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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย – ฐานการผลิตท่ีใหญ่ท่ีสุดของดาวในเอเชียแปซิฟิก 

ดาว (DOW) บริษัทชัน้น ำระดับโลก ด้ำนแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) ซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุ                   
ชนิดต่างๆ ดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์โดยมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นเลศิดา้นนวตักรรมและ
ความยัง่ยืน ด้วยการท างานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้การยอมรบับุคคลากรที่มีความ
หลากหลาย Dow มีเป้าหมายที่จะสร้างอนาคตที่ย ัง่ยืนให้กับโลกด้วยความเชี่ยวชาญด้าน
วทิยาศาสตร์ของเรา และการร่วมมอืกบัพนัธมติรต่างๆ ทัว่โลก กลุ่มผลติภณัฑ์และโซลูชัน่ส์
ทางวทิยาศาสตร์ของ ดาว ไดแ้ก่ พลาสตกิชนิดต่างๆ เคมภีณัฑเ์พื่ออุตสาหกรรม สารเคลอืบ
ผวิ และซลิโิคน ซึ่งเน้นสรา้งความแตกต่างเพื่อตอบโจทยใ์นตลาดทีม่กีารเตบิโตสูง เช่น บรรจุ
ภณัฑ ์การก่อสรา้ง ยานยนต์และการขนส่ง และการผลติสนิคา้อุปโภคบรโิภค ก่อตัง้โดย นาย
เฮอร์เบริ์ต เฮนรี ่ดาว หนึ่งในนักเคมแีละนักประดษิฐ์ชัน้น าของโลกในปี พ.ศ. 2440 เพื่อผลติ
เคมภีณัฑแ์ละวสัดุใหม่ ๆ ทีช่่วยสรา้งความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ใหก้บัผูค้นในสมยันัน้ ปจัจุบนั Dow มี
ฐานการผลติ 106 แห่งใน 31 ประเทศ และมพีนักงานประมาณ 35,700 คน 

ดาว เริม่ด าเนินธุรกจิในประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2510 และไดร้่วมกบับรษิทั เอสซจี ีก่อตัง้กลุ่มบรษิทัร่วมทุนเอสซจี-ีดาว 
ในปี พ.ศ. 2530 โดยในปจัจุบนั กลุ่มบริษทั ดำว ประเทศไทย ประกอบดว้ยกลุ่มบรษิทัย่อยซึง่ ดาว เป็นเจา้ของเพยีงผู้
เดยีว และ กลุ่มบรษิทัร่วมทุนเอสซจี-ีดาว นอกจากนี้ ยงัมบีรษิทัร่วมทุนระหว่าง ดาว และ โซลเวยใ์นประเทศไทย  
 

กลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัของดำว 
1. วสัดุประสทิธภิาพสงู และสารเคลอืบผวิ (Performance Materials & Coating) 
2. เคมภีณัฑเ์พื่ออุตสาหกรรม และโครงสรา้งพืน้ฐาน (Industrial Intermediates & Infrastructures) 
3. พลาสตกิส าหรบับรรจุภณัฑ ์และพลาสตกิชนิดพเิศษ (Packaging & Specialty Plastics) 

ตลำดท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั ดำว ประเทศไทย 
• Packaging: อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์
• Building & Infrastructure: อุตสาหกรรมอาคารและ โครงสรา้งพืน้ฐาน  
• Mobility: อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละการขนสง่ 
• Consumer cares: อุตสาหกรรมผลติภณัฑอ์ุปโภคบรโิภค 
• Electrical appliances: อุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้า 
• Electronics: อุตสาหกรรมอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์
• Paints & coatings: อุตสาหกรรมสแีละสารเคลอืบผวิ 
• Adhesives & Sealants: อุตสาหกรรมสารยดึตดิและสารกนัรัว่ซมึ 

ฐำนกำรผลิตในประเทศไทย 
ปจัจุบนักลุ่มบรษิทั ดาว ประเทศไทย ประกอบด้วย 13 โรงงาน ซึ่งเป็นฐานการผลติที่ใหญ่ที่สุดของดาวในภาคพื้นเอเชยี
แปซิฟิกโดยมโีรงงานตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย และนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ 
ตะวนัออก (มาบตาพุด) จงัหวดัระยอง  
สินค้ำท่ีผลิตในประเทศไทย 
กลุ่มผลติภณัฑ์พลาสติกชนิดโพลเิอทลินี โพลสิไตรนี อลีาสโตเมอร์ กลุ่มผลติภณัฑ์โพลยิูรเีทน และสไตรนีบวิทาไดอนี เล
เทกซ์ โดยมสีนิคา้น าเขา้จากดาวประเทศอื่นๆ ทีน่ าเขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทยดว้ย เช่น ตวัท าละลาย เคมภีณัฑเ์พื่อการ
ก่อสรา้ง ซลิโิคน และพลาสตกิชนิดพเิศษ 
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เป้ำกำรท ำงำนด้ำนควำมยัง่ยืน 

• ต้ำนโลกร้อน ภายในปี 2573 จะลดการปล่อยคารบ์อนลง 15% ภายในปี 2593 Dow จะปล่อยคารบ์อนสุทธเิป็นศูนย ์

• หยุดขยะพลำสติก ภายในปี 2573 จะท าใหข้ยะพลาสตกิ 1 ลา้นตนั ถูกเกบ็กลบัมาใชใ้หม่หรอืรไีซเคลิ 

• ส่งเสริมวงจรรีไซเคิล ภายในปี 2578 ผลติภณัฑเ์พื่อแพคเกจจิง้ทัง้หมดของ Dow ตอ้งน ากลบัมาใชใ้หม่/รไีซเคลิได ้
กำรส่งเสริมควำมยัง่ยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน  

• โครงกำรควำมร่วมมือภำครฐั ภำคธรุกิจ ภำคประชำสงัคมเพื่อจดักำรพลำสติกและขยะอย่ำงยัง่ยืน (PPP Plastics) 
ซึ่ง ดาว เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตัง้เพื่อด าเนินงานตามแผน Roadmap 20 ปีการจดัการขยะพลาสติกและส่งเสรมิเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy)  โดยได้ริเริ่มโครงการมากมาย เช่น โครงการต้นแบบจงัหวดัระยอง ซึ่งได้รีไซเคิลขยะ
พลาสตกิแลว้กว่า 266 ตนั โครงการมอืวเิศษ x วน โดย PPP Plastics ซึ่งไดร้ไีซเคลิถุงและบรรจุภณัฑฟิ์ล์มพลาสติกแล้ว
กว่า 9.75 ตนั 

• โครงกำรถนนพลำสติกรีไซเคิล ความร่วมมอืระหว่าง ดาว และ เอสซจี ีในการน าพลาสตกิใชแ้ลว้มาผสมกบัยางมะตอย
เพื่อเพิม่ความคงทนของถนน และช่วยลดปรมิาณขยะพลาสติกในสิง่แวดล้อมไปพร้อมๆ กนั ณ เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2563 
สามารถลดปรมิาณขยะพลาสตกิไปแลว้กว่า 23 ตนั  

• โครงกำร ดำว เพื่ออุตสำหกรรมยัง่ยืน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับ SME ไทย ให้ก้าวสู่มาตรฐาน
อุตสาหกรรม 4.0 และมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยัของพนักงานและชุมชนรอบพืน้ที ่ปจัจุบนั
ด าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที ่8 มผีูเ้ขา้ร่วมแลว้กว่า 60 บรษิทั สรา้งผลกระทบเชงิบวกใหพ้นักงานและชุมชนเกอืบ 1 ลา้นคน 
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไดก้ว่า 1.5 ลา้นกโิลกรมั ต่อปี หรอืเท่ากบัการปลูกตน้ไม ้150,000 ตน้  

• โครงกำรเกบ็ขยะชำยหำดในวนัอนุรกัษ์ชำยฝัง่สำกล ด าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 ร่วมกบัภาคีเครือข่ายกว่า 40 
องคก์ร เกบ็ขยะรวมไดก้ว่า 122 ตนั โดยมกีารใหค้วามรูด้า้นการจดัการขยะ และน าขยะทีเ่กบ็ไดไ้ปรไีซเคลิและใชป้ระโยชน์ 

• โครงกำรดำวและเครือข่ำยรกัษ์ป่ำชำยเลน ต่อยอดจากโครงการปลูกป่าชายเลน ณ ปากน ้าประแส จงัหวดัระยอง ซึ่ง 
ดาว ด าเนินการต่อเนื่องกว่า 12 ปี ตัง้เป้าตา้นโลกรอ้นและลดขยะในพืน้ทีป่า่ชายเลนกว่า 5,000 ไร่อย่างครบวงจร โดยสรา้ง
ประโยชน์ทางสงัคมและเศรษฐกจิใหชุ้มชนร่วมดแูลปา่ เช่น ระบบคารบ์อนเครดติ และ การพฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 

• โครงกำร ดำว-อีเอฟ พฒันำเยำวชนสู่ควำมส ำเรจ็เพื่อระยองผำสุก มุ่งพฒันาสมองส่วน Executive Functions (EF) 
เพื่อพฒันาเยาวชนคนรุ่นใหม่ใหเ้ป็นพลเมอืงคุณภาพ และ ลดปญัหาสงัคม โดยผนึกก าลงักบัหน่วยงานภาครฐัและประชา
สงัคม ส่งเสรมิการพฒันาทกัษะสมองส่วนหน้า ปจัจุบนัมอีาสาสมคัรชุมชน 1,314 คน และมศีูนย์พฒันาเดก็เลก็ สถานรบั
เลีย้งเดก็ และโรงเรยีนอนุบาลเอกชนจ านวน 191 แห่ง เขา้ร่วมโครงการ 

• โครงกำรห้องเรียนเคมีดำว สง่เสรมิการเรยีนวทิยาศาสตร์โดยการทดลองเคมแีบบย่อสว่นทีม่คีวามปลอดภยัสูงใชป้รมิาณ
สารเคมน้ีอย ช่วยลดค่าใชจ้่าย  ลดปรมิาณของเสยี และใหน้ักเรยีนไดส้งัเกตอย่างใกลช้ดิ ด าเนินการต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2557 มนีักเรยีนเขา้ร่วมกว่า 100,000 คน คุณคร ู20,200 คน และโรงเรยีน 894 แห่ง 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัดำว 

 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยัง่ยืน 

 

  เป็นเพื่อนกบัดำว  

 
 

ส่ือมวลชนต้องกำรข้อมูลเพ่ิมเติมกรณุำติดต่อฝ่ำยส่ือสำรองคก์ร   

• คุณสุทธพิงศ ์โกรทนิธาคม  โทร. 038-673315 / 081-7919626   อเีมล: Skrotintakom@dow.com 

• คุณลลดิา ทศิาดลดลิก โทร. 02-365 7228 / 089-668 7079 อเีมล: Lalida@dow.com                     

ดาว ประเทศไทย… นวัตกรรมเพื่อชีวิตท่ีย่ังยืน 

https://www.dow.com/en-us.html
https://th.dow.com/-/media/dow/market-regions/dow-thailand/pdf/2018-sustainability-report_th.ashx?la=en-us
https://www.facebook.com/DowThailandGroup
mailto:Skrotintakom@dow.com
mailto:Lalida@dow.com

