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เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน ปี 2568
สารจากกรรมการผู้จัดการ

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน
• สรุปข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

• ผลด้านเศรษฐกิจโดยอ้อมที่ส�ำคัญ รวมถึงขนาดของผลกระทบ
การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ

• สรุปข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
• ข้อมูลการบริหารจัดการน�้ำ น�้ำทิ้ง และกากของเสีย

• ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
การเป็นสถานที่ท�ำงานที่ดีเยี่ยม

• สรุปข้อมูลด้านการเป็นสถานที่ท�ำงานที่ดีเยี่ยม
• ข้อมูลเกี่ยวกับจ�ำนวนพนักงานในรอบปี 2558
• สิทธิประโยชน์ของพนักงาน

• กรณีการลาคลอด/การลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่บิดา มารดา
องค์กรพลเมืองที่ดีของสังคม

• สรุปข้อมูลด้านองค์กรพลเมืองที่ดีของสังคม

• การเสริมสร้างความส�ำเร็จของชุมชนและการสร้างการมีส่วนร่วม
GRI Content Index

ความยั่งยืนที่ไม่หยุดยั้ง

ความยั่งยืนที่ ไม่หยุดยั้ง
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1

“ที่ดาว เรามุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา
และสร้างสรรค์โซลูชันระดับโลก
ที่มีความยั่งยืนให้กับธุรกิจ
โดยการผสมผสาน “Human
Element” (มนุษย์) เข้ากับวิทยาศาสตร์
เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน ปี 2568
ของเรา จะนิยามบทบาทของธุรกิจใหม่
ที่สามารถมาบรรจบกับประโยชน์
ของสังคม โดยเป้าหมายเหล่านี้
จะเป็นตัวน�ำทางเราในการพัฒนา
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้คน
ด้วยโซลูชันทางวิทยาศาสตร์ที่เป็น
ประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจและต่อโลกของเรา”
แอนดรูว์ ลิเวอริส

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการ บริษัท ดาว เคมิคอล
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3

นิยามบทบาทของธุรกิจที่มีต่อสังคม
ดาวได้น�ำหลักการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมาปรับใช้ในทุกๆ การด�ำเนินงานของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับพันธสัญญาด้านความยั่งยืนของเรา โดยเราจะใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของเราและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรา
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คน รวมทั้งส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของคนรุ่นปัจจุบันและลูกหลานของเราในอนาคต

หลักความยั่งยืนของดาว
ในฐานะผู้น�ำด้านวิทยาศาสตร์ของโลก ดาวสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น
ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหา เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของมนุษย์อย่างยั่งยืน
พร้อมกับการสร้างความเติบโตทางธุรกิจของเรา โดยยึดหลักส�ำคัญในการด�ำเนินงาน
เพื่อความยั่งยืนใน 4 ด้าน ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ
ปัจจุบันได้อย่างชาญฉลาด

เราช่วยส่งเสริมความยั่งยืนของสังคม

และลูกค้าของลูกค้าของเรา

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

เทคโนโลยีของเราช่วยให้ลูกค้า

นวัตกรรมส�ำหรับอนาคต

และโลกของเรา ด้วยการพัฒนา

สามารถพัฒนาสินค้าและบริการ

ส�ำหรับตลาดปัจจุบันและอนาคต

การปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

หุ้นส่วนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
สู่สิ่งที่ดีขึ้น

เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

โครงสร้างพื้นฐานของเราส่งผลเชิงบวก
ทั้งต่อองค์กรของเรา ชุมชนของเรา

เราเป็นผู้น�ำในทุกด้านของ

การด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืน

และตัวเราเอง จึงท�ำให้การปฏิบัติงาน

โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเปิดกว้าง

ในทุกๆ แห่งที่เราเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ

ภาคประชาสังคม และหน่วยงานภาครัฐ

ของเราเป็นแบบอย่างที่ดีส�ำหรับผู้อื่น

ทั้งกับลูกค้า ผู้รับเหมา ชุมชน
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เป้าหมาย
เพื่อความยั่งยืน ปี 2568

เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน ปี 2568 (Blueprint) ของดาว เป็นเป้าหมายช่วงที่สามที่บริษัทฯ ได้จัดท�ำขึ้นมานับตั้งแต่ปี 2538

โดยแต่ละเป้าหมายเป็นการต่อยอดจากเป้าหมายก่อนๆ โดยเริ่มจากเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน ปี 2548 พุ่งเป้าไปที่การวางรากฐาน
การปฏิบัติงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กร (Footprint) โดยการค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย มีการลงทุนกว่า

1 พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่ได้ผลตอบแทนกลับมาทั้งด้านความปลอดภัย การลดน�้ำเสีย และการประหยัดพลังงานไปได้เป็นมูลค่ากว่า
5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ต่อมา เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน ปี 2558 ของดาว ให้ความส�ำคัญในเรื่องการส่งต่อผลิตภัณฑ์และบริการ

สู่ลูกค้าของเรา (Handprint) ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ช่วยแก้ปัญหาความท้าทายของโลก และก่อให้เกิดความยั่งยืน
เช่น ความท้าทายด้านอาหาร พลังงาน การหาแหล่งน�้ำที่ยั่งยืน และการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี

เป้าหมาย
เพื่อความยั่งยืน
ปี 2568 ของดาว
ทั้ง 7 หัวข้อ มีดังนี้

เป้าหมายที่ 1:

เป็นผู้น�ำ
ด้านแผนแม่บท

ดาวจะเป็นผู้น�ำในการจัดท�ำแผนแม่บทพัฒนาสังคม
ซึ่งผนวกโซลูชันของนโยบายสาธารณะ
เข้ากับนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และห่วงโซ่คุณค่าเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้โลก
และสังคมไปสู่ความยั่งยืน

เป้าหมายที่ 4:

ให้ความส�ำคัญ
กับธรรมชาติ

ดาวจะใช้กระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ
ที่ให้ความส�ำคัญกับธรรมชาติ เราจะสร้างคุณค่า
ทางธุรกิจ ตลอดจนคุณค่าทางธรรมชาติ
ด้วยโครงการที่ดีทั้งต่อธุรกิจและต่อระบบนิเวศ
ไปพร้อมๆ กัน

เป้าหมายที่ 5:

เพิ่มความเชื่อมั่น
ในเทคโนโลยีเคมี

ดาวจะเพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีเคมี
ที่ปลอดภัย ด้วยความโปร่งใส การสื่อสาร
การร่วมมือร่วมใจในรูปแบบใหม่ๆ การวิจัย
รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของเรา
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เป้าหมายที่ 2:

คิดค้นนวัตกรรม
แห่งอนาคต

ดาวจะคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเคมีที่ยั่งยืน
เพื่อน�ำความเป็นอยู่ที่ดีมาสู่มวลมนุษย์

เป้าหมายที่ 6:

เปิดโอกาส
ให้พนักงานมีส่วนร่วม
อย่างมีผลสัมฤทธิ์

ภายในปี 2568 พนักงานของดาวทั่วโลก
จะน�ำศักยภาพของตนมาใช้เพื่อช่วยให้เกิดผล
ด้านบวกต่อชีวิตของผู้คน 1 พันล้านคน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

เป้าหมายที่ 3:

เดินหน้าเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน

ดาวจะเดินหน้าเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
โดยคิดค้นโซลูชันที่ช่วยเติมเต็มด้านทรัพยากร
ส�ำหรับตลาดที่ส�ำคัญ

เป้าหมายที่ 7:

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานชั้นน�ำ
ระดับโลก

เราจะคงไว้ซึ่งผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านอาชีวอนามัย และด้านความปลอดภัย
ในระดับแนวหน้าของโลก
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รางวัลและการเชิดชูเกียรติ
ประจ�ำปี 2558
รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ประจ�ำปี 2558
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ใบรับรองการประชุมสีเขียว (5 ปีติดต่อกัน)
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

•

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

รางวัล 3Rs (3Rs Awards) และรางวัลการใช้ประโยชน์
ของเสียได้ทั้งหมด (Zero Waste to Landfill
Achievement Awards)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

โรงงานโพลิเอทิลีน
โรงงานโพลิโอเลฟินส์ เอนแคปซูแลนท์ ฟิล์ม
โรงงานโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ

รางวัลผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ที่ดี
จากการด�ำเนินมาตรการ 3Rs (3R+ Awards)

•

รางวัล “ธงขาว-ดาวทอง” 9 โรงงาน
โรงงานสไตรีนโมโนเมอร์และเอทิลเบนซีน
(บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ�ำกัด)
โรงงานโพลิสไตรีน (บริษัท สยามโพลีสไตรีน จ�ำกัด)
โรงงานโพลิเอทิลีน (บริษัท สยามโพลิเอททิลีน จ�ำกัด)
โรงงานโพลิออลและโรงงานโพลิออลผสม
(บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด)
โรงงานสไตรีน-บิวทาไดอีน เลเท็กซ์
(บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ำกัด)
โรงงานเลเท็กซ์สังเคราะห์ อิมัลชัน
(บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด)
โรงงานอะคริลิก อิมัลชัน และโรงงานโพลิอะคริลิก แอซิด
(บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด)

โรงงานโพลิเอทิลีน
»» เหรียญเงิน ส�ำหรับโครงการมาตรการลดปริมาณน�้ำเสีย
จากขั้นตอนการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา
»» รางวัลชมเชย ส�ำหรับโครงการมาตรการน�ำน�้ำจากถังแยก
ตัวท�ำละลายมาใช้ซ�้ำ
โรงงานโพลิโอเลฟินส์ เอนแคปซูแลนท์ ฟิล์ม
»» เหรียญทองแดง ส�ำหรับโครงการมาตรการลดเศษกระดาษ
โดยการปรับปรุงเครื่องจักร

รางวัล “ธงขาว-ดาวเขียว” 14 โรงงาน
โรงงานสไตรีนโมโนเมอร์และเอทิลเบนซีน
(บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ�ำกัด)
โรงงานโพลิสไตรีน (บริษัท สยามโพลีสไตรีน จ�ำกัด)
โรงงานโพลิเอทิลีน (บริษัท สยามโพลิเอททิลีน จ�ำกัด)
โรงงานโพลิออลและโรงงานโพลิออลผสม
(บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด)
โรงงานสไตรีน-บิวทาไดอีน เลเท็กซ์
(บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ำกัด)
โรงงานโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ
(บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ำกัด)
โรงงานเลเท็กซ์สังเคราะห์ อิมัลชัน
(บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด)
โรงงานโพลิโอเลฟินส์ เอนแคปซูแลนท์ ฟิล์ม
(บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด)
โรงงานอะคริลิก อิมัลชัน และโรงงานโพลิอะคริลิก แอซิด
(บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด)
โรงงานโพรพิลีนออกไซด์
(บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด)
โรงงานโพรพิลีนไกลคอล
(บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด)
โรงงานไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
(บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี (ประเทศไทย) จ�ำกัด)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รางวัลและการเชิดชูเกียรติ
ประจ�ำปี 2558

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

รางวัลมาตรฐานดีเด่นด้านความรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ประจ�ำปี 2558
(Corporate Social Responsibility, Department of
Industrial Works: CSR-DIW)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

•
•
•
•
•

โรงงานโพรพิลีนออกไซด์
โรงงานโพรพิลีนไกลคอล
โรงงานโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ
โรงงานโพลิออล
โรงงานโพลิเอทิลีน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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การรับรองการใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

•
•
•
•

ผลิตภัณฑ์: เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต�่ำ
เชิงเส้น (บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จ�ำกัด)
ผลิตภัณฑ์: เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต�่ำ
เชิงเส้นชนิดยืดหยุ่นพิเศษ ภายใต้ตราสินค้า ENGAGETM
(บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ำกัด)
ผลิตภัณฑ์: โพลิออลส�ำหรับท�ำโฟมชนิดแข็ง เกรด RA440
และโมโนโพรพิลีน ไกลคอล
(บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด)
ผลิตภัณฑ์: โพรพิลีนออกไซด์
(บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด)

รางวัลสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

•

•
•
•
•
•
•
•

บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด
โรงงานโพลิออล
โรงงานโพลิออลผสม
โรงงานโพลิโอเลฟินส์ เอนแคปซูแลนท์ ฟิล์ม
โรงงานโพรพิลีน ไกลคอล
โรงงานโพลิอีเทอร์ โพลิออล
บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
»» โรงงานเลเท็กซ์สังเคราะห์ อิมัลชัน
บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
»» โรงงานอะคริลิก อิมัลชัน
»» โรงงานโพลิอะคริลิก แอซิด
บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ำกัด
»» โรงงานสไตรีน-บิวทาไดอีน เลเท็กซ์
»» โรงงานโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ
บริษัท สยามโพลีสไตรีน จ�ำกัด
»» โรงงานโพลิสไตรีน
บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ�ำกัด
»» โรงงานสไตรีนโมโนเมอร์และเอทิลเบนซีน
บริษัท สยามโพลิเอททิลีน จ�ำกัด
»» โรงงานโพลิเอทิลีนสายการผลิตที่ 1
»» โรงงานโพลิเอทิลีนสายการผลิตที่ 2
บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
»» โรงงานโพรพิลีนออกไซด์

»»
»»
»»
»»
»»

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•
•
•
•

โรงงานโพรพิลีนออกไซด์
(บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด)
โรงงานโพรพิลีนไกลคอล โรงงานโพลิออล และโรงงานโพลิออล
ผสม (บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด)
โรงงานโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ
(บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ำกัด)
โรงงานโพลิเอทิลีน (บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จ�ำกัด)

รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น
ประจ�ำปี 2558 ระดับทอง ที่มีความร่วมมือกับพันธมิตร
อย่างสร้างสรรค์
หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

•

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

8

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

สารจากกรรมการผู้จัดการ

สารจากกรรมการผู้จัดการ
SR
G4-1

จิรศักดิ์ สิงห์มณีชัย
กรรมการผู้จัดการ

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

สารจากกรรมการผู้จัดการ

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
ด�ำเนินธุรกิจโดยมี
“เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน
(Sustainability Goals)”
เป็นแนวทางที่ท�ำให้ธุรกิจ
ขององค์กรสามารถบรรจบ
กับประโยชน์ของสังคม

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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ปี 2558 นับเป็นปีทก
ี่ ลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย ประสบผลส�ำเร็จในหลายๆ ด้าน และเป็นอีกปี

ที่เราได้รับรางวัลและการเชิดชูเกียรติจากสถาบันต่างๆ อีกด้วย ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2558
บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดด�ำเนินการโรงงานโพลิอีเทอร์ โพลิออล ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

ซึ่งไม่เพียงช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ยังช่วยยกระดับมาตรฐาน

อุตสาหกรรมไทยด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในโรงงาน ซึ่งสามารถ
ลดการใช้พลังงานจากการผลิตได้ถึงร้อยละ 50 - 70 อีกทั้งไม่มีกากของเสียจากการผลิตเลย
ปัจจุบน
ั กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย มีโรงงานระดับโลกอยูท
่ งั้ สิน
้ 15 โรงงาน ผลิตผลิตภัณฑ์

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องอุปโภค

บริโภค อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
โดยในปีที่ผ่านมามียอดผลิตสินค้ารวมทั้งสิ้นเกือบสองล้านตัน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ด�ำเนินธุรกิจโดยมี “เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน (Sustainability
Goals)” เป็นแนวทางที่ท�ำให้ธุรกิจขององค์กรสามารถบรรจบกับประโยชน์ของสังคมได้
และเป้าหมายดังกล่าวจะมีระยะเวลาด�ำเนินการสิบปี โดยบริษัท ดาว เคมิคอล

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศแนวทางการด�ำเนินงานตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน
และด�ำเนินงานตามแผนจนบรรลุเป้าหมายมาแล้วใน 20 ปีที่ผ่านมา คือ เป้าหมาย

เพื่อความยั่งยืนส�ำหรับปี 2538 - 2548 และส�ำหรับปี 2548 - 2558 ซึ่งได้บรรลุความส�ำเร็จ

ไปในปีทผ
ี่ า
่ นมา และมีการประกาศ “เป้าหมายเพือ
่ ความยัง่ ยืน ปี 2568” ส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ในช่วงปี 2558 - 2568 ซึ่งเป้าหมายนี้จะเป็นแนวทางปฏิบัติงานของบริษัท ดาว ทั่วโลก
โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า 4

ตลอดระยะเวลาเกือบห้าทศวรรษที่ดาวด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยตามแนวทางความยั่งยืน
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเป็นองค์กร
พลเมืองที่ดีของสังคม ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

ความปลอดภัยในการท�ำงาน รวมทั้งโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนต่างๆ

มากมาย ซึง่ ได้รวบรวมผลการด�ำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เหล่านัน
้ ไว้ในรายงานฉบับนี้
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สามารถบรรลุเป้าหมายและประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนิน

ธุรกิจอย่างยั่งยืนได้เช่นนี้ ก็เพราะได้รับการสนับสนุนจากพนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรทาง
ธุรกิจทุกท่าน บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
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รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ชื่อองค์กร

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

ธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย
และกลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ดาว

SR
G4-3

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดาว
ประเทศไทย
SR
G4-4

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ประกอบด้วยกลุ่มบริษัทที่มีบริษัท ดาว เคมิคอล เป็นเจ้าของ
เพียงผู้เดียว และกลุ่มบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ดาว เคมิคอล และเครือซิเมนต์ไทย

หรือ เอสซีจี รวมทั้งสิ้น 15 บริษัท และมีโรงงานระดับโลก (World Class) ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อส่งจ�ำหน่ายทั้งในประเทศและทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีก
15 โรงงาน รวมก�ำลังการผลิตมากกว่าสองล้านตันต่อปี กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

มีเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 135,000 ล้านบาท (4,000 ล้านเหรียญสหรัฐ) และมีสินทรัพย์
ทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประมาณ 96,000 ล้านบาท (2,700 ล้านเหรียญสหรัฐ)
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายในประเทศไทยมากกว่าหนึ่งพันกลุ่ม
รายการ โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเหล่านี้มีทั้งที่ผลิตในประเทศไทยและส่วนที่น�ำเข้ามา
จ�ำหน่าย โดยสามารถแจกแจงได้ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ด้วยการเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของดาว

ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โรงงานทุกแห่งของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ล้วนใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ที่มีมาตรฐานสูง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยมีความหลากหลาย โดยแบ่งออก
ได้เป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหญ่ๆ ประกอบด้วย
•

กลุ่มผลิตภัณฑ์โพลิเอทิลีน จากโรงงานโพลิเอทิลีนแห่งแรกของดาวในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สู่การพัฒนาศักยภาพโรงงานโพลิเอทิลีน

แห่งที่สองของบริษัทฯ ที่สอดประสานกับโรงงานแห่งแรกอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะการน�ำเอาระบบด�ำเนินงานด้วยกระบวนการอัตโนมัติซึ่งเป็นซอฟต์แวร์
ที่ดาวพัฒนาขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความครอบคลุมมากขึ้นและตอบสนองต่อ
ลูกค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในกลุ่มนี้น�ำไปผลิตบรรจุภัณฑ์
ชนิดต่างๆ เพื่อเก็บรักษาคุณภาพสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีความสดใหม่และ

มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เช่น บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับอาหารแห้ง อาหารเหลว

เนื้อสัตว์ เนยแข็ง บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับเวชภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับอาหารสัตว์
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถน�ำไปผลิตเป็นฟิล์มยืดหยุ่นพิเศษเพื่อบรรจุสิ่งของ
และอาหาร รวมไปถึงการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการความคงทนสูง หญ้าเทียม
และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายนอกอาคาร
•

กลุ่มผลิตภัณฑ์อีลาสโตเมอร์ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตอีลาสโตเมอร์ที่ทันสมัย
ที่สุดในโลก เพื่อป้อนให้กับลูกค้าในภูมิภาคที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะเป็นเม็ดพลาสติกที่มีความเหนียวยืดหยุ่นสูงมาก

ในขณะเดียวกันก็มีความแข็งแกร่งทนทาน จึงน�ำไปใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม

ยานยนต์ ส�ำหรับงานภายในรถยนต์ อาทิ พื้นผิวหุ้มคอนโซล หุ้มประตูรถยนต์
หุ้มลิ้นชักด้านหน้า มาตรวัดในรถยนต์ และงานภายนอกรถยนต์อื่นๆ อาทิ

พื้นผิวกันชนด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อให้วัสดุของรถยนต์มีความทนทาน

และมีน�้ำหนักเบา จึงมีส่วนช่วยประหยัดการใช้เชื้อเพลิงในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพ
ด้านความทนทานอยู่ด้วย นอกจากนี้ ยังน�ำไปใช้ในการผลิตรองเท้าที่มีน�้ำหนักเบา

ทนทาน มีความยืดหยุ่นสูงทนแรงกระแทกได้ดี และใช้ในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
จ�ำพวกหลังคาและวัสดุป้องกันน�้ำ

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558
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กลุ่มผลิตภัณฑ์โพลิยูรีเทน ดาวเป็นผู้น�ำของโลกในด้านโพลิยูรีเทน โดยมีโรงงาน

ตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ ประกอบด้วยโรงงานโพรพิลีนออกไซด์ โพรพิลีนไกลคอล

โพลิออลและโพลิออลผสม และโพลิอเี ทอร์ โพลิออล ซึง่ แต่ละโรงงานล้วนเป็นโรงงาน

ทีใ่ ช้เทคโนโลยีชน
ั้ สูงระดับโลกและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ธุรกิจในกลุม
่ นีป
้ ระกอบด้วย

กลุม
่ โฟมโพลิยรู เี ทนและกลุม
่ ผลิตภัณฑ์โพรพิลน
ี ไกลคอล โฟมโพลิยรู เี ทนมีทงั้ ชนิดนิม
่

และชนิดแข็ง น�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมทีน
่ อนและเฟอร์นเิ จอร์ตา
่ งๆ เช่น ใช้ผลิตเตียงนอน
และหมอน ฟองน�้ำถูตัว เบาะของเก้าอี้ และโซฟา ที่รองศีรษะและเบาะรถยนต์

และกลุ่มฉนวนกันความร้อนในตู้เย็น ห้องเย็น และฉนวนกันความร้อนผนังห้องและ
อาคาร

ส่วนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโพรพิลีนไกลคอลนั้นมีหลายเกรดส�ำหรับใช้ในหลากหลาย

อุตสาหกรรม ส�ำหรับเกรดพรีเมียมหรือ food grade นัน
้ ก็ใช้เป็นเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ในงาน
เภสัชกรรมและอุตสาหกรรมยา รวมทั้งใช้เป็นวัตถุดิบหรือสารที่ให้ความชุ่มชื้น

ในเครือ
่ งส�ำอางและผลิตภัณฑ์ดแ
ู ลร่างกายต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหารและของบริโภค
รวมถึงการแต่งรสชาติอาหารและใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงด้วย ซึ่งต้องใช้
เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยส�ำหรับผู้บริโภค
•

กลุ่มผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิว ธุรกิจนี้มุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ด้วยความเป็นผู้น�ำด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับโลก
ของดาว โรงงานในกลุ่มธุรกิจนี้ประกอบด้วย โรงงานเลเท็กซ์สังเคราะห์ อิมัลชัน
โรงงานอะคริลิก อิมัลชัน และโรงงานโพลิอะคริลิก แอซิด ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์

สารเคลือบผิวนี้ส่วนใหญ่ท�ำหน้าที่เป็นสารยึดเกาะส�ำหรับสีน�้ำตกแต่งทาอาคาร
ทั้งภายนอกและภายใน ต้านทานการกัดกร่อนจากมลภาวะ สามารถผลิตสี

ที่มีกลิ่นอ่อน ช่วยลดสารฟอร์มัลดีไฮด์ ลดต้นทุนในการผลิตและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและปลอดภัยกับผู้บริโภค
•

กลุม
่ ผลิตภัณฑ์โพลิสไตรีน โรงงานโพลิสไตรีนถือเป็นโรงงานแห่งแรกของกลุม
่ บริษท
ั
ดาว ประเทศไทย ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 ที่พระประแดง และได้ย้ายไปที่มาบตาพุด

ในปี 2538 โรงงานแห่งนี้ได้รับวัตถุดิบจากบริษัทในเครือ คือ บริษัท สยามสไตรีน-

โมโนเมอร์ จ�ำกัด เพื่อผลิตพลาสติกชนิดอเนกประสงค์คุณภาพสูง ซึ่งพบได้ในของใช้
ประจ�ำวันมากมาย กลุม
่ ธุรกิจโพลิสไตรีน ได้แก่ เม็ดพลาสติกใสแข็งคุณภาพสูง เพือ
่ ใช้
ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ วัสดุในการผลิตทีวี ตู้เย็น และของเล่นเด็กต่างๆ
เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีความทนทานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ยังมีธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้นที่ร่วมกับเอสซีจี ในโรงงานเอทิลีน

แครกเกอร์สองแห่ง และมีธุรกิจคลังเก็บสินค้าและขนถ่ายสินค้าในจังหวัดระยอง

และร่วมทุนกับโซลเวย์ ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์และวัสดุชนิดพิเศษระดับโลก เพื่อผลิตไฮโดรเจน

เปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตโพรพิลีนออกไซด์ นอกจากนี้ เรายังมีห้องปฏิบัติการ

ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงระดับโลก ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตได้อย่างเที่ยงตรง สามารถเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตได้
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2. ผลิตภัณฑ์ของดาวที่น�ำเข้ามาจ�ำหน่ายในประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ
ประกอบด้วย
•

กลุม
่ ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการเกษตรและก�ำจัดแมลงในบ้านเรือน ในกลุม
่ นีป
้ ระกอบด้วย
เคมีภัณฑ์ก�ำจัดศัตรูพืชและก�ำจัดแมลง ซึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับ

เกษตรกร ในขณะทีร่ ะยะเวลาในการสลายตัวรวดเร็ว ซึง่ เราตระหนักถึงความปลอดภัย

ของผูบ
้ ริโภคเป็นอย่างยิง่ บริษท
ั ฯ มีทม
ี งานทีล
่ งไปฝึกอบรมให้กบ
ั เกษตรกรและรณรงค์

การใช้เคมีเพือ
่ การเกษตรอย่างปลอดภัยอย่างสม�ำ
่ เสมอ อีกทัง้ มีโครงการตรวจสุขภาพ
ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

•

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ สารเพิ่มความชุ่มชื้นต่างๆ

ในผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว สารเพิ่มความหนืด เช่น ที่ใช้ในแชมพูเพื่อป้องกันการไหลย้อย
หรือในสูตรที่อ่อนโยนต่อเด็กต่างๆ และสารที่ช่วยแต่งรสชาติและคุณสมบัติของ
อาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพราะเป็นสารที่ผลิตจากการสกัดหรือสังเคราะห์
จากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น จากฝ้ายและไฟเบอร์จากต้นไม้

•

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในกลุ่มนี้ครอบคลุม

หลากหลายผลิตภัณฑ์หลักๆ จะอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่น�ำไปใช้ในงานก่อสร้าง

หรือวางรากฐานโครงสร้างเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงคงทนและลดการใช้พลังงาน

เช่น ส่วนผสมในปูนซีเมนต์ ส่วนผสมในสีทาอาคาร แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรงของ
พื้น ฉนวนกันความร้อนของอาคาร เป็นต้น รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
พลังงานด้วย นอกจากนี้ ดาวยังได้พัฒนาเทคโนโลยีส�ำหรับระบบกรองน�้ำรีเวิร์ซ
ออสโมซิส (Reverse Osmosis) ที่มีประสิทธิภาพสูงส�ำหรับเครื่องกรองน�้ำชั้นน�ำ
อีกด้วย
•

กลุ่มวัสดุและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ใช้ใน

อุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวท�ำละลาย เอมีน สารลดแรงตึงผิว

และเคมีภัณฑ์ส�ำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น กลุ่มธุรกิจนี้ช่วยสนับสนุนธุรกิจ
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ เคมีเกษตร
อุปกรณ์และเครื่องจักรกลหนัก สารเคลือบผิว กาว และหมึกพิมพ์ รวมไปถึง
ผลิตภัณฑ์ช�ำระล้างและท�ำความสะอาดต่างๆ
•

กลุ่มพลาสติกชนิดพิเศษ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อีลาสโตเมอร์ และพลาสติกส�ำหรับ

บรรจุภัณฑ์ อาทิ โพลิเอทิลีน และกาวส�ำหรับพลาสติกที่ไม่ได้ผลิตในประเทศไทย

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558
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กรุงเทพฯ

SR
G4-5

สถานที่ตั้งโรงงาน
SR
G4-6

ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างองค์กร
SR
G4-7

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีโรงงานทั้งหมด 15 แห่ง ในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
จังหวัดระยอง

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ถือเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของดาว เคมิคอล ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจถึง 15 บริษัท ภายใต้โครงสร้างองค์กร 2 กลุ่มหลัก
ได้แก่

1. กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย
กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย นี้จะเป็นกลุ่มบริษัทลูกของดาว หรือ Dow Wholly
Owned Subsidiaries ที่มีการถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัทในกลุ่มของดาว เคมิคอล
ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีจ�ำนวน 4 บริษัท ดังต่อไปนี้
•

บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด

•

บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

•
•

บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

2. กลุ่มบริษัทร่วมทุน
2.1 กลุ่มบริษัทเอสซีจี – ดาว
กลุ่มบริษัทเอสซีจี – ดาว หรือ SCG-Dow Group เป็นกลุ่มบริษัทที่มีการร่วมทุนกัน
ระหว่างเอสซีจี เคมิคอลส์ และ ดาว เคมิคอล ในจ�ำนวนที่เท่ากัน ร้อยละ 49.99

และมีการท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในธุรกิจ 5 ธุรกิจหลัก ภายใต้การด�ำเนินการ

5 บริษัท และบริษัท Holding Company อีก 2 บริษัท ซึ่งกลุ่มบริษัทเอสซีจี – ดาวนี้

เป็นกลุ่มบริษัทที่ด�ำเนินการและบริหารงานโดย ดาว เคมิคอล ทั้ง 7 บริษัท
ดังต่อไปนี้
•

บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จ�ำกัด

•

บริษัท สยามโพลีสไตรีน จ�ำกัด

•
•
•
•
•

บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ�ำกัด
บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ำกัด

บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
บริษัท เอสดีกรุปเซอร์วิซ จ�ำกัด

บริษัท บ้านฉาง เอชพีพีโอ จ�ำกัด

นอกจากนี้ ดาว เคมิคอล ยังได้มีการร่วมทุนกับเอสซีจี ในธุรกิจแครกเกอร์
ภายใต้การด�ำเนินการและบริหารงานโดยเอสซีจี ในรูปของบริษัทจ�ำกัด

อีก 2 บริษัท คือ บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จ�ำกัด และบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์
จ�ำกัด ตลอดจนร่วมกันด�ำเนินธุรกิจโรงเก็บรักษาและส่งออกสินค้าภายใต้
บริษัท ระยอง เทอร์มินอล จ�ำกัด

2.2 บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนกันระหว่าง

บริษัท โซลเวย์ (Solvay) และดาว เคมิคอล ในจ�ำนวนที่เท่ากันและมีการท�ำงาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิดภายใต้การด�ำเนินการและบริหารงานโดยบริษัท โซลเวย์
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ตลาดเป้าหมาย
SR
G4-8

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

ธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ดาวทั่วโลกวิเคราะห์แนวโน้มตลาดจากข้อมูลด้านประชากรและไลฟ์สไตล์ของผู้คนสมัยใหม่
รวมทั้งภาวะของความพอเพียงของทรัพยากรโลก ว่าปัจจุบันผู้คนมีไลฟ์สไตล์ที่ต้องการ
ความสะดวกสบายมากขึ้น ต้องการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและเป็นลักษณะหลอมรวม

เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน (convergence) มากขึ้น ขณะเดียวกัน ทรัพยากรด้านอาหารและน�้ำ
ก็เป็นที่ต้องการมากขึ้นเพื่อตอบสนองจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ธุรกิจของดาว

จึงเน้นการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้

ซึ่งผลิตภัณฑ์ของดาวหลากหลายรายการอยู่ในสินค้ารอบกายของผู้บริโภคเพื่อช่วยให้เกิด

ความสะดวกสบายมากขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และผลิตภัณฑ์อีกจ�ำนวนหนึ่งที่ช่วยเรื่อง
การเข้าถึงน�้ำและอาหารโดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อตอบโจทย์เรื่องน�้ำดื่มสะอาด

จากการที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นั้นเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของดาวในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟก
ิ ดังนัน
้ จึงสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ

โดยสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 15 ขณะที่ร้อยละ 85
จะส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ลูกค้าที่ส�ำคัญของเราคือธุรกิจที่ต้องการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

และต้องการนวัตกรรมใหม่ๆ ต้องการเพือ
่ นคูค
่ ด
ิ ทางธุรกิจทีจ
่ ะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึง่ อยูใ่ น
หลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่อุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จนถึงอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่อย่างอุตสาหกรรมก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมพลังงาน เป็นต้น

ขนาดขององค์กร
SR
G4-9

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีจ�ำนวนพนักงาน 937 คน

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีโรงงานทั้งหมด 15 แห่ง ในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก จังหวัดระยอง
โดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ถือเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของดาวในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 7 ของดาวทั่วโลก

ยอดการผลิตรวม
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ปริมาณขายสุทธิ
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

(ตัน)

(ล้านบาท)

4,000,000

200,000

3,000,000

150,000

2,000,000

100,000

1,000,000

50,000

0

0
2554 2555 2556 2557 2558

2554 2555 2556 2557 2558
หมายเหตุ:

Net Sale of Thailand entities is unaudited.

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

ธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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จ�ำนวนพนักงาน
แบ่งตามเพศและสถานที่ท�ำงาน

จ�ำนวนพนักงาน
SR
G4-10

สถานที่ท�ำงาน/
เพศ

หญิง
คน
ร้อยละ

ชาย
คน
ร้อยละ

จ�ำนวนพนักงาน
คน
ร้อยละ

กรุงเทพฯ

113

12.06

67

7.15

180

19.21

ระยอง

191

20.38

566

60.41

757

80.79

รวม

304

32.44

633

67.56

937

100.00

จ�ำนวนพนักงาน
แบ่งตามอายุและเพศ
อายุ/เพศ

หญิง
คน
ร้อยละ

ต�่ำกว่า 30 ปี

65

6.94

140

14.94

205

21.88

30 - 40 ปี

163

17.40

299

31.91

462

49.31

40 - 50 ปี

64

6.83

167

17.82

231

24.65

50 ปีขึ้นไป

12

1.28

27

2.88

39

4.16

304

32.44

633

67.56

937

100.00

รวม

กรุงเทพฯ
19.21%

ชาย
คน
ร้อยละ

จ�ำนวนพนักงาน
คน
ร้อยละ

50 ปีขึ้นไป
4.16%
40 - 50 ปี
24.65%

สถานที่ท�ำงาน

ต�่ำกว่า 30 ปี
21.88%

อายุ

ระยอง
80.79%

30 - 40 ปี
49.31%

จ�ำนวนพนักงาน
ในแต่ละบริษัท
(คน)

บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

25
15

บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด
บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

175
47

บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จ�ำกัด
บริษัท สยามโพลีสไตรีน จ�ำกัด
บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ�ำกัด
บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ำกัด

รวม

87

54
28
38

937

468
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จ�ำนวนพนักงาน (ร้อยละ)
ในสหภาพแรงงาน

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

ธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ไม่มีข้อมูล เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีสหภาพแรงงาน

SR
G4-11

ห่วงโซ่อุปทานของ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
SR
G4-12

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีการปฏิบัติการแบบบูรณาการ หมายถึง การที่เรามีโรงงาน

ต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ วัตถุดิบจะถูกป้อนเข้าไปในกระบวนการผลิตในหลาย

ขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นตอนการผลิต ทั้งนี้ เคมีภัณฑ์พื้นฐานสองชนิด
ที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตแบบบูรณาการของบริษัทฯ ได้แก่ เอทิลีน และโพรพิลีน

วัตถุดิบต่างๆ เหล่านี้ถูกควบรวมและเปลี่ยนกลับเป็นแครกเกอร์ ซึ่งบริษัทฯ ก็มีส่วนแบ่ง
ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน การส่งต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นการส่งผ่านทาง

ท่อส่งเคมีภัณฑ์ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีการจัดซื้อวัตุดิบที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน
เป็นรายปี และได้ซื้อวัตถุดิบที่เป็นโคโมโนเมอร์ อันได้แก่ ออกทีน เฮ็กซีน และบิวทีน
โดยผ่านรูปแบบของสัญญาระยะสั้นและระยะยาว

ด้วยการเป็นธุรกิจที่เป็นผู้น�ำในหลายอุตสาหกรรมของดาวนั้น ท�ำให้เราน�ำเสนอผลิตภัณฑ์

และโซลูชันที่ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายแขนง เพื่อจัดจ�ำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศไทย
และทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยผลิตภัณฑ์ของเราส่งไปยังลูกค้าในหลายช่องทาง

ทั้งผ่านท่อ รถบรรทุก รถตู้คอนเทนเนอร์ นอกจากนี้ ยังส่งออกผ่านช่องทางเรือเดินสมุทร

ตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้าแห้ง (Dry cargo container) และการขนส่งสินค้าด้วยไอเอสโอ
แท็งก์ (ISO Tank)

คลังกระจายสินค้าที่แหลมฉบัง

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

ธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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ส�ำหรับฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นั้น สนับสนุนการเติบโตขององค์กร

โดยการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อเป็นไปตามนโยบายและข้อตกลงของการจัดซื้อของดาว
ทั่วโลก ประกอบกับการพัฒนากลยุทธ์ในระดับประเทศรวมไปถึงการพัฒนาคู่ค้า เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ขอบข่ายงานด้านการให้บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยบุคคลที่สาม มีดังนี้

•
•
•
•

วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการผลิตจากภายนอก
การบ�ำรุงรักษา การซ่อมแซม และการปฏิบัติการ (Maintenance/Repair/Operation:
MRO) รวมไปถึงการจัดซื้อจัดหาส�ำหรับโครงการลงทุนต่างๆ ด้วย
การขนส่ง
งานด้านบริการองค์กรต่างๆ

การบริหารคู่ค้า
การก�ำหนดคุณสมบัติของคู่ค้านั้น เป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย โดยต้องประสานงาน
และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้วัตถุดิบใหม่ที่มีคุณภาพ
เพื่อหาคู่ค้ารายใหม่ และเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละรายสรุปเอกสาร

ที่เป็นรายละเอียดของคู่ค้าและอนุมัติในรายนามผู้ขายสินค้า/บริการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

(Approved Vendor List: AVL) และเราได้ตรวจตราและประเมินผลงานของคูค
่ า
้ ผ่านเครือ
่ งมือ

ที่ชื่อว่า Quality Message (QM) ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียแต่ละรายสามารถระบุประเด็นปัญหา
และข้อกังวลเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของคู่ค้า อันเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า บริการ

และผลการด�ำเนินงาน ทัง้ นี้ เพือ
่ ให้เราสามารถท�ำงานอย่างใกล้ชด
ิ กับคูค
่ า
้ ภายใน เพือ
่ สืบสวน

หาสาเหตุของปัญหา (Root Cause Investigation: RCI) และก�ำหนดวิธีป้องกันและแก้ไข

(Corrective Action and Preventive Action: CAPA) ปัจจุบันในทุกระบบการจัดซื้อของบริษัทฯ
นั้น มีการบริหารคู่ค้ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1,400 ราย
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจของคู่ค้า
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่หรือคู่ค้าที่มีอยู่เดิม

โดยไม่เพียงพิจารณาจากข้อก�ำหนดด้านเศรษฐกิจ แต่เราให้ความส�ำคัญในด้านมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลอีกด้วย จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจของคู่ค้า

ตามที่ได้มีการระบุไว้ในข้อก�ำหนดของดาวทั่วโลก อาทิ หลักการด้านสิทธิมนุษยชน

และแรงงาน อันรวมไปถึงกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานเด็ก หลักการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และข้อก�ำหนดด้านกฎหมายและจริยธรรม ซึ่งรวมไปถึง

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

ระหว่างประเทศ (Foreign Corruption Practices Act: FCPA) พระราชบัญญัติเรื่องสินบน
ของสหราชอาณาจักร และกฎหมายอันเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศ
ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะ

•
•
•
•

ช่วยให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
ประสานงานกับคู่ค้าในการสนับสนุนให้ธุรกิจของเราบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในเรื่อง
ผลก�ำไร การเติบโต นวัตกรรม ความหลากหลาย และความยั่งยืน

ท�ำงานร่วมกับคู่ค้าภายในประเทศ เพื่อลดระยะเวลาการท�ำงาน ลดจ�ำนวนสินค้าคงคลัง
และลดค่าขนส่ง

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกระแสเงินสด ด้วยการปรับปรุงเงื่อนไขการช�ำระเงิน

และท�ำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อลดจ�ำนวนสินค้าคงคลัง

20
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การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในรอบปี
SR
G4-13

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

ธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

โรงงานโพลิอีเทอร์ โพลิออล ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ได้เริ่มด�ำเนินการผลิต

ในช่วงเดือนเมษายน 2558 โดยโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตโพลิออลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ที่ใช้เทคโนโลยีดีเอ็มซีในกระบวนการผลิต ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

ท�ำให้โรงงานที่ใช้กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องนี้ สามารถลดการใช้พลังงานจากการผลิต
ได้ถงึ ร้อยละ 50 - 75 และไม่มก
ี ากของเสีย (Solid waste) จากกระบวนการผลิตเลย โพลิออล
เป็นผลิตภัณฑ์หลัก ที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการผลิต

โพลิยูรีเทน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวัน เช่น อุตสาหกรรมผลิตวัสดุ

ท�ำฟูกที่นอน วัสดุที่ใช้ท�ำเบาะเฟอร์นิเจอร์และรถยนต์ สารที่ใช้ในการเคลือบผิวอุปกรณ์
วัสดุอุดกันรั่ว เป็นต้น

การเปิดโรงงานโพลิออลแห่งใหม่ ในปี 2558 ท�ำให้กิดการขยายตัวของระบบโลจิสติกส์

ของบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการขนถ่ายสินค้า การบริหารจัดการคลังสินค้าที่จังหวัดระยอง
การขนถ่ายสินค้าเข้าแท็งก์หรือรถบรรทุก การบริหารจัดการคลังสินค้าและลานจัดเก็บ
ตู้คอนเทนเนอร์ ธุรกิจการแบ่งบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก (Drumming Business)

และการขนส่งสินค้าด้วยไอเอสโอ แท็งก์ (ISO Tank) และด้วยรถบรรทุก ซึง่ การเปลีย
่ นแปลงนี้

ส่งผลต่อการเพิ่มการจ้างงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั้งในจังหวัดระยองและชลบุรีอีกด้วย

การบริหารจัดการความเสี่ยง
SR
G4-14

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ติดตามและประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตลาด และพิจารณา

ทบทวนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตลาดอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งเฝ้า

มีการใช้เครือ
่ งมือป้องกันความเสีย
่ งทีห
่ ลากหลายเพือ
่ บรรเทาผลกระทบเชิงลบทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้
จากความเสี่ยงนั้นๆ อีกทั้งยังมีการวางแนวทาง นโยบายและกลยุทธ์เพื่อบริหารความเสี่ยง
อย่างชัดเจน

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

ธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

หลักเกณฑ์ภายนอกองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้เข้าร่วมโครงการ มาตรฐาน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงาน
ภาครัฐหรือองค์กรไม่แสวงหาก�ำไรได้ริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่น

ของบริษัทฯ ในการด�ำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนขององค์กร
โดยโครงการ มาตรฐานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่

SR
G4-15

โครงการ/มาตรฐาน

รายละเอียด

สถาบันที่ให้การรับรอง

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

การด�ำเนินงานขององค์กร ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของ

สถาบันสิ่งแวดล้อม

จัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ

สภาอุตสาหกรรม

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหาร

สังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดโซ่อุปทาน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

อุตสาหกรรมสีเขียว

สถานประกอบการทั่วประเทศใส่ใจในการด�ำเนินธุรกิจ

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวใน 5 ระดับ ได้แก่

อุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

กระทรวงอุตสาหกรรม
สถาบันเครือข่ายต่างๆ

ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว Green Commitment คือ
ความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน
ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือ

การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ส�ำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือ การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม

ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นที่ยอมรับ
และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ

การที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจด�ำเนินงาน

อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในทุกด้านของการประกอบ
กิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) คือ

การแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน
สีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่
กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย

ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย
(ธงขาว-ดาวทอง
และธงขาว-ดาวเขียว)

21

ความมุ่งมั่นในการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม โดยมี

คณะท�ำงานซึ่งประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) ผู้แทนชุมชน ส่วนราชการ

ในพื้นที่ สื่อมวลชนท้องถิ่น ร่วมตรวจประเมินโรงงาน
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
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รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

ธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

โครงการ/มาตรฐาน

รายละเอียด

สถาบันที่ให้การรับรอง

มาตรฐานด้านความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility,
Department of Industrial Works:
CSR-DIW)

สถานประกอบการซึ่งปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ต่อสังคม (CSR-DIW) ได้ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

สากล ISO 26000 ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติใน

7 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย การก�ำกับดูแลองค์กร

สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม

การด�ำเนินงานอย่างเป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภค
และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

การประชุมสีเขียว

บริษัทที่น�ำแนวทางการประชุมสีเขียวมาใช้อย่างจริงจัง
และเป็นรูปธรรมในองค์กร เช่น การประชุม สัมมนา
ฝึกอบรม รวมทั้งการใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (TBCSD)

และมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด

โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ
จากการท�ำงานให้เป็นศูนย์

สถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้าน

ความปลอดภัยในการท�ำงาน ตามที่กฎกระทรวงก�ำหนด

กระทรวงแรงงาน

มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2)

สมาชิกภาพในองค์กรต่างๆ
SR
G4-16

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ด�ำเนินบทบาทเชิงรุกในองค์กร สมาคมหรือสมาพันธ์

ทางการค้า ธุรกิจ และอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ด้านการด�ำเนินงาน
ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งธุรกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับดาว

และอุตสาหกรรมเคมีโดยรวม การท�ำงานผ่านองค์กรด้านอุตสาหกรรมจะช่วยส่งเสริม

การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการแบ่งปัน
ความรู้และวิชาชีพเพื่อช่วยยกระดับการด�ำเนินงานดังกล่าวให้แก่ผู้ผลิตรายอื่นๆ อีกด้วย
ทั้งนี้ ดาวได้เข้าร่วมกับหน่วยงานด้านสังคมและองค์กรอิสระต่างๆ ที่มีบทบาทส�ำคัญ
ในเวทีการอภิปรายเชิงนโยบายต่างๆ อีกด้วย

หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับสมาชิกภาพของบริษัทฯ ในสมาคมทางการค้า

และองค์กรทางสังคมต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานองค์กรสัมพันธ์และรัฐสัมพันธ์ ซึ่งตัวอย่าง
ของสมาชิกภาพที่กล่าวถึง อาทิ

•
•
•

หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย: คณะกรรมการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: สมาชิกสภา สมาชิกสมทบ และคณะท�ำงาน
ด้านประชาสัมพันธ์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย: รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี

ผู้อ�ำนวยการคณะกรรมการการค้าเสรี และผู้อ�ำนวยการคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรม

•
•

และผังเมือง

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย: กรรมการอ�ำนวยการ และประธานคณะกรรมการถาวร

โรงกลั่นน�้ำมันปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

สมาคมเพื่อนชุมชน: สมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคม คณะกรรมการบริหารสมาคม และตัวแทน
คณะท�ำงานด้านปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านการสื่อสาร

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

ธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

•

สภานักธุรกิจอเมริกัน-อาเซียน: รองประธานคณะกรรมการสภาธุรกิจอเมริกัน-อาเซียน

•

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ก�ำกับและดูแลโครงการ ดาว เคมิคอล

•
บริษัทที่อยู่ในงบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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ประจ�ำประเทศไทย

เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน แต่งตั้งโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
คณะกรรมการให้ค�ำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน 2 คณะ ที่นิคมอุตสาหกรรม
เอเซีย และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

บริษัทที่อยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ประกอบด้วย

SR
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บริษัท

ธุรกิจ

บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด

ผลิตและขายโพลิออล โพลิอีเทอร์ โพลิออล โพลิโอเลฟินส์ เอนแคปซูแลนท์ ฟิล์ม

บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ผลิตและขายกาวน�้ำเลเท็กซ์

บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ผลิตและขายสารเคลือบสีอะคริลิก และสารละลายโพลิอะคริลิก แอซิด

บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ธุรกิจการค้าเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรและผลิตภัณฑ์ก�ำจัดแมลงภายในบ้านเรือน

บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ำกัด

ผลิตและขายสไตรีน-บิวทาไดอีน เลเท็กซ์ และโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ

บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จ�ำกัด

ผลิตและขายโพลิเอทิลีน

บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ�ำกัด

ผลิตและขายสไตรีนโมโนเมอร์

บริษัท สยามโพลีสไตรีน จ�ำกัด

ผลิตและขายโพลิสไตรีน

บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด

ผลิตและขายโพรพิลีนออกไซด์

กระบวนการในการพิจารณา
การน�ำเสนอเนื้อหาในรายงาน
SR
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และธุรกิจการค้า

ประเด็นที่มีสาระส�ำคัญที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้เลือกที่จะน�ำเสนอในรายงานฉบับนี้

สะท้อนถึงผลกระทบขององค์กรทีม
่ ต
ี อ
่ เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคม รวมไปถึงการพิจารณา
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร โดยมีแนวทาง
การเลือกประเด็นที่มีสาระส�ำคัญจาก

1. เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
ดาวมีพันธสัญญาที่จะลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อโลก ในขณะเดียวกัน ก็มุ่งเสนอโซลูชัน

ที่ช่วยสนับสนุนในลูกค้าและสมาชิกส่วนอื่นๆ ในสังคม ให้ด�ำเนินตามแนวทางเดียวกันนี้
ตลอดระยะเวลาการเดินทางเพื่อความยั่งยืนของเราซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เป้าหมาย

เพื่อความยั่งยืนแรกในปี 2538 นั้น เราประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินกิจกรรม

เพื่อความยั่งยืนมากมาย ทั้งนี้ สามารถติดตามพันธกิจเพื่อความยั่งยืนของดาวได้ที่
www.dow.com/sustainability

2. การส�ำรวจชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
ในปลายปี 2558 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ท�ำการส�ำรวจชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ขององค์กรโดยใช้บริษัทวิจัยภายนอกที่มีประสบการณ์และมีความน่าเชื่อถือ โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กรจ�ำนวน 1,100 คน โดยใช้แบบสอบถาม

เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคลแบบเผชิญหน้าและการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
ส�ำหรับบางกลุ่ม ทั้งนี้ เราได้น�ำเอาผลการส�ำรวจนี้มาพิจารณาคัดเลือกประเด็นที่ส�ำคัญ
ประกอบกับปัจจัยอื่นๆ ด้วย
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3. กิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียหลักในหลากหลายช่องทาง ที่ส�ำคัญๆ ได้แก่

•

การประชุมประสานงานให้ค�ำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัท ดาว

ประเทศไทย มีการจัดการประชุมอยู่สองคณะ โดยคณะที่หนึ่งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม

เอเซีย ส่วนคณะที่สองอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยในปี 2558 มีการประชุม

กิจกรรมสานสัมพันธ์กับชุมชน
รอบโรงงานดาว

•

ทั้งสิ้น 8 ครั้ง

กิจกรรมสานสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับ

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน และเป็นเวทีพบปะพูดคุยถึงการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน โดยในปี 2558

•

มีการด�ำเนินกิจกรรมสานสัมพันธ์รวม 10 ครั้ง และครอบคลุม 43 ชุมชน รอบโรงงาน
การท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงาน (Global Employee Opinion Action
Survey: GEOAS) ประจ�ำปี เพื่อวัดการมีส่วนร่วมและความผูกพันในองค์กร

รวมทั้งความพอใจที่มีต่อองค์กร รวมทั้งการท�ำแบบส�ำรวจประสิทธิภาพในการเป็น
ผู้น�ำ (Leadership Effectiveness Survey: LES) ผลส�ำรวจนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ
ที่จะช่วยประเมินภาวะผู้น�ำ สิ่งที่ผู้น�ำควรพัฒนาหรือปรับปรุง ตลอดจนการท�ำ
แผนงานเพื่อที่จะขับเคลื่อนแผนดังกล่าวสู่ความส�ำเร็จ ซึ่งทั้งสองการส�ำรวจนี้
การประชุมประสานงานให้ค�ำปรึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด

มีเป้าหมายส�ำคัญเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการท�ำงานอย่างมีความสุข นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน (Employee Listening Session)

เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้ชี้แจงถึงปัญหา เรื่องคับข้องใจและความคิดเห็น รวมทั้ง
เสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ มีความเข้าใจ
พนักงานมากขึ้น และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ขณะเดียวกันยังช่วยลด
ความเครียดและเพิ่มความสุขให้กับพนักงานได้
4. การแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดี
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นสมาชิกหลักในกลุ่มดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ในประเทศไทยและสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมประเทศไทย ซึ่งนับเป็นช่องทางที่เรา

สามารถเผยแพร่แบ่งปันแนวทางปฏิบัติงานที่ดีเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน
ตลอดหลายปีทผ
ี่ า
่ นมา กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย เปิดบ้านต้อนรับผูเ้ ยีย
่ มชมจ�ำนวนมาก
ทัง้ ตัวแทนจากบริษท
ั เอกชน กลุม
่ โรงงานผลิตและพันธมิตรในอุตสาหกรรม ให้เข้าเยีย
่ มชม
พื้นที่และพบปะกับคณะผู้บริหาร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการ

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
เปิดบ้านต้อนรับตัวแทนจากชุมชนต่างๆ
ในจังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการเสริมสร้างความส�ำเร็จ
ของชุมชน

ร่วมมือกับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นน�ำภายใต้ “สมาคมเพื่อนชุมชน” แบ่งปัน
แนวทางปฏิบัติงานอุตสาหกรรมที่ดีให้กับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมและร่วมมือกันสร้าง
ประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมและชุมชนรอบข้าง

จัดเสวนา “ปรับกระบวนทัศน์อุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)” ภายใต้โครงการ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน” ปีที่ 4 โดยได้เชิญ

วิทยาการผูท
้ รงคุณวุฒห
ิ ลายท่าน เพือ
่ แลกเปลีย
่ นประสบการณ์และความคิดเห็นเกีย
่ วกับ

ระบบตลาดใน AEC และชีใ้ ห้เห็นถึงความส�ำคัญของการเชือ
่ มโยงภาคธุรกิจกับสิง่ แวดล้อม
และสังคมเพื่อความส�ำเร็จที่ยั่งยืนให้กับผู้สนใจทั่วไป ซึ่งในการเสวนาในครั้งนี้ ผู้บริหาร
เสวนา “ปรับกระบวนทัศน์
อุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”
ภายใต้โครงการ
“ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมที่ยั่งยืน”

ระดับสูงของบริษัทฯ ยังร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลง
องค์กรส�ำหรับการพัฒนาธุรกิจอย่างไร้ขอบเขต” อีกด้วย

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

ธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

การก�ำหนดประเด็นที่ส�ำคัญ

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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การก�ำหนดประเด็นที่ส�ำคัญ

SR
G4-19

ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ขอบเขตการรายงาน
ภายในองค์กร
SR
G4-20

ขอบเขตการรายงาน
ภายนอกองค์กร
SR
G4-21

ความส�ำคัญต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดท�ำการประเมินประเด็นที่ส�ำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Assessment)
โดยน�ำหลักการของ GRI G4 มาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ การจัดระดับความส�ำคัญจะค�ำนึงถึง

สองตัวแปร ได้แก่ ความส�ำคัญต่อบริษัทฯ และความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น

ที่มีความส�ำคัญมากต่อทั้งบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียจะถูกก�ำหนดเป็นประเด็นที่ส�ำคัญ
และน�ำมาเปิดเผยในรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ใช้รายงาน คือ แบบหลัก (In accordance - Core) ซึ่งเป็นการเปิดเผยตัวชี้วัด

อย่างน้อย 1 หัวข้อต่อ 1 เรื่องที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งประเด็นที่ส�ำคัญสามารถจัดตามกรอบ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้เป็น 4 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริม

เศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ การเป็นสถานที่ท�ำงานที่ดีเยี่ยม
และองค์กรพลเมืองที่ดีของสังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด้าน

หมวด

ประเด็นที่ส�ำคัญ

การส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน

หมวดเศรษฐกิจ

ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ

การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ

หมวดสิ่งแวดล้อม

น�้ำทิ้งและของเสีย

หมวดสังคม ด้านข้อปฏิบัติด้านแรงงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การเป็นสถานที่ท�ำงานที่ดีเยี่ยม

หมวดสังคม ด้านข้อปฏิบัติด้านแรงงาน

การจ้างงาน

องค์กรพลเมืองที่ดีของสังคม

หมวดสังคม ด้านสังคม

ชุมชนท้องถิ่น

และงานที่มีคุณค่า

และงานที่มีคุณค่า
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ธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ขอบเขตรายงาน
ขอบเขตของเนื้อหาในรายงานฉบับนี้จะรายงานผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
ในกิจการที่ด�ำเนินการโดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ส�ำหรับประเด็นส�ำคัญ

ที่มีการรายงานในทุกหมวดนั้นจะครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททั้งภายใน
และภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงาน ชุมชนรอบโรงงานในจังหวัดระยอง
รวมถึงสังคมในวงกว้างอีกด้วย

ค�ำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของข้อมูลที่น�ำเสนอในรายงาน
ฉบับที่ผ่านมา

ไม่มี

SR
G4-22

ความเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
จากรายงานในฉบับที่ผ่านมา
SR
G4-23

ไม่มี

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

ธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
และการสร้างการมีส่วนร่วม

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ที่ส�ำคัญประกอบด้วย

SR
G4-24

SR
G4-25

SR
G4-26

SR
G4-27

พนักงาน

NPO/NGO

ชุมชน
รวมไปถึง
คณะกรรมการ
ไตรภาคี

สื่อมวลชน

สถาบัน
การศึกษา

ผู้ร่วมลงทุน

สถาบัน
ด้านอุตสาหกรรม
การค้า
การลงทุน

ลูกค้า

หน่วยงานภาครัฐ

เจ้าหนี้

คู่ค้า

ผู้รับเหมา
ฯลฯ
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ธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ตลอดปี 2558 นี้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้สร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ในหลากหลายวิธีการและหลากหลายช่องทาง เพื่อรับฟังปัญหา ความกังวล ความคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีต่อองค์กร ทั้งนี้ เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการวางแผน พัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข วิธีการด�ำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
และแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งตัวอย่างช่องทางที่บริษัทฯ ได้รับฟังกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ สามารถศึกษาได้ที่รายงานในหัวข้อ G4-18
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ให้ความสนใจแสดงไว้โดยสังเขปดังตารางต่อไปนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงาน

ประเด็น

การมีส่วนร่วม

• ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลงาน

• พัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทน

• สภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย

• การท�ำแบบส�ำรวจและกิจกรรม

• ความกังวลอันเกิดจากงาน

ให้สามารถแข่งขันได้

รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน

• น�ำวิธีปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยที่ดีที่สุดมาใช้
ในองค์กร

• โครงการให้ค�ำปรึกษาปัญหาส่วนตัว

พนักงานจากผู้เชี่ยวชาญและมีการเก็บ
ข้อมูลเป็นความลับ

ชุมชน

• มาตรการด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย โดยเฉพาะ

การป้องกันผลกระทบด้านของเสีย
และคุณภาพน�้ำ

• การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

• การประชุมประสานงานให้ค�ำปรึกษา

ด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัท
ดาว ประเทศไทย มีการจัดการประชุม

อยู่สองคณะ โดยคณะที่หนึ่งอยู่ที่นิคม
อุตสาหกรรมเอเซีย ส่วนคณะที่สอง
อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

• กิจกรรมสานสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการประชุม
อย่างไม่เป็นทางการ และเป็นเวที

พบปะพูดคุยถึงการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากชุมชน

• การด�ำเนินโครงการเสริมสร้าง

ความส�ำเร็จของชุมชนโดยเน้น

การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส�ำคัญ

• การส�ำรวจชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ขององค์กร

ผู้ร่วมลงทุน

• การได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
ที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

• การปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด

• การประชุมกรรมการในบริษัทย่อย

และบริษัทร่วม ซึ่งผู้ร่วมลงทุนสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ตามที่เห็นสมควร

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

ธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ลูกค้า

ประเด็น
• การส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา

ตามคุณภาพและปริมาณที่ก�ำหนด

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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การมีส่วนร่วม
• การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

• การจัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถ
ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ

ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

• การเข้าพบในวาระต่างๆ ตลอดจนการจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า

• การให้การสนับสนุนด้านเทคนิคเกี่ยวกับ
การใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ

• การตอบสนองต่อการร้องขอ

ในการเปิดเผยหรือรายงานข้อมูล

• การร่วมกันด�ำเนินโครงการต่างๆ

ที่เป็นความริเริ่มทางด้านสิ่งแวดล้อม
และความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาครัฐ

• การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ

• การปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานผล

• การจ้างงานแรงงานในท้องถิ่น

• การจ่ายภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

• การใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

• ความแน่นอนและระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการออกกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ

• ความเป็นธรรมในนโยบายที่ประกาศใช้

การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ภาครัฐ
ก�ำหนด

• การด�ำเนินโครงการเพื่อสังคม
โดยการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ
ผู้แทนชุมชน และภาครัฐ

ผู้รับเหมา

• โอกาสที่เท่าเทียมกันและความเป็นธรรม
ในระบบการคัดเลือกผู้รับเหมา

• ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม

• สภาพการท�ำางานที่มีความปลอดภัย
• ข้อตกลงทางธุรกิจที่เป็นธรรมกับ
ทั้งสองฝ่าย

คู่ค้า

• การจัดให้มีกระบวนการคัดเลือก

และประเมินผลผู้รับเหมาที่โปร่งใส
และตรวจสอบได้

• การประชุมภายในระหว่างบริษัทฯ
และผู้รับเหมาเพื่อติดตามผล

และพัฒนาการปฏิบัติงานในเรื่อง
การผลิต ตลอดจนประเด็นด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

• โอกาสที่เท่าเทียมกันและความเป็นธรรม

• การจัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

• ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

• การมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทน

ในการจัดซื้อจัดจ้าง

• ข้อตกลงทางธุรกิจที่เป็นธรรม
กับทั้งสองฝ่าย

ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
คู่ค้าตรงตามก�ำหนด

• ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด

เจ้าหนี้

• ผลตอบแทนจากเงินกู้และค่าธรรมเนียม
• ความสามารถในการช�ำระหนี้

และความตรงต่อเวลาในการช�ำระหนี้

• ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด

• การพบปะและประชุม
ตามความเหมาะสม
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สื่อมวลชน
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ประเด็น

• การท�ำผลส�ำรวจทัศนคติของสื่อมวลชน

• ต้องการให้มีการประชุมแถลง

• การเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม

มากขึ้น

ผลประกอบการประจ�ำปี
มากขึ้น

• เชิญเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท
เมื่อมีโอกาส

(NPO)/

การมีส่วนร่วม

• ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของดาว

• ต้องการให้ผู้บริหารพบปะสื่อมวลชน

องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร

ธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

• ความสนใจในเรื่องการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทฯ

องค์กรพัฒนาเอกชน
(NGO)

ที่มีต่อกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
เยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ
ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

• การเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

• การเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
ของบริษัทฯ

• การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมตามวาระที่เหมาะสม

• การร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาก�ำไร
(NPO) ในการด�ำเนินโครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ช่วงเวลาในการรายงาน

รายงานฉบับนี้เป็นการรายงานข้อมูลภายในปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

SR
G4-28

ข้อมูลเกี่ยวกับ
รายงานฉบับที่ผ่านมา
SR
G4-29

รอบระยะเวลาการรายงาน
SR
G4-30

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนฉบับแรกของกลุ่มบริษัท ดาว

ประเทศไทย ที่ยึดถือแนวทางการรายงานของ GRI-G4 ส�ำหรับรายงานฉบับที่ผ่านมาคือ
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ปี 2557 ซึ่งสามารถศึกษา
ได้จาก http://www.dow.com/thailand/publications/

1 ปี

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558
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การติดต่อสอบถามเนื้อหา
ในรายงานฉบับนี้

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

31

ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

โทรศัพท์ +66 2365 7000
โทรสาร

+66 2381 1249

SR
G4-31

ตารางระบุต�ำแหน่ง
การเปิดเผยข้อมูล
ในรายงานฉบับนี้
SR
G4-32

ปีนี้เป็นปีแรกที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้น�ำแนวทาง GRI G4 มาใช้ในการท�ำรายงาน

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อความสะดวกในการศึกษาข้อมูลในแต่ละหัวข้อ ท่านสามารถ
ดูในส่วนเชิงอรรถในท้ายรายงานฉบับนี้ เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของรายงาน
โดยการน�ำบุคคลภายนอกมาตรวจสอบข้อมูลในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อการเปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใสและเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในรายงานมากยิ่งขึ้น

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การตรวจสอบข้อมูลของรายงาน
ฉบับนี้โดยบุคคลภายนอก
SR
G4-33

โครงสร้างการก�ำกับดูแลองค์กร
SR
G4-34

กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย ด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี คณะกรรมการของแต่ละบริษัทจะได้รับการแต่งตั้ง และมีรายละเอียดอ�ำนาจหน้าที่

ตามที่ก�ำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการของกลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล

ประเทศไทยนั้น จะประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการเสนอชื่อมาจากบริษัทแม่
ทั้งหมด ในส่วนของคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทร่วมทุนนั้น จะประกอบไปด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงที่ได้รับการเสนอชื่อมาจากบริษัท ดาว เคมิคอล และบริษัทร่วมทุนในสัดส่วน
ที่เท่าๆ กันตามการถือหุ้น

ดาวยึดมั่นในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดมั่นในเรื่องของความซื่อสัตย์และมาตรฐาน
ด้านจริยธรรมขั้นสูงสุด โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานด้านจริยธรรมขั้นสูงสุด การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวของเรานั้น

ขึ้นอยู่กับอุดมการณ์เหล่านี้ และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร ลูกค้า ตลอดจนชุมชน
ของเรา ต่างมีความคาดหวังในมาตรฐานระดับสูงนั้นจากเราเช่นกัน
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ค่านิยมองค์กรและจริยธรรม
ในการด�ำเนินธุรกิจ
SR
G4-56
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พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของดาวนั้น นับรวมเป็น
องค์ประกอบที่ส�ำคัญ ที่แสดงถึงเหตุผลที่ท�ำให้บริษัทฯ ยืนหยัดอยู่ได้ ความเป็นตัวตน

ขององค์กร ความมุ่งมั่นตั้งใจ รวมไปถึงวิธีการที่จะท�ำในสิ่งที่มุ่งมั่นเหล่านั้น องค์ประกอบ
เหล่านี้แสดงถึงข้อมูลเชิงลึกขององค์กร แรงจูงใจ และแนวทางการเติบโตและการบรรลุ
เป้าหมายของเรา

พันธกิจ:

เราจะมุ่งมั่น
สร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อลูกค้าของเรา
ด้วยการผสมผสานองค์ความรู้
ด้านเคมี ชีววิทยา
และฟิสิกส์เข้าด้วยกัน
วิสัยทัศน์:

เราจะเป็นบริษทั ด้านวิทยาศาสตร์ทมี่ คี ณ
ุ ค่า
และได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก
เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดในระยะยาว
ค่านิยม:

ความซื่อสัตย์
สุจริต

การเคารพ
ผู้อื่น

พิทักษ์โลก
ของเรา
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ประมวลจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจของดาว
มาตรฐานระดับเพชร (The Diamond Standard) – ยึดมั่นในอุดมการณ์ของบริษัทในชีวิต
ประจ�ำวัน

ดาวมุ่งมั่นพัฒนาและมีใจรักในงานด้านเคมี เราเชื่อมั่นในศักยภาพของเคมีศาสตร์ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงมนุษยชาติให้ดีขึ้นได้ พันธสัญญาที่ยิ่งใหญ่ของธุรกิจเรานั้นคือการท�ำงานเพื่อ

ที่ท�ำให้โลกน่าอยู่ขึ้น ทั้งทางตรงด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา และทางอ้อมด้วยการปฏิบัติงานของ

บริษัท ในเรื่องการจ้างงาน การกระตุ้นเศรษฐกิจ และการพัฒนามาตรฐานในการด�ำเนินชีวิต

ของผูค
้ น เราซึง่ ให้ความส�ำคัญกับเป้าหมายเหล่านีอ
้ ย่างจริงจัง และให้ความส�ำคัญกับ “วิธก
ี าร”
เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวด้วยเช่นกัน อุดมการณ์ของเราด้านความซื่อสัตย์ การให้เกียรติ

ผูอ
้ น
ื่ และการปกป้องโลก แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดในวัฒนธรรมองค์กร และเชือ
่ มโยงพวกเรา
แต่ละคนเข้าด้วยกัน

มาตรฐานระดับเพชร หรือ The Diamond Standard ซึ่งเป็นแนวทางมาตรฐานทางจริยธรรม
เพื่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ดาว ซึ่งครอบคลุมจริยธรรมหลายแง่มุมและมีความชัดเจน

ในตัวเอง อีกทั้งยังเป็นสิ่งก�ำหนดความคาดหวังและเป็นแนวทางเพื่อการประพฤติปฏิบัติของ

พนักงาน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานสามารถตัดสินใจได้อย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
และเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้เกียรติผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่เพียงในองค์กร แต่เราต้องรับผิดชอบ

แม้จะอยูน
่ อกบริษท
ั ด้วย โดยมาตรฐานระดับเพชร หรือ The Diamond Standard นีบ
้ งั คับใช้กบ
ั
พนักงานทั้งหมด รวมถึงบริษัทร่วมทุนเอสซีจี – ดาว

ดาวปลูกฝังมาตรฐานระดับเพชร หรือ The Diamond Standard นี้ทั้งในผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนนับตั้งแต่วันแรกที่ร่วมงานกับบริษัท ตลอดจนมีการอบรมหลักการและการปฏิบัติตาม
มาตรฐานระดับเพชร หรือ The Diamond Standard อย่างต่อเนื่อง

สิ่งเหล่านี้คือรากฐานการปฏิบัติของเราและช่วยส่งเสริมให้เกิดการด�ำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรม

และมีความรับผิดชอบต่อกันและกันและต่อชุมชน ช่วยในการตัดสินใจทีด
่ ี ถูกต้องตามกฎหมาย
และรับผิดชอบต่อสังคม
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สรุปข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
SR
G4-DMA

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

ส่งเสริม
เศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน

ผลด้านเศรษฐกิจ
ด้วยประเทศไทยเป็นตลาดที่มีความแข็งแกร่ง ทรัพยากรบุคคลมีทักษะและความสามารถ
อีกทั้งภาครัฐให้การสนับสนุนภาคธุรกิจเป็นอย่างดี ท�ำให้กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ บริษัทฯ มองเห็นโอกาส
และท�ำการพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดมา
อย่างต่อเนื่อง

ความส�ำเร็จส�ำคัญในรอบปี 2558
ในปี 2558 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีผลด�ำเนินงานที่ดีมากในหลายๆ ด้าน
ด้านการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่นตามเป้าหมายโดยบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายผลิต

สินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าด้วยความเที่ยงตรงและไว้วางใจได้ (Product Supply Reliability)
โดยมีอัตราการผลิตสินค้า เพื่อส่งให้ลูกค้าด้วยความเที่ยงตรงและไว้วางใจได้คิดเป็น
ร้อยละ 96.3 ซึ่งดีกว่าปี 2557 ที่มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 94 และถือเป็นฐานการผลิตที่มี

ผลประกอบการด้านผลิตสินค้าที่เที่ยงตรงและไว้วางใจได้ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของดาวทั่วโลก
นอกจากนี้ โรงงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เกินกว่าครึ่งหนึ่งสามารถสร้างสถิติ
ปริมาณการผลิตประจ�ำปีใหม่ (annual production record) ในปีนี้อีกด้วย

ส่งเสริม
เศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน
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ส�ำหรับการก่อสร้างโรงงานใหม่คือโรงงานโพลิอีเทอร์ โพลิออลในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
แล้วเสร็จและสามารถเปิดด�ำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2558 โดย

โรงงานนี้มีก�ำลังผลิตสูงสุด 200 กิโลตันต่อปี และใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการผลิตโพลิออล

ในการออกแบบกระบวนการผลิต ช่วยลดการใช้พลังงานจากการผลิตได้ถึงร้อยละ 50 - 70
และไม่มีกากของเสียจากการผลิตเลย โพลิออลเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่สามารถน�ำไปใช้

ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการผลิตผลิตภัณฑ์โพลิยูรีเทน เช่น อุตสาหกรรมผลิต

วัสดุท�ำฟูกที่นอน วัสดุที่ใช้ท�ำเบาะเฟอร์นิเจอร์และรถยนต์ สารที่ใช้ในการเคลือบผิวอุปกรณ์
วัสดุอุดกันรั่ว เป็นต้น

ความยั่งยืน: พลังในการขับเคลื่อนธุรกิจ
ดาวสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น ด้วยการค้นคว้าและคิดค้นนวัตกรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาและความท้าทายต่างๆ ส่งเสริมความก้าวหน้าของมนุษย์อย่างยั่งยืน พร้อมๆ
ไปกับการสร้างความเจริญทางธุรกิจ ซึ่งการผนวกเป้าหมายความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์

ทางธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กรนั้น ช่วยให้กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สามารถใช้

ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า และส่งเสริมให้การผลิตและการเติบโตทางธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน

ผลต่อเศรษฐกิจโดยตรง
การสร้างงานและการพัฒนาทักษะความช�ำนาญให้กับคนไทย
กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและส่งเสริม
การจ้างงาน จ�ำนวนพนักงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 700 ต�ำแหน่ง ในปี 2552 เป็นจ�ำนวน

กว่า 930 คน ในปี 2558 และบริษัทฯ ได้ว่าจ้างพนักงานสัญญาจ้างจ�ำนวนกว่า 10,000 คน
เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ในช่วงการก่อสร้างโรงงานในโครงการส่วนขยายอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน อาทิ มีการส่ง

พนักงานไปฝึกอบรมในประเทศต่างๆ เช่น แคนาดา เยอรมนี เบลเยียม และสหรัฐอเมริกา
ซึ่งพนักงานเหล่านั้นจะมีโอกาสได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและโอกาสความก้าวหน้า
ในอาชีพ โดยอาจมีโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งต่างๆ ในต่างประเทศได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังมีโครงการที่ช่วยเสริมทักษะความช�ำนาญให้กับผู้รับเหมาช่วงอีกด้วย
สนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น
ตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปีของการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เราได้
เข้าไปมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น

ได้แก่ การช�ำระภาษีให้แก่ท้องถิ่น การสนับสนุนกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
และสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมต่างๆ

เราให้การสนับสนุนสินค้าและบริการที่พัฒนาขึ้นโดยชุมชนต่างๆ รอบพื้นที่ที่เราตั้งอยู่
ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายที่มีเป้าหมายสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้

ในปี 2558 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ใช้งบประมาณกว่า 65 ล้านบาท เพื่อซื้อสินค้า

และบริการจากชุมชนต่างๆ รอบอ�ำเภอมาบตาพุดและอ�ำเภอบ้านฉาง ซึ่งการใช้จ่ายของ

บริษัทฯ มีส่วนช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเงินสดในระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นอีกด้วย และใช้
งบประมาณมากกว่า 20 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมต่างๆ
ในประเทศไทยอีกด้วย
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ผลต่อเศรษฐกิจโดยอ้อม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญต่อการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมๆ กับการเติบโต
ของชุมชนและสังคมโดยรอบ การขยายตัวของธุรกิจโดยเฉพาะการขยายโรงงานใหม่ๆ

ในจังหวัดระยองนัน
้ ไม่เพียงส่งผลโดยตรงต่อการสร้างงานในพืน
้ ทีเ่ ท่านัน
้ แต่ยงั ส่งผลโดยอ้อม
ต่อการถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรูโ้ ดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาฝีมอ
ื แรงงาน
และการเพิ่มการจ้างงานซึ่งช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกด้วย

ผลด้านเศรษฐกิจโดยอ้อมที่ส�ำคัญ
รวมถึงขนาดของผลกระทบ
SR
G4-EC8

ผลด้านเศรษฐกิจโดยอ้อม ได้แก่

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมในประเทศไทย
บริษัทฯ เน้นการคิดค้นเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อลูกค้า

และอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย เช่น อุตสาหกรรมการผลิตสีทาบ้าน อุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

และกิจการผลิตสินค้าอาหารและยา เป็นต้น เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ สามารถเพิ่มมูลค่า
ให้แก่สินค้าและธุรกิจ และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่หลากหลายได้ จึงมีส่วน
ในการช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมไทย

การถ่ายทอดเทคโนโลยี/องค์ความรู้สู่สาธารณชน
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จะด�ำเนินการก่อสร้างโรงงานด้วยการน�ำเทคโนโลยีที่มี

ความทันสมัยที่สุด ณ ช่วงเวลานั้นๆ มาใช้กับโรงงาน สิ่งเหล่านี้ท�ำให้เราสามารถด�ำเนินการ
ตามนโยบายการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และสามารถบริหารการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรในการผลิตได้เป็นอย่างดี โดยเทคโนโลยี

ที่น�ำมาใช้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ดังนั้น วิศวกรชาวไทยจึงได้มีโอกาสท�ำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
และผู้มีประสบการณ์จากทั่วโลก ซึ่งนับเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติงาน

เทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่ประเทศไทยอยู่เสมอ นอกจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากพนักงานดาว
ด้วยกันเองแล้ว กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ยังเน้นการแบ่งปันองค์ความรู้ทั้งในเรื่อง

การบริหารจัดการเทคโนโลยีและองค์ความรู้ของดาวในด้านต่างๆ เช่น เรื่องความปลอดภัย
อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะได้น�ำความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดในการพัฒนา
อุตสาหกรรมของตนเองและอุตสาหกรรมในระดับประเทศต่อไป

การแบ่งปันความรู้
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดท�ำโครงการ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน” โดย

ได้พฒ
ั นาหลักการลีนเพือ
่ สิง่ แวดล้อมเข้ามาประยุกต์ใช้เพือ
่ พัฒนาศักยภาพของผูป
้ ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนผู้ผลิตในแวดวงอุตสาหกรรมในการปรับปรุงมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงงาน ส่งเสริมด้านการจัดการและการผลิตให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่เพียงช่วยพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมของ
ผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งต่อตัวองค์กร
พนักงาน และสังคมในวงกว้าง โดยสามารถดูได้จากรายละเอียดของโครงการฯ ได้ที่ส่วน
“องค์กรพลเมืองที่ดีของสังคม”

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558
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ส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น
ความส�ำเร็จทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ช่วยต่อยอดให้เกิดการขยายธุรกิจ

อื่นๆ ในท้องถิ่น โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งฐานการผลิตของบริษัทฯ คือ จังหวัดระยอง
กิจการของเราสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ คู่สัญญาและสมาชิก
ผู้อยู่อาศัยในชุมชนโดยรอบ

ส่งเสริมธุรกิจเช่ารถยนต์
รถยนต์ทุกคันที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัด
ระยองได้จดทะเบียนในจังหวัดระยอง

ส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาศักยภาพของกิจการโลจิสติกส์
จากการขยายโรงงานของบริษท
ั ฯ ในช่วงหลายปีทผ
ี่ า
่ นมา ช่วยให้กจ
ิ การโลจิสติกส์ในเขตพืน
้ ที่

จังหวัดระยองและชลบุรีเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจตู้คอนเทนเนอร์ส�ำหรับ

อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจขนส่ง รวมทั้งธุรกิจแบ่งบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก ซึ่งส่งผลต่อ
การจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย การเช่าคลังสินค้าที่แหลมฉบังให้เป็นศูนย์ขนถ่ายสินค้า

แห่งใหม่ของบริษัทฯ ช่วยลดปัญหาความหนาแน่นของการจราจรในสองพื้นที่ในแต่ละวัน

รวมไปถึงการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ภายนอกที่เกี่ยวข้องส�ำหรับ
การจัดการด้านโลจิสติกส์ ทั้งด้านมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย การจัดการ
คลังแบ่งบรรจุสินค้าที่แหลมฉบัง

คุณภาพส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ รวมไปถึงการท�ำงานร่วมกับผู้ให้บริการ

ด้านการขนส่งสินค้าเพื่อพัฒนาระบบการจัดการรถบรรทุก (Truck Management System:
TMS) ซึ่งถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
โลจิสติกส์ไทย

นอกจากนี้ การเปิดโรงงานโพลิออลแห่งใหม่ของบริษัทฯ ในปี 2558 ยังช่วยสนับสนุนให้เกิด

การเติบโต พัฒนา และเพิ่มมูลค่าการบริการด้านโลจิสติกส์ไทย โดยเฉพาะในด้าน ISO tank
ลานจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ คลังสินค้า ท่าเรือ และการบรรจุลงถัง รวมไปถึงการเพิ่มการจ้าง
งานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศอีกด้วย
กระบวนการแบ่งบรรจุสินค้า
ส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

เนื่องจากปริมาณการส่งออกสินค้าบริเวณท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มมากขึ้น กลุ่มบริษัท ดาว

ประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับคณะท�ำงานในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมเสนอ
แนวทางปรับปรุงการจราจรที่แออัดในท่าเรือฯ ให้แก่ท่าเรือแหลมฉบัง รวมไปถึงกระทรวง
คมนาคม ซึ่งสิ่งนี้ช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันอุตสาหกรรม
การส่งออกของไทย

บริษัทฯ ยังคงให้ความส�ำคัญและรักษามาตรฐานการขนส่งสินค้า ทั้งในแง่การสร้างเสริม
ความรู้การจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์

การตรวจวัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง การติดตั้งระบบ GPS เพื่อตรวจติดตาม

เส้นทางการเดินรถ และการตรวจสอบระบบอย่างเป็นประจ�ำต่อเนื่อง รวมถึงได้เริ่มทดลอง
ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดในรถขนส่ง

ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดกับรถขนส่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจาก
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
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สรุปข้อมูลด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
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การปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบ

“การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ” (Responsible Care®) ถือเป็นพันธสัญญาของดาว

ในการผลิตและการบริหารจัดการเคมีภัณฑ์ทั่วโลก เราถือว่าการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย คือวิถีแห่งการด�ำเนินชีวิตนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ

การประกาศค�ำมั่นที่ว่า “การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ” นั้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มั่นใจว่า การด�ำเนินงานของดาวไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกล้วนส่งผลดีต่อทั้งบริษัทฯ รวมไปถึง
ชุมชนโดยรอบ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ อีกด้วย

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ที่ดาว การป้องกันอันตรายแก่บุคคลและการพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆ กิจกรรมที่เราท�ำ
และในทุกๆ การตัดสินใจของเรา พนักงานของเราทุกคน
มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์และการผลิต
ของเราเป็นไปตามมาตรฐานของรัฐ หรือมาตรฐานของดาว
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่า เป้าหมาย
ของเรา คือ การขจัดการบาดเจ็บทั้งมวล การป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของบุคคล
การลดขยะของเสียและการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ในทุกๆ ขั้นตอนตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เราจะหาทาง
ปรับปรุงผลงานของเราอย่างต่อเนือ่ ง จะรายงานความก้าวหน้า
ของความพยายามนี้ และจะตอบสนองต่อสาธารณชนทั่วไป
กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย ได้นำ
� หลักการใช้เทคโนโลยีทม
ี่ ป
ี ระสิทธิภาพสูงสุดและการปฏิบต
ั ิ
งานอย่างมีวินัย (Most Effective Technology and Operating Discipline) มาปฏิบัติ ทั้งด้าน

การบริหารจัดการภายในและการด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ทั้งนี้ มาตรการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกส�ำคัญประการหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดการปรับปรุง

การผลิตสินค้าด้วยความเที่ยงตรงและไว้วางใจได้ ประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพใน

กระบวนการผลิต อีกทั้งยังน�ำไปสู่ความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญในสายการปฏิบัติงานและ

สายธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน
เรามุ่งมั่นที่จะไม่ให้เกิดการบาดเจ็บใดๆ รวมถึงการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ ตลอดจนลดปริมาณของเสีย และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรในทุกขั้นตอน
การผลิต พนักงานของเราต้องได้รับการฝึกอบรมด้านการท�ำงานตามกระบวนการ

เพื่อความปลอดภัยต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการท�ำงานด้วยความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

และการรับมือต่อเหตุฉุกเฉินในกระบวนการผลิต ไปจนถึงโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมการปฏิบัติ
งานควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อาทิ โครงการลดของเสีย

“Waste Reduction Always Pays (WRAP)” และโครงการรณรงค์การปฏิบต
ั งิ านอย่างปลอดภัย
“Safe a Life”

การปฏิบัติงาน
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การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มั่นใจว่าการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยของเรานั้นเป็นเลิศ

เช่นเดียวกันกับการด�ำเนินงานของบริษัทดาวในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกและถือว่าความปลอดภัย
เป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน เรามีความเชื่อมั่นว่าอุบัติเหตุเป็นศูนย์ได้ ดังนั้น

พนักงานทุกคนจึงปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยขององค์กร และวิสัยทัศน์การลด
อุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Vision of Zero) อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ยึดมั่นในค่านิยม “พิทักษ์โลกของเรา” ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจ

ของการด�ำเนินธุรกิจของดาวทั่วโลกและตระหนักถึงภารกิจนี้อยู่เสมอในทุกย่างก้าวของ
การด�ำเนินธุรกิจ เราให้ความส�ำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในพื้นที่

ที่เราด�ำเนินธุรกิจ มุ่งลดปริมาณของเสียในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการด�ำรงไว้
และการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และลดผลกระทบ
ที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

การลด การน�ำกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิล

กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย เฝ้าติดตาม สังเกตและควบคุมการปล่อยของเสียตัง้ แต่จด
ุ เริม
่ ต้น
จนถึงจุดสิ้นสุดของกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้แน่ใจว่า
จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบด้วยนโยบาย 3R คือ การลด

(Reduce) การน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และการรีไซเคิล (Recycle) รวมทั้งส่งเสริมการใช้

ประโยชน์สงู สุดจากกากของเสียทีเ่ กิดขึน
้ ไม่วา
่ จะเป็นการน�ำไปใช้เป็นวัตถุดบ
ิ ในภาคส่วนอืน
่ ๆ
เพื่อลดการฝังกลบให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการและการตรวจสอบและ

ติดตามผูใ้ ห้บริการก�ำจัดของเสียอย่างเข้มงวด โดยก�ำหนดให้รถขนถ่ายของเสียของผูใ้ ห้บริการ
เหล่านัน
้ จะต้องติดตัง้ ระบบก�ำหนดต�ำแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียมหรือจีพเี อส (GPS) เพือ
่ ให้

สามารถตรวจติดตามยานพาหนะทีข
่ นถ่ายของเสียไปทิง้ อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
นอกจากนี้ ยังมีการสุ่มตรวจสอบการขนส่งโดยการขับรถติดตามรถขนส่งกากของเสียจาก

กลุ่มบริษัทฯ ไปยังบริษัทรับก�ำจัดกากของเสีย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขนส่งกากของเสียปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดการขนส่งอย่างเคร่งครัด

เรามุ่งมั่นลดปริมาณของเสีย น�้ำเสีย และน�้ำทิ้ง โดยได้ตรวจสอบคุณภาพของน�้ำและมีระบบ

เฝ้าระวังอย่างต่อเนือ
่ งด้วยระบบออนไลน์ เพือ
่ ให้แน่ใจว่าน�ำ้ ทีเ่ ราปล่อยสูภ
่ ายนอกไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความใส่ใจในการด�ำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต

กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย จึงได้รบ
ั การรับรองระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม หรือ ISO 14001
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการรับรองโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ใช้ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง ซึ่งเป็นระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง

ของโรงงานของบริษัทฯ ในจังหวัดระยอง เพื่อให้แน่ใจว่าสารที่ปล่อยออกมานั้นอยู่ภายใต้
การควบคุมตามมาตรฐานของทางราชการที่ก�ำหนดไว้อย่างเข้มงวด และไม่ส่งผลเสียต่อ

สิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ โดยระบบดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลของ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเฝ้าระวังและรายงานข้อมูล
ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงอย่างโปร่งใสไปยังหน่วยงานภาครัฐ
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ระบบควบคุมสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย

นับตั้งแต่แรกขั้นตอนการออกแบบโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้น�ำเทคโนโลยี

ที่ดีที่สุดมาใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถควบคุมการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายได้
และเป็นไปตามมาตรฐานของดาวหรือมาตรฐานของทางราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ที่เข้มงวดมากกว่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้น�ำเทคโนโลยี “ระบบปิด” (Close System)

ส�ำหรับการขนถ่ายสารเคมี (ท่อไหลกลับไอระเหย ตัวเชื่อมในการถ่ายสารเคมี เป็นต้น)

การเปิดผนึกหรือการใช้ปั๊มปิดผนึก 2 ชั้น ระบบเก็บตัวอย่างวัตถุไฮโดรคาร์บอนแบบปิด

รวมไปถึงระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMS) ซึ่งรวมถึงการเฝ้าติดตาม
การระเหยของก๊าซด้วย นอกจากนั้น เรายังมีโปรแกรมตรวจสอบติดตามเพื่อตรวจตรา

การรั่วไหลเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากปั๊ม วาล์ว ลูกสูบ ภายในโรงงานและจะด�ำเนิน

การซ่อมแซมอย่างรวดเร็วทันทีที่ตรวจจับได้ถึงการรั่วไหลดังกล่าว นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้

พนักงานและผู้รับเหมามีความตระหนักรู้และตื่นตัวในการรายงานเหตุและมีการด�ำเนินการ
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย

การอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มุ่งมั่น
ในการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โรงงานแต่ละแห่งด�ำเนินกิจกรรม
ที่หลากหลายเพื่อลดอัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเพิ่ม

ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง เช่น การติดตั้ง
ชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Frequency Drive: VFD) เพือ
่ ปรับลดความเร็วรอบ
ของเครื่องสูบ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้ากรณีที่มีความต้องการไฟฟ้าต�่ำ การปรับสูตรการผลิต

การลดการใช้ก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิตและกระบวนการดูดซับสิ่งปนเปื้อนของสาร

ตั้งต้น การติดตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานในโรงงาน
และส�ำนักงาน เป็นต้น

จากความมุ่งมั่นและการด�ำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น ท�ำให้ในปี 2558 กลุ่มบริษัท ดาว

ประเทศไทย มีผลงานการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ ดังปรากฏในตาราง
ด้านล่าง

สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตของโรงงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
(หน่วยการผลิต: บีทียูต่อปอนด์)

ปี

2554

2555

2556

2557

2558

สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตของโรงงานที่ตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

2,492

2,537

2,497

2,473

2,605

สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตของโรงงานที่ตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

6,149

6,116

4,893

4,270

3,831

รวม

3,038

3,719

3,448

3,225

3,146

หมายเหตุ:

• ในปี 2555 สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตของโรงงานที่ตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ได้รวมข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงานโพลิเอทีลีนสายการผลิตที่ 2 (SPE II) ซึ่งเริ่มด�ำเนินการ

ในปี 2553 แล้ว โดยโรงงานแต่ละแห่งยังคงด�ำเนินโครงการ เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

• สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตของโรงงานที่ตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

เป็นข้อมูลการใช้พลังงานทั้งในช่วงของการทดสอบระบบการผลิต (commissioning) และการด�ำเนินการผลิต
ของบริษัทฯ (ซึ่งรวมการใช้พลังงานของโรงงานโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ (SE)
โรงงานโพรพิลีนออกไซด์ (PO) และระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง)

• โรงงานโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ (SE) เริ่มด�ำเนินการผลิตเดือนเมษายน 2554
• โรงงานโพรพิลีนออกไซด์ (PO) เริ่มด�ำเนินการผลิตเดือนตุลาคม 2554

• โรงงานโพรพิลีนไกลคอล (PG) เริ่มด�ำเนินการผลิตเดือนพฤศจิกายน 2555
• โรงงานโพลิอีเทอร์ โพลิออล เริ่มด�ำเนินการผลิตเดือนเมษายน 2558

• โรงงานโพลิสไตรีนและโรงงานสไตรีนโมโนเมอร์และเอทิลเบนซีนหยุดผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมเครื่องจักร
ในปี 2558

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

การปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบ

โรงบ�ำบัดน�้ำเสีย
ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
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เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญตั้งแต่การออกแบบโรงงานและการวางแผน
การผลิตในทุกขั้นตอนด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในขณะนั้น เพื่อให้เรามีระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด โดยตัวอย่างที่ส�ำคัญ ได้แก่

•

การก่อสร้างโรงงานโพรพิลีนออกไซด์ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็น
การก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ระดับโลก โรงงานแห่งนี้ใช้นวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยี

ขั้นสูงในการผลิตโพรพิลีนออกไซด์จากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (HPPO) ซึ่งเป็นการร่วม
ค้นคว้าวิจัยระหว่างบริษัท ดาว เคมิคอล และบริษัท บีเอเอสเอฟ นวัตกรรมการผลิตนี้
ได้รับรางวัล Presidential Green Chemistry Challenge Award จากองค์กรพิทักษ์

สิ่งแวดล้อม สหรัฐอเมริกา ในปี 2553 และรางวัลนวัตกรรมและความเป็นเลิศในสาขา

วิศวกรรมเคมีจากสถาบันวิศวกรรมเคมีแห่งสหราชอาณาจักรในปี 2552 ซึ่งนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการผลิตใหม่นี้ท�ำให้

»»
»»
»»

•

ช่วยลดปริมาณน�้ำเสียลงถึงร้อยละ 70 - 80 เทียบกับเทคโนโลยีการผลิตแบบเดิม

ช่วยลดการใช้พลังงานลงประมาณร้อยละ 35 เทียบกับเทคโนโลยีการผลิตแบบเดิม
ลดความต้องการใช้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และใช้วัตถุดิบการผลิตที่ซับซ้อน
น้อยลง เพื่อการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โรงงานโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ได้น�ำเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตโพลิโอเลฟินส์ พลาสโตเมอร์ และโพลิโอเลฟินส์ อีลาสโตเมอร์
โดยเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่าเทคโนโลยีแบบเดิม ดังนี้

»»

ออกแบบให้เป็นระบบปิด มีการรวบรวมไอระเหยจากกระบวนการผลิตไปก�ำจัด

»»

ไม่ใช้สารทีเ่ ป็นสารก่อมะเร็งและสารทีเ่ ป็นสารประกอบอินทรียร์ ะเหยง่ายในกระบวนการ

»»
»»

•

ที่หอเผา

ผลิตตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 30 พ.ศ. 2550
ไม่มีการปล่อยออกไซด์ของซัลเฟอร์

ใช้เทคโนโลยีทอ
ี่ อกแบบให้ลดการก่อตัวของออกไซด์ของก๊าซไนโตรเจนในกระบวนการ

ผลิต (Ultra Low NOx) ในหัวเผา (Burner) และหม้อต้มน�้ำ (Water Heater)

โรงงานโพลิอีเทอร์ โพลิออล ซึ่งเป็นโรงงานแห่งใหม่ที่เริ่มด�ำเนินการผลิตในปี 2558

ก็เช่นเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก สามารถลดการใช้พลังงานและน�้ำทิ้ง
จากการผลิตได้ถึงร้อยละ 50 - 70 ทั้งยังสามารถลดกากของเสียจากการผลิตได้
ร้อยละ 100 อีกด้วย
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รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

•

การปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบ

โรงบ�ำบัดน�้ำเสีย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ใช้เทคโนโลยี

บ�ำบัดทางชีวภาพที่ทันสมัย ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นว่าคุณภาพของน�้ำที่ปล่อยออก
สู่ภายนอกจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด และมีการติดตั้งหน่วยบ�ำบัดกลิ่น (Odor

Treatment Plant: OTP) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยเครื่องเป่าลมบ�ำบัดกลิ่นและตัวกรองถ่าน
กัมมันต์ที่ติดตั้งเพื่อลดปริมาณกลิ่นที่ออกมาจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย โดยพื้นที่ที่อาจก่อ
ให้เกิดกลิ่นทั้งหมดรวมถึงถังพักน�้ำเสีย ถังผันน�้ำ และถังปฏิกรณ์ทางชีวภาพได้รับ

การคลุมปิด ในขณะที่อากาศจากพื้นที่ที่มีกลิ่นจะถูกน�ำไปบ�ำบัดทางชีวภาพ ส�ำหรับ
อากาศที่มีกลิ่นส่วนเกินจะถูกบ�ำบัดโดยตัวกรองถ่านกัมมันต์ และนับตั้งแต่ติดตั้ง

โรงบ�ำบัดกลิ่นยังไม่ปรากฏปัญหาเรื่องกลิ่นในบริเวณโรงบ�ำบัดน�้ำเสียเลย นอกจากนี้

ที่โรงบ�ำบัดน�้ำเสียยังมีระบบวิเคราะห์ออนไลน์ ณ จุดปล่อยน�้ำทิ้ง เพื่อวิเคราะห์ปริมาณ

ออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้ำ (COD) โดยระบบจะส่งสัญญาณ
แสดงค่าที่ถูกต้องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูง
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูง ที่นิคม
อุตสาหกรรมเหมราช ซึ่งเรียกว่า “Map Ta Phut Non-Routine and Reactive Chemical

Testing Laboratory” ตั้งแต่กลางปี 2555 ซึ่งแตกต่างจากห้องปฏิบัติการเดิมที่มุ่งเน้นเพียง

การควบคุมคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูงนี้ จะเน้นการน�ำเทคโนโลยี
การวิเคราะห์ขั้นสูงใหม่ๆ มาเพื่อ

•

ระบุ ชี้บ่ง ชนิดของส่วนประกอบการสารเคมีที่มีอยู่ในสารตัวอย่าง รวมทั้งการหาปริมาณ

•

พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ หรือน�ำไปใช้

•

ส่วนประกอบของสารเคมีที่เทคนิคการวิเคราะห์ทั่วไปไม่สามารถท�ำได้

ประโยชน์ในการตรวจสอบสารบางอย่างที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิต
แก้ปัญหาในกระบวนการผลิต เพิ่มศักยภาพของกระบวนการผลิต รวมทั้งแก้ปัญหา

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การรั่วไหล หรือการชี้บ่งสารในกรณีฉุกเฉินตลอดระยะเวลา
3 ปีที่ผ่านมา ทางศูนย์ฯ ได้สนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้กับทางโรงงาน
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง ที่ส�ำคัญ ได้แก่

»»

พัฒนาวิธีวิเคราะห์ ไกลคอลอีเทอร์แอซิด (Glycol Ether Acid) ในน�้ำทิ้ง เพื่อน�ำไป

»»

พัฒนาการตรวจสอบสารตัง้ ต้นทีไ่ ม่เกิดปฏิกริ ย
ิ า (Residual Monomer) ในผลิตภัณฑ์

»»

ปรับเปลี่ยนการออกแบบและพัฒนาศักยภาพของระบบน�้ำทิ้ง
เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย

พัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบส่วนประกอบของสารเคมีในกระบวนการผลิต
เพื่อน�ำไปใช้ในการปรับกระบวนการเพื่อลดของเสียและประหยัดพลังงาน

การเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการคงไว้ซึ่งมาตรฐานด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และยังมุ่งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการด�ำเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อเสริมสร้างมาตรฐาน
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

•

น�ำระบบปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพ

•

Life Critical Standards เป็นมาตรฐานที่มีความส�ำคัญต่อชีวิตที่ระบุวิธีการปฏิบัติงาน

มาใช้ในโรงงานทุกแห่งอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

ที่มีความเสี่ยงให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งดาวน�ำมาใช้ทั่วโลก

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

การปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบ

•
•
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Return to Operation ตรวจสอบความพร้อมและความถูกต้องของอุปกรณ์ต่างๆ หลังจาก
ผ่านงานซ่อมบ�ำรุงก่อนที่จะส่งมอบอุปกรณ์สู่ฝ่ายผลิต เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการรั่วไหล
ของสารเคมีจากกระบวนการ

Management of Change หรือระบบการบริหารความเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ จะต้องมี
การเตรียมความพร้อมอย่างดีก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และให้มีการทบทวนถึง

ผลกระทบและสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างครบถ้วนและเหมาะสม รวมทั้ง
ต้องมีการสื่อสารให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น และมีการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม

การอบรม Life Critical Standards

เพื่อให้แน่ใจได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะได้รับการน�ำมาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

•

และราบรื่น

Injury and PSCE Prevention Workshop เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นทุกปี
ส�ำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ได้มีโอกาสทบทวนการเรียนรู้

และความรู้ต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ประสบ

มาจากการปฏิบัติงานในรอบปี การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมระดม
สมองและแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องความเสี่ยงและมาตรการในการป้องกันอันตราย
การอบรม Process Safety
and Containment Event and Injury

•

ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

น�ำมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ดาว เคมิคอล

สหรัฐอเมริกา มาปฏิบัติในการบริหารจัดการผู้รับเหมาของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้
มีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวด การฝึกอบรม และการด�ำเนินการด้านความปลอดภัย

ทีเ่ ข้มข้นเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนัน
้ ผูร้ บ
ั เหมาทุกรายจะได้รบ
ั การประเมินผลการปฏิบต
ั ิ
งานประจ�ำปีอีกด้วย

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

•
•

ให้การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมอย่างเข้มข้นแก่พนักงาน

และผู้รับเหมา เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาเหล่านั้นมีทักษะความช�ำนาญและตระหนักรู้เรื่อง
ความปลอดภัยเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ตอกย�ำ
้ วัฒนธรรมการเข้าระงับเหตุการณ์ และ/หรือพฤติกรรมทีไ่ ม่ปลอดภัยผ่านโครงการ

ปฏิบัติงานด้านการปลูกฝังพฤติกรรม (Behavior Based Performance: BBP) ซึ่งเป็น

การแนะน�ำวิธก
ี ารปฏิบต
ั งิ านทีถ
่ ก
ู ต้องและปลอดภัย รวมถึงการตรวจพืน
้ ทีโ่ รงงานโดยรอบ
เพื่อให้เกิดการซึมซับและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการท�ำงานที่ปลอดภัย
การส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

•

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมวันแห่งความปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ประจ�ำปี 2558 (2015 Safety and Green Day) ภายใต้แนวคิด “เพราะเราห่วงใย
ยกก�ำลังสอง” ขึ้นที่โรงงานในจังหวัดระยอง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักใน

ความปลอดภัยและเน้นย�้ำว่าความปลอดภัยคือสิ่งส�ำคัญอันดับแรกเสมอ อีกทั้งยังเป็น

การตอกย�ำ
้ พันธกิจภายใต้โครงการลดอุบต
ั ภ
ิ ย
ั ให้เป็นศูนย์ ซึง่ กิจกรรมในงานประกอบด้วย

การประกาศพันธสัญญาร่วมกันในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ การแบ่งปัน

ประสบการณ์ด้านความปลอดภัย การประกวดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมอบรางวัล

กิจกรรมวันแห่งความปลอดภัย
และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี 2558

ผู้มีผลด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดีเด่น เป็นต้น โดยมีพนักงาน

ผู้รับเหมาของบริษัทฯ เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 900 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่อง

•

เป็นประจ�ำทุกปี

กิจกรรม “ภารกิจลิขิตความปลอดภัย 2558” (2015 Site Safety Challenge) โดยเน้นย�้ำ
ความคาดหวังที่มีต่อพนักงานและผู้รับเหมาในเรื่องความปลอดภัย เพิ่มความเข้าใจ

ด้านความเสี่ยงและการประเมินหน้างาน ปลูกฝังการตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิด
จากการท�ำงานต่างๆ
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การปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบ

การแบ่งปันวิธีปฏิบัติงานที่ดี
หลักปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มิใช่แต่เพียงการเป็น

ตัวอย่างที่ดีเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดร่วมกันกับทั้งเพื่อนบ้าน
โดยรอบ พันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงสังคมโดยรวม ซึ่งมีกิจกรรรมส�ำคัญในปี 2558 อาทิ

•

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นสมาชิกหลักในกลุ่มดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ในประเทศไทยและสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมประเทศไทย ซึ่งนับเป็นช่องทางที่เรา

สามารถเผยแพร่แบ่งปันแนวทางปฏิบัติงานที่ดีเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน

สมาคมเพื่อนชุมชน

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เปิดบ้านให้การต้อนรับผู้เยี่ยมชม

จ�ำนวนมากทั้งตัวแทนจากบริษัทเอกชน กลุ่มโรงงานผลิตและพันธมิตรในอุตสาหกรรม
เพื่อให้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และพบปะกับทีมงานบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

•
พนักงานดาวอาสาให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในโรงเรียนแก่นักเรียน
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า

•

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติดังกล่าวของเรา
ร่วมมือกับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นน�ำเพื่อก่อตั้ง “สมาคมเพื่อนชุมชน”

ซึ่งท�ำให้เรามีโอกาสได้แบ่งปันแนวทางปฏิบัติงานอุตสาหกรรมที่ดีให้กับเพื่อนร่วม
อุตสาหกรรมและร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมและชุมชนรอบข้าง

พนักงานดาวอาสาให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ทีโ่ รงเรียนวัดชากลูกหญ้า เพือ
่ สร้างความตระหนักในเรือ
่ งความปลอดภัยในชีวต
ิ ประจ�ำวัน
ทั้งที่บ้านและโรงเรียน ซึ่งกิจกรรม “โรงเรียนของหนูปลอดภัย” เป็นกิจกรรมที่กลุ่มบริษัท
ดาว ประเทศไทย เริ่มและด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันได้จัดมาแล้วทั้งสิ้น
20 โรงเรียน

ข้อมูลการบริหารจัดการน�้ำ น�้ำทิ้ง
และกากของเสีย

ปริมาณน�้ำใช้ต่อตันการผลิต
น�้ำใช้
ต่อตันการผลิต

5.25

5.05

SR
G4-EN22

4.84
4.59

2555

2556

2557

2558

ปริมาณน�้ำทิ้งต่อตันการผลิต

การฝังกลบ
0.18%

น�้ำทิ้ง
ต่อตันการผลิต

ใช้เป็น
เชื้อเพลิง
ทางเลือก
51%
0.78

2555

0.74

2556

0.61

2557

0.62

2558

ประเภท
การก�ำจัด
ของเสีย
จากโรงงาน

การก�ำจัด
ด้วยวิธี
เผาท�ำลาย
21%

รีไซเคิล
28%

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

การปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบ
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ในปี 2558 ปริมาณน�้ำที่บริษัทฯ ใช้ต่อตันการผลิต (ลูกบาศก์เมตรต่อหนึ่งตันผลิตภัณฑ์)

มีอัตราลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5 ในขณะที่น�้ำทิ้งต่อตันการผลิต (ลูกบาศก์เมตรต่อหนึ่งตัน
ผลิตภัณฑ์) ใกล้เคียงกับปีก่อน ส�ำหรับการก�ำจัดกากของเสียจากโรงงานนั้น บริษัทฯ ได้
ด�ำเนินการตามนโยบายสิ่งแวดล้อม ระเบียบการจัดการกากของเสียและกฎหมายอย่าง

เคร่งครัด ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 51 น�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกหรือเป็นวัตถุดิบในเตาเผา

ปูนซีเมนต์ ร้อยละ 21 เป็นการก�ำจัดด้วยวิธเี ผาท�ำลาย ร้อยละ 28 น�ำไปรีไซเคิลโดยการคัดแยก

ใช้ซำ 
�้ และน�ำกลับมาใช้ใหม่ ทัง้ นี้ ทางบริษท
ั ฯ ยังมีนโยบายลดการก�ำจัดของเสียโดยการฝังกลบ
อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2558 มีการฝังกลบเพียงร้อยละ 0.18

ข้อมูลด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของพนักงาน
SR
G4-LA5

โครงการลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์เป็นส่วนหนึ่งของ “วิสัยทัศน์การลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์”

(Vision of Zero) ซึ่งกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เริ่มโครงการลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์ครั้งแรก
ในปี 2549 เพื่อรณรงค์ให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้รับเหมาตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การปฏิบัติตามเป้าหมายของการ “ลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์” นั่นคือ ทุกคนได้กลับบ้าน

อย่างปลอดภัยทุกวัน โครงการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสร้างพฤติกรรม
ความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน ผู้รับเหมา และชุมชนใกล้เคียง โดยคาดหวังว่า

พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนจะปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยพร้อมๆ ไปกับการร่วมดูแล
ความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงานในเวลาเดียวกัน

บริษท
ั ฯ ได้นำ
� แนวคิดของโครงการลดอุบต
ั ภ
ิ ย
ั ให้เป็นศูนย์มาปรับใช้กบ
ั ทุกกิจกรรมของบริษท
ั ฯ
รวมทั้งได้ปลูกฝังความส�ำคัญของแนวคิดนี้ให้อยู่ในจิตส�ำนึกของพนักงานและผู้รับเหมา

ทุกคน ผ่านการสื่อสารและเน้นย�้ำรวมถึงการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
อาทิ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดการเกิดอุบัติภัย การประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่ม
ลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์

โครงการ เป็นต้น ความพยายามทัง้ หมดนี้ มีเป้าหมายสูงสุดคือ ให้พนักงานทุกคนได้กลับบ้าน

อย่างปลอดภัยทุกวัน โครงการลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์ประสบความส�ำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง

อันเป็นผลมาจากความร่วมมือของพนักงานและผูร้ บ
ั เหมาทุกคน ซึง่ นับว่าเราประสบผลส�ำเร็จ
ในการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยดีเยี่ยมตลอดมา

ผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

อัตราการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
(ต่อ 200,000 ชั่วโมง)
0.24

0.20
0.17

0.15
0.12

0.12
0.09

0.11

0.11
0.07

เป้าหมายของดาวทั่วโลก
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

2554

2555

2556

2557

2558

การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท�ำงานถึงขั้นต้องบันทึก
ในปี 2558 อัตราการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการท�ำงานประจ�ำปี หรือเป็นอัตรา

การเจ็บป่วยต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน อยู่ที่ 0.11 ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยมีอัตรา
อยู่ที่ 0.12
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สรุปข้อมูลด้านการเป็น
สถานที่ท�ำงานที่ดีเยี่ยม
SR
G4-DMA

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

การเป็นสถานที่ท�ำงานที่ดีเยี่ยม

ดาวเชื่อว่าบุคลากรเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ที่ท้าทาย และยืนหยัดในการเป็นองค์กรชั้นน�ำในระดับโลก ค่านิยมขององค์กรของดาว
ประกอบด้วย ความซือ
่ สัตย์สจ
ุ ริต การเคารพผูอ
้ น
ื่ และพิทก
ั ษ์โลกของเรา เป็นพืน
้ ฐานทีส
่ ำ
� คัญ
ของวัฒนธรรมของเราและเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะ “พนักงานดาว” ได้เป็นอย่างดี
ที่ดาว การให้เกียรติซึ่งกันและกันถือเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการสร้างบรรยากาศภายในสถานที่
ท�ำงานที่ทุกคนรู้สึกว่าตนมีคุณค่า และสามารถท�ำงานได้เต็มศักยภาพ ในขณะเดียวกัน
เราก็มีความเชื่อในความหลากหลายและการมีส่วนร่วม (Diversity and Inclusion) ซึ่งรวมอยู่
ในบรรยากาศการท�ำงานของเรา เราเชื่อในคุณค่าของความแตกต่างด้านประสบการณ์
พื้นฐานและมุมมองของพนักงานของเรา ซึ่งความแตกต่างนั้นจะน�ำมาซึ่งนวัตกรรม
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า เราให้ค�ำมั่นว่าเราจะสร้างองค์กรที่แข็งแกร่ง
มีความหลากหลายด้วยพนักงานที่มีศักยภาพและมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานรายบุคคล
ให้เป็นส่วนหนึ่งในชุมชนโลกของดาวทั่วโลกที่มีพลังและแข็งแกร่ง
ส�ำหรับกลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน เราเชือ
่ มัน
่ ว่าการสร้างบรรยากาศการท�ำงาน
อย่างมีความสุข โดยให้ความส�ำคัญกับพนักงานและการท�ำงานเป็นทีม การดูแลรักษาและ
พัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพของเราอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง พร้อมไปกับการสร้างองค์กรให้
เป็นหนึ่งในใจของคนท�ำงานนั้น จะช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน และถือเป็น
กลยุทธ์ที่ส�ำคัญของเรา

การเป็นที่หนึ่งในใจของคนท�ำงาน
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มุ่งเน้นการสร้างองค์กรให้เป็นหนึ่งในใจของคนท�ำงาน โดยให้
ผลตอบแทนการท�ำงานในอัตราที่จูงใจ มีการให้รางวัลส�ำหรับความสามารถและความส�ำเร็จ
ต่างๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีความก้าวหน้าในอาชีพ บริษัทฯ มุ่งหวังและสนับสนุน
ให้พนักงานทุกคนได้แสดงภาวะผู้น�ำ ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าแต่ละคนมีศักยภาพและสามารถไปสู่
จุดสูงสุดในอาชีพของตนได้ รวมทั้งให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กรในฐานะองค์กร
พลเมืองที่ดี ที่มีส่วนส�ำคัญในการช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในขณะเดียวกันพนักงานก็ได้รับการสนับสนุนในการเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ในฐานะ
ดาวอาสา ที่สละเวลาอันมีค่าของพวกเขานอกเหนือจากเวลาการท�ำงาน มาร่วมช่วยเหลือ
สังคม หรือแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน

ด้วยแนวคิดที่ว่าเมื่อพนักงานมีความสุขกับการท�ำงาน พวกเขาจะท�ำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและองค์กรก็จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กลุ่มบริษัท
ดาว ประเทศไทย จึงสรรหากิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมและผูกพันองค์กร
ของพนักงาน รวมทัง้ การมุง่ เสริมสร้างบรรยากาศการท�ำงานอย่างมีความสุข
รวมทั้งมีการส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงาน (Global Employee Opinion
Action Survey: GEOAS) เพื่อวัดการมีส่วนร่วมและความผูกพันในองค์กร
รวมทั้งความพอใจที่มีต่อองค์กร ซึ่งแบบส�ำรวจนี้จะเป็นโอกาสให้พนักงาน
ได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อหัวหน้างานและการน� ำเสนอวิธีปรับปรุงระบบ
การท�ำงานให้ดย
ี งิ่ ขึน
้ รวมทัง้ การท�ำแบบส�ำรวจประสิทธิภาพในการเป็นผูน
้ ำ 
�
(Leadership Effectiveness Survey: LES) ผลส�ำรวจนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ
ที่ จ ะช่ ว ยประเมิ น ภาวะผู ้ น�ำ  สิ่ ง ที่ ผู ้ น� ำ ควรพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง ตลอดจน
การท�ำแผนงานเพื่อที่จะขับเคลื่อนแผนดังกล่าวสู่ความส�ำเร็จ นอกจากนี้
ยังมีกจ
ิ กรรมรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน (Employee Listening Session)
เพือ
่ เปิดโอกาสให้พนักงานได้ชแ
ี้ จงถึงปัญหา เรือ
่ งคับข้องใจ และความคิดเห็น
รวมทั้งเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ
มี ค วามเข้ า ใจพนั ก งานมากขึ้ น และสามารถแก้ ป ั ญ หาได้ อ ย่ า งตรงจุ ด
ขณะเดียวกันยังช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสุขให้กับพนักงานได้

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

การเป็นสถานที่ท�ำงานที่ดีเยี่ยม
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การพัฒนาพนักงานเพื่อความส�ำเร็จ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญกับโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงานของ
พนักงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมกับการดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพ

ให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึง่ ขององค์กรของเราทีก
่ ำ
� ลังเติบโตอย่างต่อเนือ
่ ง บริษท
ั ฯ มีการน�ำเสนอ

ช่องทางอาชีพผ่านข้อมูลการท�ำงาน (Talent Profile) เป็นเครื่องมือที่พนักงานทุกคนสามารถ

เปิดเผยข้อมูลของตนเอง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวอันประกอบไปด้วยทักษะจุดแข็ง ประสบการณ์
ท�ำงาน และเป้าหมายในอาชีพ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนอกจากจะใช้รับสมัครงานภายในกรณี

มีตำ
� แหน่งว่างแล้ว ยังเป็นฐานข้อมูลทีห
่ ว
ั หน้างานและฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้คด
ั สรรพนักงาน

ที่มีคุณสมบัติตรงกับต�ำแหน่งงานหรือโครงการใหม่ๆ ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นรากฐาน
เพื่อสร้างความเข้าใจในศักยภาพของพนักงาน และระบุการพัฒนาที่จ�ำเป็นในอนาคต

นอกจากนี้ ที่ดาวทั่วโลก เรามีศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนาส�ำหรับพนักงานที่หลากหลาย

ได้แก่ การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต โครงการให้ค�ำปรึกษาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

ห้องเรียนเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร เครือข่ายพนักงานทีเ่ ข้มแข็งและกระตือรือร้น สิง่ เหล่านีล
้ ว
้ นเป็นปัจจัย

ที่ท�ำให้พนักงานของเราเติบโตในแนวทางที่สร้างขึ้นจากความก้าวหน้าในวิชาชีพ จุดแข็ง
และความสนใจของพนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับจ�ำนวนพนักงาน
ในรอบปี 2558

พนักงานใหม่

SR
G4-LA1

บริษัท ดาว เคมิคอล
ประเทศไทย
จ�ำกัด

6

บริษัท เอ็มทีพี
เอชพีพีโอ
แมนูแฟคเจอริ่ จ�ำกัด

พนักงานใหม่
แยกตามสถานที่ท�ำงาน
และเพศ

7

บริษัท โรห์ม แอนด์
ฮาสส์ เคมิคอล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัท
บริษัท
สยามโพลิเอททีลีน สยามเลเทกซ์สังเคราะห์
จ�ำกัด
จ�ำกัด

3

หญิง

4

ชาย

23

จ�ำนวนพนักงาน

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

8

18.60

3

6.98

11

25.58

ระยอง

12

27.91

20

46.51

32

74.42

รวม

20

46.51

23

53.49

43

100.00

กรุงเทพฯ

หญิง

ชาย

จ�ำนวนพนักงาน

พนักงานใหม่
แยกตามช่วงอายุ
และเพศ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

ต�่ำกว่า 30 ปี

13

30.23

13

30.23

26

60.47

30 - 40 ปี

6

13.95

8

18.60

14

32.56

40 - 50 ปี

1

2.33

2

4.65

3

6.98

20

46.51

23

53.49

43

100.00

รวม
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การเป็นสถานที่ท�ำงานที่ดีเยี่ยม

การลดลงของจ�ำนวนพนักงาน
ในปี 2558 อัตราพนักงานที่ลาออกด้วยความสมัครใจอยู่ที่ร้อยละ 5.07 ซึ่งกรณีนี้รวมถึง

พนักงานเกษียณอายุและพนักงานที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานจากองค์กรด้วยเหตุผลต่างๆ

The Human Element at Work

จ�ำนวนผู้ที่พ้นสภาพ
พนักงาน แยกตาม
จ�ำนวนปีที่ท�ำงาน
และเพศ

จ�ำนวนพนักงาน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

ต�่ำกว่า 5 ปี

9

17.31

16

30.77

25

48.08

5 - 10 ปี

6

11.54

12

23.08

18

34.62

10 - 15 ปี

0

0.00

2

3.85

2

3.85

15 ปีขึ้นไป

1

1.92

6

11.54

7

13.46

16

30.77

36

69.23

52

100.00

จ�ำนวนผู้ที่พ้นสภาพ
พนักงาน แยกตาม
สถานที่ท�ำงานและเพศ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

กรุงเทพฯ

10

19.23

3

5.77

13

25.00

6

11.54

33

63.46

39

75.00

16

30.77

36

69.23

52

100.00

ระยอง
รวม

SR
G4-LA2

ชาย

คน

รวม

สิทธิประโยชน์ของพนักงาน

หญิง

หญิง

ชาย

จ�ำนวนพนักงาน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน จึงได้
พิจารณามอบสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานทั้งในรูปแบบของสวัสดิการและผลประโยชน์

ในรูปแบบปกติ และสวัสดิการถูกใจที่ปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกผลประโยชน์ตาม

ความต้องการที่แตกต่างจากหลากหลายทางเลือกและสอดคล้องกับรูปแบบการด�ำเนินชีวิต
ของพนักงาน

•

สวัสดิการและผลตอบแทนที่จูงใจ ผลตอบแทนส�ำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท ดาว

ประเทศไทย พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน โดยผลตอบแทนจะรวมถึงผลประโยชน์
ต่างๆ ที่จะได้รับเพิ่มเติม มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

สวัสดิการถูกใจ

•

»»

มีผลตอบแทนเทียบเท่ากับบริษัทชั้นน�ำในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ

»»

มีนโยบายให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานในตลาดในกรณีที่

สามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ได้

พนักงานและบริษัทฯ สามารถบรรลุตามเป้าหมายหรือเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

สวัสดิการถูกใจ (Flexible Benefit) เริ่มขึ้นเมื่อปี 2554 จากการศึกษาหาข้อมูลเป็นระยะ

เวลากว่า 2 ปี ทั้งนี้ เพื่อสรรหาสวัสดิการทางเลือกในอันที่จะช่วยยกระดับความพึงพอใจ
ของพนักงาน โดยสวัสดิการถูกใจนี้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกผลประโยชน์

ตามความต้องการที่แตกต่างจากหลากหลายทางเลือกและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกปี
ในขณะเดียวกันยังคงได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการหลักๆ ของบริษัทเช่นเดิม ซึ่งในปี
2558 มีพนักงานจ�ำนวน 915 คน หรือร้อยละ 96 เข้าร่วมรายการสวัสดิการถูกใจนี้

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

การเป็นสถานที่ท�ำงานที่ดีเยี่ยม

•

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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การให้รางวัลและชื่นชมในความส�ำเร็จ (Accelerate Great @ Dow) ที่ดาว เราสนับสนุน
การให้รางวัลการแสดงความชื่นชมและยินดี และการแสดงความขอบคุณพนักงาน
ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามความคาดหวังหรือสูงเกินกว่าความคาดหวัง หรือที่ให้

การสนับสนุนกิจกรรม หรือช่วยเหลือเพื่อนพนักงานในด้านต่างๆ โดยที่ทั้งหัวหน้างาน

และเพื่อนร่วมงานสามารถเสนอชื่อและให้รางวัลแก่พนักงาน เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจ
ทั้งนี้ สามารถท�ำได้โดยการมอบการ์ดแสดงความยินดี ไปจนถึงการมอบเงินรางวัลใน

มูลค่าแตกต่างกันไป ซึ่งพนักงานสามารถ “ขอบคุณ” และชื่นชมกันได้ง่ายๆ ผ่านระบบ
อินทราเน็ตของบริษัทฯ ชื่อว่า แอ็ค-เซลเออะเรท เกรท แอท ดาว
สวัสดิการที่ส�ำคัญ

ของพนักงานในรูปแบบอื่นๆ
ได้แก่

กรณีการลาคลอด/
การลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่บิดา มารดา
SR
G4-LA3

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
แผนการออมเงินเพื่อ
ใช้หลังเกษียณอายุ

แผนการรักษาพยาบาล
ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก
การคลอดบุตร
และทันตกรรม

ประกันชีวิต

การดูแล
กรณีทุพพลภาพ

ประกันอุบัติเหตุ

วันลาหยุดพักผ่อน
ประจ�ำปี วันหยุด
ตามประเพณี
และวันลาอื่นๆ

ประกันอุบัติเหตุ
ระหว่างเดินทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้โอกาสพนักงานทั้งหญิงและชายในการลาคลอดและลาเพื่อ

ปฏิบัติหน้าที่บิดา มารดา ในปี 2558 มีพนักงานจ�ำนวน 46 คน และพนักงานทั้งหมดกลับมา
ท�ำงานเมื่อระยะเวลาการลาสิ้นสุดลง

56

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

สรุปข้อมูลด้านองค์กรพลเมืองที่ดี
ของสังคม
SR
G4-DMA

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

องค์กรพลเมืองที่ดีของสังคม

ความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมของดาว คือ การสร้างคุณค่าให้เกิดแก่สังคมโดยน�ำเสนอ
โซลูชันที่จะช่วยให้ชุมชนและสังคมคลายข้อจ�ำกัดต่างๆ ของพวกเขาได้ ซึ่งได้แก่

ความอดอยากขาดแคลน ความยากจน การว่างงาน การศึกษา คุณภาพชีวต
ิ และสิทธิมนุษยชน

ขั้นพื้นฐานต่างๆ ซึ่งดาวเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นผู้จุดประกายให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิด
แก่โลกของเราได้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ก็เช่นเดียวกัน นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้น

ในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งเป็นพันธสัญญาของเรา

ที่จะปฏิบัติด้วยความจริงใจ เพื่อร่วมสร้างสังคมและชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงานของเราให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และเป็นชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน

กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย ได้ดำ
� เนินกิจกรรมเพือ
่ เสริมสร้างความส�ำเร็จให้สงั คมและชุมชน
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นในด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสะเต็มศึกษา การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน พร้อมให้การสนับสนุนพนักงานในการร่วม

กิจกรรมกับชุมชน เพือ
่ ปลูกฝังการตระหนักรูถ
้ งึ ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ พนักงานของบริษท
ั
ทุกระดับต่างเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม

ในปี 2558 ทีผ
่ า
่ นมา บริษท
ั ฯ ได้ดำ
� เนินกิจกรรมเพือ
่ สังคมในระดับประเทศ และด�ำเนินกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างความส�ำเร็จให้กับชุมชน ดังนี้

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

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐ ได้ริเริ่มจัดท�ำ

โครงการระยะยาวชื่อ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน” มาตั้งแต่ปี 2554 โดยได้น�ำ

หลักการลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม (Lean Management for Environment) เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อ

พัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม ปรับปรุงมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย

ซึ่งส่งผลให้มีประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ และด้านการผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีผลก�ำไร
เพิ่มขึ้นด้วย

หมายเหตุ: โครงการ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน” ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมแห่งภูมิภาคเอเชีย ประจ�ำปี 2557 (2014 Asia CSR Award) จากสถาบัน Asian Institute
of Management-Ramon V. del Rosario, Sr., Center for Corporate Social Responsibility
(AIM-RVR CSR Center) ส�ำหรับโครงการที่มีความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม และถือเป็นรางวัลแรก
ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ในสาขาสิ่งแวดล้อม

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

องค์กรพลเมืองที่ดีของสังคม

ความส�ำเร็จที่ส�ำคัญ
2555
2556
•

2557

2558

พัฒนาหลักสูตรและจัดท�ำ

จัดฝึกอบรมเพิ่มเติมอีก

ให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกแก่

สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก

1. การจัดการองค์กรแบบ

และขนาดย่อม รวมถึง

ฝึกอบรมเชิงลึกอย่างเข้มข้น

คู่มือการฝึกอบรมส�ำหรับ
ในประเทศ ได้แก่

อุตสาหกรรมยา สิ่งทอ

เครื่องดื่ม โลหะ เซรามิก

•

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

และอุตสาหกรรมทั่วไป

ฝึกอบรมเรื่อง “การจัดการ

3 หลักสูตร ได้แก่

ครบวงจรด้วยหลักการลีน
เพื่อสิ่งแวดล้อม

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว
เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

องค์กรธุรกิจขนาดกลาง
หน่วยงานไม่แสวงหาก�ำไร

ทั้งสิ้น 20 แห่ง ด้วยหลักการ
ลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม

59

ด้านลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนาและสร้างที่ปรึกษาลีน
เพื่อสิ่งแวดล้อม

3. การด�ำเนินการแบบธุรกิจ

สิ่งแวดล้อมและการป้องกัน
มลพิษอย่างยั่งยืน” ให้กับ

สีเขียว น�ำไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ทั้งหกกลุ่มอุตสาหกรรมนี้
ด้วย

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินโครงการ ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน มาอย่าง
ต่อเนื่อง มีดังนี้

•

มีผู้ได้รับประโยชน์ตรงจากโครงการทั้งด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการให้ค�ำปรึกษา

•

สร้างเครือข่ายลีนเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วกว่า 1,000 คน และขยายสู่ภาคส่วนอื่นๆ ให้มี

•

เชิงลึก ฯลฯ รวมแล้วกว่า 3,500 คน

การน�ำองค์ความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติในลักษณะ “Good Practice” และเป็นช่องทาง
ในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในระยะยาว

ยกระดับผู้ประกอบการ 20 องค์กร ที่เข้าร่วมโครงการให้ค�ำปรึกษาเชิงลึก ซึ่งสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เฉลี่ยร้อยละ 30  ลดต้นทุนการผลิตและต้นทุนพลังงาน

ได้กว่า 57 ล้านบาท ลดผลกระทบด้านมลพิษได้กว่าร้อยละ 10 และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับพนักงานได้กว่า 8,000 คน รวมทั้งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชน

•
การให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกแก่องค์กรธุรกิจ

รอบข้างได้ในวงกว้าง (หมายเหตุ: ข้อมูลจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)

สร้างองค์กรเพื่อการเรียนรู้จากผู้ชนะเลิศประกวด Lean Management for Environment

Award จ�ำนวน 3 องค์กร ได้แก่ 1. มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2. คอทโก้ เมทอลเวิร์คส์ จ�ำกัด 3. บางกอกอีเกิ้ลวิงส์ จ�ำกัด

2. รางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมมือกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ สมาคมวิศวกรรมเคมี

และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวคท.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

และส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้ริเริ่มโครงการรางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นในปี 2552 โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้

นักศึกษาคิดนอกกรอบและคิดค้นนวัตกรรมโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางความคิดที่พึงมีต่อสังคมและความรับผิดชอบต่อ
รางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงพลังความรับผิดชอบและความกระตือรือร้นของ

เหล่านักศึกษาและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ จวบจนปี 2558 โครงการ

รางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ
่ การพัฒนาทีย
่ งั่ ยืนได้ดำ
� เนินการติดต่อกันมา
เป็นปีที่ 8 แล้ว โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นน�ำทั่วประเทศส่งผลงานการสร้างสรรค์
ทางนวัตกรรมเข้าร่วมโครงการแล้วจ�ำนวนทั้งสิ้น 337 ผลงาน
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การเสริมสร้างความส�ำเร็จของชุมชนและการสร้างการมีส่วนร่วม
ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีของสังคม กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

มีพันธสัญญาจะร่วมเสริมสร้างความส�ำเร็จให้กับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในจังหวัดระยอง

ซึ่งเป็นชุมชนพื้นที่ปฏิบัติงานของเรา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
โดยได้ด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรม

ด้านการศึกษา กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน
และกิจกรรมด้านการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
การช่วยเหลือสังคมด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากการด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริมความส�ำเร็จของชุมชนแล้ว ในปี 2558 กลุ่มบริษัท
ดาว ประเทศไทย ยังได้ร่วมให้ความช่วยเหลือสังคมในด้านอื่นๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่
การสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ

ตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้บริจาคผลิตภัณฑ์โพลิยูรีเทน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำคัญ
ส�ำหรับการผลิตขาเทียมให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นปริมาณการผลิตขาเทียมกว่า 30,000 ขา อีกทั้งยังเล็งเห็นความส�ำคัญ
ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ด้วยการจัด
หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในการใช้สารเคมี การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล การจัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัย การจัดท�ำแผนงานด้านความปลอดภัย

ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ในปี 2557 ได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ อีกด้วย ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ พร้อมด้วย
พันธมิตรคู่ค้าและพนักงาน ได้ร่วมบริจาคเงินและผลิตภัณฑ์ให้แก่มูลนิธิฯ คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 850,000 บาท

การเสริมสร้าง
ความส�ำเร็จของชุมชน
และการสร้างการมีส่วนร่วม
SR
G4-SO1

ในปี 2558 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างความส�ำเร็จ
ของชุมชนและการมีส่วนร่วมกับภาคสังคม ดังนี้

ด้านการศึกษา
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเห็นว่า

การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานที่ส�ำคัญของการพัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับ
นโยบายด้านการเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีของสังคมของดาวทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกับสถาบัน
และองค์กรระดับแนวหน้า เพื่อริเริ่มและพัฒนาโครงการด้านการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะ

สะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้เกิดความยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อระบบการศึกษาไทย
อย่างแท้จริง

ทีมที่ได้รับรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากการประกวดการน�ำเสนอการประยุกต์รูปแบบการทดลองเคมีแบบย่อส่วน
ภายใต้โครงการห้องเรียนเคมีดาว ปี 2558

องค์กรพลเมืองที่ดีของสังคม
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1. ห้องเรียนเคมีดาว
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมมือกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์

ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
จัดโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ขึ้น โดยเน้นพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

โดยเฉพาะการทดลองเคมีเพือ
่ เพิม
่ ประสบการณ์และศักยภาพของครูและนักเรียน ด้วยเทคนิค
การปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) อันเป็นวิธีการ

เรียนรู้การทดลองเคมีที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ด้วยเทคนิคที่ได้รับการยอมรับ
นักเรียนสนุกกับการใช้ชุดปฏิบัติการเคมี
แบบย่อส่วนของโครงการห้องเรียนเคมีดาว

จากยูเนสโก และที่ผ่านมาได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ และถือเป็น

ครั้งแรกที่ภาคเอกชนได้น�ำเอาหลักสูตรนี้มาใช้ในระบบการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรมหลักๆ ของโครงการ ได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน ให้แก่
คณาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา การติดตามและประเมินการสอน

การประกวดการน�ำเสนอการประยุกต์รูปแบบการทดลองเคมีแบบย่อส่วน และการอบรม

ครูต้นแบบห้องเรียนเคมีดาว เพื่อพัฒนาวิทยากรปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนในประเทศไทย

ให้มีศักยภาพพร้อมที่จะเผยแพร่เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป

นับตั้งแต่เริ่มโครงการ มีอาจารย์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 178 คน
จาก 58 โรงเรียน และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์แล้วทั้งสิ้นกว่า 15,000 คน
2. พัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน
ให้แก่คณาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 2

โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมีเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันปิโตรเลียม

แห่งประเทศไทยกับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแนวใหม่ให้กับนักเรียนช่างเทคนิค หลักสูตร 2 ปี โดยผ่าน

กระบวนการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด “การเรียนรู้วิธีการเรียน” หรือ Learn How to Learn และ
“การเรียนรู้ด้วยการลงมือท�ำ” หรือ Learning by Doing ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นมูลค่า 6 ล้านบาท

ปัจจุบันมีนักศึกษาที่จบหลักสูตรแล้วจ�ำนวน 7 รุ่น และบริษัทฯ ได้รับนักศึกษาจากโครงการนี้
จ�ำนวน 15 คน เข้ามาเป็นพนักงาน นอกจากนี้ พนักงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ได้อาสาเป็นอาจารย์พิเศษร่วมสอนนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในโรงงานให้นักศึกษา
ในโครงการอีกด้วย
พนักงานดาวอาสาให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในโรงเรียนแก่นักเรียน
ในจังหวัดระยอง

3. โรงเรียนของหนูปลอดภัย
ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรกเสมอ

พนักงานดาวอาสาของบริษัทฯ จึงทุ่มเทเวลาเพื่อปลูกฝังการตระหนักรู้ในเรื่องความปลอดภัย
ให้กับเด็กๆ และช่วยปรับปรุงความปลอดภัยให้กับโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้แน่ใจว่า
นักเรียนมีสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่ดีและปลอดภัย ทุกๆ ปี พนักงานดาวอาสา

จะจัดกิจกรรมให้ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย และซ่อมแซ่มอุปกรณ์หรือสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียน นับตั้งแต่ปี 2551 บริษัทฯ ได้จัด

กิจกรรมดังกล่าวมาแล้วทั้งสิ้น 20 โรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 822 คน
และพนักงานดาวอาสาร่วมกิจกรรมมากกว่า 90 คน
4. อุปถัมภ์โรงเรียนกับหอการค้าอเมริกัน
ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียน
ในจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการอุปถัมภ์
โรงเรียนกับหอการค้าอเมริกัน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับหอการค้าอเมริกัน ด�ำเนินโครงการอุปถัมภ์

โรงเรียนในจังหวัดระยอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปกรณ์พื้นฐาน
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่

เด็กนักเรียน นับตั้งแต่ปี 2551 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนต่างๆ ไปแล้ว
11 แห่ง มีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการจ�ำนวนทั้งสิ้นกว่า 6,500 คน
5. กิจกรรม “สนุกกับภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์”
พนักงานอาสาสมัครของกลุ่มบรษัท ดาว ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม “สนุกกับ

ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์” เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและแรงบันดาลใจในการศึกษาวิชา
ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน

และสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรม
ไปแล้วทั้งสิ้น 6 ครั้ง ใน 6 โรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 350 คน
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การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
การปกป้องมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นพันธสัญญาของดาว ที่เราปฏิบัติควบคู่ไปกับ

การด�ำเนินงานของเรามาโดยตลอด โดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ด�ำเนินโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญๆ ได้แก่

1. กิจกรรมท�ำความสะอาดชายฝั่งสากล
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชุมชนรอบโรงงาน และธุรกิจท้องถิ่นต่างๆ ในการด�ำเนินการ
โครงการกิจกรรมท�ำความสะอาดชายฝั่งสากลในพื้นที่มาบตาพุดและให้การสนับสนุน

โครงการติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 13 ปีแล้ว กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยอนุรักษ์สิ่งมีชีวิต

ในทะเล แต่ยังช่วยกระตุ้นจิตส�ำนึกการปกป้องชายหาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่สมาชิก
ในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้นด้วย

ตารางสถิติกิจกรรมท�ำความสะอาดชายหาดสากล 5 ปีย้อนหลัง
(พ.ศ. 2554 - 2558)

2554

จ�ำนวน
อาสาสมัคร
(คน)

พื้นที่
ครอบคลุม

2555

2557

3,000
2,600

2558

2,966
2,459

2,300

17.5
11.5

(กิโลเมตร)

7.5

หาดแม่ร�ำพึง

น�้ำหนักขยะ
ที่เก็บได้
(ตัน)

2556

11.5

หาดแม่ร�ำพึง -

หาดน�้ำริน - หาดพยูน

15.3

8.17

10.4

10.5

12.1

11.4

องค์กรพลเมืองที่ดีของสังคม

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558

63

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

2. ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและท�ำแนวป้องกันสีเขียว
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ด�ำเนินการและให้การสนับสนุนกิจกรรมการปลูกต้นไม้

ในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงมาอย่างจริงจังและต่อเนือ
่ งโดยตลอด ทัง้ นี้ เพือ
่ ปรับปรุงคุณภาพ

ชีวิตในชุมชนด้วยการสร้างแนวป้องกันสีเขียวและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วย
ปลูกฝังจิตส�ำนึกในการอนุรก
ั ษ์สงิ่ แวดล้อมให้กบ
ั พนักงานของบริษท
ั ฯ และคนในชุมชนนัน
้ ๆ ด้วย
ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปแล้วมากกว่า 53,000 ต้น
โดยกิจกรรมการปลูกต้นไม้จะจัดขึน
้ ในวาระต่างๆ รวมทัง้ โอกาสส�ำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นต้น

สถิติการปลูกต้นไม้

(พ.ศ. 2553 - 2558)
I-10

สถานที่ต่างๆ ของบริษัทฯ
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

24,918

295

สถานที่ต่างๆ ของบริษัทฯ
ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
นอกพื้นที่บริษัทฯ บนถนนสาย ไอ-10
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นอกพื้นที่บริษัทฯ บนถนนสาย ไอ-10
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน

70,390
32,181
16,500

451

1,400

ปลูกป่าชายเลนที่ปากน�้ำประแส
เขาห้วยมะหาด
ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ป่าชากลูกหญ้า
เขาภูดร
ร่วมกับเทศบาลต�ำบลบ้านฉาง
ปลูกต้นไม้ที่หาดน�้ำริน ร่วมกับ
เทศบาลต�ำบลบ้านฉาง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

16,500
80,000 (50 ไร่)

10,000
8,000 (5 ไร่)
5,000

2,500

1,500
อาณาบริเวณ
(ตารางเมตร)

จ�ำนวนไม้ยืนต้น
(ต้น)

ด้านการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พัฒนาโครงการเพื่อให้สอดรับกับความต้องการที่แท้จริง

ของชุมชน และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดแก่ชุมชน และโดยชุมชนไม่เพียงแต่

เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เราจัดขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทตั้งแต่การริเริ่ม พัฒนา
และสืบสานโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกัน
1. สร้างบ้านกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ
ด้วยความร่วมมือของมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (Habitat for Humanity

International) แห่งสหรัฐอเมริกา ทั้งผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
ต่างมีส่วนช่วยกันสร้างบ้านให้กับผู้ขาดแคลนในหลายพื้นที่ เช่น ชุมชนบ้านฉาง ชุมชน
มาบตาพุด และชุมชนมาบชลูด จังหวัดระยอง ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ให้การช่วยเหลือ

ในการสร้างบ้านเพื่อคนไทยที่มีรายได้น้อยไปแล้วจ�ำนวน 2 หลัง ในเทศบาลเมืองมาบตาพุด

และเทศบาลต�ำบลส�ำนักท้อน หากนับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ส่งมอบบ้านให้กับ
ผู้ขาดแคลนไปแล้วทั้งสิ้น 27 หลัง และมีอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 1,000 คน
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2. แผนพัฒนาบ้านฉาง
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้การสนับสนุนอ�ำเภอบ้านฉางในการจัดท�ำ 

“แผนพัฒนาบ้านฉาง” ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกใน 22 หมู่บ้าน 3 ต�ำบล ในเขตอ�ำเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท�ำแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุน
การเสริมสร้างความส�ำเร็จของชุมชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในแผนระบุถึงโครงการ
ต่างๆ ที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน รวมทั้งระบุว่าโครงการใดที่สามารถน�ำไป

ด�ำเนินการได้เอง หรือต้องร่วมมือกับภาครัฐบาลหรือภาคเอกชนต่อไป นอกจากนี้ ยังช่วยเปิด
โอกาสให้สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ได้ด้วย โดยในปี 2556 บริษัทฯ

และชุมชนในอ�ำเภอบ้านฉางได้ร่วมจัดท�ำแผนพัฒนาจนแล้วเสร็จ และได้มีการส่งมอบแผน
ให้กับผู้แทนชุมชนและอ�ำเภอบ้านฉางไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 ในปี 2558 กลุ่มบริษัท
ดาว ประเทศไทย ได้เดินหน้าปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบ้านฉาง ดังนี้

•

ร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์แผนพัฒนาบ้านฉาง และองค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม “ดาว คาราวานวิทยาศาสตร์” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ในจังหวัดระยอง โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดระยอง

•

เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คน

จัดท�ำโครงการ “เพลินอังกฤษกับพี่ๆ ดาว” ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษที่เปิดสอนในช่วง

วันเสาร์ - อาทิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเด็กปฐมวัย

อายุ 9 - 12 ปี ซึง่ กิจกรรมนีถ
้ อ
ื เป็นความต้องการของคนในพืน
้ ทีอ
่ ย่างแท้จริง ตัง้ แต่ปี 2557
ดาว คาราวานวิทยาศาสตร์

•

มีเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 600 คน

กิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ การสร้างเครื่องออกก�ำลังกายกลางแจ้ง ที่ลานสุขภาพ หมู่ที่ 2
ต�ำบลส�ำนักท้อน จ�ำนวน 8 ชิ้น รวมมูลค่า 200,000 บาท ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม

ด้านการเสริมสร้างสุขภาพชุมชนภายใต้แผนพัฒนาบ้านฉาง นอกจากนี้ ยังได้จัดอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการท�ำยาหอมสมุนไพรแก่ผู้สูงอายุอีกด้วย

นอกจากนี้ ในปี 2558 ดาว ประเทศไทย ยังได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนพัฒนาบ้านฉาง
อย่างมีส่วนร่วม” เพื่อทบทวนและวางแผนด�ำเนินงานพัฒนาบ้านฉางส�ำหรับปี 2559

เป็นต้นไป โดยก�ำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงแนวทางการด�ำเนินงาน
เพลินอังกฤษกับพี่ๆ ดาว

และติดตามการท�ำงานใน 4 ด้าน ตามยุทธศาสตร์พัฒนาบ้านฉาง ได้แก่ อ�ำเภอน่าอยู่

ท่องเที่ยวสุขใจ เกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างเป็นระบบ ซึ่งคณะปฏิบัติการ

และด�ำเนินงานแผนพัฒนาบ้านฉาง ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคชุมชน และภาคเอกชน
กว่า 50 คน

3. สมาคมเพื่อนชุมชน
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นหนึ่งในสมาชิก “เพื่อนชุมชน” ซึ่งเป็นความร่วมมือของ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมครั้งแรกในประเทศไทย ประกอบด้วยพันธมิตร 5 บริษัท ได้แก่

ดาว ประเทศไทย, กลุม
่ ปตท., เอสซีจ,ี บีแอลซีพี และโกลว์ ทีม
่ ค
ี วามตัง้ ใจและจริงใจในการดูแล
พัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม มุง่ มัน
่ แก้ปญ
ั หาร่วมกัน ด้วยการถ่ายทอดความรู้

แบ่งปันประสบการณ์ และตรวจสอบดูแลกันเอง โดยมุง่ หวังให้อต
ุ สาหกรรมและชุมชนอยูร่ ว
่ มกัน
ได้อย่างยัง่ ยืน ซึง่ ได้ยกระดับเป็น “สมาคมเพือ
่ นชุมชน” มีสมาชิกใหม่เพิม
่ ขึน
้ รวมเป็น 16 บริษท
ั
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
สมาคมเพื่อนชุมชน

และในอนาคตจะมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมาร่วมกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดเครือข่าย

ในการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืนในอนาคต โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการผลักดัน
ให้ระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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กิจกรรมส�ำคัญๆ ของสมาคมฯ ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ

ในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ส�ำหรับชุมชนทั้งในพื้นที่มาบตาพุด
และบ้านฉางจ�ำนวน 23 ครั้ง กิจกรรมมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีส�ำหรับเยาวชน

จังหวัดระยองปีละจ�ำนวน 27 ทุน กิจกรรมค่ายกวดวิชา มหกรรมการศึกษาระยอง การมอบทุน

นักเรียนพยาบาล จ�ำนวน 40 ทุน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
สิ่งแวดล้อมกับโรงงานในกลุ่มเพื่อนชุมชน กิจกรรมสุขภาพดีวิถีไทย การอบรมทบทวน

ดาวเนรมิต สร้างเสริมความคิด
สร้างสปิริตนักกีฬา

แผนฉุกเฉินชุมชนและโรงเรียน เป็นต้น

4. โครงการยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน
ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้เริ่มด�ำเนินโครงการเพื่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อ “ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” โดยเปิดโอกาสให้พนักงานรวมกลุ่ม

เพือ
่ น�ำเสนอโครงการทีจ
่ ะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวต
ิ ให้แก่ชม
ุ ชนในจังหวัดระยอง ซึง่ โครงการนี้
นอกจากจะให้โอกาสพนักงานได้ช่วยเหลือชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่แล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะให้
เขาเหล่านั้นใกล้ชิดและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย ซึ่งมีพนักงานดาว
อาสากว่า 400 คน ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยในปี 2558 นี้ได้ด�ำเนินงาน 4 กิจกรรม
ประกอบด้วย
ชมมะนาว

1. กิจกรรม “ดาวเนรมิต สร้างเสริมความคิด สร้างสปิริตนักกีฬา”

พนักงานดาวอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนบ้านพยูน ต�ำบลบ้านฉาง

อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง อาทิ การมุงหลังคา ซ่อมแซมอ่างล้างมือและอุปกรณ์
การจัดระเบียบห้องสมุด รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่นักเรียน
2. กิจกรรม “ชมมะนาว”

พนักงานดาวอาสาได้แนะน�ำวิธีการปลูกต้นมะนาวในบ่อซีเมนต์และดูแลต้นมะนาว

ที่ถูกต้องให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดคีรีภาวนารามและคนในชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้จะช่วยให้
โรงเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายส�ำหรับการประกอบอาหารกลางวันและเพิ่มรายได้ให้กับ
สานฝันอาชีพ เพื่ออนาคต

โรงเรียนและคนในชุมชน

3. กิจกรรม “สานฝันอาชีพ เพื่ออนาคต”

พนักงานดาวอาสาร่วมซ่อมแซมห้องเรียนคหกรรมและสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์

ท�ำขนมให้กับโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับ

โรงเรียนและนักเรียน รวมถึงพัฒนาทักษะของนักเรียนเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
4. กิจกรรม “ยางยืดสร้างสุข”

พนักงานดาวอาสาผลิตยางยืดส�ำหรับใช้ออกก�ำลังกายจ�ำนวน 200 เส้น และมอบให้กับ

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านฉาง เพื่อน�ำไปใช้จัดกิจกรรมออกก�ำลังกาย เป็นการส่งเสริม
ยางยืดสร้างสุข

สุขภาพดีให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนในพื้นที่

5. การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน

หรือวิสาหกิจชุมชน อันเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น และมีการจัดกิจกรรมในบริษัทฯ
เพื่อชุมชนได้น�ำผลิตภัณฑ์มาจ�ำหน่ายในโรงงานเป็นประจ�ำอีกด้วย
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องค์กรพลเมืองที่ดีของสังคม

ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

ผ่านช่องทางและเวทีในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมทั้ง
มีส่วนร่วมกิจกรรมที่ส�ำคัญต่างๆ ของชุมชน อาทิ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมงานสงกรานต์
กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ทอดกฐิน เป็นต้น

1. การประชุมประสานงานให้ค�ำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน
การประชุมประสานงานให้ค�ำปรึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

การประชุมประสานงานให้ค�ำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโรงงานของกลุ่มบริษัท ดาว

ประเทศไทย เพือ
่ น�ำเสนอมุมมองจากภายนอกต่อการด�ำเนินงานของบริษท
ั ฯ ในด้านสิง่ แวดล้อม
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืน โดยผู้ร่วมประชุม

ประกอบไปด้วยตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชน สื่อมวลชน และตัวแทน

ชุมชนในพืน
้ ทีต
่ า
่ งๆ ปัจจุบน
ั มีการจัดการประชุมอยูส
่ องคณะ โดยคณะทีห
่ นึง่ ก่อตัง้ เมือ
่ ปี 2553
อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ส่วนคณะที่สอง ซึ่งก่อตั้งในปี 2554 อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด ทัง้ นี้ นับแต่เริม
่ ก่อตัง้ มีการประชุมไปแล้วทัง้ สิน
้ 40 ครัง้ โดยในปี 2558 มีการประชุม

ทั้งสิ้น 8 ครั้ง

2. กิจกรรมสานสัมพันธ์
การประชุมสานสัมพันธ์กับชุมชน
ในพื้นที่บ้านฉางและมาบตาพุด

กิจกรรมสานสัมพันธ์เป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์

ระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน และเป็นเวทีพบปะพูดคุยถึงการด�ำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน โดยได้มก
ี ารด�ำเนินกิจกรรมกับ 52 ชุมชน ในเทศบาล
ต�ำบลบ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลต�ำบลพลา และเทศบาลเมืองมาบตาพุด ทั้งนี้
ในปี 2558 บริษัทฯ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รวม 10 ครั้ง มีสมาชิกชุมชนเข้าร่วมงานจ�ำนวน
693 คน

3. กิจกรรมอื่นๆ
ได้แก่ การเปิดบ้านต้อนรับคณะบุคคลต่างๆ จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนชุมชน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เปิดบ้านต้อนรับ
ตัวแทนจากชุมชนต่างๆ ในจังหวัดระยอง
เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

โรงเรียนในพื้นที่ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย และสื่อมวลชน เพื่อศึกษาดูงานบริษัทฯ
ผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อสังคม

และการมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมไปถึงการที่หน่วยงานตรวจวัดที่ได้รับการรับรองเข้าเยี่ยมชม
โรงงานเพื่อสังเกตการณ์การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2558
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Gri
content index
General Standard Disclosures
Material
Aspects

Description

Page
Number

STRATEGY AND ANALYSIS
G4-1

Message from the Managing Director

8

ORGANIZATIONAL PROFILE
G4-3

Name of reporting organization

12

G4-4

Primary brands, products, and/or services

12

G4-5

Location of organization’s headquarters

15

G4-6

Countries of operation

15

G4-7

Nature of ownership and legal form

15

G4-8

Markets served

16

G4-9

Scale of reporting organization

16

G4-10

Total workforce

17

G4-11

Percentage of total employees covered by collective bargaining agreements

18

G4-12

Dow Thailand Group’s supply chain

18

G4-13

Significant changes during the reporting period

20

G4-14

Whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization

20

G4-15

Externally developed economic, environmental, and social charters, principles,
or other initiatives to which the organization subscribes or endorses

21

G4-16

Memberships in associations and/or advocacy organizations

22

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES
G4-17

Entities included in the organization’s consolidated financial statements

23

G4-18

Process for determining report content

23

G4-19

Materiality map

25

G4-20

Aspect boundary within the organization

25

G4-21

Aspect boundary outside the organization

25

G4-22

Explanation of any re-statements of information provided in earlier reports

26

G4-23

Significant changes from previous reporting

26

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
G4-24

List of stakeholder groups engaged by the organization

27

G4-25

Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage

27

G4-26

Approaches to stakeholder engagement

27

G4-27

Key topics and concerns raised through stakeholder engagement
and how the organization has responded to those key topics and concerns

27

G4-28

Reporting Period

30

G4-29

Date of most recent previous report

30

G4-30

Reporting cycle

30

G4-31

Contact for questions regarding the report or its content

31

G4-32

Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report

31

G4-33

Policy and practice with regard to external assurance for the report

31

REPORT PROFILE
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Description

GRI
Content Index

Page
Number

GOVERNANCE
G4-34

Governance structure of the organization

31

ETHICS AND INTEGRITY
G4-56

Describe the organization’s values, principles, standards, and norms of behavior
such as codes of conduct and codes of ethics

32

Specific Standard Disclosures
Material
Aspects

Description

Page
Number

CATEGORY: ECONOMIC
Material Aspect: Indirect Economic Impacts
G4-DMA

Economy summary

36

G4-EC8

Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts

38

CATEGORY: EnvironmentAL and Occupational Health and Safety
G4-DMA

Environment, Occupational Health and Safety summary

42

Material Aspect: Effluents and Waste
G4-EN22

Total water discharge by quality and destination

48

Material Aspect: Occupational Health and Safety
G4-LA5

Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health and safety
committees that help monitor and advise on occupational health and safety programs

49

CATEGORY: SOCIAL
Sub-Catagory: Labor Pratices and Decent Work
Material Aspect: Employment
G4-DMA

Great Place to Work summary

52

G4-LA1

Total number and rate of new employee hires and employee turnover by age group, gender,
and region

53

G4-LA2

Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part time
employees, by major operations

54

G4-LA3

Return to work and retention rates after parental leave, by gender

55

Sub-Catagory: Society
Material Aspect: Local Communities
G4-DMA

Corporate Citizenship summary

58

G4-SO1

Percentage of operations with implemented local community engagement,
impact assessments, and development programs

60
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ส�ำนักงานใหญ่

ชั้น 15 อาคารไวท์กรุ๊ป 2

เลขที่ 75 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2365 7000
โทรสาร 0 2381 1249

สถานที่ตั้งโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

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

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

เลขที่ 10 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
ตู้ ป.ณ. 71 ต�ำบลบ้านฉาง

อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ 0 3892 5500
โทรสาร 0 3860 5903

www.dow.com/thailand

