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ใน พ.ศ. 2560 เป็นอีกหนึ่งปีแห่งความสำาเร็จของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 
ในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านธุรกิจและด้านการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
รวมไปถึงการมีผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี 
 

ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย
ประธานบริหาร 

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ในด้านการเป็นพลเมืองที่ดีนั้น เราได้สานต่อโครงการพัฒนา
เยาวชน สง่เสรมิการศกึษาดา้นวทิยาศาสตร ์และสง่เสรมิการอนรุกัษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหลากหลายโครงการ  
โดยได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาคเอกชนอื่นๆ ภาครัฐ และ 
ภาคประชาสังคมรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน ในการดำาเนิน
โครงการต่างๆ ซึ่งล้วนมีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมและความเจริญ
รุ่งเรืองของประเทศอย่างยั่งยืน

ความสำาเร็จที่ยอดเยี่ยมของเราเกิดขึ้นได้เพราะได้รับการสนับสนุน
เป็นอย่างดีจากพนักงาน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และชุมชน  
ผมขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำาหรับการสนับสนุนของทุกท่านที่ให้แก่
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยในปีที่ผ่านมา

ขอบคุณครับ

ในด้านธุรกิจและการลงทุน เราได้เปิดศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดของดาวในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกอย่างเป็นทางการในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง 
โดยศูนย์แห่งนี้จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและ 
การวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ 
การปฏบัิตงิานดา้นการผลติของเราใหส้งูยิง่ขึน้ และในขณะเดยีวกนั 
ศูนย์แห่งนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้เราสามารถพัฒนานักวิทยาศาสตร์ 
รุน่ใหมข่องประเทศไทยใหม้คีวามรูท้ีทั่นสมยัและมทัีกษะการทำางาน
วิจัยพัฒนาในระดับโลกอีกด้วย ท้ังนี้เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน
ภาคอตุสาหกรรมไทยไปสู ่“ประเทศไทย 4.0” และเตรยีมความพรอ้ม
บุคลากรชาวไทยสำาหรับโลกในยุคดิจิทัล 

ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เราประสบ
ความสำาเร็จในการจัดการขยะภายในโรงงานและสามารถยกเลิก
การกำาจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ หรือ “Zero Waste to Landfill” ซึ่งเป็น 
อีกก้าวสำาคัญที่จะนำาดาว ประเทศไทย ไปสู่การเป็นผู้นำาด้าน 
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 

สารจาก
ประธานบริหาร
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ประกอบด้วย กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย และกลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ดาว ถือเป็นฐานการผลิต 
ทีใ่หญท่ีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกและเป็นบรษิทัช้ันนำาดา้นปโิตรเคมใีนประเทศไทย เราเปน็บรษิทัชัน้นำาดา้นวสัดศุาสตรท์ีต่อบโจทยก์ลุม่ตลาด 
ท่ีมีการเติบโตสูง ได้แก่ ตลาดบรรจุภัณฑ์ โครงสร้างพ้ืนฐาน และผลิตภัณฑ์เพ่ือการอุปโภคบริโภค บริษัทฯ มุ่งม่ันสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์  
และประสานความรว่มมอืและเชือ่มโยงเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ ในทกุภาคส่วนอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่สรา้งความยัง่ยนืใหก้บัธรุกจิและสงัคม 

มาตรฐานระดับเพชร (The Diamond Standard) – ยึดมั่นในอุดมการณ์ของบริษัทในชีวิต
ประจำาวัน เป็นแนวทางมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ดาว เคมิคอล 
ซึ่งครอบคลุมจริยธรรมหลายแง่มุมและมีความชัดเจนในตัวเอง อีกทั้งยังเป็นสิ่งกำาหนด 
ความคาดหวังและเป็นแนวทางเพื่อการประพฤติปฏิบัติของพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงาน
สามารถตัดสินใจได้อย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ให้เกียรติผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่เพียงในองค์กรแต่เราต้องรับผิดชอบแม้จะอยู่นอกบริษัทด้วย  
โดยมาตรฐานระดับเพชร หรือ The Diamond Standard นี้บังคับใช้กับพนักงานทั้งหมด  
รวมถึงกลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ดาว

วิสัยทัศน์

ค่านิยม

จริยธรรม
ในการดำาเนินธุรกิจ

พันธกิจ เราจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เพื่อลูกค้าของเราด้วยการผสมผสานองค์ความรู้
ด้านเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์เข้าด้วยกัน

เราจะเป็นบริษัทด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่า
และได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก
เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดในระยะยาว

ความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพผู้อื่น 
พิทักษ์โลกของเรา 

ดูรายละเอียดมาตรฐาน
ระดับเพชรเพิ่มเติม

https://www.dow.com/en-us/about-dow/our-company/codes-of-conduct/code-of-business-conduct
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ผู้ชาย 

649
ผู้หญิง 

320

ประสบ
ความสำาเร็จ

ในการยกเลิก
การกำาจัดขยะ
ด้วยวิธีฝังกลบ

ด้านการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ

อัตราการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยจากการทำางานถึงขั้นต้องบันทึก (ต่อ 200,000 ชั่วโมง)
(อัตราการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยจากการทำางานต่อ 200,000 ชั่วโมง การทำางานอยู่ที่ 0.04 ซึ่งตำ่ากว่า 
เกณฑ์ที่กำาหนดไว้ของดาว ทั่วโลก)

การบริหารจัดการของเสีย
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ด้านการเป็นองค์กรพลเมืองที่ด ี
ของโลก

ด้านธุรกิจ

ด้านทรัพยากรบุคคล

ยอดการผลิต 

2,133,435 ตัน

ปริมาณขายสุทธิ 

117,971 ล้านบาท 

สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จำาหน่าย 
ในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 49  
ขณะที่ร้อยละ 51 ส่งออกไปยัง
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

49% 
ประเทศไทย

51%
ภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก

จำานวนพนักงานทั้งหมด 969 คน

พนักงานอาสา
ทั้งหมดคิดเป็น 
ร้อยละ 66  
ของพนักงาน
ทั้งหมด หรือ
จำานวน 

635 
คน 

เวลาที่ใช้ใน 
การทำางาน 
อาสาทั้งสิ้น 
คิดเป็นเวลา  

4,592 
ชั่วโมง 

ผู้ ได้รับ 
ผลประโยชน์
โดยตรงจาก
โครงการ 
รวมทั้งสิ้น 

109,210 
คน

สรุปเหตุการณ์ พ.ศ. 2560
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ดาวดำาเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากว่า 120 ปี ซึ่งแนวทางนี้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยนวัตกรรม โดยใน พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ในหลายมิติ ตั้งแต ่
การพฒันาบคุลากรของไทย การนำารอ่งใชหุ้น่ยนตใ์นโรงงาน จนถงึการพฒันาศกัยภาพของธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดงัรายละเอยีดด้านลา่ง 

ศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์

ใน พ.ศ. 2560 ดาวไดเ้ปดิศนูยก์ารวเิคราะห ์
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์  
ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัด 
ระยอง ซึ่งนับเป็นศูนย์ฯ ใหม่ล่าสุดของ 
บริษัทฯ ประจำาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
มีเคร่ืองมือและเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ 
ขั้นสูง มาตรฐานระดับโลกที่ทันสมัย  
พร้ อมด้ วยทีมนั กวิ ทยาศาสตร์ และ 
นกัวเิคราะหท์ีม่คีวามเชีย่วชาญสงู มมีลูคา่ 
เงินลงทุนในการก่อสร้างและพัฒนา 
ศนูยแ์ห่งนีร้วมทัง้สิน้มากกว่า 340 ลา้นบาท  
หรือประมาณกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
และผลิตภัณฑ์แห่งใหม่นี้ นอกจากจะช่วย
รองรับการเติบโตของธุรกิจดาวในภูมิภาค

โครงการพัฒนาช่างเทคนิค
วิศวกรรมปิโตรเคมี 

การรว่มมือระหวา่งสถาบนัปโิตรเลียมแหง่
ประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
สภา อุตสาหกรรมแห่ งประ เทศไทย 
สนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะ
สำาหรับนักเรียนช่างเทคนิค หลักสูตร 2 ปี
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด 
“การเรียนรู้วิธีการเรียน” และ “การเรียนรู ้
ด้วยการลงมือทำา” นับตั้งแต่ พ.ศ. 2551 
เป็นต้นมา บริษัทฯ ให้การสนับสนุน
โครงการดังกล่าวเป็นมูลค่า 9 ล้านบาท  
มนีกัศกึษาในโครงการฯ จำานวนกวา่ 40 คน  
ไดร้ว่มฝกึงานทีโ่รงงานของกลุม่บรษิทั ดาว 
ประเทศไทย และมีผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็น
พนักงานของบริษัทฯ แล้วทั้งสิ้นจำานวน 
16 คน 

การดำาเนินโครงการนี้ เป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักเรียนช่างเทคนิค
วิศวกรรมเคมี เพื่อก้าวสู่การเป็นบุคลากร 
ที่มีคุณภาพและตรงความต้องการของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นการเตรียม
พรอ้มเพือ่รองรบัการเกดิระเบยีงเศรษฐกจิ
พิเศษภาคตะวันออก และขับเคล่ือนประเทศ 
เข้าสู่ประเทศไทย 4.0

เอเชียแปซิฟิกด้วยการสร้างนวัตกรรม
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ และช่วยแก้
ปัญหารวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
ของลกูคา้แลว้ ยงัเปน็อกีหนึง่ตวัขบัเคลือ่น
นโยบายประเทศไทย 4.0 โดยการเป็น
แหล่งถ่ายทอดศาสตร์การวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นสูงให้กับบุคลากรไทย 
ส่งเสริมคนยุคใหม่ให้สนใจการวิจัยและ
พัฒนา

ปัจจุบัน เราได้ร่วมมือกับภาควิชาเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เพื่อเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและ
ปรญิญาเอก เขา้ฝกึงานทีศ่นูยก์ารวเิคราะห ์
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ 
แห่งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้เรียนรู้ 
เทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ระดับสูง  
เพื่อก้าวสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพใน
อุตสาหกรรมเคมี

การส่งเสริมนโยบายประเทศไทย 4.0
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การนำาร่องใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต ์
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ใน พ.ศ. 2560 กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย
ได้ เริ่มแผนการนำาหุ่นยนต์มาช่วยใน 
การปฏิบัติการในโรงงาน ซึ่งเป็นแนวทาง
ของดาว เคมิคอล ทั่วโลก ที่ต้องการ
พัฒนาประสิทธิภาพการดำาเนินธุรกิจและ 
กระบวนการการทำางานให้มีความปลอดภัย 
และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการใช้เทคโนโลยี
เข้ามาชว่ย โดยเฉพาะเรือ่งความปลอดภยั 
ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญในการทำางานของ 
ดาว การนำาหุ่นยนต์มาใช้สามารถลด 
การทำางานที่มีความเสี่ยง เช่น การทำางาน
ในที่อับอากาศ การทำางานบนที่สูงหรือ 
การทำางานใต้น้ำา

ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
ได้นำาหุ่นยนต์ 5 ประเภทมานำาร่องใช้งาน
ภายในโรงงาน ประกอบด้วย หุ่นยนต์
ตรวจสอบพืน้ผวิ หุ่นยนตป์ฏบิตักิารพืน้ผวิ  
หุ่นยนต์ตรวจสอบทางอากาศ หุ่นยนต์
ตรวจสอบใต้น้ำา และหุน่ยนตซ์อ่มแซมและ
ออกแบบ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีแผน 
ที่จะขยายการใช้งานหุ่นยนต์ประเภทอื่น 
ในปีต่อๆ ไปตามลำาดับ

นอกจากนี้แล้ว โครงการนี้ยังมีจุดประสงค ์
เ พื่ อ เ ป็ น แ ร ง ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ พ นั ก ง า น มี  
ความคดิสรา้งสรรค ์และนำาไปสูก่ารคดิคน้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมา
ปรับใช้ในการทำางาน ซึ่งตรงกับแนวทาง
ของประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการจะปลูกฝัง
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมให้กับคนไทย

โครงการดาว เคมิคอล  
เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน 

กลุม่บรษัิท ดาว ประเทศไทย ไดร้ว่มมอืกับ
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กระทรวง
อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ 
หุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐ นำาหลัก
การลนีเพือ่สิง่แวดลอ้ม (Lean Management  
for Environment) มายกระดบัประสทิธภิาพ
การดำาเนินงานของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในด้านการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อม มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของพนักงานและ
ชุมชนรอบด้าน เพื่อเพิ่มความสามารถใน 
การแข่งขันกับนานาประเทศ และการเติบโต 
ของธุรกิจอย่างยั่งยืนในยุค 4.0

สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การผลิตของ  
40 ผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการ 
รวมเฉลี่ยร้อยละ 30 

ผลสัมฤทธิ์จากโครงการดาว เคมิคอล 
เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน 

ลดต้นทุนการผลิต 
และต้นทุนการใช้พลังงาน 
ได้กว่า 144 ล้านบาท

ลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม 
และมลพิษในชุมชน 
รอบด้านกว่าร้อยละ 10 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  
1.5 ล้านกิโลกรัมต่อปี หรือเทียบเท่า 
กับการปลูกต้นไม้ 150,000 ต้น

เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับพนักงานได้กว่า  
16,400 คน 
และ 922,000 คน
ที่อาศัยอยู่รอบบริษัท
และโรงงาน

%



6

5

4

3

2

1

0

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

70

60

50

40

30

20

10

0

5.05 4.84 4.59
4.31

3.21

0.74 0.61

0.62 0.58 0.54

63.18
59.86

56.31 55.21 54.77

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

0.11

0.33

0.08

0.28

0.12

0.24

0.09

0.20

0.11

0.17

0.07

0.15
0.11
0.12

0.04

0.12

0.04

0.12

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.  2560 8

การปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบ

ทีด่าว การปอ้งกนัอนัตรายแกบ่คุคลและการพทิกัษส์ิง่แวดลอ้มจะเปน็ส่วนหนึง่ในทกุๆ กจิกรรมทีเ่ราทำา และในทุกๆ การตดัสนิใจของเรา พนกังาน 
ของเราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์และการผลิตของเราเป็นไปตามมาตรฐานของรัฐ หรือมาตรฐานของดาวอย่างใด 
อย่างหนึ่งซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่า เป้าหมายของเราคือ การขจัดการบาดเจ็บทั้งมวล การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ของบคุคล การลดขยะของเสยีและการสง่เสรมิการอนรุกัษท์รพัยากรในทกุๆ ขัน้ตอนตลอดวงจรชวีติของผลติภณัฑ ์เราจะหาทางปรบัปรงุผลงาน 
ของเราอย่างต่อเนื่อง จะรายงานความก้าวหน้าของความพยายามนี้ และตอบสนองต่อสาธารณชนทั่วไป

ใน พ.ศ. 2560 เรายงัคงใช้เทคโนโลยแีละวธิดีำาเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพสูงสุดมาใชก้บัโรงงานทัง้ 14 โรงงานของเราเพือ่ใหแ้นใ่จวา่การปฏบิตังิาน 
เปน็ไปอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ ปรมิาณการใช้พลงังาน (สัดสว่นการใชพ้ลังงานหนึง่ตนัพลงังานตอ่หนึง่ตนัการผลติ) ปรมิาณน้ำาใชต้อ่การผลติ  
(สดัสว่นการใชน้้ำาหนึง่ควิบกิเมตรตอ่หนึง่ตนัการผลติ) และปรมิาณน้ำาทิง้ตอ่การผลติ (สัดส่วนน้ำาทิง้หนึง่ควิบกิเมตรตอ่หนึง่ตนัการผลติ) ไดล้ดลง 
จากปีก่อนๆ อย่างต่อเนื่อง และในปีนี้เป็นปีแรกที่เราสามารถลดการกำาจัดของเสียด้วยวิธีฝังกลบให้เหลือศูนย์ได้สำาเร็จ พร้อมเพิ่มสัดส่วน 
วิธีการกำาจัดของเสียด้วยการรีไซเคิลเป็นร้อยละ 62 จากร้อยละ 44 ใน พ.ศ. 2559 ในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เรายังสามารถคงอัตรา
การบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำางานได้ในระดับดีเท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งต่ำากว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ของดาว ทั่วโลก รายละเอียดต่างๆ สามารถ 
ดูได้จากข้อมูลด้านล่าง

อัตราการบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วยจากการทำางาน
ถึงขั้นต้องบันทึก 
(ต่อ 200,000 ชั่วโมง)

ปริมาณนำ้าใช้ต่อการผลิต 
(หนึ่งคิวบิกเมตรต่อหนึ่งตันการผลิต)

ตันพลังงาน คิวบิกเมตร คิวบิกเมตร

ปริมาณการใช้พลังงาน 
(หนึ่งตันพลังงานต่อหนึ่งตันการผลิต) 

2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 25602556 2557 2558 2559 2560

กลุ่มบริษัท ดาว 
ประเทศไทย 

เกณฑ์ของดาว
ทั่วโลก

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ปริมาณนำ้าทิ้งต่อตันการผลิต 
(หนึ่งคิวบิกเมตรต่อหนึ่งตันการผลิต)
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	 การรีไซเคิล	 62.4% 

	 การใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก	 29.2%

	 การกำาจัดด้วยวิธีเผาทำาลาย 8.4%

	 การฝังกลบ	 0%	

 ขั้นตอน
สู่การยกเลิก
การกำาจัดขยะ
ด้วยวิธีฝังกลบ 

ทบทวนประสิทธิภาพ 
ของโครงการ

ประสานงานเพื่อลดอุปสรรค
ด้านข้อกำาหนดต่างๆ 

ร่วมมือกับ
พันธมิตรผู้ผลิต

ศึกษาและสรุปผล
ความเป็นไปได้

ทบทวน
บทความวิชาการ

กำาหนดขยะที่กำาจัด
โดยวิธีฝังกลบ

ทบทวนข้อมูล
ของเสีย

เริ่มดำาเนินโครงการ
กับโรงงานในพื้นที่มาบตาพุด

ประสบ
ความสำาเร็จ

ในการยกเลิก
การกำาจัดขยะ
ด้วยวิธีฝังกลบ

การบริหารจัดการของเสีย

8
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การเป็นสถานที่ทำางาน
ที่ดีเยี่ยม

969
จำานวนพนักงานผู้ชาย 
และพนักงานผู้หญิง

จำานวนพนักงานคนไทย
และคนต่างชาติ	

จำานวนพนักงานในจังหวัดระยอง
และในกรุงเทพฯ	

ที่ดาว เราเชื่อในเรื่องความหลากหลายและการมีส่วนร่วม เราเชื่อว่าความแตกต่างของพนักงานเราท้ังหมดท่ัวโลกกว่า 50,000 คน และพลัง 
ที่ได้จากการทำางานร่วมกันของพวกเราจะสร้างสรรค์โซลูชันใหม่ๆ เพื่อแก้ไขสิ่งที่ท้าทายให้กับโลกใบนี้

สำาหรับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน การดำาเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2510 พนักงานของเราถือเป็นทรัพยากรที่สำาคัญ
ที่สุดและเป็นฟันเฟืองที่มีส่วนผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่างรุดหน้า เราให้ความสำาคัญกับพนักงานและการทำางานเป็นทีม เรามุ่งเน้นดูแลและ
พัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมไปกับการสร้างองค์กรให้เป็นหนึ่งในใจของคนทำางาน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้
องค์กรเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อพนักงานใน พ.ศ. 2560 

โครงการท่ีปรึกษาเร่ืองการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ

โครงการนี้ช่วยให้พนักงานสามารถหางานที่เหมาะกับตัวเอง  
ผูเ้ข้าร่วมโครงการจะมโีอกาสไดพ้ดูคยุกบัผูบ้รหิารทีป่รกึษาตวัตอ่ตวั  
เพือ่เรยีนรูแ้ละรบัฟงัทศันคต ิมมุมอง รวมถงึขอ้แนะนำาในการวางแผน 
อาชีพ ซึ่งพนักงานสามารถนำาข้อแนะนำาเหล่านี้ไปพัฒนาเป็น 
แผนอาชีพของตัวเองได้ ผู้บริหารที่ร่วมเป็นที่ปรึกษาในโครงการ
มีทั้งสิ้น 15 คน ตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการ หัวหน้า และผู้เชี่ยวชาญ
จากทุกสายงาน 

กิจกรรม Min2Max 

โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อหาวิธีการลดขั้นตอนการทำางานที่ซับซ้อนและ
ลดความเครียดในการทำางาน โครงการนี้กระตุ้นให้พนักงานช่วยกัน
คิดวิธีการทำางานใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากเกิดกิจกรรม

จำานวนพนักงานทั้งหมด

ผู้ชาย ผู้หญิง 

649 320
จังหวัดระยอง กรุงเทพฯ 

774 195
คนไทย  คนต่างชาติ

962  7 

ครั้งนี้แล้ว มีกระบวนการทำางานใหม่ๆ ที่พนักงานได้นำาเสนอกว่า  
70 กระบวนการที่จะได้นำาไปปรับปรุงใช้ในการทำางานจริงต่อไป

การจัดการกับความเครียดและสร้างการปรับตัวให้เหมาะสม
กับการทำางาน

โครงการนี้ริเริ่มขึ้นเพื่อช่วยพนักงานให้เข้าใจว่าอะไรคือสาเหตุของ
ความเครียด ความเหนื่อยล้าของการทำางาน และในทางกลับกัน
อะไรคือแรงพลังงานใจและแรงพลักดันให้พวกเขาสามารถชนะ
ความเครยีดและสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้ลบัคนืมาได ้เพือ่พนกังาน
สามารถจัดการกับความเครียดและสร้างพลังใจให้กับตัวเองได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อการทำางานที่มีความสุข

กิจกรรม Appreciation Day 

โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความขอบคุณ
และความประทับใจแก่เพื่อนพนักงานด้วยกัน เพื่อสร้างบรรยากาศ
ในการทำางานที่เป็นมิตร
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การพัฒนาพนักงานเพื่อความสำาเร็จ

ทีด่าว เรามศีนูยก์ารเรยีนรูแ้ละการพฒันาสำาหรบัพนกังานทีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ การเรยีนผา่นระบบออนไลน ์การใหค้ำาปรกึษาอยา่งเปน็ทางการและ
ไม่เป็นทางการ ห้องเรียนเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายพนักงานที่เข้มแข็ง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้พนักงานของเราเติบโตไปในแนวทาง 
จุดแข็งและความสนใจของพนักงานแต่ละคน โครงการ CEO International Exchange Program เป็นอีกหนึ่งโครงการของดาว ที่เปิดโอกาสให้
พนักงานได้มีประสบการณ์การทำางานร่วมกับคนต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตในหน้าที่การงานในอนาคต

“โปรแกรมนี้ออกแบบมา
เพื่อผลักดันให้คน 
ออกนอกกรอบที่คุ้นชิน  
และกล้าก้าวออกไปทำา
อะไรใหม่ๆ การปรับตัว 
ถือเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก
ทั้งในเรื่องการไขว่คว้า
หาความรู้และการทำางาน
ร่วมกับพนักงานอื่นๆ 
ที่มาจากต่างวัฒนธรรม”

คุณทรงพล พริ้งประยงค์
ผู้จัดการโรงงานผลิตอะคริลิก อิมัลชัน 
และกรดพอลิอะคริลิก ได้เข้าร่วมโครงการ 
CEOIX ใน พ.ศ. 2558 

คุณทรงพลได้รับโอกาสเดินทางไปทำางาน
ในธุรกิจทางการเกษตรของดาว เคมิคอล 
ณ โรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 
ที่เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล เป็นเวลา 
10 เดือน นับเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลง
ครั้งยิ่งใหญ่จากการเป็นวิศวกรเคม ี
ไปเป็นนักการเกษตร ซึ่งเป็นเรื่องท้าทาย
มากสำาหรับเขา เพราะความรู้
ทางการเกษตรของเขาตอนนั้น 
เกือบเท่ากับศูนย์ 

คุณวรัญญา เจริญสุข
รองผู้จัดการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก 
โพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ เข้าร่วม 
โครงการ CEOIX ในตำาแหน่งรองผู้จัดการ 
แผนกความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม  
และอาชีวอนามัยของธุรกิจไฮโดรคาร์บอน  
ที่เมืองฟรีพอร์ท รัฐเท็กซัส  
ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2560  
เป็นเวลา 6 เดือน

“ผมต้องเร่งตัวเองให้สามารถเรียนรู้ข้อมูล
เพื่อที่จะสามารถช่วยงานได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
ใหม่ ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสำาหรับผม” ประสบการณ์
ทั้งสองอย่างนี้ถือเป็นสิ่งที่มีค่ามากสำาหรับ 
คุณทรงพล เพราะเขาได้นำาทักษะนี้มาใช ้
เมื่อเข้ารับตำาแหน่งใหม่เป็นผู้จัดการโรงงาน 
ผลิตอะคริลิก อิมัลชัน และกรดพอลิอะคริลิก 
 
“ธุรกิจและเทคโนโลยีของโรงงานนี้ต่างจาก 
โรงงานผลิตโพลิเอทิลีนที่ผมเคยทำามาก่อน 
รวมถึงผู้ร่วมงานทุกคน ทักษะการปรับตัว
ที่ผมได้รับจากการเข้าโครงการ CEOIX 
ช่วยทำาให้การเปลี่ยนตำาแหน่งในครั้งนี้ของผม
ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ”

สิ่งสำาคัญที่สุดที่คุณวรัญญาได้จากโครงการนี้คือการพัฒนาทักษะในด้านการเป็นผู้นำา 
โดยเฉพาะในด้านการทำางานในสถานที่ที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรม และเรียนรู้ 
ในด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง

“ดิฉันได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ และการปรับตัวที่จำาเป็นในการทำางานร่วมกับคนต่างวัฒนธรรม
และสามารถแสดงผลลัพธ์ออกมาได้ อีกทั้งดิฉันเห็นว่าคนอเมริกันค่อนข้างยอมรับ 
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และให้ความสำาคัญกับนวัตกรรมใหม่ๆ  
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาสิ่งต่างๆ หรือสร้างแผนงานหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ จากมุมมอง 
ที่แตกต่าง โดยทักษะเหล่านี้ดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำาหรับการทำางาน 
ในอนาคต”



กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.  2560 12

การเป็นองค์กรพลเมืองที่ดี

ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 ที่เริ่มดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ยึดมั่นที่จะพัฒนาคนผ่านการสร้างชุมชนที่ยั่งยืนและเข้มแข็ง 
ผ่าน 3 กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ โซลูชันเพื่อการสร้างแรงงานที่มีคุณภาพ โซลูชันเพื่อการพัฒนาชุมชน และโซลูชันเพื่อส่งเสริมธุรกิจ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายของสังคมในด้านการศึกษา การพัฒนาแรงงาน สุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

รายละเอียดเป้าหมาย
เพื่อความยั่งยืน	พ.ศ.	2568

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2568 (Sustainability Goals 2025)  
การเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีของเราได้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนโดยผนวกโซลูชันต่างๆ  
เข้าด้วยกัน และประสานความร่วมมือจากหลากหลายองค์กร ผ่านความยั่งยืน นวัตกรรม และ
พลเมือง

ใน พ.ศ. 2560 เราได้ขยายกิจกรรมเพื่อสังคมให้ได้ประโยชน์แก่คนในจำานวนมากขึ้น สร้างผลลัพธ์ของแต่ละโครงการให้โดดเด่นมากขึ้น รวมถึง 
ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นสังคมที่ยั่งยืน ตามรายละเอียดด้านล่าง 

การสร้างแรงงานแห่งอนาคต

กิจกรรมเพื่อสังคมหลักใน พ.ศ. 2560 

เวลาที่ใช้ในการทำางาน
อาสาทั้งสิ้น

4,592 ชั่วโมง

 

จำานวนผู้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมอีเอฟ
เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปีที่ผ่านมา

เรามุ่งมั่นในการสร้างแรงงานแห่งอนาคต ด้วยการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญให้ครูอาจารย์ สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องสะเต็มศึกษา 
ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้โอกาสและสนับสนุนการพัฒนาทักษะของนักเรียนนักศึกษาในหลากหลายพื้นความรู้ในเวทีชีวิตเพื่อให้เขายืนหยัด 
เป็นฟันเฟืองที่สำาคัญและเป็นอนาคตของชาติต่อไป

1. โครงการดาว–อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำาเร็จ เพื่อระยองผาสุก – Executive Functions (EF) หรือทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำาเร็จ คือ
ชุดกระบวนการทางความคิดซึ่งอยู่ในสมองส่วนหน้าภายใต้กะโหลกหน้าผากของคนเรามีหน้าที่ควบคุมความคิด การตัดสินใจ อารมณ์  
การแสดงออก การพัฒนาสมอง การพัฒนา EF เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและลดปัญหาทางสังคม ใน พ.ศ. 2560  
เราได้จัดกิจกรรมส่งเสริม EF แล้วทั้งสิ้นกว่า 100 กิจกรรม

สร้างอาสาสมัครชุมชนจำานวน

2,575 คน

2559

กว่า5,000 คน

2560

คน เพื่อขยายการพัฒนา
อีเอฟของเยาวชน พร้อม 
พัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับ
ทีมอาสาสมัครชุมชน

พนักงานอาสาทั้งหมด 

635 คน  
หรือคิดเป็นร้อยละ 66 
ของพนักงานทั้งหมด 

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

ผู้ ได้รับผลประโยชน์โดยตรง 
จากโครงการรวมทั้งสิ้น 

109,210 คน



2559

30,000

2560

52,000
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สนับสนุนชุดทดลอง 
ปฏิบัติการเคม ี
แบบย่อส่วนกว่า 

 7,000 ชุด

2. โครงการห้องเรียนเคมีดาว - โครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน อันเป็น 
วิธีการทดลองเคมีที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง โดยใช้สารเคมีน้อยกว่าการทดลองแบบทั่วไปถึง 2,000 เท่า 

จำานวนนักเรียนที่ได้สัมผัส
การทดลองทางเคมีจริง
ผ่านเทคนิคปฏิบัติการเคมี
แบบย่อส่วนเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 

73 จากปีที่ผ่านมา

อบรมเทคนิคปฏิบัติการเคมี
แบบย่อส่วนให้กับครูจำานวน 

860 คน 
จาก 443 โรงเรียนทั่วประเทศ
เพื่อนำาไปใช้สอนในชั้นเรียน

จัดการประกวดการนำาเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
ประเทศขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อ
ส่งเสริมให้ครูวิทยาศาสตร์
และนักเรียนได้คิดและทำางาน
ร่วมกันในการประยุกต์ใช้
เทคนิคปฏิบัติการเคม ี
แบบย่อส่วนมาพัฒนาและ 
หาโซลูชันให้กับเรื่องท้าทาย 
ที่เราเผชิญอยู่ ในปีนี้ 
มีโครงงานส่งเข้าประกวด 
ทั้งสิ้น 47 โครงงาน 
จาก 29 โรงเรียนทั่วประเทศ

สนับสนุนโครงการฯ แล้ว

จำานวน 9 ล้านบาท  
ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 

มีนักเรียนเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ  
จำานวน 40 คน และมีนักเรียนจำานวน 
16 คน หลังจากจบการศึกษาแล้ว 
ได้รับบรรจุเข้าเป็นพนักงานบริษัท 

3. โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี - เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยกับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแนวใหม่ให้กับนักเรียนช่างเทคนิคหลักสูตร 2 ปี โดยผ่านกระบวนการ
เรยีนรูภ้ายใต้แนวคดิ “การเรยีนรูว้ธิกีารเรยีน” และ “การเรยีนรูด้ว้ยการลงมอืทำา” และโอกาสในการเขา้ฝกึงานในบรษิทัดา้นปโิตรเคมชีัน้นำา

การคิดค้นนวัตกรรมสำาหรับการแก้ ไขปัญหาที่ท้าทายและโซลูชันใหม่ๆ ให้แก่โลก

1. โครงการดาว เคมคิอล เพือ่อตุสาหกรรมยัง่ยนื - ดาวรว่มมอืกบัมลูนธิสิถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐ ริเริ่มโครงการดาว เคมิคอล  
เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน เพื่อนำาหลักการลีนเพื่อสิ่งแวดล้อมมาช่วยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พัฒนามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการจาก 40 ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการตั้งแต่ พ.ศ. 2555 - 2560

144

ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง

1,500,000 
กิโลกรัม 

ลดต้นทุนการผลิต 
และพลังงานได้กว่า 

144 ล้านบาท 

พนักงานได้รับการอบรม
เรื่องหลักการลีน  
เพื่อสิ่งแวดล้อมกว่า 

5,000 คน

จำานวนผู้ ได้รับผลประโยชน์
จากโครงการทั้งทางตรง 
และทางอ้อมรวมกว่า

922,000 คน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 - 2560*

* ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(ตัวเลขรวมผู้ได้รับผลประโยชน์ทางตรง
คือพนักงาน และผู้ได้รับผลประโยชน์
ทางอ้อม รวมถึงชุมชนรอบโรงงาน 
ของผู้ประกอบการทั้ง 40 แห่ง)



Aa Bb Cc
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ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการ 
ในพื้นที่จัดกิจกรรมทำาความสะอาดชายฝั่งสากล ครั้งที่ 15  

เก็บขยะรวมได้ทั้งสิ้น 6.6 ตัน ตลอดแนวชายฝั่ง 12.6 กิโลเมตร 

ด้านสิ่งแวดล้อม

ร่วมมือกับเทศบาลตำาบลปากนำ้าประแสและชุมชน  
พร้อมคณะกรรมการไตรภาคี ร่วมอนุรักษ์แนวชายฝั่งระยอง 

ด้วยการปลูกป่าชายเลนจำานวน 999 ต้น ปล่อยพันธุ์ปลา 
จำานวน 999 ตัว ที่บริเวณป่าชายเลนปากนำ้าประแส อำาเภอแกลง  

ภายใตโ้ครงการปลูกป่าชายเลน ซึ่งทำาต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9

ด้วยการสนับสนุนของสมาคม
เพื่อนชุมชน 3 โรงงานได้ผ่าน 
การรับรองโรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศจากสถาบันสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ซึ่งมอบให้แก่
โรงงานที่มีความรับผิดชอบ 
ในด้านการปฏิบัติงาน 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่สำาหรับชุมชน 
ในพื้นที่มาบตาพุดและ
บ้านฉางจำานวน 17 ครั้ง

มอบทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีให้แก่นักเรียน 
ในจังหวัดระยองต่อเนื่อง 
เป็นปีที่ 7 จำานวน 38 ทุน

มอบทุนนักเรียนพยาบาล 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7  
จำานวน 27 ทุน

2. สมาคมเพื่อนชุมชน - ความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมครั้งแรกในประเทศไทยในพื้นที่มาบตาพุดตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กลุ่มบริษัท 
ดาว ประเทศไทย เปน็ 1 ใน 5 บรษิทัทีก่อ่ตัง้สมาคมเพือ่นชมุชน ดว้ยความมุง่มัน่ทีจ่ะรว่มกนัดแูลพฒันาอตุสาหกรรมใหเ้ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
และขยายเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการผลักดันให้ระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ 

เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของ
การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ  

ครั้งที่ 49 และจัดการเสวนา  
“อนาคตนักเคมี: อาชีพและโอกาส”  
ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร ์
แห่งชาติ จัดกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์  

ครั้งที่ 4 ในจังหวัดระยอง โดยในปีนี ้
มุ่งเน้นการศึกษาอวกาศ มีผู้เข้าร่วมงาน 

ทั้งหมดกว่า 15,000 คน 

จัดโครงการ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ  
รุ่นที่ 7 - 9 โดยมีนักเรียนในจังหวัดระยอง 

เข้าร่วมโครงการกว่า 320 คน  
เพื่อเพิ่มศักษภาพทางภาษาอังกฤษ 

ให้กับน้องๆ นักเรียนในพื้นที่

ด้านการศึกษาและสะเต็มศึกษา

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ใน พ.ศ. 2560



 

ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน
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ติดตั้งระบบกรองน้ำาเทคโนโลยี 
รีเวิร์สออสโมซิสของดาว  
จำานวน 20 เครื่อง ให้แก่ 20 โรงเรียน 
ภายใตโ้ครงการน้ำาดื่มสะอาด  
กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน  
ซึ่งตั้งเป้าหมายจะติดตั้ง 
เครื่องกรองน้ำาดื่มให้แก่ 50 โรงเรียน 
ที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

ติดตั้งระบบกรองน้ำาเทคโนโลยีอัลตราฟิลเตรชัน 
และรีเวิร์สออสโมซิสของดาว ให้แก่โรงพยาบาลบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง เพื่อคนไข้ ญาติคนไข้ และเจ้าหน้าที ่
ของโรงพยาบาลได้บริโภคน้ำาดื่มสะอาด

ภายใตโ้ครงการสร้างบ้านกับ
มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ 
ใน พ.ศ. 2560 ดาวได้สร้างบ้าน 
ให้แก่ครอบครัวผู้ขาดแคลน 
ในจังหวัดระยองจำานวน 3 หลัง  
สร้างห้องน้ำาที่ถูกสุขลักษณะ 
ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน 
ในจังหวัดระยองจำานวน 2 แห่ง  
และสร้างเรือนเพาะชำาผัก 
จำานวน 1 เรือน ให้แก่โรงเรียน 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อเป็นอาหารกลางวัน 
แก่เด็กนักเรียน 

พนักงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อช่วย 
พัฒนาชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ให้ดีขึ้น และสร้างความสัมพันธ์อันดี 
ต่อชุมชนใกล้เคียงในจังหวัดระยอง จำานวนโครงการย่อย 6 กิจกรรม 
ภายใตโ้ครงการยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน โครงการย่อย 
ทั้ง 6 กิจกรรม มีดังนี้ 
•	 ปรับปรุงโรงอาหารและภูมิทัศน์โดยรอบของโรงเรียนสำานักท้อน	

อำาเภอสำานักท้อน ให้สะอาดสวยงามและถูกสุขอนามัย 
•	 ปรับปรุงภูมิทัศน์แนวจราจรของสถานีตำารวจภูธรห้วยโป่ง	 

อำาเภอเมือง สร้างความปลอดภัยในการใช้พื้นที่สัญจรให้กับ 
บุคคลต่างๆ ที่มาใช้บริการ

•	 ปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนบ้านพยูน	อำาเภอบ้านฉาง	 
โดยการจัดระบบการใช้งานของห้องสมุด เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง  
เปล่ียนพัดลมเพดาน เพ่ือให้ห้องสมุดมีความปลอดภัยและสะอาดย่ิงข้ึน

•	 สร้างโรงเพาะเห็ดจำานวน	2	หลังให้แก่ชุมชนมาบชลูดและชุมชน 
มาบชลูด-ชากกลาง อำาเภอเมือง เพื่อสร้างรายได้อีกทางให้กับชุมชน

•	 ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย	 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำาวัน แก่นักเรียน 
โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ อำาเภอบ้านฉาง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
เช่น การใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
และการคัดแยกขยะ เป็นต้น

•	 ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำาเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้แก่โรงพยาบาล
บ้านฉาง อำาเภอบ้านฉาง เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีขึ้น
ของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
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รางวัลและการเชิดชูเกียรติ 

1. รางวัลธงธรรมาภิบาล 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ประจำาปี 2560 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รางวัล “ธงขาว - ดาวทอง” 
  

 

รางวัล “ธงขาว - ดาวเขียว”
 

ทั้ง 14 โรงงานของกลุ่มบริษัท  
ดาว ประเทศไทย ได้รับรางวัล  
ธงขาว - ดาวทอง และรางวัล  
ธงขาว - ดาวเขียว ครบทุกโรงงาน

2. โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 ทั้ง 14 โรงงานของกลุ่มบริษัท  
ดาว ประเทศไทย ได้รับรางวัล โรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
ครบทุกโรงงาน

3. รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว 
ระดับที่ 4  
กระทรวงอุตสาหกรรม
• โรงงานโพลิออล 

และโพลิออลผสม 
• โรงงานโพรพิลีนไกลคอล
• โรงงานโพลิเอทิลีน 
• โรงงานโพลิสไตรีน 
• โรงงานเอทิลเบนซีน 

และสไตรีนโมโนเมอร์
• โรงงานสไตรีน-บิวทาไดอีน  

เลเท็กซ์ 
• โรงงานโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่น 

พิเศษ 
• โรงงานโพรพิลีนออกไซด์

4. การรับรองการใช้เครื่องหมาย
คาร์บอนฟุตพริ้นท์สำาหรับ
ผลิตภัณฑ์ 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)
• ผลิตภัณฑ์: ไพรมอล เอซี 261 

1 กก. (บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล 
(ประเทศไทย) จำากัด)

• ผลิตภัณฑ์: ไพรมอล อี-357 อิมัลชัน 
1 กก. (บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ 
เคมิคอล (ประเทศไทย) จำากัด)

5. รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมดีเด่นประจำาปี 2560 

 หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

6. รางวัลองค์กรดีเด่น 
ด้านการส่งเสริมนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0  
หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย



www.dow.com/thailand 

Dow Thailand 

Dow Thailand Group

สำานักงานใหญ่

ชั้น 8, 14 - 16 อาคารไวท์กรุ๊ป 2
เลขที่ 75 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2365 7000
โทรสาร 0 2381 1249

สถานที่ตั้งโรงงาน

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เลขที่ 8 ถนนไอ-4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อ ำาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0 3867 3000
โทรสาร 0 3868 3991

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

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

Pre AW 3 : 21 May 2018

https://www.youtube.com/channel/UCceJ2C8gbO33ZLsPOV-jcLA
https://www.facebook.com/DowThailandGroup/
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