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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 2558 1

ความยั่งยืนที่ไม่หยุดยั้ง

ความยั่งยนืที่ไม่หยุดยั้ง

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

แอนดรูว์ ลิเวอริส
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและประธานกรรมการ บรษิัท ดาว เคมคิอล



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 25582 เป้าหมาย
เพื่อความยั่งยนื ปี 2568



เป้าหมาย
เพื่อความยั่งยนื ปี 2568

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 3รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 2558

เป้าหมาย
เพื่อความยั่งยืน 
ปี 2568 นิยามบทบาทของธุรกิจที่มีต่อสังคม

ดาวได้น�าหลักการพัฒนาเพื่อความยั่งยนืมาปรับใช้ในทุกๆ การด�าเนนิงานของบรษิัทฯ  
เพื่อให้สอดคล้องกับพันธสัญญาด้านความยั่งยนืของเรา	โดยเราจะใช้ทรัพยากร 
อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น	สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของเราและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรา	
สร้างสรรค์ผลติภัณฑ์และบรกิารที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คน	รวมทั้งส่งเสรมิ 
คุณภาพชวีติของคนรุ่นปัจจุบันและลูกหลานของเราในอนาคต

หลักความยั่งยืนของดาว

ในฐานะผู้น�าด้านวทิยาศาสตร์ของโลก	ดาวสามารถผลักดันให้เกดิการเปลี่ยนแปลงที่ดยีิ่งขึ้น	
ด้วยการคดิค้นนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหา	เพื่อส่งเสรมิความก้าวหน้าของมนุษย์อย่างยั่งยนื	
พร้อมกับการสร้างความเตบิโตทางธุรกจิของเรา	โดยยดึหลักส�าคัญในการด�าเนนิงาน 
เพื่อความยั่งยนืใน 4 ด้าน ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ
ปัจจุบันได้อย่างชาญฉลาด
เทคโนโลยขีองเราช่วยให้ลูกค้า	

และลูกค้าของลูกค้าของเรา 
สามารถพัฒนาสนิค้าและบรกิาร

เพื่ออนาคตที่ยั่งยนืมากขึ้น

นวัตกรรมส�าหรับอนาคต
เราช่วยส่งเสรมิความยั่งยนืของสังคม
และโลกของเรา	ด้วยการพัฒนา

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ส�าหรับตลาดปัจจุบันและอนาคต

การปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงสร้างพื้นฐานของเราส่งผลเชงิบวก
ทั้งต่อองค์กรของเรา	ชุมชนของเรา	
และตัวเราเอง	จงึท�าให้การปฏบิัตงิาน
ของเราเป็นแบบอย่างที่ดสี�าหรับผู้อื่น
ในทุกๆ แห่งที่เราเข้าไปด�าเนนิธุรกจิ

หุ้นส่วนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
สู่สิ่งที่ดีขึ้น

เราเป็นผู้น�าในทุกด้านของ
การด�าเนนิงานเพื่อความยั่งยนื 

โดยร่วมมอืกับทุกภาคส่วนอย่างเปิดกว้าง	
ทั้งกับลูกค้า ผู้รับเหมา ชุมชน 

ภาคประชาสังคม	และหน่วยงานภาครัฐ



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 25584 เป้าหมาย
เพื่อความยั่งยนื ปี 2568

เป้าหมายเพื่อความยั่งยนื	ปี	2568	(Blueprint)	ของดาว	เป็นเป้าหมายช่วงที่สามที่บรษิัทฯ	ได้จัดท�าขึ้นมานับตั้งแต่ปี	2538	
โดยแต่ละเป้าหมายเป็นการต่อยอดจากเป้าหมายก่อนๆ	โดยเริ่มจากเป้าหมายเพื่อความยั่งยนื	ปี	2548	พุ่งเป้าไปที่การวางรากฐาน
การปฏบิัตงิานเพื่อความยั่งยนืขององค์กร	(Footprint)	โดยการค�านงึถงึสิ่งแวดล้อม	สุขภาพ	และความปลอดภัย	มกีารลงทุนกว่า
1	พันล้านเหรยีญสหรัฐ	แต่ได้ผลตอบแทนกลับมาทั้งด้านความปลอดภัย	การลดน�้าเสยี	และการประหยัดพลังงานไปได้เป็นมูลค่ากว่า	
5	พันล้านเหรยีญสหรัฐ	ต่อมา	เป้าหมายเพื่อความยั่งยนื	ปี	2558	ของดาว	ให้ความส�าคัญในเรื่องการส่งต่อผลติภัณฑ์และบรกิาร 
สู่ลูกค้าของเรา	(Handprint)	ด้วยการสร้างสรรค์ผลติภัณฑ์และโซลูชันที่ช่วยแก้ปัญหาความท้าทายของโลก	และก่อให้เกดิความยั่งยนื	
เช่น	ความท้าทายด้านอาหาร	พลังงาน	การหาแหล่งน�้าที่ยั่งยนื	และการเสรมิสร้างสุขภาพที่ดี

เป้าหมายที่ 1: 

เป้าหมายที่ 4: เป้าหมายที่ 5:

ดาวจะเป็นผู้น�าในการจัดท�าแผนแม่บทพัฒนาสังคม 
ซึ่งผนวกโซลูชันของนโยบายสาธารณะ 
เข้ากับนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และห่วงโซ่คุณค่าเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้โลก
และสังคมไปสู่ความยั่งยืน

ดาวจะใช้กระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ
ที่ให้ความส�าคัญกับธรรมชาติ เราจะสร้างคุณค่า
ทางธุรกิจ ตลอดจนคุณค่าทางธรรมชาติ
ด้วยโครงการที่ดีทั้งต่อธุรกิจและต่อระบบนิเวศ
ไปพร้อมๆ กัน

ดาวจะเพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีเคมี
ที่ปลอดภัย ด้วยความโปร่งใส การสื่อสาร 
การร่วมมือร่วมใจในรูปแบบใหม่ๆ การวิจัย 
รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของเรา

เป้าหมาย
เพื่อความยั่งยืน 
ปี 2568 ของดาว 
ทั้ง 7 หัวข้อ มีดังนี้

เป็นผู้น�า
ด้านแผนแม่บท

ให้ความส�าคัญ
กับธรรมชาติ

เพิ่มความเชื่อมั่น
ในเทคโนโลยีเคมี



เป้าหมาย
เพื่อความยั่งยนื ปี 2568

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 5รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 2558

เป้าหมายที่ 2: เป้าหมายที่ 3: 

เป้าหมายที่ 6: เป้าหมายที่ 7:

ดาวจะคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเคมีที่ยั่งยืน 
เพื่อน�าความเป็นอยู่ที่ดีมาสู่มวลมนุษย์

ดาวจะเดินหน้าเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 
โดยคิดค้นโซลูชันที่ช่วยเติมเต็มด้านทรัพยากร
ส�าหรับตลาดที่ส�าคัญ

ภายในปี 2568 พนักงานของดาวทั่วโลก
จะน�าศักยภาพของตนมาใช้เพื่อช่วยให้เกิดผล
ด้านบวกต่อชีวิตของผู้คน 1 พันล้านคน

เราจะคงไว้ซึ่งผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านอาชีวอนามัย และด้านความปลอดภัย 
ในระดับแนวหน้าของโลก

เดินหน้าเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน

เปิดโอกาส
ให้พนักงานมีส่วนร่วม
อย่างมีผลสัมฤทธิ์

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานชั้นน�า
ระดับโลก

คิดค้นนวัตกรรม
แห่งอนาคต



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 25586

ใบรับรองการประชุมสีเขียว (5 ปีติดต่อกัน)

องค์กรธุรกจิเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื (TBCSD)

•	 กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

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

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

•	 โรงงานโพลเิอทลินี•	 โรงงานโพลโิอเลฟินส์	เอนแคปซูแลนท์	ฟิล์ม•	 โรงงานโพลเิอทลินีชนดิยดืหยุ่นพเิศษ	
รางวัลผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ที่ดี
จากการด�าเนินมาตรการ 3Rs (3R+ Awards)

•	 โรงงานโพลเิอทลินี
	» เหรยีญเงนิ	ส�าหรับโครงการมาตรการลดปรมิาณน�้าเสยี

จากขั้นตอนการเตรยีมตัวเร่งปฏกิริยิา
	» รางวัลชมเชย	ส�าหรับโครงการมาตรการน�าน�้าจากถังแยก
ตัวท�าละลายมาใช้ซ�้า

•	 โรงงานโพลโิอเลฟินส์	เอนแคปซูแลนท์	ฟิล์ม
	» เหรยีญทองแดง	ส�าหรับโครงการมาตรการลดเศษกระดาษ
โดยการปรับปรุงเครื่องจักร

รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ประจ�าปี 2558 

การนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รางวัล “ธงขาว-ดาวทอง” 9 โรงงาน 

•	 โรงงานสไตรนีโมโนเมอร์และเอทลิเบนซนี	 
(บรษิัท	สยามสไตรนีโมโนเมอร์	จ�ากัด)

•	 โรงงานโพลสิไตรนี	(บรษิัท	สยามโพลสีไตรนี	จ�ากัด)•	 โรงงานโพลเิอทลินี	(บรษิัท	สยามโพลเิอททลินี	จ�ากัด)•	 โรงงานโพลอิอลและโรงงานโพลอิอลผสม 
(บรษิัท ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ�ากัด)

•	 โรงงานสไตรนี-บวิทาไดอนี	เลเท็กซ์	 
(บรษิัท	สยามเลเทกซ์สังเคราะห์	จ�ากัด)

•	 โรงงานเลเท็กซ์สังเคราะห์	อมิัลชัน 
(บรษิัท	คาร์ไบด์	เคมคิอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด)

•	 โรงงานอะครลิกิ	อมิัลชัน	และโรงงานโพลอิะครลิกิ	แอซดิ 
(บรษิัท	โรห์ม	แอนด์	ฮาสส์	เคมคิอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด)

รางวัล “ธงขาว-ดาวเขียว” 14 โรงงาน

•	 โรงงานสไตรนีโมโนเมอร์และเอทลิเบนซนี 
(บรษิัท	สยามสไตรนีโมโนเมอร์	จ�ากัด)

•	 โรงงานโพลสิไตรนี	(บรษิัท	สยามโพลสีไตรนี	จ�ากัด)•	 โรงงานโพลเิอทลินี	(บรษิัท	สยามโพลเิอททลินี	จ�ากัด)•	 โรงงานโพลอิอลและโรงงานโพลอิอลผสม 
(บรษิัท ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ�ากัด)

•	 โรงงานสไตรนี-บวิทาไดอนี	เลเท็กซ์	 
(บรษิัท	สยามเลเทกซ์สังเคราะห์	จ�ากัด)

•	 โรงงานโพลเิอทลินีชนดิยดืหยุ่นพเิศษ 
(บรษิัท	สยามเลเทกซ์สังเคราะห์	จ�ากัด)

•	 โรงงานเลเท็กซ์สังเคราะห์	อมิัลชัน 
(บรษิัท	คาร์ไบด์	เคมคิอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด)

•	 โรงงานโพลโิอเลฟินส์	เอนแคปซูแลนท์	ฟิล์ม 
(บรษิัท ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ�ากัด)

•	 โรงงานอะครลิกิ	อมิัลชัน	และโรงงานโพลอิะครลิกิ	แอซดิ 
(บรษิัท	โรห์ม	แอนด์	ฮาสส์	เคมคิอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด)

•	 โรงงานโพรพลินีออกไซด์	 
(บรษิัท	เอ็มทพี	ีเอชพพีโีอ	แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด)

•	 โรงงานโพรพลินีไกลคอล	 
(บรษิัท ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ�ากัด)

•	 โรงงานไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	 
(บรษิัท	เอ็มทพี	ีเอชพ	ีเจว	ี(ประเทศไทย)	จ�ากัด)

รางวัลและการเชดิชูเกยีรต ิ
ประจ�าปี 2558

รางวัลและการเชิดชูเกียรติ 
ประจ�าปี 2558



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 2558 7รางวัลและการเชดิชูเกยีรต ิ
ประจ�าปี 2558

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

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

•	 โรงงานโพรพลินีออกไซด์•	 โรงงานโพรพลินีไกลคอล•	 โรงงานโพลเิอทลินีชนดิยดืหยุ่นพเิศษ•	 โรงงานโพลอิอล	•	 โรงงานโพลเิอทลินี

รางวัลสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

•	 บรษิัท ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ�ากัด
	» โรงงานโพลอิอล
	» โรงงานโพลอิอลผสม
	» โรงงานโพลโิอเลฟินส์	เอนแคปซูแลนท์	ฟิล์ม
	» โรงงานโพรพลินี	ไกลคอล
	» โรงงานโพลอิเีทอร์	โพลอิอล	

•	 บรษิัท	คาร์ไบด์	เคมคิอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	» โรงงานเลเท็กซ์สังเคราะห์	อมิัลชัน	

•	 บรษิัท	โรห์ม	แอนด์	ฮาสส์	เคมคิอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	» โรงงานอะครลิกิ	อมิัลชัน	
	» โรงงานโพลอิะครลิกิ	แอซดิ	

•	 บรษิัท	สยามเลเทกซ์สังเคราะห์	จ�ากัด
	» โรงงานสไตรนี-บวิทาไดอนี	เลเท็กซ์	
	» โรงงานโพลเิอทลินีชนดิยดืหยุ่นพเิศษ	

•	 บรษิัท	สยามโพลสีไตรนี	จ�ากัด
	» โรงงานโพลสิไตรนี	

•	 บรษิัท	สยามสไตรนีโมโนเมอร์	จ�ากัด
	» โรงงานสไตรนีโมโนเมอร์และเอทลิเบนซนี	

•	 บรษิัท	สยามโพลเิอททลินี	จ�ากัด
	» โรงงานโพลเิอทลินีสายการผลติที่	1	
	» โรงงานโพลเิอทลินีสายการผลติที่	2	

•	 บรษิัท	เอ็มทพีี	เอชพพีโีอ	แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด
	» โรงงานโพรพลินีออกไซด์

การรับรองการใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ 

องค์การบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน)

•	 ผลติภัณฑ์:	เม็ดพลาสตกิโพลเิอทลินีชนดิความหนาแน่นต�่า 
เชงิเส้น	(บรษิัท	สยามโพลเิอททลีนี	จ�ากัด)

•	 ผลติภัณฑ์:	เม็ดพลาสตกิโพลเิอทลินีชนดิความหนาแน่นต�่า 
เชงิเส้นชนดิยดืหยุ่นพเิศษ	ภายใต้ตราสนิค้า	ENGAGETM  
(บรษิัท	สยามเลเทกซ์สังเคราะห์	จ�ากัด)

•	 ผลติภัณฑ์:	โพลอิอลส�าหรับท�าโฟมชนดิแข็ง	เกรด	RA440	 
และโมโนโพรพลินี	ไกลคอล	 
(บรษิัท ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ�ากัด)

•	 ผลติภัณฑ์:	โพรพลินีออกไซด์	 
(บรษิัท	เอ็มทพี	ีเอชพพีโีอ	แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด)

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•	 โรงงานโพรพลินีออกไซด์	 
(บรษิัท	เอ็มทพี	ีเอชพพีโีอ	แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด)	

•	 โรงงานโพรพลินีไกลคอล	โรงงานโพลอิอล	และโรงงานโพลอิอล
ผสม (บรษิัท ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ�ากัด)

•	 โรงงานโพลเิอทลินีชนดิยดืหยุ่นพเิศษ	 
(บรษิัท	สยามเลเทกซ์สังเคราะห์	จ�ากัด)

•	 โรงงานโพลเิอทลินี	(บรษิัท	สยามโพลเิอททลีนี	จ�ากัด)

รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น 
ประจ�าปี 2558 ระดับทอง ที่มีความร่วมมือกับพันธมิตร
อย่างสร้างสรรค์

หอการค้าอเมรกิันในประเทศไทย

•	 กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย
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จิรศักดิ์ สิงห์มณีชัย
กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

สารจากกรรมการผู้จัดการ
SR
G4-1
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ปี	2558	นบัเป็นปีทีก่ลุม่บรษิทั	ดาว	ประเทศไทย	ประสบผลส�าเรจ็ในหลายๆ	ด้าน	และเป็นอกีปี 
ที่เราได้รับรางวัลและการเชดิชูเกยีรตจิากสถาบันต่างๆ	อกีด้วย	ในช่วงไตรมาสที่	1	ปี	2558	
บรษิัทฯ	ได้เริ่มเปิดด�าเนนิการโรงงานโพลอิเีทอร์	โพลอิอล	ในนคิมอุตสาหกรรมเอเซยี	 
ซึ่งไม่เพยีงช่วยสนับสนุนการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ	แต่ยังช่วยยกระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมไทยด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการน�าเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมาใช้ในโรงงาน	ซึ่งสามารถ
ลดการใช้พลังงานจากการผลติได้ถงึร้อยละ	50	-	70	อกีทั้งไม่มกีากของเสยีจากการผลติเลย

ปัจจบุนั	กลุม่บรษิทั	ดาว	ประเทศไทย	มโีรงงานระดบัโลกอยูท่ัง้สิน้	15	โรงงาน	ผลติผลติภณัฑ์ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ	อาท	ิอุตสาหกรรมเครื่องอุปโภค 
บรโิภค	อุตสาหกรรมยา	อุตสาหกรรมพลาสตกิ	อุตสาหกรรมยานยนต์	อุตสาหกรรม
อเิล็กทรอนกิส์	อุตสาหกรรมการก่อสร้าง	และอื่นๆ	ทั้งในประเทศและในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก	
โดยในปีที่ผ่านมามยีอดผลติสนิค้ารวมทั้งสิ้นเกอืบสองล้านตัน

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ด�าเนนิธุรกจิโดยม	ี“เป้าหมายเพื่อความยั่งยนื	(Sustainability	
Goals)”	เป็นแนวทางที่ท�าให้ธุรกจิขององค์กรสามารถบรรจบกับประโยชน์ของสังคมได้	 
และเป้าหมายดังกล่าวจะมรีะยะเวลาด�าเนนิการสบิปี	โดยบรษิัท	ดาว	เคมคิอล	 
ในประเทศสหรัฐอเมรกิา ได้ประกาศแนวทางการด�าเนนิงานตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยนื 
และด�าเนนิงานตามแผนจนบรรลุเป้าหมายมาแล้วใน 20 ปีที่ผ่านมา คอื เป้าหมาย 
เพื่อความยั่งยนืส�าหรับปี	2538	-	2548	และส�าหรับปี	2548	-	2558	ซึ่งได้บรรลุความส�าเร็จ 
ไปในปีทีผ่่านมา	และมกีารประกาศ	“เป้าหมายเพือ่ความยัง่ยนื	ปี	2568”	ส�าหรบัการด�าเนนิงาน
ในช่วงปี	2558	-	2568	ซึ่งเป้าหมายนี้จะเป็นแนวทางปฏบิัตงิานของบรษิัท	ดาว	ทั่วโลก	 
โดยท่านสามารถศกึษาข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่หน้า	4

ตลอดระยะเวลาเกอืบห้าทศวรรษที่ดาวด�าเนนิธุรกจิในประเทศไทยตามแนวทางความยั่งยนื 
บรษิัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเป็นองค์กร
พลเมอืงที่ดขีองสังคม	ในปี	2558	บรษิัทฯ	ได้ด�าเนนิโครงการและกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิ 
ความปลอดภัยในการท�างาน	รวมทั้งโครงการและกจิกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนต่างๆ	
มากมาย	ซึง่ได้รวบรวมผลการด�าเนนิโครงการและกจิกรรมต่างๆ	เหล่านัน้ไว้ในรายงานฉบบันี้	

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	สามารถบรรลุเป้าหมายและประสบความส�าเร็จในการด�าเนนิ
ธุรกจิอย่างยั่งยนืได้เช่นนี้	ก็เพราะได้รับการสนับสนุนจากพนักงาน	ลูกค้า	และพันธมติรทาง
ธุรกจิทุกท่าน	บรษิัทฯ	ขอขอบคุณทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 
ด�าเนินธุรกิจโดยมี 
“เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน 
(Sustainability Goals)” 
เป็นแนวทางที่ท�าให้ธุรกิจ
ขององค์กรสามารถบรรจบ
กับประโยชน์ของสังคม
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 255812 ธุรกจิของ
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ซึ่งประกอบด้วย	กลุ่มบรษิัท	ดาว	เคมคิอล	ประเทศไทย	 
และกลุ่มบรษิัทร่วมทุน	เอสซจี-ีดาว

กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ประกอบด้วยกลุ่มบรษิัทที่มบีรษิัท ดาว เคมคิอล เป็นเจ้าของ
เพยีงผู้เดยีว	และกลุ่มบรษิัทร่วมทุนระหว่างบรษิัท	ดาว	เคมคิอล	และเครอืซเิมนต์ไทย	 
หรอื	เอสซจี	ีรวมทั้งสิ้น	15	บรษิัท	และมโีรงงานระดับโลก	(World	Class)	ที่ใช้เทคโนโลยชีั้นสูง
ในการผลติผลติภัณฑ์เพื่อส่งจ�าหน่ายทั้งในประเทศและทั่วทั้งภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกอกี	 
15	โรงงาน	รวมก�าลังการผลติมากกว่าสองล้านตันต่อปี	กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	 
มเีงนิลงทุนทั้งสิ้นประมาณ	135,000	ล้านบาท	(4,000	ล้านเหรยีญสหรัฐ)	และมสีนิทรัพย์ 
ทั้งสิ้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	ประมาณ	96,000	ล้านบาท	(2,700	ล้านเหรยีญสหรัฐ)	

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	มผีลติภัณฑ์ที่จ�าหน่ายในประเทศไทยมากกว่าหนึ่งพันกลุ่ม
รายการ	โดยผลติภัณฑ์คุณภาพสูงเหล่านี้มทีั้งที่ผลติในประเทศไทยและส่วนที่น�าเข้ามา
จ�าหน่าย	โดยสามารถแจกแจงได้ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย	ด้วยการเป็นฐานการผลติที่ใหญ่ที่สุดของดาว 
ในภาคพื้นเอเชยีแปซฟิิก	โรงงานทุกแห่งของกลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ล้วนใช้
เทคโนโลยทีี่ทันสมัยระดับโลก	มรีะบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ที่มมีาตรฐานสูง	ผลติภัณฑ์ที่ผลติขึ้นในประเทศไทยมคีวามหลากหลาย	โดยแบ่งออก 
ได้เป็น	5	กลุ่มผลติภัณฑ์ใหญ่ๆ	ประกอบด้วย

•	 กลุ่มผลิตภัณฑ์โพลิเอทิลีน	จากโรงงานโพลเิอทลินีแห่งแรกของดาวในภูมภิาค 
เอเชยีแปซฟิิก	ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 
โดยเฉพาะในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก	สู่การพัฒนาศักยภาพโรงงานโพลเิอทลินี 
แห่งที่สองของบรษิัทฯ	ที่สอดประสานกับโรงงานแห่งแรกอย่างมปีระสทิธภิาพ	 
โดยเฉพาะการน�าเอาระบบด�าเนนิงานด้วยกระบวนการอัตโนมัตซิึ่งเป็นซอฟต์แวร์ 
ที่ดาวพัฒนาขึ้น	ส่งผลให้ผลติภัณฑ์มคีวามครอบคลุมมากขึ้นและตอบสนองต่อ
ลูกค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	ผลติภัณฑ์คุณภาพสูงในกลุ่มนี้น�าไปผลติบรรจุภัณฑ์ 
ชนดิต่างๆ	เพื่อเก็บรักษาคุณภาพสนิค้าอุปโภคบรโิภคให้มคีวามสดใหม่และ 
มคีวามปลอดภัยต่อผู้บรโิภค	เช่น	บรรจุภัณฑ์ส�าหรับอาหารแห้ง	อาหารเหลว	 
เนื้อสัตว์	เนยแข็ง	บรรจุภัณฑ์ส�าหรับเวชภัณฑ์	และบรรจุภัณฑ์ส�าหรับอาหารสัตว์	
เป็นต้น	นอกจากนี้	ยังสามารถน�าไปผลติเป็นฟิล์มยดืหยุ่นพเิศษเพื่อบรรจุสิ่งของ 
และอาหาร	รวมไปถงึการผลติเฟอร์นเิจอร์ที่ต้องการความคงทนสูง	หญ้าเทยีม	 
และเฟอร์นเิจอร์ตกแต่งภายนอกอาคาร

•	 กลุ่มผลิตภัณฑ์อีลาสโตเมอร์	ด้วยเทคโนโลยกีารผลติอลีาสโตเมอร์ที่ทันสมัย 
ที่สุดในโลก	เพื่อป้อนให้กับลูกค้าในภูมภิาคที่มกีารเตบิโตอย่างรวดเร็ว	 
ผลติภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะเป็นเม็ดพลาสตกิที่มคีวามเหนยีวยดืหยุ่นสูงมาก	 
ในขณะเดยีวกันก็มคีวามแข็งแกร่งทนทาน	จงึน�าไปใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม 
ยานยนต์	ส�าหรับงานภายในรถยนต์	อาทิ	พื้นผวิหุ้มคอนโซล	หุ้มประตูรถยนต์	 
หุ้มลิ้นชักด้านหน้า	มาตรวัดในรถยนต์	และงานภายนอกรถยนต์อื่นๆ	อาทิ	 
พื้นผวิกันชนด้านหน้าและด้านหลัง	เพื่อให้วัสดุของรถยนต์มคีวามทนทาน 
และมนี�้าหนักเบา	จงึมสี่วนช่วยประหยัดการใช้เชื้อเพลงิในขณะที่ยังคงประสทิธภิาพ
ด้านความทนทานอยู่ด้วย นอกจากนี้ ยังน�าไปใช้ในการผลติรองเท้าที่มนี�้าหนักเบา 
ทนทาน มคีวามยดืหยุ่นสูงทนแรงกระแทกได้ด ีและใช้ในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
จ�าพวกหลังคาและวัสดุป้องกันน�้า 

ชื่อองค์กร

SR
G4-3

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดาว 
ประเทศไทย

SR
G4-4



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 2558 13ธุรกจิของ
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

•	 กลุ่มผลิตภัณฑ์โพลิยูรีเทน	ดาวเป็นผู้น�าของโลกในด้านโพลยิูรเีทน	โดยมโีรงงาน
ตั้งแต่ต้นน�้าจนถงึปลายน�้า	ประกอบด้วยโรงงานโพรพลินีออกไซด์	โพรพลินีไกลคอล	 
โพลอิอลและโพลอิอลผสม	และโพลอิเีทอร์	โพลอิอล	ซึง่แต่ละโรงงานล้วนเป็นโรงงาน 
ทีใ่ช้เทคโนโลยชีัน้สงูระดบัโลกและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	ธรุกจิในกลุม่นีป้ระกอบด้วย	
กลุม่โฟมโพลยิรูเีทนและกลุม่ผลติภณัฑ์โพรพลินีไกลคอล	โฟมโพลยิรูเีทนมทีัง้ชนดินิม่ 
และชนดิแขง็	น�าไปใช้ในอตุสาหกรรมทีน่อนและเฟอร์นเิจอร์ต่างๆ	เช่น	ใช้ผลติเตยีงนอน
และหมอน	ฟองน�้าถูตัว	เบาะของเก้าอี้	และโซฟา	ที่รองศีรษะและเบาะรถยนต์	 
และกลุ่มฉนวนกันความร้อนในตู้เย็น	ห้องเย็น	และฉนวนกันความร้อนผนังห้องและ
อาคาร

ส่วนผลติภัณฑ์ในกลุ่มโพรพลินีไกลคอลนั้นมหีลายเกรดส�าหรับใช้ในหลากหลาย
อตุสาหกรรม	ส�าหรบัเกรดพรเีมยีมหรอื	food	grade	นัน้	กใ็ช้เป็นเภสชัเคมภีณัฑ์ในงาน
เภสัชกรรมและอุตสาหกรรมยา	รวมทั้งใช้เป็นวัตถุดบิหรอืสารที่ให้ความชุ่มชื้น 
ในเครือ่งส�าอางและผลติภณัฑ์ดแูลร่างกายต่างๆ	ในอตุสาหกรรมอาหารและของบรโิภค	
รวมถงึการแต่งรสชาตอิาหารและใช้ในการผลติอาหารสัตว์เลี้ยงด้วย	ซึ่งต้องใช้
เทคโนโลยชีั้นสูงในการผลติเพื่อให้ได้ผลติภัณฑ์ที่ปลอดภัยส�าหรับผู้บรโิภค

•	 กลุ่มผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิว	ธุรกจินี้มุ่งเน้นการออกแบบผลติภัณฑ์นวัตกรรม 
เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า	ด้วยความเป็นผู้น�าด้านการวจิัยและพัฒนาผลติภัณฑ์ระดับโลก
ของดาว	โรงงานในกลุ่มธุรกจินี้ประกอบด้วย	โรงงานเลเท็กซ์สังเคราะห์	อมิัลชัน	 
โรงงานอะครลิกิ	อมิัลชัน	และโรงงานโพลอิะครลิกิ	แอซดิ	ซึ่งกลุ่มผลติภัณฑ์ 
สารเคลอืบผวินี้ส่วนใหญ่ท�าหน้าที่เป็นสารยดึเกาะส�าหรับสนี�้าตกแต่งทาอาคาร 
ทั้งภายนอกและภายใน	ต้านทานการกัดกร่อนจากมลภาวะ	สามารถผลติส ี
ที่มกีลิ่นอ่อน	ช่วยลดสารฟอร์มัลดไีฮด์	ลดต้นทุนในการผลติและเป็นมติรกับ 
สิ่งแวดล้อมและปลอดภัยกับผู้บรโิภค

•	 กลุม่ผลติภณัฑ์โพลสิไตรนี	โรงงานโพลสิไตรนีถอืเป็นโรงงานแห่งแรกของกลุม่บรษิทั	
ดาว	ประเทศไทย	ที่ก่อตั้งขึ้นในปี	2521	ที่พระประแดง	และได้ย้ายไปที่มาบตาพุด 
ในปี	2538	โรงงานแห่งนี้ได้รับวัตถุดบิจากบรษิัทในเครอื	คอื	บรษิัท	สยามสไตรนี-
โมโนเมอร์	จ�ากัด	เพื่อผลติพลาสตกิชนดิอเนกประสงค์คุณภาพสูง	ซึ่งพบได้ในของใช้
ประจ�าวนัมากมาย	กลุม่ธรุกจิโพลสิไตรนี	ได้แก่	เมด็พลาสตกิใสแขง็คณุภาพสงู	เพือ่ใช้ 
ในอุตสาหกรรมผลติบรรจุภัณฑ์	วัสดุในการผลติทวี	ีตู้เย็น	และของเล่นเด็กต่างๆ	
เพื่อช่วยให้ผลติภัณฑ์เหล่านั้นมคีวามทนทานและมคีวามปลอดภัยต่อผู้บรโิภค

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ยังมธีุรกจิปิโตรเคมขีั้นต้นที่ร่วมกับเอสซจี	ีในโรงงานเอทลินี
แครกเกอร์สองแห่ง	และมธีุรกจิคลังเก็บสนิค้าและขนถ่ายสนิค้าในจังหวัดระยอง	 
และร่วมทุนกับโซลเวย์	ผู้ผลติเคมภีัณฑ์และวัสดุชนดิพเิศษระดับโลก	เพื่อผลติไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นวัตถุดบิในการผลติโพรพลินีออกไซด์	นอกจากนี้	เรายังมหี้องปฏบิัตกิาร
ที่ใช้เทคโนโลยชีั้นสูงระดับโลก	ที่สามารถวเิคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน	หรอืแก้ไขปัญหาที่เกดิจาก
กระบวนการผลติได้อย่างเที่ยงตรง	สามารถเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลติได้



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 255814 ธุรกจิของ
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

2.	 ผลิตภัณฑ์ของดาวที่น�าเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศไทย	แบ่งออกได้เป็น	4	กลุ่มใหญ่ๆ	
ประกอบด้วย

•	 กลุม่ผลติภณัฑ์ทีใ่ช้ในการเกษตรและก�าจดัแมลงในบ้านเรอืน ในกลุม่นีป้ระกอบด้วย 
เคมภีัณฑ์ก�าจัดศัตรูพชืและก�าจัดแมลง	ซึ่งผลติภัณฑ์ในกลุ่มนี้ช่วยเพิ่มผลผลติให้กับ 
เกษตรกร	ในขณะทีร่ะยะเวลาในการสลายตวัรวดเรว็	ซึง่เราตระหนกัถงึความปลอดภยั
ของผูบ้รโิภคเป็นอย่างยิง่	บรษิทัฯ	มทีมีงานทีล่งไปฝึกอบรมให้กบัเกษตรกรและรณรงค์
การใช้เคมเีพือ่การเกษตรอย่างปลอดภยัอย่างสม�า่เสมอ	อกีทัง้มโีครงการตรวจสขุภาพ
ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 

•	 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ สารเพิ่มความชุ่มชื้นต่างๆ  
ในผลติภัณฑ์บ�ารุงผวิ	สารเพิ่มความหนดื	เช่น	ที่ใช้ในแชมพูเพื่อป้องกันการไหลย้อย
หรอืในสูตรที่อ่อนโยนต่อเด็กต่างๆ	และสารที่ช่วยแต่งรสชาตแิละคุณสมบัตขิอง
อาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บรโิภค	เพราะเป็นสารที่ผลติจากการสกัดหรอืสังเคราะห์ 
จากวัตถุดบิธรรมชาต	ิเช่น	จากฝ้ายและไฟเบอร์จากต้นไม้	

•	 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในกลุ่มนี้ครอบคลุม 
หลากหลายผลติภัณฑ์หลักๆ	จะอยู่ในผลติภัณฑ์ที่น�าไปใช้ในงานก่อสร้าง 
หรอืวางรากฐานโครงสร้างเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงคงทนและลดการใช้พลังงาน	
เช่น	ส่วนผสมในปูนซเีมนต์	ส่วนผสมในสทีาอาคาร	แผ่นวัสดุเสรมิความแข็งแรงของ
พื้น	ฉนวนกันความร้อนของอาคาร	เป็นต้น	รวมไปถงึผลติภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
พลังงานด้วย	นอกจากนี้	ดาวยังได้พัฒนาเทคโนโลยสี�าหรับระบบกรองน�้ารเีวริ์ซ	 
ออสโมซสิ	(Reverse	Osmosis)	ที่มปีระสทิธภิาพสูงส�าหรับเครื่องกรองน�้าชั้นน�า 
อกีด้วย

•	 กลุ่มวัสดุและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษต่างๆ	เป็นผลติภัณฑ์คุณภาพสูงที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ	อาท	ิผลติภัณฑ์กลุ่มตัวท�าละลาย	เอมนี	สารลดแรงตงึผวิ	 
และเคมภีัณฑ์ส�าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ	เป็นต้น	กลุ่มธุรกจินี้ช่วยสนับสนุนธุรกจิ 
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่หลากหลาย	อาท	ิอเิล็กทรอนกิส์	เคมเีกษตร	
อุปกรณ์และเครื่องจักรกลหนัก	สารเคลอืบผวิ	กาว	และหมกึพมิพ์	รวมไปถงึ
ผลติภัณฑ์ช�าระล้างและท�าความสะอาดต่างๆ	

•	 กลุ่มพลาสติกชนิดพิเศษ	ได้แก่	ผลติภัณฑ์อลีาสโตเมอร์	และพลาสตกิส�าหรับ 
บรรจุภัณฑ์	อาท	ิโพลเิอทลินี	และกาวส�าหรับพลาสตกิที่ไม่ได้ผลติในประเทศไทย	



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 2558 15ธุรกจิของ
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

กรุงเทพฯ

ปัจจุบัน	กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	มโีรงงานทั้งหมด	15	แห่ง	ในนคิมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด	นคิมอุตสาหกรรมเอเซยี	และนคิมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก	 
จังหวัดระยอง

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ถอืเป็นฐานการผลติที่ใหญ่ที่สุดของดาว	เคมคิอล	ในภูมภิาค
เอเชยีแปซฟิิก	ซึ่งมบีรษิัทในกลุ่มธุรกจิถงึ	15	บรษิัท	ภายใต้โครงสร้างองค์กร	2	กลุ่มหลัก	
ได้แก่ 

1.		กลุ่มบริษัท	ดาว	เคมิคอล	ประเทศไทย	

กลุ่มบรษิัท	ดาว	เคมคิอล	ประเทศไทย	นี้จะเป็นกลุ่มบรษิัทลูกของดาว	หรอื	Dow	Wholly	
Owned	Subsidiaries	ที่มกีารถอืหุ้นร้อยละ	99.99	โดยบรษิัทในกลุ่มของดาว	เคมคิอล	 
ในประเทศสหรัฐอเมรกิา มจี�านวน 4 บรษิัท ดังต่อไปนี้ 

• บรษิัท ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ�ากัด 
•		 บรษิัท	คาร์ไบด์	เคมคิอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
•	 บรษิัท	โรห์ม	แอนด์	ฮาสส์	เคมคิอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
•		 บรษิัท	ดาว	อะโกรไซแอนส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

2.	 กลุ่มบริษัทร่วมทุน

2.1	 กลุ่มบริษัทเอสซีจี	–	ดาว

กลุ่มบรษิัทเอสซจี	ี–	ดาว	หรอื	SCG-Dow	Group	เป็นกลุ่มบรษิัทที่มกีารร่วมทุนกัน
ระหว่างเอสซจี	ีเคมคิอลส์	และ	ดาว	เคมคิอล	ในจ�านวนที่เท่ากัน	ร้อยละ	49.99	
และมกีารท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชดิในธุรกจิ	5	ธุรกจิหลัก	ภายใต้การด�าเนนิการ	
5	บรษิัท	และบรษิัท	Holding	Company	อกี	2	บรษิัท	ซึ่งกลุ่มบรษิัทเอสซจี	ี–	ดาวนี้	
เป็นกลุ่มบรษิัทที่ด�าเนนิการและบรหิารงานโดย	ดาว	เคมคิอล	ทั้ง	7	บรษิัท	 
ดังต่อไปนี้ 

•	 บรษิัท	สยามโพลเิอททลีนี	จ�ากัด
•		 บรษิัท	สยามสไตรนีโมโนเมอร์	จ�ากัด
•		 บรษิัท	สยามโพลสีไตรนี	จ�ากัด	
•		 บรษิัท	สยามเลเทกซ์สังเคราะห์	จ�ากัด	
•		 บรษิัท	เอ็มทพี	ีเอชพพีโีอ	แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด	
•		 บรษิัท	เอสดกีรุปเซอร์วซิ	จ�ากัด
•		 บรษิัท	บ้านฉาง	เอชพพีโีอ	จ�ากัด

นอกจากนี้	ดาว	เคมคิอล	ยังได้มกีารร่วมทุนกับเอสซจี	ีในธุรกจิแครกเกอร์	 
ภายใต้การด�าเนนิการและบรหิารงานโดยเอสซจีี	ในรูปของบรษิัทจ�ากัด	 
อกี	2	บรษิัท	คอื	บรษิัท	ระยองโอเลฟินส์	จ�ากัด	และบรษิัท	มาบตาพุดโอเลฟินส์	
จ�ากัด	ตลอดจนร่วมกันด�าเนนิธุรกจิโรงเก็บรักษาและส่งออกสนิค้าภายใต้	 
บรษิัท	ระยอง	เทอร์มนิอล	จ�ากัด

2.2		 บริษัท	เอ็มทีพี	เอชพี	เจวี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

บรษิัท	เอ็มทพี	ีเอชพ	ีเจว	ี(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เป็นบรษิัทร่วมทุนกันระหว่าง 
บรษิัท	โซลเวย์	(Solvay)	และดาว	เคมคิอล	ในจ�านวนที่เท่ากันและมกีารท�างาน 
ร่วมกันอย่างใกล้ชดิภายใต้การด�าเนนิการและบรหิารงานโดยบรษิัท	โซลเวย์

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

SR
G4-5

สถานที่ตั้งโรงงาน

SR
G4-6

ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างองค์กร

SR
G4-7



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 255816 ธุรกจิของ
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

ดาวทั่วโลกวเิคราะห์แนวโน้มตลาดจากข้อมูลด้านประชากรและไลฟ์สไตล์ของผู้คนสมัยใหม่	
รวมทั้งภาวะของความพอเพยีงของทรัพยากรโลก	ว่าปัจจุบันผู้คนมไีลฟ์สไตล์ที่ต้องการ 
ความสะดวกสบายมากขึ้น	ต้องการตดิต่อสื่อสารที่รวดเร็วและเป็นลักษณะหลอมรวม
เทคโนโลยเีข้าด้วยกัน	(convergence)	มากขึ้น	ขณะเดยีวกัน	ทรัพยากรด้านอาหารและน�้า 
ก็เป็นที่ต้องการมากขึ้นเพื่อตอบสนองจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น	ดังนั้น	ธุรกจิของดาว 
จงึเน้นการคดิค้นและพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลติภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้	 
ซึ่งผลติภัณฑ์ของดาวหลากหลายรายการอยู่ในสนิค้ารอบกายของผู้บรโิภคเพื่อช่วยให้เกดิ
ความสะดวกสบายมากขึ้นและมคีวามเป็นอยู่ที่ดขีึ้น	และผลติภัณฑ์อกีจ�านวนหนึ่งที่ช่วยเรื่อง
การเข้าถงึน�้าและอาหารโดยการเพิ่มผลผลติทางการเกษตรและการพัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่อตอบโจทย์เรื่องน�้าดื่มสะอาด

จากการที่กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	นั้นเป็นฐานการผลติที่ใหญ่ที่สุดของดาวในภูมภิาค
เอเชยีแปซฟิิก	ดงันัน้	จงึสามารถรองรบัความต้องการของลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	
โดยสัดส่วนของผลติภัณฑ์ที่จ�าหน่ายในประเทศไทยคดิเป็นร้อยละ	15	ขณะที่ร้อยละ	85	 
จะส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ	ในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก

ลูกค้าที่ส�าคัญของเราคอืธุรกจิที่ต้องการผลติผลติภัณฑ์คุณภาพสูง	ใช้เทคโนโลยชีั้นสูง 
และต้องการนวตักรรมใหม่ๆ	ต้องการเพือ่นคูค่ดิทางธรุกจิทีจ่ะช่วยพฒันาผลติภณัฑ์	ซึง่อยูใ่น 
หลากหลายอุตสาหกรรม	ตั้งแต่อุตสาหกรรมผลติสนิค้าอุปโภคบรโิภค	อุตสาหกรรมผลติ
อุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส์	จนถงึอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่อย่างอุตสาหกรรมก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมพลังงาน	เป็นต้น

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	มจี�านวนพนักงาน	937	คน	
ปัจจุบัน	กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	มโีรงงานทั้งหมด	15	แห่ง	ในนคิมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด	นคิมอุตสาหกรรมเอเซยี	และนคิมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก	จังหวัดระยอง	
โดยกลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ถอืเป็นฐานการผลติที่ใหญ่ที่สุดของดาวในภูมภิาคเอเชยี
แปซฟิิก	สนิทรัพย์ของกลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	คดิเป็นร้อยละ	7	ของดาวทั่วโลก

ตลาดเป้าหมาย
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ขนาดขององค์กร
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ยอดการผลิตรวม
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
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หมายเหตุ:
Net Sale of Thailand entities is unaudited.



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 2558 17ธุรกจิของ
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

จ�านวนพนักงาน
แบ่งตามเพศและสถานที่ท�างาน

สถานที่ท�างาน/ 
เพศ

หญิง ชาย จ�านวนพนักงาน

คน ร้อยละ คน ร้อยละ 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�านวนพนักงาน
แบ่งตามอายุและเพศ

อายุ/เพศ หญิง ชาย จ�านวนพนักงาน

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ

ต�่ากว่า 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

รวม 304 32.44 633 67.56 937 100.00

จ�านวนพนักงาน
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G4-10

(คน)

สถานที่ท�างาน

กรุงเทพฯ
19.21%

ระยอง
80.79%

อายุ

ต�่ากว่า 30 ปี
21.88%

30 - 40 ปี
49.31%

40 - 50 ปี
24.65%

50 ปีขึ้นไป
4.16%

 รวม

937
บรษิัท	คาร์ไบด์	เคมคิอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

บรษิัท	ดาว	อะโกรไซแอนส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

บรษิัท ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ�ากัด

บรษิัท	เอ็มทพีี	เอชพพีโีอ	แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด

บรษิัท	โรห์ม	แอนด์	ฮาสส์	เคมคิอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

บรษิัท	สยามโพลเิอททลีนี	จ�ากัด

บรษิัท	สยามโพลสีไตรนี	จ�ากัด

บรษิัท	สยามสไตรนีโมโนเมอร์	จ�ากัด

บรษิัท	สยามเลเทกซ์สังเคราะห์	จ�ากัด

จ�านวนพนักงาน
ในแต่ละบริษัท

25

15

87

175

47

54

28

38

468



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 255818 ธุรกจิของ
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

ไม่มขี้อมูล	เนื่องจากบรษิัทฯ	ไม่มสีหภาพแรงงาน

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	มกีารปฏบิัตกิารแบบบูรณาการ	หมายถงึ	การที่เรามโีรงงาน 
ต่อเนื่อง	ตั้งแต่ต้นน�้าจนถงึปลายน�้า	วัตถุดบิจะถูกป้อนเข้าไปในกระบวนการผลติในหลาย 
ขั้นตอน	เพื่อให้ได้มาซึ่งผลติภัณฑ์ในแต่ละขั้นตอนการผลติ	ทั้งนี้	เคมภีัณฑ์พื้นฐานสองชนดิ
ที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลติแบบบูรณาการของบรษิัทฯ	ได้แก่	เอทลินี	และโพรพลินี

วัตถุดบิต่างๆ	เหล่านี้ถูกควบรวมและเปลี่ยนกลับเป็นแครกเกอร์	ซึ่งบรษิัทฯ	ก็มสี่วนแบ่ง 
ในผลติภัณฑ์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน	การส่งต่อผลติภัณฑ์ของบรษิัทฯ	เป็นการส่งผ่านทาง 
ท่อส่งเคมภีัณฑ์	ทั้งนี้	กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	มกีารจัดซื้อวัตุดบิที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน
เป็นรายปี	และได้ซื้อวัตถุดบิที่เป็นโคโมโนเมอร์	อันได้แก่	ออกทนี	เฮ็กซนี	และบวิทนี	 
โดยผ่านรูปแบบของสัญญาระยะสั้นและระยะยาว

ด้วยการเป็นธุรกจิที่เป็นผู้น�าในหลายอุตสาหกรรมของดาวนั้น	ท�าให้เราน�าเสนอผลติภัณฑ์
และโซลูชันที่ใช้เทคโนโลยทีี่หลากหลายแขนง	เพื่อจัดจ�าหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศไทย
และทั่วภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก	โดยผลติภัณฑ์ของเราส่งไปยังลูกค้าในหลายช่องทาง	 
ทั้งผ่านท่อ	รถบรรทุก	รถตู้คอนเทนเนอร์	นอกจากนี้	ยังส่งออกผ่านช่องทางเรอืเดนิสมุทร	 
ตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสนิค้าแห้ง	(Dry	cargo	container)	และการขนส่งสนิค้าด้วยไอเอสโอ	
แท็งก์	(ISO	Tank)

จ�านวนพนักงาน (ร้อยละ) 
ในสหภาพแรงงาน
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ห่วงโซ่อุปทานของ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 
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คลังกระจายสนิค้าที่แหลมฉบัง



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 2558 19ธุรกจิของ
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

ส�าหรับฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	นั้น	สนับสนุนการเตบิโตขององค์กร	 
โดยการด�าเนนิงานของฝ่ายจัดซื้อเป็นไปตามนโยบายและข้อตกลงของการจัดซื้อของดาว
ทั่วโลก	ประกอบกับการพัฒนากลยุทธ์ในระดับประเทศรวมไปถงึการพัฒนาคู่ค้า	เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ขอบข่ายงานด้านการให้บรกิารด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยบุคคลที่สาม	มดีังนี้

•	 วัตถุดบิและบรรจุภัณฑ์	รวมไปถงึการผลติจากภายนอก	
•	 การบ�ารุงรักษา	การซ่อมแซม	และการปฏบิัตกิาร	(Maintenance/Repair/Operation:	

MRO)	รวมไปถงึการจัดซื้อจัดหาส�าหรับโครงการลงทุนต่างๆ	ด้วย

•	 การขนส่ง

•	 งานด้านบรกิารองค์กรต่างๆ
การบริหารคู่ค้า

การก�าหนดคุณสมบัตขิองคู่ค้านั้น	เป็นกจิกรรมที่มคีวามหลากหลาย	โดยต้องประสานงาน
และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน	โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อให้ได้วัตถุดบิใหม่ที่มคีุณภาพ	 
เพื่อหาคู่ค้ารายใหม่ และเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่รับผดิชอบแต่ละรายสรุปเอกสาร 
ที่เป็นรายละเอยีดของคู่ค้าและอนุมัตใินรายนามผู้ขายสนิค้า/บรกิารที่ได้รับการอนุมัตแิล้ว	
(Approved	Vendor	List:	AVL)	และเราได้ตรวจตราและประเมนิผลงานของคูค้่า	ผ่านเครือ่งมอื 
ที่ชื่อว่า	Quality	Message	(QM)	ซึ่งผู้มสี่วนได้เสยีแต่ละรายสามารถระบุประเด็นปัญหา 
และข้อกังวลเกี่ยวกับผลการด�าเนนิงานของคู่ค้า	อันเกี่ยวกับคุณภาพสนิค้า	บรกิาร	 
และผลการด�าเนนิงาน	ทัง้นี	้เพือ่ให้เราสามารถท�างานอย่างใกล้ชดิกบัคูค้่าภายใน	เพือ่สบืสวน 
หาสาเหตุของปัญหา	(Root	Cause	Investigation:	RCI)	และก�าหนดวธิปี้องกันและแก้ไข	 
(Corrective	Action	and	Preventive	Action:	CAPA)	ปัจจุบันในทุกระบบการจัดซื้อของบรษิัทฯ	
นั้น	มกีารบรหิารคู่ค้ารวมทั้งสิ้นประมาณ	1,400	ราย	

จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของคู่ค้า

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	มกีารพจิารณาคัดเลอืกคู่ค้ารายใหม่หรอืคู่ค้าที่มอียู่เดมิ	 
โดยไม่เพยีงพจิารณาจากข้อก�าหนดด้านเศรษฐกจิ	แต่เราให้ความส�าคัญในด้านมาตรฐาน 
สิ่งแวดล้อม	สังคม	และบรรษัทภบิาลอกีด้วย	จรยิธรรมในการด�าเนนิธุรกจิของคู่ค้า 
ตามที่ได้มกีารระบุไว้ในข้อก�าหนดของดาวทั่วโลก	อาท	ิหลักการด้านสทิธมินุษยชน 
และแรงงาน	อันรวมไปถงึกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานเด็ก	หลักการด้านความปลอดภัย	 
อาชวีอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	และข้อก�าหนดด้านกฎหมายและจรยิธรรม	ซึ่งรวมไปถงึ
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน	ภายใต้พระราชบัญญัตกิารป้องกันและปราบปรามทุจรติ
ระหว่างประเทศ	(Foreign	Corruption	Practices	Act:	FCPA)	พระราชบัญญัตเิรื่องสนิบน 
ของสหราชอาณาจักร	และกฎหมายอันเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศ

ฝ่ายจัดซื้อของบรษิัทฯ	มคีวามมุ่งมั่นที่จะ

•	 ช่วยให้บรษิัทมคีวามได้เปรยีบในการแข่งขัน

•	 ประสานงานกับคู่ค้าในการสนับสนุนให้ธุรกจิของเราบรรลุวัตถุประสงค์	ทั้งในเรื่อง 
ผลก�าไร	การเตบิโต	นวัตกรรม	ความหลากหลาย	และความยั่งยนื

•	 ท�างานร่วมกับคู่ค้าภายในประเทศ	เพื่อลดระยะเวลาการท�างาน	ลดจ�านวนสนิค้าคงคลัง	
และลดค่าขนส่ง

•	 เพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารกระแสเงนิสด	ด้วยการปรับปรุงเงื่อนไขการช�าระเงนิ	 
และท�างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชดิ เพื่อลดจ�านวนสนิค้าคงคลัง 



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 255820 ธุรกจิของ
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

โรงงานโพลอิเีทอร์	โพลอิอล	ในนคิมอุตสาหกรรมเอเซยี	ได้เริ่มด�าเนนิการผลติ 
ในช่วงเดอืนเมษายน	2558	โดยโรงงานนี้เป็นโรงงานผลติโพลอิอลที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
ที่ใช้เทคโนโลยดีเีอ็มซใีนกระบวนการผลติ	ด้วยเทคโนโลยทีี่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน	 
ท�าให้โรงงานที่ใช้กระบวนการผลติแบบต่อเนื่องนี้	สามารถลดการใช้พลังงานจากการผลติ 
ได้ถงึร้อยละ	50	-	75	และไม่มกีากของเสยี	(Solid	waste)	จากกระบวนการผลติเลย	โพลอิอล 
เป็นผลติภัณฑ์หลัก	ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการผลติ 
โพลยิูรเีทน	ซึ่งเป็นผลติภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชวีติประจ�าวัน	เช่น	อุตสาหกรรมผลติวัสดุ 
ท�าฟูกที่นอน	วัสดุที่ใช้ท�าเบาะเฟอร์นเิจอร์และรถยนต์	สารที่ใช้ในการเคลอืบผวิอุปกรณ์	 
วัสดุอุดกันรั่ว เป็นต้น

การเปิดโรงงานโพลอิอลแห่งใหม่	ในปี	2558	ท�าให้กดิการขยายตัวของระบบโลจสิตกิส์ 
ของบรษิัทฯ	ซึ่งรวมไปถงึการขนถ่ายสนิค้า	การบรหิารจัดการคลังสนิค้าที่จังหวัดระยอง	 
การขนถ่ายสนิค้าเข้าแท็งก์หรอืรถบรรทุก	การบรหิารจัดการคลังสนิค้าและลานจัดเก็บ 
ตู้คอนเทนเนอร์	ธุรกจิการแบ่งบรรจุสนิค้าเพื่อการส่งออก	(Drumming	Business)	 
และการขนส่งสนิค้าด้วยไอเอสโอ	แท็งก์	(ISO	Tank)	และด้วยรถบรรทกุ	ซึง่การเปลีย่นแปลงนี้
ส่งผลต่อการเพิ่มการจ้างงานในอุตสาหกรรมโลจสิตกิส์ทั้งในจังหวัดระยองและชลบุรอีกีด้วย

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ตดิตามและประเมนิความเสี่ยงที่เกดิขึ้นในตลาด	และพจิารณา
ทบทวนกลยุทธ์ในการบรหิารจัดการความเสี่ยงที่เกดิขึ้นในตลาดอย่างสม�่าเสมอ	พร้อมทั้งเฝ้า	 
มกีารใช้เครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งทีห่ลากหลายเพือ่บรรเทาผลกระทบเชงิลบทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
จากความเสี่ยงนั้นๆ	อกีทั้งยังมกีารวางแนวทาง	นโยบายและกลยุทธ์เพื่อบรหิารความเสี่ยง
อย่างชัดเจน

การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในรอบปี

SR
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การบริหารจัดการความเสี่ยง 
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 2558 21ธุรกจิของ
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ได้เข้าร่วมโครงการ	มาตรฐาน	หรอืกจิกรรมต่างๆ	ที่หน่วยงาน
ภาครัฐหรอืองค์กรไม่แสวงหาก�าไรได้รเิริ่มสร้างสรรค์ขึ้น	ทั้งนี้	เพื่อให้เห็นถงึความมุ่งมั่น 
ของบรษิัทฯ	ในการด�าเนนิกจิกรรมในด้านต่างๆ	เพื่อสนับสนุนให้เกดิความยั่งยนืขององค์กร	
โดยโครงการ	มาตรฐานหรอืกจิกรรมต่างๆ	ที่ส�าคัญ	ได้แก่

โครงการ/มาตรฐาน รายละเอียด สถาบันที่ให้การรับรอง

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การด�าเนนิงานขององค์กร	ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของ
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลติและการบรหิาร
จัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความรับผดิชอบต่อ
สังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ตลอดโซ่อุปทาน 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยนื

สถาบันสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

อุตสาหกรรมสีเขียว สถานประกอบการทั่วประเทศใส่ใจในการด�าเนนิธุรกจิ 
ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม และมกีารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สู่การเป็นอุตสาหกรรมสเีขยีวใน 5 ระดับ ได้แก่ 

ระดับที่	1	ความมุ่งมั่นสเีขยีว	Green	Commitment	คอื	
ความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
และมกีารสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน

ระดับที่	2	ปฏบิัตกิารสเีขยีว	(Green	Activity)	คอื 
การด�าเนนิกจิกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ส�าเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้	

ระดับที่	3	ระบบสเีขยีว	(Green	System)	คอื	การบรหิาร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มกีารตดิตาม  
ประเมนิผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
รวมถงึการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม	ที่เป็นที่ยอมรับ
และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ระดับที่	4 วัฒนธรรมสเีขยีว (Green Culture) คอื 
การที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมอืร่วมใจด�าเนนิงาน
อย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ในทุกด้านของการประกอบ
กจิการ	จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ระดับที่	5	เครอืข่ายสเีขยีว	(Green	Network)	คอื 
การแสดงถงึการขยายเครอืข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
สเีขยีว	โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมติรเข้าสู่
กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสเีขยีวด้วย

กระทรวงอุตสาหกรรม
สถาบันเครอืข่ายต่างๆ

ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 
(ธงขาว-ดาวทอง 
และธงขาว-ดาวเขียว)

ความมุ่งมั่นในการเพิ่มศักยภาพการบรหิารจัดการ
สิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัย	และการรับผดิชอบต่อสังคม	
(CSR)	ของโรงงานในนคิมอุตสาหกรรม	โดยมี
คณะท�างานซึ่งประกอบด้วย	การนคิมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย	(กนอ.)	ผู้แทนชุมชน	ส่วนราชการ
ในพื้นที่	สื่อมวลชนท้องถิ่น	ร่วมตรวจประเมนิโรงงาน	 
ตามโครงการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชน

การนคิมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ภายนอกองค์กร 
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 255822 ธุรกจิของ
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

โครงการ/มาตรฐาน รายละเอียด สถาบันที่ให้การรับรอง

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

สถานประกอบการซึ่งปฏบิัตงิานภายใต้มาตรฐาน
ความรับผดิชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคม	(CSR-DIW)	ได้ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐาน
สากล	ISO	26000	ครอบคลุมแนวทางปฏบิัตใิน	
7	หัวข้อหลัก	ประกอบด้วย	การก�ากับดูแลองค์กร	
สทิธมินุษยชน การปฏบิัตดิ้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม 
การด�าเนนิงานอย่างเป็นธรรม	ประเด็นด้านผู้บรโิภค	
และการมสี่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม	
กระทรวงอุตสาหกรรม 

การประชุมสีเขียว บรษิัทที่น�าแนวทางการประชุมสเีขยีวมาใช้อย่างจรงิจัง 
และเป็นรูปธรรมในองค์กร	เช่น	การประชุม	สัมมนา	
ฝึกอบรม	รวมทั้งการใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์
และมปีระสทิธภิาพสูงสุดและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด

องค์กรธุรกจิเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยนื	(TBCSD)

โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ
จากการท�างานให้เป็นศูนย์

สถานประกอบกจิการที่มกีารบรหิารจัดการด้าน 
ความปลอดภัยในการท�างาน	ตามที่กฎกระทรวงก�าหนด
มาตรฐานในการบรหิารและการจดัการด้านความปลอดภยั	
อาชวีอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 
พ.ศ.	2549	และ	พ.ศ.	2553	(ฉบับที่	2)

กระทรวงแรงงาน

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ได้ด�าเนนิบทบาทเชงิรุกในองค์กร	สมาคมหรอืสมาพันธ์
ทางการค้า	ธุรกจิ	และอุตสาหกรรมในประเทศไทย	ซึ่งมวีัตถุประสงค์ด้านการด�าเนนิงาน
ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งธุรกจิ	และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับดาว	
และอุตสาหกรรมเคมโีดยรวม	การท�างานผ่านองค์กรด้านอุตสาหกรรมจะช่วยส่งเสรมิ
การด�าเนนิงานด้านความปลอดภัย	อาชวีอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งเป็นการแบ่งปัน
ความรู้และวชิาชพีเพื่อช่วยยกระดับการด�าเนนิงานดังกล่าวให้แก่ผู้ผลติรายอื่นๆ อกีด้วย  
ทั้งนี้	ดาวได้เข้าร่วมกับหน่วยงานด้านสังคมและองค์กรอสิระต่างๆ	ที่มบีทบาทส�าคัญ
ในเวทกีารอภปิรายเชงินโยบายต่างๆ	อกีด้วย

หน่วยงานที่มหีน้าที่ดูแลเกี่ยวกับสมาชกิภาพของบรษิัทฯ	ในสมาคมทางการค้า 
และองค์กรทางสังคมต่างๆ	ได้แก่	หน่วยงานองค์กรสัมพันธ์และรัฐสัมพันธ์	ซึ่งตัวอย่าง 
ของสมาชกิภาพที่กล่าวถงึ	อาทิ

•	 หอการค้าอเมรกิันในประเทศไทย:	คณะกรรมการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
•	 องค์กรธุรกจิเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื:	สมาชกิสภา	สมาชกิสมทบ	และคณะท�างาน 

ด้านประชาสัมพันธ์

•	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย:	รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม	ี 
คณะกรรมการบรหิารสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม	คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเคม	ี 
ผู้อ�านวยการคณะกรรมการการค้าเสร	ีและผู้อ�านวยการคณะกรรมการนคิมอุตสาหกรรม
และผังเมอืง

•	 สถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย:	กรรมการอ�านวยการ	และประธานคณะกรรมการถาวร	 
โรงกลั่นน�้ามันปิโตรเลยีมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

•	 สมาคมเพื่อนชุมชน:	สมาชกิผู้ก่อตั้งสมาคม	คณะกรรมการบรหิารสมาคม	และตัวแทน
คณะท�างานด้านปฏบิัตกิาร	ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม	และด้านการสื่อสาร

สมาชิกภาพในองค์กรต่างๆ
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 2558 23ธุรกจิของ
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

•	 สภานักธุรกจิอเมรกิัน-อาเซยีน:	รองประธานคณะกรรมการสภาธุรกจิอเมรกิัน-อาเซยีน
ประจ�าประเทศไทย

•	 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ก�ากับและดูแลโครงการ	ดาว	เคมคิอล	 
เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยนื	แต่งตั้งโดย	กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม

•	 คณะกรรมการให้ค�าปรกึษาด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน	2	คณะ	ที่นคิมอุตสาหกรรม
เอเซยี	และนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

บรษิัทที่อยู่ในงบการเงนิรวมของกลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ประกอบด้วย

บริษัท ธุรกิจ

บรษิัท ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ�ากัด ผลติและขายโพลอิอล	โพลอิเีทอร์	โพลอิอล	โพลโิอเลฟินส์	เอนแคปซูแลนท์	ฟิล์ม
และธุรกจิการค้า

บรษิัท	คาร์ไบด์	เคมคิอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด ผลติและขายกาวน�้าเลเท็กซ์

บรษิัท	โรห์ม	แอนด์	ฮาสส์	เคมคิอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด ผลติและขายสารเคลอืบสอีะครลิกิ	และสารละลายโพลอิะครลิกิ	แอซดิ	

บรษิัท	ดาว	อะโกรไซแอนส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด ธุรกจิการค้าเคมภีัณฑ์เพื่อการเกษตรและผลติภัณฑ์ก�าจัดแมลงภายในบ้านเรอืน	

บรษิัท	สยามเลเทกซ์สังเคราะห์	จ�ากัด ผลติและขายสไตรนี-บวิทาไดอนี	เลเท็กซ์	และโพลเิอทลินีชนดิยดืหยุ่นพเิศษ

บรษิัท	สยามโพลเิอททลีนี	จ�ากัด ผลติและขายโพลเิอทลินี

บรษิัท	สยามสไตรนีโมโนเมอร์	จ�ากัด ผลติและขายสไตรนีโมโนเมอร์

บรษิัท	สยามโพลสีไตรนี	จ�ากัด ผลติและขายโพลสิไตรนี

บรษิัท	เอ็มทพีี	เอชพพีโีอ	แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด ผลติและขายโพรพลินีออกไซด์

ประเด็นที่มสีาระส�าคัญที่กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ได้เลอืกที่จะน�าเสนอในรายงานฉบับนี้	 
สะท้อนถงึผลกระทบขององค์กรทีม่ต่ีอเศรษฐกจิ	สิง่แวดล้อม	และสงัคม	รวมไปถงึการพจิารณา
ความคาดหวังของผู้มสี่วนได้เสยี	ที่มผีลกระทบต่อความยั่งยนืขององค์กร	โดยมแีนวทาง 
การเลอืกประเด็นที่มสีาระส�าคัญจาก

1.	 เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

ดาวมพีันธสัญญาที่จะลดผลกระทบเชงิลบที่มตี่อโลก	ในขณะเดยีวกัน	ก็มุ่งเสนอโซลูชัน
ที่ช่วยสนับสนุนในลูกค้าและสมาชกิส่วนอื่นๆ ในสังคม ให้ด�าเนนิตามแนวทางเดยีวกันนี้ 
ตลอดระยะเวลาการเดนิทางเพื่อความยั่งยนืของเราซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เป้าหมาย 
เพื่อความยั่งยนืแรกในปี	2538	นั้น	เราประสบความส�าเร็จในการด�าเนนิกจิกรรม 
เพื่อความยั่งยนืมากมาย	ทั้งนี้	สามารถตดิตามพันธกจิเพื่อความยั่งยนืของดาวได้ที่	 
www.dow.com/sustainability

2.	 การส�ารวจชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร	

ในปลายปี	2558	กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ได้ท�าการส�ารวจชื่อเสยีงและภาพลักษณ์
ขององค์กรโดยใช้บรษิัทวจิัยภายนอกที่มปีระสบการณ์และมคีวามน่าเชื่อถอื	โดยมกีลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นผู้มสี่วนได้เสยีหลักขององค์กรจ�านวน	1,100	คน	โดยใช้แบบสอบถาม 
เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคลแบบเผชญิหน้าและการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
ส�าหรับบางกลุ่ม	ทั้งนี้	เราได้น�าเอาผลการส�ารวจนี้มาพจิารณาคัดเลอืกประเด็นที่ส�าคัญ
ประกอบกับปัจจัยอื่นๆ	ด้วย

บริษัทที่อยู่ในงบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 255824 ธุรกจิของ
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

3.	 กิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียหลักในหลากหลายช่องทาง	ที่ส�าคัญๆ	ได้แก่

•	 การประชุมประสานงานให้ค�าปรกึษาด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน	ซึ่งกลุ่มบรษิัท	ดาว	
ประเทศไทย	มกีารจัดการประชุมอยู่สองคณะ	โดยคณะที่หนึ่งอยู่ที่นคิมอุตสาหกรรม
เอเซยี	ส่วนคณะที่สองอยู่ที่นคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	โดยในปี	2558	มกีารประชุม
ทั้งสิ้น 8 ครั้ง

•	 กจิกรรมสานสัมพันธ์	ซึ่งเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ	เพื่อกระชับ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบรษิัทฯ	กับชุมชน	และเป็นเวทพีบปะพูดคุยถงึการด�าเนนิงาน 
ของบรษิัทฯ	พร้อมรับฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน	โดยในปี	2558	 
มกีารด�าเนนิกจิกรรมสานสัมพันธ์รวม	10	ครั้ง	และครอบคลุม	43	ชุมชน	รอบโรงงาน

•	 การท�าแบบส�ารวจความคดิเห็นของพนักงาน	(Global	Employee	Opinion	Action	
Survey:	GEOAS)	ประจ�าปี	เพื่อวัดการมสี่วนร่วมและความผูกพันในองค์กร	 
รวมทั้งความพอใจที่มตี่อองค์กร	รวมทั้งการท�าแบบส�ารวจประสทิธภิาพในการเป็น
ผู้น�า	(Leadership	Effectiveness	Survey:	LES)	ผลส�ารวจนี้เป็นอกีหนึ่งเครื่องมอื 
ที่จะช่วยประเมนิภาวะผู้น�า	สิ่งที่ผู้น�าควรพัฒนาหรอืปรับปรุง	ตลอดจนการท�า 
แผนงานเพื่อที่จะขับเคลื่อนแผนดังกล่าวสู่ความส�าเร็จ	ซึ่งทั้งสองการส�ารวจนี้ 
มเีป้าหมายส�าคัญเพื่อเสรมิสร้างบรรยากาศการท�างานอย่างมคีวามสุข	นอกจากนี้
ยังมกีจิกรรมรับฟังความคดิเห็นของพนักงาน	(Employee	Listening	Session)	 
เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้ชี้แจงถงึปัญหา	เรื่องคับข้องใจและความคดิเห็น	รวมทั้ง 
เสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	ซึ่งจะมสี่วนช่วยให้บรษิัทฯ	มคีวามเข้าใจ
พนักงานมากขึ้น	และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด	ขณะเดยีวกันยังช่วยลด
ความเครยีดและเพิ่มความสุขให้กับพนักงานได้

4.	 การแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดี

กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย เป็นสมาชกิหลักในกลุ่มดูแลด้านความรับผดิชอบต่อสังคม
ในประเทศไทยและสมาชกิของสภาอุตสาหกรรมประเทศไทย	ซึ่งนับเป็นช่องทางที่เรา
สามารถเผยแพร่แบ่งปันแนวทางปฏบิัตงิานที่ดเีพื่อส่งเสรมิการปฏบิัตงิานอย่างยั่งยนื	

ตลอดหลายปีทีผ่่านมา	กลุม่บรษิทั	ดาว	ประเทศไทย	เปิดบ้านต้อนรบัผูเ้ยีย่มชมจ�านวนมาก	 
ทัง้ตวัแทนจากบรษิทัเอกชน	กลุม่โรงงานผลติและพนัธมติรในอตุสาหกรรม	ให้เข้าเยีย่มชม 
พื้นที่และพบปะกับคณะผู้บรหิาร	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวธิปีฏบิัตทิี่ดดี้านการจัดการ 
ด้านความปลอดภัย	อาชวีอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	รวมไปถงึการเสรมิสร้างความส�าเร็จ
ของชุมชน

ร่วมมอืกับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นน�าภายใต้	“สมาคมเพื่อนชุมชน”	แบ่งปัน
แนวทางปฏบิัตงิานอุตสาหกรรมที่ดใีห้กับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมและร่วมมอืกันสร้าง
ประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมและชุมชนรอบข้าง

จัดเสวนา	“ปรับกระบวนทัศน์อุตสาหกรรมไทย	ก้าวไกลในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	
(AEC)”	ภายใต้โครงการ	“ดาว	เคมคิอล	เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยนื”	ปีที่	4	โดยได้เชญิ
วทิยาการผูท้รงคณุวฒุหิลายท่าน	เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์และความคดิเหน็เกีย่วกบั 
ระบบตลาดใน	AEC	และชีใ้ห้เหน็ถงึความส�าคญัของการเชือ่มโยงภาคธรุกจิกบัสิง่แวดล้อม
และสังคมเพื่อความส�าเร็จที่ยั่งยนืให้กับผู้สนใจทั่วไป	ซึ่งในการเสวนาในครั้งนี้	ผู้บรหิาร
ระดับสูงของบรษิัทฯ	ยังร่วมเป็นวทิยากรแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ	“การเปลี่ยนแปลง
องค์กรส�าหรับการพัฒนาธุรกจิอย่างไร้ขอบเขต”	อกีด้วย	

การประชุมประสานงานให้ค�าปรกึษา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่นคิมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด

กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย 
เปิดบ้านต้อนรับตัวแทนจากชุมชนต่างๆ 

ในจังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เสวนา “ปรับกระบวนทัศน์
อุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC)” 
ภายใต้โครงการ

“ดาว เคมคิอล เพื่ออุตสาหกรรมที่ยั่งยนื”

กจิกรรมสานสัมพันธ์กับชุมชน
รอบโรงงานดาว



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 2558 25ธุรกจิของ
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

การก�าหนดประเด็นที่ส�าคัญ

บรษิัทฯ	ได้จัดท�าการประเมนิประเด็นที่ส�าคัญต่อความยั่งยนื	(Materiality	Assessment)	 
โดยน�าหลักการของ	GRI	G4	มาประยุกต์ใช้	ทั้งนี้	การจัดระดับความส�าคัญจะค�านงึถงึ 
สองตัวแปร	ได้แก่	ความส�าคัญต่อบรษิัทฯ	และความส�าคัญต่อผู้มสี่วนได้เสยี	ประเด็น 
ที่มคีวามส�าคัญมากต่อทั้งบรษิัทฯ	และผู้มสี่วนได้เสยีจะถูกก�าหนดเป็นประเด็นที่ส�าคัญ	 
และน�ามาเปิดเผยในรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื	โดยการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ที่ใช้รายงาน	คอื	แบบหลัก	(In	accordance	-	Core)	ซึ่งเป็นการเปิดเผยตัวชี้วัด
อย่างน้อย	1	หัวข้อต่อ	1	เรื่องที่เป็นสาระส�าคัญ	ซึ่งประเด็นที่ส�าคัญสามารถจัดตามกรอบ 
การพัฒนาที่ยั่งยนืของกลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ได้เป็น 4 ด้าน ได้แก่ การส่งเสรมิ
เศรษฐกจิไทยให้ยั่งยนื	การปฏบิัตงิานด้วยความรับผดิชอบ	การเป็นสถานที่ท�างานที่ดเียี่ยม	 
และองค์กรพลเมอืงที่ดขีองสังคม	โดยมรีายละเอยีด	ดังนี้

ด้าน หมวด ประเด็นที่ส�าคัญ

การส่งเสรมิเศรษฐกจิไทยให้ยั่งยนื หมวดเศรษฐกจิ ผลกระทบทางอ้อมเชงิเศรษฐกจิ

การปฏบิัตงิานด้วยความรับผดิชอบ หมวดสิ่งแวดล้อม น�้าทิ้งและของเสยี

หมวดสังคม ด้านข้อปฏบิัตดิ้านแรงงาน
และงานที่มคีุณค่า

อาชวีอนามัยและความปลอดภัย

การเป็นสถานที่ท�างานที่ดเียี่ยม หมวดสังคม ด้านข้อปฏบิัตดิ้านแรงงาน
และงานที่มคีุณค่า

การจ้างงาน

องค์กรพลเมอืงที่ดขีองสังคม หมวดสังคม ด้านสังคม ชุมชนท้องถิ่น

การก�าหนดประเด็นที่ส�าคัญ

SR
G4-19

ขอบเขตการรายงาน
ภายในองค์กร

SR
G4-20

ขอบเขตการรายงาน
ภายนอกองค์กร	

SR
G4-21

คว
าม

ส�า
คัญ

ต่อ
ผู้ม

สี่ว
นไ

ด้เ
สยี

ความส�าคัญต่อบรษิัทฯ



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 255826 ธุรกจิของ
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

ขอบเขตรายงาน

ขอบเขตของเนื้อหาในรายงานฉบับนี้จะรายงานผลการด�าเนนิงานด้านความยั่งยนื 
ในกจิการที่ด�าเนนิการโดยกลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ส�าหรับประเด็นส�าคัญ 
ที่มกีารรายงานในทุกหมวดนั้นจะครอบคลุมกลุ่มผู้มสี่วนได้เสยีของบรษิัททั้งภายใน 
และภายนอก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงาน	ชุมชนรอบโรงงานในจังหวัดระยอง	 
รวมถงึสังคมในวงกว้างอกีด้วย

ไม่มี

ไม่มี

ค�าอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของข้อมูลที่น�าเสนอในรายงาน 
ฉบับที่ผ่านมา

SR
G4-22

ความเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ 
จากรายงานในฉบับที่ผ่านมา

SR
G4-23



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 2558 27ธุรกจิของ
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสยีของบรษิัทฯ	ที่ส�าคัญประกอบด้วย
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 
และการสร้างการมีส่วนร่วม 

SR
G4-24

SR
G4-25

SR
G4-26

SR
G4-27

พนักงาน

ชุมชน 
รวมไปถึง

คณะกรรมการ
ไตรภาคี

ผู้ร่วมลงทุน

ลูกค้า

หน่วยงานภาครัฐ

คู่ค้า

เจ้าหนี้

สถาบัน
ด้านอุตสาหกรรม 

การค้า 
การลงทุน

สถาบัน
การศึกษา

สื่อมวลชน

ฯลฯ

ผู้รับเหมา

NPO/NGO



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 255828 ธุรกจิของ
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

ตลอดปี 2558 นี้ กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ได้สร้างการมสี่วนร่วมของกลุ่มผู้มสี่วนได้เสยี
ในหลากหลายวธิกีารและหลากหลายช่องทาง	เพื่อรับฟังปัญหา	ความกังวล	ความคดิเห็น	
หรอืข้อเสนอแนะต่างๆ	ที่มตี่อองค์กร	ทั้งนี้	เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการวางแผน	พัฒนา	
ปรับปรุงแก้ไข วธิกีารด�าเนนิงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้มสี่วนได้เสยี 
และแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยนื	ซึ่งตัวอย่างช่องทางที่บรษิัทฯ	ได้รับฟังกลุ่มผู้ม ี
ส่วนได้เสยีในการเสนอแนะข้อคดิเห็นต่างๆ	สามารถศกึษาได้ที่รายงานในหัวข้อ	G4-18

ประเด็นที่ผู้มสี่วนได้เสยีกลุ่มต่างๆ	ให้ความสนใจแสดงไว้โดยสังเขปดังตารางต่อไปนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น การมีส่วนร่วม

พนักงาน • ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลงาน 
• ความกังวลอันเกดิจากงาน 
•	 สภาพการท�างานที่ปลอดภัย

• พัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทน 
ให้สามารถแข่งขันได้

• การท�าแบบส�ารวจและกจิกรรม 
รับฟังความคดิเห็นของพนักงาน	

• น�าวธิปีฏบิัตดิ้านอาชวีอนามัย 
และความปลอดภัยที่ดทีี่สุดมาใช้ 
ในองค์กร

•	 โครงการให้ค�าปรกึษาปัญหาส่วนตัว
พนักงานจากผู้เชี่ยวชาญและมกีารเก็บ
ข้อมูลเป็นความลับ

ชุมชน • มาตรการด้านอาชวีอนามัย  
และความปลอดภัย	โดยเฉพาะ 
การป้องกันผลกระทบด้านของเสยี  
และคุณภาพน�้า

• การส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของชุมชน

•	 การประชุมประสานงานให้ค�าปรกึษา
ด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน	ซึ่งกลุ่มบรษิัท	
ดาว ประเทศไทย มกีารจัดการประชุม
อยู่สองคณะ	โดยคณะที่หนึ่งอยู่ที่นคิม
อุตสาหกรรมเอเซยี	ส่วนคณะที่สอง	 
อยู่ที่นคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

•	 กจิกรรมสานสัมพันธ์	ซึ่งเป็นการประชุม
อย่างไม่เป็นทางการ และเป็นเวท ี
พบปะพูดคุยถงึการด�าเนนิงานของ 
บรษิัทฯ	พร้อมรับฟังความคดิเห็น 
และข้อเสนอแนะจากชุมชน

•	 การด�าเนนิโครงการเสรมิสร้าง 
ความส�าเร็จของชุมชนโดยเน้น 
การมสี่วนร่วมของชุมชนเป็นส�าคัญ	

•	 การส�ารวจชื่อเสยีงและภาพลักษณ์ 
ขององค์กร	

ผู้ร่วมลงทุน • การได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 
ที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

•	 การปฏบิัตติามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด

• การประชุมกรรมการในบรษิัทย่อย 
และบรษิัทร่วม	ซึ่งผู้ร่วมลงทุนสามารถ
แสดงความคดิเห็นและใช้สทิธ ิ
ตามที่เห็นสมควร



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 2558 29ธุรกจิของ
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น การมีส่วนร่วม

ลูกค้า • การส่งมอบสนิค้าที่ตรงเวลา 
ตามคุณภาพและปรมิาณที่ก�าหนด

•	 การส�ารวจความพงึพอใจของลูกค้า
•	 การจัดให้มกีระบวนการที่ลูกค้าสามารถ
ร้องเรยีนเกี่ยวกับคุณภาพ	ปรมิาณ	
ความปลอดภัยของสนิค้าและบรกิาร

• การเข้าพบในวาระต่างๆ ตลอดจนการจดั
กจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างความสัมพันธ์ 
กับลูกค้า

• การให้การสนับสนุนด้านเทคนคิเกี่ยวกับ
การใช้สนิค้าและบรกิารของบรษิัทฯ 

• การตอบสนองต่อการร้องขอ 
ในการเปิดเผยหรอืรายงานข้อมูล

•	 การร่วมกันด�าเนนิโครงการต่างๆ	 
ที่เป็นความรเิริ่มทางด้านสิ่งแวดล้อม
และความรับผดิชอบต่อสังคม

ภาครัฐ •	 การปฏบิัตติามกฎระเบยีบต่างๆ
• การใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
•	 การจ้างงานแรงงานในท้องถิ่น
• ความแน่นอนและระยะเวลาที่เหมาะสม 
ในการออกกฎระเบยีบข้อบังคับต่างๆ

•	 ความเป็นธรรมในนโยบายที่ประกาศใช้

•	 การปฏบิัตติามกฎหมายและรายงานผล
การปฏบิัตอิย่างเคร่งครัด

•	 การจ่ายภาษ	ีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 
ตามระเบยีบและกฎเกณฑ์ที่ภาครัฐ
ก�าหนด

•	 การด�าเนนิโครงการเพื่อสังคม 
โดยการมสี่วนร่วมของบรษิัทฯ	 
ผู้แทนชุมชน	และภาครัฐ

ผู้รับเหมา •	 โอกาสที่เท่าเทยีมกันและความเป็นธรรม
ในระบบการคัดเลอืกผู้รับเหมา

• ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อ 
สภาพเศรษฐกจิและสังคม

•	 สภาพการท�าางานที่มคีวามปลอดภัย
• ข้อตกลงทางธุรกจิที่เป็นธรรมกับ 
ทั้งสองฝ่าย	

• การจัดให้มกีระบวนการคัดเลอืก 
และประเมนิผลผู้รับเหมาที่โปร่งใส 
และตรวจสอบได้

•	 การประชุมภายในระหว่างบรษิัทฯ 
และผู้รับเหมาเพื่อตดิตามผล  
และพัฒนาการปฏบิัตงิานในเรื่อง 
การผลติ	ตลอดจนประเด็นด้าน 
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

คู่ค้า •	 โอกาสที่เท่าเทยีมกันและความเป็นธรรม
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

• ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
• ข้อตกลงทางธุรกจิที่เป็นธรรม 
กับทั้งสองฝ่าย

•	 ปฏบิัตติามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด

•	 การจัดให้มกีระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

•	 การมนีโยบายในการจ่ายค่าตอบแทน 
คู่ค้าตรงตามก�าหนด 

เจ้าหนี้ • ผลตอบแทนจากเงนิกู้และค่าธรรมเนยีม
•	 ความสามารถในการช�าระหนี้ 

และความตรงต่อเวลาในการช�าระหนี้
•	 ปฏบิัตติามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้

อย่างเคร่งครัด

• การพบปะและประชุม 
ตามความเหมาะสม



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 255830 ธุรกจิของ
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น การมีส่วนร่วม

สื่อมวลชน • ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับธุรกจิของดาว
มากขึ้น

•	 ต้องการให้มกีารประชุมแถลง 
ผลประกอบการประจ�าปี 

• ต้องการให้ผู้บรหิารพบปะสื่อมวลชน
มากขึ้น	

•	 เชญิเข้าร่วมกจิกรรมของบรษิัท 
เมื่อมโีอกาส

• การท�าผลส�ารวจทัศนคตขิองสื่อมวลชน
ที่มตี่อกลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

•	 การเชญิสื่อมวลชนเข้าร่วมกจิกรรม 
เยี่ยมชมโรงงานของบรษิัทฯ	 
ในนคิมอุตสาหกรรมเอเซยี

•	 การเชญิสื่อมวลชนเข้าร่วมกจิกรรม
ความรับผดิชอบต่อสังคมของบรษิัทฯ

องค์กรไม่แสวงหาก�าไร	
(NPO)/
องค์กรพัฒนาเอกชน
(NGO)

• ความสนใจในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ของบรษิัทฯ

•	 การเชญิเข้าร่วมกจิกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
ของบรษิัทฯ 

• การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบรหิารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมตามวาระที่เหมาะสม

•	 การร่วมมอืกับองค์กรไม่แสวงหาก�าไร	
(NPO)	ในการด�าเนนิโครงการ 
ความรับผดิชอบต่อสังคม

รายงานฉบับนี้เป็นการรายงานข้อมูลภายในปี	2558	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยนืฉบับแรกของกลุ่มบรษิัท	ดาว	
ประเทศไทย	ที่ยดึถอืแนวทางการรายงานของ	GRI-G4	ส�าหรับรายงานฉบับที่ผ่านมาคอื
รายงานผลการด�าเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยนื	ปี	2557	ซึ่งสามารถศกึษา 
ได้จาก	http://www.dow.com/thailand/publications/

1 ปี

ช่วงเวลาในการรายงาน

SR
G4-28

ข้อมูลเกี่ยวกับ
รายงานฉบับที่ผ่านมา

SR
G4-29

รอบระยะเวลาการรายงาน

SR
G4-30



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 2558 31ธุรกจิของ
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
โทรศัพท์	 +66	2365	7000
โทรสาร	 +66	2381	1249

ปีนี้เป็นปีแรกที่กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ได้น�าแนวทาง GRI G4 มาใช้ในการท�ารายงาน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื	เพื่อความสะดวกในการศกึษาข้อมูลในแต่ละหัวข้อ	ท่านสามารถ
ดูในส่วนเชงิอรรถในท้ายรายงานฉบับนี้	เรามคีวามมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของรายงาน 
โดยการน�าบุคคลภายนอกมาตรวจสอบข้อมูลในอนาคต	ทั้งนี้	เพื่อการเปิดเผยข้อมูล 
อย่างโปร่งใสและเพื่อให้เกดิความเชื่อมั่นในรายงานมากยิ่งขึ้น

กลุม่บรษิทั	ดาว	ประเทศไทย	ด�าเนนิธรุกจิด้วยความโปร่งใสภายใต้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ด	ีคณะกรรมการของแต่ละบรษิัทจะได้รับการแต่งตั้ง	และมรีายละเอยีดอ�านาจหน้าที่ 
ตามที่ก�าหนด	โดยที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น	คณะกรรมการของกลุ่มบรษิัท	ดาว	เคมคิอล	
ประเทศไทยนั้น จะประกอบไปด้วยผู้บรหิารระดับสูงที่ได้รับการเสนอชื่อมาจากบรษิัทแม่
ทั้งหมด	ในส่วนของคณะกรรมการของกลุ่มบรษิัทร่วมทุนนั้น	จะประกอบไปด้วยผู้บรหิาร
ระดับสูงที่ได้รับการเสนอชื่อมาจากบรษิัท ดาว เคมคิอล และบรษิัทร่วมทุนในสัดส่วน 
ที่เท่าๆ	กันตามการถอืหุ้น	

ดาวยดึมั่นในหลักการก�ากับดูแลกจิการที่ดแีละยดึมั่นในเรื่องของความซื่อสัตย์และมาตรฐาน
ด้านจรยิธรรมขั้นสูงสุด	โดยมกีรรมการบรษิัทและผู้บรหิารเป็นแบบอย่างที่ดใีนการปฏบิัติ
ตามมาตรฐานด้านจรยิธรรมขั้นสูงสุด การพัฒนาอย่างยั่งยนืในระยะยาวของเรานั้น 
ขึ้นอยู่กับอุดมการณ์เหล่านี้	และผู้ถอืหุ้น	คณะกรรมการ	ผู้บรหิาร	ลูกค้า	ตลอดจนชุมชน 
ของเรา ต่างมคีวามคาดหวังในมาตรฐานระดับสูงนั้นจากเราเช่นกัน 

การติดต่อสอบถามเนื้อหา
ในรายงานฉบับนี้

SR
G4-31

ตารางระบุต�าแหน่ง
การเปิดเผยข้อมูล
ในรายงานฉบับนี้ 

SR
G4-32

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การตรวจสอบข้อมูลของรายงาน
ฉบับนี้โดยบุคคลภายนอก

SR
G4-33

โครงสร้างการก�ากับดูแลองค์กร

SR
G4-34



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 255832 ธุรกจิของ
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

พันธกจิ	วสิัยทัศน์	ค่านยิมองค์กร	และกลยุทธ์ในการด�าเนนิธุรกจิของดาวนั้น	นับรวมเป็น 
องค์ประกอบที่ส�าคัญ	ที่แสดงถงึเหตุผลที่ท�าให้บรษิัทฯ	ยนืหยัดอยู่ได้	ความเป็นตัวตน 
ขององค์กร	ความมุ่งมั่นตั้งใจ	รวมไปถงึวธิกีารที่จะท�าในสิ่งที่มุ่งมั่นเหล่านั้น	องค์ประกอบ
เหล่านี้แสดงถงึข้อมูลเชงิลกึขององค์กร	แรงจูงใจ	และแนวทางการเตบิโตและการบรรลุ 
เป้าหมายของเรา

พันธกิจ:

เราจะมุ่งมั่น
สร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อลูกค้าของเรา 
ด้วยการผสมผสานองค์ความรู้
ด้านเคมี ชีววิทยา 
และฟิสิกส์เข้าด้วยกัน

วิสัยทัศน์:

เราจะเป็นบรษิทัด้านวทิยาศาสตร์ทีม่คีณุค่า 
และได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก 
เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดในระยะยาว

ค่านิยม:

ความซื่อสัตย์
สุจริต

การเคารพ
ผู้อื่น

พิทักษ์โลก
ของเรา

ค่านิยมองค์กรและจริยธรรม
ในการด�าเนินธุรกิจ 

SR
G4-56



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 2558 33ธุรกจิของ
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

ประมวลจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของดาว	

มาตรฐานระดับเพชร	(The	Diamond	Standard)	–	ยดึมั่นในอุดมการณ์ของบรษิัทในชวีติ
ประจ�าวัน 

ดาวมุ่งมั่นพัฒนาและมใีจรักในงานด้านเคมี	เราเชื่อมั่นในศักยภาพของเคมศีาสตร์ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงมนุษยชาตใิห้ดขีึ้นได้	พันธสัญญาที่ยิ่งใหญ่ของธุรกจิเรานั้นคอืการท�างานเพื่อ
ที่ท�าให้โลกน่าอยู่ขึ้น	ทั้งทางตรงด้วยผลติภัณฑ์ของเรา	และทางอ้อมด้วยการปฏบิัตงิานของ
บรษิัท ในเรื่องการจ้างงาน การกระตุ้นเศรษฐกจิ และการพัฒนามาตรฐานในการด�าเนนิชวีติ
ของผูค้น	เราซึง่ให้ความส�าคญักบัเป้าหมายเหล่านีอ้ย่างจรงิจงั	และให้ความส�าคญักบั	“วธิกีาร”	
เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวด้วยเช่นกัน	อุดมการณ์ของเราด้านความซื่อสัตย์	การให้เกยีรต ิ
ผูอ้ืน่	และการปกป้องโลก	แสดงให้เหน็อย่างเด่นชดัในวฒันธรรมองค์กร	และเชือ่มโยงพวกเรา
แต่ละคนเข้าด้วยกัน 

มาตรฐานระดับเพชร	หรอื	The	Diamond	Standard	ซึ่งเป็นแนวทางมาตรฐานทางจรยิธรรม
เพื่อการด�าเนนิธุรกจิของบรษิัท	ดาว	ซึ่งครอบคลุมจรยิธรรมหลายแง่มุมและมคีวามชัดเจน
ในตัวเอง อกีทั้งยังเป็นสิ่งก�าหนดความคาดหวังและเป็นแนวทางเพื่อการประพฤตปิฏบิัตขิอง
พนักงาน	ทั้งนี้	เพื่อให้พนักงานสามารถตัดสนิใจได้อย่างมจีรยิธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย	
และเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้เกยีรตผิู้อื่น	ซึ่งไม่ใช่เพยีงในองค์กร	แต่เราต้องรับผดิชอบ 
แม้จะอยูน่อกบรษิทัด้วย	โดยมาตรฐานระดบัเพชร	หรอื	The	Diamond	Standard	นีบ้งัคบัใช้กบั
พนักงานทั้งหมด	รวมถงึบรษิัทร่วมทุนเอสซจี	ี–	ดาว

ดาวปลูกฝังมาตรฐานระดับเพชร	หรอื	The	Diamond	Standard	นี้ทั้งในผู้บรหิารและพนักงาน
ทุกคนนับตั้งแต่วันแรกที่ร่วมงานกับบรษิัท ตลอดจนมกีารอบรมหลักการและการปฏบิัตติาม
มาตรฐานระดับเพชร	หรอื	The	Diamond	Standard	อย่างต่อเนื่อง	

สิ่งเหล่านี้คอืรากฐานการปฏบิัตขิองเราและช่วยส่งเสรมิให้เกดิการด�าเนนิธุรกจิอย่างยุตธิรรม
และมคีวามรบัผดิชอบต่อกนัและกนัและต่อชมุชน	ช่วยในการตดัสนิใจทีด่	ีถกูต้องตามกฎหมาย	 
และรับผดิชอบต่อสังคม 



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 255834



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 2558 35



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 255836 ส่งเสรมิ
เศรษฐกจิไทยให้ยั่งยนื

ผลด้านเศรษฐกิจ

ด้วยประเทศไทยเป็นตลาดที่มคีวามแข็งแกร่ง	ทรัพยากรบุคคลมทีักษะและความสามารถ	 
อกีทั้งภาครัฐให้การสนับสนุนภาคธุรกจิเป็นอย่างดี	ท�าให้กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	
สามารถด�าเนนิธุรกจิได้อย่างราบรื่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ	บรษิัทฯ	มองเห็นโอกาส 
และท�าการพัฒนาเทคโนโลยแีละโซลูชันใหม่ๆ	เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดมา
อย่างต่อเนื่อง

ความส�าเร็จส�าคัญในรอบปี	2558

ในปี 2558 กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย มผีลด�าเนนิงานที่ดมีากในหลายๆ ด้าน

ด้านการผลติเป็นไปอย่างราบรื่นตามเป้าหมายโดยบรษิัทฯ	สามารถบรรลุเป้าหมายผลติ
สนิค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าด้วยความเที่ยงตรงและไว้วางใจได้	(Product	Supply	Reliability)	
โดยมอีัตราการผลติสนิค้า	เพื่อส่งให้ลูกค้าด้วยความเที่ยงตรงและไว้วางใจได้คดิเป็น 
ร้อยละ	96.3	ซึ่งดกีว่าปี	2557	ที่มอีัตราอยู่ที่ร้อยละ	94	และถอืเป็นฐานการผลติที่ม ี
ผลประกอบการด้านผลติสนิค้าที่เที่ยงตรงและไว้วางใจได้ที่ดทีี่สุดแห่งหนึ่งของดาวทั่วโลก	 
นอกจากนี้	โรงงานของกลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	เกนิกว่าครึ่งหนึ่งสามารถสร้างสถติิ
ปรมิาณการผลติประจ�าปีใหม่	(annual	production	record)	ในปีนี้อกีด้วย

สรุปข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

SR
G4-DMA



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 2558 37ส่งเสรมิ
เศรษฐกจิไทยให้ยั่งยนื

ส�าหรับการก่อสร้างโรงงานใหม่คอืโรงงานโพลอิเีทอร์	โพลอิอลในนคิมอุตสาหกรรมเอเซยี	
แล้วเสร็จและสามารถเปิดด�าเนนิการในเชงิพาณชิย์ได้ในช่วงไตรมาสที่	1	ปี	2558	โดย
โรงงานนี้มกี�าลังผลติสูงสุด	200	กโิลตันต่อปี	และใช้เทคโนโลยลี่าสุดในการผลติโพลอิอล 
ในการออกแบบกระบวนการผลติ	ช่วยลดการใช้พลังงานจากการผลติได้ถงึร้อยละ	50	-	70	 
และไม่มกีากของเสยีจากการผลติเลย	โพลอิอลเป็นผลติภัณฑ์หลักที่สามารถน�าไปใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการผลติผลติภัณฑ์โพลยิูรเีทน	เช่น	อุตสาหกรรมผลติ
วัสดุท�าฟูกที่นอน	วัสดุที่ใช้ท�าเบาะเฟอร์นเิจอร์และรถยนต์	สารที่ใช้ในการเคลอืบผวิอุปกรณ์	
วัสดุอุดกันรั่ว เป็นต้น

ความยั่งยืน:	พลังในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ดาวสามารถผลักดันให้เกดิการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดขีึ้น	ด้วยการค้นคว้าและคดิค้นนวัตกรรม
เพื่อแก้ไขปัญหาและความท้าทายต่างๆ	ส่งเสรมิความก้าวหน้าของมนุษย์อย่างยั่งยนื	พร้อมๆ	
ไปกับการสร้างความเจรญิทางธุรกจิ	ซึ่งการผนวกเป้าหมายความยั่งยนืเข้ากับกลยุทธ์ 
ทางธุรกจิและการบรหิารจัดการองค์กรนั้น	ช่วยให้กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	สามารถใช้
ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า	และส่งเสรมิให้การผลติและการเตบิโตทางธุรกจิเป็นไปอย่างยั่งยนื

ผลต่อเศรษฐกิจโดยตรง

การสร้างงานและการพัฒนาทักษะความช�านาญให้กับคนไทย

กลุม่บรษิทั	ดาว	ประเทศไทย	ให้ความส�าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรและส่งเสรมิ 
การจ้างงาน	จ�านวนพนักงานของบรษิัทฯ	เพิ่มขึ้นจาก	700	ต�าแหน่ง	ในปี	2552	เป็นจ�านวน
กว่า	930	คน	ในปี	2558	และบรษิัทฯ	ได้ว่าจ้างพนักงานสัญญาจ้างจ�านวนกว่า	10,000	คน	
เพื่อปฏบิัตงิานในพื้นที่ในช่วงการก่อสร้างโรงงานในโครงการส่วนขยายอกีด้วย

นอกจากนี้	บรษิัทฯ	ยังให้ความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน	อาทิ	มกีารส่ง
พนักงานไปฝึกอบรมในประเทศต่างๆ	เช่น	แคนาดา	เยอรมนี	เบลเยยีม	และสหรัฐอเมรกิา	 
ซึ่งพนักงานเหล่านั้นจะมโีอกาสได้เรยีนรู้เทคโนโลยทีี่ทันสมัยและโอกาสความก้าวหน้า 
ในอาชพี	โดยอาจมโีอกาสเข้ารับต�าแหน่งต่างๆ	ในต่างประเทศได้	นอกจากนี้	บรษิัทฯ	 
ยังมโีครงการที่ช่วยเสรมิทักษะความช�านาญให้กับผู้รับเหมาช่วงอกีด้วย

สนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ตลอดระยะเวลาเกอืบ 50 ปีของการด�าเนนิงานของกลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย เราได้ 
เข้าไปมสี่วนสนับสนุนส่งเสรมิกจิกรรมทั้งทางด้านเศรษฐกจิและสังคมในระดับท้องถิ่น	 
ได้แก่	การช�าระภาษใีห้แก่ท้องถิ่น	การสนับสนุนกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า	
และสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมต่างๆ	

เราให้การสนับสนุนสนิค้าและบรกิารที่พัฒนาขึ้นโดยชุมชนต่างๆ	รอบพื้นที่ที่เราตั้งอยู่	 
ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายที่มเีป้าหมายสนับสนุนเศรษฐกจิของชุมชนใกล้เคยีง	ทั้งนี้	 
ในปี	2558	กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ใช้งบประมาณกว่า	65	ล้านบาท	เพื่อซื้อสนิค้า 
และบรกิารจากชุมชนต่างๆ	รอบอ�าเภอมาบตาพุดและอ�าเภอบ้านฉาง	ซึ่งการใช้จ่ายของ 
บรษิัทฯ	มสี่วนช่วยกระตุ้นการไหลเวยีนเงนิสดในระบบเศรษฐกจิของท้องถิ่นอกีด้วย	และใช้ 
งบประมาณมากกว่า	20	ล้านบาท	เพื่อด�าเนนิโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมต่างๆ	 
ในประเทศไทยอกีด้วย



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 255838 ส่งเสรมิ
เศรษฐกจิไทยให้ยั่งยนื

ผลต่อเศรษฐกิจโดยอ้อม

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ให้ความส�าคัญต่อการเตบิโตทางธุรกจิไปพร้อมๆ	กับการเตบิโต 
ของชุมชนและสังคมโดยรอบ	การขยายตัวของธุรกจิโดยเฉพาะการขยายโรงงานใหม่ๆ	 
ในจงัหวดัระยองนัน้ไม่เพยีงส่งผลโดยตรงต่อการสร้างงานในพืน้ทีเ่ท่านัน้	แต่ยงัส่งผลโดยอ้อม 
ต่อการถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรูโ้ดยเฉพาะด้านเทคโนโลยแีละการพฒันาฝีมอืแรงงาน	
และการเพิ่มการจ้างงานซึ่งช่วยการกระตุ้นเศรษฐกจิท้องถิ่นอกีด้วย	

ผลด้านเศรษฐกจิโดยอ้อม	ได้แก่

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมในประเทศไทย

บรษิัทฯ	เน้นการคดิค้นเทคโนโลยแีละผลติภัณฑ์ใหม่ๆ	ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อลูกค้า 
และอุตสาหกรรมการผลติในประเทศไทย เช่น อุตสาหกรรมการผลติสทีาบ้าน อุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร	อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์	อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	
และกจิการผลติสนิค้าอาหารและยา	เป็นต้น	เนื่องจากสนิค้าของบรษิัทฯ	สามารถเพิ่มมูลค่า
ให้แก่สนิค้าและธุรกจิ	และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่หลากหลายได้	จงึมสี่วน 
ในการช่วยส่งเสรมิความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมไทย

การถ่ายทอดเทคโนโลยี/องค์ความรู้สู่สาธารณชน

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	จะด�าเนนิการก่อสร้างโรงงานด้วยการน�าเทคโนโลยทีี่ม ี
ความทันสมัยที่สุด	ณ	ช่วงเวลานั้นๆ	มาใช้กับโรงงาน	สิ่งเหล่านี้ท�าให้เราสามารถด�าเนนิการ 
ตามนโยบายการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลติได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	 
และสามารถบรหิารการใช้วัตถุดบิและทรัพยากรในการผลติได้เป็นอย่างดี	โดยเทคโนโลยี 
ที่น�ามาใช้เป็นเทคโนโลยขีั้นสูง	ดังนั้น	วศิวกรชาวไทยจงึได้มโีอกาสท�างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
และผู้มปีระสบการณ์จากทั่วโลก	ซึ่งนับเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และวธิปีฏบิัตงิาน
เทคโนโลยใีหม่ๆ	มาสู่ประเทศไทยอยู่เสมอ	นอกจากการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากพนักงานดาว
ด้วยกันเองแล้ว	กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ยังเน้นการแบ่งปันองค์ความรู้ทั้งในเรื่อง 
การบรหิารจัดการเทคโนโลยแีละองค์ความรู้ของดาวในด้านต่างๆ	เช่น	เรื่องความปลอดภัย
อาชวีอนามัย	สิ่งแวดล้อม	และพลังงานให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	โดยเฉพาะ 
ผู้ประกอบการต่างๆ	ในภาคอุตสาหกรรม	ซึ่งจะได้น�าความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดในการพัฒนา
อุตสาหกรรมของตนเองและอุตสาหกรรมในระดับประเทศต่อไป

การแบ่งปันความรู้

ในช่วง	5	ปีที่ผ่านมา	บรษิัทฯ	ได้จัดท�าโครงการ	“ดาว	เคมคิอล	เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยนื”	โดย 
ได้พฒันาหลกัการลนีเพือ่สิง่แวดล้อมเข้ามาประยกุต์ใช้เพือ่พฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนผู้ผลติในแวดวงอุตสาหกรรมในการปรับปรุงมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงงาน	ส่งเสรมิด้านการจัดการและการผลติให้มี
ประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น	ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่เพยีงช่วยพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมของ
ผู้ประกอบการเท่านั้น	แต่ยังส่งผลกระทบเชงิบวกทางเศรษฐกจิและสังคมทั้งต่อตัวองค์กร	
พนักงาน	และสังคมในวงกว้าง	โดยสามารถดูได้จากรายละเอยีดของโครงการฯ	ได้ที่ส่วน	
“องค์กรพลเมอืงที่ดขีองสังคม”	

ผลด้านเศรษฐกิจโดยอ้อมที่ส�าคัญ
รวมถึงขนาดของผลกระทบ

SR
G4-EC8



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 2558 39ส่งเสรมิ
เศรษฐกจิไทยให้ยั่งยนื

ส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ความส�าเร็จทางธุรกจิของกลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ช่วยต่อยอดให้เกดิการขยายธุรกจิ
อื่นๆ	ในท้องถิ่น	โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งฐานการผลติของบรษิัทฯ	คอื	จังหวัดระยอง	
กจิการของเราสร้างโอกาสทางธุรกจิให้แก่ผู้ผลติสนิค้าและวัตถุดบิ	คู่สัญญาและสมาชกิ 
ผู้อยู่อาศัยในชุมชนโดยรอบ

ส่งเสริมธุรกิจเช่ารถยนต์

รถยนต์ทุกคันที่กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ใช้ในการด�าเนนิงานของบรษิัทฯ	ในพื้นที่จังหวัด
ระยองได้จดทะเบยีนในจังหวัดระยอง 

ส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาศักยภาพของกิจการโลจิสติกส์

จากการขยายโรงงานของบรษิทัฯ	ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา	ช่วยให้กจิการโลจสิตกิส์ในเขตพืน้ที่ 
จังหวัดระยองและชลบุรเีตบิโต	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกจิตู้คอนเทนเนอร์ส�าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร	ธุรกจิขนส่ง	รวมทั้งธุรกจิแบ่งบรรจุสนิค้าเพื่อการส่งออก	ซึ่งส่งผลต่อ 
การจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้นอกีด้วย	การเช่าคลังสนิค้าที่แหลมฉบังให้เป็นศูนย์ขนถ่ายสนิค้า 
แห่งใหม่ของบรษิัทฯ	ช่วยลดปัญหาความหนาแน่นของการจราจรในสองพื้นที่ในแต่ละวัน	
รวมไปถงึการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรทางด้านโลจสิตกิส์ภายนอกที่เกี่ยวข้องส�าหรับ 
การจัดการด้านโลจสิตกิส์	ทั้งด้านมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย	การจัดการ
คุณภาพส�าหรับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ	รวมไปถงึการท�างานร่วมกับผู้ให้บรกิาร 
ด้านการขนส่งสนิค้าเพื่อพัฒนาระบบการจัดการรถบรรทุก	(Truck	Management	System:	
TMS)	ซึ่งถอืเป็นการเพิ่มประสทิธภิาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 
โลจสิตกิส์ไทย	

นอกจากนี้	การเปิดโรงงานโพลอิอลแห่งใหม่ของบรษิัทฯ	ในปี	2558	ยังช่วยสนับสนุนให้เกดิ
การเตบิโต	พัฒนา	และเพิ่มมูลค่าการบรกิารด้านโลจสิตกิส์ไทย	โดยเฉพาะในด้าน	ISO	tank	
ลานจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์	คลังสนิค้า	ท่าเรอื	และการบรรจุลงถัง	รวมไปถงึการเพิ่มการจ้าง
งานในอุตสาหกรรมโลจสิตกิส์ของประเทศอกีด้วย	

เนื่องจากปรมิาณการส่งออกสนิค้าบรเิวณท่าเรอืแหลมฉบังเพิ่มมากขึ้น	กลุ่มบรษิัท	ดาว	
ประเทศไทย	จงึได้ร่วมมอืกับคณะท�างานในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	เพื่อร่วมเสนอ
แนวทางปรับปรุงการจราจรที่แออัดในท่าเรอืฯ	ให้แก่ท่าเรอืแหลมฉบัง	รวมไปถงึกระทรวง
คมนาคม	ซึ่งสิ่งนี้ช่วยสนับสนุนให้เกดิการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันอุตสาหกรรม 
การส่งออกของไทย

บรษิัทฯ	ยังคงให้ความส�าคัญและรักษามาตรฐานการขนส่งสนิค้า	ทั้งในแง่การสร้างเสรมิ
ความรู้การจัดการด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามัยให้กับผู้ประกอบการโลจสิตกิส์	 
การตรวจวัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง	การตดิตั้งระบบ	GPS	เพื่อตรวจตดิตาม 
เส้นทางการเดนิรถ	และการตรวจสอบระบบอย่างเป็นประจ�าต่อเนื่อง	รวมถงึได้เริ่มทดลอง 
ตดิตั้งโทรทัศน์วงจรปิดกับรถขนส่ง	ทั้งนี้	เพื่อให้เกดิความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจาก
อุบัตเิหตุที่อาจจะเกดิขึ้น

คลังแบ่งบรรจุสนิค้าที่แหลมฉบัง

ตดิตั้งโทรทัศน์วงจรปิดในรถขนส่ง

กระบวนการแบ่งบรรจุสนิค้า
ส�าหรับอุตสาหกรรมอาหาร
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“การปฏบิัตงิานด้วยความรับผดิชอบ”	(Responsible	Care®)	ถอืเป็นพันธสัญญาของดาว 
ในการผลติและการบรหิารจัดการเคมภีัณฑ์ทั่วโลก	เราถอืว่าการด�าเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อม	
อาชวีอนามัย	และความปลอดภัย	คอืวถิแีห่งการด�าเนนิชวีตินับตั้งแต่ก่อตั้งบรษิัทฯ	 
การประกาศค�ามั่นที่ว่า	“การปฏบิัตงิานด้วยความรับผดิชอบ”	นั้น	เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มั่นใจว่า	การด�าเนนิงานของดาวไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกล้วนส่งผลดตี่อทั้งบรษิัทฯ	รวมไปถงึ
ชุมชนโดยรอบ	อกีทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดใีห้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ	อกีด้วย

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ที่ดาว การป้องกันอันตรายแก่บุคคลและการพิทักษ ์
สิ่งแวดล้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆ กิจกรรมที่เราท�า  
และในทุกๆ การตัดสินใจของเรา พนักงานของเราทุกคน
มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์และการผลิต
ของเราเป็นไปตามมาตรฐานของรัฐ หรือมาตรฐานของดาว
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่า เป้าหมาย 
ของเรา คือ การขจัดการบาดเจ็บทั้งมวล การป้องกัน 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของบุคคล  
การลดขยะของเสียและการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ในทุกๆ ขั้นตอนตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เราจะหาทาง 
ปรบัปรงุผลงานของเราอย่างต่อเนือ่ง จะรายงานความก้าวหน้า
ของความพยายามนี้ และจะตอบสนองต่อสาธารณชนทั่วไป

กลุม่บรษิทั	ดาว	ประเทศไทย	ได้น�าหลกัการใช้เทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุและการปฏบิตัิ
งานอย่างมวีนิัย	(Most	Effective	Technology	and	Operating	Discipline)	มาปฏบิัต	ิทั้งด้าน
การบรหิารจัดการภายในและการด�าเนนิธุรกจิกับคู่ค้า	ทั้งนี้	มาตรการด้านความปลอดภัย	
อาชวีอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	เป็นกลไกส�าคัญประการหนึ่งที่ผลักดันให้เกดิการปรับปรุง
การผลติสนิค้าด้วยความเที่ยงตรงและไว้วางใจได้	ประสทิธภิาพการผลติ	และคุณภาพใน
กระบวนการผลติ	อกีทั้งยังน�าไปสู่ความร่วมมอืระหว่างผู้เชี่ยวชาญในสายการปฏบิัตงิานและ
สายธุรกจิ	เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการด�าเนนิงานของบรษิัทฯ	และสร้างความเตบิโตอย่างยั่งยนื

เรามุ่งมั่นที่จะไม่ให้เกดิการบาดเจ็บใดๆ	รวมถงึการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ	ตลอดจนลดปรมิาณของเสยี	และส่งเสรมิการอนุรักษ์ทรัพยากรในทุกขั้นตอน
การผลติ	พนักงานของเราต้องได้รับการฝึกอบรมด้านการท�างานตามกระบวนการ 
เพื่อความปลอดภัยต่างๆ	ตั้งแต่ขั้นตอนการท�างานด้วยความปลอดภัยในกระบวนการผลติ
และการรับมอืต่อเหตุฉุกเฉนิในกระบวนการผลติ	ไปจนถงึโครงการต่างๆ	ที่ส่งเสรมิการปฏบิัติ
งานควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	อาท	ิโครงการลดของเสยี	 
“Waste	Reduction	Always	Pays	(WRAP)”	และโครงการรณรงค์การปฏบิตังิานอย่างปลอดภยั	
“Safe	a	Life”

สรุปข้อมูลด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

SR
G4-DMA
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การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	มั่นใจว่าการด�าเนนิงานด้านความปลอดภัยของเรานั้นเป็นเลศิ 
เช่นเดยีวกันกับการด�าเนนิงานของบรษิัทดาวในประเทศอื่นๆ	ทั่วโลกและถอืว่าความปลอดภัย 
เป็นความรับผดิชอบของพนักงานทุกคน	เรามคีวามเชื่อมั่นว่าอุบัตเิหตุเป็นศูนย์ได้	ดังนั้น	
พนักงานทุกคนจงึปฏบิัตติามนโยบายด้านความปลอดภัยขององค์กร	และวสิัยทัศน์การลด
อุบัตเิหตุให้เป็นศูนย์	(Vision	of	Zero)	อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ยดึมั่นในค่านยิม	“พทิักษ์โลกของเรา”	ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจ 
ของการด�าเนนิธุรกจิของดาวทั่วโลกและตระหนักถงึภารกจินี้อยู่เสมอในทุกย่างก้าวของ 
การด�าเนนิธุรกจิ	เราให้ความส�าคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในพื้นที่ 
ที่เราด�าเนนิธุรกจิ	มุ่งลดปรมิาณของเสยีในทุกขั้นตอนการปฏบิัตงิาน	ควบคู่ไปกับการด�ารงไว้
และการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรต่างๆ	ให้มปีระสทิธภิาพสูงสุด	และลดผลกระทบ 
ที่จะเกดิกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

การลด การน�ากลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิล 
กลุม่บรษิทั	ดาว	ประเทศไทย	เฝ้าตดิตาม	สงัเกตและควบคมุการปล่อยของเสยีตัง้แต่จดุเริม่ต้น
จนถงึจุดสิ้นสุดของกระบวนการผลติอย่างใกล้ชดิ	โดยใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมัย	เพื่อให้แน่ใจว่า 
จะไม่มผีลกระทบใดๆ	ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบด้วยนโยบาย	3R	คอื	การลด	 
(Reduce)	การน�ากลับมาใช้ใหม่	(Reuse)	และการรไีซเคลิ	(Recycle)	รวมทั้งส่งเสรมิการใช้
ประโยชน์สงูสดุจากกากของเสยีทีเ่กดิขึน้	ไม่ว่าจะเป็นการน�าไปใช้เป็นวตัถดุบิในภาคส่วนอืน่ๆ	 
เพื่อลดการฝังกลบให้น้อยที่สุด	นอกจากนี้	บรษิัทฯ	ยังมมีาตรการและการตรวจสอบและ
ตดิตามผูใ้ห้บรกิารก�าจดัของเสยีอย่างเข้มงวด	โดยก�าหนดให้รถขนถ่ายของเสยีของผูใ้ห้บรกิาร
เหล่านัน้จะต้องตดิตัง้ระบบก�าหนดต�าแหน่งด้วยสญัญาณดาวเทยีมหรอืจพีเีอส	(GPS)	เพือ่ให้ 
สามารถตรวจตดิตามยานพาหนะทีข่นถ่ายของเสยีไปทิง้อย่างถกูต้อง	เหมาะสม	และปลอดภยั	
นอกจากนี้	ยังมกีารสุ่มตรวจสอบการขนส่งโดยการขับรถตดิตามรถขนส่งกากของเสยีจาก
กลุ่มบรษิัทฯ ไปยังบรษิัทรับก�าจัดกากของเสยี เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขนส่งกากของเสยีปฏบิัตติาม
ข้อก�าหนดการขนส่งอย่างเคร่งครัด 

เรามุ่งมั่นลดปรมิาณของเสยี	น�้าเสยี	และน�้าทิ้ง	โดยได้ตรวจสอบคุณภาพของน�้าและมรีะบบ
เฝ้าระวงัอย่างต่อเนือ่งด้วยระบบออนไลน์	เพือ่ให้แน่ใจว่าน�า้ทีเ่ราปล่อยสูภ่ายนอกไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความใส่ใจในการด�าเนนิการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลติ  
กลุม่บรษิทั	ดาว	ประเทศไทย	จงึได้รบัการรบัรองระบบการจดัการสิง่แวดล้อม	หรอื	ISO	14001	
การรับรองอุตสาหกรรมสเีขยีว	รางวัลธงธรรมาภบิาลสิ่งแวดล้อม	และการรับรองโรงงาน
อุตสาหกรรมเชงินเิวศ

ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง
กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ใช้ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง	ซึ่งเป็นระบบ
วเิคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์ตลอด	24	ชั่วโมง	เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง 
ของโรงงานของบรษิัทฯ	ในจังหวัดระยอง	เพื่อให้แน่ใจว่าสารที่ปล่อยออกมานั้นอยู่ภายใต้ 
การควบคุมตามมาตรฐานของทางราชการที่ก�าหนดไว้อย่างเข้มงวด และไม่ส่งผลเสยีต่อ 
สิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ	โดยระบบดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลของ
การนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเฝ้าระวังและรายงานข้อมูล
ตามเวลาที่เกดิขึ้นจรงิอย่างโปร่งใสไปยังหน่วยงานภาครัฐ	
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ระบบควบคุมสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
นับตั้งแต่แรกขั้นตอนการออกแบบโรงงาน กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ได้น�าเทคโนโลยี 
ที่ดทีี่สุดมาใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถควบคุมการปล่อยสารประกอบอนิทรยี์ระเหยง่ายได้ 
และเป็นไปตามมาตรฐานของดาวหรอืมาตรฐานของทางราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ที่เข้มงวดมากกว่า นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยังได้น�าเทคโนโลย ี“ระบบปิด” (Close System) 
ส�าหรับการขนถ่ายสารเคม ี(ท่อไหลกลับไอระเหย ตัวเชื่อมในการถ่ายสารเคม ีเป็นต้น)  
การเปิดผนกึหรอืการใช้ปั๊มปิดผนกึ 2 ชั้น ระบบเก็บตัวอย่างวัตถุไฮโดรคาร์บอนแบบปิด  
รวมไปถงึระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMS) ซึ่งรวมถงึการเฝ้าตดิตาม 
การระเหยของก๊าซด้วย นอกจากนั้น เรายังมโีปรแกรมตรวจสอบตดิตามเพื่อตรวจตรา 
การรั่วไหลเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจเกดิขึ้นได้จากปั๊ม วาล์ว ลูกสูบ ภายในโรงงานและจะด�าเนนิ
การซ่อมแซมอย่างรวดเร็วทันททีี่ตรวจจับได้ถงึการรั่วไหลดังกล่าว นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้
พนักงานและผู้รับเหมามคีวามตระหนักรู้และตื่นตัวในการรายงานเหตุและมกีารด�าเนนิการ
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย 

การอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเตบิโตของธุรกจิอย่างยั่งยนื กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย มุ่งมั่น 
ในการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมปีระสทิธภิาพ โรงงานแต่ละแห่งด�าเนนิกจิกรรม 
ที่หลากหลายเพื่อลดอัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลติอย่างต่อเนื่อง อาท ิการเพิ่ม
ประสทิธภิาพของกระบวนการผลติเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลงิ เช่น การตดิตั้ง
ชดุควบคมุความเรว็รอบมอเตอร์ (Variable Frequency Drive: VFD) เพือ่ปรบัลดความเรว็รอบ
ของเครื่องสูบ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้ากรณทีี่มคีวามต้องการไฟฟ้าต�่า การปรับสูตรการผลติ  
การลดการใช้ก๊าซธรรมชาตใินกระบวนการผลติและกระบวนการดูดซับสิ่งปนเปื้อนของสาร
ตั้งต้น การตดิตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยทีี่มปีระสทิธภิาพในการประหยัดพลังงานในโรงงาน
และส�านักงาน เป็นต้น 

จากความมุ่งมั่นและการด�าเนนิงานที่กล่าวมาข้างต้น ท�าให้ในปี 2558 กลุ่มบรษิัท ดาว 
ประเทศไทย มผีลงานการใช้พลังงานอย่างมปีระสทิธภิาพเป็นที่น่าพอใจ ดังปรากฏในตาราง
ด้านล่าง

สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตของโรงงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
(หน่วยการผลติ: บทียีูต่อปอนด์)

ปี 2554 2555 2556 2557 2558

สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลติของโรงงานที่ตั้งในเขตนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 2,492 2,537 2,497 2,473 2,605

สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลติของโรงงานที่ตั้งในเขตนคิมอุตสาหกรรมเอเซยี 6,149 6,116 4,893 4,270 3,831

รวม 3,038 3,719 3,448 3,225 3,146

หมายเหตุ:
•	 ในปี	2555	สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลติของโรงงานที่ตั้งในเขตนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด		
ได้รวมข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงานโพลเิอทลีนีสายการผลติที่	2	(SPE	II)	ซึ่งเริ่มด�าเนนิการ	
ในปี	2553	แล้ว	โดยโรงงานแต่ละแห่งยังคงด�าเนนิโครงการ	เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

•	 สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลติของโรงงานที่ตั้งในเขตนคิมอุตสาหกรรมเอเซยี		
เป็นข้อมูลการใช้พลังงานทั้งในช่วงของการทดสอบระบบการผลติ	(commissioning)	และการด�าเนนิการผลติ
ของบรษิัทฯ	(ซึ่งรวมการใช้พลังงานของโรงงานโพลเิอทลินีชนดิยดืหยุ่นพเิศษ	(SE)		
โรงงานโพรพลินีออกไซด์	(PO)	และระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง)

•	 โรงงานโพลเิอทลินีชนดิยดืหยุ่นพเิศษ	(SE)	เริ่มด�าเนนิการผลติเดอืนเมษายน	2554
•	 โรงงานโพรพลินีออกไซด์	(PO)	เริ่มด�าเนนิการผลติเดอืนตุลาคม	2554
•	 โรงงานโพรพลินีไกลคอล	(PG)	เริ่มด�าเนนิการผลติเดอืนพฤศจกิายน	2555
•	 โรงงานโพลอิเีทอร์	โพลอิอล	เริ่มด�าเนนิการผลติเดอืนเมษายน	2558
•	 โรงงานโพลสิไตรนีและโรงงานสไตรนีโมโนเมอร์และเอทลิเบนซนีหยุดผลติชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมเครื่องจักร		
ในปี	2558
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เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ให้ความส�าคัญตั้งแต่การออกแบบโรงงานและการวางแผน 
การผลติในทุกขั้นตอนด้วยเทคโนโลยทีี่ดทีี่สุดในขณะนั้น	เพื่อให้เรามรีะบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมที่ดทีี่สุด	โดยตัวอย่างที่ส�าคัญ	ได้แก่

•	 การก่อสร้างโรงงานโพรพลินีออกไซด์ที่นคิมอุตสาหกรรมเอเซยี	จังหวัดระยอง	ซึ่งถอืเป็น 
การก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ระดับโลก	โรงงานแห่งนี้ใช้นวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยี
ขั้นสูงในการผลติโพรพลินีออกไซด์จากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	(HPPO)	ซึ่งเป็นการร่วม
ค้นคว้าวจิัยระหว่างบรษิัท	ดาว	เคมคิอล	และบรษิัท	บเีอเอสเอฟ	นวัตกรรมการผลตินี้ 
ได้รับรางวัล	Presidential	Green	Chemistry	Challenge	Award	จากองค์กรพทิักษ์ 
สิ่งแวดล้อม สหรัฐอเมรกิา ในปี 2553 และรางวัลนวัตกรรมและความเป็นเลศิในสาขา
วศิวกรรมเคมจีากสถาบันวศิวกรรมเคมแีห่งสหราชอาณาจักรในปี	2552	ซึ่งนวัตกรรม
และเทคโนโลยกีารผลติใหม่นี้ท�าให้
	» ช่วยลดปรมิาณน�้าเสยีลงถงึร้อยละ	70	-	80	เทยีบกับเทคโนโลยกีารผลติแบบเดมิ
	» ช่วยลดการใช้พลังงานลงประมาณร้อยละ	35	เทยีบกับเทคโนโลยกีารผลติแบบเดมิ
	» ลดความต้องการใช้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน	และใช้วัตถุดบิการผลติที่ซับซ้อน 

น้อยลง เพื่อการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

•	 โรงงานโพลเิอทลินีชนดิยดืหยุ่นพเิศษ	ในนคิมอุตสาหกรรมเอเซยี	ได้น�าเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยมาใช้ในการผลติโพลโิอเลฟินส์	พลาสโตเมอร์	และโพลโิอเลฟินส์	อลีาสโตเมอร์	 
โดยเทคโนโลยดีังกล่าวเป็นเทคโนโลยทีี่มคีวามปลอดภัย	และเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่าเทคโนโลยแีบบเดมิ	ดังนี้
	» ออกแบบให้เป็นระบบปิด	มกีารรวบรวมไอระเหยจากกระบวนการผลติไปก�าจัด 

ที่หอเผา
	» ไม่ใช้สารทีเ่ป็นสารก่อมะเรง็และสารทีเ่ป็นสารประกอบอนิทรย์ีระเหยง่ายในกระบวนการ 
ผลติตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตฉิบับที่	30	พ.ศ.	2550

	» ไม่มกีารปล่อยออกไซด์ของซัลเฟอร์
	» ใช้เทคโนโลยทีีอ่อกแบบให้ลดการก่อตวัของออกไซด์ของก๊าซไนโตรเจนในกระบวนการ
ผลติ	(Ultra	Low	NOx)	ในหัวเผา	(Burner)	และหม้อต้มน�้า	(Water	Heater)

•	 โรงงานโพลอิเีทอร์	โพลอิอล	ซึ่งเป็นโรงงานแห่งใหม่ที่เริ่มด�าเนนิการผลติในปี	2558	 
ก็เช่นเดยีวกัน	ด้วยเทคโนโลยทีี่ทันสมัยระดับโลก	สามารถลดการใช้พลังงานและน�้าทิ้ง
จากการผลติได้ถงึร้อยละ	50	-	70	ทั้งยังสามารถลดกากของเสยีจากการผลติได้ 
ร้อยละ 100 อกีด้วย 

โรงบ�าบัดน�้าเสยี
ที่นคิมอุตสาหกรรมเอเซยี



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 255846 การปฏบิัตงิาน
ด้วยความรับผดิชอบ

•	 โรงบ�าบัดน�้าเสยี	กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ที่นคิมอุตสาหกรรมเอเซยี	ใช้เทคโนโลยี
บ�าบัดทางชวีภาพที่ทันสมัย	ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นว่าคุณภาพของน�้าที่ปล่อยออก
สู่ภายนอกจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	และมกีารตดิตั้งหน่วยบ�าบัดกลิ่น	(Odor	 
Treatment	Plant:	OTP)	ซึ่งประกอบด้วยหน่วยเครื่องเป่าลมบ�าบัดกลิ่นและตัวกรองถ่าน
กัมมันต์ที่ตดิตั้งเพื่อลดปรมิาณกลิ่นที่ออกมาจากระบบบ�าบัดน�้าเสยี	โดยพื้นที่ที่อาจก่อ
ให้เกดิกลิ่นทั้งหมดรวมถงึถังพักน�้าเสยี	ถังผันน�้า	และถังปฏกิรณ์ทางชวีภาพได้รับ 
การคลุมปิด	ในขณะที่อากาศจากพื้นที่ที่มกีลิ่นจะถูกน�าไปบ�าบัดทางชวีภาพ	ส�าหรับ
อากาศที่มกีลิ่นส่วนเกนิจะถูกบ�าบัดโดยตัวกรองถ่านกัมมันต์	และนับตั้งแต่ตดิตั้ง 
โรงบ�าบัดกลิ่นยังไม่ปรากฏปัญหาเรื่องกลิ่นในบรเิวณโรงบ�าบัดน�้าเสยีเลย	นอกจากนี้	 
ที่โรงบ�าบัดน�้าเสยียังมรีะบบวเิคราะห์ออนไลน์	ณ	จุดปล่อยน�้าทิ้ง	เพื่อวเิคราะห์ปรมิาณ
ออกซเิจนที่สารเคมใีช้ในการย่อยสลายสารอนิทรยี์ในน�้า	(COD)	โดยระบบจะส่งสัญญาณ
แสดงค่าที่ถูกต้องไปยังหน่วยงานที่รับผดิชอบที่การนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูง

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ได้ก่อตั้งศูนย์ปฏบิัตกิารวเิคราะห์ด้วยเทคนคิขั้นสูง	ที่นคิม
อุตสาหกรรมเหมราช	ซึ่งเรยีกว่า	“Map	Ta	Phut	Non-Routine	and	Reactive	Chemical	
Testing	Laboratory”	ตั้งแต่กลางปี	2555	ซึ่งแตกต่างจากห้องปฏบิัตกิารเดมิที่มุ่งเน้นเพยีง
การควบคุมคุณภาพ	ทั้งนี้	เพื่อรองรับการเจรญิเตบิโตทางธุรกจิของบรษิัทฯ	ในภูมภิาคเอเชยี
แปซฟิิก	การจัดตั้งศูนย์ปฏบิัตกิารวเิคราะห์ด้วยเทคนคิขั้นสูงนี้	จะเน้นการน�าเทคโนโลยี 
การวเิคราะห์ขั้นสูงใหม่ๆ	มาเพื่อ

•	 ระบุ	ชี้บ่ง	ชนดิของส่วนประกอบการสารเคมทีี่มอียู่ในสารตัวอย่าง	รวมทั้งการหาปรมิาณ
ส่วนประกอบของสารเคมทีี่เทคนคิการวเิคราะห์ทั่วไปไม่สามารถท�าได้

•	 พัฒนาเทคนคิการวเิคราะห์ใหม่ๆ	เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการวเิคราะห์	หรอืน�าไปใช้
ประโยชน์ในการตรวจสอบสารบางอย่างที่อาจจะก่อให้เกดิปัญหาในกระบวนการผลติ

•	 แก้ปัญหาในกระบวนการผลติ	เพิ่มศักยภาพของกระบวนการผลติ	รวมทั้งแก้ปัญหา 
ในสถานการณ์ฉุกเฉนิ	เช่น	การรั่วไหล	หรอืการชี้บ่งสารในกรณฉีุกเฉนิตลอดระยะเวลา 
3	ปีที่ผ่านมา	ทางศูนย์ฯ	ได้สนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการผลติให้กับทางโรงงาน 
ของกลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	อย่างต่อเนื่อง	ที่ส�าคัญ	ได้แก่
	» พัฒนาวธิวีเิคราะห์	ไกลคอลอเีทอร์แอซดิ	(Glycol	Ether	Acid)	ในน�้าทิ้ง	เพื่อน�าไป
ปรับเปลี่ยนการออกแบบและพัฒนาศักยภาพของระบบน�้าทิ้ง

	» พฒันาการตรวจสอบสารตัง้ต้นทีไ่ม่เกดิปฏกิริยิา	(Residual	Monomer)	ในผลติภณัฑ์
เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

	» พัฒนาวธิวีเิคราะห์เพื่อตรวจสอบส่วนประกอบของสารเคมใีนกระบวนการผลติ 
เพื่อน�าไปใช้ในการปรับกระบวนการเพื่อลดของเสยีและประหยัดพลังงาน

การเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ	ในการคงไว้ซึ่งมาตรฐานด้าน 
ความปลอดภัย	อาชวีอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	และยังมุ่งเสรมิสร้างให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น	 
โดยในปี	2558	ที่ผ่านมา	บรษิัทฯ	มกีารด�าเนนิกจิกรรมและโครงการเพื่อเสรมิสร้างมาตรฐาน
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

มาตรฐานความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม

•	 น�าระบบปฏบิัตกิารด้านความปลอดภัย	อาชวีอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	ที่มปีระสทิธภิาพ
มาใช้ในโรงงานทุกแห่งอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

•	 Life	Critical	Standards	เป็นมาตรฐานที่มคีวามส�าคัญต่อชวีติที่ระบุวธิกีารปฏบิัตงิาน 
ที่มคีวามเสี่ยงให้เกดิความปลอดภัย	ซึ่งดาวน�ามาใช้ทั่วโลก
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•	 Return	to	Operation	ตรวจสอบความพร้อมและความถูกต้องของอุปกรณ์ต่างๆ	หลังจาก
ผ่านงานซ่อมบ�ารุงก่อนที่จะส่งมอบอุปกรณ์สู่ฝ่ายผลติ	เพื่อป้องกันอุบัตเิหตุการรั่วไหล
ของสารเคมจีากกระบวนการ

•	 Management	of	Change	หรอืระบบการบรหิารความเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ	จะต้องมี
การเตรยีมความพร้อมอย่างดกี่อนจะมกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ	และให้มกีารทบทวนถงึ 
ผลกระทบและสิ่งที่ต้องเตรยีมพร้อมโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างครบถ้วนและเหมาะสม	รวมทั้ง
ต้องมกีารสื่อสารให้ทราบถงึการเปลี่ยนแปลงนั้น	และมกีารฝึกอบรมอย่างเหมาะสม	 
เพื่อให้แน่ใจได้ว่า	การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะได้รับการน�ามาปฏบิัตอิย่างมปีระสทิธภิาพ
และราบรื่น

•	 Injury	and	PSCE	Prevention	Workshop	เป็นการประชุมเชงิปฏบิัตกิารที่จัดขึ้นทุกปี
ส�าหรับพนักงานของกลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ให้ได้มโีอกาสทบทวนการเรยีนรู้ 
และความรู้ต่างๆ	ในเรื่องความปลอดภัย	อาชวีอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	ซึ่งได้ประสบ 
มาจากการปฏบิัตงิานในรอบปี การประชุมเชงิปฏบิัตกิารนี้ พนักงานบรษิัทฯ ได้ร่วมระดม
สมองและแลกเปลี่ยนความคดิในเรื่องความเสี่ยงและมาตรการในการป้องกันอันตราย
ต่างๆ	ที่อาจเกดิขึ้น

•	 น�ามาตรการด้านความปลอดภัย	อาชวีอนามัย	และสิ่งแวดล้อมของบรษิัท	ดาว	เคมคิอล	
สหรัฐอเมรกิา มาปฏบิัตใินการบรหิารจัดการผู้รับเหมาของบรษิัทฯ ทั้งนี้ บรษิัทฯ ได้จัดให้
มกีระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวด	การฝึกอบรม	และการด�าเนนิการด้านความปลอดภัย
ทีเ่ข้มข้นเตม็ประสทิธภิาพ	นอกจากนัน้	ผูร้บัเหมาทกุรายจะได้รบัการประเมนิผลการปฏบิตัิ
งานประจ�าปีอกีด้วย

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม

•	 ให้การฝึกอบรมด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสิง่แวดล้อมอย่างเข้มข้นแก่พนกังาน 
และผู้รับเหมา	เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาเหล่านั้นมทีักษะความช�านาญและตระหนักรู้เรื่อง
ความปลอดภัยเพยีงพอที่จะสามารถปฏบิัตงิานได้อย่างปลอดภัยและมปีระสทิธภิาพ

•	 ตอกย�า้วฒันธรรมการเข้าระงบัเหตกุารณ์	และ/หรอืพฤตกิรรมทีไ่ม่ปลอดภยัผ่านโครงการ
ปฏบิัตงิานด้านการปลูกฝังพฤตกิรรม	(Behavior	Based	Performance:	BBP)	ซึ่งเป็น 
การแนะน�าวธิกีารปฏบิตังิานทีถ่กูต้องและปลอดภยั	รวมถงึการตรวจพืน้ทีโ่รงงานโดยรอบ	
เพื่อให้เกดิการซมึซับและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการท�างานที่ปลอดภัย

การส่งเสริมด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม

•	 กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ได้จัดกจิกรรมวันแห่งความปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ประจ�าปี	2558	(2015	Safety	and	Green	Day)	ภายใต้แนวคดิ	“เพราะเราห่วงใย	 
ยกก�าลังสอง”	ขึ้นที่โรงงานในจังหวัดระยอง	ทั้งนี้	เพื่อสร้างความตระหนักใน 
ความปลอดภัยและเน้นย�้าว่าความปลอดภัยคอืสิ่งส�าคัญอันดับแรกเสมอ	อกีทั้งยังเป็น 
การตอกย�า้พนัธกจิภายใต้โครงการลดอบุตัภิยัให้เป็นศนูย์	ซึง่กจิกรรมในงานประกอบด้วย	 
การประกาศพันธสัญญาร่วมกันในการปฏบิัตงิานด้วยความรับผดิชอบ	การแบ่งปัน
ประสบการณ์ด้านความปลอดภัย	การประกวดความคดิรเิริ่มสร้างสรรค์	และมอบรางวัล
ผู้มผีลด�าเนนิงานด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัยดเีด่น	เป็นต้น	โดยมพีนักงาน	
ผู้รับเหมาของบรษิัทฯ	เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า	900	คน	ซึ่งกจิกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่อง 
เป็นประจ�าทุกปี

•	 กจิกรรม	“ภารกจิลขิติความปลอดภัย	2558”	(2015	Site	Safety	Challenge)	โดยเน้นย�้า
ความคาดหวังที่มตี่อพนักงานและผู้รับเหมาในเรื่องความปลอดภัย	เพิ่มความเข้าใจ 
ด้านความเสี่ยงและการประเมนิหน้างาน	ปลูกฝังการตระหนักถงึอันตรายที่อาจจะเกดิ
จากการท�างานต่างๆ 

กจิกรรมวันแห่งความปลอดภัย 
และใส่ใจสิ่งแวดล้อม	ประจ�าปี	2558

การอบรม Life Critical Standards

การอบรม	Process	Safety	
and	Containment	Event	and	Injury
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จากโรงงาน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 255848 การปฏบิัตงิาน
ด้วยความรับผดิชอบ

การแบ่งปันวิธีปฏิบัติงานที่ดี	

หลักปฏบิัตงิานด้วยความรับผดิชอบของกลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย มใิช่แต่เพยีงการเป็น
ตัวอย่างที่ดเีท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถงึการแบ่งปันวธิปีฏบิัตทิี่ดทีี่สุดร่วมกันกับทั้งเพื่อนบ้าน
โดยรอบ	พันธมติรทางธุรกจิ	รวมไปถงึสังคมโดยรวม	ซึ่งมกีจิกรรรมส�าคัญในปี	2558	อาทิ

•	 กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย เป็นสมาชกิหลักในกลุ่มดูแลด้านความรับผดิชอบต่อสังคม
ในประเทศไทยและสมาชกิของสภาอุตสาหกรรมประเทศไทย	ซึ่งนับเป็นช่องทางที่เรา
สามารถเผยแพร่แบ่งปันแนวทางปฏบิัตงิานที่ดเีพื่อส่งเสรมิการปฏบิัตงิานอย่างยั่งยนื	
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา	กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	เปิดบ้านให้การต้อนรับผู้เยี่ยมชม
จ�านวนมากทั้งตัวแทนจากบรษิัทเอกชน	กลุ่มโรงงานผลติและพันธมติรในอุตสาหกรรม	
เพื่อให้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และพบปะกับทมีงานบรหิารจัดการด้านความปลอดภัย	 
อาชวีอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบรษิัทฯ เพื่อเรยีนรู้เกี่ยวกับวธิปีฏบิัตดิังกล่าวของเรา

•	 ร่วมมอืกับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นน�าเพื่อก่อตั้ง	“สมาคมเพื่อนชุมชน”	
ซึ่งท�าให้เรามโีอกาสได้แบ่งปันแนวทางปฏบิัตงิานอุตสาหกรรมที่ดใีห้กับเพื่อนร่วม
อุตสาหกรรมและร่วมมอืกันสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมและชุมชนรอบข้าง

•	 พนักงานดาวอาสาให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยแก่นักเรยีนชั้นประถมศกึษาปีที่	6	 
ทีโ่รงเรยีนวดัชากลกูหญ้า	เพือ่สร้างความตระหนกัในเรือ่งความปลอดภยัในชวีติประจ�าวนั
ทั้งที่บ้านและโรงเรยีน	ซึ่งกจิกรรม	“โรงเรยีนของหนูปลอดภัย”	เป็นกจิกรรมที่กลุ่มบรษิัท	
ดาว	ประเทศไทย	เริ่มและด�าเนนิการอย่างต่อเนื่องทุกปี	ปัจจุบันได้จัดมาแล้วทั้งสิ้น	 
20	โรงเรยีน

 

ข้อมูลการบริหารจัดการน�้า น�้าทิ้ง 
และกากของเสีย

SR
G4-EN22

สมาคมเพื่อนชุมชน

พนักงานดาวอาสาให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในโรงเรยีนแก่นักเรยีน 

โรงเรยีนวัดชากลูกหญ้า



0.24

0.12

0.20

0.09

 2554 2555 2556 2557 2558

0.17

0.11

0.15

0.07

0.12

0.11

เป้าหมายของดาวทั่วโลก

กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

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

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 2558 49การปฏบิัตงิาน
ด้วยความรับผดิชอบ

ในปี	2558	ปรมิาณน�้าที่บรษิัทฯ	ใช้ต่อตันการผลติ	(ลูกบาศก์เมตรต่อหนึ่งตันผลติภัณฑ์) 
มอีัตราลดลงจากปีก่อนร้อยละ	5	ในขณะที่น�้าทิ้งต่อตันการผลติ	(ลูกบาศก์เมตรต่อหนึ่งตัน
ผลติภัณฑ์)	ใกล้เคยีงกับปีก่อน	ส�าหรับการก�าจัดกากของเสยีจากโรงงานนั้น	บรษิัทฯ	ได้ 
ด�าเนนิการตามนโยบายสิ่งแวดล้อม	ระเบยีบการจัดการกากของเสยีและกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด	ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ	51	น�าไปใช้เป็นเชื้อเพลงิทางเลอืกหรอืเป็นวัตถุดบิในเตาเผา
ปนูซเีมนต์	ร้อยละ	21	เป็นการก�าจดัด้วยวธิเีผาท�าลาย	ร้อยละ	28	น�าไปรไีซเคลิโดยการคดัแยก	
ใช้ซ�า้	และน�ากลบัมาใช้ใหม่	ทัง้นี	้ทางบรษิทัฯ	ยงัมนีโยบายลดการก�าจดัของเสยีโดยการฝังกลบ
อย่างต่อเนื่อง	โดยปี	2558	มกีารฝังกลบเพยีงร้อยละ	0.18

โครงการลดอุบัตภิัยให้เป็นศูนย์เป็นส่วนหนึ่งของ	“วสิัยทัศน์การลดอุบัตเิหตุให้เป็นศูนย์”	 
(Vision	of	Zero)	ซึ่งกลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	เริ่มโครงการลดอุบัตภิัยให้เป็นศูนย์ครั้งแรก 
ในปี	2549	เพื่อรณรงค์ให้พนักงานทุกคนรวมถงึผู้รับเหมาตระหนักถงึความส�าคัญของ 
การปฏบิัตติามเป้าหมายของการ	“ลดอุบัตเิหตุให้เป็นศูนย์”	นั่นคอื	ทุกคนได้กลับบ้าน 
อย่างปลอดภัยทุกวัน	โครงการนี้สะท้อนถงึความมุ่งมั่นของบรษิัทฯ	ในการสร้างพฤตกิรรม
ความปลอดภัยให้เกดิขึ้นในหมู่พนักงาน	ผู้รับเหมา	และชุมชนใกล้เคยีง	โดยคาดหวังว่า
พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนจะปฏบิัตงิานด้วยความปลอดภัยพร้อมๆ	ไปกับการร่วมดูแล
ความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงานในเวลาเดยีวกัน

บรษิทัฯ	ได้น�าแนวคดิของโครงการลดอบุตัภิยัให้เป็นศนูย์มาปรบัใช้กบัทกุกจิกรรมของบรษิทัฯ	
รวมทั้งได้ปลูกฝังความส�าคัญของแนวคดินี้ให้อยู่ในจติส�านกึของพนักงานและผู้รับเหมา 
ทุกคน	ผ่านการสื่อสารและเน้นย�้ารวมถงึการจัดกจิกรรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง	
อาท	ิการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารเพื่อลดการเกดิอุบัตภิัย	การประเมนิความเสี่ยงก่อนเริ่ม
โครงการ	เป็นต้น	ความพยายามทัง้หมดนี	้มเีป้าหมายสงูสดุคอื	ให้พนกังานทกุคนได้กลบับ้าน
อย่างปลอดภัยทุกวัน	โครงการลดอุบัตภิัยให้เป็นศูนย์ประสบความส�าเร็จมาอย่างต่อเนื่อง	 
อนัเป็นผลมาจากความร่วมมอืของพนกังานและผูร้บัเหมาทกุคน	ซึง่นบัว่าเราประสบผลส�าเรจ็
ในการด�าเนนิงานด้านความปลอดภัยดเียี่ยมตลอดมา

ผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 

การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท�างานถึงขั้นต้องบันทึก

ในปี	2558	อัตราการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการท�างานประจ�าปี	หรอืเป็นอัตรา 
การเจ็บป่วยต่อ	200,000	ชั่วโมงการท�างาน	อยู่ที่	0.11	ดกีว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยมอีัตรา 
อยู่ที่	0.12

ข้อมูลด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของพนักงาน

SR
G4-LA5

ลดอุบัตภิัยให้เป็นศูนย์
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ดาวเชื่อว่าบุคลากรเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรที่ส�าคัญที่จะท�าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
ที่ท้าทาย	และยนืหยัดในการเป็นองค์กรชั้นน�าในระดับโลก	ค่านยิมขององค์กรของดาว
ประกอบด้วย	ความซือ่สตัย์สจุรติ	การเคารพผูอ้ืน่	และพทิกัษ์โลกของเรา	เป็นพืน้ฐานทีส่�าคญั
ของวัฒนธรรมของเราและเป็นสิ่งที่บ่งบอกถงึคุณลักษณะ	“พนักงานดาว”	ได้เป็นอย่างดี

ที่ดาว	การให้เกยีรตซิึ่งกันและกันถอืเป็นพื้นฐานส�าคัญในการสร้างบรรยากาศภายในสถานที่
ท�างานที่ทุกคนรู้สกึว่าตนมคีุณค่า	และสามารถท�างานได้เต็มศักยภาพ	ในขณะเดยีวกัน	 
เราก็มคีวามเชื่อในความหลากหลายและการมสี่วนร่วม	(Diversity	and	Inclusion)	ซึ่งรวมอยู่
ในบรรยากาศการท�างานของเรา	เราเชื่อในคุณค่าของความแตกต่างด้านประสบการณ์	 
พื้นฐานและมุมมองของพนักงานของเรา	ซึ่งความแตกต่างนั้นจะน�ามาซึ่งนวัตกรรม 
และความคดิรเิริ่มสร้างสรรค์ที่มคีุณค่า	เราให้ค�ามั่นว่าเราจะสร้างองค์กรที่แข็งแกร่ง	 
มคีวามหลากหลายด้วยพนักงานที่มศีักยภาพและมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานรายบุคคล 
ให้เป็นส่วนหนึ่งในชุมชนโลกของดาวทั่วโลกที่มพีลังและแข็งแกร่ง

ส�าหรบักลุม่บรษิทั	ดาว	ประเทศไทยกเ็ช่นเดยีวกนั	เราเชือ่มัน่ว่าการสร้างบรรยากาศการท�างาน 
อย่างมคีวามสุข	โดยให้ความส�าคัญกับพนักงานและการท�างานเป็นทมี	การดูแลรักษาและ
พัฒนาพนักงานที่มศีักยภาพของเราอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง	พร้อมไปกับการสร้างองค์กรให้
เป็นหนึ่งในใจของคนท�างานนั้น	จะช่วยให้องค์กรเตบิโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยนื	และถอืเป็น
กลยุทธ์ที่ส�าคัญของเรา

การเป็นที่หนึ่งในใจของคนท�างาน

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	มุ่งเน้นการสร้างองค์กรให้เป็นหนึ่งในใจของคนท�างาน	โดยให้
ผลตอบแทนการท�างานในอัตราที่จูงใจ	มกีารให้รางวัลส�าหรับความสามารถและความส�าเร็จ
ต่างๆ	รวมถงึเปิดโอกาสให้พนักงานได้มคีวามก้าวหน้าในอาชพี	บรษิัทฯ	มุ่งหวังและสนับสนุน
ให้พนักงานทุกคนได้แสดงภาวะผู้น�า	ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าแต่ละคนมศีักยภาพและสามารถไปสู่
จุดสูงสุดในอาชีพของตนได้	รวมทั้งให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กรในฐานะองค์กร
พลเมอืงที่ด	ีที่มสี่วนส�าคัญในการช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมให้มคีุณภาพชวีติที่ดขีึ้น	 
ในขณะเดยีวกันพนักงานก็ได้รับการสนับสนุนในการเข้าร่วมในกจิกรรมเพื่อสังคม	ในฐานะ
ดาวอาสา ที่สละเวลาอันมคี่าของพวกเขานอกเหนอืจากเวลาการท�างาน มาร่วมช่วยเหลอื
สังคม	หรอืแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน

สรุปข้อมูลด้านการเป็น
สถานที่ท�างานที่ดีเยี่ยม

SR
G4-DMA

ด้วยแนวคดิที่ว่าเมื่อพนักงานมคีวามสุขกับการท�างาน พวกเขาจะท�างานได้ 
อย่างมปีระสทิธภิาพและองค์กรก็จะเตบิโตได้อย่างยั่งยนื	ดังนั้น	กลุ่มบรษิัท	
ดาว	ประเทศไทย	จงึสรรหากจิกรรมที่สร้างการมสี่วนร่วมและผูกพันองค์กร
ของพนกังาน รวมทัง้การมุง่เสรมิสร้างบรรยากาศการท�างานอย่างมคีวามสขุ 
รวมทั้งมีการส�ารวจความคิดเห็นของพนักงาน	 (Global	 Employee	Opinion	
Action	 Survey:	 GEOAS)	 เพื่อวัดการมีส่วนร่วมและความผูกพันในองค์กร	
รวมทั้งความพอใจที่มีต่อองค์กร	 ซึ่งแบบส�ารวจนี้จะเป็นโอกาสให้พนักงาน
ได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อหัวหน้างานและการน�าเสนอวิธีปรับปรุงระบบ
การท�างานให้ดยีิง่ขึน้	รวมทัง้การท�าแบบส�ารวจประสทิธภิาพในการเป็นผูน้�า	
(Leadership	Effectiveness	Survey:	LES)	ผลส�ารวจนี้เป็นอกีหนึ่งเครื่องมอื 
ที่จะช่วยประเมินภาวะผู้น�า	 สิ่งที่ผู ้น�าควรพัฒนาหรือปรับปรุง	 ตลอดจน 
การท�าแผนงานเพื่อที่จะขับเคลื่อนแผนดังกล่าวสู่ความส�าเร็จ	 นอกจากนี้	 
ยงัมกีจิกรรมรบัฟังความคดิเหน็ของพนกังาน	(Employee	Listening	Session)	 
เพือ่เปิดโอกาสให้พนกังานได้ชีแ้จงถงึปัญหา	เรือ่งคบัข้องใจ	และความคดิเหน็	 
รวมทั้งเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ	
มีความเข้าใจพนักงานมากขึ้น	 และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด	 
ขณะเดยีวกันยังช่วยลดความเครยีดและเพิ่มความสุขให้กับพนักงานได้
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การพัฒนาพนักงานเพื่อความส�าเร็จ

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ให้ความส�าคัญกับโอกาสความก้าวหน้าในอาชพีการงานของ
พนักงาน	โดยมเีป้าหมายเพื่อรักษาบุคลากรที่มคีุณภาพ	พร้อมกับการดงึดูดผู้ที่มศีักยภาพ 
ให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึง่ขององค์กรของเราทีก่�าลงัเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	บรษิทัฯ	มกีารน�าเสนอ
ช่องทางอาชพีผ่านข้อมูลการท�างาน	(Talent	Profile)	เป็นเครื่องมอืที่พนักงานทุกคนสามารถ
เปิดเผยข้อมูลของตนเอง	เพื่อบอกเล่าเรื่องราวอันประกอบไปด้วยทักษะจุดแข็ง	ประสบการณ์
ท�างาน	และเป้าหมายในอาชพี	ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนอกจากจะใช้รับสมัครงานภายในกรณ ี
มตี�าแหน่งว่างแล้ว	ยงัเป็นฐานข้อมลูทีห่วัหน้างานและฝ่ายทรพัยากรบคุคลใช้คดัสรรพนกังาน
ที่มคีุณสมบัตติรงกับต�าแหน่งงานหรอืโครงการใหม่ๆ	ที่ก�าลังจะเกดิขึ้น	อกีทั้งยังเป็นรากฐาน 
เพื่อสร้างความเข้าใจในศักยภาพของพนักงาน	และระบุการพัฒนาที่จ�าเป็นในอนาคต	
นอกจากนี้	ที่ดาวทั่วโลก	เรามศีูนย์การเรยีนรู้และการพัฒนาส�าหรับพนักงานที่หลากหลาย	
ได้แก่	การเรยีนผ่านอนิเทอร์เน็ต	โครงการให้ค�าปรกึษาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	
ห้องเรยีนเชงิปฏบิตักิาร	เครอืข่ายพนกังานทีเ่ข้มแขง็และกระตอืรอืร้น	สิง่เหล่านีล้้วนเป็นปัจจยั
ที่ท�าให้พนักงานของเราเตบิโตในแนวทางที่สร้างขึ้นจากความก้าวหน้าในวชิาชพี	จุดแข็ง	 
และความสนใจของพนักงาน 

พนักงานใหม่ 
แยกตามสถานที่ท�างาน
และเพศ

หญิง ชาย จ�านวนพนักงาน

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ

กรุงเทพฯ 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

พนักงานใหม่ 
แยกตามช่วงอายุ 
และเพศ

หญิง ชาย จ�านวนพนักงาน

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ

ต�่ากว่า 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

รวม 20 46.51 23 53.49 43 100.00 

ข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนพนักงาน
ในรอบปี 2558

SR
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การลดลงของจ�านวนพนักงาน

ในปี	2558	อัตราพนักงานที่ลาออกด้วยความสมัครใจอยู่ที่ร้อยละ	5.07	ซึ่งกรณนีี้รวมถงึ
พนักงานเกษยีณอายุและพนักงานที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานจากองค์กรด้วยเหตุผลต่างๆ

จ�านวนผู้ที่พ้นสภาพ
พนักงาน แยกตาม
จ�านวนปีที่ท�างาน 
และเพศ

หญิง ชาย จ�านวนพนักงาน

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ

ต�่ากว่า 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

รวม 16 30.77 36 69.23 52 100.00

จ�านวนผู้ที่พ้นสภาพ
พนักงาน แยกตาม
สถานที่ท�างานและเพศ

หญิง ชาย จ�านวนพนักงาน

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ

กรุงเทพฯ 10 19.23 3 5.77 13 25.00

ระยอง 6 11.54 33 63.46 39 75.00

รวม 16 30.77 36 69.23 52 100.00

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ให้ความส�าคัญในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดขีองพนักงาน	จงึได้
พจิารณามอบสทิธปิระโยชน์ให้แก่พนักงานทั้งในรูปแบบของสวัสดกิารและผลประโยชน์ 
ในรูปแบบปกต	ิและสวัสดกิารถูกใจที่ปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลอืกผลประโยชน์ตาม
ความต้องการที่แตกต่างจากหลากหลายทางเลอืกและสอดคล้องกับรูปแบบการด�าเนนิชวีติ
ของพนักงาน 

•	 สวัสดกิารและผลตอบแทนที่จูงใจ ผลตอบแทนส�าหรับพนักงานของกลุ่มบรษิัท ดาว 
ประเทศไทย	พจิารณาจากผลการปฏบิัตงิาน	โดยผลตอบแทนจะรวมถงึผลประโยชน์
ต่างๆ	ที่จะได้รับเพิ่มเตมิ	มหีลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	» มผีลตอบแทนเทยีบเท่ากับบรษิัทชั้นน�าในอุตสาหกรรมเดยีวกัน	ซึ่งท�าให้บรษิัทฯ	
สามารถดงึดูดและรักษาพนักงานที่มคีวามสามารถไว้ได้

	» มนีโยบายให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกับมาตรฐานในตลาดในกรณทีี่
พนักงานและบรษิัทฯ	สามารถบรรลุตามเป้าหมายหรอืเกนิกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	

•	 สวัสดกิารถูกใจ	(Flexible	Benefit)	เริ่มขึ้นเมื่อปี	2554	จากการศกึษาหาข้อมูลเป็นระยะ
เวลากว่า	2	ปี	ทั้งนี้	เพื่อสรรหาสวัสดกิารทางเลอืกในอันที่จะช่วยยกระดับความพงึพอใจ
ของพนักงาน	โดยสวัสดกิารถูกใจนี้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลอืกผลประโยชน์ 
ตามความต้องการที่แตกต่างจากหลากหลายทางเลอืกและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกปี	 
ในขณะเดยีวกันยังคงได้รับผลประโยชน์และสวัสดกิารหลักๆ	ของบรษิัทเช่นเดมิ	ซึ่งในปี	
2558	มพีนักงานจ�านวน	915	คน	หรอืร้อยละ	96	เข้าร่วมรายการสวัสดกิารถูกใจนี้

สิทธิประโยชน์ของพนักงาน
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สวัสดกิารถูกใจ

 The Human Element at Work
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•	 การให้รางวัลและชื่นชมในความส�าเร็จ	(Accelerate	Great	@	Dow)	ที่ดาว	เราสนับสนุน
การให้รางวัลการแสดงความชื่นชมและยนิดี	และการแสดงความขอบคุณพนักงาน 
ที่สามารถปฏบิัตงิานได้ตามความคาดหวังหรอืสูงเกนิกว่าความคาดหวัง	หรอืที่ให้ 
การสนับสนุนกจิกรรม	หรอืช่วยเหลอืเพื่อนพนักงานในด้านต่างๆ	โดยที่ทั้งหัวหน้างาน
และเพื่อนร่วมงานสามารถเสนอชื่อและให้รางวัลแก่พนักงาน	เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ	
ทั้งนี้	สามารถท�าได้โดยการมอบการ์ดแสดงความยนิดี	ไปจนถงึการมอบเงนิรางวัลใน
มูลค่าแตกต่างกันไป	ซึ่งพนักงานสามารถ	“ขอบคุณ”	และชื่นชมกันได้ง่ายๆ	ผ่านระบบ
อนิทราเน็ตของบรษิัทฯ	ชื่อว่า	แอ็ค-เซลเออะเรท	เกรท	แอท	ดาว

สวัสดิการที่ส�าคัญ
ของพนักงานในรูปแบบอื่นๆ	
ได้แก่ กองทุนส�ารองเลี้ยงชพี 

แผนการออมเงนิเพื่อ
ใช้หลังเกษยีณอายุ

แผนการรักษาพยาบาล 
ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก 
การคลอดบุตร 
และทันตกรรม ประกันชวีติ

การดูแล
กรณทีุพพลภาพ ประกันอุบัตเิหตุ

วันลาหยุดพักผ่อน
ประจ�าปี	วันหยุด
ตามประเพณี	
และวันลาอื่นๆ

ประกันอุบัตเิหตุ
ระหว่างเดนิทางธุรกจิ

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ให้โอกาสพนักงานทั้งหญงิและชายในการลาคลอดและลาเพื่อ
ปฏบิัตหิน้าที่บดิา มารดา ในปี 2558 มพีนักงานจ�านวน 46 คน และพนักงานทั้งหมดกลับมา
ท�างานเมื่อระยะเวลาการลาสิ้นสุดลง

กรณีการลาคลอด/
การลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่บิดา มารดา
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ความเป็นพลเมอืงที่ดขีองสังคมของดาว	คอื	การสร้างคุณค่าให้เกดิแก่สังคมโดยน�าเสนอ
โซลูชันที่จะช่วยให้ชุมชนและสังคมคลายข้อจ�ากัดต่างๆ	ของพวกเขาได้	ซึ่งได้แก่	 
ความอดอยากขาดแคลน	ความยากจน	การว่างงาน	การศกึษา	คณุภาพชวีติ	และสทิธมินษุยชน 
ขั้นพื้นฐานต่างๆ	ซึ่งดาวเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นผู้จุดประกายให้เกดิความเปลี่ยนแปลงที่ดใีห้เกดิ
แก่โลกของเราได้	กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ก็เช่นเดยีวกัน	นับตั้งแต่ก่อตั้งบรษิัทฯ	ขึ้น
ในประเทศไทย	เรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรพลเมอืงที่ดขีองสังคมซึ่งเป็นพันธสัญญาของเรา
ที่จะปฏบิัตดิ้วยความจรงิใจ เพื่อร่วมสร้างสังคมและชุมชนรอบพื้นที่ปฏบิัตงิานของเราให้มี
คุณภาพชวีติที่ดยีิ่งขึ้น	และเป็นชุมชนที่ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยนื	

กลุม่บรษิทั	ดาว	ประเทศไทย	ได้ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่เสรมิสร้างความส�าเรจ็ให้สงัคมและชมุชน 
อย่างต่อเนื่อง	โดยเน้นในด้านการศกึษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสะเต็มศกึษา	การดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดขีองชุมชน พร้อมให้การสนับสนุนพนักงานในการร่วม
กจิกรรมกบัชมุชน	เพือ่ปลกูฝังการตระหนกัรูถ้งึความรบัผดิชอบต่อสงัคม	ซึง่พนกังานของบรษิทั 
ทุกระดับต่างเต็มใจเข้าร่วมกจิกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอันก่อให้เกดิความภาคภูมใิจในการเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม

ในปี 2558 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคมในระดบัประเทศ และด�าเนนิกจิกรรม 
เพื่อเสรมิสร้างความส�าเร็จให้กับชุมชน	ดังนี้

กิจกรรมเพื่อสังคมในระดับประเทศ

1.	 ดาว	เคมิคอล	เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน

รางวัล 2014 Asian CSR Award*
กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ร่วมมอืกับมูลนธิสิถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	กรมส่งเสรมิ

อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	และหุ้นส่วนเชงิสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐ	ได้รเิริ่มจัดท�า
โครงการระยะยาวชื่อ	“ดาว	เคมคิอล	เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยนื”	มาตั้งแต่ปี	2554	โดยได้น�า 
หลักการลนีเพื่อสิ่งแวดล้อม	(Lean	Management	for	Environment)	เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อ 
พฒันาศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรม	ปรบัปรงุมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั	
ซึ่งส่งผลให้มปีระสทิธภิาพด้านการบรหิารจัดการ	และด้านการผลติเพิ่มขึ้น	รวมทั้งมผีลก�าไร
เพิ่มขึ้นด้วย

หมายเหตุ: โครงการ “ดาว เคมคิอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยนื” ได้รับรางวัลชนะเลศิด้านความรับผดิชอบ 
ต่อสังคมแห่งภูมภิาคเอเชยี	ประจ�าปี	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�าหรับโครงการที่มคีวามเป็นเลศิด้านสิ่งแวดล้อม	และถอืเป็นรางวัลแรก
ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ในสาขาสิ่งแวดล้อม 

สรุปข้อมูลด้านองค์กรพลเมืองที่ดี
ของสังคม

SR
G4-DMA
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ความส�าเร็จที่ส�าคัญ

2555 2556 2557 2558
•	 พัฒนาหลักสูตรและจัดท�า 

คู่มอืการฝึกอบรมส�าหรับ 
กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 
ในประเทศ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมยา สิ่งทอ 
เครื่องดื่ม	โลหะ	เซรามกิ	
และอุตสาหกรรมทั่วไป 

•	 ฝึกอบรมเรื่อง	“การจัดการ 
สิ่งแวดล้อมและการป้องกัน
มลพษิอย่างยั่งยนื”	ให้กับ 
ทั้งหกกลุ่มอุตสาหกรรมนี้
ด้วย

จัดฝึกอบรมเพิ่มเตมิอกี	
3 หลักสูตร ได้แก่ 
1.	 การจัดการองค์กรแบบ 

ครบวงจรด้วยหลักการลนี
เพื่อสิ่งแวดล้อม 

2.	 การพัฒนาผลติภัณฑ์สเีขยีว
เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยนื 

3.	 การด�าเนนิการแบบธุรกจิ 
สเีขยีว น�าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยนื 

ให้ค�าปรกึษาเชงิลกึแก่ 
องค์กรธุรกจิขนาดกลาง 
และขนาดย่อม	รวมถงึ 
หน่วยงานไม่แสวงหาก�าไร 
ทั้งสิ้น 20 แห่ง ด้วยหลักการ 
ลนีเพื่อสิ่งแวดล้อม

สร้างองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
ด้านลนีเพื่อสิ่งแวดล้อม  
ฝึกอบรมเชงิลกึอย่างเข้มข้น	
พัฒนาและสร้างที่ปรกึษาลนี
เพื่อสิ่งแวดล้อม

ผลสัมฤทธิ์ที่เกดิขึ้นจากการด�าเนนิโครงการ	ดาว	เคมคิอล	เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยนื	มาอย่าง
ต่อเนื่อง มดีังนี้

•	 มผีู้ได้รับประโยชน์ตรงจากโครงการทั้งด้านการฝึกอบรม	สัมมนา	และการให้ค�าปรกึษา
เชงิลกึ	ฯลฯ	รวมแล้วกว่า	3,500	คน

•	 สร้างเครอืข่ายลนีเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วกว่า	1,000	คน	และขยายสู่ภาคส่วนอื่นๆ	ให้มี
การน�าองค์ความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏบิัตใินลักษณะ	“Good	Practice”	และเป็นช่องทาง 
ในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในระยะยาว

•	 ยกระดับผู้ประกอบการ	20	องค์กร	ที่เข้าร่วมโครงการให้ค�าปรกึษาเชงิลกึ	ซึ่งสามารถ 
เพิ่มประสทิธภิาพการผลติได้เฉลี่ยร้อยละ	30		ลดต้นทุนการผลติและต้นทุนพลังงาน 
ได้กว่า	57	ล้านบาท	ลดผลกระทบด้านมลพษิได้กว่าร้อยละ	10	และเพิ่มคุณภาพชวีติที่ดี
ให้กับพนักงานได้กว่า	8,000	คน	รวมทั้งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มตี่อชุมชน 
รอบข้างได้ในวงกว้าง	(หมายเหตุ:	ข้อมูลจากมูลนธิสิถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)

•	 สร้างองค์กรเพื่อการเรยีนรู้จากผู้ชนะเลศิประกวด	Lean	Management	for	Environment	
Award	จ�านวน	3	องค์กร	ได้แก่	1.	มูลนธิขิาเทยีมในสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี	
2.	คอทโก้	เมทอลเวริ์คส์	จ�ากัด	3.	บางกอกอเีกิ้ลวงิส์	จ�ากัด	

2.	 รางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ร่วมมอืกับ	บรษิัท	เอสซจี	ีเคมคิอลส์	สมาคมวศิวกรรมเคมี
และเคมปีระยุกต์แห่งประเทศไทย	(สวคท.)	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย	(สกว.)	 
และส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(สนช.)	ได้รเิริ่มโครงการรางวัลนวัตกรรมวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนืขึ้นในปี	2552	โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสรมิให้
นักศกึษาคดินอกกรอบและคดิค้นนวัตกรรมโดยใช้วธิกีารทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ทั้งนี้	เพื่อส่งเสรมิความร่วมมอืทางความคดิที่พงึมตี่อสังคมและความรับผดิชอบต่อ 
สิ่งแวดล้อม	ควบคู่ไปกับการตระหนักถงึพลังความรับผดิชอบและความกระตอืรอืร้นของ
เหล่านักศกึษาและคณาจารย์ในมหาวทิยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ	จวบจนปี	2558	โครงการ
รางวลันวตักรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืได้ด�าเนนิการตดิต่อกนัมา 
เป็นปีที่	8	แล้ว	โดยมนีักศกึษาจากมหาวทิยาลัยชั้นน�าทั่วประเทศส่งผลงานการสร้างสรรค์
ทางนวัตกรรมเข้าร่วมโครงการแล้วจ�านวนทั้งสิ้น	337	ผลงาน	

การให้ค�าปรกึษาเชงิลกึแก่องค์กรธุรกจิ

รางวัลนวัตกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื
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การเสริมสร้างความส�าเร็จของชุมชนและการสร้างการมีส่วนร่วม

ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรพลเมอืงที่ดขีองสังคม	กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	 
มพีันธสัญญาจะร่วมเสรมิสร้างความส�าเร็จให้กับชุมชน	โดยเฉพาะชุมชนในจังหวัดระยอง	 
ซึ่งเป็นชุมชนพื้นที่ปฏบิัตงิานของเรา	ให้มคีุณภาพชวีติที่ด	ีและประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยนื	
โดยได้ด�าเนนิกจิกรรมด้านความรับผดิชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ	ประกอบด้วย	กจิกรรม 
ด้านการศกึษา	กจิกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	กจิกรรมด้านการส่งเสรมิความเป็นอยู่ที่ดขีองชุมชน	
และกจิกรรมด้านการสร้างสัมพันธ์ที่ดกีับชุมชน

การช่วยเหลือสังคมด้านอื่นๆ

นอกเหนอืจากการด�าเนนิงานเพื่อส่งเสรมิความส�าเร็จของชุมชนแล้ว	ในปี	2558	กลุ่มบรษิัท	
ดาว	ประเทศไทย	ยังได้ร่วมให้ความช่วยเหลอืสังคมในด้านอื่นๆ	ที่ส�าคัญ	ได้แก่

การสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ
ตั้งแต่ปี	2539	เป็นต้นมา	บรษิัทฯ	ได้บรจิาคผลติภัณฑ์โพลยิูรเีทน	ซึ่งเป็นผลติภัณฑ์ส�าคัญ
ส�าหรับการผลติขาเทยีมให้กับมูลนธิขิาเทยีมในสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี 
อย่างต่อเนื่อง	คดิเป็นปรมิาณการผลติขาเทยีมกว่า	30,000	ขา	อกีทั้งยังเล็งเห็นความส�าคัญ 
ในการช่วยยกระดับคุณภาพชวีติและความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่มูลนธิฯิ	ด้วยการจัด
หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในการใช้สารเคมี	การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคล	การจัดเก็บสารเคมอีย่างปลอดภัย	การจัดท�าแผนงานด้านความปลอดภัย 
ให้กับผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่มูลนธิฯิ	ในปี	2557	ได้มกีารจัดตั้งกองทุนเพื่อความปลอดภัย	 
อาชวีอนามัย	และสิ่งแวดล้อมให้แก่มูลนธิขิาเทยีมฯ	อกีด้วย	ซึ่งในปี	2558	บรษิัทฯ	พร้อมด้วย 
พันธมติรคู่ค้าและพนักงาน	ได้ร่วมบรจิาคเงนิและผลติภัณฑ์ให้แก่มูลนธิฯิ	คดิเป็นมูลค่า
ประมาณ	850,000	บาท

ในปี	2558	กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ได้ด�าเนนิกจิกรรมเพื่อการเสรมิสร้างความส�าเร็จ
ของชุมชนและการมสี่วนร่วมกับภาคสังคม	ดังนี้	

ด้านการศึกษา	

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	มกีารส่งเสรมิกจิกรรมด้านการศกึษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ด้านวทิยาศาสตร์	ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง	ด้วยเห็นว่า 
การศกึษาด้านวทิยาศาสตร์เป็นรากฐานที่ส�าคัญของการพัฒนาประเทศ	และสอดคล้องกับ
นโยบายด้านการเป็นองค์กรพลเมอืงที่ดขีองสังคมของดาวทั่วโลก	จงึได้ร่วมมอืกับสถาบัน
และองค์กรระดับแนวหน้า	เพื่อรเิริ่มและพัฒนาโครงการด้านการศกึษาต่างๆ	โดยเฉพาะ 
สะเต็มศกึษา	(STEM	Education)	ให้เกดิความยั่งยนืและเป็นประโยชน์ต่อระบบการศกึษาไทย
อย่างแท้จรงิ

การเสริมสร้าง
ความส�าเร็จของชุมชน
และการสร้างการมีส่วนร่วม

SR
G4-SO1

ทมีที่ได้รับรางวัลระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
จากการประกวดการน�าเสนอการประยุกต์รูปแบบการทดลองเคมแีบบย่อส่วน 

ภายใต้โครงการห้องเรยีนเคมดีาว	ปี	2558



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 2558 61องค์กรพลเมอืงที่ดขีองสังคม

1.		ห้องเรียนเคมีดาว

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ร่วมมอืกับสมาคมเคมแีห่งประเทศไทย	ในพระอุปถัมภ์ 
ของศาสตราจารย์	ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมาร	ี 
จัดโครงการ	“ห้องเรยีนเคมดีาว”	ขึ้น	โดยเน้นพัฒนาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ 
โดยเฉพาะการทดลองเคมเีพือ่เพิม่ประสบการณ์และศกัยภาพของครแูละนกัเรยีน	ด้วยเทคนคิ
การปฏบิัตกิารทดลองเคมแีบบย่อส่วน	(Small-Scale	Chemistry	Laboratory)	อันเป็นวธิกีาร
เรยีนรู้การทดลองเคมทีี่มปีระสทิธภิาพและความปลอดภัยสูง	ด้วยเทคนคิที่ได้รับการยอมรับ
จากยูเนสโก	และที่ผ่านมาได้รับความนยิมอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ	และถอืเป็น 
ครั้งแรกที่ภาคเอกชนได้น�าเอาหลักสูตรนี้มาใช้ในระบบการศกึษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม	 
กจิกรรมหลักๆ	ของโครงการ	ได้แก่	การฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารเคมแีบบย่อส่วน	ให้แก่
คณาจารย์ผู้สอนวทิยาศาสตร์ในระดับมัธยมศกึษา	การตดิตามและประเมนิการสอน	 
การประกวดการน�าเสนอการประยุกต์รูปแบบการทดลองเคมแีบบย่อส่วน	และการอบรม 
ครูต้นแบบห้องเรยีนเคมดีาว เพื่อพัฒนาวทิยากรปฏบิัตกิารเคมแีบบย่อส่วนในประเทศไทย
ให้มศีักยภาพพร้อมที่จะเผยแพร่เทคนคิปฏบิัตกิารเคมแีบบย่อส่วนให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป	
นับตั้งแต่เริ่มโครงการ	มอีาจารย์ระดับประถมศกึษาและมัธยมศกึษาเข้าร่วมทั้งหมด	178	คน	 
จาก	58	โรงเรยีน	และมนีักเรยีนที่ได้รับประโยชน์แล้วทั้งสิ้นกว่า	15,000	คน

2.	 พัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี

โครงการพัฒนาช่างเทคนคิวศิวกรรมเคมเีป็นความร่วมมอืระหว่างสถาบันปิโตรเลยีม
แห่งประเทศไทยกับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมขีองสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
เพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนแนวใหม่ให้กับนักเรยีนช่างเทคนคิ	หลักสูตร	2	ปี	โดยผ่าน
กระบวนการเรยีนรู้ภายใต้แนวคดิ	“การเรยีนรู้วธิกีารเรยีน”	หรอื	Learn	How	to	Learn	และ	
“การเรยีนรู้ด้วยการลงมอืท�า”	หรอื	Learning	by	Doing	ทั้งนี้	นับตั้งแต่ปี	2552	เป็นต้นมา	
กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นมูลค่า	6	ล้านบาท	
ปัจจุบันมนีักศกึษาที่จบหลักสูตรแล้วจ�านวน	7	รุ่น	และบรษิัทฯ	ได้รับนักศกึษาจากโครงการนี้
จ�านวน 15 คน เข้ามาเป็นพนักงาน นอกจากนี้ พนักงานของกลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย 
ได้อาสาเป็นอาจารย์พเิศษร่วมสอนนักศกึษาเกี่ยวกับการปฏบิัตงิานในโรงงานให้นักศกึษา 
ในโครงการอกีด้วย

3.	 โรงเรียนของหนูปลอดภัย

ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรกเสมอ	
พนักงานดาวอาสาของบรษิัทฯ	จงึทุ่มเทเวลาเพื่อปลูกฝังการตระหนักรู้ในเรื่องความปลอดภัย
ให้กับเด็กๆ	และช่วยปรับปรุงความปลอดภัยให้กับโรงเรยีนในชุมชนใกล้เคยีงเพื่อให้แน่ใจว่า
นักเรยีนมสีภาพแวดล้อมในสถานศกึษาที่ดแีละปลอดภัย	ทุกๆ	ปี	พนักงานดาวอาสา 
จะจัดกจิกรรมให้ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย	และซ่อมแซ่มอุปกรณ์หรอืสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยแก่นักเรยีน	นับตั้งแต่ปี	2551	บรษิัทฯ	ได้จัด 
กจิกรรมดังกล่าวมาแล้วทั้งสิ้น	20	โรงเรยีน	ซึ่งมนีักเรยีนเข้าร่วมกจิกรรมทั้งสิ้น	822	คน	 
และพนักงานดาวอาสาร่วมกจิกรรมมากกว่า 90 คน 

4.	 อุปถัมภ์โรงเรียนกับหอการค้าอเมริกัน

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ร่วมกับหอการค้าอเมรกิัน	ด�าเนนิโครงการอุปถัมภ์ 
โรงเรยีนในจังหวัดระยอง	โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปกรณ์พื้นฐาน	 
อาชวีอนามัย	และสิ่งแวดล้อมของโรงเรยีน	พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลอืทางการศกึษาแก่ 
เด็กนักเรยีน	นับตั้งแต่ปี	2551	บรษิัทฯ	ได้ด�าเนนิการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรยีนต่างๆ	ไปแล้ว	 
11	แห่ง	มนีักเรยีนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการจ�านวนทั้งสิ้นกว่า	6,500	คน	

5.	 กิจกรรม	“สนุกกับภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์”

พนักงานอาสาสมัครของกลุ่มบรษัท	ดาว	ประเทศไทย	ได้จัดกจิกรรม	“สนุกกับ 
ภาษาอังกฤษและวทิยาศาสตร์”	เพื่อสร้างทัศนคตทิี่ดแีละแรงบันดาลใจในการศกึษาวชิา
ภาษาอังกฤษและวทิยาศาสตร์	อกีทั้งยังมอบทุนการศกึษาและอุปกรณ์กฬีา	เครื่องเขยีน 
และสื่อการเรยีนการสอนให้แก่โรงเรยีนที่ขาดแคลน	ซึ่งในปี	2558	ที่ผ่านมาได้จัดกจิกรรม 
ไปแล้วทั้งสิ้น	6	ครั้ง	ใน	6	โรงเรยีนในจังหวัดฉะเชงิเทราและจังหวัดพระนครศรอียุธยา	 
โดยมนีักเรยีนเข้าร่วมกจิกรรมกว่า	350	คน

พนักงานดาวอาสาให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในโรงเรยีนแก่นักเรยีน

ในจังหวัดระยอง

ปรับปรุงห้องเรยีนวทิยาศาสตร์ให้กับโรงเรยีน
ในจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการอุปถัมภ์

โรงเรยีนกับหอการค้าอเมรกิัน

จัดฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารเคมแีบบย่อส่วน
ให้แก่คณาจารย์ผู้สอนวทิยาศาสตร์รุ่นที่	2

นักเรยีนสนุกกับการใช้ชุดปฏบิัตกิารเคมี
แบบย่อส่วนของโครงการห้องเรยีนเคมดีาว



จ�านวน
อาสาสมัคร
(คน)

พื้นที่
ครอบคลุม
(กโิลเมตร)

น�้าหนักขยะ
ที่เก็บได้ 
(ตัน)

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

2554 2555 2556 2557 2558

หาดแม่ร�าพงึ หาดแม่ร�าพงึ	-
หาดน�้ารนิ	-	หาดพยูน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 255862 องค์กรพลเมอืงที่ดขีองสังคม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การปกป้องมนุษยชาตแิละสิ่งแวดล้อมเป็นพันธสัญญาของดาว	ที่เราปฏบิัตคิวบคู่ไปกับ 
การด�าเนนิงานของเรามาโดยตลอด	โดยกลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ได้ด�าเนนิโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญๆ	ได้แก่

1.	 กิจกรรมท�าความสะอาดชายฝั่งสากล

กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ร่วมมอืกับการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ชุมชนรอบโรงงาน	และธุรกจิท้องถิ่นต่างๆ	ในการด�าเนนิการ 
โครงการกจิกรรมท�าความสะอาดชายฝั่งสากลในพื้นที่มาบตาพุดและให้การสนับสนุน
โครงการตดิต่อกันมาเป็นระยะเวลา	13	ปีแล้ว	กจิกรรมนี้ไม่เพยีงแต่ช่วยอนุรักษ์สิ่งมชีวีติ 
ในทะเล	แต่ยังช่วยกระตุ้นจติส�านกึการปกป้องชายหาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่สมาชกิ
ในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้นด้วย

2,600

17.5

8.17

2,300

7.5

15.3

3,000

11.5

10.5

2,966

10.4

12.1

2,459

11.5

11.4



สถิติการปลูกต้นไม้	
(พ.ศ.	2553	-	2558)

I-10

จ�านวนไม้ยนืต้น
(ต้น)

อาณาบรเิวณ	
(ตารางเมตร)

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 2558 63องค์กรพลเมอืงที่ดขีองสังคม

2.	 ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและท�าแนวป้องกันสีเขียว

กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ด�าเนนิการและให้การสนับสนุนกจิกรรมการปลูกต้นไม้ 
ในชมุชนและบรเิวณใกล้เคยีงมาอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่งโดยตลอด	ทัง้นี	้เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพ 
ชวีติในชุมชนด้วยการสร้างแนวป้องกันสเีขยีวและเพิ่มพื้นที่สเีขยีวให้มากยิ่งขึ้น	รวมทั้งยังช่วย
ปลกูฝังจติส�านกึในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมให้กบัพนกังานของบรษิทัฯ	และคนในชมุชนนัน้ๆ	ด้วย	
ในช่วง	7	ปีที่ผ่านมา	บรษิัทฯ	ได้ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สเีขยีวไปแล้วมากกว่า	53,000	ต้น	 
โดยกจิกรรมการปลกูต้นไม้จะจดัขึน้ในวาระต่างๆ	รวมทัง้โอกาสส�าคญัต่างๆ	เช่น	วนัเฉลมิ
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	
วันสิ่งแวดล้อมโลก	เป็นต้น

ด้านการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	พัฒนาโครงการเพื่อให้สอดรับกับความต้องการที่แท้จรงิ 
ของชุมชน	และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยนืให้เกดิแก่ชุมชน	และโดยชุมชนไม่เพยีงแต่ 
เข้ามามสี่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ	ที่เราจัดขึ้นเท่านั้น	แต่ยังมบีทบาทตั้งแต่การรเิริ่ม	พัฒนา	
และสบืสานโครงการต่างๆ	เพื่อสร้างความส�าเร็จอย่างยั่งยนืร่วมกัน

1.	 สร้างบ้านกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ

ด้วยความร่วมมอืของมูลนธิทิี่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาต	ิ(Habitat	for	Humanity	 
International) แห่งสหรัฐอเมรกิา ทั้งผู้บรหิารและพนักงานของกลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย 
ต่างมสี่วนช่วยกันสร้างบ้านให้กับผู้ขาดแคลนในหลายพื้นที่	เช่น	ชุมชนบ้านฉาง	ชุมชน
มาบตาพุด และชุมชนมาบชลูด จังหวัดระยอง ในปี 2558 บรษิัทฯ ได้ให้การช่วยเหลอื 
ในการสร้างบ้านเพื่อคนไทยที่มรีายได้น้อยไปแล้วจ�านวน 2 หลัง ในเทศบาลเมอืงมาบตาพุด
และเทศบาลต�าบลส�านักท้อน หากนับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา บรษิัทฯ ได้ส่งมอบบ้านให้กับ
ผู้ขาดแคลนไปแล้วทั้งสิ้น	27	หลัง	และมอีาสาสมัครเข้าร่วมกจิกรรมดังกล่าวกว่า	1,000	คน 
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นอกพื้นที่บรษิัทฯ	บนถนนสาย	ไอ-10	 
ในนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน

ปลูกป่าชายเลนที่ปากน�้าประแส

เขาห้วยมะหาด  
ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ป่าชากลูกหญ้า

เขาภูดร	 
ร่วมกับเทศบาลต�าบลบ้านฉาง

ปลูกต้นไม้ที่หาดน�้ารนิ ร่วมกับ 
เทศบาลต�าบลบ้านฉาง	เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 255864 องค์กรพลเมอืงที่ดขีองสังคม

2.	 แผนพัฒนาบ้านฉาง

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ให้การสนับสนุนอ�าเภอบ้านฉางในการจัดท�า	 
“แผนพัฒนาบ้านฉาง”	ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชกิใน	22	หมู่บ้าน	3	ต�าบล	ในเขตอ�าเภอบ้านฉาง	
จังหวัดระยอง	ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท�าแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว	ทั้งนี้	เพื่อสนับสนุน
การเสรมิสร้างความส�าเร็จของชุมชนในการพัฒนาอย่างยั่งยนื	โดยในแผนระบุถงึโครงการ
ต่างๆ	ที่ส�าคัญต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยนื	รวมทั้งระบุว่าโครงการใดที่สามารถน�าไป
ด�าเนนิการได้เอง	หรอืต้องร่วมมอืกับภาครัฐบาลหรอืภาคเอกชนต่อไป	นอกจากนี้	ยังช่วยเปิด
โอกาสให้สมาชกิในชุมชนสามารถเข้าถงึทรัพยากรต่างๆ	ได้ด้วย	โดยในปี	2556	บรษิัทฯ	 
และชุมชนในอ�าเภอบ้านฉางได้ร่วมจัดท�าแผนพัฒนาจนแล้วเสร็จ	และได้มกีารส่งมอบแผน
ให้กับผู้แทนชุมชนและอ�าเภอบ้านฉางไปเมื่อเดอืนมถิุนายน	2556	ในปี	2558	กลุ่มบรษิัท	 
ดาว	ประเทศไทย	ได้เดนิหน้าปฏบิัตงิานตามแผนพัฒนาบ้านฉาง	ดังนี้	

•	 ร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์แผนพัฒนาบ้านฉาง	และองค์การพพิธิภัณฑ์
วทิยาศาสตร์	จัดกจิกรรม	“ดาว	คาราวานวทิยาศาสตร์”	เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร์ในจังหวัดระยอง	โดยมนีักเรยีนจากโรงเรยีนต่างๆ	ในจังหวัดระยอง 
เข้าร่วมกจิกรรมกว่า	4,000	คน	

•	 จัดท�าโครงการ	“เพลนิอังกฤษกับพี่ๆ	ดาว”	ซึ่งเป็นหลักสูตรพเิศษที่เปิดสอนในช่วง 
วันเสาร์	-	อาทติย์	โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเด็กปฐมวัย
อาย	ุ9	-	12	ปี	ซึง่กจิกรรมนีถ้อืเป็นความต้องการของคนในพืน้ทีอ่ย่างแท้จรงิ	ตัง้แต่ปี	2557	
มเียาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกจิกรรมทั้งสิ้น 600 คน

•	 กจิกรรมอื่นๆ	ได้แก่	การสร้างเครื่องออกก�าลังกายกลางแจ้ง	ที่ลานสุขภาพ	หมู่ที่	2	 
ต�าบลส�านักท้อน	จ�านวน	8	ชิ้น	รวมมูลค่า	200,000	บาท	ซึ่งเป็นหนึ่งในกจิกรรม 
ด้านการเสรมิสร้างสุขภาพชุมชนภายใต้แผนพัฒนาบ้านฉาง	นอกจากนี้	ยังได้จัดอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการท�ายาหอมสมุนไพรแก่ผู้สูงอายุอกีด้วย 

นอกจากนี้	ในปี	2558	ดาว	ประเทศไทย	ยังได้จัดสัมมนาเชงิปฏบิัตกิาร	“แผนพัฒนาบ้านฉาง
อย่างมสี่วนร่วม”	เพื่อทบทวนและวางแผนด�าเนนิงานพัฒนาบ้านฉางส�าหรับปี	2559	 
เป็นต้นไป	โดยก�าหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว	รวมถงึแนวทางการด�าเนนิงาน 
และตดิตามการท�างานใน	4	ด้าน	ตามยุทธศาสตร์พัฒนาบ้านฉาง	ได้แก่	อ�าเภอน่าอยู่	 
ท่องเที่ยวสุขใจ	เกษตรปลอดภัย	และอุตสาหกรรมสเีขยีวอย่างเป็นระบบ	ซึ่งคณะปฏบิัตกิาร
และด�าเนนิงานแผนพฒันาบ้านฉาง	ประกอบด้วยหน่วยงานภาครฐั	ภาคชมุชน	และภาคเอกชน	
กว่า 50 คน 

3.	 สมาคมเพื่อนชุมชน

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	เป็นหนึ่งในสมาชกิ	“เพื่อนชุมชน”	ซึ่งเป็นความร่วมมอืของ 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมครั้งแรกในประเทศไทย ประกอบด้วยพันธมติร 5 บรษิัท ได้แก่ 
ดาว	ประเทศไทย,	กลุม่	ปตท.,	เอสซจี,ี	บแีอลซพี	ีและโกลว์	ทีม่คีวามตัง้ใจและจรงิใจในการดแูล
พฒันาอตุสาหกรรมให้เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	มุง่มัน่แก้ปัญหาร่วมกนั	ด้วยการถ่ายทอดความรู้	 
แบ่งปันประสบการณ์	และตรวจสอบดแูลกนัเอง	โดยมุง่หวงัให้อตุสาหกรรมและชมุชนอยูร่่วมกนั 
ได้อย่างยัง่ยนื	ซึง่ได้ยกระดบัเป็น	“สมาคมเพือ่นชมุชน”	มสีมาชกิใหม่เพิม่ขึน้รวมเป็น	16	บรษิทั	
และในอนาคตจะมผีู้ประกอบการอุตสาหกรรมมาร่วมกันมากขึ้น	ซึ่งจะก่อให้เกดิเครอืข่าย 
ในการบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนืในอนาคต	โดยมเีป้าหมายสงูสดุคอืการผลกัดนั 
ให้ระยองเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชงินเิวศ

ดาว คาราวานวทิยาศาสตร์

เพลนิอังกฤษกับพี่ๆ	ดาว

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
สมาคมเพื่อนชุมชน



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 2558 65องค์กรพลเมอืงที่ดขีองสังคม

กจิกรรมส�าคัญๆ	ของสมาคมฯ	ในรอบปี	2558	ที่ผ่านมา	ได้แก่	โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ 
ในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์	กจิกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ส�าหรับชุมชนทั้งในพื้นที่มาบตาพุด 
และบ้านฉางจ�านวน	23	ครั้ง	กจิกรรมมอบทุนการศกึษาระดับปรญิญาตรสี�าหรับเยาวชน
จงัหวดัระยองปีละจ�านวน	27	ทนุ	กจิกรรมค่ายกวดวชิา	มหกรรมการศกึษาระยอง	การมอบทนุ 
นักเรยีนพยาบาล	จ�านวน	40	ทุน	การส่งเสรมิวสิาหกจิชุมชน	กจิกรรมสร้างเครอืข่ายเฝ้าระวัง
สิ่งแวดล้อมกับโรงงานในกลุ่มเพื่อนชุมชน	กจิกรรมสุขภาพดวีถิไีทย	การอบรมทบทวน 
แผนฉุกเฉนิชุมชนและโรงเรยีน	เป็นต้น

4.	 โครงการยั่งยืน	ปลอดภัย	ใส่ใจชุมชน

ตั้งแต่ปี	2557	เป็นต้นมา	กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ได้เริ่มด�าเนนิโครงการเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อ	“ยั่งยนื	ปลอดภัย	ใส่ใจชุมชน”	โดยเปิดโอกาสให้พนักงานรวมกลุ่ม 
เพือ่น�าเสนอโครงการทีจ่ะช่วยปรบัปรงุคณุภาพชวีติให้แก่ชมุชนในจงัหวดัระยอง	ซึง่โครงการนี้ 
นอกจากจะให้โอกาสพนักงานได้ช่วยเหลอืชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่แล้ว	ยังเป็นโอกาสที่จะให้
เขาเหล่านั้นใกล้ชดิและสร้างความสัมพันธ์อันดตี่อชุมชนใกล้เคยีงอกีด้วย	ซึ่งมพีนักงานดาว
อาสากว่า	400	คน	ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว	โดยในปี	2558	นี้ได้ด�าเนนิงาน	4	กจิกรรม	
ประกอบด้วย

1. กิจกรรม “ดาวเนรมิต สร้างเสริมความคิด สร้างสปิริตนักกีฬา” 
พนักงานดาวอาสาปรับปรุงภูมทิัศน์ภายในโรงเรยีนบ้านพยูน	ต�าบลบ้านฉาง	 

อ�าเภอบ้านฉาง	จังหวัดระยอง	อาท	ิการมุงหลังคา	ซ่อมแซมอ่างล้างมอืและอุปกรณ์	 
การจัดระเบยีบห้องสมุด รวมทั้งจัดกจิกรรมสันทนาการให้แก่นักเรยีน 

2. กิจกรรม “ชมมะนาว” 
พนักงานดาวอาสาได้แนะน�าวธิกีารปลูกต้นมะนาวในบ่อซเีมนต์และดูแลต้นมะนาว 

ที่ถูกต้องให้แก่นักเรยีนโรงเรยีนวัดครีภีาวนารามและคนในชุมชนใกล้เคยีง	ทั้งนี้จะช่วยให้
โรงเรยีนสามารถลดค่าใช้จ่ายส�าหรับการประกอบอาหารกลางวันและเพิ่มรายได้ให้กับ
โรงเรยีนและคนในชุมชน	

3. กิจกรรม “สานฝันอาชีพ เพื่ออนาคต” 
พนักงานดาวอาสาร่วมซ่อมแซมห้องเรยีนคหกรรมและสนับสนุนเครื่องมอืและอุปกรณ์

ท�าขนมให้กับโรงเรยีนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์	ทั้งนี้	เพื่อส่งเสรมิการเพิ่มรายได้ให้กับ
โรงเรยีนและนักเรยีน	รวมถงึพัฒนาทักษะของนักเรยีนเพื่อประกอบอาชพีในอนาคตต่อไป	

4. กิจกรรม “ยางยืดสร้างสุข” 
พนักงานดาวอาสาผลติยางยดืส�าหรับใช้ออกก�าลังกายจ�านวน 200 เส้น และมอบให้กับ 

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมอืงบ้านฉาง	เพื่อน�าไปใช้จัดกจิกรรมออกก�าลังกาย	เป็นการส่งเสรมิ 
สุขภาพดใีห้เกดิขึ้นแก่ชุมชนในพื้นที่	

5.	 การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ให้การสนับสนุนผลติภัณฑ์และบรกิารของชุมชน	 
หรอืวสิาหกจิชุมชน	อันเป็นการสนับสนุนเศรษฐกจิในท้องถิ่น	และมกีารจัดกจิกรรมในบรษิัทฯ	
เพื่อชุมชนได้น�าผลติภัณฑ์มาจ�าหน่ายในโรงงานเป็นประจ�าอกีด้วย	

ดาวเนรมติ สร้างเสรมิความคดิ
สร้างสปิรตินักกฬีา 

ชมมะนาว

สานฝันอาชพี เพื่ออนาคต

ยางยดืสร้างสุข
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ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ให้ความส�าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดกีับชุมชน	 
ผ่านช่องทางและเวทใีนการสื่อสารระหว่างบรษิัทฯ กับชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมทั้ง 
มสี่วนร่วมกจิกรรมที่ส�าคัญต่างๆ	ของชุมชน	อาท	ิกจิกรรมวันเด็ก	กจิกรรมงานสงกรานต์	
กจิกรรมประเพณแีห่เทยีนพรรษา	ทอดกฐนิ	เป็นต้น

1.	 การประชุมประสานงานให้ค�าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน

การประชุมประสานงานให้ค�าปรกึษาด้านสิ่งแวดล้อมโรงงานของกลุ่มบรษิัท	ดาว	
ประเทศไทย	เพือ่น�าเสนอมมุมองจากภายนอกต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	ในด้านสิง่แวดล้อม	
อาชวีอนามัย	ความปลอดภัย	และการด�าเนนิงานเพื่อความยั่งยนื	โดยผู้ร่วมประชุม 
ประกอบไปด้วยตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้น�าชุมชน	สื่อมวลชน	และตัวแทน
ชมุชนในพืน้ทีต่่างๆ	ปัจจบุนั	มกีารจดัการประชมุอยูส่องคณะ	โดยคณะทีห่นึง่ก่อตัง้เมือ่ปี	2553	
อยู่ที่นคิมอุตสาหกรรมเอเซยี	ส่วนคณะที่สอง	ซึ่งก่อตั้งในปี	2554	อยู่ที่นคิมอุตสาหกรรม
มาบตาพดุ	ทัง้นี	้นบัแต่เริม่ก่อตัง้มกีารประชมุไปแล้วทัง้สิน้	40	ครัง้	โดยในปี	2558	มกีารประชมุ
ทั้งสิ้น 8 ครั้ง

2.	 กิจกรรมสานสัมพันธ์

กจิกรรมสานสัมพันธ์เป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ	เพื่อกระชับความสัมพันธ์ 
ระหว่างบรษิัทฯ	กับชุมชน	และเป็นเวทพีบปะพูดคุยถงึการด�าเนนิงานของบรษิัทฯ	พร้อมรับฟัง 
ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะจากชมุชน	โดยได้มกีารด�าเนนิกจิกรรมกบั	52	ชมุชน	ในเทศบาล
ต�าบลบ้านฉาง	เทศบาลเมอืงบ้านฉาง	เทศบาลต�าบลพลา	และเทศบาลเมอืงมาบตาพุด	ทั้งนี้	
ในปี	2558	บรษิัทฯ	จัดกจิกรรมสานสัมพันธ์รวม	10	ครั้ง	มสีมาชกิชุมชนเข้าร่วมงานจ�านวน	
693 คน

3.	 กิจกรรมอื่นๆ	

ได้แก่	การเปิดบ้านต้อนรับคณะบุคคลต่างๆ	จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ	ตัวแทนชุมชน	
โรงเรยีนในพื้นที่	นักศกึษาจากมหาวทิยาลัย	และสื่อมวลชน	เพื่อศกึษาดูงานบรษิัทฯ	
ผลติภัณฑ์	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	กจิกรรมเพื่อสังคม 
และการมสี่วนร่วมกับชุมชน	รวมไปถงึการที่หน่วยงานตรวจวัดที่ได้รับการรับรองเข้าเยี่ยมชม
โรงงานเพื่อสังเกตการณ์การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การประชุมประสานงานให้ค�าปรกึษา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่นคิมอุตสาหกรรมเอเซยี

กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย เปิดบ้านต้อนรับ
ตัวแทนจากชุมชนต่างๆ ในจังหวัดระยอง 

เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

การประชุมสานสัมพันธ์กับชุมชน
ในพื้นที่บ้านฉางและมาบตาพุด
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ส�านักงานใหญ่
ชั้น	15	อาคารไวท์กรุ๊ป	2	
เลขที่	75	ซอยรูเบยี	ถนนสุขุมวทิ	42
เขตพระโขนง	กรุงเทพฯ	10110
โทรศัพท์	 0	2365	7000	
โทรสาร	 0	2381	1249

สถานที่ตั้งโรงงาน

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

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
เลขที่	10	หมู่	2	นคิมอุตสาหกรรมเอเซยี
ตู้	ป.ณ.	71	ต�าบลบ้านฉาง
อ�าเภอบ้านฉาง	จังหวัดระยอง	21130
โทรศัพท์	 0	3892	5500
โทรสาร	 0	3860	5903
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