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ผลงำนของเด็กชำยสุวิจักขณ์ แก้วรำช 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนระยองวิทยำคม 
ผู้ชนะเลิศกำรประกวดวำดภำพระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
หัวข้อ “วิทยำศำสตร์เพื่อชีวิตที่ดีกว่ำ” 
ในโครงกำร “ห้องเรียนรู้วิทยำศำสตร์เคลื่อนที่” 
ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภำยใต้แผนพัฒนำบ้ำนฉำง
ของกลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ด�าเนินงานตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการให้พันธสัญญาด้วยความสมัครใจโดยมีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และมุ่งมั่นด�าเนินงานภายใต้ปณิธาน
ที่เน้นน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความยั่งยืนเป็นอันดับแรก

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จึงได้จัดท�ารายงาน “ผลการด�าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน” ขึ้น เพื่อน�าเสนอผลการด�าเนินงาน ในปี 2557  
ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนและการด�าเนินธุรกิจขององค์กร

รายงานฉบับนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องยืนยันการด�าเนินงานตามพันธสัญญาของบริษัทฯ 
เท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานตามแนวทาง  
เพื่อความยั่งยืนขององค์กรอีกด้วย และเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับความยั่งยืนของชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต่อไป
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ปี 2557 ถือเป็นอีกปีแห่งความส�าเร็จ
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  
ซึ่งบริษัทฯ มีผลการด�าเนินงาน 
โดยรวมเป็นที่น่าพอใจ 
แม้ความต้องการของตลาด
จะเป็นไปอย่างเชื่องช้า

ส�ำหรับกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตโพลิอีเทอร์ โพลิออล 
แห่งใหม่ที่นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย มีควำมคืบหน้ำ 
อย่ำงต่อเนื่อง และจะแล้วเสร็จพร้อมเริ่มด�ำเนินกำรผลิตได ้
ในช่วงต้นปี 2558 ซึ่งโรงงำนแห่งใหม่นี้ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองรับตลำด 
โพลิยูรีเทนที่มีกำรเติบโตและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องใน 
ภำคพื้นเอเชียแปซิฟิก

ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย 
และบริษัท ดำว ทั่วโลก ยึดมั่นในพันธสัญญำที่จะปฏิบัติงำน
ด้วยควำมรบัผดิชอบ (Responsible Care®) ทัง้ในด้ำนกำรผลติ
และกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทั่วโลก กำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย 
เป็นแนวทำงหลักในกำรด�ำเนินธุรกิจนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ  
เรำปฏิบัติตำมวิสัยทัศน์กำรลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์  
ลดกำรบำดเจ็บ และลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรเฝ้ำระวังและควบคุม 
ในทุกขั้นตอนกำรผลิต จำกควำมพยำยำมและควำมทุ่มเท 
ที่กล่ำวมำข้ำงต้น ในปี 2557 กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย  
ได้รับรำงวัลด้ำนควำมปลอดภัยและด้ำนสิ่งแวดล้อมมำกมำย  
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ รำงวัล “ธงขำว ดำวทอง” จ�ำนวน 6 โรงงำน 
และ “ธงขำว ดำวเขียว” จ�ำนวน 12 โรงงำน และ 
รับประกำศนียบัตรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 3  
จ�ำนวน 3 โรงงำน

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเป็นองค์กรพลเมืองที่ด ี
ของสังคม และได้ด�ำเนินโครงกำรด้ำนกิจกรรมเพื่อพัฒนำ
ชุมชนและสังคมหลักๆ รวมไปถึงกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ต่ำงๆ 
ตลอดปี 2557 ซึ่งได้สร้ำงประโยชน์ให้กับคนในชุมชน 
และสังคมกว่ำ 153,900 คน และปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทฯ  
ได้เปิดโอกำสให้พนักงำนได้น�ำเสนอโครงกำรที่จะช่วยปรับปรุง
คุณภำพชีวิตให้แก่ชุมชนเพื่อนบ้ำน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให ้
กำรสนับสนุน ซึ่งนอกจำกโครงกำรนี้แล้ว ยังมีอีกหลำย
โครงกำรที่พนักงำนของบริษัทฯ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมอำสำ 
ร่วมกับบริษัทฯ ด้วยควำมจริงจังและเต็มใจ รวมเป็นจ�ำนวน 
ทั้งสิ้น 484 คน รวมเวลำอำสำสมัครทั้งสิ้น 4,938 ชั่วโมง 
กำรท�ำงำน

จำกควำมมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมอุตสำหกรรมให้ยั่งยืน
ภำยใต้โครงกำร “ดำว เคมิคอล เพื่ออุตสำหกรรมยั่งยืน”  
ทั้งในวงกว้ำงและเชิงลึกอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2557 
กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ได้รับรำงวัล Asian CSR Award 
ด้ำนกำรดูแลสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี 2557 ซึ่งถือเป็นรำงวัล
ระดับนำนำชำติที่น่ำภำคภูมิใจ

ควำมส�ำเร็จที่เกิดขึ้นในปี 2557 นี้ เป็นผล 
จำกควำมร่วมมืออย่ำงยอดเยี่ยมทั้งในส่วนของพนักงำน 
และทุกภำคส่วน ซึ่งในโอกำสนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่ำน 
ที่มีส่วนในควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 
และควำมยั่งยืนนี้ และจะยังคงรักษำมำตรฐำนในกำรเป็น
ธุรกิจที่ไว้วำงใจได้ และร่วมส่งเสริมควำมส�ำเร็จของชุมชน 
และสังคมโดยรวมอย่ำงยั่งยืนต่อไป
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ดำวเริ่มด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปี 2510 โดยได ้
ก่อตั้งบริษัท ดำว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด ขึ้น เพื่อน�ำเข้ำ 
และจัดจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ต่ำงๆ ผ่ำนส�ำนักงำนกรุงเทพฯ 
กระทั่งในปี 2521 บริษัทฯ ได้เปิดโรงงำนแห่งแรกขึ้นที ่
อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร เพื่อผลิตโพลิสไตรีน
ด้วยเห็นถึงศักยภำพกำรเติบโตของตลำดเคมีภัณฑ์ในประเทศ 
รวมทั้งภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในปี 2530 ดำวได้ลงนำมในสัญญำร่วมทุนเป็นครั้งแรก
กับเครือซิเมนต์ไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทอุตสำหกรรม 
ที่เป็นที่ยอมรับมำกที่สุดในประเทศไทย เพื่อก่อตั้งกลุ่มบริษัท
ร่วมทุน เอสซีจี-ดำว (SCG-DOW Group) ต่อมำบริษัทฯ  
ได้ขยำยฐำนกำรผลิตไปยังนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด 
ในจังหวัดระยอง และได้เริ่มก่อสร้ำงโรงงำนสไตรีน- 
บิวทำไดอีน เลเท็กซ์ และโรงงำนโพลิยูรีเทนขึ้นในปี 2536  
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ บริษัทฯ ได้ขยำยกำรลงทุนเพิ่มขึ้น 
ตำมล�ำดับ อำทิ โรงงำนโพลิสไตรีน โรงงำนเอทิลเบนซีน  
โรงงำนสไตรีนโมโนเมอร์ โรงงำนโพลิเอทิลีน และอื่นๆ  
จวบจนปัจจุบัน

นอกจำกนี้ ยังเป็นผู้น�ำในกำรน�ำเข้ำเคมีภัณฑ์ส�ำหรับ
อุตสำหกรรมที่หลำกหลำย รวมไปถึงเคมีภัณฑ์เพื่อกำรเกษตร
และผลิตภัณฑ์ก�ำจัดแมลงภำยในบ้ำนเรือน

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย เป็นฐำนกำรผลิต 
ที่ใหญ่ที่สุดของดำวในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

สร้างสรรค์นวัตกรรม 
ทางวิทยาศาสตร์ 
สู่พันธมิตร 
เพื่อความยั่งยืน 
ทางธุรกิจและสังคม
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ค่านิยมของเรา

ความซื่อสัตย์สุจริต
เรำยึดมั่นในค�ำสัญญำและถือว่ำเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด

ส�ำหรับเรำ ค�ำพูดของเรำคือข้อผูกพันที่เรำต้องยึดถือปฏิบัต ิ
และเรำให้ควำมส�ำคัญกับมำตรฐำนทำงด้ำนจริยธรรมสูงสุด 
ในทุกๆ ควำมสัมพันธ์และทุกสิ่งที่เรำด�ำเนินกำรทั่วโลก  
ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อควำมส�ำเร็จของบริษัทฯ 

การเคารพผู้อื่น 
เรำยึดมั่นในคุณค่ำที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน 

พนักงำนทั้งหมดของดำว ถือเป็นกลไกอันทรงคุณค่ำ 
ในกำรขับเคลื่อนพลังแห่งกำรสร้ำงสรรค์และจินตนำกำร  
ควำมมุ่งมั่น และกำรอุทิศตนของพนักงำนของเรำ  
ล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญของกำรเติบโตของบริษัทฯ 

พิทักษ์โลกของเรา
เรำยึดมั่นในกำรปกป้องแหล่งทรัพยำกรของโลก  

กำรเดินทำงสู่ควำมยั่งยืนของดำว คือกำรท�ำงำนเพื่อแสวงหำ
ค�ำตอบที่ดีที่สุดต่อควำมท้ำทำยอันยิ่งใหญ่ที่สุด กำรตัดสินใจ
ใดๆ ของเรำ หรือนวัตกรรมต่ำงๆ ที่เรำสร้ำงสรรค์ขึ้น  
รวมทั้งควำมส�ำเร็จที่บรรลุตำมเป้ำหมำย ล้วนแล้วแต่ได้รับ
พลังขับเคลื่อนจำกควำมมุ่งมั่นที่จะ “สร้ำงมำตรฐำน 
เพื่อควำมยั่งยืน” เพื่อให้โลกมีควำมปลอดภัย ไร้มลพิษ  
และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่ำเดิมส�ำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป

จริยธรรมทางธุรกิจ

เมื่อเดือนธันวำคม 2553 คณะกรรมกำรบริหำรของดำว 
ได้น�ำจริยธรรมทำงธุรกิจแนวใหม่เข้ำมำปรับใช้ภำยใต้ชื่อ 
ไดมอนด์แสตนดำร์ด (มำตรฐำนเพชร - Diamond Standard)
โดยจริยธรรมฉบับใหม่นี้ได้วำงกรอบตำมค่ำนิยมของบริษัทฯ 
ครอบคลุมทุกด้ำน และมีควำมชัดเจนในกำรสร้ำงมำตรฐำน
ควำมคำดหวังของบริษัทฯ ต่อพนักงำน และเป็นแนวทำงให้กับ
พนักงำนน�ำไปปฏิบัติซึ่งหลักจริยธรรมนี้ได้น�ำมำใช้กับพนักงำน
ทุกคนในเครือของดำวทั้งหมด รวมถึงพนักงำนของกลุ่มบริษัท
ร่วมทุน เอสซีจี-ดำว ด้วยเช่นกัน หำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับจริยธรรมทำงธุรกิจ ไดมอนด์แสตนดำร์ดของดำว 
สำมำรถดูรำยละเอียดได้ในเว็บไซต์นี้ http://www.dow.com/
company/aboutdow/code_conduct/ethics_conduct.htm

เราจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมเพื่อลูกค้าของเรา  
ด้วยการผสมผสาน 
องค์ความรู้ด้านเคมี  
ชีววิทยา และฟิสิกส์  
เข้าด้วยกัน

ดาวจะเป็นบริษัท 
ด้านวิทยาศาสตร์
ที่มีคุณค่าและได้รับ
การนับถือมากที่สุด
ในโลก

วสิ
ยัทศัน์

พันธกิจ
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ความส�าเร็จของ

กลุ่มบริษัท ดา
2510

เริ่มด�ำเนินธุรกิจ 
ในประเทศไทยและก่อตั้ง

ส�ำนักงำนขำยในกรุงเทพฯ 

2521 
เปิดโรงงำนโพลิสไตรีน 
ซึ่งเป็นโรงงำนแห่งแรก
ของดำว ในประเทศไทย
ที่อ�ำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปรำกำร

2530
ร่วมทุนกับเอสซีจี

ตั้งกลุ่มบริษัทร่วมทุน
เอสซีจี-ดำว 2533 

ก่อสร้ำงโรงงำนเลเท็กซ์และโพลิออล 
ที่นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด 

จังหวัดระยอง
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ว ประเทศไทยกลุ่มบริษัท ดา
2544
ควบรวมกิจกำรบริษัท 
ยูเนียนคำร์ไบด์ เคมิคอล

2550
ร่วมทุนกับบริษัท โซลเวย์ ในกำรสร้ำง
โรงงำนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ที่นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย 
จังหวัดระยอง

2552
ควบรวมกิจกำร
บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮำสส ์

2555
เปิดฐำนกำรผลิตแห่งใหม่

ที่นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง
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โครงสร้างองค์กร
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย

บริษัท ดาว เคมิคอล 
ประเทศไทย จ�ากัด

นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด
• โรงงำนโพลิออล
• โรงงำนโพลิออล 
 ผสม 

นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด
• โรงงำนผลิต 
 โพลิโอเลฟินส์
 เอนแคปซูแลนท์  
 ฟิล์ม 

นิคมอุตสาหกรรม
เอเซีย
• โรงงำนโพรพิลีน 
 ไกลคอล 

• โพลิออล
• ฟอร์มูเลทเต็ด 
 โพลิออล 

• ฟิล์มพลำสติก 
 ส�ำหรับเซลล์ 
 แสงอำทิตย์ 

• โพรพิลีนไกลคอล 

• โฟมโพลิยูรีเทนแบบนิ่ม
 • เตียงนอนและหมอน
 • ฟองน�้ำถูตัว
 • เบำะของเก้ำอี้และโซฟำ
 • ที่รองศีรษะและเบำะรถยนต์
• โฟมโพลิยูรีเทนแบบแข็ง
 • ฉนวนกันควำมร้อนในตู้เย็น ห้องเย็น
 • ฉนวนกันควำมร้อนผนังห้อง อำคำร

• วัตถุดิบในกำรผลิตเซลล์แสงอำทิตย์

• ใช้เป็นสำรต้ำนกำรเยือกแข็ง สำรหล่อเย็น 
 และสำรที่ใช้ท�ำให้น�้ำแข็งที่เกำะตำมผิวเครื่องบินละลำย
• ใช้เป็นสำรที่ใช้ถ่ำยเทควำมร้อนในกระบวนกำรอุตสำหกรรม
• ใช้เป็นตัวท�ำละลำยในอุตสำหกรรม เช่น อุตสำหกรรมสี
 และเคลือบผิว (solvents)
• ใช้ในอุตสำหกรรมอำหำรและของบริโภค รวมถึงสำรที่ใช้
 ในกำรแต่งรสชำติ
• ใช้ในกำรผลิตอำหำรสัตว์เลี้ยง
• ใช้เป็นวัตถุดิบหรือสำรที่ให้ควำมชุ่มชื้นในกำรผลิต
 เครื่องส�ำอำงและผลิตภัณฑ์ดูแลร่ำงกำยส่วนบุคคล
 รวมถึงเครื่องหอมหรือน�้ำหอม
• ใช้เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ในงำนเภสัชกรรมและอุตสำหกรรมยำ
• ใช้เป็นสำรก่อเกิดปฏิกิริยำและ/หรือสำรตัวกลำงเคมี 
 ในอุตสำหกรรมยูรีเทน
• ใช้เป็นสำรที่ใช้ในอุปกรณ์ไฮดรอลิกและน�้ำยำเบรก
• ใช้เป็นสำรเติมแต่งในกระบวนกำรผลิตพลำสติก
• ใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเทอร์โมพลำสติก

บริษัท ที่ตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
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บริษัท ดาว เคมิคอล 
ประเทศไทย จ�ากัด

กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย

กลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ดาว

นิคมอุตสาหกรรม
เอเซีย
• โรงงำนโพลิอีเทอร์  
 โพลิออล 
 (แล้วเสร็จในปี 2558) 

• โพลิอีเทอร์ โพลิออล • โฟมโพลิยูรีเทนแบบนิ่ม
 • เตียงนอนและหมอน
 • ฟองน�้ำถูตัว
 • เบำะของเก้ำอี้และโซฟำ
 • ที่รองศีรษะและเบำะรถยนต์
• ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมกำรขนส่งและก่อสร้ำง 

ส�านักงานกรุงเทพฯ 
• ธุรกิจน�ำเข้ำ 

• ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของดำว อำทิ สำรเคมีและพลำสติกส�ำหรับอุตสำหกรรม 
 ยำนยนต์ สำรกรอง (เรซิน) ส�ำหรับแลกเปลี่ยนอิออนและสำรเมมเบรน 
 ที่ใช้ในกระบวนกำรรีเวอร์ส ออสโมซิสส�ำหรับระบบกรองน�้ำ เป็นต้น

บริษัท  
คาร์ไบด์ เคมิคอล 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวันออก
• โรงงำนเลเท็กซ์
 สังเครำะห์ อีมัลชั่น

• กำวน�้ำลำเท็กซ์ • ส่วนผสมของสีน�้ำทำอำคำรบ้ำนเรือน
• เคลือบวัสดุเพื่อควำมคงทน เช่น แผ่นหลังคำ
• กำวติดวัสดุ
• เคลือบเส้นใยผ้ำ

บริษัท โรห์ม แอนด์
ฮาสส์ เคมิคอล
(ประเทศไทย) จ�ากัด

นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวันออก
• โรงงำนอะคริลิก
 อีมัลชั่น
• โรงงำนโพลิ 
 อะคริลิก แอซิด 

• สำรเคลือบสีอะคริลิก
• สำรละลำยโพลิ 
 อะคริลิก แอซิด 

• ส่วนผสมของสีน�้ำทำอำคำร บ้ำนเรือน
• กำวส�ำหรับผลิตเทปกำว สติกเกอร์
• เคลือบเส้นใยผ้ำ

บริษัท ดาว
อะโกรไซแอนส์
(ประเทศไทย) จ�ากัด

ส�านัก งานก รุงเทพฯ 
• ธุรกิจน�ำเข้ำ 

• เคมีภัณฑ์เพื่อกำรเกษตรและผลิตภัณฑ์ก�ำจัดแมลงภำยในบ้ำนเรือน

บริษัท สยามเลเทกซ์
สังเคราะห์ จ�ากัด

นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด
• โรงงำนสไตรีน- 
 บิวทำไดอีน เลเท็กซ์ 

• สไตรีน-บิวทำไดอีน 
 เลเท็กซ์ 

• ตัวประสำนในอุตสำหกรรมพรม
• อุตสำหกรรมกระดำษพิมพ์เขียน/ บรรจุภัณฑ์ เช่น  
 กล่องยำสีฟัน กล่องสบู่
• ส่วนผสมของสีในกำรเคลือบหน้ำปกนิตยสำรให้มันวำว
• ผสมกับคอนกรีตเพื่อเป็นตัวประสำนระหว่ำงชิ้นงำนเก่ำ
 และใหม่ ป้องกันกำรแตกร้ำว

บริษัท ที่ตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
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นิคมอุตสาหกรรม
เอเซีย
• โรงงำนโพลิเอทิลีน 
 ชนิดยืดหยุ่นพิเศษ 

• อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์
• น�ำไปผลิตชิ้นส่วนเทอร์โมพลำสติกในอุตสำหกรรมยำนยนต์
• กำรท�ำแบบเพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

บริษัท  
สยามโพลีสไตรีน
จ�ากัด

นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด
• โรงงำนโพลิสไตรีน • ชนิดส�ำหรับกำรใช้งำนทั่วไป (GPPS)

 • กล่องใส่ซีดี
 • บรรจุภัณฑ์ต่ำงๆ เช่น กล่องหรือโฟมบรรจุอำหำร
 • ภำชนะพลำสติก เช่น ช้อนส้อม จำน แก้ว
• ชนิดทนแรงกระแทกสูง (HIPS)
 • เป็นส่วนประกอบในกำรผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ 
  เช่น กรอบนอกของเครื่องปรับอำกำศ โทรทัศน์ 
  โครงส�ำหรับคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น
• ภำชนะพลำสติกและบรรจุภัณฑ์
• ของเล่นเด็ก

บริษัท สยาม
สไตรีนโมโนเมอร์ 
จ�ากัด 

นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด
• โรงงำนสไตรีน 
 โมโนเมอร์
 และเอทิลเบนซีน

• ใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตโพลิสไตรีน เลเท็กซ์สังเครำะห์ 
 และอื่นๆ 
• ใช้เป็นสำรตั้งต้นส�ำหรับโรงงำนอีมัลชั่น
 และโรงงำนโพลิอะคริลิก แอซิดของบริษัทฯ 
• จ�ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำอื่นๆ เนื่องจำกเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้ำ
 ขั้นกลำงและสินค้ำส�ำเร็จรูป ส�ำหรับตลำดภำยในประเทศ
 และตลำดส่งออก

• โพลิโอเลฟินส์
 พลำสโตเมอร์
 ตรำสินค้ำ  
 AFFINITY™
• โพลิโอเลฟินส์
 อีลำสโตเมอร์
 ตรำสินค้ำ  
 ENGAGE™

• เม็ดพลำสติก 
 โพลิสไตรีน
 • ชนิดส�ำหรับ 
  กำรใช้งำนทั่วไป  
  (GPPS)

 • ชนิดทนแรง 
  กระแทกสูง  
  (HIPS)

• สไตรีนโมโนเมอร์

กลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ดาว

บริษัท ที่ตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

บริษัท  
สยามโพลิเอททีลีน
จ�ากัด

นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด
• โรงงำนโพลิเอทิลีน 
 สำยกำรผลิตที่ 1
• โรงงำนโพลิเอทิลีน 
 สำยกำรผลิตที่ 2 

• ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์บรรจุอำหำร ฟิล์มห่ออำหำร 
 ซองเครื่องปรุง และบรรจุภัณฑ์ต่ำงๆ 
• ส่วนประกอบของผ้ำอ้อมเด็ก
• ใช้ในเทคโนโลยีน�้ำหยดส�ำหรับเกษตรกรรม

• เม็ดพลำสติก
 โพลิเอทิลีนชนิด
 ควำมหนำแน่นต�่ำ
 เชิงเส้น
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บริษัท เอ็มทีพี
เอชพีพีโอ
แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด 

นิคมอุตสาหกรรม
เอเซีย
• โรงงำนโพรพิลีน 
 ออกไซด์ 

• สำรโพรพิลีนออกไซด์
• สำรโพรพิลีนไกลคอล  
 (technical grade) 

• เพื่อใช้เป็นสำรตั้งต้นในอุตสำหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ  
 เช่น อุตสำหกรรมผลิตโฟมบุรองที่นั่งของยำนพำหนะต่ำงๆ 
 ฉนวนบุตู้เย็น ภำชนะใส่อำหำร ฯลฯ 
• ใช้ในอุตสำหกรรมอำหำรและยำ

กลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ดาว

บริษัท ที่ตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

บริษัท  
เอ็มทีพี เอชพี เจวี
(ประเทศไทย) จ�ากัด 

นิคมอุตสาหกรรม
เอเซีย
• โรงงำนไฮโดรเจน 
 เปอร์ออกไซด์ 

• ไฮโดรเจน 
 และไฮโดรเจน 
 เปอร์ออกไซด์ 

• เคมีภัณฑ์อเนกประสงค์ที่สะอำดและใช้ใน
 อุตสำหกรรมกระดำษ สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ เคมี 
 กระบวนกำรบ�ำบัดของเสียและน�้ำเสีย อุตสำหกรรมอำหำร 
 สำรฆ่ำเชื้อโรค และสินค้ำอุปโภคบริโภค

บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ดาว เคมิคอล กับบริษัท โซลเวย์ ที่ด�าเนินการโดยบริษัท โซลเวย์

บริษัท ระยอง
โอเลฟินส์ จ�ากัด 

จังหวัดระยอง • เอทิลีน โพรพิลีน  
 มิกซ์ซีโฟร์ เบนซีน
 และโทลูอีน 

• วัตถุดิบส�ำหรับผลิตเม็ดพลำสติก

บริษัทร่วมทุนที่ด�าเนินการโดยเอสซีจี

บริษัท มาบตาพุด
โอเลฟินส์ จ�ากัด 

จังหวัดระยอง • เอทิลีน โพรพิลีน
 เบนซีน โทลูอีน
 และมิกซ์ไซลีน 

• วัตถุดิบส�ำหรับผลิตเม็ดพลำสติก

บริษัท  
ระยองเทอร์มินัล
จ�ากัด 

จังหวัดระยอง • บริกำรคลังเก็บสินค้ำและขนถ่ำยสินค้ำ
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พันธกิจ
เพื่อความยั่งยืน

ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่มีทรัพยากร
อันจ�ากัด ซึ่งดาวตระหนักดีว่า
ทุกๆ ย่างก้าวของเรานั้นส�าคัญต่อโลก 
ดังนั้น เราจึงระมัดระวังในทุกย่างก้าว
ของการด�าเนินธุรกิจ และทุ่มเท
ความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่ 
รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่ดีที่สุด
ของบริษัทฯ เพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 
เพื่อช่วยรับมือกับปัญหาที่ท้าทาย
ของโลกโดยมีเป้าหมายสูงสุด 
คือ การส่งเสริมความยั่งยืนของโลก
ของเราด้วยวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม
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ดำวได้น�ำหลักกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืนมำปรับใช ้
ในทุกๆ กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ 
พันธสัญญำด้ำนควำมยั่งยืนที่เรำได้ให้ไว้ โดยเรำจะใช้
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น สร้ำงคุณค่ำให้กับ
ลูกค้ำและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรำ สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ ์
และบริกำรที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้คน รวมทั้ง 
ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของคนรุ่นปัจจุบันและลูกหลำน 
ของเรำในอนำคต

ในปี 2538 ดำวได้ประกำศเป้ำหมำยเพื่อส่งเสริม 
ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม สุขภำพ  

และควำมปลอดภัยของเรำให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งกำรด�ำเนินกำร 
ตำมเป้ำหมำยดังกล่ำวประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่ำงดี  
ต่อมำในปี 2549 บริษัทฯ ได้ก้ำวสู่ควำมท้ำทำยยิ่งขึ้น  
โดยกำรประกำศเป้ำหมำยเพื่อควำมยั่งยืนส�ำหรับปี 2558 
(2015 Sustainability Goals) โดยมีเป้ำหมำยหลัก 
เพื่อสร้ำงสำยสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับชุมชนต่ำงๆ  
รอบพื้นที่ปฏิบัติกำรของเรำ รวมทั้งพัฒนำผลิตภัณฑ ์
และนวัตกรรมของบริษัทฯ อย่ำงไม่หยุดนิ่ง เพื่อแก้ปัญหำ 
ที่ท้ำทำยของโลก โดยกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมำกที่สุด

หลักความยั่งยืนของดาว

ในฐำนะผู้น�ำด้ำนวิทยำศำสตร์ของโลก ดำวสำมำรถช่วยผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้น ด้วยกำรค้นคว้ำ 
และคิดค้นนวัตกรรมเพื่อกำรแก้ปัญหำ เพื่อส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของมนุษย์อย่ำงยั่งยืน พร้อมๆ ไปกับกำรสร้ำงควำมเติบโต 
ทำงธุรกิจของเรำ โดยยึดหลักส�ำคัญในกำรด�ำเนินงำนด้ำนนี้ ใน 4 ด้ำน ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการปัจจุบันได้

อย่างชาญฉลาด 

เทคโนโลยีของเราช่วยให้ลูกค้า
และลูกค้าของลูกค้าของเรา

สามารถพัฒนาสินค้าและบริการ
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

นวัตกรรม
ส�าหรับอนาคต

เราช่วยส่งเสริมความยั่งยืน
ของสังคมและโลกของเรา

ด้วยการพัฒนานวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีส�าหรับ

ตลาดปัจจุบันและอนาคต

การปฏิบัติงานด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงสร้างพื้นฐานของเราส่งผล
เชิงบวกต่อองค์กร ชุมชนของเรา

และตัวเราเอง จึงท�าให้การปฏิบัติงาน
ของเราเป็นแบบอย่างที่ดี
ส�าหรับผู้อื่นในทุกๆ แห่ง

ที่เราเข้าไปปฏิบัติงานด้วย

หุ้นส่วนเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง

สู่สิ่งที่ดีขึ้น

เราเป็นผู้น�าในทุกด้าน
ของการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน

โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน
อย่างเปิดกว้าง ทั้งกับลูกค้า

ผู้รับเหมา ชุมชน 
ภาคประชาสังคม และรัฐบาล

เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนส�าหรับปี 2558  
และผลด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของดาว  
ณ เดือนธันวาคม 2557

เป้ำหมำยเพื่อควำมยั่งยืนส�ำหรับปี 2558 ของดำว
ครอบคลุมกำรด�ำเนินงำนในด้ำนส�ำคัญ ดังนี้

การใช้สารเคมีอย่างยั่งยืน
ภำยในปี 2558 ดำวตั้งเป้ำหมำยเพิ่มยอดขำยผลิตภัณฑ์

ที่ได้รับกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรใช้สำรเคมี
อย่ำงยั่งยืนให้มีสัดส่วนร้อยละ 10 ของยอดขำยทั้งหมด

บริษัทฯ จะรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด�ำเนินงำนนี้
แก่สำธำรณะ โดย

• รำยงำนกำรประเมินผลประจ�ำปีส�ำหรับดัชนีกำรใช้ 
สำรเคมีอย่ำงยั่งยืน และผลกำรด�ำเนินงำนเป็นร้อยละของ 
ยอดขำยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับ 
เป้ำหมำยกำรใช้สำรเคมีอย่ำงยั่งยืน
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• น�ำเสนอและ/หรือเผยแพร่กำรประเมินวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งที่อยู่ในตลำดแล้ว และที่อยู่ใน 
แผนพัฒนำ โดยด�ำเนินกำรประเมินอย่ำงเป็นอิสระจำก 
บุคคลภำยนอก

• ชี้แจงข้อมูลควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรวิจัย  
กำรลงทุนและกำรด�ำเนินกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ 
กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย 
กำรใช้สำรเคมีอย่ำงยั่งยืน

• ส่งเสริมกำรใช้สำรเคมีอย่ำงยั่งยืนในระดับนำนำชำติ 
ผ่ำนกำรมอบรำงวัลแก่นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรของ 
บริษัทฯ ภำยใต้โครงกำร Dow Sustainability Innovation 
Challenge Award

จำกข้อมูลล่ำสุดในรำยงำนด้ำนควำมยั่งยืนขององค์กร 
ในไตรมำสที่ 4 ปี 2557 รำยงำนว่ำ ในปี 2556 ยอดขำย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรใช้
สำรเคมีอย่ำงยั่งยืนเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 7.1 เป็นร้อยละ 10  
ซึ่งเทียบเท่ำกับเป้ำหมำยในปี 2558 แล้ว ทั้งนี้ เนื่องจำก 
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรเติบโตของตลำด 
ในธุรกิจเกษตร น�้ำสะอำด ยำนยนต์ สำธำรณูปโภค พลังงำน 
และผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผู้บริโภค

การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทาย
ของโลกปัจจุบัน

ภำยในปี 2558 ดำวตั้งเป้ำหมำยในกำรบรรลุผลส�ำเร็จ 
ในกำรคิดค้นนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหำที่ท้ำทำยของโลก 
ได้อย่ำงมีนัยส�ำคัญให้ได้อย่ำงน้อย 3 เรื่อง คือ

• ปัญหำด้ำนพลังงำนและควำมแปรปรวนของ 
 สภำพภูมิอำกำศ

• ปัญหำด้ำนน�้ำดื่มสะอำด อำหำร และที่พักอำศัย 
 ให้มีอย่ำงเพียงพอ

• ปัญหำด้ำนสุขภำพ

ภำยในปลำยปี 2557 บริษัทฯ สำมำรถคิดค้นนวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหำที่ท้ำทำยของโลกได้ 4 เรื่อง ประกอบด้วย

1. ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ละลำยน�้ำได้ ดำว โพลีอ๊อกซ์  
(DOW POLYOX™ Water-Soluble Polymer) ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสบู่แบรนด์หนึ่งที่ป้องกันเชื้อโรคอันดับ 1  
ของโลก ผลิตภัณฑ์ ดำว โพลีอ๊อกซ์ ช่วยให้สบู่นี้สำมำรถใช้งำน
ได้ยำวนำนขึ้น มีคุณภำพดีขึ้นและดีต่อสุขภำพผิว

2. ผลิตภัณฑ์กำวประกอบโครงเบต้ำเมท  
(BETAMATE™ Structural Adhesive) เป็นผลิตภัณฑ ์
ที่ช่วยประกอบโครงเหล็กเข้ำกับวัสดุที่แตกต่ำงกัน นับตั้งแต่
ปี 2552 เทคโนโลยีดังกล่ำวสำมำรถช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 23.3 ล้ำนเมตริกตัน และลดปริมำณ
กำรใช้เชื้อเพลิงได้ถึง 10,000 ล้ำนลิตร

3. ระบบกรองน�้ำรีเวอร์ส ออสโมซิส (RO) “ฟิล์มเทค” 
(DOW FILMTEC™ ECO Reverse Osmosis (RO) Element) 
ถือเป็นระบบผลิตน�้ำสะอำดที่ทันสมัยที่สุดของโลก 
ในกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำ ระบบดังกล่ำวช่วยให ้
น�้ำสะอำดขึ้นร้อยละ 40 สำมำรถลดกำรใช้พลังงำน 
ในอุตสำหกรรมได้ถึงร้อยละ 30 ซึ่งคำดว่ำ เทคโนโลยีใหม่นี ้
จะช่วยให้สำมำรถผลิตน�้ำสะอำดได้ถึงล้ำนล้ำนเมตริกตัน  
ลดกำรใช้พลังงำนได้พันล้ำนกิโลวัตต์ และลดกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงล้ำนเมตริกตันในกำรใช้งำน 10 ปี

4. น�้ำมันพืชโอเมก้ำ 9 (OMEGA-9 Oils) ผลิตจำก 
คำโนลำ เนกซีร่ำ (NEXERA™) และเมล็ดทำนตะวันจำกดำว 
น�้ำมันพืชโอเมก้ำ 9 ไม่มีไขมันทรำนส์ และมีไขมันอิ่มตัว 
ต�่ำที่สุด นับตั้งแต่ที่น�้ำมันโอเมก้ำ 9 ผลิตขึ้นในปี 2548 นั้น  
ช่วยลดไขมนัทรำนส์ของชำวอเมรกิำเหนอืได้ถงึ 1.5 พนัล้ำนปอนด์

การด�าเนินงานต่อปัญหาความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ

ดำวตั้งเป้ำหมำยที่จะรักษำปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ 
เรือนกระจกให้คงอยู่ในระดับต�่ำกว่ำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
ในปี 2549

• ตั้งเป้ำหมำยใช้พลังงำนสะอำด 400 เมกะวัตต์  
ภำยในปี 2568

• แสวงหำแนวทำงในกำรสร้ำงกำรเติบโตให้แก่ธุรกิจ
โดยไม่เพิ่มปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

• กลุ่มผลิตภัณฑ์ฉนวนกันควำมร้อนของดำว สำมำรถ
ช่วยลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำชเรือนกระจกอย่ำงทวีคูณ 
ได้มำกกว่ำหกเท่ำ

• รำยงำนกำรด�ำเนินกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
พลังงำน และกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในกระบวนกำร
ผลิตสินค้ำและบริกำรของบริษัทฯ ผ่ำนระบบ Net Impact 
Tool ซึ่งจะประมวลภำวกำรณ์พลังงำนและก๊ำซเรือนกระจก
ตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
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จำกรำยงำนด้ำนควำมยั่งยืนขององค์กรในไตรมำสที่ 4 
ปี 2557 พบว่ำบริษัท ดำว เคมิคอล ยังคงรักษำปริมำณ 
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้คงอยู่ระดับต�่ำกว่ำกำรปล่อย 
ก๊ำซเรือนกระจกในปี 2549 ได้อย่ำงต่อเนื่อง

การอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพ

ในกำรใช้พลังงำนภำยในปี 2558 ดำวตั้งเป้ำหมำย 
ในกำรลดสัดส่วนกำรใช้พลังงำนต่อหน่วยกำรผลิตจำกอัตรำ 
ในปี 2548 ลงร้อยละ 25

• อัตรำกำรใช้พลังงำนต่อหน่วยของโรงงำนของเรำ 
ได้รับกำรปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นร้อยละ 40 นับตั้งแต่
ปี 2533 ซึ่งสำมำรถช่วยบริษัทฯ ประหยัดค่ำใช้จ่ำยได้ถึง  
2.4 หมื่นล้ำนเหรียญสหรัฐ (ประมำณ 7.2 แสนล้ำนบำท)  
หรือประมำณ 5.2 พันล้ำนล้ำนบีทียู

• เรำเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุตสำหกรรมรำยใหญ่ที่คิดค้น
นวัตกรรมที่สำมำรถลดกำรใช้พลังงำน อำทิ ฉนวนที่ติดตั้ง
ในอำคำรต่ำงๆ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ยำนพำหนะสำมำรถใช้
พลังงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เทคโนโลยีส�ำหรับกำรสร้ำง
พลังงำนจำกลม และระบบพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งอยู่กับ
วัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง

จำกรำยงำนด้ำนควำมยั่งยืนขององค์กร ในไตรมำสที่ 4 
ปี 2557 พบว่ำอัตรำปริมำณกำรใช้พลังงำนต่อหน่วยกำรผลิต
ของบริษัท ดำว เคมิคอล ในปี 2557 อยู่ที่ 4,102 บีทียู  
ต่อปอนด์ หรือเป็นร้อยละ 98.7 ของปริมำณใช้พลังงำน 
ในปี 2548 และเรำสำมำรถลดกำรใช้ปริมำณพลังงำนต่อป ี
ได้ถึงร้อยละ 20 จำกปี 2548

การเป็นผู้น�าด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ภำยในปี 2558 ดำวตั้งเป้ำหมำยที่จะจัดพิมพ ์
และเผยแพร่ข้อมูลประเมินผล ด้ำนควำมปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ของเรำให้ได้ทั้งหมด

• ข้อมูลประเมินผลด้ำนควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ครอบคลุมหัวข้อต่ำงๆ เช่น อันตรำยพื้นฐำน กำรใช้ควำมเสี่ยง 
และกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

• น�ำมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพ  
และสิ่งแวดล้อม REACH ของสหภำพยุโรป มำใช้กับ 
ทุกผลิตภัณฑ์และกลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม่ว่ำผลิตภัณฑ์เหล่ำนั้น 
จะส่งออกไปยังตลำดสหภำพยุโรปหรือไม่ก็ตำม

• เปิดเผยข้อมูลประเมินผลด้ำนควำมปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์แก่สำธำรณะ โดยสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ 
www.dowproductsafety.com

• กำรประเมินผลด้ำนควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทุกชนิดจะแล้วเสร็จในปี 2558 
โดยผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบจำกบุคคลที่สำม ทั้งนี้  
กำรประเมินผลด้ำนควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ ์
ที่อยู่ในรำยกำรเร่งด่วนแล้วเสร็จเมื่อปี 2553

เมื่อปี 2557 ข้อมูลประเมินผลด้ำนควำมปลอดภัย 
ของผลิตภัณฑ์จ�ำนวน 579 รำยกำร ได้เผยแพร่ในเว็บไซต ์
ของบริษัทฯ หรือเท่ำกับร้อยละ 95 ของรำยได้ทั้งป ี
ของดำว เคมิคอล ทั้งนี้ จะบรรลุเป้ำหมำยในกำรเผยแพร่ข้อมูล 
ดังกล่ำวได้ทั้งหมดในปี 2558
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การเสริมสร้างความส�าเร็จของชุมชน

ภำยในปี 2558 ดำวตั้งเป้ำหมำยว่ำร้อยละ 100 ของ 
พื้นที่กำรปฏิบัติงำนที่ส�ำคัญของดำว จะต้องได้รับกำรยอมรับ
จำกชุมชนในพื้นที่นั้นๆ ตำมอัตรำกำรยอมรับที่แต่ละพื้นที ่
ได้ก�ำหนดขึ้น

บริษัทฯ ร่วมมือกับธุรกิจท้องถิ่นและผู้อำศัยในชุมชน 
ท้องถิ่นในกำรสร้ำงสรรค์ชุมชนที่เข้มแข็ง ปลอดภัย  
และมีควำมยั่งยืนโดยกระบวนกำรต่ำงๆ อำทิ

• กำรมีส่วนร่วม
• กำรวำงเป้ำหมำยและแผนในเรื่องต่ำงๆ ร่วมกัน
• กำรลงมือปฏิบัติร่วมกันเพื่อบรรลุเป้ำหมำย 

 ควำมส�ำเร็จในระยะยำว
จำกรำยงำนด้ำนควำมยั่งยืนขององค์กรในไตรมำสที่ 4 

ปี 2557 แสดงให้เห็นว่ำ ดำวได้รับกำรยอมรับจำกชุมชนด้วยดี 
โดยได้แสดงถึงพลังและควำมก้ำวหน้ำในกำรสร้ำงควำมส�ำเร็จ
ให้กับชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบที่ดีต่อชุมชนรวมถึง
สังคมโลกโดยรวมได้

การปกป้องอาชีวอนามัยของมนุษยชน 
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

ดำวตั้งเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงผลของตัวชี้วัดหลัก 
ของกำรปฏิบัติงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย  
และควำมปลอดภัยให้ดีขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 75 จำกผลของปี 2558

• เป็นผู้น�ำในกำรด�ำเนินกำรในทุกด้ำนที่เกี่ยวข้องกับ 
สิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย

• ดำวเป็นหนึ่งในบริษัทที่น�ำอุปกรณ์ป้องกันมำให้
พนักงำนใช้เพื่อควำมปลอดภัยครั้งแรกในปี 2440 และใน
ปัจจุบันนี้เรำได้สร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนที่เป็นเพื่อนบ้ำน
ของเรำโดยผ่ำนโครงกำรพัฒนำชุมชนร่วมกับคณะที่ปรึกษำ 
ในชุมชน (Community Advisory Panels)

• วิสัยทัศน์กำรลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Vision of Zero) 
ของบริษัทฯ แสดงให้เห็นทัศนคติของผู้บริหำรและวัฒนธรรม
องค์กรของเรำ ที่ตั้งปณิธำนจะขจัดอุบัติเหตุทั้งปวง 
ลดกำรบำดเจ็บและเหตุต่ำงๆ ให้เป็นศูนย์

ในปี 2557 ถือเป็นปีที่ดำวมีผลปฏิบัติงำน 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย 
ดีกว่ำปี 2556 ถึงร้อยละ 4 อัตรำเจ็บป่วยและบำดเจ็บ 
(Injury and Illness Rate) ในปี 2557 อยู่ที่ 0.19  
ต่อกำรท�ำงำน 2 แสนชั่วโมง ซึ่งถือว่ำดีกว่ำปี 2556  
อยู่ร้อยละ 6

ในฐานะผู้น�าด้านวิทยาศาสตร์ของโลก 

ดาวสามารถช่วยผลักดันให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้น 

ด้วยการค้นคว้าและคิดค้นนวัตกรรม

เพื่อการแก้ปัญหา เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า

ของมนุษย์อย่างยั่งยืน พร้อมๆ ไปกับ

การสร้างความเติบโตทางธุรกิจของเรา
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เป้าหมายที่ 1 : เป็นผู้น�าด้านแผนแม่บท 
ดำวจะเป็นผู้น�ำในกำรจัดท�ำแผนแม่บทพัฒนำสังคม ซึ่งผนวกโซลูชันของนโยบำยสำธำรณะ เข้ำกับนวัตกรรม

ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและห่วงโซ่คุณค่ำ เข้ำไว้ด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้โลกและสังคมไปสู่ควำมยั่งยืน

เป้าหมายที่ 2 : คิดค้นนวัตกรรมแห่งอนาคต 
ดำวจะคิดค้นและพัฒนำนวัตกรรมเคมีที่ยั่งยืน เพื่อน�ำควำมเป็นอยู่ที่ดีมำสู่มวลมนุษย์

เป้าหมายที่ 3 : เดินหน้าเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
ดำวจะเดินหน้ำเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน โดยคิดค้นโซลูชันที่ช่วยเติมเต็มด้ำนทรัพยำกรส�ำหรับตลำดที่ส�ำคัญ 

เป้าหมายที่ 4 : ให้ความส�าคัญกับธรรมชาติ
ดำวจะใช้กระบวนกำรตัดสินใจทำงธุรกิจที่ให้ควำมส�ำคัญกับธรรมชำติ เรำจะสร้ำงคุณค่ำทำงธุรกิจ  

ตลอดจนคุณค่ำทำงธรรมชำติด้วยโครงกำรที่ดีทั้งต่อธุรกิจและต่อระบบนิเวศไปพร้อมๆ กัน

เป้าหมายที่ 5 : เพิ่มความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีเคมี
ดำวจะเพิ่มควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีเคมีที่ปลอดภัย ด้วยควำมโปร่งใส กำรสื่อสำร กำรร่วมมือร่วมใจ 

ในรูปแบบใหม่ๆ กำรวิจัย รวมทั้งกิจกรรมต่ำงๆ ของเรำ

เป้าหมายที่ 6 : เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างมีผลสัมฤทธิ์
ภำยในปี 2568 พนักงำนของดำวทั่วโลกจะน�ำศักยภำพของตนมำใช้เพื่อช่วยให้เกิดผลด้ำนบวกต่อชีวิต 

ของผู้คน 1 พันล้ำนคน

เป้าหมายที่ 7 : ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานชั้นน�าระดับโลก 
เรำจะคงไว้ซึ่งผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ ด้ำนสิ่งแวดล้อม  

ด้ำนอำชีวอนำมัย และด้ำนควำมปลอดภัย ในระดับแนวหน้ำของโลก
 
ติดตำมข้อมูลล่ำสุดของพันธกิจเพื่อควำมยั่งยืนได้ที่ www.dow.com/sustainability/pbreports

ในเดือนเมษำยน 2558 ดำวได้ประกำศเป้ำหมำยเพื่อควำมยั่งยืนอีก 10 ปีต่อไปคือ ปี 2568 ดังนี้
เป้ำหมำยเพื่อควำมยั่งยืนส�ำหรับปี 2568 ดำวจะเดินหน้ำสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดีให้กับมนุษย์ ด้วยกำรเป็นผู้น�ำสังคม 

และโลกให้เปลี่ยนผ่ำนไปสู่ควำมยั่งยืนและเพิ่มคุณค่ำให้กับเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่ำงสูงสุด ด้วยกำรด�ำเนินงำน 
ตำมเป้ำหมำยเพื่อควำมยั่งยืน ปี 2568 ดังนี้
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ตลอดระยะเวลาเกือบครึ่งทศวรรษ
ที่ดาวเข้ามาด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
ไม่เพียงเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโต
ให้กับธุรกิจของบริษัทฯ จากการลงทุน
อย่างต่อเนื่องเท่านั้น เรายังให้
ความส�าคัญอย่างยิ่งในการสร้าง
ความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยด้วยเช่นกัน

ส่งเสริม
เศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน
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ผลการด�าเนินงานในรอบปี 2557

ในปี 2557 กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจของสหภำพยุโรปและสหรัฐอเมริกำยังคงเปรำะบำง ในขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่น 
ขยำยตัวเล็กน้อยอันเป็นผลจำกกำรปรับเพิ่มขึ้นของอัตรำภำษีมูลค่ำเพิ่ม เศรษฐกิจจีนชะลอตัว ในขณะที่สถำนกำรณ์รำคำ 
น�้ำมันโลกมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง อันเป็นผลจำกกลุ่มประเทศโอเปคตัดสินใจคงก�ำลังกำรผลิต และประเทศอิรักสำมำรถส่งออก
น�้ำมันดิบได้เพิ่มขึ้น สถำนกำรณ์กำรเมืองในประเทศมีควำมชัดเจนมำกขึ้น ในภำวกำรณ์ทั้งในและต่ำงประเทศที่ท้ำทำย 
และผันผวน บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรวำงแผน เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ควำมร่วมแรงร่วมใจของพนักงำน
ทุกคนตลอดทั้งปี ควำมทุ่มเทและกำรท�ำงำนอย่ำงเคร่งครัดตำมแผนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำรด�ำเนินงำน 
ทั้งด้ำนผลิตและขำยเป็นที่น่ำพอใจ 

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

150,000

120,000

90,000

60,000

30,000

0

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

 2553 2554 2555 2556 2557

 2553 2554 2555 2556 2557

ปี

ปี

ปริมาณขายสุทธิของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ยอดการผลิตรวมของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

(หน่วย : ล้ำนบำท)

หมำยเหตุ : Audited Financial Statements

(หน่วย : ตัน)
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การถ่ายทอดเทคโนโลยี
กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย จะด�ำเนินกำรก่อสร้ำง

โรงงำนด้วยกำรน�ำเทคโนโลยีที่มีควำมทันสมัยที่สุด  
ณ ช่วงเวลำนั้นๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ด้ำนมำตรฐำน
ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่สูงกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนดในช่วงเวลำนั้น
มำใช้กับโรงงำน สิ่งเหล่ำนี้ท�ำให้เรำสำมำรถด�ำเนินกำรตำม
นโยบำยกำรปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนกำรผลิต
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถบริหำรกำรใช้วัตถุดิบ
และทรัพยำกรในกำรผลิตได้เป็นอย่ำงดี โดยเทคโนโลยีที่น�ำ
มำใช้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งผู้ด�ำเนินกำรเดินเครื่องต้องมี
ประสบกำรณ์ ดังนั้น วิศวกรชำวไทยจึงได้มีโอกำสท�ำงำน 
ร่วมกับผู้เชี่ยวชำญและผู้มีประสบกำรณ์จำกทั่วโลก  
ซึ่งนับเป็นกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และวิธีปฏิบัติงำนเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มำสู่ประเทศไทย นับเป็นควำมภำคภูมิใจยิ่งที่ปัจจุบัน
พนักงำนที่ปฏิบัติงำนในโรงงำนที่ได้รับกำรติดตั้งเทคโนโลย ี
ขั้นสูงที่ทันสมัยเหล่ำนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นคนไทยทั้งสิ้น

นอกจำกกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกพนักงำนดำว 
ด้วยกันเองแล้ว กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ยังเน้น 
กำรแบ่งปันองค์ควำมรู้ทั้งในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี  
และองค์ควำมรู้ของดำวในด้ำนต่ำงๆ เช่น เรื่องควำมปลอดภัย
และอำชีวอนำมัย สิ่งแวดล้อม และพลังงำนให้แก่หน่วยงำน 
ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยเฉพำะผู้ประกอบกำรต่ำงๆ  
ในภำคอุตสำหกรรม ซึ่งจะได้น�ำควำมรู้ดังกล่ำวไปต่อยอด 
ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของตนเองและอุตสำหกรรม 
ในระดับประเทศต่อไป

สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมในประเทศไทย
ดำวมุ่งคิดค้นนวัตกรรมแห่งอนำคต อันเนื่องจำก 

กำรผสำนระหว่ำงพลังทำงวิทยำศำสตร์และพลังของมนุษย์  
รวมทั้งได้มุ่งเป็นพันธมิตรในกำรสร้ำงควำมยั่งยืนทำงธุรกิจ
ร่วมกัน บริษัทฯ เน้นกำรคิดค้นเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อลูกค้ำและอุตสำหกรรม
กำรผลิตในประเทศไทย เช่น อุตสำหกรรมกำรผลิตสีทำบ้ำน 
อุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ และกิจกำรผลิต
สินค้ำอำหำรและยำ เป็นต้น เนื่องจำกสินค้ำของบริษัทฯ 
สำมำรถเพิ่มมูลค่ำให้แก่สินค้ำและธุรกิจ และตอบโจทย ์
ควำมต้องกำรของตลำดที่หลำกหลำยได้ จึงมีส่วน 
ในกำรช่วยส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของอุตสำหกรรมไทย

ส�าหรับการก่อสร้างโรงงานใหม่คือโรงงานโพลิอีเทอร์ โพลิออล
ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย เริ่มด�าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2557 
และจะสามารถเปิดด�าเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2558 
โดยโรงงานนี้เลือกเทคโนโลยีล่าสุดในการผลิตโพลิออลมาใช้ในการออกแบบ
กระบวนการผลิต ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน 
ลดการใช้พลังงานและน�้าทิ้งจากการผลิตได้ถึงร้อยละ 50 - 70 
และไม่มีกากของเสียจากการผลิตเลย เป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง 
โพลิออลเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ในการผลิตโพลิยูรีเทน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวัน 
เช่น อุตสาหกรรมผลิตวัสดุท�าฟูกที่นอน วัสดุที่ใช้ท�าเบาะเฟอร์นิเจอร์
และรถยนต์ สารที่ใช้ในการเคลือบผิวอุปกรณ์ 
วัสดุอุดกันรั่ว เป็นต้น
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ส่งเสริมการจ้างงาน
จ�ำนวนพนักงำนในบริษัทต่ำงๆ ที่อยู่ภำยใต้กำรด�ำเนิน

งำนของกลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย เพิ่มขึ้นจำก 700 
ต�ำแหน่ง ในปี 2552 เป็นจ�ำนวนกว่ำ 960 คน ในปี 2557  
โดยเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรลงทุนขยำยโรงงำนของบริษัทฯ 

จ�านวนพนักงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

901

 2553 2554 2555 2556 2557
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ปี

ในช่วงเวลำดังกล่ำว นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้ว่ำจ้ำงพนักงำน
สัญญำจ้ำงเพื่อสนับสนุนกำรท�ำงำนของเรำให้ส�ำเร็จลุล่วง  
ยกตัวอย่ำงเช่น ในโครงกำรส่วนขยำย บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำง
พนักงำนสัญญำจ้ำงจ�ำนวนกว่ำ 10,000 คน เพื่อปฏิบัติงำน 
ในพื้นที่ในช่วงกำรก่อสร้ำงโรงงำนในโครงกำรดังกล่ำว

การสร้างงานและการพัฒนาทักษะความช�านาญให้กับคนไทย

กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ให้ควำมส�ำคัญกับกำรลงทุนในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและกำรพัฒนำทักษะ 
ควำมช�ำนำญในวิชำชีพ โดยจัดให้มีกำรฝึกอบรมต่ำงๆ แก่พนักงำนประจ�ำ รวมทั้งพนักงำนสัญญำจ้ำงและผู้รับเหมำช่วง 
อย่ำงสม�่ำเสมอ

การพัฒนาทักษะความช�านาญในวิชาชีพ
กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ให้ควำมส�ำคัญ 

ในกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำน อำทิ มีกำรส่งพนักงำน 
ในต�ำแหน่งส�ำคัญๆ ไปฝึกอบรมในประเทศต่ำงๆ เช่น แคนำดำ 
เยอรมนี เบลเยียม และสหรัฐอเมริกำ ซึ่งพนักงำนเหล่ำนั้นจะมี
โอกำสได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและโอกำสควำมก้ำวหน้ำ
ในอำชีพ โดยอำจมีโอกำสเข้ำรับต�ำแหน่งระดับภูมิภำคได้

ส�ำหรับพนักงำนใหม่ที่เพิ่งเข้ำมำร่วมงำนกับบริษัทฯ 
พนักงำนเหล่ำนั้นจะได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมมำตรฐำน 
ที่ดีที่สุดของดำว และเข้ำร่วมทีมท�ำงำนกับพนักงำน 

ที่มีประสบกำรณ์ของบริษัทฯ เพื่อให้สำมำรถปรับตัวเข้ำกับ
กำรท�ำงำนทีด่ำวและปฏบิตังิำนได้อย่ำงรำบรืน่ ซึง่กำรฝึกอบรมนี้ 
จะเอื้อให้พนักงำนใหม่ได้เรียนรู้จำกกำรท�ำงำนจริงกับพนักงำน
ที่มีประสบกำรณ์ บริษัทฯ มีเครื่องมือ แหล่งทรัพยำกรควำมรู้  
และโครงกำรฝึกอบรมต่ำงๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้พนักงำน
สำมำรถพัฒนำควำมรู้ควำมช�ำนำญ อำทิ หลักสูตรอบรมระดับ
สำกลส�ำหรับผู้น�ำในอนำคต หลักสูตรเฉพำะตำมต�ำแหน่งงำน 
และหลักสูตรพิเศษต่ำงๆ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงกำร 
ที่ช่วยเสริมทักษะควำมช�ำนำญให้กับผู้รับเหมำช่วงอีกด้วย

โครงการเสริมทักษะความช�านาญให้กับผู้รับเหมาช่วง

โครงการประเมินทักษะความช�านาญ
ในปี 2552 เรำได้ริเริ่ม “โครงกำรประเมินทักษะ 

ควำมช�ำนำญ” (Skill Assessment Program) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ ผู้ปฏิบัติงำนมีทักษะ 
และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับ 
มอบหมำยได้อย่ำงปลอดภัย และเป็นกำรลดโอกำสเกิด
กำรบำดเจ็บหรืออันตรำยที่จะเกิดกับผู้ขำดทักษะและ
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ประสบกำรณ์ท�ำงำน นับตั้งแต่เรำน�ำโครงกำรนี้มำปฏิบัติ 
บริษัทฯ พบว่ำสถิติควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนดีขึ้นอย่ำง 
มีนัยส�ำคัญ โครงกำรประเมินทักษะควำมช�ำนำญไม่เพียงแต ่
ช่วยปรับปรุงผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยของบริษัทฯ  
เท่ำนั้น แต่ยังช่วยพัฒนำมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย 
และควำมช�ำนำญในวิชำชีพให้แก่อุตสำหกรรมอีกด้วย จนถึง
ปัจจุบัน มีผู้เข้ำร่วมประเมินทักษะไปแล้วทั้งสิ้น 20,236 คน

ศูนย์ฝึกอบรม
กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ให้ควำมส�ำคัญกับกำรฝึก

อบรมแก่พนักงำนสัญญำจ้ำงและผู้รับเหมำช่วงเช่นกัน เรำให ้
กำรฝึกอบรมพวกเขำให้เข้ำใจมำตรฐำนควำมปลอดภัยของ 
บริษัทฯ อีกทั้งเพื่อพัฒนำทักษะควำมช�ำนำญที่จ�ำเป็นต่อ 
กำรท�ำงำน เพื่อให้พวกเขำสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง
ปลอดภัย ซึ่งทักษะควำมช�ำนำญที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมนี ้
เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรปฏิบัติงำนกับบริษัทฯ  
และยังช่วยส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของพวกเขำ 
ในอนำคต ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้กำรฝึกอบรมพนักงำน
สัญญำจ้ำงและผู้รับเหมำเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 19,966 คน  
จำกกำรฝึกอบรมทั้งสิ้น 945 หลักสูตร

ส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ควำมส�ำเร็จทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย 
ช่วยต่อยอดให้เกิดกำรขยำยธุรกิจอื่นๆ ในท้องถิ่น โดยเฉพำะ
ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งฐำนกำรผลิตของบริษัทฯ คือ จังหวัดระยอง 
กิจกำรของเรำสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจให้แก่ผู้ผลิตสินค้ำและ
วัตถุดิบ คู่สัญญำและสมำชิกผู้อยู่อำศัยในชุมชนโดยรอบ

ส่งเสริมธุรกิจเช่ารถยนต์
รถยนต์ทุกคันที่กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย เช่ำเพื่อใช้

ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดระยอง  
ได้จดทะเบียนในจังหวัดระยองและมีทะเบียนจังหวัดระยอง

ส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาศักยภาพของกิจการ
โลจิสติกส์
จำกกำรขยำยโรงงำนโพรพิลีนไกลคอลของบริษัทฯ  

ที่แล้วเสร็จและเริ่มด�ำเนินกำรผลิตได้ในปี 2555 ได้ส่งผล 
อย่ำงส�ำคัญต่อกิจกำรโลจิสติกส์ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง 
และชลบุรี กล่ำวคือ ช่วยขยำยกำรเติบโตของธุรกิจ 
ตู้คอนเทนเนอร์และตู้คอนเทนเนอร์ส�ำหรับอุตสำหกรรมอำหำร 
ธุรกิจขนส่ง รวมทั้งธุรกิจแบ่งบรรจุสินค้ำเพื่อกำรส่งออก  
ซึ่งล้วนส่งผลต่อกำรจ้ำงงำนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

กำรเช่ำคลังสินค้ำที่แหลมฉบังให้เป็นศูนย์ขนถ่ำยสินค้ำ
แห่งใหม่ของบริษัทฯ ท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถจัดกำรระบบ
กำรขนส่งระหว่ำงพื้นที่มำบตำพุดและแหลมฉบังได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และช่วยลดปัญหำควำมหนำแน่นของกำรจรำจร
ในสองพื้นที่ในแต่ละวัน

นอกจำกนี้ จำกกำรขยำยโรงงำนดังกล่ำวท�ำให้บริษัทฯ 
ต้องพัฒนำและฝึกอบรมบุคลำกรทำงด้ำนโลจิสติกส์ภำยนอก
ที่เกี่ยวข้องส�ำหรับกำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์ ทั้งด้ำนมำตรฐำน
กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย กำรจัดกำรคุณภำพส�ำหรับ
อุตสำหกรรมอำหำรโดยเฉพำะ ซึ่งถือเป็นกำรเพิ่มศักยภำพ 
และพัฒนำอำชีพให้ประเทศ

นอกจำกนี ้เพือ่เตรยีมกำรรองรบักำรขยำยโรงงำนโพลอิอล 
ที่จะเริ่มด�ำเนินกำรผลิตได้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ท�ำกำรขยำย
ธุรกิจแบ่งบรรจุสินค้ำลงถังเพื่อกำรส่งออก ขยำยกำรเช่ำคลัง
สินค้ำที่แหลมฉบัง ซึ่งล้วนส่งผลต่อกำรจ้ำงงำนที่เพิ่มสูงขึ้น

ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มุ่งให้ควำมส�ำคัญและยังคง
รักษำมำตรฐำนกำรขนส่งสินค้ำในมำตรฐำนของดำว ทั้งในแง่
กำรสร้ำงเสริมควำมรู้กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยและ 
อำชีวอนำมัยให้กับผู้ประกอบกำรโลจิสติกส์ กำรตรวจวัด
ควำมเร็วของยำนพำหนะที่ใช้ขนส่ง กำรติดตั้งระบบ GPS  
เพื่อตรวจติดตำมเส้นทำงกำรเดินรถ และกำรตรวจสอบระบบ
อย่ำงเป็นประจ�ำต่อเนื่อง รวมถึงได้เริ่มทดลองติดตั้งโทรทัศน์
วงจรปิดกับรถขนส่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย 
และลดควำมเสี่ยงจำกอุบัติเหตุที่อำจจะเกิดขึ้น

สนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น

กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ถือว่ำเรำเป็นส่วนหนึ่ง 
ของชุมชนที่เรำตั้งอยู่ และเรำเชื่อมั่นในควำมพยำยำม 
ที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมควำมเจริญก้ำวหน้ำในท้องถิ่น 
ที่เรำอำศัยอยู่ นับตั้งแต่ก้ำวแรกแห่งกำรด�ำเนินธุรกิจของเรำ 
ในประเทศไทยในปี 2510 และตำมมำด้วยกำรขยำยกิจกำร
ต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องมำตลอดระยะเวลำกว่ำ 40 ปีของ 
กำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย เรำได้เข้ำไป 
มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและ
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สังคมที่เกี่ยวข้องกับกำรบริโภคสินค้ำและบริกำรที่หลำกหลำย 
บริษัทฯ ได้สนับสนุนสินค้ำและบริกำรที่พัฒนำขึ้นโดยชุมชน
ต่ำงๆ รอบพื้นที่ที่เรำตั้งอยู่ ซึ่งเป็นไปตำมแนวนโยบำย 
ที่มีเป้ำหมำยสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนใกล้เคียง  
ทั้งนี้ ในปี 2557 กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ใช้เงินกว่ำ  
65 ล้ำนบำท เพื่อซื้อสินค้ำและบริกำรจำกชุมชนต่ำงๆ  
รอบอ�ำเภอมำบตำพุดและอ�ำเภอบ้ำนฉำง ซึ่งกำรใช้จ่ำย 
ของบริษัทฯ ดังกล่ำวมีส่วนช่วยกระตุ้นกำรไหลเวียนเงินสด 
ในระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นอีกด้วย

ภาษีและการสนับสนุนกองทุนต่างๆ 

กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ช�ำระภำษีเงินได้นิติบุคคล
ให้แก่รัฐบำลไทยทุกปี นอกจำกนั้น เรำยังช�ำระภำษีอื่นๆ  
ให้แก่หน่วยงำนในท้องถิ่นที่เรำตั้งอยู่เป็นรำยปี รวมทั้ง 
ยังให้กำรสนับสนุนโครงกำรพัฒนำชุมชนและสังคม 
อย่ำงต่อเนื่องทุกปี

การช�าระภาษี
บริษัทฯ ได้น�ำส่งภำษีต่ำงๆ คืนสู่ท้องถิ่นที่เรำตั้งอยู่ 

อำทิ ภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีบ�ำรุงท้องที่ และภำษีป้ำย 
โดยบริษัทฯ ช�ำระภำษีต่ำงๆ ดังกล่ำวให้แก่เทศบำลเมือง
มำบตำพุดและเทศบำลเมืองบ้ำนฉำงเป็นจ�ำนวนรวมกัน 
ทั้งสิ้นปีละประมำณ 8 ล้ำนบำท

เงินสมทบเข้ากองทุนโรงไฟฟ้า
และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน 

แก่กองทุนที่เกี่ยวข้องตามแนวนโยบายที่จะส่งเสริม 
การอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างองค์กรธุรกิจ 
กับชุมชนใกล้เคียง โดยกองทุนที่บริษัทฯ  
ให้การสนับสนุนเป็นประจ�าทุกปี ได้แก่  
กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชน
และสังคม
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณ

มากกว่า 20 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน 
โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมต่างๆ  
ในประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
รายงานผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



การปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบ

ดาวมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการ
ที่ช่วยให้ผู้คนทั่วโลกมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรักษาพันธสัญญา
เรื่อง “การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ” 
(Responsible Care®) ในการผลิตและการบริหาร
จัดการเคมีภัณฑ์ทั่วโลก ซึ่งถือเป็นหลักส�าคัญของดาว
ในการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน ที่ดาว เราถือว่า
การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยคือวิถีแห่งการด�าเนินชีวิตนับตั้งแต่
ก่อตั้งบริษัทฯ เราจะยังคงก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 
สู่วิสัยทัศน์อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ไม่มีการบาดเจ็บ 
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเผยแพร่
ผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสิ่งแวดล้อม ให้สาธารณชนได้รับทราบ การประกาศ
ค�ามั่นในพันธสัญญาของเราที่ว่า “การปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบ” นั้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มั่นใจว่า การด�าเนินงานของดาวไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลก 
ล้วนส่งผลดีต่อทั้งบริษัทฯ เองรวมไปถึงชุมชนโดยรอบ  
อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการ 
รายอื่นๆ อีกด้วย
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นโยบายด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ที่ดาว การป้องกันอันตรายแก่บุคคล 
และการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆ  
กิจกรรมที่เราท�า และในทุกๆ การตัดสินใจของเรา  
พนักงานของเราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่า
ผลิตภัณฑ์และการผลิตของเราเป็นไปตามมาตรฐาน 
ของรัฐ หรือมาตรฐานของดาวอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่า

เป้าหมายของเรา คือ การขจัดการบาดเจ็บ 
ทั้งมวล การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
และอาชีวอนามัยของบุคคล การลดขยะของเสีย  
และการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรในทุกๆ  
ขั้นตอนตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เราจะหาทาง
ปรับปรุงผลงานของเราอย่างต่อเนื่อง จะรายงาน 
ความก้าวหน้าของความพยายามนี้ และจะตอบสนอง 
ต่อสาธารณชนทั่วไป

พนักงำนทุกคนของกลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย  
มีควำมมุ่งมั่นในกำรผลิตผลิตภัณฑ์และกำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องตำมข้อก�ำหนดของภำครัฐหรือตำมมำตรฐำนของ 
บริษัทฯ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่มีควำมเข้มงวดมำกกว่ำ ทั้งนี ้
กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย มีกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรผลิต 
ที่เป็นเลิศ ด้วยกำรน�ำหลักกำรใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ
สูงสุดและกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีวินัย (Most Effective  
Technology and Operating Discipline) มำปฏิบัติให้เกิดผล  
ทั้งส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรภำยในและกำรด�ำเนินธุรกิจ
กับคู่ค้ำ ทั้งนี้ มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
และสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกส�ำคัญประกำรหนึ่งที่ผลักดันให้
เกิดกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและกำรใช้เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภำพสูงสุดอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งยังน�ำไปสู่ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงผู้เชี่ยวชำญในสำยกำรปฏิบัติงำนและสำยธุรกิจ  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และสร้ำง
ควำมเติบโตอย่ำงมั่นคงตำมเป้ำหมำยเพื่อควำมยั่งยืนปี 2558

เรำมุ่งมั่นที่จะไม่ให้เกิดกำรบำดเจ็บใดๆ รวมถึง 
กำรป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ ตลอดจน 
ลดปริมำณของเสีย และส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
ในทุกขั้นตอนกำรผลิต พนักงำนของเรำต้องได้รับกำรฝึกอบรม
ด้ำนกำรท�ำงำนตำมกระบวนกำรเพื่อควำมปลอดภัยต่ำงๆ 
ตั้งแต่ขั้นตอนกำรท�ำงำนด้วยควำมปลอดภัยในกระบวนกำร
ผลิตและกำรรับมือต่อเหตุฉุกเฉินในกระบวนกำรผลิต ไปจนถึง
โครงกำรต่ำงๆ ที่ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนควบคู่ไปกับกำรดูแล 
สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย อำทิ โครงกำรลดของเสีย 
“Waste Reduction Always Pays (WRAP)” และโครงกำร
รณรงค์กำรปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดภัย “อุบัติเหตุเป็นศูนย์” 
(Drive to Zero)

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย มั่นใจว่ำกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนควำมปลอดภัยของเรำนั้นเป็นเลิศไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำ 
กำรด�ำเนินงำนของบริษัทดำวในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก  
และถือว่ำควำมปลอดภัยเป็นควำมรับผิดชอบของพนักงำน 
ทุกคน เรำมีควำมเชื่อมั่นว่ำอุบัติเหตุเป็นศูนย์ได้ ดังนั้น 
พนักงำนทุกคนจึงปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย 
ขององค์กร และวิสัยทัศน์กำรลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์  
(Vision of Zero) อย่ำงเคร่งครัดและต่อเนื่อง
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โครงการลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์

โครงกำรลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์ 
เป็นส่วนหนึ่งของ “วิสัยทัศน์กำรลดอุบัติเหต ุ
ให้เป็นศูนย์” (Vision of Zero) ซึ่งกลุ่มบริษัท

ดำว ประเทศไทย เริ่มโครงกำรลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์ครั้งแรก 
ในปี 2549 เพื่อรณรงค์ให้พนักงำนทุกคนรวมถึงผู้รับเหมำ
ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรปฏิบัติตำมเป้ำหมำยของ
กำร “ลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์” นั่นคือ ทุกคนได้กลับบ้ำนอย่ำง
ปลอดภัยทุกวัน โครงกำรนี้สะท้อนถึงควำมมุ่งมั่นของบริษัทฯ 
ในกำรสร้ำงพฤติกรรมควำมปลอดภัยให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงำน
ผู้รับเหมำ และชุมชนใกล้เคียง โดยคำดหวังว่ำพนักงำนและ
ผู้รับเหมำทุกคนจะปฏิบัติงำนด้วยควำมปลอดภัยพร้อมๆ ไป
กับกำรร่วมดูแลควำมปลอดภัยของเพื่อนร่วมงำนในเวลำ
เดียวกัน

บริษัทฯ ได้น�ำแนวคิดของโครงกำรลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์
มำปรับใช้กับทุกกิจกรรมของบริษัทฯ รวมทั้งได้ปลูกฝัง 
ควำมส�ำคัญของแนวคิดนี้ให้อยู่ในจิตส�ำนึกของพนักงำน 
และผู้รับเหมำทุกคน ผ่ำนกำรสื่อสำรและเน้นย�้ำรวมถึงกำรจัด
กิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ กำรฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติกำรเพื่อลดกำรเกิดอุบัติภัย กำรประเมินควำมเสี่ยง
ก่อนเริ่มโครงกำร เป็นต้น ควำมพยำยำมทั้งหมดนี้ มีเป้ำหมำย
สูงสุดคือ ให้พนักงำนทุกคนได้กลับบ้ำนอย่ำงปลอดภัยทุกวัน

โครงกำรลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์ประสบควำมส�ำเร็จ 
มำอย่ำงต่อเนื่อง อันเป็นผลมำจำกควำมร่วมมือของพนักงำน
และผู้รับเหมำทุกคน ซึ่งนับว่ำเรำประสบผลส�ำเร็จ 
ในกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยดีเยี่ยมตลอดมำ

การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท�างาน 
ถึงขั้นต้องบันทึก
จำกกรำฟดังกล่ำว รำยงำนถึงอัตรำกำรบำดเจ็บ 

และกำรเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำนประจ�ำปี หรือเป็นอัตรำ 
กำรเจ็บป่วยต่อ 200,000 ชั่วโมงกำรท�ำงำน จะเห็นว่ำอัตรำ 
กำรบำดเจ็บและกำรเจ็บป่วยประจ�ำปีที่บันทึกได้ของปี 2557 
ของกลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ดีกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้  
โดยมีอัตรำอยู่ที่ 0.07

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ยึดมั่นในค่ำนิยม “พิทักษ์

โลกของเรำ” ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจของกำรด�ำเนินธุรกิจของ 
ดำวทั่วโลกและตระหนักถึงภำรกิจนี้อยู่เสมอในทุกย่ำงก้ำว 
ของกำรด�ำเนินธุรกิจ เรำให้ควำมส�ำคัญในกำรดูแลรักษำ 
สภำพแวดล้อมโดยเฉพำะในพื้นที่ที่เรำด�ำเนินธุรกิจ มุ่งลด
ปริมำณของเสียในทุกขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ควบคู่ไปกับ 
กำรด�ำรงไว้และกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งทรัพยำกรต่ำงๆ  
ให้มีประสิทธิภำพสูงสุด และลดผลกระทบที่จะเกิดกับ 
สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

การลด การน�ากลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิล
กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย เฝ้ำติดตำม สังเกต  

และควบคุมกำรปล่อยของเสียตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึง 
จุดสิ้นสุดของกระบวนกำรผลิตอย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่ำ 
จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ  
ด้วยนโยบำย 3R คือ กำรลด (Reduce) กำรน�ำกลับมำใช้ใหม่ 
(Reuse) และกำรรไีซเคลิ (Recycle) เรำน�ำเทคโนโลยทีีท่นัสมยั
เข้ำมำช่วยลดปรมิำณของเสยีทีเ่กดิในระหว่ำงกระบวนกำรผลติ
รวมทั้งยังน�ำของเสียกลับมำใช้ใหม่ หรือท�ำกำรรีไซเคิล 
เพื่อเปลี่ยนของเสียให้เป็นวัสดุที่น�ำกลับมำใช้ได้อีก นอกจำกนี ้
ยังด�ำเนินงำนตำมแนวคิดกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์สูงสุด
จำกกำกของเสียที่เกิดขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรน�ำกำกของเสีย 
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ที่เกิดขึ้นไปใช้เป็นวัตถุดิบในภำคส่วนอื่นๆ กำรใช้กำกของเสีย
เป็นเชื้อเพลิงทำงเลือกหรือเป็นวัตถุดิบในโรงเตำปูนซีเมนต์ 
เพื่อเป็นกำรใช้ประโยชน์สูงสุดจำกกำกของเสียที่เกิดขึ้น 
และลดกำรฝังกลบให้น้อยที่สุด โดยในปี 2557 จ�ำนวนกำก 
ของเสียที่ก�ำจัดโดยวิธีฝังกลบอยู่ที่ร้อยละ 0.06 ของปริมำณ
กำกของเสียที่ส่งก�ำจัด

นอกจำกกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบของทำงรำชกำรอย่ำง
เคร่งครัด เช่น กำรขอใบอนุญำตกำรเคลื่อนย้ำยของเสีย และ
กำรออกเอกสำรก�ำกับกำรขนส่งของเสียอันตรำยแล้ว บริษัทฯ 
ยังมีมำตรกำรและกำรตรวจสอบกำรก�ำจัดของเสียที่เข้มงวด 
โดยมีกำรประเมินผลกำรท�ำงำนของผู้ให้บริกำรก�ำจัดของเสีย
อย่ำงจริงจัง โดยก�ำหนดให้รถขนถ่ำยของเสียของผู้ให้บริกำร
เหล่ำนั้นจะต้องติดตั้งระบบก�ำหนดต�ำแหน่งด้วยสัญญำณ
ดำวเทียมหรือจีพีเอส (GPS) เพื่อให้สำมำรถตรวจติดตำม 
ยำนพำหนะที่ขนถ่ำยของเสียไปทิ้งอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม 
และปลอดภัย นอกจำกนี้ ยังมีกำรสุ่มตรวจสอบกำรขนส่งโดย
กำรขับรถติดตำมรถขนส่งกำกของเสียจำกกลุ่มบริษัทฯ ไปยัง
บริษัทรับก�ำจัดกำกของเสีย เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้ขนส่งกำกของเสีย 
ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดกำรขนส่งอย่ำงเคร่งครัด เช่น ขับรถ 
ด้วยควำมเร็วตำมที่ก�ำหนด เดินรถในเส้นทำงที่ก�ำหนดไว้  
ไม่ใช้เส้นทำงที่ห้ำมใช้ เป็นต้น 

เรำมุ่งมั่นลดปริมำณของเสีย น�้ำเสีย และน�้ำทิ้ง  
โดยได้ตรวจสอบคุณภำพของน�้ำและเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง
ด้วยระบบออนไลน์ที่ตรวจสอบค่ำควำมเป็นกรดด่ำงของน�้ำ 
(pH) ปริมำณคำร์บอนในน�้ำ (Total Organic Carbon - TOC) 
ปริมำณออกซิเจนที่สำรเคมีใช้ในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย ์
ในน�้ำ (Chemical Oxygen Demand - COD) เพื่อให้แน่ใจว่ำ
น�้ำที่เรำปล่อยสู่ภำยนอกไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ด้วยควำมใส่ใจในกำรด�ำเนินกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน 
กำรผลิต กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย จึงได้รับกำรรับรอง
ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001 กำรรับรอง
อุตสำหกรรมสีเขียว รำงวัลธงธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม และได้
รักษำมำตรฐำนกำรจัดกำรดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง
กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ใช้ระบบตรวจวัดคุณภำพ

อำกำศแบบต่อเนื่อง ซึ่งเป็นระบบวิเครำะห์ข้อมูลแบบออนไลน์
เพื่อตรวจวัดคุณภำพอำกำศจำกปล่องของโรงงำนของบริษัทฯ 
ในจังหวัดระยอง ระบบดังกล่ำวจะเฝ้ำตรวจสอบคุณภำพ
อำกำศอย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่ำสำรที่ปล่อยออกมำนั้น 
อยู่ภำยใต้กำรควบคุมตำมมำตรฐำนของทำงรำชกำรที่ก�ำหนด
ไว้อย่ำงเข้มงวด และไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
ที่อยู่อำศัยโดยรอบ ทั้งนี้ ระบบตรวจวัดคุณภำพอำกำศ 
แบบต่อเนื่องของบริษัทฯ เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของ 
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์สูงสุด 

ในกำรเฝ้ำระวังและรำยงำนข้อมูลตำมเวลำที่เกิดขึ้นจริง 
ไปยังหน่วยงำนภำครัฐตลอด 24 ชั่วโมง นับว่ำระบบดังกล่ำว 
ช่วยสร้ำงควำมมั่นใจในกำรเปิดเผยข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อมของ 
บริษัทฯ อย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนเป็นกำรอ�ำนวย
ประโยชน์ให้บริษัทฯ สำมำรถตรวจตรำและป้องกันก่อน 
ที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ระบบควบคุมสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ตระหนักถึงกำรควบคุม

กำรระเหยของสำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โดยด�ำเนินกำร
ในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนกำรออกแบบโรงงำน และน�ำ
เทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในขณะก่อสร้ำงมำใช้ และปฏิบัติตำม
แนวทำงควบคุมกำรปล่อยสำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำยอย่ำง
เคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่ำกำรปฏิบัติงำนของเรำจะไม่ส่งผลเสีย
ต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้น�ำเทคโนโลยี “ระบบปิด” 
(Close System) ส�ำหรับกำรขนถ่ำยสำรเคมี (ท่อไหลกลับ  
ไอระเหย ตัวเชื่อมในกำรถ่ำยสำรเคมี เป็นต้น) กำรเปิด
ผนึกหรือกำรใช้ปั๊มปิดผนึก 2 ชั้น ระบบเก็บตัวอย่ำงวัตถุ
ไฮโดรคำร์บอนแบบปิด รวมไปถึงระบบตรวจวัดคุณภำพ
อำกำศแบบต่อเนื่อง (CEMS) ซึ่งรวมถึงกำรเฝ้ำติดตำม 
กำรระเหยของก๊ำซด้วย นอกจำกนั้น เรำยังมีโปรแกรม 
ตรวจสอบติดตำมเพื่อตรวจตรำกำรรั่วไหลเล็กๆ น้อยๆ  
ที่อำจเกิดขึ้นได้จำกปั๊ม วำล์ว ลูกสูบ ภำยในโรงงำน  
และจะด�ำเนินกำรซ่อมแซมอย่ำงรวดเร็วทันทีที่ตรวจจับได้ถึง
กำรรั่วไหลดังกล่ำว นอกจำกนี้ ยังสนับสนุนให้พนักงำน 
และผู้รับเหมำมีควำมตระหนักรู้และตื่นตัวในกำรรำยงำน 
เหตุที่อำจเกิดกำรรั่วไหลหรือกำรหกหยดของสำรเคมี  
และมีกำรด�ำเนินกำรที่ถูกต้องเพื่อป้องกันเหตุดังกล่ำว
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การอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยกำรเติบโตของธุรกิจอย่ำงยั่งยืน 
กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย มุ่งมั่นในกำรอนุรักษ ์
และกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โรงงำนแต่ละแห่ง 
ด�ำเนินกิจกรรมที่หลำกหลำยเพื่อลดอัตรำกำรใช้พลังงำน 
ต่อหน่วยกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ของกระบวนกำรผลิตเพื่อลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำและเชื้อเพลิง 
เช่น กำรติดตั้งชุดควบคุมควำมเร็วรอบมอเตอร์ (Variable 
Frequency Drive - VFD) เพื่อปรับลดควำมเร็วรอบของ 
เครื่องสูบ เพื่อลดกำรใช้ไฟฟ้ำกรณีที่มีควำมต้องกำรไฟฟ้ำต�่ำ 
กำรปรับสูตรกำรผลิต กำรลดกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ 
ในกระบวนกำรผลิตและกระบวนกำรดูดซับสิ่งปนเปื้อนของ 
สำรตั้งต้น กำรติดตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ
ในกำรประหยัดพลังงำนในโรงงำนและส�ำนักงำน เป็นต้น

โครงกำรกำรติดตั้งหน่วยน�ำพลังงำนกลับมำใช้ใหม ่
ของโรงงำนโพรพิลีนออกไซด์ ถือว่ำเป็นตัวอย่ำงที่โดดเด่น 
ของกลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ในกำรลดกำรใช้พลังงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในปี 2556 เนื่องจำกทำงโรงงำนได้ม ี
กำรติดตั้งหน่วยน�ำพลังงำนกลับมำใช้ใหม่ในเดือนสิงหำคม 

เพื่อเป็นกำรน�ำพลังงำนควำมร้อนส่วนเกินจำกเตำเผำ 
(Thermal Oxidizer) เพื่อมำผลิตไอน�้ำ 50 ตันต่อชั่วโมง  
ท�ำให้สำมำรถประหยัดพลังงำนลงได้ คิดเป็นมูลค่ำถึงปีละ  
10 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือปีละกว่ำ 300 ล้ำนบำท

จำกควำมมุ่งมั่นและกำรด�ำเนินงำนที่กล่ำวมำข้ำงต้น 
ท�ำให้ในปี 2557 กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย มีผลงำน 
กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นที่น่ำพอใจ ดังปรำกฏ
ในตำรำงด้ำนล่ำง

ปี 2553 2554 2555 2556 2557

สัดส่วนกำรใช้พลังงำนต่อหน่วยกำรผลิตของ 2,694 2,492 2,537 2,497 2,473
โรงงำนที่ตั้งในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด

สัดส่วนกำรใช้พลังงำนต่อหน่วยกำรผลิตของ - 6,149 6,116 4,893 4,270
โรงงำนที่ตั้งในเขตนิคมอุตสำหกรรมเอเซีย

รวม 2,694 3,038 3,719 3,448 3,225

(หน่วยกำรผลิต : บีทียูต่อปอนด์)

สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตของโรงงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

หมำยเหตุ:
• ในปี 2555 สัดส่วนกำรใช้พลังงำนต่อหน่วยกำรผลิตของโรงงำนที่ตั้งในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด ได้รวมข้อมูลกำรใช้พลังงำนของโรงงำน
 โพลิเอทิลีิีนสำยกำรผลิตที่ 2 (SPE II) ซึ่งเริ่มด�ำเนินกำรในปี 2553 แล้ว โดยโรงงำนแต่ละแห่งยังคงด�ำเนินโครงกำร เพื่อลดกำรใช้พลังงำนอย่ำงต่อเนื่อง
• สัดส่วนกำรใช้พลังงำนต่อหน่วยกำรผลิตของโรงงำนที่ตั้งในเขตนิคมอุตสำหกรรมเอเซีย เป็นข้อมูลกำรใช้พลังงำน ทั้งในช่วงของกำรทดสอบ
 ระบบกำรผลิต (commissioning) และกำรด�ำเนินกำรผลิตของบริษัทฯ (ซึ่งรวมกำรใช้พลังงำนของโรงงำนโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ (SE) 
 โรงงำนโพรพิลีนออกไซด์ (PO) และระบบสำธำรณูปโภคส่วนกลำง)
• โรงงำนโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ (SE) เริ่มด�ำเนินกำรผลิตเดือนเมษำยน 2554
• โรงงำนโพรพิลีนออกไซด์ (PO) เริ่มด�ำเนินกำรผลิตเดือนตุลำคม 2554
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มั่นใจว่า

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยของเรานั้น

เป็นเลิศไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการด�าเนินงาน

ของบริษัทดาวในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

และถือว่าความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบ

ของพนักงานทุกคน เรามีความเชื่อมั่นว่า

อุบัติเหตุเป็นศูนย์ได้
เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ให้ควำมส�ำคัญตั้งแต ่
กำรออกแบบโรงงำน และกำรวำงแผนกำรผลิตในทุกขั้นตอน 
ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในขณะนั้น เพื่อให้เรำมีระบบกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด โดยตัวอย่ำงที่ส�ำคัญ ได้แก่

• กำรก่อสร้ำงโรงงำนโพรพิลีนออกไซด์ที่นิคม
อุตสำหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็นกำรก่อสร้ำง
โรงงำนขนำดใหญ่ระดับโลก โรงงำนแห่งนี้ใช้นวัตกรรมใหม่
และเทคโนโลยีขั้นสูงในกำรผลิตโพรพิลีนออกไซด์ 
จำกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (HPPO) ซึ่งเป็นกำรร่วมค้นคว้ำ
วิจัยระหว่ำงบริษัท ดำว เคมิคอล และบริษัท บีเอเอสเอฟ  
นวัตกรรมกำรผลิตนี้ได้รับรำงวัล Presidential Green 
Chemistry Challenge Award จำกองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
สหรัฐอเมริกำ ในปี 2553 และรำงวัลนวัตกรรมและ 
ควำมเป็นเลิศในสำขำวิศวกรรมเคมีจำกสถำบันวิศวกรรมเคมี
แห่งสหรำชอำณำจักร ในปี 2552 ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กำรผลิตใหม่นี้ท�ำให้

 • ช่วยลดปริมำณน�้ำเสียลงถึงร้อยละ 70 - 80  
  เทียบกับเทคโนโลยีกำรผลิตแบบเดิม

 • ช่วยลดกำรใช้พลังงำนลงประมำณร้อยละ 35  
  เทียบกับเทคโนโลยีกำรผลิตแบบเดิม

 • ลดควำมต้องกำรใช้สำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน 
  และใช้วัตถุดิบกำรผลิตที่ซับซ้อนน้อยลง เพื่อกำรใช้ 
  ทรัพยำกรที่คุ้มค่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• โรงงำนโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ ในนิคม
อุตสำหกรรมเอเซีย ได้น�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรผลิต
โพลิโอเลฟินส์ พลำสโตเมอร์ และโพลิโอเลฟินส์ อีลำสโตเมอร์ 
โดยเทคโนโลยีดังกล่ำวเป็นเทคโนโลยีที่มีควำมปลอดภัย 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมำกกว่ำเทคโนโลยีแบบเดิม ดังนี้
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 • ออกแบบให้เป็นระบบปิด มีกำรรวบรวมไอระเหย 
  จำกกระบวนกำรผลิตไปก�ำจัดที่หอเผำ

 • ไม่ใช้สำรที่เป็นสำรก่อมะเร็งและสำรที่เป็น 
  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำยในกระบวนกำรผลิต  
  ตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  
  ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2550

 • ไม่มีกำรปล่อยออกไซด์ของซัลเฟอร์
 • ใช้เทคโนโลยีที่ออกแบบให้ลดกำรก่อตัวของ 

  ออกไซด์ของก๊ำซไนโตรเจนในกระบวนกำรผลิต  
  (Ultra Low NOx) ในหัวเผำ (Burner)  
  และหม้อต้มน�้ำ (Water Heater)

• กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ที่นิคมอุตสำหกรรม
เอเซียใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในโรงบ�ำบัดน�้ำเสีย ด้วยกลไก
บ�ำบัดทำงชีวภำพที่ทันสมัย ซึ่งสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำ
คุณภำพของน�้ำที่ปล่อยออกสู่ภำยนอกจะเป็นไปตำมเกณฑ ์
ที่ก�ำหนด และมีกำรติดตั้งหน่วยบ�ำบัดกลิ่น (Odor Treatment 
Plant - OTP) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยเครื่องเป่ำลมบ�ำบัดกลิ่น
และตัวกรองถ่ำนกัมมันต์ที่ติดตั้งเพื่อลดปริมำณกลิ่นที่ออกมำ
จำกระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย โดยพื้นที่ที่อำจก่อให้เกิดกลิ่นทั้งหมด 
รวมถึงถังพักน�้ำเสีย ถังผันน�้ำ และถังปฏิกรณ์ทำงชีวภำพ  
ได้รับกำรคลุมปิด ในขณะที่อำกำศจำกพื้นที่ที่มีกลิ่นจะถูกน�ำ
ไปบ�ำบัดทำงชีวภำพ ส�ำหรับอำกำศที่มีกลิ่นส่วนเกินจะถูก
บ�ำบัดโดยตัวกรองถ่ำนกัมมันต์ และนับตั้งแต่ติดตั้งโรงบ�ำบัด
กลิ่นยังไม่ปรำกฏปัญหำเรื่องกลิ่นในบริเวณโรงบ�ำบัดน�้ำเสีย
เลย นอกจำกนี้ ที่โรงบ�ำบัดน�้ำเสียยังมีระบบวิเครำะห์ออนไลน์  
ณ จุดปล่อยน�้ำทิ้ง เพื่อวิเครำะห์ปริมำณออกซิเจนที่สำรเคม ี
ใช้ในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ในน�้ำ (COD) โดยระบบ 
จะส่งสัญญำณแสดงค่ำที่ถูกต้องไปยังหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
ที่กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูง
กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ได้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติกำร

วิเครำะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูงใหม่ ที่นิคมอุตสำหกรรมเหมรำช  
ซึ่งเรียกว่ำ “Map Ta Phut Non-Routine and Reactive 
Chemical Testing Laboratory” ตั้งแต่กลำงปี 2555  
ซึ่งแตกต่ำงจำกห้องปฏิบัติกำรเดิมที่มุ่งเน้นเพียงกำรควบคุม
คุณภำพ ทั้งนี้ เพื่อรองรับกำรเจริญเติบโตทำงธุรกิจของ 
บริษัทฯ ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก

กำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรวิเครำะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูงนี้  
จะเน้นกำรน�ำเทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ขั้นสูงใหม่ๆ มำเพื่อ

1. ระบุ ชี้บ่ง ชนิดของส่วนประกอบกำรสำรเคมีที่มีอยู่ใน
สำรตัวอย่ำง รวมทั้งกำรหำปริมำณส่วนประกอบของ 
สำรเคมีที่เทคนิคกำรวิเครำะห์ทั่วไปไม่สำมำรถท�ำได้

2. พัฒนำเทคนิคกำรวิเครำะห์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรวิเครำะห์ หรือน�ำไปใช้ประโยชน ์
ในกำรตรวจสอบสำรบำงอย่ำงที่อำจจะก่อให้เกิดปัญหำ 
ในกระบวนกำรผลิต

3. แก้ปัญหำในกระบวนกำรผลิต เพิ่มศักยภำพของ
กระบวนกำรผลิต รวมทั้งแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เช่น 
กำรรั่วไหล หรือกำรชี้บ่งสำรในกรณีฉุกเฉิน

ตลอดระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ ทำงศูนย์ฯ ได้สนับสนุน
กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตให้กับทำงโรงงำนของ 
กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย อย่ำงต่อเนื่อง ที่ส�ำคัญ ได้แก่

• พัฒนำวิธีวิเครำะห์ ไกลคอลอีเทอร์แอซิด (Glycol 
Ether Acid) ในน�้ำทิ้งเพื่อน�ำไปปรับเปลี่ยนกำรออกแบบ 
และพัฒนำศักยภำพของระบบน�้ำทิ้ง
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• พัฒนำกำรตรวจสอบ สำรตั้งต้นที่ไม่เกิดปฏิกิริยำ 
(Residual Monomer) ในผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่ำเป็นไป 
ตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำย

• พัฒนำวิธีวิเครำะห์เพื่อตรวจสอบส่วนประกอบ 
ของสำรเคมีในกระบวนกำรผลิตเพื่อน�ำไปใช้ในกำรปรับ
กระบวนกำรเพื่อลดของเสียและประหยัดพลังงำน

การเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ได้ทุ่มเทแรงกำยแรงใจ 
ในกำรคงไว้ซึ่งมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
และสิ่งแวดล้อม และยังมุ่งเสริมสร้ำงให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  
โดยในปี 2557 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ มีกำรด�ำเนินงำนกิจกรรม 
และโครงกำรเพื่อเสริมสร้ำงมำตรฐำนดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง 
ได้แก่

มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
• น�ำระบบปฏิบัติกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 

และสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภำพมำใช้ในโรงงำนทุกแห่ง  
รวมทั้งโรงงำนแห่งใหม่อย่ำงเคร่งครัดและต่อเนื่อง

• Life Critical Standards เป็นมำตรฐำนที่ม ี
ควำมส�ำคัญต่อชีวิตที่ระบุวิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมเสี่ยง 
ให้เกิดควำมปลอดภัย ซึ่งดำวน�ำมำใช้ทั่วโลก

• Return to Operation ตรวจสอบควำมพร้อม 
ควำมถูกต้องของอุปกรณ์ต่ำงๆ หลังจำกผ่ำนงำนซ่อมบ�ำรุง
ก่อนที่จะส่งมอบอุปกรณ์สู่ฝ่ำยผลิต เพื่อป้องกันกำรรั่วไหล 
ของสำรเคมี 

• Management of Change หรือระบบกำรบริหำร 
ควำมเปลี่ยนแปลงระบบต่ำงๆ จะต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อม
อย่ำงดีก่อนจะมีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ และให้มีกำรทบทวนถึง
ผลกระทบและสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมโดยผู้เชี่ยวชำญอย่ำง 
ครบถ้วนและเหมำะสม รวมทั้งต้องมีกำรสื่อสำรให้ทรำบถึง 
กำรเปลี่ยนแปลงนั้น และมีกำรฝึกอบรมอย่ำงเหมำะสม 
เพื่อให้แน่ใจได้ว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะได้รับกำรน�ำมำ
ปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพและรำบรื่น

• Injury and LOPC Prevention Workshop  
เป็นกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรที่จัดขึ้นทุกปีส�ำหรับพนักงำน 
ของกลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ให้ได้มีโอกำสทบทวน 
กำรเรียนรู้และควำมรู้ต่ำงๆ ในเรื่องควำมปลอดภัย  
อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ประสบมำจำก 
กำรปฏิบัติงำนในรอบปี กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรนี้  
พนักงำนบริษัทฯ ได้ร่วมระดมสมองและแลกเปลี่ยน 
ควำมคิดในเรื่องควำมเสี่ยงและมำตรกำรในกำรป้องกัน
อันตรำยต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น

• น�ำมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย  
และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ดำว เคมิคอล สหรัฐอเมริกำ 
มำปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรผู้รับเหมำของบริษัทฯ  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนกำรตรวจสอบที่เข้มงวด  
กำรฝึกอบรม และกำรด�ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย 
ที่เข้มข้นเต็มประสิทธิภำพ นอกจำกนั้น ผู้รับเหมำทุกรำย 
จะได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีอีกด้วย

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม
• ให้กำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย  

และสิ่งแวดล้อมอย่ำงเข้มข้นแก่พนักงำนและผู้รับเหมำ เพื่อให้
มั่นใจว่ำพวกเขำเหล่ำนั้นมีทักษะควำมช�ำนำญและตระหนักรู้
เรื่องควำมปลอดภัยเพียงพอที่จะสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ

• ตอกย�้ำวัฒนธรรมกำรเข้ำระงับเหตุกำรณ์ และ/หรือ
พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยผ่ำนโครงกำรปฏิบัติงำนด้ำน 
กำรปลูกฝังพฤติกรรม (Behavior Based Performance -  
BBP) ซึ่งเป็นกำรแนะน�ำวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย รวมถึงกำรตรวจพื้นที่โรงงำนโดยรอบ กำรรำยงำน 
และกำรแก้ไขอย่ำงทันท่วงที ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกำรซึมซับ 
และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมกำรท�ำงำนที่ปลอดภัย

• ร่วมกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟประจ�ำปีของอำคำร
ส�ำนักงำนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น
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การส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม
• กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม 

วันแห่งควำมปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมประจ�ำปี 2557  
(2014 Safety and Green Day) ขึ้นทั้งที่ส�ำนักงำนกรุงเทพฯ 
และโรงงำนที่จังหวัดระยอง ทั้งนี้ เพื่อสร้ำงควำมตระหนัก 
ในควำมปลอดภัยและเน้นย�้ำว่ำควำมปลอดภัยคือสิ่งส�ำคัญ
อันดับแรกเสมอ อีกทั้งยังเป็นกำรตอกย�้ำพันธกิจภำยใต้
โครงกำรลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์ ซึ่งกิจกรรมในงำนประกอบ
ด้วย กำรน�ำเสนอข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยผ่ำนกำรจัดแสดง
นิทรรศกำร วิดีโอคลิป เกมต่ำงๆ โดยมีพนักงำน ผู้รับเหมำ 
ของบริษัทฯ เข้ำร่วมงำนทั้งสิ้น 1,200 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำว
เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี

• กิจกรรมวันแห่งสรีรศำสตร์ ในหัวข้อ Office  
Syndrome & Exercise to Prevent the MSD  
(musculoskeletal disorders)/injury อบรมและบรรยำย 
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสรีรศำสตร์

• จัดกิจกรรมวันท�ำควำมสะอำดส�ำนักงำน 
• โครงกำรพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) ในบริเวณ 

พื้นที่โดยรอบส�ำนักงำนกรุงเทพฯ โดยได้รับควำมร่วมมือ 
จำกชุมชน สถำนีต�ำรวจ และหน่วยรักษำควำมปลอดภัยของ
อำคำรส�ำนักงำนที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อสวัสดิภำพของพนักงำน 
ในกำรสัญจรระหว่ำงบ้ำนและส�ำนักงำน

• น�ำเสนอผลด�ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยของบริษัทฯ 
และโรงงำน รวมทั้งตอกย�้ำเรื่องควำมปลอดภัยให้กับพนักงำน
ผ่ำนกิจกรรมกำรสื่อสำรผลประกอบกำรทั้งที่ส�ำนักงำน
กรุงเทพฯ และโรงงำนที่จังหวัดระยองในทุกไตรมำส

การแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
หลักปฏิบัติด้วยควำมรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท  

ดำว ประเทศไทย มิใช่แต่เพียงกำรเป็นตัวอย่ำงที่ดีเท่ำนั้น  
แต่ยังครอบคลุมไปถึงกำรแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดร่วมกันกับ
ทั้งเพื่อนบ้ำนโดยรอบ พันธมิตรทำงธุรกิจ รวมไปถึงสังคม 
โดยรวม ซึ่งมีกิจกรรรมส�ำคัญในปี 2557 อำทิ

• กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย เป็นสมำชิกหลักในกลุ่ม
ดูแลด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทยและสมำชิก
ของสภำอุตสำหกรรมประเทศไทย ซึ่งนับเป็นช่องทำงที่เรำ
สำมำรถเผยแพร่แบ่งปันแนวทำงปฏิบัติงำนที่ดีเพื่อส่งเสริม 
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงยั่งยืน ตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัท 
ดำว ประเทศไทย เปิดบ้ำนให้กำรต้อนรับผู้เยี่ยมชมจ�ำนวนมำก  
ทั้งตัวแทนจำกบริษัทเอกชน กลุ่มโรงงำนผลิตและพันธมิตร 
ในอุตสำหกรรม เพื่อให้เข้ำเยี่ยมชมพื้นที่และพบปะกับ 
ทีมงำนบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย  
และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัต ิ
ดังกล่ำวของเรำ

• ร่วมมือกับผู้ประกอบกำรกลุ่มอุตสำหกรรมชั้นน�ำ  
เพื่อก่อตั้ง “สมำคมเพื่อนชุมชน” ซึ่งท�ำให้เรำมีโอกำส 
ได้แบ่งปันแนวทำงปฏิบัติงำนอุตสำหกรรมที่ดีให้กับ 
เพื่อนร่วมอุตสำหกรรมและร่วมมือกันสร้ำงประโยชน์ 
ให้กับอุตสำหกรรมและชุมชนรอบข้ำง
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• ผู้เชี่ยวชำญด้ำนควำมปลอดภัยของบริษัทฯ เป็น
วิทยำกร บรรยำยในหัวข้อเรื่อง “กำรประเมินควำมเสี่ยง 
สำรเคมี (หลักสูตรเบื้องต้น)” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม ทั้งนี้ มีผู้เข้ำร่วมอบรมจำก
ผู้ประกอบกำรและหน่วยงำนภำครัฐจ�ำนวนทั้งสิ้น 340 คน

• พนักงำนดำวอำสำให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัย
แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 ที่โรงเรียนระยอง
วิทยำคมนิคมอุตสำหกรรม และโรงเรียนบ้ำนเขำห้วยมะหำด 
จังหวัดระยอง เพื่อสร้ำงควำมตระหนักในเรื่องควำมปลอดภัย
ในชีวิตประจ�ำวันทั้งที่บ้ำนและโรงเรียน รวมถึงกำรดูแลรักษำ 
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งกิจกรรม “โรงเรียนของหนูปลอดภัย” 
เป็นกจิกรรมทีก่ลุม่บรษิทั ดำว ประเทศไทย รเิริม่และด�ำเนนิกำร
อย่ำงต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันได้จัดมำแล้วทั้งสิ้น 19 โรงเรียน

• จัดอบรมด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนให้แก่
มูลนิธิขำเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี จังหวัด
เชียงใหม่ ใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ กำรใช้สำรเคมีอย่ำงปลอดภัย 
กำรจัดกำรเรื่องควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน และกำรท�ำ 
แผนงำนปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัย อีกทั้งยังได้ตรวจตรำ 
และแนะน�ำกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในทุกขั้นตอน 
กำรด�ำเนินงำน รวมทั้งสถำนที่จัดเก็บสำรเคมี เพื่อเพิ่ม 
ควำมปลอดภัยและเพิ่มคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับเจ้ำหน้ำที ่
มูลนิธิฯ อีกด้วย โดยมีคณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่เข้ำอบรม
รวม 70 คน
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ด้วยความเชื่อที่ว่าบุคลากรจะเป็นพลังขับเคลื่อน
องค์กรที่ส�าคัญที่จะท�าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ที่ท้าทาย และยืนหยัดในการเป็นองค์กรชั้นน�า
ในระดับโลก ค่านิยมขององค์กรประกอบด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพผู้อื่น และพิทักษ์โลก
ของเรา เป็นพื้นฐานที่ส�าคัญของวัฒนธรรมของเรา 
และเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะ “พนักงานดาว” 
ได้เป็นอย่างดี

การเป็นสถานที่ท�างาน
ที่ดีเยี่ยม
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ที่ดาว การให้เกียรติซึ่งกันและกันถือเป็น 
พื้นฐานส�าคัญในการสร้างบรรยากาศภายใน 
สถานที่ท�างานที่ที่ทุกคนรู้สึกว่าตนมีคุณค่า 
และสามารถท�างานได้เต็มศักยภาพ ในขณะเดียวกัน  
เราก็มีความเชื่อในความหลากหลายและการมีส่วนร่วม  
(Diversity and Inclusion) ซึ่งรวมอยู่ในบรรยากาศ  
การท�างานของเรา เราเชื่อในคุณค่าของความแตกต่าง 
ด้านประสบการณ์ พื้นฐานและมุมมองของพนักงานของเรา  
ซึ่งความแตกต่างนั้นจะน�ามา ซึ่งนวัตกรรมและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ที่มีคุณค่า เราให้ค�ามั่นว่าเราจะสร้างองค์กร 
ที่แข็งแกร่ง มีความหลากหลายด้วยพนักงานที่มีศักยภาพ  
และมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานรายบุคคลให้เป็นส่วนหนึ่ง 
ในชุมชนโลกของดาวทั่วโลกที่มีพลังและแข็งแกร่ง

ส�าหรับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 
ก็เช่นเดียวกัน เราเชื่อมั่นว่าการสร้างบรรยากาศ
การท�างานอย่างมีความสุข โดยให้ความส�าคัญกับ
พนักงานและการท�างานเป็นทีม การดูแลรักษา 
และพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพของเรา 
อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง พร้อมไปกับการสร้างองค์กร 
ให้เป็นหนึ่งในใจของคนท�างานนั้น จะช่วยให้องค์กร 
เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน และถือเป็นกลยุทธ์
ที่ส�าคัญของเรา
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การเป็นที่หนึ่งในใจของคนท�างาน

กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย เน้นกำรท�ำงำนร่วมกัน  
เพื่อผลลัพธ์เชิงบวกต่อทั้งลูกค้ำ ชุมชน และต่อโลก บริษัทฯ  
ให้ผลตอบแทนกำรท�ำงำนในอัตรำที่จูงใจ มีกำรให้รำงวัล
ส�ำหรับควำมสำมำรถและควำมส�ำเร็จต่ำงๆ รวมถึง 
เปิดโอกำสให้พนักงำนที่มีควำมสำมำรถและอุตสำหะ 
ได้มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ บริษัทฯ มุ่งหวังและสนับสนุน 
ให้พนักงำนทุกคนได้แสดงภำวะผู้น�ำ ซึ่งเรำเชื่อมั่นว่ำแต่ละ
คนมีศักยภำพและสำมำรถไปสู่จุดสูงสุดในอำชีพของตนได้

1. ชื่อเสียงและการเป็นที่ยอมรับ
 • กำรรับสมัครงำนและแนะน�ำบริษัทฯ ผ่ำนเวที

ต่ำงๆ อำทิ กิจกรรมวันนัดพบแรงงำน กำรบรรยำยและ 
แนะน�ำบริษัทฯ ตำมสถำบันกำรศึกษำที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย  
กำรจัดท�ำแผ่นพับรับสมัครงำนประจ�ำปี และกิจกรรมสนับสนุน
ด้ำนกำรศึกษำในสถำบันเป้ำหมำย ทั้งในรูปแบบของ 
ทุนกำรศึกษำ และโอกำสในกำรเข้ำฝึกงำนในบริษัทฯ  
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงนักศึกษำ
ในสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ ตลอดจนเป็นโอกำสในกำรพิจำรณำ
รับพนักงำนใหม่ในอนำคตอีกด้วย

 • กิจกรรมของพนักงำนดำวอำสำ กำรสนับสนุน
ให้พนักงำนเข้ำร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อให้
พนักงำนมีควำมภำคภูมิใจในกำรมีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคมโดยสละเวลำอันมีค่ำของพวกเขำนอกเหนือ
จำกเวลำกำรท�ำงำน มำร่วมช่วยเหลือสังคม หรือแบ่งปัน 
ควำมสุขให้แก่ผู้ด้อยโอกำสและขำดแคลน ขณะเดียวกัน 
ยังน�ำมำซึ่งควำมภำคภูมิใจในบริษัทฯ ที่ได้ด�ำรงตนเป็น
พลเมืองที่ดีและมีส่วนส�ำคัญที่ช่วยพัฒนำชุมชนและสังคม 
ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

2. สิทธิประโยชน์ของพนักงาน
 • สวัสดิกำรและผลตอบแทนที่จูงใจ ผลตอบแทน

ส�ำหรับพนักงำนของกลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย พิจำรณำ
จำกผลกำรปฏิบัติงำน โดยผลตอบแทนจะรวมถึงผลประโยชน์
ต่ำงๆ ที่จะได้รับเพิ่มเติม มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  • มีผลตอบแทนเทียบเท่ำกับเกณฑ์มำตรฐำน 
   ของบริษัทชั้นน�ำในอันดับต้นๆ ของอุตสำหกรรม 
   เดียวกัน ซึ่งท�ำให้บริษัทสำมำรถดึงดูด 
   และรักษำพนักงำนที่มีควำมสำมำรถไว้ได้

  • มีนโยบำยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ำ 
   เมื่อเปรียบเทียบกับมำตรฐำนในตลำด  
   ในกรณีที่พนักงำนและบริษัทฯ สำมำรถบรรล ุ
   ตำมเป้ำหมำยหรือเกินกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้

 ในปี 2557 ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ได้มอบหมำยให้
บริษัทที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล  
จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงำนได้แสดงควำมคิดเห็นต่อสวัสดิกำร
ต่ำงๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลของพนักงำนจะน�ำมำรวบรวม 
เพื่อพิจำรณำปรับปรุงสวัสดิกำร เพื่อให้ทันต่อสถำนกำรณ ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ที่แท้จริงของพนักงำนมำกยิ่งขึ้น

 • สวัสดิกำรถูกใจ (Flexible Benefit) เริ่มขึ้น 
เมื่อปี 2554 จำกกำรศึกษำหำข้อมูลเป็นระยะเวลำกว่ำ 2 ปี 
ทั้งนี้ เพื่อสรรหำสวัสดิกำรทำงเลือกในอันที่จะช่วยยกระดับ
ควำมพึงพอใจของพนักงำน โดยสวัสดิกำรถูกใจนี้เปิดโอกำส
ให้พนักงำนสำมำรถเลือกผลประโยชน์ตำมควำมต้องกำร 
ที่แตกต่ำงจำกหลำกหลำยทำงเลือกและสำมำรถเปลี่ยนแปลง
ได้ทุกปี ในขณะเดียวกันยังคงได้รับผลประโยชน์และสวัสดิกำร
หลักๆ ของบริษัทเช่นเดิม ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ได้มี 
กำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำรถูกใจให้มีประสิทธิภำพ  
และใช้งำนได้ง่ำยและสะดวกขึน้ โดยมพีนกังำนจ�ำนวน 925 คน 
หรือร้อยละ 98.3 สมัครเข้ำร่วมรำยกำรสวัสดิกำรถูกใจนี้
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 • กำรให้รำงวัลและชื่นชมใน 
ควำมส�ำเร็จ (Accelerate Great @ Dow) ที่ดำว เรำสนับสนุน
กำรให้รำงวัลกำรแสดงควำมชื่นชมและยินดี และกำรแสดง
ควำมขอบคุณพนักงำนที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำม 
ควำมคำดหวังหรือสูงเกินกว่ำควำมคำดหวัง หรือที่ให ้
กำรสนับสนุนกิจกรรม หรือช่วยเหลือเพื่อนพนักงำนในด้ำน
ต่ำงๆ โดยที่ทั้งหัวหน้ำงำนและเพื่อนร่วมงำนสำมำรถเสนอ
ชื่อและให้รำงวัลแก่พนักงำนเพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจ ทั้งนี้ 
สำมำรถท�ำได้โดยกำรมอบกำร์ดแสดงควำมยินดี ไปจนถึง 
กำรมอบเงินรำงวัลในมูลค่ำแตกต่ำงกันไป ซึ่งพนักงำนสำมำรถ 
“ขอบคุณ” และชื่นชมกันได้ง่ำยๆ ผ่ำนระบบอินทรำเน็ต 
ของบริษัทฯ ชื่อว่ำ แอค็-เซลเออะเรท เกรท แอท ดำว  
(Accelerate Great @ Dow)

3. การดูแลพนักงาน
 • กำรดูแลด้ำนควำมปลอดภัยของพนักงำน  

กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ได้เลือกน�ำวิธีปฏิบัติด้ำน 
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยที่ดีที่สุดมำบังคับใช้ในบริษัทฯ 
เพื่อให้มั่นใจว่ำเรำจะสำมำรถปกป้องดูแลพนักงำนอันเป็น
ทรัพยำกรที่มีค่ำที่สุดของเรำ บริษัทฯ ให้ควำมรู้ด้ำนสรีรศำสตร ์
และกำรจัดวำงรูปแบบของที่ท�ำงำนและอุปกรณ์ส�ำนักงำน 
ให้เหมำะสม สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภำพ  
(Ergonomics) แก่พนักงำนและผู้รับเหมำ ทั้งในรูปแบบ 
กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่กำรแนะน�ำรำยบุคคล รำยกลุ่ม 
หรือเป็นหนึ่งในกิจกรรมในวันแห่งควำมปลอดภัยของบริษัทฯ 

 • กำรดูแลสุขภำพ เป็นกำรด�ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย
เพื่อควำมยั่งยืน โดยมุ่งส่งเสริมอำชีวอนำมัยและสุขภำพที่ด ี
ของพนักงำน ประกอบด้วยกำรตรวจสุขภำพทั่วไปส�ำหรับ
พนักงำนทั้งหมดที่จัดให้มีขึ้นตำมเวลำที่ก�ำหนด กำรตรวจ
สุขภำพเฉพำะโรคตำมควำมเสี่ยงของพนักงำน กำรประเมิน
สุขภำพเมื่อมีกำรเปลี่ยนสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนของ
พนักงำน กำรตรวจหลังกำรลำหยุดเป็นระยะเวลำนำน เป็นต้น

 • โครงกำรให้ค�ำปรึกษำปัญหำส่วนตัวพนักงำน 
(Employee Assistance Program - EAP) โครงกำร 
ให้ค�ำปรึกษำพนักงำนนี้เป็นกำรให้บริกำรเฉพำะจำก 
ผู้เชี่ยวชำญและมีกำรเก็บข้อมูลเป็นควำมลับ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทำงและให้ค�ำปรึกษำแก่พนักงำน
และครอบครัว เพื่อหำทำงออกในปัญหำส่วนตัว รวมถึง 
กำรให้ค�ำปรึกษำปัญหำสุขภำพจิต กฎหมำย กำรเงิน 
หรือด้ำนอื่นๆ จำกผู้เชี่ยวชำญในสำขำต่ำงๆ เป้ำหมำย 
หลักของโครงกำรนี้ คือ เพื่อป้องกันและช่วยแก้ไขปัญหำ 
ส่วนตัวของพนักงำนและครอบครัว ซึ่งอำจส่งผลกระทบ 
ทั้งต่อชีวิตส่วนตัวและกำรท�ำงำน

การท�างานอย่างมีความสุขที่ดาว

ด้วยแนวคิดที่ว่ำเมื่อพนักงำนมีควำมสุขกับกำรท�ำงำน 
พวกเขำจะท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและองค์กรก็จะ
เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน ดังนั้น กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย  
จึงสรรหำกิจกรรมที่สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและผูกพันองค์กรของ
พนักงำน รวมทั้งกำรมุ่งเสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรท�ำงำน 
อย่ำงมีควำมสุข ซึ่งกิจกรรมในปี 2557 มีดังนี้

1. สร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันองค์กร
 • กิจกรรมรณรงค์ The Human Element at Work 

กิจกรรมดังกล่ำวเป็นกิจกรรมทั่วโลก ที่มุ่งให้ควำมส�ำคัญกับ
พนักงำนอันเป็นทรัพยำกรอันมีคุณค่ำของบริษัทฯ พนักงำน
ดำวฯ ทุกคนสำมำรถสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดกับโลก  
และพนักงำนดำวฯ ถือเป็นองค์ประกอบของมนุษย์ที่มี
ศักยภำพกำรท�ำงำน และสำมำรถสร้ำงควำมส�ำเร็จให้เกิดแก่
องค์กรได้ ด้วยแนวคิดที่ว่ำ โซลูชั่นของเรำคือวิทยำศำสตร์  
เป้ำหมำยของเรำคือมนุษยชำติ (Our Solutions are science. 
Our purpose is human.)

• Hu เป็นตัวย่อของมนุษย์ (Human)  
  ที่น�ำเสนอเหมือนสัญลักษณ์ธำตุเคมี  
  ในตำรำงธำตุ

• 7E+09 หมำยควำมถึงประชำกร 
  ทั่วโลกกว่ำ 7 พันล้ำนคน เป็นเสมือน 
  พันธสัญญำของดำว ในกำรค้นคว้ำ  
 หำโซลูชันที่ช่วยแก้ปัญหำที่ส�ำคัญ 
 ของโลก

 • กจิกรรม “ครอบครวัเดยีวกนั” (One Family @ Dow  
Program) เป็นชุดกิจกรรมที่บริษัทฯ มีควำมมุ่งหมำยที่จะให ้
พนักงำนรับรู้และผูกพันกับองค์กรเสมือนเป็นครอบครัว
เดียวกัน ดังนั้น ไม่ว่ำพนักงำนจะสุขหรือทุกข์ บริษัทฯ ย่อม 
ยืนอยู่เคียงข้ำงและคอยเป็นก�ำลังใจให้ในทุกช่วงเวลำส�ำคัญ 
ของชีวิต ซึ่งชุดของกิจกรรมประกอบด้วยกำรแสดงควำมยินดี
เนื่องในโอกำสต้อนรับสมำชิกใหม่ในครอบครัว วันมงคลสมรส  
วำระจบกำรศึกษำ แสดงควำมห่วงใยยำมเข้ำรักษำตัว 
ที่โรงพยำบำล ฯลฯ 
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 • กิจกรรมแสดงควำมยินดีในโอกำสครบอำยุงำน 
ในรอบปีต่ำงๆ ซึ่งเป็นกำรขอบคุณพนักงำนที่ร่วมงำนกับ
องค์กรมำอย่ำงยำวนำน และเป็นส่วนส�ำคัญให้องค์กรประสบ
ควำมส�ำเร็จมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2557 มีกำรมอบรำงวัล
ให้กับพนักงำนทั้งสิ้น 218 คน

 • กำรจัดกิจกรรมสันทนำกำรให้กับพนักงำน 
ในรูปแบบที่หลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี โดยเน้น 
ควำมต้องกำร ควำมสนใจ และควำมพึงพอใจของพนักงำน
เป็นส�ำคัญ รวมทั้งกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำน 
กิจกรรมส�ำคัญๆ ได้แก่ กิจกรรมฉลองปีใหม่ให้กับพนักงำน 
กิจกรรมน�ำเที่ยวประจ�ำปี เป็นต้น

 • กิจกรรมวันแห่งครอบครัว (Family Day) ด้วย 
เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของสถำบันครอบครัว ซึ่งถือเป็น 
สถำบันหลัก และมีส่วนส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรสร้ำงบุคลำกร 
ที่มีคุณภำพควบคู่คุณธรรมให้กับสังคม ทุกๆ ปีบริษัทฯ  
จะจัดกิจกรรมวันแห่งครอบครัว ที่พนักงำนสำมำรถน�ำ 
สมำชิกในครอบครัวมำร่วมกิจกรรมได้ เช่น กำรทัศนศึกษำ
สถำนที่ส�ำคัญทำงประวัติศำสตร์ กำรชมกำรแสดงต่ำงๆ  
เที่ยวสวนสนุก สวนน�้ำ ทั้งนี้ กิจกรรมนี้ยังช่วยส่งเสริม 
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้บริหำร พนักงำน และครอบครัว
ของพนักงำนอีกด้วย

2. เสริมสร้างบรรยากาศการท�างาน 
 อย่างมีความสุข

 กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ให้ควำมส�ำคัญต่อ
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่เป็นมิตร กระตือรือร้น  
เต็มไปด้วยพลังและควำมคิดสร้ำงสรรค์ เรำให้คุณค่ำต่อ 
ควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง ให้กำรยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน  
เรำเชื่อมั่นว่ำกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรท�ำงำนที่ดีย่อมช่วย
เพิ่มอัตรำกำรรักษำพนักงำนที่มีควำมสำมำรถไว้ในองค์กรได้ 

ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงบรรยำกำศที่มีควำมสุข
ในปี 2557 ที่ส�ำคัญๆ ได้แก่

 • กำรท�ำแบบส�ำรวจควำมคิดเห็นของพนักงำน 
(Global Employee Opinion Action Survey - GEOAS)  
เพื่อวัดกำรมีส่วนร่วมและควำมผูกพันในองค์กร รวมทั้ง 
ควำมพอใจที่มีต่อองค์กร ซึ่งแบบส�ำรวจนี้จะเป็นโอกำสให้
พนักงำนได้แสดงควำมคิดเห็นที่มีต่อหัวหน้ำงำนและกำรน�ำ
เสนอวิธีปรับปรุงระบบกำรท�ำงำนให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งกำรท�ำ 
แบบส�ำรวจประสิทธิภำพในกำรเป็นผู้น�ำ (Leadership  
Effectiveness Survey - LES) ผลส�ำรวจนีเ้ป็นอกีหนึง่เครือ่งมอื
ที่จะช่วยประเมินภำวะผู้น�ำสิ่งที่ผู้น�ำควรพัฒนำหรือปรับปรุง 
ตลอดจนกำรท�ำแผนงำนเพื่อที่จะขับเคลื่อนแผนดังกล่ำวสู่
ควำมส�ำเร็จ ซึ่งทั้งสองกำรส�ำรวจนี้มีเป้ำหมำยส�ำคัญเพื่อ 
เสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรท�ำงำนอย่ำงมีควำมสุข ในปี 2557  
ที่ผ่ำนมำ มีพนักงำนที่ท�ำแบบส�ำรวจดังกล่ำวคิดเป็นร้อยละ 97

 • กิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็นของพนักงำน  
(Employee Listening Session) เพื่อเปิดโอกำสให้พนักงำน 
ได้ชี้แจงถึงปัญหำ เรื่องคับข้องใจและควำมคิดเห็น รวมทั้ง
เสนอทำงออกในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้
บริษัทฯ มีควำมเข้ำใจพนักงำนมำกขึ้น และสำมำรถแก้ปัญหำ
ได้อย่ำงตรงจุด ขณะเดียวกันยังช่วยลดควำมเครียดและ 
เพิ่มควำมสุขให้กับพนักงำนได้

 • กิจกรรมพี่เลี้ยงพนักงำน (Mentoring Club) ด้วย
บริษัทฯ เชื่อว่ำพนักงำนที่เข้ำมำใหม่นั้นควรจะมีพี่เลี้ยงคอย 
ให้ควำมรู้ให้ค�ำปรึกษำ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ตลอดจน
ช่วยให้พนักงำนใหม่สำมำรถปรับตัวเข้ำกับองค์กรได้อย่ำง
รวดเร็วมีควำมพร้อมในกำรท�ำงำน พร้อมที่จะเจริญเติบโต 
ในสำยงำน มีควำมผูกพันต่อองค์กรในขณะที่ผู้ที่เป็นพี่เลี้ยง 
จะมีควำมภำคภูมิใจที่ได้รับควำมไว้วำงใจจำกบริษัทฯ 

 • กิจกรรมรณรงค์อำหำรเพื่อสุขภำพ (You are  
what you eat) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ควำมรู้พนักงำน 
ในกำรตระหนักถึงนิสัยกำรบริโภค รวมทั้งกำรให้ควำมรู ้
เรื่องกำรบริโภคที่ถูกวิธีผ่ำนกิจกรรมจัดสัมมนำและกำรสื่อสำร 
ผ่ำนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนาพนักงานเพื่อความส�าเร็จ

กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ให้ควำมส�ำคัญกับโอกำส
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำนของพนักงำน โดยมีเป้ำหมำย
เพื่อรักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพ พร้อมกับกำรดึงดูดผู้ที่มี
ศักยภำพให้เข้ำมำร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของเรำที่ก�ำลัง
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง

ที่ดำวทั่วโลก เรำมีศูนย์กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำส�ำหรับ
พนักงำนที่หลำกหลำย ได้แก่ กำรเรียนผ่ำนอินเทอร์เน็ต 
โครงกำรให้ค�ำปรึกษำอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 
ห้องเรียนเชิงปฏิบัติกำร เครือข่ำยพนักงำนที่เข้มแข็งและ
กระตือรือร้น สิ่งเหล่ำนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ท�ำให้พนักงำนของเรำ
เติบโตในแนวทำงที่สร้ำงขึ้นจำกควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ  
จุดแข็ง และควำมสนใจของพนักงำน ซึ่งกำรพัฒนำพนักงำน
อำจจะแบ่งพนักงำนเป็น 3 ระดับ ดังนี้

เราให้คุณค่าต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง

ให้การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน เราเชื่อมั่นว่า

การสร้างบรรยากาศในการท�างานที่ดี

ย่อมช่วยเพิ่มอัตราการรักษาพนักงาน

ที่มีความสามารถไว้ในองค์กร
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1. การพัฒนาผู้น�า
 กำรพัฒนำผู้น�ำเป็นส่วนส�ำคัญที่กลุ่มบริษัท ดำว 

ประเทศไทย และดำวทั่วโลกให้ควำมส�ำคัญ เพรำะเขำเหล่ำนี ้
เป็นกลไกที่ช่วยให้องค์กรก้ำวไปสู่ควำมส�ำเร็จ ในปี 2557 
บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำภำวะควำมเป็นผู้น�ำ 
ดังนี้

 • จัดประชุมผู้น�ำของประเทศไทย (Thailand  
Leadership Forum) โดยได้เชิญวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ที่มีชื่อเสียงจำกต่ำงประเทศมำเป็นผู้ให้กำรอบรมเชิงปฏิบัติ  
และสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับผู้น�ำ ในหัวข้อ คุณต้องกำร
ท�ำงำนให้คุณหรือไม่? (Would you want to work for you?) 
รวมทั้งยังมีกำรจัดส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ
อย่ำงต่อเนื่องส�ำหรับผู้น�ำที่ผ่ำนกำรอบรมดังกล่ำว

 • กำรพัฒนำผู้น�ำใหม่ ซึ่งเป็นหลักสูตรกำรพัฒนำ
ภำวะผู้น�ำที่มีควำมต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้น�ำใหม่มีข้อมูลอย่ำง
เพียงพอในกำรที่จะพัฒนำบทบำทและพื้นฐำนกำรเป็นผู้น�ำ
ของตน หลักสูตรที่ส�ำคัญในปีที่ผ่ำนมำ ได้แก่ กำรประสบ 
ควำมส�ำเร็จในฐำนะผู้น�ำ (Leading Success Program) 
กิจกรรมกำรแบ่งปันประสบกำรณ์ของผู้น�ำ (Leader Sharing 
Session) และกิจกรรมกำรเพิ่มศักยภำพให้กับผู้น�ำ  
(Unleashing Leadership Potential)

 • โครงกำรอบรมระดับสำกลส�ำหรับผู้น�ำ จัดให้มีขึ้น
ส�ำหรับหัวหน้ำงำนแต่ละระดับของสำยงำนทั้งหมด ในทุกๆ  
ช่วงกำรก้ำวขึ้นสู่ต�ำแหน่งหัวหน้ำงำน มีกำรจัดสรรแหล่งข้อมูล 
เพื่อกำรเรียนรู้ เครื่องมือเพื่อกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้น�ำ  
ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรฝึกอบรมในสถำนที่จริง กำรเรียน
ออนไลน์ หนังสือ คู่มือส�ำหรับอ่ำน และกำรฝึกฝนด้วยตัวเอง

2. การพัฒนาพนักงาน
 • หลักสูตรกำรอบรมของกลุ่มบริษัท ดำว 

ประเทศไทย ได้คัดสรรหลักสูตรกำรอบรมที่เหมำะกับ 
ควำมต้องกำรทำงธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็มุ่งให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรพัฒนำพนักงำนรำยบุคคล ตัวอย่ำงหลักสูตร
เด่นๆ ได้แก่ กำรประมวลผล คิดแก้ปัญหำต่ำงๆ ได้อย่ำง 
ทันท่วงที กำรสร้ำงควำมร่วมมือ และกำรมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น  
ในปี 2557 มีพนักงำนที่เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้น 
ในประเทศไทยทั้งสิ้น 672 คน จำก 34 หลักสูตร

 • หลักสูตรภำษำอังกฤษ เนื่องจำกดำวเป็นองค์กร 
ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำติและภำษำ ดังนั้น จึงต้อง
อำศัยภำษำอังกฤษเป็นภำษำกลำงในกำรสื่อสำร เรำคำดหวัง 
ให้พนักงำนทุกคนสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ จึงเตรียมหลักสูตรภำษำอังกฤษที่หลำกหลำย  

ให้เหมำะกับควำมต้องกำรของพนักงำนและสอดคล้องกับ
ทักษะทำงภำษำอังกฤษที่แตกต่ำงกัน หลักสูตรที่ส�ำคัญ ได้แก่ 
ภำษำอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะทำง (English for  
Specific Purposes) ภำษำอังกฤษแบบเข้มข้น (English 
Intensive Course) และภำษำอังกฤษแบบออนไลน์  
(E-learning) นอกจำกนี้ เรำยังมีแหล่งกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
ที่จะช่วยเสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ และเพิ่มพูน 
ทักษะทำงภำษำอังกฤษ เช่น ห้องสมุดเพื่อกำรพัฒนำ  
(Development Library) วำรสำรภำษำอังกฤษ (English 
Newsletter) วันภำษำอังกฤษ (English Day) และในปี 2557 
มีพนักงำนที่เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรภำษำอังกฤษที่จัดขึ้น 
ในประเทศไทยทั้งสิ้น 93 คน จำก 4 หลักสูตร

 • กิจกรรมเพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรพัฒนำ
ตนเองให้กับพนักงำน กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ และเปิดมุมมอง
ใหม่ๆ ให้พนักงำนได้สำมำรถน�ำไปปรับใช้ในกำรจัดกำร  
และเลือกวิธีกำรจัดกำรชีวิตกำรท�ำงำนและส่วนตัวให้ง่ำยขึ้น 
และไปถึงจุดหมำยที่ตั้งไว้นั้นเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ ทำงบริษัทฯ  
ได้มีกำรจัดกิจกรรม โดยเชิญนักพูดชื่อดังในประเทศไทย 
มำถ่ำยทอดประสบกำรณ์และให้ควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเอง 
ให้ประสบควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

3. การพัฒนาพนักงานใหม่
 • ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ (Great Start @ Dow) 

หลักสูตรที่ได้รับกำรออกแบบมำเพื่อให้พนักงำนใหม่ 
มีเครื่องมือและทิศทำงในกำรปฏิบัติงำนให้เร็วที่สุดเท่ำที ่
จะเป็นไปได้ โดยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำขององค์กร 
กลยุทธ์ พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กร รวมทั้งข้อมูลและเครื่องมือ
ต่ำงๆ เช่น เทคโนโลยีสำรสนเทศ เครื่องมือส�ำหรับกำรตั้ง 
เป้ำหมำย กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรให้ค�ำปรึกษำ
ปัญหำส่วนตัวแก่พนักงำนใหม่ ในปี 2557 มีพนักงำนเข้ำอบรม
หลักสูตรดังกล่ำวรวม 94 คน

 • ช่องทำงอำชีพผ่ำนข้อมูลกำรท�ำงำน (Talent  
Profile) เป็นเครื่องมือที่พนักงำนทุกคนสำมำรถเปิดเผยข้อมูล
ของตนเอง เพื่อบอกเล่ำเรื่องรำวอันประกอบไปด้วยทักษะ  
จุดแข็ง ประสบกำรณ์ท�ำงำน และเป้ำหมำยในอำชีพ ซึ่งข้อมูล
ดังกล่ำวนอกจำกจะใช้รับสมัครงำนภำยในกรณีมีต�ำแหน่งว่ำง
แล้ว ยังเป็นฐำนข้อมูลที่หัวหน้ำงำนและฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
ใช้คัดสรรพนักงำนที่มีคุณสมบัติตรงกับต�ำแหน่งงำน 
หรือโครงกำรใหม่ๆ ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นรำกฐำน 
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในศักยภำพของพนักงำนและระบ ุ
กำรพัฒนำที่จ�ำเป็นในอนำคต
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ความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมของดาว 
คือการสร้างคุณค่าให้เกิดแก่สังคมโดยน�าเสนอโซลูชัน
ที่จะช่วยให้ชุมชนและสังคมคลายข้อจ�ากัดต่างๆ 
ของพวกเขาได้ ซึ่งได้แก่ ความอดอยากขาดแคลน 
ความยากจน การว่างงาน การศึกษา คุณภาพชีวิต 
และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานต่างๆ ซึ่งดาวเชื่อมั่นว่า
เราจะเป็นผู้จุดประกายให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดี
ให้เกิดแก่โลกของเราได้

องค์กรพลเมืองที่ดี
ของสังคม
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นับตั้งแต่กว่ำร้อยปีก่อนที่เฮอร์เบิร์ท เอช ดำว  
ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรสร้ำงควำมส�ำเร็จในชุมชนที่ดำว 
ไปลงทุน และแนวคิดดังกล่ำวเติบโตไปพร้อมๆ กับ
ควำมเติบโตขององค์กรอย่ำงต่อเนื่อง กลุ่มบริษัท ดำว 
ประเทศไทย ก็เช่นเดียวกัน นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นใน
ประเทศไทย เรำมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีของสังคม
ซึ่งเป็นพันธสัญญำของเรำที่จะปฏิบัติด้วยควำมจริงใจ  
เพื่อร่วมสร้ำงสังคมและชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงำนของเรำ 
ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และเป็นชุมชนที่ประสบ 
ควำมส�ำเร็จอย่ำงยั่งยืน 

กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ได้ด�ำเนินกิจกรรม 
เพื่อเสริมสร้ำงควำมส�ำเร็จให้สังคมและชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยเน้นในด้ำนกำรศึกษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง สะเต็มศึกษำ  
สิ่งแวดล้อม และควำมเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน พร้อมให้ 
กำรสนับสนุนพนักงำนในกำรร่วมกิจกรรมกับชุมชน  
เพื่อปลูกฝังกำรตระหนักรู้ถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
ซึ่งพนักงำนของบริษัททุกระดับต่ำงเต็มใจเข้ำร่วมกิจกรรม 
เพื่อพัฒนำสังคมอันก่อให้เกิดควำมภำคภูมิใจในกำรเป็น 
ส่วนหนึ่งของสังคม

ในปี 2557 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคมในระดับประเทศ และด�ำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมส�ำเร็จให้กับชุมชน ดังนี้

กิจกรรมเพื่อสังคมในระดับประเทศ

1. ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน  
	 รางวัล	2014	Asian	CSR	Award*

กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ร่วมมือกับ 
มูลนิธิสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม  
กระทรวงอุตสำหกรรม และหุ้นส่วนเชิงสร้ำงสรรค์ไทย- 
สหรัฐ ได้ริเริ่มจัดท�ำโครงกำรระยะยำวชื่อ “ดำว เคมิคอล 
เพื่ออุตสำหกรรมยั่งยืน” มำตั้งแต่ปี 2554 โดยได้น�ำ 
หลักกำรลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม (Lean Management for  
Environment) เข้ำมำประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำศักยภำพของ
ภำคอุตสำหกรรม ปรับปรุงมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม  
ส่งเสริมด้ำนกำรจัดกำรและกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพ 
มำกยิ่งขึ้น

ในปี 2555 โครงกำรฯ ได้พฒันำหลกัสตูรและจดัท�ำ
คู่มือกำรฝึกอบรมจ�ำนวน 6 หลักสูตร เพื่อรองรับและ 
เหมำะสมกับอุตสำหกรรมหลักในประเทศไทย ได้แก่ 
อุตสำหกรรมยำ สิ่งทอ เครื่องดื่ม โลหะ เซรำมิก  
และอุตสำหกรรมทั่วไป โดยมีกำรฝึกอบรมเรื่อง “กำรจัดกำร 
สิ่งแวดล้อมและกำรป้องกันมลพิษอย่ำงยั่งยืน” ให้กับ 
กลุ่มอุตสำหกรรมหลักทั้งหกกลุ่มนี้ด้วย

ส�ำหรับในปี 2556 บริษัทฯ ได้ขยำยผลโครงกำรฯ  
อย่ำงต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มกำรอบรมอีก 3 หลักสูตร คือ  
1. กำรจัดกำรองค์กรแบบครบวงจรด้วยหลักกำรลีน 
เพื่อสิ่งแวดล้อม 2. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อ 
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และ 3. กำรด�ำเนินกำรแบบธุรกิจสีเขียว  
น�ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

ในปี 2557 ที่ผ่ำนมำ โครงกำร ดำว เคมิคอล  
เพือ่อตุสำหกรรมยัง่ยนื ได้ขยำยกำรให้ควำมรูเ้รือ่งกำรจดักำร
สิ่งแวดล้อมและกำรปรับปรุงคุณภำพกำรผลิต โดยใช้ 
หลักกำรลีนเพื่อสิ่งแวดล้อมในแบบกำรให้ค�ำปรึกษำ 
เชิงลึีกแก่องค์กรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม รวมถึง
หน่วยงำนไม่แสวงหำก�ำไรทั้งสิ้น 20 แห่ง เพื่อปรับปรุงระบบ
กำรท�ำงำนให้เห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์ทั้งในด้ำนกำรลด 
กำรใช้พลังงำน กำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพ 
ในกำรผลิตโดยหลักกำรลีน กำรลดต้นทุน และกำรปรับปรุง
ระบบควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม 
ให้สำมำรถปรับตัวเพื่อสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจและพัฒนำ
ศักยภำพของตนให้พร้อมรับกำรแข่งขันในกำรก้ำวสู่ยุค
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

จำกกำรด�ำเนินโครงกำร ดำว เคมิคอล  
เพื่ออุตสำหกรรมยั่งยืน มำเป็นปีที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 
มีดังนี้

• มีผู้ได้รับประโยชน์ตรงจำกโครงกำรทั้งด้ำน 
กำรฝึกอบรม สัมมนำ และกำรให้ค�ำปรึกษำเชิงลึก ฯลฯ  
รวมแล้วกว่ำ 3,000 คน

• สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยลีนเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้ว 
กว่ำ 300 คน และขยำยสู่ภำคส่วนอื่นๆ ให้มีกำรน�ำ 
องค์ควำมรู้ที่ได้รับไปสู่กำรปฏิบัติในลักษณะ “Good  
Practice” และเป็นช่องทำงในกำรแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ในระยะยำว

• ยกระดับผู้ประกอบกำร 20 องค์กร ที่เข้ำร่วม 
โครงกำรให้ค�ำปรึกษำเชิงลึก ด้วยวิธีบริหำรจัดกำรองค์กร
โดยใช้หลักกำรลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำมำรถเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตได้เฉลี่ยร้อยละ 30 ลดต้นทุนกำรผลิต 
และต้นทุนพลังงำนได้กว่ำ 57 ล้ำนบำท ลดผลกระทบ 
ด้ำนมลพิษได้กว่ำร้อยละ 10 และเพิ่มคุณภำพชีวิตที่ด ี
ให้กับพนักงำนได้กว่ำ 8,000 คน รวมทั้งลดผลกระทบ 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชนรอบข้ำงได้ในวงกว้ำง  
(หมำยเหตุ : ข้อมูลจำกมูลนิธิสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย)

* โครงกำร “ดำว เคมิคอล เพื่ออุตสำหกรรมยั่งยืน” ได้รับรำงวัลชนะเลิศด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมแห่งภูมิภำคเอเชีย ประจ�ำปี 2557 
 (2014 Asia CSR Award) จำกสถำบัน Asian Institute of Management-Ramon V. del Rosario, Sr. Center for Corporate Social Responsibility 
 (AIM-RVR CSR Center) ส�ำหรับโครงกำรที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนสิ่งแวดล้อม และถือเป็นรำงวัลแรกของประเทศไทยที่ได้รับรำงวัลนี้ในสำขำสิ่งแวดล้อม 
 โดยมีผู้เข้ำร่วมประกวดทั้งสิ้น 109 โครงกำร จำก 12 ประเทศในภูมิภำคเอเชีย
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2. รางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ร่วมมือกับบริษัท  
เอสซีจี เคมิคอลส์ สมำคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 
แห่งประเทศไทย (สวคท.) ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุน 
กำรวิจัย (สกว.) และส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (สนช.)  
ได้ริเริ่มโครงกำรรำงวัลนวัตกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนขึ้นในปี 2552 โครงกำรดังกล่ำว 
เป็นกำรส่งเสริมให้นักศึกษำคิดนอกกรอบและคิดค้นนวัตกรรม
โดยใช้วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม
ควำมร่วมมือทำงควำมคิดที่พึงมีต่อสังคมและควำมรับผิดชอบ
ต่อสิง่แวดล้อม ควบคูไ่ปกบักำรตระหนกัถงึพลงัควำมรบัผดิชอบ 
และควำมกระตือรือร้นของเหล่ำนักศึกษำและคณำจำรย ์
ในมหำวิทยำลัยที่เข้ำร่วมโครงกำร จวบจนปี 2557  
โครงกำรรำงวัลนวัตกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนได้ด�ำเนินกำรติดต่อกันมำเป็นปีที่ 7 แล้ว  
โดยมีนักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยชั้นน�ำทั่วประเทศส่งผลงำน
เข้ำร่วมโครงกำรแล้วจ�ำนวนทั้งสิ้น 296 ผลงำน

การเสริมสร้างความส�าเร็จของชุมชน

ด้านการศึกษา

ดำวเชื่อมั่นว่ำควำมพยำยำมด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
จะช่วยบ่มเพำะผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนผู้น�ำ 
ในอนำคตให้มีทักษะมีควำมสำมำรถรอบด้ำนและหลำกหลำย  
เพื่อจะมีส่วนช่วยให้ควำมเป็นอยู่ของผู้คนในอนำคตดีขึ้น 
โดยดำวได้มุ่งเน้นในกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ หรือสะเต็มศึกษำ (STEM 
Education) (Science, Technology, Engineering &  
Mathematics Education) ในกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร 
และมีกำรขยำยผลไปยังดำวทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย 
อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย มีกำรส่งเสริมกิจกรรม 
ด้ำนกำรศึกษำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนวิทยำศำสตร์ ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นมำอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยเห็นว่ำ 
กำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์เป็นรำกฐำนที่ส�ำคัญของ 
กำรพัฒนำประเทศ และสอดคล้องกับนโยบำยด้ำนกำรเป็น
องค์กรพลเมืองที่ดีของสังคมของดำวทั่วโลก จึงได้ร่วมมือ
กับสถำบันและองค์กรระดับแนวหน้ำ เพื่อริเริ่มและพัฒนำ
โครงกำรด้ำนกำรศึกษำต่ำงๆ ให้เกิดควำมยั่งยืน 
และเป็นประโยชน์ต่อระบบกำรศึกษำไทยอย่ำงแท้จริง

1. ห้องเรียนเคมีดาว
 กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย มีควำมมุ่งมั่นที่จะ

ส่งเสริมทักษะควำมรู้ด้ำนกำรเรียนวิทยำศำสตร์แก่เยำวชน 
บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับสมำคมเคมีแห่งประเทศไทย  
ในพระอุปถัมภ์ของศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ  
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี จัดโครงกำร 
“ห้องเรียนเคมีดำว” ขึ้น เพื่อส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนวิชำเคมี
ให้มีกำรใช้อุปกรณ์กำรทดลองแบบย่อส่วนที่ปลอดภัย  
ใช้ปริมำณสำรเคมีน้อย ใช้เวลำในกำรทดลองสั้นลง ลดภำระ
กำรขจัดของเสียจำกกำรทดลอง อีกทั้งผู้เรียนทุกคนสำมำรถ
ท�ำกำรทดลองได้จริง ไม่ใช่เพียงแต่ฟังบรรยำยสรุปจำก 
ครูผู้สอนเท่ำนั้น ซึ่งโครงกำร “ห้องเรียนเคมีดำว” นี้เน้น
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์โดยเฉพำะกำรทดลอง
เคมีเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์และศักยภำพของครูและนักเรียน 
ด้วยเทคนิคกำรปฏิบัติกำรทดลองเคมีแบบย่อส่วน (Small-
Scale Chemistry Laboratory) อันเป็นวิธีกำรเรียนรู ้
กำรทดลองเคมีที่มีประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยสูง  
ด้วยเทคนิคที่ได้รับกำรยอมรับจำกยูเนสโก และที่ผ่ำนมำ 
ได้รับควำมนิยมอย่ำงกว้ำงขวำงในระดับนำนำชำติ โดยได้มี
กำรน�ำไปใช้กับโรงเรียนในต่ำงประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมนี 
ออสเตรีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น จีน กัมพูชำ เป็นต้น  
และถือเป็นครั้งแรกที่ภำคเอกชนได้น�ำเอำหลักสูตรนี้มำใช ้
ในระบบกำรศึกษำของไทยอย่ำงเป็นรูปธรรม
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
รายงานผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน



ปัจจุบันโครงกำร “ห้องเรียนเคมีดำว” ได้ขยำยผลด�ำเนิน
กิจกรรมแล้วทั้งสิ้น 5 ระยะ ระยะที่ 1 บันทึกข้อตกลง 
ควำมร่วมมือโครงกำร “ห้องเรียนเคมีดำว” และกำรแนะน�ำ 
กำรสอนกำรทดลองเคมีแบบปลอดภัย ระยะที่ 2 กำรฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติกำร: ปฏิบัติกำรเคมีแบบย่อส่วน ให้แก่คณำจำรย ์
ผู้สอนวิทยำศำสตร์ในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นจ�ำนวน  
21 โรงเรียนในจังหวัดระยอง ระยะที่ 3 กำรติดตำมและ
ประเมินกำรสอน ระยะที่ 4 ประกวดกำรน�ำเสนอกำรประยุกต์
รูปแบบกำรทดลองเคมีแบบย่อส่วน และระยะที่ 5 กำรอบรม
ครูต้นแบบห้องเรียนเคมีดำว เพื่อพัฒนำวิทยำกรปฏิบัติกำร
เคมีแบบย่อส่วนในประเทศไทยให้มีศักยภำพพร้อมที่จะ 
เผยแพร่เทคนิคปฏิบัติกำรเคมีแบบย่อส่วนให้เป็นที่แพร่หลำย
ต่อไป โครงกำรนี้ท�ำให้ครูและนักเรียนสำมำรถท�ำกำรทดลอง
วิทยำศำสตร์ได้จริงและมีควำมปลอดภัยในกำรทดลองเคมี
มำกยิ่งขึ้นหลังจำกกำรใช้เทคนิคปฏิบัติกำรเคมีแบบย่อส่วน 
เพรำะมีกำรใช้สำรเคมีน้อยกว่ำกำรทดลองแบบปกติถึง 2,000 
เท่ำ และนักเรียนมีควำมสนุกในกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร ์
มำกยิ่งขึ้น และมีแรงบันดำลใจในกำรเรียนวิทยำศำสตร ์
ในระดบัสงูต่อไป ในปี 2557 มคีรรูะดบัประถมและมธัยมศกึษำ
เข้ำร่วมทั้งหมด 60 คน จำก 21 โรงเรียนในจังหวัดระยอง  
และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นกว่ำ 10,000 คน

2. พัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี
 โครงกำรพัฒนำช่ำงเทคนิควิศวกรรมเคมีเป็น 

ควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
กับกลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของสภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนแนวใหม่ให้กับ
นักเรียนช่ำงเทคนิครุ่นใหม่ให้มีทักษะเชี่ยวชำญในงำน ซึ่งเป็น
ที่ต้องกำรของอุตสำหกรรมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในอุตสำหกรรม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ภำยใต้
แนวคิดใหม่ ซึ่งเป็นองค์ควำมรู้เรื่อง “กำรเรียนรู้วิธีกำรเรียน” 
หรือ Learn How to Learn และ “กำรเรียนรู้ด้วยกำรลงมือท�ำ” 

หรือ Learning by Doing มำใช้เป็นแนวทำงในกำรเรียน 
กำรสอน โดยใช้เวลำในกำรเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี เมื่อจบ
กำรศึกษำจะได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง โดยมีวิทยำลัย
เทคนิคมำบตำพุดเป็นวิทยำลัยน�ำร่อง ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2552 
เป็นต้นมำ กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ได้ให้กำรสนับสนุน
โครงกำรดังกล่ำวเป็นมูลค่ำ 5.5 ล้ำนบำท ปัจจุบันมีนักศึกษำ 
ที่จบหลักสูตรแล้วจ�ำนวน 6 รุ่น และบริษัทฯ ได้รับนักศึกษำ
จำกโครงกำรนี้เข้ำมำเป็นพนักงำนของบริษัทฯ จ�ำนวน 14 คน 
รวมทั้งพนักงำนของบริษัทฯ ยังได้อำสำเป็นอำจำรย์พิเศษ 
ร่วมสอนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในโรงงำนให้นักศึกษำ 
ในโครงกำรอีกด้วย

3. โรงเรียนของหนูปลอดภัย
 ควำมปลอดภัยเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย 

ให้ควำมส�ำคัญเป็นอันดับแรกเสมอ พนักงำนดำวอำสำของ 
บริษัทฯ จึงทุ่มเทเวลำเพื่อปลูกฝังกำรตระหนักรู้ในเรื่อง 
ควำมปลอดภัยให้กับเด็กๆ และช่วยปรับปรุงควำมปลอดภัย 
ให้กับโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้แน่ใจว่ำนักเรียน
มีสภำพแวดล้อมในสถำนศึกษำที่ดีและปลอดภัย ทุกๆ ปี 
พนักงำนดำวอำสำจะจัดกิจกรรมให้ควำมรู้พื้นฐำนด้ำน 
ควำมปลอดภัยแก่นักเรียนระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
โดยมีเป้ำหมำยเพื่อท�ำให้โรงเรียนเหล่ำนั้นเป็นสถำนที ่
ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ทั้งนี้ นักเรียนจะร่วมมือกับพนักงำนดำวอำสำ 
เพื่อส�ำรวจควำมปลอดภัยของโรงเรียนและรำยงำนสรุป  
หลังจำกนั้นบริษัทฯ จะให้กำรสนับสนุนปรับปรุงแก้ไขพื้นที ่
ที่ไม่ปลอดภัยจำกรำยงำนดังกล่ำว โดยกำรซ่อมแซมอุปกรณ์
หรือสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกพื้นฐำนด้วยงบประมำณ  
5 หมื่นบำทต่อโรงเรียน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ด�ำเนิน
กิจกรรมโรงเรียนของหนูปลอดภัยทั้งสิ้น 2 โรงเรียน ซึ่งมี
นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 752 คน และพนักงำนดำวอำสำ
ร่วมกิจกรรมมำกกว่ำ 80 คน โดยนับตั้งแต่ปี 2551 บริษัทฯ  
ได้จัดโครงกำรดังกล่ำวมำแล้วทั้งสิ้น 19 โรงเรียน
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รายละเอียด 2553 2554 2555 2556 2557

 จ�ำนวนอำสำสมัคร  2,500 2,600 2,300 3,000 2,966
 (คน)

 พื้นที่ครอบคลุม  17.5 17.5 7.5 11.5 10.4
 (กิโลเมตร) (หำดแหลม (หำดแม่ร�ำพึง) (หำดแม่ร�ำพึง) (หำดแม่ร�ำพึง -  (หำดแม่ร�ำพึง - 
  เจริญ - หำดพลำ)   หำดน�้ำริน -  หำดน�้ำริน -
     หำดพยูน) หำดพยูน)

 น�้ำหนักขยะที่เก็บได้ 13 8.17 15.3 10.5 12.1
 (ตัน)

ตารางสถิติกิจกรรมท�าความสะอาดชายหาดสากล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2553 - 2557)

4. อุปถัมภ์โรงเรียนกับหอการค้าอเมริกัน
 กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ร่วมกับหอกำรค้ำ

อเมริกัน ด�ำเนินโครงกำรอุปถัมภ์โรงเรียนในจังหวัดระยอง 
มำเป็นเวลำกว่ำสิบปีแล้ว ทั้งนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนำสำธำรณูปกรณ์พื้นฐำน อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียน พร้อมทั้งให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรศึกษำแก่เด็ก
นักเรียน โดยให้กำรสนับสนุนในรูปของเงินทุนในกำรก่อสร้ำง 
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกของโรงเรียน  
เช่น ห้องน�้ำ ห้องเรียนอนุบำล ห้องเรียน ห้องสมุด  
และสนำมเด็กเล่น พร้อมมอบอุปกรณ์ทำงกำรศึกษำต่ำงๆ 
อย่ำงครบครัน ในปี 2551 - 2557 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำร
ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนต่ำงๆ ไปแล้ว 10 แห่ง มีนักเรียน 
ที่ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรจ�ำนวนทั้งสิ้นกว่ำ 6 พันคน

5. ทุนการศึกษา
 กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ได้มอบทุนกำรศึกษำ

ให้กับนักศึกษำสถำบันต่ำงๆ เป็นประจ�ำทุกปีนับตั้งแต่ปี 2518 
มำจนถึงปัจจุบัน ให้กับนักศึกษำชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ในสำขำ
วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้ำ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม 
วัดคุม วิทยำศำสตร์สำขำเคมีวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
สิ่งแวดล้อม เกษตรศำสตร์ และพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 

เพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษำที่มีผลกำรเรียนด ี
และมีควำมตั้งใจใฝ่รู้ให้มีควำมมุ่งมั่นในกำรศึกษำต่อไป  
นับตั้งแต่ปี 2548 บริษัทฯ ได้มอบทุนกำรศึกษำให้กับนักศึกษำ
ไปทั้งสิ้น 92 ทุน

ด้านสิ่งแวดล้อม

กำรปกป้องมนุษยชำติและสิ่งแวดล้อมเป็นพันธสัญญำ
ของดำว ที่เรำปฏิบัติควบคู่ไปกับกำรด�ำเนินงำนของเรำมำ 
โดยตลอด โดยกลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ได้ด�ำเนินโครงกำร
ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญๆ ได้แก่

1. กิจกรรมท�าความสะอาดชายฝั่งสากล
 กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ร่วมมือกับกำรนิคม

อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ชุมชนรอบโรงงำน และธุรกิจท้องถิ่นต่ำงๆ ในกำรด�ำเนินกำร 
โครงกำรกิจกรรมท�ำควำมสะอำดชำยฝั่งสำกลในพื้นที่
มำบตำพุด และให้กำรสนับสนุนโครงกำรติดต่อกันมำเป็น
ระยะเวลำ 12 ปีแล้ว กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยอนุรักษ์สิ่งมีชีวิต
ในทะเล แต่ยังช่วยกระตุ้นจิตส�ำนึกกำรปกป้องชำยหำดและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่สมำชิกในชุมชนให้เพิ่มมำกขึ้นด้วย
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สถานที่ จ�านวนไม้ยืนต้น
(ต้น)

อาณาบริเวณ
(ตารางเมตร)

สถำนที่ต่ำงๆ ของบริษัทฯ ในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด 24,918 295

สถำนที่ต่ำงๆ ของบริษัทฯ ในนิคมอุตสำหกรรมเอเซีย 70,390 32,181

นอกพื้นที่บริษัทฯ บนถนนสำย ไอ-10 ในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด 16,500 451

นอกพื้นที่บริษัทฯ บนถนนสำย ไอ-10 ในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด 16,500 1,400
ร่วมกับสมำคมเพื่อนชุมชน

ปลูกป่ำชำยเลนที่ปำกน�้ำประแส 80,000 8,500
 (50 ไร่)

เขำห้วยมะหำด ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำกลูกหญ้ำ 8,000 5,000
 (5 ไร่)

เขำภูดร ร่วมกับเทศบำลต�ำบลบ้ำนฉำง  2,500

ปลูกต้นไม้ที่หำดน�้ำริน ร่วมกับเทศบำลต�ำบลบ้ำนฉำง   1,500
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

สถิติการปลูกต้นไม้ (ปี 2552 - 2557)

2. ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและท�าแนวป้องกัน 
 สีเขียว

 กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ด�ำเนินกำรและให้ 
กำรสนับสนุนกิจกรรมกำรปลูกต้นไม้ในชุมชนและบริเวณ 
ใกล้เคียงมำอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องโดยตลอด ทั้งนี้  
เพื่อปรับปรุงคุณภำพชีวิตในชุมชนด้วยกำรสร้ำงแนวป้องกัน 
สีเขียวและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มำกยิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วยปลูกฝัง

จิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงำนของบริษัทฯ 
และคนในชุมชนนั้นๆ ด้วย ในช่วง 6 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ  
ได้ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปแล้วมำกกว่ำ 51,000 ต้น  
โดยกิจกรรมกำรปลูกต้นไม้จะจัดขึ้นในวำระต่ำงๆ รวมทั้ง
โอกำสส�ำคัญต่ำงๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ วันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นต้น
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3. โครงการ ดาว ประเทศไทย อนุรักษ์ป่าไม้  
 สร้างฝายถวายพ่อหลวง 

 เป็นกิจกรรมสร้ำงฝำยบริเวณอ่ำงเก็บน�้ำ 
บ้ำนเขำภูดร-ห้วยมะหำด จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและ
ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
เนื่องในโอกำสพระชนมำยุครบ 87 พรรษำ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชะลอกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน 
ป้องกันไฟป่ำ เก็บน�้ำไว้เป็นแหล่งน�้ำให้สัตว์ป่ำ 
และเกษตรกรรมในท้องถิ่น และรักษำสิ่งแวดล้อม 
ให้ยั่งยืน โดยกิจกรรมดังกล่ำวมีพนักงำนดำวอำสำ 
และครอบครัวรวมกว่ำ 300 คนเข้ำร่วมใน 5 รอบกิจกรรม
ในระหว่ำงเดือนมิถุนำยน - สิงหำคม 2557

ด้านการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

พันธสัญญำและควำมเชื่อ ควำมมุ่งมั่น ที่จะพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของชุมชนเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับองค์กรมำกว่ำ 
ร้อยปี เรำให้ควำมส�ำคัญกับควำมต้องกำรที่แท้จริง 
ของชุมชน และพัฒนำโครงกำรเพื่อให้สอดรับกับ 
ควำมต้องกำรเหล่ำนั้น โดยชุมชนไม่เพียงแต่เข้ำมำ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ที่เรำจัดขึ้นเท่ำนั้น แต่ยังมี
บทบำทตั้งแต่กำรริเริ่ม พัฒนำ และสืบสำนโครงกำรต่ำงๆ 
เพื่อสร้ำงควำมส�ำเร็จอย่ำงยั่งยืนร่วมกัน

1. สร้างบ้านกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย 
 เพื่อมนุษยชาติ

 ด้วยควำมร่วมมือของมูลนิธิที่อยู่อำศัยเพื่อ
มนุษยชำติ (Habitat for Humanity International)  
แห่งสหรัฐอเมริกำ ทั้งผู้บริหำรและพนักงำนของกลุ่ม
บริษัท ดำว ประเทศไทย ต่ำงมีส่วนช่วยกันสร้ำงบ้ำน 
ให้กับเพื่อนมนุษย์ในหลำยพื้นที่ เช่น ชุมชนบ้ำนฉำง 
ชุมชนมำบตำพุด และชุมชนมำบชลูด จังหวัดระยอง  
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้กำรช่วยเหลือในกำรสร้ำงบ้ำน
เพื่อคนไทยที่มีรำยได้น้อยไปแล้วจ�ำนวน 2 หลัง  
ในต�ำบลพลำและต�ำบลล้อเกวียน หำกนับตั้งแต่ปี 2549 
เป็นต้นมำ บริษัทฯ ได้ส่งมอบบ้ำนให้กับผู้ขำดแคลน 
ไปแล้วทั้งสิ้น 25 หลัง

2. แผนพัฒนาบ้านฉาง
 กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ให้กำรสนับสนุน

อ�ำเภอบ้ำนฉำงในกำรจัดท�ำ “แผนพัฒนำบ้ำนฉำง”  
ซึ่งเปิดโอกำสให้สมำชิกใน 22 หมู่บ้ำน 3 ต�ำบล ในเขต
อ�ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง กว่ำ 1,200 คน ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรจัดท�ำแผนพัฒนำพื้นที่ดังกล่ำว ทั้งนี้  
เพื่อสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงควำมส�ำเร็จของชุมชน 
ในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยในแผนระบุถึงโครงกำร
ต่ำงๆ ที่ส�ำคัญต่อกำรพัฒนำพื้นที่อย่ำงยั่งยืน รวมทั้ง 
ระบุว่ำโครงกำรใดที่สำมำรถน�ำไปด�ำเนินกำรได้เอง  
หรือต้องร่วมมือกับภำครัฐบำลหรือภำคเอกชนต่อไป 
นอกจำกนี้ ยังช่วยเปิดโอกำสให้สมำชิกในชุมชนสำมำรถ
เข้ำถึงทรัพยำกรต่ำงๆ ได้ด้วย โดยในปี 2556 บริษัทฯ  
และชุมชนในอ�ำเภอบ้ำนฉำงได้ร่วมจัดท�ำแผนพัฒนำ 
จนแล้วเสร็จ และได้มีกำรส่งมอบแผนให้กับผู้แทนชุมชน
และอ�ำเภอบ้ำนฉำงไปเมื่อเดือนมิถุนำยน 2556 

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้การสนับสนุน

อ�าเภอบ้านฉางในการจัดท�า “แผนพัฒนาบ้านฉาง”  

ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกใน 22 หมู่บ้าน 3 ต�าบล 

ในเขตอ�าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง กว่า 1,200 คน
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 ในปี 2557 กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ได้เดินหน้ำ
ปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำบ้ำนฉำง ดังนี้ 

• ร่วมกับคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์แผนพัฒนำ
บ้ำนฉำง และนิตยสำรไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด จัดกิจกรรม 
“ห้องเรียนรู้วิทยำศำสตร์เคลื่อนที่” ณ สนำมกีฬำเทศบำล
บ้ำนฉำง อ�ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมรวมแล้วกว่ำ 3,000 คน นอกจำกนี้ บริษัทฯ  
ยังได้ส่งมอบตู้ศูนย์กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และห้องสมุดมีชีวิต
ให้เป็นสมบัติของอ�ำเภอบ้ำนฉำง ภำยใต้กำรดูแลของเทศบำล
เมืองบ้ำนฉำง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ส�ำหรับเยำวชนในเขตพื้นที่
อ�ำเภอบ้ำนฉำงและจังหวัดระยองต่อไป

• จัดท�ำโครงกำร “เพลินอังกฤษกับพี่ๆ ดำว”  
ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษที่เปิดสอนในช่วงวันเสำร์ - อำทิตย์  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษให้กับ 
เด็กปฐมวัยอำยุ 9 - 12 ปี ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นควำมต้องกำร
ของคนในพื้นที่อย่ำงแท้จริง มีเยำวชนในพื้นที่เข้ำร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น 172 คน

3. สมาคมเพื่อนชุมชน
 กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย เป็นหนึ่งในสมำชิก 

“เพื่อนชุมชน” ซึ่งเป็นควำมร่วมมือของผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรมครั้งแรกในประเทศไทย ประกอบด้วยพันธมิตร  
5 บรษิทั ได้แก่ ดำว ประเทศไทย, กลุม่ ปตท., เอสซจี,ี บแีอลซพีี  
และโกลว์ ที่มีควำมตั้งใจและจริงใจในกำรดูแลพัฒนำ
อตุสำหกรรมให้เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม มุง่มัน่แก้ปัญหำร่วมกนั 
ด้วยกำรถ่ำยทอดควำมรู้ แบ่งปันประสบกำรณ์และตรวจสอบ
ดูแลกันเอง โดยมุ่งหวังให้อุตสำหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้
อย่ำงยั่งยืน ซึ่งได้ยกระดับเป็น “สมำคมเพื่อนชุมชน”  
มีสมำชิกใหม่เพิ่มขึ้นรวมเป็น 16 บริษัท และในอนำคต 
จะมีผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมมำร่วมกันมำกขึ้น ซึ่งจะก่อ 
ให้เกิดเครือข่ำยในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 
อย่ำงยั่งยืนในอนำคต โดยมีเป้ำหมำยสูงสุดคือกำรผลักดัน 
ให้ระยองเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ

 กิจกรรมส�ำคัญๆ ของสมำคมฯ ในรอบปี 2557  
ที่ผ่ำนมำ ได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ส�ำหรับชุมชนทั้งในพื้นที่
มำบตำพุดและบ้ำนฉำงจ�ำนวน 27 ครั้ง กิจกรรมมอบทุน 
กำรศึกษำจังหวัดระยองปีละจ�ำนวน 27 ทุน ค่ำยกวดวิชำ 
มหกรรมกำรศึกษำระยอง กำรให้ควำมรู้ภำษำอังกฤษ 
และวิทยำศำสตร์ กำรมอบทุนนักเรียนพยำบำล จ�ำนวน 48 ทุน  
รวมเป็น 300 ทุนกำรศึกษำ กำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน  
โครงกำรอบรมกำรน�ำระบบ Process Safety Management  
ไปใช้อย่ำงมีประสิทธิผล ร่วมกับชมรมผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรม (Plant Manager Club) และกำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวัง
สิ่งแวดล้อมกับโรงงำนในกลุ่มเพื่อนชุมชน โครงกำร 
เพื่อนช่วยเพื่อน 2014 เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรจัดกำร 
ด้ำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบกำร  
ในมำบตำพุด คอมเพล็กซ์ กำรอบรมทบทวนแผนฉุกเฉินชุมชน
และโรงเรียน เป็นต้น

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์แผนพัฒนาบ้านฉาง 
และนิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด จัดกิจกรรม 
“ห้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่” 
ณ สนามกีฬาเทศบาลบ้านฉาง อ�าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง และจัดท�าโครงการ “เพลินอังกฤษ
กับพี่ๆ ดาว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษให้กับเด็กปฐมวัยอายุ 9 - 12 ปี
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4. โครงการยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน
 ในปี 2557 กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย  

ได้เริ่มด�ำเนินโครงกำรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภำยใต้ชื่อ 
“ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” โดยเปิดโอกำสให้พนักงำน 
รวมกลุ่มเพื่อน�ำเสนอโครงกำรที่จะช่วยปรับปรุงคุณภำพชีวิต 
ให้แก่ชุมชนในจังหวัดระยอง ซึ่งโครงกำรนี้นอกจำกจะให้
โอกำสพนักงำนได้ช่วยเหลือชุมชนที่พวกเขำอำศัยอยู่แล้ว  
ยงัเป็นโอกำสทีจ่ะให้เขำเหล่ำนัน้ใกล้ชดิและสร้ำงควำมสมัพนัธ์
อันดีต่อชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย ซึ่งในปีนี้ พนักงำนดำวอำสำ 
ได้ริเริ่มและด�ำเนินงำน 6 กิจกรรม ประกอบด้วย

 • กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบ
เกษตรกรรม โดยร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลส�ำนักท้อน 
เปิดโอกำสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนชุมชน 
วัดสุวรรณรังสรรค์ จ�ำนวน 34 คน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร  
ณ แปลงสำธิตบ้ำนปรำชญ์เกษตรกรในอ�ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัด
ระยอง ซึ่งนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกำรท�ำนำข้ำว
ในทุกขั้นตอน ชมแปลงเกษตรพืชผักสวนครัว และฝึกท�ำ 
ปุ๋ยหมักและน�้ำหมักชีวภำพไว้ใช้ในครัวเรือน ทั้งนี้ ควำมรู ้
ที่นักเรียนได้รับจำกกิจกรรมดังกล่ำวจะน�ำไปใช้ต่อยอด 
ในโครงกำรแปลงเกษตรสำธิตของโรงเรียนฯ 

 • กิจกรรมปรับปรุงสนำมเด็กเล่นในโรงเรียน  
โดยบริษัทฯ ได้มอบเครื่องเล่นในสนำมเด็กเล่นที่ได้มำตรฐำน
ด้ำนควำมปลอดภยัให้แก่โรงเรยีนวดัชำกหมำก ต�ำบลส�ำนกัท้อน 
อ�ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง ซึ่งเครื่องเล่นดังกล่ำวได้รับ 
กำรออกแบบและผลิตโดยพนักงำนของบริษัทฯ  นอกจำกนี้  
ยังมีกิจกรรมสันทนำกำรเพื่อส่งเสริมจินตนำกำรด้ำนกำรเรียนรู้  
กระบวนควำมคิดและกล้ำแสดงออกให้แก่นักเรียน 
ระดับชั้นอนุบำล จ�ำนวนกว่ำ 100 คน อีกด้วย 

 • กิจกรรมติดตั้งเครื่องกรองน�้ำในโรงเรียน โดยได้ 
ติดตั้งเครื่องกรองน�้ำแบบรีเวิร์ส ออสโมซิส ซึ่งเป็นนวัตกรรม
กำรกรองน�้ำที่มีคุณภำพสูงของดำว และจัดอบรมวิธีกำรดูแล
รักษำเครื่องกรองน�้ำให้แก่นักเรียน พร้อมมอบเครื่องวัดค่ำ
ควำมเข้มข้นของสำรละลำยที่ปนเปื้อนในน�้ำ เพื่อใช้ใน 
กำรตรวจสอบคุณภำพและควำมสะอำดของน�้ำที่ผ่ำน 
กระบวนกำรกรอง โดยในปี 2557 ได้ให้กำรสนบัสนนุโรงเรยีน 
ในจงัหวดัระยองทัง้สิน้ 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรยีนบ้ำนเขำห้วยมะหำด 
โรงเรียนระยองวิทยำคมนิคมอุตสำหกรรม โรงเรียนบ้ำนฉำง
กำญจนกุลวิทยำ โรงเรียนบ้ำนพยูน โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 
และโรงเรียนวัดประชุมมิตรบ�ำรุง

 • กิจกรรมตกแต่งห้องสมุดและกิจกรรมเล่ำนิทำน
ให้แก่นักเรียนที่มีพัฒนำกำรช้ำ พนักงำนดำวอำสำได้ร่วม
ปรับปรุงตกแต่งห้องเล่ำนิทำน รวมทั้งจัดกิจกรรมเล่ำนิทำน 
ให้แก่นกัเรยีนทีม่พีฒันำกำรช้ำตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศกึษำปีที ่2  
ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 1 จ�ำนวน 20 คน ของโรงเรียนวัดพลำ 
จังหวัดระยอง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนำทักษะกำรอ่ำน  
กำรพูด กำรเขียน ผ่ำนสื่อกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสรรค์และสนุกสนำน
ต่ำงๆ
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 • กิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้งำนพลำสติก 
ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 และคณะครูโรงเรียน 
บ้ำนฉำงกำญจนกุลวิทยำ จ�ำนวน 80 คน พนักงำนดำว
อำสำได้จัดกิจกรรม “เปิดโลกวิชำกำรผ่ำน ดำว พลำสติก”  
ณ โรงงำนของบริษัทฯ ในนิคมอุตสำหกรรมเอเซีย  
อ�ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง ในกำรนี้ บริษัทฯ ได้จัด
กิจกรรมสถำนีวิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ ได้แก่  
ควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงพลำสติกกับชีวิตประจ�ำวัน  
กำรสำธิตกำรขึ้นรูปโฟมผ่ำนกระบวนกำรทำงเคมี กำรให ้
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้งำนพลำสติกประเภทต่ำงๆ  
กำรจ�ำลองวิธีกำรบ�ำบัดน�้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ ทั้งนี้คณะครู
และนักเรียนยังได้เข้ำชมห้องปฏิบัติกำรมำตรฐำนระดับ
สำกล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้กำรใช้อุปกรณ์
ควำมปลอดภัย รวมไปถึงกำรจัดเก็บสำรเคมีอย่ำงปลอดภัย
อีกด้วย

 • กิจกรรมซ่อมแซมสนำมเด็กเล่น โดยมีพนักงำน
ดำวอำสำและผู้รับเหมำกว่ำ 200 คน จัดกิจกรรม  
“ซ่อมบ�ำรุงจิตอำสำ พัฒนำโรงเรียน” ณ โรงเรียนวัดประชุม
มิตรบ�ำรุง อ�ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง ในกำรนี้ บริษัทฯ 
ได้ท�ำควำมสะอำด ซ่อมแซม และทำสีโรงอำหำร อุปกรณ์
เครื่องเล่นบริเวณสนำมเด็กเล่น ก�ำแพงโรงเรียน  
และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน
กว่ำ 200 คน ใช้งำนช่วงเปิดเทอม

5. พัฒนาช่างฝีมือระยอง
 ในปี 2557 กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย  

ร่วมกับส�ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด (กนอ.)  
ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดระยอง มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี วิสำหกิจชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ จังหวัดระยอง และเทศบำล
เมืองมำบตำพุด จัดท�ำพิธีลงนำมยืนยันข้อตกลง  
“ควำมร่วมมือจัดตั้งศูนย์ช่ำงประจ�ำชุมชนเทิดไท้องค์รำชัน” 
ส่งเสริมกำรพัฒนำอำชีพ สร้ำงควำมเข้มแข็ง 
และควำมส�ำเร็จของชุมชน พร้อมเปิดโอกำสให้ประชำชน 
และหน่วยงำนต่ำงๆ มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน 
และลงมือปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยควำมส�ำเร็จ 
ในระยะยำวร่วมกัน

ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

1. การประชุมประสานงานให้ค�าปรึกษา 
 ด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน

 กำรประชุมประสำนงำนให้ค�ำปรึกษำด้ำน 
สิ่งแวดล้อมโรงงำนของกลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย  
เพื่อน�ำเสนอมุมมองจำกภำยนอกต่อกำรด�ำเนินงำนของ 
บริษัทฯ ในด้ำนสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย  
และกำรด�ำเนินงำนเพื่อควำมยั่งยืน โดยผู้ร่วมประชุม
ประกอบไปด้วยตัวแทนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้น�ำชุมชน สื่อมวลชน และตัวแทนชุมชนในพื้นที่ต่ำงๆ 
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย มีกำรจัดกำรประชุม 
อยู่สองคณะ โดยคณะที่หนึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2553 อยู่ที ่
นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย ส่วนคณะที่สอง ซึ่งก่อตั้ง 
ในปี 2554 อยู่ที่นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด ทั้งนี้  
นับแต่เริ่มก่อตั้งมีกำรประชุมไปแล้วทั้งสิ้น 32 ครั้ง  
โดยในปี 2557 มีกำรประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
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2. กิจกรรมสานสัมพันธ์
 กิจกรรมสำนสัมพันธ์เป็นกำรประชุมอย่ำงไม่เป็น

ทำงกำร เพื่อกระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทฯ กับชุมชน 
และเป็นเวทีพบปะพูดคุยถึงกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ  
พร้อมรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกชุมชน  
โดยได้มีกำรด�ำเนินกิจกรรมกับ 52 ชุมชนในเทศบำลต�ำบล
บ้ำนฉำง เทศบำลเมืองบ้ำนฉำง เทศบำลต�ำบลพลำ  
และเทศบำลเมืองมำบตำพุด ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ  
จัดกิจกรรมสำนสัมพันธ์รวม 30 ครั้ง

การช่วยเหลือสังคมด้านอื่นๆ 

นอกเหนือจำกกำรด�ำเนินงำนเพื่อส่งเสริม 
ควำมส�ำเร็จของชุมชนแล้ว ในปี 2557 กลุ่มบริษัท ดำว 
ประเทศไทย ยังได้ร่วมให้ควำมช่วยเหลือสังคมในด้ำนอื่นๆ 
ที่ส�ำคัญ ได้แก่

1. โครงการร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
 กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ให้กำรสนับสนุน

มูลนิธิสร้ำงรอยยิ้ม ในกำรผ่ำตัดและกำรดูแลหลังผ่ำตัด 
แก่เด็กด้อยโอกำสที่ต้องทนทุกข์ทรมำนจำกโรคปำกแหว่ง
เพดำนโหว่มำตั้งแต่ปี 2540 และในปี 2555 - 2557  
บริษัทฯ พร้อมด้วยพันธมิตรคู่ค้ำและพนักงำนได้ร่วม 
บริจำคเงินให้แก่มูลนิธิฯ ไปแล้วทั้งสิ้นจ�ำนวน 3 ล้ำนบำท  
โดยเงินดังกล่ำวสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรผ่ำตัด
และติดตำมกำรรักษำแก่เด็กในพื้นที่จังหวัดระยอง 
และพื้นที่ภำคตะวันออกได้กว่ำ 210 กำรรักษำ
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3. สนับสนุนวันประชุมวิชาการนานาชาติ
 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้กำรสนับสนุนสมำคม 

เคมีแห่งประเทศไทยในกำรจัดกำรประชุมวิชำกำร 
นำนำชำติด้ำนโมเลกุลขนำดใหญ่ (Macromolecules)  
ครั้งที่ 45 ภำยใต้โครงกำร IUPAC World Polymer  
Congress ประจ�ำปี 2557 ซึ่งกำรประชุมดังกล่ำว 
เป็นกำรประชุมวิชำกำรด้ำนวิศวกรรมและวิทยำศำสตร ์
ทำงโพลิเมอร์ระดับนำนำชำติที่ใหญ่ที่สุด จัดขึ้นเป็น 
ประจ�ำทุก 2 ปี ในปีนี้มีผู้เชี่ยวชำญและนักวิทยำศำสตร ์
ที่มีชื่อเสียงจำกประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกเข้ำร่วมประชุมประมำณ 
1,400 คน

2. การสนับสนุนมูลนิธิขาเทียม
 ตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมำ บริษัทฯ ได้บริจำค

ผลิตภัณฑ์โพลิยูรีเทน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำคัญส�ำหรับกำรผลิต
ขำเทียมให้กับมูลนิธิขำเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรำบรม-
รำชชนนีอย่ำงต่อเนื่อง คิดเป็นปริมำณกำรผลิตขำเทียมกว่ำ 
30,000 ขำ อีกทั้งยังเล็งเห็นควำมส�ำคัญในกำรช่วยยกระดับ
คุณภำพชีวิตและควำมปลอดภัยให้กับเจ้ำหน้ำที่มูลนิธิฯ ด้วย
กำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องควำมปลอดภัยในกำรใช้สำรเคมี  
กำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล กำรจัดเก็บสำรเคมี
อย่ำงปลอดภัย กำรจัดท�ำแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัยให้กับ 
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่มูลนิธิฯ และในปี 2557 ได้มีกำรจัดตั้ง
กองทุนเพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม 
ให้แก่มูลนิธิขำเทียมฯ อีกด้วย

4. กิจกรรม “ดาวร่วมใจ มอบไออุ่น”
 มอบเงินบริจำคจำกพนักงำนกว่ำ 7 หมื่นบำท ให้แก่

ส�ำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย 
เพื่อจัดซื้อเสื้อผ้ำและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อช่วยเหลือนักเรียน 
และผู้ประสบภัยหนำวในจังหวัดเชียงรำย

บริษัทฯ ได้บริจาคผลิตภัณฑ์โพลิยูรีเทน 
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส�าคัญส�าหรับ
การผลิตขาเทียมให้กับมูลนิธิขาเทียม
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นปริมาณ
การผลิตขาเทียมกว่า 30,000 ขา
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ในปี 2557 กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ได้รับรำงวัลและกำรเชิดชูเกียรติส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนในหลำยๆ ด้ำน  
จำกหลำกหลำยสถำบันทั้งภำครัฐและเอกชนในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ ดังนี้

รางวัลทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

• รำงวัลธรรมำภิบำลส�ำหรับควำมเป็นเลิศในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคม หรือรำงวัล  
“ธงขำว ดำวเขียว” จ�ำนวน 12 บริษัท และ “ธงขำว ดำวทอง” จ�ำนวน 6 บริษัท จำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

รางวัลและการเชิดชูเกียรติ 
ประจ�าปี 2557

• บริษัท ดำว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด
• บริษัท สยำมโพลีสไตรีน จ�ำกัด
• บริษัท สยำมโพลิเอททีลีน จ�ำกัด
• บริษัท สยำมเลเทกซ์สังเครำะห์ จ�ำกัด
• บริษัท สยำมสไตรีนโมโนเมอร์ จ�ำกัด

รางวัล “ธงขาว ดาวทอง”
(ปี 2550 - 2557)

• บริษัท ดำว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด
• บริษัท สยำมโพลีสไตรีน จ�ำกัด
• บริษัท สยำมโพลิเอททีลีน จ�ำกัด
• บริษัท สยำมเลเทกซ์สังเครำะห์ จ�ำกัด
• บริษัท สยำมสไตรีนโมโนเมอร์ จ�ำกัด
• บริษัท คำร์ไบด์ เคมิคอล 
 (ประเทศไทย) จ�ำกัด

• บริษัท ดำว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด
• บริษัท สยำมโพลีสไตรีน จ�ำกัด
• บริษัท สยำมโพลิเอททีลีน จ�ำกัด
• บริษัท สยำมเลเทกซ์สังเครำะห์ จ�ำกัด
 (โรงงำนเลเทกซ์สังเครำะห์)
• บริษัท สยำมสไตรีนโมโนเมอร์ จ�ำกัด
• บริษัท ดำว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด
 (โรงงำนโพลโิอเลฟินส์ เอนแคปซแูลนท์ ฟิล์ม)
• บริษัท คำร์ไบด์ เคมิคอล  
 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮำสส์ เคมิคอล  
 (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ 
 แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
• บริษัท สยำมเลเทกซ์สังเครำะห์ จ�ำกัด
 (โรงงำนโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ)
• บริษัท ดำว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด
 (โรงงำนโพรพิลีนไกลคอล)
• บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี  
 (ประเทศไทย) จ�ำกัด

รางวัล “ธงขาว ดาวทอง”
(ปี 2552 - 2557)

รางวัล “ธงขาว ดาวเขียว”
(ปี 2557)

• โรงงำนโพรพิลีนออกไซด์ โรงงำนโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ และโรงงำนผลิตฟิล์ม
พลำสติกส�ำหรับเซลล์แสงอำทิตย์ได้รับเกียรติบัตรรับรอง “อุตสำหกรรมสีเขียว ระดับ 3” จำก
กระทรวงอุตสำหกรรม เนื่องจำกทั้ง 3 โรงงำนมีกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมที่ดี  
กำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน และกำรปกป้องสภำพแวดล้อม 
ทำงธรรมชำติ รวมถึงกำรสื่อสำรนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้กับพนักงำนทุกคน
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• รำงวัล “องค์กรที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น
ประจ�ำปี 2557” (CSR Excellence Recognition Awards 
2014) จำกหอกำรค้ำอเมริกันในประเทศไทย โดยบริษัทฯ  
ได้รับรำงวัลดังกล่ำวติดต่อกันเป็นเวลำ 4 ปีแล้ว นอกจำกนี้  
ยังได้รับเกียรติบัตรจำกโครงกำรหุ้นส่วนเชิงสร้ำงสรรค ์
ไทย-สหรัฐฯ (Thai-U.S. Creative Partnership) ส�ำหรับ 
ควำมร่วมมือด้ำนกำรด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีควำมคิด
ริเริ่มสร้ำงสรรค์อีกด้วย

• รำงวัลเกียรติคุณระดับเหรียญทองในโครงกำรรณรงค์
ลดสถิติอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำนให้เป็นศูนย์ประจ�ำปี 2557  
จำกกระทรวงแรงงำน

รางวัลด้านสังคม

• โครงกำร “ดำว เคมิคอล เพื่ออุตสำหกรรมยั่งยืน”  
รับรำงวัลชนะเลิศด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมแห่งภูมิภำค
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�ำหรับโครงกำรที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนสิ่งแวดล้อม และถือเป็น
รำงวัลแรกของประเทศไทยที่ได้รับรำงวัลนี้ในสำขำสิ่งแวดล้อม 
โดยมีผู้เข้ำร่วมประกวดทั้งสิ้น 109 โครงกำร จำก 12 ประเทศ
ในภูมิภำคเอเชีย

รางวัลด้านอื่นๆ 

• บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด  
รับรำงวัล “ฮำลำลดีเด่นส�ำหรับผู้ประกอบกำรใหม่  
ประจ�ำปี 2557” จำกคณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำจังหวัด
ระยอง ทั้งนี้ บริษัททั้งหมดที่ได้รับรำงวัลเป็นผู้ประกอบกำร 
ที่ขอรับรำงวัลเป็นครั้งแรก และต้องผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจสอบ 
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนฮำลำลฉบับล่ำสุด



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ส�านักงานใหญ่
ชั้น 15 อำคำรไวท์กรุ๊ป 2 
เลขที่ 75 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2365 7000 
โทรสำร 0 2381 1249

สถานที่ตั้งโรงงาน

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เลขที่ 8 ถนน ไอ-4 นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด
อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0 3867 3000 
โทรสำร 0 3868 3991

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
เลขที่ 10 หมู่ 2 นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย
ตู้ ป.ณ. 71 ต�ำบลบ้ำนฉำง
อ�ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ 0 3892 5500
โทรสำร 0 3860 5903

www.dow.com/thailand


