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บทน�ำ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ด�ำเนินงานตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการให้พันธสัญญาด้วยความสมัครใจโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เรามุ่งมั่นด�ำเนินงาน
ภายใต้ปณิธานที่เน้นน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
โดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอันดับแรก
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จึงได้จัดท�ำรายงาน “ผลการด�ำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ขึ้น เพื่อน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน
ในปี พ.ศ. 2556 ที่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ
รายงานฉบับนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องยืนยันการด�ำเนินงานตามพันธสัญญาของเรา
เท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยกระตุ้นเตือนพนักงานทุกคนให้ปฏิบัติงานตามแนวทาง
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่จะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคมและชุมชน
เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต่อไป

4 รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

สารจากกรรมการผูจ้ ดั การ
2556 ปีแห่งความส�ำเร็จ
ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เราได้วางรากฐานเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รวมทั้งเพื่อให้
บริษัทฯ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากสังคมและชุมชน
ในพื้นที่ ว่าเป็นบริษัทชั้นน�ำที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยสูง ซึ่งปี พ.ศ. 2556 นับเป็นอีกปีแห่ง
ความส�ำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
อันประกอบด้วยกลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย และ
กลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ดาว

เพื่อตอกย�้ำความเชื่อมั่นและพันธสัญญาที่เรามีต่อประเทศไทย
ในปีนี้เราได้เริ่มการก่อสร้างโรงงานโพลีออลแห่งใหม่ขึ้นที่
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย โดยการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและ
เริ่มด�ำเนินการผลิตได้ ในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558
ทั้งนี้ จากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ได้ช่วย
ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ การสร้างงาน
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การขยายตัวของธุรกิจด้านการบริการ
และการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
เรายึดมั่นในพันธสัญญาที่จะปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ
(Responsible Care®) ทั้งในด้านการผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทั่วโลก ซึ่งถือเป็นสิ่งส�ำคัญในพันธกิจ
เพื่อความยั่งยืนของเรา การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นแนวทางหลักในการด�ำเนินธุรกิจ
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เราปฏิบัติตามวิสัยทัศน์การลดอุบัติเหตุ
ให้เป็นศูนย์ ลดการบาดเจ็บ และลดผลกระทบทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อม
โดยน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในการเฝ้าระวังและควบคุม
กระบวนการผลิตต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อลดของเสีย เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการควบคุมสารระเหยต่าง ๆ
จากความพยายามและความทุ่มเทที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้
ในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้รับรางวัล
ด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย ที่ส�ำคัญได้แก่
รางวัลเกียรติคุณระดับเหรียญทอง ในโครงการรณรงค์ลดสถิติ
อุบัติเหตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์ประจ�ำปี พ.ศ. 2556
(Zero Accident Campaign) จากกระทรวงแรงงาน รางวัล
‘ธงขาว ดาวทอง’ จ�ำนวน 6 โรงงาน และ ‘ธงขาว ดาวเขียว’
จ�ำนวน 9 โรงงาน
“ฮิวแมน เอเลเม้นท์” ซึ่งหมายถึงพนักงานของเรา ถือเป็นกลไก
ส�ำคัญในการท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมาย
ทีท่ า้ ทาย เราให้คำ� มัน่ สัญญาว่าจะสร้างองค์กรทีม่ คี วามหลากหลาย
และแข็งแกร่ง ซึง่ ขับเคลือ่ นโดยบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ เรามุง่ มัน่
ที่จะพัฒนาพนักงานให้เป็นสมาชิกของชุมชนดาวที่เข้มแข็ง
และมีพลัง จากการส�ำรวจบริษัทชั้นน�ำในประเทศไทยส�ำหรับ
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาและบริษัทที่เป็นที่หนึ่งในใจคนท�ำงานเมื่อปี
ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้รับเลือกให้เป็น
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“ที่หนึ่งในใจของคนท�ำงาน” (Employer of Choice) ในส่วน
ของบริษัทเคมีภัณฑ์ ในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นเครื่องยืนยันของ
ความทุ่มเทของเราที่มีต่อการพัฒนาบุคคลและสภาพแวดล้อม
การท�ำงานได้เป็นอย่างดี
เราตระหนักดีว่าความรับผิดชอบต่อชุมชนที่เราอาศัยอยู่เป็น
สิ่งส�ำคัญขององค์กร เราจึงมุ่งที่จะสร้างคุณค่าให้กับสังคมด้วย
การเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีของสังคม โดยการด�ำเนินกิจกรรม
เพื่อสังคมและเพื่อชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ มุ่งเน้นด้านการดูแล
รักษาสิง่ แวดล้อม การศึกษาส�ำหรับเยาวชน และความเป็นอยูท่ ดี่ ี
ของชุมชน ซึง่ ในปี พ.ศ. 2556 เราได้ดำ� เนินโครงการด้านซีเอสอาร์
หลัก ๆ รวมไปถึงกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ถึง 18 โครงการ ซึ่ง
ทุกท่านจะสามารถอ่านรายละเอียดได้จากในรายงานฉบับนี้
พนักงานอาสาของเราได้อุทิศตนรวมเป็นจ�ำนวน 4,800 ชั่วโมง
ในกิจกรรมทั้งหลายเหล่านั้น ซึ่งได้สร้างประโยชน์ ให้กับคน
ในชุมชนและสังคมกว่า 170,000 คน เพื่อให้พวกเขามีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากความมุ่งมั่นและพันธสัญญาที่จะ
เสริมสร้างความส�ำเร็จให้แก่ชุมชน ส่งผลให้เราได้รับรางวัล

“องค์กรทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจ�ำปี พ.ศ. 2556”
(CSR Excellence Recognition Awards 2013) จากหอการค้า
อเมริกันในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 ปีแล้ว
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปี พ.ศ. 2556 นี้ เป็นผลจาก
ความร่วมมืออย่างยอดเยี่ยมทั้งในส่วนของพนักงานและ
พันธมิตรทุกฝ่าย ซึ่งในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านส�ำหรับ
ความร่วมแรงร่วมใจและความทุ่มเทที่มีให้กับบริษัทฯ เราจะ
ก้าวไปข้างหน้าเพื่อผลส�ำเร็จที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ควบคู่ไปกับการเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจที่ไว้วางใจได้ และการส่งเสริมความส�ำเร็จ
ของชุมชนและสังคมโดยรวม

จิรศักดิ์ สิงห์มณีชัย
กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

สร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
สู่พันธมิตรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจและสังคม
ดาว เริ่มด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2510 โดยได้ก่อตั้ง
บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด ขึ้น เพื่อน�ำเข้าและ
จัดจ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ผ่านส�ำนักงานกรุงเทพฯ กระทั่งใน
ปี พ.ศ. 2521 บริษทั ฯ ได้เปิดโรงงานแห่งแรกขึน้ ทีอ่ ำ� เภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อผลิตโพลีสไตรีนด้วยเห็นถึงศักยภาพ
การเติบโตของตลาดเคมีภัณฑ์ ในประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ในปี พ.ศ. 2530 ดาว ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนเป็นครั้งแรก
กับเครือซิเมนต์ ไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมที่เป็น
ทีย่ อมรับมากทีส่ ดุ ในประเทศไทย เพือ่ ก่อตัง้ กลุม่ บริษทั ร่วมทุน
เอสซีจ-ี ดาว (SCG-DOW Group) ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายฐาน
การผลิตไปยังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในจังหวัดระยอง และ
ได้เริ่มการผลิตโรงงานสไตรีน-บิวทาไดอีน เลเท็กซ์ และโรงงาน
โพลียูรีเทนขึ้นในปี พ.ศ. 2536 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัทฯ ได้
ขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นตามล�ำดับด้วยการผลิตครบวงจรและ
เป็นกลุ่มโรงงานที่มีกำ� ลังการผลิตระดับโลก เช่น โรงงานโพลีสไตรีน
โรงงานเอทิลเบนซีน โรงงานสไตรีนโมโนเมอร์ โรงงานโพลีเอทิลีน
และอื่น ๆ จวบจนปัจจุบัน

ปัจจุบันกลุ่มบริษัท ดาว
ประเทศไทย เป็นฐานการผลิต
ที่ใหญ่ที่สุดของดาว
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นอกจากนี้ยังเป็นผู้น�ำในการน�ำเข้าเคมีภัณฑ์ส�ำหรับอุตสาหกรรม
ที่หลากหลาย รวมไปถึงเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรและผลิตภัณฑ์
ก�ำจัดแมลงภายในบ้านเรือน
ปัจจุบันกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุด
ของดาวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ และพยายามอย่างยิ่งยวดในฐานะพันธมิตร
ที่ส�ำคัญในการประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อ
สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและสังคม
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วิสัยทัศน์

ดาว จะเป็นบริษัทด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่าและได้รับการนับถือ
มากที่สุดในโลก

พันธกิจ

เราจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อลูกค้าของเรา ด้วยการผสม
ผสานองค์ความรู้ด้านเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เข้าด้วยกัน

ค่านิยมของเรา
ความซื่อสัตย์สุจริต
เรายึดมั่นในค�ำสัญญาและถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดส�ำหรับเรา
ค�ำพูดของเราคือข้อผูกพันที่เราต้องยึดถือปฏิบัติ และเราให้
ความส�ำคัญกับมาตรฐานทางด้านจริยธรรมสูงสุดในทุก ๆ
ความสัมพันธ์และทุกสิ่งที่เราด�ำเนินการทั่วโลก ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็น
อย่างยิ่งต่อความส�ำเร็จของบริษัทฯ

การเคารพผู้อื่น
เรายึดมั่นในคุณค่าที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน พนักงาน
ทั้งหมดของดาว ถือเป็นกลไกอันทรงคุณค่าในการขับเคลื่อน
พลังแห่งการสร้างสรรค์และจินตนาการ ความมุ่งมั่น และ
การอุทิศตนของพนักงานของเรา ล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญของ
การเติบโตของบริษัทฯ

พิทักษ์โลกของเรา
เรายึดมั่นในการปกป้องแหล่งทรัพยากรของโลก การเดินทาง
สู่ความยั่งยืนของดาว คือการท�ำงานเพื่อแสวงหาค�ำตอบที่ดี
ที่สุดต่อความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่สุด การตัดสินใจใด ๆ ของเรา
หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เราสร้างสรรค์ขึ้น และความส�ำเร็จที่
เราบรรลุตามเป้าหมาย ล้วนแล้วแต่ได้รับพลังขับเคลื่อนจาก
ความมุ่งมั่นที่จะ “สร้างมาตรฐานเพื่อความยั่งยืน” เพื่อให้โลก
มีความปลอดภัย ไร้มลพิษ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมส�ำหรับ
คนรุ่นต่อ ๆ ไป

จริยธรรมทางธุรกิจ
เมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
บริหารของดาว ได้น�ำจริยธรรมทางธุรกิจ
แนวใหม่เข้ามาปรับใช้ภายใต้ชื่อ ไดมอนด์
แสตนดาร์ด (มาตรฐานเพชร - Diamond Standard)
โดยจริยธรรมฉบับใหม่นี้ได้วางกรอบตามค่านิยม
ของบริษทั ฯ ครอบคลุมทุกด้าน และมีความชัดเจนใน
การสร้างมาตรฐานความคาดหวังของบริษัทฯ ต่อ
พนักงาน และเป็นแนวทางให้กบั พนักงานน�ำไปปฏิบตั ิ
ซึง่ หลักจริยธรรมนี้ได้น�ำมาใช้กับพนักงานทุกคนใน
เครือของดาวทัง้ หมด รวมถึงพนักงานของกลุ่มบริษัท
ร่วมทุน เอสซีจี-ดาว ด้วยเช่นกัน หากต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ไดมอนด์
แสตนดาร์ดของดาว สามารถดูรายละเอียดได้ ใน
เว็บไซต์นี้
http://www.dow.com/company/aboutdow/
code_conduct/ethics_conduct.htm
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ความส�ำเร็จของ
กลุ่มบริษัท ดาว
ประเทศไทย
2510

2521

2530

2533

เริ่มด�ำเนินธุรกิจ
ในประเทศไทยและ
ก่อตั้งส�ำนักงานขาย
ในกรุงเทพฯ

เปิดโรงงานโพลีสไตรีน
ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรก
ของดาว ในประเทศไทย
ที่อ�ำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมทุนกับ เอสซีจี
ตั้งกลุ่มบริษัทร่วมทุน
เอสซีจี-ดาว

ก่อสร้างโรงงานเลเท็กซ์
และโพลีออล ที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง
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2544

2550

2552

2555

ควบรวมกิจการ
บริษัท ยูเนียน
คาร์ ไบด์ เคมิคอล

ร่วมทุนกับบริษัทโซลเวย์
ในการสร้างโรงงาน
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ที่นิคมอุตสาหกรรม
เอเซีย จังหวัดระยอง

ควบรวมกิจการ
บริษัท โรห์ม
แอนด์ ฮาสส์

เปิดฐานการผลิต
แห่งใหม่ที่นิคม
อุตสาหกรรมเอเซีย
จังหวัดระยอง
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โครงสร้างองค์กร
กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย
บริษทั

ทีต่ งั้ โรงงาน

ผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย
• โพลีออล
• โฟมโพลียูรีเทนแบบนิ่ม
นิคมอุตสาหกรรม
•
ฟอร์
ม
เ
ู
ลทเต็
ด
โพลี
อ
อล
มาบตาพุด
เตียงนอนและหมอน
ฟองน�้ำถูตัว
• โรงงานโพลีออลและ
โพลีออลผสม
เบาะของเก้าอี้และโซฟา
ที่รองศีรษะและเบาะรถยนต์
• โฟมโพลียูรีเทนแบบแข็ง
ฉนวนกันความร้อนในตู้เย็น ห้องเย็น
ฉนวนกันความร้อนผนังห้องอาคาร

บริษัท
ดาว เคมิคอล
ประเทศไทย
จ�ำกัด

นิคมอุตสาหกรรม
• ฟิล์มพลาสติกส�ำหรับ
เซลล์แสงอาทิตย์
มาบตาพุด
• โรงงานผลิตโพลิโอเลฟินส์
เอนแคปซูแลนท์ ฟิล์ม

• วัตถุดิบในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย • โพรพิลีนไกลคอล
• โรงงานโพรพิลีนไกลคอล

• ใช้เป็นสารต้านการเยือกแข็ง สารหล่อเย็น และ
สารที่ใช้ท�ำให้น�้ำแข็งที่เกาะตามผิวเครื่องบินละลาย
• ใช้เป็นสารที่ใช้ถ่ายเทความร้อนในกระบวนการ
อุตสาหกรรม
• ใช้เป็นตัวท�ำละลายในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมสี
และเคลือบผิว (solvents)
• ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและของบริโภค รวมถึง
สารที่ใช้ในการแต่งรสชาติ
• ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
• ใช้เป็นวัตถุดิบหรือสารที่ให้ความชุ่มชื้นในการผลิต
เครื่องส�ำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายส่วนบุคคล
รวมถึงเครื่องหอมหรือน�้ำหอม
• ใช้เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ในงานเภสัชกรรมและ
อุตสาหกรรมยา
• ใช้เป็นสารก่อเกิดปฏิกิริยาและ/หรือสารตัวกลางเคมี
ในอุตสาหกรรมยูรีเทน
• ใช้เป็นสารที่ใช้ในอุปกรณ์ไฮดรอลิกและน�้ำยาเบรค
• ใช้เป็นสารเติมแต่งในกระบวนการผลิตพลาสติก
• ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเทอร์โมพลาสติก
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บริษทั

ทีต่ งั้ โรงงาน

ผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย
ส�ำนักงานกรุงเทพฯ • ผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ ของดาว อาทิ สารเคมีและพลาสติกส�ำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
สารกรอง (เรซิน) ส�ำหรับแลกเปลี่ยนอิออน และสารเมมเบรนที่ใช้ในกระบวนการ
• ธุรกิจน�ำเข้า
รีเวอร์สออสโมซิสส�ำหรับระบบกรองน�้ำ เป็นต้น
บริษัท คาร์ ไบด์ นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวันออก
เคมิคอล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด • โรงงานอีมัลชั่น

• กาวน�้ำลาเท็กซ์

• ส่วนผสมของสีน�้ำทาอาคารบ้านเรือน
• เคลือบวัสดุเพื่อความคงทน เช่น แผ่นหลังคา
• กาวติดวัสดุ
• เคลือบเส้นใยผ้า

• สารเคลือบสีอะคริลิค • ส่วนผสมของสีน�้ำทาอาคาร บ้านเรือน
บริษัท โรห์ม แอนด์ นิคมอุตสาหกรรม
ฮาสส์ เคมิคอล เหมราชตะวันออก
• สารละลายโพลีอะคริลิค • กาวส�ำหรับผลิตเทปกาว สติกเกอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด • โรงงานโพลีอะคริลิค แอซิด แอซิด
• เคลือบเส้นใยผ้า
บริษัท ดาว
อะโกรไซแอนส์
(ประเทศไทย)
จ�ำกัด

ส�ำนักงานกรุงเทพฯ
• ธุรกิจน�ำเข้า

• เคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรและผลิตภัณฑ์ก�ำจัดแมลงภายในบ้านเรือน

กลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี - ดาว
บริษัท
สยามเลเทกซ์
สังเคราะห์
จ�ำกัด

• สไตรีน-บิวทาไดอีน
นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด
เลเท็กซ์
• โรงงานสไตรีน-บิวทาไดอีน
เลเท็กซ์

• ตัวประสานในอุตสาหกรรมพรม
• อุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์เขียน/ บรรจุภัณฑ์
เช่น กล่องยาสีฟัน กล่องสบู่
• ส่วนผสมของสีในการเคลือบหน้าปกนิตยสาร
ให้มันวาว
• ผสมกับคอนกรีตเพื่อเป็นตัวประสานระหว่าง
ชิ้นงานเก่าและใหม่ ป้องกันการแตกร้าว

นิคมอุตสาหกรรม
เอเซีย
• โรงงานโพลีเอทิลีนชนิด
ยืดหยุ่นพิเศษ

• อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
• น�ำไปผลิตชิ้นส่วนเทอร์โมพลาสติกในอุตสาหกรรม
ยานยนต์
• การท�ำแบบเพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

• โพลิโอเลฟินส์
พลาสโตเมอร์
ตราสินค้า AFFINITYTM
• โพลิโอเลฟินส์
อีลาสโตเมอร์
ตราสินค้า ENGAGETM
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บริษทั

ทีต่ งั้ โรงงาน

ผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี - ดาว
บริษัท สยาม นิคมอุตสาหกรรม
โพลีสไตรีน มาบตาพุด
จ�ำกัด
• โรงงานโพลีสไตรีน

• เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน
ชนิดส�ำหรับการใช้ • ชนิดส�ำหรับการใช้งานทั่วไป (GPPS)
งานทั่วไป (GPPS)
กล่องใส่ซีดี ตลับเทป
บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กล่องหรือโฟมบรรจุอาหาร
ภาชนะพลาสติก เช่น ช้อนส้อม จาน แก้ว
ชนิดทนแรงกระแทก • ชนิดทนแรงกระแทกสูง (HIPS)
สูง (HIPS)
เป็นส่วนประกอบในการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ต่าง ๆ เช่น กรอบนอกของเครื่องปรับอากาศ
โทรทัศน์ โครงส�ำหรับคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น
ภาชนะพลาสติกและบรรจุภัณฑ์
ของเล่นเด็ก

นิคมอุตสาหกรรม
บริษัท
สยามสไตรีน มาบตาพุด
โมโนเมอร์ • โรงงานสไตรีนและ
จ�ำกัด
เอทิลเบนซีน

• สไตรีนโมโนเมอร์

• ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตโพลีสไตรีน
เลเท็กซ์สังเคราะห์ และอื่น ๆ
• ใช้เป็นสารตั้งต้นส�ำหรับโรงงานอีมัลชั่นและโรงงาน
โพลีอะคริลิค แอซิดของบริษัทฯ
• จ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้าอื่น ๆ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบ
เพื่อผลิตสินค้าขั้นกลางและสินค้าส�ำเร็จรูปส�ำหรับ
ตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก

บริษัท สยาม นิคมอุตสาหกรรม
โพลิเอททีลีน มาบตาพุด
จ�ำกัด
• โรงงานโพลีเอทิลีน
สายการผลิตที่ 1
• โรงงานโพลีเอทิลีน  
สายการผลิตที่ 2

• เม็ดพลาสติก
โพลีเอทิลีนชนิด
ความหนาแน่นต�่ำ
เชิงเส้น

• ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหาร ฟิล์มห่ออาหาร
ซองเครื่องปรุง และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ
• ส่วนประกอบของผ้าอ้อมเด็ก
• ใช้ในเทคโนโลยีน�้ำหยดส�ำหรับเกษตรกรรม

• สารโพรพิลีนออกไซด์
บริษัท เอ็มทีพี นิคมอุตสาหกรรม
เอชพีพีโอ เอเซีย
แมนูแฟคเจอริง่ • โรงงานโพรพิลีนออกไซด์
จ�ำกัด
• สารโพรพิลีนไกลคอล
(technical grade)

• เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น
อุตสาหกรรมผลิตโฟมบุรองที่นั่งของยานพาหนะต่าง ๆ   
ฉนวนบุตู้เย็น ภาชนะใส่อาหาร ฯลฯ
• ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา
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บริษทั

ทีต่ งั้ โรงงาน

ผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ดาว เคมิคอล กับบริษัทโซลเวย์ ที่ด�ำเนินการโดยบริษัทโซลเวย์
• เคมีภัณฑ์อเนกประสงค์ที่สะอาดและใช้ใน
บริษัท เอ็มทีพี นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย • ไฮโดรเจนและ
เอชพี เจวี • โรงงานไฮโดรเจนเปอร์
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ อุตสาหกรรมกระดาษ สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ เคมี
(ประเทศไทย) ออกไซด์
กระบวนการบ�ำบัดของเสียและน�้ำเสีย อุตสาหกรรม
จ�ำกัด
อาหาร สารฆ่าเชื้อโรค และสินค้าอุปโภคบริโภค
บริษัทร่วมทุนที่ด�ำเนินการโดยเอสซีจี
• เอทิลีน โพรพิลีน มิกซ์ • วัตถุดิบส�ำหรับผลิตเม็ดพลาสติก
ซีโฟร์ เบนซีน
และโทลูอีน

บริษัท
ระยอง
โอเลฟินส์
จ�ำกัด

จังหวัดระยอง

บริษัท
มาบตาพุด
โอเลฟินส์
จ�ำกัด

จังหวัดระยอง

• เอทิลีน โพรพิลีน
เบนซีน โทลูอีน
และมิกซ์โซลีน

บริษัท ระยอง
เทอร์มินัล
จ�ำกัด

จังหวัดระยอง

• บริการคลังเก็บสินค้าและขนถ่ายสินค้า

• วัตถุดิบส�ำหรับผลิตเม็ดพลาสติก
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พันธกิจ
เพื่อความยั่งยืน

ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่มีทรัพยากรอันจ�ำกัด
ซึ่ง ดาว ตระหนักดีว่าทุก ๆ ย่างก้าวของเรานั้น
ส�ำคัญต่อโลก ดังนั้น เราจึงระมัดระวังในทุกย่าง
ก้าวของการด�ำเนินธุรกิจ และทุ่มเทความสามารถ
และทรัพยากรที่มีอยู่ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรที่ดีที่สุดของบริษัทฯ เพื่อคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ ๆ เพื่อช่วยรับมือกับปัญหาที่ท้าทายของโลก
โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การส่งเสริมความยั่งยืน
ของโลกของเราด้วยวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม
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ดาว ได้น�ำหลักการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมาปรับใช้ ในทุก ๆ
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธสัญญา
ด้านความยั่งยืนที่เราได้ ให้ ไว้ โดยเราจะใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและทุกคนที่
เกี่ยวข้องกับเรา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้คน รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนรุ่น
ปัจจุบันและลูกหลานของเราในอนาคต
ในปี พ.ศ. 2538 ดาวได้ประกาศเป้าหมายเพื่อส่งเสริมผล
การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

ของเราให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการด�ำเนินการตามเป้าหมายดังกล่าว
ประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 บริษัทฯ
ได้ก้าวสู่ความท้าทายยิ่งขึ้น โดยการประกาศเป้าหมายเพื่อ
ความยั่งยืนส�ำหรับปี พ.ศ. 2558 (2015 Sustainability Goals)
โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับชุมชน
ต่าง ๆ รอบพื้นที่ปฏิบัติการของเรา รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรมของบริษัทฯ อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อแก้ปัญหาที่
ท้าทายของโลก โดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

หลักความยั่งยืนของ ดาว

ในฐานะผู้น�ำด้านวิทยาศาสตร์ของโลก ดาว สามารถช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้น
ด้วยการค้นคว้าและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหา เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของมนุษย์อย่างยั่งยืน
พร้อม ๆ ไปกับการสร้างความเติบโตทางธุรกิจของเรา โดยยึดหลักส�ำคัญในการด�ำเนินงานด้านนี้
ใน 4 ด้าน ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการปัจจุบันได้
อย่างชาญฉลาด
เทคโนโลยีของเราช่วยให้ลูกค้า
และลูกค้าของลูกค้าของเรา
สามารถพัฒนาสินค้าและบริการ
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

นวัตกรรม
ส�ำหรับอนาคต
เราช่วยส่งเสริมความยั่งยืน
ของสังคมและโลกของเรา
ด้วยการพัฒนานวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีส�ำหรับตลาด
ปัจจุบันและอนาคต

เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน
ส�ำหรับปี พ.ศ. 2558

เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนส�ำหรับปี พ.ศ. 2558 ของดาว
ครอบคลุมการด�ำเนินงานในด้านส�ำคัญ ดังนี้

การใช้สารเคมีอย่างยัง่ ยืน
ภายในปี พ.ศ. 2558 ดาวตั้งเป้าหมายเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้สารเคมีอย่าง
ยั่งยืนให้มีสัดส่วนร้อยละ 10 ของยอดขายทั้งหมด
บริษัทฯ จะรายงานความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานนี้แก่
สาธารณะ โดย
• รายงานการประเมินผลประจ�ำปีส�ำหรับดัชนีการใช้สารเคมี
อย่างยั่งยืน และผลการด�ำเนินงานเป็นร้อยละของยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
การใช้สารเคมีอย่างยั่งยืน
• น�ำเสนอและ/หรือเผยแพร่การประเมินวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งที่อยู่ในตลาดแล้ว และที่อยู่

การปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม

หุ้นส่วนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น

โครงสร้างพื้นฐานของเราส่งผล
เชิงบวกต่อองค์กร ชุมชนของเรา
และตัวเราเอง จึงท�ำให้การปฏิบัติ
งานของเราเป็นแบบอย่างที่ดี
ส�ำหรับผู้อื่นในทุก ๆ แห่งที่เรา
เข้าไปปฏิบัติงานด้วย

เราเป็นผู้น�ำในทุกด้านของ
การด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน
อย่างเปิดกว้าง ทั้งกับลูกค้า
ผู้รับเหมา ชุมชน ภาคประชา
สังคม และรัฐบาล

ในแผนพัฒนา โดยด�ำเนินการประเมินอย่างเป็นอิสระ
จากบุคคลภายนอก
• ชี้แจงข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการวิจัย การลงทุน
และการด�ำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้สารเคมีอย่าง
ยั่งยืน
• ส่งเสริมการใช้สารเคมีอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ ผ่าน
การมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของ
บริษัทฯ ภายใต้โครงการ Dow Sustainability Innovation
Challenge Award
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การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อ
แก้ปัญหาที่ท้าทายของโลกปัจจุบัน
ภายในปี พ.ศ. 2558 ดาว ตั้งเป้าหมายในการบรรลุ
ผลส�ำเร็จในการคิดค้นนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทาย
ของโลกได้อย่างมีนัยส�ำคัญให้ ได้อย่างน้อย 3 เรื่อง คือ
• ปัญหาด้านพลังงานและความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศ
• ปัญหาด้านน�้ำดื่มสะอาด อาหาร และที่พักอาศัย
ให้มีอย่างเพียงพอ
• ปัญหาด้านสุขภาพ

การอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้พลังงาน

การด�ำเนินงานต่อปัญหา
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
ดาว ตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะรักษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ให้คงอยู่ในระดับต�่ำกว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี
พ.ศ. 2549
• ตั้งเป้าหมายใช้พลังงานสะอาด 400 เมกะวัตต์ ภายในปี
พ.ศ. 2568
• แสวงหาแนวทางในการสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจโดยไม่
เพิ่มปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนของดาว สามารถ
ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าชเรือนกระจกอย่างทวีคูณ
ได้มากกว่าหกเท่า
• รายงานการด�ำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการของบริษัทฯ
ผ่านระบบ Net Impact Tool ซึ่งจะประมวลภาวการณ์
พลังงานและก๊าซเรือนกระจกตลอดทั้งวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์

ภายในปี พ.ศ. 2558 ดาว ตั้งเป้าหมายในการลดสัดส่วน
การใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตจากอัตราในปี พ.ศ. 2548
ลงร้อยละ 25
• อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยของโรงงานของเราได้รับการปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นร้อยละ 40 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ซึ่งสามารถ
ช่วยบริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 2.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
(ประมาณ 7.2 แสนล้านบาท) หรือประมาณ 5.2 พันล้านล้าน บีทียู
• เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่คิดค้นนวัตรรมที่สามารถ
ลดการใช้พลังงาน อาทิ ฉนวนที่ติดตั้งในอาคารต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ที่
ช่วยให้ยานพาหนะสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีส�ำหรับการสร้างพลังงานจากลม และระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่กับวัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้าง
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การเป็นผู้น�ำด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ภายในปี พ.ศ. 2558 ดาว ตั้งเป้าหมายที่จะจัดพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูลประเมินผล
ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเราให้ ได้ทั้งหมด
• ข้อมูลประเมินผลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น
อันตรายพื้นฐาน การใช้ ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
• น�ำมาตรฐานด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม REACH ของสหภาพยุโรป
มาใช้กับทุกผลิตภัณฑ์และกลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะส่งออกไปยังตลาด
สหภาพยุโรปหรือไม่ก็ตาม
• เปิดเผยข้อมูลประเมินผลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แก่สาธารณะ โดยสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dowproductsafety.com
• การประเมินผลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทุกชนิดจะแล้วเสร็จ
ในปี พ.ศ. 2558 โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากบุคคลที่สาม ทั้งนี้ การประเมินผลด้าน
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการเร่งด่วนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2553

การเสริมสร้างความส�ำเร็จของชุมชน
ภายในปี พ.ศ. 2558 ดาว ตั้งเป้าหมายว่าร้อยละ 100 ของพื้นที่
การปฏิบัติงานที่ส�ำคัญของดาว จะต้องได้รับการยอมรับจาก
ชุมชนในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ตามอัตราการยอมรับทีแ่ ต่ละพืน้ ทีไ่ ด้กำ� หนดขึน้
บริษัทฯ ร่วมมือกับธุรกิจท้องถิ่นและผู้อาศัยในชุมชนท้องถิ่น
ในการสร้างสรรค์ชุมชนที่เข้มแข็ง ปลอดภัย และมีความยั่งยืน
โดยกระบวนการต่าง ๆ อาทิ
• การมีส่วนร่วม
• การวางเป้าหมายและแผนในเรื่องต่าง ๆ ร่วมกัน
• การลงมือปฏิบัติร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายความส�ำเร็จ
		 ในระยะยาว

การปกป้องอาชีวอนามัยของมนุษยชน
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ดาว ตัง้ เป้าหมายในการปรับปรุงผลของตัวชีว้ ดั หลักของการปฏิบตั ิ
งานด้านสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้ดขี น้ึ เฉลีย่
ร้อยละ 75 จากผลของปี พ.ศ. 2558
• เป็นผู้น�ำในการด�ำเนินการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
• ดาว เป็นหนึง่ ในบริษทั ทีน่ ำ� อุปกรณ์ปอ้ งกันมาให้พนักงานใช้
เพือ่ ความปลอดภัยครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2440 และในปัจจุบนั นี้
เราได้สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่เป็นเพื่อนบ้านของเรา
โดยผ่านโครงการพัฒนาชุมชนร่วมกับคณะทีป่ รึกษาในชุมชน
(Community Advisory Panels)
• วิสัยทัศน์การลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Vision of Zero)
ของบริษทั ฯ แสดงให้เห็นทัศนคติของผูบ้ ริหารและวัฒนธรรม
องค์กรของเรา ที่ตั้งปณิธานจะขจัดอุบัติเหตุทั้งปวง
ลดการบาดเจ็บ และเหตุต่าง ๆ ให้เป็นศูนย์

ติดตามข้อมูลล่าสุดของพันธกิจเพื่อความยั่งยืนได้ที่ www.dow.com/sustainability/pbreports

18 รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

ส่งเสริม
เศรษฐกิจไทย
ให้ยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาเกือบครึ่งทศวรรษที่ดาว
เข้ามาด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย ไม่เพียงเรา
มุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจของบริษัทฯ
จากการลงทุนอย่างต่อเนื่องเท่านั้น เรายังให้
ความส�ำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเจริญเติบโต
ให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยเช่นกัน

รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 19

ผลการด�ำเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2556
ในปี พ.ศ. 2556 แม้ว่าจะมีปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ทั้งสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกทีผ่ นั ผวนต่อเนือ่ ง สภาวะวิกฤติในเขตเศรษฐกิจยูโรโซน รวมไปถึงสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศ
แต่ด้วยการปฏิบัติงานอย่างแข็งขันของพนักงานโดยเน้นความส�ำคัญกับแผนและเป้าหมาย ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ และมีวินัย
อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะวินัยทางการเงิน ท�ำให้เราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ และมีผลการด�ำเนินงานเป็นที่น่าพอใจทั้งใน
ด้านยอดการผลิตและยอดขายโดยรวม

ยอดการผลิตรวมของกลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทยในรอบ 5 ปีทผี่ า่ นมา
ด้านการผลิตในปีทผี่ า่ นมาของกลุม่ บริษัท
ดาว ประเทศไทย เป็นไปอย่างราบรืน่ ตามเป้า
หมาย โดยบริษทั ฯ บรรลุเป้าหมายผลิตสินค้า
เพื่อส่งให้ลูกค้าด้วยความเที่ยงตรงและไว้
วางใจได้ (Product Supply Reliability)
อย่างโดดเด่น เกือบทุกโรงงานสามารถบรรลุ
เป้าหมายการผลิตได้ ในระดับขัน้ สูงสุด รวมทัง้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทั้งในเรื่องการจัดส่งสินค้าและการควบคุม
คุณภาพสินค้า โดยมีอัตราการผลิตสินค้า
เพื่อส่งให้ลูกค้าด้วยความเทีย่ งตรงและไว้
วางใจได้คดิ เป็นร้อยละ 96

(ตัน)
1,700,000
1,500,000
1,300,000
1,100,000
900,000
700,000
500,000
2552

2553

2554

2555

2556

(ปี)

ปริมาณขายสุทธิของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
(ล้านบาท)
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
2552

2553

2554

2555

2556

(ปี)
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ส�ำหรับการก่อสร้างโรงงานใหม่คือโรงงานโพลีออล
ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย เริ่มด�ำเนินการในช่วง
ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 และจะสามารถเปิดด�ำเนินการ
ในเชิงพาณิชย์ ได้ ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2558 โดย
โรงงานนี้เลือกเทคโนโลยีล่าสุดในการผลิตโพลีออลมาใช้
ในการออกแบบกระบวนการผลิต ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็น
กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง โพลีออลเป็นผลิตภัณฑ์หลัก
ที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องใน
การผลิตโพลียูรีเทนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ�ำวัน เช่น อุตสาหกรรมผลิตวัสดุท�ำฟูก ที่นอน
วัสดุที่ใช้ท�ำเบาะเฟอร์นิเจอร์และรถยนต์ สารที่ใช้ ใน
การเคลือบผิวอุปกรณ์ วัสดุอุดกันรั่ว เป็นต้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี
กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย จะด�ำเนินการก่อสร้างโรงงานด้วย
การน�ำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยที่สุด ณ ช่วงเวลานั้น ๆ
รวมทั้งเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ด้านมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ที่สูงกว่าที่กฎหมายก�ำหนดในช่วงเวลานั้นมาใช้กับโรงงาน
สิ่งเหล่านี้ท�ำให้เราสามารถด�ำเนินการตามนโยบายการปกป้อง
ดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถบริหารการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรในการผลิตได้
เป็นอย่างดี โดยเทคโนโลยีที่น�ำมาใช้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่ง
ผูด้ ำ� เนินการเดินเครือ่ งต้องมีประสบการณ์ ดังนัน้ วิศวกรชาวไทย
จึงได้มีโอกาสท�ำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผูม้ ปี ระสบการณ์
จากทัว่ โลก ซึง่ นับเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ และวิธีปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาสู่ประเทศไทย นับเป็นความภาคภูมใิ จอย่าง

ยิง่ ทีป่ จั จุบนั พนักงานทีป่ ฏิบัติงานในโรงงานที่ได้รับการติดตั้ง
เทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัยเหล่านั้น ล้วนแล้วแต่เป็นคนไทยทั้งสิ้น
นอกจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากพนักงานดาวด้วยกันเอง
แล้ว กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ยังเน้นการแบ่งปันองค์ความรู้
ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการเทคโนโลยี และองค์ความรู้ของดาว
ในด้านต่าง ๆ เช่น เรือ่ งความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม
และพลังงานให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะได้น�ำความรู้
ดังกล่าวไปต่อยอดในการพัฒนาอุตสาหกรรมของตนเองและ
อุตสาหกรรมในระดับประเทศต่อไป

วิศวกรชาวไทยจึงได้มีโอกาสท�ำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้มีประสบการณ์จากทั่วโลก ซึ่งนับเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้
และวิธีปฏิบัติงานเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่ประเทศไทย
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สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมในประเทศไทย
ดาว มุ่งคิดค้นนวัตกรรมแห่งอนาคต อันเนื่องจากการผสานระหว่าง
พลังทางวิทยาศาสตร์และพลังของมนุษย์ รวมทั้งได้มุ่งเป็นพันธมิตรใน
การสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจร่วมกัน บริษัทฯ เน้นการคิดค้นเทคโนโลยี
และผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อลูกค้าและอุตสาหกรรม
การผลิตในประเทศไทย เช่น อุตสาหกรรมการผลิตสีทาบ้าน อุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และกิจการผลิตสินค้าอาหารและยา เป็นต้น
เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่สนิ ค้าและธุรกิจ และ
ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่หลากหลายได้ จึงมีส่วนในการช่วย
ส่งเสริมความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยในกรุงนิวยอร์ก
ได้น�ำเสนอความส�ำเร็จของการด�ำเนินธุรกิจของดาวในประเทศไทยบนเว็บไซด์
ThinkAsiaInvestThailand.com อันเป็นการส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติ
เข้ามาลงทุนในประเทศไทย

การสร้างงานและการพัฒนาทักษะความช�ำนาญให้กับคนไทย
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญกับการลงทุนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการพัฒนาทักษะ
ความช�ำนาญในวิชาชีพ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมต่าง ๆ แก่พนักงานประจ�ำ รวมทั้งพนักงานสัญญาจ้างและผู้รับเหมาช่วง
อย่างสม�่ำเสมอ

ส่งเสริมการจ้างงาน
จ�ำนวนพนักงานในบริษัทต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เพิ่มขึ้นจาก 700 ต�ำแหน่งในปี
พ.ศ. 2552 เป็นจ�ำนวนกว่า 900 คน ในปี พ.ศ. 2556 โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการลงทุนขยายโรงงานของบริษัทฯ ในช่วงเวลา
ดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้างพนักงานสัญญาจ้างเพื่อสนับสนุนการท�ำงานของเราให้ส�ำเร็จลุล่วง ยกตัวอย่างเช่น
ในโครงการส่วนขยาย บริษัทฯ ได้ว่าจ้างพนักงานสัญญาจ้างจ�ำนวนกว่า 10,000 คน เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ในช่วงการก่อสร้าง
โรงงานในโครงการดังกล่าว

จ�ำนวนพนักงานของกลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย ในรอบ 5 ปีทผี่ า่ นมา
ปี

2552

2553

2554

2555

2556

จ�ำนวนพนักงาน
(คน)

764

901

930

956

922

การพัฒนาทักษะความช�ำนาญในวิชาชีพ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน อาทิ มีการส่งพนักงานในต�ำแหน่งส�ำคัญ ๆ
ไปฝึกอบรมในประเทศต่าง ๆ เช่น แคนาดา เยอรมนี เบลเยียม และ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งพนักงานเหล่านั้นจะมีโอกาสได้เรียนรู้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ โดยอาจมีโอกาส
เข้ารับต�ำแหน่งระดับภูมิภาคได้
ส�ำหรับพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ พนักงาน
เหล่านั้นจะได้เข้ารับการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่ดีที่สุดของดาว

และเข้าร่วมทีมกับพนักงานที่มีประสบการณ์ของบริษัทฯ เพื่อให้
สามารถปรับตัวเข้ากับการท�ำงานที่ดาว และปฏิบัติงานได้อย่าง
ราบรื่น ซึ่งการฝึกอบรมนี้จะเอื้อให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้จาก
การท�ำงานจริงกับพนักงานทีม่ ปี ระสบการณ์ บริษทั ฯ มีเครือ่ งมือ
แหล่งทรัพยากรความรู้ และโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ความช�ำนาญของตนเอง
อาทิ หลักสูตรอบรมระดับสากลส�ำหรับผู้น�ำในอนาคต หลักสูตร
เฉพาะตามต�ำแหน่งงาน และหลักสูตรพิเศษ เป็นต้น บริษัทฯ ยังมี
โครงการทีช่ ว่ ยเสริมทักษะความช�ำนาญให้กบั ผูร้ บั เหมาช่วงอีกด้วย
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โครงการเสริมทักษะความช�ำนาญ
ให้กับผู้รับเหมาช่วง
โครงการประเมินทักษะความช�ำนาญ
ในปี พ.ศ. 2552 เราได้รเิ ริม่ “โครงการประเมินทักษะความช�ำนาญ”
(Skill Assessment Program) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะความช�ำนาญให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน และนับตั้งแต่เราน�ำโครงการนี้
มาปฏิบัติ บริษัทฯ พบว่าสถิติความปลอดภัยในการท�ำงานดีขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญ โครงการประเมินทักษะความช�ำนาญไม่เพียง
แต่ช่วยปรับปรุงผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยของ
บริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย
และความช�ำนาญในวิชาชีพให้แก่อุตสาหกรรมอีกด้วย

ศูนย์ฝึกอบรม
เราให้ความส�ำคัญกับการฝึกอบรมแก่พนักงานสัญญาจ้างและ
ผู้รับเหมาช่วงเช่นกัน โดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ท�ำ
การฝึกอบรมให้กับพนักงานสัญญาจ้างและผู้รับเหมาให้เข้าใจ
มาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อพัฒนาทักษะ
ความช�ำนาญที่จ�ำเป็น เพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างปลอดภัย ซึ่งทักษะความช�ำนาญที่ได้รับจากการฝึกอบรม
นี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และ
ยังช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของพวกเขาในอนาคต ซึ่ง
ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้ ให้การฝึกอบรมพนักงานสัญญา
จ้างและผู้รับเหมาเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 8,987 คน จากหลักสูตร
การฝึกอบรมทั้งสิ้น 10 หลักสูตร

ส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น
ความส�ำเร็จทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ช่วยต่อยอดให้เกิดการขยายธุรกิจอื่น ๆ ในท้องถิ่น โดยเฉพาะในจังหวัดที่
เป็นที่ตั้งฐานการผลิตของบริษัทฯ คือ จังหวัดระยอง กิจการของเราสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ คู่สัญญา
และสมาชิกผู้อยู่อาศัยในชุมชนโดยรอบ

ส่งเสริมธุรกิจเช่ารถยนต์
รถยนต์ทกุ คันทีก่ ลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย เช่าเพือ่ ใช้ ในการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้จดทะเบียนในจังหวัดระยองและมี
ทะเบียนจังหวัดระยอง

ส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาศักยภาพของกิจการโลจิสติกส์
จากการขยายโรงงานโพรพิลีนไกลคอลของบริษัทฯ ที่แล้วเสร็จและ
เริ่มด�ำเนินการผลิตได้ ในปี พ.ศ. 2555 ได้ส่งผลอย่างส�ำคัญต่อ
กิจการโลจิสติกส์ ในเขตพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี กล่าวคือ ช่วย
ขยายการเติบโตของธุรกิจตู้คอนเทนเนอร์และตู้คอนเทนเนอร์ส�ำหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจขนส่ง รวมทั้งธุรกิจแบ่งบรรจุสินค้าเพื่อ
การส่งออก ซึ่งล้วนส่งผลต่อการจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
การเช่าคลังสินค้าทีแ่ หลมฉบังให้เป็นศูนย์ขนถ่ายสินค้าแห่งใหม่ของบริษทั ฯ ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถจัดการระบบการขนส่งระหว่างพืน้ ที่
มาบตาพุดและแหลมฉบังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดปัญหาความหนาแน่นของการจราจรในสองพื้นที่ในแต่ละวัน
นอกจากนี้ จากการขยายโรงงานดังกล่าวท�ำให้บริษัทฯ ต้องพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับการจัดการด้านโลจิสติกส์ ทัง้ ด้านมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย การจัดการคุณภาพส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
โดยเฉพาะ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพให้ประเทศ
ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มุ่งให้ความส�ำคัญและยังคงรักษามาตรฐานการขนส่งสินค้าในมาตรฐานของดาว ทั้งในแง่การสร้างเสริม
ความรู้การจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ การตรวจวัดความเร็วของยานพาหนะ
ที่ใช้ขนส่ง การติดตั้งระบบ GPS เพื่อตรวจติดตามเส้นทางการเดินรถ และการตรวจสอบระบบอย่างเป็นประจ�ำต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
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สนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เราตั้งอยู่ และเราเชื่อมั่นในความพยายามที่จะช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่ นับตั้งแต่ก้าวแรกแห่งการด�ำเนินธุรกิจของเราในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2510 และ
ตามมาด้วยการขยายกิจการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีของการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
เราได้เข้าไปมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคสินค้าและบริการที่หลากหลาย บริษัทฯ
ได้สนับสนุนสินค้าและบริการที่พัฒนาขึ้นโดยชุมชนต่าง ๆ รอบพื้นที่ที่
เราตั้งอยู่ ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายที่มีเป้าหมายสนับสนุนเศรษฐกิจ
ของชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
ใช้เงินกว่า 30 ล้านบาท เพื่อซื้อสินค้าและบริการจากชุมชนต่าง ๆ รอบ
อ�ำเภอมาบตาพุดและอ�ำเภอบ้านฉาง ซึ่งการใช้จ่ายของบริษัทฯ ดังกล่าว
มีสว่ นช่วยกระตุน้ การไหลเวียนเงินสดในระบบเศรษฐกิจของท้องถิน่ อีกด้วย

ภาษีและการสนับสนุนกองทุนต่าง ๆ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ช�ำระภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่
รัฐบาลไทยทุกปี นอกจากนั้น เรายังช�ำระภาษีอื่น ๆ ให้แก่
หน่วยงานในท้องถิ่นที่เราตั้งอยู่เป็นรายปี รวมทั้งยังให้การ
สนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนือ่ งทุกปี

การช�ำระภาษี
บริษัทฯ ได้น�ำส่งภาษีต่าง ๆ คืนสู่ท้องถิ่นที่เราตั้งอยู่ อาทิ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ�ำรุงท้องที่ และภาษีป้าย โดยบริษัทฯ
ช�ำระภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวให้แก่เทศบาลเมืองมาบตาพุดและ
เทศบาลเมืองบ้านฉางเป็นจ�ำนวนรวมกันทั้งสิ้นปีละประมาณ
8 ล้านบาท

เงินสมทบเข้ากองทุนโรงไฟฟ้าและกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนแก่กองทุนที่
เกีย่ วข้องตามแนวนโยบายทีจ่ ะส่งเสริมการอยูร่ ว่ มกันอย่างราบรืน่
ระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชนใกล้เคียง โดยกองทุนที่บริษัทฯ
ให้การสนับสนุนเป็นประจ�ำทุกปี ได้แก่ กองทุนพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม
ในปี พ.ศ. 2556 บริษทั ฯ ได้ ใช้งบประมาณมากกว่า 15 ล้านบาท
เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย
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การปฏิบตั งิ าน
ด้วยความรับผิดชอบ
ดาว มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ช่วยให้
ผู้คนทั่วโลกมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรักษาพันธสัญญา
เรื่อง “การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ”
(Responsible Care® ) ในการผลิตและการบริหารจัดการ
เคมีภัณฑ์ทั่วโลก ซึ่งถือเป็นหลักส�ำคัญของดาวในการ
ด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ที่ดาว เราถือว่าการด�ำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยคือ
วิถีแห่งการด�ำเนินชีวิตนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ เราจะยังคง
ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ สูว่ สิ ยั ทัศน์อบุ ตั เิ หตุเป็นศูนย์
ไม่มีการบาดเจ็บ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง
เผยแพร่ผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้สาธารณชนได้รับทราบ
การประกาศค�ำมั่นในพันธสัญญาของเราที่ว่า
“การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ” นั้น เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมั่นใจว่าการด�ำเนินงานของดาว
ไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลก ล้วนส่งผลดีต่อทั้งบริษัทฯ เอง
รวมไปถึงชุมชนโดยรอบ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ อีกด้วย
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พนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีหน้าที่สร้าง
ความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติงานของเราจะเป็นไป
ตามข้อก�ำหนดที่ภาครัฐระบุไว้หรือตามมาตรฐานของบริษัทฯ
ทุกประการ โดยยึดหลักมาตรฐานที่มีความเข้มงวดมากกว่า ทั้งนี้
กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย มีการปฏิบตั งิ านด้านการผลิตที่เป็น
เลิศ ด้วยการน�ำหลักการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและ
การปฏิบัติงานอย่างมีวินัย (Most Effective Technology and
Operating Discipline) มาปฏิบัติให้เกิดผล ทั้งส�ำหรับการบริหาร
จัดการภายในและการด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ทั้งนี้ มาตรการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม เป็นกลไกส�ำคัญ
ประการหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยัง
น�ำไปสู่ความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญในสายการปฏิบัติงานและ
สายธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และ

สร้างความเติบโตอย่างมั่นคงตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2558
เรามุ่งมั่นที่จะไม่ให้เกิดการบาดเจ็บใด ๆ รวมถึงการป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตลอดจนลดปริมาณ
ของเสีย และส่งเสริมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรในทุกขัน้ ตอนการผลิต
พนักงานของเราต้องได้รับการฝึกอบรมด้านการท�ำงานตาม
กระบวนการเพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการท�ำงาน
ด้วยความปลอดภัยในกระบวนการผลิตและการรับมือต่อเหตุ
ฉุกเฉินในกระบวนการผลิต ไปจนถึงโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริม
การปฏิบตั งิ านควบคูไ่ ปกับการดูแลสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย
อาทิ โครงการลดของเสีย “Waste Reduction Always Pays
(WRAP)” และโครงการรณรงค์การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
“อุบัติเหตุเป็นศูนย์” (Drive to Zero)

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ที่ดาว การป้องกันอันตรายแก่บุคคลและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจะเป็น
ส่วนหนึ่งในทุก ๆ กิจกรรมที่เราท�ำ และในทุก ๆ การตัดสินใจของเรา
พนักงานของเราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และ
การผลิตของเราเป็นไปตามมาตรฐานของรัฐ หรือมาตรฐานของดาว
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่า
เป้าหมายของเรา คือ การขจัดการบาดเจ็บทั้งมวล การป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยของบุคคล การลดขยะ
ของเสีย และการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรในทุก ๆ ขั้นตอน
ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เราจะหาทางปรับปรุงผลงานของเรา
อย่างต่อเนื่อง จะรายงานความก้าวหน้าของความพยายามนี้ และ
จะตอบสนองต่อสาธารณชนทั่วไป

การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย มัน่ ใจว่าการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยของเรานัน้ เป็นเลิศไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าการด�ำเนินงานของดาว
ในประเทศอืน่ ๆ ทัว่ โลก และถือว่าความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน เรามีความเชือ่ มัน่ ว่าอุบตั เิ หตุเป็นศูนย์ ได้
ดังนั้น พนักงานทุกคนจึงปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยขององค์กร และวิสัยทัศน์การลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Vision of
Zero) อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
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โครงการลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์
โครงการลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์เป็นส่วนหนึ่งของ “วิสัยทัศน์
การลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์” (Vision of Zero) ซึ่งกลุ่มบริษัท
ดาว ประเทศไทย เริ่มโครงการลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์ครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2549 เพือ่ รณรงค์ให้พนักงานทุกคนรวมถึงผูร้ บั เหมา
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบตั ติ ามเป้าหมายของการ
“ลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์” นั่นคือ พนักงานทุกคนได้กลับบ้าน
อย่างปลอดภัยทุกวัน โครงการนีส้ ะท้อนถึงความมุง่ มัน่ ของบริษทั ฯ
ในการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน
ผู้รับเหมา และชุมชนใกล้เคียง โดยคาดหวังว่าพนักงานและผู้รับ
เหมาทุกคนจะปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยพร้อม ๆ ไปกับ
การร่วมดูแลความปลอดภัยของเพือ่ นร่วมงาน ในเวลาเดียวกัน
บริษัทฯ ได้น�ำแนวคิดของโครงการลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์มาปรับ
ใช้กบั ทุกกิจกรรมของบริษทั ฯ รวมทัง้ ได้ปลูกฝังความส�ำคัญ
ของแนวคิดนี้ให้อยู่ในจิตส�ำนึกของพนักงานทุกคน ผ่านการ
สื่อสารและเน้นย�้ำอย่างต่อเนื่อง อาทิ การใช้สัญลักษณ์หรือ
โลโก้ Drive to Zero ในวาระต่าง ๆ เช่น พิมพ์ลงบนเอกสาร

การประชุม พิมพ์ลงบนธงทีต่ งั้ อยูด่ า้ นหน้าของโรงงาน พิมพ์บน
บัตรพนักงานและหมวกนิรภัย เป็นต้น ความพยายามทั้งหมด
นี้ มีเป้าหมายสูงสุดคือ ให้พนักงานทุกคนได้กลับบ้านอย่าง
ปลอดภัยทุกวัน
โครงการลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์ประสบความส�ำเร็จมาอย่าง
ต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากความร่วมมือของพนักงานทุกคน ซึ่ง
นับว่าเราประสบผลส�ำเร็จในการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
ดีเยี่ยมตลอดมา

ผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(ชั่วโมง) อัตราการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน

การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
ถึงขั้นต้องบันทึก

ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
(ต่อ 200,000 ชั่วโมง)
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จากตารางดังกล่าว รายงานถึงอัตราการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย
จากการท�ำงานประจ�ำปี หรือเป็นอัตราการเจ็บป่วยต่อ
200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน จะเห็นว่าอัตราการบาดเจ็บและ
การเจ็บป่วยประจ�ำปีที่บันทึกได้ของปี พ.ศ. 2556 ของกลุ่ม
บริษัท ดาว ประเทศไทย ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ที่อัตรา 0.11
ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน ซึ่งตั้งไว้ ที่อัตรา 0.12
หรือน้อยกว่าภายในปี พ.ศ. 2558 และหากเทียบกับอัตรา
การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยประจ�ำปีที่บันทึกได้ของบริษัทฯ
ในภาคการผลิตต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่อัตรา 5 โดย
ภาคอุตสาหกรรมเคมีมีความปลอดภัยมากที่สุด คือเฉลี่ยอยู่ที่
อัตรา 2.4 นับได้วา่ กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย ยังมีความโดดเด่น
ในการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างมาก

เป้าหมายของดาวทั่วโลก

การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ยึดมั่นในค่านิยม “พิทักษ์โลกของเรา” ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจของการด�ำเนินธุรกิจของดาวทั่วโลก
และตระหนักถึงภารกิจนี้อยู่เสมอในทุกย่างก้าวของการด�ำเนินธุรกิจ เราให้ความส�ำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราด�ำเนินธุรกิจ มุ่งลดปริมาณของเสียในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการด�ำรงไว้และการใช้
ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และลดผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ
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การลด การน�ำกลับมาใช้ ใหม่ และการรีไซเคิล
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เฝ้าติดตาม สังเกต และควบคุม
การปล่อยของเสียตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดของ
กระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีผลกระทบ
ใด ๆ ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ ด้วยนโยบาย 3R คือ
การลด (Reduce) การน�ำกลับมาใช้ ใหม่ (Reuse) และการรีไซเคิล
(Recycle) เราน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยลดปริมาณ
ของเสียที่เกิดในระหว่างกระบวนการผลิต รวมทั้งยังน�ำของเสีย
กลับมาใช้ ใหม่ หรือท�ำการรีไซเคิลเพื่อเปลี่ยนของเสียให้เป็นวัตถุ
ทีน่ ำ� กลับมาใช้ ได้อกี ส�ำหรับของเสียที่ไม่สามารถน�ำกลับมาใช้ ใหม่
หรือน�ำมารีไซเคิล จะถูกแปลงไปเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกหรือเป็น
วัตถุดิบในโรงเตาปูนซีเมนต์ เพื่อเลี่ยงการฝังกลบของเสียเหล่านี้
ให้น้อยที่สุด
นอกจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด เช่น การขอใบอนุญาตการเคลื่อนย้ายของเสีย และ
การออกเอกสารก�ำกับการขนส่งของเสียอันตรายแล้ว บริษัทฯ
ยังมีมาตรการและการตรวจสอบการก�ำจัดของเสียที่เข้มงวด

โดยมีการประเมินผลการท�ำงานของผู้ ให้บริการก�ำจัดของเสีย
อย่างจริงจัง โดยก�ำหนดให้รถขนถ่ายของเสียของผู้ ให้บริการ
เหล่านั้นจะต้องติดตั้งระบบก�ำหนดต�ำแหน่งด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมหรือจีพีเอส (GPS) เพื่อให้สามารถตรวจติดตาม
ยานพาหนะที่ขนถ่ายของเสียไปทิ้งอย่างถูกต้อง เหมาะสม
และปลอดภัย
เรามุ่งมั่นลดปริมาณของเสีย น�้ำเสีย และน�้ำทิ้ง โดยได้ตรวจสอบ
คุณภาพของน�้ำและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยระบบออนไลน์ที่
ตรวจสอบค่าความเป็นกรดด่างของน�้ำ (pH) ปริมาณคาร์บอน
ในน�้ำ (Total Organic Carbon – TOC) ปริมาณออกซิเจนที่
สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�ำ้ (Chemical Oxygen
Demand - COD) เพื่อให้แน่ใจว่าน�้ำที่เราปล่อยสู่ภายนอก
ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ด้วยความใส่ใจในการด�ำเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต กลุ่มบริษัท ดาว
ประเทศไทย จึงได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
หรือ ISO 14001 จากหน่วยงานภายนอก และได้รักษา
มาตรฐานการจัดการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ใช้ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง ซึ่งเป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์เพื่อ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงานของบริษัทฯ ในจังหวัดระยอง ระบบดังกล่าวจะเฝ้าตรวจสอบคุณภาพอากาศ
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าสารที่ปล่อยออกมานั้นอยู่ภายใต้การควบคุมตามมาตรฐานของทางราชการที่ก�ำหนดไว้อย่าง
เข้มงวด และไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ ทั้งนี้ ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องของ
บริษัทฯ เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเฝ้าระวังและ
รายงานข้อมูลตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงไปยังหน่วยงานภาครัฐตลอด 24 ชั่วโมง นับว่าระบบดังกล่าวช่วยสร้างความมั่นใจ
ในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนเป็นการอ�ำนวยประโยชน์ ให้บริษัทฯ
สามารถตรวจตราและป้องกันก่อนที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบควบคุมสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ตระหนักถึงการควบคุมการระเหย
ของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โดยด�ำเนินการในทุกขั้นตอน
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบโรงงาน และน�ำเทคโนโลยีที่ดีที่สุด
ที่มีอยู่ในขณะก่อสร้างมาใช้ และปฏิบัติตามแนวทางควบคุม
การปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้
แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของเราจะไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้นำ� เทคโนโลยี “ระบบปิด” (Close System)
ส�ำหรับการขนถ่ายสารเคมี (ท่อไหลกลับ ไอระเหย ตัวเชื่อมใน
การถ่ายสารเคมี เป็นต้น) การเปิดผนึกหรือการใช้ปั๊มปิดผนึก
2 ชั้น ระบบเก็บตัวอย่างวัตถุไฮโดรคาร์บอนแบบปิด รวมไปถึง
ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMS) ซึ่งรวมถึง
การเฝ้าติดตามการระเหยของก๊าซด้วย นอกจากนั้น เรายังมี
โปรแกรมตรวจสอบติดตามเพื่อตรวจตราการรั่วไหลเล็ก ๆ
น้อย ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากปั๊ม วาล์ว ลูกสูบ ภายในโรงงาน และ

จะด�ำเนินการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วทันทีที่ตรวจจับได้ถึง
การรั่วไหลดังกล่าว นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้พนักงาน
และผู้รับเหมามีความตระหนักรู้และตื่นตัวในการรายงานเหตุ
ที่อาจเกิดการรั่วไหลหรือการหกหยดของสารเคมี และมี
การด�ำเนินการที่ถูกต้องเพื่อป้องกันเหตุดังกล่าว
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การอนุรักษ์และการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน กลุ่ม
บริษัท ดาว ประเทศไทย มุ่งมั่นในการอนุรักษ์และการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โรงงานแต่ละแห่งของบริษทั ฯ ด�ำเนินกิจกรรม
ที่หลากหลายเพื่อลดอัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต
อย่างต่อเนือ่ ง อาทิ การเพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
เพื่อลดการใช้ ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ติดตั้งชุดควบคุม
ความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Frequency Drive-VFD) เพื่อ
ปรับลดความเร็วรอบของเครื่องสูบ เพื่อลดการใช้ ไฟฟ้ากรณี
ที่มีความต้องการไฟฟ้าต�่ำ การหมุนเวียนอากาศกลับมา
ใช้ ใหม่ ติดตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการ
ประหยัดพลังงานในโรงงานและส�ำนักงาน

ได้มีการติดตั้งหน่วยน�ำพลังงานกลับมาใช้ ใหม่ในเดือนสิงหาคม
เพื่อเป็นการน�ำพลังงานความร้อนส่วนเกินจากเตาเผา
(Thermal Oxidizer) เพื่อมาผลิตไอน�้ำ 50 ตันต่อชั่วโมง ท�ำให้
สามารถประหยัดพลังงานลงได้ คิดเป็นมูลค่าถึงปีละ 10 ล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือปีละกว่า 300 ล้านบาท
นอกจากนั้น กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ยังเข้าร่วมโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
(Energy Beyond Standard) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
สถาบันสิง่ แวดล้อมไทย และองค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
จากความมุง่ มัน่ และการด�ำเนินงาน
ที่กล่าวมาข้างต้น ท�ำให้ ในปี
พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัท ดาว
ประเทศไทย มีผลงานการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็น
ที่น่าพอใจ ดังปรากฏในตาราง
ด้านล่าง

โครงการการติดตั้งหน่วยน�ำพลังงานกลับมาใช้ ใหม่ของ
โรงงานโพรพิลีนออกไซด์ ถือว่าเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในการลดการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ในปี พ.ศ. 2556 ทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจากทางโรงงาน

สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตของโรงงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
(หน่วยการผลิต: บีทียูต่อปอนด์)

ปี

2552

2553

2554

2555

2556

สัดส่วนการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยการผลิตของ
โรงงานที่ตั้งในเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด

2,821

2,694

2,492

2,537

2,497

สัดส่วนการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยการผลิตของ
โรงงานที่ตั้งในเขตนิคม
อุตสาหกรรมเอเซีย

-

-

6,149

6,116

4,893

รวม

2,821

2,694

3,038

3,719

3,448

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีมาตรการลดการใช้พลังงานใน
รูปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทีส่ ำ� คัญ อาทิ บริษทั เอ็มทีพี
เอชพีพโี อ แมนูแฟคเจอริง่ จ�ำกัด ลดการใช้กา๊ ซธรรมชาติทหี่ น่วย
เผาท�ำลายของเสีย คิดเป็น 61,137.5 เมกะวัตต์-ชม./ปี หรือคิด
เป็นมูลค่าการประหยัดพลังงานเกือบ 130 ล้านบาท และลดการใช้
งานไอน�ำ้ ที่ T-5400 จ�ำนวน 27,375 เมกะวัตต์-ชม./ปี หรือ
คิดเป็นมูลค่าการประหยัดพลังงานเกือบ 30 ล้านบาท ในขณะที่
บริษทั สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ�ำกัด ลดการใช้พลังงานในการ
ผลิตเอทิลเบนซีน คิดเป็นมูลค่าการประหยัดพลังงานประมาณ
13 ล้านบาท และสามารถเห็นผลสัมฤทธิใ์ นด้านการประหยัด
พลังงานในปี พ.ศ. 2556 โดยแยกตามประเภทพลังงานที่ใช้
ดังปรากฏในตารางด้านขวามือ

ประเภทพลังงานที่ใช้
ไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติ
ไอน�้ำ
รวมมูลค่า
การประหยัดพลังงาน

หมายเหตุ			
• ในปี พ.ศ. 2555 สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วย
การผลิตของโรงงานที่ตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ได้รวมข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงาน
โพลีเอทีลีนสายการผลิตที่ 2 (SPE II) ซึ่งเริ่มด�ำเนินการ
ในปี พ.ศ. 2553 แล้ว โดยโรงงานแต่ละแห่งยังคง
ด�ำเนินโครงการ เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
• สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตของโรงงาน
ที่ตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย เป็นข้อมูลการใช้
พลังงานทั้งในช่วงของการทดสอบระบบการผลิต
(commissioning) และการด�ำเนินการผลิตของบริษทั ฯ
(ซึ่งรวมการใช้พลังงานของโรงงานโพลีเอทิลีนชนิด
ยืดหยุ่นพิเศษ (SE) โรงงานโพรพิลีนออกไซด์ (PO)
และระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง)
• โรงงานโพลีเอทิลนี ชนิดยืดหยุน่ พิเศษ (SE) เริม่ ด�ำเนินการ
ผลิตเดือนเมษายน พ.ศ. 2554
• โรงงานโพรพิลีนออกไซด์ (PO) เริ่มด�ำเนินการผลิต
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554

มูลค่าการประหยัดพลังงาน

19.14 ล้านบาท
132.36 ล้านบาท
43.82 ล้านบาท

195.32 ล้านบาท
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เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญตั้งแต่การออกแบบ
โรงงาน และการวางแผนการผลิตในทุกขั้นตอน ด้วยเทคโนโลยี
ที่ดีที่สุดในขณะนั้น เพื่อให้เรามีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
ที่สุด โดยตัวอย่างที่ส�ำคัญได้แก่
• การก่อสร้างโรงงานโพรพิลีนออกไซด์ที่นิคมอุตสาหกรรม
เอเซีย จังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็นการก่อสร้างโรงงานขนาด
ใหญ่ระดับโลก โรงงานแห่งนี้ใช้นวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยี
ขั้นสูงในการผลิตโพรพิลีนออกไซด์จากไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ (HPPO) ซึ่งเป็นการร่วมค้นคว้าวิจัยระหว่าง
บริษัท ดาว เคมิคอล และ บริษัท บีเอเอสเอฟ นวัตกรรม
การผลิตนี้ได้รับรางวัล Presidential Green Chemistry
Challenge Award จากองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ 2553 และรางวัลนวัตกรรมและ
ความเป็นเลิศในสาขาวิศวกรรมเคมีจากสถาบันวิศวกรรม
เคมีแห่งสหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการผลิตใหม่นี้ท�ำให้
- ช่วยลดปริมาณน�้ำเสียลงถึงร้อยละ 70-80 เทียบกับ
เทคโนโลยีการผลิตแบบเดิม
- ช่วยลดการใช้พลังงานลงประมาณร้อยละ 35 เทียบกับ
เทคโนโลยีการผลิตแบบเดิม
- ลดความต้องการใช้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
และใช้วัตถุดิบการผลิตที่ซับซ้อนน้อยลง เพื่อการใช้
ทรัพยากรที่คุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• โรงงานโพลีเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ ในนิคมอุตสาหกรรม
เอเซีย ได้นำ� เทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใช้ในการผลิตโพลิโอเลฟินส์
พลาสโตเมอร์ และโพลิโอเลฟินส์ อีลาสโตเมอร์ โดยเทคโนโลยี
ดังกล่าว เป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากกว่าเทคโนโลยีแบบเดิม ดังนี้
- ออกแบบให้เป็นระบบปิด มีการรวบรวมไอระเหยจาก
กระบวนการผลิตไปก�ำจัดที่หอเผา
- ไม่ใช้สารที่เป็นสารก่อมะเร็งและสารที่เป็นสารประกอบ
อินทรีย์ระเหยง่ายในกระบวนการผลิต ตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2550
- ไม่มีการปล่อยออกไซด์ของซัลเฟอร์
- ใช้เทคโนโลยีที่ออกแบบให้ลดการก่อตัวของออกไซด์
ของก๊าซไนโตรเจนในกระบวนการผลิต (Ultra Low NOx)
ในหัวเผา (Burner) และหม้อต้มน�้ำ (Water Heater)
• กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในโรงบ�ำบัดน�้ำเสีย ด้วยกลไกบ�ำบัด
ทางชีวภาพที่ทันสมัย ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นว่า
คุณภาพของน�้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอกจะเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก�ำหนด และมีการติดตั้งหน่วยบ�ำบัดกลิ่น (Odor
Treatment Plant - OTP) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยเครื่อง
เป่าลมบ�ำบัดกลิ่นและตัวกรองถ่านกัมมันต์ที่ติดตั้งเพื่อลด
ปริมาณกลิ่นที่ออกมาจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย โดยพื้นที่ที่

อาจก่อให้เกิดกลิน่ ทัง้ หมด รวมถึงถังพักน�ำ้ เสีย ถังผันน�ำ้
และถังปฏิกรณ์ทางชีวภาพ ได้รับการคลุมปิด ในขณะที่
อากาศจากพื้นที่ที่มีกลิ่นจะถูกน�ำไปบ�ำบัดทางชีวภาพ
ส�ำหรับอากาศที่มีกลิ่นส่วนเกินจะถูกบ�ำบัดโดยตัวกรอง
ถ่านกัมมันต์ และนับตั้งแต่ติดตั้งโรงบ�ำบัดกลิ่นยังไม่ปรากฏ
ปัญหาเรื่องกลิ่นในบริเวณโรงบ�ำบัดน�้ำเสียเลย นอกจากนี้
ที่โรงบ�ำบัดน�้ำเสียยังมีระบบวิเคราะห์ออนไลน์ ณ จุด
ปล่อยน�้ำทิ้ง เพื่อวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้
ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ในน�้ำ (COD) โดยระบบจะส่ง
สัญญาณแสดงค่าที่ถูกต้องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคขัน้ สูง
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์
ด้วยเทคนิคขั้นสูงใหม่ ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ซึ่งเรียกว่า
“Map Ta Phut Non-Routine and Reactive Chemical
Testing Laboratory” ตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2555 ซึ่งแตกต่างจาก
ห้องปฏิบัติการเดิมที่มุ่งเน้นเพียงการควบคุมคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิค
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูงนี้ จะเน้น
การน�ำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ขั้นสูงใหม่ ๆ มาเพื่อ
1. ระบุ ชี้บ่ง ชนิดของส่วนประกอบการสารเคมีที่มีอยู่ในสาร
ตัวอย่าง รวมทั้งการหาปริมาณส่วนประกอบของสารเคมี
ที่เทคนิคการวิเคราะห์ทั่วไปไม่สามารถท�ำได้
2. พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ หรือน�ำไปใช้ประโยชน์ ในการตรวจสอบสาร
บางอย่างที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิต
3. แก้ปัญหาในกระบวนการผลิต เพิ่มศักยภาพของ
กระบวนการผลิต รวมทัง้ แก้ปญ
ั หาในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
เช่น การรัว่ ไหล หรือการชีบ้ ง่ สารในกรณีฉกุ เฉิน
ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ทางศูนย์ฯ ได้สนับสนุนการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้กบั ทางโรงงานของกลุม่ บริษทั ดาว
ประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง ที่ส�ำคัญได้แก่
• พัฒนาวิธีวิเคราะห์ ไกลคอลอีเทอร์แอซิด (Glycol Ether
Acid) ในน�้ำทิ้งเพื่อน�ำไปปรับเปลี่ยนการออกแบบและ
พัฒนาศักยภาพของระบบน�้ำทิ้ง
• พัฒนาการตรวจสอบ สารตั้งต้นที่ไม่เกิดปฏิกิริยา
(Residual Monomer) ในผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไป
ตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย
• พัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบส่วนประกอบของสารเคมี
ในกระบวนการผลิตเพื่อน�ำไปใช้ ในการปรับกระบวนการ
เพื่อลดของเสียและประหยัดพลังงาน

30 รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

การเสริมสร้างมาตรฐาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการคงไว้ซึ่ง
มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และ
ยังมุ่งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา
บริษัทฯ มีการด�ำเนินงานกิจกรรมและโครงการเพื่อเสริมสร้าง
มาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
• น�ำระบบปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมาใช้ ในโรงงานทุกแห่งรวมทั้ง
โรงงานแห่งใหม่อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
• Life Critical Standards เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มี
ความเสี่ยงให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งดาวน�ำมาใช้ทั่วโลก
• Return to Operation ตรวจสอบความพร้อมความถูกต้อง
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ หลังจากผ่านงานซ่อมบ�ำรุงก่อนที่จะ
ส่งมอบอุปกรณ์สู่ฝ่ายผลิต เพื่อป้องกันการรั่วไหลของ
สารเคมีออกนอกภาชนะ แม้จะเป็นชั้นในก็ตาม (Loss of
Primary Containment)
• Management of Change หรือระบบการบริหารความ
เปลี่ยนแปลง ระบบต่าง ๆ จะต้องมีการเตรียมความพร้อม
อย่างดีก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และให้มีการทบทวนถึง
ผลกระทบและสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมโดยผู้เชี่ยวชาญอย่าง
ครบถ้วนและเหมาะสม รวมทั้งต้องมีการสื่อสารให้ทราบถึง

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
• ให้การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้นแก่พนักงานและผู้รับเหมา เพื่อให้
มั่นใจว่าพวกเขาเหล่านั้นมีทักษะความช�ำนาญและตระหนักรู้
เรื่องความปลอดภัยเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลงนั้น และมีการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม
เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะได้รับการน�ำ
มาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น
• Injury and LOPC Prevention Workshop เป็นการประชุม
เชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นทุกปีส�ำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท
ดาว ประเทศไทย ให้ ได้มโี อกาสทบทวนการเรียนรูแ้ ละความรู้
ต่าง ๆ ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งได้ประสบมาจากการปฏิบัติงานในรอบปี การประชุม
เชิงปฏิบัติการนี้ พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมระดมสมองและ
แลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องความเสี่ยงและมาตรการใน
การป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
• น�ำมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมของบริษัท ดาว เคมิคอล สหรัฐอเมริกา
มาปฏิบัติในการบริหารจัดการผู้รับเหมาของบริษัทฯ ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวด การฝึก
อบรม และการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยที่เข้มข้นเต็ม
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ผู้รับเหมาทุกรายจะได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีอีกด้วย

• ตอกย�้ำวัฒนธรรมการเข้าระงับเหตุการณ์ และ/หรือ
พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยผ่านโครงการปฏิบัติงานด้าน
การปลูกฝังพฤติกรรม (Behavior Based Performance
: BBP) ซึ่งเป็นการแนะน�ำวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย รวมถึงการตรวจพืน้ ทีโ่ รงงานโดยรอบ การรายงาน
และการแก้ ไขอย่างทันท่วงที ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการซึมซับและ
ปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการท�ำงานที่ปลอดภัย
• จัดฝึกอบรมเรือ่ งการช่วยฟืน้ คืนชีพ (CPR : Cardiopulmonary
Resuscitation) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิด
อัตโนมัติ (AED : Automated External Defibrillator)
และวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid training) อาทิ
การพันแผล การขนย้ายผู้ป่วยกระดูกหัก การห้ามเลือด
การช่วยเหลือผู้ที่ถูกไฟไหม้หรือน�้ำร้อนลวก ให้แก่พนักงาน
กรุงเทพฯ

รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 31

การส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
• กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมวันแห่ง
ความปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมประจ�ำปี พ.ศ. 2556
(2013 Safety and Green Day) ขึน้ ทัง้ ทีส่ ำ� นักงานกรุงเทพฯ
และโรงงานที่จังหวัดระยอง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักใน
ความปลอดภัยและเน้นย�้ำว่าความปลอดภัยคือสิ่งส�ำคัญ
อันดับแรกเสมอ อีกทั้งยังเป็นการตอกย�้ำพันธกิจภายใต้
โครงการลดอุบตั ภิ ยั ให้เป็นศูนย์ ซึง่ กิจกรรมในงานประกอบด้วย
การน�ำเสนอข้อมูลด้านความปลอดภัยผ่านการจัดแสดง
นิทรรศการ วิดีโอคลิป เกมต่าง ๆ โดยมีพนักงาน ผู้รับเหมา
และแขกของบริษัทฯ เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 1,010 คน ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี

การแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
หลักปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท ดาว
ประเทศไทย มิใช่แต่เพียงการเป็นตัวอย่างที่ดีเท่านั้น แต่ยัง
ครอบคลุมไปถึงการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดร่วมกันกับทั้ง
เพือ่ นบ้านโดยรอบ พันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงสังคมโดยรวม
ซึ่งมีกิจกรรรมส�ำคัญในปี พ.ศ. 2556 อาทิ
• กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นสมาชิกหลักในกลุ่มดูแล
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทยและสมาชิก
ของสภาอุตสาหกรรมประเทศไทย ซึง่ นับเป็นช่องทางที่เรา
สามารถเผยแพร่แบ่งปันแนวทางปฏิบตั งิ านทีด่ เี พือ่ ส่งเสริม
การปฏิบตั งิ านอย่างยั่งยืน ตลอดหลายปีที่ผ่านมากลุ่ม
บริษทั ดาว ประเทศไทย เปิดบ้านให้การต้อนรับผูเ้ ยีย่ มชม
จ�ำนวนมาก ทั้งตัวแทนจากบริษัทเอกชน กลุ่มโรงงานผลิต
และพันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อให้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่
และพบปะกับทีมงานบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ เพือ่ เรียนรูเ้ กีย่ วกับ
วิธีปฏิบัติดังกล่าวของเรา
• ร่วมมือกับผูป้ ระกอบการกลุม่ อุตสาหกรรมชัน้ น�ำ เพือ่ ก่อตัง้
“สมาคมเพื่อนชุมชน” ซึ่งท�ำให้เรามีโอกาสได้แบ่งปันแนวทาง
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมที่ดีให้กับเพืื่อนร่วมอุตสาหกรรม
และร่วมมือกันสร้างประโยชน์ ให้กับอุตสาหกรรมและชุมชน
รอบข้าง
• ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และหุ้นส่วนเชิง
สร้างสรรค์ ไทย-สหรัฐฯ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มด้าน
ความยั่งยืน : กุญแจส�ำคัญของธุรกิจสีเขียวในยุคประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” (Sustainability Trends: Keys for
Green Business in AEC) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ในเรื่อง

• น�ำเสนอผลด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ และ
โรงงาน รวมทั้งตอกย�้ำเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงาน
ผ่านกิจกรรมการสื่อสารผลประกอบการทั้งที่ส�ำนักงาน
กรุงเทพฯ และโรงงานที่จังหวัดระยองในทุกไตรมาส

การด�ำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในงานนี้
มีผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารของดาว เข้าร่วมเวทีเสวนาและ
น�ำเสนอเรื่องการน�ำแนวทางความยั่งยืนมาสู่การสร้าง
มาตรฐานด้านอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
ที่สามารถปฏิบัติได้จริง
• ร่วมบรรยายแนวทางการตรวจประเมินความปลอดภัยใน
การสัมมนางานวิศวกรรมแห่งชาติ “มาตรฐานการตรวจประเมิน
โรงงานในกลุ่มการนิคมอุตสาหกรรม” ซึ่งจัดโดยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กับสมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
• น�ำพนักงานดาวอาสาให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนบ้านเขา
ห้วยมะหาด จังหวัดระยอง เพื่อสร้างความตระหนักใน
เรื่องความปลอดภัยในชีวติ ประจ�ำวันทัง้ ทีบ่ า้ นและโรงเรียน
รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งกิจกรรม
“โรงเรียนปลอดภัย” เป็นกิจกรรมที่กลุ่มบริษัท ดาว
ประเทศไทย ริเริม่ และด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งทุกปี ปัจจุบนั
ได้จัดมาแล้วทั้งสิ้น 17 โรงเรียน
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การเป็นสถานทีท่ ำ� งานทีด่ เี ยีย่ ม

ดาว ให้ความส�ำคัญในเรื่องทรัพยากรบุคคลเป็น
อย่างมาก ดังค่านิยมขององค์กรในเรื่อง “การให้
เกียรติซึ่งกันและกัน” ด้วยความเชือ่ ทีว่ า่ บุคลากร
จะเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย และยืนหยัดใน
การเป็นองค์กรชั้นน�ำในระดับโลก

ด้วยพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพ และมุง่ เน้นการพัฒนา
พนักงานรายบุคคลให้เป็นส่วนหนึ่งในชุมชนโลก
ของดาวทั่วโลกที่มีพลังและแข็งแกร่ง

ส�ำหรับดาว ประเทศไทย ก็เช่นเดียวกัน เราเชือ่ มัน่
ว่าการสร้างบรรยากาศการท�ำงานอย่างมี
ความสุข โดยให้ความส�ำคัญกับพนักงานและ
ที่ดาว เราเชื่อในความหลากหลายและการมีสว่ นร่วม การท�ำงานเป็นทีม การดูแลรักษาและพัฒนา
(Diversity and Inclusion) ซึ่งรวมอยู่ในบรรยากาศ พนักงานทีม่ ศี กั ยภาพของเราอย่างเข้มข้นต่อเนือ่ ง
การท�ำงานของเรา เราเชือ่ ในคุณค่าของความแตกต่าง พร้อมไปกับการสร้างองค์กรให้เป็นหนึ่งในใจ
ด้านประสบการณ์ พื้นฐาน และมุมมองของพนักงาน ของคนท�ำงานนั้น จะช่วยให้องค์กรเติบโตอย่าง
ของเรา ซึ่งความแตกต่างนัน้ จะน�ำมาซึง่ นวัตกรรม แข็งแกร่งและยั่งยืน และถือเป็นยุทธศาสตร์ที่
และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ทม่ี คี ณ
ุ ค่า เราให้คำ� มัน่ ว่า ส�ำคัญของเรา
เราจะสร้างองค์กรทีแ่ ข็งแกร่ง มีความหลากหลาย

การเป็นที่หนึ่งในใจของคนท�ำงาน
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เน้นการท�ำงานร่วมกัน เพื่อผลลัพธ์เชิงบวกต่อทั้งลูกค้า ชุมชน และต่อโลก บริษัทฯ ให้ผลตอบแทน
การท�ำงานในอัตราทีจ่ งู ใจ มีการให้รางวัลส�ำหรับความสามารถและความส�ำเร็จต่าง ๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานทีม่ คี วามสามารถ
และอุตสาหะได้มีความก้าวหน้าในอาชีพ บริษัทฯ หวังและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้แสดงภาวะผู้น�ำ ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าแต่ละคน
มีศักยภาพและสามารถไปสู่จุดสูงสุดในอาชีพของตนได้
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1) ชื่อเสียงและการเป็นที่ยอมรับ
• ในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยได้รับเลือก
ให้เป็น “ที่หนึ่งในใจคนท�ำงาน” (“Employer of Choice”)
ซึ่งจัดการส�ำรวจโดย บริษัทพร้อมพ์ โปรเฟสชันแนล
รีซอร์สเซส แอนด์ เซอร์วิสเซส (PROMPT Professional
Resources & Services) ร่วมกับบริษัทชั้นน�ำของ
ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ
		 โดยการส�ำรวจดังกล่าวเป็นการสอบถามกลุ่มนักศึกษา
ในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงที่เตรียมจะสมัครงาน
รวมทั้งสถาบันการศึกษานานาชาติในระดับปริญญาโท
และพนักงานบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 28 ปี โดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถามจ�ำนวน 1,563 คน

• การรับสมัครงานและแนะน�ำบริษัทฯ ผ่านเวทีต่าง ๆ อาทิ
กิจกรรมวันนัดพบแรงงาน การบรรยายตามสถาบัน
การศึกษาเป้าหมาย การท�ำโรดโชว์ ในสถาบันการศึกษา
การจัดท�ำแผ่นพับรับสมัครงานประจ�ำปี และกิจกรรม
สนับสนุนด้านการศึกษาในสถาบันเป้าหมาย ทั้งในรูปแบบ
ของทุนการศึกษา และโอกาสในการเข้าฝึกงานในบริษัทฯ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนเป็นโอกาส
ในการพิจารณารับพนักงานใหม่ในอนาคตอีกด้วย

• กิจกรรมของพนักงานดาวอาสา การน�ำพนักงานเข้าร่วม
		 ในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานมีความ
ภาคภูมใิ จในการมีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม
โดยสละเวลาอันมีค่าของพวกเขานอกเหนือจากเวลาการ
ท�ำงาน มาร่วมช่วยเหลือสังคม หรือแบ่งปันความสุขให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน ขณะเดียวกันยังน�ำมาซึ่งความ
ภาคภูมใิ จในบริษทั ฯ ที่ได้ดำ� รงตนเป็นพลเมืองทีด่ แี ละมีสว่ น
ส�ำคัญทีช่ ว่ ยพัฒนาชุมชนและสังคมให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้

2) สิทธิประโยชน์ของพนักงาน
• สวัสดิการและผลตอบแทนที่จูงใจ ผลตอบแทนส�ำหรับ
พนักงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พิจารณาจาก
การปฏิบตั งิ านและผลงานทีเ่ กิดขึน้ โดยผลตอบแทนจะรวมถึง
ผลประโยชน์ตา่ ง ๆ ทีจ่ ะได้รบั เพิม่ เติม มีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
- มีผลตอบแทนที่เทียบเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานของบริษัท
ชั้นน�ำในอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งท�ำให้
บริษทั สามารถดึงดูดและรักษาพนักงานทีม่ คี วามสามารถ
ไว้ ได้
- มีนโยบายให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานในตลาด ในกรณีที่พนักงานและบริษัทฯ
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเกินกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

• สวัสดิการถูกใจ (Flexible Benefit) สวัสดิการนี้เริ่มขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2554 จากการศึกษาหาข้อมูลเป็นระยะเวลากว่า
2 ปี ทั้งนี้เพื่อสรรหาสวัสดิการทางเลือกในอันที่จะช่วย
ยกระดับความพึงพอใจของพนักงาน โดยสวัสดิการถูกใจนี้
เปิดโอกาสให้พนักงานปรับเปลี่ยนผลประโยชน์ตาม
ความต้องการที่แตกต่างจากหลากหลายทางเลือก ใน
ขณะเดียวกันยังคงได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการหลัก ๆ
ของบริษัทเช่นเดิม ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 มีพนักงานจ�ำนวน
875 คน หรือร้อยละ 94 สมัครเข้าร่วมรายการสวัสดิการ
ถูกใจนี้

• การให้รางวัลและชื่นชมในความส�ำเร็จ (Accelerate
Great@Dow) ที่ดาว เราสนับสนุนการให้รางวัล
		 การแสดงความชื่นชมและยินดี และการแสดงความขอบคุณ
พนักงานที่สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเกินมาตรฐาน
หรือสูงเกินกว่าความคาดหวัง หรือที่ให้การสนับสนุน
กิจกรรม หรือช่วยเหลือเพื่อนพนักงานในด้านต่าง ๆ โดยที่
ทั้งหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานสามารถเสนอชื่อและให้
รางวัลแก่พนักงานเพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจ ทั้งนี้ สามารถ
ท�ำได้โดยการมอบการ์ดแสดงความยินดี ไปจนถึงการมอบ
เงินรางวัลในมูลค่าแตกต่างกันไป ซึ่งพนักงานสามารถ
“ขอบคุณ” และชื่นชมกันได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ภายในของ
		 บริษทั ฯ ชือ่ ว่า “AccelerateGreat@Dow”
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3) การดูแลพนักงาน
• การดูแลด้านความปลอดภัยของพนักงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้เลือกน�ำวิธีปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยที่ดีที่สุดมาบังคับใช้ ในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถปกป้องดูแลทรัพยากรบุคคลอันเป็นทรัพยากร
ที่มีค่าที่สุดของเรา เรามีการให้ความรู้ด้านสรีรศาสตร์และการจัดวางรูปแบบของที่ท�ำงานและอุปกรณ์ส�ำนักงานให้เหมาะสม
สะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Ergonomics) แก่พนักงานและผู้รับเหมา ทั้งในรูปแบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
การแนะน�ำรายบุคคล รายกลุ่ม หรือเป็นหนึ่งในกิจกรรมในวันแห่งความปลอดภัยของบริษัทฯ
• การดูแลสุขภาพ เป็นการด�ำเนินงานตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน โดยมุ่ง
ส่งเสริมอาชีวอนามัยและสุขภาพที่ดีของพนักงาน ประกอบด้วยการตรวจ
สุขภาพทั่วไปส�ำหรับพนักงานทั้งหมดที่จัดให้มีขึ้นตามเวลาที่ก�ำหนด
การตรวจสุขภาพเฉพาะโรคตามความเสี่ยงของพนักงาน การประเมินสุขภาพ
เมื่อมีการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการท�ำงานของพนักงาน การตรวจหลัง
การลาหยุดเป็นระยะเวลานาน เป็นต้น
• โครงการให้ค�ำปรึกษาปัญหาส่วนตัวพนักงาน (Employee Assistance Program – EAP) โครงการให้ค�ำปรึกษาพนักงานนี้
เป็นการให้บริการเฉพาะจากผู้เชี่ยวชาญและมีการเก็บข้อมูลเป็นความลับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางและให้ค�ำปรึกษา
แก่พนักงานและครอบครัว เพื่อหาทางออกในปัญหาส่วนตัว รวมถึงการให้ค�ำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต กฎหมาย การเงิน
หรือด้านอื่น ๆ จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เป้าหมายหลักของโครงการนี้ คือ เพื่อป้องกันและช่วยแก้ ไขปัญหาส่วนตัวของ
พนักงานและครอบครัว ซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งต่อชีวิตส่วนตัวและการท�ำงาน

การท�ำงานอย่างมีความสุขที่ดาว
ด้วยแนวคิดที่ว่า เมื่อพนักงานมีความสุขกับการท�ำงาน พวกเขาจะท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และองค์กรก็จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ดังนั้น กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จึงสรรหากิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมและผูกพันองค์กรของพนักงาน รวมทั้งการมุ่งเสริมสร้าง
บรรยากาศการท�ำงานอย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมในปี พ.ศ. 2556 มีดังนี้
1) สร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันองค์กร
• กิจกรรม “ครอบครัวเดียวกัน” (One Family@Dow program) เป็นชุดกิจกรรมที่บริษัทฯ มีความมุ่งหมายที่จะให้พนักงาน
รับรู้และผูกพันกับองค์กรเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ดังนั้น ไม่ว่าพนักงานจะสุขหรือทุกข์ บริษัทฯ ย่อมยืนอยู่เคียงข้างและ
คอยเป็นก�ำลังใจให้ ในทุกช่วงเวลาส�ำคัญของชีวิต ซึ่งชุดของกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสต้อนรับ
สมาชิกใหม่ในครอบครัว วันสมรส วาระจบการศึกษา แสดงความห่วงใยยามเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ฯลฯ
• กิจกรรมแสดงความยินดีในโอกาสครบอายุงานในรอบปีต่าง ๆ ซึ่งเป็นการขอบคุณพนักงานที่ร่วมงานกับองค์กรมาอย่าง
ยาวนาน และเป็นส่วนส�ำคัญให้องค์กรประสบความส�ำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2556 มีการมอบรางวัลให้กับพนักงาน
ทั้งสิ้น 127 คน
• กิจกรรมการบริหารการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Get Wealthy program) โดย
เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญจากธนาคารชัน้ น�ำมาร่วมจัด
กิจกรรม เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน และให้
ค�ำปรึกษาด้านการบริหารการเงิน การออมเงิน
ขั้นพื้นฐาน เทคนิคการบริหารจัดการหนี้
การลดหย่อนภาษี เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้
พนักงานรู้จักวางแผนส�ำหรับอนาคตและ
ระมัดระวังในการใช้จ่าย เพื่อความมั่นคง
ด้านการเงินของพนักงานและครอบครัว
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• การจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับพนักงานในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดย
เน้นความต้องการ ความสนใจ และความพึงพอใจของพนักงานเป็นส�ำคัญ กิจกรรมส�ำคัญ ๆ ได้แก่
กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมฉลองปีใหม่ให้กับพนักงาน กิจกรรมน�ำเที่ยวประจ�ำปี เป็นต้น
• กิจกรรมวันแห่งครอบครัว (Family Day) ด้วยเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของสถาบันครอบครัว ซึ่งถือ
เป็นสถาบันหลัก และมีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพควบคู่คุณธรรมให้กับ
สังคม ทุก ๆ ปีบริษัทฯ จะจัดกิจกรรมวันแห่งครอบครัว ที่พนักงานสามารถน�ำสมาชิกในครอบครัว
มาร่วมกิจกรรมได้ เช่น การทัศนศึกษาสถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ การชมการแสดงต่าง ๆ
เที่ยวสวนสนุก ทั้งนี้ กิจกรรมนี้ยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และ
ครอบครัวของพนักงานอีกด้วย
2) เสริมสร้างบรรยากาศการท�ำงานอย่างมีความสุข
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญต่อสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่เป็นมิตร กระตือรือร้น เต็มไปด้วยพลัง และความคิด
สร้างสรรค์ เราให้คุณค่าต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง ให้การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน เราเชื่อมั่นว่าการสร้างบรรยากาศในการท�ำงาน
ที่ดีย่อมช่วยเพิ่มอัตราการรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ ในองค์กรได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่มี
ความสุขในปี พ.ศ. 2556 ที่ส�ำคัญ ๆ ได้แก่
• การท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงาน (Global Employee Opinion Action Survey – GEOAS) เพื่อวัดการมีส่วนร่วม
และความผูกพันในองค์กร รวมทั้งความพอใจที่มีต่อองค์กร ซึ่งแบบส�ำรวจนี้จะเป็นโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นที่
มีต่อหัวหน้างานและการน�ำเสนอวิธีปรับปรุงระบบการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการท�ำแบบส�ำรวจประสิทธิภาพในการเป็นผู้น�ำ
(Leadership Effectiveness Survey - LES) ผลส�ำรวจนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยประเมินภาวะผู้น�ำ สิ่งที่ผู้น�ำควรพัฒนา
หรือปรับปรุง ตลอดจนการท�ำแผนงานเพื่อที่จะขับเคลื่อนแผนดังกล่าวสู่ความส�ำเร็จ ซึ่งทั้งสองการส�ำรวจนี้มีเป้าหมายส�ำคัญ
เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการท�ำงานอย่างมีความสุข
• กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน (Employee Listening
Session) เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้ชี้แจงถึงปัญหา เรื่องคับข้องใจ
และความคิดเห็น รวมทั้งเสนอทางออกในการแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่ง
จะมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ มีความเข้าใจพนักงานมากขึ้น และสามารถแก้
ปัญหาได้อย่างตรงจุด ขณะเดียวกันยังช่วยลดความเครียดและเพิ่ม
ความสุขให้กับพนักงานได้
• กิจกรรมพี่เลี้ยงพนักงาน (Mentoring Club)
ด้วยบริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานที่เข้ามาใหม่นั้นควร
จะมีพี่เลี้ยงคอยให้ความรู้ ให้ค�ำปรึกษา แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ตลอดจนช่วยให้พนักงานใหม่
สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว
มีความพร้อมในการท�ำงาน พร้อมทีจ่ ะเจริญเติบโต
ในสายงาน มีความผูกพันต่อองค์กรในขณะที่
ผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงจะมีความภาคภูมิใจที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากบริษัทฯ
• กิจกรรม “การปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อการมีสุขภาพที่ดี”
โดยเชิญวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญด้านโยคะและสุขภาพ มาพูดคุย
แลกเปลีย่ นข้อมูลถึงการปรับทัศนคติ เพือ่ สร้างสุขภาพกาย
ที่ดี และส่งผลถึงสุขภาพใจที่ดีด้วย

• กิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน โดยเชิญ
คนไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ มาถ่ายทอด
ประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่ท�ำให้สามารถไปยืนอยู่บน
ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกนั้นได้ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจ เปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้พนักงาน และความ
เชื่อในศักยภาพของมนุษย์
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การพัฒนาพนักงานเพื่อความส�ำเร็จ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญกับโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน
โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมกับการดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กรของเราที่ก�ำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ที่ดาวทั่วโลก เรามีศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนาส�ำหรับพนักงานที่หลากหลาย ได้แก่ การเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต
โครงการให้ค�ำปรึกษาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ห้องเรียนเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายพนักงานที่เข้มแข็งและ
กระตือรือร้น เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ท�ำให้พนักงานของเราเติบโตในแนวทางที่สร้างขึ้นจากความก้าวหน้าในวิชาชีพ
จุดแข็ง และความสนใจของพนักงาน ซึ่งการพัฒนาพนักงานอาจจะแบ่งพนักงานเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1) การพัฒนาผู้น�ำ
เป็นส่วนส�ำคัญที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และดาวทั่วโลกให้ความส�ำคัญ เพราะเขาเหล่านี้จะเป็น
กลไกที่ช่วยให้องค์กรก้าวไปสู่ความส�ำเร็จจากการเป็นผู้น�ำของพวกเขา ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มี
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาวะความเป็นผู้น�ำ ดังนี้

• การจัดการประชุมผู้น�ำในประเทศไทย เพื่อผลักดันกลยุทธ์
นิวดาว นิวเอเชีย (New Dow, New Asia Strategy
Acceleration Session) ส�ำหรับประเทศไทย โดยมีผู้บริหาร
จากส่วนงานต่าง ๆ ร่วมวางแผนการท�ำงานเพื่อขยาย
การเติบโตทางธุรกิจด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวจ�ำนวน 40 คน

• การพัฒนาผู้น�ำใหม่ ซึ่งเป็นหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�ำที่มีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้น�ำใหม่
มีข้อมูลอย่างเพียงพอในการที่จะพัฒนาบทบาทและพัฒนาพื้นฐานการเป็นผู้น�ำของตน หลักสูตร
ที่ส�ำคัญ ๆ ในปีที่ผ่านมา ได้แก่ การประสบความส�ำเร็จในฐานะผูน้ ำ� (Leading Success Program)
กิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์ของผู้น�ำ (Leader Sharing Session) และกิจกรรมการเพิ่ม
ศักยภาพให้กบั ผูน้ ำ� (Unleashing Leadership Potential)

• โครงการอบรมระดับสากลส�ำหรับผู้น�ำ จัดให้มีขึ้นส�ำหรับ
หัวหน้างานแต่ละระดับของสายงานทั้งหมด ในทุก ๆ ช่วง
การก้าวขึ้นสู่ต�ำแหน่งของหัวหน้างาน มีการจัดสรรแหล่งข้อมูล
เพื่อการเรียนรู้ เครื่องมือเพื่อการพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�ำ
		 ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรฝึกอบรมในสถานที่จริงและการเรียน
ออนไลน์ หนังสือและคู่มือส�ำหรับอ่านและการฝึกฝนด้วยตัวเอง
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2) การพัฒนาพนักงาน
• หลักสูตรการอบรมของประเทศไทย บริษัทฯ ได้คัดสรร
หลักสูตรการอบรมที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจ
ในขณะเดียวกันก็มุ่งให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนา
พนักงานรายบุคคล ตัวอย่างหลักสูตรเด่น ๆ ได้แก่
การประมวลผล คิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที
การสร้างความร่วมมือ และการมีอิทธิพลหนือผู้อื่น ในปี
พ.ศ. 2556 มีพนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้น
ในประเทศไทยทั้งสิ้น 590 คน จาก 25 หลักสูตร

วารสารภาษาอังกฤษ ( English Newsletter)
กิจกรรมวันแห่งภาษาอังกฤษ (English Day) และ
โทสต์ มาสเตอร์ คลับ (Toastmaster Club) ในปี พ.ศ.
2556 มีพนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ที่จัดขึ้นในประเทศไทยทั้งสิ้น 120 คน จาก 11 หลักสูตร
• กิจกรรมวันแห่งภาษาอังกฤษประจ�ำปี พ.ศ. 2556 (English
Day 2013) : ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว ซึ่งจัดขึ้นให้กับ
พนักงานทั้งที่ส�ำนักงานกรุงเทพฯ และที่จังหวัดระยอง
ทั้งนี้ เพื่อพนักงานได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
		 รับฟังข้อคิดและค�ำแนะน�ำจากนักพูดและพิธีกรจาก
รายการอิงลิช เบรคฟาสต์ (English Breakfast)
		 นอกจากนี้ ภายในงาน พนักงานยังได้รับค�ำแนะน�ำ
จากกิจกรรมคลินกิ ภาษาอังกฤษ และยังสนุกกับเกมค�ำศัพท์
จากสถานีค�ำศัพท์ (Vocabulary Station) อีกด้วย

• หลักสูตรภาษาอังกฤษ เนื่องจาก ดาว เป็นองค์กรที่
มีหลากหลายเชื้อชาติและภาษา ดังนั้น จึงต้องอาศัย
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร เราคาดหวัง
ให้พนักงานทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงเตรียมหลักสูตรภาษาอังกฤษที่
หลากหลาย ให้เหมาะกับความต้องการของพนักงาน
และสอดคล้องกับทักษะทางภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน
หลักสูตรที่ ส�ำคัญ ๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะทาง (English for Specific Purposes) ภาษาอังกฤษ
แบบเข้มข้น (English Intensive Course) และภาษาอังกฤษ
แบบออนไลน์ (E-learning) นอกจากนี้ เรายังมีแหล่ง
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ
การเรียนรูแ้ ละเพิม่ พูนทักษะทางภาษาอังกฤษ เช่น
ห้องสมุดเพื่อการพัฒนา (Development Library)

3) การพัฒนาพนักงานใหม่
• หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Great Start@Dow)
หลักสูตรดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อให้พนักงาน
ใหม่มีเครื่องมือและทิศทางในการปฏิบัติงานให้เร็วที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ หลักสูตรนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาขององค์กร กลยุทธ์ พันธกิจ ค่านิยม
องค์กร รวมทั้งข้อมูลและเครื่องมือต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยี
สารสนเทศ โปรแกรมปฏิบัติการทางบัญชี และการให้
ค�ำปรึกษาปัญหาส่วนตัวพนักงานที่จะช่วยให้พนักงานใหม่
ได้ปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้อย่างดีและเร็วที่สุด
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องค์กรพลเมือง
ทีด่ ขี องสังคม
จากจุดเริ่มต้นของดาวเมื่อร้อยกว่าปีก่อน
เฮอร์เบิร์ท เอช ดาว ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ เห็นถึง
ความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่างความส�ำเร็จของ
ชุมชนและธุรกิจ เขาตระหนักว่าในการสร้างความส�ำเร็จ
ให้กับองค์กร บริษัทฯ มีหน้าที่ส�ำคัญอีกประการ
นั่นคือการสร้างความส�ำเร็จในพื้นที่ที่ดาวเข้าไป
ลงทุนด้วยเช่นเดียวกัน และแนวคิดดังกล่าวได้เติบโต
ไปพร้อม ๆ กับความเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการให้ความส�ำคัญต่อการลดผลกระทบที่มีต่อ
สภาวะแวดล้อมให้น้อยที่สุด การสร้างความเจริญ
ให้กบั ชุมชนอย่างยัง่ ยืน การคิดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์
และที่ส�ำคัญคือการเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมจากการ
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม
จากความมุ่งมั่นของดาวทั่วโลก
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กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย ก็เช่นเดียวกัน นับตัง้ แต่กอ่ ตัง้ บริษทั ฯ
ขึ้นในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีของสังคม
ซึ่งเป็นพันธสัญญาของเราที่จะปฏิบัติด้วยความจริงใจ เพื่อร่วม
สร้างสังคมและชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงานของเราให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และเป็นชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
นโยบายการเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีของสังคมของกลุ่มบริษัท
ดาว ประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงพันธสัญญาของเราในการดูแล
สังคมและชุมชนตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนของดาว ภายในปี
พ.ศ. 2558 ทุก ๆ พื้นที่ที่มีฐานปฏิบัติงานของดาว จะต้องได้รับ
การยอมรับจากชุมชนโดยรอบตามเป้าหมายที่พื้นที่นั้น ๆ
ก�ำหนดไว้

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความส�ำเร็จให้สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นในด้าน
การศึกษา สิง่ แวดล้อม และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องชุมชน พร้อม
ให้การสนับสนุนพนักงานในการร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพื่อ
ปลูกฝังการตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งพนักงาน
ของบริษัททุกระดับต่างเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
อันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ในระดับประเทศ และด�ำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความส�ำเร็จ
ให้กับชุมชน ดังนี้

กิจกรรมเพื่อสังคมในระดับประเทศ
1. ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน
กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย ร่วมมือกับมูลนิธสิ ถาบันสิง่ แวดล้อมไทยและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รเิ ริม่ จัดท�ำโครงการระยะยาวชือ่ “ดาว เคมิคอล เพือ่ อุตสาหกรรมยัง่ ยืน”
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยได้น�ำหลักการบริหารจัดการระบบลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม (Lean
Management for Environment) เข้ามาประยุกต์ ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม
ปรับปรุงมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมด้านการจัดการและการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ในปี พ.ศ. 2555 โครงการฯ ได้พัฒนาหลักสูตรและจัดท�ำคู่มือ
การฝึกอบรมจ�ำนวน 6 หลักสูตร เพื่อรองรับและเหมาะสม
กับอุตสาหกรรมหลักในประเทศไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมยา
สิ่งทอ เครื่องดื่ม โลหะ เซรามิก และอุตสาหกรรมทั่วไป โดยมี
การฝึกอบรมเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกัน
มลพิษอย่างยั่งยืน” ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมหลักทั้งหกกลุ่มนี้
ด้วย ซึ่งตลอดปีมีการจัดฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 33 รุ่น มีผู้เข้าร่วม
อบรมทั้งสิ้น 2,311 คน จากหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน
จ�ำนวน 843 แห่ง
ส�ำหรับในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้ขยายผลโครงการฯ
อย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มการอบรมอีก 3 หลักสูตร คือ
1. การจัดการองค์กรแบบครบวงจรด้วยหลักการบริหารงานให้
เป็นระบบลีนเพือ่ สิง่ แวดล้อม 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเี ขียวเพื่อ
สิง่ แวดล้อมยัง่ ยืน และ 3. การด�ำเนินการแบบธุรกิจสีเขียว น�ำไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้จัดการอบรมทั้งสามหัวข้อไป
ทั้งสิ้น 15 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม 667 คน จากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนจ�ำนวน 407 แห่ง
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2557 โครงการดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรม
ยั่งยืน มีแผนงานขยายการให้ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม
และการปรับปรุงคุณภาพการผลิต โดยใช้หลักการบริหารงานให้
เป็นระบบลีนเพื่อสิ่งแวดล้อมในแบบการให้ค�ำปรึกษาเชิงลึก
โดยคณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงระบบการท�ำงาน
ให้เห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์แก่หน่วยงานที่เข้าร่วม รวมทั้งเป็น
การช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง

และโดยเฉพาะขนาดย่อม (SMEs) ของไทยให้สามารถปรับตัว
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาศักยภาพของตนให้พร้อม
รับการแข่งขันในการก้าวสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ปลายปี พ.ศ. 2558
2. รางวัลนวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย
ร่วมมือกับ บริษทั เอสซีจี
เคมิคอลส์ สมาคมวิศวกรรม
เคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวคท.) ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) และส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(สนช.) ได้ริเริ่มโครงการรางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โครงการ
ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาคิดนอกกรอบและคิดค้น
นวัตกรรมโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางความคิดทีพ
่ งึ มีตอ่ สังคมและความ
รับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงพลัง
ความรับผิดชอบและความกระตือรือร้นของเหล่านักศึกษาและ
คณาจารย์ ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ จวบจนปี พ.ศ.
2556 โครงการรางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ด�ำเนินการติดต่อกันมาเป็นปีที่ 6 แล้ว
โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นน�ำทั่วประเทศส่งผลงาน
เข้าร่วมโครงการแล้วจ�ำนวนทัง้ สิน้ 220 ผลงาน
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การเสริมสร้างความส�ำเร็จของชุมชน
ด้านการศึกษา
ดาว เชือ่ มัน่ ว่าความพยายามด้านการพัฒนาการศึกษาจะช่วยบ่มเพาะผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนผู้น�ำในอนาคตให้มีทกั ษะ
มีความสามารถรอบด้านและหลากหลาย เพือ่ จะมีสว่ นช่วยให้ความเป็นอยู่ของผู้คนในอนาคตดีขึ้น โดยดาวได้มุ่งเน้นในการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ STEM Education (Science, Technology, Engineering & Mathematics
Education) ในกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร และมีการขยายผลไปยังดาวทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเห็นว่าการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานที่ส�ำคัญของการพัฒนาประเทศ และสอดคล้อง
กับนโยบายด้านการเป็นองค์กรพลเมืองทีด่ ขี องสังคมของดาวทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรระดับแนวหน้า เพือ่ ริเริม่ และ
พัฒนาโครงการด้านการศึกษาต่าง ๆ ให้เกิดความยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อระบบการศึกษาไทยอย่างแท้จริง

1. ห้องเรียนเคมีดาว
กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริมทักษะ
ความรู้ด้านการเรียนวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน บริษัทฯ จึงได้
ร่วมมือกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี จัดโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ขึ้น เพื่อส่งเสริม
การเรียนการสอนวิชาเคมีให้มีการใช้อุปกรณ์การทดลองแบบ
ย่อส่วนที่ปลอดภัย ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ใช้เวลาในการทดลอง
สัน้ ลง ลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลอง อีกทัง้ ผูเ้ รียนทุกคน
สามารถท�ำการทดลองได้จริง ไม่ใช่เพียงแต่ฟังบรรยายสรุป

จากครูผู้สอนเท่านั้น ซึ่งโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” นี้เน้น
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการทดลองเคมี
เพื่อเพิ่มประสบการณ์และศักยภาพของครูและนักเรียน ด้วย
เทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale
Chemistry Laboratory) อันเป็นวิธีการเรียนรู้การทดลองเคมี
ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ด้วยเทคนิคที่ได้รับการ
ยอมรับจากยูเนสโก และทีผ่ า่ นมาได้รบั ความนิยมอย่างกว้างขวาง
ในระดับนานาชาติ โดยได้มกี ารน�ำไปใช้กบั โรงเรียนในต่างประเทศ
เช่น อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น
จีน กัมพูชา เป็นต้น และถือเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนได้นำ� เอา
หลักสูตรนี้ มาใช้ ในระบบการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม
โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” แบ่งการด�ำเนินกิจกรรมเป็น
4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การแนะน�ำการสอนการทดลองเคมี
แบบปลอดภัย ส่วนที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ: ปฏิบัติการ
เคมีแบบย่อส่วน ให้แก่คณาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นจ�ำนวน 25 โรงเรียนในจังหวัดระยอง ส่วน
ที่ 3 การติดตามและประเมินการสอนการทดลองเคมีในโรงเรียน
แบบปลอดภัย และส่วนที่ 4 การน�ำเสนอและรายงานผลการเรียน
การสอน ซึง่ ทัง้ 4 ส่วนจะใช้เวลาตัง้ แต่ปลายปี พ.ศ. 2556-2557

2. พัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี
โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมีเป็นความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยกับกลุ่มอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนา
การเรียนการสอนแนวใหม่ให้กับนักเรียนช่างเทคนิครุ่นใหม่ให้มี
ทักษะเชี่ยวชาญในงาน ซึ่งเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมโดย
เฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดย
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดใหม่ ซึ่งเป็นองค์ความรู้
เรื่อง “การเรียนรู้วิธีการเรียน” หรือ Learn How to Learn
และ “การเรียนรู้ด้วยการลงมือท�ำ” หรือ Learning by Doing
มาใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน โดยใช้เวลาในการเรียน
ตลอดหลักสูตร 2 ปี เมื่อจบการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง โดยมีวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดเป็นวิทยาลัย
น�ำร่อง ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา กลุ่มบริษัท

ดาว ประเทศไทย ได้ ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นมูลค่า
5 ล้านบาท และได้รับนักศึกษาจากโครงการนี้จ�ำนวน 4 คนเข้า
มาเป็นพนักงานในบริษัทฯ ทั้งนี้ พนักงานของกลุ่มบริษัท ดาว
ประเทศไทยได้อาสาเป็นอาจารย์พิเศษร่วมสอนนักศึกษาใน
โครงการนี้ด้วย
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3. โรงเรียนของหนูปลอดภัย
ความปลอดภัยเป็นสิง่ ทีก่ ลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญ
เป็นอันดับแรกเสมอ พนักงานดาวอาสาของบริษัทฯ จึงทุ่มเทเวลา
เพื่อปลูกฝังการตระหนักรู้ ในเรื่องความปลอดภัยให้กับเด็ก ๆ และ
ช่วยปรับปรุงความปลอดภัยให้กับโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้
แน่ใจว่านักเรียนมีสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่ดีและปลอดภัย
ทุก ๆ ปี พนักงานดาวอาสา จะจัดกิจกรรมให้ความรู้พื้นฐานด้าน
ความปลอดภัยแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โดยมีเป้าหมายเพือ่ ท�ำให้โรงเรียนเหล่านัน้ เป็นสถานที่ทปี่ ลอดภัย
ยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ นักเรียนจะร่วมมือกับพนักงานดาวอาสา เพือ่ ส�ำรวจ
ความปลอดภัยของโรงเรียนและรายงานสรุป หลังจากนัน้ บริษทั ฯ จะ
ให้การสนับสนุนปรับปรุงแก้ ไขพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยจากรายงาน
ดังกล่าว โดยการซ่อมแซมอุปกรณ์หรือสิง่ อ�ำนวยความสะดวกพืน้ ฐาน
ด้วยงบประมาณ 5 หมืน่ บาทต่อโรงเรียน โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษทั ฯ
ได้ดำ� เนินกิจกรรมโรงเรียนของหนูปลอดภัย 1 ครัง้ ในเดือนธันวาคม ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2551 บริษทั ฯ ได้จดั โครงการดังกล่าวมาแล้วทัง้ สิน้ 17 โรงเรียน

4. อุปถัมภ์โรงเรียนกับหอการค้าอเมริกัน
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับหอการค้าอเมริกัน ด�ำเนินโครงการอุปถัมภ์
โรงเรียนในจังหวัดระยองมาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาสาธารณูปกรณ์พื้นฐาน อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียน โดยให้การสนับสนุน
ในรูปของเงินทุนในการก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ของโรงเรียน เช่น ห้องน�้ำ ห้องเรียนอนุบาล ห้องเรียน ห้องสมุด และสนามเด็กเล่น
พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาต่าง ๆ อย่างครบครัน ในปี พ.ศ. 2551- 2556
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนต่าง ๆ ไปแล้ว 9 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนวัดพลา โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด โรงเรียนบ้านพยูน โรงเรียน
บ้านคลองบางไผ่ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด โรงเรียนวัดตากวน โรงเรียนวัดคีรี
ภาวนาราม โรงเรียนวัดประชุมมิตร และโรงเรียนวัดบ้านฉาง

5. ทุนการศึกษา
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษาสถาบันต่าง ๆ เป็นประจ�ำทุกปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2518 มาจนถึงปัจจุบัน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปี
ที่ 4 ในสาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
เครื่องกล วิศวกรรมวัดคุม วิทยาศาสตร์สาขาเคมี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์
และพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เพื่อช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความตั้งใจใฝ่
รู้ ให้มีความมุ่งมั่นในการศึกษาต่อไป นับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2548 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไป
ทั้งสิ้น 72 ทุน
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ด้านสิ่งแวดล้อม
การปกป้องมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นพันธสัญญาของดาว ที่เราปฏิบัติควบคู่ไปกับการด�ำเนินงานของเรามาโดยตลอด โดย
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ด�ำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ ๆ ได้แก่

1. กิจกรรมท�ำความสะอาดชายฝั่งสากล
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชุมชนรอบโรงงาน และธุรกิจท้องถิ่นต่าง ๆ ใน
การด�ำเนินการโครงการกิจกรรมท�ำความสะอาดชายฝัง่ สากลในพืน้ ทีม่ าบตาพุด
และให้การสนับสนุนโครงการติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 11 ปีแล้ว กิจกรรมนี้
ไม่เพียงแต่ช่วยอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในทะเล แต่ยังช่วยกระตุ้นจิตส�ำนึกการปกป้อง
ชายหาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่สมาชิกในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้นด้วย

ตารางสถิติกิจกรรมท�ำความสะอาดชายหาดสากล (พ.ศ. 2552-2556)
รายละเอียด

2552

2553

2554

2555

2556

จ�ำนวนอาสาสมัคร
(คน)

1,822

2,500

2,600

2,300

3,000

พื้นที่ครอบคลุม
(กิโลเมตร)

6.5
(บ้านก้นอ่าว –

17.5
(หาดแหลมเจริญ –

17.5

7.5

11.5

(หาดแม่ร�ำพึง)

(หาดแม่ร�ำพึง)

(หาดแม่ร�ำพึง –
หาดน�้ำริน – หาดพยูน)

5.1

13

8.17

15.3

10.5

น�้ำหนักขยะ
ที่เก็บได้ (ตัน)

สะพานกองหัวรอด)

หาดพลา)

2. ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและท�ำแนวป้องกันสีเขียว
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ด�ำเนินการและให้การสนับสนุนกิจกรรมการปลูกต้นไม้
ในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงมาอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุง
คุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการสร้างแนวป้องกันสีเขียวและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากยิ่งขึ้น
รวมทั้งยังช่วยปลูกฝังจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานของบริษัทฯ และ
คนในชุมชนนั้น ๆ ด้วย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ไปแล้วมากกว่า 44,000 ต้น โดยกิจกรรมการปลูกต้นไม้จะจัดขึ้นในวาระต่าง ๆ รวมทั้ง
โอกาสส�ำคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นต้น
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สถิติการปลูกต้นไม้ (พ.ศ. 2552- 2556)
สถานที่

อาณาบริเวณ

จ�ำนวนไม้ยืนต้น

สถานที่ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

24,835 ตารางเมตร

ไม้ยืนต้นจ�ำนวน 295 ต้น

สถานที่ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

69,449 ตารางเมตร

32,181 ต้น

นอกพื้นที่บริษัทฯ บนถนนสาย ไอ-10 ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

16,500 ตารางเมตร

451 ต้น

ปลูกป่าชายเลนที่อ่างเก็บน�้ำประแสร์

50 ไร่ (หรือ 80,000 ตารางเมตร

7,500 ต้น

เขาห้วยมะหาด ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ป่าชากลูกหญ้า

5 ไร่ (หรือ 8,000 ตารางเมตร)

5,000 ต้น

ด้านการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน
พันธสัญญาและความเชือ่ ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนเป็นสิง่ ทีอ่ ยูค่ กู่ บั องค์กรมากว่าร้อยปี เราให้ความส�ำคัญกับ
ความต้องการทีแ่ ท้จริงของชุมชน และพัฒนาโครงการเพือ่ ให้สอดรับกับความต้องการเหล่านัน้ โดยชุมชนไม่เพียงแต่เข้ามามีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ ราจัดขึน้ เท่านัน้ แต่ยงั มีบทบาทตัง้ แต่การริเริม่ พัฒนา และสืบสานโครงการต่าง ๆ เพือ่ สร้างความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืนร่วมกัน

1. สร้างบ้านกับมูลนิธทิ อี่ ยูอ่ าศัยเพือ่ มนุษยชาติ
ด้วยความร่วมมือของมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (Habitat for Humanity
International) แห่งสหรัฐอเมริกา ทั้งผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ดาว
ประเทศไทย ต่างมีส่วนช่วยกันสร้างบ้านให้กับเพื่อนมนุษย์ ในหลายพื้นที่ เช่น
ชุมชนบ้านฉาง ชุมชนมาบตาพุด และชุมชนมาบชลูด จังหวัดระยอง ในปี พ.ศ. 2556
บริษัทฯ ได้ ให้การช่วยเหลือในการสร้างบ้านเพื่อคนไทยที่มีรายได้น้อยไปแล้วจ�ำนวน
5 หลัง ในชุมชนพลา ชุมชนอิสลาม และชุมชนส�ำนักท้อน หากนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549
เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ส่งมอบบ้านให้กับผู้ขาดแคลนไปแล้วทั้งสิ้น 23 หลัง
2. แผนพัฒนาบ้านฉาง
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้การสนับสนุนอ�ำเภอบ้านฉางในการจัดท�ำ
“แผนพัฒนาบ้านฉาง” ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกใน 22 หมู่บ้าน 3 ต�ำบลในเขตอ�ำเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท�ำแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว
ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความส�ำเร็จของชุมชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยในแผนระบุถึงโครงการต่าง ๆ ที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน รวมทั้ง
ระบุว่าโครงการใดที่สามารถน�ำไปด�ำเนินการได้เอง หรือต้องร่วมมือกับภาครัฐบาล
หรือภาคเอกชนต่อไป นอกจากนี้ ยังช่วยเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรต่าง ๆ ได้ด้วย โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ และชุมชนในอ�ำเภอบ้านฉางได้
ร่วมจัดท�ำแผนพัฒนาจนแล้วเสร็จ สามารถน�ำไปใช้งานต่อไปได้จริง และได้มีการส่ง
มอบแผนให้กับผู้แทนชุมชนและอ�ำเภอบ้านฉางไปเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556
3. กองทุนเครือ่ งท�ำน�ำ้ ดืม่ สะอาด
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ติดตั้งตู้ท�ำน�้ำดื่มสะอาดแบบหยอดเหรียญ 80 ตู้ ในชุมชนและโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดระยอง
เพื่อช่วยให้ชุมชนและนักเรียนมีน�้ำดื่มที่สะอาด และสนับสนุนให้เรียนรู้วิธีการจัดการกับรายได้ที่เก็บจากตู้น�้ำหยอดเหรียญ
เพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ส�ำหรับชุมชน รวมทั้งการดูแลจัดการตู้น�้ำดื่มอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตั้งงบประมาณเพื่อ
ซ่อมบ�ำรุงเครื่องท�ำน�้ำดื่มที่ช�ำรุดเสียหาย เพื่อให้สามารถกลับมาผลิตน�้ำสะอาดให้แก่ชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
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4. สมาคมเพือ่ นชุมชน
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นหนึ่งในสมาชิก “เพื่อนชุมชน” ซึ่งเป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมครั้งแรกใน
ประเทศไทย ประกอบด้วยพันธมิตร 5 บริษัท ได้แก่ ดาว ประเทศไทย กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี และโกลว์ ที่มีความตั้งใจและจริงใจ
ในการดูแลพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นแก้ปัญหาร่วมกัน ด้วยการถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์
และตรวจสอบดูแลกันเอง โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันได้ยกระดับเป็น “สมาคมเพื่อนชุมชน”
มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นรวมเป็น 12 บริษัท และในอนาคตจะมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมาร่วมกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดเครือข่ายใน
การบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืนในอนาคต โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการผลักดันให้ระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กิจกรรมส�ำคัญ ๆ ของสมาคมฯ ในรอบปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ส�ำหรับชุมชนทั้งในพื้นที่
มาบตาพุดและบ้านฉาง กิจกรรมค่ายกวดวิชา การให้ความรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ การมอบทุนนักเรียนพยาบาล
การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และโครงการให้ความรู้เรื่องสารอินทรีย์ระเหยง่ายให้กับชุมชน เป็นต้น

ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
1. การประชุมประสานงานให้ค�ำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน
การประชุมประสานงานให้ค�ำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโรงงานของกลุ่มบริษัท ดาว
ประเทศไทย เพื่อน�ำเสนอมุมมองจากภายนอกต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ในด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการด�ำเนินงานเพื่อความ
ยั่งยืน โดยผู้ร่วมประชุมประกอบไปด้วยตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้น�ำชุมชน สื่อมวลชน และตัวแทนชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ปัจจุบันกลุ่มบริษัท ดาว
ประเทศไทย มีการจัดการประชุมอยู่สองคณะ โดยคณะที่หนึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.
2553 อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ส่วนคณะที่สองซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2554
อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทั้งนี้ นับแต่เริ่มก่อตั้งมีการประชุมไปแล้ว
ทั้งสิ้น 24 ครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2556 มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง

2. กิจกรรมสานสัมพันธ์
กิจกรรมสานสัมพันธ์เป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน และเป็นเวทีพบปะพูดคุยถึงการด�ำเนินงานของบริษัทฯ พร้อม
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน โดยได้มีการด�ำเนินกิจกรรมกับ 49 ชุมชน
ในเทศบาลต�ำบลบ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลต�ำบลพลา และเทศบาลเมือง
มาบตาพุด ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รวม 48 ครั้ง
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การช่วยเหลือสังคมด้านอื่น ๆ
นอกเหนือจากการด�ำเนินงานเพือ่ ส่งเสริมความส�ำเร็จของชุมชนแล้ว กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย
ยังได้ร่วมให้ความช่วยเหลือสังคมในด้านอื่น ๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่

1. โครงการร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้การสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ในการผ่าตัดและ
การดูแลหลังผ่าตัดแก่เด็กด้อยโอกาสทีต่ อ้ งทนทุกข์ทรมานจากโรคปากแหว่งเพดานโหว่
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และในปี พ.ศ. 2555-2556 บริษัทฯ พร้อมด้วยพันธมิตรคู่ค้า
และพนักงานได้ร่วมกันบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิฯ ไปแล้วทั้งสิ้นจ�ำนวน 2 ล้านบาท โดย
เงินดังกล่าว สามารถให้ความช่วยเหลือด้านการผ่าตัดและติดตามการรักษาแก่เด็ก
ในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ภาคตะวันออกได้กว่า 140 การรักษา

2. การสนับสนุนมูลนิธิขาเทียม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้บริจาคผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำคัญส�ำหรับการผลิต
ขาเทียมให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นปริมาณการผลิตขาเทียม
กว่า 30,000 ขา อีกทัง้ ยังเล็งเห็นความส�ำคัญในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ และความปลอดภัยให้กบั เจ้าหน้าทีม่ ลู นิธฯิ
ด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในการใช้สารเคมี การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
การจัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัย และการจัดท�ำแผนงานด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ อีกด้วย

3. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ
• ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 ดาวและพนักงานทั่วโลก รวมทั้งกลุ่มบริษัท ดาว
ประเทศไทย ได้ ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบมหาวาตภัย “ไห่เยีย่ น” ทีส่ ร้างความเสียหาย
ให้กับบริเวณตอนกลางของฟิลิปปินส์ โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนและ
การฟืน้ ฟูเยียวยาในระยะยาวทัง้ ในรูปของเงินสดวัสดุอปุ กรณ์ และเครือ่ งมือเครือ่ งใช้
รวมมูลค่าทัง้ สิน้ กว่า 200,000 เหรียญสหรัฐ (กว่า 6 ล้านบาท)
• ในปี พ.ศ. 2556 กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย และพนักงานได้รว่ มให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยการจัดส่งถุงยังชีพจ�ำนวน 300 ถุง มูลค่า
กว่า 150,000 บาท ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยทันที นอกจากนี้ สภากาชาดไทย
ยังน�ำรถผลิตน�้ำดื่มสะอาดที่ดาวให้การสนับสนุนร่วมออกช่วยเหลือในการผลิต
น�้ำสะอาดให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนเป็นจ�ำนวนมากถึง 17,280 ราย สามารถผลิต
น�้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคในช่วงเวลาอุทกภัยไปทั้งสิ้น 345,600 ลิตร

46 รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

รางวัลและการเชิดชูเกียรติประจ�ำปี พ.ศ. 2556
ในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้รับรางวัลและการเชิดชูเกียรติส�ำหรับการด�ำเนินงานในหลาย ๆ ด้าน จากหลาก
หลายสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ดังนี้

รางวัลทางด้านธุรกิจ
• ได้รับเลือกให้เป็น “ที่หนึ่งในใจคนท�ำงาน” (“Employer of Choice”) จากการส�ำรวจ

บริษัทชั้นน�ำส�ำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย (Thailand’s Top
Graduate Employers) และ “ที่หนึ่งในใจคนท�ำงาน” (Employer of Choice) ซึ่ง
จัดการส�ำรวจโดย บริษัทพร้อมพ์ โปรเฟสชันแนล รีซอร์สเซส แอนด์ เซอร์วิสเซส
(PROMPT Professional Resources & Services) ร่วมกับบริษทั ชัน้ น�ำของประเทศไทย
		 และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ
• รางวัลผู้ผลิตชิ้นส่วน

วัตถุดิบดีเด่นประจ�ำ
ปี พ.ศ. 2555 จาก
กลุ่มมิตซูบิชิอิเลคทริค
บริษัทชั้นน�ำในการ
ผลิตสินค้าเครื่องใช้
ไฟฟ้าของโลก

• โรงงานเอสบี เลเท็กซ์ ได้รับรางวัลจากโครงการที่ส่งเสริมให้สถานประกอบการ

รวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน (Corporate
Social Responsibility, Department of Industrial Works-CSR-DIW)
ในด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (CSR-DIW Supply Chain) ประจ�ำปี พ.ศ.
2556 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบัน
รับรองระบบการจัดการ จากการท�ำงาน
ร่วมกับคูค่ า้ ส�ำคัญ คือ บริษทั กระดาษ
สหไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ในกลุม่ กระดาษ
ของเอสซีจี)

รางวัลทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
• รางวัลธรรมาภิบาลส�ำหรับความเป็นเลิศในการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

หรือรางวัล ‘ธงขาว ดาวเขียว’ จ�ำนวน 9 โรงงาน และ ‘ธงขาว ดาวทอง’ จ�ำนวน 6 โรงงาน จาก
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งรางวัล ‘ธงขาว ดาวทอง’ เป็นรางวัลใหม่ส�ำหรับโรงงาน
ที่ได้รับรางวัล ‘ธงขาว ดาวเขียว’ เป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน
- รางวัล ‘ธงขาว ดาวเขียว’ และ ‘ธงขาว ดาวทอง’: โรงงานโพลีออล โรงงานเลเท็กซ์สงั เคราะห์
โรงงานโพลีสไตรีน โรงงานเอทิลเบนซีน โรงงานสไตรีนโมโนเมอร์ และโรงงานโพลีเอทิลีน
- รางวัล ‘ธงขาว ดาวเขียว’: โรงงานอีมลั ชัน 1 และ 2 โรงงานโพรพิลนี ออกไซด์และหน่วยงาน
ด้านสาธารณูปโภคในโรงงาน และโรงงานโพลีเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ

• โรงงานโพรพิลีนออกไซด์และโรงงานโพลีเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษได้รับเกียรติบัตรรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2”
จากกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื่องจากทั้ง 2 โรงงานมีการด�ำเนินงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี
การลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน และการปกป้องสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมถึงการสือ่ สาร
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้กับพนักงานทุกคน
• รางวัลเกียรติคุณระดับเหรียญทองในโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์ประจ�ำปี 2556 จาก
กระทรวงแรงงาน

รางวัลด้านสังคม
• รางวัล “องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจ�ำปี 2556” (CSR Excellence
Recognition Awards 2013) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับ
รางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปีแล้ว นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติบัตรจากโครงการ
หุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ ไทย-สหรัฐฯ (Thai-U.S. Creative Partnership) ส�ำหรับ
ความร่วมมือด้านการด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ สังคมทีม่ คี วามคิดริเริม่ สร้างสรรค์อกี ด้วย

