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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559

50 ปี กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
และ 30 ปี กลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี – ดาว
ก้าวอย่างแข็งแกร่ง พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน
นับตั้งแต่ที่ดาวเริ่มด�ำเนินกิจการในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2510 เรามีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนผลักดันการเจริญเติบโต
ของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ ตอบทุกโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เปี่ยมคุณภาพที่ล�้ำสมัย พัฒนาเทคโนโลยีของอนาคต มอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้คน รวมทั้งพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมและโลก ทั้งหมดนี้คือคุณค่าของธุรกิจที่จะเป็นเช่นเข็มทิศน�ำทางการด�ำเนินงานของเราต่อไป

พ.ศ. 2560 คือวาระส�ำคัญของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ด้วยการด�ำเนินงานในประเทศไทยมาครบ 50 ปี และร่วมทุน

กับเอสซีจีก่อตั้งกลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี – ดาว มาครบ 30 ปี ด้วยความทุ่มเทและมุ่งมั่นของเหล่าผู้บริหารและพนักงาน

จากรุ่นสู่รุ่น และความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น มิตรภาพอันดีระหว่างดาวและเอสซีจี ท�ำให้กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และ
กลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี – ดาว แข็งแกร่งและพร้อมที่จะเติบโตเคียงข้างสังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ควบรวมกิจการ

บริษัท ยูเนียนคาร์ไบด์

เปิดโรงงานที่นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง

เปิดโรงงานเอทิลเบนซีน

• โรงงานเลเท็กซ์สังเคราะห์

และสไตรีนโมโนเมอร์

• โรงงานสไตรีน-

บิวทาไดอีน เลเท็กซ์

ที่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด

• โรงงานโพลิออล
เปิดโรงงานโพลิสไตรีน

• โรงงานโพลิออลผสม

ที่อ�ำเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ

2536
2542
2538

2530

เริ่มด�ำเนินธุรกิจ

ในประเทศไทยและ

ก่อตั้งส�ำนักงานขาย
ในกรุงเทพฯ

2544

2540

2521

2510

อิมัลชัน

ร่วมทุนกับเอสซีจี

ก่อตั้งกลุ่มบริษัทร่วมทุน
เอสซีจี – ดาว

เปิดโรงงานโพลิสไตรีน
ที่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด

เปิดโรงงานโพลิเอทิลีน
สายการผลิตที่ 1

ที่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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• เปิดฐานการผลิต

แห่งใหม่ ที่นิคม			

ครบรอบ 50 ปี

อุตสาหกรรมเอเซีย

ของกลุ่มบริษัท

ดาว ประเทศไทย

• เปิดโรงงานที่นิคม		

และครบรอบ 30 ปี

อุตสาหกรรมเอเซีย

ของกลุ่มบริษัทร่วมทุน

จังหวัดระยอง

- โรงงานโพลิเอทิลีน

		ชนิดยืดหยุ่นพิเศษ

ควบรวมกิจการ

บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์
• โรงงานอะคริลิก

- โรงงานไฮโดรเจน

		เปอร์ออกไซด์

- โรงงานโพรพิลีนออกไซด์

อิมัลชัน

• โรงงานโพลิอะคริลิก
แอซิด

เปิดโรงงานโพลิอีเทอร์
โพลิออล ที่นิคม

อุตสาหกรรมเอเซีย

2554
2559
2555

2553

ร่วมทุนกับบริษัท

โซลเวย์ ในการสร้าง
โรงงานไฮโดรเจน

เปอร์ออกไซด์ ที่นิคม
อุตสาหกรรมเอเซีย
จังหวัดระยอง

2560

2558

2552

2550

เอสซีจี – ดาว

เปิดโรงงานโพลิเอทิลีน
สายการผลิตที่ 2

ที่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด

ควบรวมกิจการ

บริษัท ดาว คอร์นนิ่ง

• เปิดโรงงานโพลิโอเลฟินส์ 		
เอนแคปซูแลนท์ ฟิล์ม

ที่นิคมอุตสาหกรรม		
มาบตาพุด

(ขายกิจการให้แก่

บริษัท เฟิร์สวัสดุวิทยาศาสตร์

(ประเทศไทย) จ�ำกัด ใน พ.ศ. 2559)
• เปิดโรงงาน

โพรพิลีนไกลคอล

ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
• ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติ

การวิเคราะห์ด้วย
เทคนิคขั้นสูง

ที่นิคมอุตสาหกรรม

เหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
จังหวัดระยอง
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559

รางวัลและการเชิดชูเกียรติ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2559
รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจ�ำปี พ.ศ. 2559
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รางวัลผู้ประกอบการฮาลาลดีเด่น
ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 (3 ปีติดต่อกัน)
ฝ่ายบริหารกิจการฮาลาล
ส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ำจังหวัดระยอง
• โรงงานโพรพิลน
ี ออกไซด์
• โรงงานโพรพิลน
ี ไกลคอล

การรับรองการใช้เครื่องหมาย
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)

• ผลิตภัณฑ์: สไตรีนโมโนเมอร์
(บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ�ำกัด)
• ผลิตภัณฑ์: เลเท็กซ์ เกรด DL 930PA
(บริษท
ั สยามเลเทกซ์สงั เคราะห์ จ�ำกัด)
• ผลิตภัณฑ์: เม็ดพลาสติกโพลิสไตรีน
ชนิดส�ำหรับการใช้งานทัว่ ไป เกรด 685D
(บริษัท สยามโพลีสไตรีนจ�ำกัด)

รางวัล “ธงขาว-ดาวทอง” 10 โรงงาน
• โรงงานเอทิลเบนซีนและสไตรีนโมโนเมอร์
(บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ�ำกัด)
• โรงงานโพลิสไตรีน
(บริษัท สยามโพลีสไตรีน จ�ำกัด)
• โรงงานโพลิเอทิลน
ี สายการผลิตที่ 1 และ 2
(บริษัท สยามโพลิเอททิลีน จ�ำกัด)
• โรงงานโพลิออลและโรงงานโพลิออลผสม
(บริษท
ั ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด)
• โรงงานสไตรีน-บิวทาไดอีน เลเท็กซ์
(บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ำกัด)
• โรงงานเลเท็กซ์สังเคราะห์ อิมัลชัน
(บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด)
• โรงงานโพลิอะคริลิก แอซิด และโรงงาน
อะคริลิก อิมัลชัน
(บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด)

รางวัล “ธงขาว-ดาวเขียว” 14 โรงงาน
• โรงงานเอทิลเบนซีนและสไตรีนโมโนเมอร์
(บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ�ำกัด)
• โรงงานโพลิสไตรีน
(บริษัท สยามโพลีสไตรีน จ�ำกัด)
• โรงงานโพลิเอทิลน
ี สายการผลิตที่ 1 และ 2
(บริษัท สยามโพลิเอททิลีน จ�ำกัด)
• โรงงานโพลิออลและโรงงานโพลิออลผสม
(บริษท
ั ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด)
• โรงงานสไตรีน-บิวทาไดอีน เลเท็กซ์
(บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ำกัด)
• โรงงานโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ
(บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ำกัด)
• โรงงานเลเท็กซ์สังเคราะห์ อิมัลชัน
(บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด)
• โรงงานโพลิอะคริลิก แอซิด และโรงงาน
อะคริลิก อิมัลชัน
(บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด)
• โรงงานโพรพิลีนออกไซด์
(บริษท
ั เอ็มทีพี เอชพีพโี อ แมนูแฟคเจอริง่
จ�ำกัด)
• โรงงานโพรพิลีนไกลคอล
(บริษท
ั ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด)
• โรงงานโพลิอีเทอร์ โพลิออล
(บริษท
ั ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด)

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
รางวัลองค์กรดีเด่นด้านส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ประจ�ำปี พ.ศ. 2559
มูลนิธศ
ิ าสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

• กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมดีเด่นประจ�ำปี พ.ศ. 2559
ระดับทอง ที่มีความร่วมมือกับ
พันธมิตรเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
สังคมอย่างสร้างสรรค์
หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
• กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย

รางวัลมาตรฐานดีเด่น
ด้านความรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคม ประจ�ำปี พ.ศ. 2559
(Corporate Social Responsibility,
Department of Industrial Works:
CSR-DIW)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

• โรงงานเอทิลเบนซีนและสไตรีนโมโนเมอร์
• โรงงานสไตรีน-บิวทาไดอีน เลเท็กซ์
• โรงงานโพลิสไตรีน

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• โรงงานเอทิลเบนซีนและสไตรีนโมโนเมอร์
(บริษท
ั สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ�ำกัด)
• โรงงานสไตรีน-บิวทาไดอีน เลเท็กซ์
(บริษท
ั สยามเลเทกซ์สงั เคราะห์ จ�ำกัด)
• โรงงานโพลิสไตรีน
(บริษท
ั สยามโพลีสไตรีน จ�ำกัด)

ผูป้ ระกอบการส่งออกทีด่ ที มี่ กี ารออก
ใบรับรองแหล่งก�ำเนิดสินค้าให้ลูกค้า
มากที่สุด ติดอันดับ 1 ใน 50
หอการค้าไทย

• กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย

โล่เกียรติคุณในฐานะพันธมิตร
ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุน
การด�ำเนินงานของพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2559

องค์การพิพธ
ิ ภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.)
• กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย

ใบประกาศเกียรติคุณ
“สุดยอดอารยสถาปัตย์แห่งปี
พ.ศ. 2559 ประเภทแหล่งองค์กร
ส่งเสริมอารยสถาปัตย์”
จากการออกแบบก่อสร้างอาคาร
ส�ำนักงานเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
แก่ผู้พิการ
มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
• กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย
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สารจากกรรมการผู้จัดการ
SR
G4-1

พ.ศ. 2559 นับเป็นปีแห่งความส�ำเร็จครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ด้วยการท�ำงานเป็นทีมของพนักงาน ความร่วมมือข้ามธุรกิจ ท�ำให้กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้และน�ำไปสู่ผลการด�ำเนินธุรกิจที่น่าพอใจ

ใน พ.ศ. 2559 ดาว ประเทศไทย เริม
่ ก่อสร้างศูนย์วเิ คราะห์พฒ
ั นาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ (Center
of Advanced Analytical Technology) แห่งแรกของดาวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ พื้นที่โรงงาน

ภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง ศูนย์วเิ คราะห์ฯ แห่งนีจ
้ ะช่วยน�ำเทคโนโลยีทท
ี่ น
ั สมัย

ระดับโลกและผูเ้ ชีย
่ วชาญเฉพาะทางทีม
่ ป
ี ระสบการณ์สงู มาช่วยเพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและส่งเสริมวงการ

อุตสาหกรรมของประเทศไทย การก่อสร้างศูนย์ฯ ดังกล่าว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2560
เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ด�ำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ทั้งต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ได้ท�ำความดีถวายต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งกิจกรรมเหล่านี้ยังเป็นการน�ำศักยภาพของพนักงาน

มาช่วยสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยมุ่งหวังว่าความมุ่งมั่นและทุ่มเทของเราในการสร้าง
แรงงานแห่งอนาคตที่มีคุณภาพและนวัตกรรมส�ำหรับการแก้ปัญหาที่ท้าทายและโซลูชันใหม่ๆ
ให้แก่โลก จะน�ำมาซึ่งความเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

ที่ดาว เรามีนักวิจัยเกือบ 7 พันคน ในศูนย์วิจัยและพัฒนาทั่วโลก ทําการคิดค้นและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่างๆ เราทํางานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด

ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสังคมสมัยใหม่และเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่ ดาวพร้อมเสมอที่จะให้

การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาสินค้าให้เป็นสินค้านวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันและเตรียมพร้อมก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

ความส�ำเร็จของเราจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากขาดการสนับสนุนอย่างดีจากผู้เกี่ยวข้อง

ทุกท่าน ผมขอขอบคุณพนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและสังคม ที่ให้
การสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้รับ
การสนับสนุนที่ดีจากทุกท่านตลอดไป

จิรศักดิ์ สิงห์มณีชัย
กรรมการผู้จัดการ

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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กลุ่มบริษัท ดาว
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ชื่อองค์กร
SR
G4-3

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดาว
ประเทศไทย
SR
G4-4

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย และ
กลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี – ดาว

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ประกอบด้วยกลุ่มบริษัทที่มีบริษัท ดาว เคมิคอล เป็นเจ้าของ
เพียงผู้เดียวและกลุ่มบริษัทร่วมทุนระหว่างดาว เคมิคอล และเอสซีจี รวมทั้งสิ้น 15 บริษัท
(5 บริษัทที่มีดาว เคมิคอลเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวซึ่งด�ำเนินการและบริหารงานโดยดาว

เคมิคอล และบริษัทร่วมทุนระหว่างเอสซีจีและดาว เคมิคอล อีก 7 บริษัทซึ่งด�ำเนินการและ
บริหารงานโดยดาว เคมิคอล และอีก 3 บริษัทซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเอสซีจีและดาว
เคมิคอล แต่ด�ำเนินการและบริหารงานโดยเอสซีจี) นอกจากนี้ ยังมีบริษัทที่ดาว เคมิคอล
ร่วมทุนกับบริษัท โซลเวย์ และโซลเวย์เป็นผู้ด�ำเนินการและบริหารงาน

กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทยมีโรงงานระดับโลก (World Class) ทีใ่ ช้เทคโนโลยีชน
ั้ สูงในการผลิต
ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งจ�ำหน่ายทั้งในประเทศและทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 14 โรงงาน รวม

ก�ำลังการผลิตมากกว่าสองล้านตันต่อปี และมีเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 135,000 ล้านบาท
(4,000 ล้านเหรียญสหรัฐ) มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประมาณ
94,171 ล้านบาท (2,629 ล้านเหรียญสหรัฐ)

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายในประเทศไทยมากกว่าหนึ่งพันกลุ่ม
รายการ โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเหล่านี้มีทั้งที่ผลิตในประเทศไทยและส่วนที่น�ำเข้ามา
จ�ำหน่าย โดยสามารถแจกแจงได้ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ด้วยการเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของดาว

ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โรงงานทุกแห่งของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ล้วนใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ที่มีมาตรฐานสูง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยมีความหลากหลาย โดยแบ่งออกได้
เป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหญ่ๆ ประกอบด้วย

• กลุ่มผลิตภัณฑ์โพลิเอทิลีน จากโรงงานโพลิเอทิลีนแห่งแรกของดาวในภูมิภาคเอเชีย

		

แปซิฟก
ิ ทีต
่ อบโจทย์ความต้องการของตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ

		

ที่สอดประสานกับโรงงานแห่งแรกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบอัตโนมัติ

		

ในภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟก
ิ สูก
่ ารพัฒนาศักยภาพโรงงานโพลิเอทิลน
ี สองแห่งของบริษท
ั ฯ

		ซึง่ เป็นซอฟต์แวร์ทด
ี่ าวพัฒนาขึน
้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการ
		

ของลูกค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในกลุ่มนี้น�ำไปผลิตบรรจุภัณฑ์

		

ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เช่น บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับอาหารแห้ง อาหารเหลว เนื้อสัตว์

		

นอกจากนี้ ยังสามารถน�ำไปผลิตเป็นฟิล์มยืดหยุ่นพิเศษเพื่อห่อหุ้มอาหาร รวมไปถึง

		

		
		

ชนิดต่างๆ เพื่อเก็บรักษาคุณภาพสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีความสดใหม่และมี

เนยแข็ง บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับเวชภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับอาหารสัตว์ เป็นต้น

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการความคงทนสูง หญ้าเทียม และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง

		ภายนอกอาคาร

• กลุ่มผลิตภัณฑ์อีลาสโตเมอร์ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตอีลาสโตเมอร์ที่ทันสมัยที่สุด

		

ในโลก เพื่อป้อนให้กับลูกค้าในภูมิภาคที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้

		

ทนทาน จึงน�ำไปใช้ในกลุม
่ อุตสาหกรรมยานยนต์ ส�ำหรับงานภายในรถยนต์ อาทิ พืน
้ ผิว

		
		

		
		

จะเป็นเม็ดพลาสติกทีม
่ ค
ี วามเหนียว ยืดหยุน
่ สูงมาก ในขณะเดียวกันก็มค
ี วามแข็งแรง

หุม
้ คอนโซล หุม
้ ประตูรถยนต์ หุม
้ ลิน
้ ชักด้านหน้า มาตรวัดในรถยนต์ และงานภายนอก
รถยนต์อื่นๆ อาทิ พื้นผิวกันชนด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อให้วัสดุของรถยนต์มี

ความทนทานและมีน�้ำหนักเบา จึงมีส่วนช่วยประหยัดการใช้เชื้อเพลิงในขณะที่ยังคง
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ประสิทธิภาพด้านความทนทานอยู่ด้วย นอกจากนี้ ยังน�ำไปใช้ในการผลิตรองเท้าที่มี
น�้ำหนักเบา ทนทาน มีความยืดหยุ่นสูงทนแรงกระแทกได้ดี และใช้ในอุตสาหกรรม

		วัสดุก่อสร้างจ�ำพวกหลังคาและวัสดุป้องกันน�้ำ

• กลุ่มผลิตภัณฑ์โพลิยูรีเทน ดาวเป็นผู้น�ำของโลกในด้านโพลิยูรีเทน โดยมีโรงงาน

		

ตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ ประกอบด้วยโรงงานโพรพิลีนออกไซด์ โพรพิลีนไกลคอล

		

ทีใ่ ช้เทคโนโลยีชน
ั้ สูงระดับโลกและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ธุรกิจในกลุม
่ นีป
้ ระกอบด้วย

		
		

		
		

		

โพลิออลและโพลิออลผสม และโพลิอีเทอร์ โพลิออล ซึ่งแต่ละโรงงานล้วนเป็นโรงงาน
กลุ่มโฟมโพลิยูรีเทน และกลุ่มผลิตภัณฑ์โพรพิลีนไกลคอล โฟมโพลิยูรีเทนมีชนิดนิ่ม

และชนิดแข็ง น�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมทีน
่ อนและเฟอร์นเิ จอร์ตา
่ งๆ เช่น ใช้ผลิตเตียงนอน

และหมอน ฟองน�ำ
้ ถูตว
ั เบาะของเก้าอีแ
้ ละโซฟา ทีร่ องศีรษะและเบาะรถยนต์ และกลุม
่
ฉนวนกันความร้อนในตู้เย็น ห้องเย็น และฉนวนกันความร้อนผนังห้องและอาคาร

		ส่วนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโพรพิลีนไกลคอลนั้นมีหลายเกรดส�ำหรับใช้ในหลากหลาย
		
		
		

อุตสาหกรรม ส�ำหรับเกรดพรีเมี่ยมหรือ food grade นั้น ก็ใช้เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์

ในงานเภสัชกรรมและอุตสาหกรรมยา รวมทั้งใช้เป็นวัตถุดิบหรือสารที่ให้ความชุ่มชื้น

ในเครือ
่ งส�ำอางและผลิตภัณฑ์ดแ
ู ลร่างกายต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหารและของบริโภค
รวมถึงการแต่งรสชาติอาหารและใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงด้วย ซึ่งต้องใช้

		เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยส�ำหรับผู้บริโภค

• กลุ่มผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิว ธุรกิจนี้มุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อ

		

ตอบโจทย์ลูกค้า ด้วยความเป็นผู้น�ำด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับโลก

		

โรงงานอะคริลิก อิมัลชัน และโรงงานโพลิอะคริลิก แอซิด ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์

		

ของดาว โรงงานในกลุม
่ ธุรกิจนีป
้ ระกอบด้วยโรงงานเลเท็กซ์สงั เคราะห์ อิมล
ั ชัน

		สารเคลือบผิวนี้ส่วนใหญ่ท�ำหน้าที่เป็นสารยึดเกาะส�ำหรับสีน�้ำตกแต่งทาอาคาร
		
		

ทัง้ ภายนอกและภายใน ต้านทานการกัดกร่อนจากมลภาวะ สามารถผลิตสีทม
ี่ ก
ี ลิน
่ อ่อน

ช่วยลดสารฟอร์มล
ั ดีไฮด์ ลดต้นทุนในการผลิตและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและปลอดภัย

		กับผู้บริโภค

• กลุ่มผลิตภัณฑ์โพลิสไตรีน โรงงานโพลิสไตรีนถือเป็นโรงงานแห่งแรกของกลุ่มบริษัท

		

ดาว ประเทศไทย ทีก
่ อ
่ ตัง้ ขึน
้ ใน พ.ศ. 2521 ทีพ
่ ระประแดง และได้ยา
้ ยไปทีม
่ าบตาพุด

		

โมโนเมอร์ จ�ำกัด เพื่อผลิตพลาสติกชนิดอเนกประสงค์คุณภาพสูงซึ่งพบได้ในของใช้

		
		

		

ใน พ.ศ. 2538 โรงงานแห่งนี้ได้รับวัตถุดิบจากบริษัทในเครือ คือ บริษัท สยามสไตรีนประจ�ำวันมากมาย กลุม
่ ธุรกิจโพลิสไตรีน ได้แก่ เม็ดพลาสติกใสแข็งคุณภาพสูงเพื่อใช้
ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ วัสดุในการผลิตทีวี ตู้เย็น และของเล่นเด็กต่างๆ

		เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีความทนทานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ยังมีธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้นที่ร่วมกับเอสซีจี ในโรงงานเอทิลีน

แครกเกอร์สองแห่ง และมีธุรกิจคลังเก็บสินค้าและขนถ่ายสินค้าในจังหวัดระยอง และร่วมทุน
กับโซลเวย์ ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์และวัสดุชนิดพิเศษระดับโลก เพื่อผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตโพรพิลีนออกไซด์ นอกจากนี้ เรายังมีห้องปฏิบัติการที่ใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูงระดับโลก ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตได้อย่างเที่ยงตรง สามารถเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตได้
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2. ผลิตภัณฑ์ของดาวที่น�ำเข้ามาจ�ำหน่ายในประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ
ประกอบด้วย

• กลุม
่ ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการเกษตรและก�ำจัดแมลงในบ้านเรือน ในกลุม
่ นีป
้ ระกอบด้วย

		

เคมีภัณฑ์ก�ำจัดศัตรูพืชและก�ำจัดแมลง ซึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับ

		

ของผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ ส่งทีมงานเพื่อฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและรณรงค์

		

		

เกษตรกร ในขณะทีร่ ะยะเวลาในการสลายตัวรวดเร็ว ซึง่ เราตระหนักถึงความปลอดภัย

การใช้เคมีเพือ
่ การเกษตรอย่างปลอดภัยอย่างสม�ำ
่ เสมอ อีกทัง้ มีโครงการตรวจสุขภาพ

		ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

• กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ สารเพิ่มความชุ่มชื้นต่างๆ

		

ในผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว สารเพิ่มความหนืด เช่น ที่ใช้ในแชมพูเพื่อป้องกันการไหลย้อย

		

ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพราะเป็นสารที่ผลิตจากการสกัดหรือสังเคราะห์จากวัตถุดิบ

		

		

หรือในสูตรทีอ
่ อ
่ นโยนต่อเด็กต่างๆ และสารทีช
่ ว
่ ยแต่งรสชาติและคุณสมบัตข
ิ องอาหาร
ธรรมชาติ เช่น จากฝ้ายและไฟเบอร์จากต้นไม้

• กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในกลุ่มนี้ครอบคลุม		

		

หลากหลายผลิตภัณฑ์ หลักๆ จะอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่น�ำไปใช้ในงานก่อสร้างหรือ

		

ส่วนผสมในปูนซีเมนต์ ส่วนผสมในสีทาอาคาร แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรงของ

		
		
		

วางรากฐานโครงสร้างเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงคงทนและลดการใช้พลังงาน เช่น
พื้นฉนวนกันความร้อนของอาคาร เป็นต้น รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
พลังงานด้วย นอกจากนี้ ดาวยังได้พัฒนาเทคโนโลยีส�ำหรับระบบกรองน�้ำรีเวิร์ซ

ออสโมซิส (Reverse Osmosis) ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพสูงส�ำหรับเครือ
่ งกรองน�ำ
้ ชัน
้ น�ำอีกด้วย

• กลุม
่ วัสดุและเคมีภณ
ั ฑ์ชนิดพิเศษต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพสูงทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม

		

ต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวท�ำละลาย เอมีน สารลดแรงตึงผิว และเคมีภัณฑ์

		

อุตสาหกรรมทีห
่ ลากหลาย อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ เคมีเกษตร อุปกรณ์และเครือ
่ งจักรกลหนัก

		
		

ส�ำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น กลุ่มธุรกิจนี้ช่วยสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการ

สารเคลือบผิว กาว และหมึกพิมพ์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ชำ� ระล้างและท�ำความสะอาดต่างๆ

• กลุ่มพลาสติกชนิดพิเศษ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อีลาสโตเมอร์ และพลาสติกส�ำหรับ

		

บรรจุภัณฑ์ อาทิ โพลิเอทิลีน และกาวส�ำหรับพลาสติกที่ไม่ได้ผลิตในประเทศไทย

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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กรุงเทพมหานคร

SR
G4-5

สถานที่ตั้งโรงงาน

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีโรงงานทั้งหมด 14 แห่งในนิคมอุตสาหกรรม

SR
G4-6

จังหวัดระยอง

ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างองค์กร
SR
G4-7

มาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ถือเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจถึง 16 บริษัท ภายใต้โครงสร้างองค์กร
2 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย
กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย นี้จะเป็นกลุ่มบริษัทลูกของดาว หรือ Dow Wholly
Owned Subsidiaries ที่มีการถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัทในกลุ่มของดาว เคมิคอล
ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีจ�ำนวน 5 บริษัท ดังต่อไปนี้
1.1

บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด

1.3

บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

1.2
1.4
1.5

บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ดาว คอร์นนิ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด

2. กลุ่มบริษัทร่วมทุน
2.1
			
			

			

กลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี – ดาว
กลุม
่ บริษท
ั ร่วมทุน เอสซีจี – ดาว หรือ SCG-Dow Group เป็นกลุม
่ บริษท
ั ทีม
่ ก
ี ารร่วมทุนกัน
ระหว่างเอสซีจี เคมิคอลส์ และดาว เคมิคอล ในจ�ำนวนทีเ่ ท่ากันร้อยละ 49.99 และมี

การท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชด
ิ ในธุรกิจ 5 ธุรกิจหลักภายใต้การด�ำเนินการ 5 บริษท
ั
และบริษัท Holding Company อีก 2 บริษัท ซึ่งกลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี – ดาวนี้

เป็นกลุม
่ บริษท
ั ทีด
่ ำ
� เนินการและบริหารงานโดยดาว เคมิคอล ทัง้ 7 บริษท
ั ดังต่อไปนี้

			

1) บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จ�ำกัด

			

3) บริษัท สยามโพลีสไตรีน จ�ำกัด

			
			
			
			
			
2.2

2) บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ�ำกัด
4) บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ำกัด

5) บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
6) บริษัท เอสดีกรุปเซอร์วิซ จ�ำกัด

7) บริษัท บ้านฉาง เอชพีพีโอ จ�ำกัด
บริษัทร่วมทุนที่ด�ำเนินการโดยเอสซีจี

			

ดาว เคมิคอล ได้รว
่ มทุนกับเอสซีจี ในธุรกิจแครกเกอร์ ภายใต้การด�ำเนินการและ

			

จ�ำกัด และบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ำกัด ตลอดจนร่วมกันด�ำเนินธุรกิจ

			
			

บริหารงานโดยเอสซีจี ในรูปของบริษท
ั จ�ำกัดอีก 2 บริษท
ั คือ บริษท
ั ระยองโอเลฟินส์
โรงเก็บรักษาและส่งออกสินค้าภายใต้บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จ�ำกัด
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2.3

บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ดาว เคมิคอล กับบริษัท โซลเวย์ ที่ด�ำเนินการโดย

			

บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนกันระหว่างบริษัท

โซลเวย์

โซลเวย์ (Solvay) และดาว เคมิคอล ในจ�ำนวนที่เท่ากันและมีการท�ำงานร่วมกัน

			อย่างใกล้ชิดภายใต้การด�ำเนินการและบริหารงานโดยบริษัท โซลเวย์

ตลาดเป้าหมาย

ดาวทั่วโลกวิเคราะห์แนวโน้มตลาดจากข้อมูลด้านประชากรและไลฟ์สไตล์ของผู้คนสมัยใหม่
รวมทั้งภาวะของความพอเพียงของทรัพยากรโลก ว่าปัจจุบันผู้คนมีไลฟ์สไตล์ที่ต้องการ

SR
G4-8

ความสะดวกสบายมากขึ้น ต้องการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและเป็นลักษณะหลอมรวม

เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน (convergence) มากขึน
้ ขณะเดียวกัน ทรัพยากรด้านอาหารและน�ำ
้ ก็เป็น

ทีต
่ อ
้ งการมากขึน
้ เพือ
่ ตอบสนองจ�ำนวนประชากรทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ดังนัน
้ ธุรกิจของดาวจึงเน้นการคิดค้น
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของดาว

หลากหลายรายการอยูใ่ นสินค้ารอบกายของผูบ
้ ริโภคเพือ
่ ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายมากขึน
้
และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และผลิตภัณฑ์อีกจ�ำนวนหนึ่งที่ช่วยเรื่องการเข้าถึงน�้ำและอาหาร

โดยการเพิม
่ ผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ
่ ตอบโจทย์เรือ
่ งน�ำ
้ ดืม
่ สะอาด
จากการที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นั้นเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของดาวในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟก
ิ ดังนัน
้ จึงสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
โดยสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 42 ขณะที่ร้อยละ 58
จะส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ลูกค้าที่ส�ำคัญของเราคือธุรกิจที่ต้องการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
และต้องการนวัตกรรมใหม่ๆ ต้องการเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์

ซึ่งอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่อุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม
ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จนถึงอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่อย่างอุตสาหกรรมก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมพลังงาน เป็นต้น

ขนาดขององค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีจ�ำนวนพนักงาน 953 คน

SR
G4-9

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีโรงงานทั้งหมด 14 แห่งในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)

จังหวัดระยอง โดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ถือเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของดาวใน

ภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟก
ิ สินทรัพย์ของกลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 4 ของดาวทัว่ โลก

ยอดการผลิตรวมของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ปริมาณขายสุทธิของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

(ตัน)

(ล้านบาท)
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หมายเหตุ: Net Sale of Thailand entities is unaudited.
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รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ข้อมูลพนักงาน

จ�ำนวนพนักงานแบ่งตามเพศและสถานที่ท�ำงาน
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สถานที่ท�ำงาน/เพศ

คน

กรุงเทพฯ

133

รวม

324

ระยอง

หญิง

ร้อยละ

คน

20.04

558

13.96

191

34.00

71

629

ชาย

ร้อยละ

จ�ำนวนพนักงาน
คน

ร้อยละ

749

78.59

7.45

204

66.00

953

58.55

21.41

100.00

จ�ำนวนพนักงานแบ่งตามอายุและเพศ
อายุ/เพศ
ต�่ำกว่า 30 ปี

คน

หญิง

59

30 - 40 ปี

167

41 - 50 ปี

86

50 ปีขึ้นไป

12

รวม

324

ร้อยละ

คน

6.19

116

9.02

160

17.52
1.26

34.00

329
24

629

ชาย

ร้อยละ

จ�ำนวนพนักงาน
คน

ร้อยละ

496

52.05

12.17

175

16.79

246

34.52
2.52

66.00

36

953

18.36
25.81
3.78

100.00

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

28
13

บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด

89

บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด

174

บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ดาว คอร์นนิ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด

47
24

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

56

รวม

953

27
36
459
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559

จ�ำนวนพนักงาน (ร้อยละ)
ในสหภาพแรงงาน

ไม่มีข้อมูล เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีสหภาพแรงงาน
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ห่วงโซ่อุปทานของ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
SR
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีการปฏิบัติการแบบบูรณาการ หมายถึงการที่เรามีโรงงาน

ต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ วัตถุดิบจะถูกป้อนเข้าไปในกระบวนการผลิตในหลาย

ขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นตอนการผลิต ทั้งนี้ เคมีภัณฑ์พื้นฐานสองชนิด
ที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตแบบบูรณาการของบริษัทฯ ได้แก่ เอทิลีน และโพรพิลีน

วัตถุดิบต่างๆ เหล่านี้ถูกควบรวมและเปลี่ยนกลับเป็นแครกเกอร์ ซึ่งบริษัทฯ ก็มีส่วนแบ่งใน

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน การส่งต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นการส่งผ่านทางท่อส่ง

เคมีภณ
ั ฑ์ ทัง้ นี้ กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย มีการจัดซือ
้ วัตถุดบ
ิ ทีไ่ ม่ใช่ไฮโดรคาร์บอนเป็นรายปี
และได้ซื้อวัตถุดิบที่เป็นโคโมโนเมอร์ อันได้แก่ ออกทีน เฮ็กซีน และบิวทีน โดยผ่านรูปแบบ
ของสัญญาระยะสั้นและระยะยาว

ด้วยการเป็นธุรกิจที่เป็นผู้น�ำในหลายอุตสาหกรรมของดาวนั้น ท�ำให้เราน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
และโซลูชันที่ใช้เทคโนโลยีหลากหลายแขนง เพื่อจัดจ�ำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศไทย

และทัว
่ ภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟก
ิ โดยผลิตภัณฑ์ของเราส่งไปยังลูกค้าในหลายช่องทาง ทัง้ ผ่านท่อ
รถบรรทุก รถตูค
้ อนเทนเนอร์ นอกจากนี้ ยังส่งออกผ่านช่องทางเรือเดินสมุทร ตูค
้ อนเทนเนอร์
บรรทุกสินค้าแห้ง (Dry cargo container) และการขนส่งสินค้าด้วยไอเอสโอ แทงค์ (ISO Tank)
ส�ำหรับฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นั้น สนับสนุนการเติบโตขององค์กร

โดยการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อเป็นไปตามนโยบายและข้อตกลงของการจัดซื้อของดาว
ทั่วโลก ประกอบกับการพัฒนากลยุทธ์ในระดับประเทศรวมไปถึงการพัฒนาคู่ค้า เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ขอบข่ายงานด้านบริการด้านจัดซื้อจัดจ้างโดยบุคคลที่สาม มีดังนี้
•

วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการผลิตจากภายนอก

•

การบ�ำรุงรักษา การซ่อมแซม และการปฏิบัติการ (Maintenance/Repair/Operation:

•

การขนส่ง

•

งานด้านบริการองค์กรต่างๆ

MRO) รวมไปถึงการจัดซื้อจัดหาส�ำหรับโครงการลงทุนต่างๆ ด้วย

การบริหารคู่ค้า
การก�ำหนดคุณสมบัติของคู่ค้านั้น เป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย โดยต้องประสานงาน
และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้วัตถุดิบใหม่ที่มีคุณภาพ

เพื่อหาคู่ค้ารายใหม่ และเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละรายสรุปเอกสารที่เป็น
รายละเอียดของคู่ค้าและอนุมัติในรายนามผู้ขายสินค้า/บริการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

(Approved Vendor List: AVL) และเราได้ตรวจตราและประเมินผลงานของคูค
่ า
้ ผ่านเครือ
่ งมือ
ที่ชื่อว่า Quality Message (QM) ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละรายสามารถระบุประเด็นปัญหา
และข้อกังวลเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของคู่ค้า อันเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า บริการ และผล
การด�ำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เราสามารถท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าภายในเพื่อสืบสวนหา
สาเหตุของปัญหา (Root Cause Investigation: RCI) และก�ำหนดวิธีป้องกันและแก้ไข

(Corrective Action and Preventive Action: CAPA) ปัจจุบน
ั ในทุกระบบการจัดซือ
้ ของบริษท
ั ฯ นัน
้
มีการบริหารคู่ค้ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1,400 ราย

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจของคู่ค้า
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่หรือคู่ค้าที่มีอยู่เดิม

โดยไม่เพียงพิจารณาจากข้อก�ำหนดด้านเศรษฐกิจ แต่เราให้ความส�ำคัญในด้านมาตรฐาน

สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลอีกด้วย จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจของคู่ค้าตามที่ได้มี
การระบุไว้ในข้อก�ำหนดของดาวทั่วโลก อาทิ หลักการด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

อันรวมไปถึงกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานเด็ก หลักการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม และข้อก�ำหนดด้านกฎหมายและจริยธรรม ซึ่งรวมไปถึงนโยบายการต่อต้าน

คอร์รัปชัน ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตระหว่างประเทศ (Foreign
Corruption Practices Act: FCPA) พระราชบัญญัติเรื่องสินบนของสหราชอาณาจักร
และกฎหมายอันเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศ
ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะ
•

ช่วยให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน

•

ประสานงานกับคูค
่ า
้ ในการสนับสนุนให้ธรุ กิจของเราบรรลุวต
ั ถุประสงค์ ทัง้ ในเรือ
่ งผลก�ำไร

•
•

การเติบโต นวัตกรรม ความหลากหลาย และความยั่งยืน

ท�ำงานร่วมกับคู่ค้าภายในประเทศ เพื่อลดระยะเวลาการท�ำงาน ลดจ�ำนวนสินค้าคงคลัง
และลดค่าขนส่ง

เพิม
่ ประสิทธิภาพการบริหารกระแสเงินสด ด้วยการปรับปรุงเงือ
่ นไขการช�ำระเงินและท�ำงาน

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อลดจ�ำนวนสินค้าคงคลัง
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559

การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในรอบปี
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ใน พ.ศ. 2559 ดาว ประเทศไทย เริ่มก่อสร้างศูนย์วิเคราะห์พัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์
(Center of Advanced Analytical Technology) แห่งแรกของดาวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ณ พื้นที่โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง ศูนย์วิเคราะห์ฯ แห่งนี้จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กบ
ั ลูกค้าและคูค
่ า
้ ทางธุรกิจ ด้วย

เทคโนโลยีการวัดค่าและวิเคราะห์สารประกอบชั้นสูง อีกทั้งช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางด้านการวิเคราะห์สารประกอบที่ทันสมัยระดับโลก

การด�ำเนินงานของศูนย์วิเคราะห์พัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์แห่งนี้จะช่วยส่งเสริม

การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลิตในโรงงาน

ช่วยเพิ่มศักยภาพของโรงงานที่มีอยู่ให้ผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ และสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของดาวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยการน�ำเอาเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ในศูนย์วิเคราะห์ฯ
และการมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูงจากเครือข่ายศูนย์การวิเคราะห์ฯ

ของดาวทั่วโลกมาถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในประเทศไทย ซึ่งจะ

ช่วยร่นระยะเวลาการวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน จากเดิมที่ต้องใช้เวลา
หลายสัปดาห์หรือหลายเดือน ให้ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเหล่านี้
หลายรายการได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว

การก่อสร้างศูนย์การวิเคราะห์เพือ
่ พัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของดาว คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ภายใน พ.ศ. 2560 โดยเมือ
่ ศูนย์ดงั กล่าวเปิดดําเนินการได้เต็มรูปแบบ คาดว่าจะมีตว
ั อย่างงาน

ที่นํามาวิเคราะห์ในศูนย์แห่งนี้ปีละประมาณ 5,000 ชิ้นงาน

ในเดือนมิถน
ุ ายน พ.ศ. 2559 บริษท
ั ดาว เคมิคอล ได้ควบรวมกิจการ ดาว คอร์นนิง่ คอร์ปอเรชัน
่
ซึ่งด�ำเนินธุรกิจซิลิโคน โดยการควบรวมกันครัง้ นีจ
้ ะช่วยให้ดาวเป็นผูน
้ ำ
� ด้านซิลโิ คนในตลาด

และสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทีม
่ ก
ี ารเติบโตสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมวัสดุกอ
่ สร้าง
ผลิตภัณฑ์ เพือ
่ ผูบ
้ ริโภค กลุม
่ บรรจุภณ
ั ฑ์ ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์
และอุตสาหกรรมพลังงาน

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ติดตามและประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตลาด และพิจารณา
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มีการใช้เครือ
่ งมือป้องกันความเสีย
่ งทีห
่ ลากหลายเพือ
่ บรรเทาผลกระทบเชิงลบทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้

ทบทวนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตลาดอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทั้ง

จากความเสี่ยงนั้นๆ อีกทั้งยังมีการวางแนวทาง นโยบายและกลยุทธ์เพื่อบริหารความเสี่ยง
อย่างชัดเจน

หลักเกณฑ์ภายนอกองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้เข้าร่วมโครงการ มาตรฐานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงาน

ภาครัฐหรือองค์กรไม่แสวงหาก�ำไรได้รเิ ริม
่ สร้างสรรค์ขน
ึ้ ทัง้ นี้ เพือ
่ ให้เห็นถึงความมุง่ มัน
่ ของบริษท
ั ฯ
ในการด�ำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนขององค์กร โดยโครงการ
มาตรฐาน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่
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โครงการ/มาตรฐาน
โรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

รายละเอียด
การด�ำเนินงานขององค์กร ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก

สถาบันที่ให้การรับรอง
สถาบันสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

องค์กร ตลอดโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
อุตสาหกรรมสีเขียว

สถานประกอบการทั่วประเทศใส่ใจในการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวใน 5 ระดับ ได้แก่

ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือ

ความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสาร
ภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน

ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือ การด�ำเนิน

กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส�ำเร็จตามความมุ่งมั่น
ที่ตั้งไว้

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือ การบริหารจัดการ

สิง่ แวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวน
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมต่างๆ

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ การที่ทก
ุ คน
ในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจด�ำเนินงานอย่างเป็นมิตร

กับสิง่ แวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) คือ การแสดงถึง
การขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุน
ให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรม
สีเขียวด้วย

กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบัน
เครือข่ายต่างๆ
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559

โครงการ/มาตรฐาน

รายละเอียด

ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ความมุ่งมั่นในการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

(ธงขาว-ดาวทอง

ในนิคมอุตสาหกรรม โดยมีคณะท�ำงานซึ่งประกอบด้วยการนิคม

และความปลอดภัย

และธงขาว-ดาวเขียว)

ความปลอดภัย และการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของโรงงาน

สถาบันที่ให้การรับรอง
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ผู้แทนชุมชน ส่วนราชการ
ในพืน
้ ที่ สือ
่ มวลชนท้องถิน
่ ร่วมตรวจประเมินโรงงานตามโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

มาตรฐานด้าน

สถานประกอบการซึง่ ปฏิบต
ั งิ านภายใต้มาตรฐานความรับผิดชอบ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

และพัฒนามาตรฐานสากล ISO 26000 ครอบคลุมแนวทางปฏิบต
ั ิ

ความรับผิดชอบของ

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

การประชุมสีเขียว

ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ได้ปรับปรุง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

ใน 7 หัวข้อหลัก ประกอบด้วยการก�ำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน

การปฏิบต
ั ด
ิ า
้ นแรงงาน สิง่ แวดล้อม การด�ำเนินงานอย่างเป็นธรรม
ประเด็นด้านผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

บริษัทที่น�ำแนวทางการประชุมสีเขียวมาใช้อย่างจริงจังและเป็น
รูปธรรมในองค์กร เช่น การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้ง
การใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

องค์กรธุรกิจเพือ
่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

(TBCSD)

และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด
โครงการรณรงค์ลดสถิติ

สถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

ให้เป็นศูนย์

และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

อุบัติเหตุจากการท�ำงาน

สมาชิกภาพในองค์กรต่างๆ
SR
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ในการท�ำงาน ตามที่กฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานในการบริหาร

กระทรวงแรงงาน

แวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2)

กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย ได้ดำ
� เนินบทบาทเชิงรุกในองค์กร สมาคมหรือสมาพันธ์ทางการค้า

ธุรกิจ และอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ด้านการด�ำเนินงานที่เป็นประโยชน์
ร่วมกันของทัง้ ธุรกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วกับดาวและอุตสาหกรรมเคมีโดยรวม
การท�ำงานผ่านองค์กรด้านอุตสาหกรรมจะช่วยส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการแบ่งปันความรู้และวิชาชีพเพื่อช่วยยกระดับ

การด�ำเนินงานดังกล่าวให้แก่ผผ
ู้ ลิตรายอืน
่ ๆ อีกด้วย ทัง้ นี้ ดาวได้เข้าร่วมกับหน่วยงานด้านสังคม
และองค์กรอิสระต่างๆ ที่มีบทบาทส�ำคัญในเวทีการอภิปรายเชิงนโยบายต่างๆ อีกด้วย

หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับสมาชิกภาพของบริษัทฯ ในสมาคมทางการค้าและองค์กร

ทางสังคมต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานองค์กรสัมพันธ์และรัฐสัมพันธ์ ซึ่งตัวอย่างของสมาชิกภาพ
ที่กล่าวถึง อาทิ
•

หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย: คณะกรรมการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

•

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: สมาชิกสภา สมาชิกสมทบ และคณะท�ำงาน

•

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย: รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ด้านประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี

ผูอ
้ ำ
� นวยการคณะกรรมการการค้าเสรี และผูอ
้ ำ
� นวยการคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรม

และผังเมือง

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

•
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สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย: กรรมการอ�ำนวยการ และประธานคณะกรรมการถาวร

โรงกลั่นน�้ำมันปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

•

สมาคมเพื่อนชุมชน: สมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคม คณะกรรมการบริหารสมาคม และตัวแทน

•

สภานักธุรกิจอเมริกน
ั -อาเซียน: รองประธานคณะกรรมการสภาธุรกิจอเมริกน
ั -อาเซียน

•
•

คณะท�ำงานด้านปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านการสื่อสาร
ประจ�ำประเทศไทย

คณะกรรมการยุทธศาสตร์กำ
� กับและดูแลโครงการดาว เคมิคอล เพือ
่ อุตสาหกรรมยัง่ ยืน

แต่งตั้งโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

คณะกรรมการให้คำ
� ปรึกษาด้านสิง่ แวดล้อมของโรงงาน 2 คณะทีน
่ ค
ิ มอุตสาหกรรมเอเซีย
และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

บริษัทที่อยู่ในงบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
SR
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บริษัท
บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด

ธุรกิจ
ผลิตและจัดจ�ำหน่ายโพลิออล โพลิอีเทอร์ โพลิออล และน�ำเข้าและ

จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของดาวที่ไม่ได้ผลิตในประเทศไทย อาทิ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ กลุ่มวัสดุและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษต่างๆ
กลุ่มพลาสติกชนิดพิเศษ
บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายกาวน�้ำเลเท็กซ์

บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสารเคลือบสีอะคริลก
ิ และสารละลายโพลิอะคริลก
ิ แอซิด

บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์เพือ
่ การเกษตรและผลิตภัณฑ์กำ
� จัดแมลง

บริษัท ดาว คอร์นนิ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด

น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายซิลิโคน

บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ำกัด

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสไตรีน-บิวทาไดอีน เลเท็กซ์ และเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลน
ี

บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จ�ำกัด

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายโพลิเอทิลีน

บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ�ำกัด

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสไตรีนโมโนเมอร์

บริษัท สยามโพลีสไตรีน จ�ำกัด

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเม็ดพลาสติกโพลิสไตรีน

บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด

ผลิตและจัดจ�ำหน่ายโพรพิลีนออกไซด์

ภายในบ้านเรือน

ชนิดยืดหยุ่นพิเศษ
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กระบวนการในการพิจารณา
การน�ำเสนอเนื้อหาในรายงาน
SR
G4-18

ประเด็นที่มีสาระส�ำคัญที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้เลือกที่จะน�ำเสนอในรายงานฉบับนี้

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

1. เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
นิยามบทบาทของธุรกิจที่มีต่อสังคม
ดาวได้น�ำหลักการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมาปรับใช้ในทุกๆ การด�ำเนินงานของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับพันธสัญญาด้านความยั่งยืนของเรา โดยเราจะใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของเราและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรา

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คน รวมทั้งส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของคนรุ่นปัจจุบันและลูกหลานของเราในอนาคต
หลักความยั่งยืนของดาว
ในฐานะผูน
้ ำ
� ด้านวิทยาศาสตร์ของโลก ดาวสามารถผลักดันให้เกิดการเปลีย
่ นแปลงทีด
่ ี

ยิ่งขึ้น ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหา เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของมนุษย์
อย่างยั่งยืน พร้อมกับการสร้างความเติบโตทางธุรกิจของเรา โดยยึดหลักส�ำคัญ
ในการด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืนใน 4 ด้าน ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ
ปัจจุบัน ได้อย่างชาญฉลาด

นวัตกรรมส�ำหรับอนาคต

เทคโนโลยีของเราช่วยให้ลูกค้าของเรา
สามารถพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อ
อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

เราช่วยส่งเสริมความยั่งยืนของสังคม
และโลกของเรา ด้วยการพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีส�ำหรับตลาด
ปัจจุบันและอนาคต

การปฏิบัติงานด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม

หุ้นส่วนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
สู่สิ่งที่ดีขึ้น

การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเป็นหลักการพื้นฐานที่ส่งผล
เชิงบวกทั้งต่อองค์กรของเราและชุมชน
ของเรา และท�ำให้การปฏิบัติงานของเรา
เป็นแบบอย่างทีด่ สี ำ� หรับผูอ้ นื่ ในทุกๆ แห่ง
ที่เราเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ

เราเป็นผู้น�ำในการด�ำเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน โดยเปิดกว้างและ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งลูกค้า
ผู้รับเหมา ชุมชน ภาคประชาสังคม
และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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เป้าหมายเพือ
่ ความยัง่ ยืน พ.ศ. 2568 (Blueprint) ของดาว เป็นเป้าหมายช่วงทีส
่ ามทีบ
่ ริษท
ั ฯ
ได้จด
ั ท�ำขึน
้ มานับตัง้ แต่ พ.ศ. 2538 โดยแต่ละเป้าหมายเป็นการต่อยอดจากเป้าหมายก่อนๆ
โดยเริม
่ จากเป้าหมายเพือ
่ ความยัง่ ยืน พ.ศ. 2548 พุง่ เป้าไปทีก
่ ารวางรากฐานการปฏิบต
ั งิ าน
เพื่อความยั่งยืนขององค์กร (Footprint) โดยการค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สุขภาพและ

ความปลอดภัย มีการลงทุนกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ และได้ผลตอบแทนกลับมา

ทัง้ ด้านความปลอดภัย การลดน�ำ้ เสีย และการประหยัดพลังงานคิดเป็นมูลค่ากว่า 5 พันล้าน

เหรียญสหรัฐ ต่อมา เป้าหมายเพือ
่ ความยัง่ ยืน พ.ศ. 2558 ของดาว ให้ความส�ำคัญในเรือ
่ ง

การส่งต่อผลิตภัณฑ์และบริการสูล
่ ก
ู ค้าของเรา (Handprint) ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
และโซลูชน
ั ทีช
่ ว่ ยแก้ปญ
ั หาความท้าทายของโลก และก่อให้เกิดความยัง่ ยืน เช่น ความท้าทาย
ด้านอาหาร พลังงาน การหาแหล่งน�้ำที่ยั่งยืน และการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี

เป้าหมายเพื่อ
ความยั่งยืน
พ.ศ. 2568
ของดาว
ทั้ง 7 หัวข้อ
มีดังนี้

เป้าหมายที่ 1

เป้าหมายที่ 2

เป้าหมายที่ 3

เป็นผู้น�ำด้านแผนแม่บท

คิดค้นนวัตกรรมแห่งอนาคต

เดินหน้าเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

นวัตกรรมเคมีที่ยั่งยืน เพื่อน�ำ

หมุนเวียน ด้วยการสงวนรักษา

ดาวในฐานะบริษัทชั้นน�ำของ

ดาวจะคิดค้นและพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา

ความเป็นอยู่ที่ดีมาสู่มวลมนุษย์

โลกในการน�ำนวัตกรรมทางด้าน
สร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีของ

ดาวจะเดินหน้าเศรษฐกิจแบบ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยน�ำมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ

น�ำทรัพยากรดังกล่าวมาใช้ใหม่

ผู้คน เราจะเป็นผู้น�ำในการจัดท�ำ

รวมไปถึงการลดของเสียที่เกิด

แผนแม่บทพัฒนาสังคม ซึ่งจะ

จากกระบวนการผลิต ทั้งนี้

ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ

ก็จะเป็นประโยชน์ต่อโลกและ

ภาคประชาสังคม รวมไปถึง

ต่อธุรกิจไปพร้อมกัน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เพื่อการเปลี่ยนผ่านของ

โลกและสังคมไปสู่ความยั่งยืน

เป้าหมายที่ 4

เป้าหมายที่ 5

เป้าหมายที่ 6

เป้าหมายที่ 7

ให้ความส�ำคัญกับธรรมชาติ

ดาวจะใช้กระบวนการตัดสินใจ

เพิ่มความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี
เคมี

เปิดโอกาสให้พนักงาน
มีส่วนร่วมอย่างมีผลสัมฤทธิ์

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ชั้นน�ำระดับโลก

ธรรมชาติ เราจะสร้างคุณค่า

เทคโนโลยีเคมีที่ปลอดภัย

ของดาวทั่วโลกจะน�ำศักยภาพ

อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้าน

ทางธุรกิจที่ให้ความส�ำคัญกับ
ทางธุรกิจ ตลอดจนคุณค่า

ทางธรรมชาติด้วยโครงการที่ดี
ทั้งต่อธุรกิจและต่อระบบนิเวศ
ไปพร้อมๆ กัน

ดาวจะเพิม
่ ความเชือ
่ มัน
่ ในการใช้

ภายใน พ.ศ. 2568 พนักงาน

ด้วยความโปร่งใส การสื่อสาร

ของตนมาใช้เพื่อช่วยให้เกิดผล

การร่วมมือร่วมใจในรูปแบบ

ใหม่ๆ การวิจัย รวมทั้งกิจกรรม
ต่างๆ ของเรา

ด้านบวกต่อชีวิตของผู้คน
1 พันล้านคน

เราจะคงไว้ซึ่งผลการปฏิบัติงาน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านสิง่ แวดล้อม ด้านอาชีวอนามัย
และด้านความปลอดภัย

ในระดับแนวหน้าของโลก

ทั้งนี้ สามารถติดตามพันธกิจเพื่อความยั่งยืนของดาวได้ที่ www.dow.com/sustainability
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559

2. กิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในหลากหลายช่องทางที่ส�ำคัญๆ ได้แก่
• การประชุมประสานงานให้ค�ำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัท ดาว

		

ประเทศไทย มีการจัดการประชุมอยู่สองคณะ โดยคณะที่หนึ่งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม

		

ทั้งสิ้น 8 ครั้ง

		

เอเซีย ส่วนคณะทีส
่ องอยูท
่ น
ี่ ค
ิ มอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยใน พ.ศ. 2559 มีการประชุม

• กิจกรรมสานสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์

การประชุมประสานงานให้ค�ำปรึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน

ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

		

ระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน และเป็นเวทีพบปะพูดคุยถึงการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

		

กิจกรรมสานสัมพันธ์รวม 2 ครั้ง และครอบคลุม 43 ชุมชนรอบโรงงาน

		

พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน โดยใน พ.ศ. 2559 มีการด�ำเนิน

• การท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงาน (Global Employee Opinion Action
		
		
		
		
		
		
		

Survey: GEOAS) ประจ�ำปี เพื่อวัดการมีส่วนร่วมและความผูกพันในองค์กร รวมทั้ง
ความพอใจที่มีต่อองค์กร รวมทั้งการท�ำแบบส�ำรวจประสิทธิภาพในการเป็นผู้น�ำ

(Leadership Effectiveness Survey: LES) ผลส�ำรวจนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วย
ประเมินภาวะผู้น�ำ สิ่งที่ผู้น�ำควรพัฒนาหรือปรับปรุง ตลอดจนการท�ำแผนงานเพื่อ

ที่จะขับเคลื่อนแผนดังกล่าวสู่ความส�ำเร็จ ซึ่งทั้งสองการส�ำรวจนี้มีเป้าหมายส�ำคัญ
เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการท�ำงานอย่างมีความสุข นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม

รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน (Employee Listening Session) เพื่อเปิดโอกาสให้
พนักงานได้ชี้แจงถึงปัญหา เรื่องคับข้องใจ และความคิดเห็น รวมทั้งเสนอทางออก
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ มีความเข้าใจพนักงานมากขึ้น

และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ขณะเดียวกันยังช่วยลดความเครียดและเพิ่ม

		ความสุขให้กับพนักงานได้
3. การแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดี

• กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย เป็นสมาชิกหลักในกลุม
่ ดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

		

ในประเทศไทยและสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมประเทศไทย ซึ่งนับเป็นช่องทางที่เรา

		สามารถเผยแพร่แบ่งปันแนวทางปฏิบัติงานที่ดีเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน
• ตลอดหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เปิดบ้านต้อนรับผู้เยี่ยมชม

		

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เปิดบ้าน
ต้อนรับตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ
เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

		

		

จ�ำนวนมาก ทัง้ ตัวแทนจากบริษท
ั เอกชน กลุม
่ โรงงานผลิตและพันธมิตรในอุตสาหกรรม

ให้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และพบปะกับคณะผู้บริหาร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดี

ด้านการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง

		การเสริมสร้างความส�ำเร็จของชุมชน

• ร่วมมือกับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นน�ำภายใต้ “สมาคมเพื่อนชุมชน”

		แบ่งปันแนวทางปฏิบต
ั งิ านอุตสาหกรรมทีด
่ ใี ห้กบ
ั เพือ
่ นร่วมอุตสาหกรรมและร่วมมือกัน
		สร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมและชุมชนรอบข้าง

• จัดเสวนา “SMEs ไทย Spring Up เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0” โดยได้ร่วมกับหน่วยงาน

		ภาครัฐและองค์กรต่างประเทศมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและโครงการส่งเสริม
		
เสวนา "SMEs ไทย Spring Up เข้าสู่
อุตสาหกรรม 4.0"

SMEs ต่างๆ รวมไปถึงการแบ่งปันประสบการณ์ธุรกิจไทยที่ประสบความส�ำเร็จ
ในระดับนานาชาติอีกด้วย

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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การก�ำหนดประเด็นที่ส�ำคัญ
ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

SR
G4-19

ขอบเขตการรายงานภายในองค์กร
SR
G4-20

ขอบเขตการรายงานภายนอกองค์กร
SR
G4-21

ความส�ำคัญต่อบริษัทฯ

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

สองตัวแปร ได้แก่ ความส�ำคัญต่อบริษัทฯ และความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็น

ที่มีความส�ำคัญมากต่อทั้งบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะถูกก�ำหนดเป็นประเด็นที่ส�ำคัญ

และน�ำมาเปิดเผยในรายงานเพือ
่ การพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน โดยการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ทีใ่ ช้รายงาน คือ แบบหลัก (In accordance - Core) ซึง่ เป็นการเปิดเผยตัวชีว
้ ด
ั อย่างน้อย 1 หัวข้อ
ต่อ 1 เรื่องที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งประเด็นที่ส�ำคัญสามารถจัดตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้เป็น 4 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน

การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ การเป็นสถานที่ท�ำงานที่ดีเยี่ยม และองค์กรพลเมืองที่ดี
ของโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้าน

หมวด

ประเด็นที่ส�ำคัญ

การส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน

หมวดเศรษฐกิจ

ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ

การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ

หมวดสิ่งแวดล้อม

น�้ำทิ้งและของเสีย

หมวดสังคม ด้านข้อปฏิบัติด้านแรงงานและงานที่มีคุณค่า

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การเป็นสถานที่ท�ำงานที่ดีเยี่ยม

หมวดสังคม ด้านข้อปฏิบัติด้านแรงงานและงานที่มีคุณค่า

การจ้างงาน

องค์กรพลเมืองที่ดีของโลก

หมวดสังคม ด้านสังคม

ชุมชนท้องถิ่น

ขอบเขตรายงาน
ขอบเขตของเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ จะรายงานผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนในกิจการ
ที่ด�ำเนินการโดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ส�ำหรับประเด็นส�ำคัญที่มีการรายงานใน

ทุกหมวดนัน
้ จะครอบคลุมกลุม
่ ผูม
้ ส
ี ว
่ นได้สว
่ นเสียของบริษท
ั ทัง้ ภายในและภายนอก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งพนักงาน ชุมชนรอบโรงงานในจังหวัดระยอง รวมถึงสังคมในวงกว้างอีกด้วย
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ค�ำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของข้อมูลที่น�ำเสนอในรายงาน
ฉบับที่ผ่านมา

ไม่มี

SR
G4-22

ความเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
จากรายงานในฉบับที่ผ่านมา

ไม่มี ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในรอบปี สามารถศึกษาได้ที่รายงานในหัวข้อ G4-13

SR
G4-23

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
และการสร้างการมีส่วนร่วม

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ที่ส�ำคัญประกอบด้วย

SR
G4-24

SR
G4-25

SR
G4-26

พนักงาน

NPO/NGO

ชุมชน
รวมไปถึง
คณะกรรมการ
ไตรภาคี

SR
G4-27

สื่อมวลชน

สถาบัน
การศึกษา

ผู้ร่วมลงทุน

สถาบัน
ด้านอุตสาหกรรม
การค้า
การลงทุน

ลูกค้า

หน่วยงานภาครัฐ

เจ้าหนี้

ผู้รับเหมา

คู่ค้า
ฯลฯ

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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ตลอด พ.ศ. 2559 นี้ กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย ได้สร้างการมีสว่ นร่วมของกลุม
่ ผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสีย
ในหลากหลายวิธีการและหลากหลายช่องทาง เพื่อรับฟังปัญหา ความกังวล ความคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีต่อองค์กร ทั้งนี้ เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข วิธก
ี ารด�ำเนินงาน เพือ
่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุม
่ ผูม
้ ส
ี ว
่ นได้สว
่ นเสีย
และแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ตัวอย่างช่องทางทีบ
่ ริษท
ั ฯ ได้รบ
ั ฟังกลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ สามารถศึกษาได้ที่รายงานในหัวข้อ G4-18
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ให้ความสนใจแสดงไว้โดยสังเขปดังตารางต่อไปนี้
กลุ่มผู้มี

ประเด็น

ส่วนได้ส่วนเสีย
พนักงาน

การมีส่วนร่วม

• ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลงาน

• พัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้สามารถ

• สภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย

• การท�ำแบบส�ำรวจและกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น

• ความกังวลอันเกิดจากงาน

แข่งขันได้

ของพนักงาน

• น�ำวิธีปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่ดีที่สุดมาใช้ในองค์กร

• โครงการให้ค�ำปรึกษาปัญหาส่วนตัวพนักงานจาก
ผู้เชี่ยวชาญและมีการเก็บข้อมูลเป็นความลับ

ชุมชน

• มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โดยเฉพาะการป้องกันผลกระทบด้านของเสีย
และคุณภาพน�้ำ

• การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

• การประชุมประสานงานให้คำ
� ปรึกษาด้านสิง่ แวดล้อม
โรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีการจัด

การประชุมอยู่สองคณะ โดยคณะที่หนึ่งอยู่ที่นิคม 		
อุตสาหกรรมเอเซีย ส่วนคณะที่สองอยู่ที่นิคม		
อุตสาหกรรมมาบตาพุด

• กิจกรรมสานสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการประชุม

อย่างไม่เป็นทางการ และเป็นเวทีพบปะพูดคุยถึง

การด�ำเนินงานของบริษท
ั ฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็น 		
และข้อเสนอแนะจากชุมชน

• การด�ำเนินโครงการเสริมสร้างความส�ำเร็จของชุมชน
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส�ำคัญ

• การส�ำรวจชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
ผู้ร่วมลงทุน

ลูกค้า

• การได้รบ
ั ผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่ ป็นธรรมทัง้ สองฝ่าย
• การปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
• การส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลาตามคุณภาพ
และปริมาณที่ก�ำหนด

• การประชุมกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 		
ซึง่ ผูร้ ว่ มลงทุนสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สท
ิ ธิ
ตามที่เห็นสมควร

• การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

• การจัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถร้องเรียน
เกี่ยวกับ คุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของ
สินค้าและบริการ

• การเข้าพบในวาระต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรม		
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

• การให้การสนับสนุนด้านเทคนิคเกี่ยวกับการใช้		
สินค้าและบริการของบริษัทฯ

• การตอบสนองต่อการร้องขอในการเปิดเผยหรือ 		
รายงานข้อมูล

• การร่วมกันด�ำเนินโครงการต่างๆ ที่เป็นความริเริ่ม		
ทางด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
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กลุ่มผู้มี

ประเด็น

ส่วนได้ส่วนเสีย
ภาครัฐ

• การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ

• การปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานผลการปฏิบัติ

• การจ้างงานแรงงานในท้องถิ่น

• การจ่ายภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบและ

• การใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

• ความแน่นอนและระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการออกกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ

• ความเป็นธรรมในนโยบายที่ประกาศใช้
ผู้รับเหมา

กฎเกณฑ์ที่ภาครัฐก�ำหนด

• เยี่ยมเยียนพบปะหน่วยงานภาครัฐเป็นครั้งคราว

• การด�ำเนินโครงการเพื่อสังคมโดยการมีส่วนร่วม
ของบริษัทฯ ผู้แทนชุมชน และภาครัฐ

• การจัดให้มีกระบวนการคัดเลือกและประเมินผล

• ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม

• การประชุมภายในระหว่างบริษัทฯ และผู้รับเหมา

การคัดเลือกผู้รับเหมา

• ข้อตกลงทางธุรกิจที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

ผู้รับเหมาที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

เพื่อติดตามผลและพัฒนาการปฏิบัติงานในเรื่อง

การผลิต ตลอดจนประเด็นด้านความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อม

• โอกาสที่เท่าเทียมกันและความเป็นธรรม

• การจัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส

• ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

• การมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนคู่ค้าตรงตาม		

ในการจัดซื้อจัดจ้าง

• ข้อตกลงทางธุรกิจที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

• ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
เจ้าหนี้

อย่างเคร่งครัด

• โอกาสที่เท่าเทียมกันและความเป็นธรรมในระบบ

• สภาพการท�ำงานที่มีความปลอดภัย

คู่ค้า

การมีส่วนร่วม

• ผลตอบแทนจากเงินกู้และค่าธรรมเนียม

• ความสามารถในการช�ำระหนี้และความตรงต่อเวลา

และตรวจสอบได้
ก�ำหนด

• การพบปะและประชุมตามความเหมาะสม

ในการช�ำระหนี้

• ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
สื่อมวลชน

• ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของดาวมากขึ้น

• การท�ำผลส�ำรวจทัศนคติของสื่อมวลชนที่มีต่อ

• ต้องการให้ผู้บริหารพบปะสื่อมวลชนมากขึ้น

• การจัดกิจกรรมส�ำหรับสื่อมวลชน อาทิ

• ต้องการให้มีการประชุมแถลงผลประกอบการประจ�ำปี
• เชิญเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทเมื่อมีโอกาส

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

การสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือการแถลงข่าว เป็นต้น

• การเชิญสือ
่ มวลชนเข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัทฯ

องค์กรไม่แสวงหา
ก�ำไร (NPO)/

องค์กรพัฒนา

เอกชน (NGO)

• ความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

• การเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยีย
่ มชมโรงงานของบริษท
ั ฯ

• การให้ขอ
้ มูลเกีย
่ วกับการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
ตามวาระที่เหมาะสม

• การร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาก�ำไร (NPO)

ในการด�ำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ช่วงเวลาในการรายงาน
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รายงานฉบับนีเ้ ป็นการรายงานข้อมูลภายใน พ.ศ. 2559 สิน
้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

SR
G4-28

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานฉบับที่ผ่านมา
SR
G4-29

รอบระยะเวลาการรายงาน

ส�ำหรับรายงานฉบับที่ผ่านมาคือรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2558 ซึ่งสามารถศึกษา
ได้จาก http://www.dow.com/thailand/publications/

1 ปี

SR
G4-30

การติดต่อสอบถามเนื้อหา
ในรายงานฉบับนี้

แผนกองค์กรสัมพันธ์

SR
G4-31

โทรสาร +66 2381 1249

ตารางระบุต�ำแหน่งการเปิดเผย
ข้อมูลในรายงานฉบับนี้

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้น�ำแนวทาง GRI G4 มาใช้ในการท�ำรายงานเพื่อการพัฒนา

SR
G4-32

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การตรวจสอบข้อมูลของรายงาน
ฉบับนี้โดยบุคคลภายนอก

โทรศัพท์ +66 2365 7000

อย่างยัง่ ยืน เพือ
่ ความสะดวกในการศึกษาข้อมูลในแต่ละหัวข้อ ท่านสามารถดูในส่วนเชิงอรรถ
ในท้ายรายงานฉบับนี้ เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของรายงานโดยการน�ำบุคคล

ภายนอกมาตรวจสอบข้อมูลในอนาคต ทัง้ นี้ เพือ
่ การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเพือ
่ ให้เกิด
ความเชื่อมั่นในรายงานมากยิ่งขึ้น

SR
G4-33

โครงสร้างการก�ำกับดูแลองค์กร

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสภายใต้หลักการการก�ำกับดูแล

SR
G4-34

ตามที่ก�ำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการของกลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล

กิจการทีด
่ ี คณะกรรมการของแต่ละบริษท
ั จะได้รบ
ั การแต่งตัง้ และมีรายละเอียดอ�ำนาจหน้าที่
ประเทศไทยนัน
้ จะประกอบไปด้วยผูบ
้ ริหารระดับสูงทีไ่ ด้รบ
ั การเสนอชือ
่ มาจากบริษท
ั แม่ทงั้ หมด
ในส่วนของคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทร่วมทุนนั้น จะประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง
ที่ได้รับการเสนอชื่อมาจากบริษัท ดาว เคมิคอล และบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน
ตามการถือหุ้น

ดาวยึดมัน
่ ในหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ แ
ี ละยึดมัน
่ ในเรือ
่ งของความซือ
่ สัตย์และมาตรฐาน
ด้านจริยธรรมขั้นสูงสุด โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานด้านจริยธรรมขั้นสูงสุด การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวของเรานั้นขึ้นอยู่กับ
อุดมการณ์เหล่านี้ และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร ลูกค้า ตลอดจนชุมชนของเรา
ต่างมีความคาดหวังในมาตรฐานระดับสูงนั้นจากเราเช่นกัน
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559

ค่านิยมองค์กรและจริยธรรม
ในการด�ำเนินธุรกิจ
SR
G4-56

พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของดาวนั้น นับรวมเป็น

องค์ประกอบที่ส�ำคัญ ที่แสดงถึงเหตุผลที่ท�ำให้บริษัทฯ ยืนหยัดอยู่ได้ ความเป็นตัวตนของ

องค์กร ความมุ่งมั่นตั้งใจ รวมไปถึงวิธีการที่จะท�ำในสิ่งที่มุ่งมั่นเหล่านั้น องค์ประกอบเหล่านี้
แสดงถึงข้อมูลเชิงลึกขององค์กร แรงจูงใจ และแนวทางการเติบโตและการบรรลุเป้าหมาย
ของเรา

พันธกิจ

เราจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อลูกค้าของเรา
ด้วยการผสมผสานองค์ความรู้ด้านเคมี
ชีววิทยา และฟิสิกส์เข้าด้วยกัน
วิสัยทัศน์

เราจะเป็นบริษัทด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่า
และได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก
เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดในระยะยาว
ค่านิยม

ความซื่อสัตย์สุจริต

การเคารพผู้อื่น

พิทักษ์โลกของเรา

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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ประมวลจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ดาว เคมิคอล
มาตรฐานระดับเพชร (The Diamond Standard) – ยึดมั่นในอุดมการณ์ของบริษัทในชีวิต
ประจ�ำวัน

ดาวมุ่งมั่นพัฒนาและมีใจรักในงานด้านเคมี เราเชื่อมั่นในศักยภาพของเคมีศาสตร์ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงมนุษยชาติให้ดีขึ้นได้ พันธสัญญาที่ยิ่งใหญ่ของธุรกิจเรานั้นคือการท�ำงานเพื่อ

ที่ท�ำให้โลกน่าอยู่ขึ้น ทั้งทางตรงด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา และทางอ้อมด้วยการปฏิบัติงานของ

บริษท
ั ฯ ในเรือ
่ งการจ้างงาน การกระตุน
้ เศรษฐกิจ และการพัฒนามาตรฐานในการด�ำเนินชีวต
ิ
ของผู้คน เราซึ่งให้ความส�ำคัญกับเป้าหมายเหล่านี้อย่างจริงจัง และให้ความส�ำคัญกับ

“วิธีการ” เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวด้วยเช่นกัน อุดมการณ์ของเราด้านความซื่อสัตย์

การให้เกียรติผู้อื่น และการปกป้องโลก แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดในวัฒนธรรมองค์กรและ
เชื่อมโยงพวกเราแต่ละคนเข้าด้วยกัน

มาตรฐานระดับเพชร หรือ The Diamond Standard
ซึ่งเป็นแนวทางมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท ดาว เคมิคอล ซึ่งครอบคลุมจริยธรรมหลายแง่มุมและมีความชัดเจน
ในตัวเอง อีกทั้งยังเป็นสิ่งก�ำหนดความคาดหวังและเป็นแนวทางเพื่อ
การประพฤติปฏิบัติของพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานสามารถตัดสินใจ
ได้อย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ให้เกียรติผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่เพียงในองค์กร
แต่เราต้องรับผิดชอบแม้จะอยู่นอกบริษัทด้วย
โดยมาตรฐานระดับเพชร หรือ The Diamond
Standard นี้บังคับใช้กับพนักงาน
ทัง้ หมด รวมถึงกลุม่ บริษทั ร่วมทุน
เอสซีจี – ดาว

ดาวปลูกฝังมาตรฐานระดับเพชร หรือ The Diamond Standard นี้ทั้งในผู้บริหารและพนักงาน

ทุกคนนับตั้งแต่วันแรกที่ร่วมงานกับบริษัทฯ ตลอดจนมีการอบรมหลักการและการปฏิบัติตาม
มาตรฐานระดับเพชร หรือ The Diamond Standard อย่างต่อเนื่อง

สิ่งเหล่านี้คือรากฐานการปฏิบัติของเราและช่วยส่งเสริมให้เกิดการด�ำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อกันและกันและต่อชุมชน ช่วยในการตัดสินใจทีด
่ ี ถูกต้องตามกฎหมาย
และรับผิดชอบต่อสังคม

ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
ให้ยงั่ ยืน
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559

สรุปข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ผลด้านเศรษฐกิจ

SR

ด้วยประเทศไทยเป็นตลาดที่มีความแข็งแกร่ง ทรัพยากรบุคคลมีทักษะและความสามารถ

G4-DMA

อีกทั้งภาครัฐให้การสนับสนุนภาคธุรกิจเป็นอย่างดี ท�ำให้กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ บริษัทฯ มองเห็นโอกาส
และท�ำการพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
มาอย่างต่อเนื่อง

ความส�ำเร็จส�ำคัญในรอบปี พ.ศ. 2559
ใน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีผลด�ำเนินงานที่ดีมากในหลายๆ ด้าน
ด้านการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่นตามเป้าหมายโดยบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายผลิต

สินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าด้วยความเที่ยงตรงและไว้วางใจได้ (Product Supply Reliability)

โดยมีอต
ั ราการผลิตสินค้า เพือ
่ ส่งให้ลก
ู ค้าด้วยความเทีย
่ งตรงและไว้วางใจได้คด
ิ เป็นร้อยละ 96

ใกล้เคียงกับ พ.ศ. 2558 และถือเป็นฐานการผลิตทีม
่ ผ
ี ลประกอบการด้านผลิตสินค้าทีเ่ ทีย
่ งตรง
และไว้วางใจได้ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของดาวทั่วโลก นอกจากนี้ โรงงานของกลุ่มบริษัท ดาว
ประเทศไทย เกินกว่าครึ่งหนึ่งสามารถสร้างสถิติปริมาณการผลิตประจ�ำปีใหม่ (annual
production record) ในปีนี้อีกด้วย

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

35

ใน พ.ศ. 2559 ดาว ประเทศไทย เริ่มก่อสร้างศูนย์วิเคราะห์พัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์
(Center of Advanced Analytical Technology) แห่งแรกของดาวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ณ พื้นที่โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง ศูนย์วิเคราะห์ฯ แห่งนี้จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กบ
ั ลูกค้าและคูค
่ า
้ ทางธุรกิจ

ด้วยเทคโนโลยีการวัดค่าและวิเคราะห์สารประกอบชั้นสูง อีกทั้งช่วยผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางด้านการวิเคราะห์สารประกอบที่ทันสมัยระดับโลก

การด�ำเนินงานของศูนย์วิเคราะห์พัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์แห่งนี้จะช่วยส่งเสริม

การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลิตในโรงงาน

ช่วยเพิ่มศักยภาพของโรงงานที่มีอยู่ให้ผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ และสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของดาวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยการน�ำเอาเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ในศูนย์วิเคราะห์ฯ

และการมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูงจากเครือข่ายศูนย์การวิเคราะห์ฯ ของ
ดาวทั่วโลกมาถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในประเทศไทย ซึ่งจะช่วย
ร่นระยะเวลาการวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน จากเดิมที่ต้องใช้เวลา

หลายสัปดาห์หรือหลายเดือน ให้ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเหล่านี้
หลายรายการได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว

การก่อสร้างศูนย์วิเคราะห์พัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของดาว คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ภายใน พ.ศ. 2560 โดยเมือ
่ ศูนย์ดงั กล่าวเปิดดําเนินการได้เต็มรูปแบบ คาดว่าจะมีตว
ั อย่างงาน

ที่นํามาวิเคราะห์ในศูนย์แห่งนี้ปีละประมาณ 5,000 ชิ้นงาน
ความยั่งยืน: พลังในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ดาวสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น ด้วยการค้นคว้าและคิดค้นนวัตกรรม
เพื่อแก้ไขปัญหาและความท้าทายต่างๆ ส่งเสริมความก้าวหน้าของมนุษย์อย่างยั่งยืน

พร้อมๆ ไปกับการสร้างความเจริญทางธุรกิจ ซึ่งการผนวกเป้าหมายความยั่งยืนเข้ากับ

กลยุทธ์ทางธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กรนั้น ช่วยให้กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค้า และส่งเสริมให้การผลิตและการเติบโตทางธุรกิจเป็นไป
อย่างยั่งยืน

ผลต่อเศรษฐกิจโดยตรง
การสร้างงานและการพัฒนาทักษะความช�ำนาญให้กับคนไทย
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ

ส่งเสริมการจ้างงาน จ�ำนวนพนักงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 700 ต�ำแหน่ง ใน พ.ศ. 2552
เป็นจ�ำนวนกว่า 953 คน ใน พ.ศ. 2559 จากการขยายโรงงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน อาทิ มีการส่ง

พนักงานไปฝึกอบรมในประเทศต่างๆ เช่น แคนาดา เยอรมนี เบลเยียม และสหรัฐอเมริกา
ซึ่งพนักงานเหล่านั้นจะมีโอกาสได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและโอกาสความก้าวหน้า

ในอาชีพ โดยอาจมีโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งต่างๆ ในต่างประเทศได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
โครงการที่ช่วยเสริมทักษะความช�ำนาญให้กับผู้รับเหมาช่วงอีกด้วย
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559

สนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น
ตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปีของการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เราได้เข้าไป
มีสว
่ นสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิน
่ ได้แก่ การช�ำระ
ภาษีให้แก่ท้องถิ่น การสนับสนุนกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และสนับสนุน
โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมต่างๆ

เราให้การสนับสนุนสินค้าและบริการที่พัฒนาขึ้นโดยชุมชนต่างๆ รอบพื้นที่ที่เราตั้งอยู่ ซึ่งเป็น
ไปตามแนวนโยบายที่มีเป้าหมายสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้ ใน พ.ศ. 2559
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ใช้งบประมาณกว่า 30 ล้านบาท เพื่อซื้อสินค้าและบริการจาก
ชุมชนต่างๆ รอบอ�ำเภอมาบตาพุดและอ�ำเภอบ้านฉาง ซึ่งการใช้จ่ายของบริษัทฯ มีส่วนช่วย

กระตุ้นการไหลเวียนเงินสดในระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นอีกด้วย และใช้งบประมาณมากกว่า
20 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมต่างๆ ในประเทศไทยอีกด้วย
ผลต่อเศรษฐกิจโดยอ้อม
กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญต่อการเติบโตทางธุรกิจ ไปพร้อมๆ กับการเติบโต
ของชุมชนและสังคมโดยรอบ การขยายตัวของธุรกิจโดยเฉพาะการขยายโรงงานใหม่ๆ

ในจังหวัดระยองนัน
้ ไม่เพียงส่งผลโดยตรงต่อการสร้างงานในพืน
้ ทีเ่ ท่านัน
้ แต่ยงั ส่งผลโดยอ้อม

ต่อการถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรูโ้ ดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาฝีมือแรงงาน
และการเพิ่มการจ้างงานซึ่งช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกด้วย

ผลด้านเศรษฐกิจโดยอ้อมที่ส�ำคัญ
รวมถึงขนาดของผลกระทบ
SR
G4-EC8

ผลด้านเศรษฐกิจโดยอ้อม ได้แก่
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมในประเทศไทย
บริษัทฯ เน้นการคิดค้นเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อลูกค้า

และอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย เช่น อุตสาหกรรมการผลิตสีทาบ้าน อุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

และกิจการผลิตสินค้าอาหารและยา เป็นต้น เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ สามารถเพิ่มมูลค่า
ให้แก่สินค้าและธุรกิจ และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่หลากหลายได้ จึงมีส่วน
ในการช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมไทย
การถ่ายทอดเทคโนโลยี/องค์ความรู้สู่สาธารณชน
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จะด�ำเนินการก่อสร้างโรงงานด้วยการน�ำเทคโนโลยีที่มี

ความทันสมัยที่สุด ณ ช่วงเวลานั้นๆ มาใช้กับโรงงาน สิ่งเหล่านี้ท�ำให้เราสามารถด�ำเนินการ
ตามนโยบายการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และสามารถบริหารการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรในการผลิตได้เป็นอย่างดี โดยเทคโนโลยี

ที่น�ำมาใช้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ดังนั้น วิศวกรชาวไทยจึงได้มีโอกาสท�ำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
และผู้มีประสบการณ์จากทั่วโลก ซึ่งนับเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติงาน

เทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่ประเทศไทยอยู่เสมอ นอกจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากพนักงานดาว
ด้วยกันเองแล้ว กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ยังเน้นการแบ่งปันองค์ความรู้ทั้งในเรื่อง

การบริหารจัดการเทคโนโลยีและองค์ความรู้ของดาวในด้านต่างๆ เช่น เรื่องความปลอดภัย
อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะได้น�ำความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดในการพัฒนา
อุตสาหกรรมของตนเองและอุตสาหกรรมในระดับประเทศต่อไป

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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การแบ่งปันความรู้
ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดท�ำโครงการ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน”
โดยได้พัฒนาหลักการลีนเพื่อสิ่งแวดล้อมเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผูป
้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนผูผ
้ ลิตในแวดวงอุตสาหกรรมในการปรับปรุง

มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยในโรงงาน ส่งเสริมด้านการจัดการและการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่เพียงช่วยพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม

ของผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งต่อตัวองค์กร
พนักงาน และสังคมในวงกว้าง โดยสามารถดูได้จากรายละเอียดของโครงการฯ ได้ที่ส่วน
“องค์กรพลเมืองที่ดีของโลก”
ส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น
ความส�ำเร็จทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ช่วยต่อยอดให้เกิดการขยายธุรกิจ

อื่นๆ ในท้องถิ่น โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งฐานการผลิตของบริษัทฯ คือ จังหวัดระยอง
กิจการของเราสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ คู่สัญญาและสมาชิก
ผู้อยู่อาศัยในชุมชนโดยรอบ
ส่งเสริมธุรกิจเช่ารถยนต์
รถยนต์ทุกคันที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัด
ระยองได้จดทะเบียนในจังหวัดระยอง

ส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาศักยภาพของกิจการโลจิสติกส์
จากการขยายโรงงานของบริษท
ั ฯ ในช่วงหลายปีทผ
ี่ า
่ นมา ช่วยให้กจ
ิ การโลจิสติกส์ในเขตพืน
้ ที่
จังหวัดระยองและชลบุรีเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจตู้คอนเทนเนอร์ส�ำหรับ

อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจขนส่ง รวมทั้งธุรกิจแบ่งบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก ซึ่งส่งผลต่อ

การจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย การเช่าคลังสินค้าที่แหลมฉบังให้เป็นศูนย์ขนถ่ายสินค้าแห่ง

ใหม่ของบริษท
ั ฯ ช่วยลดปัญหาความหนาแน่นของการจราจรในสองพืน
้ ทีใ่ นแต่ละวัน รวมไปถึง
การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ภายนอกที่เกี่ยวข้องส�ำหรับการจัดการ

ด้านโลจิสติกส์ ทั้งด้านมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย การจัดการคุณภาพส�ำหรับ
อุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ รวมไปถึงการท�ำงานร่วมกับผู้ให้บริการด้านการขนส่งสินค้า

เพือ
่ พัฒนาระบบการจัดการรถบรรทุก (Truck Management System: TMS) ซึง่ ถือเป็นการเพิม
่
ประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย

เนื่องจากปริมาณการส่งออกสินค้าบริเวณท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มมากขึ้น กลุ่มบริษัท ดาว

ประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับคณะท�ำงานในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมเสนอ
แนวทางปรับปรุงการจราจรที่แออัดในท่าเรือฯ ให้แก่ท่าเรือแหลมฉบัง รวมไปถึงกระทรวง

คมนาคม ซึง่ สิง่ นีช
้ ว
่ ยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันอุตสาหกรรมการส่งออก
ของไทย

บริษท
ั ฯ ยังคงให้ความส�ำคัญและรักษามาตรฐานการขนส่งสินค้า ทัง้ ในแง่การสร้างเสริมความรู้

การจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ การตรวจวัด

ความเร็วของยานพาหนะทีใ่ ช้ขนส่ง การติดตัง้ ระบบ GPS เพือ
่ ตรวจติดตามเส้นทางการเดินรถ
ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดในรถขนส่ง

และการตรวจสอบระบบอย่างเป็นประจ�ำต่อเนือ
่ ง รวมถึงได้เริม
่ ทดลองติดตัง้ โทรทัศน์วงจรปิด
กับรถขนส่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

การปฏิบตั งิ าน
ด้วยความรับผิดชอบ
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สรุปข้อมูลด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
SR

G4-DMA

“การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ” (Responsible Care®) ถือเป็นพันธสัญญาของดาว

ในการผลิตและการบริหารจัดการเคมีภัณฑ์ทั่วโลก เราถือว่าการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย คือ วิถแ
ี ห่งการด�ำเนินชีวต
ิ นับตัง้ แต่กอ
่ ตัง้ บริษท
ั ฯ การประกาศ
ค�ำมั่นที่ว่า “การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ” นั้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมั่นใจว่า

การด�ำเนินงานของดาวไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกล้วนส่งผลดีต่อทั้งบริษัทฯ รวมไปถึงชุมชน
โดยรอบ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ อีกด้วย

นโยบาย
ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

ที่ดาว การป้องกันอันตรายแก่บุคคลและการพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆ กิจกรรมที่เราท�ำ และ
ในทุกๆ การตัดสินใจของเรา พนักงานของเราทุกคนมีหน้าที่
รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์และการผลิตของเรา
เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐ หรือมาตรฐานของดาวอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่า เป้าหมายของเรา
คือ การขจัดการบาดเจ็บทั้งมวล การป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของบุคคล การลดขยะของเสีย
และการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรในทุกๆ ขั้นตอน
ตลอดวงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ เราจะหาทางปรับปรุงผลงาน
ของเราอย่างต่อเนื่อง จะรายงานความก้าวหน้าของ
ความพยายามนี้ และจะตอบสนองต่อสาธารณชนทั่วไป
กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย ได้นำ
� หลักการใช้เทคโนโลยีทม
ี่ ป
ี ระสิทธิภาพสูงสุดและการปฏิบต
ั ิ
งานอย่างมีวินัย (Most Effective Technology and Operating Discipline) มาปฏิบัติ ทั้งด้าน
การบริหารจัดการภายในและการด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ทั้งนี้ มาตรการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกส�ำคัญประการหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดการปรับปรุง
การผลิตสินค้าด้วยความเที่ยงตรงและไว้วางใจได้ ประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพ

ในกระบวนการผลิต อีกทั้งยังน�ำไปสู่ความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญในสายการปฏิบัติงาน
และสายธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และสร้างความเติบโต
อย่างยั่งยืน

เรามุง่ มัน
่ ทีจ
่ ะไม่ให้เกิดการบาดเจ็บใดๆ รวมถึงการป้องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
ตลอดจนลดปริมาณของเสีย และส่งเสริมการอนุรก
ั ษ์ทรัพยากรในทุกขัน
้ ตอนการผลิต พนักงาน
ของเราต้องได้รับการฝึกอบรมด้านการท�ำงานตามกระบวนการเพื่อความปลอดภัยต่างๆ

ตั้งแต่ขั้นตอนการท�ำงานด้วยความปลอดภัยในกระบวนการผลิตและการรับมือต่อเหตุฉุกเฉิน
ในกระบวนการผลิต ไปจนถึงโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการดูแล

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อาทิ โครงการลดของเสีย “Waste Reduction Always Pays
(WRAP)” และโครงการรณรงค์การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย “Safe a Life”

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มั่นใจว่าการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยของเรานั้น

เป็นเลิศเช่นเดียวกันกับการด�ำเนินงานของบริษัทดาวในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกและถือว่า
ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน เรามีความเชื่อมั่นว่าอุบัติเหตุ

เป็นศูนย์ได้ ดังนั้น พนักงานทุกคนจึงปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยขององค์กร
และวิสัยทัศน์การลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Vision of Zero) อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ยึดมั่นในค่านิยม “พิทักษ์โลกของเรา” ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจ

ของการด�ำเนินธุรกิจของดาวทั่วโลกและตระหนักถึงภารกิจนี้อยู่เสมอในทุกย่างก้าวของ

การด�ำเนินธุรกิจ เราให้ความส�ำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เรา
ด�ำเนินธุรกิจ มุ่งลดปริมาณของเสียในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการด�ำรงไว้

และการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และลดผลกระทบ
ที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

การลด การน�ำกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิล  
กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย เฝ้าติดตาม สังเกตและควบคุมการปล่อยของเสียตัง้ แต่จด
ุ เริม
่ ต้น
จนถึงจุดสิ้นสุดของกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้แน่ใจว่า

จะไม่มผ
ี ลกระทบใดๆ ต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชนโดยรอบด้วยนโยบาย 3R คือ การลด (Reduce)
การน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และการรีไซเคิล (Recycle) รวมทัง้ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์สงู สุด

จากกากของเสียทีเ่ กิดขึน
้ ไม่วา่ จะเป็นการน�ำไปใช้เป็นวัตถุดบ
ิ ในภาคส่วนอืน
่ ๆ เพือ
่ ลดการฝังกลบ
ให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการและการตรวจสอบและติดตามผู้ให้บริการ

ก�ำจัดของเสียอย่างเข้มงวด โดยก�ำหนดให้รถขนถ่ายของเสียของผู้ให้บริการเหล่านั้นจะต้อง

ติดตั้งระบบก�ำหนดต�ำแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียมหรือจีพีเอส (GPS) เพือ
่ ให้สามารถตรวจ

ติดตามยานพาหนะทีข
่ นถ่ายของเสียไปทิง้ อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย นอกจากนี้

ยังมีการสุ่มตรวจสอบการขนส่งโดยการขับรถติดตามรถขนส่งกากของเสียจากกลุ่มบริษัทฯ
ไปยังบริษัทรับก�ำจัดกากของเสีย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขนส่งกากของเสียปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
การขนส่งอย่างเคร่งครัด

เรามุ่งมั่นลดปริมาณของเสีย น�้ำเสีย และน�้ำทิ้ง โดยได้ตรวจสอบคุณภาพของน�้ำและมีระบบ
เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยระบบออนไลน์ เพื่อให้แน่ใจว่าน�้ำที่เราปล่อยสู่ภายนอกไม่ส่งผล

กระทบต่อสิง่ แวดล้อม ด้วยความใส่ใจในการด�ำเนินการด้านสิง่ แวดล้อมในทุกขัน
้ ตอนการผลิต
กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย จึงได้รบ
ั การรับรองระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม หรือ ISO 14001
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการรับรองโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ใช้ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง ซึ่งเป็นระบบ

วิเคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องของ
โรงงานของบริษัทฯ ในจังหวัดระยอง เพื่อให้แน่ใจว่าสารที่ปล่อยออกมานั้นอยู่ภายใต้

การควบคุมตามมาตรฐานของทางราชการที่ก�ำหนดไว้อย่างเข้มงวด และไม่ส่งผลเสีย

ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ โดยระบบดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับระบบข้อมูล

ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเฝ้าระวังและรายงาน
ข้อมูลตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงอย่างโปร่งใสไปยังหน่วยงานภาครัฐ
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ระบบควบคุมสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
นับตั้งแต่แรกขั้นตอนการออกแบบโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้น�ำเทคโนโลยี

ที่ดีที่สุดมาใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถควบคุมการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายได้

และเป็นไปตามมาตรฐานของดาวหรือมาตรฐานของทางราชการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เข้มงวด
มากกว่า  นอกจากนี้ บริษท
ั ฯ ยังได้นำ
� เทคโนโลยี “ระบบปิด” (Close System) ส�ำหรับการขนถ่าย
สารเคมี (ท่อไหลกลับไอระเหย ตัวเชื่อมในการถ่ายสารเคมี เป็นต้น) การเปิดผนึกหรือการใช้

ปัม
๊ ปิดผนึก 2 ชัน
้ ระบบเก็บตัวอย่างวัตถุไฮโดรคาร์บอนแบบปิด รวมไปถึงระบบตรวจวัดคุณภาพ
อากาศแบบต่อเนือ
่ ง (CEMS) ซึง่ รวมถึงการเฝ้าติดตามการระเหยของก๊าซด้วย นอกจากนั้น

เรายังมีโปรแกรมตรวจสอบติดตามเพือ
่ ตรวจตราการรัว
่ ไหลเล็กๆ น้อยๆ ทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ได้จากปัม
๊
วาล์ว ลูกสูบ ภายในโรงงานและจะด�ำเนินการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วทันทีที่ตรวจจับได้ถึง

การรัว
่ ไหลดังกล่าว นอกจากนี้ ยังกระตุน
้ ให้พนักงานและผูร้ บ
ั เหมามีความตระหนักรูแ
้ ละตืน
่ ตัว
ในการรายงานเหตุและมีการด�ำเนินการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย
การอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มุ่งมั่น
ในการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โรงงานแต่ละแห่งด�ำเนินกิจกรรม
ที่หลากหลายเพื่อลดอัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเพิ่ม

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

สารตั้งต้น การติดตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานใน
โรงงานและส�ำนักงาน เป็นต้น

จากความมุ่งมั่นและการด�ำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้นท�ำให้ใน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว

ประเทศไทย มีผลงานการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ ดังปรากฏในตาราง
ด้านล่าง

สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตของโรงงาน
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

(หน่วยการผลิต: บีทียูต่อปอนด์)

ปี พ.ศ.

2555

2556

2557

2558

2559

สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต

2,537

2,497

2,473

2,605

2,643

สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต

6,116

4,893

4,270

3,831

3,486

รวม

3,719

3,448

3,225

3,146

3,022

ของโรงงานที่ตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ของโรงงานที่ตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

หมายเหตุ:

• ใน พ.ศ. 2555 สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตของโรงงานที่ตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ได้รวมข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงานโพลิเอทิลน
ี สายการผลิตที่ 2 (SPE II) ซึง่ เริม
่ ด�ำเนินการใน พ.ศ. 2553 แล้ว
โดยโรงงานแต่ละแห่งยังคงด�ำเนินโครงการ เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

• สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตของโรงงานทีต
่ งั้ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย เป็นข้อมูลการใช้พลังงาน

ทั้งในช่วงของการทดสอบระบบการผลิต (commissioning) และการด�ำเนินการผลิตของบริษัทฯ (ซึ่งรวมการใช้

พลังงานของโรงงานโพลิเอทิลน
ี ชนิดยืดหยุน
่ พิเศษ (SE) โรงงานโพรพิลน
ี ออกไซด์ (PO) และระบบสาธารณูปโภค
ส่วนกลาง)

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

• โรงงานโพลิสไตรีนและโรงงานเอทิลเบนซีนและสไตรีนโมโนเมอร์หยุดผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมเครื่องจักร
ใน พ.ศ. 2558

• โรงงานโพลิเอทิลีนสายการผลิตที่ 2 หยุดผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมเครื่องจักร ใน พ.ศ. 2559

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญตัง้ แต่การออกแบบโรงงานและการวางแผนการผลิต
ในทุกขั้นตอนด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในขณะนั้น เพื่อให้เรามีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่ดีที่สุด โดยตัวอย่างที่ส�ำคัญ ได้แก่
•

การก่อสร้างโรงงานโพรพิลีนออกไซด์ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็น

การก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ระดับโลก โรงงานแห่งนีใ้ ช้นวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีขน
ั้ สูง

ในการผลิตโพรพิลน
ี ออกไซด์จากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (HPPO) ซึง่ เป็นการร่วมค้นคว้า
วิจัยระหว่างบริษัท ดาว เคมิคอล และบริษัท บีเอเอสเอฟ นวัตกรรมการผลิตนี้ได้รับ

โรงบ�ำบัดน�้ำเสีย

รางวัล Presidential Green Chemistry Challenge Award จากองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

สหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2553 และรางวัลนวัตกรรมและความเป็นเลิศในสาขาวิศวกรรมเคมี

จากสถาบันวิศวกรรมเคมีแห่งสหราชอาณาจักร ใน พ.ศ. 2552 ซึง่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การผลิตใหม่นี้ท�ำให้

» ช่วยลดปริมาณน�้ำเสียลงถึงร้อยละ 70 - 80 เทียบกับเทคโนโลยีการผลิตแบบเดิม

» ช่วยลดการใช้พลังงานลงประมาณร้อยละ 35 เทียบกับเทคโนโลยีการผลิตแบบเดิม

» ลดความต้องการใช้สาธารณูปโภคขัน
้ พืน
้ ฐาน และใช้วต
ั ถุดบ
ิ การผลิตทีซ
่ บ
ั ซ้อนน้อยลง

		เพื่อการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
•

โรงงานโพลิเอทิลน
ี ชนิดยืดหยุน
่ พิเศษ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ได้นำ
� เทคโนโลยีทท
ี่ น
ั สมัย
มาใช้ในการผลิตโพลิโอเลฟินส์ พลาสโตเมอร์ และโพลิโอเลฟินส์ อีลาสโตเมอร์

โดยเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่าเทคโนโลยีแบบเดิม ดังนี้

» ออกแบบให้เป็นระบบปิด มีการรวบรวมไอระเหยจากกระบวนการผลิตไปก�ำจัดทีห
่ อเผา

» ไม่ใช้สารทีเ่ ป็นสารก่อมะเร็งและสารทีเ่ ป็นสารประกอบอินทรียร์ ะเหยง่ายในกระบวนการ

		

ผลิตตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 30 พ.ศ. 2550

» ไม่มีการปล่อยออกไซด์ของซัลเฟอร์

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

•

โรงงานโพลิอีเทอร์ โพลิออล ซึ่งเป็นโรงงานแห่งใหม่ที่เริ่มด�ำเนินการผลิตใน พ.ศ. 2558
ก็เช่นเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก สามารถลดการใช้พลังงานและน�้ำทิ้ง

จากการผลิตได้ถงึ ร้อยละ 50 - 70 ทัง้ ยังสามารถลดกากของเสียจากการผลิตได้รอ
้ ยละ 100
อีกด้วย
•

โรงบ�ำบัดน�ำ
้ เสีย กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย ทีน
่ ค
ิ มอุตสาหกรรมเอเซียใช้เทคโนโลยีบำ
� บัด
ทางชีวภาพทีท
่ น
ั สมัย ซึง่ สามารถสร้างความเชือ
่ มัน
่ ว่าคุณภาพของน�ำ้ ทีป
่ ล่อยออกสูภ
่ ายนอก

จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด และมีการติดตั้งหน่วยบ�ำบัดกลิ่น (Odor Treatment Plant:
OTP) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยเครื่องเป่าลมบ�ำบัดกลิ่นและตัวกรองถ่านกัมมันต์ที่ติดตั้ง

เพือ
่ ลดปริมาณกลิน
่ ทีอ
่ อกมาจากระบบบ�ำบัดน�ำ
้ เสีย โดยพืน
้ ทีท
่ อ
ี่ าจก่อให้เกิดกลิน
่ ทัง้ หมด
รวมถึงถังพักน�้ำเสีย ถังผันน�้ำ และถังปฏิกรณ์ทางชีวภาพได้รับการคลุมปิด ในขณะที่

อากาศจากพื้นที่ที่มีกลิ่นจะถูกน�ำไปบ�ำบัดทางชีวภาพ ส�ำหรับอากาศที่มีกลิ่นส่วนเกิน
จะถูกบ�ำบัดโดยตัวกรองถ่านกัมมันต์ และนับตั้งแต่ติดตั้งโรงบ�ำบัดกลิ่นยังไม่ปรากฏ

ปัญหาเรือ
่ งกลิน
่ ในบริเวณโรงบ�ำบัดน�ำ้ เสียเลย นอกจากนีท
้ โี่ รงบ�ำบัดน�ำ้ เสียยังมีระบบวิเคราะห์

ออนไลน์ ณ จุดปล่อยน�้ำทิ้ง เพื่อวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลาย

สารอินทรียใ์ นน�ำ 
้ (COD) โดยระบบจะส่งสัญญาณแสดงค่าทีถ
่ ก
ู ต้องไปยังหน่วยงานทีร่ บ
ั ผิดชอบ
ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูง
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูง ที่นิคม

อุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)  ซึ่งเรียกว่า “Map Ta Phut Non-Routine and

Reactive Chemical Testing Laboratory” ตัง้ แต่กลาง พ.ศ. 2555 ซึง่ แตกต่างจากห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร

เดิมทีม
่ งุ่ เน้นเพียงการควบคุมคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูงนี้จะเน้นการน�ำ
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ขั้นสูงใหม่ๆ มาเพื่อ
•

ระบุ ชี้บ่ง ชนิดของส่วนประกอบการสารเคมีที่มีอยู่ในสารตัวอย่าง รวมทั้งการหาปริมาณ

•

พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ หรือน�ำไปใช้

•

แก้ปัญหาในกระบวนการผลิต เพิ่มศักยภาพของกระบวนการผลิต รวมทั้งแก้ปัญหาใน

ส่วนประกอบของสารเคมีที่เทคนิคการวิเคราะห์ทั่วไปไม่สามารถท�ำได้

ประโยชน์ในการตรวจสอบสารบางอย่างที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิต
สถานการณ์ฉก
ุ เฉิน เช่น การรัว
่ ไหล หรือการชีบ
้ ง่ สารในกรณี ฉุกเฉินตลอดหลายปีทผ
ี่ า
่ นมา

ทางศูนย์ฯ ได้สนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้กบ
ั ทางโรงงานของกลุม
่ บริษท
ั ดาว
ประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง ที่ส�ำคัญ ได้แก่

» พัฒนาวิธีวิเคราะห์ไกลคอลอีเทอร์แอซิด (Glycol Ether Acid) ในน�้ำทิ้งเพื่อน�ำไป

		ปรับเปลี่ยนการออกแบบและพัฒนาศักยภาพของระบบน�้ำทิ้ง

» พัฒนาการตรวจสอบ สารตั้งต้นที่ไม่เกิดปฏิกิริยา (Residual Monomer) ในผลิตภัณฑ์

		เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย

» พัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบส่วนประกอบของสารเคมีในกระบวนการผลิต

		เพื่อน�ำไปใช้ในการปรับกระบวนการเพื่อลดของเสียและประหยัดพลังงาน

นอกจากนี้ ใน พ.ศ. 2559 ดาว ประเทศไทย เริ่มก่อสร้างศูนย์วิเคราะห์พัฒนาเทคโนโลยีและ
ผลิตภัณฑ์ของดาวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย โดยศูนย์วิเคราะห์ฯ

แห่งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าและคู่ค้าทาง
ธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลิตในโรงงาน ช่วยเพิ่มศักยภาพของโรงงานที่มีอยู่ให้
ผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ และสนับสนุนการด�ำเนินงานของดาวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
การเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย ได้ทม
ุ่ เทแรงกายแรงใจ ในการคงไว้ซงึ่ มาตรฐานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม และยังมุง่ เสริมสร้างให้แข็งแกร่งยิง่ ขึน
้ โดยใน พ.ศ. 2559 ทีผ
่ า่ นมา

บริษท
ั ฯ มีการด�ำเนินงานกิจกรรมและโครงการเพือ
่ เสริมสร้างมาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนือ
่ ง
ได้แก่

มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
•

น�ำระบบปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพ

•

Life Critical Standards เป็นมาตรฐานที่มีความส�ำคัญต่อชีวิตที่ระบุวิธีการปฏิบัติงาน

•

Return to Operation ตรวจสอบความพร้อมและความถูกต้องของอุปกรณ์ต่างๆ หลังจาก

มาใช้ในโรงงานทุกแห่งอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

ที่มีความเสี่ยงให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งดาวน�ำมาใช้ทั่วโลก

ผ่านงานซ่อมบ�ำรุงก่อนที่จะส่งมอบอุปกรณ์สู่ฝ่ายผลิต เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการรั่วไหล
ของสารเคมีจากกระบวนการ

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

•
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Management of Change หรือระบบการบริหารความเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ จะต้องมี
การเตรียมความพร้อมอย่างดีก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และให้มีการทบทวนถึง

ผลกระทบและสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างครบถ้วนและเหมาะสม รวมทั้ง

ต้องมีการสือ
่ สารให้ทราบถึงการเปลีย
่ นแปลงนัน
้ และมีการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเพือ
่ ให้
แน่ใจได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะได้รับการน�ำมาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
และราบรื่น
•

Injury and Process Safety and Containment Prevention Workshop เป็นการประชุม

เชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นส�ำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ได้มีโอกาส

ทบทวนการเรียนรูแ
้ ละความรูต
้ า
่ งๆ ในเรือ
่ งความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
ซึ่งได้ประสบมาจากการปฏิบัติงานในรอบปี การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้พนักงานบริษัทฯ

ได้รว
่ มระดมสมองและแลกเปลีย
่ นความคิดในเรือ
่ งความเสีย
่ งและมาตรการในการป้องกัน
อันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
•

น�ำมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ดาว เคมิคอล

สหรัฐอเมริกา มาปฏิบัติในการบริหารจัดการผู้รับเหมาของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้
มีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวด การฝึกอบรม และการด�ำเนินการด้านความปลอดภัย

ทีเ่ ข้มข้นเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนัน
้ ผูร้ บ
ั เหมาทุกรายจะได้รบ
ั การประเมินผลการปฏิบต
ั ิ
งานประจ�ำปีอีกด้วย

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
•

ให้การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมอย่างเข้มข้นแก่พนักงาน
และผู้รับเหมา เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาเหล่านั้นมีทักษะความช�ำนาญและตระหนักรู้เรื่อง
ความปลอดภัยเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

•

ตอกย�ำ
้ วัฒนธรรมการเข้าระงับเหตุการณ์ และ/หรือพฤติกรรมทีไ่ ม่ปลอดภัยผ่านโครงการ
ปฏิบัติงานด้านการปลูกฝังพฤติกรรม ซึ่งเป็นการแนะน�ำวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

และปลอดภัย รวมถึงการตรวจพื้นที่โรงงานโดยรอบ เพื่อให้เกิดการซึมซับและปลูกฝัง
เป็นวัฒนธรรมการท�ำงานที่ปลอดภัย

การส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
•

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมวันแห่งความปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 (2016 Safety and Green Day) ภายใต้แนวคิด “Drive Through

Innovation” ที่โรงงานในจังหวัดระยอง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักในความปลอดภัย
และเน้นย�้ำว่าความปลอดภัยคือสิ่งส�ำคัญอันดับแรกเสมอ อีกทั้งยังเป็นการตอกย�้ำ
พันธกิจภายใต้โครงการลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์ ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย

การประกาศพันธสัญญาร่วมกันในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ การแบ่งปัน

ประสบการณ์ด้านความปลอดภัย การประกวดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมอบรางวัล

กิจกรรมวันแห่งความปลอดภัย

ผู้มีผลด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดีเด่น เป็นต้น โดยมีพนักงาน

และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี พ.ศ. 2559

ผู้รับเหมาของบริษัทฯ เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 800 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่อง
เป็นประจ�ำทุกปี
•

กิจกรรม “End Strong Start Stronger – Safety Hunger Game” เพือ
่ เน้นย�ำ
้ ความคาดหวัง
ในเรื่องความปลอดภัย เพิ่มความเข้าใจด้านความเสี่ยงและการประเมินหน้างาน และ

ปลูกฝังการตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดจากการท�ำงานต่างๆ โดยกิจกรรมจัดเป็น
รูปแบบเกมการแข่งขันเพื่อเพิ่มความมีส่วนร่วมจากพนักงานและผู้รับเหมา
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559

การแบ่งปันวิธีปฏิบัติงานที่ดี
หลักปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มิใช่แต่เพียงการเป็น

ตัวอย่างทีด
่ เี ท่านัน
้ แต่ยงั ครอบคลุมไปถึงการแบ่งปันวิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ร่วมกันกับทัง้ เพือ
่ นบ้าน

โดยรอบ พันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงสังคมโดยรวม ซึง่ มีกจ
ิ กรรรมส�ำคัญใน พ.ศ. 2559 อาทิ
•

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นสมาชิกหลักในกลุ่มดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ในประเทศไทยและสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมประเทศไทย ซึ่งนับเป็นช่องทางที่เรา

สามารถเผยแพร่แบ่งปันแนวทางปฏิบัติงานที่ดีเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เปิดบ้านให้การต้อนรับผู้เยี่ยมชม

สมาคมเพื่อนชุมชน

จ�ำนวนมากทั้งตัวแทนจากบริษัทเอกชน กลุ่มโรงงานผลิตและพันธมิตรในอุตสาหกรรม
เพื่อให้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และพบปะกับทีมงานบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติดังกล่าวของเรา
•

ร่วมมือกับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นน�ำเพื่อก่อตั้ง “สมาคมเพื่อนชุมชน”

ซึ่งท�ำให้เรามีโอกาสได้แบ่งปันแนวทางปฏิบัติงานอุตสาหกรรมที่ดีให้กับเพื่อนร่วม
อุตสาหกรรมและร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมและชุมชนรอบข้าง

•
โรงเรียนของหนูปลอดภัย

พนักงานดาวอาสาให้ความรูเ้ กีย
่ วกับความปลอดภัยแก่นก
ั เรียนชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

ทีโ่ รงเรียนวัดประชุมมิตรบ�ำรุง จังหวัดระยอง เพือ
่ สร้างความตระหนักในเรือ
่ งความปลอดภัย
ในชีวิตประจ�ำวันทั้งที่บ้านและโรงเรียน ซึ่งกิจกรรม “โรงเรียนของหนูปลอดภัย”

เป็นกิจกรรมที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เริ่มและด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี
ปัจจุบันได้จัดมาแล้วทั้งสิ้น 21 โรงเรียน

ข้อมูลการบริหารจัดการน�้ำ
น�้ำทิ้ง และกากของเสีย

ใน พ.ศ. 2559 ปริมาณน�้ำที่บริษัทฯ ใช้ต่อตันการผลิต (ลูกบาศก์เมตรต่อหนึ่งตันผลิตภัณฑ์)

SR

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามนโยบายสิ่งแวดล้อม ระเบียบการจัดการกากของเสียและกฎหมาย

G4-EN22

มีอัตราลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6 และอัตราน�้ำทิ้งต่อตันการผลิต (ลูกบาศก์เมตรต่อหนึ่งตัน
ผลิตภัณฑ์) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6 เช่นกัน ส�ำหรับการก�ำจัดกากของเสียจากโรงงานนั้น

อย่างเคร่งครัด ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 44 น�ำไปรีไซเคิลโดยการคัดแยก ใช้ซ�้ำ และน�ำกลับมา

ใช้ใหม่ ร้อยละ 33 เป็นการก�ำจัดด้วยวิธีเผาท�ำลาย ร้อยละ 23 น�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก
หรือเป็นวัตถุดิบในเตาเผาปูนซีเมนต์ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีนโยบายลดการก�ำจัดของเสีย

โดยการฝังกลบอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2559 มีการฝังกลบเพียงร้อยละ 0.02 ลดลงร้อยละ 88
ของการฝังกลบจากปีก่อน

ปริมาณน�้ำใช้ต่อตันการผลิต

ปริมาณน�้ำทิ้งต่อตันการผลิต

น�้ำใช้
ต่อตัน
การผลิต

น�้ำทิ้ง
ต่อตัน
การผลิต

5.25 5.05
4.84 4.59
4.31

ประเภทการก�ำจัดของเสียจากโรงงาน
การฝังกลบ

0.02%

0.78 0.74

0.61 0.62 0.58
การรีไซเคิล

2555 2556 2557 2558 2559

2555 2556 2557 2558 2559

44%

การใช้เป็น
เชื้อเพลิงทางเลือก

23%

การก�ำจัด
ด้วยวิธี
เผาท�ำลาย

33%

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของพนักงาน
SR
G4-LA5
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โครงการลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์เป็นส่วนหนึ่งของ “วิสัยทัศน์การลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์”

(Vision of Zero) ซึ่งกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เริ่มโครงการลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์ครั้งแรก
ใน พ.ศ. 2549 เพื่อรณรงค์ให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้รับเหมาตระหนักถึงความส�ำคัญ

ของการปฏิบัติตามเป้าหมายของการ “ลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์” นั่นคือ ทุกคนได้กลับบ้าน
อย่างปลอดภัยทุกวัน โครงการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯในการสร้างพฤติกรรม
ความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน ผู้รับเหมา และชุมชนใกล้เคียง โดยคาดหวังว่า

พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนจะปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยพร้อมๆ ไปกับการร่วมดูแล
ความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงานในเวลาเดียวกัน

บริษท
ั ฯ ได้นำ
� แนวคิดของโครงการลดอุบต
ั ภ
ิ ย
ั ให้เป็นศูนย์มาปรับใช้กบ
ั ทุกกิจกรรมของบริษท
ั ฯ

รวมทัง้ ได้ปลูกฝังความส�ำคัญของแนวคิดนีใ้ ห้อยูใ่ นจิตส�ำนึกของพนักงานและผูร้ บ
ั เหมาทุกคน
ผ่านการสื่อสารและเน้นย�้ำรวมถึงการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง อาทิ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดการเกิดอุบัติภัย การประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ
เป็นต้น ความพยายามทั้งหมดนี้ มีเป้าหมายสูงสุดคือให้พนักงานทุกคนได้กลับบ้าน

อย่างปลอดภัยทุกวัน โครงการลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์ประสบความส�ำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง

อันเป็นผลมาจากความร่วมมือของพนักงานและผูร้ บ
ั เหมาทุกคน ซึง่ นับว่าเราประสบผลส�ำเร็จ
ในการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยดีเยี่ยมตลอดมา

ผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

อัตราการบาดเจ็บ
หรือการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
(ต่อ 200,000 ชั่วโมง)

เป้าหมายของดาวทั่วโลก

0.20

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

0.09

0.17
0.11

0.15

0.12 0.12

0.07 0.11

0.04

								
2555 2556 2557 2558 2559
การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท�ำงานถึงขั้นต้องบันทึก
ใน พ.ศ. 2559 อัตราการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการท�ำงานประจ�ำปี หรือเป็นอัตราการเจ็บป่วย
ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�ำงานอยู่ที่ 0.04 ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยมีอัตราอยู่ที่ 0.12

ยิ่งไปกว่านั้น ทางบริษัทฯ ยังสร้างสถิติใหม่ ไม่มีการประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานโดยปฏิบัติ
งานได้มากกว่า 16 ล้านชั่วโมงการท�ำงานอีกด้วย

การเป็น
สถานทีท่ ำ� งาน
ทีด่ เี ยีย่ ม
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สรุปข้อมูลด้านการเป็นสถานทีท่ ำ� งาน
ที่ดีเยี่ยม
SR
G4-DMA

ที่ดาว เรามีพนักงานที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ด้วยความเข้มแข็งในค่านิยมองค์กรของเรา

ทีป
่ ระกอบไปด้วยความซือ
่ สัตย์สจ
ุ ริต การเคารพผูอ
้ น
ื่ และพิทก
ั ษ์โลกของเรา พนักงานของเรา

ทั่วโลกจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะน�ำความรู้ความสามารถและความรักในวิชาชีพมาสรรค์สร้าง

ประโยชน์สข
ุ ให้เกิดแก่ผค
ู้ นและโลกของเรา จากเป้าหมายเพือ
่ ความยัง่ ยืน พ.ศ. 2568 ของดาว
ข้อหนึง่ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญในเรือ
่ งของ “พนักงาน” โดยระบุไว้วา่ ภายใน พ.ศ. 2568 พนักงานของดาว
ทั่วโลกจะน�ำศักยภาพของตนมาใช้เพื่อช่วยให้เกิดผลด้านบวกต่อชีวิตผู้คน 1 พันล้านคน
ที่ดาว เราเชื่อในเรื่องความหลากหลายและการมีส่วนร่วม (Diversity and Inclusion)

สิง่ เหล่านีห
้ ลอมรวมอยูใ่ นบรรยากาศการท�ำงานของเราในทุกๆ วัน เราเคารพในความแตกต่าง
เพราะความแตกต่างนั้นจะน�ำมาซึ่งนวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า

เราเชื่อว่าจากความแตกต่างของพนักงานเรากว่าห้าหมื่นคน และพลังอันเกิดจากการร่วมแรง
ร่วมใจกัน สองสิ่งนี้จะท�ำให้พวกเราสามารถคลี่คลายปัญหาและสร้างสรรค์โซลูชันใหม่ๆ
ให้เกิดแก่โลกได้

ส�ำหรับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ตลอดระยะเวลา 50 ปีนับตั้งแต่การก่อตั้ง
บริษท
ั พนักงานของเราถือเป็นทรัพยากรทีส
่ ำ
� คัญทีส
่ ด
ุ และเป็นฟันเฟืองทีม
่ ส
ี ว
่ นผลักดันให้บริษท
ั
เติบโตอย่างรุดหน้า เราให้ความส�ำคัญกับพนักงานและการท�ำงานเป็นทีม เรามุ่งเน้นดูแล

และพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมไปกับการสร้างองค์กรให้เป็นหนึ่งในใจ
ของคนท�ำงานนั้น ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
ที่หนึ่งในใจของคนท�ำงาน
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มุ่งสร้างองค์กรให้เป็นที่หนึ่งในใจของคนท�ำงาน โดยเน้น

สร้างบรรยากาศการท�ำงานที่มีความสุข ให้ผลตอบแทนการท�ำงานในอัตราที่จูงใจ ให้รางวัล
ส�ำหรับความสามารถและความส�ำเร็จต่างๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้า

ในอาชีพ บริษัทฯ มุ่งหวังและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้แสดงภาวะผู้น�ำ ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า

พนักงานแต่ละคนมีศักยภาพและสามารถไปสู่จุดสูงสุดในอาชีพของตนได้ รวมทั้งให้พนักงาน
ภาคภูมิใจในองค์กรในฐานะองค์กรพลเมืองที่ดี ที่มีส่วนส�ำคัญในการช่วยพัฒนาชุมชนและ
สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันพนักงานก็ได้รับการสนับสนุนในการเข้าร่วม

ในกิจกรรมเพื่อสังคมในฐานะดาวอาสา โดยสละเวลาอันมีค่าของพวกเขานอกเหนือจากเวลา
การท�ำงาน มาร่วมช่วยเหลือสังคม หรือแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน
ซึ่งในหลายกิจกรรมที่พนักงานเหล่านี้อาสามาท�ำงาน เป็นงานที่พวกเขามีความถนัดและ

เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้นๆ สามารถแบ่งปันความรู้ ช่วยแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา หรือช่วยส่งเสริมผู้คนที่ยากไร้หรือขาดโอกาสต่างๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ท�ำงาน
อย่างมีความสุข
ที่ดาว

ด้วยแนวคิดที่ว่าเมื่อพนักงานมีความสุข พวกเขาจะท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

องค์กรก็จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จึงสรรหากิจกรรมที่ให้

พนักงานมีส่วนร่วมและผูกพันต่อองค์กร มุ่งเสริมสร้างบรรยากาศการท�ำงานอย่างมีความสุข
รวมทั้งมีการส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงาน (Global Employee Opinion Action Survey:

GEOAS) ประจ�ำปี เพื่อวัดการมีส่วนร่วมและความผูกพัน รวมทั้งความพึงพอใจที่มีต่อองค์กร
ซึง่ แบบส�ำรวจนีจ
้ ะเป็นโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นทีม
่ ต
ี อ
่ หัวหน้างานและน�ำเสนอ

วิธีปรับปรุงระบบการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการท�ำแบบส�ำรวจประสิทธิภาพในการเป็นผู้น�ำ
(Leadership Effectiveness Survey: LES) ผลส�ำรวจนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทีจ
่ ะช่วยประเมิน

ภาวะผูน
้ ำ
� ของหัวหน้างาน สิง่ ทีห
่ ว
ั หน้างานควรพัฒนาหรือปรับปรุงตลอดจน การท�ำแผนงาน
เพื่อที่จะขับเคลื่อนแผนดังกล่าวสู่ความส�ำเร็จ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น

ของพนักงาน (Employee Listening Session) เพือ
่ เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น
ชี้แจงถึงปัญหา ความคับข้องใจ รวมทั้งเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งจะมีส่วน

ช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจพนักงานมากขึ้น และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ขณะเดียวกัน
ยังช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสุขให้กับพนักงานได้

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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การพัฒนาพนักงานเพื่อความส�ำเร็จ
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญกับโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงานของ
พนักงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมกับการดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพ

ให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึง่ ขององค์กรของเราทีก
่ ำ
� ลังเติบโตอย่างต่อเนือ
่ ง บริษท
ั ฯ มีการน�ำเสนอ

ช่องทางอาชีพผ่านข้อมูลการท�ำงาน (Talent Profile) เป็นเครื่องมือที่พนักงานทุกคนสามารถ
เปิดเผยข้อมูลของตนเอง เพือ
่ บอกเล่าเรือ
่ งราวอันประกอบไปด้วยทักษะ จุดแข็ง ประสบการณ์
ท�ำงาน และเป้าหมายในอาชีพ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนอกจากจะใช้รับสมัครงานภายในกรณี

มีตำ
� แหน่งว่างแล้ว ยังเป็นฐานข้อมูลทีห
่ ว
ั หน้างานและฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้คด
ั สรรพนักงาน

ที่มีคุณสมบัติตรงกับต�ำแหน่งงานหรือโครงการใหม่ๆ ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นรากฐาน
เพื่อสร้างความเข้าใจในศักยภาพของพนักงานและระบุการพัฒนาที่จ�ำเป็นในอนาคต

นอกจากนี้ ที่ดาวทั่วโลก เรามีศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนาส�ำหรับพนักงานที่หลากหลาย

ได้แก่ การเรียนผ่านระบบออนไลน์ โครงการให้คำ
� ปรึกษาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ห้องเรียนเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร เครือข่ายพนักงานทีเ่ ข้มแข็งและกระตือรือร้น สิง่ เหล่านีล
้ ว
้ นเป็นปัจจัย
ที่ท�ำให้พนักงานของเราเติบโตในแนวทางที่สร้างขึ้นจากความก้าวหน้าในวิชาชีพ จุดแข็ง
และความสนใจของพนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับจ�ำนวนพนักงาน
ในรอบปี พ.ศ. 2559
SR
G4-LA1

พนักงานใหม่
(คน)
บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด

7

บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด

7

บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

2

บริษท
ั โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

2

บริษัท สยามโพลีสไตรีน จ�ำกัด

1

บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จ�ำกัด

1

บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ�ำกัด

1

บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ำกัด

รวม

42
21
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พนักงานใหม่

แยกตามสถานทีท
่ ำ
� งาน

ชาย

หญิง

จ�ำนวนพนักงาน

และเพศ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

กรุงเทพฯ

10

23.81

1

2.38

11

26.20

4

9.52

27

64.29

31

73.80

14

33.33

28

66.67

42

100.00

ระยอง
รวม

พนักงานใหม่

แยกตามช่วงอายุ

ชาย

หญิง

จ�ำนวนพนักงาน

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

ต�่ำกว่า 30 ปี

7

16.67

17

40.48

24

57.14

30 - 40 ปี

6

14.29

9

21.43

15

35.71

41 - 50 ปี

1

2.38

2

4.76

3

7.14

14

33.33

28

66.67

42

100.00

และเพศ

รวม

การลดลงของจ�ำนวนพนักงาน
ใน พ.ศ. 2559 อัตราพนักงานที่ลาออกด้วยความสมัครใจอยู่ที่ร้อยละ 4.28 ซึ่งกรณีนี้รวมถึง
พนักงานเกษียณอายุและพนักงานที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานจากองค์กรด้วยเหตุผลต่างๆ
จ�ำนวนผู้ที่พ้นสภาพ
จ�ำนวนปีที่ท�ำงาน
และเพศ

ชาย

หญิง

พนักงาน แยกตาม

จ�ำนวนพนักงาน

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

ต�่ำกว่า 5 ปี

6

12.24

14

28.57

20

40.82

5 - 10 ปี

4

8.16

16

32.65

20

40.82

11 - 15 ปี

1

2.04

3

6.12

4

8.16

15 ปีขึ้นไป

0

0.00

5

10.20

5

10.20

11

22.45

38

77.55

49

100.00

รวม

จ�ำนวนผู้ที่พ้นสภาพ
พนักงาน แยกตาม
สถานที่ท�ำงาน
และเพศ

ชาย

หญิง

จ�ำนวนพนักงาน

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

กรุงเทพฯ

7

14.29

7

14.29

14

28.57

ระยอง

4

8.16

31

63.27

35

71.43

11

22.45

38

77.56

49

100.00

รวม

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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สิทธิประโยชน์ของพนักงาน

กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญในเรือ
่ งความเป็นอยูท
่ ด
ี่ ข
ี องพนักงาน โดยได้มอบ

SR
G4-LA2

และสวัสดิการถูกใจที่เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกผลประโยชน์จากสวัสดิการตาม

สิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานทั้งในรูปแบบของสวัสดิการและผลประโยชน์ในรูปแบบปกติ

ความต้องการที่แตกต่างในหลากหลายทางเลือกและสอดคล้องกับรูปแบบการด�ำเนินชีวิต
ของพนักงาน
•

สวัสดิการและผลตอบแทนที่จูงใจ ผลตอบแทนส�ำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท ดาว

ประเทศไทย พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน โดยผลตอบแทนจะรวมถึงผลประโยชน์
ต่างๆ ที่จะได้รับเพิ่มเติม มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

» มีผลตอบแทนเทียบเท่ากับบริษัทชั้นน�ำในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ

		สามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ได้

» มีนโยบายให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานในตลาดในกรณีที่

		
•

พนักงานและบริษัทฯ สามารถบรรลุตามเป้าหมายหรือเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

สวัสดิการถูกใจ (Flexible Benefit) เริม
่ ขึน
้ เมือ
่ พ.ศ. 2554 โดยสวัสดิการถูกใจนีเ้ ปิดโอกาส
ให้พนักงานสามารถเลือกผลประโยชน์ตามความต้องการที่แตกต่างจากหลากหลาย
ทางเลือกและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกปี ในขณะเดียวกันยังคงได้รับผลประโยชน์

และสวัสดิการหลักๆ ของบริษัทฯ เช่นเดิม ซึ่งใน พ.ศ. 2559 มีพนักงานจ�ำนวน 930 คน
หรือร้อยละ 99 เข้าร่วมรายการสวัสดิการถูกใจนี้
•

การให้รางวัลและชื่นชมในความส�ำเร็จ (Accelerate Great @ Dow) ที่ดาว เราสนับสนุน
การแสดงความชื่นชมและยินดี การให้รางวัล และการแสดงความขอบคุณพนักงาน
ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามความคาดหวังหรือสูงเกินกว่าความคาดหวัง หรือที่ให้

การสนับสนุนกิจกรรม หรือช่วยเหลือเพื่อนพนักงานในด้านต่างๆ โดยที่ทั้งหัวหน้างาน

และเพื่อนร่วมงานสามารถเสนอชื่อและให้รางวัลแก่พนักงานเพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจ

ทัง้ นี้ สามารถท�ำได้โดยการมอบการ์ดแสดงความยินดี ไปจนถึงการมอบเงินรางวัลในมูลค่า

แตกต่างกันไป ซึง่ พนักงานสามารถ “ขอบคุณ” และชืน
่ ชมกันได้งา
่ ยๆ ผ่านระบบอินทราเน็ต
ของบริษัทฯ ชื่อว่า แอ็ค-เซลเออะเรท เกรท แอท ดาว

สวัสดิการที่ส�ำคัญของพนักงานในรูปแบบอื่นๆ ได้แก่

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

ประกันชีวิต

การดูแลกรณี

แผนการรักษาพยาบาล

วันลาหยุดพักผ่อนประจ�ำปี

ประกันอุบัติเหตุ

การคลอดบุตร

และวันลาอื่นๆ

แผนการออมเงิน

เพื่อใช้หลังเกษียณอายุ

ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก
และทันตกรรม

กรณีการลาคลอด/การลา
เพื่อปฏิบัติหน้าที่บิดา มารดา
SR
G4-LA3

วันหยุดตามประเพณี

ทุพพลภาพ

ประกันอุบัติเหตุ

ระหว่างเดินทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้โอกาสพนักงานทั้งหญิงและชายในการลาคลอดและลาเพื่อ

ปฏิบัติหน้าที่มารดาและบิดา ใน พ.ศ. 2559 มีพนักงานจ�ำนวน 36 คน และพนักงานทั้งหมด
กลับมาท�ำงานเมื่อระยะเวลาการลาสิ้นสุดลง

องค์กรพลเมืองทีด่ ี
ของโลก
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559

สรุปข้อมูลด้านองค์กรพลเมืองที่ดี
ของโลก
SR

G4-DMA

ตลอดระยะเวลา 50 ปีของการด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย ดาว ประเทศไทย ในฐานะบริษัท

วิทยาศาสตร์ชน
ั้ น�ำและองค์กรพลเมืองทีด
่ ข
ี องโลก เรามุง่ สร้างแรงงานแห่งอนาคตทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
และนวัตกรรมส�ำหรับการแก้ไขปัญหาทีท
่ า
้ ทายและโซลูชน
ั ใหม่ๆ ให้แก่โลก โดยเน้นน�ำศักยภาพ

ของพนักงานมาช่วยสร้างคุณค่าทัง้ ทางเศรษฐกิจและสังคม เพือ
่ ให้เกิดการเปลีย
่ นแปลงทีด
่ ข
ี น
ึ้
และส่งเสริมความส�ำเร็จให้เกิดแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

ใน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ดาว ประเทศไทย ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมตามแนวทางของดาว
ในการเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีของโลก ดังนี้

การสร้างแรงงานแห่งอนาคต (Building the Workforce of Tomorrow)
เรามุ่งมั่นในการสร้างแรงงานแห่งอนาคต ด้วยการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญให้

ครูอาจารย์ การสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องสะเต็มศึกษาให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ และให้โอกาส

และสนับสนุนในการพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษาในหลากหลายพื้นความรู้ในเวทีชีวิต
เพื่อให้เขายืนหยัดเป็นฟันเฟืองที่ส�ำคัญและเป็นอนาคตของชาติต่อไป      

1. การพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญให้ครูอาจารย์ (Educator Empowerment)
ที่ดาว เราเห็นความส�ำคัญในการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญให้ครูอาจารย์

โดยเฉพาะในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาเคมี เพราะเราเชือ
่ ว่าเมือ
่ ครูอาจารย์มศ
ี ก
ั ยภาพ
และมีความมุง่ มัน
่ ทีจ
่ ะสร้างอนาคตของชาติ เขาจะมีพลังในการถ่ายทอดความรูส
้ เู่ ยาวชน
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน หรือการปรับ
ประยุกต์แผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับโลกแห่งความเป็นจริงได้ ท้ายที่สุด

เยาวชนเหล่านี้จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาที่เพิ่มขึ้น และเขาเหล่านี้จะเป็นก�ำลัง
ที่ส�ำคัญในการพัฒนาชาติและโลกของเราต่อไป
1.1

ห้องเรียนเคมีดาว

			

ดาว ประเทศไทย ร่วมมือกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ

			

รวมถึงพันธมิตรที่ส�ำคัญ ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ด�ำเนิน

			

			

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” อย่างต่อเนื่องมากว่า 4 ปีแล้ว โดยเน้นพัฒนา

			การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการทดลองเคมีเพือ
่ เพิม
่ ประสบการณ์และ
ศักยภาพของครูและนักเรียนด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale
Chemistry Laboratory) อันเป็นวิธีการเรียนรูก
้ ารทดลองเคมีทม
ี่ ป
ี ระสิทธิภาพและ

			ความปลอดภัยสูง ได้รบ
ั การยอมรับจากยูเนสโก และถือเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชน
			ได้น�ำเอาหลักสูตรนี้มาใช้ในระบบการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม โครงการ
			

ห้องเรียนเคมีดาวเริม
่ น�ำร่องทีจ
่ งั หวัดระยองใน พ.ศ. 2556 - 2557 ขยายสูจ
่ งั หวัดต่างๆ

			

เริ่มโครงการมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการทัง้ หมด 400 คน จาก 176 โรงเรียนและมี

			
			
			

ในภาคตะวันออกใน พ.ศ. 2558 และสู่ระดับประเทศใน พ.ศ. 2559 นับตั้งแต่
นักเรียนทีไ่ ด้รบ
ั ประโยชน์แล้วทัง้ สิน
้ กว่า 30,000 คน กิจกรรมหลักๆ ของโครงการ

ได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ การติดตาม

			และประเมินผลการสอน การประกวดการน�ำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ

ประเทศ Dow-CST Award และการอบรมครูต้นแบบห้องเรียนเคมีดาว เพื่อพัฒนา

			วิทยากรปฏิบต
ั ก
ิ ารเคมีแบบย่อส่วนในประเทศไทยให้มศ
ี ก
ั ยภาพพร้อมทีจ
่ ะเผยแพร่
			เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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2. ห้องเรียนเพื่ออาชีพ (Classroom to Career)
ดาว ประเทศไทย เชือ
่ ว่า การสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้เยาวชนรักและสนใจในวิชา
วิทยาศาสตร์หรือสะเต็มนั้น จะเป็นพื้นฐานส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในวิชาชีพในอนาคต

ของพวกเขา รวมถึงจะส่งผลดีต่อพัฒนาการด้านการศึกษาของชาติในระยะยาว บริษัทฯ

จึงมุ่งด�ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง
ในหลากหลายรูปแบบ ซึง่ รวมไปถึงกิจกรรมทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งกับการศึกษาในรูปแบบอืน
่ ๆ ด้วย
2.1

รางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

			

ดาว ประเทศไทย ร่วมมือกับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ สมาคมวิศวกรรมเคมีและ

			

และส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ด�ำเนินโครงการรางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์

			
			

เคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวคท.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจย
ั (สกว.)
และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 โครงการดังกล่าว

			เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาคิดค้นนวัตกรรมโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และ
			

เทคโนโลยีไปพร้อมๆ กับการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จวบจน พ.ศ. 2559

			

ด�ำเนินการติดต่อกันมาเป็นปีที่ 9 แล้ว โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นน�ำ

			

386 ผลงาน

			โครงการรางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้

			ทัว
่ ประเทศส่งผลงานการสร้างสรรค์ทางนวัตกรรมเข้าร่วมโครงการแล้วจ�ำนวนทัง้ สิน
้
2.2

พัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี

			โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมีเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบัน

			ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยกับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของสภาอุตสาหกรรม

			แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแนวใหม่ให้กับนักเรียนช่างเทคนิค
			
			

			
			

			

หลักสูตร 2 ปี โดยผ่านกระบวนการเรียนรูภ
้ ายใต้แนวคิด “การเรียนรูว
้ ธ
ิ ก
ี ารเรียน”

หรือ Learn How to Learn และ “การเรียนรูด
้ ว้ ยการลงมือท�ำ” หรือ Learning by Doing

ทัง้ นี้ นับตัง้ แต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ดาว ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนโครงการ
ดังกล่าวเป็นมูลค่า 6.5 ล้านบาท ปัจจุบน
ั มีนก
ั ศึกษาทีจ
่ บหลักสูตรแล้วจ�ำนวน 8 รุน
่

และบริษัทฯ ได้รับนักศึกษาจากโครงการนี้จ�ำนวน 15 คนเข้ามาเป็นพนักงาน

นอกจากนี้ พนักงานของดาว ประเทศไทย ได้อาสาเป็นอาจารย์พิเศษร่วมสอน

			นักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในโรงงานให้นักศึกษาในโครงการอีกด้วย
2.3
			

โรงเรียนของหนูปลอดภัย
ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรกเสมอ

			พนักงานดาวอาสาของบริษท
ั ฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการปลูกฝังการตระหนักรูใ้ นเรือ
่ ง

			ความปลอดภัยให้กับเด็กๆ และช่วยปรับปรุงความปลอดภัยให้กับโรงเรียนในชุมชน
			ใกล้เคียงเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่ดีและปลอดภัย
			

ทุกๆ ปี พนักงานดาวอาสาจะจัดกิจกรรมให้ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย

			

แก่นักเรียน นับตั้งแต่ พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวมาแล้วทั้งสิ้น

			

ร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คน

			และซ่อมแซมอุปกรณ์หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อความปลอดภัย
			
2.4

21 โรงเรียน ซึง่ มีนก
ั เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ สิน
้ 1,210 คน และพนักงานดาว อาสา
อุปถัมภ์โรงเรียนกับหอการค้าอเมริกัน

			

ดาว ประเทศไทย ร่วมกับหอการค้าอเมริกัน ด�ำเนินโครงการอุปถัมภ์โรงเรียนใน

			

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือทาง

			

โรงเรียนต่างๆ ไปแล้ว 11 แห่ง มีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการจ�ำนวน

			จังหวัดระยอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปกรณ์พื้นฐาน
			

			

การศึกษาแก่เด็กนักเรียน นับตัง้ แต่ พ.ศ. 2551 บริษท
ั ฯ ได้ดำ� เนินการปรับปรุงซ่อมแซม

ทั้งสิ้นกว่า 6,500 คน
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559

การคิดค้นนวัตกรรมส�ำหรับการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายและโซลูชันใหม่ๆ ให้แก่โลก
(Innovating for Global Solutions)

ดาวมุ่งเน้นการน�ำเอาความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของเรา

ผนวกเข้ากับศักยภาพของพนักงานของเรา เพื่อคิดค้นนวัตกรรมหรือโซลูชันที่ตอบโจทย์
ความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก และตอบสนองความต้องการของผู้คน ทั้งในเรื่อง

การกระจายอาหารไปยังผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม การมีน�้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอ และการมีที่อยู่อาศัยและแหล่งพลังงานที่เหมาะสม สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะ

ส่งผลกระทบเชิงบวกให้เกิดแก่โลกของเรา และจะช่วยสร้างชุมชนที่ยั่งยืนไปพร้อมๆ กับ
ความส�ำเร็จทางธุรกิจ

1. การเพิ่มผลผลิตด้านอาหารและป้องกันของเสีย (Increase Food Productivity and
Prevent Waste)

ดาวทั่วโลกให้ความส�ำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตด้านอาหารและป้องกันการเน่าเสียของ

อาหารก่อนถึงมือผูบ
้ ริโภค เพือ
่ ให้อาหารทีผ
่ ลิตได้นน
ั้ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างแท้จริง ส�ำหรับโครงการของประเทศไทยที่สอดคล้องกับแนวทางนี้คือ
โครงการดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ซึ่งจะไม่ได้มุ่งเน้นอุตสาหกรรมอาหาร

เท่านั้น แต่โครงการดังกล่าวครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมที่หลากหลายของผู้ประกอบการ

รายย่อยในประเทศ ทัง้ นี้ เป็นการเพิม
่ ผลผลิตและลดของเสียทีเ่ กิดขึน
้ จากกระบวนการผลิต
อีกด้วย
1.1

ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน

			รางวัล 2014 Asian CSR Award*
			ดาว ประเทศไทย ร่วมมือกับมูลนิธส
ิ ถาบันสิง่ แวดล้อมไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
			
			

กระทรวงอุตสาหกรรม และหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐ ได้ริเริ่มจัดท�ำ	

โครงการระยะยาวชือ
่ “ดาว เคมิคอล เพือ
่ อุตสาหกรรมยัง่ ยืน” มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2554
โดยได้น�ำหลักการลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม (Lean Management for Environment)

			เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม ปรับปรุงมาตรฐาน
			ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งส่งผลให้มีประสิทธิภาพด้านการบริหาร
			

จัดการ และด้านการผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีผลก�ำไรเพิ่มขึ้นด้วย

			หมายเหตุ: * โครงการ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน” ได้รับรางวัลชนะเลิศด้าน
			

ความรับผิดชอบต่อสังคมแห่งภูมภ
ิ าคเอเชีย ประจ�ำปี พ.ศ. 2557 (2014 Asia CSR Award) จากสถาบัน

			

Responsibility (AIM-RVR CSR Center) ส�ำหรับโครงการที่มีความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม

			
			

Asian Institute of Management-Ramon V. del Rosario, Sr., Center for Corporate Social
และถือเป็นรางวัลแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ในสาขาสิ่งแวดล้อม

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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ความส�ำเร็จที่ส�ำคัญ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินโครงการดาว เคมิคอล

พ.ศ. 2555
•

•

พัฒนาหลักสูตรและจัดท�ำคู่มือการฝึกอบรมส�ำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม		
หลักในประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมยา สิ่งทอ เครื่องดื่ม โลหะ เซรามิก

•

และอุตสาหกรรมทั่วไป

อย่างยั่งยืน” ให้กับทั้งหกกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ด้วย

•

จัดฝึกอบรมเพิ่มเติมอีก 3 หลักสูตร ได้แก่

1. การจัดการองค์กรแบบครบวงจรด้วยหลักการลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม

•

ยกระดับผู้ประกอบการ 20 องค์กร ที่เข้าร่วมโครงการ

ให้คำ� ปรึกษาเชิงลึก ซึง่ สามารถเพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิต
ได้กว่า 57 ล้านบาท ลดผลกระทบด้านมลพิษได้กว่า

ให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกแก่องค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึง		

ร้อยละ 10 และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน

หน่วยงานไม่แสวงหาก�ำไรทั้งสิ้น 20 แห่ง ด้วยหลักการลีนเพื่อ

ได้กว่า 8,000 คน รวมทั้งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

ที่มีต่อชุมชนรอบข้างได้ในวงกว้าง

(หมายเหตุ: ข้อมูลจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)

พ.ศ. 2558
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม ฝึกอบรมเชิงลึก		
อย่างเข้มข้น พัฒนาและสร้างที่ปรึกษาลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2559

•

และขยายสู่ภาคส่วนอื่นๆ ให้มีการน�ำองค์ความรู้ที่ได้รับ

ได้เฉลีย
่ ร้อยละ 30 ลดต้นทุนการผลิตและต้นทุนพลังงาน

พ.ศ. 2557

•

สร้างเครือข่ายลีนเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วกว่า 1,000 คน

ช่องทางในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในระยะยาว

3. การด�ำเนินการแบบธุรกิจสีเขียว น�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

•

สัมมนา และการให้ค�ำปรึกษาเชิงลึก ฯลฯ รวมแล้วกว่า

ไปสู่การปฏิบัติในลักษณะ “Good Practice” และเป็น

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

•

มีผไู้ ด้รบ
ั ประโยชน์ตรงจากโครงการทัง้ ด้านการฝึกอบรม
5,600 คน

ฝึกอบรมเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษ

พ.ศ. 2556
•

เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน มาอย่างต่อเนื่อง มีดังนี้

•

สร้างองค์กรเพื่อการเรียนรู้จากผู้ชนะเลิศประกวด Lean

Management for Environment Award จ�ำนวน 3 องค์กร
ได้แก่

1. มูลนิธข
ิ าเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จัดงานสัมมนา “SMEs ไทย Spring up เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0”

โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

2. บริษัท คอทโก้ เมทอลเวิร์คส์ จ�ำกัด
3. บริษัท บางกอกอีเกิ้ลวิงส์ จ�ำกัด

และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานจ�ำนวน 496 คน

จัดอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสร้างคนรุ่นใหม่พัฒนาองค์กร		
ด้วยลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม” และหลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการด้วย 		
Lean Management for Environment และ Innovative Technology

2. การเข้าถึงแหล่งน�้ำสะอาดและการน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ (Water Access and Reuse)
ปัญหาน�้ำในประเทศไทยที่ท้าทาย ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย ซึ่งส่งผลต่อ

การปนเปื้อนในน�้ำดื่มและโรคที่มากับน�้ำ การขยายตัวของเมืองที่รวดเร็วในประเทศไทย

การเพิม
่ ขึน
้ ของจํานวนประชากร รวมถึงการขยายตัวของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการใช้น�้ำบาดาลในปริมาณมาก และส่งผลให้เกิดมลภาวะทางน�้ำ

ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ซึง่ ส่งผลต่อคุณภาพของแหล่งน�ำ
้ และปริมาณทรัพยากรน�ำ
้ ของประเทศ สิง่ ต่างๆ

เหล่านี้ล้วนเป็นแรงผลักดันสําคัญให้ภาครัฐและภาคเอกชนผสานความร่วมมือในการหา

วิธีแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการบําบัดน�้ำทิ้งและการน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ดาว ประเทศไทย บริจาคหน่วยกรองน�้ำระบบรีเวิร์สออสโมซิส

แบบเคลื่อนที่จํานวน 2 เครื่อง มูลค่ากว่า 6 ล้านบาทให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อรับมือกับ

ปัญหาการขาดแคลนน�ำ
้ สําหรับการบริโภคในประเทศไทย โดยเฉพาะพืน
้ ทีท
่ ป
ี่ ระสบภัยแล้ง
และน�้ำท่วม นอกจากนี้ ดาว ประเทศไทย และพนักงานอาสา ได้มีโอกาสสนับสนุนชุมชน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะในจังหวัดระยอง ด้วยการมอบเครื่องกรองน�้ำพร้อมติดตั้งและให้

คําแนะนําในการบํารุงรักษา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงน�้ำดื่ม
ที่ถูกสุขอนามัย และมีน�้ำเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวัน
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ใน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมมือกับส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และ

ประชานามัยพิทก
ั ษ์ สภากาชาดไทย ติดตัง้ เครือ
่ งกรองน�ำ
้ ดืม
่ สะอาดจ�ำนวน 2 เครือ
่ ง ให้แก่
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบ้านแม่ระมีดหลวง อ�ำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแม่ฟ้าหลวง
บ้านห้วยปูด อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่

ได้มน
ี ำ�้ ดืม
่ สะอาดส�ำหรับบริโภค และใน พ.ศ. 2560 กลุม
่ บริษท
ั ดาว ประเทศไทย จะร่วมมือกับ

ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทก
ั ษ์ สภากาชาดไทย เพือ
่ ติดตัง้ เครือ
่ งกรองน�ำ
้ ดืม
่
สะอาดให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศจ�ำนวน 50 เครื่อง โดยจะคัดสรร

เครื่องกรองน�้ำและไส้กรองที่เหมาะสมกับสภาพน�้ำดิบและปริมาณความต้องการของ

แต่ละพื้นที่ ให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบในเรื่องการบ�ำรุงรักษาเครื่องกรองน�้ำอย่างถูกวิธี

พร้อมทั้งยังมีระบบการบ�ำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน เพื่อให้นักเรียน
ได้ดื่มน�้ำสะอาด ลดการเจ็บป่วยและการขาดเรียนของเด็กไทยที่เกิดจากการดื่มน�้ำ
ไม่สะอาด อันเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนของเยาวชน

การเสริมสร้างความส�ำเร็จของชุมชน
และการสร้างการมีส่วนร่วม

การเสริมสร้างความส�ำเร็จของชุมชนและการสร้างการมีส่วนร่วม

SR
G4-SO1

เสริมสร้างความส�ำเร็จให้กบ
ั ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในจังหวัดระยอง ซึง่ เป็นชุมชนพืน
้ ทีป
่ ฏิบต
ั ิ

ด้วยความมุง่ มัน
่ ในการเป็นองค์กรพลเมืองทีด
่ ข
ี องสังคม ดาว ประเทศไทย มีพน
ั ธสัญญาจะร่วม
งานของเรา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน โดยได้ด�ำเนินกิจกรรม

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรมการเสริมสร้างความส�ำเร็จ
ของชุมชนและการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน
1. การเสริมสร้างความส�ำเร็จของชุมชน
1.1
			
			

โครงการดาว – อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความส�ำเร็จ เพื่อเมืองระยองผาสุก
โครงการดาว – อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความส�ำเร็จ เพื่อเมืองระยองผาสุก เริ่มขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2559 โดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้าง

			เมืองระยองให้เป็นเมืองต้นแบบแห่งความสุข มีชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
			

			

			
			
			

และมีครอบครัวทีเ่ ข้มแข็ง โดยได้รบ
ั การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดระยอง

และ Thailand EF Partnership โดยมุ่งเน้นการปรับใช้หลักการพัฒนาทักษะสมอง
เพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จ (Executive Functions: EF) ในการเลี้ยงดูเด็กเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย

ภายในครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในจังหวัดระยอง อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างชุมชน

ที่เข้มแข็งและท�ำงานในเชิงป้องกันปัญหา อาทิ การติดยาเสพติด การพนัน คุณแม่
วัยใส เยาวชนติดเกม หรือความรุนแรงในครอบครัว และการหาแนวทางให้พ่อแม่
รับมือกับปัญหาในอนาคต ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีโครงการในพื้นที่

			ขนาดใหญ่ระดับเมืองลักษณะนี้และมีการผสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนของ
			ทุกภาคส่วน

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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Executive Functions (EF)
หรือทักษะสมองเพือ
่ ชีวต
ิ ทีส
่ ำ
� เร็จ คือชุดกระบวนการทางความคิดซึง่ อยูใ่ นสมองส่วนหน้าภายใต้
กะโหลกหน้าผากของคนเรา ซึ่งสมองส่วนนี้ท�ำงานเปรียบเสมือนผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

ในการควบคุมความคิด การตัดสินใจ อารมณ์ การแสดงออก และการกระท�ำของมนุษย์ ซึง่ ทักษะ EF

ช่วยให้เราวางแผน มุง่ ใจจดจ่อ จ�ำค�ำสัง่ และจัดการกับงานหลายๆ อย่างให้ลล
ุ ว
่ งเรียบร้อยได้ สามารถ

จัดล�ำดับความส�ำคัญของงาน วางเป้าหมายและท�ำไปเป็นขั้นตอนจนส�ำเร็จ รวมทั้งควบคุมแรงอยาก

และแรงกระตุน
้ ทัง้ หลาย ไม่ให้สนใจไปนอกลูน
่ อกทาง เหมือนกับระบบควบคุมการบินในสนามบินทีต
่ อ
้ งจัดการกับ
เที่ยวบินเข้า-ออกจ�ำนวนหลายสิบเที่ยวในเวลาเดียวกัน และทักษะนี้ถือเป็นทักษะส�ำคัญที่ควบคุม IQ และ EQ
ของมนุษย์อีกขั้นหนึ่ง ซึ่งทักษะสมอง EF นั้นประกอบได้ด้วยทักษะย่อยๆ จัดเป็นสามกลุ่มทักษะ ได้แก่

1. กลุ่มทักษะพื้นฐาน

2. กลุ่มทักษะปฏิบัติ

3. กลุ่มทักษะก�ำกับตนเอง

กลุ่มทักษะนี้เป็นส่วนประกอบ

ประกอบด้วยทักษะริเริม
่ และลงมือท�ำ

ประกอบด้วยทักษะจดจ่อใส่ใจ

ของการพัฒนา EF ด้านอืน
่ ๆ

และทักษะมุ่งเป้าหมาย

และทักษะติดตามประเมินตนเอง

ทีม
่ ค
ี วามส�ำคัญอย่างยิง่ เป็น “ฐาน”

ทักษะวางแผน จัดระบบและด�ำเนินการ

ทีอ
่ ยูร่ อบนอก ประกอบด้วยทักษะ

ทักษะการควบคุมอารมณ์

จ�ำเพือ
่ ใช้งาน ทักษะยืดหยุน
่ ความคิด
และทักษะยัง้ คิดไตร่ตรอง

โดยปกติแล้ว มนุษย์ทุกคนใช้ทักษะสมอง EF อยู่ตลอดเวลา แต่จะใช้ทักษะต่างๆ เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ

หรือไม่นั้นต้องอาศัยการปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัยอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ผ่านแนวทางต่างๆ ได้แก่ การสร้าง

ความผูกพันและไว้วางใจให้เกิดขึ้น การดูแลสุขภาพทางกายภาพของสมองให้แข็งแรง การสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม และการได้รับประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย จนทักษะนี้ฝังตัวก่อรูปเป็นโครงสร้างของเซลล์

ประสาทในสมองที่แข็งแรง ถ้าทักษะเหล่านี้ถูกพัฒนาได้ดีเต็มศักยภาพ จะส่งผลต่อพื้นฐานนิสัยให้เติบโตแล้ว
คิดเป็น ท�ำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็น และหาความสุขเป็น

			

			

ส�ำหรับใน พ.ศ. 2559 ทีผ
่ า
่ นมา ดาว ประเทศไทย พร้อมทัง้ ภาคีเครือข่ายและแกนน�ำ
วัคซีนชีวิต ได้ด�ำเนินโครงการ “ดาว – อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความส�ำเร็จ เพื่อ

			เมืองระยองผาสุก” โดยจัดกิจกรรมเพื่อขยายองค์ความรู้และพัฒนากิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมทักษะ EF ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่

			• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีให้กับเด็กด้วยชุดความรู้ EF”
				แก่ทีมแกนน�ำวัคซีนชีวิต โดยมีอ�ำเภอบ้านฉางและต�ำบลมาบตาพุดเป็นพื้นที่

				
สัมมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร “การสร้างภูมค
ิ ม
ุ้ กัน
ชีวิตที่ดีให้กับเด็กด้วยชุดความรู้ EF”
แก่ทีมแกนน�ำวัคซีนชีวิต

น�ำร่อง จ�ำนวน 120 คน

			• ร่วมวางแผนกิจกรรมกับทีมแกนน�ำวัคซีนชีวต
ิ ในพืน
้ ทีต
่ า่ งๆ อีกทัง้ ให้การสนับสนุน

				สือ
่ และอุปกรณ์สำ
� หรับการด�ำเนินกิจกรรม เพือ
่ เสริมความพร้อมก่อนลงพืน
้ ทีจ
่ ริง
			• พัฒนากิจกรรมส่งเสริม EF ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยทีมแกนน�ำวัคซีนชีวิต

				ขยายผลองค์ความรูส
้ ช
ู่ ม
ุ ชนในแต่ละพืน
้ ที่ จากกิจกรรมเหล่านี้ ส่งผลให้มผ
ี ไู้ ด้รบ
ั
				

ประโยชน์จากโครงการฯ เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,575 คน โดยกิจกรรมต่างๆ

				ประกอบด้วย

				» จัดกิจกรรมแนะน�ำทักษะ EF ให้กับกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กๆ ในงาน
					

“ดาว-อพวช. คาราวานวิทยาศาสตร์ ปี 3” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา

					จังหวัดระยอง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจ�ำนวนทั้งสิ้น 800 คน
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				» บูรณาการ EF เข้ากับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ของงานห้องสมุด
					

เทศบาลเมืองมาบตาพุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง จ�ำนวน 2 ครั้ง

					ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจ�ำนวนทั้งสิ้น 275 คน

				» จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่อง EF ณ ลานกิจกรรม EF สนามกีฬาเทศบาล
					

เมืองบ้านฉาง จ�ำนวน 8 ครั้ง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจ�ำนวนทั้งสิ้น 625 คน

				» แกนน�ำวัคซีนชีวิตจากโรงพยาบาลบ้านฉางและอาสาสมัครสาธารณสุข
					

					

ประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านฉาง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะ EF
ในวันประชุมประจ�ำเดือนของ อสม. เพื่อขยายความรู้สู่เพื่อน อสม. โดย

มีเจ้าหน้าทีก
่ องสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านฉาง เข้าร่วมงานจ�ำนวน 256 คน

				» จัดกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ จ�ำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมงานและผู้ได้รับ
					ประโยชน์ทั้งสิ้นจ�ำนวน 330 คน
					>

แกนน�ำ อสม. บ้านฉาง ร่วมกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมือง

บ้านฉาง จัดกิจกรรมเสริมความรู้ EF ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน

						 ในวันปฐมนิเทศนักเรียนของโรงเรียน มีผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน 150 คน
แกนน�ำวัคซีนชีวิตขยายผลองค์ความรู้
สู่ชุมชน

					>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต�ำบลมาบข่า อ�ำเภอนิคมพัฒนา แกนน�ำ

						 วัคซีนชีวิตจากโรงพยาบาลบ้านฉาง เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ

การพัฒนาการเด็ก การดูแลสุขภาพเด็ก และเสริมทักษะ EF ให้แก่

						 ผู้ปกครองจ�ำนวน 60 คน
					>

แกนน�ำวัคซีนชีวิต เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข

						 ประจ�ำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ต�ำบลส�ำนักท้อน ร่วมกับครูโรงเรียนวัดส�ำนัก
กะท้อน จัดกิจกรรมเสริมความรู้ EF ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนระดับ

						 ปฐมวัยจ�ำนวน 120 คน

				» ขยายความรู้สู่เพื่อนครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ทั้งหมด 9 แห่ง

					ในเขตอ�ำเภอบ้านฉาง และโรงเรียนวัดเขาห้วยมะหาด มีผู้ได้รับประโยชน์
					ทั้งสิ้นจ�ำนวน 60 คน

				» แกนน�ำวัคซีนชีวิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านพยูน เทศบาล
					

ต�ำบลบ้านฉาง จัดกิจกรรมวัคซีนร่างกาย วัคซีนชีวต
ิ น�ำความรู้ EF ไปขยายผล
ให้กับ อสม. และผู้ปกครองที่มีลูกอายุ 2 - 4 ขวบ ณ โรงพยาบาลส่งเสริม

					สุขภาพต�ำบลบ้านพยูน มีผเ้ ู ข้าร่วมงานและผูไ้ ด้รบ
ั ประโยชน์ทงั้ สิน
้ จ�ำนวน 40 คน
				» ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพลา จัดกิจกรรม โครงการฟันสวย ยิ้มใส
					

ใส่ใจสุขภาพ บูรณาการองค์ความรู้ EF เข้าไปอยูใ่ นแผนงานโครงการฟันสวย

ยิม
้ ใส ใส่ใจสุขภาพ มีผเู้ ข้าร่วมงานและผูไ้ ด้รบ
ั ประโยชน์ทงั้ สิน
้ จ�ำนวน 30 คน

				» บูรณาการองค์ความรู้ EF เข้าไปอยูใ่ นแผนงานโครงการพัฒนาเด็กดี เริม
่ ที่
					

“นมแม่” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านพลา มีผู้ได้รับประโยชน์

					ทั้งสิ้นจ�ำนวน 20 คน

				» แกนน�ำวัคซีนชีวิต เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
					

ต�ำบล บ้านสระแก้ว ร่วมกับครูโรงเรียนวัดสระแก้ว จัดกิจกรรม “บ้าน

					โรงเรียนล้อมรัก” ให้กับผู้ปกครองและเด็กๆ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะ
สมอง EF ร่วมกับบุตรหลาน มีผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน 60 คน

				» พัฒนาองค์ความรู้ให้กับทีมแกนน�ำวัคซีน และจัดเวทีให้มีโอกาสได้แบ่งปัน
					ประสบการณ์และองค์ความรู้ “ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จ” รวมถึง

การขับเคลือ
่ น EF ในจังหวัดระยอง ในการเสวนา “EF Inspire: ประสบการณ์

เสวนา “EF Inspire: ประสบการณ์

การขับเคลื่อน EF” ในกิจกรรม EF
SYMPOSIUM

					

การขับเคลือ
่ น EF” ในกิจกรรม EF SYMPOSIUM ณ อาคารศูนย์การประชุม

อิมแพคฟอรัม
่ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มีผเ้ ู ข้าร่วมงานและผูไ้ ด้รบ
ั ประโยชน์

					ทั้งสิ้นจ�ำนวน 19 คน

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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				» จัดกิจกรรมถอดบทเรียน ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การขับเคลื่อนกิจกรรม
EF ในแต่ละพื้นที่ รวมถึงหารือและวางแผนแนวทางการท�ำงานในปีต่อไป

					มีผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน 60 คน
1.2

แผนพัฒนาบ้านฉาง

			

ดาว ประเทศไทย ให้การสนับสนุนอ�ำเภอบ้านฉางในการจัดท�ำ “แผนพัฒนาบ้านฉาง”

			

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท�ำแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุน

			

ซึง่ เปิดโอกาสให้สมาชิกใน 22 หมูบ
่ า
้ น 3 ต�ำบลในเขตอ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

			การเสริมสร้างความส�ำเร็จของชุมชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในแผนระบุถึง
			

โครงการต่างๆ ที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน รวมทั้งระบุว่าโครงการใด

			ทีส
่ ามารถน�ำไปด�ำเนินการได้เอง หรือต้องร่วมมือกับภาครัฐบาลหรือภาคเอกชนต่อไป
			นอกจากนี้ ยังช่วยเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ
			

ได้ด้วย โดยใน พ.ศ. 2556 บริษัทฯ และชุมชนในอ�ำเภอบ้านฉางได้ร่วมจัดท�ำ

			แผนพัฒนาจนแล้วเสร็จ และได้มีการส่งมอบแผนให้กับผู้แทนชุมชนและอ�ำเภอ
			บ้านฉางไปเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556
			
		

ใน พ.ศ. 2559 ดาว ประเทศไทย ได้เดินหน้าปฏิบต
ั งิ านตามแผนพัฒนาบ้านฉาง ดังนี้
• ร่วมกับองค์การพิพธ
ิ ภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์ (อพวช.) จัดกิจกรรม “ดาว-อพวช. คาราวาน

		

วิทยาศาสตร์” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

				วิทยาศาสตร์ในจังหวัดระยอง โดยมีนก
ั เรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดระยอง

				เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 10,000 คน
ดาว-อพวช. คาราวานวิทยาศาสตร์

			• จัดท�ำโครงการ “เพลินอังกฤษกับพี่ๆ ดาว” ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษที่เปิดสอน

				ในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
				

				

ให้กบ
ั เด็กปฐมวัยอายุ 9 - 12 ปี ซึง่ กิจกรรมนีถ
้ อ
ื เป็นความต้องการของคนในพืน
้ ที่

อย่างแท้จริง ตัง้ แต่ พ.ศ. 2557 มีเยาวชนในพืน
้ ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมทัง้ สิน
้ 1,000 คน

			• ร่วมกับทางสถาบันสอนภาษาต่างประเทศทีม
่ ช
ี อ
ื่ เสียงในการพัฒนาทักษะภาษา
				
1.3
เพลินอังกฤษกับพี่ๆ ดาว

			

			

อังกฤษให้กับคุณครูต่างๆ ในพื้นที่ จ�ำนวนกว่า 120 คน

โครงการยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ดาว ประเทศไทย ได้เริม
่ ด�ำเนินโครงการเพือ
่ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อ “ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน

			รวมกลุ่มเพื่อน�ำเสนอโครงการที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนในจังหวัด
			ระยอง ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะให้โอกาสพนักงานได้ช่วยเหลือชุมชนที่พวกเขา

			อาศัยอยู่แล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะให้เขาเหล่านั้นใกล้ชิดและสร้างความสัมพันธ์อันดี
			ต่อชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มด�ำเนินโครงการมีพนักงานดาวอาสา
			
			

เกือบ 600 คน ได้มีโอกาสร่วมท�ำกิจกรรม ภายใต้โครงการ “ยั่งยืน ปลอดภัย

ใส่ใจชุมชน” แล้วทัง้ สิน
้ 15 โครงการ โดยใน พ.ศ. 2559 นี้ ได้ดำ
� เนินงาน 5 กิจกรรม

			ประกอบด้วย

ป้องกันสารเคมี รู้วิถีจราจร

			• กิจกรรม “ป้องกันสารเคมี รู้วิถีจราจร” ติดตั้งป้ายจราจร ปรับปรุงพื้นที่

				การจราจร ทาสีฟต
ุ บาทและทางม้าลาย รวมทัง้ ปรับปรุงภูมท
ิ ศ
ั น์ภายในโรงเรียน
				

วัดกรอกยายชา จังหวัดระยอง ให้มค
ี วามปลอดภัย และจัดอบรมให้ความรูเ้ กีย
่ วกับ

				ป้ายสัญลักษณ์จราจรและการใช้สารเคมีเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ

				ความปลอดภัยให้กับนักเรียนและครูกว่า 60 คน

			• กิจกรรม “อีซี่วิทย์ คิดส์สนุก” ครูต้นแบบวิทยาศาสตร์ดีเด่นจากโครงการ

				ห้องเรียนเคมีดาวและทีมดาวอาสาให้ความรู้ ฝึกทดลองเคมีจากชุดอุปกรณ์
อีซี่วิทย์ คิดส์สนุก

				การทดลองเคมีแบบย่อส่วนให้แก่นก
ั เรียนโรงเรียนวัดตากวน และได้มอบอุปกรณ์
				ดังกล่าวให้กับโรงเรียนไว้ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559

			• กิจกรรม “ปลูกหญ้าแฝก รักษาฝั่ง” ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ฟื้นฟูทรัพยากรดิน
				และน�้ำ ป้องกันการพังทลายของดินจากสภาวะอุทกภัย และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
				
		

		

ภายในชุมชน บริเวณคลองสาธารณะ ต�ำบลพลา อ�ำเภอบ้างฉาง และเทศบาล
ต�ำบลบ้านฉาง ทั้งหมด 400,000 ต้น เป็นระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร

			• กิจกรรม “ชวนน้องท�ำเกษตรอินทรีย์” ให้ความรู้และสอนวิธีการท�ำดินอินทรีย์
ปลูกหญ้าแฝก รักษาฝั่ง

				

จากตะกอนดิบ เศษหญ้า และใบไม้ การท�ำปุย
๋ หมัก รวมถึงการท�ำน�ำ
้ หมักชีวภาพ

				ไว้ใช้ประโยชน์ในการบ�ำรุงต้นมะนาวภายในโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม ซึ่งเป็น

				การต่อยอดจากกิจกรรมชวนน้องปลูกมะนาวที่ได้จัดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา อันเป็น
				การส่งเสริมการเพิม
่ รายได้ให้กบ
ั โรงเรียนและนักเรียน รวมทัง้ การพัฒนาทักษะ
				ของนักเรียนเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต

			• กิจกรรม “น�้ำดื่มใสสะอาด ชุมชนชื่นสุข ดาวอาสาชื่นใจ” ณ โรงผลิตน�้ำดื่ม
				

ชุมชนมาบชลูด จังหวัดระยอง โดยบริษัทฯ ได้ปรับปรุงพื้นที่โรงผลิตน�้ำดื่มให้

				ถูกสุขลักษณะโดยการสร้างชัน
้ วางถังบรรจุนำ�้ ดืม
่ จัดอบรมให้ความรูเ้ กีย
่ วกับระบบ

5 ส และมอบผลิตภัณฑ์ไส้กรองเมมเบรนรุน
่ ULTRATEK BW-4040 ของบริษท
ั ฯ

ชวนน้องท�ำเกษตรอินทรีย์

				ทีใ่ ช้ในกระบวนการกรองน�ำ
้ ซึง่ ทนทานและสามารถกรองสารละลายต่างๆ ทีอ
่ ยู่

				ในน�ำ
้ ได้ดี ช่วยให้กลุม
่ วิสาหกิจชุมชนสามารถผลิตน�ำ
้ สะอาด ลดการใช้พลังงาน
				และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
1.4
			
			

กิจกรรมท�ำความสะอาดชายฝั่งสากล
ดาว ประเทศไทย ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ชุมชนรอบโรงงาน และธุรกิจท้องถิ่นต่างๆ ในการด�ำเนินการ

			โครงการกิจกรรมท�ำความสะอาดชายฝัง่ สากลในพืน
้ ทีม
่ าบตาพุดและให้การสนับสนุน
น�้ำดื่มใสสะอาด ชุมชนชื่นสุข
ดาวอาสาชื่นใจ

			

โครงการติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 14 ปีแล้ว กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยอนุรักษ์

			สิ่งมีชีวิตในทะเล แต่ยังช่วยกระตุ้นจิตส�ำนึกการปกป้องชายหาดและอนุรักษ์
			สิ่งแวดล้อมให้แก่สมาชิกในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้นด้วย

ตารางสถิติกิจกรรมท�ำความสะอาดชายหาดสากล 6 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2554 - 2559)
จ�ำนวนอาสาสมัคร

น�้ำหนักขยะที่เก็บได้

พื้นที่ครอบคลุม

2554 2555 2556 2557 2558 2559

2554 2555 2556 2557 2558 2559

2554 2555 2556 2557 2558 2559

(คน)

2,600 2,300 3,000 2,966 2,459 3,140

(ตัน)

8.17 15.3 10.5 12.1 11.4

(กิโลเมตร)

9.1

17.5

7.5

หาดแม่รำ� พึง

11.5 10.4 11.5 11.5
หาดแม่ร�ำพึง หาดน�ำ้ ริน - หาดพยูน

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

1.5
			
			

65

ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและท�ำแนวป้องกันสีเขียว
ดาว ประเทศไทย ด�ำเนินการและให้การสนับสนุนกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในชุมชน
และบริเวณใกล้เคียงมาอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุง

			คุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการสร้างแนวป้องกันสีเขียวและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มาก

			ยิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วยปลูกฝังจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานของ
			

บริษัทฯ และคนในชุมชนนั้นๆ ด้วย ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปลูกต้นไม้เพื่อ

			

ในวาระต่างๆ รวมทั้งโอกาสส�ำคัญต่างๆ เช่น วันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นต้น

			

เพิ่มพื้นที่สีเขียวไปแล้วมากกว่า 1.5 แสนต้น โดยกิจกรรมการปลูกต้นไม้จะจัดขึ้น

สถิติการปลูกต้นไม้ (พ.ศ. 2552 - 2559)
สถานที่ต่างๆ ของบริษัทฯ
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

24,918

295

สถานที่ต่างๆ ของบริษัทฯ
ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
นอกพื้นที่บริษัทฯ บนถนนสายไอ-10
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นอกพื้นที่บริษัทฯ บนถนนสายไอ-10
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน
ปลูกป่าชายเลนที่ปากน�้ำประแส
เขาห้วยมะหาด
ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ป่าชากลูกหญ้า
เขาภูดร
ร่วมกับเทศบาลต�ำบลบ้านฉาง
ปลูกต้นไม้ที่หาดน�้ำริน ร่วมกับเทศบาล
ต�ำบลบ้านฉาง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
ปลูกหญ้าแฝกร่วมกับอ�ำเภอบ้านฉาง
หนึ่งในโครงการยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน

32,181

70,390

16,500

451

16,500

1,400

11,000
8,000 (5 ไร่)
5,000

26,240

2,500
1,500
4,000

1.6

อาณาบริเวณ
(ตารางเมตร)
จ�ำนวนไม้ยืนต้น
(ต้น)
400,000

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

			

ดาว ประเทศไทย ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน หรือวิสาหกิจ

			

เพือ
่ ชุมชนได้นำ
� ผลิตภัณฑ์ชม
ุ ชน ทัง้ พืชผัก ผลไม้ อาหาร และขนมต่างๆ มาจ�ำหน่าย

			

ชุมชน อันเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น และมีการจัดกิจกรรมในบริษัทฯ

			ภายในโรงงานเป็นประจ�ำอีกด้วย เป็นการสร้างรายได้ให้กบ
ั ชุมชนหรือกลุม
่ วิสาหกิจ
			

ชุมชนต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนชุมชนในอ�ำเภอบ้านฉางและมาบตาพุดทั้งสิ้น

			

นอกจากนี้ บริษท
ั ฯ ยังได้ให้การสนับสนุนกลุม
่ วิสาหกิจชุมชนในการผลิตและพัฒนา

			

มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการขยายตลาดอีกด้วย ซึ่งจากการสนับสนุนของบริษัทนี้

			

15 ชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกว่า 200,000 บาท

			ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้
			

นับเป็นการสร้างรายได้ให้กบ
ั กลุม
่ วิสาหกิจชุมชนเป็นจ�ำนวนเงินกว่า 1,600,000 บาท
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1.7

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

สมาคมเพื่อนชุมชน

มอบทุนนักเรียนพยาบาลรุ่นที่ 6

ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

ต้นแบบตามหลักธรรมศาสตร์โมเดล

ดาว ประเทศไทย เป็นหนึ่งในสมาชิก “สมาคมเพื่อนชุมชน” ซึ่งเป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดนับตั้งแต่
พ.ศ. 2553 ซึ่งถือเป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมครั้งแรกในประเทศไทย ประกอบด้วยพันธมิตร 5 บริษัท ได้แก่ ดาว

ประเทศไทย กลุม
่ ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี และโกลว์ โดยมีความมุง่ มัน
่ ทีจ
่ ะร่วมกันดูแลพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และขยาย
เครือข่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการผลักดันให้ระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กิจกรรมส�ำคัญๆ ของสมาคมฯ ในรอบปี พ.ศ. 2559 ได้แก่
•

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อยกระดับ

มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย

•

ในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ โดยแบ่งปัน		
องค์ความรูด
้ า
้ นการจัดการโรงงานให้กบ
ั
•

ผู้ประกอบการ

•

ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 		
(สอท.) พัฒนาขึน
้ และได้รบ
ั การรับรอง		

•

มาปรับใช้กับโรงงานในกลุ่มสมาชิก

ซึ่งมีโรงงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 		
•

38 โรงงาน

จัดการอบรมทบทวนแผนฉุกเฉินให้		
ชุมชนและโรงเรียนในพืน
้ ทีม
่ าบตาพุด		
จ�ำนวน 38 ชุมชน และโรงเรียน

11 แห่ง เพื่อรับมือกับภัยพิบัติได้อย่าง		
มีประสิทธิภาพ

มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

•

•

7 ต�ำบล

โครงการชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบ จัดท�ำ

โครงการสุขภาพดีวถ
ิ ไี ทย เน้นการควบคุม

กลุ่มเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 		

ต่อเนื่องรุ่นที่ 6 จ�ำนวน 38 ทุน โดย		

(NCDs: Non-Communicable Diseases)  

จนถึง พ.ศ. 2558 จ�ำนวนทั้งสิ้น 97 ทุน

กับชุมชนเกาะกก และได้รับรางวัล 		

จ�ำนวน 27 ทุน โดยสมาคมฯ ได้เริ่ม

ระดับเขตสุขภาพที่ 6 พ.ศ. 2559

“หมูบ
่ า้ นปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมลดโรคฯ”

มอบทุนนักเรียนพยาบาลรุ่นที่ 6

มอบทุนตั้งแต่ พ.ศ. 2554 จนถึง

จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 		

ในพื้นที่กว่า 1,800 คน

สมาคมฯ ได้เริม
่ มอบทุนตัง้ แต่ พ.ศ. 2554

โครงการโรงงานเชิงนิเวศ (Eco Factory)
โดยน�ำหลักเกณฑ์โรงงานเชิงนิเวศ

8 วิสาหกิจชุมชน ครอบคลุมพื้นที่

ชุมชนทัง้ ในพืน
้ ทีม
่ าบตาพุดและบ้านฉาง

จ�ำนวน 17 ครัง้ มีประชาชนเข้ารับบริการ

และสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ

แนวทางการส่งเสริมน�ำร่องใน

จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลือ
่ นทีส
่ ำ
� หรับ

พ.ศ. 2558 จ�ำนวนทั้งสิ้น 376 ทุน

โครงการสมาคมเพื่อนชุมชนส่งเสริม
และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ

ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ โดยน�ำ

หลักธรรมศาสตร์โมเดลมาจัดท�ำแนวทาง
การบริหารจัดการ ปรับปรุงคุณภาพสินค้า

•

ภาคตะวันออก (8 จังหวัด)

น�ำแนวคิด 3R การลด การน�ำกลับมา
ใช้ใหม่ และการรีไซเคิล เข้าไปช่วย

จัดการสิง่ แวดล้อมทีโ่ รงเรียนกรอกยาชา

เช่น การจัดการขยะ เพื่อน�ำร่องเป็น		
โรงเรียนเชิงนิเวศต้นแบบต่อไป

และบริการ เพือ
่ เพิม
่ ความสามารถ

การแข่งขันให้กับวิสาหกิจชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยจัดท�ำ

2. การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนและการสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ผ่านช่องทางและเวทีในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน

อย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมทั้งมีส่วนร่วมกิจกรรมที่ส�ำคัญต่างๆ ของชุมชน อาทิ กิจกรรม

วันเด็ก กิจกรรมงานบุญข้าวหลามและศาลหลวงเตี่ย กิจกรรมรดน�้ำขอพรผู้สูงอายุในงาน
สงกรานต์ กิจกรรมประเพณีทอดกฐินสามัคคีประจ�ำปี เป็นต้น

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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การประชุมประสานงานให้ค�ำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน

			การประชุมประสานงานให้ค�ำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโรงงานของดาว ประเทศไทย
			เพือ
่ น�ำเสนอมุมมองจากภายนอกต่อการด�ำเนินงานของบริษท
ั ฯ ในด้านสิง่ แวดล้อม
			

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการด�ำเนินงานเพือ
่ ความยัง่ ยืน โดยผูร้ ว
่ มประชุม

			

และตัวแทนชุมชนในพืน
้ ทีต
่ า
่ งๆ ปัจจุบน
ั มีการจัดการประชุมอยูส
่ องคณะ โดยคณะ

			

การประชุมประสานงานให้ค�ำปรึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน

			
			

			
2.2

ประกอบไปด้วยตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชน สื่อมวลชน

ที่หนึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2553 อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ส่วนคณะที่สองซึ่งก่อตั้ง
ใน พ.ศ. 2554 อยูท
่ น
ี่ ค
ิ มอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทัง้ นี้ นับแต่เริม
่ ก่อตัง้ มีการประชุม

ไปแล้วทั้งสิ้น 48 ครั้ง โดยใน พ.ศ. 2559 มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
กิจกรรมสานสัมพันธ์

			กิจกรรมสานสัมพันธ์เป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์
			

ระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน และเป็นเวทีพบปะพูดคุยถึงการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

			

กับชุมชนในพืน
้ ทีเ่ ทศบาลต�ำบลบ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลต�ำบลพลา

			พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน โดยได้มีการด�ำเนินกิจกรรม
			และเทศบาลเมืองมาบตาพุด
2.3

กิจกรรมอื่นๆ

			ได้แก่ การเปิดบ้านต้อนรับคณะบุคคลต่างๆ จากทัง้ หน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนชุมชน
			

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

เปิดบ้านต้อนรับตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ
เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

			

โรงเรียนในพืน
้ ที่ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย และสือ
่ มวลชน เพือ
่ ศึกษาดูงานบริษท
ั ฯ

ผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม กิจกรรมเพือ
่ สังคม

			และการมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมไปถึงการที่หน่วยงานตรวจวัดที่ได้รับการรับรอง
			เข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อสังเกตการณ์การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพด้านพลังงานและที่พักอาศัยที่เหมาะสม (Energy Efficiency and Affordable
Housing)

สร้างบ้านกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ
ด้วยความร่วมมือของมูลนิธท
ิ อ
ี่ ยูอ
่ าศัยเพือ
่ มนุษยชาติ (Habitat for Humanity International)
แห่งสหรัฐอเมริกา ทั้งผู้บริหารและพนักงานของดาว ประเทศไทย ต่างมีส่วนช่วยกัน

สร้างบ้านให้กบ
ั ผูข
้ าดแคลนในหลายพืน
้ ที่ เช่น ชุมชนบ้านฉาง ชุมชนมาบตาพุด และชุมชน
มาบชลูด จังหวัดระยอง และใน พ.ศ. 2559 บริษท
ั ฯ ได้ให้การช่วยเหลือในการสร้างบ้าน

เพือ
่ คนไทยทีม
่ รี ายได้นอ
้ ยไปแล้วจ�ำนวน 2 หลัง ในเทศบาลต�ำบลพลาและองค์การบริหาร

ส่วนต�ำบลส�ำนักท้อน หากนับตั้งแต่ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ส่งมอบบ้านให้กับ

ผูข
้ าดแคลนไปแล้วทัง้ สิน
้ 29 หลัง และมีอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 1,000 คน
การช่วยเหลือสังคมด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากการด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริมความส�ำเร็จของชุมชนแล้ว ใน พ.ศ. 2559 ดาว
ประเทศไทย ยังได้ร่วมให้ความช่วยเหลือสังคมในด้านอื่นๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่
การสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา บริษท
ั ฯ ได้บริจาคผลิตภัณฑ์โพลิยรู เี ทน ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์สำ� คัญ
ส�ำหรับการผลิตขาเทียมให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 		

อย่างต่อเนือ
่ ง คิดเป็นปริมาณการผลิตขาเทียมกว่า 30,000 ขา อีกทัง้ ยังเล็งเห็นความส�ำคัญ
ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ด้วยการจัด
หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในการใช้สารเคมี การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล การจัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัย การจัดท�ำแผนงานด้านความปลอดภัย

ให้กบ
ั ผูบ
้ ริหารและเจ้าหน้าทีม
่ ล
ู นิธฯ
ิ ใน พ.ศ. 2557 ได้มก
ี ารจัดตัง้ กองทุนเพือ
่ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ อีกด้วย ซึ่งใน พ.ศ. 2559 บริษัทฯ
พร้อมด้วยพันธมิตรคู่ค้าและพนักงาน ได้ร่วมบริจาคเงินและผลิตภัณฑ์ให้แก่มล
ู นิธฯ
ิ

คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,000,000 บาท เพือ
่ น�ำไปพัฒนาเป็นเท้าเทียมรูปแบบใหม่ ที่ลด
แรงกระแทกจากการเดินและช่วยลดอาการบาดเจ็บของผู้พิการ
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