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โครงสร้างองค์กร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
พันธกิจเพื่อความยั่งยืน
ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน
การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ
การเป็นสถานที่ท�ำงานที่ดีเยี่ยม
องค์กรพลเมืองที่ดีของสังคม
รางวัลและการเชิดชูเกียรติประจ�ำปี 2557

ผลงานของเด็กชายสุวิจักขณ์ แก้วราช
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนระยองวิทยาคม
ผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
ในโครงการ “ห้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่”
ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาบ้านฉาง
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ด�ำเนินงานตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการให้พันธสัญญาด้วยความสมัครใจโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และมุ่งมั่นด�ำเนินงานภายใต้ปณิธาน
ที่เน้นน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
โดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความยั่งยืนเป็นอันดับแรก
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จึงได้จัดท�ำรายงาน “ผลการด�ำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน” ขึ้น เพื่อน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน ในปี 2557
ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนและการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
รายงานฉบับนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องยืนยันการด�ำเนินงานตามพันธสัญญาของบริษัทฯ
เท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานตามแนวทาง
เพื่อความยั่งยืนขององค์กรอีกด้วย และเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับความยั่งยืนของชุมชน
สังคม และประเทศชาติ เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต่อไป
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ปี 2557 ถือเป็นอีกปีแห่งความส�ำเร็จ
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
ซึ่งบริษัทฯ มีผลการด�ำเนินงาน
โดยรวมเป็นที่น่าพอใจ
แม้ความต้องการของตลาด
จะเป็นไปอย่างเชื่องช้า
ส�ำหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตโพลิอีเทอร์ โพลิออล
แห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย มีความคืบหน้า
อย่างต่อเนื่อง และจะแล้วเสร็จพร้อมเริ่มด�ำเนินการผลิตได้
ในช่วงต้นปี 2558 ซึ่งโรงงานแห่งใหม่นี้ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองรับตลาด
โพลิยูรีเทนที่มีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
และบริษัท ดาว ทั่วโลก ยึดมั่นในพันธสัญญาที่จะปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Care®) ทัง้ ในด้านการผลิต
และการจัดการผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทั่วโลก การปฏิบัติงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
เป็นแนวทางหลักในการด�ำเนินธุรกิจนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ
เราปฏิบัติตามวิสัยทัศน์การลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์
ลดการบาดเจ็บ และลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
โดยน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเฝ้าระวังและควบคุม
ในทุกขั้นตอนการผลิต จากความพยายามและความทุ่มเท
ที่กล่าวมาข้างต้น ในปี 2557 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
ได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ รางวัล “ธงขาว ดาวทอง” จ�ำนวน 6 โรงงาน
และ “ธงขาว ดาวเขียว” จ�ำนวน 12 โรงงาน และ
รับประกาศนียบัตรรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
จ�ำนวน 3 โรงงาน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการเป็นองค์กรพลเมืองที่ดี
ของสังคม และได้ด�ำเนินโครงการด้านกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคมหลักๆ รวมไปถึงกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ต่างๆ
ตลอดปี 2557 ซึ่งได้สร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชน
และสังคมกว่า 153,900 คน และปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้น�ำเสนอโครงการที่จะช่วยปรับปรุง
คุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนเพื่อนบ้าน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้
การสนับสนุน ซึ่งนอกจากโครงการนี้แล้ว ยังมีอีกหลาย
โครงการที่พนักงานของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอาสา
ร่วมกับบริษัทฯ ด้วยความจริงจังและเต็มใจ รวมเป็นจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 484 คน รวมเวลาอาสาสมัครทั้งสิ้น 4,938 ชั่วโมง
การท�ำงาน
จากความมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ยั่งยืน
ภายใต้โครงการ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน”
ทั้งในวงกว้างและเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2557
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้รับรางวัล Asian CSR Award
ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี 2557 ซึ่งถือเป็นรางวัล
ระดับนานาชาติที่น่าภาคภูมิใจ
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นในปี 2557 นี้ เป็นผล
จากความร่วมมืออย่างยอดเยี่ยมทั้งในส่วนของพนักงาน
และทุกภาคส่วน ซึ่งในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่าน
ที่มีส่วนในความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยืนนี้ และจะยังคงรักษามาตรฐานในการเป็น
ธุรกิจที่ไว้วางใจได้ และร่วมส่งเสริมความส�ำเร็จของชุมชน
และสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืนต่อไป
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สร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์
สู่พันธมิตร
เพื่อความยั่งยืน
ทางธุรกิจและสังคม

ดาวเริ่มด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปี 2510 โดยได้
ก่อตั้งบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด ขึ้น เพื่อน�ำเข้า
และจัดจ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์ต่างๆ ผ่านส�ำนักงานกรุงเทพฯ
กระทั่งในปี 2521 บริษัทฯ ได้เปิดโรงงานแห่งแรกขึ้นที่
อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อผลิตโพลิสไตรีน
ด้วยเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของตลาดเคมีภัณฑ์ในประเทศ
รวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในปี 2530 ดาวได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนเป็นครั้งแรก
กับเครือซิเมนต์ไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรม
ที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในประเทศไทย เพื่อก่อตั้งกลุ่มบริษัท
ร่วมทุน เอสซีจี-ดาว (SCG-DOW Group) ต่อมาบริษัทฯ
ได้ขยายฐานการผลิตไปยังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ในจังหวัดระยอง และได้เริ่มก่อสร้างโรงงานสไตรีนบิวทาไดอีน เลเท็กซ์ และโรงงานโพลิยูรีเทนขึ้นในปี 2536
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น
ตามล�ำดับ อาทิ โรงงานโพลิสไตรีน โรงงานเอทิลเบนซีน
โรงงานสไตรีนโมโนเมอร์ โรงงานโพลิเอทิลีน และอื่นๆ
จวบจนปัจจุบัน
นอกจากนี้ ยังเป็นผู้น�ำในการน�ำเข้าเคมีภัณฑ์ส�ำหรับ
อุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมไปถึงเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร
และผลิตภัณฑ์ก�ำจัดแมลงภายในบ้านเรือน
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นฐานการผลิต
ที่ใหญ่ที่สุดของดาวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
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เราจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อลูกค้าของเรา
ด้วยการผสมผสาน
องค์ความรู้ด้านเคมี
ชีววิทยา และฟิสิกส์
เข้าด้วยกัน

กิจ

ดาวจะเป็นบริษัท
ด้านวิทยาศาสตร์
ที่มีคุณค่าและได้รับ
การนับถือมากที่สุด
ในโลก

ัพนธ

ค่านิยมของเรา
ความซื่อสัตย์สุจริต

เรายึดมั่นในค�ำสัญญาและถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด
ส�ำหรับเรา ค�ำพูดของเราคือข้อผูกพันที่เราต้องยึดถือปฏิบัติ
และเราให้ความส�ำคัญกับมาตรฐานทางด้านจริยธรรมสูงสุด
ในทุกๆ ความสัมพันธ์และทุกสิ่งที่เราด�ำเนินการทั่วโลก
ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อความส�ำเร็จของบริษัทฯ

การเคารพผู้อื่น

เรายึดมั่นในคุณค่าที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน
พนักงานทั้งหมดของดาว ถือเป็นกลไกอันทรงคุณค่า
ในการขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์และจินตนาการ
ความมุ่งมั่น และการอุทิศตนของพนักงานของเรา
ล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญของการเติบโตของบริษัทฯ

พิทักษ์โลกของเรา

เรายึดมั่นในการปกป้องแหล่งทรัพยากรของโลก
การเดินทางสู่ความยั่งยืนของดาว คือการท�ำงานเพื่อแสวงหา
ค�ำตอบที่ดีที่สุดต่อความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่สุด การตัดสินใจ
ใดๆ ของเรา หรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เราสร้างสรรค์ขึ้น
รวมทั้งความส�ำเร็จที่บรรลุตามเป้าหมาย ล้วนแล้วแต่ได้รับ
พลังขับเคลื่อนจากความมุ่งมั่นที่จะ “สร้างมาตรฐาน
เพื่อความยั่งยืน” เพื่อให้โลกมีความปลอดภัย ไร้มลพิษ
และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมส�ำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป

จริยธรรมทางธุรกิจ
เมื่อเดือนธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริหารของดาว
ได้น�ำจริยธรรมทางธุรกิจแนวใหม่เข้ามาปรับใช้ภายใต้ชื่อ
ไดมอนด์แสตนดาร์ด (มาตรฐานเพชร - Diamond Standard)
โดยจริยธรรมฉบับใหม่นี้ได้วางกรอบตามค่านิยมของบริษัทฯ
ครอบคลุมทุกด้าน และมีความชัดเจนในการสร้างมาตรฐาน
ความคาดหวังของบริษัทฯ ต่อพนักงาน และเป็นแนวทางให้กับ
พนักงานน�ำไปปฏิบัติซึ่งหลักจริยธรรมนี้ได้น�ำมาใช้กับพนักงาน
ทุกคนในเครือของดาวทั้งหมด รวมถึงพนักงานของกลุ่มบริษัท
ร่วมทุน เอสซีจี-ดาว ด้วยเช่นกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ไดมอนด์แสตนดาร์ดของดาว
สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์นี้ http://www.dow.com/
company/aboutdow/code_conduct/ethics_conduct.htm

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ความส�ำเร็จของ

6

กลุ่มบริษัท ดา
2510

เริ่มด�ำเนินธุรกิจ
ในประเทศไทยและก่อตั้ง
ส�ำนักงานขายในกรุงเทพฯ

2521

เปิดโรงงานโพลิสไตรีน
ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรก
ของดาว ในประเทศไทย
ที่อ�ำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

2530

ร่วมทุนกับเอสซีจี
ตั้งกลุ่มบริษัทร่วมทุน
เอสซีจี-ดาว

2533

ก่อสร้างโรงงานเลเท็กซ์และโพลิออล
ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
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ว ประเทศไทย
2544

ควบรวมกิจการบริษัท
ยูเนียนคาร์ไบด์ เคมิคอล

2550
ร่วมทุนกับบริษัท โซลเวย์ ในการสร้าง
โรงงานไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
จังหวัดระยอง

2552

ควบรวมกิจการ
บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์

2555

เปิดฐานการผลิตแห่งใหม่
ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
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โครงสร้างองค์กร
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
บริษัท

ที่ตั้งโรงงาน

ผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย
บริษัท ดาว เคมิคอล
ประเทศไทย จ�ำกั ด

นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด
• โรงงานโพลิออล
• โรงงานโพลิออล
ผสม

• โพลิออล
• ฟอร์มูเลทเต็ด
โพลิออล

• โฟมโพลิยูรีเทนแบบนิ่ม
• เตียงนอนและหมอน
• ฟองน�้ำถูตัว
• เบาะของเก้าอี้และโซฟา
• ที่รองศีรษะและเบาะรถยนต์
• โฟมโพลิยูรีเทนแบบแข็ง
• ฉนวนกันความร้อนในตู้เย็น ห้องเย็น
• ฉนวนกันความร้อนผนังห้อง อาคาร

นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด
• โรงงานผลิต
โพลิโอเลฟินส์
เอนแคปซูแลนท์
ฟิล์ม

• ฟิล์มพลาสติก
ส�ำหรับเซลล์
แสงอาทิตย์

• วัตถุดิบในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์

นิคมอุตสาหกรรม
เอเซีย
• โรงงานโพรพิลีน
ไกลคอล

• โพรพิลีนไกลคอล

• ใช้เป็นสารต้านการเยือกแข็ง สารหล่อเย็น
และสารที่ใช้ท�ำให้น�้ำแข็งที่เกาะตามผิวเครื่องบินละลาย
• ใช้เป็นสารที่ใช้ถ่ายเทความร้อนในกระบวนการอุตสาหกรรม
• ใช้เป็นตัวท�ำละลายในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมสี
และเคลือบผิว (solvents)
• ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและของบริโภค รวมถึงสารที่ใช้
ในการแต่งรสชาติ
• ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
• ใช้เป็นวัตถุดิบหรือสารที่ให้ความชุ่มชื้นในการผลิต
เครื่องส�ำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายส่วนบุคคล
รวมถึงเครื่องหอมหรือน�้ำหอม
• ใช้เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ในงานเภสัชกรรมและอุตสาหกรรมยา
• ใช้เป็นสารก่อเกิดปฏิกิริยาและ/หรือสารตัวกลางเคมี
ในอุตสาหกรรมยูรีเทน
• ใช้เป็นสารที่ใช้ในอุปกรณ์ไฮดรอลิกและน�้ำยาเบรก
• ใช้เป็นสารเติมแต่งในกระบวนการผลิตพลาสติก
• ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเทอร์โมพลาสติก

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
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บริษัท

ที่ตั้งโรงงาน

ผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย
บริษัท ดาว เคมิคอล
ประเทศไทย จ�ำกั ด

• โพลิอีเทอร์ โพลิออล
นิคมอุตสาหกรรม
เอเซีย
• โรงงานโพลิอีเทอร์
โพลิออล
(แล้วเสร็จในปี 2558)

• โฟมโพลิยูรีเทนแบบนิ่ม
• เตียงนอนและหมอน
• ฟองน�้ำถูตัว
• เบาะของเก้าอี้และโซฟา
• ที่รองศีรษะและเบาะรถยนต์
• ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการขนส่งและก่อสร้าง

ส�ำนักงานกรุงเทพฯ
• ธุรกิจน�ำเข้า	

• ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของดาว อาทิ สารเคมีและพลาสติกส�ำหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ สารกรอง (เรซิน) ส�ำหรับแลกเปลี่ยนอิออนและสารเมมเบรน
ที่ใช้ในกระบวนการรีเวอร์ส ออสโมซิสส�ำหรับระบบกรองน�้ำ เป็นต้น

บริษัท
คาร์ไบด์ เคมิคอล
(ประเทศไทย) จ�ำกั ด

นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวันออก
• โรงงานเลเท็กซ์
สังเคราะห์ อีมัลชั่น

• กาวน�้ำลาเท็กซ์

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

บริษัท โรห์ม แอนด์
ฮาสส์ เคมิคอล
(ประเทศไทย) จ�ำกั ด

นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวันออก
• โรงงานอะคริลิก
อีมัลชั่น
• โรงงานโพลิ
อะคริลิก แอซิด

• สารเคลือบสีอะคริลิก
• สารละลายโพลิ
อะคริลิก แอซิด

• ส่วนผสมของสีน�้ำทาอาคาร บ้านเรือน
• กาวส�ำหรับผลิตเทปกาว สติกเกอร์
• เคลือบเส้นใยผ้า

บริษัท ดาว
อะโกรไซแอนส์
(ประเทศไทย) จ�ำกั ด

ส�ำนัก งานก รุงเทพฯ
• ธุรกิจน�ำเข้า	

• เคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรและผลิตภัณฑ์ก�ำจัดแมลงภายในบ้านเรือน

กลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ดาว
บริษัท สยามเลเทกซ์
สังเคราะห์ จ�ำกั ด

นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด
• โรงงานสไตรีนบิวทาไดอีน เลเท็กซ์

• สไตรีน-บิวทาไดอีน
เลเท็กซ์

• ตัวประสานในอุตสาหกรรมพรม
• อุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์เขียน/ บรรจุภัณฑ์ เช่น
กล่องยาสีฟัน กล่องสบู่
• ส่วนผสมของสีในการเคลือบหน้าปกนิตยสารให้มันวาว
• ผสมกับคอนกรีตเพื่อเป็นตัวประสานระหว่างชิ้นงานเก่า
และใหม่ ป้องกันการแตกร้าว

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

10

บริษัท

ที่ตั้งโรงงาน

ผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ดาว

บริษัท
สยามโพลีสไตรีน
จ�ำกั ด

นิคมอุตสาหกรรม
เอเซีย
• โรงงานโพลิเอทิลีน
ชนิดยืดหยุ่นพิเศษ

• โพลิโอเลฟินส์
พลาสโตเมอร์
ตราสินค้า
AFFINITY™
• โพลิโอเลฟินส์
อีลาสโตเมอร์
ตราสินค้า
ENGAGE™

นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด
• โรงงานโพลิสไตรีน

• เม็ดพลาสติก
โพลิสไตรีน
• ชนิดส�ำหรับ
		 การใช้งานทั่วไป
		 (GPPS)
• ชนิดทนแรง
		 กระแทกสูง
		 (HIPS)

• อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
• น�ำไปผลิตชิ้นส่วนเทอร์โมพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์
• การท�ำแบบเพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

• ชนิดส�ำหรับการใช้งานทั่วไป (GPPS)
• กล่องใส่ซีดี
• บรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น กล่องหรือโฟมบรรจุอาหาร
• ภาชนะพลาสติก เช่น ช้อนส้อม จาน แก้ว
• ชนิดทนแรงกระแทกสูง (HIPS)
• เป็นส่วนประกอบในการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
		 เช่น กรอบนอกของเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์
		 โครงส�ำหรับคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น
• ภาชนะพลาสติกและบรรจุภัณฑ์
• ของเล่นเด็ก

บริษัท สยาม
สไตรีนโมโนเมอร์
จ�ำกั ด

นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด
• โรงงานสไตรีน
โมโนเมอร์
และเอทิลเบนซีน

• สไตรีนโมโนเมอร์

• ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตโพลิสไตรีน เลเท็กซ์สังเคราะห์
และอื่นๆ
• ใช้เป็นสารตั้งต้นส�ำหรับโรงงานอีมัลชั่น
และโรงงานโพลิอะคริลิก แอซิดของบริษัทฯ
• จ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้าอื่นๆ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า
ขั้นกลางและสินค้าส�ำเร็จรูป ส�ำหรับตลาดภายในประเทศ
และตลาดส่งออก

บริษัท
สยามโพลิเอททีลีน
จ�ำกั ด

นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด
• โรงงานโพลิเอทิลีน
สายการผลิตที่ 1
• โรงงานโพลิเอทิลีน
สายการผลิตที่ 2

• เม็ดพลาสติก
โพลิเอทิลีนชนิด
ความหนาแน่นต�่ำ
เชิงเส้น

• ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหาร ฟิล์มห่ออาหาร
ซองเครื่องปรุง และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ
• ส่วนประกอบของผ้าอ้อมเด็ก
• ใช้ในเทคโนโลยีน�้ำหยดส�ำหรับเกษตรกรรม

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

11

บริษัท

ที่ตั้งโรงงาน

ผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ดาว
นิคมอุตสาหกรรม
บริษัท เอ็มทีพี
เอเซีย
เอชพีพีโอ
แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกั ด • โรงงานโพรพิลีน
ออกไซด์

• สารโพรพิลีนออกไซด์ • เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ
• สารโพรพิลีนไกลคอล เช่น อุตสาหกรรมผลิตโฟมบุรองที่นั่งของยานพาหนะต่างๆ
ฉนวนบุตู้เย็น ภาชนะใส่อาหาร ฯลฯ
(technical grade)
• ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา

บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ดาว เคมิคอล กับบริษัท โซลเวย์ ที่ด�ำเนินการโดยบริษัท โซลเวย์
บริษัท
เอ็มทีพี เอชพี เจวี
(ประเทศไทย) จ�ำกั ด

นิคมอุตสาหกรรม
เอเซีย
• โรงงานไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์

• ไฮโดรเจน
และไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์

• เคมีภัณฑ์อเนกประสงค์ที่สะอาดและใช้ใน
อุตสาหกรรมกระดาษ สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ เคมี
กระบวนการบ�ำบัดของเสียและน�้ำเสีย อุตสาหกรรมอาหาร
สารฆ่าเชื้อโรค และสินค้าอุปโภคบริโภค

บริษัทร่วมทุนที่ด�ำเนินการโดยเอสซีจี
บริษัท ระยอง
โอเลฟินส์ จ�ำกั ด

จังหวัดระยอง

• เอทิลีน โพรพิลีน
มิกซ์ซีโฟร์ เบนซีน
และโทลูอีน

• วัตถุดิบส�ำหรับผลิตเม็ดพลาสติก

บริษัท มาบตาพุด
โอเลฟินส์ จ�ำกั ด

จังหวัดระยอง

• เอทิลีน โพรพิลีน
เบนซีน โทลูอีน
และมิกซ์ไซลีน

• วัตถุดิบส�ำหรับผลิตเม็ดพลาสติก

บริษัท
ระยองเทอร์มินัล
จ�ำกั ด

จังหวัดระยอง

• บริการคลังเก็บสินค้าและขนถ่ายสินค้า

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
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พันธกิจ
เพื่อความยั่งยืน

ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่มีทรัพยากร
อันจ�ำกัด ซึ่งดาวตระหนักดีว่า
ทุกๆ ย่างก้าวของเรานั้นส�ำคัญต่อโลก
ดังนั้น เราจึงระมัดระวังในทุกย่างก้าว
ของการด�ำเนินธุรกิจ และทุ่มเท
ความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่
รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่ดีที่สุด
ของบริษัทฯ เพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อช่วยรับมือกับปัญหาที่ท้าทาย
ของโลกโดยมีเป้าหมายสูงสุด
คือ การส่งเสริมความยั่งยืนของโลก
ของเราด้วยวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
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ดาวได้น�ำหลักการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมาปรับใช้
ในทุกๆ การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
พันธสัญญาด้านความยั่งยืนที่เราได้ให้ไว้ โดยเราจะใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างคุณค่าให้กับ
ลูกค้าและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คน รวมทั้ง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนรุ่นปัจจุบันและลูกหลาน
ของเราในอนาคต
ในปี 2538 ดาวได้ประกาศเป้าหมายเพื่อส่งเสริม
ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ

และความปลอดภัยของเราให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการด�ำเนินการ
ตามเป้าหมายดังกล่าวประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี
ต่อมาในปี 2549 บริษัทฯ ได้ก้าวสู่ความท้าทายยิ่งขึ้น
โดยการประกาศเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนส�ำหรับปี 2558
(2015 Sustainability Goals) โดยมีเป้าหมายหลัก
เพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับชุมชนต่างๆ
รอบพื้นที่ปฏิบัติการของเรา รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรมของบริษัทฯ อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อแก้ปัญหา
ที่ท้าทายของโลก โดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

หลักความยั่งยืนของดาว
ในฐานะผู้น�ำด้านวิทยาศาสตร์ของโลก ดาวสามารถช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการค้นคว้า
และคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหา เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของมนุษย์อย่างยั่งยืน พร้อมๆ ไปกับการสร้างความเติบโต
ทางธุรกิจของเรา โดยยึดหลักส�ำคัญในการด�ำเนินงานด้านนี้ ใน 4 ด้าน ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการปัจจุบันได้
อย่างชาญฉลาด

นวัตกรรม
ส�ำหรับอนาคต

เทคโนโลยีของเราช่วยให้ลูกค้า
และลูกค้าของลูกค้าของเรา
สามารถพัฒนาสินค้าและบริการ
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

เราช่วยส่งเสริมความยั่งยืน
ของสังคมและโลกของเรา
ด้วยการพัฒนานวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีส�ำหรับ
ตลาดปัจจุบันและอนาคต

เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนส�ำหรับปี 2558
และผลด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของดาว
ณ เดือนธันวาคม 2557
เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนส�ำหรับปี 2558 ของดาว
ครอบคลุมการด�ำเนินงานในด้านส�ำคัญ ดังนี้

การปฏิบัติงานด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม

หุ้นส่วนเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง
สู่สิ่งที่ดีขึ้น

โครงสร้างพื้นฐานของเราส่งผล
เราเป็นผู้น�ำในทุกด้าน
เชิงบวกต่อองค์กร ชุมชนของเรา ของการด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
และตัวเราเอง จึงท�ำให้การปฏิบัติงาน
โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ของเราเป็นแบบอย่างที่ดี
อย่างเปิดกว้าง ทั้งกับลูกค้า
ส�ำหรับผู้อื่นในทุกๆ แห่ง
ผู้รับเหมา ชุมชน
ที่เราเข้าไปปฏิบัติงานด้วย
ภาคประชาสังคม และรัฐบาล

• รายงานการประเมินผลประจ�ำปีส�ำหรับดัชนีการใช้
สารเคมีอย่างยั่งยืน และผลการด�ำเนินงานเป็นร้อยละของ
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการใช้สารเคมีอย่างยั่งยืน

การใช้สารเคมีอย่างยั่งยืน

ภายในปี 2558 ดาวตั้งเป้าหมายเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้สารเคมี
อย่างยั่งยืนให้มีสัดส่วนร้อยละ 10 ของยอดขายทั้งหมด
บริษัทฯ จะรายงานความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานนี้
แก่สาธารณะ โดย
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
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• น�ำเสนอและ/หรือเผยแพร่การประเมินวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งที่อยู่ในตลาดแล้ว และที่อยู่ใน
แผนพัฒนา โดยด�ำเนินการประเมินอย่างเป็นอิสระจาก
บุคคลภายนอก
• ชี้แจงข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
การลงทุนและการด�ำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การใช้สารเคมีอย่างยั่งยืน
• ส่งเสริมการใช้สารเคมีอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ
ผ่านการมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของ
บริษัทฯ ภายใต้โครงการ Dow Sustainability Innovation
Challenge Award
จากข้อมูลล่าสุดในรายงานด้านความยั่งยืนขององค์กร
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 รายงานว่า ในปี 2556 ยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้
สารเคมีอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.1 เป็นร้อยละ 10
ซึ่งเทียบเท่ากับเป้าหมายในปี 2558 แล้ว ทั้งนี้ เนื่องจาก
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการเติบโตของตลาด
ในธุรกิจเกษตร น�้ำสะอาด ยานยนต์ สาธารณูปโภค พลังงาน
และผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผู้บริโภค

การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทาย
ของโลกปัจจุบัน
ภายในปี 2558 ดาวตั้งเป้าหมายในการบรรลุผลส�ำเร็จ
ในการคิดค้นนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทายของโลก
ได้อย่างมีนัยส�ำคัญให้ได้อย่างน้อย 3 เรื่อง คือ
• ปัญหาด้านพลังงานและความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศ
• ปัญหาด้านน�้ำดื่มสะอาด อาหาร และที่พักอาศัย
ให้มีอย่างเพียงพอ
• ปัญหาด้านสุขภาพ
ภายในปลายปี 2557 บริษัทฯ สามารถคิดค้นนวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทายของโลกได้ 4 เรื่อง ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ละลายน�้ำได้ ดาว โพลีอ๊อกซ์
(DOW POLYOX™ Water-Soluble Polymer) ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสบู่แบรนด์หนึ่งที่ป้องกันเชื้อโรคอันดับ 1
ของโลก ผลิตภัณฑ์ ดาว โพลีอ๊อกซ์ ช่วยให้สบู่นี้สามารถใช้งาน
ได้ยาวนานขึ้น มีคุณภาพดีขึ้นและดีต่อสุขภาพผิว
2. ผลิตภัณฑ์กาวประกอบโครงเบต้าเมท
(BETAMATE™ Structural Adhesive) เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ช่วยประกอบโครงเหล็กเข้ากับวัสดุที่แตกต่างกัน นับตั้งแต่
ปี 2552 เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 23.3 ล้านเมตริกตัน และลดปริมาณ
การใช้เชื้อเพลิงได้ถึง 10,000 ล้านลิตร

3. ระบบกรองน�้ำรีเวอร์ส ออสโมซิส (RO) “ฟิล์มเทค”
(DOW FILMTEC™ ECO Reverse Osmosis (RO) Element)
ถือเป็นระบบผลิตน�้ำสะอาดที่ทันสมัยที่สุดของโลก
ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้ำ ระบบดังกล่าวช่วยให้
น�้ำสะอาดขึ้นร้อยละ 40 สามารถลดการใช้พลังงาน
ในอุตสาหกรรมได้ถึงร้อยละ 30 ซึ่งคาดว่า เทคโนโลยีใหม่นี้
จะช่วยให้สามารถผลิตน�้ำสะอาดได้ถึงล้านล้านเมตริกตัน
ลดการใช้พลังงานได้พันล้านกิโลวัตต์ และลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงล้านเมตริกตันในการใช้งาน 10 ปี
4. น�้ำมันพืชโอเมก้า 9 (OMEGA-9 Oils) ผลิตจาก
คาโนลา เนกซีร่า (NEXERA™) และเมล็ดทานตะวันจากดาว
น�้ำมันพืชโอเมก้า 9 ไม่มีไขมันทรานส์ และมีไขมันอิ่มตัว
ต�่ำที่สุด นับตั้งแต่ที่น�้ำมันโอเมก้า 9 ผลิตขึ้นในปี 2548 นั้น
ช่วยลดไขมันทรานส์ของชาวอเมริกาเหนือได้ถงึ 1.5 พันล้านปอนด์

การด�ำเนินงานต่อปัญหาความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ
ดาวตั้งเป้าหมายที่จะรักษาปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกให้คงอยู่ในระดับต�่ำกว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปี 2549
• ตั้งเป้าหมายใช้พลังงานสะอาด 400 เมกะวัตต์
ภายในปี 2568
• แสวงหาแนวทางในการสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจ
โดยไม่เพิ่มปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนของดาว สามารถ
ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าชเรือนกระจกอย่างทวีคูณ
ได้มากกว่าหกเท่า
• รายงานการด�ำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการ
ผลิตสินค้าและบริการของบริษัทฯ ผ่านระบบ Net Impact
Tool ซึ่งจะประมวลภาวการณ์พลังงานและก๊าซเรือนกระจก
ตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
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จากรายงานด้านความยั่งยืนขององค์กรในไตรมาสที่ 4
ปี 2557 พบว่าบริษัท ดาว เคมิคอล ยังคงรักษาปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้คงอยู่ระดับต�่ำกว่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในปี 2549 ได้อย่างต่อเนื่อง

การอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้พลังงานภายในปี 2558 ดาวตั้งเป้าหมาย
ในการลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตจากอัตรา
ในปี 2548 ลงร้อยละ 25
• อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยของโรงงานของเรา
ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นร้อยละ 40 นับตั้งแต่
ปี 2533 ซึ่งสามารถช่วยบริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง
2.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 7.2 แสนล้านบาท)
หรือประมาณ 5.2 พันล้านล้านบีทียู
• เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่คิดค้น
นวัตกรรมที่สามารถลดการใช้พลังงาน อาทิ ฉนวนที่ติดตั้ง
ในอาคารต่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ยานพาหนะสามารถใช้
พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีส�ำหรับการสร้าง
พลังงานจากลม และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่กับ
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
จากรายงานด้านความยั่งยืนขององค์กร ในไตรมาสที่ 4
ปี 2557 พบว่าอัตราปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต
ของบริษัท ดาว เคมิคอล ในปี 2557 อยู่ที่ 4,102 บีทียู
ต่อปอนด์ หรือเป็นร้อยละ 98.7 ของปริมาณใช้พลังงาน
ในปี 2548 และเราสามารถลดการใช้ปริมาณพลังงานต่อปี
ได้ถึงร้อยละ 20 จากปี 2548

การเป็นผู้น�ำด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ภายในปี 2558 ดาวตั้งเป้าหมายที่จะจัดพิมพ์
และเผยแพร่ข้อมูลประเมินผล ด้านความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ของเราให้ได้ทั้งหมด
• ข้อมูลประเมินผลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น อันตรายพื้นฐาน การใช้ความเสี่ยง
และการจัดการความเสี่ยง
• น�ำมาตรฐานด้านความปลอดภัย สุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม REACH ของสหภาพยุโรป มาใช้กับ
ทุกผลิตภัณฑ์และกลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
จะส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปหรือไม่ก็ตาม
• เปิดเผยข้อมูลประเมินผลด้านความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์แก่สาธารณะ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
www.dowproductsafety.com
• การประเมินผลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทุกชนิดจะแล้วเสร็จในปี 2558
โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากบุคคลที่สาม ทั้งนี้
การประเมินผลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ที่อยู่ในรายการเร่งด่วนแล้วเสร็จเมื่อปี 2553
เมื่อปี 2557 ข้อมูลประเมินผลด้านความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์จ�ำนวน 579 รายการ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ หรือเท่ากับร้อยละ 95 ของรายได้ทั้งปี
ของดาว เคมิคอล ทั้งนี้ จะบรรลุเป้าหมายในการเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวได้ทั้งหมดในปี 2558

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
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ในฐานะผู้น�ำด้านวิทยาศาสตร์ของโลก
ดาวสามารถช่วยผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้น
ด้วยการค้นคว้าและคิดค้นนวัตกรรม
เพื่อการแก้ปัญหา เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า
ของมนุษย์อย่างยั่งยืน พร้อมๆ ไปกับ
การสร้างความเติบโตทางธุรกิจของเรา

การเสริมสร้างความส�ำเร็จของชุมชน
ภายในปี 2558 ดาวตั้งเป้าหมายว่าร้อยละ 100 ของ
พื้นที่การปฏิบัติงานที่ส�ำคัญของดาว จะต้องได้รับการยอมรับ
จากชุมชนในพื้นที่นั้นๆ ตามอัตราการยอมรับที่แต่ละพื้นที่
ได้ก�ำหนดขึ้น
บริษัทฯ ร่วมมือกับธุรกิจท้องถิ่นและผู้อาศัยในชุมชน
ท้องถิ่นในการสร้างสรรค์ชุมชนที่เข้มแข็ง ปลอดภัย
และมีความยั่งยืนโดยกระบวนการต่างๆ อาทิ
• การมีส่วนร่วม
• การวางเป้าหมายและแผนในเรื่องต่างๆ ร่วมกัน
• การลงมือปฏิบัติร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ความส�ำเร็จในระยะยาว
จากรายงานด้านความยั่งยืนขององค์กรในไตรมาสที่ 4
ปี 2557 แสดงให้เห็นว่า ดาวได้รับการยอมรับจากชุมชนด้วยดี
โดยได้แสดงถึงพลังและความก้าวหน้าในการสร้างความส�ำเร็จ
ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบที่ดีต่อชุมชนรวมถึง
สังคมโลกโดยรวมได้

การปกป้องอาชีวอนามัยของมนุษยชน
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ดาวตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงผลของตัวชี้วัดหลัก
ของการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยให้ดีขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 75 จากผลของปี 2558
• เป็นผู้น�ำในการด�ำเนินการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
• ดาวเป็นหนึ่งในบริษัทที่น�ำอุปกรณ์ป้องกันมาให้
พนักงานใช้เพื่อความปลอดภัยครั้งแรกในปี 2440 และใน
ปัจจุบันนี้เราได้สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่เป็นเพื่อนบ้าน
ของเราโดยผ่านโครงการพัฒนาชุมชนร่วมกับคณะที่ปรึกษา
ในชุมชน (Community Advisory Panels)
• วิสัยทัศน์การลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Vision of Zero)
ของบริษัทฯ แสดงให้เห็นทัศนคติของผู้บริหารและวัฒนธรรม
องค์กรของเรา ที่ตั้งปณิธานจะขจัดอุบัติเหตุทั้งปวง
ลดการบาดเจ็บและเหตุต่างๆ ให้เป็นศูนย์
ในปี 2557 ถือเป็นปีที่ดาวมีผลปฏิบัติงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ดีกว่าปี 2556 ถึงร้อยละ 4 อัตราเจ็บป่วยและบาดเจ็บ
(Injury and Illness Rate) ในปี 2557 อยู่ที่ 0.19
ต่อการท�ำงาน 2 แสนชั่วโมง ซึ่งถือว่าดีกว่าปี 2556
อยู่ร้อยละ 6
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ในเดือนเมษายน 2558 ดาวได้ประกาศเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนอีก 10 ปีต่อไปคือ ปี 2568 ดังนี้
เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนส�ำหรับปี 2568 ดาวจะเดินหน้าสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับมนุษย์ ด้วยการเป็นผู้น�ำสังคม
และโลกให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนและเพิ่มคุณค่าให้กับเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างสูงสุด ด้วยการด�ำเนินงาน
ตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน ปี 2568 ดังนี้

เป้าหมายที่ 1 : เป็นผู้น�ำด้านแผนแม่บท

ดาวจะเป็นผู้น�ำในการจัดท�ำแผนแม่บทพัฒนาสังคม ซึ่งผนวกโซลูชันของนโยบายสาธารณะ เข้ากับนวัตกรรม
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและห่วงโซ่คุณค่า เข้าไว้ด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้โลกและสังคมไปสู่ความยั่งยืน

เป้าหมายที่ 2 : คิดค้นนวัตกรรมแห่งอนาคต

ดาวจะคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเคมีที่ยั่งยืน เพื่อน�ำความเป็นอยู่ที่ดีมาสู่มวลมนุษย์

เป้าหมายที่ 3 : เดินหน้าเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ดาวจะเดินหน้าเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน โดยคิดค้นโซลูชันที่ช่วยเติมเต็มด้านทรัพยากรส�ำหรับตลาดที่ส�ำคัญ

เป้าหมายที่ 4 : ให้ความส�ำคัญกับธรรมชาติ

ดาวจะใช้กระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจที่ให้ความส�ำคัญกับธรรมชาติ เราจะสร้างคุณค่าทางธุรกิจ
ตลอดจนคุณค่าทางธรรมชาติด้วยโครงการที่ดีทั้งต่อธุรกิจและต่อระบบนิเวศไปพร้อมๆ กัน

เป้าหมายที่ 5 : เพิ่มความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีเคมี

ดาวจะเพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีเคมีที่ปลอดภัย ด้วยความโปร่งใส การสื่อสาร การร่วมมือร่วมใจ
ในรูปแบบใหม่ๆ การวิจัย รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของเรา

เป้าหมายที่ 6 : เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างมีผลสัมฤทธิ์

ภายในปี 2568 พนักงานของดาวทั่วโลกจะน�ำศักยภาพของตนมาใช้เพื่อช่วยให้เกิดผลด้านบวกต่อชีวิต
ของผู้คน 1 พันล้านคน

เป้าหมายที่ 7 : ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานชั้นน�ำระดับโลก

เราจะคงไว้ซึ่งผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านอาชีวอนามัย และด้านความปลอดภัย ในระดับแนวหน้าของโลก
ติดตามข้อมูลล่าสุดของพันธกิจเพื่อความยั่งยืนได้ที่ www.dow.com/sustainability/pbreports
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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ส่งเสริม
เศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาเกือบครึ่งทศวรรษ
ที่ดาวเข้ามาด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย
ไม่เพียงเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโต
ให้กับธุรกิจของบริษัทฯ จากการลงทุน
อย่างต่อเนื่องเท่านั้น เรายังให้
ความส�ำคัญอย่างยิ่งในการสร้าง
ความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยด้วยเช่นกัน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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ผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2557
ในปี 2557 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกายังคงเปราะบาง ในขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่น
ขยายตัวเล็กน้อยอันเป็นผลจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เศรษฐกิจจีนชะลอตัว ในขณะที่สถานการณ์ราคา
น�้ำมันโลกมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง อันเป็นผลจากกลุ่มประเทศโอเปคตัดสินใจคงก�ำลังการผลิต และประเทศอิรักสามารถส่งออก
น�้ำมันดิบได้เพิ่มขึ้น สถานการณ์การเมืองในประเทศมีความชัดเจนมากขึ้น ในภาวการณ์ทั้งในและต่างประเทศที่ท้าทาย
และผันผวน บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการวางแผน เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ความร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน
ทุกคนตลอดทั้งปี ความทุ่มเทและการท�ำงานอย่างเคร่งครัดตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการด�ำเนินงาน
ทั้งด้านผลิตและขายเป็นที่น่าพอใจ

ยอดการผลิตรวมของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
(หน่วย : ตัน)
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ด้านการผลิต ในปีที่ผ่านมา
ของกลุ่มบริษัท ดาว
ประเทศไทย เป็นไปอย่าง
ราบรื่นตามเป้าหมาย
โดยบริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย
ผลิตสินค้า เพื่อส่งให้ลูกค้า
ด้วยความเที่ยงตรง
และไว้วางใจได้ (Product
Supply Reliability)
อย่างโดดเด่น โดยเกือบ
ทุกโรงงานสามารถบรรลุ
เป้าหมายการผลิตได้
ในระดับขั้นสูงสุด รวมทั้ง
สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า
ทั้งในเรื่องการจัดส่งสินค้า
และการควบคุมคุณภาพ
สินค้า โดยมีอัตราการผลิต
สินค้า เพื่อส่งให้ลูกค้า
ด้วยความเที่ยงตรง
และไว้วางใจได้คิดเป็น
ร้อยละ 94

ปี
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ส�ำหรับการก่อสร้างโรงงานใหม่คือโรงงานโพลิอีเทอร์ โพลิออล
ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย เริ่มด�ำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2557
และจะสามารถเปิดด�ำเนินการในเชิงพาณิชย์ ได้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2558
โดยโรงงานนี้เลือกเทคโนโลยีล่าสุดในการผลิตโพลิออลมาใช้ในการออกแบบ
กระบวนการผลิต ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน
ลดการใช้พลังงานและน�้ำทิ้งจากการผลิตได้ถึงร้อยละ 50 - 70
และไม่มีกากของเสียจากการผลิตเลย เป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง
โพลิออลเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ในการผลิตโพลิยูรีเทน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวัน
เช่น อุตสาหกรรมผลิตวัสดุท�ำฟูกที่นอน วัสดุที่ใช้ท�ำเบาะเฟอร์นิเจอร์
และรถยนต์ สารที่ใช้ในการเคลือบผิวอุปกรณ์
วัสดุอุดกันรั่ว เป็นต้น
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การถ่ายทอดเทคโนโลยี

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จะด�ำเนินการก่อสร้าง
โรงงานด้วยการน�ำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยที่สุด
ณ ช่วงเวลานั้นๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ด้านมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่สูงกว่าที่กฎหมายก�ำหนดในช่วงเวลานั้น
มาใช้กับโรงงาน สิ่งเหล่านี้ท�ำให้เราสามารถด�ำเนินการตาม
นโยบายการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารการใช้วัตถุดิบ
และทรัพยากรในการผลิตได้เป็นอย่างดี โดยเทคโนโลยีที่น�ำ
มาใช้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งผู้ด�ำเนินการเดินเครื่องต้องมี
ประสบการณ์ ดังนั้น วิศวกรชาวไทยจึงได้มีโอกาสท�ำงาน
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์จากทั่วโลก
ซึ่งนับเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติงานเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาสู่ประเทศไทย นับเป็นความภาคภูมิใจยิ่งที่ปัจจุบัน
พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานที่ได้รับการติดตั้งเทคโนโลยี
ขั้นสูงที่ทันสมัยเหล่านั้น ล้วนแล้วแต่เป็นคนไทยทั้งสิ้น
นอกจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากพนักงานดาว
ด้วยกันเองแล้ว กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ยังเน้น
การแบ่งปันองค์ความรู้ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ของดาวในด้านต่างๆ เช่น เรื่องความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้แก่หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการต่างๆ
ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะได้น�ำความรู้ดังกล่าวไปต่อยอด
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของตนเองและอุตสาหกรรม
ในระดับประเทศต่อไป

สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมในประเทศไทย

ดาวมุ่งคิดค้นนวัตกรรมแห่งอนาคต อันเนื่องจาก
การผสานระหว่างพลังทางวิทยาศาสตร์และพลังของมนุษย์
รวมทั้งได้มุ่งเป็นพันธมิตรในการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ
ร่วมกัน บริษัทฯ เน้นการคิดค้นเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อลูกค้าและอุตสาหกรรม
การผลิตในประเทศไทย เช่น อุตสาหกรรมการผลิตสีทาบ้าน
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และกิจการผลิต
สินค้าอาหารและยา เป็นต้น เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ
สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและธุรกิจ และตอบโจทย์
ความต้องการของตลาดที่หลากหลายได้ จึงมีส่วน
ในการช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมไทย
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
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การสร้างงานและการพัฒนาทักษะความช�ำนาญให้กับคนไทย
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญกับการลงทุนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการพัฒนาทักษะ
ความช�ำนาญในวิชาชีพ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมต่างๆ แก่พนักงานประจ�ำ รวมทั้งพนักงานสัญญาจ้างและผู้รับเหมาช่วง
อย่างสม�่ำเสมอ

ส่งเสริมการจ้างงาน

จ�ำนวนพนักงานในบริษัทต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การด�ำเนิน
งานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เพิ่มขึ้นจาก 700
ต�ำแหน่ง ในปี 2552 เป็นจ�ำนวนกว่า 960 คน ในปี 2557
โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการลงทุนขยายโรงงานของบริษัทฯ

ในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้างพนักงาน
สัญญาจ้างเพื่อสนับสนุนการท�ำงานของเราให้ส�ำเร็จลุล่วง
ยกตัวอย่างเช่น ในโครงการส่วนขยาย บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง
พนักงานสัญญาจ้างจ�ำนวนกว่า 10,000 คน เพื่อปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ในช่วงการก่อสร้างโรงงานในโครงการดังกล่าว

จ�ำนวนพนักงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
992
956

ปี

901

930

2553

2554

การพัฒนาทักษะความช�ำนาญในวิชาชีพ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน อาทิ มีการส่งพนักงาน
ในต�ำแหน่งส�ำคัญๆ ไปฝึกอบรมในประเทศต่างๆ เช่น แคนาดา
เยอรมนี เบลเยียม และสหรัฐอเมริกา ซึ่งพนักงานเหล่านั้นจะมี
โอกาสได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและโอกาสความก้าวหน้า
ในอาชีพ โดยอาจมีโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งระดับภูมิภาคได้
ส�ำหรับพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ
พนักงานเหล่านั้นจะได้เข้ารับการฝึกอบรมตามมาตรฐาน
ที่ดีที่สุดของดาว และเข้าร่วมทีมท�ำงานกับพนักงาน

2555

2556

967

2557

ที่มีประสบการณ์ของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
การท�ำงานทีด่ าวและปฏิบตั งิ านได้อย่างราบรืน่ ซึง่ การฝึกอบรมนี้
จะเอื้อให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้จากการท�ำงานจริงกับพนักงาน
ที่มีประสบการณ์ บริษัทฯ มีเครื่องมือ แหล่งทรัพยากรความรู้
และโครงการฝึกอบรมต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้พนักงาน
สามารถพัฒนาความรู้ความช�ำนาญ อาทิ หลักสูตรอบรมระดับ
สากลส�ำหรับผู้น�ำในอนาคต หลักสูตรเฉพาะตามต�ำแหน่งงาน
และหลักสูตรพิเศษต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการ
ที่ช่วยเสริมทักษะความช�ำนาญให้กับผู้รับเหมาช่วงอีกด้วย

โครงการเสริมทักษะความช�ำนาญให้กับผู้รับเหมาช่วง
โครงการประเมินทักษะความช�ำนาญ

ในปี 2552 เราได้ริเริ่ม “โครงการประเมินทักษะ
ความช�ำนาญ” (Skill Assessment Program) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะ
และประสบการณ์เพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างปลอดภัย และเป็นการลดโอกาสเกิด
การบาดเจ็บหรืออันตรายที่จะเกิดกับผู้ขาดทักษะและ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
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ประสบการณ์ท�ำงาน นับตั้งแต่เราน�ำโครงการนี้มาปฏิบัติ
บริษัทฯ พบว่าสถิติความปลอดภัยในการท�ำงานดีขึ้นอย่าง
มีนัยส�ำคัญ โครงการประเมินทักษะความช�ำนาญไม่เพียงแต่
ช่วยปรับปรุงผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ
เท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย
และความช�ำนาญในวิชาชีพให้แก่อุตสาหกรรมอีกด้วย จนถึง
ปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมประเมินทักษะไปแล้วทั้งสิ้น 20,236 คน

ศูนย์ฝึกอบรม

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญกับการฝึก
อบรมแก่พนักงานสัญญาจ้างและผู้รับเหมาช่วงเช่นกัน เราให้
การฝึกอบรมพวกเขาให้เข้าใจมาตรฐานความปลอดภัยของ
บริษัทฯ อีกทั้งเพื่อพัฒนาทักษะความช�ำนาญที่จ�ำเป็นต่อ
การท�ำงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ปลอดภัย ซึ่งทักษะความช�ำนาญที่ได้รับจากการฝึกอบรมนี้
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ
และยังช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของพวกเขา
ในอนาคต ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้การฝึกอบรมพนักงาน
สัญญาจ้างและผู้รับเหมาเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 19,966 คน
จากการฝึกอบรมทั้งสิ้น 945 หลักสูตร

ส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น
ความส�ำเร็จทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
ช่วยต่อยอดให้เกิดการขยายธุรกิจอื่นๆ ในท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งฐานการผลิตของบริษัทฯ คือ จังหวัดระยอง
กิจการของเราสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ผลิตสินค้าและ
วัตถุดิบ คู่สัญญาและสมาชิกผู้อยู่อาศัยในชุมชนโดยรอบ

ส่งเสริมธุรกิจเช่ารถยนต์

รถยนต์ทุกคันที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เช่าเพื่อใช้
ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดระยอง
ได้จดทะเบียนในจังหวัดระยองและมีทะเบียนจังหวัดระยอง

ส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาศักยภาพของกิจการ
โลจิสติกส์

การเช่าคลังสินค้าที่แหลมฉบังให้เป็นศูนย์ขนถ่ายสินค้า
แห่งใหม่ของบริษัทฯ ท�ำให้บริษัทฯ สามารถจัดการระบบ
การขนส่งระหว่างพื้นที่มาบตาพุดและแหลมฉบังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และช่วยลดปัญหาความหนาแน่นของการจราจร
ในสองพื้นที่ในแต่ละวัน
นอกจากนี้ จากการขยายโรงงานดังกล่าวท�ำให้บริษัทฯ
ต้องพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ภายนอก
ที่เกี่ยวข้องส�ำหรับการจัดการด้านโลจิสติกส์ ทั้งด้านมาตรฐาน
การจัดการด้านความปลอดภัย การจัดการคุณภาพส�ำหรับ
อุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนาอาชีพให้ประเทศ
นอกจากนี้ เพือ่ เตรียมการรองรับการขยายโรงงานโพลิออล
ที่จะเริ่มด�ำเนินการผลิตได้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ท�ำการขยาย
ธุรกิจแบ่งบรรจุสินค้าลงถังเพื่อการส่งออก ขยายการเช่าคลัง
สินค้าที่แหลมฉบัง ซึ่งล้วนส่งผลต่อการจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้น
ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มุ่งให้ความส�ำคัญและยังคง
รักษามาตรฐานการขนส่งสินค้าในมาตรฐานของดาว ทั้งในแง่
การสร้างเสริมความรู้การจัดการด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ การตรวจวัด
ความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง การติดตั้งระบบ GPS
เพื่อตรวจติดตามเส้นทางการเดินรถ และการตรวจสอบระบบ
อย่างเป็นประจ�ำต่อเนื่อง รวมถึงได้เริ่มทดลองติดตั้งโทรทัศน์
วงจรปิดกับรถขนส่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

สนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนที่เราตั้งอยู่ และเราเชื่อมั่นในความพยายาม
ที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในท้องถิ่น
ที่เราอาศัยอยู่ นับตั้งแต่ก้าวแรกแห่งการด�ำเนินธุรกิจของเรา
ในประเทศไทยในปี 2510 และตามมาด้วยการขยายกิจการ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีของ
การด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เราได้เข้าไป
มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ

จากการขยายโรงงานโพรพิลีนไกลคอลของบริษัทฯ
ที่แล้วเสร็จและเริ่มด�ำเนินการผลิตได้ในปี 2555 ได้ส่งผล
อย่างส�ำคัญต่อกิจการโลจิสติกส์ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง
และชลบุรี กล่าวคือ ช่วยขยายการเติบโตของธุรกิจ
ตู้คอนเทนเนอร์และตู้คอนเทนเนอร์ส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
ธุรกิจขนส่ง รวมทั้งธุรกิจแบ่งบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก
ซึ่งล้วนส่งผลต่อการจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

สังคมที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคสินค้าและบริการที่หลากหลาย
บริษัทฯ ได้สนับสนุนสินค้าและบริการที่พัฒนาขึ้นโดยชุมชน
ต่างๆ รอบพื้นที่ที่เราตั้งอยู่ ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบาย
ที่มีเป้าหมายสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนใกล้เคียง
ทั้งนี้ ในปี 2557 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ใช้เงินกว่า
65 ล้านบาท เพื่อซื้อสินค้าและบริการจากชุมชนต่างๆ
รอบอ�ำเภอมาบตาพุดและอ�ำเภอบ้านฉาง ซึ่งการใช้จ่าย
ของบริษัทฯ ดังกล่าวมีส่วนช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเงินสด
ในระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นอีกด้วย

ภาษีและการสนับสนุนกองทุนต่างๆ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ช�ำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
ให้แก่รัฐบาลไทยทุกปี นอกจากนั้น เรายังช�ำระภาษีอื่นๆ
ให้แก่หน่วยงานในท้องถิ่นที่เราตั้งอยู่เป็นรายปี รวมทั้ง
ยังให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างต่อเนื่องทุกปี

เงินสมทบเข้ากองทุนโรงไฟฟ้า
และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน
แก่กองทุนที่เกี่ยวข้องตามแนวนโยบายที่จะส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างองค์กรธุรกิจ
กับชุมชนใกล้เคียง โดยกองทุนที่บริษัทฯ
ให้การสนับสนุนเป็นประจ�ำทุกปี ได้แก่
กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชน
และสังคม
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณ
มากกว่า 20 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน
โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมต่างๆ
ในประเทศไทย

การช�ำระภาษี

บริษัทฯ ได้น�ำส่งภาษีต่างๆ คืนสู่ท้องถิ่นที่เราตั้งอยู่
อาทิ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ�ำรุงท้องที่ และภาษีป้าย
โดยบริษัทฯ ช�ำระภาษีต่างๆ ดังกล่าวให้แก่เทศบาลเมือง
มาบตาพุดและเทศบาลเมืองบ้านฉางเป็นจ�ำนวนรวมกัน
ทั้งสิ้นปีละประมาณ 8 ล้านบาท
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบ

ดาวมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการ
ที่ช่วยให้ผู้คนทั่วโลกมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรักษาพันธสัญญา
เรื่อง “การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ”
(Responsible Care®) ในการผลิตและการบริหาร
จัดการเคมีภัณฑ์ทั่วโลก ซึ่งถือเป็นหลักส�ำคัญของดาว
ในการด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ที่ดาว เราถือว่า
การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยคือวิถีแห่งการด�ำเนินชีวิตนับตั้งแต่
ก่อตั้งบริษัทฯ เราจะยังคงก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
สู่วิสัยทัศน์อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ไม่มีการบาดเจ็บ
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเผยแพร่
ผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ให้สาธารณชนได้รับทราบ การประกาศ
ค�ำมั่นในพันธสัญญาของเราที่ว่า “การปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบ” นั้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มั่นใจว่า การด�ำเนินงานของดาวไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลก
ล้วนส่งผลดีต่อทั้งบริษัทฯ เองรวมไปถึงชุมชนโดยรอบ
อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการ
รายอื่นๆ อีกด้วย
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
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นโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

พนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
มีความมุ่งมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติงาน
สอดคล้องตามข้อก�ำหนดของภาครัฐหรือตามมาตรฐานของ
บริษัทฯ อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความเข้มงวดมากกว่า ทั้งนี้
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีการปฏิบัติงานด้านการผลิต
ที่เป็นเลิศ ด้วยการน�ำหลักการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดและการปฏิบัติงานอย่างมีวินัย (Most Effective
Technology and Operating Discipline) มาปฏิบัติให้เกิดผล
ทั้งส�ำหรับการบริหารจัดการภายในและการด�ำเนินธุรกิจ
กับคู่ค้า ทั้งนี้ มาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกส�ำคัญประการหนึ่งที่ผลักดันให้
เกิดการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการใช้เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังน�ำไปสู่ความร่วมมือ
ระหว่างผู้เชี่ยวชาญในสายการปฏิบัติงานและสายธุรกิจ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และสร้าง
ความเติบโตอย่างมั่นคงตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนปี 2558
เรามุ่งมั่นที่จะไม่ให้เกิดการบาดเจ็บใดๆ รวมถึง
การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตลอดจน
ลดปริมาณของเสีย และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ในทุกขั้นตอนการผลิต พนักงานของเราต้องได้รับการฝึกอบรม
ด้านการท�ำงานตามกระบวนการเพื่อความปลอดภัยต่างๆ
ตั้งแต่ขั้นตอนการท�ำงานด้วยความปลอดภัยในกระบวนการ
ผลิตและการรับมือต่อเหตุฉุกเฉินในกระบวนการผลิต ไปจนถึง
โครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการดูแล
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อาทิ โครงการลดของเสีย
“Waste Reduction Always Pays (WRAP)” และโครงการ
รณรงค์การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย “อุบัติเหตุเป็นศูนย์”
(Drive to Zero)

ที่ดาว การป้องกันอันตรายแก่บุคคล
และการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆ
กิจกรรมที่เราท�ำ และในทุกๆ การตัดสินใจของเรา
พนักงานของเราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่า
ผลิตภัณฑ์และการผลิตของเราเป็นไปตามมาตรฐาน
ของรัฐ หรือมาตรฐานของดาวอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่า
เป้าหมายของเรา คือ การขจัดการบาดเจ็บ
ทั้งมวล การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัยของบุคคล การลดขยะของเสีย
และการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรในทุกๆ
ขั้นตอนตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เราจะหาทาง
ปรับปรุงผลงานของเราอย่างต่อเนื่อง จะรายงาน
ความก้าวหน้าของความพยายามนี้ และจะตอบสนอง
ต่อสาธารณชนทั่วไป

การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มั่นใจว่าการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยของเรานั้นเป็นเลิศไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
การด�ำเนินงานของบริษัทดาวในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
และถือว่าความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของพนักงาน
ทุกคน เรามีความเชื่อมั่นว่าอุบัติเหตุเป็นศูนย์ได้ ดังนั้น
พนักงานทุกคนจึงปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย
ขององค์กร และวิสัยทัศน์การลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์
(Vision of Zero) อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
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โครงการลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์
โครงการลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์
เป็นส่วนหนึ่งของ “วิสัยทัศน์การลดอุบัติเหตุ
ให้เป็นศูนย์” (Vision of Zero) ซึ่งกลุ่มบริษัท
ดาว ประเทศไทย เริ่มโครงการลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์ครั้งแรก
ในปี 2549 เพื่อรณรงค์ให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้รับเหมา
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติตามเป้าหมายของ
การ “ลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์” นั่นคือ ทุกคนได้กลับบ้านอย่าง
ปลอดภัยทุกวัน โครงการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ
ในการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน
ผู้รับเหมา และชุมชนใกล้เคียง โดยคาดหวังว่าพนักงานและ
ผู้รับเหมาทุกคนจะปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยพร้อมๆ ไป
กับการร่วมดูแลความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงานในเวลา
เดียวกัน
บริษัทฯ ได้น�ำแนวคิดของโครงการลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์
มาปรับใช้กับทุกกิจกรรมของบริษัทฯ รวมทั้งได้ปลูกฝัง
ความส�ำคัญของแนวคิดนี้ให้อยู่ในจิตส�ำนึกของพนักงาน
และผู้รับเหมาทุกคน ผ่านการสื่อสารและเน้นย�้ำรวมถึงการจัด
กิจกรรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง อาทิ การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อลดการเกิดอุบัติภัย การประเมินความเสี่ยง
ก่อนเริ่มโครงการ เป็นต้น ความพยายามทั้งหมดนี้ มีเป้าหมาย
สูงสุดคือ ให้พนักงานทุกคนได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกวัน
โครงการลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์ประสบความส�ำเร็จ
มาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากความร่วมมือของพนักงาน
และผู้รับเหมาทุกคน ซึ่งนับว่าเราประสบผลส�ำเร็จ
ในการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยดีเยี่ยมตลอดมา
ผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
อัตราการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
(ต่อ 200,000 ชั่วโมง)

การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
ถึงขั้นต้องบันทึก

จากกราฟดังกล่าว รายงานถึงอัตราการบาดเจ็บ
และการเจ็บป่วยจากการท�ำงานประจ�ำปี หรือเป็นอัตรา
การเจ็บป่วยต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน จะเห็นว่าอัตรา
การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยประจ�ำปีที่บันทึกได้ของปี 2557
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
โดยมีอัตราอยู่ที่ 0.07

การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ยึดมั่นในค่านิยม “พิทักษ์
โลกของเรา” ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจของการด�ำเนินธุรกิจของ
ดาวทั่วโลกและตระหนักถึงภารกิจนี้อยู่เสมอในทุกย่างก้าว
ของการด�ำเนินธุรกิจ เราให้ความส�ำคัญในการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราด�ำเนินธุรกิจ มุ่งลด
ปริมาณของเสียในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับ
การด�ำรงไว้และการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรต่างๆ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และลดผลกระทบที่จะเกิดกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

การลด การน�ำกลับมาใช้ใหม่ และการรี ไซเคิล

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เฝ้าติดตาม สังเกต
และควบคุมการปล่อยของเสียตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึง
จุดสิ้นสุดของกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่า
จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ
ด้วยนโยบาย 3R คือ การลด (Reduce) การน�ำกลับมาใช้ใหม่
(Reuse) และการรีไซเคิล (Recycle) เราน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
เข้ามาช่วยลดปริมาณของเสียทีเ่ กิดในระหว่างกระบวนการผลิต
รวมทั้งยังน�ำของเสียกลับมาใช้ใหม่ หรือท�ำการรีไซเคิล
เพื่อเปลี่ยนของเสียให้เป็นวัสดุที่น�ำกลับมาใช้ได้อีก นอกจากนี้
ยังด�ำเนินงานตามแนวคิดการส่งเสริมการใช้ประโยชน์สูงสุด
จากกากของเสียที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการน�ำกากของเสีย
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ที่เกิดขึ้นไปใช้เป็นวัตถุดิบในภาคส่วนอื่นๆ การใช้กากของเสีย
เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกหรือเป็นวัตถุดิบในโรงเตาปูนซีเมนต์
เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากกากของเสียที่เกิดขึ้น
และลดการฝังกลบให้น้อยที่สุด โดยในปี 2557 จ�ำนวนกาก
ของเสียที่ก�ำจัดโดยวิธีฝังกลบอยู่ที่ร้อยละ 0.06 ของปริมาณ
กากของเสียที่ส่งก�ำจัด
นอกจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด เช่น การขอใบอนุญาตการเคลื่อนย้ายของเสีย และ
การออกเอกสารก�ำกับการขนส่งของเสียอันตรายแล้ว บริษัทฯ
ยังมีมาตรการและการตรวจสอบการก�ำจัดของเสียที่เข้มงวด
โดยมีการประเมินผลการท�ำงานของผู้ให้บริการก�ำจัดของเสีย
อย่างจริงจัง โดยก�ำหนดให้รถขนถ่ายของเสียของผู้ให้บริการ
เหล่านั้นจะต้องติดตั้งระบบก�ำหนดต�ำแหน่งด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมหรือจีพีเอส (GPS) เพื่อให้สามารถตรวจติดตาม
ยานพาหนะที่ขนถ่ายของเสียไปทิ้งอย่างถูกต้อง เหมาะสม
และปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีการสุ่มตรวจสอบการขนส่งโดย
การขับรถติดตามรถขนส่งกากของเสียจากกลุ่มบริษัทฯ ไปยัง
บริษัทรับก�ำจัดกากของเสีย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขนส่งกากของเสีย
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดการขนส่งอย่างเคร่งครัด เช่น ขับรถ
ด้วยความเร็วตามที่ก�ำหนด เดินรถในเส้นทางที่ก�ำหนดไว้
ไม่ใช้เส้นทางที่ห้ามใช้ เป็นต้น
เรามุ่งมั่นลดปริมาณของเสีย น�้ำเสีย และน�้ำทิ้ง
โดยได้ตรวจสอบคุณภาพของน�้ำและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ด้วยระบบออนไลน์ที่ตรวจสอบค่าความเป็นกรดด่างของน�้ำ
(pH) ปริมาณคาร์บอนในน�้ำ (Total Organic Carbon - TOC)
ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์
ในน�้ำ (Chemical Oxygen Demand - COD) เพื่อให้แน่ใจว่า
น�้ำที่เราปล่อยสู่ภายนอกไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยความใส่ใจในการด�ำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน
การผลิต กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จึงได้รับการรับรอง
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001 การรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และได้
รักษามาตรฐานการจัดการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ในการเฝ้าระวังและรายงานข้อมูลตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง
ไปยังหน่วยงานภาครัฐตลอด 24 ชั่วโมง นับว่าระบบดังกล่าว
ช่วยสร้างความมั่นใจในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทฯ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนเป็นการอ�ำนวย
ประโยชน์ให้บริษัทฯ สามารถตรวจตราและป้องกันก่อน
ที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบควบคุมสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ตระหนักถึงการควบคุม
การระเหยของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โดยด�ำเนินการ
ในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบโรงงาน และน�ำ
เทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในขณะก่อสร้างมาใช้ และปฏิบัติตาม
แนวทางควบคุมการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายอย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของเราจะไม่ส่งผลเสีย
ต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้น�ำเทคโนโลยี “ระบบปิด”
(Close System) ส�ำหรับการขนถ่ายสารเคมี (ท่อไหลกลับ
ไอระเหย ตัวเชื่อมในการถ่ายสารเคมี เป็นต้น) การเปิด
ผนึกหรือการใช้ปั๊มปิดผนึก 2 ชั้น ระบบเก็บตัวอย่างวัตถุ
ไฮโดรคาร์บอนแบบปิด รวมไปถึงระบบตรวจวัดคุณภาพ
อากาศแบบต่อเนื่อง (CEMS) ซึ่งรวมถึงการเฝ้าติดตาม
การระเหยของก๊าซด้วย นอกจากนั้น เรายังมีโปรแกรม
ตรวจสอบติดตามเพื่อตรวจตราการรั่วไหลเล็กๆ น้อยๆ
ที่อาจเกิดขึ้นได้จากปั๊ม วาล์ว ลูกสูบ ภายในโรงงาน
และจะด�ำเนินการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วทันทีที่ตรวจจับได้ถึง
การรั่วไหลดังกล่าว นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้พนักงาน
และผู้รับเหมามีความตระหนักรู้และตื่นตัวในการรายงาน
เหตุที่อาจเกิดการรั่วไหลหรือการหกหยดของสารเคมี
และมีการด�ำเนินการที่ถูกต้องเพื่อป้องกันเหตุดังกล่าว

ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ใช้ระบบตรวจวัดคุณภาพ
อากาศแบบต่อเนื่อง ซึ่งเป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์
เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงานของบริษัทฯ
ในจังหวัดระยอง ระบบดังกล่าวจะเฝ้าตรวจสอบคุณภาพ
อากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าสารที่ปล่อยออกมานั้น
อยู่ภายใต้การควบคุมตามมาตรฐานของทางราชการที่ก�ำหนด
ไว้อย่างเข้มงวด และไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ที่อยู่อาศัยโดยรอบ ทั้งนี้ ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ
แบบต่อเนื่องของบริษัทฯ เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์สูงสุด
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การอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มุ่งมั่นในการอนุรักษ์
และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โรงงานแต่ละแห่ง
ด�ำเนินกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อลดอัตราการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยการผลิตอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง
เช่น การติดตั้งชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable
Frequency Drive - VFD) เพื่อปรับลดความเร็วรอบของ
เครื่องสูบ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้ากรณีที่มีความต้องการไฟฟ้าต�่ำ
การปรับสูตรการผลิต การลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในกระบวนการผลิตและกระบวนการดูดซับสิ่งปนเปื้อนของ
สารตั้งต้น การติดตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
ในการประหยัดพลังงานในโรงงานและส�ำนักงาน เป็นต้น
โครงการการติดตั้งหน่วยน�ำพลังงานกลับมาใช้ใหม่
ของโรงงานโพรพิลีนออกไซด์ ถือว่าเป็นตัวอย่างที่โดดเด่น
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในการลดการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2556 เนื่องจากทางโรงงานได้มี
การติดตั้งหน่วยน�ำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ในเดือนสิงหาคม

เพื่อเป็นการน�ำพลังงานความร้อนส่วนเกินจากเตาเผา
(Thermal Oxidizer) เพื่อมาผลิตไอน�้ำ 50 ตันต่อชั่วโมง
ท�ำให้สามารถประหยัดพลังงานลงได้ คิดเป็นมูลค่าถึงปีละ
10 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือปีละกว่า 300 ล้านบาท
จากความมุ่งมั่นและการด�ำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น
ท�ำให้ในปี 2557 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีผลงาน
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ ดังปรากฏ
ในตารางด้านล่าง

สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตของโรงงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
(หน่วยการผลิต : บีทียูต่อปอนด์)

ปี
สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตของ
โรงงานที่ตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตของ
โรงงานที่ตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
รวม

2553

2554

2555

2556

2557

2,694

2,492

2,537

2,497

2,473

-

6,149

6,116

4,893

4,270

2,694

3,038

3,719

3,448

3,225

หมายเหตุ:
• ในปี 2555 สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตของโรงงานที่ตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้รวมข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงาน
โพลิเอทิลีินสายการผลิตที่ 2 (SPE II) ซึ่งเริ่มด�ำเนินการในปี 2553 แล้ว โดยโรงงานแต่ละแห่งยังคงด�ำเนินโครงการ เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
• สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตของโรงงานที่ตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย เป็นข้อมูลการใช้พลังงาน ทั้งในช่วงของการทดสอบ
ระบบการผลิต (commissioning) และการด�ำเนินการผลิตของบริษัทฯ (ซึ่งรวมการใช้พลังงานของโรงงานโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ (SE)
โรงงานโพรพิลีนออกไซด์ (PO) และระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง)
• โรงงานโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ (SE) เริ่มด�ำเนินการผลิตเดือนเมษายน 2554
• โรงงานโพรพิลีนออกไซด์ (PO) เริ่มด�ำเนินการผลิตเดือนตุลาคม 2554

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญตั้งแต่
การออกแบบโรงงาน และการวางแผนการผลิตในทุกขั้นตอน
ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในขณะนั้น เพื่อให้เรามีระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด โดยตัวอย่างที่ส�ำคัญ ได้แก่
• การก่อสร้างโรงงานโพรพิลีนออกไซด์ที่นิคม
อุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็นการก่อสร้าง
โรงงานขนาดใหญ่ระดับโลก โรงงานแห่งนี้ใช้นวัตกรรมใหม่
และเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตโพรพิลีนออกไซด์
จากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (HPPO) ซึ่งเป็นการร่วมค้นคว้า
วิจัยระหว่างบริษัท ดาว เคมิคอล และบริษัท บีเอเอสเอฟ
นวัตกรรมการผลิตนี้ได้รับรางวัล Presidential Green
Chemistry Challenge Award จากองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
สหรัฐอเมริกา ในปี 2553 และรางวัลนวัตกรรมและ
ความเป็นเลิศในสาขาวิศวกรรมเคมีจากสถาบันวิศวกรรมเคมี
แห่งสหราชอาณาจักร ในปี 2552 ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การผลิตใหม่นี้ท�ำให้

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มั่นใจว่า
การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยของเรานั้น
เป็นเลิศไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการด�ำเนินงาน
ของบริษัทดาวในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
และถือว่าความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบ
ของพนักงานทุกคน เรามีความเชื่อมั่นว่า
อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ได้

• ช่วยลดปริมาณน�้ำเสียลงถึงร้อยละ 70 - 80
		 เทียบกับเทคโนโลยีการผลิตแบบเดิม
• ช่วยลดการใช้พลังงานลงประมาณร้อยละ 35
		 เทียบกับเทคโนโลยีการผลิตแบบเดิม
• ลดความต้องการใช้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
		 และใช้วัตถุดิบการผลิตที่ซับซ้อนน้อยลง เพื่อการใช้
		 ทรัพยากรที่คุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• โรงงานโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ ในนิคม
อุตสาหกรรมเอเซีย ได้น�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต
โพลิโอเลฟินส์ พลาสโตเมอร์ และโพลิโอเลฟินส์ อีลาสโตเมอร์
โดยเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเทคโนโลยีแบบเดิม ดังนี้
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• ออกแบบให้เป็นระบบปิด มีการรวบรวมไอระเหย
		 จากกระบวนการผลิตไปก�ำจัดที่หอเผา
• ไม่ใช้สารที่เป็นสารก่อมะเร็งและสารที่เป็น
		 สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในกระบวนการผลิต
		 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
		 ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2550
• ไม่มีการปล่อยออกไซด์ของซัลเฟอร์
• ใช้เทคโนโลยีที่ออกแบบให้ลดการก่อตัวของ
		 ออกไซด์ของก๊าซไนโตรเจนในกระบวนการผลิต
		 (Ultra Low NOx) ในหัวเผา (Burner)
		 และหม้อต้มน�้ำ (Water Heater)
• กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่นิคมอุตสาหกรรม
เอเซียใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในโรงบ�ำบัดน�้ำเสีย ด้วยกลไก
บ�ำบัดทางชีวภาพที่ทันสมัย ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นว่า
คุณภาพของน�้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอกจะเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนด และมีการติดตั้งหน่วยบ�ำบัดกลิ่น (Odor Treatment
Plant - OTP) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยเครื่องเป่าลมบ�ำบัดกลิ่น
และตัวกรองถ่านกัมมันต์ที่ติดตั้งเพื่อลดปริมาณกลิ่นที่ออกมา
จากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย โดยพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดกลิ่นทั้งหมด
รวมถึงถังพักน�้ำเสีย ถังผันน�้ำ และถังปฏิกรณ์ทางชีวภาพ
ได้รับการคลุมปิด ในขณะที่อากาศจากพื้นที่ที่มีกลิ่นจะถูกน�ำ
ไปบ�ำบัดทางชีวภาพ ส�ำหรับอากาศที่มีกลิ่นส่วนเกินจะถูก
บ�ำบัดโดยตัวกรองถ่านกัมมันต์ และนับตั้งแต่ติดตั้งโรงบ�ำบัด
กลิ่นยังไม่ปรากฏปัญหาเรื่องกลิ่นในบริเวณโรงบ�ำบัดน�้ำเสีย
เลย นอกจากนี้ ที่โรงบ�ำบัดน�้ำเสียยังมีระบบวิเคราะห์ออนไลน์
ณ จุดปล่อยน�้ำทิ้ง เพื่อวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมี
ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้ำ (COD) โดยระบบ
จะส่งสัญญาณแสดงค่าที่ถูกต้องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูง

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูงใหม่ ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ซึ่งเรียกว่า “Map Ta Phut Non-Routine and Reactive
Chemical Testing Laboratory” ตั้งแต่กลางปี 2555
ซึ่งแตกต่างจากห้องปฏิบัติการเดิมที่มุ่งเน้นเพียงการควบคุม
คุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูงนี้
จะเน้นการน�ำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ขั้นสูงใหม่ๆ มาเพื่อ
1. ระบุ ชี้บ่ง ชนิดของส่วนประกอบการสารเคมีที่มีอยู่ใน
สารตัวอย่าง รวมทั้งการหาปริมาณส่วนประกอบของ
สารเคมีที่เทคนิคการวิเคราะห์ทั่วไปไม่สามารถท�ำได้
2. พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ หรือน�ำไปใช้ประโยชน์
ในการตรวจสอบสารบางอย่างที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหา
ในกระบวนการผลิต
3. แก้ปัญหาในกระบวนการผลิต เพิ่มศักยภาพของ
กระบวนการผลิต รวมทั้งแก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น
การรั่วไหล หรือการชี้บ่งสารในกรณีฉุกเฉิน
ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ทางศูนย์ฯ ได้สนับสนุน
การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้กับทางโรงงานของ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง ที่ส�ำคัญ ได้แก่
• พัฒนาวิธีวิเคราะห์ ไกลคอลอีเทอร์แอซิด (Glycol
Ether Acid) ในน�้ำทิ้งเพื่อน�ำไปปรับเปลี่ยนการออกแบบ
และพัฒนาศักยภาพของระบบน�้ำทิ้ง

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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• พัฒนาการตรวจสอบ สารตั้งต้นที่ไม่เกิดปฏิกิริยา
(Residual Monomer) ในผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไป
ตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย
• พัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบส่วนประกอบ
ของสารเคมีในกระบวนการผลิตเพื่อน�ำไปใช้ในการปรับ
กระบวนการเพื่อลดของเสียและประหยัดพลังงาน

การเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ
ในการคงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม และยังมุ่งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการด�ำเนินงานกิจกรรม
และโครงการเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ได้แก่

มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

• น�ำระบบปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในโรงงานทุกแห่ง
รวมทั้งโรงงานแห่งใหม่อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
• Life Critical Standards เป็นมาตรฐานที่มี
ความส�ำคัญต่อชีวิตที่ระบุวิธีการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง
ให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งดาวน�ำมาใช้ทั่วโลก
• Return to Operation ตรวจสอบความพร้อม
ความถูกต้องของอุปกรณ์ต่างๆ หลังจากผ่านงานซ่อมบ�ำรุง
ก่อนที่จะส่งมอบอุปกรณ์สู่ฝ่ายผลิต เพื่อป้องกันการรั่วไหล
ของสารเคมี
• Management of Change หรือระบบการบริหาร
ความเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ จะต้องมีการเตรียมความพร้อม
อย่างดีก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และให้มีการทบทวนถึง
ผลกระทบและสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมโดยผู้เชี่ยวชาญอย่าง
ครบถ้วนและเหมาะสม รวมทั้งต้องมีการสื่อสารให้ทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงนั้น และมีการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม
เพื่อให้แน่ใจได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะได้รับการน�ำมา
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น

• Injury and LOPC Prevention Workshop
เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นทุกปีส�ำหรับพนักงาน
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ได้มีโอกาสทบทวน
การเรียนรู้และความรู้ต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ประสบมาจาก
การปฏิบัติงานในรอบปี การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้
พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมระดมสมองและแลกเปลี่ยน
ความคิดในเรื่องความเสี่ยงและมาตรการในการป้องกัน
อันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
• น�ำมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ดาว เคมิคอล สหรัฐอเมริกา
มาปฏิบัติในการบริหารจัดการผู้รับเหมาของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวด
การฝึกอบรม และการด�ำเนินการด้านความปลอดภัย
ที่เข้มข้นเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ผู้รับเหมาทุกราย
จะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีอีกด้วย

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

• ให้การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้นแก่พนักงานและผู้รับเหมา เพื่อให้
มั่นใจว่าพวกเขาเหล่านั้นมีทักษะความช�ำนาญและตระหนักรู้
เรื่องความปลอดภัยเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
• ตอกย�้ำวัฒนธรรมการเข้าระงับเหตุการณ์ และ/หรือ
พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยผ่านโครงการปฏิบัติงานด้าน
การปลูกฝังพฤติกรรม (Behavior Based Performance BBP) ซึ่งเป็นการแนะน�ำวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย รวมถึงการตรวจพื้นที่โรงงานโดยรอบ การรายงาน
และการแก้ไขอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการซึมซับ
และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการท�ำงานที่ปลอดภัย
• ร่วมกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟประจ�ำปีของอาคาร
ส�ำนักงานที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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การส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

• กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม
วันแห่งความปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมประจ�ำปี 2557
(2014 Safety and Green Day) ขึ้นทั้งที่ส�ำนักงานกรุงเทพฯ
และโรงงานที่จังหวัดระยอง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนัก
ในความปลอดภัยและเน้นย�้ำว่าความปลอดภัยคือสิ่งส�ำคัญ
อันดับแรกเสมอ อีกทั้งยังเป็นการตอกย�้ำพันธกิจภายใต้
โครงการลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์ ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบ
ด้วย การน�ำเสนอข้อมูลด้านความปลอดภัยผ่านการจัดแสดง
นิทรรศการ วิดีโอคลิป เกมต่างๆ โดยมีพนักงาน ผู้รับเหมา
ของบริษัทฯ เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 1,200 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี
• กิจกรรมวันแห่งสรีรศาสตร์ ในหัวข้อ Office
Syndrome & Exercise to Prevent the MSD
(musculoskeletal disorders)/injury อบรมและบรรยาย
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสรีรศาสตร์
• จัดกิจกรรมวันท�ำความสะอาดส�ำนักงาน
• โครงการพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) ในบริเวณ
พื้นที่โดยรอบส�ำนักงานกรุงเทพฯ โดยได้รับความร่วมมือ
จากชุมชน สถานีต�ำรวจ และหน่วยรักษาความปลอดภัยของ
อาคารส�ำนักงานที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อสวัสดิภาพของพนักงาน
ในการสัญจรระหว่างบ้านและส�ำนักงาน
• น�ำเสนอผลด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ
และโรงงาน รวมทั้งตอกย�้ำเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงาน
ผ่านกิจกรรมการสื่อสารผลประกอบการทั้งที่ส�ำนักงาน
กรุงเทพฯ และโรงงานที่จังหวัดระยองในทุกไตรมาส

การแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท
ดาว ประเทศไทย มิใช่แต่เพียงการเป็นตัวอย่างที่ดีเท่านั้น
แต่ยังครอบคลุมไปถึงการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดร่วมกันกับ
ทั้งเพื่อนบ้านโดยรอบ พันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงสังคม
โดยรวม ซึ่งมีกิจกรรรมส�ำคัญในปี 2557 อาทิ
• กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นสมาชิกหลักในกลุ่ม
ดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทยและสมาชิก
ของสภาอุตสาหกรรมประเทศไทย ซึ่งนับเป็นช่องทางที่เรา
สามารถเผยแพร่แบ่งปันแนวทางปฏิบัติงานที่ดีเพื่อส่งเสริม
การปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน ตลอดหลายปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัท
ดาว ประเทศไทย เปิดบ้านให้การต้อนรับผู้เยี่ยมชมจ�ำนวนมาก
ทั้งตัวแทนจากบริษัทเอกชน กลุ่มโรงงานผลิตและพันธมิตร
ในอุตสาหกรรม เพื่อให้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และพบปะกับ
ทีมงานบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ดังกล่าวของเรา
• ร่วมมือกับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นน�ำ
เพื่อก่อตั้ง “สมาคมเพื่อนชุมชน” ซึ่งท�ำให้เรามีโอกาส
ได้แบ่งปันแนวทางปฏิบัติงานอุตสาหกรรมที่ดีให้กับ
เพื่อนร่วมอุตสาหกรรมและร่วมมือกันสร้างประโยชน์
ให้กับอุตสาหกรรมและชุมชนรอบข้าง
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• ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ เป็น
วิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การประเมินความเสี่ยง
สารเคมี (หลักสูตรเบื้องต้น)” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจาก
ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐจ�ำนวนทั้งสิ้น 340 คน
• พนักงานดาวอาสาให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่โรงเรียนระยอง
วิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม และโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด
จังหวัดระยอง เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย
ในชีวิตประจ�ำวันทั้งที่บ้านและโรงเรียน รวมถึงการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งกิจกรรม “โรงเรียนของหนูปลอดภัย”
เป็นกิจกรรมทีก่ ลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย ริเริม่ และด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันได้จัดมาแล้วทั้งสิ้น 19 โรงเรียน

• จัดอบรมด้านความปลอดภัยในการท�ำงานให้แก่
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัด
เชียงใหม่ ใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย
การจัดการเรื่องความปลอดภัยในการท�ำงาน และการท�ำ
แผนงานปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อีกทั้งยังได้ตรวจตรา
และแนะน�ำการจัดการด้านความปลอดภัยในทุกขั้นตอน
การด�ำเนินงาน รวมทั้งสถานที่จัดเก็บสารเคมี เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่
มูลนิธิฯ อีกด้วย โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าอบรม
รวม 70 คน
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การเป็นสถานที่ท�ำงาน
ที่ดีเยี่ยม

ด้วยความเชื่อที่ว่าบุคลากรจะเป็นพลังขับเคลื่อน
องค์กรที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ที่ท้าทาย และยืนหยัดในการเป็นองค์กรชั้นน�ำ
ในระดับโลก ค่านิยมขององค์กรประกอบด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพผู้อื่น และพิทักษ์โลก
ของเรา เป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญของวัฒนธรรมของเรา
และเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะ “พนักงานดาว”
ได้เป็นอย่างดี
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ที่ดาว การให้เกียรติซึ่งกันและกันถือเป็น
พื้นฐานส�ำคัญในการสร้างบรรยากาศภายใน
สถานที่ท�ำงานที่ที่ทุกคนรู้สึกว่าตนมีคุณค่า
และสามารถท�ำงานได้เต็มศักยภาพ ในขณะเดียวกัน
เราก็มีความเชื่อในความหลากหลายและการมีส่วนร่วม
(Diversity and Inclusion) ซึ่งรวมอยู่ในบรรยากาศ
การท�ำงานของเรา เราเชื่อในคุณค่าของความแตกต่าง
ด้านประสบการณ์ พื้นฐานและมุมมองของพนักงานของเรา
ซึ่งความแตกต่างนั้นจะน�ำมา ซึ่งนวัตกรรมและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ที่มีคุณค่า เราให้ค�ำมั่นว่าเราจะสร้างองค์กร
ที่แข็งแกร่ง มีความหลากหลายด้วยพนักงานที่มีศักยภาพ
และมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานรายบุคคลให้เป็นส่วนหนึ่ง
ในชุมชนโลกของดาวทั่วโลกที่มีพลังและแข็งแกร่ง

ส�ำหรับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
ก็เช่นเดียวกัน เราเชื่อมั่นว่าการสร้างบรรยากาศ
การท�ำงานอย่างมีความสุข โดยให้ความส�ำคัญกับ
พนักงานและการท�ำงานเป็นทีม การดูแลรักษา
และพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพของเรา
อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง พร้อมไปกับการสร้างองค์กร
ให้เป็นหนึ่งในใจของคนท�ำงานนั้น จะช่วยให้องค์กร
เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน และถือเป็นกลยุทธ์
ที่ส�ำคัญของเรา
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การเป็นที่หนึ่งในใจของคนท�ำงาน
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เน้นการท�ำงานร่วมกัน
เพื่อผลลัพธ์เชิงบวกต่อทั้งลูกค้า ชุมชน และต่อโลก บริษัทฯ
ให้ผลตอบแทนการท�ำงานในอัตราที่จูงใจ มีการให้รางวัล
ส�ำหรับความสามารถและความส�ำเร็จต่างๆ รวมถึง
เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสามารถและอุตสาหะ
ได้มีความก้าวหน้าในอาชีพ บริษัทฯ มุ่งหวังและสนับสนุน
ให้พนักงานทุกคนได้แสดงภาวะผู้น�ำ ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าแต่ละ
คนมีศักยภาพและสามารถไปสู่จุดสูงสุดในอาชีพของตนได้

1. ชื่อเสียงและการเป็นที่ยอมรับ

• การรับสมัครงานและแนะน�ำบริษัทฯ ผ่านเวที
ต่างๆ อาทิ กิจกรรมวันนัดพบแรงงาน การบรรยายและ
แนะน�ำบริษัทฯ ตามสถาบันการศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
การจัดท�ำแผ่นพับรับสมัครงานประจ�ำปี และกิจกรรมสนับสนุน
ด้านการศึกษาในสถาบันเป้าหมาย ทั้งในรูปแบบของ
ทุนการศึกษา และโอกาสในการเข้าฝึกงานในบริษัทฯ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา
ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนเป็นโอกาสในการพิจารณา
รับพนักงานใหม่ในอนาคตอีกด้วย
• กิจกรรมของพนักงานดาวอาสา การสนับสนุน
ให้พนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อให้
พนักงานมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคมโดยสละเวลาอันมีค่าของพวกเขานอกเหนือ
จากเวลาการท�ำงาน มาร่วมช่วยเหลือสังคม หรือแบ่งปัน
ความสุขให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน ขณะเดียวกัน
ยังน�ำมาซึ่งความภาคภูมิใจในบริษัทฯ ที่ได้ด�ำรงตนเป็น
พลเมืองที่ดีและมีส่วนส�ำคัญที่ช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. สิทธิประโยชน์ของพนักงาน

• สวัสดิการและผลตอบแทนที่จูงใจ ผลตอบแทน
ส�ำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พิจารณา
จากผลการปฏิบัติงาน โดยผลตอบแทนจะรวมถึงผลประโยชน์
ต่างๆ ที่จะได้รับเพิ่มเติม มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
		 • มีผลตอบแทนเทียบเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน
			 ของบริษัทชั้นน�ำในอันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรม
			 เดียวกัน ซึ่งท�ำให้บริษัทสามารถดึงดูด
			 และรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ได้
		 • มีนโยบายให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า
			 เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานในตลาด
			 ในกรณีที่พนักงานและบริษัทฯ สามารถบรรลุ
			 ตามเป้าหมายหรือเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
ในปี 2557 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้มอบหมายให้
บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นต่อสวัสดิการ
ต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลของพนักงานจะน�ำมารวบรวม
เพื่อพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งให้สอดคล้องกับความต้องการ
ที่แท้จริงของพนักงานมากยิ่งขึ้น
• สวัสดิการถูกใจ (Flexible Benefit) เริ่มขึ้น
เมื่อปี 2554 จากการศึกษาหาข้อมูลเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี
ทั้งนี้ เพื่อสรรหาสวัสดิการทางเลือกในอันที่จะช่วยยกระดับ
ความพึงพอใจของพนักงาน โดยสวัสดิการถูกใจนี้เปิดโอกาส
ให้พนักงานสามารถเลือกผลประโยชน์ตามความต้องการ
ที่แตกต่างจากหลากหลายทางเลือกและสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ทุกปี ในขณะเดียวกันยังคงได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการ
หลักๆ ของบริษัทเช่นเดิม ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ได้มี
การปรับปรุงระบบสวัสดิการถูกใจให้มีประสิทธิภาพ
และใช้งานได้งา่ ยและสะดวกขึน้ โดยมีพนักงานจ�ำนวน 925 คน
หรือร้อยละ 98.3 สมัครเข้าร่วมรายการสวัสดิการถูกใจนี้
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•
การให้รางวัลและชื่นชมใน
ความส�ำเร็จ (Accelerate Great @ Dow) ที่ดาว เราสนับสนุน
การให้รางวัลการแสดงความชื่นชมและยินดี และการแสดง
ความขอบคุณพนักงานที่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
ความคาดหวังหรือสูงเกินกว่าความคาดหวัง หรือที่ให้
การสนับสนุนกิจกรรม หรือช่วยเหลือเพื่อนพนักงานในด้าน
ต่างๆ โดยที่ทั้งหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานสามารถเสนอ
ชื่อและให้รางวัลแก่พนักงานเพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจ ทั้งนี้
สามารถท�ำได้โดยการมอบการ์ดแสดงความยินดี ไปจนถึง
การมอบเงินรางวัลในมูลค่าแตกต่างกันไป ซึ่งพนักงานสามารถ
“ขอบคุณ” และชื่นชมกันได้ง่ายๆ ผ่านระบบอินทราเน็ต
ของบริษัทฯ ชื่อว่า แอ็ค-เซลเออะเรท เกรท แอท ดาว
(Accelerate Great @ Dow)

3. การดูแลพนักงาน

• การดูแลด้านความปลอดภัยของพนักงาน
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้เลือกน�ำวิธีปฏิบัติด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีที่สุดมาบังคับใช้ในบริษัทฯ
เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถปกป้องดูแลพนักงานอันเป็น
ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของเรา บริษัทฯ ให้ความรู้ด้านสรีรศาสตร์
และการจัดวางรูปแบบของที่ท�ำงานและอุปกรณ์ส�ำนักงาน
ให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
(Ergonomics) แก่พนักงานและผู้รับเหมา ทั้งในรูปแบบ
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่การแนะน�ำรายบุคคล รายกลุ่ม
หรือเป็นหนึ่งในกิจกรรมในวันแห่งความปลอดภัยของบริษัทฯ
• การดูแลสุขภาพ เป็นการด�ำเนินงานตามเป้าหมาย
เพื่อความยั่งยืน โดยมุ่งส่งเสริมอาชีวอนามัยและสุขภาพที่ดี
ของพนักงาน ประกอบด้วยการตรวจสุขภาพทั่วไปส�ำหรับ
พนักงานทั้งหมดที่จัดให้มีขึ้นตามเวลาที่ก�ำหนด การตรวจ
สุขภาพเฉพาะโรคตามความเสี่ยงของพนักงาน การประเมิน
สุขภาพเมื่อมีการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการท�ำงานของ
พนักงาน การตรวจหลังการลาหยุดเป็นระยะเวลานาน เป็นต้น
• โครงการให้ค�ำปรึกษาปัญหาส่วนตัวพนักงาน
(Employee Assistance Program - EAP) โครงการ
ให้ค�ำปรึกษาพนักงานนี้เป็นการให้บริการเฉพาะจาก
ผู้เชี่ยวชาญและมีการเก็บข้อมูลเป็นความลับ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางและให้ค�ำปรึกษาแก่พนักงาน
และครอบครัว เพื่อหาทางออกในปัญหาส่วนตัว รวมถึง
การให้ค�ำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต กฎหมาย การเงิน
หรือด้านอื่นๆ จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เป้าหมาย
หลักของโครงการนี้ คือ เพื่อป้องกันและช่วยแก้ไขปัญหา
ส่วนตัวของพนักงานและครอบครัว ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ทั้งต่อชีวิตส่วนตัวและการท�ำงาน

การท�ำงานอย่างมีความสุขที่ดาว
ด้วยแนวคิดที่ว่าเมื่อพนักงานมีความสุขกับการท�ำงาน
พวกเขาจะท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและองค์กรก็จะ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
จึงสรรหากิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมและผูกพันองค์กรของ
พนักงาน รวมทั้งการมุ่งเสริมสร้างบรรยากาศการท�ำงาน
อย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมในปี 2557 มีดังนี้

1. สร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันองค์กร

• กิจกรรมรณรงค์ The Human Element at Work
กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมทั่วโลก ที่มุ่งให้ความส�ำคัญกับ
พนักงานอันเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าของบริษัทฯ พนักงาน
ดาวฯ ทุกคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดกับโลก
และพนักงานดาวฯ ถือเป็นองค์ประกอบของมนุษย์ที่มี
ศักยภาพการท�ำงาน และสามารถสร้างความส�ำเร็จให้เกิดแก่
องค์กรได้ ด้วยแนวคิดที่ว่า โซลูชั่นของเราคือวิทยาศาสตร์
เป้าหมายของเราคือมนุษยชาติ (Our Solutions are science.
Our purpose is human.)
• Hu เป็นตัวย่อของมนุษย์ (Human)
ที่น�ำเสนอเหมือนสัญลักษณ์ธาตุเคมี
ในตารางธาตุ
• 7E+09 หมายความถึงประชากร
ทั่วโลกกว่า 7 พันล้านคน เป็นเสมือน
พันธสัญญาของดาว ในการค้นคว้า
หาโซลูชันที่ช่วยแก้ปัญหาที่ส�ำคัญ
ของโลก
• กิจกรรม “ครอบครัวเดียวกัน” (One Family @ Dow
Program) เป็นชุดกิจกรรมที่บริษัทฯ มีความมุ่งหมายที่จะให้
พนักงานรับรู้และผูกพันกับองค์กรเสมือนเป็นครอบครัว
เดียวกัน ดังนั้น ไม่ว่าพนักงานจะสุขหรือทุกข์ บริษัทฯ ย่อม
ยืนอยู่เคียงข้างและคอยเป็นก�ำลังใจให้ในทุกช่วงเวลาส�ำคัญ
ของชีวิต ซึ่งชุดของกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว วันมงคลสมรส
วาระจบการศึกษา แสดงความห่วงใยยามเข้ารักษาตัว
ที่โรงพยาบาล ฯลฯ
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เราให้คุณค่าต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง
ให้การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน เราเชื่อมั่นว่า
การสร้างบรรยากาศในการท�ำงานที่ดี
ย่อมช่วยเพิ่มอัตราการรักษาพนักงาน
ที่มีความสามารถไว้ในองค์กร
• กิจกรรมแสดงความยินดีในโอกาสครบอายุงาน
ในรอบปีต่างๆ ซึ่งเป็นการขอบคุณพนักงานที่ร่วมงานกับ
องค์กรมาอย่างยาวนาน และเป็นส่วนส�ำคัญให้องค์กรประสบ
ความส�ำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 มีการมอบรางวัล
ให้กับพนักงานทั้งสิ้น 218 คน
• การจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับพนักงาน
ในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยเน้น
ความต้องการ ความสนใจ และความพึงพอใจของพนักงาน
เป็นส�ำคัญ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
กิจกรรมส�ำคัญๆ ได้แก่ กิจกรรมฉลองปีใหม่ให้กับพนักงาน
กิจกรรมน�ำเที่ยวประจ�ำปี เป็นต้น
• กิจกรรมวันแห่งครอบครัว (Family Day) ด้วย
เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของสถาบันครอบครัว ซึ่งถือเป็น
สถาบันหลัก และมีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งในการสร้างบุคลากร
ที่มีคุณภาพควบคู่คุณธรรมให้กับสังคม ทุกๆ ปีบริษัทฯ
จะจัดกิจกรรมวันแห่งครอบครัว ที่พนักงานสามารถน�ำ
สมาชิกในครอบครัวมาร่วมกิจกรรมได้ เช่น การทัศนศึกษา
สถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ การชมการแสดงต่างๆ
เที่ยวสวนสนุก สวนน�้ำ ทั้งนี้ กิจกรรมนี้ยังช่วยส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว
ของพนักงานอีกด้วย

2. เสริมสร้างบรรยากาศการท�ำงาน
อย่างมีความสุข

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญต่อ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่เป็นมิตร กระตือรือร้น
เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ เราให้คุณค่าต่อ
ความคิดเห็นที่แตกต่าง ให้การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน
เราเชื่อมั่นว่าการสร้างบรรยากาศในการท�ำงานที่ดีย่อมช่วย
เพิ่มอัตราการรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ในองค์กรได้

ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่มีความสุข
ในปี 2557 ที่ส�ำคัญๆ ได้แก่
• การท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงาน
(Global Employee Opinion Action Survey - GEOAS)
เพื่อวัดการมีส่วนร่วมและความผูกพันในองค์กร รวมทั้ง
ความพอใจที่มีต่อองค์กร ซึ่งแบบส�ำรวจนี้จะเป็นโอกาสให้
พนักงานได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อหัวหน้างานและการน�ำ
เสนอวิธีปรับปรุงระบบการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการท�ำ
แบบส�ำรวจประสิทธิภาพในการเป็นผู้น�ำ (Leadership
Effectiveness Survey - LES) ผลส�ำรวจนีเ้ ป็นอีกหนึง่ เครือ่ งมือ
ที่จะช่วยประเมินภาวะผู้น�ำสิ่งที่ผู้น�ำควรพัฒนาหรือปรับปรุง
ตลอดจนการท�ำแผนงานเพื่อที่จะขับเคลื่อนแผนดังกล่าวสู่
ความส�ำเร็จ ซึ่งทั้งสองการส�ำรวจนี้มีเป้าหมายส�ำคัญเพื่อ
เสริมสร้างบรรยากาศการท�ำงานอย่างมีความสุข ในปี 2557
ที่ผ่านมา มีพนักงานที่ท�ำแบบส�ำรวจดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 97
• กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน
(Employee Listening Session) เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้ชี้แจงถึงปัญหา เรื่องคับข้องใจและความคิดเห็น รวมทั้ง
เสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้
บริษัทฯ มีความเข้าใจพนักงานมากขึ้น และสามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างตรงจุด ขณะเดียวกันยังช่วยลดความเครียดและ
เพิ่มความสุขให้กับพนักงานได้
• กิจกรรมพี่เลี้ยงพนักงาน (Mentoring Club) ด้วย
บริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานที่เข้ามาใหม่นั้นควรจะมีพี่เลี้ยงคอย
ให้ความรู้ให้ค�ำปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจน
ช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่าง
รวดเร็วมีความพร้อมในการท�ำงาน พร้อมที่จะเจริญเติบโต
ในสายงาน มีความผูกพันต่อองค์กรในขณะที่ผู้ที่เป็นพี่เลี้ยง
จะมีความภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทฯ
• กิจกรรมรณรงค์อาหารเพื่อสุขภาพ (You are
what you eat) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ความรู้พนักงาน
ในการตระหนักถึงนิสัยการบริโภค รวมทั้งการให้ความรู้
เรื่องการบริโภคที่ถูกวิธีผ่านกิจกรรมจัดสัมมนาและการสื่อสาร
ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนาพนักงานเพื่อความส�ำเร็จ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญกับโอกาส
ความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน โดยมีเป้าหมาย
เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมกับการดึงดูดผู้ที่มี
ศักยภาพให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของเราที่ก�ำลัง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ที่ดาวทั่วโลก เรามีศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนาส�ำหรับ
พนักงานที่หลากหลาย ได้แก่ การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต
โครงการให้ค�ำปรึกษาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ห้องเรียนเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายพนักงานที่เข้มแข็งและ
กระตือรือร้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ท�ำให้พนักงานของเรา
เติบโตในแนวทางที่สร้างขึ้นจากความก้าวหน้าในวิชาชีพ
จุดแข็ง และความสนใจของพนักงาน ซึ่งการพัฒนาพนักงาน
อาจจะแบ่งพนักงานเป็น 3 ระดับ ดังนี้
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
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1. การพัฒนาผู้น�ำ

การพัฒนาผู้น�ำเป็นส่วนส�ำคัญที่กลุ่มบริษัท ดาว
ประเทศไทย และดาวทั่วโลกให้ความส�ำคัญ เพราะเขาเหล่านี้
เป็นกลไกที่ช่วยให้องค์กรก้าวไปสู่ความส�ำเร็จ ในปี 2557
บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาวะความเป็นผู้น�ำ
ดังนี้
• จัดประชุมผู้น�ำของประเทศไทย (Thailand
Leadership Forum) โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศมาเป็นผู้ให้การอบรมเชิงปฏิบัติ
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้น�ำ ในหัวข้อ คุณต้องการ
ท�ำงานให้คุณหรือไม่? (Would you want to work for you?)
รวมทั้งยังมีการจัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ
อย่างต่อเนื่องส�ำหรับผู้น�ำที่ผ่านการอบรมดังกล่าว
• การพัฒนาผู้น�ำใหม่ ซึ่งเป็นหลักสูตรการพัฒนา
ภาวะผู้น�ำที่มีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้น�ำใหม่มีข้อมูลอย่าง
เพียงพอในการที่จะพัฒนาบทบาทและพื้นฐานการเป็นผู้น�ำ
ของตน หลักสูตรที่ส�ำคัญในปีที่ผ่านมา ได้แก่ การประสบ
ความส�ำเร็จในฐานะผู้น�ำ (Leading Success Program)
กิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์ของผู้น�ำ (Leader Sharing
Session) และกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้น�ำ
(Unleashing Leadership Potential)
• โครงการอบรมระดับสากลส�ำหรับผู้น�ำ จัดให้มีขึ้น
ส�ำหรับหัวหน้างานแต่ละระดับของสายงานทั้งหมด ในทุกๆ
ช่วงการก้าวขึ้นสู่ต�ำแหน่งหัวหน้างาน มีการจัดสรรแหล่งข้อมูล
เพื่อการเรียนรู้ เครื่องมือเพื่อการพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�ำ
ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรฝึกอบรมในสถานที่จริง การเรียน
ออนไลน์ หนังสือ คู่มือส�ำหรับอ่าน และการฝึกฝนด้วยตัวเอง

2. การพัฒนาพนักงาน

• หลักสูตรการอบรมของกลุ่มบริษัท ดาว
ประเทศไทย ได้คัดสรรหลักสูตรการอบรมที่เหมาะกับ
ความต้องการทางธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็มุ่งให้สอดคล้องกับ
ความต้องการพัฒนาพนักงานรายบุคคล ตัวอย่างหลักสูตร
เด่นๆ ได้แก่ การประมวลผล คิดแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
ทันท่วงที การสร้างความร่วมมือ และการมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น
ในปี 2557 มีพนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้น
ในประเทศไทยทั้งสิ้น 672 คน จาก 34 หลักสูตร
• หลักสูตรภาษาอังกฤษ เนื่องจากดาวเป็นองค์กร
ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและภาษา ดังนั้น จึงต้อง
อาศัยภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร เราคาดหวัง
ให้พนักงานทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงเตรียมหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลาย

ให้เหมาะกับความต้องการของพนักงานและสอดคล้องกับ
ทักษะทางภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน หลักสูตรที่ส�ำคัญ ได้แก่
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง (English for
Specific Purposes) ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (English
Intensive Course) และภาษาอังกฤษแบบออนไลน์
(E-learning) นอกจากนี้ เรายังมีแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ที่จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และเพิ่มพูน
ทักษะทางภาษาอังกฤษ เช่น ห้องสมุดเพื่อการพัฒนา
(Development Library) วารสารภาษาอังกฤษ (English
Newsletter) วันภาษาอังกฤษ (English Day) และในปี 2557
มีพนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษที่จัดขึ้น
ในประเทศไทยทั้งสิ้น 93 คน จาก 4 หลักสูตร
• กิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา
ตนเองให้กับพนักงาน การสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดมุมมอง
ใหม่ๆ ให้พนักงานได้สามารถน�ำไปปรับใช้ในการจัดการ
และเลือกวิธีการจัดการชีวิตการท�ำงานและส่วนตัวให้ง่ายขึ้น
และไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้นั้นเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ ทางบริษัทฯ
ได้มีการจัดกิจกรรม โดยเชิญนักพูดชื่อดังในประเทศไทย
มาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้ในการพัฒนาตนเอง
ให้ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย

3. การพัฒนาพนักงานใหม่

• ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Great Start @ Dow)
หลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้พนักงานใหม่
มีเครื่องมือและทิศทางในการปฏิบัติงานให้เร็วที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ โดยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาขององค์กร
กลยุทธ์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร รวมทั้งข้อมูลและเครื่องมือ
ต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือส�ำหรับการตั้ง
เป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ค�ำปรึกษา
ปัญหาส่วนตัวแก่พนักงานใหม่ ในปี 2557 มีพนักงานเข้าอบรม
หลักสูตรดังกล่าวรวม 94 คน
• ช่องทางอาชีพผ่านข้อมูลการท�ำงาน (Talent
Profile) เป็นเครื่องมือที่พนักงานทุกคนสามารถเปิดเผยข้อมูล
ของตนเอง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวอันประกอบไปด้วยทักษะ
จุดแข็ง ประสบการณ์ท�ำงาน และเป้าหมายในอาชีพ ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวนอกจากจะใช้รับสมัครงานภายในกรณีมีต�ำแหน่งว่าง
แล้ว ยังเป็นฐานข้อมูลที่หัวหน้างานและฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ใช้คัดสรรพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงกับต�ำแหน่งงาน
หรือโครงการใหม่ๆ ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นรากฐาน
เพื่อสร้างความเข้าใจในศักยภาพของพนักงานและระบุ
การพัฒนาที่จ�ำเป็นในอนาคต

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
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องค์กรพลเมืองที่ดี
ของสังคม

ความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมของดาว
คือการสร้างคุณค่าให้เกิดแก่สังคมโดยน�ำเสนอโซลูชัน
ที่จะช่วยให้ชุมชนและสังคมคลายข้อจ�ำกัดต่างๆ
ของพวกเขาได้ ซึ่งได้แก่ ความอดอยากขาดแคลน
ความยากจน การว่างงาน การศึกษา คุณภาพชีวิต
และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานต่างๆ ซึ่งดาวเชื่อมั่นว่า
เราจะเป็นผู้จุดประกายให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดี
ให้เกิดแก่โลกของเราได้
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
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นับตั้งแต่กว่าร้อยปีก่อนที่เฮอร์เบิร์ท เอช ดาว
ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างความส�ำเร็จในชุมชนที่ดาว
ไปลงทุน และแนวคิดดังกล่าวเติบโตไปพร้อมๆ กับ
ความเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัท ดาว
ประเทศไทย ก็เช่นเดียวกัน นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นใน
ประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีของสังคม
ซึ่งเป็นพันธสัญญาของเราที่จะปฏิบัติด้วยความจริงใจ
เพื่อร่วมสร้างสังคมและชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงานของเรา
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และเป็นชุมชนที่ประสบ
ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ด�ำเนินกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างความส�ำเร็จให้สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
โดยเน้นในด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สะเต็มศึกษา
สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน พร้อมให้
การสนับสนุนพนักงานในการร่วมกิจกรรมกับชุมชน
เพื่อปลูกฝังการตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งพนักงานของบริษัททุกระดับต่างเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาสังคมอันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม
ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคมในระดับประเทศ และด�ำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความส�ำเร็จให้กับชุมชน ดังนี้

กิจกรรมเพื่อสังคมในระดับประเทศ
1. ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน
รางวัล 2014 Asian CSR Award*

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมมือกับ
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม และหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทยสหรัฐ ได้ริเริ่มจัดท�ำโครงการระยะยาวชื่อ “ดาว เคมิคอล
เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน” มาตั้งแต่ปี 2554 โดยได้น�ำ
หลักการลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม (Lean Management for
Environment) เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม ปรับปรุงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมด้านการจัดการและการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

ในปี 2555 โครงการฯ ได้พฒ
ั นาหลักสูตรและจัดท�ำ
คู่มือการฝึกอบรมจ�ำนวน 6 หลักสูตร เพื่อรองรับและ
เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหลักในประเทศไทย ได้แก่
อุตสาหกรรมยา สิ่งทอ เครื่องดื่ม โลหะ เซรามิก
และอุตสาหกรรมทั่วไป โดยมีการฝึกอบรมเรื่อง “การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษอย่างยั่งยืน” ให้กับ
กลุ่มอุตสาหกรรมหลักทั้งหกกลุ่มนี้ด้วย
ส�ำหรับในปี 2556 บริษัทฯ ได้ขยายผลโครงการฯ
อย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มการอบรมอีก 3 หลักสูตร คือ
1. การจัดการองค์กรแบบครบวงจรด้วยหลักการลีน
เพื่อสิ่งแวดล้อม 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และ 3. การด�ำเนินการแบบธุรกิจสีเขียว
น�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในปี 2557 ที่ผ่านมา โครงการ ดาว เคมิคอล
เพือ่ อุตสาหกรรมยัง่ ยืน ได้ขยายการให้ความรูเ้ รือ่ งการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงคุณภาพการผลิต โดยใช้
หลักการลีนเพื่อสิ่งแวดล้อมในแบบการให้ค�ำปรึกษา
เชิงลึีกแก่องค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึง
หน่วยงานไม่แสวงหาก�ำไรทั้งสิ้น 20 แห่ง เพื่อปรับปรุงระบบ
การท�ำงานให้เห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์ทั้งในด้านการลด
การใช้พลังงาน การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการผลิตโดยหลักการลีน การลดต้นทุน และการปรับปรุง
ระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ให้สามารถปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและพัฒนา
ศักยภาพของตนให้พร้อมรับการแข่งขันในการก้าวสู่ยุค
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากการด�ำเนินโครงการ ดาว เคมิคอล
เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน มาเป็นปีที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
มีดังนี้
• มีผู้ได้รับประโยชน์ตรงจากโครงการทั้งด้าน
การฝึกอบรม สัมมนา และการให้ค�ำปรึกษาเชิงลึก ฯลฯ
รวมแล้วกว่า 3,000 คน
• สามารถสร้างเครือข่ายลีนเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้ว
กว่า 300 คน และขยายสู่ภาคส่วนอื่นๆ ให้มีการน�ำ
องค์ความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติในลักษณะ “Good
Practice” และเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ในระยะยาว
• ยกระดับผู้ประกอบการ 20 องค์กร ที่เข้าร่วม
โครงการให้ค�ำปรึกษาเชิงลึก ด้วยวิธีบริหารจัดการองค์กร
โดยใช้หลักการลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตได้เฉลี่ยร้อยละ 30 ลดต้นทุนการผลิต
และต้นทุนพลังงานได้กว่า 57 ล้านบาท ลดผลกระทบ
ด้านมลพิษได้กว่าร้อยละ 10 และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับพนักงานได้กว่า 8,000 คน รวมทั้งลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชนรอบข้างได้ในวงกว้าง

(หมายเหตุ : ข้อมูลจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)

* โครงการ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน” ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแห่งภูมิภาคเอเชีย ประจ�ำปี 2557
(2014 Asia CSR Award) จากสถาบัน Asian Institute of Management-Ramon V. del Rosario, Sr. Center for Corporate Social Responsibility
(AIM-RVR CSR Center) ส�ำหรับโครงการที่มีความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม และถือเป็นรางวัลแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ในสาขาสิ่งแวดล้อม
โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 109 โครงการ จาก 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
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2. รางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมมือกับบริษัท
เอสซีจี เคมิคอลส์ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์
แห่งประเทศไทย (สวคท.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
ได้ริเริ่มโครงการรางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นในปี 2552 โครงการดังกล่าว
เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาคิดนอกกรอบและคิดค้นนวัตกรรม
โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือทางความคิดที่พึงมีต่อสังคมและความรับผิดชอบ
ต่อสิง่ แวดล้อม ควบคูไ่ ปกับการตระหนักถึงพลังความรับผิดชอบ
และความกระตือรือร้นของเหล่านักศึกษาและคณาจารย์
ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ จวบจนปี 2557
โครงการรางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ด�ำเนินการติดต่อกันมาเป็นปีที่ 7 แล้ว
โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นน�ำทั่วประเทศส่งผลงาน
เข้าร่วมโครงการแล้วจ�ำนวนทั้งสิ้น 296 ผลงาน

การเสริมสร้างความส�ำเร็จของชุมชน
ด้านการศึกษา
ดาวเชื่อมั่นว่าความพยายามด้านการพัฒนาการศึกษา
จะช่วยบ่มเพาะผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนผู้น�ำ
ในอนาคตให้มีทักษะมีความสามารถรอบด้านและหลากหลาย
เพื่อจะมีส่วนช่วยให้ความเป็นอยู่ของผู้คนในอนาคตดีขึ้น
โดยดาวได้มุ่งเน้นในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษา (STEM
Education) (Science, Technology, Engineering &
Mathematics Education) ในกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร
และมีการขยายผลไปยังดาวทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีการส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเห็นว่า
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานที่ส�ำคัญของ
การพัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับนโยบายด้านการเป็น
องค์กรพลเมืองที่ดีของสังคมของดาวทั่วโลก จึงได้ร่วมมือ
กับสถาบันและองค์กรระดับแนวหน้า เพื่อริเริ่มและพัฒนา
โครงการด้านการศึกษาต่างๆ ให้เกิดความยั่งยืน
และเป็นประโยชน์ต่อระบบการศึกษาไทยอย่างแท้จริง

1. ห้องเรียนเคมีดาว

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะ
ส่งเสริมทักษะความรู้ด้านการเรียนวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน
บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จัดโครงการ
“ห้องเรียนเคมีดาว” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาเคมี
ให้มีการใช้อุปกรณ์การทดลองแบบย่อส่วนที่ปลอดภัย
ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ใช้เวลาในการทดลองสั้นลง ลดภาระ
การขจัดของเสียจากการทดลอง อีกทั้งผู้เรียนทุกคนสามารถ
ท�ำการทดลองได้จริง ไม่ใช่เพียงแต่ฟังบรรยายสรุปจาก
ครูผู้สอนเท่านั้น ซึ่งโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” นี้เน้น
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการทดลอง
เคมีเพื่อเพิ่มประสบการณ์และศักยภาพของครูและนักเรียน
ด้วยเทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน (SmallScale Chemistry Laboratory) อันเป็นวิธีการเรียนรู้
การทดลองเคมีที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง
ด้วยเทคนิคที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโก และที่ผ่านมา
ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ โดยได้มี
การน�ำไปใช้กับโรงเรียนในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมนี
ออสเตรีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น จีน กัมพูชา เป็นต้น
และถือเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนได้น�ำเอาหลักสูตรนี้มาใช้
ในระบบการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
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ปัจจุบันโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ได้ขยายผลด�ำเนิน
กิจกรรมแล้วทั้งสิ้น 5 ระยะ ระยะที่ 1 บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” และการแนะน�ำ
การสอนการทดลองเคมีแบบปลอดภัย ระยะที่ 2 การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ: ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน ให้แก่คณาจารย์
ผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ�ำนวน
21 โรงเรียนในจังหวัดระยอง ระยะที่ 3 การติดตามและ
ประเมินการสอน ระยะที่ 4 ประกวดการน�ำเสนอการประยุกต์
รูปแบบการทดลองเคมีแบบย่อส่วน และระยะที่ 5 การอบรม
ครูต้นแบบห้องเรียนเคมีดาว เพื่อพัฒนาวิทยากรปฏิบัติการ
เคมีแบบย่อส่วนในประเทศไทยให้มีศักยภาพพร้อมที่จะ
เผยแพร่เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้เป็นที่แพร่หลาย
ต่อไป โครงการนี้ท�ำให้ครูและนักเรียนสามารถท�ำการทดลอง
วิทยาศาสตร์ได้จริงและมีความปลอดภัยในการทดลองเคมี
มากยิ่งขึ้นหลังจากการใช้เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน
เพราะมีการใช้สารเคมีน้อยกว่าการทดลองแบบปกติถึง 2,000
เท่า และนักเรียนมีความสนุกในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
มากยิ่งขึ้น และมีแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์
ในระดับสูงต่อไป ในปี 2557 มีครูระดับประถมและมัธยมศึกษา
เข้าร่วมทั้งหมด 60 คน จาก 21 โรงเรียนในจังหวัดระยอง
และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นกว่า 10,000 คน

2. พัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี

โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมีเป็น
ความร่วมมือระหว่างสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
กับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแนวใหม่ให้กับ
นักเรียนช่างเทคนิครุ่นใหม่ให้มีทักษะเชี่ยวชาญในงาน ซึ่งเป็น
ที่ต้องการของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ภายใต้
แนวคิดใหม่ ซึ่งเป็นองค์ความรู้เรื่อง “การเรียนรู้วิธีการเรียน”
หรือ Learn How to Learn และ “การเรียนรู้ด้วยการลงมือท�ำ”

หรือ Learning by Doing มาใช้เป็นแนวทางในการเรียน
การสอน โดยใช้เวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี เมื่อจบ
การศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมีวิทยาลัย
เทคนิคมาบตาพุดเป็นวิทยาลัยน�ำร่อง ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2552
เป็นต้นมา กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุน
โครงการดังกล่าวเป็นมูลค่า 5.5 ล้านบาท ปัจจุบันมีนักศึกษา
ที่จบหลักสูตรแล้วจ�ำนวน 6 รุ่น และบริษัทฯ ได้รับนักศึกษา
จากโครงการนี้เข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทฯ จ�ำนวน 14 คน
รวมทั้งพนักงานของบริษัทฯ ยังได้อาสาเป็นอาจารย์พิเศษ
ร่วมสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในโรงงานให้นักศึกษา
ในโครงการอีกด้วย

3. โรงเรียนของหนูปลอดภัย

ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
ให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรกเสมอ พนักงานดาวอาสาของ
บริษัทฯ จึงทุ่มเทเวลาเพื่อปลูกฝังการตระหนักรู้ในเรื่อง
ความปลอดภัยให้กับเด็กๆ และช่วยปรับปรุงความปลอดภัย
ให้กับโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียน
มีสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่ดีและปลอดภัย ทุกๆ ปี
พนักงานดาวอาสาจะจัดกิจกรรมให้ความรู้พื้นฐานด้าน
ความปลอดภัยแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โดยมีเป้าหมายเพื่อท�ำให้โรงเรียนเหล่านั้นเป็นสถานที่
ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ทั้งนี้ นักเรียนจะร่วมมือกับพนักงานดาวอาสา
เพื่อส�ำรวจความปลอดภัยของโรงเรียนและรายงานสรุป
หลังจากนั้นบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนปรับปรุงแก้ไขพื้นที่
ที่ไม่ปลอดภัยจากรายงานดังกล่าว โดยการซ่อมแซมอุปกรณ์
หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกพื้นฐานด้วยงบประมาณ
5 หมื่นบาทต่อโรงเรียน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ด�ำเนิน
กิจกรรมโรงเรียนของหนูปลอดภัยทั้งสิ้น 2 โรงเรียน ซึ่งมี
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 752 คน และพนักงานดาวอาสา
ร่วมกิจกรรมมากกว่า 80 คน โดยนับตั้งแต่ปี 2551 บริษัทฯ
ได้จัดโครงการดังกล่าวมาแล้วทั้งสิ้น 19 โรงเรียน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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4. อุปถัมภ์โรงเรียนกับหอการค้าอเมริกัน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับหอการค้า
อเมริกัน ด�ำเนินโครงการอุปถัมภ์โรงเรียนในจังหวัดระยอง
มาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว ทั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาสาธารณูปกรณ์พื้นฐาน อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่เด็ก
นักเรียน โดยให้การสนับสนุนในรูปของเงินทุนในการก่อสร้าง
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของโรงเรียน
เช่น ห้องน�้ำ ห้องเรียนอนุบาล ห้องเรียน ห้องสมุด
และสนามเด็กเล่น พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาต่างๆ
อย่างครบครัน ในปี 2551 - 2557 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนต่างๆ ไปแล้ว 10 แห่ง มีนักเรียน
ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการจ�ำนวนทั้งสิ้นกว่า 6 พันคน

5. ทุนการศึกษา

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้มอบทุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษาสถาบันต่างๆ เป็นประจ�ำทุกปีนับตั้งแต่ปี 2518
มาจนถึงปัจจุบัน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ในสาขา
วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
วัดคุม วิทยาศาสตร์สาขาเคมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ และพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
และมีความตั้งใจใฝ่รู้ให้มีความมุ่งมั่นในการศึกษาต่อไป
นับตั้งแต่ปี 2548 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
ไปทั้งสิ้น 92 ทุน

ด้านสิ่งแวดล้อม
การปกป้องมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นพันธสัญญา
ของดาว ที่เราปฏิบัติควบคู่ไปกับการด�ำเนินงานของเรามา
โดยตลอด โดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ด�ำเนินโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญๆ ได้แก่

1. กิจกรรมท�ำความสะอาดชายฝั่งสากล

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมมือกับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชุมชนรอบโรงงาน และธุรกิจท้องถิ่นต่างๆ ในการด�ำเนินการ
โครงการกิจกรรมท�ำความสะอาดชายฝั่งสากลในพื้นที่
มาบตาพุด และให้การสนับสนุนโครงการติดต่อกันมาเป็น
ระยะเวลา 12 ปีแล้ว กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยอนุรักษ์สิ่งมีชีวิต
ในทะเล แต่ยังช่วยกระตุ้นจิตส�ำนึกการปกป้องชายหาดและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่สมาชิกในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้นด้วย

ตารางสถิติกิจกรรมท�ำความสะอาดชายหาดสากล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2553 - 2557)
รายละเอียด

2553

2554

2555

2556

2557

จ�ำนวนอาสาสมัคร
(คน)

2,500

2,600

2,300

3,000

2,966

11.5
(หาดแม่ร�ำพึง หาดน�้ำริน หาดพยูน)

10.4
(หาดแม่ร�ำพึง หาดน�้ำริน หาดพยูน)

10.5

12.1

พื้นที่ครอบคลุม
17.5
17.5
7.5
(กิโลเมตร)
(หาดแหลม
(หาดแม่ร�ำพึง)
(หาดแม่ร�ำพึง)
		
เจริญ - หาดพลา)			
					
น�้ำหนักขยะที่เก็บได้
(ตัน)

13

8.17

15.3

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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2. ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและท�ำแนวป้องกัน
สีเขียว

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ด�ำเนินการและให้
การสนับสนุนกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและบริเวณ
ใกล้เคียงมาอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยตลอด ทั้งนี้
เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการสร้างแนวป้องกัน
สีเขียวและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วยปลูกฝัง

จิตส�ำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานของบริษัทฯ
และคนในชุมชนนั้นๆ ด้วย ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ
ได้ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปแล้วมากกว่า 51,000 ต้น
โดยกิจกรรมการปลูกต้นไม้จะจัดขึ้นในวาระต่างๆ รวมทั้ง
โอกาสส�ำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ วันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นต้น

สถิติการปลูกต้นไม้ (ปี 2552 - 2557)
สถานที่

อาณาบริเวณ
(ตารางเมตร)

จ�ำนวนไม้ยืนต้น
(ต้น)

สถานที่ต่างๆ ของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

24,918

295

สถานที่ต่างๆ ของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

70,390

32,181

นอกพื้นที่บริษัทฯ บนถนนสาย ไอ-10 ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

16,500

451

นอกพื้นที่บริษัทฯ บนถนนสาย ไอ-10 ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน

16,500

1,400

ปลูกป่าชายเลนที่ปากน�้ำประแส

80,000
(50 ไร่)

8,500

8,000
(5 ไร่)

5,000

เขาภูดร ร่วมกับเทศบาลต�ำบลบ้านฉาง		

2,500

ปลูกต้นไม้ที่หาดน�้ำริน ร่วมกับเทศบาลต�ำบลบ้านฉาง 		
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

1,500

เขาห้วยมะหาด ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ป่าชากลูกหญ้า	

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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3. โครงการ ดาว ประเทศไทย อนุรักษ์ป่าไม้
สร้างฝายถวายพ่อหลวง

เป็นกิจกรรมสร้างฝายบริเวณอ่างเก็บน�้ำ
บ้านเขาภูดร-ห้วยมะหาด จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 87 พรรษา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชะลอการชะล้างพังทลายของดิน
ป้องกันไฟป่า เก็บน�้ำไว้เป็นแหล่งน�้ำให้สัตว์ป่า
และเกษตรกรรมในท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีพนักงานดาวอาสา
และครอบครัวรวมกว่า 300 คนเข้าร่วมใน 5 รอบกิจกรรม
ในระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2557

ด้านการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน
พันธสัญญาและความเชื่อ ความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับองค์กรมากว่า
ร้อยปี เราให้ความส�ำคัญกับความต้องการที่แท้จริง
ของชุมชน และพัฒนาโครงการเพื่อให้สอดรับกับ
ความต้องการเหล่านั้น โดยชุมชนไม่เพียงแต่เข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เราจัดขึ้นเท่านั้น แต่ยังมี
บทบาทตั้งแต่การริเริ่ม พัฒนา และสืบสานโครงการต่างๆ
เพื่อสร้างความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกัน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้การสนับสนุน
อ�ำเภอบ้านฉางในการจัดท�ำ “แผนพัฒนาบ้านฉาง”
ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกใน 22 หมู่บ้าน 3 ต�ำบล
ในเขตอ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง กว่า 1,200 คน

1. สร้างบ้านกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย
เพื่อมนุษยชาติ

ด้วยความร่วมมือของมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อ
มนุษยชาติ (Habitat for Humanity International)
แห่งสหรัฐอเมริกา ทั้งผู้บริหารและพนักงานของกลุ่ม
บริษัท ดาว ประเทศไทย ต่างมีส่วนช่วยกันสร้างบ้าน
ให้กับเพื่อนมนุษย์ในหลายพื้นที่ เช่น ชุมชนบ้านฉาง
ชุมชนมาบตาพุด และชุมชนมาบชลูด จังหวัดระยอง
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้การช่วยเหลือในการสร้างบ้าน
เพื่อคนไทยที่มีรายได้น้อยไปแล้วจ�ำนวน 2 หลัง
ในต�ำบลพลาและต�ำบลล้อเกวียน หากนับตั้งแต่ปี 2549
เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ส่งมอบบ้านให้กับผู้ขาดแคลน
ไปแล้วทั้งสิ้น 25 หลัง

2. แผนพัฒนาบ้านฉาง

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้การสนับสนุน
อ�ำเภอบ้านฉางในการจัดท�ำ “แผนพัฒนาบ้านฉาง”
ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกใน 22 หมู่บ้าน 3 ต�ำบล ในเขต
อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง กว่า 1,200 คน ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดท�ำแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้
เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความส�ำเร็จของชุมชน
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในแผนระบุถึงโครงการ
ต่างๆ ที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน รวมทั้ง
ระบุว่าโครงการใดที่สามารถน�ำไปด�ำเนินการได้เอง
หรือต้องร่วมมือกับภาครัฐบาลหรือภาคเอกชนต่อไป
นอกจากนี้ ยังช่วยเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนสามารถ
เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ได้ด้วย โดยในปี 2556 บริษัทฯ
และชุมชนในอ�ำเภอบ้านฉางได้ร่วมจัดท�ำแผนพัฒนา
จนแล้วเสร็จ และได้มีการส่งมอบแผนให้กับผู้แทนชุมชน
และอ�ำเภอบ้านฉางไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2556
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รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

47

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์แผนพัฒนาบ้านฉาง
และนิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด จัดกิจกรรม
“ห้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่”
ณ สนามกีฬาเทศบาลบ้านฉาง อ�ำเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง และจัดท�ำโครงการ “เพลินอังกฤษ
กับพี่ๆ ดาว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษให้กับเด็กปฐมวัยอายุ 9 - 12 ปี
ในปี 2557 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้เดินหน้า
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบ้านฉาง ดังนี้
• ร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
บ้านฉาง และนิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด จัดกิจกรรม
“ห้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่” ณ สนามกีฬาเทศบาล
บ้านฉาง อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมรวมแล้วกว่า 3,000 คน นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้ส่งมอบตู้ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และห้องสมุดมีชีวิต
ให้เป็นสมบัติของอ�ำเภอบ้านฉาง ภายใต้การดูแลของเทศบาล
เมืองบ้านฉาง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ส�ำหรับเยาวชนในเขตพื้นที่
อ�ำเภอบ้านฉางและจังหวัดระยองต่อไป
• จัดท�ำโครงการ “เพลินอังกฤษกับพี่ๆ ดาว”
ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษที่เปิดสอนในช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับ
เด็กปฐมวัยอายุ 9 - 12 ปี ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นความต้องการ
ของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง มีเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น 172 คน

3. สมาคมเพื่อนชุมชน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นหนึ่งในสมาชิก
“เพื่อนชุมชน” ซึ่งเป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมครั้งแรกในประเทศไทย ประกอบด้วยพันธมิตร
5 บริษทั ได้แก่ ดาว ประเทศไทย, กลุม่ ปตท., เอสซีจ,ี บีแอลซีพี
และโกลว์ ที่มีความตั้งใจและจริงใจในการดูแลพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม มุง่ มัน่ แก้ปญ
ั หาร่วมกัน
ด้วยการถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์และตรวจสอบ
ดูแลกันเอง โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้
อย่างยั่งยืน ซึ่งได้ยกระดับเป็น “สมาคมเพื่อนชุมชน”
มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นรวมเป็น 16 บริษัท และในอนาคต
จะมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมาร่วมกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อ
ให้เกิดเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการผลักดัน
ให้ระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กิจกรรมส�ำคัญๆ ของสมาคมฯ ในรอบปี 2557
ที่ผ่านมา ได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ส�ำหรับชุมชนทั้งในพื้นที่
มาบตาพุดและบ้านฉางจ�ำนวน 27 ครั้ง กิจกรรมมอบทุน
การศึกษาจังหวัดระยองปีละจ�ำนวน 27 ทุน ค่ายกวดวิชา
มหกรรมการศึกษาระยอง การให้ความรู้ภาษาอังกฤษ
และวิทยาศาสตร์ การมอบทุนนักเรียนพยาบาล จ�ำนวน 48 ทุน
รวมเป็น 300 ทุนการศึกษา การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
โครงการอบรมการน�ำระบบ Process Safety Management
ไปใช้อย่างมีประสิทธิผล ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม (Plant Manager Club) และการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กิจกรรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
สิ่งแวดล้อมกับโรงงานในกลุ่มเพื่อนชุมชน โครงการ
เพื่อนช่วยเพื่อน 2014 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการ
ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ
ในมาบตาพุด คอมเพล็กซ์ การอบรมทบทวนแผนฉุกเฉินชุมชน
และโรงเรียน เป็นต้น
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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4. โครงการยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน

ในปี 2557 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
ได้เริ่มด�ำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อ
“ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน
รวมกลุ่มเพื่อน�ำเสนอโครงการที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ให้แก่ชุมชนในจังหวัดระยอง ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะให้
โอกาสพนักงานได้ช่วยเหลือชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่แล้ว
ยังเป็นโอกาสทีจ่ ะให้เขาเหล่านัน้ ใกล้ชดิ และสร้างความสัมพันธ์
อันดีต่อชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย ซึ่งในปีนี้ พนักงานดาวอาสา
ได้ริเริ่มและด�ำเนินงาน 6 กิจกรรม ประกอบด้วย
• กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบ
เกษตรกรรม โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลส�ำนักท้อน
เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชน
วัดสุวรรณรังสรรค์ จ�ำนวน 34 คน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร
ณ แปลงสาธิตบ้านปราชญ์เกษตรกรในอ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง ซึ่งนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการท�ำนาข้าว
ในทุกขั้นตอน ชมแปลงเกษตรพืชผักสวนครัว และฝึกท�ำ
ปุ๋ยหมักและน�้ำหมักชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือน ทั้งนี้ ความรู้
ที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรมดังกล่าวจะน�ำไปใช้ต่อยอด
ในโครงการแปลงเกษตรสาธิตของโรงเรียนฯ
• กิจกรรมปรับปรุงสนามเด็กเล่นในโรงเรียน
โดยบริษัทฯ ได้มอบเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนวัดชากหมาก ต�ำบลส�ำนักท้อน
อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งเครื่องเล่นดังกล่าวได้รับ
การออกแบบและผลิตโดยพนักงานของบริษัทฯ นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อส่งเสริมจินตนาการด้านการเรียนรู้
กระบวนความคิดและกล้าแสดงออกให้แก่นักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล จ�ำนวนกว่า 100 คน อีกด้วย

• กิจกรรมติดตั้งเครื่องกรองน�้ำในโรงเรียน โดยได้
ติดตั้งเครื่องกรองน�้ำแบบรีเวิร์ส ออสโมซิส ซึ่งเป็นนวัตกรรม
การกรองน�้ำที่มีคุณภาพสูงของดาว และจัดอบรมวิธีการดูแล
รักษาเครื่องกรองน�้ำให้แก่นักเรียน พร้อมมอบเครื่องวัดค่า
ความเข้มข้นของสารละลายที่ปนเปื้อนในน�้ำ เพื่อใช้ใน
การตรวจสอบคุณภาพและความสะอาดของน�้ำที่ผ่าน
กระบวนการกรอง โดยในปี 2557 ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียน
ในจังหวัดระยองทัง้ สิน้ 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด
โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม โรงเรียนบ้านฉาง
กาญจนกุลวิทยา โรงเรียนบ้านพยูน โรงเรียนวัดเนินกระปรอก
และโรงเรียนวัดประชุมมิตรบ�ำรุง
• กิจกรรมตกแต่งห้องสมุดและกิจกรรมเล่านิทาน
ให้แก่นักเรียนที่มีพัฒนาการช้า พนักงานดาวอาสาได้ร่วม
ปรับปรุงตกแต่งห้องเล่านิทาน รวมทั้งจัดกิจกรรมเล่านิทาน
ให้แก่นกั เรียนทีม่ พี ฒ
ั นาการช้าตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน 20 คน ของโรงเรียนวัดพลา
จังหวัดระยอง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน
การพูด การเขียน ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และสนุกสนาน
ต่างๆ

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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5. พัฒนาช่างฝีมือระยอง

• กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานพลาสติก
ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคณะครูโรงเรียน
บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จ�ำนวน 80 คน พนักงานดาว
อาสาได้จัดกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการผ่าน ดาว พลาสติก”
ณ โรงงานของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัด
กิจกรรมสถานีวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่
ความเกี่ยวข้องระหว่างพลาสติกกับชีวิตประจ�ำวัน
การสาธิตการขึ้นรูปโฟมผ่านกระบวนการทางเคมี การให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานพลาสติกประเภทต่างๆ
การจ�ำลองวิธีการบ�ำบัดน�้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ ทั้งนี้คณะครู
และนักเรียนยังได้เข้าชมห้องปฏิบัติการมาตรฐานระดับ
สากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การใช้อุปกรณ์
ความปลอดภัย รวมไปถึงการจัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัย
อีกด้วย
• กิจกรรมซ่อมแซมสนามเด็กเล่น โดยมีพนักงาน
ดาวอาสาและผู้รับเหมากว่า 200 คน จัดกิจกรรม
“ซ่อมบ�ำรุงจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน” ณ โรงเรียนวัดประชุม
มิตรบ�ำรุง อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ในการนี้ บริษัทฯ
ได้ท�ำความสะอาด ซ่อมแซม และทาสีโรงอาหาร อุปกรณ์
เครื่องเล่นบริเวณสนามเด็กเล่น ก�ำแพงโรงเรียน
และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน
กว่า 200 คน ใช้งานช่วงเปิดเทอม

ในปี 2557 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
ร่วมกับส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (กนอ.)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิสาหกิจชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดระยอง และเทศบาล
เมืองมาบตาพุด จัดท�ำพิธีลงนามยืนยันข้อตกลง
“ความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ช่างประจ�ำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน”
ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ สร้างความเข้มแข็ง
และความส�ำเร็จของชุมชน พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชน
และหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการวางแผน
และลงมือปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความส�ำเร็จ
ในระยะยาวร่วมกัน

ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
1. การประชุมประสานงานให้ค�ำปรึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน

การประชุมประสานงานให้ค�ำปรึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมโรงงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
เพื่อน�ำเสนอมุมมองจากภายนอกต่อการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ ในด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และการด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืน โดยผู้ร่วมประชุม
ประกอบไปด้วยตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้น�ำชุมชน สื่อมวลชน และตัวแทนชุมชนในพื้นที่ต่างๆ
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีการจัดการประชุม
อยู่สองคณะ โดยคณะที่หนึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2553 อยู่ที่
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ส่วนคณะที่สอง ซึ่งก่อตั้ง
ในปี 2554 อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทั้งนี้
นับแต่เริ่มก่อตั้งมีการประชุมไปแล้วทั้งสิ้น 32 ครั้ง
โดยในปี 2557 มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
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2. กิจกรรมสานสัมพันธ์

กิจกรรมสานสัมพันธ์เป็นการประชุมอย่างไม่เป็น
ทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน
และเป็นเวทีพบปะพูดคุยถึงการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน
โดยได้มีการด�ำเนินกิจกรรมกับ 52 ชุมชนในเทศบาลต�ำบล
บ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลต�ำบลพลา
และเทศบาลเมืองมาบตาพุด ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ
จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รวม 30 ครั้ง

การช่วยเหลือสังคมด้านอื่นๆ

1. โครงการร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้การสนับสนุน
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ในการผ่าตัดและการดูแลหลังผ่าตัด
แก่เด็กด้อยโอกาสที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคปากแหว่ง
เพดานโหว่มาตั้งแต่ปี 2540 และในปี 2555 - 2557
บริษัทฯ พร้อมด้วยพันธมิตรคู่ค้าและพนักงานได้ร่วม
บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิฯ ไปแล้วทั้งสิ้นจ�ำนวน 3 ล้านบาท
โดยเงินดังกล่าวสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการผ่าตัด
และติดตามการรักษาแก่เด็กในพื้นที่จังหวัดระยอง
และพื้นที่ภาคตะวันออกได้กว่า 210 การรักษา

นอกเหนือจากการด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริม
ความส�ำเร็จของชุมชนแล้ว ในปี 2557 กลุ่มบริษัท ดาว
ประเทศไทย ยังได้ร่วมให้ความช่วยเหลือสังคมในด้านอื่นๆ
ที่ส�ำคัญ ได้แก่

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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3. สนับสนุนวันประชุมวิชาการนานาชาติ

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนสมาคม
เคมีแห่งประเทศไทยในการจัดการประชุมวิชาการ
นานาชาติด้านโมเลกุลขนาดใหญ่ (Macromolecules)
ครั้งที่ 45 ภายใต้โครงการ IUPAC World Polymer
Congress ประจ�ำปี 2557 ซึ่งการประชุมดังกล่าว
เป็นการประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์
ทางโพลิเมอร์ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุด จัดขึ้นเป็น
ประจ�ำทุก 2 ปี ในปีนี้มีผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์
ที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมประชุมประมาณ
1,400 คน

2. การสนับสนุนมูลนิธิขาเทียม

ตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้บริจาค
ผลิตภัณฑ์โพลิยูรีเทน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำคัญส�ำหรับการผลิต
ขาเทียมให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นปริมาณการผลิตขาเทียมกว่า
30,000 ขา อีกทั้งยังเล็งเห็นความส�ำคัญในการช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ด้วย
การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การจัดเก็บสารเคมี
อย่างปลอดภัย การจัดท�ำแผนงานด้านความปลอดภัยให้กับ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และในปี 2557 ได้มีการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ อีกด้วย

4. กิจกรรม “ดาวร่วมใจ มอบไออุ่น”

มอบเงินบริจาคจากพนักงานกว่า 7 หมื่นบาท ให้แก่
ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
เพื่อจัดซื้อเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อช่วยเหลือนักเรียน
และผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดเชียงราย

บริษัทฯ ได้บริจาคผลิตภัณฑ์โพลิยูรีเทน
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำคัญส�ำหรับ
การผลิตขาเทียมให้กับมูลนิธิขาเทียม
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นปริมาณ
การผลิตขาเทียมกว่า 30,000 ขา
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รางวัลและการเชิดชูเกียรติ
ประจ�ำปี 2557
ในปี 2557 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้รับรางวัลและการเชิดชูเกียรติส�ำหรับการด�ำเนินงานในหลายๆ ด้าน
จากหลากหลายสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ดังนี้

รางวัลทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
• รางวัลธรรมาภิบาลส�ำหรับความเป็นเลิศในการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือรางวัล
“ธงขาว ดาวเขียว” จ�ำนวน 12 บริษัท และ “ธงขาว ดาวทอง” จ�ำนวน 6 บริษัท จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รางวัล “ธงขาว ดาวทอง”
(ปี 2550 - 2557)

รางวัล “ธงขาว ดาวทอง”
(ปี 2552 - 2557)

รางวัล “ธงขาว ดาวเขียว”
(ปี 2557)

• บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด
• บริษัท สยามโพลีสไตรีน จ�ำกัด
• บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จ�ำกัด
• บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ำกัด
• บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ�ำกัด

• บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด
• บริษัท สยามโพลีสไตรีน จ�ำกัด
• บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จ�ำกัด
• บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ำกัด
• บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ�ำกัด
• บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

• บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด
• บริษัท สยามโพลีสไตรีน จ�ำกัด
• บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จ�ำกัด
• บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ำกัด
(โรงงานเลเทกซ์สังเคราะห์)
• บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ�ำกัด
• บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด
(โรงงานโพลิโอเลฟินส์ เอนแคปซูแลนท์ ฟิลม์ )
• บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
• บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
• บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ
แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
• บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ำกัด
(โรงงานโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ)
• บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด
(โรงงานโพรพิลีนไกลคอล)
• บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

• โรงงานโพรพิลีนออกไซด์ โรงงานโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ และโรงงานผลิตฟิล์ม

พลาสติกส�ำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับเกียรติบัตรรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3” จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากทั้ง 3 โรงงานมีการด�ำเนินงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการปกป้องสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ รวมถึงการสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้กับพนักงานทุกคน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

• รางวัลเกียรติคุณระดับเหรียญทองในโครงการรณรงค์

ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์ประจ�ำปี 2557
จากกระทรวงแรงงาน

• รางวัล “องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น
ประจ�ำปี 2557” (CSR Excellence Recognition Awards
2014) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย โดยบริษัทฯ
ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปีแล้ว นอกจากนี้
ยังได้รับเกียรติบัตรจากโครงการหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์
ไทย-สหรัฐฯ (Thai-U.S. Creative Partnership) ส�ำหรับ
ความร่วมมือด้านการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์อีกด้วย

รางวัลด้านสังคม

รางวัลด้านอื่นๆ

• โครงการ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน”
รับรางวัลชนะเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแห่งภูมิภาค
เอเชีย ประจ�ำปี 2557 โดย The Asian Institute of
Management - Ramon V. del Rosario, Sr. Center for
Corporate Social Responsibility (AIM-RVR CRS Center)
ส�ำหรับโครงการที่มีความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม และถือเป็น
รางวัลแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ในสาขาสิ่งแวดล้อม
โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 109 โครงการ จาก 12 ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย

• บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
รับรางวัล “ฮาลาลดีเด่นส�ำหรับผู้ประกอบการใหม่
ประจ�ำปี 2557” จากคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด
ระยอง ทั้งนี้ บริษัททั้งหมดที่ได้รับรางวัลเป็นผู้ประกอบการ
ที่ขอรับรางวัลเป็นครั้งแรก และต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ
การบริหารจัดการด้านฮาลาลฉบับล่าสุด

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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