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สารจาก
ประธานบริิหาร

ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2538 Dow ได้้ประกาศเป้้าหมายด้้านความยั่่ง� ยืืนและดำำ�เนิินการอย่่างแข็็งขัันมาโดยตลอด จนวัันนี้้�

เราอยู่่ใ� นเป้้าหมายระยะที่่� 3 (พ.ศ. 2559-2568) ซึ่่�งเน้้นการร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วนเพื่่�อนำำ�พาโลกและสัังคมไปสู่่�ความยั่่ง� ยืืน
สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนของสหประชาชาติิ (UN’s Sustainable Development Goals)

ในปีี พ.ศ. 2563 Dow ได้้ประกาศเป้้าหมายเพิ่่�มเติิมเพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและขยะพลาสติิกซึ่่�ง

เป็็นสองปััญหาใหญ่่ที่่�สุุดในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมของโลก โดยตั้้�งเป้้าลดคาร์์บอนลง 15% จากฐานของ

ปีี พ.ศ. 2563 และช่่วยให้้ขยะพลาสติิกถููกเก็็บกลัับมารีีไซเคิิลขั้้�นต่ำำ� 1 ล้้านตัันภายในปีี พ.ศ. 2573 รวมถึึงช่่วยส่่งเสริิม
“วงจรรีีไซเคิิล” ให้้สมบููรณ์์ โดยผลิิตภััณฑ์์ทั้้�งหมดของ Dow ที่่�นำำ�ไปผลิิตเป็็นแพคเกจจิ้้�งจะต้้องสามารถนำำ�กลัับมาใช้ ้ใหม่่

หรืือรีีไซเคิิลได้้ 100% ภายในปีี พ.ศ. 2578

กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย เชื่่�อมั่่น
� ว่่านวััตกรรมเพื่่�อความยั่่ง� ยืืน และการร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วนเป็็นคำำ�ตอบที่่�จะ

ทำำ�ให้้เป้้าหมายเหล่่านี้้�เป็็นจริิงได้้ เราจึึงมุ่่�งมั่่น
่ ยส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตให้้กัับผู้้�คน พร้้อมไปกัับ
� นำำ�เสนอนวััตกรรมต่่างๆ ที่่�ช่ว

การช่่วยลดการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและลดปริิมาณขยะผ่่านความเชี่่�ยวชาญทางวััสดุุศาสตร์์ของเรา และการร่่วมมืือ

กัับลููกค้้า คู่่�ค้้า รวมทั้้�งองค์์กรต่่างๆ ที่่�มีีแนวคิิดด้้านความยั่่ง� ยืืนเช่่นเดีียวกััน

ในปีี พ.ศ. 2563 ท่่ามกลางการระบาดของโรคโควิิด-19 กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย ยัังคงสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจ

ได้้อย่่างปลอดภััยและตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง พนัักงานของ Dow และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกส่่วน

งานยัังคงรัักษาสถิิ ติิความปลอดภััยในการทำำ�งานโดยไม่่มีีการบาดเจ็็ บในระดัับต้้ องบัันทึึกไว้ไ้ ด้้ ตลอดทั้้� งปีี นอกจากนี้้�

เรายัังคงดำำ�เนิินโครงการเพื่่�อความยั่่ง� ยืืน และกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�องพร้้อมๆ ไปกัับมาตรการป้้องกัันโรคที่่�รััดกุม
ุ
ยิ่่ง� ไปกว่่านั้้�นยัังมีีโอกาสได้้นำำ�ทรััพยากรต่่างๆ ของบริิษััทฯ มาใช้ ้ในการป้้องกัันและบรรเทาสถานการณ์์ในประเทศไทย

ท่่ามกลางพายุุวิก
ิ ฤตที่ถ
่� าโถมเข้้ามา ต้้นไม้้ที่มีี
่� รากค้ำำ�ยัันอัันแข็็งแกร่่งเท่่านั้้น
� ะยืืนหยััดและเติิบโตต่่อไปได้ ้ในอนาคต
� ที่่จ

ผมต้้องขอขอบคุุณทุก
ุ ท่่านเป็็นอย่่างยิ่่ง� สำำ�หรัับความสนัับสนุุนและอุุปการคุุณต่่างๆ ในปีีอัันยากลำำ�บากที่่�ผ่่านมา และหวััง

เป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่าพวกเราจะยัังคงสามารถร่่วมมืือกัันดููแลสิ่่ง� แวดล้้อมไปพร้้อมๆ กัับการป้้องกัันโรคระบาด และส่่งเสริิมสุุขภาพ

สุุขอนามััยให้้กัับคนไทย เพื่่�อก้้าวข้้ามผ่่านวิิกฤตอย่่างเข้้มแข็็งไปด้้วยกััน
ขอบคุุณมากครัับ
ฉััตรชััย เลื่่�อนผลเจริิญชััย

ประธานบริิหาร กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย
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กลุ่่ม
� บริิษััท ดาว ประเทศไทย
ฐานการผลิิตที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดของ Dow
ในเอเชีียแปซิิฟิิก

Dow บริิษััทชั้น
้� นำำ�ระดัับโลก ด้้านแมททีีเรีียลส์์

ไซแอนซ์์ (Materials Science) ซึ่่�งพััฒนาและผลิิต

วััสดุุชนิิดต่่างๆ ด้้วยกระบวนการทางวิิทยาศาสตร์์
โดยมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นเลิิศด้้านนวััตกรรมและ
ความยั่่ง� ยืืน ด้้วยการทำำ�งานที่มีีลูู
่� กค้้าเป็็นศููนย์์กลาง

และให้้การยอมรัับบุุคลากรที่่�มีีความหลากหลาย

Dow มีีเป้้าหมายที่่�จะสร้้างอนาคตที่่�ยั่่�งยืืน

กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์หลัักของ Dow

1.		วััสดุุประสิิทธิภ
ิ าพสููงและสารเคลืือบผิิว (Performance
		 Materials & Coating)

2. เคมีีภััณฑ์์เพื่่�ออุุตสาหกรรมและโครงสร้้างพื้้�นฐาน

		 (Industrial Intermediates & Infrastructures)

3. พลาสติิกสำำ�หรัับบรรจุุภััณฑ์์และพลาสติิกชนิิดพิเิ ศษ
		 (Packaging & Specialty Plastics)

ให้้กัับโลกด้้วยความเชี่่�ยวชาญด้้านวิิทยาศาสตร์์

ตลาดที่่�สำำ�คััญของกลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย

กลุ่่�มผลิิ ตภััณ ฑ์์ แ ละโซลููชัันทางวิิ ท ยาศาสตร์์

• Building & Infrastructure: อุุตสาหกรรมอาคารและ

ของเรา และการร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรต่่างๆ ทั่่�วโลก
ของ Dow ได้้แก่่ พลาสติิกชนิิดต่่างๆ เคมีีภััณฑ์์

• Packaging: อุุตสาหกรรมบรรจุุภััณฑ์์
โครงสร้้างพื้้�นฐาน

เพื่่�ออุุตสาหกรรม สารเคลืือบผิิว และซิิลิิโคน ซึ่่�ง

• Mobility: อุุตสาหกรรมยานยนต์์และการขนส่่ง

การเติิบโตสููง เช่่น บรรจุุภััณฑ์์ การก่่อสร้้าง ยานยนต์์

• Electrical appliances: อุุตสาหกรรมเครื่่�องใช้ ้ไฟฟ้้า

เน้้นสร้้างความแตกต่่างเพื่่�อตอบโจทย์์ในตลาดที่มีี
่�
และการขนส่่ง และการผลิิตสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค

Dow ก่่อตั้้�งโดย นายเฮอร์์เบิิร์ต
์ เฮนรี่่� ดาว

หนึ่่�งในนัักเคมีีและนัักประดิิษฐ์์ชั้้�นนำำ�ของโลกในปีี
พ.ศ. 2440 เพื่่�อผลิิตเคมีีภััณฑ์์และวััสดุุใหม่่ ๆ ที่่ช่
่ ย
� ว

• Consumer cares: อุุตสาหกรรมผลิิตภััณฑ์์อุป
ุ โภคบริิโภค
• Electronics: อุุตสาหกรรมอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์

• Paints & coatings: อุุตสาหกรรมสีีและสารเคลืือบผิิว
• Adhesives & Sealants: อุุตสาหกรรมสารยึึดติิดและ
	สารกัันรั่่ว� ซึึม

สร้้า งความเป็็ น อยู่่� ที่่� ดีีขึ้้� นให้้ กัั บผู้้�คนในสมััยนั้้� น

ฐานการผลิิตในประเทศไทย

ประเทศ และมีีพนัักงานประมาณ 35,700 คน

โรงงาน ซึ่่�งเป็็นฐานการผลิิ ตที่่� ใหญ่่ที่่�สุุดของ Dow ในภาคพื้้�น

ปัั จ จุุ บัั น Dow มีีฐานการผลิิ ต 106 แห่่ ง ใน 31

Dow เริ่่ม
� ดำำ�เนิินธุุรกิิจในประเทศไทยตั้้�งแต่่

ปััจจุุบัันกลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย ประกอบด้้ วย 13

เอเชีียแปซิิฟิิก โดยมีีโรงงานตั้้�งอยู่่ใ� นนิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด

นิิ ค มอุุตส าหกรรมเอเซีีย และนิิ ค มอุุตส าหกรรมดัับบลิิ ว เอชเอ

ปีี พ.ศ. 2510 และได้้ร่ว่ มกัับบริิษััท เอสซีีจีี ก่่อตั้้�ง

ตะวัันออก (มาบตาพุุด) จัังหวััดระยอง

โดยในปัั จ จุุ บัั น กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย

สิินค้้าที่่�ผลิิตในประเทศไทย

เพีียงผู้้�เดีียว และ กลุ่่�มบริิษััทร่ว่ มทุุนเอสซีีจีี-ดาว

อีีลาสโตเมอร์์ กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์โพลิิยููรีีเทน และสไตรีีนบิิวทาไดอีีน

โซลเวย์์ในประเทศไทย

จำำ�หน่่ายในประเทศไทยด้้วย เช่่น ตััวทำำ�ละลาย เคมีีภััณฑ์์เพื่่�อการ

กลุ่่�มบริิษััทร่ว่ มทุุนเอสซีีจีี-ดาว ในปีี พ.ศ. 2530

ประกอบด้้วยกลุ่่�มบริิษััทย่อ
่ ยซึ่่�ง Dow เป็็นเจ้้าของ
นอกจากนี้้� ยัังมีีบริิษััทร่ว่ มทุุนระหว่่าง Dow และ

กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย

กลุ่่�มผลิิ ตภััณ ฑ์์ พ ลาสติิ ก ชนิิ ด โพลิิ เ อทิิ ลีี น โพลิิ ส ไตรีีน

เลเทกซ์์ โดยมีีสิินค้้านำำ�เข้้าจาก Dow ประเทศอื่่�นๆ ที่�่นำำ�เข้้ามา
ก่่อสร้้าง ซิิลิิโคน และพลาสติิกชนิิดพิเิ ศษ
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เป้้าหมายเพื่่�อความยั่่ง� ยืืน
Dow ได้้ประกาศเป้้าหมายและเริ่่ม
� ดำำ�เนิินการเพื่่�อความยั่่ง� ยืืนอย่่างจริิงจัังตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2538 เพื่่�อดำำ�เนิินรอยตาม

วิิสััยทััศน์์ของคุุณเฮอร์์เบิิร์ต
์ เฮนรี่่� ดาว ผู้้�ก่่อตั้้�งบริิษััท ในการสนัับสนุุนให้้ลููกค้้าของเรามีีผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ พร้้อมร่่วม
สร้้างสรรค์์สิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมที่่�ดีีขึ้้�นไปด้้วยกััน

Dow ได้้ดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมมาตั้้�งแต่่แรกเริ่่ม
� โดยเราพร้้อมที่่�จะสนัับสนุุนให้้ลููกค้้า คู่่�ค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ของเราบรรลุุเป้้าหมายด้้านความยั่่ง� ยืืนของตนเอง และในปีี พ.ศ. 2563 Dow ก็็ได้้ประกาศเป้้าของการทำำ�งานใหม่่ ต่่อยอด

จากเป้้าหมายความยั่่�งยืืนที่่�มีีอยู่่�เดิิม เพื่่�อให้้เกิิดความชััดเจนในการทำำ�งานมากยิ่่�งขึ้้�นใน 2 ประเด็็นปััญหาสำำ�คััญที่่�ทั่่�วโลก

กำำ�ลัังเผชิิญอยู่่�

Dow เริ่่ม
� ตั้้�งเป้้าหมายเพื่่�อความยั่่ง� ยืืนเมื่่�อ 30 ปีีที่่�แล้้ว โดยแบ่่งเป็็นเป้้าหมายที่่�ชััดเจนระยะละ 10 ปีี ได้้แก่่

2025
Sustainability
Goals
Dow's Thought
Leadership and
Actions

2015
Sustainability
Goals
Product Solutions
to World
Challenges

2005 EH&S Goals
Journey to EH&S
Excellence

Dow's Blueprint

Dow's Handprint

Dow's Footdprint and EH&S Culture

1995

2005

2005
EH&S Goals

2015

2025

• เริ่่ม
� ขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2538 จนถึึงปีี พ.ศ. 2548

• เป็็ น เป้้ า หมายแบบ Footprint คืื อ การส่่ ง เสริิม ความปลอดภััยและสิ่่� ง แวดล้้ อ มที่่� ดีีขึ้้� น
ในโรงงานของ Dow

• เน้้นเรื่่�องการผลิิตที่่�มีีประสิิทธิภ
ิ าพ ลดการใช้้ทรััพยากร ลดของเสีีย และลดความเสี่่�ยงต่่างๆ
เพื่่�อสิ่่ง� แวดล้้อมและความปลอดภััย

• เป้้าหมายในปีี พ.ศ. 2558 ต่่อยอดจากเป้้าหมายชุุดเดิิมที่่�เน้้นความยั่่ง� ยืืนในโรงงานของ Dow

2015
Sustainability
Goals

• เป็็นเป้้าหมายแบบ Handprint คืือ ส่่งต่่อความยั่่ง� ยืืนไปยัังลููกค้้าและคู่่�ค้้า

• เน้้ นการออกแบบผลิิ ตภััณฑ์์ และกระบวนการผลิิ ตเพื่่�อให้้มีีประสิิ ทธิิภาพมากขึ้้�น รวมทั้้� ง

	นำำ�เสนอสิินค้้าที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยนวััตกรรมที่่�ล้ำำ�หน้้าให้้กัับลููกค้้า

2025
Sustainability
Goals the Blueprint
Goals

• เป้้าหมายในปีี พ.ศ. 2568 ซึ่่�งเป็็นช่่วงที่่� 3 และกำำ�ลัังดำำ�เนิินการอยู่่ใ� นปััจจุุบััน

• เป็็นเป้้าหมายแบบ Blueprint คืือการสร้้างพิิมพ์์เขีียว ผลัักดัันให้้เกิิดมาตรฐานและ

แนวปฏิิบััติิด้้านความยั่่ง� ยืืนเพื่่�อขยายผลไปยัังภาคส่่วนต่่างๆ ตั้้�งแต่่การสรรหาวััตถุุดิิบ
ไปจนถึึงกระบวนการจััดการหลัังจากสิินค้้าถููกใช้้งานโดยผู้้�บริิโภค

•	ร่่วมมืือกัับองค์์กรต่่างๆ เพื่่�อสร้้างแม่่แบบและกระบวนการในการแก้ ้ไขปััญหาที่่�โลกเผชิิญอยู่่�
โดยเน้้นไปที่่�ปัญ
ั หาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและขยะพลาสติิกในทะเล
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2025 sustainability goals

ustainability Goals Mapped Against United
ainable Development Goals
าหมายเพื่่�อMapped
ความยั่่�งยืืน พ.ศ.
2568 ของ Dow
ที่่�สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ
nability เป้้Goals
Against
United
e Development Goals
y Goals Mapped
Against
United
ผู้้�นำำ�ด้้านแผนแม่่
บท
elopment Goals
als Mapped Against
United
คิิดค้้นนวััตกรรมแห่่งอนาคต
ment Goals
pped Against
เดิินหน้้United
าเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
Goals
Against United
ให้้ความสำำ�คััญกัับธรรมชาติิ

ALS

nst United

วััสดุุที่่�ปลอดภััยสำำ�หรัับโลก
ที่่�ยั่่ง� ยืืน
การมีีส่่วนร่่วมเพื่่�อผลสััมฤทธิ์์�
ชุุมชน พนัักงาน ลููกค้้า
ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานชั้้�นนำำ�
ระดัับโลก

ในปีี พ.ศ. 2563 Dow ได้้ประกาศเป้้าการทำำ�งานใหม่่ ต่่อยอดจากเป้้าหมายความยั่่�งยืืนที่่�มีีอยู่่�เดิิม เพื่่�อให้้เกิิด

ความชััดเจนในการทำำ�งานมากยิ่่�งขึ้้�นในประเด็็นสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สำำ�คััญซึ่่�งทั่่�วโลกกำำ�ลัังเผชิิญ คืือ ปััญหาสภาพภููมิิอากาศ
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป และปััญหาขยะพลาสติิก

1. ต้้านโลกร้้อน

Dow จะพััฒนาและใช้้เทคโนโลยีีขั้้น
ิ ค้้าที่่ใ� ช้้ทรััพยากรน้้อยลง และผลิิตภััณฑ์์
� สููงในการผลิิตสิน

ของ Dow จะช่่วยให้้ลููกค้้าลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลงได้้ด้้วย

เป้้าหมาย: ภายในปีี พ.ศ. 2573 Dow จะลดการปล่่ อยคาร์์บอนจำำ�นวน 5 ล้้ านตัันต่่ อปีี หรืือ

ลดลง 15% จากปีี พ.ศ. 2563 นอกจากนี้้� Dow ยัังตั้้� ง ใจจะเป็็ น องค์์ ก รที่่� ปล่่ อ ยคาร์์บ อนสุุทธิิ

เป็็นศููนย์์ (Carbon Neutral) ภายในปีี พ.ศ. 2593 โดยสิินค้้าและโครงการต่่างๆ ของ Dow จะช่่วย

ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้เทีียบเท่่ากัับปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดจาก Dow

2. หยุุดขยะพลาสติิก

Dow กำำ�ลัังลงทุุนและร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วนทั่่�วโลกในด้้านเทคโนโลยีีและโครงสร้้างพื้้�นฐาน

เพื่่�อเพิ่่ม
� การรีีไซเคิิลได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

เป้้าหมาย: ภายในปีี พ.ศ. 2573 Dow จะช่่วย “หยุุดขยะพลาสติิก” โดยการทำำ�ให้้ขยะพลาสติิก

จำำ�นวน 1 ล้้านตัันถููกเก็็บกลัับมาใช้ ้ใหม่่หรืือรีีไซเคิิลผ่่านการดำำ�เนิินงานของ Dow และความร่่วมมืือ
กัับภาคส่่วนต่่างๆ

3. ส่่งเสริิมวงจรรีีไซเคิิล

Dow มีีความมุ่่�งมั่่น
� ในการนำำ�เสนอโซลููชัันที่่ใ� ช้ ้ในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์แพคเกจจิ้้ง� เพื่่�อให้้นำำ�

กลัับมาใช้ ้ใหม่่ หรืือ นำำ�กลัับมารีีไซเคิิลได้้

เป้้าหมาย: ภายในปีี พ.ศ. 2578 Dow จะช่่วยสร้้าง “วงจรรีีไซเคิิล” ให้้สมบููรณ์์ โดยผลิิตภััณฑ์์

ทั้้ง� หมดของ Dow ที่นำ
่� �
ำ ไปผลิิตเป็็นแพคเกจจิ้้ง� จะต้้องสามารถนำำ�กลัับมาใช้ ้ใหม่่หรืือรีีไซเคิิลได้้
กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย
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ปฏิิบัติ
ั ิการต้้านโลกร้้อน
Carbon
Reduction

ในปีี พ.ศ. 2563 กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย ได้้ยกระดัับการดำำ�เนิินงานเพื่่�อตอบสนองต่่อเป้้าการทำำ�งานด้้าน

ความยั่่ง� ยืืนใหม่่ที่่�มุ่่�งเน้้นการลดผลกระทบจากภาวะโลกร้้อน ทั้้�งในระดัับแผนกลยุุทธ์แ
์ ละการปฏิิบััติิงาน โดยมีีการวางแผน

งานให้้รองรัับกัับเป้้าหมายที่่�จะลดการปลดปล่่อยคาร์์บอนไดออกไซด์์จากการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ อย่่างเป็็นรููปธรรม

การสื่่�อสารทำำ�ความเข้้าใจกัับพนัักงานทุุกระดัับโดยผู้้�บริิหาร การรณรงค์์สร้า้ งความตระหนัักรู้้�ในองค์์กรผ่่านสื่่�อภายใน

ต่่างๆ รวมทั้้�งการแต่่งตั้้�งพนัักงานที่่�ทำำ�งานเต็็มเวลาเพื่่�อสนัับสนุุนโครงการลดโลกร้้อนโดยตรง ซึ่่�งเป็็นการแสดงความมุ่่�งมั่่น
�
ในการทำำ�งานเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายด้้านความยั่่ง� ยืืนอย่่างจริิงจััง

โครงการลดคาร์์บอนจากการดำำ�เนิินงานของ Dow โดยตรง
ในปีี ที่่� ผ่่ า นมา แม้้ จ ะเผชิิ ญ กัับสถานการณ์์ โ ควิิ ด -19 แต่่ Dow ก็็ ยัั งมุ่่�งมั่่� น ดำำ� เนิิ น โครงการต่่ า งๆ เพื่่� อ ลดการ

ปลดปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์โดยตรงจากการผลิิตและการขนส่่งสิินค้้าของ Dow ถึึง 87 โครงการ ได้้แก่่ โครงการ

ที่่�ดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�องมาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2558 และ โครงการที่่�ริเิ ริ่่ม
่ นมา โดยผลสรุุ ปยอดรวมของปีี พ.ศ. 2563
� ขึ้้�นใหม่่ในปีีที่่�ผ่า

Dow สามารถลดการปลดปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์จากการดำำ�เนิินงานได้้ถึึง 93,000 ตััน หรืือ เทีียบเท่่าการปลููกต้้นไม้้
9.3 ล้้านต้้นใน 1 ปีี

ความก้้าวหน้้าของกลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย
ในการลด CO2 ปีี พ.ศ. 2563
ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ลดได้้ทั้้�งหมด (ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์)
100,000
90,000

ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ลดลง
จากโครงการในปีี
พ.ศ. 2563 = 6,366.58
ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่ากัับการปลููกต้้นไม้้

80,000
70,000
60,000
50,000

636,658 ต้้น

40,000
30,000

PU & LTX - Reduce power consumption at
cooling tower pump
วิิธีีการ: ลดการใช้้พลัังงาน
ลด CO2 ได้้
จากปั๊๊�มของหอหล่่อเย็็น
(cooling tower pump) จากที่่�
เคยทำำ�งานคู่่� ก็็บริิหารจััดการ
MT/ปีี
ให้้สามารถทำำ�งานเดี่่�ยว โดยที่่�
ไม่่กระทบกระบวนการผลิิต

1,020

EBSM Energy recovery
ลด CO2 ได้้

1,005
MT/ปีี

20,000

โครงการต่่อเนื่่�อง

10,000
0

ตััวอย่่างโครงการสำำ�คััญของภารกิิจ
ต้้านโลกร้้อนของ Dow ในปีี พ.ศ. 2563

2562

2563

โครงการที่่�ดำำ�เนิินการมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
และโครงการใหม่่ในปีี พ.ศ. 2563 ของ Dow
ช่่วยลดก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ไปได้้
93,000 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์

วิิธีีการ: นำำ�น้ำำ�ที่่�ระบายออก
จากหม้้อต้้มไอน้ำำ� (alkylation
boiler) กลัับมาใช้ ้ใน
กระบวนการผลิิตได้้ 100%
แทนที่่�จะเป็็นการปล่่อยออก
สู่่�การนิิคมอุุตสาหกรรม

PS-Reduce energy consumption in product AT-1175
by MAC improvement
วิิธีีการ: บริิหารประสิิทธิิภาพ
ลด CO2 ได้้
การใช้้พลัังงานพลัังงานไฟฟ้้า
ที่่�กระบวนการผลิิต ในขณะที่่�
มีีการผลิิตมากขึ้้�นในรอบปีี
MT/ปีี
ที่่�ผ่่านมา

709

= การปลููกต้้นไม้้ 9.3 ล้้านต้้น
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Collaborations to protect the climate

ร่่วมมืือ ลดโลกร้้อน
Carbon
Reduction

นอกจากการดำำ�เนิินงานอย่่างเป็็นมิติ รต่่อสิ่่�งแวดล้้อมแล้้ว Dow ยัังร่่วมกัับลููกค้้า คู่่�ค้้า
และพัันธมิติ รที่่�ใส่่ใจความยั่่�งยืืน ริิเริ่่ม� โครงการต่่างๆ เพื่่�อลดการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
สาเหตุุหลัักของภาวะโลกร้้อน และภููมิิอากาศที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป

ความคืืบหน้้าของ
การดำำ�เนิินงานในปีี
พ.ศ. 2563 ซึ่่ง� เป็็นปีีแรก
จากระยะโครงการ 5 ปีี

รัักษ์์ป่า่ ชายเลนลดโลกร้้อน กัับเครืือข่่าย
Dow & Thailand Mangrove Alliance
เพราะป่่าชายเลนเป็็นป่่าที่่�สามารถกัักเก็็บคาร์์บอนได้้ดีีที่่�สุุด ซึ่่�งช่่วยลด

ปััญหาโลกร้้อน และยัังเป็็นปราการที่่�สามารถดัักกรองขยะไม่่ให้้ลงสู่่�ทะเล Dow

จึึงยกระดัับโครงการปลููกป่่าชายเลนในพื้้�นที่่�ปากน้ำำ�ประแส ซึ่่�งดำำ�เนิินการอย่่าง
ต่่อเนื่่�องมาแล้้วกว่่า 12 ปีี ตั้้ง� แต่่ยัังเป็็นนากุ้้�งและป่่าเสื่่�อมโทรม จนกลายเป็็นป่่าที่่�

สมบููรณ์์ในปััจจุุบััน ให้้เป็็นโครงการครบวงจรที่่�ไม่่เพีียงปลููกป่่า แต่่ยัังสร้้างกลไก

การอนุุรัักษ์์ ที่่�ยั่่ง� ยืืนด้้วยการสร้้างประโยชน์์ทั้้�งในด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เศรษฐกิิจ และ

สัังคมอย่่างสมดุุล โดยร่่วมมืือกัับกรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง กระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ ม และองค์์ ก รสากลเพื่่� อ การอนุุ รัักษ์์

สิ่่ง� แวดล้้อม (IUCN) ตั้้ง� เป้้าครอบคลุุมพื้้�นที่่� 5,000 ไร่่ ใน 5 ปีี โดยเริ่่ม
� จากป่่าชายเลน

• แต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
	อำำ�นวยการและคณะทำำ�งาน
โครงการฯ
•	ปลููกป่่าชายเลนครบ
16,300 ต้้น ซึ่่�งดููดซัับ
คาร์์บอนได้้กว่่า 163,000
	กิิโลคาร์์บอนต่่อปีี
• เก็็บขยะจากป่่าชายเลน
355 กิิโลกรััม
• เริ่่ม� การปรัับปรุุงห้้องเรีียน
	ธรรมชาติิปากน้ำำ�ประแส
	ติิดตั้้�งป้้ายและปรัับปรุุงศาลา
•	จััดประกวดถ่่ายภาพ
	ป่่าชายเลน ประเภท
	ประชาชนและนัักเรีียน		
	นัักศึึกษา
•	นำำ�บล็็อกเกอร์์และ
	สื่่�อมวลชนเที่่�ยวชมป่่า
และสััมผััสวิิถีีชีีวิิตชุุมชน

ปากน้ำำ�ประแสเป็็นต้้นแบบที่่�สามารถขยายผลไปยัังป่่าชายเลนในจัังหวััดอื่่�นๆ ได้้

การดำำ�เนิินงานหลัักๆ ประกอบด้้วย การสร้้างศููนย์์การเรีียนรู้้�ห้้องเรีียน

ธรรมชาติิ การผลัักดัันกลไกคาร์์บ อนเครดิิ ต จากป่่ า ชายเลนเป็็ น ครั้้ง� แรกใน

ประเทศไทย การส่่งเสริิมการบริิหารจััดการขยะในพื้้�นที่่�และถ่่ายทอดความรู้้�ให้้
กัับชุุมชนพร้้อมทั้้�งนัักท่่องเที่่�ยวที่่�มาเยี่่�ยมชม รวมทั้้�งส่่งเสริิมวิิสาหกิิจชุุมชนและ

การสร้้างรายได้้จากการท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรัักษ์์ ใน blue carbon destination

กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย
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นวััตกรรมฉนวนพ่่นเคลืือบหลัังคาเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
Dow ผนึึกกำำ�ลัังกัับบริิษััทฉนวนหลัังคาสััญชาติิญี่่ปุ่่�
� น “โตโยโก” (Toyokoh) เปิิดตััวนวััตกรรมใหม่่ ฉนวนกัันความร้้อน

ชนิิดพ่น
่ เคลืือบบนหลัังคาที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม “โสะเซย์์” (Sosei) ซึ่่�งออกแบบมาให้้รองรัับกัับภููมิิอากาศร้้อนชื้้�นในไทย
และภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ เป็็นฉนวนไร้้รอยต่่อซึ่่�งกัันความร้้อนได้้อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ ช่่วยประหยััดพลัังงานในการ

ทำำ�ความเย็็นในอาคารได้้มากขึ้้�น อีีกทั้้ง� ยัังกัันน้ำำ�รั่่ว� ซึึมจากหลัังคา ช่่วยลดเสีียงรบกวน และช่่วยให้้หลัังคาแข็็งแรงทนทานยิ่่ง� ขึ้้�น
โดยใช้้ประสบการณ์์จากหลัังคาอาคารในประเทศญี่่�ปุ่่�นซึ่่�งต้้องเผชิิญกัับพายุุรุุนแรงอยู่่เ� สมอ ยิ่่ง� ไปกว่่านั้้น
� ยัังสามารถพ่่นทัับได้้

จากภายนอกโดยไม่่กระทบกิิจกรรมภายในอาคาร จึึงเหมาะสมเป็็นอย่่างยิ่่ง� กัับการปรัับปรุุ งหลัังคาอาคารที่มีีกิ
่� จ
ิ กรรมอยู่่เ� สมอ

หรืือเข้้าไปทำำ�งานจากด้้านในได้้ยาก เช่่น โรงงาน โรงพยาบาล คลัังสิินค้้า โดยไม่่ต้้องหยุุดกิิจกรรมภายในอาคารแต่่อย่่างใด
ฉนวนหลัังคารัักษ์์ โลก “โสะเซย์์” เป็็นฉนวน 3 ชั้้�น จากการพ่่นโฟมโพลิิยููรีีเทนนวััตกรรมใหม่่ VORACOR™ และ

ชั้้น
่ ลงไปบนกระเบื้้�องหลัังคาโดยตรง มีีคุุณสมบััติิพิเิ ศษ
� เคลืือบกัันน้ำำ� HYPERLAST™ ของ Dow ตามด้้วยสารเคลืือบผิิวที่่�พ่น

ในการป้้องกัันความร้้อนได้้อย่่างดีีเยี่่�ยม เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัันอุุณหภููมิิใต้้หลัังคาที่่�ใช้้ฉนวนพ่่นนี้้�โดยเฉลี่่�ยจะต่ำำ�กว่่าหลัังคา

ทั่่�วไปประมาณ 8-15 องศาเซลเซีียส ยิ่่ง� ไปกว่่านั้้�นยัังไม่่ก่่อให้้เกิิดโลกร้้อน เพราะไม่่ทำำ�ลายบรรยากาศชั้้น
� โอโซนเช่่นเดีียวกัับ

การขึ้้�นรููปโฟมด้้วยวิิธีีอื่่�น โดย “โตโยโก” เป็็นพาร์์ทเนอร์์รายแรกของ Dow ที่่�ได้้รัับสิิทธิ์์ใ� นการใช้้นวััตกรรมนี้้�ในประเทศไทย
และภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
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ดาว เพื่่�ออุุตสาหกรรมยั่่ง� ยืืน
สร้้างแผนแม่่บทเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม
D o w ร่่ ว ม กัั บ ผู้้� เ ชี่่� ย ว ช า ญ จ า ก ก ร ม ส่่ ง เ สริิ ม

อุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม สถาบัันพลาสติิ ก

สำำ�นัั กงานการวิิ จัั ยแห่่ ง ชาติิ คณะวิิ ศ วกรรมศาสตร์์

มหาวิิ ท ยาลััยธรรมศาสตร์์ และคณะวิิ ท ยาศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ จััดทำำ�โครงการ “ดาว เพื่่�อ

อุุตสาหกรรมยั่่ง� ยืืน” เพื่่�อพััฒนาอุุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็็ก (SMEs) ในด้้านประสิิทธิภ
ิ าพ ความปลอดภััย
และความเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

โครงการนี้้เ� ป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการ Big Brother

หรืือ “พี่่�ช่ว
่ ยน้้อง” ตามนโยบายของภาครััฐที่่�ขอความร่่วม

มืือจากองค์์กรเอกชนขนาดใหญ่่ให้้เข้้ามาช่่วยเป็็นพี่่�เลี้้�ยง

ให้้กัับธุุรกิิจ SMEs เพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็งทางเศรษฐกิิจ

และส่่งเสริิมสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ยั่่�งยืืนยิ่่�งขึ้้�นในประเทศไทย ซึ่่�ง

สอดคล้้องกัับเป้้าหมายด้้านความยั่่ง� ยืืนของ Dow ที่่มุ่่�
� งเน้้น
การผสานความร่่วมมืือและสร้้างแผนแม่่บทเพื่่�อขยายผล

ในวงกว้้าง (Blueprint) ในด้้านการต้้านโลกร้้อนและลด

ขยะ โดยช่่วยยกระดัับการบริิหารจััดการสู่่�โรงงานอััจฉริิยะ
(Smart Factory) ด้้ วยการประยุุกต์์ ใช้้เทคโนโลยีี IoT

จัับมืือลููกค้้า พััฒนาถุุงข้้าวรัักษ์์โลก
Dow ร่่วมมืือกัับ บริิษััท พรีีแพค ประเทศไทย จำำ�กััด

(Internet of Things) ในการปรัับปรุุ งประสิิทธิภ
ิ าพการ

ผลิิต ความปลอดภััย และการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม

ในปีี พ.ศ. 2563 ได้้ มีีการคััดเลืื อกโรงงาน

ในเครืือ เอสซีีจีีพีี (SCGP) ยกระดัับมาตรฐานถุุง “ข้้าว

อุุตสาหกรรมด้้านอาหารและพลาสติิกจำำ�นวน 20 โรงงาน

นวััตกรรมเม็็ดพลาสติิกโพลิิเอทิิลีีนชนิิดพิิเศษ INNATE™

รวมทั้้� ง ได้้ มีี การจััดทำำ�คู่�มื
่ ื อ อุุตส าหกรรม 4.0 และแบบ

ตราฉััตร” เป็็นข้้าวถุุงรัักษ์์ โลกแบรนด์์แรกของไทย ด้้วย

ของ Dow ทำำ�ให้้ถุงุ ข้้าวสารบางลงจากเดิิม 110 ไมครอน

เหลืือ 90 ไมครอน แต่่แข็็งแรงทนทานยิ่่ง� ขึ้้�นกว่่าเดิิม ช่่วย

ลดการปลดปล่่ อ ยก๊๊ า ซคาร์์บ อนไดออกไซด์์ ที่่� ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด
ภาวะโลกร้้อนด้้วยการประหยััดปริิมาณพลาสติิก และลด

พลัังงานในกระบวนการบรรจุุด้้วยการใช้้อุุณหภููมิิที่่�ต่ำำ�ลง

เพื่่�อเข้้าร่่วมการให้้คำำ�ปรึึกษาเชิิงลึึกโดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย

ประเมิินตนเองเป็็นแนวทางให้้ SMEs ใช้้เป็็นแนวทางใน
การยกระดัับสู่่�อุตส
ุ าหกรรม 4.0 เพื่่�อเพิ่่ม
ิ าพใน
� ประสิิทธิภ
การผลิิต ส่่งเสริิมความปลอดภััยและสิ่่�งแวดล้้อม

จนถึึงปัั จ จุุ บัั นได้้ ล ดปริิม าณของเสีียจากโรงงาน

รวมทั้้�งส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีขึ้้�นให้้กัับ

ในการปิิดปากถุุงข้้าว ยิ่่ง� ไปกว่่านั้้�นยัังเป็็นการส่่งเสริิมการ

พนัักงานและชุุมชนโดยรอบกว่่า 922,000 คน ทั่่�วประเทศ

ชนิิ ด เดีียวที่่� รีีไซเคิิ ล ได้้ ง่่ า ย และยัังร่่ว มกัันรณรงค์์ ใ ห้้

มากกว่่า 1.5 ล้้านกิิโลคาร์์บอนหรืือเทีียบเท่่าการปลููกต้้นไม้้

รีีไซเคิิล เนื่่�องจากถุุงรุ่่�นใหม่่ผลิิตจากพลาสติิกโพลิิเอทิิลีีน

ผู้้�บริิโภคร่่วมโครงการ “มืือวิิเศษ x วน โดย PPP Plastics”
โดยนำำ�ถุุงข้้าวตราฉััตรมาบริิจาค เพื่่�อให้้ถุุงข้้าวตราฉััตร

ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นยัังลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้

150,000 ต้้น ต่่อปีี

เข้้าสู่่�วงจรเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนอย่่างสมบููรณ์์ ไม่่ก่่อให้้เกิิด
ปััญหาขยะพลาสติิกตกค้้างในสิ่่�งแวดล้้อม

ในช่่วงเริ่่ม
� ต้้นคาดว่่าจะลดปริิมาณการใช้้พลาสติิก

ได้้กว่่า 300 ตัันต่่อปีี ลดการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

ได้้กว่่า 600 ตัันคาร์์บอนต่่อปีี เทีียบเท่่ากัับการปลููกต้้นไม้้
กว่่า 60,000 ต้้น โดยยัังไม่่รวมคาร์์บอนไดออกไซด์์ที่่�ลด

ได้้ จ ากการที่่� ผู้้� บริิโ ภคบริิจ าคถุุ ง เปล่่ า เพื่่� อ นำำ� ไปรีีไซเคิิ ล

อีีกด้้วย

กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย
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สนัับสนุุนองค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน
กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย เป็็นสมาชิิกองค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (Thailand Business Council

for Sustainable Development: TBCSD) ซึ่่�ง มีีพัันธกิิ จ ในการ "ส่่ ง เสริิม ให้้ ธุุ ร กิิ จ ในประเทศไทยมีีความยั่่�ง ยืื น และ
ประสบความสำำ�เร็็จเพื่่�อช่่วยการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�โลกที่่�ยั่่ง� ยืืน" โดยในปีี พ.ศ. 2563 Dow ได้้ร่ว่ มเป็็นหนึ่่�งในคณะทำำ�งานด้้าน
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate change) ที่่�มีีจุดป
ุ ระสงค์์เพื่่�อกำำ�หนดทิิศทางและบทบาทของภาคธุุรกิิจในการ
ร่่วมขัับเคลื่่�อนประเด็็นการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate change) ของประเทศไทย โดยมีีสำำ�นัักนโยบายและแผน

ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม (ONEP) และองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (TGO) เป็็นที่่�ปรึึกษาคณะทำำ�งาน

แผนการดำำ�เนิินงานประกอบด้้วย จััดอบรมให้้ความรู้้�กัับองค์์กรสมาชิิกรายไตรมาส ผลัักดัันให้้เกิิดธุุรกิิจต้้นแบบด้้านความ
ยั่่ง� ยืืน (Low Carbon Business) ขัับเคลื่่�อนประเด็็นด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate change) ในระดัับ
นโยบายของประเทศไทยร่่วมกัับ ONEP และ TGO จััดตั้้�งโครงการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและโครงการเพิ่่ม
� แหล่่งกััก
เก็็บก๊๊าซเรืือนกระจกร่่วมกัันในระยะยาว

ปลููกป่่าภููดร เนิินแผ่่หลา
Dow ได้้ร่ว่ มมืือกัับเทศบาลบ้้านฉาง ในการปรัับปรุุ งภููมิิทััศน์์

บริิเวณป่่าภููดร ซึ่่�งมีีเนิินเขาขนาดไม่่สููงที่่มีีทัั
� ศนีียภาพสวยงาม ชื่่�อว่่า

เนิินแผ่่หลา โดยได้้มีีการปลููกไม้้ยืืนต้้นออกดอกตลอดแนวถนน
บริิเ วณนี้้� เ ป็็ น ระยะทาง 2 กิิ โ ลเมตร ต่่ อ มาจึึงได้้ เ พิ่่� ม การปลููก

จำำ�นวนไม้้ดอกและไม้้ยืน
ื ต้้นเป็็น 1,200 ต้้น และมีีการบำำ�รุุงรัักษา

ให้้อยู่่�ในสภาพที่่�สวยงามมาจนถึึงปััจจุุบััน และด้้วยความร่่วมมืือ

ร่่วมใจของชาวเทศบาลบ้้านฉาง จึึงทำำ�ให้้บริิเวณป่่าภููดร ยัังคงมีี
สภาพแวดล้้อมที่่�สมบููรณ์์ ช่่วยเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียวให้้จัังหวััดระยอง

และยัังช่่วยสร้้างความตระหนัักในเรื่่�องของการอนุุรัักษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม
ให้้กัับประชาชนที่่�ได้ ้ใช้้ประโยชน์์จากพื้้�นที่่�สีีเขีียวเหล่่านี้้�อีีกด้้วย
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จััดการพลาสติิกออกจาก
การปนเปื้้� อนในสิ่่�งแวดล้้อม

Eliminating
Plastic Waste

Dow มุ่่�งมั่่�นขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายการทำำ�งานด้้านความยั่่�งยืืน
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� เรื่่�องการ “หยุุดขยะพลาสติิก” ไม่่ให้้ลงไปสู่่�สิ่่�งแวดล้้อม

• การวิิเคราะห์์จุด
ุ เชื่่�อมต่่อต่่างๆ ที่่�มีีโอกาส

ให้้ เ ม็็ ด พลาสติิ ก หลุุ ด ออกมาจากกระบวนการ
ผลิิ ต จััดเก็็ บ และขนส่่ ง ทั้้� ง ส่่ ว นของกายภาพ

(เครื่่�องจัักร ท่่อ ภาชนะ) และส่่วนของกระบวนการ

ทำำ� งานระหว่่ า งถ่่ า ยเทพลาสติิ ก จากส่่ ว นผลิิ ต

ไปยัังส่่วนบรรจุุ

• ระดมความคิิ ดเพื่่� อ ลดโอกาสที่่� เม็็ ด

พลาสติิกจะรั่่ว� ไหล เช่่น ปรัับเปลี่่�ยนชนิิดของข้้อต่่อ

ที่่�มีีการประกบกัันได้้ดีีมากยิ่่ง� ขึ้้�น

• เพิ่่� ม มาตรการต่่ า งๆ เพื่่� อ จััดการเม็็ ด

พลาสติิกที่่�หลุุดออกมาไม่่ให้้เข้้าสู่่�สิ่่�งแวดล้้อมอีีก
ชั้้�นหนึ่่�ง เช่่น ทำำ�ความสะอาดพื้้�นที่่�บ่่อยขึ้้�นเพื่่�อลด

การกระจายของเม็็ดพลาสติิกบนพื้้�น ติิดตั้้ง� ตะแกรง

โครงการ Operations Clean Sweep
โครงการ Operations Clean Sweep (OCS) เป็็นโครงการ

ดัักเม็็ ด พลาสติิ ก ในรางน้ำำ� รอบโรงงานและคลััง

สิินค้้า ฯลฯ

• ชัักชวนผู้้�ให้้บริิการโลจิิสติิกส์์ของบริิษััทฯ

ของสมาคมอุุ ตส าหกรรมพลาสติิ ก และหน่่ ว ยงานพลาสติิ ก

เข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกของ Operations Clean Sweep

Council’s Plastics Division and Plastics Industry

เพื่่�ออธิิบายหลัักการและวิิธีีปฏิิบััติิให้้แก่่ผู้้�ให้้บริิการ

ภายใต้้สภาเคมีีแห่่งอเมริิกา หรืือ the American Chemistry

Association (ACC) ซึ่่�งจััดตั้้�งขึ้้�นมากว่่า 25 ปีี เป้้าหมายของ
โครงการคืื อ ช่่ ว ยให้้ ฝ่่ า ยปฏิิ บััติิ ก ารที่่� ทำำ� งานกัับพลาสติิ ก มีีการ

และนำำ�หลัักปฏิิบััติิไปใช้้อย่่างจริิงจััง โดยจััดอบรม
และติิดตามประเมิินผู้้�ให้้บริิการอย่่างสม่ำำ�เสมอ

ดำำ� เนิิ น งานอย่่ า งรััดกุุ ม และป้้ อ งกัันไม่่ ใ ห้้ เ ม็็ ด เกล็็ ด และผง

พลาสติิ ก หลุุ ด รอดออกมาสู่่�ธ รรมชาติิ เพื่่� อ เป็็ น การช่่ ว ยรัักษา

สิ่่�งแวดล้้อมและประหยััดทรััพยากรอัันมีีคุุณค่่า

ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2561 กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย ได้้เข้้า

ร่่วมโครงการ Operations Clean Sweep และมีีการดำำ�เนิินงาน

ที่่� สำำ�คัั ญหลายประการ โดยได้้ รัับการสนัับสนุุน และความร่่ว ม

มืือจากทีีมซััพพลายเชนและซััพพลายเออร์์ของ Dow ซึ่่� งผนึึก

กำำ�ลัังกัันทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าเม็็ด เกล็็ด และผง
พลาสติิกที่่�ผ่่านโรงงานและคลัังสิินค้้าของเราจะถููกจััดการด้้วย

ความรอบคอบ และไม่่หลุุดออกไปสู่่�แม่่น้ำำ�หรืือทะเลอัันจะก่่อให้้

เกิิดอัันตรายต่่อสััตว์์น้ำำ� และจากการดำำ�เนิินงานในปีี พ.ศ. 2563
อย่่างเข้้มข้้น กระบวนการผลิิตของกลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย
จึึงไม่่มีีพลาสติิกหลุุดรอดออกสู่่�สิ่่�งแวดล้้อมตามที่่�ตั้�้งเป้้าไว้้

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญๆ ของ Dow ในโครงการ Operations

Clean Sweep ประกอบด้้วย

กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย
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กิิจกรรมวัันทำำ�ความสะอาดชายฝั่่�งสากล (ICC)
กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย ร่่ว มกัับการนิิ ค มอุุ ตส าหกรรม

แห่่งประเทศไทย และองค์์ กรต่่ างๆ ที่่� ห่่วงใยสิ่่� งแวดล้้ อม จััดกิิ จกรรม
วัันอนุุรัักษ์์ ชายฝั่� ่งสากล หรืือ International Coastal Cleanup (ICC)

ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563 โดยจััดต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 18 เพื่่�อหยุุดขยะพลาสติิก
ไม่่ให้้ หลุุด รอดสู่่�สิ่่� งแวดล้้ อ ม พร้้อ มสร้้างจิิ ตสำำ�นึึ กในการคััดแยกขยะ

ตั้้�งแต่่ต้้นทาง โดยอาสาสมััครของ Dow ได้้รวมพลัังกัับจิิตอาสากว่่า

800 คน เก็็บขยะชายหาดกว่่า 3,362 กิิโลกรััม ตลอดระยะทางกว่่า

5 กิิ โ ลเมตร ณ บริิเ วณหาดสนกระซิิ บ มาบตาพุุ ด และหาดน้ำำ�ริ น
ิ หาดพยููน-หาดพลา อำำ�เภอบ้้านฉาง ซึ่่�งเป็็นสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวที่่�สำำ�คััญ

ของจัังหวััดระยอง ภายใต้้เคมเปญ #PullingOurWeight ที่�่หมายถึึง

การทำำ�งานในส่่วนของตนเองอย่่างเต็็มกำำ�ลััง และยัังส่่งเสริิมให้้ประชาชน

เก็็บขยะที่่�หลุุดรอดสู่่�สิ่่�งแวดล้้อมให้ ้ได้้อย่่างน้้อย 1.8 กิิโลกรััม ที่่�เท่่ากัับ
น้ำำ� หนัักขยะโดยเฉลี่่� ย ที่่� แ ต่่ ล ะคนสร้้างขึ้้�นในหนึ่่� งวััน โดยขยะที่่� เ ก็็ บ ได้้

ในงาน จะถููกนำำ�มารีีไซเคิิ ลใช้้ประโยชน์์ ตามหลัักเศรษฐกิิ จหมุุนเวีียน

(Circular Economy) ต่่อไป

ส่่งเสริิม “ชุุมชนเกาะกลาง” เขตคลองเตย สู่่�ต้้นแบบจััดการขยะครบวงจร
ชุุ ม ชนเกาะกลางเป็็ น ชุุ ม ชนเก่่ า แก่่ อ ายุุ ก ว่่ า 100 ปีี ในเขตคลองเตย มีีประชากรอาศััยอยู่่�ป ระมาณ 270 คน

ใน 58 หลัังคาเรืือน บนเนื้้�อที่่�เกาะประมาณ 3 ไร่่ กลางคลองพระโขนง โดยเป็็นพื้้�นที่่�สำ�นัั
ำ กงานทรััพย์์สิินพระมหากษััตริิย์์
ซึ่่�งเป็็นชุุมชนบ้้านใกล้้เรืือนเคีียงกัับสำำ�นัักงานใหญ่่ของ Dow ทั้้�งนี้้� ชาวชุุมชนมีีความตั้้�งใจจะพััฒนาบ้้านของตนเองให้้เป็็น

พื้้�นที่่�ที่่�น่่าอยู่่� ให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการขยะตั้้�งแต่่ต้้นทาง และพร้้อมที่่�จะเผยแพร่่ความรู้้�ให้้กัับชุุมชนอื่่�นๆ จึึงเป็็นที่่�มา

ของความร่่วมมืือในการเปิิดศููนย์์เรีียนรู้้�ต้้นแบบการจััดการขยะครบวงจร ชุุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุุ งเทพมหานคร

โดยเป็็น "ชุุมชนบนเกาะ" เพีียงแห่่งเดีียวของกรุุ งเทพฯ พร้้อมเปิิดให้้ชุม
ุ ชนและหน่่วยงานต่่างๆ เข้้ามาศึึกษาดููงาน เพื่่�อนำำ�
แนวทางไปปรัับใช้้ ช่่วยหยุุดขยะต่่างๆ ไม่่ให้้หลุุดรอดออกสู่่�สิ่่�งแวดล้้อม

โครงการดัังกล่่ าวเป็็นความร่่วมมืือของ Dow กัับ สำำ�นัักงานเขตคลองเตย และสถาบัันการจััดการบรรจุุภััณฑ์์

และรีีไซเคิิลเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม (TIPMSE) ร่่วมกัับชุุมชนในการออกแบบโครงสร้้างการบริิหารจััดการขยะ โดยเริ่่ม
� ดำำ�เนิินการ

ปรัับปรุุ งพื้้�นที่่�ตั้�้งแต่่เดืือนมกราคม พ.ศ. 2563 ผู้้�ที่�่สนใจดููงานที่่�ชุุมชนเกาะกลาง สามารถติิดต่่อได้้ที่่� คุุณจุุไรรััตน์์ (อิ๋๋�ว)
089-4269723
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โครงการถนนพลาสติิกรีีไซเคิิล
กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย ร่่วมกัับ กรมทางหลวง กรมทางหลวง

ชนบท เอสซีีจีี และมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ร่่วมมืือศึึกษาและพััฒนาการนำำ�
พลาสติิกเหลืือใช้้ เพื่่�อนำำ�มาเป็็นส่่วนผสมในแอสฟััลต์์คอนกรีีตสำำ�หรัับ

งานก่่อสร้้างทาง ซึ่่�งช่่วยเพิ่่ม
� ความแข็็งแรง และยืืดอายุุการใช้้งานของถนน
มุ่่�งหวัังในการสร้้างมาตรฐานใหม่่ให้้การทำำ�ถนนของประเทศ ตอบโจทย์์

การส่่งเสริิมการบริิหารจััดการขยะอย่่างถูก
ู วิิธีี และการใช้้ทรััพยากรอย่่าง

คุ้้�มค่่า ตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy) สอดคล้้อง
ตามนโยบาย BCG Economy (Bio - Circular - Green Economy)
ของรััฐบาล

ทั้้ง� นี้้� ถนนจากพลาสติิกรีีไซเคิิลความยาว 1 กิิโลเมตร ที่่มีี
� หน้้ากว้้าง

ถนน 6 เมตร จะสามารถนำำ�ขยะพลาสติิกไปใช้้ประโยชน์์ได้้ถึึงประมาณ
3 ตััน หรืือเท่่ ากัับถุุงพลาสติิ กเกืื อบ 900,000 ใบ ในปีี พ.ศ. 2563

กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย และเอสซีีจีี ได้้ ร่ ่ว มกัับภาคเอกชน

ทำำ�ถนนแอสฟััลต์์ ค อนกรีีตต้้ น แบบที่่� มีีพลาสติิ ก เหลืื อ ใช้้เ ป็็ นส่่ ว นผสม

รวมความยาวถนน 7.7 กิิโลเมตร สามารถนำำ�พลาสติิกเหลืือใช้้หมุุนเวีียน

โครงการถนนพลาสติิกรีีไซเคิิล
• ขยะพลาสติิก 3 ตััน เทีียบเท่่า
	ถุุงพลาสติิกเกืือบ 900,000 ใบ
	สามารถนำำ�ไปทำำ�ถนนหน้้ากว้้าง
6 เมตร ได้้ยาว 1 กิิโลเมตร
• ปีี พ.ศ. 2563 กลุ่่�มบริิษััท ดาว
	ประเทศไทย และเอสซีีจีี
	ร่่วมกัับหน่่วยงานอื่่�น นำำ�พลาสติิก
เหลืือใช้้ 23 ตััน กลัับมาหมุุนเวีียน
	ทำำ�ถนนได้้ยาว 7.7 กิิโลเมตร
• 50 ล้้านถุุง คืือ จำำ�นวนบรรจุุภััณฑ์์
พลาสติิกที่่�สามารถลด
การเป็็นขยะลงไปได้้จากการทำำ�
โครงการถนนพลาสติิกรีีไซเคิิล
ของ Dow ในหลายประเทศทั่่�วโลก

กลัับมาสร้้างคุุณค่่าได้้รวม 23 ตััน

Dow ได้้ ริ เิ ริ่่ม
� โครงการถนนพลาสติิ ก รีีไซเคิิ ล มาแล้้ ว ในหลาย

ประเทศ ไม่่ว่่าจะเป็็นสหรััฐอเมริิกา อิินโดนีีเซีีย อิินเดีีย เวีียดนาม และ

ฟิิ ลิิ ปปิิ น ส์์ โดยมีีวััตถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ เป็็ น ทางออกให้้ กัั บขยะพลาสติิ ก
ที่่� รีีไซเคิิ ล ได้้ ย าก ให้้ เ กิิ ด การนำำ� กลัับมาใช้้ ป ระโยชน์์ รวมทั้้� ง ยัังสร้้า ง

ความตระหนัักในด้้านการใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่าตามแนวทางเศรษฐกิิจ

หมุุ น เวีียน ซึ่่� ง ในช่่ ว งที่่� ผ่่ า นมาได้้ ช่่ ว ยลดขยะเทีียบเท่่ า กัับบรรจุุ ภััณ ฑ์์

พลาสติิกกว่่า 50 ล้้านถุุงแล้้ว

กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย
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Increasing impact through partnerships

การลดขยะผ่่านองค์์กรความร่่วมมืือ
นอกจากการดำำ�เนิินงานโดยตรงแล้้ว Dow ยัังผลัักดัันการลดขยะพลาสติิก
ผ่่านความร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วนในองค์์กรต่่างๆ มากมาย

Eliminating
Plastic Waste

ขัับเคลื่่�อน PPP Plastics

กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย เป็็ น หนึ่่� ง ในผู้้�ร่่ว มก่่ อ ตั้้� ง และสมาชิิ ก

ที่�่เข้้มแข็็งของ PPP Plastics หรืือ “โครงการความร่่วมมืือภาครััฐ ภาคธุุรกิิจ

ภาคประชาสัังคมเพื่่�อจััดการพลาสติิกและขยะอย่่างยั่่ง� ยืืน” ซึ่่�งเป็็นความร่่วมมืือ

ครั้้ง� แรกของทุุกภาคส่่วนในประเทศไทย โดย PPP Plastics ทำำ�งานเพื่่�อสนัับสนุุน
แผน Roadmap 20 ปีีการจััดการขยะพลาสติิกและส่่งเสริิมเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

(Circular Economy) ของภาครััฐเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายอย่่างมีีส่่ วนร่่วม เช่่น

ลดจำำ�นวนขยะพลาสติิกในทะเลอย่่างน้้อยร้้อยละ 50 ภายในปีี พ.ศ. 2570 และ

นำำ�ขยะพลาสติิกกลัับมาใช้้ประโยชน์์ 100% ภายในปีี พ.ศ. 2570

รณรงค์์สร้้างพฤติิกรรมแยกขยะตั้้�งแต่่ต้้นทาง

Dow ได้้ สนัับสนุุนการแยกขยะในชุุมชนรวมมิิตร

ชุุ ม ชนบ้้ า นเอื้้� อ อาทรพลา และชุุ ม ชนเอื้้� อ อาทรระยอง

(วัังหว้้า) และร่่วมรณรงค์์สร้า้ งพฤติิกรรมการคััดแยกขยะ
ในครััวเรืือน โดยจััดธนาคารขยะให้้คนในชุุมชนนำำ�ขยะ

พลาสติิกมาแลกของรางวััลได้้ที่่�ตลาดนััดเดืือนละ 2 ครั้้ง�

นอกจากนี้้�ยัังสนัับสนุุนการคััดแยกขยะในโรงเรีียนหลาย
แห่่ ง ในจัังหวััดระยอง โดยเข้้ า ไปอบรมให้้ ค วามรู้้�กัับ

นัักเรีียน สร้้างป้้ายนิิทรรศการถาวร และมอบถัังแยกขยะ

ส่่งเสริิมโครงการ “มืือวิิเศษ X วน”

เช่่น โรงเรีียนเทศบาลมาบตาพุุด

PPP Plastics ได้้ผนึึกกำำ�ลัังกัับ โครงการ

“วน” (Won Project) ริิเริ่่ม
� “โครงการมืือวิิเศษ

x วน” ขึ้้� น โดยตั้้� ง จุุ ด “ถัังวนถุุ ง ” รัับบริิจ าคถุุ ง

และบรรจุุ ภััณ ฑ์์ ฟิิ ล์์ ม พลาสติิ ก ยืื ด ได้้ ที่่� ใ ช้้ แ ล้้ ว ใน

พื้้� น ที่่� ก รุุ งเทพมหานคร ปริิม ณฑล และจัังหวััด

ใกล้้ เ คีียง เพื่่� อ นำำ� ไปรีีไซเคิิ ล ช่่ ว ยป้้ อ งกัันไม่่ ใ ห้้

พลาสติิกเหล่่านี้้�หลุุดรอดไปสู่่�สิ่่�งแวดล้้อมและลด

ปริิม าณขยะพลาสติิ ก ที่่� จ ะไปสู่่�ห ลุุม ฝัั ง กลบ โดย
ในปีี พ.ศ. 2563 สามารถตั้้�งจุุด “ถัังวนถุุง” ได้้แล้้ว

เกืือบ 400 จุุด รวมทั้้�งที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่ของกลุ่่�ม
บริิษััท ดาว ประเทศไทย นอกจากนี้้� Dow ยัังได้้

ช่่ ว ยประชาสัั มพัันธ์์ เ พิ่่� ม เติิ มในหลายโอกาส
ไม่่ว่่าจะเป็็นการจััดสััมภาษณ์์ พิิเศษ การออกข่่าว

ประชาสััมพัันธ์์จาก Dow การจััดนิิทรรศการ โดย

ในปีี พ.ศ. 2563 มืือวิิเศษ x วน ได้้รีีไซเคิิลถุุงและ
บรรจุุภััณฑ์์ฟิิล์์มพลาสติิกแล้้วกว่่า 8.7 ตััน
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รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน พ.ศ. 2563

Delivering circular economy solutions

นวััตกรรมเพื่่�อเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
Eliminating
Plastic Waste

Dow มุ่่�งมั่่�นส่่งเสริิมเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนโดยสร้้างมููลค่่าให้้พลาสติิกรีีไซเคิิล และส่่งเสริิมให้้การ
รีีไซเคิิลทำำ�ได้้ง่า่ ยขึ้้�นด้้วยนวััตกรรม เพื่่�อช่่วยลดขยะพลาสติิกไปพร้้อมๆ กัับลููกค้้าและผู้้�บริิโภคชาวไทย

นวััตกรรมพลาสติิกรีีไซเคิิลคุุณภาพเทีียบเท่่าเม็็ดพลาสติิกใหม่่

Dow ได้้พััฒนาเม็็ดพลาสติิกผสมพลาสติิกรีีไซเคิิลสููตรใหม่่ที่่�ออกแบบมาเพื่่�อผลิิตเป็็น

ฟิิ ล์์มยืืดหดเพื่่�อแพคสิินค้้า (collation shrink film) วางจำำ�หน่่ายในประเทศไทยเป็็นครั้้ง� แรก

ในปีีพ.ศ. 2563 เพื่่�อร่่วมแก้ ้ไขปััญหาขยะพลาสติิกอย่่างยั่่ง� ยืืนด้้วยนวััตกรรม

เม็็ดพลาสติิก “XUS 60921.01” มีีส่่วนผสมของพลาสติิกที่่�ผ่า
่ นการใช้้งานจากผู้้�บริิโภค

หรืือ PCR (post-consumer resin) ในสััดส่่วน 40% โดยยัังคงคุุณสมบััติิเทีียบเท่่ากัับฟิิ ล์์ม

ที่ทำ
่� ำ�มาจากเม็็ดพลาสติิกใหม่่ 100% สามารถช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้ 17%
และประหยััดพลัังงานได้้กว่่า 30% (โดยประมาณ) เมื่่�อเทีียบกัับการใช้้เม็็ดพลาสติิกใหม่่ทั้ง้� หมด

โดยผู้้�ผลิิ ตสามารถนำำ�ไปใช้้แทนเม็็ดพลาสติิ กเดิิ มได้้ เลยโดยไม่่ต้้องปรัับเปลี่่� ยนเครื่่�องจัักร
และเมื่่�อผ่่านการใช้้งานแล้้วยัังนำำ�กลัับไปรีีไซเคิิลซ้ำำ�ได้้

บรรจุุภััณฑ์์จากพลาสติิกชนิิดเดีียว สวยงาม แข็็งแรง รีีไซเคิิลได้้

หลายๆ ผลิิ ตภััณ ฑ์์ ใ นชีีวิิ ตป ระจำำ�วัั น เช่่ น อาหารและเครื่่�อ งอุุ ป โภคบริิโ ภค ใช้้ ถุุ ง

แพคเกจจิ้้�งแบบหลายชั้้น
้� โลหะ
� ที่่�ทำำ�จากหลายวััสดุุ (Multi-layer, Multi-material) เช่่น ใช้้ชั้น

ผสมกัับชั้้น
� ฟิิ ล์์มพลาสติิก หรืือใช้้พลาสติิกหลายชนิิดประกอบกััน มีีผลให้้นำำ�ไปรีีไซเคิิลได้้ยาก

หรืือรีีไซเคิิลไม่่ได้้เลย Dow จึึงพััฒนาโซลููชัันใหม่่เพื่่�อการผลิิตแพคเกจจิ้้ง� หลายชั้้น
� ด้้วยพลาสติิก
ชนิิดเดีียว (Multi-layer, Mono material) ซึ่่�งคงคุุณสมบััติิดีีเทีียบเท่่าการใช้้วััสดุห
ุ ลายชนิิด

แต่่สามารถรีีไซเคิิลได้้ ล่่าสุุดได้้เปิิดตััวเม็็ดพลาสติิกใหม่่ “INNATE™ TF” สำำ�หรัับผลิิตฟิิล์์ม

โพลิิเอทิิลีีน TF-BOPE (Tenter Frame Biaxially Oriented Polyethylene) โดยฟิิ ล์์มใหม่่นี้้�

จะแข็็งแรงกว่่าเดิิม มีีประสิิทธิภ
ิ าพในเรื่่�องความสวยงามและการพิิมพ์์ที่่�ดีีกว่่า ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น

ยัังเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เพราะสามารถออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ด้้วยการใช้้พลาสติิกโพลิิเอทิิลีีน

ทั้้�งหมด หรืือ all-PE ซึ่่�งสะดวกต่่อการนำำ�ไปรีีไซเคิิล ทดแทนการใช้้พลาสติิกหลายชนิิด ซึ่่�งช่่วย
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก และช่่วยลดปริิมาณขยะได้้อีีกทางหนึ่่�ง สามารถนำำ�ไปผลิิตเป็็น
ถุุงรีีฟิิ ล ถุุงทรงตั้้�ง ถุุงใส่่ข้า
้ วสาร ถุุงใส่่อาหารสััตว์์ และถุุงที่่�ต้้องรองรัับสิินค้้าที่่�มีีน้ำำ�หนัักมากๆ

แพคเกจจิ้้ง� ลดของเสีียจากการผลิิต การัันตีีรางวััลระดัับนานาชาติิ

Dow ได้้รัับรางวััลใหญ่่ Ringier Plastics Technology Innovation Awards ประจำำ�ปีี

พ.ศ. 2563 จากนวััตกรรมเม็็ดพลาสติิกชนิิดพิเิ ศษ “COF Stable Resin” ซึ่่�งให้้ค่่าสััมประสิิทธิ์์�
การเสีียดทานหรืือ Co-efficient of Friction (COF) ที่�่เสถีียรตลอดทั้้�งกระบวนการผลิิต

ทนต่่อสภาพการจััดเก็็บและขนส่่ง ลดการแตกของถุุงบรรจุุภััณฑ์์และการหยุุดชะงัักของสาย
การผลิิต ช่่วยลดของเสีียระหว่่างการผลิิตและบรรจุุ

ผสานพลาสติิกหลายชนิิดให้้รีีไซเคิิลได้้

หลายครั้้ง� ที่่�ผู้้�ผลิิตสิินค้้ามีีความจำำ�เป็็นต้้องใช้้พลาสติิกหลายชนิิดรวมกัันในการผลิิต

สิินค้้าหรืือบรรจุุภััณฑ์์ ซึ่่�งผลที่่�ตามมาคืือพลาสติิกต่่างชนิิดเหล่่านั้้�นเมื่่�อผ่่านการใช้้งานแล้้ว

จะไม่่สามารถรีีไซเคิิลได้้ เพื่่�อส่่งเสริิมให้้การรีีไซเคิิลทำำ�ได้้ง่า
่ ยขึ้้�น Dow ได้้พััฒนานวััตกรรมเม็็ด
พลาสติิกที่่�ช่่วยในการรีีไซเคิิล “RETAIN™” ซึ่่�งช่่วยผสานให้้พลาสติิกหลายชนิิดซึ่่�งตามปกติิ

รีีไซเคิิลรวมกัันไม่่ได้้ ให้้สามารถหลอมรวมกัันแล้้วนำำ�ไปรีีไซเคิิลได้้
กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย
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Operational excellence

ประสิิทธิิภาพด้้านปฏิิบัติ
ั ิการของโรงงาน
กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย ถืือว่่าการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม อาชีีวอนามััย และความปลอดภััยคืือวิิถีีแห่่งการ
ดำำ�เนิินงานนัับตั้้�งแต่่ก่่อตั้้�งบริิษััทฯ เรามุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินงานด้้วยความรัับผิิดชอบ ให้้ความสำำ�คััญกัับความปลอดภััย
อนุุรักั ษ์์และใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายการเติิบโตของธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน

เพิ่่�มมาตรฐานความปลอดภััย
ไร้้อุุบัติ
ั ิเหตุุในการทำำ�งาน

ในปีี พ.ศ. 2563 โรงงานของ Dow ยัังคงมุ่่�งมั่่�น

การแจ้้งเตืือนค่่าดััชนีีความร้้อน (Heat Index) แบบ real time

ระบบการแจ้้งเตืือนพนัักงานเมื่่�อค่่าดััชนีีความร้้อน

ในพื้้�นที่่�การทำำ�งานมีีระดัับสููง และอาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบ

ดำำ� เนิิ น งานให้้ อ ยู่่� ใ นระดัับมาตรฐานสากลและพััฒนา

ต่่อสุุขภาพได้้ ระบบนี้้�จะมีีทั้้�งการแจ้้งเตืือนทัันทีีผ่่านวิิทยุุ

ประกอบด้้วย

โรงงานตระหนัักถึึงอัันตรายจากความร้้อน และการแจ้้ง

มาตรฐานต่่ า งๆ ให้้ เ ข้้ ม ข้้ น ขึ้้� น ความสำำ� เร็็จ ที่่� สำำ�คัั ญๆ

ผลงานยอดเยี่่ย� มในการซ่่อมบำำ�รุุงใหญ่่โรงงาน

สามารถหยุุ ด เดิิ น เครื่่�อ งเพื่่� อ ซ่่ อ มบำำ�รุุ งใหญ่่ ใ น

โรงงาน 3 แห่่ง ซึ่่�งมีีชั่่ว
� โมงการทำำ�งานรวม 572,537 ชั่่ว
� โมง

โดยปราศจากอุุบััติิเหตุุ สอดคล้้ องกัับกฎหมายและข้้ อ
กำำ�หนด และปราศจากข้้อร้้องเรีียนจากพื้้�นที่่�ข้า
้ งเคีียงและ

สื่่�อสาร (real time) เพื่่�อให้้พนัักงานที่่�ปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่�

เตืือนล่่วงหน้้า (heat index forecast) เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการ
วางแผนงานและหลีีกเลี่่�ยงอัันตรายจากโรคลมแดด (heat

stroke) โดยพนัักงานสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้ตลอดเวลา

ผ่่านทาง webpage LINE รวมถึึงการโทรสอบถามจาก
เจ้้าหน้้าที่่�

ชุุมชน โดยได้้ดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่

การใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า และการจััดการของเสีีย

โควิิด-19 ตั้้�งแต่่การเดิินทางของผู้้�ปฏิิบััติิงาน พื้้�นที่่�ปฏิิบััติิ

หลากหลายเพื่่�อลดอััตราการใช้้พลัังงานต่่อหน่่วยในการ

• แผนการจััดการดููแลป้้ อ งกัันการระบาดของ

โ ร ง ง า น แ ต่่ ล ะ แ ห่่ ง ข อ ง เ ร า ดำำ� เ นิิ น กิิ จ ก ร ร ม ที่่�

งาน และพื้้�นที่่�พััก อาทิิ การตรวจสอบสุุขภาพเบื้้�องต้้ น

ผลิิ ต อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง รวมทั้้� ง มีีโครงการลดการใช้้ น้ำำ� และ

หน้้ากาก การทำำ�ความสะอาดพื้้�นที่่�อย่่างสม่ำำ�เสมอ

ต้้องส่่งไปบำำ�บััดด้้วยการหมุุนเวีียนนำำ�กลัับมาใช้ ้ใหม่่โดย

การเว้้ น ระยะห่่ า งทางสัังคม การเข้้ ม งวดในการสวมใส่่

• การตรวจคััดกรองสุุ ข ภาพของผู้้�ปฏิิ บััติิ ง านให้้

เหมาะสมกัับลัักษณะงาน (Fit for duty) เช่่น ผู้้�ที่่�ต้้อง

ปฏิิบััติิงานที่่�สููง เป็็นต้้น

• การจััดการจราจรในพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงาน เส้้นทางเดิิน

ส่่ ง เสริิม การลดปริิม าณน้ำำ� เสีียในกระบวนการผลิิ ต ที่่�

ไม่่ส่่งผลต่่อคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ ปััจจุุบัันเราสามารถ
ลดการกำำ�จััดของเสีียด้้วยวิิธีีการฝัังกลบให้้เป็็นศููนย์์ (Zero

waste to landfill) นอกจากนี้้� โรงงานของเรายัังได้้ดำำ�เนิิน

กิิจกรรมต่่างๆ โดยนำำ�ของเสีียที่เ่� กิิดขึ้้�นในโรงงานกลัับมาใช้้

เท้้า และการกั้้น
� พื้้�นที่่�การปฏิิบััติิงานของเครื่่�องจัักรกลหนััก

ใหม่่ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด

ด้้านสุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม
(Industrial Hygiene)

การกำำ�จัดั ของเสีียในโรงงาน

การวิิเคราะห์์และลดแหล่่งกำำ�เนิิดเสีียงดัังในพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิ
งานด้้วยเทคโนโลยีี Noise acoustic camera

51.3
%
การรีีไซเคิิล	

30.1%

การกำำ�จัดั ด้้วยวิิธีี
เผาทำำ�ลาย

เทคโนโลยีีใหม่่ ล่่ า สุุ ด ที่่� ช่่ ว ยระบุุ จุุ ดกำำ� เนิิ ด เสีียง

(Noise source) ในพื้้�นที่่�การทำำ�งาน ทำำ�ให้้ทราบแหล่่ง

กำำ�เนิิดเสีียงได้้อย่่างชััดเจนและรวดเร็็ว สามารถนำำ�ผลลััพธ์์
ที่�่ ได้้มาใช้ใ้ นการปรัับปรุุ งเครื่่�องจัักรได้้ อย่่างตรงจุุดและ

มีีประสิิทธิิภาพสููง เพื่่�อลดเสีียงในพื้้�นที่่�การทำำ�งาน และ

18.6%

พนัักงานมีีความปลอดภััยในการรัับสััมผััสเสีียงมากขึ้้�น

0%

การฝัังกลบ
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การใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิง
ทางเลืือก

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน พ.ศ. 2563

Operational excellence
เปลี่่�ยนกากตะกอนน้ำำ�ดิิบเป็็นสารปรัับปรุุงดิิน

กระบวนการบำำ�บััดน้ำำ�ดิิบส่่วนใหญ่่ก่่อให้้เกิิดกากตะกอนที่่�จำำ�เป็็นต้้องขนส่่งไปกำำ�จััดต่่อด้้วยวิิธีีการเผาซึ่่�งใช้้พลัังงาน

สููง ทางโรงงานของกลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย จึึงเริ่่ม
� นำำ�กากตะกอนน้ำำ�ดิิบซึ่่�งไม่่มีีสารอัันตรายตกค้้างมาใช้้ประโยชน์์เป็็น
สารปรัับปรุุ งดิิน โดยได้้รัับใบอนุุญาต การทดสอบ และการรัับรองจากหน่่วยงานภาครััฐและหน่่วยงานด้้านการเกษตรแล้้ว
ว่่ามีีความปลอดภััยและเหมาะแก่่การเพาะปลููก ตลอดปีีที่่�ผ่า
่ นมาโรงงานสามารถเปลี่่�ยนกากตะกอนน้ำำ�ดิิบมากกว่่า 25 ตััน

ให้้เกิิดประโยชน์์ต่อ
่ ชุุมชนและสิ่่ง� แวดล้้อม โดยส่่งมอบให้้กัับองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดระยองเพื่่�อนำำ�ไปใช้้เป็็นสารปรัับสภาพ
ดิินสำำ�หรัับการจััดสวนสาธารณะ ช่่วยลดการกำำ�จััดของเสีียในการเผาได้้อย่่างมาก ประหยััดพลัังงานที่สูู
่� ญเสีียในกระบวนการ

เผาไหม้้ ลดค่่าใช้้จ่่ายในการขนส่่ง อีีกทั้้�งยัังลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้มากกว่่า 94% หรืือประมาณ 340 เมตริิกตััน/ปีี
เมื่่�อเทีียบกัับการกำำ�จััดด้้วยวิิธีีการเผาแบบเดิิม

Dow Ecowaste ประหยััดเวลา ขจััดรายงานช้้าเป็็นศููนย์์

การทำำ�งานทางด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมในโรงงานจะมีีขั้้น
� ตอนการส่่งรายงาน เช่่น การส่่งกากของเสีียอัันตรายและไม่่อัันตราย

ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องมีีการจััดเก็็บข้้อมููลและส่่งรายงานให้้กรมโรงงานฯ ภายในระยะเวลาที่�่กำำ�หนด โดยที่่�ผ่่านมาการเก็็บข้้อมููล

และจััดทำำ�รายงานจะต้้องมีีการเก็็บข้้อมููลหน้้างาน เมื่่�อเกิิดโควิิด-19 ทำำ�ให้้พนัักงานของ Dow ในหลายส่่วนต้้องปรัับตััว
ทำำ�งานที่่�บ้า
้ น จึึงส่่งผลกระทบต่่อการจััดทำำ�รายงานเหล่่านี้้�

ทางแผนกสิ่่�งแวดล้้อมของ Dow จึึงได้้จััดทำำ�เว็็บไซต์์ dow-ecowaste.com ขึ้้�นโดยเริ่่ม
� มีีการใช้้งานเต็็มรููปแบบ

ช่่วงเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2562 และมีีการพััฒนาฟัังก์์ชัันเพิ่่�มเติิมในปีี พ.ศ. 2563 เพื่่�อให้้การเก็็บข้้อมููลและทำำ�รายงานมีี

ประสิิทธิภ
ิ าพมากขึ้้�น อาทิิ การรายงานข้้อมููลและตรวจสอบติิดตามสถานะเอกสารเกี่่�ยวกัับการส่่งกากของเสีียล่่วงหน้้า 3 เดืือน
และยัังมีีระบบเตืือนผ่่านอีีเมลให้้อััปเดต waste information sheet มีีระบบเตืือนกรณีีส่่งเอกสารคู่่�ฉบัับลำำ�ดัับ 2 และ 3

ช้้าเกิินกว่่า 7 วััน ผ่่านทางเว็็บไซต์์และอีีเมล นอกเหนืือจากนี้้� ยัังมีีฟัังก์์ชัันต่่างๆ ที่่�ช่ว
่ ยให้้ทำำ�รายงานได้้สะดวกรวดเร็็วยิ่่ง� ขึ้้�น

ผลสำำ�เร็็จจากโครงการ Dow Ecowaste

•	จััดทำำ�รายงานการส่่งกากของเสีียอัันตรายและไม่่อัันตรายได้้อย่่างถููกต้้องแม่่นยำำ� และสามารถจััดส่่งได้้ตรงตาม

			กำำ�หนดเวลา
			
			

•	สะดวกสบายกัับการดาวน์์โหลดแบบฟอร์์มจากระบบได้้ เช่่น ใบตรวจสภาพรถ เอกสารใบกำำ�กัับฯ กอ.1 การรายงาน
ในรููปแบบต่่างๆ

• การรายงานข้้อมููลมีีประสิิทธิภ
ิ าพ ถููกต้้องแม่่นยำำ�ขึ้้�น ลดเวลาในการทำำ�เอกสาร การรัับประกัันความรัับผิิดชอบ
(กอ.1) จากการขนส่่งกากของเสีียให้้เร็็วขึ้้�น

• ใช้้งานได้้กัับทุุกแผนกและช่่วยให้้ผู้้�ใช้้งานทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพมากขึ้้�น

• ลดชั่่ว
� โมงการทำำ�งาน สามารถลดค่่าใช้้จ่่ายได้้ถึึง 1,798,000 บาท/ปีี (58,000 ดอลล่่าร์์/ปีี)
จากความสำำ�เร็็จที่่�ผ่่านมาในปีี พ.ศ.2563 ทางแผนกสิ่่�งแวดล้้อมของ Dow จึึงได้้ต่่อยอดโดยมีีการจััดทำำ� waste

inventory webpage เพื่่�อควบคุุมการเก็็บกากของเสีียไม่่ให้้เกิิน 90 วััน และได้้ดำ�
ำ เนิินการเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้วที่่�โรงงาน
โพลิิเอทิิลีีน

กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย
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สร้้างนัักนวััตกรรมสำำ�หรัับอนาคต
กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาเด็็กและเยาวชนเพื่่�อมุ่่�งสู่่�การเป็็น
นัักนวััตกรรมที่่�มีีความสามารถสำำ�หรัับอนาคต โดยมีีโครงการที่่�ให้้การสนัับสนุุนตั้้�งแต่่เรื่่�องพื้้�นฐาน
อย่่างเช่่น สุุขอนามััย การพััฒนาสมอง และการศึึกษาทั้้�งภาษาอัังกฤษ และ วิิทยาศาสตร์์

โครงการ Dow English Experience
กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย เห็็นถึึงความ

สำำ�คััญของการใช้้ภาษาอัังกฤษเพื่่�อเปิิดโลกกว้้างและ

เป็็นรากฐานที่่�จำำ�เป็็นในการเข้้าถึึงความรู้้�ในศาสตร์์
ต่่างๆ และการทำำ�งานให้้กัับเยาวชนไทย โดยในปีี

พ.ศ. 2563 ได้้จััดให้้มีีโครงการอบรมภาษาอัังกฤษ

แบบออนไลน์์ เพื่่�อเตรีียมการสอบวััดระดัับความรู้้�

ภาษาอัังกฤษ (TOEIC) ให้้กัับนัักเรีียนจากวิิทยาลััย
เทคนิิคมาบตาพุุด จัังหวััดระยอง เพื่่�อเตรีียมพร้้อม

ในการสมััครเข้้าทำำ�งานในอนาคต รวมทั้้�งขยายผล

ไปยัังคุุณครููผู้้�รัับผิิดชอบวิิชาภาษาอัังกฤษอีีกด้้วย

โดยมีีครููเข้้าร่่วมจำำ�นวน 15 คน และนัักเรีียน 58 คน

โครงการดาว-อีีเอฟ พััฒนาเยาวชน
สู่่�ความสำำ�เร็็จเพื่่�อระยองผาสุุก

• อบรมเพิ่่�มจำำ�นวนทีีมแกนนำำ�วััคซีีนชีีวิิต(EF change

agent) และทีีมวััคซีีนชีีวิิตต้้นแบบ (EF Facilitator)

เป็็นโครงการที่่�มุ่่�งส่่งเสริิมการสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันชีีวิิตที่่�

	สามารถเพิ่่ม
� จำำ�นวนทีีมแกนนำำ�วััคซีีนชีีวิิตได้้กว่่า 900 คน

มนุุษย์์รู้้�จัักควบคุุมอารมณ์์ ยัับยั้้�งชั่่�งใจ รู้้�จัักคิิดวิิเคราะห์์

•	พััฒนากิิ จ กรรมส่่ ง เสริิ ม อีีเอฟในชุุ ม ชน โดยร่่ ว ม

ดีีให้้กัับเด็็กๆ ในชุุมชน ผ่่านการพััฒนาทัักษะสมองที่่�ทำำ�ให้้
และตััดสิินใจถููกต้้อง ซึ่่�งส่่งผลต่่อพื้้�นฐานนิิสััยให้้คิิดเป็็น

ทำำ�เป็็น เรีียนรู้้�เป็็น แก้้ปัญ
ั หาเป็็น อยู่่�ร่ว่ มกัับผู้้�อื่่�นเป็็น และมีี

และมีีทีีมวััคซีีนชีีวิิตต้้นแบบกว่่า 40 คน

	ขยายผลผ่่านกิิจกรรมอีีเอฟ ให้้กัับเด็็กและผู้้�ปกครอง
แล้้วกว่่า 10,000 คน

ความสุุข โดยทัักษะสมองเพื่่�อชีีวิิตที่่�สำำ�เร็็จหรืือ Executive

•	จััดทำำ�สารคดีีออนไลน์์ 200 ตอน และ

ของมนุุษย์์อีีกขั้้น
� หนึ่่�ง ซึ่่�งสมองเด็็กสามารถพััฒนา EF ได้้

การพััฒนาเด็็ ก ตามแบบ EF ให้้ กัั บ

Functions (EF) นี้้� เป็็นทัักษะสำำ�คััญที่่�ควบคุุม IQ และ EQ

ดีีที่�่สุด
ุ ในช่่วงอายุุตั้้�งแต่่ 0-6 ปีี การดำำ�เนิินงานในปีี พ.ศ.
2563 ได้้แก่่

•	สร้้างศููนย์์การเรีียนรู้้�อีีเอฟจัังหวััดระยอง ถืือเป็็นศููนย์์

เผยแพร่่บน Youtube เพื่่�อส่่ งเสริิม

	ผู้้�ปกครองและผู้้�สนใจในวงกว้้ า ง
ได้้เรีียนรู้้� โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย

การเรีียนรู้้�เรื่่�องอีีเอฟแบบครบวงจรแห่่งแรกของประเทศ

•	พััฒนาสื่่� อ และเครื่่�อ งมืื อ เช่่ น นิิ ท านและกล่่ อ งเกม
เสริิมสร้้างอีีเอฟ

• เสริิมสร้้างกลไกการทำำ�งานและเครืือข่่าย โดยมีีการ

	ประชุุมคณะกรรมการ 2 ครั้้ง� มีีประชุุมคณะอนุุกรรมการ

4 ครั้้ง� และนำำ�ความรู้้�อีีเอฟไปขยายกัับหน่่วยงานต่่างๆ

เช่่น ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก โรงเรีียนอนุุบาล โรงพยาบาล

และโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล รวม 300 แห่่ง
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สแกนเพื่่�อรัับชม
สารคดีี Dow-EF

Developing tomorrow's innovators

โครงการห้้องเรีียนเคมีีดาว
กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย ร่่วมมืือกัับสมาคมเคมีีแห่่ง

ประเทศไทยฯ และพัันธมิิตรต่่างๆ ดำำ�เนิินโครงการ “ห้้องเรีียนเคมีี
ดาว” ขึ้้�นตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. 2556 เพื่่�อพััฒนาการเรีียนการสอนวิิชาเคมีี

ในประเทศไทย ผ่่านการทดลองเคมีีด้้วยเทคนิิคการปฏิิบััติิการ

ทดลองเคมีีแบบย่่อส่่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory)
ซึ่่�งใช้้สารเคมีีน้้อยกว่่าการทดลองแบบปกติิถึึง 2,000 เท่่า ชุุด

การทดลองมีีขนาดเล็็ก และมีีความปลอดภััยสููง นัักเรีียนสามารถ
ลงมืือทำำ�ได้้ด้้วยตนเอง เกิิดความเข้้าใจ จดจำำ�ง่า
่ ย และมีีทััศนคติิ

ได้้ผลลััพธ์์เสมืือนชุุดการทดลองปกติิ

โครงการพััฒนาช่่างเทคนิิค
วิิศวกรรมเคมีี

ปฏิิบััติิการเคมีีแบบย่่อส่่วนให้้แก่่คณาจารย์์ผู้้�สอนวิิทยาศาสตร์์

สนัับสนุุ น โครงการพััฒนาช่่ า งเทคนิิ ค

ที่�่ดีีต่่อการเรีียน ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นยัังได้้รัับการยอมรัับจากยููเนสโกว่่า
กิิ จ กรรมหลัักของโครงการ ได้้ แ ก่่ การฝึึ ก อบรมเชิิ ง

กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย ร่่วม

ในระดัับมััธยมศึึกษา การประกวดการประยุุกต์์รููปแบบการทดลอง

วิิ ศ วกรรมเคมีี (Vocational Chemical

ให้้ มีีศัั กยภาพพร้้อ มที่่� จ ะเผยแพร่่เ ทคนิิ ค ปฏิิ บััติิ ก ารเคมีีแบบ

V-ChEPC) เพื่่�อพััฒนาการเรีียนการสอน

เคมีีแบบย่่อส่่วน และการอบรมครููต้้นแบบเพื่่�อพััฒนาวิิทยากร

ย่่อส่่วน โดยนัับตั้้�งแต่่เริ่่ม
� โครงการจนถึึงสิ้้�นปีีพ.ศ. 2563 มีีครูู

อาจารย์์ได้้รัับการอบรมไปทั้้�งสิ้้�น 20,200 คน จาก 894 โรงเรีียน

ได้้พััฒนาครููต้้นแบบวิิทยาศาสตร์์ที่่�มีีศัักยภาพสููงในการถ่่ายทอด
ความรู้้� 81 ท่่าน และ มีีนัักเรีียนที่่�ได้้รัับประโยชน์์โดยตรงแล้้วทั้้�ง
สิ้้�นกว่่า 150,000 คน

Engineering Practice College หรืือ

นัักเรีียนช่่างเทคนิิคแนวใหม่่ให้้สอดคล้้อง
กัับความต้้องการของอุุตสาหกรรม ปััจจุุบััน

มีีนัักศึึกษาที่่�จบหลัักสููตรแล้้ว 13 รุ่่�น โดย

ได้้ รัับทุุน การศึึกษาและมีีงานรองรัับทัันทีี
ที่่�เรีียนจบ

การสนัับสนุุนของกลุ่่�มบริิษััท ดาว

ประเทศไทย ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2552 - 2563
•	สนัับสนุุนงบประมาณ รวมมููลค่่า
กว่่า 9.5 ล้้านบาท

•	รัับนัักศึึกษาเข้้าฝึึกงานในโรงงาน
	ของ Dow

• ส่่งพนัักงานผู้้�เชี่่�ยวชาญไปเป็็น

อาจารย์์พิเิ ศษร่่วมสอนนัักศึึกษา

•	รัับนัักศึึกษาที่่�จบจากโครงการนี้้�

เข้้าร่่วมงานกัับดาว จำำ�นวน 18 คน

โครงการน้ำำ�ดื่่�มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่่�อนัักเรีียน
กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย ร่่วมกัับ สำำ�นัักงานบรรเทาทุุกข์์และประชานามััยพิิทัักษ์์ สภากาชาดไทย ร่่วมกัันติิดตั้้�ง

เครื่่�องกรองน้ำำ�ดื่่�มสะอาดจากไส้้กรอง Reverse Osmosis (RO) ประสิิทธิภ
ิ าพสููง ภายใต้ ้โครงการน้ำำ�ดื่่�มสะอาดกาชาด-ดาว

เพื่่�อนัักเรีียน ใน 10 จัังหวััด ได้้แก่่ ระยอง ฉะเชิิงเทรา พระนครศรีีอยุุธยา นครนายก นครสวรรค์์ กาญจนบุุรีี สิิงห์์บุรีี
ุ ชััยนาท

นครปฐม อุุตรดิิตถ์์ โดยน้ำำ�ดื่่�มที่่�สะอาด ปลอดภััย เป็็นการส่่งเสริิมให้้เด็็กๆ มีีสุุขภาพแข็็งแรง ไม่่เจ็็บป่่วยด้้วยโรคจากน้ำำ�ดื่่�ม

ที่่�ไม่่สะอาด และมีีสมองแจ่่มใสพร้้อมสำำ�หรัับการเรีียนรู้้�

ในปีี พ.ศ. 2563 ได้้มีีการดููแลต่่อเนื่่�องโดยอบรมให้้ความรู้้�ในการซ่่อมแซมและบำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องกรองน้ำำ�ให้้กัับเจ้้า

หน้้าที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบและอาสาสมััคร นอกจากนี้้� ยัังได้้พััฒนาระบบการเก็็บข้้อมููลน้ำำ�สะอาดที่่�ตรวจวััดเป็็นประจำำ�จากเครื่่�อง
กรองน้ำำ�ที่่�ติิดตั้้�งใน 50 โรงเรีียน เพื่่�อเก็็บเป็็นข้้อมููลในการนำำ�ไปพััฒนาแนวทางการบำำ�รุุงรัักษาเชิิงป้้องกััน และวิิเคราะห์์

คุุณภาพของน้ำำ�ดื่่�ม โดยมีีเด็็กๆ ที่่�ได้้ประโยชน์์จากน้ำำ�ดื่่�มสะอาดในโครงการมากกว่่า 8,000 คน ต่่อปีี
กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย
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ดาวสร้้างสรรค์์สังั คมที่่�ทุุกคนมีีส่่วนร่่วม
กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย ส่่งเสริิมให้้พนัักงานใช้้ทัักษะ ความรู้้� ในการทำำ�ประโยชน์์ให้้กัับชุุมชน และสัังคม
ในวงกว้้าง เพื่่�อร่่วมกัันพััฒนาโลกที่่�ไม่่ทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลััง โดยผ่่านกิิจกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์ดัังต่่อไปนี้้�

กลุ่่�ม Employee Resource Groups (ERG)
ERG หรืือ Employee Resource Groups คืื อ

การรวมกลุ่่�มในลัักษณะที่่�คล้้ายกัับชมรมพนัักงาน เพื่่�อส่่ง

เสริิมการยอมรัับความแตกต่่างหลากหลาย พนัักงานทุุก
คนจะได้้มีีโอกาสเข้้าใจในความแตกต่่างของผู้้�คน ทั้้�งใน

ด้้าน เชื้้�อชาติิ ศาสนา วััฒนธรรม อายุุ ความเชื่่�อ และเพศ

สภาพ ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�บรรยากาศการทำำ�งานที่่�เต็็มไปด้้วยความ
เข้้าใจ และการเปิิดใจยอมรัับความแตกต่่างของกัันและกััน

มีีจำำ�นวน 10 กลุ่่�ม ทั่่�วโลก ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย
ได้้มีีการรวมตััวกััน 5 กลุ่่�ม ได้้แก่่

• ADN (Asian Diversity Network) กลุ่่�มสำำ�หรัับ
	ผู้้�มีีความสนใจสัังคมและวััฒนธรรมชาวเอเชีีย

• GLAD กลุ่่�มสนัับสนุุนผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ

• PRIME กลุ่่�มเพื่่�อพนัักงานสููงวััยที่่เ� ปี่่�ยมด้้วยประสบการณ์์
• RISE กลุ่่�มเพื่่�อพนัักงานหน้้าใหม่่

• WIN (Women's Inclusion Network) กลุ่่�มสนัับสนุุน
และให้้ความสำำ�คััญกัับผู้้�หญิิงทำำ�งาน

โครงการ “ยั่่ง� ยืืน ปลอดภััย ใส่่ใจชุุมชน”
เป็็นเวลากว่่า 8 ปีี ที่โ่� ครงการ “ยั่่ง� ยืืน ปลอดภััย ใส่่ใจ

ชุุมชน” สนัับสนุุนให้้พนัักงานของ Dow เสนอโครงการที่�่

มุ่่�งเน้้นการทำำ�งานร่่วมกัับชุุมชนรอบรั้้ว� โรงงาน ทั้้�งในเรื่่�อง

การปรัับปรุุ งภููมิิทััศน์์ การเสริิมสร้้างสุุขนิสัั
ิ ยและสุุขอนามััย
แก่่ ป ระชาชน รวมไปถึึงการปลููกฝัั ง จิิ ตสำำ�นึึ กในเรื่่�อ ง

ความปลอดภััย โดยพนัักงานดาวอาสาสมััครจำำ�นวน 173

คน ได้้สร้า้ งความเปลี่่�ยนแปลงให้้แก่่ประชาชนในจัังหวััด
ระยอง กว่่า 29,000 คน ผ่่านกิิจกรรมในปีี พ.ศ. 2563
ทั้้�งสิ้้�น 5 โครงการ ได้้แก่่

1. โครงการสร้้างศาลาพัักผ่่อนและปรัับปรุุ งลานจอดรถ
ที่่�โรงพยาบาลบ้้านฉาง

2. โครงการปรัับปรุุ งศููนย์์เรีียนรู้้�การบริิหารจััดการขยะ
ที่่�ชุม
ุ ชนรวมมิิตร

3. โครงการพััฒนาแปลงพืืชสมุุนไพรชุุมชน
ที่่�วััดคีีรีีภาวนาราม

4. โครงการพััฒนาฐานเรีียนรู้้�การทำำ�ปุ๋๋ย
� ชีีวภาพ

จากกิ่่�งไม้้สัับ ที่่�ชุม
ุ ชนเอื้้�ออาทรระยอง (วัังหว้้า)

5. โครงการพััฒนาแปลงผัักลอยฟ้้า ที่่�โรงเรีียน
	บ้้านคลองทราย
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3.	ร่่วมกัับสถาบัันพลาสติิก และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์์
เฉลิิ ม พระเกีียรติิ สนัับสนุุ น การผลิิ ต และบริิ จ าค

	อุุปกรณ์์ช่ว
่ ยพ่่นยาทางเดิินหายใจ “Thai Kit Spacer”

	รุ่่�น COVID-19 เพื่่�อทดแทนการนำำ�เข้้าอุุปกรณ์์จากต่่าง

	ประเทศที่่� มีีราคาแพงในการใช้้ยาพ่่นสููดชนิิด Meter

Dose Inhaler (MDI) ซึ่่�งช่่วยลดการฟุ้้�งกระจายของ
ละอองสารคััดหลั่่�งในขณะพ่่นยา โดย Thai Kit Spacer

ใช้้พลาสติิกเกรดทางการแพทย์์ (Medical Grade) มีี
ความปลอดภััย คงทน ตกไม่่แตกง่่าย น้ำำ�หนัักเบา และ

	มีีราคาที่่�เข้้าถึึงได้้

4. บริิจาคหน้้ากากอนามััย แอลกอฮอล์์เจล และสเปรย์์

ความช่่วยเหลืือในช่่วงวิิกฤตโควิิค-19
ในช่่วงเวลาที่่�โควิิค-19 ได้้เริ่่ม
� ระบาดตั้้�งแต่่เดืือน

กุุ ม ภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 เป็็ น ต้้ น มา กลุ่่�มบริิษััท ดาว

ประเทศไทย มีีความห่่วงใย และได้้ดำำ�เนิินการมอบสิ่่�งของ
จำำ�เป็็นดัังต่่อไปนี้้�

1.	ร่่วมกัับกลุ่่�มบริิษััทโซลเวย์์ ในประเทศไทย บริิจาคสาร

ไฮโดรเจนเปอร์์ออกไซด์์ ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััท เอ็็มทีีพีี

ฆ่่าเชื้้�อสำำ�หรัับการป้้องกัันตนเองจากความเสี่่�ยงในการ

	ติิดเชื้้�อให้้แก่่พนัักงานทุุกคน สื่่�อมวลชนในพื้้�นที่่� โรงเรีียน
และชุุมชนรอบโรงงาน

5.	สนัับสนุุ น ร้้า นค้้ า และวิิ ส าหกิิ จ ชุุ ม ชนในการจััดทำำ�
หน้้ากากผ้้า และสิินค้้าอาหารแห้้งจากร้้านค้้าชุุมชน

เพื่่�อนำำ�ไปมอบให้้กัับผู้้�ที่่มีี
� ผลกระทบจากการระบาดของ

โรคโควิิด-19

เอชพีี เจวีี จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทร่ว่ มทุุนระหว่่าง Dow และ

โซลเวย์์ จำำ�นวน 600 ตััน เพื่่�อผสมน้ำำ�เป็็นน้ำำ�ยาฉีีดพ่่น
ฆ่่ า เชื้้� อ 15 ล้้ า นลิิ ต ร ให้้ แ ก่่ ศูู นย์์ อำำ� นวยการแก้ ไ้ ข

	สถานการณ์์ฉุก
ุ เฉิิน หรืือ ศอฉ.โควิิด-19 เพื่่�อใช้ ้ในการ
ฆ่่าเชื้้�อโควิิด-19 ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงต่่างๆ

2.	จััดกิิ จ กรรมระดมทุุน ร่่ว มกัับพนัักงานและครอบครััว
“Dow รวมพลัังต้้าน COVID-19” จััดซื้้�อชุุดป้อ
้ งกัันการ

	ติิดเชื้้�อ (PPE) จำำ�นวน 3,000 ชุุด มอบให้้กัับรพ.ศิิริริ าช
รพ.จุุฬาลงกรณ์์ รพ.พระปกเกล้้า จ.จัันทบุุรีี รพ.ระยอง

รพ.เฉลิิ ม พระเกีียรติิ สมเด็็ จ พระเทพรััตนราชสุุ ด าฯ

	สยามบรมราชกุุมารีี และ รพ.บ้้านฉาง จ.ระยอง เพื่่�อ

	สนัับสนุุนความปลอดภััยของบุุคลากรทางการแพทย์์
ที่�่ปฏิิบััติิงานใกล้้ชิดกัั
ิ บผู้้�ติิดเชื้้�อ

การบริิจาคถุงุ โพลิิเอทิิลีีน เพื่่�อบรรจุุ
ชุุดบรรเทาทุุกข์์
กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย ได้้ส่่งมอบถุุงที่่�ขึ้้�นรููป

จากผลิิตภััณฑ์์ ELITE™ Enhanced Polyethylene หรืือ
เม็็ดพลาสติิกโพลิิเอทิิลีีนชนิิดพิิเศษที่่�ถููกออกแบบสำำ�หรัับ

บรรจุุภััณฑ์์ที่่�ต้้องการความแข็็งแรงและคงทนสููง อีีกทั้้�งยััง

สามารถนำำ�ไปรีีไซเคิิลได้้ง่่ายเนื่่�องจากผลิิตจากพลาสติิก

ชนิิดเดีียว (Mono material) จำำ�นวน 22,000 ใบ รวม

มููลค่่ากว่่า 1,050,000 บาท ให้้แก่่ สภากาชาดไทย เพื่่�อนำำ�

ไปบรรจุุอาหารแห้้ง อุุปกรณ์์ดำำ�รงชีีวิิต และเครื่่�องใช้้ต่่างๆ
เป็็น “ชุุดธารน้ำำ�ใจกู้้�ชีีวิิตฝ่า
่ วิิกฤตโควิิด-19” และ “ชุุดธาร
น้ำำ�ใจต้้านภััยหนาว” แจกจ่่ายแก่่ประชาชนที่่�เดืือดร้้อน
กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย
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สมาคมเพื่่�อนชุุมชน
Dow เป็็นหนึ่่�งในผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งและสมาชิิกที่่�เข้้มแข็็ง

ของสมาคม “เพื่่�อนชุุมชน” ซึ่่�งเป็็นครั้้ง� แรกของความร่่วม
มืือระหว่่างผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรมในประเทศไทยที่่�

มีีความตั้้� งใจจริิงในการดููแลพััฒนาอุุตสาหกรรมให้้เป็็น

มิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยมุ่่�งหวัังให้้อุตส
ุ าหกรรมและชุุมชน
อยู่่�ร่ว่ มกัันได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน กิิจกรรมของสมาคมฯ ในรอบปีี
พ.ศ. 2563 ได้้แก่่

กิิจกรรมสร้้าง “บ้้านดาวอาสา” หลัังที่่� 37
คืืนคุุณภาพชีีวิิตให้้แก่่ผู้้�ขาดแคลนที่่�พัักอาศััย
นัับตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2549 เป็็นต้้นมา กลุ่่�มบริิษััท ดาว

ประเทศไทย ได้้ ร่ ว
่ มกัับมููลนิิ ธิิที่่� อ ยู่่� อ าศััย ประเทศไทย

•	พััฒนาเมืื อ งอุุ ตส าหกรรมเชิิ ง นิิ เ วศ โดยตั้้� ง เป้้ า ไปสู่่�
มาตรฐานสููงสุุด คืือ ระดัับ 5

• ย ก ร ะ ดัั บ คุุ ณ ภ า พ ชีีวิิ ตชุุ ม ช น ใ น พื้้� น ที่่� ม า บ ต า พุุ ด

คอมเพล็็ ก ซ์์ ใน 3 ด้้ า น คืื อ 1. ด้้ า นการศึึกษาและ

	สุุขภาพ 2. การดููแลสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงการเพิ่่�มพื้้�นที่่�

(Habitat for Humanity) ดำำ�เนิินโครงการบ้้านดาวอาสา

	สีีเขีียว 3. การพััฒนาเศรษฐกิิจชุุมชน ผ่่านโครงการ

งบประมาณในการก่่อสร้้างบ้้านหลัังละ 300,000 บาท

	วิิ ส าหกิิ จ ชุุ ม ชน ทั้้� ง ด้้ า นผลิิ ตภััณ ฑ์์ และช่่ อ งทาง

โครงการนี้้�ด้้วย จวบจนปััจจุุบััน Dow ได้้ส่่งมอบบ้้านและ

• ยกระดัับโรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco Factory)

สุุขลัักษณะ ให้้กัับชุุมชนและครอบครััวของผู้้�มีีรายได้้น้้อย

•	ทุุนพยาบาลเพื่่�อนชุุมชน

การเข้้าถึึงคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของคนไทยได้้มากยิ่่ง� ขึ้้�น

•	พััฒนาศัักยภาพ อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า
้ น

มาอย่่างต่่ อเนื่่�อง โดยเราได้้ สนัับสนุุนทุุนทรััพย์์เพื่่�อเป็็น

รวมถึึงพนัักงานของ Dow ยัังร่่ว มเป็็ น อาสาสมััครของ
อาคารสาธารณประโยชน์์ ที่่�ปลอดภััย แข็็งแรง และถููก

แล้้วทั้้ง� สิ้้น
� 37 หลััง เพื่่�อร่่วมแก้ ้ไขปััญหาและสร้้างโอกาสใน

เพื่่� อ นชุุ ม ชน-ธรรมศาสตร์์โ มเดล โดยการพััฒนา

การตลาด โดยให้้ความช่่วยเหลืือแล้้ว 38 แห่่ง

ให้้กัับโรงงานของบริิษััทที่่�เป็็นสมาชิิกครบทุุกโรงงาน

• หน่่วยแพทย์์เคลื่่�อนที่่�เพื่่�อนชุุมชน
(อสม.)

• เพื่่�อนชุุมชนติิวเตอร์์ ผ่่านระบบ online

•	ทุุนปริิญญาตรีีและทุุนอาชีีวศึึกษาเพื่่�อนชุุมชน

•	พััฒนาศัักยภาพครููแนะแนวของโรงเรีียนในจัังหวััด
ระยอง

•	จััดทำำ� แ ผ น ฉุุ ก เ ฉิิ น ชุุ ม ช น แ ล ะ เ ค รืื อ ข่่ า ย เ ฝ้้ า ร ะ วัั ง
	สิ่่�งแวดล้้อมเชิิงรุุ ก

กิิจกรรมลานนััดดาวและตลาดนััดวัันพุุธ
กิิจกรรมลานนััดดาวและตลาดนััดวัันพุุธ คืือการ

จััดตั้้ง� ตลาดในโรงงานให้้ร้า้ นค้้าในชุุมชนได้้จำำ�หน่่ายสิินค้้า

โดยตรงกัับพนัักงานของ Dow โดยไม่่ต้้องเสีียค่่าเช่่าสถาน

กิิจกรรมตลาดปัันสุุข

หลากหลาย และเป็็นการกระจายรายได้้อย่่างเท่่าเทีียมกััน

ประเทศไทย ร่่วมกัับเครืือข่่ายพัันธมิิตร 13 องค์์กร เพื่่�อ

รายได้้ จ ากการขายสิิ น ค้้ า จากกิิ จ กรรมลานนััดดาว

ได้้ จากการผลิิ ตหรืือจััดจำำ�หน่่ายสิิ นค้้ าหรืือบริิการ และ

ที่�่ หมุุนเวีียนสัับเปลี่่� ยนกัันมาขาย เพื่่�อนำำ�เสนอสิิ นค้้ าที่่�

ในกลุ่่�มชุุม ชน โดยในปีี พ.ศ. 2563 ที่่� ผ่่ า นมา ชุุม ชนมีี

และตลาดนััดวัันพุุธ รวมเป็็นเงิินทั้้� งสิ้้� น 203,596 บาท

นอกจากนี้้� ยัังได้้มีีการส่่งเสริิมลานนััดดาว ให้้พนัักงาน

สั่่� ง ซื้้� อ สิิ น ค้้ า เพื่่� อ อุุ ด หนุุ น ชุุ ม ชนในช่่ ว งการระบาดของ

โรคโควิิด-19
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ตลาดปัันสุุข คืือ การขัับเคลื่่�อนของกลุ่่�มบริิษััท ดาว

พััฒนาชุุมชนโดยการส่่งเสริิมให้้ชุม
ุ ชนมีีกิิจการที่่�สร้า้ งราย
สามารถพึ่่�งพาตนเองได้้อย่่างยั่่�งยืืน โดยมีีภาคเอกชนทำำ�
หน้้าที่่เ� ป็็น “พี่่�เลี้้ย
่ นมา มีีวิิสาหกิิจ
� ง” ซึ่่�งในปีี พ.ศ. 2563 ที่่ผ่
� า

ชุุมชนมาออกร้้านเพื่่�อจำำ�หน่่ายสิินค้้าชุุมชนจากภููมิิปัญ
ั ญา
ท้้องถิ่่�น จนสามารถสร้้างรายได้้มากถึึง 3,578,265 บาท
รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน พ.ศ. 2563

Awards

รางวััลที่่�กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย ได้้รับ
ั
Dow มุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�คนทั่่�วโลก ซึ่่�งรางวััลเหล่่านี้้� เป็็นความภาคภููมิิใจของทีีมงานทุุกคน
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อรางวััล

หน่่วยงานที่่�มอบให้้

ปีีที่่�ได้้รับ
ั

1

รางวััลอุุตสาหกรรมสีีเขีียวระดัับที่่� 4

กระทรวงอุุตสาหกรรม

พ.ศ. 2562

2

โล่่เกีียรติิคุุณองค์์กรที่่�ทำำ�คุุณประโยชน์์ต่่อเด็็ก
และเยาวชน

กรมกิิจการเด็็กและเยาวชน กระทรวง
การพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์

พ.ศ. 2561

3

โล่่เกีียรติิยศผู้้�สนัับสนุุนกิิจการงานของมููลนิิธิิขาเทีียมฯ

มููลนิิธิิขาเทีียมในสมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีีฯ

พ.ศ. 2559 - 2563

4

รางวััลผู้้�ประกอบฮาลาลดีีเด่่น

สำำ�นัักงานคณะกรรมการอิิสลาม
ประจำำ�จังั หวััดระยอง

พ.ศ. 2558 - 2559

5

การรัับรองการใช้้เครื่่�องหมายคาร์์บอนฟุุตพริ้้นท์
� ์
สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์

องค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
(องค์์การมหาชน)

พ.ศ. 2558

6

ใบประกาศเกีียรติิคุุณโครงการ “สถานประกอบการ
ปลอดภััยเฉลิิมพระเกีียรติิสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี”

กรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

พ.ศ. 2558

7

รางวััลมาตรฐานดีีเด่่นด้้านความรัับผิิดชอบ
ของผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรมต่่อสัังคม

กรมโรงงานอุุตสาหกรรม
กระทรวงอุุตสาหกรรม

พ.ศ. 2558 - 2559

8

โล่่รับั รองโรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ

สถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมอุุตสาหกรรม
สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
กระทรวงอุุตสาหกรรม

พ.ศ. 2558 - 2562

9

โครงการส่่งเสริิมการใช้้ประโยชน์์กากของเสีีย

กรมโรงงานอุุตสาหกรรม
กระทรวงอุุตสาหกรรม

พ.ศ. 2558

10

รางวััลชนะเลิิศด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
แห่่งภููมิิภาคเอเชีีย สาขาสิ่่�งแวดล้้อม

Asian Institute of ManagementRamon V. del Rosario, Sr. Center for
Corporate Social Responsibility

พ.ศ. 2557

11

รางวััล ที่่�หนึ่่�งในใจคนทำำ�งาน

บริิษััท พร้้อมพ์์ โปรเฟสชัันแนล
รีีซอร์์สเซส แอนด์์ เซอร์์วิิสเซส

พ.ศ. 2556

12

เกีียรติิคุุณระดัับเหรีียญทอง ในโครงการรณรงค์์
ลดสถิิติิอุบัุ ติั ิเหตุุจากการทำำ�งานให้้เป็็นศููนย์์

กระทรวงแรงงาน

พ.ศ. 2556 - 2557

13

รางวััลองค์์กรที่่�มีีผลงานด้้านความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมดีีเด่่น ระดัับแพลติินััม

หอการค้้าอเมริิกัันในประเทศไทย

พ.ศ. 2554 - 2563

14

ประกาศนีียบััตรเชิิดชููเกีียรติิด้้านตััวชี้้�วััด
สำำ�หรัับการรายงานตััวชี้้�วััดด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
สุุขภาพ และความปลอดภััย

สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย

พ.ศ. 2553

15

รางวััลธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับความเป็็นเลิิศ
ในการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม (ธงขาวดาวเขีียว-ดาวทอง)

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย

พ.ศ. 2552 - 2563

16

ใบรัับรองการประชุุมสีีเขีียว

องค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
(TBCSD)

พ.ศ. 2552 - 2557

17

ISO 9001: 2015 Certificate

18

ISO 14001: 2015 Certificate

19

FSSC22000 Certification

กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย

พ.ศ. 2541 - ปััจจุุ บัน
ั
Lloyd's Register International
(Thailand) Limited

พ.ศ. 2544 - ปััจจุุ บัน
ั
พ.ศ. 2558 - ปััจจุุ บัน
ั
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มุ่่ง� สู่่�อนาคตที่่�ยั่่ง� ยืืน

มาร่่วมสำำ�รวจความร่่วมมืือทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�นานาประเทศ
ต่่างร่่วมแรงร่่วมใจกัันเพื่่�อให้ ้โลกใบนี้้�ยังั คงสดใสดัังเดิิม
ท่่ามกลางความเปลี่่�ยนแปลงทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
องค์์การสหประชาชาติิได้้ประมาณการเอาไว้้ว่่า ในปีี
พ.ศ. 2593 ประชากรโลกจะเพิ่่�มขึ้้�นถึึง 9,800 ล้้านคน
และจำำ�เป็็นต้้องใช้้ทรัพ
ั ยากรมากขึ้้�น โดยธนาคารโลก
ได้้ประมาณความต้้องการอาหารว่่าจะเพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปััจจุุ บันอีี
ั ก 50% และ World Energy Outlook
คาดการณ์์ว่่าประชากรโลกจะต้้องการพลัังงานเพิ่่�มขึ้้�น
อีีก 45% นอกจากนี้้� UN World Water Development
Report ก็็ได้้รายงานสถานการณ์์ด้้านทรััพยากรน้ำำ�
โดยระบุุว่่าประชากรโลกที่่�เพิ่่�มจำำ�นวนขึ้้�นส่่งผลให้้มีี
ความต้้องการน้ำำ�เพิ่่�มขึ้้�นอีีก 30%
ทั้้�งหมดนี้้� เป็็นความท้้าทายสำำ�คััญที่่�นานาประเทศ
ต้้องพยายามพััฒนานวััตกรรมใหม่่ๆ เพื่่�อนำำ�ทรัพ
ั ยากร
ที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััดมาหมุุนเวีียนใช้ ้ให้ ้ได้้อย่่างเต็็ม
ประสิิทธิิภาพ รวมถึึงเรื่่�องการบัังคัับใช้้กฎหมายให้้
มาตรฐานต่่างๆ ที่่�ตั้้�งไว้้ ถููกนำำ�ไปปฏิิบัติั ิอย่่างจริิงจััง
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โดยมีีเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable
Development Goals – SDGs) ที่่�องค์์การสหประชาชาติิ
ได้้วางไว้้เป็็นทิิศทางการพััฒนาของโลกนัับตั้้�งแต่่ปีี
พ.ศ. 2558 – 2573 เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายสำำ�คััญที่่�จะขจััด
ความยากจน ลดความเหลื่่�อมล้ำำ� สร้้างความเจริิญ
ทางเศรษฐกิิจและคุุณภาพชีีวิิตของประชากรโลก
และที่่�สำำ�คััญคืือปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อมโลกไว้ ้ให้้คนรุ่่�นหลััง
บนเส้้นทางสู่่�ความยั่่�งยืืน นานาประเทศยัังต้้องเผชิิญ
หน้้ากัับความท้้าทาย 2 เรื่่�องสำำ�คััญ คืือ ปััญหาขยะ
พลาสติิกที่่�ไม่่ถููกนำำ�ไปกำำ�จัดั อย่่างถููกวิิธีีจนหลุุดรอดสู่่�
สิ่่ง� แวดล้้อมและปััญหาการเปลี่่ยน
� แปลงสภาพภููมิิอากาศ
ที่่�เป็็นผลมาจากภาวะโลกร้้อน ซึ่่�งรััฐบาลของนานา
ประเทศ รวมถึึงบริิษััทเอกชน และประชาชนทั่่�วไป
ต่่างตระหนัักถึึงปััญหาเหล่่านี้้�และร่่วมมืือกัันแก้้ไข
โดยการกำำ�หนดเป้้าหมายที่่�ทุุกประเทศต้้องบรรลุุ
ร่่วมกััน

รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน พ.ศ. 2563
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ความตกลงปารีีส (Paris Agreement) : ร่่วมลดภาวะโลกร้้อนครั้้ง� ประวััติิศาสตร์์
การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภููมิิ อ ากาศนัับวัันยิ่่� ง วิิ ก ฤต

ขึ้้� นและหลายครั้้�ง เป็็ น สาเหตุุ ข องภััยธรรมชาติิ ที่่� รุุ นแรง

สร้้างความเสีียหายต่่อชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของผู้้�คน เศรษฐกิิจ
สัังคม และฉุุดรั้ง้� ความก้้าวหน้้าของการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

ที่�่ สูู งขึ้้� นจากภาวะโลกร้้อ น สถานการณ์์ ไ ฟป่่ า ที่่� รุุ นแรง

และยาวนานขึ้้� น รวมถึึงแนวทางปกป้้องผลผลิิ ตทางการ

เกษตรและอาหารที่�่ ไ ด้้ รัับผลกระทบจากสภาพอากาศ

ที่่�แปรปรวน ควบคู่่�ไปกัับความพยายามในการรัักษาสภาพ

ประชาคมโลกจึึงร่่ว มกัันต่่ อ สู้้�และรัับมืือ กัับสถานการณ์์ ที่่�

ภููมิิอากาศของโลกให้้เปลี่่�ยนแปลงน้้อยที่่�สุด
ุ

ครั้้ง� ประวััติิศาสตร์์ “ความตกลงปารีีส” (Paris Agreement)

ถึึงความตื่่� นตััวของทั้้� งภาครััฐ ภาคเอกชน และประชาชน

เ ปลี่่� ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ภููมิิ อ า ก า ศ ( U n i t e d N a t i o n s

การลดก๊๊าซเรืือนกระจกต่่อประชาคมโลก ที่่�เรีียกว่่า “การมีี

เป็็นภารกิิจเร่่งด่่วนของโลก จนเกิิดเป็็นความตกลงร่่วมกััน

ภ า ย ใ ต้้ ก ร อ บ อ นุุ สัั ญ ญ า ส ห ป ร ะ ช า ช า ติิ ว่่ า ด้้ ว ย ก า ร
Framework Convention on Climate Change – UNFCCC)

ความตกลงปารีีสถืื อ เป็็ น หลัักไมล์์ สำำ�คัั ญที่่� บ่่ ง ชี้้�

ในแต่่ละประเทศ โดยแต่่ละประเทศจะต้้องเสนอเป้้าหมาย

ส่่ ว นร่่ว มที่่� ป ระเทศกำำ� หนด” (Nationally Determined

ที่�่ ประเทศสมาชิิกภาคีีกรอบอนุุสัั ญญาฯ เห็็นชอบร่่วมกััน

Contribution – NDC) ซึ่่� งเป็็ น เสมืื อ นแผนแห่่ ง ชาติิ

สมััยที่�่ 21 หรืือ COP21 ในปีี พ.ศ. 2558 ณ กรุุ งปารีีส ประเทศ

ก๊๊าซเรืือนกระจกให้ไ้ ด้้มากที่่� สุุด เพื่่�อป้้องกัันหายนะที่่� อาจ

การลดก๊๊าซเรืือนกระจก (Greenhouse Gas Mitigation)

ถึึงขีีดความสามารถของแต่่ ล ะประเทศ และกำำ� หนดให้้ มีี

ในการประชุุมภาคีีประจำำ�ปีี (Conference of Parties – COPS)

ฝรั่่ง� เศส ที่่�จะดำำ�เนิินการครอบคลุุมในเรื่่�องต่่างๆ โดยเฉพาะ

ที่่� ป ระเทศต่่ า งๆ จะต้้ อ งนำำ� เสนอเป้้ า หมายลดการปล่่ อ ย

เกิิ ด จากวิิ ก ฤตการเปลี่่� ย นแปลงสภาพอากาศ โดยคำำ�นึึ ง

เพื่่� อ บรรลุุ เ ป้้ า หมายรัักษาระดัับการเพิ่่� ม ขึ้้� น ของอุุ ณ หภููมิิ

การปรัับปรุุ งข้้อเสนอ NDC ในทุุกๆ 5 ปีี เพื่่�อแสดงให้้เห็็น

เมื่่� อ เทีียบกัับยุุ ค ก่่ อ นอุุ ตส าหกรรม และยัังตั้้� ง เป้้ า หมาย

ผิิดชอบต่่อโลกใบนี้้�ร่ว่ มกััน ซึ่่�งในการประชุุม UN Climate

เฉลี่่� ย ของโลกในศตวรรษนี้้� ให้้ ต่ำำ� กว่่ า 2 องศาเซลเซีียส

ที่่� สูู งขึ้้� น ไว้้ ค วบคู่่�กัั นด้้ ว ย คืื อ จะพยายามรัักษาอััตราการ

ความก้้าวหน้้า รวมทั้้�งสะท้้อนความพยายามและความรัับ

Change Conference of the Parties ครั้้ง� ที่่� 26 หรืือ

เพิ่่� ม ขึ้้� นของอุุ ณ หภููมิิ โ ลกให้้ ต่ำำ� กว่่ า 1.5 องศาเซลเซีียส

COP26 ที่่�จะจััดขึ้้� นที่่�เมืืองกลาสโกว์์ ประเทศสก็็อตแลนด์์

ปารีีส ยัังกำำ�หนดเป้้าหมายการปรัับตััวต่่ อสภาพอากาศที่่�

คาดว่่าจะได้้เห็็นการเร่่งรััดการปฏิิบััติิการตามแผนที่่�แต่่ละ

นอกเหนืือจากเป้้าหมายลดอุุณหภููมิิของโลกแล้้ว ความตกลง

เปลี่่�ยนแปลงไป (Adaptation Goal) เพื่่�อเป็็นแนวทางใน
การรัับมืือภััยจากโลกร้้อน เช่่น สถานการณ์์ ระดัับน้ำำ�ทะเล

กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย

แห่่งสหราชอาณาจัักร ในเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2564 นี้้�

ประเทศประกาศไว้้เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายลดโลกร้้อนภายใต้้

ความตกลงปารีีสให้้จงได้้
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“ความเป็นกลางทางคาร์บอน” ภารกิจเร่งด่วนของโลก
Carbon Neutrality: world’s most urgent mission
เพื่่� อ บรรลุุ เ ป้้ า หมายสููงสุุ ดข องความตกลงปารีีส

การปล่่อย GHG ในปีี พ.ศ. 2548 และเดิินหน้้าสร้้างความ

เลขาธิิการองค์์การสหประชาชาติิ นายอัันโตนิิโอ กููเตอร์์เรส

เป็็นกลางทางคาร์์บอน (Carbon Neutrality) โดยลดการ

ตอกย้ำำ�ถึึ งความจำำ� เป็็ น เร่่ง ด่่ ว นของประชาคมโลกที่่� ต้้ อ ง

โดยหนึ่่�งในแนวทางลด GHG ของจีีน คืือ การเปลี่่�ยน

(António Guterres) แถลงเมื่่�อเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2563

ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิเิ ป็็นศููนย์์ในปีี พ.ศ. 2603

ร่่ว มแรงร่่ว มใจกัันสร้้า ง “ความเป็็ น กลางทางคาร์์บ อน”

ผ่่านเชื้้�อเพลิิ งจากฟอสซิิล เช่่น ถ่่ านหิิน น้ำำ�มััน และก๊๊ าซ

ต้้องดำำ�เนิินการตามแผนการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

ก๊๊าซคาร์์บอนได้้ออกไซด์์ซึ่� ่งเป็็นก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�มีีสััดส่่วน

(Carbon Neutrality) ให้ ้ได้้ภายในปีี พ.ศ. 2593 โดยทุุกประเทศ
สุุทธิเิ ป็็นศููนย์์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions)

นอกจากนั้้�น ทุุก 5 ปีี แต่่ละประเทศจะต้้องเสนอแผน NDC
ที่�่ เ ข้้ ม ข้้ น ขึ้้� น เพื่่� อ แสดงความตั้้� ง ใจและความพยายาม

ธรรมชาติิ สู่่�พลัังงานหมุุนเวีียน เพราะจะช่่วยลดการปล่่อย

มากที่่สุ
ุ ที่่ถู
ู ปล่่อยออกสู่่�ชั้น
้� บรรยากาศอัันเกิิดจากกิิจกรรม
� ด
� ก
การเผาไหม้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล

การเปลี่่� ย นผ่่ า นสู่่� พ ลัังงานสะอาดอย่่ า งพลัังงาน

อย่่างแท้้จริิงที่่�จะดำำ�เนิินการเพื่่�อสร้้างความเป็็นกลางทาง

หมุุ น เวีียนจึึงเป็็ น หนทางช่่ ว ยลดโลกร้้อ นได้้ อ ย่่ า งยั่่� ง ยืื น

เป็็นที่่น่
่ ยิินดีี ที่่ป
� า
� ระเทศต่่างๆ โดยเฉพาะกลุ่่�มประเทศ

การพััฒนาบนเส้้นทางนี้้� โดยมีีแผนใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน

คาร์์บอนให้ ้ได้้ภายในกลางศตวรรษนี้้�

ที่่� มีี ความสำำ�คัั ญทางเศรษฐกิิ จ ของโลกที่่� ปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือ น

กระจกปริิมาณมาก ได้ ้ให้้คำำ�มั่่น
� ะสร้้างความเป็็นกลางทาง
� ที่่จ

คาร์์บอน ทั้้�งสหภาพยุุโรป สหราชอาณาจัักร นอร์์เวย์์ รวมถึึง

ซึ่่�งหลายประเทศในยุุโรป เช่่น นอร์์เวย์์ ก็็ เดิิ นสู่่�เป้้าหมาย
ทั้้�ง 100% เป็็นเชื้้�อเพลิิงในการทำำ�ความร้้อน ผลิิตไฟฟ้้า และ
คมนาคมขนส่่ง

นอกจากนั้้� น การกลัับเข้้ า ร่่ว มความตกลงปารีีส

อีีกหลายประเทศในยุุโรป และประเทศในภููมิิภาคเอเชีียที่่�

ของสหรััฐอเมริิกาอีีกครั้้ง� หลัังการเข้้ารัับตำำ�แหน่่งของนาย

แผนลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือ นกระจกสุุทธิิเ ป็็ น ศููนย์์ ภายใน

พยายามที่่�จะบรรลุุเป้้าหมายลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

เศรษฐกิิจขนาดใหญ่่อย่่างญี่่�ปุ่่�นและเกาหลีีใต้้ ก็็ได้้ประกาศ

ปีี พ.ศ. 2593 โดยประเทศอื่่�นๆ อีีกกว่่า 110 ประเทศก็็มีี
การประกาศเป้้าหมายปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเป็็นศููนย์์ในปีี

พ.ศ. 2593 เช่่นเดีียวกััน ขณะที่่�ประเทศกำำ�ลัังพััฒนาอย่่าง

ประเทศไทย ได้้เสนอแผนที่่�มีีเป้้าหมายลดการปล่่อยก๊๊าซ

เรืือนกระจกร้้อยละ 20 ภายในปีี พ.ศ. 2573 และอาจเพิ่่ม
� เป็็น

ร้้อยละ 25 หากมีีขีีดความสามารถเพีียงพอในอนาคต โดยมุ่่�ง
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในสาขาพลัังงาน การคมนาคม

ขนส่่ง กระบวนการทางอุุตสาหกรรม และการจััดการของเสีีย
ด้้านประเทศจีีน ก็็ได้้ประกาศแผนการลดก๊๊าซเรืือน

กระจก โดยเบื้้�องต้้นจะลดให้ ้ได้้อย่่างน้้อย 65% จากระดัับ

โจ ไบเดน ประธานาธิิบดีีคนล่่าสุุดของสหรััฐฯ ทำำ�ให้้ความ
มีีความหวัังมากขึ้้� น โดยก่่ อ นที่่� อ ดีีตประธานาธิิบ ดีีทรััมป์์

จะพาสหรััฐฯ ถอนตััวจากความตกลงปารีีสนั้้�น สหรััฐฯ เคย

ตั้้�งเป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิเิ ป็็นศููนย์์ภายใน
ปีี พ.ศ. 2593

ข้้อมููลจาก https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/
the-paris-agreement
https://sdgs.un.org/goals
https://www.un.org/sg/en/content/sg/articles/2020-12-11/carbon-neutrality-2050-theworld%E2%80%99s-most-urgent-mission
https://climatepolicytracker.org/countries/thailand/#:~:text=Thailand%20
intends%20to%20reduce%20its,percent%20in%20that%20time%20frame
https://thestandard.co/countries-net-zero-emissions/
https://eciu.net/netzerotracker

ขอบเขตการวััดคาร์์บอนฟุุตปริินท์์
(Greenhouse Gas Protocol)
แนวทางที่่�สำำ�คััญในการลดก๊๊าซเรืือนกระจกเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมาย
ความเป็็นกลางทางคาร์์บอน (Carbon Neutral) คืือลดคาร์์บอน
ฟุุตปริ้้นท์
� ์ (carbon footprint) ในกิิจกรรมต่่างๆ ขององค์์กร ซึ่่�ง
ภายใต้้ GHG Protocol (https://ghgprotocol.org/) ได้้กำำ�หนด
ขอบเขตการการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตลอดกระบวนการของ
กิิจกรรมต่่างๆ ไว้้ 3 ประเภท หรืือ Scope 1, 2 และ 3 ดัังนี้้�
Scope 1 หรืือ ประเภท 1 ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�องค์์กรปล่่อย
โดยตรง (Direct GHG Emissions) เช่่น ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิด
จากกระบวนการผลิิตสิินค้้าหรืือผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกิิดขึ้�น
้ ในโรงงาน
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Scope 2 หรืือ ประเภท 2 ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ปล่่อยทางอ้้อม
จากการใช้้พลัังงาน (Energy Indirect GHG Emissions) เช่่น
ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดจากกระบวนการผลิิตไฟฟ้้า ความร้้อน
ไอน้ำำ� ความเย็็น ที่่�องค์์กรนำำ�ไปใช้้หรืือซื้้�อเพื่่�อใช้ ้ในการดำำ�เนิินงาน
Scope 3 หรืือ ประเภท 3 การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อมอื่่�น ๆ
ตลอดทั้้�ง Value Chain (Other Indirect GHG emission) เช่่น
ก๊๊าซเรืือนกระจกอัันเกิิดจากวััตถุดิุ ิบที่่�นำำ�มาใช้้ การขนส่่งวััตถุดิุ ิบ
มายัังโรงงาน การเดิินทางของพนัักงาน ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิด
จากการกระจายสิินค้้า การใช้้สิินค้้า การกำำ�จัดั ของเสีียหลัังการใช้้
รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน พ.ศ. 2563

พลาสติิกเหลืือใช้้กัับการจััดการอย่่างยั่่ง� ยืืนภายใต้้แนวคิิด Circular Economy
ข้้อมููลจากโครงการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งสหประชาชาติิ

(United Nations Environment Program - UNEP) ระบุุว่า
่

ยัังมีีปริิมาณมาก บวกกัับผลพวงจากวิิกฤตโควิิด-19 ส่่งผล

ให้้การใช้้ผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกแบบใช้้ครั้้ง� เดีียวทิ้้�ง (single

ปัั จ จุุบัั น ผู้้�คนบนโลกสร้้า งขยะพลาสติิ ก จำำ� นวนมหาศาล

used plastic) เพิ่่ม
� ขึ้้�นหลายเท่่าตััว

บนโลกทุุ ก คนรวมกััน ในขณะที่�่ อ งค์์ ก ารสหประชาชาติิ

และยั่่� ง ยืื น จึึงไม่่ อ าจทำำ� ได้ โ้ ดยลดปริิม าณการใช้้ เ ท่่ า นั้้� น

ล้้ า นคนในปีี พ.ศ. 2593 จากราว 7,000 ล้้ า นคนใน

Circular Economy เข้้าไปด้้วย โดยมุ่่�งเน้้นการใช้้พลาสติิก

ธนาคารโลก (World Bank) ประมาณการณ์์ว่่าหากทั่่�วโลก

ประโยชน์์ สูู งสุุ ด และต้้ อ งออกแบบให้้ พ ลาสติิ ก สามารถ

กว่่าปีีละ 300 ล้้านตััน หรืือเทีียบเท่่ากัับน้ำำ�หนัักของประชากร
คาดการณ์์ ว่่ า ประชากรโลกจะเพิ่่� ม จำำ� นวนขึ้้� น ถึึง 9,700

ปััจจุุบััน ทำำ�ให้้จำำ�นวนขยะพลาสติิกเพิ่่ม
� ขึ้้�นตามไปด้้วย โดย
ไม่่พยายามลดขยะพลาสติิก ปริิมาณขยะพลาสติิกทั้้�งบนบก

การจััดการขยะพลาสติิกเหลืือใช้้อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ

แต่่ ต้้ อ งผนวกแนวคิิ ดต ามหลัักเศรษฐกิิ จ หมุุ น เวีียน หรืือ

ตามคุุ ณส มบััติิ ที่่� ผ ลิิ ตภััณ ฑ์์ ป ระเภทอื่่� น ไม่่ มีี ใช้ ใ้ ห้้ เ กิิ ด

รีีไซเคิิลได้้ เพื่่�อนำำ�กลัับมาเข้้าสู่่�กระบวนการรีีไซเคิิลเป็็นวััสดุุ

และในมหาสมุุทรในอีีก 20 ปีีข้า
้ งหน้้า จะทะลัักไปถึึง 1,300

ตั้้� งต้้ นในการผลิิ ตอีี กครั้้ง� เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าใหม่่ หมุุนเวีียน

หลายร้้อยปีีในการย่่อยสลาย จึึงเป็็นต้้ นเหตุุของมลภาวะ

ในสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ดัังนั้้� น พลาสติิ ก เหลืื อ ใช้้ จึึงไม่่ ใ ช่่ ข ยะอีีก

ล้้านตััน ซึ่่�งขยะพลาสติิกกองมโหฬารเหล่่านั้้น
� จะต้้องใช้้เวลา

เป็็นวงจรต่่อเนื่่�องอยู่่�ในระบบ ไม่่หลุุดรอดออกไปเป็็นขยะ

สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ส่่งผลต่่อสุุขภาพ ระบบนิิเวศน์์ทางธรรมชาติิ

ต่่ อ ไป แต่่ เ ป็็ น วััตถุุ ดิิ บ สำำ� หรัับผลิิ ตภััณ ฑ์์ พ ลาสติิ ก ใหม่่ ๆ

รััฐบาลของหลายประเทศ ได้้สร้า้ งความตระหนัักรู้้�ถึึง

Circular Economy สำำ�หรัับพลาสติิก จึึงเป็็นความหวัังของ

และสัังคมของประชากรโลก

สภาพการณ์์ปัจ
ั จุุบัันของปััญหา และมีีนโยบายและมาตรการ

หลากหลายเพื่่� อ ลดปริิม าณขยะพลาสติิ ก ทั้้� ง การห้้ า มใช้้
ผลิิ ตภััณ ฑ์์ พ ลาสติิ ก ที่่� ใ ช้้ แ ล้้ ว ทิ้้� ง (disposable plastic)

และนำำ�มาใช้้ซ้ำ�
ำ ได้้อีีกอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นวงจรไม่่รู้้�จบ แนวคิิด

ทางออกสู่่�สัังคมไร้้ขยะพลาสติิกในอนาคต ซึ่่�งปััจจุุบัันองค์์กร
ภาคธุุรกิิจขนาดใหญ่่หลายองค์์กร ได้้หัันมาชููแนวคิิดหยุุด

ขยะพลาสติิกหรืือลดขยะพลาสติิกเป็็นศููนย์์ ให้้เป็็นหนึ่่�งใน

อย่่างหลอดและแก้้วพลาสติิก การยกเว้้นการใช้้ถุงุ พลาสติิก

เป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่ง� ยืืน

การออกกฎหมายด้้ า นภาษีีสำำ� หรัับผลิิ ตภััณ ฑ์์ พ ลาสติิ ก

ข้้อมููลจาก https://www.oneplanetnetwork.org/world-requires-circularand-low-carbon-economy
https://www.plasticseurope.org/en/focus-areas/circular-economy#:~:text=Plastics%20can%20make%20a%20major,make%2C%20use%2C%20
then%20dispose

ประเภทใช้้ ค รั้้ง� เดีียวในการใส่่ สิิ น ค้้ า จากซููเปอร์์ม าร์์เ ก็็ ต

บางประเภท รวมถึึงมาตรการจููงใจเพื่่�อส่่งเสริิมการรีีไซเคิิล

อย่่างไรก็็ตาม พลาสติิกเหลืือใช้้ที่ห
่� ลุุดรอดออกสู่่�สิ่่ง� แวดล้้อม

แนวคิิดการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน Environmental, Social and Governance: ESG
องค์์ประกอบของการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน ได้้แก่่
E = Environment (สิ่่�งแวดล้้อม)
S = Social (สัังคม)
G = Governance (ธรรมาภิิบาล)
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงวิิสััยทััศน์์ขององค์์กรที่่�ไม่่เพีียงแต่่แสวงหาผลกำำ�ไร
แต่่ยัังคำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาลของกิิจการ เพื่่�อ
ให้้ธุุรกิิจสามารถขัับเคลื่่�อนและเติิบโตไปพร้้อมๆ กัับสัังคมที่่�ยั่่�งยืืน
นโยบาย ESG เป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�นัักลงทุุนนำำ�มาประเมิินโอกาส
ในการเติิบโตและความเสี่่�ยงของธุุรกิิจเพื่่�อตััดสิินใจเข้้าลงทุุนใน
กิิจการบริิษััทนั้้�นๆ จึึงเห็็นได้้ว่่าองค์์กรธุุรกิิจขนาดใหญ่่หลายๆ
องค์์กร ได้้ผนึึกความยั่่�งยืืนเข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกลยุุทธ์์การดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ และมีีโครงการต่่างๆ ภายใต้้แนวคิิด ESG อย่่างเป็็นรููปธรรม
และต่่อเนื่่�อง สอดคล้้องกัับเป้้าหมายด้้านความยั่่�งยืืนของโลก
กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย

ยกตััวอย่่าง ในมิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น การระบุุค่่าการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกในการผลิิตสิินค้้าหรืือผลิิตภััณฑ์์ของร้้านค้้า
ปลีีก หรืือมีีการตั้้�งเป้้าหมายลดการปล่่อยคาร์์บอนตาม GHG
Emission Scope 1, 2 และ 3 ส่่งเสริิมการใช้ ้ไฟฟ้้าจากพลัังงาน
สะอาด ส่่งเสริิมเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนของพลาสติิก สนัับสนุุน
การนำำ�กลัับมาใช้ ้ใหม่่ใช้้ซ้ำ�ำ ชููแนวคิิด Zero Waste เป็็นต้้น
ส่่วนในด้้านสัังคม องค์์กรให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างอาชีีพ
สนัับสนุุนด้้านการศึึกษา โครงการส่่งเสริิมสุุขภาพของคนใน
สัังคม ช่่วยเหลืือสนัับสนุุนธุุรกิิจขนาดย่่อมในด้้านเทคโนโลยีี
และเงิินทุุน เป็็นต้้น
ในขณะที่่�ด้้านธรรมาภิิบาล องค์์กรยึึดถืือเรื่่�อง ความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต โปร่่งใส และเป็็นธรรม
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สร้้างเศรษฐกิิจสีีเขีียวด้้วย European Green Deal
สหภาพยุุโรปให้้ความสำำ�คััญและต่่อสู้้�อย่่างจริิงจัังกัับการเปลี่่�ยนแปลง

สภาพอากาศและมลภาวะ โดยประกาศเป้้ า หมายสร้้า งยุุ โ รปที่่� มีี ความเป็็ น

เป้้าหมายภายใต้้กรอบ
European Green Dear

ให้้เป็็นกรอบการดำำ�เนิินงานภายในปีี พ.ศ. 2553 - 2564 เพื่่�อมุ่่�งสร้้างเศรษฐกิิจ

1. เป้้าหมายด้้านสภาพอากาศ
(Climate Ambition)
2.	จััดหาพลัังงานสะอาด ประหยััด
และปลอดภััย
3.	ขัับเคลื่่�อนอุุตสาหกรรม
เพื่่�อเศรษฐกิิจสะอาดและ
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
4. เปลี่่�ยนผ่่านสู่่�การคมนาคมขนส่่ง
ที่่�ชาญฉลาดและยั่่�งยืืน
5.	นโยบายการเกษตรที่่�ส่่งเสริิม
ระบบอาหารที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อสุุขภาพและเป็็นมิติ ร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
6. อนุุรักั ษ์์และส่่งเสริิมความ
หลากหลายทางชีีวภาพ
7.	มุ่่�งสู่่�สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ไร้้มลพิิษ

กลางทางคาร์์บอนภายในปีี พ.ศ. 2593 และได้้ออก European Green Deal
ยุุโรปให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน บรรลุุเป้้าหมายปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเป็็นศููนย์์ในปีี
พ.ศ. 2593 และปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เป็็นถิ่่�นที่่�อยู่่�ตามธรรมชาติิ โดยไม่่ทิ้้�งใคร

ไว้้ข้า
้ งหลััง

ทั้้ง� นี้้ส
� หภาพยุุโรปมุ่่�งหมายให้้ European Green Deal สร้้างผลเชิิงบวกต่่อ

สถานการณ์์การเปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่่�งแวดล้้อม และสะท้้อนบทบาท

การเป็็นผู้้�นำำ�ในด้้ านการเปลี่่� ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศโลกของสหภาพยุุโรป

รวมถึึงส่่งเสริิมชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของพลเมืืองและการเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ของเศรษฐกิิจยุุโรป โดยมีีการประกาศนโยบาย ยุุทธศาสตร์์และแผนปฏิิบััติิการ

ที่�่ ค รอบคลุุ ม ประเด็็ น เป้้ า หมายของ European Green Deal เพื่่� อ บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์หลัักในการส่่งเสริิมให้ ้ใช้้ทรััพยากรอย่่างเหมาะสมเพื่่�อสร้้างยุุโรป

ให้้มีีเศรษฐกิิจสีีเขีียวปลอดคาร์์บอน ส่่งเสริิมระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ฟื้้� นฟูู
ธรรมชาติิ ที่่�มีีความหลากหลายทางชีีวภาพ และกำำ�จััดมลพิิษในสิ่่� งแวดล้้ อม

ซึ่่�งยุุทธศาสตร์์และแผนงานสำำ�คััญๆ ภายใต้้กรอบ European Green Deal เช่่น
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• กฎหมายสภาพอากาศของสหภาพยุุโรป (European Climate Law)

• ยุุทธศาสตร์์พลัังงานหมุุนเวีียนนอกชายฝั่� ่ง เพื่่�อประเมิินศัักยภาพการจััดหา
พลัังงานหมุุนเวีียนจากแหล่่งพลัังงานนอกชายฝั่่�งทะเล

• Renovation Wave Strategy ภายใต้้เป้้าหมายการจััดหาพลัังงานสะอาดและ

	ปลอดภััย เพื่่�อปรัับปรุุ งประสิิทธิภ
ิ าพการใช้้พลัังงานของอาคารในสหภาพยุุโรป
และยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�อยู่่อ
� าศััย

• แผนปฏิิบััติิการเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy Action Plan) เพื่่�อ
เปลี่่�ยนผ่่านอุุตสาหกรรมยุุโรปสู่่�เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

ข้้อมููลจาก https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://thaieurope.net/2021/02/12/eu-green-deal-2020-and-wp-2021/

กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย
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การปรัับตััวด้้านความยั่่ง� ยืืนในประเทศไทย
นอกจากในต่่างประเทศที่่�มีีการตื่่�นตััวเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมและความยั่่�งยืืนแล้้วนั้้�น องค์์กรธุุรกิิจของไทยเองก็็มีีความ

เคลื่่�อนไหวในด้้านความยั่่�งยืืนที่่�น่่าสนใจด้้วยเช่่นกััน ซึ่่�งทั้้�งหมดเกิิดขึ้้�นจากความร่่วมมืือของทั้้�งภาครััฐ เอกชน และภาค

ประชาชน ที่่�ผลัักดัันให้้เกิิดความเปลี่่�ยนแปลงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของไทยไปสู่่�จุด
ุ หมายที่่�ใกล้้กัับประชาคมโลกมากขึ้้�น

ก๊๊าซเรืือนกระจกและกฎหมายโลกร้้อนฉบัับแรก
ประเทศไทยได้้แสดงเจตจำำ�นงในการร่่วมแก้ ้ไขปััญหา

การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภููมิิ อ ากาศของโลกภายใต้้ ค วาม

หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง สนัับสนุุนภาคธุุรกิิจอุุตสาหกรรมใน

เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC) ให้้เป็็นอุุตสาหกรรม

ตกลงปารีีส ที่่�มีีเป้้าหมายลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกร้้อย

คาร์์บอนต่ำำ�

ไม่่น้อ
้ ยกว่่า 111 ล้้านตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์ ผ่่านวิิธีีการต่่างๆ

คณะกรรมการนโยบายการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

การดำำ�เนิินธุุรกิิจ ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม (ตามขอบเขต

พระราชบััญญััติิการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ พ.ศ. ....

ละ 20-25 ภายในปีี พ.ศ. 2573 ซึ่่�งเทีียบเท่่าก๊๊าซเรืือนกระจก

เช่่น การลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดขึ้้�นจาก

คาร์์บอนฟุุตปริน
ิ ท์์ scope 1, 2 และ 3) การลงทุุนเพื่่�อเปลี่่�ยน

ผ่่านสู่่พ
� ลัังงานสะอาด เช่่น พลัังงานแสงอาทิิตย์แ
์ ละพลัังงาน

ลม การออกแบบวััสดุุและผลิิตภััณฑ์์ในกระบวนการผลิิตที่ใ่� ช้้
ทรััพยากรน้้อยลง เพื่่�อช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก การ

จััดซื้้�อสีีเขีียวในองค์์กร เช่่น พิิจารณาการใช้้วััตถุดิ
ุ ิบหรืือวััสดุุ
ที่ไ่� ม่่ทำำ�ลายสิ่่ง� แวดล้้อม การเข้้าร่่วมโครงการซื้้�อขายคาร์์บอน

เครดิิตภาคสมััครใจ เป็็นต้้น

ล่่ า สุุ ด เมื่่� อ เดืื อ นกุุ ม ภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 สภา

อุุ ตส าหกรรมแห่่ ง ประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสำำ�นัั กงาน

นโยบายและแผนพลัังงาน (สนพ.) กระทรวงพลัังงาน ได้้ร่ว่ ม
ลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือจััดทำำ�ฐานข้้อมููลการใช้้

น อ ก จ า ก นี้้� เ มื่่� อ วัั น ที่่� 1 มีี น า ค ม พ . ศ . 2 5 6 4

แห่่ ง ชาติิ (กนภ.) ได้้ เ ห็็ น ชอบต่่ อ สาระสํําคััญของ (ร่่า ง)
และ (ร่่า ง) กรอบหลัักการกฎหมายลํําดัับรอง โดยจะมีี
การนำำ�เสนอต่่อคณะรััฐมนตรีีเพื่่�อพิิจารณาเห็็นชอบต่่อไป
ซึ่่�งหมายความว่่ าในอนาคตอัันใกล้้ ประเทศไทยกำำ�ลัั งจะ

มีีกฎหมายโลกร้้อนฉบัับแรก ดัังนั้้�นภาคเอกชนจึึงควรเริ่่ม
�

เตรีียมการด้้านการลดคาร์์บอนในองค์์กร รวมทั้้�งในสิินค้้า
และบริิการ เพื่่�อให้้สามารถปรัับตััวได้้ อย่่างรวดเร็็ว และ
สามารถชิิงความได้้เปรีียบจากคู่่�แข่่งเมื่่�อมีีกฎหมายออกมา

ควบคุุม โดยเฉพาะการนำำ�เทคโนโลยีี และนวััตกรรมมาใช้้

ในปัั จ จุุ บัั น ความก้้ า วหน้้ า ทางเทคโนโลยีีทำำ� ให้้

การปรัับตััวเพื่่�อเป็็นมิิตรต่่ อสิ่่� งแวดล้้ อมไม่่ยากอย่่างที่่�คิิด

ยกตััวอย่่างเช่่น นวััตกรรมเม็็ดพลาสติิก INNATE™ ของ Dow

พลัังงานโดยวิิธีีทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Database) ของสมาชิิก

ที่�่สามารถผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ได้้แข็็งแรงขึ้้�นกว่่าเดิิม และใช้้เม็็ด

ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและมาตรการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือน

กระจกได้้เป็็นจำำ�นวนมากและยัังรีีไซเคิิลได้้ โดยผู้้�ผลิิ ตใช้้

ส.อ.ท. ซึ่่�งจะช่่วยให้้สามารถกำำ�หนดเป้้าหมายในการลดการ

กระจกของภาคอุุตสาหกรรม สอดคล้้ องกัับแผน “การมีี
ส่่วนร่่วมที่ป
่� ระเทศกำำ�หนด” หรืือ NDC ที่่ไ� ทยแสดงเจตนารมย์์
ไว้้กัับภาคีีความตกลงปารีีส นอกจากนั้้�น ส.อ.ท. ยัังร่่วมกัับ
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พลาสติิกน้้อยลง 18% สามารถลดการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือน

งบประมาณไม่่ แ ตกต่่ า งจากเดิิ ม แต่่ ไ ด้้ บ รรจุุ ภััณ ฑ์์ ที่่� มีี

คุุณสมบััติิดีีกว่่าเดิิม
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เมื่่�อ BCG
เป็็นวาระแห่่งชาติิ
BCG โมเดล เป็็ น แนวคิิ ด

การพััฒนาเศรษฐกิิ จ ที่่� รััฐบาลเพิ่่� ง

ประกาศใช้้เมื่่�อเร็็วๆ นี้้� ประกอบด้้วย

3 เศรษฐกิิจหลัักได้้แก่่

B = Bio economy ระบบ

เศรษฐกิิ จ ชีีวภาพ มุ่่�งเน้้ น การใช้้

ทรััพยากรชีีวภาพให้้ เ กิิ ดป ระโยชน์์

สููงสุุด เช่่น การพััฒนาพัันธุ์์�พืืชให้้มีี
ธาตุุอาหารสููง หรืือให้้ผลผลิิตมาก

การยกระดัับการใช้้พลาสติิกสำำ�หรัับผู้้�บริิโภค
ในประเทศไทย
แผนปฏิิบััติก
ิ ารการจััดการขยะพลาสติิก พ.ศ. 2561-2573 หรืือ roadmap

การจััดการขยะพลาสติิกของประเทศไทย เน้้นการใช้้พลาสติิกเท่่าที่่�จำำ�เป็็น และ

นำำ�แนวคิิด “เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน” หรืือ Circular Economy มาใช้ ้โดยเปลี่่�ยนมุุม

มองว่่าขยะเป็็นทรััพยากรที่่�นำำ�มาใช้้ซ้ำ�
ำ หรืือ รีีไซเคิิลเป็็นวงจรได้้ ซึ่่�งจะทำำ�ให้ ้ไม่่มีี

พลาสติิกเหลืือใช้้หลุุดรอดออกสู่่�สิ่่�งแวดล้้อม

ในปีี พ.ศ. 2564 ภาครััฐได้้ ประกาศลดการใช้้พลาสติิ ก “ใช้้แล้้ วทิ้้� ง”

ที่่�เป็็นเป้้าหมาย 4 ชนิิด ได้้แก่่ ถุุงพลาสติิกหููหิ้้ว
� ที่่�บางกว่่า 36 ไมครอน กล่่องโฟม

บรรจุุอาหาร แก้้วพลาสติิกที่่�บางกว่่า 100 ไมครอน และหลอดพลาสติิก ภายใน

ปีี พ.ศ. 2565 (ยกเว้้นการใช้ ้ในเด็็ก คนชรา ผู้้�ป่่วย) และเตรีียมการนำำ�พลาสติิก

ขึ้้�น การนำำ�ผลผลิิ ตทางการเกษตร

เป้้าหมาย 7 ชนิิด (ถุุงพลาสติิกหููหิ้้ว
� แบบหนา บรรจุุภััณฑ์์ฟิิล์์มพลาสติิกชั้้น
� เดีียว

C = Circular economy ระบบ

มีีดพลาสติิก) กลัับเข้้าสู่่�ระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนเพื่่�อใช้้ประโยชน์์ ไม่่น้้อยกว่่า

มาสร้้างมููลค่่าเพิ่่ม
�

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับ

B โดยมุ่่�งเน้้นการใช้้ทรััพยากรอย่่าง

ขวดพลาสติิกทุุกชนิิด ฝาขวด แก้้วพลาสติิก ถาด และกล่่องอาหารและช้้อน ส้้อม
50% ภายในปีี พ.ศ. 2565

ด้้วยเป้้าหมายที่่�ร่ว่ มกัันกำำ�หนดขึ้้� นมานี้้� ประเทศไทยจึึงมีีความท้้าทาย

คุ้้�มค่่ า ที่่� สุุ ด และเปลี่่� ย นจากการ

ใหม่่ที่่�ทั้้�งผู้้�ผลิิต ผู้้�ให้้บริิการ และผู้้�บริิโภค ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก

ให้้เป็็น “วงกลม” คืือนำำ�ทรััพยากรที่่�

เพื่่�อให้้ทรััพยากรที่่�มีีค่่าได้้กลัับเข้้าสู่่�ระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน รวมถึึงการจััดการ

บริิโภคแบบเส้้ นตรงที่่� "ใช้้แล้้ วทิ้้� ง"
ใช้้แล้้วกลัับมาหมุุนเวีียนใช้้ประโยชน์์

ใหม่่ เช่่น การรีีไซเคิิล การนำำ�ของเสีีย

จากอุุตสาหกรรมหนึ่่�งมาเป็็นวััตถุุดิบ
ิ

ต้้องก้้าวไปให้้ถึึงพร้้อมๆ กััน เช่่น การพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกให้้รีีไซเคิิลได้้

ระบบคััดแยกและจััดส่่งขยะให้้กลัับเข้้าสู่่�วงจรการรีีไซเคิิลให้ ้ได้้ ซึ่่�งที่่�ผ่่านมาก็็มีี

ความพยายามในเรื่่�องนี้้�มาโดยตลอด

ของอุุตสาหกรรมอื่่�น เช่่น นำำ�กากมััน

สำำ�ปะหลัังจากการผลิิตแป้้งไปผลิิต

เอทานอล นำำ�น้ำำ�มัั นเหลืื อ ทิ้้� ง จาก

การผลิิ ตกระดาษไปผลิิ ตพลาสติิ ก
ชีีวภาพ

G = Green Economy ระบบ

เศรษฐกิิจสีีเขีียว ที่่�ครอบคลุุมทั้้�ง B

และ C ซึ่่�งมุ่่�งแก้ ้ไขปััญหาสิ่่ง� แวดล้้อม

สร้้างความยั่่�งยืืน โดยใช้้เทคโนโลยีี
และนวััตกรรมเป็็นตััวขัับเคลื่่�อนหลััก

Bioeconomy

Circular
economy

Green economy
กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย
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กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย
สำำ�นัักงานใหญ่่
ชั้้�น 8, 14-16 อาคารไวท์์กรุ๊๊�ป 2
เลขที่่� 75 ซอยรููเบีีย ถนนสุุขุุมวิิท 42
พระโขนง กรุุงเทพฯ 10110
โทรศััพท์์ 0 2365 7000
โทรสาร 0 2381 1249
สถานที่่�ตั้้�งโรงงาน
นิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด
เลขที่่� 8 ถนนไอ-4 นิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดระยอง 21150
โทรศััพท์์ 0 3867 3000
โทรสาร 0 3868 3991
สถานที่่�ตั้้�งโรงงาน
นิิคมอุุตสาหกรรมเอเซีีย
เลขที่่� 10 หมู่่� 2 นิิคมอุุตสาหกรรมเอเซีีย
ตู้้� ป.ณ. 71 ตำำ�บลบ้้านฉาง อำำ�เภอบ้้านฉาง
จัังหวััดระยอง 21130
โทรศััพท์์ 0 3892 5500
โทรสาร 0 3860 5903
www.dow.com/thailand
Dow Thailand
Dow Thailand Group
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ชื่่�อภาพ "วิิถีีชีีวิิต"
ถ่่ายโดย คุุณชาญวิิทย์์ อิิสราสุุวิิภากร
รางวััลชนะเลิิศ ประเภทประชาชนทั่่�วไป
การประกวดภาพถ่่าย
"ห้้องเรีียนธรรมชาติิ ป่่าชายเลนปากน้ำำ�ประแส"
โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance
รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน พ.ศ. 2563
Form No. 919-00029-44

