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กลุ่มบริษทั ดาว ประเทศไทย – ฐานการผลิตที �ใหญ่ที �สดุของดาวในเอเชียแปซิฟิก 

Dow (ดาว) เป็นบรษิทัชั �นนําระดบัโลกซึ�งพฒันาและผลติวสัดุชนิดต่าง ๆ ดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์มเีป้าหมายที�จะ
สรา้งการเตบิโตทางธุรกจิและอนาคตที�ย ั �งยนืใหก้บัโลกดว้ยความเชี�ยวชาญดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

นวตักรรม รวมทั �งการดาํเนินงานที�เป็นเลศิดา้นสิ�งแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล Dow มคีวาม
มุ่งมั �นที�จะเป็นบรษิทัดา้นวสัดศุาสตร ์(Materials science) ชั �นนําของโลกในดา้นนวตักรรมและ
ความยั �งยนื ดว้ยการทาํงานที�มลีูกคา้เป็นศูนยก์ลาง และใหก้ารยอมรบับุคคลากรที�มคีวาม
หลากหลาย กลุ่มผลติภณัฑแ์ละโซลูชนัทางวทิยาศาสตรข์อง Dow เน้นตอบโจทยก์ารใชง้านใน
อุตสาหกรรมที�สาํคญัและมกีารเตบิโตสงู เช่น อุตสาหกรรมบรรจภุณัฑ ์ยานยนต ์การก่อสรา้ง

อาคารและโครงสรา้งพื�นฐาน การผลติเครื�องอุปโภคบรโิภค เป็นตน้ 
 

ปัจจุบนั Dow มฐีานการผลติ 104 แห่งใน 31 ประเทศ จําหน่ายสนิคา้ในกว่า 150 ประเทศทั �วโลก 
และมีพนักงานประมาณ 35,700 คน โดยมียอดขายในปี พ.ศ. 2564 ประมาณ 55,000 ล้าน
ดอลลารส์หรฐั (หรอืประมาณ 1.7 ลา้นลา้นบาท) 

Dow เริ�มดาํเนินธุรกจิในประเทศไทยตั �งแต่ปี พ.ศ. 2510 และไดร้่วมกบับรษิทั เอสซจี ีก่อตั �งกลุ่มบรษิทัร่วมทุนเอสซจี-ีดาว ใน

ปี พ.ศ. 2530 (ในปี 2565 เอสซจี ีเคมคิอลส ์ไดร้แีบรนดเ์ป็น เอสซจีซี)ี โดยในปัจจุบนั กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย 
ประกอบดว้ยบรษิทัซึ�ง Dow เป็นเจา้ของเพยีงผูเ้ดยีว และกลุ่มบรษิทัรว่มทุนเอสซจีซี-ีดาว นอกจากนี� ยงัมบีรษิทัร่วมทุน
ระหว่าง Dow และ โซลเวยใ์นประเทศไทย 

 

กลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัของ Dow 

1. วสัดุประสทิธภิาพสงู และสารเคลอืบผวิ (Performance Materials & Coating) 
2. เคมภีณัฑเ์พื�ออุตสาหกรรม และโครงสรา้งพื�นฐาน (Industrial Intermediates & Infrastructures) 
3. พลาสตกิสาํหรบับรรจุภณัฑ ์และพลาสตกิชนิดพเิศษ (Packaging & Specialty Plastics) 

ตลาดที�สาํคญัในประเทศไทย 
 Packaging: อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ ์
 Building & Infrastructure: อตุสาหกรรมอาคารและโครงสร้างพื�นฐาน  
 Mobility: อตุสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง 
 Consumer cares: อุตสาหกรรมผลติภณัฑอ์ุปโภคบรโิภค 
 Electrical appliances: อุตสาหกรรมเครื�องใชไ้ฟฟ้า 
 Electronics: อุตสาหกรรมอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์
 Paints & coatings: อุตสาหกรรมสแีละสารเคลอืบผวิ 
 Adhesives & Sealants: อุตสาหกรรมสารยดึตดิและสารกนัรั �วซมึ 
 

ฐานการผลิตในประเทศไทย 
ปัจจุบนักลุ่มบรษิทั ดาว ประเทศไทย ประกอบดว้ย 13 โรงงาน ซึ�งเป็นฐานการผลติที�ใหญ่ที�สุดของดาวในภาคพื�นเอเชยีแปซฟิิก
โดยมโีรงงานตั �งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย และนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก 
(มาบตาพุด) จงัหวดัระยอง  
 

สินค้าที�ผลิตในประเทศไทย 

กลุ่มผลิตภณัฑ์พลาสติกชนิดโพลเิอทิลีน โพลิสไตรีน อีลาสโตเมอร์ กลุ่มผลิตภณัฑ์โพลยิูรีเทน และสไตรีนบวิทาไดอนี      
เลเทกซ์ โดยมสีนิคา้นําเขา้จาก Dow ประเทศอื�น ๆ ที�นําเขา้มาจําหน่ายในประเทศไทยด้วย เช่น ตวัทําละลาย เคมภีณัฑ์
เพื�อการก่อสรา้ง ซลิโิคน และพลาสตกิชนิดพเิศษ 
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เป้าการทาํงานด้านความย ั �งยืน 

 ต้านโลกร้อน ภายในปี 2573 จะลดการปล่อยคารบ์อนลง 15% โดยภายในปี 2593 Dow จะเป็นกลางทางคารบ์อน 

 หยุดขยะพลาสติก ภายในปี 2573 จะช่วยใหข้ยะพลาสตกิ 1 ลา้นตนั ถูกเกบ็กลบัมาใชใ้หม่หรอืรไีซเคลิ 

 ส่งเสริมวงจรรีไซเคิล ภายในปี 2578 ผลติภณัฑเ์พื�อแพคเกจจิ�งทั �งหมดของ Dow ตอ้งนํากลบัมาใชใ้หม่/รไีซเคลิได ้
 

การส่งเสริมความย ั �งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน  

 โครงการความร่วมมือภาครฐั ภาคธ ุรกิจ ภาคประชาสงัคมเพื�อจดัการพลาสติกและขยะอย่างย ั �งยืน (PPP Plastics) ซึ�ง 

Dow เป็นหนึ�งในผูร่้วมก่อตั �งเพื�อดําเนินงานตามแผน Roadmap 20 ปีการจดัการขยะพลาสตกิและส่งเสรมิเศรษฐกจิหมุนเวยีน 
(Circular Economy) โดยไดร้เิริ�มโครงการมากมาย เช่น โครงการต้นแบบจงัหวดัระยองซึ�งร่วมกบัอบจ. และองค์กรส่วนทอ้งถิ�น
ในจงัหวดั โครงการมอืวเิศษ x วน โดย PPP Plastics เป็นตน้ ซึ�งช่วยลดขยะไดแ้ลว้กว่า �,��� ตนั 

 โครงการถนนพลาสติกรีไซเคิล โดยความร่วมมอืระหว่าง Dow และ SCG ในการนําพลาสตกิใชแ้ลว้มาผสมกบัยางมะตอยเพื�อ

เพิ�มความคงทนของถนน และช่วยลดปรมิาณขยะพลาสติกในสิ�งแวดล้อมไปพร้อมๆ กนั ขณะนี�อยู่ระหว่างการศกึษาร่วมกบั
ภาครฐัเพื�อเป็นมาตรฐานทางเลอืกในการสรา้งถนน โครงการนี�ช่วยลดขยะไดแ้ลว้กว่า �� ตนัในประเทศไทย 

 โครงการ ดาว เพื�ออ ุตสาหกรรมย ั �งยืน  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื�อยกระดับ SME ไทย ให้ก้าวสู่มาตรฐาน

อุตสาหกรรม �.� และมาตรฐานดา้นสิ�งแวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยัของพนักงานและชุมชนรอบพื�นที� รวมถงึลด
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกระบวนการผลติ โดยช่วยลดการปลดปล่อยคารบ์อนไดแ้ลว้กว่า 5,500 ตนัคารบ์อน 

 โครงการเกบ็ขยะชายหาดในวนัอนุรกัษ์ชายฝั �งสากล ดาํเนินการต่อเนื�องตั �งแต่ปี พ.ศ. 2546 ในจงัหวดัระยอง โดยรณรงคใ์ห้

ประชาชนร่วมกนัเกบ็และคดัแยกขยะ รวมทั �งมกีารใหค้วามรูด้า้นการจดัการขยะผ่านกจิกรรม นิทรรศการ และเกม อกีทั �งยงันํา
ขยะที�เกบ็ไดไ้ปรไีซเคลิและใชป้ระโยชน์ โดยช่วยลดขยะพลาสตกิไดแ้ลว้กว่า 2 ตนัต่อปี 

 โครงการดาวและเครือข่ายรกัษ์ป่าชายเลน ต่อยอดจากโครงการปลูกป่าชายเลน ณ ปากนํ�าประแส จงัหวดัระยอง ซึ�ง Dow 

ดําเนินการต่อเนื�องตั �งแต่ปี พ.ศ. 2552 ตั �งเป้าต้านโลกรอ้นและลดขยะในพื�นที�ป่าชายเลนกว่า 5,000 ไร่อย่างครบวงจร โดยไม่
เพยีงแค่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนและส่งเสรมิความหลากหลายทางชวีภาพ แต่ยงัสร้างประโยชน์ทางสงัคมและเศรษฐกจิให้
ชุมชนที�ร่วมดแูลป่า เช่น รายไดจ้ากระบบการซื�อขายคารบ์อนเครดติ และการพฒันาเป็นแหล่งท่องเที�ยว 

 โครงการ ดาว-อีเอฟ พฒันาเยาวชนสู่ความส ําเร ็จเพื�อ ระยองผาสุก มุ่งส่งเสริมการพฒันาสมองส่วนหน้า Executive 

Functions (EF) เพื�อสรา้งเยาวชนเป็นคนดแีละคนเก่ง โดยผนึกกําลงักบัหน่วยงานภาครฐัและประชาสงัคม ปัจจุบนัมอีาสาสมคัร
ชุมชนกว่า 1,300 คน และมศีูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สถานรบัเลี�ยงเดก็ และโรงเรยีนอนุบาลกว่า 200 แห่งเขา้ร่วมโครงการ  

 โครงการห้องเร ียนเคมีดาว ส่งเสรมิการเรยีนวทิยาศาสตร์โดยการทดลองเคมแีบบย่อส่วนที�มคีวามปลอดภยัสูงใช้ปริมาณ

สารเคมน้ีอย ช่วยลดค่าใชจ้่ายและของเสยี นักเรยีนสามารถลงมอืทาํการทดลองดว้ยตนเอง ดําเนินการต่อเนื�องมาตั �งแต่ปี พ.ศ. 
2556 มโีรงเรยีนเขา้ร่วมกว่า 1,150 แห่ง และในปี 2565 ไดป้ระกาศร่วมมอืกบัสพฐ.เพื�อขยายไปยงัโรงเรยีนทั �วประเทศ 
 

ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบั Dow  

 

ผลการดาํเนินงานด้านความย ั �งยืน 

 

           เป็นเพื�อนกบั Dow  

 
 

สื�อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ�มเติมกรณุาติดต่อฝ่ายสื�อสารองคก์ร   

 คุณอภริด ีภู่ภริมย ์ 098-8316933  Papiradee@dow.com  

 คุณสุทธพิงศ ์โกรทนิธาคม  081-7919626 Skrotintakom@dow.com 

 คุณลลดิา ทศิาดลดลิก 089-668 7079 Lalida@dow.com                     

Dow ประเทศไทย… นวตักรรมที�ยั�งยืน 

โรงงานที�ปลอดภยั ใส่สิ�งแวดลอ้มและชมุชน 

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:Papiradee@dow.com
mailto:Skrotintakom@dow.com
mailto:Lalida@dow.com

