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รายงานเพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย





สารบัญ
50 ปี กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย และ 30 ปี กลุ่มบรษิัทร่วมทุน เอสซจี ี– ดาว  
ก้าวอย่างแขง็แกร่ง พร้อมเตบิโตอย่างยั่งยนื

รางวัลและการเชดิชูเกยีรต ิประจ�าปี พ.ศ. 2559

สารจากกรรมการผู้จัดการ

ธุรกจิของกลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย

ส่งเสรมิเศรษฐกจิไทยให้ยั่งยนื

 • สรุปข้อมูลด้านเศรษฐกจิ

 • ผลด้านเศรษฐกจิโดยอ้อมที่ส�าคัญ รวมถงึขนาดของผลกระทบ

การปฏบิัตงิานด้วยความรับผดิชอบ

 • สรุปข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 • ข้อมูลการบรหิารจัดการน�้า น�้าทิ้ง และกากของเสยี

 • ข้อมูลด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

การเป็นสถานที่ท�างานที่ดเียี่ยม

 • สรุปข้อมูลด้านการเป็นสถานที่ท�างานที่ดเียี่ยม

	 • ข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนพนักงานในรอบปี พ.ศ. 2559

 • สทิธปิระโยชน์ของพนักงาน

 • กรณกีารลาคลอด/การลาเพื่อปฏบิัตหิน้าที่บดิา มารดา

องค์กรพลเมอืงที่ดขีองโลก 

 • สรุปข้อมูลด้านองค์กรพลเมอืงที่ดขีองโลก

 • การเสรมิสร้างความส�าเร็จของชุมชนและการสร้างการมสี่วนร่วม
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50 ปี กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  
และ 30 ปี กลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี – ดาว
ก้าวอย่างแข็งแกร่ง พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน
นับตั้งแต่ที่ดาวเริ่มด�าเนนิกจิการในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2510 เรามคีวามภาคภูมใิจที่ได้มสี่วนผลักดันการเจรญิเตบิโต 
ของประเทศในหลากหลายมติ ิทั้งขับเคลื่อนการเตบิโตของเศรษฐกจิ ตอบทุกโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
สร้างสรรค์ผลติภัณฑ์เปี่ยมคุณภาพที่ล�้าสมัย พัฒนาเทคโนโลยขีองอนาคต มอบคุณภาพชวีติที่ดใีห้แก่ผู้คน รวมทั้งพทิักษ์
สิ่งแวดล้อมและโลก ทั้งหมดนี้คอืคุณค่าของธุรกจิที่จะเป็นเช่นเข็มทศิน�าทางการด�าเนนิงานของเราต่อไป

พ.ศ. 2560 คอืวาระส�าคัญของกลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ด้วยการด�าเนนิงานในประเทศไทยมาครบ 50 ปี และร่วมทุน 
กับเอสซจีกี่อตั้งกลุ่มบรษิัทร่วมทุน เอสซจี ี– ดาว มาครบ 30 ปี ด้วยความทุ่มเทและมุ่งมั่นของเหล่าผู้บรหิารและพนักงาน
จากรุ่นสู่รุ่น และความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น มติรภาพอันดรีะหว่างดาวและเอสซจี ีท�าให้กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย และ
กลุ่มบรษิัทร่วมทุน เอสซจี ี– ดาว แข็งแกร่งและพร้อมที่จะเตบิโตเคยีงข้างสังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยนื 

 2530 

ร่วมทุนกับเอสซจี ี
ก่อตั้งกลุ่มบรษิัทร่วมทุน 
เอสซจี ี– ดาว

เปิดโรงงานที่นคิม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง

• โรงงานสไตรนี- 
 บวิทาไดอนี เลเท็กซ์

• โรงงานโพลอิอล

• โรงงานโพลอิอลผสม

 2536

 
เปิดโรงงานเอทลิเบนซนี 
และสไตรนีโมโนเมอร์ 
ที่นคิมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด

 2540

 
ควบรวมกจิการ 
บรษิัท ยูเนยีนคาร์ไบด์

• โรงงานเลเท็กซ์สังเคราะห์  
 อมิัลชัน 
  
 
 2544

เปิดโรงงานโพลสิไตรนี  
ที่อ�าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ

 2521

 2510

เริ่มด�าเนนิธุรกจิ 
ในประเทศไทยและ
ก่อตั้งส�านักงานขาย
ในกรุงเทพฯ

 2542 

เปิดโรงงานโพลเิอทลินี 
สายการผลติที่ 1  
ที่นคิมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด

 2538 

เปิดโรงงานโพลสิไตรนี  
ที่นคิมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 25592



 2550 

ร่วมทุนกับบรษิัท 
โซลเวย์ ในการสร้าง
โรงงานไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ ที่นคิม
อุตสาหกรรมเอเซยี 
จังหวัดระยอง

 2553 

เปิดโรงงานโพลเิอทลินี 
สายการผลติที่ 2  
ที่นคิมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด

ควบรวมกจิการ 
บรษิัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ 

• โรงงานอะครลิกิ  
 อมิัลชัน

• โรงงานโพลอิะครลิกิ  
 แอซดิ

 2552 

•	 เปิดฐานการผลติ 
 แห่งใหม่ ที่นคิม   
 อุตสาหกรรมเอเซยี

• เปิดโรงงานที่นคิม  
 อุตสาหกรรมเอเซยี 
 จังหวัดระยอง

	 -	 โรงงานโพลเิอทลินี 
  ชนดิยดืหยุ่นพเิศษ

	 -	 โรงงานไฮโดรเจน 
  เปอร์ออกไซด์

	 -	 โรงงานโพรพลินีออกไซด์

 

 2554

 2555

•	 เปิดโรงงานโพลโิอเลฟินส์   
 เอนแคปซูแลนท์ ฟิล์ม  
 ที่นคิมอุตสาหกรรม  
 มาบตาพุด  
 (ขายกจิการให้แก่  
 บรษิัท เฟิร์สวัสดุวทิยาศาสตร์  
 (ประเทศไทย) จ�ากัด ใน พ.ศ. 2559)

•	 เปิดโรงงาน 
 โพรพลินีไกลคอล 
 ที่นคิมอุตสาหกรรมเอเซยี

•	ก่อตั้งศูนย์ปฏบิัต ิ
 การวเิคราะห์ด้วย  
 เทคนคิขั้นสูง  
 ที่นคิมอุตสาหกรรม 
 เหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)  
 จังหวัดระยอง

2559

ควบรวมกจิการ 
บรษิัท ดาว คอร์นนิ่ง

 
เปิดโรงงานโพลอิเีทอร์  
โพลอิอล ที่นคิม 
อุตสาหกรรมเอเซยี

 2558

ครบรอบ 50 ปี  
ของกลุ่มบรษิัท  
ดาว ประเทศไทย  
และครบรอบ 30 ปี 
ของกลุ่มบรษิัทร่วมทุน 
เอสซจี ี– ดาว

2560
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รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. 2559 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
 
 

 
 

รางวัล “ธงขาว-ดาวทอง” 10 โรงงาน 
• โรงงานเอทลิเบนซนีและสไตรนีโมโนเมอร์ 
 (บรษิัท สยามสไตรนีโมโนเมอร์ จ�ากัด) 
• โรงงานโพลสิไตรนี  
 (บรษิัท สยามโพลสีไตรนี จ�ากัด) 
• โรงงานโพลเิอทลินีสายการผลติที ่1 และ 2  
 (บรษิัท สยามโพลเิอททลินี จ�ากัด)  
• โรงงานโพลอิอลและโรงงานโพลอิอลผสม  
 (บรษิทั ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ�ากดั) 
• โรงงานสไตรนี-บวิทาไดอนี เลเท็กซ์  
 (บรษิัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ากัด) 
• โรงงานเลเท็กซ์สังเคราะห์ อมิัลชัน  
 (บรษิัท คาร์ไบด์ เคมคิอล (ประเทศไทย)  
 จ�ากัด) 
• โรงงานโพลอิะครลิกิ แอซดิ และโรงงาน  
 อะครลิกิ อมิัลชัน 
 (บรษิัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมคิอล  
 (ประเทศไทย) จ�ากัด) 

รางวัล “ธงขาว-ดาวเขียว” 14 โรงงาน 
• โรงงานเอทลิเบนซนีและสไตรนีโมโนเมอร์ 
 (บรษิัท สยามสไตรนีโมโนเมอร์ จ�ากัด) 
• โรงงานโพลสิไตรนี  
 (บรษิัท สยามโพลสีไตรนี จ�ากัด) 
• โรงงานโพลเิอทลินีสายการผลติที ่1 และ 2  
 (บรษิัท สยามโพลเิอททลินี จ�ากัด) 
• โรงงานโพลอิอลและโรงงานโพลอิอลผสม  
 (บรษิทั ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ�ากดั) 
• โรงงานสไตรนี-บวิทาไดอนี เลเท็กซ์  
 (บรษิัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ากัด) 
• โรงงานโพลเิอทลินีชนดิยดืหยุ่นพเิศษ  
 (บรษิัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ากัด) 
• โรงงานเลเท็กซ์สังเคราะห์ อมิัลชัน  
 (บรษิัท คาร์ไบด์ เคมคิอล (ประเทศไทย)  
 จ�ากัด) 
• โรงงานโพลอิะครลิกิ แอซดิ และโรงงาน 
 อะครลิกิ อมิัลชัน 
 (บรษิัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมคิอล  
 (ประเทศไทย) จ�ากัด) 
• โรงงานโพรพลินีออกไซด์  
 (บรษิทั เอม็ทพี ีเอชพพีโีอ แมนแูฟคเจอริง่  
 จ�ากัด) 
• โรงงานโพรพลินีไกลคอล  
 (บรษิทั ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ�ากดั) 
• โรงงานโพลอิเีทอร์ โพลอิอล 
 (บรษิทั ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ�ากดั)

รางวัลผู้ประกอบการฮาลาลดีเด่น 
ประจ�าปี พ.ศ. 2559 (3 ปีติดต่อกัน) 
ฝ่ายบริหารกิจการฮาลาล  
ส�านักงานคณะกรรมการอิสลาม 
ประจ�าจังหวัดระยอง
• โรงงานโพรพลินีออกไซด์  
• โรงงานโพรพลินีไกลคอล

รางวัลและการเชิดชูเกียรติ 
ประจ�าปี พ.ศ. 2559

การรับรองการใช้เครื่องหมาย
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ส�าหรับ
ผลิตภัณฑ ์  
องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 
(องค์การมหาชน) 
•	 ผลติภัณฑ์:	สไตรนีโมโนเมอร์	 
 (บรษิัท สยามสไตรนีโมโนเมอร์ จ�ากัด)

•	 ผลติภัณฑ์:	เลเท็กซ์	เกรด	DL	930PA	 
 (บรษิทั สยามเลเทกซ์สงัเคราะห์ จ�ากดั)

•	 ผลติภัณฑ์:	เม็ดพลาสตกิโพลสิไตรนี 
	 ชนดิส�าหรบัการใช้งานทัว่ไป	เกรด	685D 
 (บรษิัท สยามโพลสีไตรนีจ�ากัด)
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รางวัลมาตรฐานดีเด่น 
ด้านความรับผิดชอบ 
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
ต่อสังคม ประจ�าปี พ.ศ. 2559  
(Corporate Social Responsibility, 
Department of Industrial Works: 
CSR-DIW)  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 
•	 โรงงานเอทลิเบนซนีและสไตรนีโมโนเมอร์ 
•	 โรงงานสไตรนี-บวิทาไดอนี	เลเทก็ซ์ 
•	 โรงงานโพลสิไตรนี

รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมดีเด่นประจ�าปี พ.ศ. 2559  
ระดับทอง ที่มีความร่วมมือกับ
พันธมิตรเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
สังคมอย่างสร้างสรรค์ 
หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 
• กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย

โล่เกียรติคุณในฐานะพันธมิตร 
ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุน
การด�าเนินงานของพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
ประจ�าปี พ.ศ. 2559 
องค์การพพิธิภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) 
•	 กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย 

ใบประกาศเกียรติคุณ  
“สุดยอดอารยสถาปัตย์แห่งปี  
พ.ศ. 2559 ประเภทแหล่งองค์กร 
ส่งเสริมอารยสถาปัตย์”  
จากการออกแบบก่อสร้างอาคาร
ส�านักงานเพื่ออ�านวยความสะดวก
แก่ผู้พิการ 
มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
•	 กลุม่บรษิทั	ดาว	ประเทศไทย	

ผูป้ระกอบการส่งออกท่ีดท่ีีมีการออก 
ใบรับรองแหล่งก�าเนิดสินค้าให้ลูกค้า
มากที่สุด ติดอันดับ 1 ใน 50 
หอการค้าไทย 
•	 กลุม่บรษิทั	ดาว	ประเทศไทย	

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
•	 โรงงานเอทลิเบนซนีและสไตรนีโมโนเมอร์ 
 (บรษิทั สยามสไตรนีโมโนเมอร์ จ�ากดั)  
•	 โรงงานสไตรนี-บวิทาไดอนี	เลเทก็ซ์	 
 (บรษิทั สยามเลเทกซ์สงัเคราะห์ จ�ากดั)   
•	 โรงงานโพลสิไตรนี	 
 (บรษิทั สยามโพลสีไตรนี จ�ากดั)

รางวัลองค์กรดีเด่นด้านส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ประจ�าปี พ.ศ. 2559  
มูลนธิศิาสตราจารย์ ดร.แถบ นลีะนธิ ิ
•	 กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย 
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พ.ศ. 2559 นับเป็นปีแห่งความส�าเร็จครั้งยิ่งใหญ่อกีครั้งของกลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย  
ด้วยการท�างานเป็นทมีของพนักงาน ความร่วมมอืข้ามธุรกจิ ท�าให้กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย 
ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้และน�าไปสู่ผลการด�าเนนิธุรกจิที่น่าพอใจ

ใน พ.ศ. 2559 ดาว ประเทศไทย เริม่ก่อสร้างศนูย์วเิคราะห์พฒันาเทคโนโลยแีละผลติภัณฑ์ (Center 
of	Advanced	Analytical	Technology)	แห่งแรกของดาวในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก	ณ	พื้นที่โรงงาน
ภายในนคิมอตุสาหกรรมเอเซยี จงัหวดัระยอง ศนูย์วเิคราะห์ฯ แห่งนีจ้ะช่วยน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
ระดบัโลกและผู้เชีย่วชาญเฉพาะทางทีม่ปีระสบการณ์สงูมาช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและพฒันา 
ผลติภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกจิ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลติและส่งเสรมิวงการ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย การก่อสร้างศูนย์ฯ ดังกล่าว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2560 

เพื่อเป็นการระลกึถงึพระมหากรุณาธคิุณของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ได้ด�าเนนิกจิกรรมอันเป็นประโยชน์ทั้งต่อชุมชนและสังคมโดยรวม  
เพื่อส่งเสรมิให้พนักงานและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีกับบรษิัทฯ ได้ท�าความดถีวายต่อพระบาทสมเด็จ- 
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช อกีทั้งกจิกรรมเหล่านี้ยังเป็นการน�าศักยภาพของพนักงาน 
มาช่วยสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกจิและสังคม ด้วยมุ่งหวังว่าความมุ่งมั่นและทุ่มเทของเราในการสร้าง
แรงงานแห่งอนาคตที่มคีุณภาพและนวัตกรรมส�าหรับการแก้ปัญหาที่ท้าทายและโซลูชันใหม่ๆ  
ให้แก่โลก จะน�ามาซึ่งความเตบิโตอย่างยั่งยนืของประเทศไทย

ที่ดาว เรามนีักวจิัยเกอืบ 7 พันคน ในศูนย์วจิัยและพัฒนาทั่วโลก ท�าการคดิค้นและพัฒนา
เทคโนโลยแีละนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่างๆ เราท�างานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชดิ 
ช่วยปรับปรุงประสทิธภิาพการผลติ รวมทั้งพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสังคมสมัยใหม่และเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่ ดาวพร้อมเสมอที่จะให้ 
การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาสนิค้าให้เป็นสนิค้านวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
การแข่งขันและเตรยีมพร้อมก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างยั่งยนือย่างแท้จรงิ

ความส�าเร็จของเราจะไม่สามารถเกดิขึ้นได้เลย หากขาดการสนับสนุนอย่างดจีากผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกท่าน ผมขอขอบคุณพนักงาน ลูกค้า และพันธมติรทางธุรกจิ หน่วยงานภาครัฐและสังคม ที่ให้ 
การสนับสนุนการด�าเนนิงานของบรษิัทฯ ด้วยดเีสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้รับ 
การสนับสนุนที่ดจีากทุกท่านตลอดไป 
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กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มบรษิัท ดาว เคมคิอล ประเทศไทย และ
กลุ่มบรษิัทร่วมทุน เอสซจี ี– ดาว

กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ประกอบด้วยกลุ่มบรษิัทที่มบีรษิัท ดาว เคมคิอล เป็นเจ้าของ
เพยีงผู้เดยีวและกลุ่มบรษิัทร่วมทุนระหว่างดาว เคมคิอล และเอสซจี ีรวมทั้งสิ้น 15 บรษิัท 
(5 บรษิัทที่มดีาว เคมคิอลเป็นเจ้าของเพยีงผู้เดยีวซึ่งด�าเนนิการและบรหิารงานโดยดาว 
เคมคิอล และบรษิัทร่วมทุนระหว่างเอสซจีแีละดาว เคมคิอล อกี 7 บรษิัทซึ่งด�าเนนิการและ
บรหิารงานโดยดาว เคมคิอล และอกี 3 บรษิัทซึ่งเป็นบรษิัทร่วมทุนระหว่างเอสซจีแีละดาว 
เคมคิอล แต่ด�าเนนิการและบรหิารงานโดยเอสซจี)ี นอกจากนี้ ยังมบีรษิัทที่ดาว เคมคิอล 
ร่วมทุนกับบรษิัท โซลเวย์ และโซลเวย์เป็นผู้ด�าเนนิการและบรหิารงาน

กลุม่บรษิทั	ดาว	ประเทศไทยมโีรงงานระดบัโลก	(World	Class)	ทีใ่ช้เทคโนโลยชีัน้สงูในการผลติ 
ผลติภัณฑ์เพื่อส่งจ�าหน่ายทั้งในประเทศและทั่วทั้งภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก 14 โรงงาน รวม
ก�าลังการผลติมากกว่าสองล้านตันต่อปี และมเีงนิลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 135,000 ล้านบาท 
(4,000 ล้านเหรยีญสหรัฐ) มสีนิทรัพย์ทั้งสิ้น ณ วันที่ 31  ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประมาณ 
94,171 ล้านบาท (2,629 ล้านเหรยีญสหรัฐ) 

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

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

	 •	 กลุ่มผลิตภัณฑ์โพลิเอทิลีน	จากโรงงานโพลเิอทลินีแห่งแรกของดาวในภูมภิาคเอเชยี 
  แปซฟิิก ทีต่อบโจทย์ความต้องการของตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ 
  ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก สูก่ารพฒันาศกัยภาพโรงงานโพลเิอทลินีสองแห่งของบรษิทัฯ 
  ที่สอดประสานกับโรงงานแห่งแรกอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะระบบอตัโนมตั ิ
  ซึง่เป็นซอฟต์แวร์ทีด่าวพฒันาขึน้ส่งผลให้ผลติภณัฑ์ครอบคลมุและตอบสนองความต้องการ 
  ของลูกค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผลติภัณฑ์คุณภาพสูงในกลุ่มนี้น�าไปผลติบรรจุภัณฑ์ 
  ชนดิต่างๆ เพื่อเก็บรักษาคุณภาพสนิค้าอุปโภคบรโิภคให้มคีวามสดใหม่และมี 
  ความปลอดภัยต่อผู้บรโิภค เช่น บรรจุภัณฑ์ส�าหรับอาหารแห้ง อาหารเหลว เนื้อสัตว์  
  เนยแข็ง บรรจุภัณฑ์ส�าหรับเวชภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ส�าหรับอาหารสัตว์ เป็นต้น  
  นอกจากนี้ ยังสามารถน�าไปผลติเป็นฟิล์มยดืหยุ่นพเิศษเพื่อห่อหุ้มอาหาร รวมไปถงึ 
  การผลติเฟอร์นเิจอร์ที่ต้องการความคงทนสูง หญ้าเทยีม และเฟอร์นเิจอร์ตกแต่ง 
  ภายนอกอาคาร

 •	 กลุ่มผลิตภัณฑ์อีลาสโตเมอร์	ด้วยเทคโนโลยกีารผลติอลีาสโตเมอร์ที่ทันสมัยที่สุด 
  ในโลก เพื่อป้อนให้กับลูกค้าในภูมภิาคที่มกีารเตบิโตอย่างรวดเร็ว ผลติภัณฑ์ในกลุ่มนี้ 
  จะเป็นเมด็พลาสตกิทีม่คีวามเหนยีว ยดืหยุน่สูงมาก ในขณะเดยีวกนักม็คีวามแขง็แรง 
  ทนทาน จงึน�าไปใช้ในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ ส�าหรบังานภายในรถยนต์ อาท ิพืน้ผวิ 
  หุม้คอนโซล หุม้ประตรูถยนต์ หุม้ลิน้ชกัด้านหน้า มาตรวดัในรถยนต์ และงานภายนอก 
  รถยนต์อื่นๆ อาท ิพื้นผวิกันชนด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อให้วัสดุของรถยนต์มี 
  ความทนทานและมนี�้าหนักเบา จงึมสี่วนช่วยประหยัดการใช้เชื้อเพลงิในขณะที่ยังคง 
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  ประสทิธภิาพด้านความทนทานอยู่ด้วย นอกจากนี้ ยังน�าไปใช้ในการผลติรองเท้าที่มี 
  น�้าหนักเบา ทนทาน มคีวามยดืหยุ่นสูงทนแรงกระแทกได้ด ีและใช้ในอุตสาหกรรม 
  วัสดุก่อสร้างจ�าพวกหลังคาและวัสดุป้องกันน�้า 

	 •	 กลุ่มผลิตภัณฑ์โพลิยูรีเทน	ดาวเป็นผู้น�าของโลกในด้านโพลยิูรเีทน โดยมโีรงงาน 
  ตั้งแต่ต้นน�้าจนถงึปลายน�้า ประกอบด้วยโรงงานโพรพลินีออกไซด์ โพรพลินีไกลคอล  
  โพลอิอลและโพลอิอลผสม และโพลอิเีทอร์ โพลอิอล ซึ่งแต่ละโรงงานล้วนเป็นโรงงาน 
  ทีใ่ช้เทคโนโลยชีัน้สูงระดบัโลกและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ธรุกจิในกลุม่นีป้ระกอบด้วย 
   กลุ่มโฟมโพลยิูรเีทน และกลุ่มผลติภัณฑ์โพรพลินีไกลคอล โฟมโพลยิูรเีทนมชีนดินิ่ม 
  และชนดิแขง็ น�าไปใช้ในอตุสาหกรรมทีน่อนและเฟอร์นเิจอร์ต่างๆ เช่น ใช้ผลติเตยีงนอน 
  และหมอน ฟองน�า้ถตูวั เบาะของเก้าอีแ้ละโซฟา ทีร่องศรีษะและเบาะรถยนต์ และกลุม่ 
  ฉนวนกันความร้อนในตู้เย็น ห้องเย็น และฉนวนกันความร้อนผนังห้องและอาคาร 

  ส่วนผลติภัณฑ์ในกลุ่มโพรพลินีไกลคอลนั้นมหีลายเกรดส�าหรับใช้ในหลากหลาย 
	 	 อุตสาหกรรม	ส�าหรับเกรดพรเีมี่ยมหรอื	food	grade	นั้น	ก็ใช้เป็นเภสัชเคมภีัณฑ์ 
  ในงานเภสัชกรรมและอุตสาหกรรมยา รวมทั้งใช้เป็นวัตถุดบิหรอืสารที่ให้ความชุ่มชื้น 
  ในเครือ่งส�าอางและผลติภณัฑ์ดแูลร่างกายต่างๆ ในอตุสาหกรรมอาหารและของบรโิภค  
  รวมถงึการแต่งรสชาตอิาหารและใช้ในการผลติอาหารสัตว์เลี้ยงด้วย ซึ่งต้องใช้ 
  เทคโนโลยชีั้นสูงในการผลติเพื่อให้ได้ผลติภัณฑ์ที่ปลอดภัยส�าหรับผู้บรโิภค

	 •	 กลุ่มผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิว ธุรกจินี้มุ่งเน้นการออกแบบผลติภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อ 
  ตอบโจทย์ลูกค้า ด้วยความเป็นผู้น�าด้านการวจิัยและพัฒนาผลติภัณฑ์ระดับโลก 
  ของดาว โรงงานในกลุม่ธรุกจินีป้ระกอบด้วยโรงงานเลเท็กซ์สังเคราะห์ อมิลัชนั 
  โรงงานอะครลิกิ อมิัลชัน และโรงงานโพลอิะครลิกิ แอซดิ ซึ่งกลุ่มผลติภัณฑ์ 
  สารเคลอืบผวินี้ส่วนใหญ่ท�าหน้าที่เป็นสารยดึเกาะส�าหรับสนี�้าตกแต่งทาอาคาร 
  ท้ังภายนอกและภายใน ต้านทานการกดักร่อนจากมลภาวะ สามารถผลติสทีีม่กีลิน่อ่อน 
   ช่วยลดสารฟอร์มลัดไีฮด์ ลดต้นทนุในการผลติและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและปลอดภยั 
  กับผู้บรโิภค

 •	 กลุ่มผลิตภัณฑ์โพลิสไตรีน โรงงานโพลสิไตรนีถอืเป็นโรงงานแห่งแรกของกลุ่มบรษิัท 
   ดาว ประเทศไทย  ทีก่่อตัง้ขึน้ใน พ.ศ. 2521 ทีพ่ระประแดง และได้ย้ายไปทีม่าบตาพดุ 
  ใน พ.ศ. 2538 โรงงานแห่งนี้ได้รับวัตถุดบิจากบรษิัทในเครอื คอื บรษิัท สยามสไตรนี- 
  โมโนเมอร์ จ�ากัด เพื่อผลติพลาสตกิชนดิอเนกประสงค์คุณภาพสูงซึ่งพบได้ในของใช้ 
  ประจ�าวนัมากมาย กลุ่มธรุกจิโพลสิไตรนี ได้แก่ เมด็พลาสตกิใสแข็งคณุภาพสูงเพื่อใช ้
  ในอุตสาหกรรมผลติบรรจุภัณฑ์ วัสดุในการผลติทวี ีตู้เย็น และของเล่นเด็กต่างๆ  
  เพื่อช่วยให้ผลติภัณฑ์เหล่านั้นมคีวามทนทานและมคีวามปลอดภัยต่อผู้บรโิภค

กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ยังมธีุรกจิปิโตรเคมขีั้นต้นที่ร่วมกับเอสซจี ีในโรงงานเอทลินี
แครกเกอร์สองแห่ง และมธีุรกจิคลังเก็บสนิค้าและขนถ่ายสนิค้าในจังหวัดระยอง และร่วมทุน
กับโซลเวย์ ผู้ผลติเคมภีัณฑ์และวัสดุชนดิพเิศษระดับโลก เพื่อผลติไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
ซึ่งเป็นวัตถุดบิในการผลติโพรพลินีออกไซด์ นอกจากนี้ เรายังมหี้องปฏบิัตกิารที่ใช้เทคโนโลยี 
ชั้นสูงระดับโลก ที่สามารถวเิคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน หรอืแก้ไขปัญหาที่เกดิจากกระบวนการ
ผลติได้อย่างเที่ยงตรง สามารถเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลติได้
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2.	 ผลิตภัณฑ์ของดาวที่น�าเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ  
 ประกอบด้วย

 •	 กลุ่มผลติภณัฑ์ท่ีใช้ในการเกษตรและก�าจดัแมลงในบ้านเรือน ในกลุ่มนีป้ระกอบด้วย  
  เคมภีัณฑ์ก�าจัดศัตรูพชืและก�าจัดแมลง ซึ่งผลติภัณฑ์ในกลุ่มนี้ช่วยเพิ่มผลผลติให้กับ 
  เกษตรกร ในขณะทีร่ะยะเวลาในการสลายตวัรวดเรว็ ซึง่เราตระหนกัถงึความปลอดภยั 
  ของผู้บรโิภคเป็นอย่างยิ่ง บรษิัทฯ ส่งทมีงานเพื่อฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและรณรงค์ 
  การใช้เคมเีพือ่การเกษตรอย่างปลอดภยัอย่างสม�า่เสมอ อกีทัง้มโีครงการตรวจสขุภาพ  
  ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 

 •	 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ สารเพิ่มความชุ่มชื้นต่างๆ  
  ในผลติภัณฑ์บ�ารุงผวิ สารเพิ่มความหนดื เช่น ที่ใช้ในแชมพูเพื่อป้องกันการไหลย้อย  
  หรอืในสูตรทีอ่่อนโยนต่อเดก็ต่างๆ และสารทีช่่วยแต่งรสชาตแิละคณุสมบตัขิองอาหาร  
  ที่ปลอดภัยต่อผู้บรโิภค เพราะเป็นสารที่ผลติจากการสกัดหรอืสังเคราะห์จากวัตถุดบิ 
  ธรรมชาต ิเช่น จากฝ้ายและไฟเบอร์จากต้นไม้  

 •	 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  ในกลุ่มนี้ครอบคลุม  
  หลากหลายผลติภัณฑ์ หลักๆ จะอยู่ในผลติภัณฑ์ที่น�าไปใช้ในงานก่อสร้างหรอื 
  วางรากฐานโครงสร้างเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงคงทนและลดการใช้พลังงาน เช่น  
  ส่วนผสมในปูนซเีมนต์ ส่วนผสมในสทีาอาคาร แผ่นวัสดุเสรมิความแข็งแรงของ 
  พื้นฉนวนกันความร้อนของอาคาร เป็นต้น รวมไปถงึผลติภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
  พลังงานด้วย นอกจากนี้ ดาวยังได้พัฒนาเทคโนโลยสี�าหรับระบบกรองน�้ารเีวริ์ซ  
	 	 ออสโมซสิ	(Reverse	Osmosis)	ทีม่ปีระสทิธภิาพสูงส�าหรบัเครือ่งกรองน�า้ชัน้น�าอกีด้วย	

 •	 กลุม่วสัดแุละเคมภีณัฑ์ชนดิพเิศษต่างๆ เป็นผลติภณัฑ์คณุภาพสงูทีใ่ช้ในอตุสาหกรรม 
  ต่างๆ อาท ิผลติภัณฑ์กลุ่มตัวท�าละลาย เอมนี สารลดแรงตงึผวิ และเคมภีัณฑ์ 
  ส�าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น กลุ่มธุรกจินี้ช่วยสนับสนุนธุรกจิของผู้ประกอบการ 
  อตุสาหกรรมทีห่ลากหลาย อาท ิอเิลก็ทรอนกิส์ เคมเีกษตร อปุกรณ์และเครือ่งจกัรกลหนกั 
   สารเคลอืบผวิ กาว และหมกึพมิพ์ รวมไปถงึผลติภณัฑ์ช�าระล้างและท�าความสะอาดต่างๆ     

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

ปัจจุบัน กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย มโีรงงานทั้งหมด 14 แห่งในนคิมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด นคิมอุตสาหกรรมเอเซยี และนคิมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
จังหวัดระยอง  

 

กลุ่มบรษิัท ดาว  ประเทศไทย ถอืเป็นฐานการผลติที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มบรษิัท ดาว เคมคิอล 
ในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ซึ่งมบีรษิัทในกลุ่มธุรกจิถงึ 16 บรษิัท ภายใต้โครงสร้างองค์กร  
2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

1.	 กลุ่มบริษัท	ดาว	เคมิคอล	ประเทศไทย	

	 กลุ่มบรษิัท	ดาว	เคมคิอล	ประเทศไทย	นี้จะเป็นกลุ่มบรษิัทลูกของดาว	หรอื	Dow	Wholly		
	 Owned	Subsidiaries	ที่มกีารถอืหุ้นร้อยละ	99.99	โดยบรษิัทในกลุ่มของดาว	เคมคิอล		
 ในประเทศสหรัฐอเมรกิา มจี�านวน 5 บรษิัท ดังต่อไปนี้ 

 1.1  บรษิัท ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ�ากัด  
 1.2  บรษิัท คาร์ไบด์ เคมคิอล (ประเทศไทย) จ�ากัด   
 1.3  บรษิัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมคิอล (ประเทศไทย) จ�ากัด  
 1.4  บรษิัท ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
 1.5 บรษิัท ดาว คอร์นนิ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด 

2.	 กลุ่มบริษัทร่วมทุน

 2.1	 กลุ่มบริษัทร่วมทุน	เอสซีจี	–	ดาว	

	 	 	 กลุ่มบรษิทัร่วมทนุ	เอสซจี	ี–	ดาว	หรอื	SCG-Dow	Group	เป็นกลุ่มบรษิทัทีม่กีารร่วมทนุกนั		
   ระหว่างเอสซจี ีเคมคิอลส์ และดาว เคมคิอล ในจ�านวนทีเ่ท่ากนัร้อยละ 49.99 และมี 
   การท�างานร่วมกนัอย่างใกล้ชดิในธรุกจิ 5 ธรุกจิหลักภายใต้การด�าเนนิการ 5 บรษิทั  
	 	 	 และบรษิัท	Holding	Company	อกี	2	บรษิัท	ซึ่งกลุ่มบรษิัทร่วมทุน	เอสซจี	ี–	ดาวนี้	 
   เป็นกลุม่บรษิทัทีด่�าเนนิการและบรหิารงานโดยดาว เคมคิอล ทัง้ 7 บรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

   1) บรษิัท สยามโพลเิอททลีนี จ�ากัด 
   2)  บรษิัท สยามสไตรนีโมโนเมอร์ จ�ากัด 
   3)  บรษิัท สยามโพลสีไตรนี จ�ากัด  
   4) บรษิัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ากัด 
   5)  บรษิัท เอ็มทพี ีเอชพพีโีอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด 
   6) บรษิัท เอสดกีรุปเซอร์วซิ จ�ากัด  
   7) บรษิัท บ้านฉาง เอชพพีโีอ จ�ากัด

 2.2	 บริษัทร่วมทุนที่ด�าเนินการโดยเอสซีจี 

   ดาว เคมคิอล ได้ร่วมทนุกบัเอสซจี ีในธรุกจิแครกเกอร์ ภายใต้การด�าเนนิการและ 
   บรหิารงานโดยเอสซจี ีในรปูของบรษิทัจ�ากดัอกี 2 บรษิทั คอื บรษิทั ระยองโอเลฟินส์  
   จ�ากัด และบรษิัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ากัด ตลอดจนร่วมกันด�าเนนิธุรกจิ 
   โรงเก็บรักษาและส่งออกสนิค้าภายใต้บรษิัท ระยอง เทอร์มนิัล จ�ากัด
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  2.3		 บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท	ดาว	เคมิคอล	กับบริษัท	โซลเวย์	ที่ด�าเนินการโดย		
	 	 	 โซลเวย์	

   บรษิัท เอ็มทพี ีเอชพ ีเจว ี(ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นบรษิัทร่วมทุนกันระหว่างบรษิัท 
	 	 	 โซลเวย์	(Solvay)	และดาว	เคมคิอล	ในจ�านวนที่เท่ากันและมกีารท�างานร่วมกัน 
   อย่างใกล้ชดิภายใต้การด�าเนนิการและบรหิารงานโดยบรษิัท โซลเวย์ 

ดาวทั่วโลกวเิคราะห์แนวโน้มตลาดจากข้อมูลด้านประชากรและไลฟ์สไตล์ของผู้คนสมัยใหม่ 
รวมทั้งภาวะของความพอเพยีงของทรัพยากรโลก ว่าปัจจุบันผู้คนมไีลฟ์สไตล์ที่ต้องการ 
ความสะดวกสบายมากขึ้น ต้องการตดิต่อสื่อสารที่รวดเร็วและเป็นลักษณะหลอมรวม
เทคโนโลยเีข้าด้วยกนั	(convergence)	มากขึน้	ขณะเดยีวกนั	ทรพัยากรด้านอาหารและน�า้กเ็ป็น 
ทีต้่องการมากขึน้เพือ่ตอบสนองจ�านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ ดงันัน้ ธรุกจิของดาวจงึเน้นการคดิค้น 
และพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลติภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ ซึ่งผลติภัณฑ์ของดาว
หลากหลายรายการอยูใ่นสนิค้ารอบกายของผูบ้รโิภคเพือ่ช่วยให้เกดิความสะดวกสบายมากขึน้ 
และมคีวามเป็นอยู่ที่ดขีึ้น และผลติภัณฑ์อกีจ�านวนหนึ่งที่ช่วยเรื่องการเข้าถงึน�้าและอาหาร
โดยการเพิม่ผลผลติทางการเกษตรและการพฒันาเทคโนโลยเีพือ่ตอบโจทย์เรือ่งน�า้ดืม่สะอาด

จากการที่กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย นั้นเป็นฐานการผลติที่ใหญ่ที่สุดของดาวในภูมภิาค
เอเชยีแปซฟิิก ดงันัน้ จงึสามารถรองรบัความต้องการของลูกค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
โดยสัดส่วนของผลติภัณฑ์ที่จ�าหน่ายในประเทศไทยคดิเป็นร้อยละ 42 ขณะที่ร้อยละ 58  
จะส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก

ลูกค้าที่ส�าคัญของเราคอืธุรกจิที่ต้องการผลติผลติภัณฑ์คุณภาพสูง ใช้เทคโนโลยชีั้นสูง  
และต้องการนวัตกรรมใหม่ๆ ต้องการเพื่อนคู่คดิทางธุรกจิที่จะช่วยพัฒนาผลติภัณฑ์   
ซึ่งอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่อุตสาหกรรมผลติสนิค้าอุปโภคบรโิภค อุตสาหกรรม
ผลติอุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ จนถงึอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่อย่างอุตสาหกรรมก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมพลังงาน เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย มจี�านวนพนักงาน 953 คน  

ปัจจุบัน กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย มโีรงงานทั้งหมด 14 แห่งในนคิมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด นคิมอุตสาหกรรมเอเซยี และนคิมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
จังหวัดระยอง  โดยกลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ถอืเป็นฐานการผลติที่ใหญ่ที่สุดของดาวใน
ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก สนิทรพัย์ของกลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย คดิเป็นร้อยละ 4 ของดาวทัว่โลก 

ยอดการผลิตรวมของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา      
(ตัน)

ปริมาณขายสุทธิของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  
(ล้านบาท)
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หมายเหตุ: Net Sale of Thailand entities is unaudited.
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จ�านวนพนักงานแบ่งตามเพศและสถานที่ท�างาน

จ�านวนพนักงานแบ่งตามอายุและเพศ

สถานที่ท�างาน/เพศ หญิง ชาย จ�านวนพนักงาน
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ

กรุงเทพฯ 133 13.96 71 7.45 204 21.41
ระยอง 191 20.04 558 58.55 749 78.59
รวม 324 34.00 629 66.00 953 100.00

อายุ/เพศ หญิง ชาย จ�านวนพนักงาน
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ

ต�่ากว่า 30 ปี 59 6.19 116 12.17 175 18.36
30 - 40 ปี 167 17.52 329 34.52 496 52.05
41 - 50 ปี 86 9.02 160 16.79 246 25.81
50 ปีขึ้นไป 12 1.26 24 2.52 36 3.78
รวม 324 34.00 629 66.00 953 100.00

จ�านวนพนักงานในแต่ละบริษัท                                                                        
(คน)

28

13

89

174

47

บรษิัท คาร์ไบด์ เคมคิอล (ประเทศไทย) จ�ากัด

บรษิัท ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

บรษิัท ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ�ากัด

บรษิัท เอ็มทพี ีเอชพพีโีอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด

บรษิัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมคิอล (ประเทศไทย) จ�ากัด 

บรษิัท ดาว คอร์นนิ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด 

บรษิัท สยามโพลเิอททลีนี จ�ากัด

บรษิัท สยามโพลสีไตรนี จ�ากัด

บรษิัท สยามสไตรนีโมโนเมอร์ จ�ากัด

บรษิัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ากัด

36

459

27

24

56

รวม

953



จ�านวนพนักงาน (ร้อยละ) 
ในสหภาพแรงงาน
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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ไม่มขี้อมูล เนื่องจากบรษิัทฯ ไม่มสีหภาพแรงงาน

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

วัตถุดบิต่างๆ เหล่านี้ถูกควบรวมและเปลี่ยนกลับเป็นแครกเกอร์ ซึ่งบรษิัทฯ ก็มสี่วนแบ่งใน 
ผลติภัณฑ์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน การส่งต่อผลติภัณฑ์ของบรษิัทฯ เป็นการส่งผ่านทางท่อส่ง
เคมภัีณฑ์ ทัง้นี ้กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย มกีารจดัซือ้วตัถดุบิทีไ่ม่ใช่ไฮโดรคาร์บอนเป็นรายปี 
และได้ซื้อวัตถุดบิที่เป็นโคโมโนเมอร์ อันได้แก่ ออกทนี เฮ็กซนี และบวิทนี โดยผ่านรูปแบบ
ของสัญญาระยะสั้นและระยะยาว

ด้วยการเป็นธุรกจิที่เป็นผู้น�าในหลายอุตสาหกรรมของดาวนั้น ท�าให้เราน�าเสนอผลติภัณฑ์
และโซลูชันที่ใช้เทคโนโลยหีลากหลายแขนง เพื่อจัดจ�าหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศไทย
และทัว่ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก โดยผลติภัณฑ์ของเราส่งไปยงัลูกค้าในหลายช่องทาง ท้ังผ่านท่อ 
รถบรรทกุ รถตูค้อนเทนเนอร์ นอกจากนี ้ยงัส่งออกผ่านช่องทางเรอืเดนิสมทุร ตูค้อนเทนเนอร์ 
บรรทกุสนิค้าแห้ง	(Dry	cargo	container)	และการขนส่งสนิค้าด้วยไอเอสโอ	แทงค์	(ISO	Tank)

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

ขอบข่ายงานด้านบรกิารด้านจัดซื้อจัดจ้างโดยบุคคลที่สาม มดีังนี้

• วัตถุดบิและบรรจุภัณฑ์ รวมไปถงึการผลติจากภายนอก 

•	 การบ�ารุงรักษา	การซ่อมแซม	และการปฏบิัตกิาร	(Maintenance/Repair/Operation:	 
	 MRO)	รวมไปถงึการจัดซื้อจัดหาส�าหรับโครงการลงทุนต่างๆ	ด้วย

• การขนส่ง

• งานด้านบรกิารองค์กรต่างๆ 

การบริหารคู่ค้า

การก�าหนดคุณสมบัตขิองคู่ค้านั้น เป็นกจิกรรมที่มคีวามหลากหลาย โดยต้องประสานงาน
และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อให้ได้วัตถุดบิใหม่ที่มคีุณภาพ  
เพื่อหาคู่ค้ารายใหม่ และเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่รับผดิชอบแต่ละรายสรุปเอกสารที่เป็น
รายละเอยีดของคู่ค้าและอนุมัตใินรายนามผู้ขายสนิค้า/บรกิารที่ได้รับการอนุมัตแิล้ว  
(Approved	Vendor	List:	AVL)	และเราได้ตรวจตราและประเมนิผลงานของคูค้่า	ผ่านเครือ่งมอื 
ที่ชื่อว่า	Quality	Message	(QM)	ซึ่งผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีแต่ละรายสามารถระบุประเด็นปัญหา 
และข้อกังวลเกี่ยวกับผลการด�าเนนิงานของคู่ค้า อันเกี่ยวกับคุณภาพสนิค้า บรกิาร และผล
การด�าเนนิงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เราสามารถท�างานอย่างใกล้ชดิกับคู่ค้าภายในเพื่อสบืสวนหา 
สาเหตุของปัญหา	(Root	Cause	Investigation:	RCI)	และก�าหนดวธิปี้องกันและแก้ไข	 
(Corrective	Action	and	Preventive	Action:	CAPA)	ปัจจบุนัในทกุระบบการจดัซือ้ของบรษัิทฯ	นัน้ 
มกีารบรหิารคู่ค้ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1,400 ราย   
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จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของคู่ค้า

กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย มกีารพจิารณาคัดเลอืกคู่ค้ารายใหม่หรอืคู่ค้าที่มอียู่เดมิ  
โดยไม่เพยีงพจิารณาจากข้อก�าหนดด้านเศรษฐกจิ แต่เราให้ความส�าคัญในด้านมาตรฐาน 
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภบิาลอกีด้วย จรยิธรรมในการด�าเนนิธุรกจิของคู่ค้าตามที่ได้ม ี
การระบุไว้ในข้อก�าหนดของดาวทั่วโลก อาท ิหลักการด้านสทิธมินุษยชนและแรงงาน   
อันรวมไปถงึกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานเด็ก หลักการด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม และข้อก�าหนดด้านกฎหมายและจรยิธรรม ซึ่งรวมไปถงึนโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชัน	ภายใต้พระราชบัญญัตกิารป้องกันและปราบปรามทุจรติระหว่างประเทศ	(Foreign	
Corruption	Practices	Act:	FCPA)	พระราชบัญญัตเิรื่องสนิบนของสหราชอาณาจักร	 
และกฎหมายอันเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศ

ฝ่ายจัดซื้อของบรษิัทฯ มคีวามมุ่งมั่นที่จะ

• ช่วยให้บรษิัทมคีวามได้เปรยีบในการแข่งขัน

• ประสานงานกบัคูค้่าในการสนบัสนนุให้ธรุกจิของเราบรรลวัุตถปุระสงค์ ทัง้ในเรือ่งผลก�าไร 
  การเตบิโต นวัตกรรม ความหลากหลาย และความยั่งยนื

• ท�างานร่วมกับคู่ค้าภายในประเทศ เพื่อลดระยะเวลาการท�างาน ลดจ�านวนสนิค้าคงคลัง  
 และลดค่าขนส่ง

• เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารกระแสเงนิสด ด้วยการปรบัปรงุเงือ่นไขการช�าระเงนิและท�างาน 
 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชดิ เพื่อลดจ�านวนสนิค้าคงคลัง     



การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในรอบปี 
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ใน พ.ศ. 2559 ดาว ประเทศไทย เริ่มก่อสร้างศูนย์วเิคราะห์พัฒนาเทคโนโลยแีละผลติภัณฑ์ 
(Center	of	Advanced	Analytical	Technology)	แห่งแรกของดาวในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก	 
ณ พื้นที่โรงงานภายในนคิมอุตสาหกรรมเอเซยี จังหวัดระยอง ศูนย์วเิคราะห์ฯ แห่งนี้จะช่วย
เพิ่มประสทิธภิาพการผลติและพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กบัลูกค้าและคูค้่าทางธรุกจิ ด้วย
เทคโนโลยกีารวดัค่าและวเิคราะห์สารประกอบชั้นสูง อกีทั้งช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางด้านการวเิคราะห์สารประกอบที่ทันสมัยระดับโลก 

การด�าเนนิงานของศูนย์วเิคราะห์พัฒนาเทคโนโลยแีละผลติภัณฑ์แห่งนี้จะช่วยส่งเสรมิ 
การพัฒนาเทคโนโลยแีละผลติภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลติในโรงงาน  
ช่วยเพิ่มศักยภาพของโรงงานที่มอียู่ให้ผลติได้เต็มประสทิธภิาพ และสนับสนุนการด�าเนนิงาน 
ของดาวในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ด้วยการน�าเอาเทคโนโลยลี่าสุดมาใช้ในศูนย์วเิคราะห์ฯ 
และการมผีู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มปีระสบการณ์สูงจากเครอืข่ายศูนย์การวเิคราะห์ฯ  
ของดาวทั่วโลกมาถ่ายทอดเทคโนโลยแีละองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในประเทศไทย ซึ่งจะ
ช่วยร่นระยะเวลาการวเิคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อน จากเดมิที่ต้องใช้เวลา
หลายสัปดาห์หรอืหลายเดอืน ให้ใช้เวลาเพยีงไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งเทคโนโลยทีี่พัฒนาขึ้นเหล่านี้
หลายรายการได้รับการจดสทิธบิัตรแล้ว

การก่อสร้างศนูย์การวเิคราะห์เพือ่พฒันาเทคโนโลยแีละผลติภณัฑ์ของดาว คาดว่าจะแล้วเสรจ็ 
ภายใน พ.ศ. 2560 โดยเมือ่ศนูย์ดงักล่าวเปิดด�าเนนิการได้เตม็รปูแบบ คาดว่าจะมตีวัอย่างงาน 
ที่น�ามาวเิคราะห์ในศูนย์แห่งนี้ปีละประมาณ 5,000 ชิ้นงาน

ในเดอืนมถินุายน พ.ศ. 2559 บรษิทั ดาว เคมคิอล ได้ควบรวมกจิการ ดาว คอร์นนิง่ คอร์ปอเรชัน่ 
ซึ่งด�าเนนิธุรกจิซลิโิคน โดยการควบรวมกนัครัง้นีจ้ะช่วยให้ดาวเป็นผูน้�าด้านซลิโิคนในตลาด
และสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทีม่กีารเตบิโตสูง ได้แก่ อตุสาหกรรมวสัดกุ่อสร้าง 
ผลติภณัฑ์ เพือ่ผูบ้รโิภค กลุม่บรรจภัุณฑ์ ธรุกจิการคมนาคมขนส่ง อตุสาหกรรมอเิล็คทรอนกิส์ 
และอุตสาหกรรมพลังงาน



การบริหารจัดการความเสี่ยง
 
 SR  
 G4-14

หลักเกณฑ์ภายนอกองค์กร  
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม
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โครงการ/มาตรฐาน รายละเอียด สถาบันที่ให้การรับรอง

โรงงานอุตสาหกรรม
เชงินเิวศ

การด�าเนนิงานขององค์กร ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการผลติและการบรหิารจัดการสิ่งแวดล้อม 
บนพื้นฐานของความรับผดิชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ตลอดโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื

สถาบนัสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อุตสาหกรรมสเีขยีว สถานประกอบการทั่วประเทศใส่ใจในการด�าเนนิธุรกจิที่เป็นมติร 
ต่อสิ่งแวดล้อม และมกีารพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็น
อุตสาหกรรมสเีขยีวใน 5 ระดับ ได้แก่ 

ระดับที่	1	ความมุ่งมั่นสเีขยีว	(Green	Commitment)	คอื 
ความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมกีารสื่อสาร 
ภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน

ระดับที่	2	ปฏบิัตกิารสเีขยีว	(Green	Activity)	คอื	การด�าเนนิ
กจิกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส�าเร็จตามความมุ่งมั่น  
ที่ตั้งไว้ 

ระดับที่	3	ระบบสเีขยีว	(Green	System)	คอื	การบรหิารจัดการ 
สิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบ มกีารตดิตาม ประเมนิผล และทบทวน 
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถงึการได้รับรางวัลด้าน 
สิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้าน 
สิ่งแวดล้อมต่างๆ 

ระดับที่	4 วัฒนธรรมสเีขยีว	(Green	Culture)	คอื	การที่ทกุคน 
ในองค์กรให้ความร่วมมอืร่วมใจด�าเนนิงานอย่างเป็นมติร 
กบัสิง่แวดล้อมในทกุด้านของการประกอบกจิการ จนกลายเป็น 
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ระดับที่	5	เครอืข่ายสเีขยีว	(Green	Network)	คอื	การแสดงถงึ
การขยายเครอืข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสเีขยีว โดยสนับสนุน 
ให้คู่ค้าและพันธมติรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรม  
สเีขยีวด้วย

กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบัน
เครอืข่ายต่างๆ

กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ตดิตามและประเมนิความเสี่ยงที่เกดิขึ้นในตลาด และพจิารณา
ทบทวนกลยุทธ์ในการบรหิารจัดการความเสี่ยงที่เกดิขึ้นในตลาดอย่างสม�่าเสมอ พร้อมทั้ง  
มกีารใช้เครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งทีห่ลากหลายเพือ่บรรเทาผลกระทบเชงิลบทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
จากความเสี่ยงนั้นๆ อกีทั้งยังมกีารวางแนวทาง นโยบายและกลยุทธ์เพื่อบรหิารความเสี่ยง
อย่างชัดเจน 
 
 
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ได้เข้าร่วมโครงการ มาตรฐานหรอืกจิกรรมต่างๆ ที่หน่วยงาน
ภาครฐัหรอืองค์กรไม่แสวงหาก�าไรได้รเิริม่สร้างสรรค์ขึน้ ทัง้นี ้เพือ่ให้เหน็ถงึความมุง่มัน่ของบรษิทัฯ 
ในการด�าเนนิกจิกรรมในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกดิความยั่งยนืขององค์กร โดยโครงการ 
มาตรฐาน หรอืกจิกรรมต่างๆ ที่ส�าคัญ ได้แก่
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โครงการ/มาตรฐาน รายละเอียด สถาบันที่ให้การรับรอง

ธงธรรมาภบิาลสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 
(ธงขาว-ดาวทอง  
และธงขาว-ดาวเขยีว)

ความมุ่งมั่นในการเพิ่มศักยภาพการบรหิารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัย	และการรับผดิชอบต่อสังคม	(CSR)	ของโรงงาน 
ในนคิมอุตสาหกรรม โดยมคีณะท�างานซึ่งประกอบด้วยการนคิม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ผู้แทนชุมชน ส่วนราชการ 
ในพืน้ที ่สือ่มวลชนท้องถิน่ ร่วมตรวจประเมนิโรงงานตามโครงการ 
ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชน

การนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

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

สถานประกอบการซึง่ปฏบิตังิานภายใต้มาตรฐานความรบัผดิชอบ 
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม	(CSR-DIW)	ได้ปรับปรุง
และพฒันามาตรฐานสากล	ISO	26000	ครอบคลุมแนวทางปฏบิตัิ
ใน 7 หวัข้อหลกั ประกอบด้วยการก�ากบัดแูลองค์กร สทิธมินษุยชน 
การปฏบิตัด้ิานแรงงาน สิง่แวดล้อม การด�าเนนิงานอย่างเป็นธรรม 
ประเด็นด้านผู้บรโิภค และการมสี่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม

การประชุมสเีขยีว บรษิัทที่น�าแนวทางการประชุมสเีขยีวมาใช้อย่างจรงิจังและเป็น
รูปธรรมในองค์กร เช่น การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้ง 
การใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์และมปีระสทิธภิาพสูงสุด 
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด

องค์กรธรุกจิเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
(TBCSD)

โครงการรณรงค์ลดสถติิ
อุบัตเิหตุจากการท�างาน 
ให้เป็นศูนย์

สถานประกอบกจิการที่มกีารบรหิารจัดการด้านความปลอดภัย 
ในการท�างาน ตามที่กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบรหิาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพ 
แวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 (ฉบบัที ่2)

กระทรวงแรงงาน

กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย ได้ด�าเนนิบทบาทเชงิรกุในองค์กร สมาคมหรอืสมาพนัธ์ทางการค้า 
ธุรกจิ และอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งมวีัตถุประสงค์ด้านการด�าเนนิงานที่เป็นประโยชน์
ร่วมกนัของทัง้ธรุกจิ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัดาวและอตุสาหกรรมเคมโีดยรวม  
การท�างานผ่านองค์กรด้านอุตสาหกรรมจะช่วยส่งเสรมิการด�าเนนิงานด้านความปลอดภัย 
อาชวีอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการแบ่งปันความรู้และวชิาชพีเพื่อช่วยยกระดับ 
การด�าเนนิงานดงักล่าวให้แก่ผูผ้ลติรายอืน่ๆ อกีด้วย ทัง้นี ้ดาวได้เข้าร่วมกบัหน่วยงานด้านสงัคม 
และองค์กรอสิระต่างๆ ที่มบีทบาทส�าคัญในเวทกีารอภปิรายเชงินโยบายต่างๆ อกีด้วย

หน่วยงานที่มหีน้าที่ดูแลเกี่ยวกับสมาชกิภาพของบรษิัทฯ ในสมาคมทางการค้าและองค์กร
ทางสังคมต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานองค์กรสัมพันธ์และรัฐสัมพันธ์ ซึ่งตัวอย่างของสมาชกิภาพ 
ที่กล่าวถงึ อาทิ

•	 หอการค้าอเมรกิันในประเทศไทย:	คณะกรรมการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

•	 องค์กรธุรกจิเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื:	สมาชกิสภา	สมาชกิสมทบ	และคณะท�างาน 
 ด้านประชาสัมพันธ์ 

•	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย:	รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม	ี 
 คณะกรรมการบรหิารสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเคม ี  
 ผูอ้�านวยการคณะกรรมการการค้าเสร ีและผูอ้�านวยการคณะกรรมการนคิมอุตสาหกรรม 
 และผังเมอืง  

สมาชิกภาพในองค์กรต่างๆ
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•	 สถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย:	กรรมการอ�านวยการ	และประธานคณะกรรมการถาวร 
 โรงกลั่นน�้ามันปิโตรเลยีมและอุตสาหกรรมปิโตรเลยีม

•	 สมาคมเพื่อนชุมชน:	สมาชกิผู้ก่อตั้งสมาคม	คณะกรรมการบรหิารสมาคม	และตัวแทน 
 คณะท�างานด้านปฏบิัตกิาร ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม และด้านการสื่อสาร

•	 สภานกัธรุกจิอเมรกินั-อาเซยีน:	รองประธานคณะกรรมการสภาธรุกจิอเมรกินั-อาเซยีน	 
 ประจ�าประเทศไทย

• คณะกรรมการยทุธศาสตร์ก�ากบัและดแูลโครงการดาว เคมคิอล เพือ่อตุสาหกรรมยัง่ยนื  
 แต่งตั้งโดยกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

• คณะกรรมการให้ค�าปรกึษาด้านสิง่แวดล้อมของโรงงาน 2 คณะทีน่คิมอตุสาหกรรมเอเซยี  
 และนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

บริษัท ธุรกิจ

บรษิัท ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ�ากัด ผลติและจัดจ�าหน่ายโพลอิอล โพลอิเีทอร์ โพลอิอล และน�าเข้าและ 
จัดจ�าหน่ายผลติภัณฑ์อื่นๆ ของดาวที่ไม่ได้ผลติในประเทศไทย อาท ิ 
กลุ่มผลติภัณฑ์ที่ใช้ผลติสนิค้าอุปโภคบรโิภค กลุ่มผลติภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ กลุ่มวัสดุและเคมภีัณฑ์ชนดิพเิศษต่างๆ  
กลุ่มพลาสตกิชนดิพเิศษ

บรษิัท คาร์ไบด์ เคมคิอล (ประเทศไทย) จ�ากัด ผลติและจัดจ�าหน่ายกาวน�้าเลเท็กซ์

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

บรษิัท ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด น�าเข้าและจดัจ�าหน่ายเคมภีณัฑ์เพือ่การเกษตรและผลติภณัฑ์ก�าจดัแมลง
ภายในบ้านเรอืน 

บรษิัท ดาว คอร์นนิ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายซลิโิคน

บรษิัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ากัด ผลติและจดัจ�าหน่ายสไตรนี-บวิทาไดอนี เลเท็กซ์ และเมด็พลาสตกิโพลเิอทลินี 
ชนดิยดืหยุ่นพเิศษ

บรษิัท สยามโพลเิอททลีนี จ�ากัด ผลติและจัดจ�าหน่ายโพลเิอทลินี

บรษิัท สยามสไตรนีโมโนเมอร์ จ�ากัด ผลติและจัดจ�าหน่ายสไตรนีโมโนเมอร์

บรษิัท สยามโพลสีไตรนี จ�ากัด ผลติและจัดจ�าหน่ายเม็ดพลาสตกิโพลสิไตรนี

บรษิัท เอ็มทพี ีเอชพพีโีอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด ผลติและจัดจ�าหน่ายโพรพลินีออกไซด์

บริษัทที่อยู่ในงบการเงินรวม 
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
 
 SR  
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ประเด็นที่มสีาระส�าคัญที่กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ได้เลอืกที่จะน�าเสนอในรายงานฉบับนี้  
สะท้อนถงึผลกระทบขององค์กรทีม่ต่ีอเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม และสังคม รวมไปถงึการพจิารณา 
ความคาดหวังของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ที่มผีลกระทบต่อความยั่งยนืขององค์กร โดยมแีนวทาง 
การเลอืกประเด็นที่มสีาระส�าคัญจาก

1.	 เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

 นิยามบทบาทของธุรกิจที่มีต่อสังคม

 ดาวได้น�าหลักการพัฒนาเพื่อความยั่งยนืมาปรับใช้ในทุกๆ การด�าเนนิงานของบรษิัทฯ  
 เพื่อให้สอดคล้องกับพันธสัญญาด้านความยั่งยนืของเรา โดยเราจะใช้ทรัพยากรอย่างมี 
 ประสทิธภิาพมากขึ้น สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของเราและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรา  
 สร้างสรรค์ผลติภัณฑ์และบรกิารที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คน รวมทั้งส่งเสรมิ 
 คุณภาพชวีติของคนรุ่นปัจจุบันและลูกหลานของเราในอนาคต

	 หลักความยั่งยืนของดาว

 ในฐานะผูน้�าด้านวทิยาศาสตร์ของโลก ดาวสามารถผลกัดนัให้เกดิการเปลีย่นแปลงทีด่ ี
 ยิ่งขึ้น ด้วยการคดิค้นนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหา เพื่อส่งเสรมิความก้าวหน้าของมนษุย์  
 อย่างยั่งยนื พร้อมกับการสร้างความเตบิโตทางธุรกจิของเรา โดยยดึหลักส�าคัญ 
 ในการด�าเนนิงานเพื่อความยั่งยนืใน 4 ด้าน ได้แก่

กระบวนการในการพิจารณา 
การน�าเสนอเนื้อหาในรายงาน 
 
 SR  
 G4-18

ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ
ปัจจุบัน ได้อย่างชาญฉลาด
 
เทคโนโลยีของเราช่วยให้ลูกค้าของเรา 
สามารถพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อ
อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

นวัตกรรมส�าหรับอนาคต

เราช่วยส่งเสริมความยั่งยืนของสังคม 
และโลกของเรา ด้วยการพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีส�าหรับตลาด
ปัจจุบันและอนาคต 

การปฏิบัติงานด้วย 
ความรับผิดชอบต่อสังคม

การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมเป็นหลักการพื้นฐานที่ส่งผล 
เชิงบวกทั้งต่อองค์กรของเราและชุมชน 
ของเรา และท�าให้การปฏิบัติงานของเรา
เป็นแบบอย่างทีด่สี�าหรบัผูอ้ืน่ในทกุๆ แห่ง 
ที่เราเข้าไปด�าเนินธุรกิจ

หุ้นส่วนเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
สู่สิ่งที่ดีขึ้น

เราเป็นผู้น�าในการด�าเนินงาน 
เพื่อความยั่งยืน โดยเปิดกว้างและ 
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งลูกค้า  
ผู้รับเหมา ชุมชน ภาคประชาสังคม  
และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้าง 
การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น
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เป้าหมายที่ 4
ให้ความส�าคัญกับธรรมชาติ
ดาวจะใช้กระบวนการตัดสนิใจ
ทางธุรกจิที่ให้ความส�าคัญกับ
ธรรมชาต ิเราจะสร้างคุณค่า
ทางธุรกจิ ตลอดจนคุณค่า 
ทางธรรมชาตดิ้วยโครงการที่ดี
ทั้งต่อธุรกจิและต่อระบบนเิวศ 
ไปพร้อมๆ กัน

เป้าหมายที่ 1
เป็นผู้น�าด้านแผนแม่บท
ดาวในฐานะบรษิัทชั้นน�าของ
โลกในการน�านวัตกรรมทางด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีา 
สร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดขีอง
ผู้คน เราจะเป็นผู้น�าในการจัดท�า 
แผนแม่บทพัฒนาสังคม ซึ่งจะ
ร่วมมอืกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคประชาสังคม รวมไปถงึ 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ เพื่อการเปลี่ยนผ่านของ
โลกและสังคมไปสู่ความยั่งยนื

เป้าหมายที่ 5 

เพิ่มความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี
เคม ี
ดาวจะเพิม่ความเชือ่มัน่ในการใช้ 
เทคโนโลยเีคมทีี่ปลอดภัย  
ด้วยความโปร่งใส การสื่อสาร 
การร่วมมอืร่วมใจในรูปแบบ
ใหม่ๆ การวจิัย รวมทั้งกจิกรรม
ต่างๆ ของเรา

เป้าหมายที่ 2 
คิดค้นนวัตกรรมแห่งอนาคต 
ดาวจะคดิค้นและพัฒนา
นวัตกรรมเคมทีี่ยั่งยนื เพื่อน�า
ความเป็นอยู่ที่ดมีาสู่มวลมนุษย์ 

เป้าหมายที่ 6
เปิดโอกาสให้พนักงาน 
มีส่วนร่วมอย่างมีผลสัมฤทธิ ์
ภายใน พ.ศ. 2568 พนักงาน
ของดาวทั่วโลกจะน�าศักยภาพ
ของตนมาใช้เพื่อช่วยให้เกดิผล
ด้านบวกต่อชวีติของผู้คน  
1 พันล้านคน

เป้าหมายที่ 3
เดินหน้าเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 
ดาวจะเดนิหน้าเศรษฐกจิแบบ
หมุนเวยีน ด้วยการสงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาตโิดยน�ามา
ใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด และ
น�าทรัพยากรดังกล่าวมาใช้ใหม่ 
รวมไปถงึการลดของเสยีที่เกดิ
จากกระบวนการผลติ ทั้งนี้  
ก็จะเป็นประโยชน์ต่อโลกและ 
ต่อธุรกจิไปพร้อมกัน

เป้าหมายที่ 7 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ชั้นน�าระดับโลก
เราจะคงไว้ซึ่งผลการปฏบิัตงิาน
อย่างมปีระสทิธภิาพ ทั้งด้าน 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ 
ด้านสิง่แวดล้อม ด้านอาชวีอนามยั 
และด้านความปลอดภัย  
ในระดับแนวหน้าของโลก 

	 เป้าหมายเพือ่ความยัง่ยนื	พ.ศ.	2568	(Blueprint)	ของดาว	เป็นเป้าหมายช่วงทีส่ามทีบ่รษิทัฯ	 
 ได้จดัท�าขึน้มานบัตัง้แต่ พ.ศ. 2538 โดยแต่ละเป้าหมายเป็นการต่อยอดจากเป้าหมายก่อนๆ  
 โดยเริม่จากเป้าหมายเพือ่ความยัง่ยนื พ.ศ. 2548 พุง่เป้าไปทีก่ารวางรากฐานการปฏบิตังิาน 
	 เพื่อความยั่งยนืขององค์กร	(Footprint)	โดยการค�านงึถงึสิ่งแวดล้อม	สุขภาพและ 
 ความปลอดภัย มกีารลงทุนกว่า 1 พันล้านเหรยีญสหรัฐ และได้ผลตอบแทนกลับมา 
 ทัง้ด้านความปลอดภยั การลดน�า้เสยี และการประหยดัพลงังานคดิเป็นมลูค่ากว่า 5 พนัล้าน 
 เหรยีญสหรฐั ต่อมา เป้าหมายเพือ่ความยัง่ยนื พ.ศ. 2558 ของดาว ให้ความส�าคญัในเรือ่ง 
	 การส่งต่อผลติภัณฑ์และบรกิารสู่ลกูค้าของเรา	(Handprint)	ด้วยการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์	 
 และโซลชูนัทีช่่วยแก้ปัญหาความท้าทายของโลก และก่อให้เกดิความยัง่ยนื เช่น ความท้าทาย  
 ด้านอาหาร พลังงาน การหาแหล่งน�้าที่ยั่งยนื และการเสรมิสร้างสุขภาพที่ดี

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

ทั้งนี้	สามารถตดิตามพันธกจิเพื่อความยั่งยนืของดาวได้ที่	www.dow.com/sustainability
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2.	 กิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในหลากหลายช่องทางที่ส�าคัญๆ	ได้แก่

 • การประชุมประสานงานให้ค�าปรกึษาด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน ซึ่งกลุ่มบรษิัท ดาว  
  ประเทศไทย มกีารจัดการประชุมอยู่สองคณะ โดยคณะที่หนึ่งอยู่ที่นคิมอุตสาหกรรม 
  เอเซยี ส่วนคณะทีส่องอยูท่ีน่คิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ โดยใน พ.ศ. 2559 มกีารประชมุ  
  ทั้งสิ้น 8 ครั้ง

 • กจิกรรมสานสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ 
  ระหว่างบรษิัทฯ กับชุมชน และเป็นเวทพีบปะพูดคุยถงึการด�าเนนิงานของบรษิัทฯ   
  พร้อมรับฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน โดยใน พ.ศ. 2559 มกีารด�าเนนิ 
  กจิกรรมสานสัมพันธ์รวม 2 ครั้ง และครอบคลุม 43 ชุมชนรอบโรงงาน

 •	 การท�าแบบส�ารวจความคดิเห็นของพนักงาน	(Global	Employee	Opinion	Action	 
	 	 Survey:	GEOAS)	ประจ�าปี	เพื่อวัดการมสี่วนร่วมและความผูกพันในองค์กร	รวมทั้ง 
  ความพอใจที่มตี่อองค์กร รวมทั้งการท�าแบบส�ารวจประสทิธภิาพในการเป็นผู้น�า  
	 	 (Leadership	Effectiveness	Survey:	LES)	ผลส�ารวจนี้เป็นอกีหนึ่งเครื่องมอืที่จะช่วย 
  ประเมนิภาวะผู้น�า สิ่งที่ผู้น�าควรพัฒนาหรอืปรับปรุง ตลอดจนการท�าแผนงานเพื่อ 
  ที่จะขับเคลื่อนแผนดังกล่าวสู่ความส�าเร็จ ซึ่งทั้งสองการส�ารวจนี้มเีป้าหมายส�าคัญ 
  เพื่อเสรมิสร้างบรรยากาศการท�างานอย่างมคีวามสุข นอกจากนี้ ยังมกีจิกรรม 
	 	 รับฟังความคดิเห็นของพนักงาน	(Employee	Listening	Session)	เพื่อเปิดโอกาสให้ 
  พนักงานได้ชี้แจงถงึปัญหา เรื่องคับข้องใจ และความคดิเห็น รวมทั้งเสนอทางออก 
  ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งจะมสี่วนช่วยให้บรษิัทฯ มคีวามเข้าใจพนักงานมากขึ้น  
  และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ขณะเดยีวกันยังช่วยลดความเครยีดและเพิ่ม 
  ความสุขให้กับพนักงานได้

3.	 การแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดี

 • กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย เป็นสมาชกิหลกัในกลุม่ดแูลด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
  ในประเทศไทยและสมาชกิของสภาอุตสาหกรรมประเทศไทย ซึ่งนับเป็นช่องทางที่เรา 
  สามารถเผยแพร่แบ่งปันแนวทางปฏบิัตงิานที่ดเีพื่อส่งเสรมิการปฏบิัตงิานอย่างยั่งยนื 

 • ตลอดหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย เปิดบ้านต้อนรับผู้เยี่ยมชม 
  จ�านวนมาก ทัง้ตวัแทนจากบรษิทัเอกชน กลุม่โรงงานผลติและพนัธมติรในอตุสาหกรรม  
  ให้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และพบปะกับคณะผู้บรหิาร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวธิปีฏบิัตทิี่ด ี
  ด้านการจัดการด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมไปถงึ 
  การเสรมิสร้างความส�าเร็จของชุมชน

 • ร่วมมอืกับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นน�าภายใต้ “สมาคมเพื่อนชุมชน”  
  แบ่งปันแนวทางปฏบิตังิานอตุสาหกรรมทีด่ใีห้กบัเพือ่นร่วมอตุสาหกรรมและร่วมมอืกนั 
  สร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมและชุมชนรอบข้าง

 •	 จัดเสวนา	“SMEs	ไทย	Spring	Up	เข้าสู่อุตสาหกรรม	4.0”	โดยได้ร่วมกับหน่วยงาน 
  ภาครัฐและองค์กรต่างประเทศมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมอืและโครงการส่งเสรมิ  
	 	 SMEs	ต่างๆ	รวมไปถงึการแบ่งปันประสบการณ์ธุรกจิไทยที่ประสบความส�าเร็จ 
  ในระดับนานาชาตอิกีด้วย   

การประชุมประสานงานให้ค�าปรึกษา 
ด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เปิดบ้าน
ต้อนรับตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ  
เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เสวนา "SMEs ไทย Spring Up เข้าสู่
อุตสาหกรรม 4.0"
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ความส�าคัญต่อบริษัทฯ

บรษิัทฯ	ได้จัดท�าการประเมนิประเด็นที่ส�าคัญต่อความยั่งยนื	(Materiality	Assessment)	 
โดยน�าหลักการของ	GRI	G4	มาประยุกต์ใช้	ทั้งนี้	การจัดระดับความส�าคัญจะค�านงึถงึ 
สองตัวแปร ได้แก่ ความส�าคัญต่อบรษิัทฯ และความส�าคัญต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ประเด็น 
ที่มคีวามส�าคัญมากต่อทั้งบรษิัทฯ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีจะถูกก�าหนดเป็นประเด็นที่ส�าคัญ  
และน�ามาเปิดเผยในรายงานเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ทีใ่ช้รายงาน	คอื	แบบหลกั	(In	accordance	-	Core)	ซึง่เป็นการเปิดเผยตวัชีว้ดัอย่างน้อย	1	หวัข้อ 
ต่อ 1 เรื่องที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งประเด็นที่ส�าคัญสามารถจัดตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยนื 
ของกลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ได้เป็น 4 ด้าน ได้แก่ การส่งเสรมิเศรษฐกจิไทยให้ยั่งยนื 
การปฏบิัตงิานด้วยความรับผดิชอบ การเป็นสถานที่ท�างานที่ดเียี่ยม และองค์กรพลเมอืงที่ดี
ของโลก โดยมรีายละเอยีดดังนี้

ด้าน หมวด ประเด็นที่ส�าคัญ

การส่งเสรมิเศรษฐกจิไทยให้ยั่งยนื  หมวดเศรษฐกจิ ผลกระทบทางอ้อมเชงิเศรษฐกจิ

การปฏบิัตงิานด้วยความรับผดิชอบ  หมวดสิ่งแวดล้อม น�้าทิ้งและของเสยี

หมวดสังคม ด้านข้อปฏบิัตดิ้านแรงงานและงานที่มคีุณค่า อาชวีอนามัยและความปลอดภัย

การเป็นสถานที่ท�างานที่ดเียี่ยม หมวดสังคม ด้านข้อปฏบิัตดิ้านแรงงานและงานที่มคีุณค่า การจ้างงาน

องค์กรพลเมอืงที่ดขีองโลก  หมวดสังคม ด้านสังคม ชุมชนท้องถิ่น

ขอบเขตรายงาน

ขอบเขตของเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ จะรายงานผลการด�าเนนิงานด้านความยั่งยนืในกจิการ
ที่ด�าเนนิการโดยกลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ส�าหรับประเด็นส�าคัญที่มกีารรายงานใน 
ทกุหมวดนัน้จะครอบคลมุกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของบรษิทัทัง้ภายในและภายนอก โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งพนักงาน ชุมชนรอบโรงงานในจังหวัดระยอง รวมถงึสังคมในวงกว้างอกีด้วย

การก�าหนดประเด็นที่ส�าคัญ
 
 SR  
 G4-19

ขอบเขตการรายงานภายในองค์กร
 
 SR  
 G4-20

ขอบเขตการรายงานภายนอกองค์กร
 
 SR  
 G4-21



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 255926

ค�าอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของข้อมูลที่น�าเสนอในรายงาน 
ฉบับที่ผ่านมา  
 
 SR  
 G4-22

ความเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ 
จากรายงานในฉบับที่ผ่านมา 
 
 SR  
 G4-23

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  
และการสร้างการมีส่วนร่วม 
 
 SR  
 G4-24

 SR  
 G4-25

 SR  
 G4-26

 SR  
 G4-27

ไม่มี 
 
 
 
 
 
ไม่มี	ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในรอบปี	สามารถศกึษาได้ที่รายงานในหัวข้อ	G4-13

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีของบรษิัทฯ ที่ส�าคัญประกอบด้วย 

พนักงาน

ชุมชน 
รวมไปถึง

คณะกรรมการ 
ไตรภาคี

ผู้ร่วมลงทุน

ลูกค้า

หน่วยงานภาครัฐ

คู่ค้า

เจ้าหนี้

สถาบัน
ด้านอุตสาหกรรม 

การค้า 
การลงทุน

สถาบัน
การศึกษา

สื่อมวลชน

ฯลฯ

ผู้รับเหมา

NPO/NGO
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ตลอด พ.ศ. 2559 นี ้กลุ่มบรษิทั ดาว ประเทศไทย ได้สร้างการมส่ีวนร่วมของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
ในหลากหลายวธิกีารและหลากหลายช่องทาง เพื่อรับฟังปัญหา ความกังวล ความคดิเห็น 
หรอืข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มตี่อองค์กร ทั้งนี้ เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการวางแผนพัฒนา 
ปรบัปรงุแก้ไข วธิกีารด�าเนนิงาน เพือ่ให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
และแนวทางการพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยนื ซึง่ตวัอย่างช่องทางทีบ่รษิทัฯ ได้รบัฟังกลุ่มผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสยีในการเสนอแนะข้อคดิเห็นต่างๆ	สามารถศกึษาได้ที่รายงานในหัวข้อ	G4-18

ประเด็นที่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีกลุ่มต่างๆ ให้ความสนใจแสดงไว้โดยสังเขปดังตารางต่อไปนี้

กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็น การมีส่วนร่วม

พนักงาน • ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลงาน  
• ความกังวลอันเกดิจากงาน 
• สภาพการท�างานที่ปลอดภัย

• พัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้สามารถ    
  แข่งขันได้
•  การท�าแบบส�ารวจและกจิกรรมรับฟังความคดิเห็น      
  ของพนักงาน 
• น�าวธิปีฏบิัตดิ้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
 ที่ดทีี่สุดมาใช้ในองค์กร
• โครงการให้ค�าปรกึษาปัญหาส่วนตัวพนักงานจาก 
 ผู้เชี่ยวชาญและมกีารเก็บข้อมูลเป็นความลับ

ชุมชน • มาตรการด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  
 โดยเฉพาะการป้องกันผลกระทบด้านของเสยี  
 และคุณภาพน�้า
• การส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของชุมชน

• การประชมุประสานงานให้ค�าปรกึษาด้านสิง่แวดล้อม 
 โรงงาน ซึ่งกลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย มกีารจัด           
 การประชุมอยู่สองคณะ โดยคณะที่หนึ่งอยู่ที่นคิม   
 อุตสาหกรรมเอเซยี ส่วนคณะที่สองอยู่ที่นคิม  
 อุตสาหกรรมมาบตาพุด  
• กจิกรรมสานสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการประชุม 
 อย่างไม่เป็นทางการ และเป็นเวทพีบปะพูดคุยถงึ 
 การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ  พร้อมรบัฟังความคดิเหน็   
 และข้อเสนอแนะจากชุมชน
• การด�าเนนิโครงการเสรมิสร้างความส�าเรจ็ของชมุชน  
 โดยเน้นการมสี่วนร่วมของชุมชนเป็นส�าคัญ 
• การส�ารวจชื่อเสยีงและภาพลักษณ์ขององค์กร  

ผู้ร่วมลงทุน • การได้รบัผลตอบแทนจากการลงทนุทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย
• การปฏบิัตติามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

• การประชุมกรรมการในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม   
 ซึง่ผูร่้วมลงทนุสามารถแสดงความคดิเหน็และใช้สทิธ ิ 
 ตามที่เห็นสมควร

ลูกค้า • การส่งมอบสนิค้าที่ตรงเวลาตามคุณภาพ 
 และปรมิาณที่ก�าหนด

• การส�ารวจความพงึพอใจของลูกค้า
• การจัดให้มกีระบวนการที่ลูกค้าสามารถร้องเรยีน 
 เกี่ยวกับ คุณภาพ ปรมิาณ ความปลอดภัยของ 
 สนิค้าและบรกิาร
• การเข้าพบในวาระต่างๆ ตลอดจนการจัดกจิกรรม  
 เพื่อเสรมิสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
• การให้การสนับสนุนด้านเทคนคิเกี่ยวกับการใช้  
 สนิค้าและบรกิารของบรษิัทฯ  
• การตอบสนองต่อการร้องขอในการเปิดเผยหรอื   
  รายงานข้อมูล
• การร่วมกันด�าเนนิโครงการต่างๆ ที่เป็นความรเิริ่ม  
  ทางด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผดิชอบต่อสังคม          
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กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็น การมีส่วนร่วม

ภาครัฐ • การปฏบิัตติามกฎระเบยีบต่างๆ
• การใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
• การจ้างงานแรงงานในท้องถิ่น
• ความแน่นอนและระยะเวลาที่เหมาะสม 
 ในการออกกฎระเบยีบข้อบังคับต่างๆ
• ความเป็นธรรมในนโยบายที่ประกาศใช้

• การปฏบิัตติามกฎหมายและรายงานผลการปฏบิัต ิ 
 อย่างเคร่งครัด
• การจ่ายภาษแีละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบยีบและ 
 กฎเกณฑ์ที่ภาครัฐก�าหนด
• เยี่ยมเยยีนพบปะหน่วยงานภาครัฐเป็นครั้งคราว
• การด�าเนนิโครงการเพื่อสังคมโดยการมสี่วนร่วม 
 ของบรษิัทฯ ผู้แทนชุมชน และภาครัฐ

ผู้รับเหมา • โอกาสที่เท่าเทยีมกันและความเป็นธรรมในระบบ 
 การคัดเลอืกผู้รับเหมา
• ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกจิและสังคม
• สภาพการท�างานที่มคีวามปลอดภัย
• ข้อตกลงทางธุรกจิที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย 

• การจัดให้มกีระบวนการคัดเลอืกและประเมนิผล   
 ผู้รับเหมาที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
• การประชุมภายในระหว่างบรษิัทฯ และผู้รับเหมา 
 เพื่อตดิตามผลและพัฒนาการปฏบิัตงิานในเรื่อง   
 การผลติ ตลอดจนประเด็นด้านความปลอดภัย 
 และสิ่งแวดล้อม

คู่ค้า • โอกาสที่เท่าเทยีมกันและความเป็นธรรม 
 ในการจัดซื้อจัดจ้าง
•	ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
• ข้อตกลงทางธุรกจิที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
• ปฏบิัตติามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

• การจัดให้มกีระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 
 และตรวจสอบได้
• การมนีโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนคู่ค้าตรงตาม  
  ก�าหนด 

เจ้าหนี้ • ผลตอบแทนจากเงนิกู้และค่าธรรมเนยีม
• ความสามารถในการช�าระหนี้และความตรงต่อเวลา 
 ในการช�าระหนี้
• ปฏบิัตติามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

• การพบปะและประชุมตามความเหมาะสม

สื่อมวลชน • ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับธุรกจิของดาวมากขึ้น
• ต้องการให้มกีารประชุมแถลงผลประกอบการประจ�าปี  
• ต้องการให้ผู้บรหิารพบปะสื่อมวลชนมากขึ้น 
• เชญิเข้าร่วมกจิกรรมของบรษิัทเมื่อมโีอกาส

• การท�าผลส�ารวจทัศนคตขิองสื่อมวลชนที่มตี่อ 
 กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย
• การจัดกจิกรรมส�าหรับสื่อมวลชน อาท ิ 
 การสัมภาษณ์ผู้บรหิาร หรอืการแถลงข่าว เป็นต้น
• การเชญิสือ่มวลชนเข้าร่วมกจิกรรมความรบัผดิชอบ 
 ต่อสังคมของบรษิัทฯ

องค์กรไม่แสวงหา
ก�าไร	(NPO)/	
องค์กรพัฒนา
เอกชน	(NGO)

•	ความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
 และสิ่งแวดล้อมของบรษิัทฯ

•	การเชญิเข้าร่วมกจิกรรมเยีย่มชมโรงงานของบรษิทัฯ  
• การให้ข้อมลูเกีย่วกบัการบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อม  
 ตามวาระที่เหมาะสม
•	 การร่วมมอืกับองค์กรไม่แสวงหาก�าไร	(NPO) 
  ในการด�าเนนิโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม
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กลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	ได้น�าแนวทาง	GRI	G4	มาใช้ในการท�ารายงานเพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ยนื เพือ่ความสะดวกในการศกึษาข้อมลูในแต่ละหวัข้อ ท่านสามารถดใูนส่วนเชงิอรรถ 
ในท้ายรายงานฉบับนี้ เรามคีวามมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของรายงานโดยการน�าบุคคล
ภายนอกมาตรวจสอบข้อมลูในอนาคต ทัง้นี ้เพือ่การเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสและเพือ่ให้เกดิ 
ความเชื่อมั่นในรายงานมากยิ่งขึ้น   

 
 
 

 
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ด�าเนนิธุรกจิด้วยความโปร่งใสภายใต้หลักการการก�ากับดูแล
กจิการทีด่ ีคณะกรรมการของแต่ละบรษิทัจะได้รบัการแต่งตัง้ และมรีายละเอยีดอ�านาจหน้าที ่
ตามที่ก�าหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น คณะกรรมการของกลุ่มบรษิัท ดาว เคมคิอล 
ประเทศไทยนัน้ จะประกอบไปด้วยผูบ้รหิารระดบัสงูทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่มาจากบรษิทัแม่ทัง้หมด 
ในส่วนของคณะกรรมการของกลุ่มบรษิัทร่วมทุนนั้น จะประกอบไปด้วยผู้บรหิารระดับสูง 
ที่ได้รับการเสนอชื่อมาจากบรษิัท ดาว เคมคิอล และบรษิัทร่วมทุนในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน 
ตามการถอืหุ้น 

ดาวยดึมัน่ในหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละยดึมัน่ในเรือ่งของความซือ่สัตย์และมาตรฐาน 
ด้านจรยิธรรมขั้นสูงสุด โดยมกีรรมการบรษิัทและผู้บรหิารเป็นแบบอย่างที่ดใีนการปฏบิัติ
ตามมาตรฐานด้านจรยิธรรมขั้นสูงสุด การพัฒนาอย่างยั่งยนืในระยะยาวของเรานั้นขึ้นอยู่กับ
อุดมการณ์เหล่านี้ และผู้ถอืหุ้น คณะกรรมการ ผู้บรหิาร ลูกค้า ตลอดจนชุมชนของเรา  
ต่างมคีวามคาดหวังในมาตรฐานระดับสูงนั้นจากเราเช่นกัน 

ช่วงเวลาในการรายงาน
 
 SR  
 G4-28

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานฉบับที่ผ่านมา
 
 SR  
 G4-29

รอบระยะเวลาการรายงาน
 
 SR  
 G4-30

การติดต่อสอบถามเนื้อหา 
ในรายงานฉบับนี ้
 
 SR  
 G4-31

ตารางระบุต�าแหน่งการเปิดเผย
ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ 
 
 SR  
 G4-32

โครงสร้างการก�ากับดูแลองค์กร 
 
 SR  
 G4-34

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบข้อมูลของรายงาน
ฉบับนี้โดยบุคคลภายนอก 
 
 SR  
 G4-33
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พันธกจิ วสิัยทัศน์ ค่านยิมองค์กร และกลยุทธ์ในการด�าเนนิธุรกจิของดาวนั้น นับรวมเป็น 
องค์ประกอบที่ส�าคัญ ที่แสดงถงึเหตุผลที่ท�าให้บรษิัทฯ ยนืหยัดอยู่ได้ ความเป็นตัวตนของ
องค์กร ความมุ่งมั่นตั้งใจ รวมไปถงึวธิกีารที่จะท�าในสิ่งที่มุ่งมั่นเหล่านั้น องค์ประกอบเหล่านี้
แสดงถงึข้อมูลเชงิลกึขององค์กร แรงจูงใจ และแนวทางการเตบิโตและการบรรลุเป้าหมาย
ของเรา

พันธกิจ

          

วิสัยทัศน์

 
ค่านิยม

ค่านิยมองค์กรและจริยธรรม 
ในการด�าเนินธุรกิจ
 
 SR  
 G4-56

ความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพผู้อื่น พิทักษ์โลกของเรา

เราจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อลูกค้าของเรา 
ด้วยการผสมผสานองค์ความรู้ด้านเคมี 
ชีววิทยา และฟิสิกส์เข้าด้วยกัน

เราจะเป็นบริษัทด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่า 
และได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก  
เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดในระยะยาว



มาตรฐานระดับเพชร หรือ The Diamond Standard  
ซึ่งเป็นแนวทางมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อการด�าเนินธุรกิจของ

บริษัท ดาว เคมิคอล ซึ่งครอบคลุมจริยธรรมหลายแง่มุมและมีความชัดเจน
ในตัวเอง อีกทั้งยังเป็นสิ่งก�าหนดความคาดหวังและเป็นแนวทางเพื่อ 

การประพฤติปฏิบัติของพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานสามารถตัดสินใจ
ได้อย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อสร้าง 

สภาพแวดล้อมที่ให้เกียรติผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่เพียงในองค์กร  
แต่เราต้องรับผิดชอบแม้จะอยู่นอกบริษัทด้วย  
โดยมาตรฐานระดบัเพชร หรอื The Diamond 

Standard นี้บังคับใช้กับพนักงาน
ทัง้หมด รวมถงึกลุม่บรษิทัร่วมทนุ

เอสซีจี – ดาว
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ประมวลจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	ดาว	เคมิคอล	

มาตรฐานระดับเพชร	(The	Diamond	Standard)	–	ยดึมั่นในอุดมการณ์ของบรษิัทในชวีติ
ประจ�าวัน 

ดาวมุ่งมั่นพัฒนาและมใีจรักในงานด้านเคม ีเราเชื่อมั่นในศักยภาพของเคมศีาสตร์ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงมนุษยชาตใิห้ดขีึ้นได้ พันธสัญญาที่ยิ่งใหญ่ของธุรกจิเรานั้นคอืการท�างานเพื่อ 
ที่ท�าให้โลกน่าอยู่ขึ้น ทั้งทางตรงด้วยผลติภัณฑ์ของเรา และทางอ้อมด้วยการปฏบิัตงิานของ 
บรษิทัฯ ในเรือ่งการจ้างงาน การกระตุน้เศรษฐกจิ และการพฒันามาตรฐานในการด�าเนนิชวีติ 
ของผู้คน เราซึ่งให้ความส�าคัญกับเป้าหมายเหล่านี้อย่างจรงิจัง และให้ความส�าคัญกับ  
“วธิกีาร” เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวด้วยเช่นกัน อุดมการณ์ของเราด้านความซื่อสัตย์  
การให้เกยีรตผิู้อื่น และการปกป้องโลก แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดในวัฒนธรรมองค์กรและ
เชื่อมโยงพวกเราแต่ละคนเข้าด้วยกัน 

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

สิ่งเหล่านี้คอืรากฐานการปฏบิัตขิองเราและช่วยส่งเสรมิให้เกดิการด�าเนนิธุรกจิอย่างยุตธิรรม
และมคีวามรบัผดิชอบต่อกนัและกนัและต่อชมุชน ช่วยในการตดัสนิใจทีด่ ีถกูต้องตามกฎหมาย 
และรับผดิชอบต่อสังคม





ส่งเสรมิเศรษฐกิจไทย
ให้ยัง่ยนื  
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สรุปข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 
 SR  
 G4-DMA

ผลด้านเศรษฐกิจ

ด้วยประเทศไทยเป็นตลาดที่มคีวามแข็งแกร่ง ทรัพยากรบุคคลมทีักษะและความสามารถ 
อกีทั้งภาครัฐให้การสนับสนุนภาคธุรกจิเป็นอย่างด ีท�าให้กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย 
สามารถด�าเนนิธุรกจิได้อย่างราบรื่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ บรษิัทฯ มองเห็นโอกาส 
และท�าการพัฒนาเทคโนโลยแีละโซลูชันใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด 
มาอย่างต่อเนื่อง

ความส�าเร็จส�าคัญในรอบปี	พ.ศ.	2559

ใน พ.ศ. 2559 กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย มผีลด�าเนนิงานที่ดมีากในหลายๆ ด้าน

ด้านการผลติเป็นไปอย่างราบรื่นตามเป้าหมายโดยบรษิัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายผลติ
สนิค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าด้วยความเที่ยงตรงและไว้วางใจได้	(Product	Supply	Reliability)	
โดยมอัีตราการผลติสนิค้า เพือ่ส่งให้ลกูค้าด้วยความเทีย่งตรงและไว้วางใจได้คดิเป็นร้อยละ 96  
ใกล้เคยีงกบั พ.ศ. 2558 และถอืเป็นฐานการผลติทีม่ผีลประกอบการด้านผลติสนิค้าทีเ่ทีย่งตรง 
และไว้วางใจได้ที่ดทีี่สุดแห่งหนึ่งของดาวทั่วโลก นอกจากนี้ โรงงานของกลุ่มบรษิัท ดาว 
ประเทศไทย	เกนิกว่าครึ่งหนึ่งสามารถสร้างสถติปิรมิาณการผลติประจ�าปีใหม่	(annual	
production	record)	ในปีนี้อกีด้วย
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ใน พ.ศ. 2559 ดาว ประเทศไทย เริ่มก่อสร้างศูนย์วเิคราะห์พัฒนาเทคโนโลยแีละผลติภัณฑ์ 
(Center	of	Advanced	Analytical	Technology)	แห่งแรกของดาวในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก	 
ณ พื้นที่โรงงานภายในนคิมอุตสาหกรรมเอเซยี จังหวัดระยอง ศูนย์วเิคราะห์ฯ แห่งนี้จะช่วย
เพิ่มประสทิธภิาพการผลติและพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กบัลูกค้าและคูค้่าทางธรุกจิ  
ด้วยเทคโนโลยกีารวดัค่าและวเิคราะห์สารประกอบชั้นสูง อกีทั้งช่วยผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางด้านการวเิคราะห์สารประกอบที่ทันสมัยระดับโลก 

การด�าเนนิงานของศูนย์วเิคราะห์พัฒนาเทคโนโลยแีละผลติภัณฑ์แห่งนี้จะช่วยส่งเสรมิ 
การพัฒนาเทคโนโลยแีละผลติภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลติในโรงงาน  
ช่วยเพิ่มศักยภาพของโรงงานที่มอียู่ให้ผลติได้เต็มประสทิธภิาพ และสนับสนุนการด�าเนนิงาน 
ของดาวในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ด้วยการน�าเอาเทคโนโลยลี่าสุดมาใช้ในศูนย์วเิคราะห์ฯ 
และการมผีู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มปีระสบการณ์สูงจากเครอืข่ายศูนย์การวเิคราะห์ฯ ของ
ดาวทั่วโลกมาถ่ายทอดเทคโนโลยแีละองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในประเทศไทย ซึ่งจะช่วย 
ร่นระยะเวลาการวเิคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อน จากเดมิที่ต้องใช้เวลา
หลายสัปดาห์หรอืหลายเดอืน ให้ใช้เวลาเพยีงไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งเทคโนโลยทีี่พัฒนาขึ้นเหล่านี้
หลายรายการได้รับการจดสทิธบิัตรแล้ว

การก่อสร้างศูนย์วเิคราะห์พัฒนาเทคโนโลยแีละผลติภัณฑ์ของดาว คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายใน พ.ศ. 2560 โดยเมือ่ศนูย์ดงักล่าวเปิดด�าเนนิการได้เตม็รปูแบบ คาดว่าจะมตีวัอย่างงาน 
ที่น�ามาวเิคราะห์ในศูนย์แห่งนี้ปีละประมาณ 5,000 ชิ้นงาน

ความยั่งยืน:	พลังในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ดาวสามารถผลักดันให้เกดิการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดขีึ้น ด้วยการค้นคว้าและคดิค้นนวัตกรรม
เพื่อแก้ไขปัญหาและความท้าทายต่างๆ ส่งเสรมิความก้าวหน้าของมนุษย์อย่างยั่งยนื  
พร้อมๆ ไปกับการสร้างความเจรญิทางธุรกจิ ซึ่งการผนวกเป้าหมายความยั่งยนืเข้ากับ
กลยุทธ์ทางธุรกจิและการบรหิารจัดการองค์กรนั้น ช่วยให้กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย 
สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค้า และส่งเสรมิให้การผลติและการเตบิโตทางธุรกจิเป็นไป
อย่างยั่งยนื

ผลต่อเศรษฐกิจโดยตรง

การสร้างงานและการพัฒนาทักษะความช�านาญให้กับคนไทย

กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ 
ส่งเสรมิการจ้างงาน จ�านวนพนักงานของบรษิัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 700 ต�าแหน่ง ใน พ.ศ. 2552  
เป็นจ�านวนกว่า 953 คน ใน พ.ศ. 2559 จากการขยายโรงงานของบรษิัทฯ

นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยังให้ความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน อาท ิมกีารส่ง
พนักงานไปฝึกอบรมในประเทศต่างๆ เช่น แคนาดา เยอรมน ีเบลเยยีม และสหรัฐอเมรกิา  
ซึ่งพนักงานเหล่านั้นจะมโีอกาสได้เรยีนรู้เทคโนโลยทีี่ทันสมัยและโอกาสความก้าวหน้า 
ในอาชพี โดยอาจมโีอกาสเข้ารับต�าแหน่งต่างๆ ในต่างประเทศได้ นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยังมี
โครงการที่ช่วยเสรมิทักษะความช�านาญให้กับผู้รับเหมาช่วงอกีด้วย



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 255936

สนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ตลอดระยะเวลาเกอืบ 50 ปีของการด�าเนนิงานของกลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย เราได้เข้าไป 
มส่ีวนสนบัสนนุส่งเสรมิกจิกรรมทัง้ทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมในระดบัท้องถิน่ ได้แก่ การช�าระ 
ภาษใีห้แก่ท้องถิ่น การสนับสนุนกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และสนับสนุน
โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมต่างๆ    

เราให้การสนับสนุนสนิค้าและบรกิารที่พัฒนาขึ้นโดยชุมชนต่างๆ รอบพื้นที่ที่เราตั้งอยู่ ซึ่งเป็น
ไปตามแนวนโยบายที่มเีป้าหมายสนับสนุนเศรษฐกจิของชุมชนใกล้เคยีง ทั้งนี้ ใน พ.ศ. 2559  
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ใช้งบประมาณกว่า 30 ล้านบาท เพื่อซื้อสนิค้าและบรกิารจาก
ชุมชนต่างๆ รอบอ�าเภอมาบตาพุดและอ�าเภอบ้านฉาง ซึ่งการใช้จ่ายของบรษิัทฯ มสี่วนช่วย
กระตุ้นการไหลเวยีนเงนิสดในระบบเศรษฐกจิของท้องถิ่นอกีด้วย และใช้งบประมาณมากกว่า 
20 ล้านบาท เพื่อด�าเนนิโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมต่างๆ ในประเทศไทยอกีด้วย

ผลต่อเศรษฐกิจโดยอ้อม

กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย ให้ความส�าคญัต่อการเตบิโตทางธรุกจิ ไปพร้อมๆ กบัการเตบิโต 
ของชุมชนและสังคมโดยรอบ การขยายตัวของธุรกจิโดยเฉพาะการขยายโรงงานใหม่ๆ  
ในจงัหวดัระยองนัน้ไม่เพยีงส่งผลโดยตรงต่อการสร้างงานในพืน้ทีเ่ท่านัน้ แต่ยงัส่งผลโดยอ้อม 
ต่อการถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรูโ้ดยเฉพาะด้านเทคโนโลยแีละการพฒันาฝีมอืแรงงาน 
และการเพิ่มการจ้างงานซึ่งช่วยการกระตุ้นเศรษฐกจิท้องถิ่นอกีด้วย    

ผลด้านเศรษฐกจิโดยอ้อม ได้แก่

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมในประเทศไทย

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

การถ่ายทอดเทคโนโลยี/องค์ความรู้สู่สาธารณชน

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

ผลด้านเศรษฐกิจโดยอ้อมที่ส�าคัญ
รวมถึงขนาดของผลกระทบ
 
 SR  
 G4-EC8
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การแบ่งปันความรู้

ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา บรษิัทฯ ได้จัดท�าโครงการ “ดาว เคมคิอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยนื”  
โดยได้พัฒนาหลักการลนีเพื่อสิ่งแวดล้อมเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนผูผ้ลติในแวดวงอตุสาหกรรมในการปรบัปรงุ 
มาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัในโรงงาน ส่งเสรมิด้านการจดัการและการผลติ 
ให้มปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่เพยีงช่วยพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม
ของผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบเชงิบวกทางเศรษฐกจิและสังคมทั้งต่อตัวองค์กร 
พนักงาน และสังคมในวงกว้าง  โดยสามารถดูได้จากรายละเอยีดของโครงการฯ ได้ที่ส่วน 
“องค์กรพลเมอืงที่ดขีองโลก” 

ส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น

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

ส่งเสริมธุรกิจเช่ารถยนต์

รถยนต์ทุกคันที่กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ใช้ในการด�าเนนิงานของบรษิัทฯ ในพื้นที่จังหวัด
ระยองได้จดทะเบยีนในจังหวัดระยอง 

ส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาศักยภาพของกิจการโลจิสติกส์

จากการขยายโรงงานของบรษิทัฯ ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา ช่วยให้กจิการโลจสิตกิส์ในเขตพืน้ที ่
จังหวัดระยองและชลบุรเีตบิโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกจิตู้คอนเทนเนอร์ส�าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกจิขนส่ง รวมทั้งธุรกจิแบ่งบรรจุสนิค้าเพื่อการส่งออก ซึ่งส่งผลต่อ 
การจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้นอกีด้วย การเช่าคลังสนิค้าที่แหลมฉบังให้เป็นศูนย์ขนถ่ายสนิค้าแห่ง
ใหม่ของบรษิทัฯ ช่วยลดปัญหาความหนาแน่นของการจราจรในสองพืน้ทีใ่นแต่ละวนั รวมไปถงึ 
การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรทางด้านโลจสิตกิส์ภายนอกที่เกี่ยวข้องส�าหรับการจัดการ 
ด้านโลจสิตกิส์ ทั้งด้านมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย การจัดการคุณภาพส�าหรับ
อุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ รวมไปถงึการท�างานร่วมกับผู้ให้บรกิารด้านการขนส่งสนิค้า
เพือ่พฒันาระบบการจดัการรถบรรทกุ	(Truck	Management	System:	TMS)	ซึง่ถอืเป็นการเพิม่	
ประสทิธภิาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโลจสิตกิส์ไทย 

เนื่องจากปรมิาณการส่งออกสนิค้าบรเิวณท่าเรอืแหลมฉบังเพิ่มมากขึ้น กลุ่มบรษิัท ดาว 
ประเทศไทย จงึได้ร่วมมอืกับคณะท�างานในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมเสนอ
แนวทางปรับปรุงการจราจรที่แออัดในท่าเรอืฯ ให้แก่ท่าเรอืแหลมฉบัง รวมไปถงึกระทรวง
คมนาคม ซึง่สิง่นีช่้วยสนบัสนนุให้เกดิการพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัอตุสาหกรรมการส่งออก 
ของไทย

บรษิทัฯ ยงัคงให้ความส�าคญัและรกัษามาตรฐานการขนส่งสนิค้า ทัง้ในแง่การสร้างเสรมิความรู ้
การจัดการด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามัยให้กับผู้ประกอบการโลจสิตกิส์ การตรวจวัด 
ความเรว็ของยานพาหนะทีใ่ช้ขนส่ง	การตดิตัง้ระบบ	GPS	เพือ่ตรวจตดิตามเส้นทางการเดนิรถ 
และการตรวจสอบระบบอย่างเป็นประจ�าต่อเนือ่ง รวมถงึได้เริม่ทดลองตดิตัง้โทรทัศน์วงจรปิด 
กับรถขนส่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกดิความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากอุบัตเิหตุที่อาจจะเกดิขึ้น ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดในรถขนส่ง





การปฏิบัตงิาน 
ด้วยความรบัผดิชอบ



นโยบาย 
ด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย  
และสิ่งแวดล้อม
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สรุปข้อมูลด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 
 SR  
 G4-DMA

“การปฏบิัตงิานด้วยความรับผดิชอบ”	(Responsible	Care®) ถอืเป็นพันธสัญญาของดาว 
ในการผลติและการบรหิารจัดการเคมภีัณฑ์ทั่วโลก เราถอืว่าการด�าเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อม 
อาชวีอนามยั และความปลอดภยั คอื วถิแีห่งการด�าเนนิชวีตินบัตัง้แต่ก่อตัง้บรษิทัฯ การประกาศ 
ค�ามั่นที่ว่า “การปฏบิัตงิานด้วยความรับผดิชอบ” นั้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมั่นใจว่า  
การด�าเนนิงานของดาวไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกล้วนส่งผลดตี่อทั้งบรษิัทฯ รวมไปถงึชุมชน 
โดยรอบ อกีทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดใีห้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ อกีด้วย

ที่ดาว การป้องกันอันตรายแก่บุคคลและการพิทักษ ์
สิ่งแวดล้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆ กิจกรรมที่เราท�า และ 
ในทุกๆ การตัดสินใจของเรา พนักงานของเราทุกคนมีหน้าที ่
รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์และการผลิตของเรา
เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐ หรือมาตรฐานของดาวอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่า เป้าหมายของเรา  
คือ การขจัดการบาดเจ็บทั้งมวล การป้องกันผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของบุคคล การลดขยะของเสีย 
และการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรในทุกๆ ขั้นตอน 
ตลอดวงจรชวีติของผลติภณัฑ์ เราจะหาทางปรบัปรงุผลงาน 
ของเราอย่างต่อเนื่อง จะรายงานความก้าวหน้าของ 
ความพยายามนี้ และจะตอบสนองต่อสาธารณชนทั่วไป

กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย ได้น�าหลกัการใช้เทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพสูงสุดและการปฏบิตั ิ
งานอย่างมวีนิัย	(Most	Effective	Technology	and	Operating	Discipline)	มาปฏบิัต	ิทั้งด้าน
การบรหิารจัดการภายในและการด�าเนนิธุรกจิกับคู่ค้า ทั้งนี้ มาตรการด้านความปลอดภัย 
อาชวีอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกส�าคัญประการหนึ่งที่ผลักดันให้เกดิการปรับปรุง 
การผลติสนิค้าด้วยความเที่ยงตรงและไว้วางใจได้ ประสทิธภิาพการผลติ และคุณภาพ 
ในกระบวนการผลติ อกีทั้งยังน�าไปสู่ความร่วมมอืระหว่างผู้เชี่ยวชาญในสายการปฏบิัตงิาน
และสายธุรกจิ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการด�าเนนิงานของบรษิัทฯ และสร้างความเตบิโต 
อย่างยั่งยนื

เรามุง่มัน่ทีจ่ะไม่ให้เกดิการบาดเจบ็ใดๆ รวมถงึการป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสขุภาพ 
ตลอดจนลดปรมิาณของเสยี และส่งเสรมิการอนรุกัษ์ทรพัยากรในทกุขัน้ตอนการผลติ พนกังาน 
ของเราต้องได้รับการฝึกอบรมด้านการท�างานตามกระบวนการเพื่อความปลอดภัยต่างๆ 
ตั้งแต่ขั้นตอนการท�างานด้วยความปลอดภัยในกระบวนการผลติและการรับมอืต่อเหตุฉุกเฉนิ
ในกระบวนการผลติ ไปจนถงึโครงการต่างๆ ที่ส่งเสรมิการปฏบิัตงิานควบคู่ไปกับการดูแล
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	อาท	ิโครงการลดของเสยี	“Waste	Reduction	Always	Pays	
(WRAP)”	และโครงการรณรงค์การปฏบิัตงิานอย่างปลอดภัย	“Safe	a	Life”	
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การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	 

กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย มั่นใจว่าการด�าเนนิงานด้านความปลอดภัยของเรานั้น 
เป็นเลศิเช่นเดยีวกันกับการด�าเนนิงานของบรษิัทดาวในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกและถอืว่า 
ความปลอดภัยเป็นความรับผดิชอบของพนักงานทุกคน เรามคีวามเชื่อมั่นว่าอุบัตเิหตุ 
เป็นศูนย์ได้ ดังนั้น พนักงานทุกคนจงึปฏบิัตติามนโยบายด้านความปลอดภัยขององค์กร  
และวสิัยทัศน์การลดอุบัตเิหตุให้เป็นศูนย์	(Vision	of	Zero)	อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

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

การลด	การน�ากลับมาใช้ใหม่	และการรีไซเคิล		

กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย เฝ้าตดิตาม สังเกตและควบคมุการปล่อยของเสยีตัง้แต่จดุเริม่ต้น 
จนถงึจุดสิ้นสุดของกระบวนการผลติอย่างใกล้ชดิ โดยใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมัย เพื่อให้แน่ใจว่า 
จะไม่มผีลกระทบใดๆ	ต่อสิง่แวดล้อมและชมุชนโดยรอบด้วยนโยบาย	3R	คอื	การลด	(Reduce)	 
การน�ากลบัมาใช้ใหม่	(Reuse)	และการรไีซเคลิ	(Recycle)	รวมทัง้ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์สงูสดุ	
จากกากของเสยีทีเ่กดิขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการน�าไปใช้เป็นวตัถดุบิในภาคส่วนอืน่ๆ เพือ่ลดการฝังกลบ 
ให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยังมมีาตรการและการตรวจสอบและตดิตามผู้ให้บรกิาร
ก�าจัดของเสยีอย่างเข้มงวด โดยก�าหนดให้รถขนถ่ายของเสยีของผู้ให้บรกิารเหล่านั้นจะต้อง
ตดิตั้งระบบก�าหนดต�าแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทยีมหรอืจพีเีอส	(GPS)	เพือ่ให้สามารถตรวจ
ตดิตามยานพาหนะทีข่นถ่ายของเสยีไปทิง้อย่างถกูต้อง เหมาะสมและปลอดภัย นอกจากนี้  
ยังมกีารสุ่มตรวจสอบการขนส่งโดยการขับรถตดิตามรถขนส่งกากของเสยีจากกลุ่มบรษิัทฯ 
ไปยังบรษิัทรับก�าจัดกากของเสยี เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขนส่งกากของเสยีปฏบิัตติามข้อก�าหนด 
การขนส่งอย่างเคร่งครัด 

เรามุ่งมั่นลดปรมิาณของเสยี น�้าเสยี และน�้าทิ้ง โดยได้ตรวจสอบคุณภาพของน�้าและมรีะบบ
เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยระบบออนไลน์ เพื่อให้แน่ใจว่าน�้าที่เราปล่อยสู่ภายนอกไม่ส่งผล 
กระทบต่อสิง่แวดล้อม ด้วยความใส่ใจในการด�าเนนิการด้านสิง่แวดล้อมในทุกข้ันตอนการผลติ 
กลุม่บรษิทั	ดาว	ประเทศไทย	จงึได้รบัการรบัรองระบบการจดัการสิง่แวดล้อม	หรอื	ISO	14001 
การรับรองอุตสาหกรรมสเีขยีว รางวัลธงธรรมาภบิาลสิ่งแวดล้อม และการรับรองโรงงาน
อุตสาหกรรมเชงินเิวศ

ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง

กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ใช้ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง ซึ่งเป็นระบบ
วเิคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องของ
โรงงานของบรษิัทฯ ในจังหวัดระยอง เพื่อให้แน่ใจว่าสารที่ปล่อยออกมานั้นอยู่ภายใต้ 
การควบคุมตามมาตรฐานของทางราชการที่ก�าหนดไว้อย่างเข้มงวด และไม่ส่งผลเสยี 
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ โดยระบบดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับระบบข้อมูล
ของการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเฝ้าระวังและรายงาน
ข้อมูลตามเวลาที่เกดิขึ้นจรงิอย่างโปร่งใสไปยังหน่วยงานภาครัฐ 
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ระบบควบคุมสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย

นับตั้งแต่แรกขั้นตอนการออกแบบโรงงาน กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ได้น�าเทคโนโลยี 
ที่ดทีี่สุดมาใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถควบคุมการปล่อยสารประกอบอนิทรยี์ระเหยง่ายได้  
และเป็นไปตามมาตรฐานของดาวหรอืมาตรฐานของทางราชการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เข้มงวด
มากกว่า		นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัได้น�าเทคโนโลย	ี“ระบบปิด”	(Close	System)	ส�าหรบัการขนถ่าย 
สารเคม ี(ท่อไหลกลับไอระเหย ตัวเชื่อมในการถ่ายสารเคม ีเป็นต้น) การเปิดผนกึหรอืการใช้ 
ป๊ัมปิดผนกึ 2 ชัน้ ระบบเกบ็ตวัอย่างวตัถไุฮโดรคาร์บอนแบบปิด รวมไปถงึระบบตรวจวดัคุณภาพ 
อากาศแบบต่อเนือ่ง	(CEMS)	ซึง่รวมถงึการเฝ้าตดิตามการระเหยของก๊าซด้วย	นอกจากนั้น	 
เรายงัมโีปรแกรมตรวจสอบตดิตามเพือ่ตรวจตราการรัว่ไหลเลก็ๆ น้อยๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได้จากป๊ัม 
วาล์ว ลูกสูบ ภายในโรงงานและจะด�าเนนิการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วทันททีี่ตรวจจับได้ถงึ 
การรัว่ไหลดงักล่าว นอกจากนี ้ยงักระตุน้ให้พนกังานและผูร้บัเหมามคีวามตระหนกัรูแ้ละตืน่ตวั 
ในการรายงานเหตุและมกีารด�าเนนิการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย  

การอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเตบิโตของธุรกจิอย่างยั่งยนื กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย มุ่งมั่น 
ในการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมปีระสทิธภิาพ โรงงานแต่ละแห่งด�าเนนิกจิกรรม
ที่หลากหลายเพื่อลดอัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลติอย่างต่อเนื่อง อาท ิการเพิ่ม
ประสทิธภิาพของกระบวนการผลติเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลงิ เช่น การตดิตั้ง
ชดุควบคมุความเรว็รอบมอเตอร์	(Variable	Frequency	Drive:	VFD)	เพือ่ปรบัลดความเรว็รอบ 
ของเครื่องสูบ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้ากรณทีี่มคีวามต้องการไฟฟ้าต�่า การปรับสูตรการผลติ  
การลดการใช้ก๊าซธรรมชาตใินกระบวนการผลติและกระบวนการดูดซับสิ่งปนเปื้อนของ 
สารตั้งต้น การตดิตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยทีี่มปีระสทิธภิาพในการประหยัดพลังงานใน
โรงงานและส�านักงาน เป็นต้น  

จากความมุ่งมั่นและการด�าเนนิงานที่กล่าวมาข้างต้นท�าให้ใน พ.ศ. 2559 กลุ่มบรษิัท ดาว 
ประเทศไทย มผีลงานการใช้พลังงานอย่างมปีระสทิธภิาพเป็นที่น่าพอใจ ดังปรากฏในตาราง
ด้านล่าง

สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตของโรงงาน 
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

หมายเหตุ: 
•  ใน พ.ศ. 2555 สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลติของโรงงานที่ตั้งในเขตนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   
 ได้รวมข้อมลูการใช้พลงังานของโรงงานโพลเิอทลินีสายการผลติที ่2 (SPE II) ซึง่เริม่ด�าเนนิการใน พ.ศ. 2553 แล้ว 
  โดยโรงงานแต่ละแห่งยังคงด�าเนนิโครงการ เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง 
•  สดัส่วนการใช้พลงังานต่อหน่วยการผลติของโรงงานทีต่ัง้ในเขตนคิมอตุสาหกรรมเอเซยี เป็นข้อมลูการใช้พลงังาน 
 ทั้งในช่วงของการทดสอบระบบการผลติ (commissioning) และการด�าเนนิการผลติของบรษิัทฯ (ซึ่งรวมการใช้ 
 พลงังานของโรงงานโพลเิอทลินีชนดิยดืหยุน่พเิศษ (SE) โรงงานโพรพลินีออกไซด์ (PO) และระบบสาธารณปูโภค 
 ส่วนกลาง) 
•  โรงงานโพรพลินีไกลคอล (PG) เริ่มด�าเนนิการผลติเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2555 
• โรงงานโพลอิเีทอร์ โพลอิอล เริ่มด�าเนนิการผลติเดอืนเมษายน พ.ศ. 2558 
• โรงงานโพลสิไตรนีและโรงงานเอทลิเบนซนีและสไตรนีโมโนเมอร์หยุดผลติชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมเครื่องจักร  
 ใน พ.ศ. 2558 
• โรงงานโพลเิอทลินีสายการผลติที่ 2 หยุดผลติชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมเครื่องจักร ใน พ.ศ. 2559

ปี	พ.ศ. 2555 2556 2557 2558 2559

สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลติ 
ของโรงงานที่ตั้งในเขตนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

2,537 2,497 2,473 2,605 2,643

สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลติ 
ของโรงงานที่ตั้งในเขตนคิมอุตสาหกรรมเอเซยี

6,116 4,893 4,270 3,831 3,486

รวม 3,719 3,448 3,225 3,146 3,022

(หน่วยการผลติ:	บทียีูต่อปอนด์)
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เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย ให้ความส�าคญัตัง้แต่การออกแบบโรงงานและการวางแผนการผลติ 
ในทุกขั้นตอนด้วยเทคโนโลยทีี่ดทีี่สุดในขณะนั้น เพื่อให้เรามรีะบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ที่ดทีี่สุด โดยตัวอย่างที่ส�าคัญ ได้แก่

•  การก่อสร้างโรงงานโพรพลินีออกไซด์ที่นคิมอุตสาหกรรมเอเซยี จังหวัดระยอง ซึ่งถอืเป็น 
 การก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ระดบัโลก โรงงานแห่งนีใ้ช้นวตักรรมใหม่และเทคโนโลยขีัน้สงู 
	 ในการผลติโพรพลินีออกไซด์จากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	(HPPO)	ซึง่เป็นการร่วมค้นคว้า		
 วจิัยระหว่างบรษิัท ดาว เคมคิอล และบรษิัท บเีอเอสเอฟ นวัตกรรมการผลตินี้ได้รับ 
	 รางวัล	Presidential	Green	Chemistry	Challenge	Award	จากองค์กรพทิักษ์สิ่งแวดล้อม		
 สหรฐัอเมรกิา ใน พ.ศ. 2553 และรางวลันวตักรรมและความเป็นเลศิในสาขาวศิวกรรมเคม ี
 จากสถาบนัวศิวกรรมเคมแีห่งสหราชอาณาจกัร ใน พ.ศ. 2552 ซึง่นวตักรรมและเทคโนโลย ี
 การผลติใหม่นี้ท�าให้ 
 » ช่วยลดปรมิาณน�้าเสยีลงถงึร้อยละ 70 - 80 เทยีบกับเทคโนโลยกีารผลติแบบเดมิ 
 »  ช่วยลดการใช้พลังงานลงประมาณร้อยละ 35 เทยีบกับเทคโนโลยกีารผลติแบบเดมิ 
 » ลดความต้องการใช้สาธารณูปโภคข้ันพืน้ฐาน และใช้วัตถดุบิการผลติทีซั่บซ้อนน้อยลง  
  เพื่อการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

•  โรงงานโพลเิอทลินีชนดิยดืหยุน่พเิศษ ในนคิมอตุสาหกรรมเอเซยี ได้น�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
  มาใช้ในการผลติโพลโิอเลฟินส์ พลาสโตเมอร์ และโพลโิอเลฟินส์ อลีาสโตเมอร์  
 โดยเทคโนโลยดีังกล่าวเป็นเทคโนโลยทีี่มคีวามปลอดภัย และเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 
 มากกว่าเทคโนโลยแีบบเดมิ ดังนี้ 
 » ออกแบบให้เป็นระบบปิด มกีารรวบรวมไอระเหยจากกระบวนการผลติไปก�าจดัทีห่อเผา 
 » ไม่ใช้สารทีเ่ป็นสารก่อมะเรง็และสารทีเ่ป็นสารประกอบอนิทรย์ีระเหยง่ายในกระบวนการ  
  ผลติตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตฉิบับที่ 30 พ.ศ. 2550 
 » ไม่มกีารปล่อยออกไซด์ของซัลเฟอร์ 
 »	 ใช้เทคโนโลยทีีอ่อกแบบให้ลดการก่อตวัของออกไซด์ของก๊าซไนโตรเจนในกระบวนการ 
	 	 ผลติ	(Ultra	Low	NOx)	ในหัวเผา	(Burner)	และหม้อต้มน�้า	(Water	Heater)

•  โรงงานโพลอิเีทอร์ โพลอิอล ซึ่งเป็นโรงงานแห่งใหม่ที่เริ่มด�าเนนิการผลติใน พ.ศ. 2558  
 ก็เช่นเดยีวกัน ด้วยเทคโนโลยทีี่ทันสมัยระดับโลก สามารถลดการใช้พลังงานและน�้าทิ้ง 
 จากการผลติได้ถงึร้อยละ 50 - 70 ทัง้ยงัสามารถลดกากของเสยีจากการผลติได้ร้อยละ 100  
 อกีด้วย 

•  โรงบ�าบดัน�า้เสยี กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย ทีน่คิมอตุสาหกรรมเอเซยีใช้เทคโนโลยบี�าบดั  
 ทางชวีภาพทีท่นัสมยั ซึง่สามารถสร้างความเชือ่มัน่ว่าคณุภาพของน�า้ทีป่ล่อยออกสูภ่ายนอก 
	 จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	และมกีารตดิตั้งหน่วยบ�าบัดกลิ่น	(Odor	Treatment	Plant:		
	 OTP)	ซึ่งประกอบด้วยหน่วยเครื่องเป่าลมบ�าบัดกลิ่นและตัวกรองถ่านกัมมันต์ที่ตดิตั้ง	
 เพือ่ลดปรมิาณกลิน่ทีอ่อกมาจากระบบบ�าบดัน�า้เสยี โดยพืน้ทีท่ีอ่าจก่อให้เกดิกลิน่ทัง้หมด  
 รวมถงึถังพักน�้าเสยี ถังผันน�้า และถังปฏกิรณ์ทางชวีภาพได้รับการคลุมปิด ในขณะที่ 
 อากาศจากพื้นที่ที่มกีลิ่นจะถูกน�าไปบ�าบัดทางชวีภาพ ส�าหรับอากาศที่มกีลิ่นส่วนเกนิ 
 จะถูกบ�าบัดโดยตัวกรองถ่านกัมมันต์ และนับตั้งแต่ตดิตั้งโรงบ�าบัดกลิ่นยังไม่ปรากฏ 
 ปัญหาเรือ่งกลิน่ในบรเิวณโรงบ�าบดัน�า้เสยีเลย นอกจากนีท้ีโ่รงบ�าบดัน�า้เสยียงัมรีะบบวเิคราะห์  
 ออนไลน์ ณ จุดปล่อยน�้าทิ้ง เพื่อวเิคราะห์ปรมิาณออกซเิจนที่สารเคมใีช้ในการย่อยสลาย 
	 สารอนิทรย์ีในน�า้	(COD)	โดยระบบจะส่งสัญญาณแสดงค่าทีถ่กูต้องไปยงัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ		
 ที่การนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

โรงบ�าบัดน�้าเสีย
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ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูง

กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ได้ก่อตั้งศูนย์ปฏบิัตกิารวเิคราะห์ด้วยเทคนคิขั้นสูง ที่นคิม
อุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก	(มาบตาพุด)		ซึ่งเรยีกว่า	“Map	Ta	Phut	Non-Routine	and	
Reactive	Chemical	Testing	Laboratory”	ตัง้แต่กลาง	พ.ศ.	2555	ซึง่แตกต่างจากห้องปฏบิตักิาร 
เดมิทีมุ่ง่เน้นเพยีงการควบคุมคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเจรญิเตบิโตทางธุรกจิของบรษิัทฯ 
ในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก การจัดตั้งศูนย์ปฏบิัตกิารวเิคราะห์ด้วยเทคนคิขั้นสูงนี้จะเน้นการน�า
เทคโนโลยกีารวเิคราะห์ขั้นสูงใหม่ๆ มาเพื่อ

• ระบุ ชี้บ่ง ชนดิของส่วนประกอบการสารเคมทีี่มอียู่ในสารตัวอย่าง รวมทั้งการหาปรมิาณ 
 ส่วนประกอบของสารเคมทีี่เทคนคิการวเิคราะห์ทั่วไปไม่สามารถท�าได้

• พัฒนาเทคนคิการวเิคราะห์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการวเิคราะห์ หรอืน�าไปใช้ 
 ประโยชน์ในการตรวจสอบสารบางอย่างที่อาจจะก่อให้เกดิปัญหาในกระบวนการผลติ

• แก้ปัญหาในกระบวนการผลติ เพิ่มศักยภาพของกระบวนการผลติ รวมทั้งแก้ปัญหาใน 
 สถานการณ์ฉุกเฉนิ เช่น การรัว่ไหล หรอืการชีบ่้งสารในกรณ ีฉุกเฉนิตลอดหลายปีทีผ่่านมา  
 ทางศนูย์ฯ ได้สนบัสนนุการปรบัปรงุกระบวนการผลติให้กบัทางโรงงานของกลุม่บรษิทั ดาว  
 ประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง ที่ส�าคัญ ได้แก่ 
 »	 พัฒนาวธิวีเิคราะห์ไกลคอลอเีทอร์แอซดิ	(Glycol	Ether	Acid)	ในน�้าทิ้งเพื่อน�าไป 
  ปรับเปลี่ยนการออกแบบและพัฒนาศักยภาพของระบบน�้าทิ้ง 
 »	 พัฒนาการตรวจสอบ	สารตั้งต้นที่ไม่เกดิปฏกิริยิา	(Residual	Monomer)	ในผลติภัณฑ์ 
  เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย 
 » พัฒนาวธิวีเิคราะห์เพื่อตรวจสอบส่วนประกอบของสารเคมใีนกระบวนการผลติ 
  เพื่อน�าไปใช้ในการปรับกระบวนการเพื่อลดของเสยีและประหยัดพลังงาน

นอกจากนี้ ใน พ.ศ. 2559 ดาว ประเทศไทย เริ่มก่อสร้างศูนย์วเิคราะห์พัฒนาเทคโนโลยแีละ
ผลติภัณฑ์ของดาวในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกที่นคิมอุตสาหกรรมเอเซยี โดยศูนย์วเิคราะห์ฯ 
แห่งนี้จะช่วยเพิ่มประสทิธภิาพการผลติและพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าและคู่ค้าทาง
ธุรกจิ รวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลติในโรงงาน ช่วยเพิ่มศักยภาพของโรงงานที่มอียู่ให้
ผลติได้เต็มประสทิธภิาพ และสนับสนุนการด�าเนนิงานของดาวในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก

การเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม

กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย ได้ทุม่เทแรงกายแรงใจ ในการคงไว้ซึง่มาตรฐานด้านความปลอดภยั 
อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม และยงัมุง่เสรมิสร้างให้แขง็แกร่งยิง่ขึน้ โดยใน พ.ศ. 2559 ทีผ่่านมา 
บรษิทัฯ มกีารด�าเนนิงานกจิกรรมและโครงการเพือ่เสรมิสร้างมาตรฐานดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง 
ได้แก่

มาตรฐานความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม

• น�าระบบปฏบิัตกิารด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่มปีระสทิธภิาพ 
 มาใช้ในโรงงานทุกแห่งอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

•	 Life	Critical	Standards	เป็นมาตรฐานที่มคีวามส�าคัญต่อชวีติที่ระบุวธิกีารปฏบิัตงิาน 
 ที่มคีวามเสี่ยงให้เกดิความปลอดภัย ซึ่งดาวน�ามาใช้ทั่วโลก

•	 Return	to	Operation	ตรวจสอบความพร้อมและความถูกต้องของอุปกรณ์ต่างๆ	หลังจาก 
 ผ่านงานซ่อมบ�ารุงก่อนที่จะส่งมอบอุปกรณ์สู่ฝ่ายผลติ เพื่อป้องกันอุบัตเิหตุการรั่วไหล 
 ของสารเคมจีากกระบวนการ
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•	 Management	of	Change	หรอืระบบการบรหิารความเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ	จะต้องม ี
 การเตรยีมความพร้อมอย่างดกี่อนจะมกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ และให้มกีารทบทวนถงึ 
 ผลกระทบและสิ่งที่ต้องเตรยีมพร้อมโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างครบถ้วนและเหมาะสม รวมทั้ง 
 ต้องมกีารสือ่สารให้ทราบถงึการเปลีย่นแปลงนัน้ และมกีารฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเพือ่ให้  
 แน่ใจได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะได้รับการน�ามาปฏบิัตอิย่างมปีระสทิธภิาพ 
 และราบรื่น

•	 Injury	and	Process	Safety	and	Containment	Prevention	Workshop	เป็นการประชุม 
 เชงิปฏบิัตกิารที่จัดขึ้นส�าหรับพนักงานของกลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ให้ได้มโีอกาส 
 ทบทวนการเรยีนรูแ้ละความรูต่้างๆ ในเรือ่งความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม 
  ซึ่งได้ประสบมาจากการปฏบิัตงิานในรอบปี การประชุมเชงิปฏบิัตกิารนี้พนักงานบรษิัทฯ  
 ได้ร่วมระดมสมองและแลกเปลีย่นความคดิในเรือ่งความเสีย่งและมาตรการในการป้องกนั  
 อันตรายต่างๆ ที่อาจเกดิขึ้น

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

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม

•  ให้การฝึกอบรมด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อมอย่างเข้มข้นแก่พนกังาน  
 และผู้รับเหมา เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาเหล่านั้นมทีักษะความช�านาญและตระหนักรู้เรื่อง 
 ความปลอดภัยเพยีงพอที่จะสามารถปฏบิัตงิานได้อย่างปลอดภัยและมปีระสทิธภิาพ

•  ตอกย�า้วฒันธรรมการเข้าระงบัเหตกุารณ์ และ/หรอืพฤตกิรรมทีไ่ม่ปลอดภยัผ่านโครงการ  
 ปฏบิัตงิานด้านการปลูกฝังพฤตกิรรม ซึ่งเป็นการแนะน�าวธิกีารปฏบิัตงิานที่ถูกต้อง 
 และปลอดภัย รวมถงึการตรวจพื้นที่โรงงานโดยรอบ เพื่อให้เกดิการซมึซับและปลูกฝัง 
 เป็นวัฒนธรรมการท�างานที่ปลอดภัย

การส่งเสริมด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม

• กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ได้จัดกจิกรรมวันแห่งความปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
	 ประจ�าปี	พ.ศ.	2559	(2016	Safety	and	Green	Day)	ภายใต้แนวคดิ	“Drive	Through	 
	 Innovation”	ที่โรงงานในจังหวัดระยอง	ทั้งนี้	เพื่อสร้างความตระหนักในความปลอดภัย 
 และเน้นย�้าว่าความปลอดภัยคอืสิ่งส�าคัญอันดับแรกเสมอ อกีทั้งยังเป็นการตอกย�้า 
 พันธกจิภายใต้โครงการลดอุบัตภิัยให้เป็นศูนย์ ซึ่งกจิกรรมในงานประกอบด้วย   
 การประกาศพันธสัญญาร่วมกันในการปฏบิัตงิานด้วยความรับผดิชอบ การแบ่งปัน 
 ประสบการณ์ด้านความปลอดภัย การประกวดความคดิรเิริ่มสร้างสรรค์ และมอบรางวัล 
 ผู้มผีลด�าเนนิงานด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัยดเีด่น เป็นต้น โดยมพีนักงาน  
 ผู้รับเหมาของบรษิัทฯ เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 800 คน ซึ่งกจิกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่อง 
 เป็นประจ�าทุกปี

•		 กจิกรรม	“End	Strong	Start	Stronger	–	Safety	Hunger	Game”	เพือ่เน้นย�า้ความคาดหวงั 
 ในเรื่องความปลอดภัย เพิ่มความเข้าใจด้านความเสี่ยงและการประเมนิหน้างาน และ 
 ปลูกฝังการตระหนักถงึอันตรายที่อาจจะเกดิจากการท�างานต่างๆ โดยกจิกรรมจัดเป็น 
 รูปแบบเกมการแข่งขันเพื่อเพิ่มความมสี่วนร่วมจากพนักงานและผู้รับเหมา

กิจกรรมวันแห่งความปลอดภัย 
และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี พ.ศ. 2559
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การแบ่งปันวิธีปฏิบัติงานที่ดี	

หลักปฏบิัตงิานด้วยความรับผดิชอบของกลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย มใิช่แต่เพยีงการเป็น
ตวัอย่างทีด่เีท่านัน้ แต่ยงัครอบคลมุไปถงึการแบ่งปันวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดร่วมกนักบัท้ังเพือ่นบ้าน 
โดยรอบ พนัธมติรทางธรุกจิ รวมไปถงึสังคมโดยรวม ซึง่มกีจิกรรรมส�าคญัใน พ.ศ. 2559 อาทิ

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

•   ร่วมมอืกับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นน�าเพื่อก่อตั้ง “สมาคมเพื่อนชุมชน”  
 ซึ่งท�าให้เรามโีอกาสได้แบ่งปันแนวทางปฏบิัตงิานอุตสาหกรรมที่ดใีห้กับเพื่อนร่วม 
 อุตสาหกรรมและร่วมมอืกันสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมและชุมชนรอบข้าง 

•  พนกังานดาวอาสาให้ความรูเ้กีย่วกบัความปลอดภยัแก่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 - 6 
 ทีโ่รงเรยีนวดัประชมุมติรบ�ารงุ จงัหวดัระยอง เพือ่สร้างความตระหนกัในเรือ่งความปลอดภยั  
 ในชวีติประจ�าวันทั้งที่บ้านและโรงเรยีน ซึ่งกจิกรรม “โรงเรยีนของหนูปลอดภัย”  
 เป็นกจิกรรมที่กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย เริ่มและด�าเนนิการอย่างต่อเนื่องทุกปี  
 ปัจจุบันได้จัดมาแล้วทั้งสิ้น 21 โรงเรยีน 

ใน พ.ศ. 2559 ปรมิาณน�้าที่บรษิัทฯ ใช้ต่อตันการผลติ (ลูกบาศก์เมตรต่อหนึ่งตันผลติภัณฑ์)  
มอีัตราลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6 และอัตราน�้าทิ้งต่อตันการผลติ (ลูกบาศก์เมตรต่อหนึ่งตัน
ผลติภัณฑ์) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6 เช่นกัน ส�าหรับการก�าจัดกากของเสยีจากโรงงานนั้น 
บรษิัทฯ ได้ด�าเนนิการตามนโยบายสิ่งแวดล้อม ระเบยีบการจัดการกากของเสยีและกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 44 น�าไปรไีซเคลิโดยการคัดแยก ใช้ซ�้า และน�ากลับมา 
ใช้ใหม่ ร้อยละ 33 เป็นการก�าจัดด้วยวธิเีผาท�าลาย ร้อยละ 23 น�าไปใช้เป็นเชื้อเพลงิทางเลอืก 
หรอืเป็นวัตถุดบิในเตาเผาปูนซเีมนต์ ทั้งนี้ ทางบรษิัทฯ ยังมนีโยบายลดการก�าจัดของเสยี 
โดยการฝังกลบอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2559 มกีารฝังกลบเพยีงร้อยละ 0.02 ลดลงร้อยละ 88 
ของการฝังกลบจากปีก่อน

ข้อมูลการบริหารจัดการน�้า 
น�้าทิ้ง และกากของเสีย
 
 SR  
 G4-EN22

ปริมาณน�้าใช้ต่อตันการผลิต

 2555 2556 2557 2558 2559

5.25 
น�้าใช้
ต่อตัน 
การผลติ

5.05 4.84 4.59 4.31

ปริมาณน�้าทิ้งต่อตันการผลิต

น�้าทิ้ง
ต่อตัน 
การผลติ

 2555 2556 2557 2558 2559

0.78 0.74 
0.61 0.62 0.58

ประเภทการก�าจัดของเสียจากโรงงาน

การฝังกลบ

0.02%

การใช้เป็น 
เชื้อเพลงิทางเลอืก

23%

การก�าจัด 
ด้วยวธิ ี
เผาท�าลาย

33%การรไีซเคลิ

44%

สมาคมเพื่อนชุมชน

โรงเรียนของหนูปลอดภัย
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ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยของพนักงาน
 
 SR  
 G4-LA5

        2555 2556 2557 2558 2559

โครงการลดอุบัตภิัยให้เป็นศูนย์เป็นส่วนหนึ่งของ “วสิัยทัศน์การลดอุบัตเิหตุให้เป็นศูนย์”  
(Vision	of	Zero)	ซึ่งกลุ่มบรษิัท	ดาว	ประเทศไทย	เริ่มโครงการลดอุบัตภิัยให้เป็นศูนย์ครั้งแรก 
ใน พ.ศ. 2549 เพื่อรณรงค์ให้พนักงานทุกคนรวมถงึผู้รับเหมาตระหนักถงึความส�าคัญ 
ของการปฏบิัตติามเป้าหมายของการ “ลดอุบัตเิหตุให้เป็นศูนย์” นั่นคอื ทุกคนได้กลับบ้าน
อย่างปลอดภัยทุกวัน โครงการนี้สะท้อนถงึความมุ่งมั่นของบรษิัทฯในการสร้างพฤตกิรรม
ความปลอดภัยให้เกดิขึ้นในหมู่พนักงาน ผู้รับเหมา และชุมชนใกล้เคยีง โดยคาดหวังว่า
พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนจะปฏบิัตงิานด้วยความปลอดภัยพร้อมๆ ไปกับการร่วมดูแล
ความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงานในเวลาเดยีวกัน

บรษิทัฯ ได้น�าแนวคดิของโครงการลดอบุตัภิยัให้เป็นศนูย์มาปรบัใช้กบัทกุกจิกรรมของบรษิทัฯ 
รวมทัง้ได้ปลกูฝังความส�าคญัของแนวคดินีใ้ห้อยูใ่นจติส�านกึของพนกังานและผูร้บัเหมาทกุคน 
ผ่านการสื่อสารและเน้นย�้ารวมถงึการจัดกจิกรรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง อาท ิ 
การฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารเพื่อลดการเกดิอุบัตภิัย การประเมนิความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ 
เป็นต้น ความพยายามทั้งหมดนี้ มเีป้าหมายสูงสุดคอืให้พนักงานทุกคนได้กลับบ้าน 
อย่างปลอดภัยทุกวัน โครงการลดอุบัตภิัยให้เป็นศูนย์ประสบความส�าเร็จมาอย่างต่อเนื่อง  
อนัเป็นผลมาจากความร่วมมอืของพนกังานและผูร้บัเหมาทกุคน ซึง่นบัว่าเราประสบผลส�าเรจ็ 
ในการด�าเนนิงานด้านความปลอดภัยดเียี่ยมตลอดมา

ผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท�างานถึงขั้นต้องบันทึก

ใน พ.ศ. 2559  อัตราการบาดเจบ็และการเจบ็ป่วยจากการท�างานประจ�าปี หรอืเป็นอัตราการเจ็บป่วย 
ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�างานอยู่ที่ 0.04 ดกีว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยมอีัตราอยู่ที่ 0.12  
ยิ่งไปกว่านั้น ทางบรษิัทฯ ยังสร้างสถติใิหม่ ไม่มกีารประสบอุบัตเิหตุถงึขั้นหยุดงานโดยปฏบิัติ
งานได้มากกว่า 16 ล้านชั่วโมงการท�างานอกีด้วย

0.09 0.11 
0.07 0.11 0.04 

0.20 
0.17 0.15 0.12 0.12 

อัตราการบาดเจ็บ 
หรอืการเจ็บป่วยจากการท�างาน
ของกลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย  
(ต่อ 200,000 ชั่วโมง)

เป้าหมายของดาวทั่วโลก

 
กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย





การเป็น 
สถานท่ีท�างาน 
ทีด่เียีย่ม 



สรุปข้อมลูด้านการเป็นสถานทีท่�างาน
ที่ดีเยี่ยม
 
 SR  
 G4-DMA

ท�างาน
อย่างมีความสุข
ที่ดาว
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ที่ดาว เรามพีนักงานที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ด้วยความเข้มแข็งในค่านยิมองค์กรของเรา 
ทีป่ระกอบไปด้วยความซือ่สัตย์สุจรติ การเคารพผูอ้ืน่ และพทิกัษ์โลกของเรา พนกังานของเรา 
ทั่วโลกจงึพยายามอย่างยิ่งที่จะน�าความรู้ความสามารถและความรักในวชิาชพีมาสรรค์สร้าง
ประโยชน์สขุให้เกดิแก่ผูค้นและโลกของเรา จากเป้าหมายเพือ่ความยัง่ยนื พ.ศ. 2568 ของดาว 
ข้อหนึง่ทีใ่ห้ความส�าคญัในเรือ่งของ “พนกังาน” โดยระบไุว้ว่า ภายใน พ.ศ. 2568 พนกังานของดาว 
ทั่วโลกจะน�าศักยภาพของตนมาใช้เพื่อช่วยให้เกดิผลด้านบวกต่อชวีติผู้คน 1 พันล้านคน

ที่ดาว	เราเชื่อในเรื่องความหลากหลายและการมสี่วนร่วม	(Diversity	and	Inclusion)	 
สิง่เหล่านีห้ลอมรวมอยูใ่นบรรยากาศการท�างานของเราในทุกๆ วัน  เราเคารพในความแตกต่าง 
เพราะความแตกต่างนั้นจะน�ามาซึ่งนวัตกรรมและความคดิรเิริ่มสร้างสรรค์ที่มคีุณค่า  
เราเชื่อว่าจากความแตกต่างของพนักงานเรากว่าห้าหมื่นคน และพลังอันเกดิจากการร่วมแรง 
ร่วมใจกัน สองสิ่งนี้จะท�าให้พวกเราสามารถคลี่คลายปัญหาและสร้างสรรค์โซลูชันใหม่ๆ  
ให้เกดิแก่โลกได้

ส�าหรับกลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทยก็เช่นเดยีวกัน ตลอดระยะเวลา 50 ปีนับตั้งแต่การก่อตั้ง 
บรษิทั	พนกังานของเราถอืเป็นทรพัยากรทีส่�าคญัทีส่ดุและเป็นฟันเฟืองทีม่ส่ีวนผลกัดนัให้บรษิทั 
เตบิโตอย่างรุดหน้า เราให้ความส�าคัญกับพนักงานและการท�างานเป็นทมี เรามุ่งเน้นดูแล
และพัฒนาพนักงานที่มศีักยภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมไปกับการสร้างองค์กรให้เป็นหนึ่งในใจ
ของคนท�างานนั้น ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้องค์กรเตบิโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยนื 

ที่หนึ่งในใจของคนท�างาน

กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย มุ่งสร้างองค์กรให้เป็นที่หนึ่งในใจของคนท�างาน โดยเน้น 
สร้างบรรยากาศการท�างานที่มคีวามสุข ให้ผลตอบแทนการท�างานในอัตราที่จูงใจ ให้รางวัล
ส�าหรับความสามารถและความส�าเร็จต่างๆ รวมถงึเปิดโอกาสให้พนักงานมคีวามก้าวหน้า
ในอาชพี บรษิัทฯ มุ่งหวังและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้แสดงภาวะผู้น�า ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า
พนักงานแต่ละคนมศีักยภาพและสามารถไปสู่จุดสูงสุดในอาชพีของตนได้ รวมทั้งให้พนักงาน
ภาคภูมใิจในองค์กรในฐานะองค์กรพลเมอืงที่ด ีที่มสี่วนส�าคัญในการช่วยพัฒนาชุมชนและ
สังคมให้มคีุณภาพชวีติที่ดขีึ้น ในขณะเดยีวกันพนักงานก็ได้รับการสนับสนุนในการเข้าร่วม 
ในกจิกรรมเพื่อสังคมในฐานะดาวอาสา โดยสละเวลาอันมคี่าของพวกเขานอกเหนอืจากเวลา
การท�างาน มาร่วมช่วยเหลอืสังคม หรอืแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน  
ซึ่งในหลายกจิกรรมที่พนักงานเหล่านี้อาสามาท�างาน เป็นงานที่พวกเขามคีวามถนัดและ 
เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวชิาชพีนั้นๆ สามารถแบ่งปันความรู้ ช่วยแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา หรอืช่วยส่งเสรมิผู้คนที่ยากไร้หรอืขาดโอกาสต่างๆ ให้มคีุณภาพชวีติที่ดขีึ้น 

ด้วยแนวคดิที่ว่าเมื่อพนักงานมคีวามสุข พวกเขาจะท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและ 
องค์กรก็จะเตบิโตได้อย่างยั่งยนื ดังนั้น กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย จงึสรรหากจิกรรมที่ให้ 
พนักงานมสี่วนร่วมและผูกพันต่อองค์กร มุ่งเสรมิสร้างบรรยากาศการท�างานอย่างมคีวามสุข 
รวมทั้งมกีารส�ารวจความคดิเห็นของพนักงาน	(Global	Employee	Opinion	Action	Survey:	
GEOAS)	ประจ�าปี	เพื่อวัดการมสี่วนร่วมและความผูกพัน	รวมทั้งความพงึพอใจที่มตี่อองค์กร	
ซึง่แบบส�ารวจนีจ้ะเป็นโอกาสให้พนกังานได้แสดงความคดิเหน็ทีม่ต่ีอหวัหน้างานและน�าเสนอ 
วธิปีรับปรุงระบบการท�างานให้ดยีิ่งขึ้น รวมทั้งการท�าแบบส�ารวจประสทิธภิาพในการเป็นผู้น�า 
(Leadership	Effectiveness	Survey:	LES)	ผลส�ารวจนี้เป็นอกีหนึ่งเครื่องมอืทีจ่ะช่วยประเมนิ
ภาวะผูน้�าของหวัหน้างาน สิง่ทีห่วัหน้างานควรพฒันาหรอืปรบัปรงุตลอดจน การท�าแผนงาน
เพื่อที่จะขับเคลื่อนแผนดังกล่าวสู่ความส�าเร็จ นอกจากนี้ ยังมกีจิกรรมรับฟังความคดิเห็น
ของพนกังาน	(Employee	Listening	Session)	เพือ่เปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงความคดิเหน็ 
ชี้แจงถงึปัญหา ความคับข้องใจ รวมทั้งเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งจะมสี่วน
ช่วยให้บรษิัทฯ เข้าใจพนักงานมากขึ้น และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ขณะเดยีวกัน 
ยังช่วยลดความเครยีดและเพิ่มความสุขให้กับพนักงานได้



ข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนพนักงาน 
ในรอบปี พ.ศ. 2559  
 
 SR  
 G4-LA1
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การพัฒนาพนักงานเพื่อความส�าเร็จ

กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ให้ความส�าคัญกับโอกาสความก้าวหน้าในอาชพีการงานของ
พนักงาน โดยมเีป้าหมายเพื่อรักษาบุคลากรที่มคีุณภาพ พร้อมกับการดงึดูดผู้ที่มศีักยภาพ 
ให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึง่ขององค์กรของเราทีก่�าลงัเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง บรษิทัฯ มกีารน�าเสนอ 
ช่องทางอาชพีผ่านข้อมูลการท�างาน	(Talent	Profile)	เป็นเครื่องมอืที่พนักงานทุกคนสามารถ 
เปิดเผยข้อมลูของตนเอง เพือ่บอกเล่าเรือ่งราวอนัประกอบไปด้วยทกัษะ จดุแข็ง ประสบการณ์ 
ท�างาน และเป้าหมายในอาชพี ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนอกจากจะใช้รับสมัครงานภายในกรณ ี
มตี�าแหน่งว่างแล้ว ยงัเป็นฐานข้อมลูทีห่วัหน้างานและฝ่ายทรพัยากรบคุคลใช้คดัสรรพนกังาน 
ที่มคีุณสมบัตติรงกับต�าแหน่งงานหรอืโครงการใหม่ๆ ที่ก�าลังจะเกดิขึ้น อกีทั้งยังเป็นรากฐาน
เพื่อสร้างความเข้าใจในศักยภาพของพนักงานและระบุการพัฒนาที่จ�าเป็นในอนาคต

นอกจากนี้ ที่ดาวทั่วโลก เรามศีูนย์การเรยีนรู้และการพัฒนาส�าหรับพนักงานที่หลากหลาย 
ได้แก่ การเรยีนผ่านระบบออนไลน์ โครงการให้ค�าปรกึษาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ห้องเรยีนเชงิปฏบิตักิาร เครอืข่ายพนกังานทีเ่ข้มแข็งและกระตอืรอืร้น สิง่เหล่านีล้้วนเป็นปัจจยั 
ที่ท�าให้พนักงานของเราเตบิโตในแนวทางที่สร้างขึ้นจากความก้าวหน้าในวชิาชพี จุดแข็ง  
และความสนใจของพนักงาน

บรษิัท ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ�ากัด

บรษิัท เอ็มทพี ีเอชพพีโีอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด

บรษิัท คาร์ไบด์ เคมคิอล (ประเทศไทย) จ�ากัด

บรษิทั โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมคิอล (ประเทศไทย) จ�ากดั

บรษิัท สยามโพลสีไตรนี จ�ากัด

บรษิัท สยามโพลเิอททลีนี จ�ากัด 

บรษิัท สยามสไตรนีโมโนเมอร์ จ�ากัด

บรษิัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ�ากัด

พนักงานใหม่                                                                                                   
(คน)

รวม

42
7

7

2

2

1

1

1

21
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จ�านวนผู้ที่พ้นสภาพ 
พนักงาน	แยกตาม
จ�านวนปีที่ท�างาน	 
และเพศ

หญิง ชาย จ�านวนพนักงาน

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ

ต�่ากว่า 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

รวม 11 22.45 38 77.55 49 100.00

จ�านวนผู้ที่พ้นสภาพ	
พนักงาน	แยกตาม
สถานที่ท�างาน	 
และเพศ

หญิง ชาย จ�านวนพนักงาน

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

รวม 11 22.45 38 77.56 49 100.00

การลดลงของจ�านวนพนักงาน

ใน พ.ศ. 2559  อัตราพนักงานที่ลาออกด้วยความสมัครใจอยู่ที่ร้อยละ 4.28 ซึ่งกรณนีี้รวมถงึ
พนักงานเกษยีณอายุและพนักงานที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานจากองค์กรด้วยเหตุผลต่างๆ   

พนักงานใหม่	 
แยกตามช่วงอายุ	 
และเพศ

หญิง ชาย จ�านวนพนักงาน

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ

ต�่ากว่า 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

รวม 14 33.33 28 66.67 42 100.00

พนักงานใหม่	 
แยกตามสถานท่ีท�างาน	
และเพศ

หญิง ชาย จ�านวนพนักงาน

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ

กรุงเทพฯ 10 23.81 1 2.38 11 26.20

ระยอง 4 9.52 27 64.29 31 73.80

รวม 14 33.33 28 66.67 42 100.00



สิทธิประโยชน์ของพนักงาน
 
 SR  
 G4-LA2

กรณีการลาคลอด/การลา 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่บิดา มารดา
 
 SR  
 G4-LA3
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กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย ให้ความส�าคญัในเรือ่งความเป็นอยูท่ีด่ขีองพนกังาน โดยได้มอบ 
สทิธปิระโยชน์ให้แก่พนักงานทั้งในรูปแบบของสวัสดกิารและผลประโยชน์ในรูปแบบปกต ิ 
และสวัสดกิารถูกใจที่เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลอืกผลประโยชน์จากสวัสดกิารตาม
ความต้องการที่แตกต่างในหลากหลายทางเลอืกและสอดคล้องกับรูปแบบการด�าเนนิชวีติ
ของพนักงาน 

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

•	 สวสัดกิารถกูใจ	(Flexible	Benefit)	เริม่ขึน้เมือ่	พ.ศ.	2554	โดยสวสัดกิารถกูใจนีเ้ปิดโอกาส 
 ให้พนักงานสามารถเลอืกผลประโยชน์ตามความต้องการที่แตกต่างจากหลากหลาย 
 ทางเลอืกและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกปี ในขณะเดยีวกันยังคงได้รับผลประโยชน์ 
 และสวัสดกิารหลักๆ ของบรษิัทฯ เช่นเดมิ ซึ่งใน พ.ศ. 2559 มพีนักงานจ�านวน 930 คน 
 หรอืร้อยละ 99 เข้าร่วมรายการสวัสดกิารถูกใจนี้

•	 การให้รางวัลและชื่นชมในความส�าเร็จ	(Accelerate	Great	@	Dow)	ที่ดาว	เราสนับสนุน 
 การแสดงความชื่นชมและยนิด ีการให้รางวัล และการแสดงความขอบคุณพนักงาน 
 ที่สามารถปฏบิัตงิานได้ตามความคาดหวังหรอืสูงเกนิกว่าความคาดหวัง หรอืที่ให้ 
 การสนับสนุนกจิกรรม หรอืช่วยเหลอืเพื่อนพนักงานในด้านต่างๆ โดยที่ทั้งหัวหน้างาน 
 และเพื่อนร่วมงานสามารถเสนอชื่อและให้รางวัลแก่พนักงานเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ  
 ท้ังนี ้สามารถท�าได้โดยการมอบการ์ดแสดงความยนิด ีไปจนถงึการมอบเงนิรางวลัในมลูค่า 
 แตกต่างกนัไป ซึง่พนกังานสามารถ “ขอบคณุ” และชืน่ชมกนัได้ง่ายๆ ผ่านระบบอนิทราเนต็  
 ของบรษิัทฯ ชื่อว่า แอ็ค-เซลเออะเรท เกรท แอท ดาว

กลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย ให้โอกาสพนักงานทั้งหญงิและชายในการลาคลอดและลาเพื่อ
ปฏบิัตหิน้าที่มารดาและบดิา ใน พ.ศ. 2559 มพีนักงานจ�านวน 36 คน และพนักงานทั้งหมด 
กลับมาท�างานเมื่อระยะเวลาการลาสิ้นสุดลง

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 
แผนกำรออมเงิน 

เพื่อใช้หลังเกษียณอำยุ

 

แผนกำรรักษำพยำบำล 
ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก 

กำรคลอดบุตร  
และทันตกรรม

ประกันอุบัติเหตุประกันชีวิต 
 

 

วันลำหยุดพักผ่อนประจ�ำปี 
 วันหยุดตำมประเพณี  

และวันลำอื่นๆ 

กำรดูแลกรณี
ทุพพลภำพ

ประกันอุบัติเหตุ 
ระหว่ำงเดินทำงธุรกิจ

สวัสดิการที่ส�าคัญของพนักงานในรูปแบบอื่นๆ	ได้แก่





องค์กรพลเมืองท่ีดี
ของโลก  



สรุปข้อมูลด้านองค์กรพลเมืองที่ดี
ของโลก
 
 SR  
 G4-DMA

ตลอดระยะเวลา 50 ปีของการด�าเนนิธุรกจิในประเทศไทย ดาว ประเทศไทย ในฐานะบรษิัท
วทิยาศาสตร์ชัน้น�าและองค์กรพลเมอืงทีด่ขีองโลก เรามุง่สร้างแรงงานแห่งอนาคตทีม่คีณุภาพ 
และนวัตกรรมส�าหรบัการแก้ไขปัญหาทีท้่าทายและโซลชูนัใหม่ๆ ให้แก่โลก โดยเน้นน�าศกัยภาพ 
ของพนกังานมาช่วยสร้างคณุค่าทัง้ทางเศรษฐกจิและสังคม เพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้ 
และส่งเสรมิความส�าเร็จให้เกดิแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยนื

ใน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ดาว ประเทศไทย ได้ด�าเนนิกจิกรรมเพื่อสังคมตามแนวทางของดาว 
ในการเป็นองค์กรพลเมอืงที่ดขีองโลก ดังนี้

การสร้างแรงงานแห่งอนาคต	(Building	the	Workforce	of	Tomorrow)

เรามุ่งมั่นในการสร้างแรงงานแห่งอนาคต ด้วยการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญให้ 
ครูอาจารย์ การสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องสะเต็มศกึษาให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ และให้โอกาส 
และสนับสนุนในการพัฒนาทักษะของนักเรยีน นักศกึษาในหลากหลายพื้นความรู้ในเวทชีวีติ 
เพื่อให้เขายนืหยัดเป็นฟันเฟืองที่ส�าคัญและเป็นอนาคตของชาตติ่อไป						

1.	 การพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญให้ครูอาจารย์	(Educator	Empowerment)

 ที่ดาว เราเห็นความส�าคัญในการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญให้ครูอาจารย์  
 โดยเฉพาะในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และวชิาเคม ีเพราะเราเชือ่ว่าเมือ่ครอูาจารย์มศีกัยภาพ 
 และมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างอนาคตของชาต ิเขาจะมพีลังในการถ่ายทอดความรูสู่้เยาวชน  
 ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบการเรยีนการสอนในห้องเรยีนหรอืนอกห้องเรยีน หรอืการปรับ 
 ประยุกต์แผนการเรยีนการสอนให้เหมาะสมกับโลกแห่งความเป็นจรงิได้ ท้ายที่สุด  
 เยาวชนเหล่านี้จะได้รับประโยชน์จากการศกึษาที่เพิ่มขึ้น และเขาเหล่านี้จะเป็นก�าลัง 
 ที่ส�าคัญในการพัฒนาชาตแิละโลกของเราต่อไป

 1.1	 ห้องเรียนเคมีดาว

   ดาว ประเทศไทย ร่วมมอืกับสมาคมเคมแีห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ 
   ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลักษณ์ อคัรราชกมุาร ี 
   รวมถงึพันธมติรที่ส�าคัญ ได้แก่ องค์การพพิธิภัณฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิด�าเนนิ 
   โครงการ “ห้องเรยีนเคมดีาว” อย่างต่อเนื่องมากว่า 4 ปีแล้ว โดยเน้นพัฒนา 
   การเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์โดยเฉพาะการทดลองเคมเีพือ่เพิม่ประสบการณ์และ 
	 	 	 ศกัยภาพของครแูละนกัเรยีนด้วยเทคนคิปฏบิัตกิารเคมแีบบย่อส่วน	(Small-Scale	 
	 	 	 Chemistry	Laboratory)	อันเป็นวธิกีารเรยีนรูก้ารทดลองเคมทีีม่ปีระสทิธภิาพและ 
   ความปลอดภยัสูง ได้รบัการยอมรบัจากยเูนสโก และถอืเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชน 
   ได้น�าเอาหลักสูตรนี้มาใช้ในระบบการศกึษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม โครงการ 
   ห้องเรยีนเคมดีาวเริม่น�าร่องทีจ่งัหวดัระยองใน พ.ศ. 2556 - 2557 ขยายสูจ่งัหวดัต่างๆ  
   ในภาคตะวันออกใน พ.ศ. 2558 และสู่ระดับประเทศใน พ.ศ. 2559 นับตั้งแต่ 
   เริ่มโครงการมอีาจารย์เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 400 คน จาก 176 โรงเรยีนและม ี
   นกัเรยีนทีไ่ด้รบัประโยชน์แล้วทัง้สิน้กว่า 30,000 คน กจิกรรมหลกัๆ ของโครงการ 
   ได้แก่ การฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารให้แก่คณาจารย์ผู้สอนวทิยาศาสตร์ การตดิตาม 
   และประเมนิผลการสอน การประกวดการน�าเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์ระดบั 
	 	 	 ประเทศ	Dow-CST	Award	และการอบรมครูต้นแบบห้องเรยีนเคมดีาว	เพื่อพัฒนา 
   วทิยากรปฏบิตักิารเคมแีบบย่อส่วนในประเทศไทยให้มศีกัยภาพพร้อมทีจ่ะเผยแพร่ 
   เทคนคิปฏบิัตกิารเคมแีบบย่อส่วนให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป 

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 255956



2.	 ห้องเรียนเพื่ออาชีพ	(Classroom	to	Career)

 ดาว ประเทศไทย เชือ่ว่า การสร้างแรงบนัดาลใจและส่งเสรมิให้เยาวชนรกัและสนใจในวชิา 
 วทิยาศาสตร์หรอืสะเต็มนั้น จะเป็นพื้นฐานส�าคัญต่อความส�าเร็จในวชิาชพีในอนาคต 
 ของพวกเขา รวมถงึจะส่งผลดตี่อพัฒนาการด้านการศกึษาของชาตใินระยะยาว บรษิัทฯ  
 จงึมุ่งด�าเนนิกจิกรรมที่ส่งเสรมิด้านการศกึษาวทิยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง 
 ในหลากหลายรปูแบบ ซึง่รวมไปถงึกจิกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการศกึษาในรปูแบบอืน่ๆ ด้วย 

 2.1	 รางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

   ดาว ประเทศไทย ร่วมมอืกับบรษิัท เอสซจี ีเคมคิอลส์ สมาคมวศิวกรรมเคมแีละ 
   เคมปีระยกุต์แห่งประเทศไทย (สวคท.) ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.)  
   และส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(สนช.) ด�าเนนิโครงการรางวลันวตักรรมวทิยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนืมาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 โครงการดังกล่าว 
   เป็นการส่งเสรมิให้นักศกึษาคดิค้นนวัตกรรมโดยใช้วธิกีารทางวทิยาศาสตร์และ 
   เทคโนโลยไีปพร้อมๆ กบัการตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม จวบจน พ.ศ. 2559 
    โครงการรางวัลนวัตกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนืได้ 
   ด�าเนนิการตดิต่อกันมาเป็นปีที่ 9 แล้ว โดยมนีักศกึษาจากมหาวทิยาลัยชั้นน�า 
   ทัว่ประเทศส่งผลงานการสร้างสรรค์ทางนวตักรรมเข้าร่วมโครงการแล้วจ�านวนทัง้สิน้  
   386 ผลงาน  

 2.2	 พัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี

   โครงการพัฒนาช่างเทคนคิวศิวกรรมเคมเีป็นความร่วมมอืระหว่างสถาบัน 
   ปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทยกับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมขีองสภาอุตสาหกรรม 
   แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนแนวใหม่ให้กับนักเรยีนช่างเทคนคิ  
   หลักสูตร 2 ปี โดยผ่านกระบวนการเรยีนรูภ้ายใต้แนวคดิ “การเรยีนรูว้ธิกีารเรยีน” 
		 	 	 หรอื	Learn	How	to	Learn	และ	“การเรยีนรูด้้วยการลงมอืท�า”	หรอื	Learning	by	Doing 
        ท้ังนี ้นบัตัง้แต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ดาว ประเทศไทย ได้ให้การสนบัสนนุโครงการ 
   ดงักล่าวเป็นมลูค่า 6.5 ล้านบาท ปัจจบุนัมนีกัศกึษาทีจ่บหลักสูตรแล้วจ�านวน 8 รุน่ 
     และบรษิัทฯ ได้รับนักศกึษาจากโครงการนี้จ�านวน 15 คนเข้ามาเป็นพนักงาน  
   นอกจากนี้ พนักงานของดาว ประเทศไทย ได้อาสาเป็นอาจารย์พเิศษร่วมสอน 
   นักศกึษาเกี่ยวกับการปฏบิัตงิานในโรงงานให้นักศกึษาในโครงการอกีด้วย

 2.3	 โรงเรียนของหนูปลอดภัย

   ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ดาว ประเทศไทย ให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรกเสมอ  
   พนกังานดาวอาสาของบรษิทัฯ จงึให้ความส�าคญักบัการปลกูฝังการตระหนกัรูใ้นเรือ่ง 
   ความปลอดภัยให้กับเด็กๆ และช่วยปรับปรุงความปลอดภัยให้กับโรงเรยีนในชุมชน 
   ใกล้เคยีงเพื่อให้แน่ใจว่านักเรยีนมสีภาพแวดล้อมในสถานศกึษาที่ดแีละปลอดภัย  
   ทุกๆ ปี พนักงานดาวอาสาจะจัดกจิกรรมให้ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย 
   และซ่อมแซมอุปกรณ์หรอืสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อความปลอดภยั 
   แก่นักเรยีน นับตั้งแต่ พ.ศ. 2551 บรษิัทฯ ได้จัดกจิกรรมดังกล่าวมาแล้วทั้งสิ้น  
   21 โรงเรยีน ซึง่มนีกัเรยีนเข้าร่วมกจิกรรมทัง้สิน้ 1,210 คน และพนกังานดาว  อาสา 
   ร่วมกจิกรรมมากกว่า 100 คน  

 2.4	 อุปถัมภ์โรงเรียนกับหอการค้าอเมริกัน

   ดาว ประเทศไทย ร่วมกับหอการค้าอเมรกิัน ด�าเนนิโครงการอุปถัมภ์โรงเรยีนใน 
   จังหวัดระยอง โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปกรณ์พื้นฐาน  
   อาชวีอนามัย และสิ่งแวดล้อมของโรงเรยีน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลอืทาง 
   การศกึษาแก่เดก็นกัเรยีน นบัตัง้แต่ พ.ศ. 2551 บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการปรบัปรงุซ่อมแซม  
   โรงเรยีนต่างๆ ไปแล้ว 11 แห่ง มนีักเรยีนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการจ�านวน 
   ทั้งสิ้นกว่า 6,500 คน 
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การคิดค้นนวัตกรรมส�าหรับการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายและโซลูชันใหม่ๆ	ให้แก่โลก	 
(Innovating	for	Global	Solutions)

ดาวมุ่งเน้นการน�าเอาความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยแีละผลติภัณฑ์นวัตกรรมของเรา  
ผนวกเข้ากับศักยภาพของพนักงานของเรา เพื่อคดิค้นนวัตกรรมหรอืโซลูชันที่ตอบโจทย์
ความท้าทายต่างๆ ที่เกดิขึ้นในโลก และตอบสนองความต้องการของผู้คน ทั้งในเรื่อง 
การกระจายอาหารไปยังผู้บรโิภคได้อย่างเหมาะสม การมนี�้าสะอาดไว้ใช้อุปโภคและบรโิภค
อย่างเพยีงพอ และการมทีี่อยู่อาศัยและแหล่งพลังงานที่เหมาะสม สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะ 
ส่งผลกระทบเชงิบวกให้เกดิแก่โลกของเรา และจะช่วยสร้างชุมชนที่ยั่งยนืไปพร้อมๆ กับ 
ความส�าเร็จทางธุรกจิ 

1.	 การเพิ่มผลผลิตด้านอาหารและป้องกันของเสีย	(Increase	Food	Productivity	and		
	 Prevent	Waste)

 ดาวทั่วโลกให้ความส�าคัญต่อการเพิ่มผลผลติด้านอาหารและป้องกันการเน่าเสยีของ 
 อาหารก่อนถงึมอืผูบ้รโิภค เพือ่ให้อาหารทีผ่ลติได้นัน้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ 
 ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างแท้จรงิ ส�าหรับโครงการของประเทศไทยที่สอดคล้องกับแนวทางนี้คอื  
 โครงการดาว เคมคิอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยนื ซึ่งจะไม่ได้มุ่งเน้นอุตสาหกรรมอาหาร 
 เท่านั้น แต่โครงการดังกล่าวครอบคลุมถงึอุตสาหกรรมที่หลากหลายของผู้ประกอบการ 
 รายย่อยในประเทศ ทัง้นี ้เป็นการเพิม่ผลผลติและลดของเสยีทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการผลติ  
 อกีด้วย

 1.1	 ดาว	เคมิคอล	เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน

   รางวัล	2014	Asian	CSR	Award*

   ดาว ประเทศไทย ร่วมมอืกบัมลูนธิสิถาบนัสิง่แวดล้อมไทย กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 
   กระทรวงอุตสาหกรรม และหุ้นส่วนเชงิสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐ ได้รเิริ่มจัดท�า 
   โครงการระยะยาวชือ่ “ดาว เคมคิอล เพือ่อตุสาหกรรมยัง่ยนื” มาตัง้แต่ พ.ศ. 2554 
		 	 	 โดยได้น�าหลักการลนีเพื่อสิ่งแวดล้อม	(Lean	Management	for	Environment)	 
   เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม ปรับปรุงมาตรฐาน 
   ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งส่งผลให้มปีระสทิธภิาพด้านการบรหิาร 
   จัดการ และด้านการผลติเพิ่มขึ้น รวมทั้งมผีลก�าไรเพิ่มขึ้นด้วย

   หมายเหตุ: * โครงการ “ดาว เคมคิอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยนื” ได้รับรางวัลชนะเลศิด้าน 
   ความรบัผดิชอบต่อสงัคมแห่งภมูภิาคเอเชยี ประจ�าปี พ.ศ. 2557 (2014 Asia CSR Award) จากสถาบนั  
   Asian Institute of Management-Ramon V. del Rosario, Sr., Center for Corporate Social  
   Responsibility (AIM-RVR CSR Center) ส�าหรับโครงการที่มคีวามเป็นเลศิด้านสิ่งแวดล้อม  
   และถอืเป็นรางวัลแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ในสาขาสิ่งแวดล้อม 
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ความส�าเร็จที่ส�าคัญ
 

พ.ศ. 2555 

• พัฒนาหลักสูตรและจัดท�าคู่มอืการฝึกอบรมส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม  
 หลักในประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมยา สิ่งทอ เครื่องดื่ม โลหะ เซรามกิ  
 และอุตสาหกรรมทั่วไป  
• ฝึกอบรมเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพษิ 
 อย่างยั่งยนื” ให้กับทั้งหกกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ด้วย 

พ.ศ. 2556     

• จัดฝึกอบรมเพิ่มเตมิอกี 3 หลักสูตร ได้แก่  
 1.  การจัดการองค์กรแบบครบวงจรด้วยหลักการลนีเพื่อสิ่งแวดล้อม  
 2.  การพัฒนาผลติภัณฑ์สเีขยีวเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยนื  
 3.  การด�าเนนิการแบบธุรกจิสเีขยีว น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยนื 

พ.ศ. 2557  

• ให้ค�าปรกึษาเชงิลกึแก่องค์กรธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถงึ  
 หน่วยงานไม่แสวงหาก�าไรทั้งสิ้น 20 แห่ง ด้วยหลักการลนีเพื่อ 
 สิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2558  

• สร้างองค์กรแห่งการเรยีนรู้ด้านลนีเพื่อสิ่งแวดล้อม ฝึกอบรมเชงิลกึ  
 อย่างเข้มข้น พัฒนาและสร้างที่ปรกึษาลนีเพื่อสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2559 

•	 จัดงานสัมมนา	“SMEs	ไทย	Spring	up	เข้าสู่อุตสาหกรรม	4.0”	 
 โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
 และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานจ�านวน 496 คน 
• จัดอบรมหลักสูตร “เตรยีมความพร้อมสร้างคนรุ่นใหม่พัฒนาองค์กร  
 ด้วยลนีเพื่อสิ่งแวดล้อม” และหลักสูตรเทคนคิการบรหิารจัดการด้วย   
	 Lean	Management	for	Environment	และ	Innovative	Technology

ผลสัมฤทธิ์ที่เกดิขึ้นจากการด�าเนนิโครงการดาว เคมคิอล 
เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยนื มาอย่างต่อเนื่อง มดีังนี้

• มผีูไ้ด้รบัประโยชน์ตรงจากโครงการทัง้ด้านการฝึกอบรม 
  สัมมนา และการให้ค�าปรกึษาเชงิลกึ ฯลฯ รวมแล้วกว่า  
 5,600 คน

• สร้างเครอืข่ายลนีเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วกว่า 1,000 คน  
 และขยายสู่ภาคส่วนอื่นๆ ให้มกีารน�าองค์ความรู้ที่ได้รับ 
	 ไปสู่การปฏบิัตใินลักษณะ	“Good	Practice”	และเป็น	
 ช่องทางในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในระยะยาว

• ยกระดับผู้ประกอบการ 20 องค์กร ที่เข้าร่วมโครงการ 
 ให้ค�าปรกึษาเชงิลกึ ซึง่สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 
 ได้เฉลีย่ร้อยละ 30 ลดต้นทุนการผลติและต้นทุนพลงังาน  
 ได้กว่า 57 ล้านบาท ลดผลกระทบด้านมลพษิได้กว่า 
 ร้อยละ 10 และเพิ่มคุณภาพชวีติที่ดใีห้กับพนักงาน  
 ได้กว่า 8,000 คน รวมทั้งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
 ที่มตี่อชุมชนรอบข้างได้ในวงกว้าง  
 (หมายเหตุ: ข้อมูลจากมูลนธิสิถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)

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

2.	 การเข้าถึงแหล่งน�้าสะอาดและการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่	(Water	Access	and	Reuse)

 ปัญหาน�้าในประเทศไทยที่ท้าทาย ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง  ปัญหาอุทกภัย ซึ่งส่งผลต่อ 
	 การปนเปื้อนในน�้าดื่มและโรคที่มากับน�้า	การขยายตัวของเมอืงที่รวดเร็วในประเทศไทย	 
 การเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากร รวมถงึการขยายตวัของภาคการเกษตรและอตุสาหกรรม  
 เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกดิการใช้น�้าบาดาลในปรมิาณมาก และส่งผลให้เกดิมลภาวะทางน�้า 
 ทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่ส่งผลต่อคณุภาพของแหล่งน�า้และปรมิาณทรพัยากรน�า้ของประเทศ สิง่ต่างๆ 
 เหล่านี้ล้วนเป็นแรงผลักดันส�าคัญให้ภาครัฐและภาคเอกชนผสานความร่วมมอืในการหา 
 วธิแีก้ไขปัญหาด้านกระบวนการบ�าบัดน�้าทิ้งและการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ให้เกดิประโยชน์ 
 สูงสุด 

 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ดาว ประเทศไทย บรจิาคหน่วยกรองน�้าระบบรเีวริ์สออสโมซสิ 
 แบบเคลื่อนที่จ�านวน 2 เครื่อง มูลค่ากว่า 6 ล้านบาทให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อรับมอืกับ 
 ปัญหาการขาดแคลนน�า้ส�าหรบัการบรโิภคในประเทศไทย โดยเฉพาะพืน้ทีท่ีป่ระสบภยัแล้ง 
 และน�้าท่วม นอกจากนี้ ดาว ประเทศไทย และพนักงานอาสา ได้มโีอกาสสนับสนุนชุมชน 
 ท้องถิ่น โดยเฉพาะในจังหวัดระยอง ด้วยการมอบเครื่องกรองน�้าพร้อมตดิตั้งและให้ 
 ค�าแนะน�าในการบ�ารุงรักษา เพื่อให้เกดิความมั่นใจว่าชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้าถงึน�้าดื่ม 
 ที่ถูกสุขอนามัย และมนี�้าเพยีงพอต่อการใช้งานในชวีติประจ�าวัน



การเสรมิสร้างความส�าเรจ็ของชมุชน 
และการสร้างการมีส่วนร่วม
 
 SR  
 G4-SO1
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 ใน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมมือกับส�านักงานบรรเทาทุกข์และ 
 ประชานามยัพทิกัษ์ สภากาชาดไทย ตดิตัง้เครือ่งกรองน�า้ดืม่สะอาดจ�านวน 2 เครือ่ง ให้แก่ 
 ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยบ้านแม่ระมดีหลวง อ�าเภออมก๋อย  
 จังหวัดเชยีงใหม่ และศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยแม่ฟ้าหลวง 
 บ้านห้วยปูด อ�าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจังหวัดน่าน เพื่อให้นักเรยีนและประชาชนในพื้นที่ 
 ได้มนี�า้ดืม่สะอาดส�าหรบับรโิภค และใน พ.ศ. 2560 กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย จะร่วมมอืกบั 
 ส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพทิกัษ์ สภากาชาดไทย เพือ่ตดิตัง้เครือ่งกรองน�า้ดืม่ 
 สะอาดให้แก่โรงเรยีนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศจ�านวน 50 เครื่อง โดยจะคัดสรร 
 เครื่องกรองน�้าและไส้กรองที่เหมาะสมกับสภาพน�้าดบิและปรมิาณความต้องการของ 
 แต่ละพื้นที่ ให้ความรู้แก่ผู้รับผดิชอบในเรื่องการบ�ารุงรักษาเครื่องกรองน�้าอย่างถูกวธิ ี 
 พร้อมทั้งยังมรีะบบการบ�ารุงรักษาที่มปีระสทิธภิาพตลอดอายุการใช้งาน เพื่อให้นักเรยีน 
 ได้ดื่มน�้าสะอาด ลดการเจ็บป่วยและการขาดเรยีนของเด็กไทยที่เกดิจากการดื่มน�้า 
 ไม่สะอาด อันเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรยีนของเยาวชน 

การเสริมสร้างความส�าเร็จของชุมชนและการสร้างการมีส่วนร่วม

ด้วยความมุง่มัน่ในการเป็นองค์กรพลเมอืงทีด่ขีองสงัคม ดาว ประเทศไทย มพีนัธสญัญาจะร่วม 
เสรมิสร้างความส�าเรจ็ให้กบัชมุชน โดยเฉพาะชมุชนในจงัหวดัระยอง ซึง่เป็นชมุชนพืน้ทีป่ฏบิตั ิ
งานของเรา ให้มคีุณภาพชวีติที่ด ีและประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยนื โดยได้ด�าเนนิกจิกรรม
ด้านความรับผดิชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ประกอบด้วยกจิกรรมการเสรมิสร้างความส�าเร็จ
ของชุมชนและการสร้างการมสี่วนร่วมในชุมชน

1.	 การเสริมสร้างความส�าเร็จของชุมชน

 1.1	 โครงการดาว	–	อีเอฟ	พัฒนาเยาวชนสู่ความส�าเร็จ	เพื่อเมืองระยองผาสุก

   โครงการดาว – อเีอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความส�าเร็จ เพื่อเมอืงระยองผาสุก เริ่มขึ้น 
   เมื่อ พ.ศ. 2559 โดยกลุ่มบรษิัท ดาว ประเทศไทย มคีวามมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้าง 
   เมอืงระยองให้เป็นเมอืงต้นแบบแห่งความสุข มชีุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข 
   และมคีรอบครวัทีเ่ข้มแข็ง  โดยได้รบัการสนบัสนนุจากทุกภาคส่วนในจงัหวัดระยอง 
		 	 	 และ	Thailand	EF	Partnership	โดยมุ่งเน้นการปรับใช้หลักการพัฒนาทักษะสมอง 
	 	 	 เพื่อชวีติที่ส�าเร็จ	(Executive	Functions:	EF)	ในการเลี้ยงดูเด็กเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย	
   ภายในครอบครวั โรงเรยีน และชมุชนในจงัหวัดระยอง อกีทัง้ยงัเป็นการสร้างชมุชน 
   ที่เข้มแข็งและท�างานในเชงิป้องกันปัญหา อาท ิการตดิยาเสพตดิ การพนัน คุณแม่ 
   วัยใส เยาวชนตดิเกม หรอืความรุนแรงในครอบครัว และการหาแนวทางให้พ่อแม่ 
   รับมอืกับปัญหาในอนาคต  ถอืเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มโีครงการในพื้นที่ 
   ขนาดใหญ่ระดับเมอืงลักษณะนี้และมกีารผสานความร่วมมอืในการขับเคลื่อนของ 
   ทุกภาคส่วน



Executive Functions (EF) 
หรอืทกัษะสมองเพือ่ชวีติทีส่�าเรจ็ คอืชดุกระบวนการทางความคดิซึง่อยูใ่นสมองส่วนหน้าภายใต้
กะโหลกหน้าผากของคนเรา ซึ่งสมองส่วนนี้ท�างานเปรยีบเสมอืนผู้บรหิารสูงสุดขององค์กร 
ในการควบคมุความคดิ	การตดัสนิใจ	อารมณ์	การแสดงออก	และการกระท�าของมนษุย์	ซึง่ทกัษะ	EF	 
ช่วยให้เราวางแผน มุง่ใจจดจ่อ จ�าค�าสัง่ และจดัการกบังานหลายๆ อย่างให้ลลุ่วงเรยีบร้อยได้ สามารถ 
จัดล�าดับความส�าคัญของงาน วางเป้าหมายและท�าไปเป็นขั้นตอนจนส�าเร็จ รวมทั้งควบคุมแรงอยาก
และแรงกระตุน้ทัง้หลาย ไม่ให้สนใจไปนอกลูน่อกทาง เหมอืนกบัระบบควบคมุการบนิในสนามบนิทีต้่องจดัการกบั 
เที่ยวบนิเข้า-ออกจ�านวนหลายสบิเที่ยวในเวลาเดยีวกัน	และทักษะนี้ถอืเป็นทักษะส�าคัญที่ควบคุม	IQ	และ	EQ	
ของมนุษย์อกีขั้นหนึ่ง	ซึ่งทักษะสมอง	EF	นั้นประกอบได้ด้วยทักษะย่อยๆ	จัดเป็นสามกลุ่มทักษะ	ได้แก่

 

โดยปกตแิล้ว	มนุษย์ทุกคนใช้ทักษะสมอง	EF	อยู่ตลอดเวลา	แต่จะใช้ทักษะต่างๆ	เหล่านี้อย่างมปีระสทิธภิาพ
หรอืไม่นั้นต้องอาศัยการปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัยอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ ผ่านแนวทางต่างๆ ได้แก่ การสร้าง
ความผูกพันและไว้วางใจให้เกดิขึ้น การดูแลสุขภาพทางกายภาพของสมองให้แข็งแรง การสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม และการได้รับประสบการณ์เรยีนรู้ที่หลากหลาย จนทักษะนี้ฝังตัวก่อรูปเป็นโครงสร้างของเซลล์
ประสาทในสมองที่แข็งแรง ถ้าทักษะเหล่านี้ถูกพัฒนาได้ดเีต็มศักยภาพ จะส่งผลต่อพื้นฐานนสิัยให้เตบิโตแล้ว
คดิเป็น ท�าเป็น เรยีนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็น และหาความสุขเป็น

3. กลุ่มทักษะก�ากับตนเอง 

ประกอบด้วยทักษะจดจ่อใส่ใจ 
ทักษะการควบคุมอารมณ์  

และทักษะตดิตามประเมนิตนเอง

1. กลุ่มทักษะพื้นฐาน 

กลุ่มทักษะนี้เป็นส่วนประกอบ 
ทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่ เป็น “ฐาน” 
ของการพัฒนา	EF	ด้านอืน่ๆ	 

ทีอ่ยูร่อบนอก ประกอบด้วยทกัษะ
จ�าเพือ่ใช้งาน ทกัษะยดืหยุน่ความคดิ 

และทกัษะยัง้คดิไตร่ตรอง

2. กลุ่มทักษะปฏิบัติ 

ประกอบด้วย ทกัษะรเิริม่และลงมอืท�า 
ทกัษะวางแผน จดัระบบและด�าเนนิการ 

และทักษะมุ่งเป้าหมาย

   ส�าหรบัใน พ.ศ. 2559 ทีผ่่านมา ดาว ประเทศไทย พร้อมท้ังภาคเีครอืข่ายและแกนน�า 
   วัคซนีชวีติ ได้ด�าเนนิโครงการ “ดาว – อเีอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความส�าเร็จ เพื่อ 
   เมอืงระยองผาสุก” โดยจัดกจิกรรมเพื่อขยายองค์ความรู้และพัฒนากจิกรรมเพื่อ 
	 	 	 ส่งเสรมิทักษะ	EF	ในหลากหลายรูปแบบ	ได้แก่

   •	 สัมมนาเชงิปฏบิัตกิาร	“การสร้างภูมคิุ้มกันชวีติที่ดใีห้กับเด็กด้วยชุดความรู้	EF” 
     แก่ทมีแกนน�าวัคซนีชวีติ โดยมอี�าเภอบ้านฉางและต�าบลมาบตาพุดเป็นพื้นที่ 
    น�าร่อง จ�านวน 120 คน 

   • ร่วมวางแผนกจิกรรมกบัทมีแกนน�าวคัซนีชวีติในพืน้ทีต่่างๆ อกีทัง้ให้การสนบัสนนุ 
    สือ่และอปุกรณ์ส�าหรบัการด�าเนนิกจิกรรม เพือ่เสรมิความพร้อมก่อนลงพืน้ทีจ่รงิ 

   •	 พัฒนากจิกรรมส่งเสรมิ	EF	ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	โดยทมีแกนน�าวัคซนีชวีติ 
    ขยายผลองค์ความรูสู่้ชมุชนในแต่ละพืน้ที ่จากกจิกรรมเหล่านี ้ส่งผลให้มผีูไ้ด้รบั 
    ประโยชน์จากโครงการฯ เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 2,575 คน โดยกจิกรรมต่างๆ  
    ประกอบด้วย

    »	 จัดกจิกรรมแนะน�าทักษะ	EF	ให้กับกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กๆ	ในงาน	 
     “ดาว-อพวช. คาราวานวทิยาศาสตร์ ปี 3” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  
     จังหวัดระยอง ซึ่งมผีู้เข้าร่วมจ�านวนทั้งสิ้น 800 คน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 61

สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “การสร้างภมูคิุม้กนั
ชีวิตที่ดีให้กับเด็กด้วยชุดความรู้ EF”  
แก่ทีมแกนน�าวัคซีนชีวิต



    »	 บูรณาการ	EF	เข้ากับกจิกรรมส่งเสรมิการอ่านเคลื่อนที่ของงานห้องสมุด 
     เทศบาลเมอืงมาบตาพุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง จ�านวน 2 ครั้ง  
     ซึ่งมผีู้เข้าร่วมจ�านวนทั้งสิ้น 275 คน

    »	 จัดกจิกรรมส่งเสรมิความรู้เรื่อง	EF	ณ	ลานกจิกรรม	EF	สนามกฬีาเทศบาล 
     เมอืงบ้านฉาง จ�านวน 8 ครั้ง ซึ่งมผีู้เข้าร่วมจ�านวนทั้งสิ้น 625 คน

    » แกนน�าวัคซนีชวีติจากโรงพยาบาลบ้านฉางและอาสาสมัครสาธารณสุข 
	 	 	 	 	 ประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	บ้านฉาง	จัดสัมมนาเชงิปฏบิัตกิารเกี่ยวกับทักษะ	EF 
      ในวันประชุมประจ�าเดอืนของ อสม. เพื่อขยายความรู้สู่เพื่อน อสม. โดย 
     มเีจ้าหน้าทีก่องสาธารณสขุ เทศบาลเมอืงบ้านฉาง เข้าร่วมงานจ�านวน 256 คน

    » จัดกจิกรรมห้องเรยีนพ่อแม่ จ�านวน 3 ครั้ง มผีู้เข้าร่วมงานและผู้ได้รับ 
     ประโยชน์ทั้งสิ้นจ�านวน 330 คน

     > แกนน�า อสม. บ้านฉาง ร่วมกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมอืง 
	 	 	 	 	 	 บ้านฉาง	จัดกจิกรรมเสรมิความรู้	EF	ให้กับผู้ปกครองและนักเรยีน 
      ในวันปฐมนเิทศนักเรยีนของโรงเรยีน มผีู้เข้าร่วมงานจ�านวน 150 คน

     > ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต�าบลมาบข่า อ�าเภอนคิมพัฒนา แกนน�า 
      วัคซนีชวีติจากโรงพยาบาลบ้านฉาง เป็นวทิยากรบรรยายเกี่ยวกับ 
	 	 	 	 	 	 การพัฒนาการเด็ก	การดูแลสุขภาพเด็ก	และเสรมิทักษะ	EF	ให้แก่ 
      ผู้ปกครองจ�านวน 60 คน

     > แกนน�าวัคซนีชวีติ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข 
      ประจ�าหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ต�าบลส�านักท้อน ร่วมกับครูโรงเรยีนวัดส�านัก 
	 	 	 	 	 	 กะท้อน	จัดกจิกรรมเสรมิความรู้	EF	ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรยีนระดับ 
      ปฐมวัยจ�านวน 120 คน

    » ขยายความรู้สู่เพื่อนครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ทั้งหมด 9 แห่ง  
     ในเขตอ�าเภอบ้านฉาง และโรงเรยีนวัดเขาห้วยมะหาด มผีู้ได้รับประโยชน์ 
     ทั้งสิ้นจ�านวน 60 คน

    » แกนน�าวัคซนีชวีติ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบลบ้านพยูน เทศบาล 
	 	 	 	 	 ต�าบลบ้านฉาง	จดักจิกรรมวคัซนีร่างกาย	วคัซนีชวีติ	น�าความรู	้EF	ไปขยายผล 
     ให้กับ อสม. และผู้ปกครองที่มลีูกอายุ 2 - 4 ขวบ ณ โรงพยาบาลส่งเสรมิ 
     สุขภาพต�าบลบ้านพยนู มผีูเ้ข้าร่วมงานและผูไ้ด้รบัประโยชน์ทัง้สิน้จ�านวน 40 คน

    » ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรยีนวัดพลา จัดกจิกรรม โครงการฟันสวย ยิ้มใส  
	 	 	 	 	 ใส่ใจสขุภาพ	บรูณาการองค์ความรู	้EF	เข้าไปอยูใ่นแผนงานโครงการฟันสวย	 
     ยิม้ใส ใส่ใจสุขภาพ มผีูเ้ข้าร่วมงานและผูไ้ด้รบัประโยชน์ท้ังสิน้จ�านวน 30 คน

    »	 บรูณาการองค์ความรู	้EF	เข้าไปอยูใ่นแผนงานโครงการพฒันาเดก็ด	ีเริม่ที่ 
      “นมแม่” ณ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบลบ้านพลา มผีู้ได้รับประโยชน์ 
     ทั้งสิ้นจ�านวน 20 คน

    » แกนน�าวัคซนีชวีติ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ 
     ต�าบล บ้านสระแก้ว ร่วมกับครูโรงเรยีนวัดสระแก้ว จัดกจิกรรม “บ้าน 
     โรงเรยีนล้อมรัก” ให้กับผู้ปกครองและเด็กๆ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะ 
	 	 	 	 	 สมอง	EF	ร่วมกับบุตรหลาน	มผีู้เข้าร่วมงานจ�านวน	60	คน

    » พัฒนาองค์ความรู้ให้กับทมีแกนน�าวัคซนี และจัดเวทใีห้มโีอกาสได้แบ่งปัน 
     ประสบการณ์และองค์ความรู้ “ทักษะสมองเพื่อชวีติที่ส�าเร็จ” รวมถงึ 
	 	 	 	 	 การขับเคลือ่น	EF	ในจงัหวดัระยอง	ในการเสวนา	“EF	Inspire:	ประสบการณ์		
	 	 	 	 	 การขับเคลือ่น	EF”	ในกจิกรรม	EF	SYMPOSIUM	ณ	อาคารศนูย์การประชมุ 
     อมิแพคฟอรัม่ เมอืงทองธาน ีจงัหวดันนทบรุ ีมผีูเ้ข้าร่วมงานและผูไ้ด้รบัประโยชน์  
     ทั้งสิ้นจ�านวน 19 คน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 255962

แกนน�าวัคซีนชีวิตขยายผลองค์ความรู้ 
สู่ชุมชน

เสวนา “EF Inspire: ประสบการณ์ 
การขับเคลื่อน EF” ในกิจกรรม EF  
SYMPOSIUM



 1.2	 แผนพัฒนาบ้านฉาง

   ดาว ประเทศไทย ให้การสนบัสนนุอ�าเภอบ้านฉางในการจดัท�า “แผนพฒันาบ้านฉาง”  
   ซึง่เปิดโอกาสให้สมาชกิใน 22 หมูบ้่าน 3 ต�าบลในเขตอ�าเภอบ้านฉาง จงัหวดัระยอง  
   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท�าแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุน 
   การเสรมิสร้างความส�าเร็จของชุมชนในการพัฒนาอย่างยั่งยนื โดยในแผนระบุถงึ 
   โครงการต่างๆ ที่ส�าคัญต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยนื รวมทั้งระบุว่าโครงการใด 
   ทีส่ามารถน�าไปด�าเนนิการได้เอง หรอืต้องร่วมมอืกบัภาครฐับาลหรอืภาคเอกชนต่อไป 
   นอกจากนี้ ยังช่วยเปิดโอกาสให้สมาชกิในชุมชนสามารถเข้าถงึทรัพยากรต่างๆ  
   ได้ด้วย โดยใน พ.ศ. 2556 บรษิัทฯ และชุมชนในอ�าเภอบ้านฉางได้ร่วมจัดท�า 
   แผนพัฒนาจนแล้วเสร็จ และได้มกีารส่งมอบแผนให้กับผู้แทนชุมชนและอ�าเภอ 
   บ้านฉางไปเมื่อเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2556 

   ใน พ.ศ. 2559 ดาว ประเทศไทย ได้เดนิหน้าปฏบิตังิานตามแผนพฒันาบ้านฉาง ดังนี้  

	 	 	 • ร่วมกบัองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ (อพวช.) จดักจิกรรม “ดาว-อพวช. คาราวาน 
     วทิยาศาสตร์” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้ 
    วทิยาศาสตร์ในจงัหวดัระยอง โดยมนีกัเรยีนจากโรงเรยีนต่างๆ ในจงัหวัดระยอง 
    เข้าร่วมกจิกรรมกว่า 10,000 คน 

   • จัดท�าโครงการ “เพลนิอังกฤษกับพี่ๆ ดาว” ซึ่งเป็นหลักสูตรพเิศษที่เปิดสอน 
    ในช่วงวันเสาร์และอาทติย์ โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
    ให้กบัเดก็ปฐมวยัอาย ุ9 - 12 ปี ซึง่กจิกรรมนีถ้อืเป็นความต้องการของคนในพืน้ที ่ 
    อย่างแท้จรงิ ตัง้แต่ พ.ศ. 2557 มเียาวชนในพืน้ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมทัง้สิน้ 1,000 คน

   • ร่วมกบัทางสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศทีม่ชีือ่เสยีงในการพฒันาทักษะภาษา  
    อังกฤษให้กับคุณครูต่างๆ ในพื้นที่ จ�านวนกว่า 120 คน

 1.3	 โครงการยั่งยืน	ปลอดภัย	ใส่ใจชุมชน

   ตัง้แต่ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ดาว ประเทศไทย ได้เริม่ด�าเนนิโครงการเพือ่สงัคมและ 
   สิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อ “ยั่งยนื ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน  
   รวมกลุ่มเพื่อน�าเสนอโครงการที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพชวีติให้แก่ชุมชนในจังหวัด 
   ระยอง ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะให้โอกาสพนักงานได้ช่วยเหลอืชุมชนที่พวกเขา 
   อาศัยอยู่แล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะให้เขาเหล่านั้นใกล้ชดิและสร้างความสัมพันธ์อันด ี
   ต่อชุมชนใกล้เคยีงอกีด้วย ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มด�าเนนิโครงการมพีนักงานดาวอาสา 
   เกอืบ 600 คน ได้มโีอกาสร่วมท�ากจิกรรม ภายใต้โครงการ “ยั่งยนื ปลอดภัย  
   ใส่ใจชมุชน” แล้วทัง้สิน้ 15 โครงการ โดยใน พ.ศ. 2559 นี ้ได้ด�าเนนิงาน 5 กจิกรรม  
   ประกอบด้วย

   • กิจกรรม	“ป้องกันสารเคมี	รู้วิถีจราจร”	 ตดิตั้งป้ายจราจร ปรับปรุงพื้นที่ 
    การจราจร ทาสฟีตุบาทและทางม้าลาย รวมท้ังปรบัปรงุภูมทัิศน์ภายในโรงเรยีน  
    วดักรอกยายชา จงัหวดัระยอง ให้มคีวามปลอดภยั และจดัอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบั 
     ป้ายสัญลักษณ์จราจรและการใช้สารเคมเีบื้องต้นเพื่อส่งเสรมิความรู้เกี่ยวกับ 
    ความปลอดภัยให้กับนักเรยีนและครูกว่า 60 คน

   • กิจกรรม	“อีซี่วิทย์	คิดส์สนุก” ครูต้นแบบวทิยาศาสตร์ดเีด่นจากโครงการ 
    ห้องเรยีนเคมดีาวและทมีดาวอาสาให้ความรู้ ฝึกทดลองเคมจีากชุดอุปกรณ์ 
    การทดลองเคมแีบบย่อส่วนให้แก่นกัเรยีนโรงเรยีนวดัตากวน และได้มอบอปุกรณ์  
    ดังกล่าวให้กับโรงเรยีนไว้ใช้ในการเรยีนการสอนต่อไป 

    » จัดกจิกรรมถอดบทเรยีน ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การขับเคลื่อนกจิกรรม  
	 	 	 	 	 EF	ในแต่ละพื้นที่	รวมถงึหารอืและวางแผนแนวทางการท�างานในปีต่อไป	 
     มผีู้เข้าร่วมงานจ�านวน 60 คน
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ดาว-อพวช. คาราวานวิทยาศาสตร์

เพลินอังกฤษกับพี่ๆ ดาว

ป้องกันสารเคมี รู้วิถีจราจร

อีซี่วิทย์ คิดส์สนุก



   • กิจกรรม	“ปลูกหญ้าแฝก	รักษาฝั่ง”	ร่วมกับชุมชนในพื้นที่	ฟื้นฟูทรัพยากรดนิ 
    และน�้า ป้องกันการพังทลายของดนิจากสภาวะอุทกภัย และเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 
    ภายในชุมชน บรเิวณคลองสาธารณะ ต�าบลพลา อ�าเภอบ้างฉาง และเทศบาล 
     ต�าบลบ้านฉาง ทั้งหมด 400,000 ต้น เป็นระยะทางกว่า 4 กโิลเมตร 

   • กิจกรรม	“ชวนน้องท�าเกษตรอินทรีย์”	ให้ความรู้และสอนวธิกีารท�าดนิอนิทรยี์ 
    จากตะกอนดบิ เศษหญ้า และใบไม้ การท�าปุย๋หมกั รวมถงึการท�าน�า้หมกัชวีภาพ  
    ไว้ใช้ประโยชน์ในการบ�ารุงต้นมะนาวภายในโรงเรยีนวัดครีภีาวนาราม ซึ่งเป็น 
    การต่อยอดจากกจิกรรมชวนน้องปลูกมะนาวที่ได้จัดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา อนัเป็น 
    การส่งเสรมิการเพิม่รายได้ให้กบัโรงเรยีนและนกัเรยีน รวมท้ังการพฒันาทักษะ 
    ของนักเรยีนเพื่อประกอบอาชพีในอนาคต

   • กิจกรรม	“น�้าดื่มใสสะอาด	ชุมชนชื่นสุข	ดาวอาสาชื่นใจ” ณ โรงผลติน�้าดื่ม 
    ชุมชนมาบชลูด จังหวัดระยอง โดยบรษิัทฯ ได้ปรับปรุงพื้นที่โรงผลติน�้าดื่มให้ 
    ถกูสขุลกัษณะโดยการสร้างชัน้วางถงับรรจนุ�า้ดืม่ จดัอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัระบบ   
	 	 	 	 5	ส	และมอบผลติภณัฑ์ไส้กรองเมมเบรนรุน่	ULTRATEK	BW-4040	ของบรษิทัฯ		
    ทีใ่ช้ในกระบวนการกรองน�า้ ซึง่ทนทานและสามารถกรองสารละลายต่างๆ ทีอ่ยู ่
    ในน�า้ได้ด ีช่วยให้กลุ่มวสิาหกจิชมุชนสามารถผลติน�า้สะอาด ลดการใช้พลงังาน  
    และเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมอกีด้วย 

 1.4	 กิจกรรมท�าความสะอาดชายฝั่งสากล

   ดาว ประเทศไทย ร่วมมอืกับการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยว  
   แห่งประเทศไทย ชุมชนรอบโรงงาน และธุรกจิท้องถิ่นต่างๆ ในการด�าเนนิการ 
   โครงการกจิกรรมท�าความสะอาดชายฝ่ังสากลในพืน้ทีม่าบตาพดุและให้การสนบัสนนุ  
   โครงการตดิต่อกันมาเป็นระยะเวลา 14 ปีแล้ว กจิกรรมนี้ไม่เพยีงแต่ช่วยอนุรักษ์ 
   สิ่งมชีวีติในทะเล แต่ยังช่วยกระตุ้นจติส�านกึการปกป้องชายหาดและอนุรักษ์ 
   สิ่งแวดล้อมให้แก่สมาชกิในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้นด้วย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 255964

 17.5  7.5 11.5 10.4 11.5 11.5

ตารางสถิติกิจกรรมท�าความสะอาดชายหาดสากล 6 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2554 - 2559)

จ�านวนอาสาสมัคร
(คน) 

 2,600 2,300 3,000 2,966 2,459 3,140  8.17 15.3 10.5 12.1 11.4 9.1

น�้าหนักขยะที่เก็บได้ 
(ตัน)

พื้นที่ครอบคลุม
(กโิลเมตร)

หาดแม่ร�าพงึ หาดแม่ร�าพงึ -
หาดน�า้รนิ - หาดพยนู

2554 2555 2556 2557 2558 25592554 2555 2556 2557 2558 25592554 2555 2556 2557 2558 2559

ปลูกหญ้าแฝก รักษาฝั่ง

ชวนน้องท�าเกษตรอินทรีย์

น�้าดื่มใสสะอาด ชุมชนชื่นสุข  
ดาวอาสาชื่นใจ



	 1.5	 ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและท�าแนวป้องกันสีเขียว

   ดาว ประเทศไทย ด�าเนนิการและให้การสนับสนุนกจิกรรมการปลูกต้นไม้ในชุมชน 
   และบรเิวณใกล้เคยีงมาอย่างจรงิจังและต่อเนื่องโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุง 
   คุณภาพชวีติในชุมชนด้วยการสร้างแนวป้องกันสเีขยีวและเพิ่มพื้นที่สเีขยีวให้มาก 
   ยิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วยปลูกฝังจติส�านกึในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานของ 
   บรษิัทฯ และคนในชุมชนนั้นๆ ด้วย ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา บรษิัทฯ ได้ปลูกต้นไม้เพื่อ 
   เพิ่มพื้นที่สเีขยีวไปแล้วมากกว่า 1.5 แสนต้น โดยกจิกรรมการปลูกต้นไม้จะจัดขึ้น 
   ในวาระต่างๆ รวมทั้งโอกาสส�าคัญต่างๆ เช่น วันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นต้น

	 1.6	 สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

   ดาว ประเทศไทย ให้การสนับสนุนผลติภัณฑ์และบรกิารของชุมชน หรอืวสิาหกจิ 
   ชุมชน อันเป็นการสนับสนุนเศรษฐกจิในท้องถิ่น และมกีารจัดกจิกรรมในบรษิัทฯ  
   เพือ่ชมุชนได้น�าผลติภณัฑ์ชมุชน ทัง้พชืผกั ผลไม้ อาหาร และขนมต่างๆ มาจ�าหน่าย  
   ภายในโรงงานเป็นประจ�าอกีด้วย เป็นการสร้างรายได้ให้กบัชมุชนหรอืกลุม่วสิาหกจิ  
   ชุมชนต่างๆ โดยบรษิัทฯ ได้สนับสนุนชุมชนในอ�าเภอบ้านฉางและมาบตาพุดทั้งสิ้น  
   15 ชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกว่า 200,000 บาท

   นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัได้ให้การสนบัสนนุกลุม่วสิาหกจิชมุชนในการผลติและพฒันา  
   ผลติภัณฑ์ให้มคีวามหลากหลาย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้ 
   มากขึ้น รวมทั้งส่งเสรมิการขยายตลาดอกีด้วย ซึ่งจากการสนับสนุนของบรษิัทนี้ 
   นบัเป็นการสร้างรายได้ให้กบักลุม่วสิาหกจิชมุชนเป็นจ�านวนเงนิกว่า 1,600,000 บาท
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สถิติการปลูกต้นไม้ (พ.ศ. 2552 - 2559)
สถานที่ต่างๆ ของบรษิัทฯ  

ในนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สถานที่ต่างๆ ของบรษิัทฯ  
ในนคิมอุตสาหกรรมเอเซยี

นอกพื้นที่บรษิัทฯ บนถนนสายไอ-10  
ในนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

นอกพื้นที่บรษิัทฯ บนถนนสายไอ-10  
ในนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน

ปลูกป่าชายเลนที่ปากน�้าประแส

เขาห้วยมะหาด  
ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ป่าชากลูกหญ้า

เขาภูดร  
ร่วมกับเทศบาลต�าบลบ้านฉาง

ปลูกต้นไม้ที่หาดน�้ารนิ ร่วมกับเทศบาล 
ต�าบลบ้านฉาง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ปลูกหญ้าแฝกร่วมกับอ�าเภอบ้านฉาง 
หนึ่งในโครงการยั่งยนื ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน

จ�านวนไม้ยนืต้น
(ต้น)

อาณาบรเิวณ 
(ตารางเมตร)

24,918 
295

70,390 

400,000

32,181 

16,500  
451 

16,500  
1,400  

26,240 
11,000   

8,000 (5 ไร่) 

4,000

2,500 

1,500 

5,000 



ดาว ประเทศไทย เป็นหนึ่งในสมาชกิ “สมาคมเพื่อนชุมชน” ซึ่งเป็นความร่วมมอืของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดนับตั้งแต่ 
พ.ศ. 2553  ซึ่งถอืเป็นความร่วมมอืของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมครั้งแรกในประเทศไทย ประกอบด้วยพันธมติร 5 บรษิัท ได้แก่ ดาว 
ประเทศไทย กลุม่ ปตท. เอสซจี ีบแีอลซพี ีและโกลว์ โดยมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะร่วมกนัดแูลพฒันาอตุสาหกรรมให้เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และขยาย 
เครอืข่ายในการบรหิารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื โดยมเีป้าหมายสูงสุดคอืการผลักดันให้ระยองเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชงินเิวศ

กจิกรรมส�าคัญๆ ของสมาคมฯ ในรอบปี พ.ศ. 2559 ได้แก่ 

• โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อยกระดับ 
 มาตรฐานการจดัการด้านความปลอดภยั 
 และสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ 
 ในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ โดยแบ่งปัน  
 องค์ความรูด้้านการจดัการโรงงานให้กับ 
 ผู้ประกอบการ 
•	 โครงการโรงงานเชงินเิวศ	(Eco	Factory)		
 โดยน�าหลักเกณฑ์โรงงานเชงินเิวศ 
 ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
 (สอท.) พฒันาขึน้และได้รบัการรบัรอง  
 จากการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
 (กนอ.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม   
 มาปรับใช้กับโรงงานในกลุ่มสมาชกิ  
 ซึ่งมโีรงงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น   
 38 โรงงาน 
• จัดการอบรมทบทวนแผนฉุกเฉนิให้  
 ชมุชนและโรงเรยีนในพืน้ทีม่าบตาพุด  
 จ�านวน 38 ชุมชน และโรงเรียน  
 11 แห่ง เพื่อรับมอืกับภัยพบิัตไิด้อย่าง  
 มปีระสทิธภิาพ 

• จดักจิกรรมหน่วยแพทย์เคลือ่นทีส่�าหรบั  
 ชุมชนทัง้ในพืน้ทีม่าบตาพดุและบ้านฉาง 
 จ�านวน 17 ครัง้ มปีระชาชนเข้ารบับรกิาร 
 ในพื้นที่กว่า 1,800 คน  
• มอบทุนการศกึษาระดับปรญิญาตร ี
 ต่อเนื่องรุ่นที่ 6 จ�านวน 38 ทุน โดย  
 สมาคมฯ ได้เริม่มอบทนุตัง้แต่ พ.ศ. 2554  
 จนถงึ พ.ศ. 2558 จ�านวนทั้งสิ้น 97 ทุน 
• มอบทุนนักเรยีนพยาบาลรุ่นที่ 6  
 จ�านวน 27 ทุน โดยสมาคมฯ ได้เริ่ม 
 มอบทุนตั้งแต่ พ.ศ. 2554 จนถงึ  
 พ.ศ. 2558 จ�านวนทั้งสิ้น 376 ทุน 
• โครงการสมาคมเพื่อนชุมชนส่งเสรมิ 
 และพัฒนาวสิาหกจิชุมชนต้นแบบ 
 ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ โดยน�า 
 หลกัธรรมศาสตร์โมเดลมาจดัท�าแนวทาง 
 การบรหิารจดัการ ปรบัปรงุคณุภาพสนิค้า  
 และบรกิาร เพือ่เพิม่ความสามารถ 
 การแข่งขนัให้กับวสิาหกจิชุมชนให้มี 
 ความเข้มแข็งและยั่งยนื โดยจัดท�า 

 แนวทางการส่งเสรมิน�าร่องใน  
 8 วสิาหกจิชุมชน ครอบคลุมพื้นที่  
 7 ต�าบล  
• โครงการชุมชนเชงินเิวศต้นแบบ จัดท�า 
 โครงการสุขภาพดวีถิไีทย เน้นการควบคมุ 
 กลุ่มเสี่ยงของโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง   
	 (NCDs:	Non-Communicable	Diseases)		 
 กับชุมชนเกาะกก และได้รับรางวัล   
 “หมูบ้่านปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคฯ”  
 ระดับเขตสุขภาพที่ 6 พ.ศ. 2559  
 ภาคตะวันออก (8 จังหวัด) 
• น�าแนวคดิ 3R การลด การน�ากลับมา 
 ใช้ใหม่ และการรไีซเคลิ เข้าไปช่วย 
 จดัการสิง่แวดล้อมทีโ่รงเรยีนกรอกยาชา  
 เช่น การจัดการขยะ เพื่อน�าร่องเป็น  
 โรงเรยีนเชงินเิวศต้นแบบต่อไป

2.	 การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนและการสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

 ดาว ประเทศไทย ให้ความส�าคัญในการสร้างการมสี่วนร่วมของชุมชนและการสร้าง 
 ความสัมพันธ์ที่ดกีับชุมชน ผ่านช่องทางและเวทใีนการสื่อสารระหว่างบรษิัทฯ กับชุมชน 
 อย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมทั้งมสี่วนร่วมกจิกรรมที่ส�าคัญต่างๆ ของชุมชน อาท ิกจิกรรม 
 วันเด็ก กจิกรรมงานบุญข้าวหลามและศาลหลวงเตี่ย กจิกรรมรดน�้าขอพรผู้สูงอายุในงาน 
 สงกรานต์ กจิกรรมประเพณทีอดกฐนิสามัคคปีระจ�าปี เป็นต้น

 1.7	 สมาคมเพื่อนชุมชน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 255966

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มอบทุนนักเรียนพยาบาลรุ่นที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ต้นแบบตามหลักธรรมศาสตร์โมเดล



 2.1	 การประชุมประสานงานให้ค�าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน

   การประชุมประสานงานให้ค�าปรกึษาด้านสิ่งแวดล้อมโรงงานของดาว ประเทศไทย  
   เพือ่น�าเสนอมมุมองจากภายนอกต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ในด้านสิง่แวดล้อม  
   อาชวีอนามยั ความปลอดภยั และการด�าเนนิงานเพือ่ความยัง่ยนื โดยผูร่้วมประชมุ 
   ประกอบไปด้วยตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น�าชุมชน สื่อมวลชน  
   และตวัแทนชมุชนในพืน้ทีต่่างๆ ปัจจบุนั มกีารจดัการประชมุอยูส่องคณะ โดยคณะ 
   ที่หนึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2553 อยู่ที่นคิมอุตสาหกรรมเอเซยี ส่วนคณะที่สองซึ่งก่อตั้ง 
   ใน พ.ศ. 2554 อยูท่ีน่คิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ทัง้นี ้นบัแต่เริม่ก่อตัง้มกีารประชมุ 
   ไปแล้วทั้งสิ้น 48 ครั้ง โดยใน พ.ศ. 2559 มกีารประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง

	 2.2	 กิจกรรมสานสัมพันธ์

   กจิกรรมสานสัมพันธ์เป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ 
   ระหว่างบรษิัทฯ กับชุมชน และเป็นเวทพีบปะพูดคุยถงึการด�าเนนิงานของบรษิัทฯ  
   พร้อมรับฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน โดยได้มกีารด�าเนนิกจิกรรม 
   กบัชมุชนในพืน้ทีเ่ทศบาลต�าบลบ้านฉาง เทศบาลเมอืงบ้านฉาง เทศบาลต�าบลพลา  
   และเทศบาลเมอืงมาบตาพุด 

 2.3	 กิจกรรมอื่นๆ 

   ได้แก่ การเปิดบ้านต้อนรบัคณะบคุคลต่างๆ จากทัง้หน่วยงานภาครฐั ตวัแทนชมุชน  
   โรงเรยีนในพืน้ที ่นกัศกึษาจากมหาวทิยาลัย และสือ่มวลชน เพือ่ศกึษาดงูานบรษิทัฯ  
   ผลติภณัฑ์ ระบบการจดัการด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม กจิกรรมเพือ่สงัคม 
   และการมสี่วนร่วมกับชุมชน รวมไปถงึการที่หน่วยงานตรวจวัดที่ได้รับการรับรอง  
   เข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อสังเกตการณ์การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพด้านพลังงานและที่พักอาศัยที่เหมาะสม	(Energy	Efficiency	and	Affordable 
Housing)

สร้างบ้านกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ

ด้วยความร่วมมอืของมลูนธิทิีอ่ยูอ่าศยัเพือ่มนษุยชาต	ิ(Habitat	for	Humanity	International)		
แห่งสหรัฐอเมรกิา ทั้งผู้บรหิารและพนักงานของดาว ประเทศไทย ต่างมสี่วนช่วยกัน 
สร้างบ้านให้กบัผูข้าดแคลนในหลายพืน้ที ่เช่น ชมุชนบ้านฉาง ชมุชนมาบตาพดุ และชมุชน 
มาบชลดู จังหวัดระยอง และใน พ.ศ. 2559 บรษิทัฯ ได้ให้การช่วยเหลอืในการสร้างบ้าน  
เพือ่คนไทยทีม่รีายได้น้อยไปแล้วจ�านวน 2 หลงั ในเทศบาลต�าบลพลาและองค์การบรหิาร 
ส่วนต�าบลส�านักท้อน หากนับตั้งแต่ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา บรษิัทฯ ได้ส่งมอบบ้านให้กับ 
ผูข้าดแคลนไปแล้วทัง้สิน้ 29 หลงั และมอีาสาสมคัรเข้าร่วมกจิกรรมดงักล่าวกว่า 1,000 คน

การช่วยเหลือสังคมด้านอื่นๆ

นอกเหนอืจากการด�าเนนิงานเพื่อส่งเสรมิความส�าเร็จของชุมชนแล้ว ใน พ.ศ. 2559 ดาว 
ประเทศไทย ยังได้ร่วมให้ความช่วยเหลอืสังคมในด้านอื่นๆ ที่ส�าคัญ ได้แก่

การสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ

ตัง้แต่ พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา บรษิทัฯ ได้บรจิาคผลติภณัฑ์โพลยิรูเีทน ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ส�าคญั  
ส�าหรับการผลติขาเทยีมให้กับมูลนธิขิาเทยีมในสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี  
อย่างต่อเนือ่ง คดิเป็นปรมิาณการผลติขาเทยีมกว่า 30,000 ขา อกีทัง้ยงัเลง็เหน็ความส�าคัญ  
ในการช่วยยกระดับคุณภาพชวีติและความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่มูลนธิฯิ ด้วยการจัด 
หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในการใช้สารเคม ีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคล การจัดเก็บสารเคมอีย่างปลอดภัย การจัดท�าแผนงานด้านความปลอดภัย 
ให้กบัผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีม่ลูนธิฯิ ใน พ.ศ. 2557 ได้มกีารจดัตัง้กองทนุเพือ่ความปลอดภยั 
อาชวีอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้แก่มูลนธิขิาเทยีมฯ อกีด้วย ซึ่งใน พ.ศ. 2559 บรษิัทฯ  
พร้อมด้วยพันธมติรคู่ค้าและพนักงาน ได้ร่วมบรจิาคเงนิและผลติภัณฑ์ให้แก่มลูนธิฯิ  
คดิเป็นมลูค่าประมาณ 1,000,000 บาท เพือ่น�าไปพฒันาเป็นเท้าเทยีมรปูแบบใหม่ ที่ลด 
แรงกระแทกจากการเดนิและช่วยลดอาการบาดเจ็บของผู้พกิาร

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2559 67
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เปิดบ้านต้อนรับตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ 
เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

การประชุมประสานงานให้ค�าปรึกษา 
ด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน
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ส�ำนักงำนใหญ่

ชั้น 15 อาคารไวท์กรุ๊ป 2 
เลขที่ 75 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2365 7000 
โทรสาร 0 2381 1249

สถำนที่ตั้งโรงงำน 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เลขที่ 8 ถนนไอ-4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

โทรศัพท์ 0 3867 3000 
โทรสาร 0 3868 3991

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