงง�นโพรพิลีนออกไซด์แห่งใหม่ ซึ่งผลิตวัตถุดิบสำ�หรับอุตส�หกรรมหล�กหล�ย อ�ทิ  
โพลิยูรีเทน โพรพิลีนไกลคอลและไกลคอลอีเทอร์ ซึ่งใช้ในกระบวนก�รผลิตผลิตภัณฑ์ต่�งๆ ในกลุ่มอุตส�หกรรม เช่น วัสดุก่อสร้�ง 
อุตส�หกรรมย�นยนต์ เครื่องเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งต่�งๆ อุปกรณ์สำ�หรับนักกีฬ� และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอน�มัย
ส่วนบุคคล และอื่นๆ

นอกจ�กนั้น ด�ว ยังคิดค้นนวัตกรรมและนำ�ออกสู่ตล�ดอย่�งต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่�งยิ่งต่อลูกค้�และอุตส�หกรรม
ก�รผลิตในประเทศไทย เช่น อุตส�หกรรมก�รผลิตสีท�บ้�น อุตส�หกรรมก�รแปรรูปอ�ห�ร อุตส�หกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้�และ
อิเล็กทรอนิกส์ และกิจก�รผลิตสินค้�อ�ห�รและย� เป็นต้น เนื่องจ�กผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรมเหล่�นั้น ส�ม�รถใช้ประโยชน์จ�ก
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจ�กนวัตกรรมของ ด�ว เพื่อเพิ่มมูลค่�ให้แก่สินค้�และธุรกิจของตัวเองได้

การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ก�รลงทุนในโครงก�รต่�งๆ ของบริษัทฯ ในช่วงปีที่ผ่�นม� ไม่เพียงแต่กระตุ้นก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจให้กับประเทศและสร้�งมูลค่�เพิ่มให้แก่
อุตส�หกรรมเท่�นั้น แต่ยังช่วยเร่งให้เกิดก�รต่อยอดท�งคว�มรู้และเทคโนโลยี รวมทั้งก�รแบ่งปันองค์คว�มรู้ ไปสู่กลุ่มผู้ประกอบก�รต่�งๆ 
ในอุตส�หกรรม 

วิศวกรผู้เชี่ยวช�ญในก�รเปิดเดินเครื่องโรงง�นของ ด�ว จ�กประเทศต่�งๆ ทั่วโลก ได้ทำ�ง�นอย่�งใกล้ชิดกับวิศวกรช�วไทย และถ่�ยทอด
คว�มรู้และวิธีปฏิบัติต่�งๆ ให้ เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นในโรงง�นผลิตทุกแห่งเป็นไปอย่�งร�บรื่นตลอดระยะเวล�ก�รทำ�ง�นในระยะย�ว

นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำ�เนินก�รติดตั้งเทคโนโลยีก�รผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโรงง�นของ ด�ว ด้วย เช่น ที่โรงง�น
โพลิเอททิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ ในนิคมอุตส�หกรรมเอเซีย ซึ่งได้ออกแบบให้เป็นก�รผลิตระบบปิด มีก�รรวบรวมไอระเหยจ�กกระบวนก�ร
ผลิตไปกำ�จัดที่หอเผ� กระบวนก�รผลิตไม่มีก�รใช้ส�รที่เป็นส�รก่อมะเร็งและส�รประกอบอินทรีย์ระเหยง่�ย และไม่มีก�รปลดปล่อย
ออกไซด์ของซัลเฟอร์ นอกจ�กนั้น ยังมีก�รใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดก�รระบ�ยออกไซด์ของไนโตรเจนจ�กกระบวนก�รผลิตด้วย

ด�ว เคมิคอล มุ่งมั่นที่จะนำ�เทคโนโลยีที่มีคว�มทันสมัยที่สุด ณ ช่วงเวล�ก�รก่อสร้�งโรงง�นนั้นๆ ม�ใช้ในกิจก�รของบริษัทฯ ในประเทศไทย 
ก�รนำ�เทคโนโลยีที่ดีที่สุดม�ใช้ในกิจก�รของบริษัทฯ ทำ�ให้เร�ส�ม�รถดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยก�รปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมตลอด
กระบวนก�รผลิตได้อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ และส�ม�รถบริห�รก�รใช้วัตถุดิบและทรัพย�กรในก�รผลิตได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดย
เทคโนโลยีที่นำ�ม�ใช้ เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงและต้องก�รผู้ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญและเป็นมืออ�ชีพในก�รปฏิบัติก�ร จึงนับเป็นคว�มภ�คภูมิใจ
อย่�งยิ่งของกลุ่มบริษัท ด�ว ประเทศไทย ที่ปัจจุบัน พนักง�นปฏิบัติง�นและพนักง�นระดับผู้จัดก�รที่มีส่วนเกี่ยวข้องในก�รปฏิบัติง�นใน
โรงง�นที่ได้รับก�รติดตั้งเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัยเหล่�นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นคนไทยทั้งสิ้น

ดาว เคมคิอล มุง่มัน่ทีจ่ะน�าเทคโนโลยทีีม่คีวามทนัสมยัทีส่ดุ 
ณ ช่วงเวลาการก่อสร้างโรงงานนัน้ๆ มาใช้ในกจิการของบรษิทัฯ 
ในประเทศไทย 

ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศไทย
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ด�ว ประเทศไทย มีบทบ�ทอย่�งเด่นชัดในก�รส่งเสริมก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  
ก�รพัฒน�โครงก�รใหม่ๆ ของบริษัทฯ ในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่�นม� ช่วยส่งเสริมก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจและก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนของ
ประเทศไทย โดยช่วยกระตุ้นบรรย�ก�ศก�รลงทุน สร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับอุตส�หกรรมปิโตรเคมีของไทย ส่งเสริมให้เกิดก�รพัฒน�และ
ถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยี เพิ่มก�รจ้�งง�น พัฒน�ทักษะคว�มชำ�น�ญให้กับคนไทย และยังก่อให้เกิดก�รเติบโตของเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ด้วยก�รสร้�งโอก�สท�งธุรกิจในภูมิภ�คนั้นๆ ก�รชำ�ระภ�ษีท้องถิ่นและก�รสมทบในกองทุนต่�งๆ เพื่อสังคม
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การสร้างงานและการพัฒนาทักษะความช�านาญให้กับคนไทย
บริษัท ด�ว ประเทศไทย ให้คว�มสำ�คัญกับก�รลงทุนในก�รพัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กรและก�รพัฒน�ทักษะคว�มชำ�น�ญใน
วิช�ชีพ โดยจัดให้มีก�รฝึกอบรมต่�งๆ แก่พนักง�นประจำ� รวมทั้งพนักง�นสัญญ�จ้�งและผู้รับเหม�ช่วงอย่�งสมำ่�เสมอ

  • ส่งเสริมการจ้างงาน
   จำ�นวนพนักง�นในบริษัทต่�งๆ ที่อยู่ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ด�ว ประเทศไทยและกลุ่มบริษัทร่วมทุน เพิ่มขึ้นจ�ก 764 

ตำ�แหน่งในปี พ.ศ. 2552 เป็นจำ�นวนเกือบ 1000 คน ในปี พ.ศ. 2555 โดยเป็นผลสืบเนื่องม�จ�กก�รลงทุนขย�ยโรงง�นของ 
บริษัทฯ ในช่วงเวล�ดังกล่�ว นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังได้ว่�จ้�งพนักง�นสัญญ�จ้�งเพื่อสนับสนุนก�รทำ�ง�นของเร�ให้สำ�เร็จ
ลุล่วง ยกตัวอย่�งเช่น ในโครงก�รส่วนขย�ย บริษัทฯ ได้ว่�จ้�งพนักง�นสัญญ�จ้�งจำ�นวนกว่� 10,000 คน เพื่อปฏิบัติง�นใน
พื้นที่ในช่วงก�รก่อสร้�งโรงง�นในโครงก�รดังกล่�ว

  • การพัฒนาทักษะความชำานาญในวิชาชีพ 
   ด�ว ให้คว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�น อ�ทิ มีก�รส่งพนักง�นในตำ�แหน่งสำ�คัญๆ ไปฝึกอบรมในประเทศ

ต่�งๆ เช่น แคน�ด� เยอรมัน เบลเยี่ยม และสหรัฐฯ ซึ่งพนักง�นเหล่�นั้นจะมีโอก�สได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและโอก�สคว�ม
ก้�วหน้�ในอ�ชีพ โดยอ�จมีโอก�สเข้�รับตำ�แหน่งระดับภูมิภ�คได้ 

   สำ�หรับพนักง�นใหม่ที่เพิ่งเข้�ม�ร่วมง�นกับด�ว พนักง�นเหล่�นั้นจะได้เข้�รับก�รฝึกอบรมต�มม�ตรฐ�นที่ดีที่สุดของ ด�ว 
และเข้�ร่วมทีมกับพนักง�นที่มีประสบก�รณ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ส�ม�รถปรับตัวเข้�กับก�รทำ�ง�นที่ ด�ว และปฏิบัติง�นได้อย่�ง
ร�บรืน่ซึง่ก�รฝึกอบรมนีจ้ะเอือ้ให้พนกัง�นใหม่ได้เรยีนรูจ้�กก�รทำ�ง�นจรงิกบัพนกัง�นเก่�ทีม่ปีระสบก�รณ์ บรษิทัฯ มเีครือ่งมอื 
แหล่งทรัพย�กรคว�มรู้ และโครงก�รฝึกอบรมต่�ง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้พนักง�นพัฒน�คว�มรู้คว�มชำ�น�ญของตนเอง 
อ�ทิ หลักสูตรอบรมระดับส�กลสำ�หรับผู้นำ�ในอน�คต หลักสูตรเฉพ�ะต�มตำ�แหน่งง�น และหลักสูตรพิเศษ เป็นต้น บริษัทฯ  
ยังมีโครงก�รที่ช่วยเสริมทักษะคว�มชำ�น�ญให้กับผู้รับเหม�ช่วงอีกด้วย

 โครงการเสริมทักษะความชำานาญให้กับผู้รับเหมาช่วง

 • โครงการประเมินทักษะความช�านาญ 
  ในปี พ.ศ. 2552 เร�ได้ริเริ่ม “โครงก�รประเมินทักษะคว�มชำ�น�ญ” (Skill Assessment Program) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพิ่มพูนทักษะคว�มชำ�น�ญให้แก่ผู้ปฏิบัติง�น และเพื่อคว�มปลอดภัยในก�รปฏิบัติง�นในทุกขั้นตอน และนับตั้งแต่เร�นำ�
โครงก�รนี้ม�ปฏิบัติ บริษัทฯ พบว่�สถิติคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นดีขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญ โครงก�รประเมินทักษะคว�ม
ชำ�น�ญไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงผลก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มปลอดภัยของบริษัทฯ เท่�นั้น แต่ยังช่วยพัฒน�ม�ตรฐ�นด้�น
คว�มปลอดภัยและคว�มชำ�น�ญในวิช�ชีพให้แก่อุตส�หกรรมอีกด้วย

 • ศูนย์ฝึกอบรม
  เร�ให้คว�มสำ�คัญกับก�รฝึกอบรมแก่พนักง�นสัญญ�จ้�งและผู้รับเหม�ช่วงเช่นกัน โดย บริษัทฯ ได้ทำ�ก�รฝึกอบรมให้กับ

ลูกจ้�งในโครงก�รส่วนขย�ยให้เข้�ใจม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยของ ด�ว และคว�มค�ดหวังที่บริษัทฯ มีต่อลูกจ้�ง อีกทั้ง 
  เพื่อพัฒน�ทักษะคว�มชำ�น�ญที่จำ�เป็นตลอดระยะเวล�ก�รก่อสร้�ง เพื่อให้พวกเข�ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้อย่�งปลอดภัย

และลดคว�มเสี่ยงต่ออันตร�ยต่�งๆ ซึ่งทักษะคว�มชำ�น�ญที่ได้รับจ�กก�รฝึกอบรมนี้ เป็นประโยชน์อย่�งยิ่งต่อก�รปฏิบัติ
ง�นกับ ด�ว และสัญญ�จ้�งของพวกเข�กับบริษัทอื่นในอน�คต
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ส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
คว�มสำ�เร็จท�งธุรกิจของบริษัท ด�ว ประเทศไทย ช่วยต่อยอดให้เกิดก�รขย�ยธุรกิจอื่นๆ ในท้องถิ่น โดยเฉพ�ะในจังหวัด
ที่เป็นที่ตั้งฐ�นก�รผลิตของบริษัท คือ จังหวัดระยอง กิจก�รของเร�สร้�งโอก�สท�งธุรกิจให้แก่ผู้ผลิตสินค้�และวัตถุดิบ  
คู่สัญญ� และสม�ชิกผู้อยู่อ�ศัยในชุมชนโดยรอบ

 • ส่งเสริมธุรกิจให้เช่ารถยนต์ 
  รถยนต์ที่กลุ่มบริษัท ด�ว ประเทศไทย เช่�เพื่อใช้ในก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดระยอง เป็น

รถยนต์ที่จดทะเบียนในจังหวัดระยองและมีทะเบียนจังหวัดระยองทั้งสิ้น 

 • ส่งเสริมการเติบโตของกิจการโลจิสติกส์ 
  ก�รขย�ยโรงง�นและก�รก่อสร้�งโรงง�นใหม่ของบริษัทฯ กระตุ้นกิจกรรมด้�นก�รขนถ่�ยและก�รขนส่ง

ต่�งๆ และส่งเสริมก�รจ้�งง�นคู่สัญญ�ให้ดำ�เนินก�รด้�นโลจิสติกส์ ทั้งในบริเวณพื้นที่โรงง�นและนอกพื้นที่
โรงง�น โดยมีอัตร�ก�รว่�จ้�งเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 50 ในระหว่�งปี พ.ศ. 2552 ถึง ปี พ.ศ. 2555 

 • สนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น
  บริษัทฯ ถือว่�เร�เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เร�ตั้งอยู่ และเร�เชื่อมั่นในคว�มพย�ย�มที่จะช่วยสนับสนุน

และส่งเสริมคว�มเจริญก้�วหน้�ในท้องถิ่นที่เร�อ�ศัยอยู่ นับตั้งแต่ก้�วแรกแห่งก�รดำ�เนินธุรกิจของเร�
ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2510 และต�มม�ด้วยก�รขย�ยกิจก�รต่�งๆ อย่�งต่อเนื่องม�ตลอดระยะเวล� 
45 ปี ของก�รดำ�เนินง�นของ ด�ว ในประเทศไทย เร�ได้เข้�ไปมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทั้งท�ง
ด้�นเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับก�รบริโภคสินค้�และบริก�รที่หล�กหล�ย บริษัทฯ จึงได้สนับสนุน
สินค้�และบริก�รที่พัฒน�ขึ้นโดยชุมชนต่�งๆ รอบพื้นที่ที่เร�ตั้งอยู่  ซึ่งเป็นไปต�มแนวนโยบ�ยที่มีเป้�
หม�ยสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้ ในระหว่�งปี พ.ศ. 2553 ถึง ปี พ.ศ. 2555 บริษัทด�ว 
ประเทศไทย ใช้จ่�ยเงินจำ�นวนกว่� 2.2 ล้�นบ�ท เพื่อซื้อสินค้�จ�กชุมชนต่�งๆ รอบอำ�เภอม�บต�พุดและ
อำ�เภอบ้�นฉ�ง ซึ่งก�รใช้จ่�ยของบริษัทฯ เพื่อซื้อสินค้�ชุมชนดังกล่�ว ช่วยกระตุ้นก�รไหลเวียนเงินสดใน
ระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นนั้น
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ภาษีและการสนับสนุนกองทุนต่างๆ
กลุ่มบริษัท ด�ว ประเทศไทย ชำ�ระภ�ษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่รัฐบ�ลไทยทุกปี นอกจ�กนั้น เร�ยังชำ�ระภ�ษีอื่นๆ ให้แก่หน่วยง�นในท้องถิ่นที่เร�
ตั้งอยู่เป็นร�ยปีด้วย 

 • การชำาระภาษี
  บริษัทฯ ได้นำ�ส่งภ�ษีต่�งๆ คืนสู่ท้องถิ่นที่เร�ตั้งอยู่ อ�ทิ ภ�ษีโรงเรือนและที่ดิน ภ�ษีบำ�รุงท้องที่ และภ�ษีป้�ย โดยบริษัทฯ ชำ�ระ

ภ�ษีต่�งๆ ดังกล่�วให้แก่เทศบ�ลเมืองม�บต�พุดและเทศบ�ลเมืองบ้�นฉ�ง เป็นจำ�นวนรวมกันทั้งสิ้นปีละประม�ณ 8 ล้�นบ�ท 

 • เงินสมทบเข้ากองทุนโรงไฟฟ้าและกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  
  กลุ่มบริษัท ด�ว ประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนแก่กองทุนที่เกี่ยวข้องต�มแนวนโยบ�ยที่จะส่งเสริมก�รอยู่ร่วมกันอย่�งร�บรื่น

ระหว่�งองค์กรธุรกิจกับชุมชนใกล้เคียง โดยกองทุนที่บริษัทฯ ให้ก�รสนับสนุนเป็นประจำ�ทุกปี ได้แก่ กองทุนพัฒน�ชุมชนใน
พื้นที่รอบโรงไฟฟ้�

 • เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม
  ในระหว่�งปี พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้ใช้งบประม�ณม�กกว่� 50 ล้�นบ�ทเพื่อสนับสนุนโครงก�รพัฒน�ชุมชน

และสังคมต่�งๆ ในประเทศไทย  
  

เราเป็นส่วนหนึง่ของชมุชนทีเ่ราตัง้อยู ่และเราเชือ่มัน่
ในความพยายามทีจ่ะช่วยสนบัสนนุและส่งเสรมิความเจรญิก้าวหน้า 
ในท้องถิน่ทีเ่ราอาศยัอยู่



กลุ่มบริษัท ดาว สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ช่วยให้ชีวิตผู้คนทั่วโลกมีคุณภาพดีขึ้นควบคู่
ไปกับการให้พันธสัญญาต่อ “การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ” (Responsible Care® ) ในการ
ผลิตและการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เคมีทั่วโลกด้วยความรับผิดชอบ เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่
หยุดยั้ง สู่วิสัยทัศน์อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ลดการบาดเจ็บหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์ รวม
ถึงเผยแพร่ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ  และดำาเนินการตามพันธกิจที่ครอบคลุมถึงการสร้างความเชื่อมั่นว่า โครงสร้างพื้นฐานของเรา
ส่งผลดีต่อทั้งบริษัท ชุมชนโดยรอบ และตัวเราเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ 
ในทุกๆ ที่ที่เราดำาเนินกิจการอยู่
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การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ



การปกป้องอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
พนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติงานของเรา 
จะต้องเน้นไปตามข้อกำาหนดตามที่ภาครัฐระบุไว้หรือตามมาตรฐานของบริษัทเองทุกประการ โดยยึดหลักมาตรฐานที่มีความ
เข้มงวดมากกว่า ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีการปฏิบัติงานด้านการผลิตที่เป็นเลิศ ด้วยการนำาหลักการใช้เทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและการปฏิบัติงานอย่างมีวินัย (Most Effective Technology and Operating Discipline) มาปฏิบัติให้
เกิดผล ทั้งสำาหรับการบริหารจัดการภายในและการดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้า ทั้งนี้   มาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม เป็นกลไกสำาคัญประการหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังนำาไปสู่ความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญในสายการปฏิบัติงานและสายธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำาเนินงานของบริษัทฯ และสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน ปี พ.ศ.2558

เรามุ่งมั่นที่จะไม่ให้เกิดการบาดเจ็บใดๆ รวมถึงการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตลอดจนลดปริมาณของเสีย 
และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรในทุกขั้นตอนการผลิต พนักงานของเราต้องได้รับการฝึกอบรมด้านการทำางานตาม
กระบวนการเพื่อความปลอดภัยต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการทำางานด้วยความปลอดภัยในกระบวนการผลิตและการรับมือต่อเหตุ
ฉุกเฉินในกระบวนการผลิต ไปจนถึงโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
อาทิ โครงการลดของเสีย “Waste Reduction Always Pays (WRAP)” และโครงการรณรงค์การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย 
“อุบัติเหตุเป็นศูนย์” (Drive to Zero)

ความก้าวหน้าในการดำาเนินงานตามเป้าหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
การปกป้องอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปได้ดังนี้
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โครงการลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์ (Drive to Zero)
โครงการลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์ เป็นส่วนหนึ่งของ “วิสัยทัศน์การลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์” (Vision of Zero) 
ของบริษัท ดาว เคมิคอล ซึ่งได้ริเริ่มโครงการลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์นี้ ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 เพื่อรณรงค์ให้
พนักงานทุกคนรวมถึงผู้รับเหมาได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการปฏิบัติตามเป้าหมายของการ “ลดอุบัติภัย
ให้เป็นศูนย์” นั่นคือ พนักงานทุกคนได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกวัน  โครงการนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ 
บริษัทฯ ต่อการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน ผู้รับเหมา และชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้  
เราคาดหวังว่าพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนจะปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยพร้อมๆ ไปกับการการร่วมดูแล
ความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงานในเวลาเดียวกัน   

 จุดประสงค์ของโครงการลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์ มีดังนี้

 • เพื่อเน้นยำ้าถึงความสำาคัญของการระมัดระวังขณะปฏิบัติงาน

 • เพื่อสร้างมาตรการเชิงรุกในการดำาเนินงานด้วยความปลอดภัย เช่น การบ่งชี้ภาวะอันตรายที่อาจเกิดขึ้น  
การรายงานและแก้ไขสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยใดๆ ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้น

 • เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคน รวมถึงผู้รับเหมา เห็นความสำาคัญของการปฏิบัติงานในสถานที่ทำางานที่ปลอดภัย
และมีการตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้น พร้อมๆ ไปกับเกิดการตื่นตัวในการแก้ไขพฤติกรรมและ/หรือสภาวะที่ไม่
ปลอดภัยต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนอื่นๆ ทั้งในโรงงาน และพื้นที่ทั่วไปในบริษัทฯ

แนวคิดของโครงการ “Drive to Zero” นำามาปรับใช้กับทุกกิจกรรมของกลุ่มบริษัท และบริษัทได้ปลูกฝังความสำาคัญของแนวคิด 
Drive to Zero นี้ ให้อยู่ในจิตสำานึกของพนักงานทุกคน โดยผ่านการสื่อสารและเน้นยำ้าอย่างต่อเนื่อง และใช้สัญลักษณ์หรือโลโก้ใน
วาระต่างๆ เช่น พิมพ์ลงบนเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม พิมพ์ติดลงบนธงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของโรงงาน ติดอยู่บนบัตรพนักงาน
และหมวกนิรภัยที่พนักงานสวมใส่เข้าไปในโรงงาน เป็นต้น ความพยายามทั้งหมดภายใต้การรณรงค์การลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์นี้ 
เพื่อเป้าหมายสูงสุดด้านความปลอดภัย นั่นคือพนักงานทุกคนได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยหลังเลิกจากการทำางานทุกวัน

ผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
โครงการ Drive to Zero หรือ โครงการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ประสบความสำาเร็จมาอย่างต่อเนื่อง อันเป็น
ผลมาจากความพยายามของพนักงานทุกคนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในพันธกิจนี้   ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยของเรานับว่าประสบ
ผลสำาเร็จดีเยี่ยม โดยพนักงานของเราปลอดภัยจากอันตรายและความบาดเจ็บทั้งปวง ทั้งในระหว่างการทำางาน และนอกช่วงเวลาปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำาเนินการด้านความปลอดภัยให้บรรลุถึงเป้าหมายการขจัดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ต่อไป

การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยถึงขั้นต้องบันทึก

อัตราการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยประจำาปีที่บันทึกได้ของบริษัทในภาคการผลิตต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 5 ครั้ง ต่อทุก 200,000 
ชั่วโมงการทำางาน โดยภาคอุตสาหกรรมเคมี มีความปลอดภัยมากที่สุด คือ เฉลี่ยอยู่ที่ 2.4 ครั้งต่อทุก 200,000 ชั่วโมงการทำางาน 
ทั้งนี้ บริษัท ดาว เคมิคอล เป็นผู้นำาในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีอัตราการบาดเจ็บและเจ็บป่วยตำ่ากว่าบริษัทอุตสาหกรรมเคมีอื่นๆ 
ทั่วโลก และบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย มีอัตราการบาดเจ็บและเจ็บป่วยอยู่ในระดับตำ่ากว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย
เพื่อความยั่งยืน ซึ่งตั้งไว้ที่ 0.12 ครั้ง ต่อทุก 200,000 ชั่วโมงการทำางาน หรือน้อยกว่า ภายในปี พ.ศ. 2558

วิสัยทัศน์การลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Vision of Zero): 
ความสำาเร็จของพันธกิจเพื่อขจัดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์
การดำาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีประสิทธิภาพเป็นเลิศไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่าการดำาเนินงานของดาว เคมิคอล ในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก  เราให้ความสำาคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก และถือว่าความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของทุกคน  พร้อมทั้งปฏิบัติตาม วิสัยทัศน์การลด
อุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Vision of Zero) อย่างต่อเนื่อง
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เสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัย
กลุ่มบริษัท ดาว  ประเทศไทยได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการคงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัย และยังมุ่งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น   
โดยการดำาเนินงานกิจกรรมและโครงการต่างๆ อาทิ

 • Life Critical Standards เป็นมาตรฐานสำาคัญต่อชีวิต ซึ่งกลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ได้นำามาใช้ทั่วโลก เพื่อกระตุ้นเตือนเรื่อง
ความปลอดภัยและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย โดยมีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 • Return to Operation เป็นระบบปฏิบัติที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีการตรวจสอบความพร้อมความถูกต้องของ
อุปกรณ์ต่างๆ หลังจากผ่านงานซ่อมบำารุงก่อนที่จะส่งมอบอุปกรณ์สู่ฝ่ายผลิต เพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารเคมี (Loss of 
Primary Containment)

 • Management of Change เป็นระบบการบริหารความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่เข้มงวด ระบบต่างๆ จะต้องมีการเตรียม 
ความพร้อมอย่างดีก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และให้มีการทบทวนถึงผลกระทบและสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมโดยผู้เชี่ยวชาญ
อย่างครบถ้วนและเหมาะสม รวมทั้งต้องมีการสื่อสารให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น และมีการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม เพื่อให้
แน่ใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะได้รับการนำามาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น

 • Injury and LOPC Prevention Workshop  เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นทุกปีสำาหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท ดาว 
ประเทศไทย ได้มีโอกาสได้ทบทวนการเรียนรู้และความรู้ต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ประสบ
มาจากการปฏิบัติงานในรอบปี การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่อง
ความเสี่ยงและมาตรการในการป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

 • เรามุ่งมั่นในการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้น เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้รับเหมามี
ทักษะความชำานาญและตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เราสร้างวัฒนธรรมการเข้าระงับเหตุการณ์ และ/หรือ พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยผ่านโครงการ Behavior Based Performance 
(BBP) รวมถึงการตรวจพื้นที่โรงงาน (เดินตรวจตราโดยรอบ) การรายงาน และการแก้ไขอย่างทันท่วงที

 • บริษัทฯ ได้นำาระบบปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในโรงงานแห่งใหม่ด้วย  
โดยนำามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อสร้างโรงงาน ไปจนถึงขั้นตอนการทดสอบการเดินเครื่องผลิตและขั้นตอนการ
ผลิตจริง

 • กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ยังได้นำามาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ดาว เคมิคอล 
ประเทศสหรัฐอเมริกา มาใช้ปฏิบัติในการบริหารจัดการผู้รับเหมาของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบที่
เข้มงวด การฝึกอบรม และการดำาเนินการด้านความปลอดภัยที่เข้มข้นเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ผู้รับเหมาทุกราย จะได้รับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีอีกด้วย

 • วันแห่งความปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามสร้างความตระหนักรู้ ในด้านความปลอดภัย 
และเน้นยำ้าว่าความปลอดภัยคือสิ่งสำาคัญอันดับแรกเสมอ อีกทั้งยังเป็นการตอกยำ้าพันธกิจภายใต้โครงการ Drive to Zero  
ให้กับทั้งพนักงานของบริษัทและผู้รับเหมา บริษัทฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานของเราตอบรับมาตรการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี และพร้อมปฏิบัติตามมาตรการใหม่ๆ ที่จะช่วยปรับปรุงการดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ ทั้งนี้ พนักงานบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่ปฏิบัติตามมาตรการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ จะได้รับการเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลเพื่อแสดงความชื่นชมใน
งานวันแห่งความปลอดภัยประจำาปี โดยพนักงานและผู้รับเหมาทั้งหมดจะได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภัย 
อาทิ การแข่งขันรับมือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน และการประกวดคำาขวัญความปลอดภัย
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การปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม
ดาว เคมิคอล ยึดมั่นในค่านิยมแห่งการ “พิทักษ์โลกของเรา” ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจของการดำาเนินธุรกิจของเรา และตระหนักถึงภารกิจนี้อยู่เสมอใน
ทุกๆ ย่างก้าวแห่งการดำาเนินงานของบริษัทฯ  เราพยายามลดปริมาณของเสียในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการดำารงไว้และการใช้
ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

การลด การนำากลับมาใช้ใหม่ และการหมุนเวียน (Reduce, Reuse, Recycle)
กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย เฝ้าตดิตามสงัเกตอย่างใกล้ชดิ และควบคมุการปล่อยของเสยีตัง้แต่จดุเริม่ต้นไปจนถงึจดุสิน้สดุของกระบวนการผลติ  
เพือ่ให้แน่ใจว่าไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อสิง่แวดล้อมและชมุชนโดยรอบ เราทำางานอย่างหนกัเพือ่ลดปรมิาณของเสยีผ่านนโยบาย 3R คอื การลด (Reduce) 
การนำาหลบัมาใช้ใหม่ (Reuse) และการหมนุเวยีน (Recycle) โดยนำาเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเข้ามาช่วยลดปรมิาณของเสยีทีเ่กดิจากการผลติ จากนัน้ได้
นำาของเสยีกลบัมาใช้ใหม่หรอืหมนุเวยีนของเสยีไปใช้ให้ได้มากทีส่ดุ สำาหรบัของเสยีที่ไม่สามารถนำากลบัมาใช้ใหม่หรอืหมนุเวยีนไปใช้ในส่วนอืน่ๆ ได้
นัน้ จะถกูนำาไปแปลงใช้เพือ่เป็นเชือ้เพลงิทางเลอืกหรอืเป็นวตัถดุบิในโรงเตาปนูซเิมนต์ โดยจะพยายามเลีย่งให้มกีารฝังกลบของเสยีเหล่านีใ้ห้น้อย
ทีส่ดุ นอกจากปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางราชการ เช่น การขอใบอนญุาตการเคลือ่นย้ายของเสยีออกและการออกเอกสารกำากบัการขนส่งของ
เสยีอนัตรายอย่างเคร่งครดัแล้ว บรษิทัฯ ยงัมมีาตรการและการตรวจสอบการกำาจดัของเสยีทีเ่ข้มงวด โดยเราจะมกีารประเมนิผลการทำางานของผู้ให้
บรกิารกำาจดัของเสยีอย่างจรงิจงั โดยรถขนถ่ายของเสยีของผู้ให้บรกิารเหล่านัน้จะต้องตดิตัง้ระบบกำาหนดตำาแหน่งด้วยสญัญาณดาวเทยีมหรอื  
จพีเีอส (GPS) เพือ่สามารถตรวจตดิตามยานพาหนะทีข่นถ่ายของเสยี จนกระทัง่ของเสยีเหล่านัน้ได้รบัการนำาไปทิง้อย่างถกูต้องเหมาะสมและปลอดภยั

กลุม่บรษิทัฯ  ได้รบัการรบัรองระบบการจดัการสิง่แวดล้อม หรอื ISO 14001 จากหน่วยงานภายนอก และได้รกัษามาตรฐานการจดัการดงักล่าว
อย่างต่อเนือ่งจนถงึปัจจบุนั เรามุง่มัน่ทีจ่ะลดปรมิาณของเสยี นำา้เสยี และนำา้ทิง้ เรามกีารตรวจสอบคณุภาพของนำา้และเฝ้าระวงัอย่างต่อเนือ่งด้วยระบบ
ออนไลน์ทีต่รวจสอบค่าความเป็นกรดด่างของนำา้ (pH) ปรมิาณคาร์บอนในนำา้ (Total Organic Carbon – TOC) ปรมิาณออกซเิจนทีส่ารเคมใีช้ในการ
ย่อยสลายสารอนิทรย์ีในนำา้ (Chemical Oxygen Demand - COD) เพือ่ให้แน่ใจว่านำา้ทิง้ของเราไม่มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

ระบบตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission  
Monitoring System - CEMS)

ระบบตรวจวดัแบบต่อเนือ่งเป็นระบบวเิคราะห์ข้อมลูแบบออนไลน์ทีใ่ช้ตรวจ
คณุภาพอากาศจากปล่องของโรงงานทีอ่ยูใ่นโรงงานของกลุม่บรษิทั ดาว 
ประเทศไทย ในจงัหวดัระยอง ระบบดงักล่าวซึง่เป็นระบบปฏบิตัทิีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
สิง่แวดล้อมอย่างสงู ช่วยให้บรษิทัฯ สามารถดำาเนนิการเพือ่ปกป้องสิง่แวดล้อม
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  โดยระบบจะเฝ้าตรวจสอบคณุภาพอากาศอย่างใกล้ชดิ 
เพือ่ให้แน่ใจว่าสิง่ทีถ่กูปล่อยออกมานัน้อยูภ่ายใต้การควบคมุตามมาตรฐาน
อย่างเข้มงวด และไม่ส่งผลเสยีต่อสิง่แวดล้อมและชมุชนทีอ่ยูอ่าศยัโดยรอบ

 

ระบบตดิตามตรวจสอบคณุภาพอากาศแบบต่อเนือ่งของเรามกีารเชือ่มต่อกบัระบบคอมพวิเตอร์ของการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เพือ่ประโยชน์สงูสดุในการเฝ้าระวงัและรายงานข้อมลูไปยงัหน่วยงานภาครฐัตามเวลาจรงิทนัททีีม่กีารปล่อยออกมา
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ระบบควบคุมสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds 
Controlling System)
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เน้นยำ้าถึงความสำาคัญของการควบคุมการระเหยของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย 
การป้องกันสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายมีเอกสารกำากับอย่างเคร่งครัด และดำาเนินการอย่างเข้มงวดตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เพื่อลดปริมาณการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทฯ ดำาเนินการ
ในทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบโรงงาน และนำาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในขณะก่อสร้างมาใช้ และ
ปฏิบัติตามแนวทางควบคุมการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงาน
ของเราจะไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยังได้นำาเทคโนโลยี “ระบบปิด” (Close System) สำาหรับการขนถ่ายสารเคมี (ท่อไหลกลับไอระเหย ตัวเชื่อม
ในการถ่ายสารเคมี เป็นต้น) การเปิดผนึกหรือการใช้ปั๊มปิดผนึก 2 ชั้น ระบบเก็บตัวอย่างวัตถุไฮโดรคาร์บอนแบบปิด 
รวมไปถึงระบบตรวจวัดแบบต่อเนื่อง  (CEMS) ซึ่งรวมถึงการเฝ้าติดตามการระเหยของก๊าซด้วย นอกจากนั้น เรายัง
มีโปรแกรมตรวจสอบติดตามการปล่อยมลภาวะอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อใช้ตรวจดูการรั่วไหลเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ได้จากปั๊ม วาล์ว ลูกสูบ เป็นต้น โดยจะดำาเนินการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วทันท่วงที หากเกิดกรณีตรวจจับได้ถึงการ 
รั่วไหล และบริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานและผู้รับเหมามีความตระหนักรู้และตื่นตัวในการรายงานเหตุที่อาจเกิด
การรั่วไหลหรือการหกหยดของสารเคมี  และมีการดำาเนินการที่ถูกต้องเพื่อป้องกันเหตุดังกล่าว
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คิดค้นเทคโนโลยีใหม่เพื่อแก้ ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
การก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ระดับโลก เช่น โรงงานโพรพิลีนออกไซด์ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซียจังหวัดระยอง  
เป็นหนึ่งคำายืนยันถึงพันธกิจของบริษัท ดาว ในด้านการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงงาน 
แห่งนี้ ทำาการผลิตโพรพิลินออกไซด์โดยใช้นวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตโพรพิลีนออกไซด์จาก
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (HPPO) ซึ่งเป็นการร่วมค้นคว้าวิจัยระหว่างบริษัท ดาว เคมิคอล และ บริษัท บีเอเอสเอฟ

นวัตกรรมการผลิตโพรพิลีนออกไซด์จากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นี้ได้รับรางวัล Presidential Green Chemistry 
Challenge Award จากองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ 2553 และรางวัลนวัตกรรมและความเป็น
เลิศในสาขาวิศวกรรมเคมีจากสถาบันวิศวกรรมเคมีแห่งสหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ. 2552

เทคโนโลยีการผลิตโพรพิลีนออกไซด์จากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (HPPO)
เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีกระบวนการผลิตโพรพิลินออกไซด์แบบดั้งเดิม เทคโนโลยีการผลิตโพรพิลีนออกไซด์จากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
หรือ HPPO นี้มีประสิทธิผลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า สำาหรับโพรพิลีนออกไซด์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์เคมีอเนกประสงค์ เป็นวัตถุดิบตั้งต้น
สำาหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ โพลิยูริเทน โพรพิลีนไกลคอลและไกลคอลอีเทอร์ ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายอย่าง 
ฉนวน เครื่องเรือน ผลิตภัณฑ์การดูแลร่างกายและนำ้ามันเบรก เทคโนโลยีนี้ได้รับการติดตั้งที่โรงงานโพรพิลีนออกไซด์ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 
และเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาการดำาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับอุตสาหกรรมผลิตโพรพิลีนออกไซด์ และช่วยดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วย
ประโยชน์ต่างๆ อาทิ

 • ช่วยลดปริมาณนำ้าเสียลงถึงร้อยละ 70-80 เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีการผลิตโพรพิลีนออกไซด์ที่มีอยู่เดิม

 • ช่วยลดการใช้พลังงานลงประมาณร้อยละ 35 เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีการผลิตโพรพิลีนออกไซด์ดั้งเดิม

 • ลดความต้องการใช้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และลดร่องรอยคาร์บอนหรือมลภาวะด้วยการใช้วัตถุดิบการผลิตที่ซับซ้อนน้อยลง

การอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ ยึดถือพันธกิจในด้านการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงงานแต่ละแห่งของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีโปรแกรมการลด
อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้มอเตอร์ที่สามารถปรับความเร็วได้หลากหลายเพื่อลดการใช้ ไฟฟ้า
ในกรณีที่มีความต้องการไฟฟ้าตำ่า การลดการหมุนเวียนอากาศกลับมาใช้ใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การลดการใช้ไนโตรเจนและ
พลังงานไอนำ้า 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนของกลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งทำาทุกวิถีทางเพื่อปรับลดอัตราการใช้พลังงานให้น้อยลง โดยมีความ
พยายามดำาเนินการดังกล่าวผ่านกิจกรรมและแนวทางต่างๆ เช่น การริเริ่มโครงการอนุรักษ์พลังงานหลากหลายโครงการ การปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพื่อลดการใช้ ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ดำาเนินการติดตั้งชุดควมคุมความเร็วรอบมอเตอร์ VFD เพื่อปรับลดความเร็วรอบของเครื่องสูบ และติดตั้งอุปกรณ์
และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานในโรงงานและสถานที่ของบริษัททุกแห่งที่สามารถทำาได้

นอกจากนั้น บริษัท ดาว ประเทศไทย ยังสมัครใจเข้าร่วมปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโครงการ “Energy Beyond Standard” คือดำาเนินงานใน
การอนุรักษ์พลังงานมากกว่าที่กฎหมายกำาหนด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน สถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย และองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดี
หลักปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท ดาว มิใช่แต่เพียงการเป็นตัวอย่างที่ดีเท่านั้น แต่
ยังครอบคลุมกว้างขวางไปถึงการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดร่วมกันกับทั้งเพื่อนบ้านโดยรอบและ
พันธมิตรทางธุรกิจ

ตัวอย่างการแบ่งปันการปฏิบัติที่ดีที่สุดร่วมกัน เช่น กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นสมาชิก
หลักในกลุ่มดูแลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทยและสมาชิกของสภาอุตสาหกรรม
ประเทศไทย ซึ่งนับเป็นช่องทางที่เราสามารถเผยแพร่แบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้  ตลอดหลายปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัท 
ดาว ประเทศไทย เปิดบ้านให้การต้อนรับผู้เยี่ยมชมจำานวนมาก ทั้งตัวแทนจากบริษัทเอกชน กลุ่มโรงงานผลิต และพันธมิตรในอุตสาหกรรม 
เพื่อให้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และพบปะกับทีมงานบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ  เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติดังกล่าวของเรา

นอกจากนั้น กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ยังได้ร่วมมือในระดับท้องถิ่นกับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันโดยเข้าเป็นสมาชิก 
“สมาคมเพื่อนชุมชน” รวมถึงสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งทำาให้เรามีโอกาสได้แบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดี
ที่สุดกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน และร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมและชุมชน

ยิ่งไปกว่านั้น เรายังได้เข้าไปมีบทบาทเพื่อริเริ่มโครงการ “โรงเรียนปลอดภัย” กับสถานศึกษาในท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้ ให้กับเด็กๆ ให้เด็กๆ ได้
ตระหนักถึงความสำาคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถนำาบทเรียนด้านความปลอดภัยเหล่านี้ไปปรับใช้กับ
ชีวิตประจำาวันได้

โรงงานโพลิเอททิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้นำาเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในโรงงานโพลิเอททิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ 
ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย เพื่อทำาการผลิตโพลิโอเลฟิน พลาสโตเมอร์  และโพลิโอเลฟีนอีลาสโตเมอร์ โดยเทคโนโลยีดังกล่าว 
เป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเทคโนโลยีดั้งเดิมที่ใช้ผลิตโพลิเอททิลีน โดยมีคุณสมบัติ เช่น 

 • ออกแบบให้เป็นระบบปิด มกีารรวบรวมไอระเหยจากกระบวนการผลติไปกำาจดัทีห่อเผา

 • กระบวนการผลติไม่มกีารใช้สารทีเ่ป็นสารก่อมะเรง็และสารทีเ่ป็นสารประกอบอนิทรย์ีระเหยง่าย ตามประกาศคณะกรรมการ 
  สิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที ่30 พ.ศ. 2550

 • ไม่มีการปลดปล่อยออกไซด์ของซลัเฟอร์

 • ใช้เทคโนโลยทีีอ่อกแบบให้ลดการก่อตวัของออกไซด์ของก๊าซไนโตรเจนในกระบวนการผลติ (Ultra Low NOx) ในหวัเผา   
  (Burner) และหม้อต้มนำา้ (Water Heater)

โรงบำาบัดนำ้าเสียที่ทันสมัย
โรงงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซียมีโรงบำาบัดนำ้าเสียที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุด โดยระบบบำาบัดนำ้าเสียนี้ได้รับการ
ออกแบบมาให้ใช้กลไกบำาบัดทางชีวภาพ โดยมีหน่วยบำาบัดแบบชีวภาพที่ทันสมัย เช่น ตัวกรองทรายและตัวกรองถ่านกัมมันต์ ซึ่งสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นว่าคุณภาพของนำ้าที่ปล่อยออกสู่ภายนอกจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด 
 
นอกจากนั้น ที่โรงบำาบัดนำ้าเสียยังมีระบบวิเคราะห์ออนไลน์ ณ จุดปล่อยนำ้าทิ้ง เพื่อทำาการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ในนำ้า (COD) โดยระบบจะส่งสัญญาณแสดงค่าที่ถูกต้องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 

ทางโรงงานได้มีการติดตั้งหน่วยบำาบัดกลิ่น (Odor Treatment Plant - OTP) ซึ่งประกอบ
ไปด้วยหน่วยเครื่องเป่าลมบำาบัดกลิ่นและตัวกรองถ่านกัมมันต์ที่ติดตั้งเพื่อลดปริมาณ
กลิ่นที่ออกมาจากระบบบำาบัดนำ้าเสีย โดยพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดกลิ่นทั้งหมด รวมถึงถังพัก
นำ้าเสีย ถังผันนำ้า และถังปฏิกรณ์ทางชีวภาพ ได้รับการคลุมปิด และอากาศจากพื้นที่ 
ที่มีกลิ่นจะถูกนำาไปใช้ในส่วนบำาบัดทางชีวภาพ สำาหรับอากาศที่มีกลิ่นส่วนเกินจะถูก
บำาบัดโดยตัวกรองถ่านกัมมันต์ และนับตั้งแต่ติดตั้งโรงบำาบัดกลิ่นยังไม่ปรากฏปัญหา 
เรื่องกลิ่นในบริเวณโรงบำาบัดนำ้าเสียเลย
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องค์กรพลเมืองที่ดีของสังคม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรพลเมืองดีของสังคม ซึ่งเป็นพันธสัญญา
ของเราที่เราจะปฏิบัติด้วยความจริงใจ เพื่อร่วมสร้างสังคมและชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงานของ
เราให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และเป็นชุมชนที่ประสบความสำาเร็จอย่างยั่งยืน
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 • การปกป้องดูแลโลกผ่านการปฏิบัติงานด้วย 
ความรับผิดชอบ มีความร่วมมือเป็นนำ้าหนึ่งใจ
เดียวกัน และมุ่งมั่นค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยี 
ลำ้าสมัยเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆ ในโลก

 • เป็นสถานที่ทำางานดีเด่นในด้านการพัฒนา
บุคลากร มีการดำาเนินการอย่างกระตือรือร้นเพื่อ
รับฟังเสียงสะท้อนในการทำางานและอาชีพ ส่งเสริม
อาชีวอนามัยและสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์   
มีนโยบายการทำางานที่ยืดหยุ่น เปิดกว้างสำาหรับ
ความหลากหลายแตกต่าง ในขณะเดียวกันก็
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่ม ให้การ
ยอมรับและเชิดชูความสามารถและความดีงามของ
พนักงาน พร้อมทั้งสร้างความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กร

 • มีสภาพแวดล้อมในการทำางานที่เป็นมิตร 
กระตือรือร้น เต็มไปด้วยพลังและความคิด
สร้างสรรค์ ให้คุณค่าต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ให้การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน  และเป็นองค์กร 
ที่มีผู้นำาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในระดับต้นๆ ของอุตสาหกรรม  
อีกทั้งเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่พร้อมให้คำาปรึกษา
แนะนำาที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานและบริษัทฯ

เป็นหนึ่งในใจของคนทำางาน
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เน้นการทำางานร่วมกันเพื่อ
ผลลัพธ์เชิงบวกต่อทั้งลูกค้า ชุมชน และต่อโลก บริษัทฯ ให ้
ผลตอบแทนการทำางานในอัตราที่จูงใจ และยังมอบรางวัล
สำาหรับความสามารถและความสำาเร็จที่เกิดขึ้นในทุกๆ วัน  
รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานท่ีมีความสามารถและอุตสาหะ 
ได้มีความก้าวหน้าในอาชีพ บริษัทฯ หวังและสนับสนุนให้
พนักงานทุกคนได้แสดงภาวะผู้นำาในตัว ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า 
แต่ละคนมีศักยภาพและสามารถไปสู่จุดสูงสุดในอาชีพได้

“เป้าหมายของเรา คือ ทำาให้พนักงานทุก
ระดับในทุกแผนกทำางานอย่างมีความสุข 
พนักงานของเราจะได้เห็นถึงโอกาสและ
สามารถสร้างความก้าวหน้าในอาชีพได้ 
ไม่ว่าจะอยู่ในตำาแหน่งใดก็ตาม

ยิ่งกว่านั้น เราพยายามอย่างยิ่งที่จะปรับ
สภาพแวดล้อมในการทำางานให้เหมาะสมและ
มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
พนักงาน เราเป็นบริษัทฯ ข้ามชาติที่เน้นเรื่อง
ผลการทำางาน และมีวิธีดูแลพนักงานที่ปรับ
ให้เข้ากับพนักงานในแต่ละท้องถิ่น กลุ่มบริษัท 
ดาว ประเทศไทย มอบโอกาสและผลตอบแทน
ที่จูงใจ ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงาน
และเป็นแรงผลักดันให้พนักงานตั้งใจทำางาน
อย่างดีที่สุด” คุณศิริพร เฟื่องมารยาท  
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้กล่าวไว้

ความห่วงใยต่อความเป็นไปในโลกและความเอาใจใส่ต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว ล้วนเป็นปัจจัยผลักดันให้บริษัทฯ นำาทักษะ 
ความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการทำางานเพื่อสร้างอนาคตของลูกหลานที่ดียิ่งกว่า โดยพันธสัญญา
เพื่อความยั่งยืนของเราประกอบด้วย



1. สวัสดิการและผลตอบแทนที่จูงใจ 

ผลตอบแทน:
ผลตอบแทนสำาหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พิจารณาจากการปฏิบัติงานและผลงานที่เกิดขึ้น โดยผลตอบแทน  
จะรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับเพิ่มเติม มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • มีผลตอบแทนที่เทียบเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทชั้นนำาในอันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งทำาให้บริษัทฯ
สามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถและมีพรสวรรค์ไว้ ได้

 • มีนโยบายให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานในตลาด ในกรณีที่พนักงานและตัวบริษัทฯ สามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์หรือเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

 
สวัสดิการแบบยืดหยุ่นได้ 
นโยบายนี้ริเริ่มขึ้นจากผลการศึกษาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี เพื่อสรรหาสิ่งที่จะช่วยยกระดับ 
ความพงึพอใจในการทำางานของพนกังาน นโยบายนีเ้ปิดโอกาสให้พนกังานสามารถปรบัเปลีย่น 
ผลประโยชน์ตามความต้องการที่แตกต่างของแต่ละคนได้ โดยในขณะเดียวกันยังคงได้รับ 
ผลประโยชน์และสวัสดิการหลักๆ ของบริษัทฯ เช่นเดิม

การให้รางวัลและชื่นชมในความสำาเร็จ (Recognition@Dow)
การให้รางวัลและชื่นชมในความสำาเร็จเป็นวัฒนธรรมองค์กรของ ดาว ที่สนับสนุนให้มีการแสดง
ความชื่นชมและร่วมยินดีกับบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเกินมาตรฐานหรือสูงเกินกว่า
ความคาดหวัง  โดยที่ทั้งหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานสามารถเสนอชื่อและให้รางวัลแก่พนักงาน
เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจให้กับความพยายามอันน่ายกย่องของพนักงานท่านนั้น การแสดงความ
ชื่นชมนี้เริ่มต้นได้ง่ายๆ ด้วยการมอบการ์ดแสดงความยินดีไปจนถึงการมอบเงินรางวัลในมูลค่า
แตกต่างกันไป ซึ่งพนักงานสามารถ “ขอบคุณ” และชื่นชมกันได้ง่ายๆ อย่างสมำ่าเสมอที่เว็บไซต์
ภายในเรียกว่า “Recognition@Dow”

โครงการให้คำาปรึกษาปัญหาส่วนตัวสำาหรับพนักงาน 
โครงการช่วยเหลือพนักงานนี้ให้บริการแบบเป็นการเฉพาะและมีการเก็บข้อมูลเป็นความลับ มีจุดประสงค์เพื่อแนะแนวทาง
และให้คำาปรึกษาแก่พนักงานและครอบครัวเพื่อหาทางออกในปัญหาส่วนตัวต่างๆ รวมถึงการให้คำาปรึกษาที่ไม่เปิดเผยใน
เรื่องปัญหาสุขภาพจิต เรื่องกฎหมาย และประเด็นทางการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะติดต่อพูดคุยโดยตรงกับผู้รับบริการ 
เป้าหมายหลักของโครงการนี้ คือ เพื่อป้องกันและช่วยแก้ไขปัญหาส่วนตัวของพนักงานและครอบครัวซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวและด้านอาชีพการงานได้ 

โครงการด้านการดูแลสุขภาพ 
โครงการด้านการดูแลสุขภาพเป็นการดำาเนินงานตามเป้าหมายเพื่อ
ความยั่งยืนของบริษัท ดาว โดยมุ่งส่งเสริมชีวอนามัยและสุขภาพที่ดีของ
พนักงาน  เช่น การตรวจประเมินทางการแพทย์ก่อนพนักงานใหม่จะเริ่ม
ปฏิบัติงานกับทางบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าพนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่ของตนได้  การตรวจสุขภาพทั่วไปที่จัดให้มีขึ้น
ตามเวลาที่กำาหนดสำาหรับพนักงานทั้งหมด เพื่อวินิจฉัยถึงความเสี่ยง
เบื้องต้นหรือโรคต่างๆ ที่อาจแฝงตัวโดยไม่แสดงอาการใดๆ การตรวจ
สุขภาพเฉพาะโรคตามความเสี่ยงที่พนักงานอาจได้รับมา การประเมิน
ผลเมื่อมีการเปลี่ยนตำาแหน่ง ซึ่งมีการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำางาน
ของพนักงาน การตรวจหลังการลาหยุดเป็นระยะเวลานาน และการ
ตรวจก่อนพนักงานลาออกจากบริษัทฯ เป็นต้น

32 รายงานผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน



2. พัฒนาความสามารถเพื่อความสำาเร็จ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  มีพนักงานเกือบพันคน  โดยพนักงานกว่า 800 คนประจำาอยู่ที่โรงงานในจังหวัดระยอง และเนื่องจากพนักงานบริษัทฯ 
มีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 33 ปี บริษัท ฯ จึงให้ความสำาคัญกับโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน  โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาบุคลากร
คุณภาพที่มีอยู่ไปพร้อมๆ กับการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ ให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่กำาลังเติบโต  ในฐานะที่เป็นองค์กร
ระดับโลก เราจึงเล็งเห็นถึงความสำาคัญทางความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง รวมถึงความต้องการอันหลากหลายของพนักงานแต่ละคน อย่างไรก็ตาม 
ความแตกต่างและวัฒนธรรมอันหลากหลายเหล่านี้ได้หลอมรวมเป็นพันธสัญญาเดียวกัน นั่นคือ การขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน  

ที ่ดาว เคมคิอล การพฒันาอาชพีและความเตบิโตก้าวหน้าไม่ได้เกดิขึน้ด้วยความบงัเอญิ แต่เนือ่งด้วยเรามแีหล่งเพือ่ให้พนกังานทกุคนได้เรยีนรูม้ากมาย  
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต โครงการให้คำาปรึกษาทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ห้องเรียนเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งเครือข่าย
พนักงานที่เข้มแข็งและมีความกระตือรือร้น เป็นปัจจัยที่ทำาให้พนักงานของเราเติบโตในแนวทางทางที่สร้างขึ้นจากจุดแข็งและความสนใจของพวกเขาเอง

บริษัทฯ มีเครื่องมือ กลไก และแหล่งความรู้เพื่อผลักดันพนักงานให้พัฒนาความรู้ความชำานาญของตนเอง โดยมุ่งให้ความสำาคัญกับ 4 ประเด็นหลักที่จะ
ช่วยเอือ้ประโยชน์ต่อการพฒันาของพนกังาน ได้แก่ การฝึกอบรม การกำาหนดขัน้ตอนและกระบวนการในการรบัข้อคดิเหน็ การวางแผนงานเป็นลายลกัษณ์ 
อักษรลงเอกสาร และการปฏิบัติงานตามแผนงาน

พนักงานทั้งหมดสามารถเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมต่างๆ โดยพิจารณาความเหมาะสมตามพื้นฐานตำาแหน่งหน้าที่และทักษะที่จำาเป็นต้องใช้ต่อยอดเพื่อ
ความสำาเร็จในหน้าที่เหล่านั้น ตัวอย่างโครงการพัฒนาความสามารถ เช่น

หลักสูตรอบรมระดับสากลเพื่อช่วยการเรียนรู้ด้านภาษา 
โครงการนี้ได้รับการจัดขึ้นมาช่วยให้พนักงานได้ฝึกทักษะใหม่ๆ ทางด้านภาษา เพื่อให้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพของพนักงาน

หลักสูตรอบรมระดับสากลสำาหรับผู้นำาในอนาคต
โครงการอบรมระดับสากลสำาหรับผู้นำาจัดให้มีขึ้นสำาหรับหัวหน้างานแต่ละระดับของสายงานทั้งหมด ในทุกๆ ช่วงการก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งของหัวหน้างาน  
มีการจัดสรรแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ เครื่องมือเพื่อการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำา ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรฝึกอบรมในสถานที่จริงและการเรียน
ออนไลน์  หนังสือและคู่มือสำาหรับอ่านและการฝึกฝนด้วยตัวเอง

หลักสูตรเฉพาะตามตำาแหน่งงาน
โครงการเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและปรับปรุงทักษะเฉพาะทางซึ่งเป็นที่ต้องการสำาหรับหน่วยงานนั้นๆ

หลักสูตรพิเศษ
โครงการซึ่งจัดให้เป็นการเฉพาะสำาหรับในสาขาหรือเรื่องเฉพาะที่หลักสูตรระดับสากลของบริษัทฯ ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นบริษัทผู้ว่าจ้างที่ทุกคนอยากร่วมงานด้วย เราจึงมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมการทำางานที่เปิดกว้าง มีความ
ยืดหยุ่น และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมใหม่ๆ ปัจจัยเหล่านี้ทำาให้พนักงานของเราแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ใน
สภาพแวดล้อมการทำางานที่เป็นมืออาชีพ ซึ่งให้ความสำาคัญทั้งความสำาเร็จในหน้าที่การงานและเรื่องส่วนตัว  บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานมีภาระและ
ความรับผิดชอบทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวมากมาย และทุกคนมีความปรารถนาอยากประสบความสำาเร็จทั้งในงานอาชีพและชีวิตส่วนตัว  

นโยบายของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จึงมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำางานที่เปิดรับความหลากหลายทางความคิด และเปิดกว้าง
สำาหรับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ อีกทั้งให้การยอมรับในความสามารถเฉพาะตัวของพนักงานแต่ละคนที่แสดงให้เห็นในการทำางานทุกๆ วัน บริษัทฯ  
ส่งเสริมวัฒนธรรมในการทำางานที่หลอมรวมตัวบุคคล แนวความคิด ความคิดเห็น  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างหลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน  
บริษัทฯ ไม่อาจสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ หรือสร้างความเติบโตให้เกิดขึ้นได้โดยง่าย หากบุคลากรของเรามีความคิดแบบเดียวกัน ทำาสิ่งเดียวกัน หรือ
เป็นผลผลิตจากสิ่งรอบตัวที่เหมือนๆ กัน

และเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางธุรกิจที่บริษัทฯ ตั้งไว้  ผู้บริหารและพนักงานต่างต้องปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความอุตสาหะ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการทั้งของบริษัทฯ และตัวพนักงานเอง  สิ่งนี้จะช่วยพัฒนาความสามารถในการทำางานของพนักงาน ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพรายบุคคล และช่วยให้
พนักงานสามารถทำางานที่รับผิดชอบได้สำาเร็จ อีกทั้งมีความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์และความจำาเป็น และมีความคล่องตัวในการทำางาน 
ด้วยนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงสามารถคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถเข้าร่วมงานและรักษาพนักงานที่มีพรสวรรค์ไว้ ได้ อันจะช่วยให้บริษัทฯ 
ประสบความสำาเร็จตามยุทธศาสตร์ทางธุรกิจที่ตั้งไว้

3. บรรยากาศการทำางานที่เปิดกว้าง ยืดหยุ่น และสร้างสรรค์ 
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การเสริมสร้างความสำาเร็จของชุมชน 
นโยบายการเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีของสังคมของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงพันธสัญญาของเราในการดูแลสังคมและชุมชน 
ตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนของ ดาว ภายในปี พ.ศ. 2558 ทุกๆ พื้นที่ที่มีฐานปฏิบัติงานของ ดาว จะต้องได้รับการยอมรับจากชุมชนโดยรอบ
ตามเป้าหมายที่พื้นที่นั้นๆ กำาหนดไว้

กลุ่มบริษัท ดาว  ประเทศไทย และกลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ดาว ได้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสำาเร็จให้สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
โดยเน้นในด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน พร้อมให้การสนับสนุนพนักงานในการร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพื่อปลูกฝัง
การตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งพนักงานของบริษัท ทุกระดับต่างเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม อันก่อให้เกิดความ 
ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

กิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา
“นวัตกรรม” เป็นรากฐานของบริษัท ดาว และพื้นฐานของทุกสิ่งที่เราทำา ซึ่งเราตระหนัก
ดีว่า “การศึกษา” คือรากฐานที่ทำาให้เกิดนวัตกรรมในระบบเศรษฐกิจอุดมปัญญาเช่น
ปัจจุบันนี้  ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำาไมบริษัทฯ จึงยึดมั่นในพันธสัญญาที่มีมาอย่างยาวนานที่
จะพัฒนาด้านการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ดำาเนินโครงการด้านการศึกษาต่างๆ เป็นจำานวนมาก 
โดยร่วมมือกับองค์กรระดับแนวหน้าและพนักงานอาสาสมัครในการดำาเนินโครงการ
ต่างๆ เหล่านั้นซึ่งมีความสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยและสอดคล้องกับนโยบาย
ด้านการเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีของสังคม

1. โครงการรางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(Science & Technology Innovation and Sustainability: STISA)

 เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน ปี พ.ศ. 2558  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์  
สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวคท.) สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ
(สนช.) ริเริ่มโครงการรางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางความคิดที่
พึงมีต่อสังคมและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการตระหนักถึง
พลังความรับผิดชอบและความกระตือรือร้นของเหล่านักศึกษาและคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้ดำาเนินโครงการนี้ติดต่อกันมา  5 ปีแล้ว 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2555 และมีผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 
140 ผลงาน
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 โครงการพฒันาช่างเทคนคิวศิวกรรมเคมใีนวทิยาลยัเป็นความร่วมมอืระหว่างสถาบนัปิโตรเลยีมแห่ง
ประเทศไทยกบักลุม่อตุสาหกรรมปิโตรเคมขีองสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย โครงการนีเ้ป็นการรเิริม่การ
สอนแนวใหม่โดยใช้เวลาในการเรยีน 2 ปี เมือ่จบหลกัสตูรจะได้รบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู โดยมวีทิยาลยั
เทคนคิมาบตาพดุเป็นวทิยาลยันำาร่อง มจีดุประสงค์เพือ่พฒันาช่างเทคนคิใหม่ๆ ให้มทีกัษะเชีย่วชาญในงานที่
เป็นทีต้่องการของอตุสาหกรรม และมุง่หวงัพฒันาช่างเทคนคิให้มทีกัษะและความรู้ในสาขาซึง่เป็นทีต้่องการใน
อตุสาหกรรมปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ีให้ผ่านกระบวนการเรยีนรูภ้ายใต้แนวคดิใหม่ในการพฒันาทรพัยากร
มนษุย์ โดยนำาเอาองค์ความรูเ้รือ่ง “การเรยีนรูว้ธิกีารเรยีน” หรอื Learn How to Learn และ “การเรยีนรู้
ด้วยการลงมอืทำา” หรอื Learning by Doing  มาใช้เป็นแนวทางในการสอน โดยกลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย
ให้การสนบัสนนุโครงการนีเ้ป็นมลูค่าราวหนึง่ล้านบาทต่อปีตดิต่อกนัเป็นปีที ่4 แล้ว และได้รบันกัศกึษาจำานวน 
4 คนจากโครงการนีเ้ข้ามาเป็นพนกังานในบรษิทั ทัง้นี ้พนกังานของ ดาว ประเทศไทยได้อาสาเป็นผูร่้วมสอน
นกัศกึษาในโครงการนีด้้วย

4. ชมรมภาษาอังกฤษ
 เมื่อปี พ.ศ. 2551 กลุ่มอาสาสมัครของ ดาว เคมิคอล ประกอบด้วยคู่สมรสของพนักงานชาวต่างชาติ

และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ร่วมกันก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยสอนการสนทนาภาษาอังกฤษให้
กับเด็กนักเรียนชั้นประถมในชุมชนมาบตาพุดและชุมชนบ้านฉาง จังหวัดระยอง นักเรียนได้รับโอกาสใน
การเรียนรู้จากเจ้าของภาษาผู้มีจิตอาสา ทำาให้มีโอกาสปรับปรุงทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ ทัง้นี้ 
ตลอดระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา มนีกัเรยีนเข้าร่วมโครงการเป็นจำานวนมาก ซึง่พวกเขาได้รบัการส่งเสรมิ 
ให้มีความมั่นใจในการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษใน
ระดับที่สูงขึ้น  ทั้งนี้ นับตั้งแต่ริเริ่มโครงการมีนักเรียนราว 1,340 คนจาก 9 โรงเรียนเข้าร่วมและได้รับ
ประโยชน์จากโครงการนี้ 

5. โรงเรียนของหนูปลอดภัย
 ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความสำาคัญเป็นอันดับแรกเสมอ   

อาสาสมัครของเราได้ทุ่มเทเวลาเพื่อปลูกฝังการตระหนักในเรื่องความปลอดภัยให้กับเด็กๆ และ
ช่วยปรับปรุงความปลอดภัยให้กับโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆ มีสภาพแวดล้อม
ที่ดีและปลอดภัยในขณะที่กำาลังเรียนรู้อยู่ในรั้วโรงเรียน ทุกๆ ปีอาสาสมัครของเราจะไปเยี่ยมเยียน
โรงเรียน 3-4 แห่งเพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยแก่นักเรียนระดับ ป.3-ป.5 โดยมี

 เป้าหมายให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อทำาให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น  นักเรียนจะรายงาน
ถึงสถานที่หรืออุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยหลังจากทำาการสำารวจโรงเรียนพร้อมกับอาสาสมัครของ 
บริษัทฯ หลังจากนั้นบริษัทฯ จะให้การช่วยเหลือปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยแก่โรงเรียนนั้นๆ 
โดยการซ่อมแซมอปุกรณ์หรอืสิง่อำานวยความสะดวกต่างๆ ด้วยงบประมาณทีต่ัง้ไว้จำานวน 1 แสนบาท 
ต่อโรงเรียน ทั้งนี้ ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2555 บริษัทฯ ได้ดำาเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดภัยร่วม
กับโรงเรียน 17 แห่งในจังหวัดระยอง

2. การแข่งขันเคมีโอลิมปิกแห่งชาติ (Thailand Chemistry 
 Olympiad)
 บริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันเคมีโอลิมปิกแห่งชาติครั้งที่ 8 

ซึ่งจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 การสนับสนุนการแข่งขันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย และเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับ
นานาชาติ โดยขั้นตอนการแข่งขันจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิชาเคมีวิเคราะห์ ชีวเคมี 
อินทรีย์เคมี อนินทรีย์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ และสเปกโทรสโกปี โดยทีมที่ชนะการแข่งขันประกอบไป
ด้วยนักเรียนเคมี 4 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 2 คน จะเป็นตัวแทนไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการ
ระดับนานาชาติต่อไป

3. โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (Vocational Chemical Engineering Practice College 
Project: V-ChEPS)
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7. ค่ายฟุตบอลเยาวชน 
 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด จัดค่ายกีฬาฟุตบอลสำาหรับ

เยาวชนในจังหวัดระยองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยจัดให้มีขึ้น 2 ครั้งต่อปี และมีโค้ชมืออาชีพมา
ฝึกสอนเทคนิคพื้นฐานการเล่นฟุตบอลให้แก่เด็กอายุระหว่าง 6-15 ปีที่เข้าร่วมโครงการ โดย
วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้เพื่อสนับสนุนเด็กๆ ให้ใช้เวลาว่างในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

อย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งได้พัฒนาร่างกายและจิตใจให้ห่างไกลจาก 
ยาเสพติดและการก่ออาชญากรรม ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 3 ปีของ
โครงการ มีเยาวชนเข้าร่วมแล้วกว่า 600 คน

6. โครงการอุปถัมภ์โรงเรียนกับหอการค้าอเมริกัน (Adopt-A-School)
 เป็นเวลากว่าสบิปีทีก่ลุม่บรษิทั ดาว  ประเทศไทย ได้ร่วมกบั หอการค้าอเมรกินัดำาเนนิโครงการ

อปุถมัภ์โรงเรยีน เพือ่ปรบัปรงุชวีอนามยัและสิง่แวดล้อมของโรงเรยีนในจงัหวดัระยอง พร้อมทัง้ให้
ความช่วยเหลอืทางการศกึษาแก่เดก็นกัเรยีน โครงการนี้ได้สนบัสนนุเงนิทนุในการก่อสร้างหรอื
ซ่อมแซมสิง่อำานวยความสะดวกของโรงเรยีน อาท ิห้องนำา้ ห้องเรยีนอนบุาล ห้องเรยีน ห้องสมดุ และ
สนามเดก็เล่น พร้อมมอบอปุกรณ์ทางการศกึษาต่างๆ อย่างครบครนั  โดยทีผ่่านมาจนถงึปี พ.ศ. 
2555 บรษิทัฯ ได้ดำาเนนิการปรบัปรงุซ่อมแซมโรงเรยีนต่างๆ ไปแล้ว 8 แห่ง

 

8. ทุนการศึกษา
 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสถาบันต่างๆ เป็นประจำาทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 

มาจนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปีจะมีการมอบทุนเป็นจำานวนทั้งสิ้น 20 ทุน ทุนละ 25,000 บาท ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  
และปีที่ 4 เพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาที่ม ี
ผลการเรียนดีและมีความตั้งใจใฝ่รู้ ให้มีความมุ่งมั่น
ในการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2555 
บริษัทฯ ได้มอบทุนไปแล้วจำานวน 71 ทุน
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ด้านสิ่งแวดล้อม
การปกป้องมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นพันธสัญญาของ 
ดาว ที่เราปฏิบัติควบคู่ไปกับการดำาเนินงานของเรา โดยได้
ดำาเนินโครงการต่างๆ ตามแนวนโยบายนี้ ได้แก่

1. โครงการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและ
การป้องกันมลพิษ

 ในปี พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
และกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม จดัโครงการอบรมด้านอตุสาหกรรม 
ระยะเวลาโครงการ 3 ปี เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน
และบุคลากร รวมถึงนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม นับเนื่องถึงปี พ.ศ. 2555 บริษัท ดาว 
ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวโดยการจัดหลักสูตรและจัดทำาคู่มือ 
ฝึกอบรมจำานวนหกหลกัสตูรสำาหรบัอตุสาหกรรมหลกัๆ ในประเทศไทย เช่น อตุสาหกรรม 
ด้านเภสัชกรรม สิ่งทอ เครื่องดื่ม เหล็ก เซรามิกและอุตสาหกรรมทั่วไป โครงการนี้ช่วย 
ยกระดบัมาตรฐานงานอตุสาหกรรมและส่งเสรมิอตุสาหกรรมเพือ่สิง่แวดล้อมในประเทศไทย 
และมีการจัดการฝึกอบรมไปแล้วกว่า 33 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากหน่วยงาน
ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 2,311 คน จาก 845 หน่วยงาน ทั้งนี้ คาดว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศไทย และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

รายละเอียด 2552 2553 2554 2555

จำานวนอาสาสมัคร 
(คน)

1,822 2,500 2,600 2,300

พื้นที่ครอบคลุม
(กิโลเมตร)

6.5
บ้านก้นอ่าว – 

สะพานกองหัวรอด

17.5
หาดแหลมเจริญ – 

หาดพลา

17.5
(หาดแม่รำาพึง)

7.5 
(หาดแม่รำาพึง)

นำ้าหนักขยะที่เก็บได้
(ตัน)

5.1 13 8.17 15.3

  

ตารางสถิติกิจกรรมทำาความสะอาดชายหาดสากล (2552-2554)

2. กิจกรรมทำาความสะอาดชายฝั่งสากล 
 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จัดทำาโครงการกิจกรรมทำาความสะอาดชายฝั่งสากล

ในพื้นที่มาบตาพุด และให้การสนับสนุนโครงการติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา10 ปีแล้ว 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย และธุรกิจท้องถิ่นต่างๆ ในการดำาเนินการกิจกรรมประจำาปีเพื่อช่วยกำาจัดขยะ
และทำาความสะอาดชายหาดระยอง กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในทะเล แต่
ยังช่วยกระตุ้นจิตสำานึกการปกป้องชายหาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่สมาชิกในชุมชน
ท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้นด้วย
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3. โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและทำาแนวป้องกันสีเขียว 
 เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการสร้างแนวป้องกันสีเขียวและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให ้

มากยิ่งขึ้น กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ดำาเนินการและให้การสนับสนุนกิจกรรมการปลูกต้นไม ้
อย่างจรงิจงัมาโดยตลอด  ซึง่กจิกรรมนีย้งัช่วยปลกูฝังการตระหนกัถงึความสำาคญัของการอนรุกัษ์ 
สิง่แวดล้อมให้กบัพนกังานของบรษิทั ฯ และคนในชมุชนนัน้ๆ ด้วยในระหว่าง ปี พ.ศ. 2552-2555 
บรษิทัฯ ได้ทำาการปลกูต้นไม้ไปแล้วมากกว่า 44,000 ต้น ในวาระโอกาสต่างๆ กนั เช่น วนัคล้าย 
วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 
วันสิ่งแวดล้อมโลก และวันแห่งความสำาเร็จด้านความปลอดภัยในโครงการส่วนขยาย (Thai 
Growth Project)

สถานที่ อาณาบริเวณ จำานวนต้น

สถานท่ีต่างๆ ของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด 

24,835 ตารางเมตร ไม้ยืนต้นจำานวน  295 ต้น 

สถานท่ีต่างๆ ของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรม
เอเซีย

69,449 ตารางเมตร 32,081 ต้น

นอกพ้ืนท่ีบริษัทฯ บนถนนสาย ไอ-10 ในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด

16,500 ตารางเมตร 451 ต้น

ปลูกป่าชายเลนที่อ่างเก็บนำ้าประแสร์ 
50 ไร่ (หรือ 80,000 

ตารางเมตร)
6,500 ต้น

เขาห้วยมะหาด ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ป่าชาก 
ลูกหญ้า 

 5 ไร่ (หรือ 8,000 ตารางเมตร) 5,000 ต้น

  

สถิติการปลูกต้นไม้ (พ.ศ. 2552-2555)
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การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน
พันธสัญญาและความเชื่อ ความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับองค์กรดาวมากว่าร้อยปี เราเข้าใจมาโดยตลอดว่า 
การจะเข้ามาดำาเนินกิจการในพื้นที่ใดๆ ได้ต้องได้รับความยอมรับจากชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ  ดังนั้น เราจึงตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ให้กับชุมชนต่างๆ ที่เราอยู่ร่วมด้วย เราให้ความสำาคัญกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และพัฒนาโครงการเพื่อความยั่งยืนต่างๆ เพื่อให้สอดรับ 
กับความต้องการเหล่านั้น โดยชุมชนไม่เพียงแต่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เราจัดขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในการริเริ่มพัฒนาโครงการร่วมกับ
เราด้วย

1. โครงการสร้างบ้านกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อ
มนุษยชาติ (Habitat for Humanity) 

 ด้วยความร่วมมือของมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติแห่งสหรัฐอเมริกา  
ทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต่างมีส่วนช่วยกันสร้างบ้านให้กับ 
เพื่อนมนุษย์ในหลายๆ พื้นที่  เช่น ชุมชนบ้านฉาง ชุมชนมาบตาพุด และชุมชน
มาบชลูด จังหวัดระยอง ในระหว่างปี พ.ศ. 2552-2555 บริษัทฯ ได้ให้การ 
ช่วยเหลือในการสร้างบ้านเพื่อคนไทยที่มีรายได้น้อยไปแล้วจำานวน 10 หลัง
เพื่อให้พวกเขาพบความสุขใจเมื่อได้อาศัยอยู่ในบ้านของตัวเอง

2. โครงการสนบัสนุนอำาเภอบ้านฉางจัดทำาแผนพฒันาบ้านฉาง
 เพือ่สนบัสนนุการเสรมิสร้างความสำาเรจ็ของชมุชนในการพฒันาอย่างยัง่ยนื กลุม่บรษิทั ดาว 

ประเทศไทย ได้ให้การสนบัสนนุอำาเภอบ้านฉางในโครงการ “จดัทำาแผนพฒันาบ้านฉาง” ซึง่เปิดโอกาส
ให้สมาชกิในหมูบ้่านต่างๆ 22 หมูบ้่านใน 3 ตำาบลในเขตอำาเภอบ้านฉาง จงัหวดัระยองร่วมเป็นส่วนหนึง่
ของการจดัทำาแผนพฒันาพืน้ทีอ่ย่างยัง่ยนืสำาหรบัอำาเภอบ้านฉาง โดยในแผนดงักล่าว ระบถุงึโครงการ
ต่างๆ ทีส่ำาคญัต่อการพฒันาพืน้ทีอ่ย่างยัง่ยนื และช่วยให้ชมุชนทราบว่าโครงการใดทีส่ามารถนำาไป
ดำาเนนิการได้เอง หรอืนำาไปร่วมมอืกบัภาครฐับาลหรอืภาคเอกชนต่อไป นอกจากนี ้ยงัช่วยเปิดโอกาส 
ให้สมาชกิในชมุชนสามารถเข้าถงึทรพัยากรต่างๆ ได้ด้วย

3. โครงการกองทุนเครื่องทำานำ้าดื่มสะอาด 
 เพื่อช่วยให้ชุมชนและนักเรียนมีนำ้าดื่มที่สะอาด กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ติดตั้ง

ตู้ทำานำ้าดื่มสะอาดแบบหยอดเหรียญ 80 ตู้ ในชุมชนและโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดระยอง 
โครงการนี้ยังช่วยให้ชุมชนได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับรายได้ที่เก็บจากตู้นำ้าหยอดเหรียญ
เพื่อนำามาใช้ประโยชน์สำาหรับชุมชน รวมทั้งการดูแลจัดการตู้นำ้าดื่มอย่างยั่งยืน

4. โครงการพัฒนาชุมชนร่วมกับคณะที่ปรึกษาชุมชน (Community Development Project with 
Community Advisory Panel)

กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย ได้สนบัสนนุโครงการพฒันาชมุชนกว่า 15 โครงการภายใต้การทำางานร่วมกบั
คณะทีป่รกึษาชมุชนของกลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2555 เพือ่พฒันาด้านอาชพีให้กบัชมุชน อาทิ
เช่น โครงการส่งเสรมิอาชพีด้านอาหารญีปุ่น่ ให้กบักลุม่แม่บ้านชมุชนมาบชลดู, โครงการแปรรปูเกษตรกรรม 
ชมุชนพลา, โครงการฝึกอาชพีเพิม่รายได้ ชมุชนวดับ้านฉาง, โครงการธนาคารขยะเพือ่สวสัดกิารชมุชน ชมุชน
หนองใหญ่, โครงการฟาร์มเหด็และเลีย้งกบ ชมุชนพยนู,  โครงการผลติภณัฑ์นำา้ปลาชมุชน ชมุชนวดัครีภีาวนาราม, 
โครงการเพาะชำากล้าไม้และโครงการส่งเสรมิวชิาชพีเยาวชน ชมุชนแผ่นดนิไทย
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“ดิฉันใช้รถคันเดิมมาแปดปี จนกระทั่งตัดสินใจจะเปลี่ยนรถใหม่ 
โดยขึ้นทะเบียนจังหวัดระยองตามโครงการรณรงค์ภายในของ
บริษัทฯ ต้องขอบคุณบริษัทฯ ที่จัดหาโครงการดีๆ แบบนี้ให้กับ
พนักงาน เป็นโครงการรณรงค์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสอง
ฝ่ายอย่างแท้จริง โดยเป็นประโยชน์ทั้งกับพนักงานและจังหวัด
ระยองไปพร้อมๆ กัน” คุณอรลัดดา มูลศาสตรสาทร 
(Site Infrastructure Operation Leader) กล่าว

6. สมาคมเพื่อนชุมชน (Community Partnership  
Association: CPA) 

 สมาคมเพือ่นชมุชนเป็นความร่วมมอืครัง้แรกของกลุม่ผูป้ระกอบการภาคเอกชนในนคิม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ ก่อตัง้ขึน้เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมให้เป็นอตุสาหกรรมสเีขยีวที่ 
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและร่วมดแูลชมุชนอย่างยัง่ยนื โดยสมาชกิผูก่้อตัง้ประกอบด้วย กลุม่
บรษิทั ปตท. กลุม่บรษิทัเอสซจี ี บรษิทั บแีอลซพี ีบรษิทั โกลว์ และบรษิทั ดาว เคมคิอล 
ประเทศไทย ซึง่ต่างมเีป้าหมายร่วมกนั คอื การเป็นตวัอย่างทีแ่สดงให้เหน็ว่า ภาคอตุสาหกรรม
และชมุชนสามารถอยูร่่วมกนัได้อย่างกลมเกลยีวและช่วยสนบัสนนุซึง่กนัและกนัในการ
ดแูลพฒันาสิง่แวดล้อมและสงัคม โดยสมาคมเพือ่นชมุชนมแีผนทีจ่ะชกัชวนผูป้ระกอบการ
อตุสาหกรรมรายอืน่ รวมถงึหน่วยงานภาครฐัให้เข้าร่วมโครงการนีม้ากขึน้ ทัง้นี ้ สมาคมฯ  
มุง่เน้นเรือ่งการปรบัปรงุคณุภาพชวีติในชมุชนรอบๆ ทัง้ด้านการศกึษาและสขุอนามยั กจิกรรม
สำาคญัๆ ของกลุม่ อาท ิโครงการหน่วยแพทย์เคลือ่นทีส่ำาหรบัชมุชน ครอบคลมุกว่า 89 ชมุชน 
ทัง้ในพืน้ทีม่าบตาพดุและบ้านฉาง กจิกรรมค่ายกวดวชิา การมอบทนุนกัเรยีนพยาบาล และ
โครงการให้ความรูเ้รือ่งสารอนิทรย์ีระเหยง่ายให้กบัชมุชน เป็นต้น

กิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

1. การประชุมประสานงานให้คำาปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อมโรงงาน 
ของกลุ่มบริษัท ดาว (Community Advisory Panel)

 การประชมุประสานงานให้คำาปรกึษาด้านสิง่แวดล้อมโรงงานของกลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย 
ช่วยนำาเสนอมมุมองจากภายนอกต่อการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ในด้านสิง่แวดล้อม สขุอนามยั 
ความปลอดภยั และการดำาเนนิงานเพือ่ความยัง่ยนื โดยผูร่้วมประชมุประกอบไปด้วยตวัแทน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูน้ำาชมุชน สือ่มวลชน และตวัแทนชมุชนอืน่ๆ  ปัจจบุนั  
กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย มกีารจดัการประชมุอยูส่องคณะ โดยคณะทีห่นึง่ก่อตัง้เมือ่ปี  
พ.ศ. 2553 อยูท่ีน่คิมอตุสาหกรรมเอเซยี ส่วนคณะทีส่องซึง่ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2554 อยูท่ี ่
นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ทัง้นี ้นบัแต่เริม่ก่อตัง้มกีารประชมุไปแล้วทัง้สิน้ 16 ครัง้

5. การรณรงค์จดทะเบียนรถจังหวัดระยอง
 เพือ่สนบัสนนุนโยบายของจงัหวดัระยอง กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย ได้จดัทำาโครงการรณรงค์ภายในเพือ่กระตุน้ให้พนกังานนำายานพาหนะ 

มาขึน้ทะเบยีนรถของจงัหวดัระยองเพือ่ช่วยเพิม่รายได้จากภาษรีถยนต์ให้กบัจงัหวดัระยอง และได้ดำาเนนิการจดทะเบยีนยานพาหนะของบรษิทัฯ  
ทีใ่ช้ในจงัหวดัระยองมาขึน้ทะเบยีนรถของจงัหวดัด้วยเช่นกนั โดยในปี พ.ศ. 2554 ยานพาหนะทกุคนัของบรษิทัฯ ในพืน้ทีป่ฏบิตังิานในมาบตาพดุ  
ได้ขึน้ทะเบยีนจงัหวดัระยองทัง้หมดแล้ว
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 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาต ิ

 การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และพนักงานพร้อมที่จะ 
ยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยทันที ดังเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ที่ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยเป็นวงกว้าง   ซึ่งกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และพนักงานได้ส่งถุงยังชีพหลาย
ร้อยถุงเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยทันที รวมทั้งยังให้การช่วยเหลือโดยตรง
แก่ภาคเกษตรกรรม โดยการนำาเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้แก่เกษตรกรเพื่อช่วยให้เกษตรกร
กลับมาเริ่มทำาการเพาะปลูกได้ใหม่อีกครั้ง และในปี พ.ศ. 2555 บริษัท ดาว เคมิคอล ได้
บริจาคเงินเป็นจำานวน 500,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 15 ล้านบาทให้กับทาง
สภากาชาดไทย เพื่อสร้างรถผลิตนำ้าดื่มสะอาดเพื่อให้ทางสภากาชาดไทยใช้ในภารกิจ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ และเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

2. กิจกรรมสานสัมพันธ์ (Community Meeting)
 กจิกรรมสานสมัพนัธ์เป็นการจดัประชมุอย่างไม่เป็นทางการเพือ่กระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างบรษิทัฯ กบั

ชมุชน และเป็นเวทพีดูคยุกบัชมุชนถงึกจิกกรมการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ พร้อมทัง้เปิดรบัฟังความคดิเหน็ 
และข้อเสนอแนะจากชมุชน  โดยได้มกีารดำาเนนิกจิกรรมนีแ้ล้วกบั 49 ชมุชนในเทศบาลตำาบลบ้านฉาง 
เทศบาลเมอืงบ้านฉาง เทศบาลตำาบลพลา และเทศบาลเมอืงมาบตาพดุ ทัง้นี ้นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 
บรษิทัฯ จดัให้มกีารประชมุสานสมัพนัธ์มาแล้วรวม 240 ครัง้

3. กิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) 
 กิจกรรมเปิดบ้านเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถเข้ามาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของบริษัท ดาว ทั้งในอุตสาหกรรมเอเซีย  

และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนในการทำาธุรกิจของบริษัทฯ และยังเปิดโอกาสให้ชุมชนได้รับชมการบริหารงาน 
ด้านความปลอดภัย และการดูแลสิ่งแวดล้อมของ ดาว ที่มีมาตรฐานสูง ทั้งนี้ ในปีพ.ศ. 2552–2555 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านไปแล้ว 
ทั้งสิ้น 40 ครั้งให้กับชุมชนกว่า 140 ชุมชน

การช่วยเหลือสังคมด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากการดำาเนินงานเพื่อส่งเสริมความสำาเร็จของชุมชนแล้ว กลุ่มบริษัท ดาว  ประเทศไทย ยังได้ร่วมสร้างคุณค่าแก่สังคมโดยการแบ่งปันผ่าน
โครงการเพื่อการกุศลต่างๆ เช่น การบริจาคให้แก่องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำาไร ซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ในการช่วยเสริมสร้างความสำาเร็จให้แก่ชุมชน   
ส่งเสริมความยั่งยืน ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ในชุมชน และกระตุ้นให้เกิดการสรรสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

1. โครงการร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยย้ิม (Operation Smile)
 กลุม่บรษิทั ดาว ได้ให้การสนบัสนนุมลูนธิสิร้างรอยยิม้ในการผ่าตดัและการดแูลหลงัผ่าตดัแก่เดก็ 

ด้อยโอกาสทีต้่องทนทกุข์ทรมานจากโรคปากแหว่งเพดานโหว่มานบัตัง้แต่บรษิทัฯ เริม่ดำาเนนิกจิการ 
ในปี พ.ศ. 2540 และในปี พ.ศ. 2555 กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย 
พร้อมด้วยพนัธมติรคูค้่าและพนกังานได้ร่วมกนับรจิาคเงนิจำานวน 
1 ล้านบาทให้แก่มลูนธิสิร้างรอยยิม้ โดยเงนิสนบัสนนุจำานวนดงักล่าว 
สามารถให้ความช่วยเหลอืผ่าตดัและตดิตามการรกัษาแก่เดก็ใน
ระยองได้ประมาณ 70 ราย

2. การสนับสนุนมูลนิธิขาเทียม (Prostheses Foundation)  
 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา บรษิทัฯ ได้บรจิาคผลติภณัฑ์สำาหรบัทำาขาเทยีมให้กบัมลูนธิขิาเทยีมใน

สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีอย่างต่อเนือ่ง โดยปัจจบุนัได้บรจิาคผลติภณัฑ์เพือ่นำาไปผลติ 
ขาเทยีมเพิม่ขึน้เป็นมากกว่า 3,000 กโิลกรมั พร้อมทัง้มอบอปุกรณ์สำาหรบัการใช้ผลติภณัฑ์ และจดั
หลกัสตูรฝึกอบรมให้กบัมลูนธิขิาเทยีมเพือ่ให้สามารถใช้ผลติภณัฑ์ได้อย่างปลอดภยั
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พ.ศ. 2551-2555
 • รางวัลธรรมาภิบาลสำาหรับความเป็นเลิศในการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือรางวัลธงขาวดาวเขียว (Green Star Award) 
  และรางวัลธงขาวดาวทอง (Gold Star Award) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำาหรับโรงงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่มีการ
  ดำาเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับรางวัลติดต่อกัน 5 ปี

พ.ศ. 2552-2555
 • รางวัลการลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำางานให้เป็นศูนย์ ระดับโล่เงิน จากกระทรวงแรงงาน สำาหรับการปลอดจากเหตุบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง 

3,000,000–9,999,999 ชั่วโมง โดยได้รับรางวัลติดต่อกัน 4 ปี

พ.ศ. 2553
 • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติด้านตัวชี้วัด  (KPI Certificate of Honor) สำาหรับการรายงานตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 
  อย่างต่อเนื่องทุกปี ต่อคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Care Management Committee of Thailand) 
  ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 สำาหรับโรงงานโพลิเอททิลีน โรงงานโพลิสไตรีน โรงงานสไตรีนโมโนเมอร์ โรงงานเลเทกซ์
  และโรงงานโพลิออล

พ.ศ. 2554
 • รางวัลบรรษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมของจังหวัดระยอง จากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อเชิดชูเกียรติการดำาเนินโครงการด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคมอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

 • ใบรับรองการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร (Green Meeting Certificate) จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council 
  for Sustainable Development)

 • กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล และบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ดาว ผ่านการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ครั้งที่สามและสี่ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์
  ถึงการมีระบบจัดการด้านคุณภาพอย่างยั่งยืน ได้มาตรฐานตามข้อกำาหนดของ ISO 9001:2008

พ.ศ. 2554-2555
 • รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence 

Recognition – AEC) เพื่อเชิดชูเกียรติสำาหรับโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำาประเทศไทย เป็น
  ผู้มอบรางวัล 

พ.ศ. 2555 
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม โรงงานทั้ง 7 แห่งของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สำาหรับ
  ความสำาเร็จในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • ได้รับประกาศเกียรติคุณโรงงานสีขาวในโครงการนิคมอุตสาหกรรมสีขาวป้องกันยาเสพติด จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 • ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สำาหรับโรงงานโพลิเอททิลีน โรงงานโพลิสไตรีน  โรงงานเลเทกซ์ โรงงานโพลิออลและ
  โพลิออลผสม  

 • ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สำาหรับโรงงานโพรพิลีนออกไซด์และโรงงานโพลิเอททิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ

รางวัลระดับโลก
พ.ศ. 2552 เทคโนโลยีการผลิตโพรพิลีนออกไซด์จากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (HPPO) ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมและ 

ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมเคมี (Innovation and Excellence Award in Core Engineering) จาก สถาบัน
วิศวกรรมเคมี (Institution of Chemical Engineers) ซึ่งมีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สหราชอาณาจักร

พ.ศ. 2553 เทคโนโลยีการผลิตโพรพิลีนออกไซด์จากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (HPPO) ที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
 นำามาใช้ ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมทางเคมีดีเด่นด้านการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Presidential Green Chemistry 

Challenge Award 2010) จากหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental 
 Protection Agency)

42 รายงานผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รางวัลและการเชิดชูเกียรติ
กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล และกลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ดาว ได้รับรางวัลและการเชิดชู
เกียรติสำาหรับการดำาเนินงานในหลายด้าน ได้แก่ ด้านความยั่งยืน ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และด้านความปลอดภัยและสุขภาพ จากหลากหลายสถาบันทั้งภาครัฐและ
เอกชนในระดับประเทศและระดับนานาชาติ





ติดตอเราไดที่
สำนักงานใหญ
ชั้น 15 อาคารไวทกรุป 2
เลขที่ 75 ซอยรูเบีย ถนนสุข�มว�ท 42
พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0 2365 7000 โทรสาร 0 2381 1249

สถานที่ตั้งโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพ�ด
เลขที่ 8 ถนน ไอ-4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพ�ด
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท 0 3867 3000 โทรสาร 0 3868 3991

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
เลขที่ 10 หมู 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
ตู ป.ณ. 71 ตำบลบานฉาง
อำเภอบางฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท 0 3895 2500 โทรสาร 0 3860 5903

บร�ษัท คาร ไบด เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 4 ซอย จี-2 นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพ�ด)
ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร ตำบลหวยโปง
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท 0 3868 7400 โทรสาร 0 3868 5078 

บร�ษัท โรหม แอนด ฮาสส เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 17 ซอย จี-14 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร
ตำบลมาบตาพ�ด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 
โทรศัพท 0 3868 3564 โทรสาร 0 3868 3565
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