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สารจากประธานบริหาร

ต้ั้�งแต่ั้ปีี พ.ศ. 2538 Dow ได้้ปีระกาศเปี้าหมายด้้านความย้�งยนื
และด้ำาเนินการอย่างจรงิจ้งมาโด้ยตั้ลอด้ ในปีี พ.ศ. 2564 เราอย่่ใน 
เปีา้หมายระยะท่ี่� 3 (พ.ศ. 2559-2568) ซึ่่�งเน้นการรว่มมอืก้บที่กุภาคส่่วน 
เพื�อนำาพาโลกและส้่งคมไปีส่่่ความย้�งยืน ส่อด้คล้องก้บเปี้าหมายการ
พ้ฒนาอย่างย้�งยืนของส่หปีระชาชาติั้ (UN’s Sustainable Developm-
ment Goals) 

ในปีี พ.ศ. 2563 Dow ได้้ปีระกาศเป้ีาหมายเพิ�มเติั้มเรื�องการ
จ้ด้การก้บการเปีล่�ยนแปีลงส่ภาพภ่มิอากาศ และขยะพลาส่ติั้กซึ่่�งเปี็น
ส่องปัีญหาใหญ่ท่ี่�สุ่ด้ในด้้านเศรษฐกิจ ส้่งคม และสิ่�งแวด้ล้อมของโลก 
โด้ยต้ั้�งเปี้าลด้คารบ์อน ชว่ยให้ขยะพลาส่ติั้กถูก่เก็บกล้บมารไ่ซึ่เคิล รวม
ถู่งช่วยส่่งเส่รมิ “วงจรรไ่ซึ่เคิล” ให้ส่มบ่รณ์์ ซึ่่�งเราได้้ม่การด้ำาเนินงาน
อย่างเข้มแข็ง และม่ความคืบหน้าท่ี่�ด่้ ด้้งท่ี่�ได้้รายงานในเอกส่ารฉบ้บท่ี่�
อย่ใ่นมอืท่ี่าน ณ์ ขณ์ะน่� 

หล้งจากต้ั้องเผชิญก้บส่ถูานการณ์์โรคระบาด้โควิด้-19 มานาน 
มากกว่า 2 ปีี ในปีี พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ยยง้คงด้ำาเนิน 
ธุุรกิจได้้อย่างปีลอด้ภ้ยและตั้อบส่นองความต้ั้องการของล่กค้าได้้อย่าง 
ต่ั้อเนื�อง พน้กงานของเราและผ่้ม่ส่่วนเก่�ยวข้องทีุ่กภาคส่่วนย้งคงรก้ษา 
ส่ถิูติั้ความปีลอด้ภ้ยในการที่ำางานโด้ยไม่ม่การบาด้เจ็บไวไ้ด้้ตั้ลอด้ท้ี่�งปีี  
และม่ผลปีระกอบการตั้ามเปี้าหมายท่ี่�ต้ั้�งไว้ นอกจากน่�เราย้งส่ามารถู
ด้ำาเนินโครงการเพื�อความย้�งยืน และกิจกรรมเพื�อส้่งคมอย่างต่ั้อเนื�อง
พรอ้มๆ ไปีก้บมาตั้รการปี้องก้นโรคท่ี่�รด้้กุม ยิ�งไปีกว่าน้�นย้งม่โอกาส่
ได้้นำาที่รพ้ยากรต่ั้างๆ ของบรษ้ิที่ฯ มาใชใ้นการช่วยเหลือและบรรเที่า
ส่ถูานการณ์์ในปีระเที่ศไที่ยอยา่งต่ั้อเนื�อง 

กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย ส่ามารถูที่ำาสิ่�งน่�ได้้แมอ้ย่ท่่ี่ามกลาง
ส่ภาพการณ์์ท่ี่�ท้ี่าที่าย เพราะได้้รบ้ความรว่มมอืเป็ีนอย่างด่้จากพน้กงาน 
ค่่ค้า ลก่ค้า และพน้ธุมติั้รในที่กุภาคส่่วน ผมขอขอบคณุ์ที่กุๆ ท่ี่าน และ 
หว้งว่าเราจะได้้รว่มก้นส่รา้งส่รรค์สิ่�งแวด้ล้อมและส้่งคมท่ี่�ย้�งยืนไปีด้้วย
ก้นอยา่งต่ั้อเนื�องต่ั้อไปี 

ขอบคณุ์มากครบ้

ฉััตรชััย เลุ่ื�อนผลุ่เจริญชััย 
ประธานบริหาร กลุ่่�มบริษััท ดาว ประเทศไทย

President's Message
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กลุ่่่มบริษััท ดาว ประเทศไทย 
ฐานการผลิุ่ตท่�ใหญ่ท่�ส่ดของ Dow
ในเอเชั่ยแปซิิฟิกิ

กลุ่่่มผลุ่ิตภััณฑ์์หลุ่ักของดาว
1. วัสด่ประสิทธิภาพสูงแลุ่ะสารเคลุ่ือบผิิว
 (Performance Materials & Coating)
2. เคมีภัณฑ์์เพื�ออ่ตสาหกรรมแลุ่ะโครงสร้างพื�นฐาน 
 (Industrial Intermediates & Infrastructures)
3. พลุ่าสติกสำาหรับบรรจุ่ภัณฑ์์แลุ่ะพลุ่าสติกชนิดพิเศษั 
 (Packaging & Specialty Plastics)

ตลุ่าดท่�สำาคััญของกลุ่่่มบริษััท ดาว ประเทศไทย
1. Packaging อ่ตสาหกรรมบรรจุ่ภัณฑ์์
2. Building & Infrastructure อ่ตสาหกรรมอาคาร
 แลุ่ะโครงสร้างพื�นฐาน
3. Mobility อ่ตสาหกรรมยานยนต์แลุ่ะการขนส�ง
4. Consumer cares อ่ตสาหกรรมผิลุ่ิตภัณฑ์์อ่ปโภค 
 บริโภค
5. Electrical appliances อต่สาหกรรมเครื�องใชไ้ฟฟา้
6. Electronics อ่ตสาหกรรมอ่ปกรณ์อิเลุ่็กทรอนิกส์
7. Paints & coatings อต่สาหกรรมสีแลุ่ะสารเคลุ่อืบผิวิ
8. Adhesives & Sealants อ่ตสาหกรรมสารยึดติด 
 แลุ่ะสารกันรั�วซึึม

ฐานการผลุ่ิตในประเทศไทย
ปัจุจุบ่นั กลุ่่�มบริษััท ดาว ประเทศไทย ประกอบด้วย  

13 โรงงาน ซึึ�งเป็นฐานการผิลิุ่ตที�ใหญ่�ที�ส่ดของ Dow  
ในภาคพื� นเอเชียแปซิึฟิกโดยมีโรงงานตั�งอยู�ในนิคม 
อ่ตสาหกรรมมาบตาพ่ด นิคมอ่ตสาหกรรมเอเซึีย แลุ่ะ 
นิคมอ่ตสาหกรรมดับบลุ่ิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพ่ด) 
จุังหวัดระยอง

สินคั้าท่�ผลุ่ิตในประเทศไทย
กลุ่่�มผิลุ่ติภณัฑ์พ์ลุ่าสตกิชนดิโพลุ่เิอทลิุ่นี โพลุ่สิไตรนี  

อีลุ่าสโตเมอร์ กลุ่่�มผิลิุ่ตภัณฑ์์โพลิุ่ยูรีเทน แลุ่ะสไตรีน 
บิวทาไดอีน เลุ่เทกซึ์ โดยมีสินค้านำาเข้าจุาก Dow ประเทศ
อื�นๆ ที�นำาเข้ามาจุำาหน�ายในประเทศไทยด้วย เช�น ตัวทำา
ลุ่ะลุ่าย เคมีภัณฑ์์เพื�อการก�อสร้าง ซึิลุ่ิโคน แลุ่ะพลุ่าสติก
ชนิดพิเศษั

About Dow Thailand Group

Dow บรษ้ิที่ช้�นนำาระด้้บโลก ด้้าน
แมที่ท่ี่เร่ยลส์่  ไซึ่แอนซึ่์  (Mater ia ls  
Science) พ้ฒนาและผลิตั้ว้ส่ดุ้ชนิด้ต่ั้างๆ 
ด้้วยกระบวนการที่างวิที่ยาศาส่ตั้ร ์ โด้ยม่
ความมุง่ม้�นท่ี่�จะเป็ีนเลิศด้้านนว้ตั้กรรมและ
ความย้�งยืน ด้้วยการที่ำางานท่ี่�ม่ล่กค้าเปี็น
ศ่นย์กลาง และให้การยอมรบ้บุคคลากรท่ี่�
มค่วามหลากหลาย

Dow ม่เปี้าหมายท่ี่�จะส่รา้งอนาคตั้
ท่ี่�ย้�งยืนให้ก้บโลกด้้วยความเช่�ยวชาญด้้าน
วิที่ยาศาส่ตั้รข์องเรา และการรว่มมือก้บ
พน้ธุมติั้รต่ั้างๆ ท้ี่�วโลก กลุ่มผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์และ
โซึ่ล่ช้นที่างวิที่ยาศาส่ตั้รข์อง Dow ได้้แก่ 
พลาส่ติั้กเพื�ออุตั้ส่าหกรรม เคม่ภ้ณ์ฑ์์เพื�อ
อุตั้ส่าหกรรม ส่ารเคลือบผิว และซึ่ิลิโคน 
ซึ่่�งเน้นส่รา้งความแตั้กต่ั้างเพื�อตั้อบโจที่ย์
ในตั้ลาด้ท่ี่�ม่การเติั้บโตั้ส่ง่ เช่น บรรจภุ้ณ์ฑ์์ 
การก่อส่รา้ง ยานยนต์ั้และการขนส่่ง และ
การผลิตั้สิ่นค้าอปุีโภคบรโิภค 

Dow ก่อต้ั้�งโด้ย นายเฮอรเ์บริต์ั้ เฮนร่� 
ด้าว หน่�งในน้กเคม่และน้กปีระดิ้ษฐช์้�นนำา
ของโลกในปีี พ.ศ. 2440 เพื�อผลิตั้เคมภ้่ณ์ฑ์์
และว้ส่ด้ใุหม่ๆ  ท่ี่�ชว่ยส่รา้งความเปี็นอย่ท่่ี่�ด่้
ข่�นให้ก้บผ่้คนในส่ม้ยน้�น ปีัจจุบ้น Dow ม่
ฐานการผลิตั้ 106 แห่งใน 31 ปีระเที่ศ และ
มพ่น้กงานปีระมาณ์ 35,700 คน

Dow เริ�มด้ำาเนินธุุรกิจในปีระเที่ศไที่ย
ต้ั้�งแต่ั้ปีี พ.ศ. 2510 และได้้รว่มก้บบรษ้ิที่ 
เอส่ซึ่จ่่ ก่อต้ั้�งกลุม่บรษ้ิที่รว่มที่นุเอส่ซึ่จ่่-ด้าว 
ในปีี พ.ศ. 2530 โด้ยในปีัจจบุ้น กลุ่มบรษ้ิที่ 
ด้าว ปีระเที่ศไที่ย ปีระกอบด้้วยกลุ่มบรษ้ิที่
ยอ่ยซึ่่�ง Dow เปี็นเเจ้าของเพย่งผ่้เด่้ยว และ 
กลุ่มบรษ้ิที่รว่มทีุ่นเอส่ซึ่่จ่-ด้าว นอกจากน่� 
ยง้มบ่รษ้ิที่รว่มที่นุระหว่าง Dow และ โซึ่ลเวย ์
ในปีระเที่ศไที่ย
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Dow ได้้ปีระกาศเป้ีาหมายและเริ�มด้ำาเนินการด้้านความย้�งยืนอย่างจรงิจ้งต้ั้�งแต่ั้ปีี พ.ศ. 2538 เพื�อด้ำาเนินรอย
ตั้ามวิส้่ยท้ี่ศน์ของคุณ์เฮอรเ์บิรต์ั้ เฮนร่� ด้าว ผ่้ก่อต้ั้�งบรษ้ิที่ ในการส่น้บส่นนุให้ล่กค้าของเราได้ใ้ช้ผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ท่ี่�ม่คุณ์ภาพ  
พรอ้มรว่มส่รา้งส่รรค์สิ่�งแวด้ล้อมและส้่งคมท่ี่�ด่้ข่�นไปีด้้วยก้น

Dow เริ�มต้ั้�งเปี้าหมายเพื�อความย้�งยนืเมื�อเกือบ 30 ปีีท่ี่�แล้ว โด้ยแบ่งเปี็นเปี้าหมายท่ี่�ชด้้เจนระยะละ 10 ปีี ได้้แก่

• เริ�มข่�นในปีี พ.ศ. 2538 จนถู่งปีี พ.ศ. 2548 
• เปี็นเปี้าหมายแบบ Footpmrint คือ การส่่งเส่รมิความปีลอด้ภ้ยและสิ่�งแวด้ล้อมท่ี่�ด่้ข่�น 
 ในโรงงานของ Dow
• เน้นเรื�องการผลิตั้ท่ี่�มป่ีระสิ่ที่ธุภิาพ ลด้การใชท้ี่รพ้ยากร ลด้ของเส่่ย และลด้ความเส่่�ยงต่ั้างๆ  
 เพื�อสิ่�งแวด้ล้อมและความปีลอด้ภ้ย

• เปีา้หมายในปี ีพ.ศ. 2558 ต่ั้อยอด้จากเปีา้หมายชดุ้เดิ้มท่ี่�เน้นความย้�งยนืในโรงงานของ Dow
• เปี็นเปี้าหมายแบบ Handpmrint คือ ส่่งต่ั้อความย้�งยนืไปียง้ลก่ค้าและค่่ค้า
• เน้นการออกแบบผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์และกระบวนการผลิตั้เพื�อให้ม่ปีระสิ่ที่ธุิภาพมากข่�น รวมท้ี่�ง 
 นำาเส่นอสิ่นค้าท่ี่�เปี็นมติั้รต่ั้อสิ่�งแวด้ล้อม ด้้วยนว้ตั้กรรมท่ี่�ลำาหน้าให้ก้บลก่ค้า

• เปี้าหมายในปีี พ.ศ. 2568 ซึ่่�งเปี็นชว่งท่ี่� 3 และกำาล้งด้ำาเนินการอย่ใ่นปีัจจบุ้น
• เปี็นเปี้าหมายแบบ Bluepmrint คือการส่รา้งพมิพเ์ขย่ว ผล้กด้้นให้เกิด้มาตั้รฐานและ
 แนวปีฏิิบ้ติั้ด้้านความย้�งยนืเพื�อขยายผลไปียง้ภาคส่่วนต่ั้างๆ ต้ั้�งแต่ั้การส่รรหาว้ตั้ถูดิุ้บ
  ไปีจนถู่งกระบวนการจ้ด้การหล้งจากสิ่นค้าถูก่ใชง้านโด้ยผ่้บรโิภค
• รว่มมอืก้บองค์กรต่ั้างๆ เพื�อส่รา้งแมแ่บบและกระบวนการในการแกไ้ขปัีญหาท่ี่�โลกเผชญิอย่ ่ 
 โด้ยเน้นไปีท่ี่�ปีัญหาการเปีล่�ยนแปีลงส่ภาพภม่อิากาศและขยะพลาส่ติั้กในที่ะเล

Dow's Blueprint

Dow's Handprint

Dow's Footprint and
EH&S Culture
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ในปีี พ.ศ. 2563 Dow ได้้ปีระกาศเป้ีาการที่ำางานใหม่ ต่ั้อยอด้จากเป้ีาหมายความย้�งยืนท่ี่�ม่อย่่เดิ้ม เพื�อให้เกิด้
ความช้ด้เจนในการที่ำางานมากยิ�งข่�นในปีระเด็้นสิ่�งแวด้ล้อมท่ี่�ส่ำาค้ญซึ่่�งท้ี่�วโลกกำาล้งเผชิญ คือ ปีัญหาส่ภาพภ่มิอากาศ 
ท่ี่�เปีล่�ยนแปีลงไปี และปีัญหาขยะพลาส่ติั้ก

1. ต้านโลุ่กร้อน 
Dow จะพฒ้นาและใชเ้ที่คโนโลยข่้�นส่ง่ในการผลิตั้สิ่นค้าท่ี่�ใชท้ี่รพ้ยากรน้อยลง และผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์

ของ Dow จะชว่ยให้ลก่ค้าลด้ปีรมิาณ์การปีล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกลงได้้ด้้วย
เป้้าหมาย: ภายในปีี พ.ศ. 2573 Dow จะลด้การปีล่อยคารบ์อนจำานวน 5 ล้านต้ั้นต่ั้อปีี หรอื ลด้ลง 
15% จากปีี พ.ศ. 2563 นอกจากน่� Dow ย้งต้ั้�งใจจะเป็ีนกลางที่างคารบ์อน (Carbon Neutral)  
ภายในปีี พ.ศ. 2593 โด้ยสิ่นค้าและโครงการต่ั้างๆ ของ Dow จะชว่ยลด้การปีล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจก
ได้้เท่ี่ยบเท่ี่าก้บปีรมิาณ์ก๊าซึ่เรอืนกระจกท่ี่�เกิด้จาก Dow

2. หย่ดขยะพัลุ่าสติก
Dow กำาล้งลงที่นุและรว่มมอืก้บที่กุภาคส่่วนท้ี่�วโลกในด้้านเที่คโนโลยแ่ละโครงส่รา้งพื�นฐาน

เพื�อเพิ�มการรไ่ซึ่เคิลได้้อยา่งมน้่ยส่ำาค้ญ
เป้้าหมาย: ภายในปีี พ.ศ. 2573 Dow จะช่วย “หยุด้ขยะพลาส่ติั้ก” โด้ยการที่ำาให้ขยะพลาส่ติั้ก
จำานวน 1 ล้านต้ั้นถูก่เก็บกล้บมาใชใ้หมห่รอืรไ่ซึ่เคิลผ่านการด้ำาเนินงานของ Dow และความรว่มมอื 
ก้บภาคส่่วนต่ั้างๆ

3. ส่งเสริมวงจรร่ไซิเคัิลุ่
Dow มค่วามมุง่ม้�นในการนำาเส่นอโซึ่ลช่น้ท่ี่�ใชใ้นการออกแบบผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์แพคเกจจิ�งเพื�อใหน้ำา

กล้บมาใชใ้หม ่หรอื นำากล้บมารไ่ซึ่เคิลได้้
เป้้าหมาย: ภายในปีี พ.ศ. 2578 Dow จะช่วยส่รา้ง “วงจรรไ่ซึ่เคิล” ให้ส่มบ่รณ์์ โด้ยผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ 
ท้ี่�งหมด้ของ Dow ท่ี่�นำาไปีผลิตั้เปีน็แพคเกจจิ�งจะต้ั้องส่ามารถูนำากล้บมาใชใ้หมห่รอืรไ่ซึ่เคิลได้้

เป้าหมายเพืั�อคัวามยั�งยืน พั.ศ. 2568 ของ Dow ท่�สอดคัลุ่้องกับเป้าหมายการพััฒนาอย่างยั�งยืนของสหประชัาชัาติ

เดิินหน้าเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน 

ให้ควีามุสำำาคัญกัิบธรรมุชาติิ

วัีสำดิุทีี่�ปลอดิภััยสำำาหรบัโลกิ
ทีี่�ยั�งยืน

ประสิำที่ธิภัาพกิารที่ำางานชั�นนำา
ระดัิบโลกิ

กิารมุีส่ำวีนรว่ีมุเพื�อผลสัำมุฤที่ธิ� 
ชุมุชน พนักิงาน ลกูิค้า
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Dow’s 2025 Sustainability Goals Mapped Against United 
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คิดิค้นนวัีติกิรรมุแห่งอนาคติ 

ผู้นำาด้ิานแผนแมุ่บที่
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2025 sustainability goals
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กิโลุ่กรัม

โรงงาน SE 
ลดการปลอ่ยคาร์บอน

MT CO2

MT CO2

MT CO2

ในป ีพ.ศ. 2564 ทุกุโรงงานของกลุม่บริษััทุ ดาว ประเทุศไทุย
ลดการปลอ่ยคาร์บอน

ทุกุการผลติ 1 ตัน

โรงงาน PO ลดการใช้ไ้อนำ�าลง

2,500

46,785

507

4.2%
0%

570
ไมมี่พลาสติกจากการผลติ
หลดุรอดออกส่ส่ิ�งแวดลอ้ม 
จากการดำาเนินโครงการ
Operations Clean 
Sweep

ผลติภัณัฑ์ ์5 ช้นิดของกลุม่บรษัิัทุ
ดาว ประเทุศไทุย ไดร้บัการรบัรอง
ฉลากคารบ์อนฟุุตพรนิท์ุผลิตภัณัฑ์์
และฉลากลดโลกร้อน

ในป ีพ.ศ. 2564 กระบวน
การผลติของกลุม่บรษัิัทุ 
ดาว ประเทุศไทุยไดใ้ช้้
นวตักรรมและเทุคโนโลยี
เพ่�อลดคารบ์อนไปได้
มากถึงึ

The fast fact of Dow’s activities รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน พั.ศ. 2564      6

The highlight of Dow Thailand in 2021

ม่่งมั�นในการลุ่ดการปลุ่ดปลุ่่อยคัาร์บอนแลุ่ะลุ่ดการใชั้พัลุ่ังงานอย่างต่อเนื�อง

โรงงาน SPE
ลดการปลอ่ยคารบ์อน

เม่�อเทุยีบกบัป ีพ.ศ. 2563
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ตัน
ต่อปี

ต้น คัรอบคัลุ่่ม
พืั�นท่� 5 ไร่

พััฒนาบรรจภ่ัณัฑ์ช์ันิดฟิลิุ่ม์หดรดัสนิคัา้จากเม็ดพัลุ่าสตกิผสมจากพัลุ่าสตกิ
ใช้ัแลุ่ว้ (Post-Consumer Recycled Resin: Resin)

พัฒนา “กรน่พัลุ่าส พัาเลุ่ท” 
พาเลทุไมเ้ทุยีมจากพลาสติก
ใช้แ้ลว้เพ่�องานขนสง่
อตุสาหกรรม ทุำาให้ลดขยะได้
มากกวา่

ปลก่ปา่ช้ายเลนกวา่

โครงการดาวเพ่�ออตุสาหกรรมยั�งยน่ในป ีพ.ศ. 2564
ไดใ้ห้คำาปรกึษัาเพ่�อปรบัปรงุคณุภัาพการผลิต ช้ว่ยลด
ปรมิาณของเสยีจาก 20 โรงงานทีุ�เข้ารว่มเป็นม่ลคา่ 
1.27 ลุ่า้นบาท ลดตน้ทุุนการผลติ 2.89 ลุ่า้นบาท 
เพิ�มกำาลงัการผลติ 2.55 ลุ่า้นบาท ลดการปลอ่ย
กา๊ซคารบ์อนไดออกไซดไ์ด้

โครงการจัดการพลาสตกิใช้้
แลว้ได้รบัไดร้บัการรบัรอง 
Low Emission Support 
Scheme (LESS) จาก
องคก์ารบรหิารจัดการกา๊ซ
เรอ่นกระจก 5 โครงการ ลด
การปลอ่ยกา๊ซเรอ่นกระจกได้ 
147 MT CO2 /ปี

MT CO2 ต่อปี 20%

7,000

 22,978

4,043.2100

The fast fact of Dow’s activities

ลุ่ดคัาร์บอนแลุ่ะส่งเสริมเศรษัฐกิจหม่นเว่ยนร่วมกับพัันธมิตรในมิติต่างๆ

จดักจิกรรมออนไลน์ 
“เก็บ เซิฟิ โลุ่ก” 
เพ่�อเกบ็และแยกขยะ
เน่�องในวนัอนรุกัษั์
ช้ายฝ่ั่� งสากล มอีาสา
สมัครทุั�วประเทุศกวา่ 
1,500 คัน เกบ็ขยะ
ไดก้วา่ 1.9 ตัน

เปลี�ยนมาใช้โ้พลสีไตรีนเปน็วสัดใุนการผลติ
เคร่�องใช้ไ้ฟุฟุา้และของเดก็เลน่แทุนวตัถึดุบิ
แบบดั�งเดมิ ช่้วยลดการปล่อยคาร์บอน

รว่มม่อกบัลก่ค้านำาผลติภัณัฑ์ ์UCARSOLTM 
ซึ�งเปน็สารเอมีน (Amine) ช้นิดสงัเคราะห์
มาใช้ใ้นโรงกลั�นนำ�ามนัซึ�งช้ว่ยให้ลก่ค้าลดการ
ใช้พ้ลังงานไอนำ�าไดถ้ึงึ 30% และลดการ
ปลดปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซดไ์ด้ราว

MT CO2 /ปี
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การดำาเนินงานด้านการลุ่ดคัาร์บอน

กลุม่บรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย มผ่ลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ท่ี่�ได้้รบ้การรบ้รองฉลากคารบ์อนฟุตุั้พริ�นท์ี่ผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ (Carbon Footpmrint of  
Products) และฉลากลด้โลกรอ้น (Carbon Footpmrint Reduction) จากองคก์ารบรหิารจ้ด้การก๊าซึ่เรอืนกระจก (อบก.) ส่ำาหรบ้ 
การลด้การปีล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกในว้ฏิจ้กรชวิ่ตั้ของผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ได้้มากกว่าเกณ์ฑ์์ท่ี่�ที่างอบก. กำาหนด้ (มากกว่า 2% จากปีฐีาน 
คำานวณ์) และมากกว่าผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ในปีระเที่ศอื�นๆ ในหมวด้หม่่เด่้ยวก้น โด้ยใช้วิธุ่คำานวณ์จากการได้้มาซึ่่�งว้ตั้ถูุดิ้บและ
กระบวนการผลิตั้

โด้ยม่ผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ท้ี่�งสิ่�น 5 ชนิด้ท่ี่�ได้้รบ้การรบ้รองฉลากคารบ์อนฟุุตั้พรนิท์ี่ผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์และฉลากลด้โลกรอ้น ได้้แก่  
DOWLEX2047G, ELITE 5220G, ELITE 5400G, ELITE 5401G และ ELITE 5500G ซึ่่�งเปีน็เม็ด้พลาส่ติั้กโพลิเอที่ท่ี่ล่นชนิด้ 
LLDPE ส่ำาหรบ้นำาไปีผลิตั้เปี็นถูงุรฟุ่่ล ฟิุล์มยดื้ บรรจภุ้ณ์ฑ์์อาหาร และบรรจภุ้ณ์ฑ์์ส่ำาหรบ้ภาคอตุั้ส่าหกรรม ผลิตั้จากบรษ้ิที่ 
ส่ยามโพลิเอที่ท่ี่ล่น จำาก้ด้ ซึ่่�งอย่ภ่ายใต้ั้กลุม่บรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย นอกจากน่�ผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ท้ี่�ง 5 ยง้ได้้รบ้การข่�นที่ะเบย่นในระบบ 
ฐานขอ้มล่การจ้ด้ซึ่ื�อสิ่นค้าและบรกิารท่ี่�เปี็นมติั้รต่ั้อสิ่�งแวด้ล้อมในเว็บไซึ่ต์ั้ของกรมควบคมุมลพษิเรย่บรอ้ยแล้วเชน่ก้น

ในปีพี.ศ. 2564 กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย ได้้มโ่ครงการความรว่มมอืก้บค่่ค้าและหน่วยงานพน้ธุมติั้รหลากหลาย
โครงการ เพื�อรว่มก้นส่รา้งนว้ตั้กรรมการลด้คารบ์อน โด้ยมโ่ครงการท่ี่�โด้ด้เด่้น ด้้งน่�

ลุ่ดการปลุ่ดปลุ่อ่ยคัารบ์อนทางตรง (Direct Emissions) แลุ่ะจากการใชัพ้ัลุ่งังาน (Energy 
Indirect Emissions) (Scope I แลุ่ะ Scope II) 

1. พััฒนาผลุ่ิตภััณฑ์์ท่�ม่คั่าคัาร์บอนฟ่ิตพัริ�นท์ตำ�า

ลุ่ดการปลุ่ดปลุ่่อยคัาร์บอนทางอ้อมอื�นๆ (SCOPE III)

ในปีี พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย ได้้ด้ำาเนินโครงการเพื�อลด้การปีลด้ปีล่อยคารบ์อนในโรงงานหลาย
โครงการ อาทิี่

• โรงงานโพลิเอทิี่ล่นชนิด้ยืด้หยุ่นพิเศษ (SE) ได้้เปีล่�ยนต้ั้วเรง่ปีฏิิกิรยิาในกระบวนการผลิตั้ช่วยลด้การใช้พล้งงาน
ได้้มากถู่ง 50% แต่ั้ได้้ผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์เพิ�มมากข่�นปีระมาณ์ 25% และยง้ชว่ยลด้การปีล่อยคารบ์อนได้้ 8% ซึ่่�งไตั้รมาส่ท่ี่� 2 ของ
ปีี พ.ศ. 2564 โรงงาน SE ได้้ลด้การปีล่อยก๊าซึ่คารบ์อนไปีแล้วถู่ง 2,500 ต้ั้นคารบ์อน

• โรงงานส่ยามโพลิเอที่ทิี่ล่น (SPE) ได้้ติั้ด้ต้ั้�งเครื�องปีฏิิกรณ์์แบบท่ี่อ (Plug Flow Reactor) เพิ�มเติั้มจาก Reactor เดิ้ม 
 ซึ่่�งชว่ยลด้การใชพ้ล้งงานไปีได้้ถู่ง 20% โด้ยเพย่งแค่ 2 เดื้อนได้้ชว่ยลด้การปีลด้ปีล่อยคารบ์อนไปีแล้วถู่ง 507 ต้ั้นคารบ์อน

• โรงงานโพรพิล่นออกไซึ่ด์้ (PO) ได้้ปีรบ้ลด้ปีรมิาณ์การใชไ้อนำาในหอกล้�นเมที่านอล ผ่านการที่ำา Steam  
Opmtimization ซึ่่�งชว่ยลด้การใชไ้อนำาลงไปี 70 กิโลกรม้ในที่กุๆ การผลิตั้ 1 ต้ั้น
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กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย ม่ความมุง่ม้�นด้ำาเนินการตั้ามเปี้าหมายเพื�อความย้�งยนืในเรื�องการต้ั้านโลกรอ้น โด้ย
ภายในปีีพ.ศ. 2573 Dow จะลด้การปีล่อยคารบ์อนลง 15% หรอื 5 ล้านต้ั้น โด้ยหน่วยงานของ Dow ได้้นำานโยบายน่�ไปี
ปีฏิิบ้ติั้งานอยา่งจรงิจ้ง
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กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย รว่มมอืก้บบรษ้ิที่ เที่พวิมล พลาส่ติั้ก จำาก้ด้ ซึ่่�งเปี็น 
ผ่ผ้ลิตั้บรรจภุ้ณ์ฑ์์จากโพล่ส่ไตั้รน่รายใหญข่องปีระเที่ศ นำานว้ตั้กรรมพลาส่ติั้กโพล่ส่ไตั้รน่ 
ส่ต่ั้รใหมม่าพฒ้นาเปี็นถูาด้บรรจภุ้ณ์ฑ์์แชแ่ขง็ (Frozen Foam Packaging) โด้ยพบว่า 
ส่ามารถูเพิ�มอ้ตั้ราการนำาชิ�นส่่วนท่ี่�เหลือจากกระบวนการผลิตั้มาผส่มในถูาด้บรรจภุ้ณ์ฑ์์
ใหมไ่ด้้ถู่ง 87% และยง้ชว่ยลด้ข้�นตั้อนในการผลิตั้ ลด้การใช้ที่รพ้ยากร และลด้การปีล่อย
ก๊าซึ่เรอืนกระจกซึ่่�งเปีน็ส่าเหตั้ขุองภาวะโลกรอ้นได้้มากถู่ง 50% โด้ยในชว่งแรกของการ
พฒ้นาบรรจภุ้ณ์ฑ์์แบบใหมน่่�ส่ามารถูลด้การปีล่อยคารบ์อนได้้ถู่ง 2,046 ต้ั้นคารบ์อน
ต่ั้อปีี หรอืเท่ี่ยบเท่ี่าการปีลก่ต้ั้นไมก้ว่า 6,340 ไรต่่ั้อปีี

Dow ได้้พฒ้นาผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ UCARSOLTM ซึ่่�งเปี็นส่ารเอมน่ (Amine) ชนิด้ส้่งเคราะห์ท่ี่�ใชใ้นโรงกล้�นนำามน้ซึ่่�งชว่ยลด้
การใชพ้ล้งงานไอนำาได้้ถู่ง 30% และลด้การปีลด้ปีล่อยคารบ์อนได้ออกไซึ่ด์้ได้้ราว 20% ขณ์ะท่ี่�ใชเ้ครื�องจ้กรต้ั้วเดิ้ม โด้ยไม่
ต้ั้องลงทีุ่นในเครื�องจ้กรใหม่หรอืก่อส่รา้งใด้ๆ เพิ�มเติั้ม รวมท้ี่�งย้งไม่ส่่งผลกระที่บต่ั้อส่ภาพการที่ำางานในปัีจจุบ้น ซึ่่�งบรษ้ิที่ 
ไออารพ์ซ่ึ่ ่จำาก้ด้ (มหาชน) เปี็นหน่�งในผ่ใ้ชผ้ลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ UCARSOLTM ที่ำาให้ชว่ยลด้ค่าใชจ่้ายของโรงงานด้้านพล้งงานไปีได้้
มากกว่า 41 ล้านบาที่ต่ั้อปีี อ่กท้ี่�งย้งม่พล้งงานไอนำาเหลือไปีใช้ก้บโครงการอื�นของโรงงานได้้ ที่ำาให้ช่วยปีระหย้ด้ค่าขยาย
โรงงานได้้อ่กกว่า 385 ล้านบาที่ ซึ่่�งผลการปีระหยด้้พล้งงานจากการเปีล่�ยนมาใชผ้ลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ UCARSOLTM ของ Dow น่�ที่ำาให้
บรษ้ิที่ ไออารพ์ซ่ึ่ ่จำาก้ด้ (มหาชน) ได้้รบ้รางว้ลพล้งงานส่รา้งส่รรค์จาก Thailand Energy Award 2020 จากกรมพฒ้นา
พล้งงานที่ด้แที่นและอนรุก้ษ์พล้งงานอ่กด้้วย

Dow เห็นความส่ำาค้ญของการปีรบ้ปีรุงการผลิตั้เพื�อส่ามารถูตั้อบโจที่ย์
ด้้านสิ่�งแวด้ล้อมได้้มากยิ�งข่�น จ่งได้้ส่น้บส่นุนให้ผ้่ปีระกอบการเปีล่�ยนมาใช ้
โพล่ส่ไตั้รน่ (Polystyrene) ในการผลิตั้เครื�องใชไ้ฟุฟุ้าและของเล่นเด็้ก ซึ่่�งชว่ย
ปีระหยด้้พล้งงานในการผลิตั้ ลด้ต้ั้นที่นุและปีัญหาสิ่�งแวด้ล้อมมากกว่าว้ตั้ถูดิุ้บ
แบบเดิ้ม

Dow ได้้แนะนำาพลาส่ติั้ก High Impmact Polystyrene (HIPS) ให้แก่ผ่้ผลิตั้รายต่ั้างๆ เพราะเหมาะส่มส่ำาหรบ้การ
ใช้งานท่ี่�ต้ั้องรบ้แรงกระแที่ก ม่นำาหน้กเบา ด้่ด้ซึ่้บความชื�นตั้ำา ใช้อุณ์หภ่มิในการผลิตั้ท่ี่�ตั้ำากว่าพลาส่ติั้กแบบเดิ้ม ช่วยให้
ปีระหย้ด้พล้งงาน ลด้ต้ั้นทีุ่นการผลิตั้ จ่งที่ำาให้ม่ค่าคารบ์อนฟุุตั้พริ�นท์ี่
ของผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ตั้ำากว่าเดิ้ม รวมท้ี่�งส่ามารถูรไ่ซึ่เคิลได้้ จ่งเปี็นมิตั้รต่ั้อสิ่�ง
แวด้ล้อมมากกว่าเดิ้ม

ท้ี่�งน่� ต้ั้�งแต่ั้ปีี พ.ศ. 2562-2565 Dow ส่ามารถูช่วยผ้่ปีระกอบ
การในปีระเที่ศไที่ยลด้การปีล่อยคารบ์อนโด้ยการเปีล่�ยนว้ตั้ถูุดิ้บหล้ก
ในการผลิตั้ได้้ถู่ง 22,978 ต้ั้นคารบ์อนต่ั้อปีี หรอืเท่ี่ยบเท่ี่าการปีลก่ต้ั้นไม้
ถู่ง 68,779 ไรต่่ั้อปีี

4. พััฒนาถาดบรรจ่ภััณฑ์์อาหารแชั่แข็งคัาร์บอนตำ�า

2. นวัตกรรม UCARSOLTM จากการพััฒนาของ Dow สามารถช่ัวยโรงกลุ่ั�นนำ�ามันประหยัด
พัลุ่ังงาน

3. สนับสน่นผู้ประกอบการลุ่ดการปลุ่่อยก๊าซิเรือนกระจก 
ด้วยการใชั้โพัลุ่่สไตร่นในการผลุ่ิตเคัรื�องใชั้ไฟิฟิา้
แลุ่ะของเลุ่่นเด็ก
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คัวามคืับหน้าของการดำาเนินงาน
ในปี พั.ศ. 2564 

• แต่งตั�งคณะกรรมการอำานวยการ
 และคณะทุำางานโครงการฯ
• ปี พ.ศ. 2564 ปล่กป่าช้ายเลนจำานวน 
 7,000 ต้น รวมทุั�งสิ�น 23,346 ต้น  
 (ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2564)
• เก็บขยะจากป่าช้ายเลน 557 กิโลกรัม 
 (ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2562 – 2563)
• เริ�มการปรับปรุงห้องเรียน
 ธรรมช้าติปากนำ�าประแส ติดตั�งป้าย
 และปรับปรุงศาลา
• จัดประกวดถึ่ายภัาพป่าช้ายเลน
 ประเภัทุประช้าช้นและนักเรียนนักศึกษัา
• นำาบล็อกเกอร์และส่�อมวลช้น
 เทุี�ยวช้มป่าและสัมผัสวิถึีช้ีวิตชุ้มช้น

Protect the Climate

Dow รว่มมือก้บกรมที่รพ้ยากรที่างที่ะเลและชายฝัั่� ง กระที่รวง 
ที่รพ้ยากรธุรรมชาติั้และสิ่�งแวด้ล้อม และ องค์กรส่ากลเพื�อการอนรุก้ษ์ 
สิ่�งแวด้ล้อม (IUCN) ในการยกระด้้บการปีล่กปี่าชายเลนโด้ยต้ั้�ง 
เปี้าครอบคลมุพื�นท่ี่� 5,000 ไร ่ใน 5 ปีี (พ.ศ. 2563-2567) โด้ยเริ�มจาก 
ปี่าชายเลนในพื�นท่ี่�ปีากนำาปีระแส่พ้ฒนาให้เปี็นต้ั้นแบบท่ี่�ส่ามารถู 
ขยายผลไปีย้งปี่าชายเลนในจ้งหว้ด้อื�นๆ ได้้ โด้ยกิจกรรมหล้กของ
โครงการ ได้้แก่

• การส่รา้งศน่ยก์ารเรย่นร่ห้้องเรย่นธุรรมชาติั้  
• การผล้กด้้นกลไกคารบ์อนเครดิ้ตั้จากปี่าชายเลนเป็ีนคร้�งแรก 

   ในปีระเที่ศไที่ย 
• การส่่งเส่รมิการบรหิารจ้ด้การขยะในพื�นท่ี่�และถู่ายที่อด้ความร่ ้

   ให้ก้บชมุชนพรอ้มท้ี่�งน้กท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�มาเย่�ยมชม
• ส่่งเส่รมิวิส่าหกิจชุมชนและการส่รา้งรายได้้จากการท่ี่องเท่ี่�ยว 

   เชงิอนรุก้ษ์ ใน blue carbon destination

1. โคัรงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance

คัวามร่วมมือเพืั�อต้านโลุ่กร้อน
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Dow ร่วมก้บผ่้ เ ช่� ยวชาญจากกรมส่่ง เส่ริม
อุตั้ส่าหกรรม กระที่รวงอุตั้ส่าหกรรม ส่ถูาบ้นพลาส่ติั้ก 
ส่ำาน้กงานการวิจ้ยแห่งชาติั้ คณ์ะวิศวกรรมศาส่ตั้ร ์
มหาวิที่ยาล้ยธุรรมศาส่ตั้ร์ และคณ์ะวิที่ยาศาส่ตั้ร ์
มหาวิที่ยาล้ยเกษตั้รศาส่ตั้ร ์ได้้จ้ด้ที่ำาโครงการ “ด้าว เพื�อ
อตุั้ส่าหกรรมย้�งยืน” เพื�อพ้ฒนาอตุั้ส่าหกรรมขนาด้กลาง
และขนาด้เล็ก (SMEs) ในด้้านปีระสิ่ที่ธุภิาพ ความปีลอด้ภ้ย 
และความเปี็นมิตั้รต่ั้อสิ่�งแวด้ล้อม ซึ่่� งเปี็นส่่วนหน่� ง 
ของโครงการ Big Brother หรอื “พ่�ชว่ยน้อง” ท่ี่�องค์กรเอกชนขนาด้ใหญจ่ะเขา้มาชว่ยเปีน็พ่�เล่�ยงใหก้้บธุุรกิจ SMEs เพื�อส่รา้ง 
ความเขม้แขง็ที่างเศรษฐกิจและส่่งเส่รมิสิ่�งแวด้ล้อมท่ี่�ย้�งยนืในปีระเที่ศไที่ย 

ในปีี พ.ศ. 2563-2564 ที่างโครงการได้้ด้ำาเนินงานปีรบ้ปีรุงโรงงานด้้วยการให้คำาปีรก่ษาเชงิล่กโด้ยไมเ่ส่่ยค่าใชจ่้าย 
ในอตุั้ส่าหกรรมด้้านอาหารและพลาส่ติั้กจำานวน 20 โรงงาน รวมท้ี่�งได้้มก่ารจ้ด้ที่ำาค่่มอือตุั้ส่าหกรรม 4.0 และแบบปีระเมนิ
ตั้นเองเปี็นแนวที่างให้ SMEs ใชเ้ปี็นแนวที่างในการยกระด้้บส่่่อตุั้ส่าหกรรม 4.0 เพื�อเพิ�มปีระสิ่ที่ธุภิาพในการผลิตั้ ส่่งเส่รมิ
ความปีลอด้ภ้ยและสิ่�งแวด้ล้อม โด้ยมผ่ลการด้ำาเนินงานในชว่งเวลาการเริ�มปีฏิิบ้ติั้งานในปีี พ.ศ. 2563 จนถู่งปีี พ.ศ. 2564 
ได้้แก่ การลด้ปีรมิาณ์ของเส่่ยจากโรงงานท้ี่�ง 20 โรงงานเปี็นมล่ค่าถู่ง 1.27 ล้านบาที่ ลด้ต้ั้นที่นุการผลิตั้ได้้ 2.89 ล้านบาที่ 
เพิ�มกำาล้งการผลิตั้ได้้เท่ี่าก้บ 2.55 ล้านบาที่ ซึ่่�งรวมมล่ค่าผลปีระโยชน์ต่ั้างๆ ท่ี่�ท้ี่�ง 20 โรงงานได้้รบ้ในระยะเวลาโครงการ
เท่ี่าก้บ 6,719,877.80 บาที่ อ่กท้ี่�งยง้ชว่ยลด้การปีล่อยก๊าซึ่คารบ์อนได้ออกไซึ่ด์้ได้้ 4,043.2 ต้ั้นคารบ์อน/ปีี

ท้ี่�งน่� ต้ั้�งแต่ั้ได้้เริ�มด้ำาเนินการมาต้ั้�งแต่ั้ปีี พ.ศ. 2554 ที่างโครงการฯ ได้้ด้ำาเนินการให้คำาปีรก่ษาเชงิล่กในการปีรบ้ปีรุง
โรงงานไปีแล้ว 60 แห่ง ส่ามารถูส่รา้งบุคลากรคณุ์ภาพผ่านการถู่ายที่อด้องค์ความร่ข้องโครงการฯ กว่า 6,600 คน ลด้
ต้ั้นที่นุการผลิตั้และต้ั้นที่นุด้้านพล้งงานได้้ 150.72 ล้านบาที่ ส่ามารถูลด้การปีล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกได้้ 5,500 ต้ั้นคารบ์อน/ปีี

นอกจากน่�โครงการฯ ย้งช่วยปีรบ้ปีรุงคุณ์ภาพช่วิตั้ให้พน้กงานมากกว่า 20,500 คน ด้้วยการพ้ฒนาด้้านความ
ปีลอด้ภ้ย การส่รา้งส่ภาพแวด้ล้อมท่ี่�ด่้ และการใชพ้ล้งงานและกำาจ้ด้ของเส่่ยอยา่งเปีน็ระบบ ซึ่่�งส่่งผลที่างตั้รงแก่ชมุชนรอบ
รศ้ม ่5 กิโลเมตั้ร ของส่ถูานปีระกอบท้ี่�ง 60 แห่งโด้ยมผ่่ไ้ด้้รบ้ปีระโยชน์ที่างอ้อมจากโครงการฯ มากกว่า 1,000,000 คน

กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย เข้ารว่มเปี็นส่มาชิกองค์กร
ธุุรกิจเพื�อการพฒ้นาอยา่งย้�งยนื (Thailand Business Council 
for Sustainable Developmment: TBCSD) ซึ่่�งม่พ้นธุกิจในการ 
"ส่่งเส่รมิให้ธุุรกิจในปีระเที่ศไที่ยม่ความย้�งยืนและปีระส่บความ
ส่ำาเรจ็เพื�อช่วยการเปีล่�ยนผ่านไปีส่่่โลกท่ี่�ย้�งยืน" โด้ยในปีี พ.ศ. 
2564 Dow ได้้รว่มเปี็นหน่�งในคณ์ะที่ำางานด้้านการเปีล่�ยนแปีลง
ส่ภาพภม่อิากาศ (Climate change) ท่ี่�มจ่ดุ้ปีระส่งค์เพื�อกำาหนด้

ทิี่ศที่างและบที่บาที่ของภาคธุุรกิจในการรว่มขบ้เคลื�อนปีระเด็้นการเปีล่�ยนแปีลงส่ภาพภม่อิากาศ (Climate change) ของ
ปีระเที่ศไที่ย โด้ยม่ส่ำาน้กนโยบายและแผนที่รพ้ยากรธุรรมชาติั้และสิ่�งแวด้ล้อม (ONEP) และองค์การบรหิารจ้ด้การก๊าซึ่
เรอืนกระจก (TGO) เปี็นท่ี่�ปีรก่ษาคณ์ะที่ำางาน แผนการด้ำาเนินงานปีระกอบด้้วย จ้ด้อบรมให้ความร่ก้้บองค์กรส่มาชกิราย
ไตั้รมาส่ ผล้กด้้นให้เกิด้ธุุรกิจต้ั้นแบบด้้านความย้�งยนื (Low Carbon Business) ข้บเคลื�อนปีระเด็้นด้้านการเปีล่�ยนแปีลง
ส่ภาพภม่อิากาศ (Climate change) ในระด้้บนโยบายของปีระเที่ศไที่ยรว่มก้บ ONEP และ TGO จ้ด้ต้ั้�งโครงการลด้การ
ปีล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกและโครงการเพิ�มแหล่งก้กเก็บก๊าซึ่เรอืนกระจกรว่มก้นในระยะยาว

3. ร่วมเป็นสมาชิักองคั์กรธ่รกิจเพืั�อการพััฒนา
อย่างยั�งยืน

2. โคัรงการดาว เพืั�ออ่ตสาหกรรมยั�งยืน

คัวามคัืบหน้าของการดำาเนินงาน
ในปี พั.ศ. 2564 

Protect the Climate
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โครงการ Opmerations Clean Sweepm (OCS) เปี็น
โครงการของส่มาคมอตุั้ส่าหกรรมพลาส่ติั้กและหน่วยงาน
พลาส่ติั้กภายใต้ั้ส่ภาเคมแ่หง่อเมรกิา หรอื the American 
Chemistry Council’s Plastics Division and Plastics 
Industry Association (ACC) ท่ี่�ต้ั้�งข่�นมานานกว่า 25 ปีี  
ม่เปี้าหมายในการช่วยให้ฝั่่ายปีฏิิบ้ติั้การท่ี่�ที่ำางานก้บ
พลาส่ติั้กม่การด้ำาเนินงานอย่างรด้้กุม และป้ีองก้นไม่ให้
เม็ด้ เกล็ด้ และผงพลาส่ติั้กหลุด้รอด้ออกมาส่่่ธุรรมชาติั้ 
เพื�อเปีน็การชว่ยรก้ษาสิ่�งแวด้ล้อมและปีระหยด้้ที่รพ้ยากร
อ้นมค่ณุ์ค่า ซึ่่�ง กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย ได้้เขา้รว่ม
โครงการต้ั้�งแต่ั้ปีี พ.ศ. 2561 เปี็นต้ั้นมา

ในปีี พ.ศ. 2564 ได้้มก่ารด้ำาเนินงานท่ี่�ส่ำาค้ญ โด้ย 
ได้้ร้บการส่น้บส่นุนและความร่วมมือจากฝั่่ายผลิตั้ 
ซึ่พ้พลายเชน และซึ่พ้พลายเออร ์ด้้งน่�

• การวิเคราะห์จุด้เชื�อมต่ั้อต่ั้างๆ ท่ี่�ม่โอกาส่ให้
เม็ด้พลาส่ติั้กหลุด้ออกมาจากกระบวนการผลิตั้ จ้ด้เก็บ 
และขนส่่ง ท้ี่�งส่่วนของกายภาพ (เครื�องจ้กร ท่ี่อ ภาชนะ) 
ส่่วนของกระบวนการที่ำางานระหว่างถู่ายเที่พลาส่ติั้กจาก
ส่่วนผลิตั้ไปีย้งส่่วนบรรจุ และติั้ด้ต้ั้�งตั้ะแกรงเพื�อด้้กเศษ
พลาส่ติั้กในการระบายนำาใชแ้ล้วจากโรงงาน

โคัรงการ Operations Clean Sweep

• เพิ�มมาตั้รการท่ี่�เข้มงวด้ยิ�งข่�นเพื�อจ้ด้การเม็ด้
พลาส่ติั้กท่ี่�หลุด้ออกมาไม่ให้เข้าส่่่สิ่�งแวด้ล้อมอ่กช้�นหน่�ง 
อาทิี่ จ้ด้ระเบ่ยบการจ้ด้เก็บผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์  ที่ำาความส่ะอาด้
พื�นท่ี่�บ่อยข่�นเพื�อลด้การกระจายของเม็ด้พลาส่ติั้กบนพื�น 
ติั้ด้ต้ั้�งแผ่นปิีด้รางระบายนำารอบพื�นท่ี่�จ้ด้เก็บผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ 
บรเิวณ์หน้าหน่วยต้ั้ด้เมด็้พลาส่ติั้กและจดุ้บรรจผุลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ 
และด้แ่ลตั้รวจส่อบพื�นท่ี่�รอบโรงงานเปี็นปีระจำาที่กุว้น

• บรรจหุล้กส่ต่ั้รการด้แ่ลการร้�วไหลของผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์
เปี็นหล้กส่ต่ั้รบ้งค้บท่ี่�พน้กงานฝั่่ายผลิตั้ต้ั้องเขา้เรย่น โด้ย
จ้ด้อบรมในห้วข้อและเที่คโนโลย่ท่ี่�เก่�ยวข้องต่ั้างๆ ให้แก่ 
พน้กงานปีฏิิบติ้ั้การเฉพาะจดุ้ ปีระชาส้่มพน้ธุถ่์ูงการป้ีองก้น
การร้�วไหลในจุด้ต่ั้างๆ และเพิ�มบุคลากรให้ม่ส่่วนรว่มใน
โครงการและเปี็นผ่้ที่ำาหน้าท่ี่�ตั้รวจตั้ราการร้�วไหล

• ตั้รวจปีระเมินผ่ใ้ห้บรกิารโลจิส่ติั้กส์่ของบรษ้ิที่ฯ 
ซึ่่�งได้้เข้ารว่มเปี็นส่มาชิกของ Opmeration Clean Sweepm 
ด้้วย เปี็นปีระจำาส่มำาเส่มอ

ผลการดำำาเนิินิงานิในิปีี พ.ศ. 2564 ปีระสบ 
ความสำาเรจ็ตามเปีา้หมาย “ไมม่พีลาสติกหลดุำรอดำออกส่่ 
สิ�งแวดำล้อม” จากกระบวนิการผลิตของกลุ่มบรษัิัท ดำาว 
ปีระเทศไทย

การ “หย่ดขยะพัลุ่าสติก”
แลุ่ะส่งเสริมเศรษัฐกิจหม่นเว่ยน

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน พั.ศ. 2564      12
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กลุม่บรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย ได้้ด้ำาเนินการโครงการ
เพื�อจ้ด้การพลาส่ติั้กใชแ้ล้ว จำานวน 5 โครงการ ซึ่่�งได้้รบ้
การรบ้รองให้เป็ีนโครงการส่น้บส่นนุกิจกรรมลด้ก๊าซึ่เรอืน
กระจก หรอื Low Emission Supmpmort  Scheme (LESS) 
จากองค์การบรหิารจ้ด้การก๊าซึ่เรอืนกระจก (องค์การ
มหาชน) โด้ยท้ี่�ง 5 โครงการส่ามารถูช่วยลด้การปีล่อย
ก๊าซึ่เรอืนกระจกได้้เท่ี่ยบเท่ี่า 147 ต้ั้นคารบ์อนได้ออกไซึ่ด์้

โครงการจ้ด้การพลาส่ติั้กใชแ้ล้วท้ี่�ง 5 ได้้แก่
1. โครงการจ้ด้การขยะรไ่ซึ่เคิล ภายในกลุ่มบรษ้ิที่

ด้าว ปีระเที่ศไที่ย ท้ี่�งท่ี่�ส่ำาน้กงานกรุงเที่พฯ และระยอง
2. โครงการต้ั้นแบบชุมชนจ้ด้การขยะครบวงจร 

ณ์ ชมุชนเกาะกลาง เขตั้คลองเตั้ย กรุงเที่พฯ เพื�อพฒ้นา
เปี็นต้ั้นแบบการบรหิารจ้ด้การขยะชมุชนในพื�นท่ี่�เขตั้เมอืง

3. โครงการลด้โลกเลอะ โด้ยความรว่มก้บเที่ศบาล
เมอืงบา้นฉาง จ.ระยอง รณ์รงคก์ารจ้ด้เก็บและค้ด้แยกขยะ
รไ่ซึ่เคิลต้ั้�งแต่ั้ต้ั้นที่างโด้ยการใช้รถูส่ามล้อไฟุฟุ้าเขา้ไปีเก็บ
ขยะรไ่ซึ่เคิลในชมุชน

4. โครงการอนุร้กษ์ชายฝั่ั� งส่ากล อ.บ้านฉาง 
จ.ระยอง

5. โครงการด้าวท้ี่าหยุด้ทิี่�งพลาส่ติั้ก ภายใต้ั้
กิจกรรม #PullingOurWeight เก็บเซึ่ฟุโลก ส่่งเส่รมิ
การค้ด้แยกขยะต้ั้�งแต่ั้ต้ั้นที่าง โด้ยลด้การปีนเป้ี� อนของ
พลาส่ติั้กใช้แล้วในครว้เรอืนจากขยะปีระเภที่อื�น เพื�อให้
ส่ามารถูนำามาใช้ปีระโยชน์ใหม่หรอืกล้บส่่่กระบวนการ
รไ่ซึ่เคิลตั้ามหล้กเศรษฐกิจหมนุเว่ยน

โด้ยท้ี่�ง 5 โครงการน่�นอกเหนือจากการม่จุด้
ปีระส่งค์เพื�อจ้ด้การก้บขยะพลาส่ติั้กแล้ว ย้งได้้ม่การ
ค้ด้แยกและจ้ด้การว้ส่ดุ้รไ่ซึ่เคิลปีระเภที่อื�นๆ ด้้วย เช่น 
กระด้าษ อลม่เิน่ยม เหล็ก แก้ว เปี็นต้ั้น

โคัรงการจัดการพัลุ่าสติกใชั้แลุ่้ว ได้รับการ
รับรอง Low Emission Support  Scheme 
(LESS) จาก องคั์การบริหารจัดการก๊าซิเรือน
กระจก (อบก.)

Stop the Waste & Close the Loop

นำาเสนอนวัตกรรมลุ่ดขยะพัลุ่าสติก 
สร้างแนวคัิด ‘พัลุ่าสติก…ไม่ใชั่ขยะ”

กลุม่บรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย รว่มก้บ 
กรมที่รพ้ยากรที่างที่ะเลและชายฝั่ั� ง (ที่ช.) 
จ้ด้แส่ด้งพื�นท่ี่�ส่าธุิตั้การจ้ด้การขยะที่ะเล
ครบวงจรอย่างม่ส่่วนรว่ม ในโอกาส่การลง 
ตั้รวจเย่�ยมพื�นท่ี่�ปี่าในเมอืงโด้ย นายวราวธุุ  
ศิลปีอาชา ร้ฐมนตั้ร่ว่าการกระที่รวง
ที่รพ้ยากรธุรรมชาติั้และสิ่�งแวด้ล้อม ณ์ 
ส่วนส่าธุารณ์ะโขด้ปีอ อำาเภอเมอืง จ้งหว้ด้
ระยอง เพื�อเดิ้นหน้าส่รา้งความตั้ระหน้ก
และเปีล่�ยนมุมมองให้ชุมชนเห็นพลาส่ติั้ก
ใช้แล้วเป็ีนที่รพ้ยากรท่ี่�ม่คุณ์ค่า พรอ้มก้บ
ส่น้บส่นนุการมส่่่วนรว่มในการเก็บพลาส่ติั้ก
ท่ี่�ปีนเป้ี� อนในสิ่�งแวด้ล้อม ด้้วยการเปีล่�ยน
ขยะที่ะเลเปี็นว้ส่ดุ้ก่อส่รา้งเพื�อส่รา้งม่ลค่า
เพิ�มเชิงพาณิ์ชย์ และได้้พ้ฒนาออกแบบ
จ้กรยานเก็บขยะในนำาเพื�อลด้การหลดุ้รอด้
ของขยะจากแหล่งนำาส่่่ที่ะเล ช่วยส่ร้าง
ความม่ส่่วนรว่มของน้กท่ี่องเท่ี่�ยว และส่่ง
เส่รมิการนำากล้บมาใช้ปีระโยชน์ตั้ามหล้ก
เศรษฐกิจหมนุเว่ยน (Circular Economy)
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Dow ได้้ลงนามความร่วมมือก้บ 
บรษ้ิที่ ไที่ยแพ็คเกจจิ�ง แมน่แฟ็ุกเจอเรอร ์
จำาก้ด้ (TPK) พฒ้นาบรรจภุ้ณ์ฑ์์ชนิด้ “ฟิุล์ม
หด้รด้้สิ่นค้า” (Collation Shrink film) 
จากเมด็้พลาส่ติั้กส่ต่ั้รพเิศษ ผส่มพลาส่ติั้ก
ท่ี่�ผ่านการใช้งานแล้ว (Post-Consumer 
Recycled Resin: PCR) ซึ่่� งม่คุณ์ภาพ
เท่ี่ยบเท่ี่าฟิุล์มท่ี่�ผลิตั้จากเม็ด้พลาส่ติั้กใหม ่ 
เพื�อตั้อบโจที่ยแ์บรนด์้ท่ี่�ใส่่ใจสิ่�งแวด้ล้อม

นว้ตั้กรรมเม็ด้พลาส่ติั้กผส่ม PCR 
ด้้งกล่าวชื�อว่า XUS 60921.01 ส่ามารถู
ลด้การปีล่อยก๊าซึ่คารบ์อนได้ออกไซึ่ด์้ได้้
ปีระมาณ์ 17% และปีระหย้ด้พล้งงานได้้
กว่า 30%  เมื�อเปีรย่บเท่ี่ยบก้บเมด็้พลาส่ติั้ก
ใหม่ น้บเปี็นคร้�งแรกของเอเช่ย แปีซึ่ิฟิุก 
และปีระเที่ศไที่ยท่ี่�ม่การผลิตั้ “ฟิุล์มหด้รด้้
สิ่นค้า” ด้้วยเที่คโนโลยใ่หมน่่�

กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย รว่มก้บ การนิคม
อตุั้ส่าหกรรมแหง่ปีระเที่ศไที่ย (กนอ.) และ ผ่ป้ีระกอบการ
ภาคอตุั้ส่าหกรรมในจ้งหว้ด้ระยอง รวมท้ี่�งองค์กรภาครฐ้ใน
ท้ี่องถิู�น จ้ด้กิจกรรมออนไลน์ “#PullingOurWeight เก็บ 
เซึ่ฟุ โลก” เพื�อชวนคนไที่ยเก็บขยะท่ี่�ตั้กค้างจากแหล่งนำา
ใกล้บ้าน และค้ด้แยกขยะในครว้เรอืนเพื�อปี้องก้นปีัญหา
ขยะหลดุ้รอด้ส่่่สิ่�งแวด้ล้อมแบบเชิงรุก เนื�องในว้นอนรุก้ษ์
ชายฝั่ั� งส่ากล (International Coastal Cleanupm) ปีระจำา
ปีี พ.ศ. 2564 ซึ่่�งจ้ด้ต่ั้อเนื�องเป็ีนปีีท่ี่� 19 โด้ยอาส่าส่ม้คร 
ท้ี่�วปีระเที่ศกว่า 1,500 คน รว่มก้นเก็บและค้ด้แยกขยะ
พลาส่ติั้กกว่า 1,960 กิโลกรม้ เพื�อนำากล้บมาใชป้ีระโยชน์
ตั้ามหล้กเศรษฐกิจหมนุเว่ยน (Circular Economy) หว้ง
แก้ปีัญหาขยะในที่ะเลอยา่งย้�งยนื

ภารกิจการเก็บขยะชายหาด้พร้อมก้นท้ี่�วโลก 
เปี็นกิจกรรมท่ี่�องค์การอนุร้กษ์ท้ี่องที่ะเล (Ocean  
Conservancy) ได้้รเิริ�มข่�นในว้นอนุรก้ษ์ชายฝัั่� งส่ากล
เมื�อ 36 ปีีก่อน โด้ยปีี พ.ศ. 2564 เปี็นปีีท่ี่� 19 ของการจ้ด้
กิจกรรมในปีระเที่ศไที่ย และเพื�อส่่งเส่รมิความปีลอด้ภ้ย
ในส่ถูานการณ์์โควิด้จ่งได้้เปีล่�ยนร่ปีแบบจากการเก็บขยะ
พร้อมก้นเปี็นกลุ่ ม
ใหญ่ ให้จิตั้อาส่าเก็บ
ขยะจากแหล่งนำาใกล้
บ้ านหรือแยกขยะ
จากในครว้เรอืน น้บ
จำานวนแล้วถู่ายภาพ
และส่่งจำานวนขยะมา
รวมก้นก้บจิตั้อาส่า
จากท้ี่�วปีระเที่ศท่ี่�ม่
ใจห่วงใยสิ่�งแวด้ล้อม
เชน่เด่้ยวก้น

พััฒนาฟิลิุ่์มบรรจ่ภััณฑ์์รักษั์โลุ่ก 
ผสมพัลุ่าสติกร่ไซิเคัิลุ่คัรั�งแรก
ในไทย

กิจกรรมออนไลุ่น์ ‘เก็บ เซิฟิ โลุ่ก’ 
ชัวนเก็บแลุ่ะแยกขยะฝ่่าโคัวิด เนื�องในวัน
อน่รักษั์ชัายฝ่่� งสากลุ่

Stop the Waste & Close the Loop



กลุ่่�มบริิษััท ดาว ปริะเทศไทย 15

กลุม่บรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย รว่มมอืก้บปีระชาคมวิจ้ย ได้้แก่ ส่ำาน้กงาน
การวิจ้ยแหง่ชาติั้ (วช.) มหาวิที่ยาล้ยเกษตั้รศาส่ตั้ร ์และมหาวิที่ยาล้ยเที่คโนโลย ่
ราชมงคลธุญ้บรุ ่ลงนามบน้ท่ี่กขอ้ตั้กลง “ความรว่มมอืภาค่เครอืขา่ยขยะที่ะเลส่่่ 
การเพิ�มรายได้้ชมุชนระยอง” รว่มก้บกลุม่ชมุชน วิส่าหกิจชมุชนส่่งเส่รมิอาชพ่ชมุชน
เกาะกก และ หม่่บา้นเอื�ออาที่รจ้งหว้ด้ระยอง (ว้งหว้า) ถู่ายที่อด้นว้ตั้กรรมการผลิตั้
ว้ส่ด้กุ่อส่รา้งจากพลาส่ติั้กใชแ้ล้วใหก้้บชมุชน เพื�อส่รา้งรายได้้ ยกระด้้บคณุ์ภาพชวิ่ตั้  
และลด้ปีญัหาขยะในที่ะเลไที่ยอยา่งย้�งยนื

ว้ส่ด้กุ่อส่รา้งท่ี่�ได้้จากโครงการน่�มค่ณุ์ภาพเท่ี่ยบเท่ี่ามาตั้รฐานผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์
อตุั้ส่าหกรรมส่ามารถูใชใ้นการก่อส่รา้งภายนอกอาคาร เชน่ บล็อกปีพ่ื�น คอนกรต่ั้
บล็อก และขอบค้นหิน โด้ยจะใส่่พลาส่ติั้กที่ด้แที่นหินและที่รายในส้่ด้ส่่วน  
0.4 - 1.5 กิโลกรม้ต่ั้อชิ�น หรอืปีระมาณ์ 6-10% ของนำาหน้กท้ี่�งหมด้ ซึ่่�งชว่ยให้ 
ผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ มน่ำาหน้กเบา และลด้การใชว้้ส่ด้ทุ่ี่�ใชแ้ล้วหมด้ไปี เชน่ ที่ราย และหนิ  
หากนำาก้อนอิฐไปีที่ำาเป็ีนว้ส่ดุ้ปี่พื�นนอกอาคารก็ช่วยลด้ความรอ้นของพื�นผิว 
ส่ามารถูเดิ้นหรอืที่ำากิจกรรมในเวลากลางว้นได้้ โด้ยราคาไม่ต่ั้างจากว้ส่ด้ทุ้ี่�วไปี
และม่ความคงที่นเท่ี่ยบเท่ี่าของเดิ้ม ช่วยส่่งเส่รมิระบบเศรษฐกิจหมุนเว่ยนและ
ส่น้บส่นนุการแก้ปีัญหาอย่างเปี็นร่ปีธุรรม ด้้วยการใช้นว้ตั้กรรมและเที่คโนโลย่ 
ในการแก้ปีญัหา

แก้ป่ญหาขยะพัลุ่าสติกด้วยงานวิจัยแลุ่ะเทคัโนโลุ่ย่

ส่งเสริมให้ชั่มชันสร้างรายได้จากวัสด่ก่อสร้างผสมพัลุ่าสติก
ใชั้แลุ่้วท่�ได้มาตรฐานผลิุ่ตภััณฑ์์อ่ตสาหกรรม

กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย รว่มก้บส่ถูาบน้วิจ้ยวิที่ยาศาส่ตั้ร ์และเที่คโนโลยแ่หง่ปีระเที่ศไที่ย (วว.) จ้ด้ที่ำาโครงการ 
“วิที่ยาศาส่ตั้ร ์เที่คโนโลยแ่ละนว้ตั้กรรม นำาส่่่การพฒ้นาคณุ์ภาพขยะพลาส่ติั้กในชมุชนอยา่งย้�งยนื” เพื�อส่่งเส่รมิการนำาผล
งานการวิจ้ยและพ้ฒนาที่างด้้านวิที่ยาศาส่ตั้รเ์ที่คโนโลย่และนว้ตั้กรรม มาแก้ปีัญหาขยะชุมชนและพลาส่ติั้กท่ี่�ใช้แล้ว ซึ่่�ง
จะนำาไปีส่่่การปีรบ้ปีรุงคณุ์ภาพและส่รา้งมล่ค่าเพิ�มให้ก้บขยะรไ่ซึ่เคิล รวมท้ี่�งส่รา้งรายได้ใ้ห้ก้บชมุชนได้้อยา่งย้�งยนืภายใต้ั้
แนวคิด้หล้กเศรษฐกิจหมนุเว่ยน โครงการฯ ปีระกอบด้้วยกิจกรรมหล้ก 5 อยา่ง ในระยะ 3 ปีี ได้้แก่

1. ยกระด้้บศน่ยค้์ด้แยกพลาส่ติั้กใชแ้ล้วเพื�อพฒ้นารา้นรบ้ซึ่ื�อของเก่าและชมุชน โด้ยเน้นการจ้ด้การพลาส่ติั้กใชแ้ล้ว รวมถู่ง  
เที่คโนโลยก่ารแปีรร่ปีขยะเศษอาหารและของเหลอืทิี่�งภาคการเกษตั้ร โด้ยจะนำารอ่งท่ี่� ชมุชนว้งหว้า อำาเภอแกลง จ้งหว้ด้ระยอง

2. ส่รา้งมาตั้รฐานพลาส่ติั้กรไ่ซึ่เคิลโด้ยคิด้วิธุก่ารและเครื�องมอื เพื�อตั้รวจส่อบและตั้รวจว้ด้คณุ์ภาพพลาส่ติั้ก เชน่ 
การตั้รวจส่อบความหนาแน่น วิธุต่ั้รวจว้ด้โด้ยชมุชน

3. พ้ฒนาหล้กส่่ตั้รด้้าน “การจ้ด้การขยะให้เปี็นศ่นย์” เน้นการ
จ้ด้การองค์ความร่ ้ด้้านการจ้ด้การขยะด้้วยหล้กการเศรษฐกิจหมนุเว่ยน

4. พ้ฒนาการใช้เครื�องมือ online เน้นการพ้ฒนาแอปีพลิเคช้น 
เพื�อส่่งเส่รมิการจ้ด้การขยะ ท่ี่�เชื�อมต่ั้อระหว่างชมุชนและผ้่ปีระกอบการ
ท่ี่�มค่วามพรอ้มอยา่งเปี็นร่ปีธุรรม

5. ถูอด้บที่เรย่นความส่ำาเรจ็การจ้ด้การขยะชมุชนท่ี่�ส่ำาเรจ็ เพื�อที่ำา
เปี็นค่่มอืส่ำาหรบ้นำาไปีขยายผลในชมุชนอื�น ๆ ต่ั้อไปี

Stop the Waste & Close the Loop
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กลุม่บรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย ได้้พฒ้นาวิธุก่ารจ้ด้การตั้ะกอนจากระบบบำาบด้้นำาด่้และตั้ะกอนจากระบบบำาบด้้นำาเส่่ย
เปีน็ส่ารปีรบ้ปีรุงดิ้น ซึ่่�งในอด่้ตั้ใชก้ารส่่งตั้ะกอนจากระบบบำาบด้้ท้ี่�ง 2 ระบบไปีกำาจ้ด้โด้ยวิธุก่ารเผาในเตั้าเผาซึ่เ่มนต์ั้ท่ี่�ค่าใชจ่้าย 
ส่่งอ่กท้ี่�งม่การปีลด้ปีล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกจากการเผาไหม้และจากการขนส่่ง ท่ี่มน้กวิจ้ยได้้วิเคราะห์องค์ปีระกอบของ 
กากตั้ะกอนและตั้รวจส่อบวิธุต่่ั้างๆ ในการนำาไปีเปีน็ส่ารปีรบ้ปีรุงดิ้น โด้ยรว่มมอืก้บน้กวิชาการจากกรมวิชาการเกษตั้ร เพื�อให้ 
ม้�นใจว่ากากตั้ะกอนจากระบบบำาบ้ด้เปี็นของเส่่ยไม่อ้นตั้รายและส่ามารถูใช้ปีระโยชน์ในการปีรบ้ปีรุงดิ้นได้้ตั้ามแนวที่าง
เศรษฐกิจหมนุเว่ยน

นวัตกรรมการเปลุ่่�ยนตะกอนจากระบบบำาบัดนำ�าเป็นสารปรับปร่งดินแทนการส่งเผา

พััฒนา “กรน่พัลุ่าส พัาเลุ่ท” ไมเ้ทย่มจาก
พัลุ่าสตกิใชัแ้ลุ่ว้เพืั�องานขนส่งอต่สาหกรรม

กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย รว่มก้บ กลุ่มบรษ้ิที่  
ย่นิล่เวอร ์ ปีระเที่ศไที่ย บรษ้ิที่ ท่ี่พ่บ่ไอ จำาก้ด้ (มหาชน) 
บรษ้ิที่ เอ็ม.บ่.เจ. เอ็นเตั้อรไ์พรส์่ จำาก้ด้ และส่ถูาบ้น
เที่คโนโลยพ่ระจอมเกล้าเจ้าคณุ์ที่หารลาด้กระบ้ง พฒ้นา
พาเลที่ส่ำาหร้บคล้งสิ่นค้าและงานขนส่่งอุตั้ส่าหกรรม 
ซึ่่�งผลิตั้จากไม้เท่ี่ยมผส่มบรรจุภ้ณ์ฑ์์พลาส่ติั้กใช้แล้วชนิด้ 

ท่ี่�ร ่ไซึ่เคิลได้้ยาก เช่น ถูุงบรรจุภ้ณ์ฑ์์ท่ี่�ปีระกอบด้้วย
พลาส่ติั้กหลายช้�น (multi-layer) อาทิี่ ถูงุนำายาปีรบ้ผา้นุม่  
ถูุงผงซึ่้กฟุอก แชมพ่-ครม่นวด้ผมชนิด้ซึ่อง รวมท้ี่�งขวด้
บรรจุภ้ณ์ฑ์์ชนิด้ท่ี่�ม่ส่่หรอืขุ่นท่ี่�รไ่ซึ่เคิลได้้แต่ั้ม่รา้นท่ี่�รบ้ซึ่ื�อ
ไมม่ากน้ก เชน่ ขวด้แชมพ ่ขวด้นำายาล้างจาน

กรน่พลาส่ พาเลที่ ได้้เริ�มใชง้านจรงิแล้วในโรงงาน
และคล้งสิ่นค้าของ Dow ที่ำาใหส้่ามารถูชว่ยลด้ขยะได้้กว่า 
104 ต้ั้นต่ั้อปี ีในระยะแรก Dow วางแผนจะใชแ้ผน่ไมเ้ท่ี่ยม
ชนิด้น่�ปีระมาณ์ 147,000 แผ่นต่ั้อปีี เพื�อนำามาปีระกอบ
เปี็นพาเลที่กว่า 59,000 ต้ั้ว ซึ่่� งจะช่วยลด้การปีล่อย 
ก๊าซึ่คารบ์อนได้ออกไซึ่ต์ั้ได้้ปีระมาณ์ 108 ต้ั้นต่ั้อปีี เท่ี่ยบ
เท่ี่าปีล่กต้ั้นไม้ 333 ไรต่่ั้อปีีและย้งม่แผนจะช่วยส่่งเส่รมิ
ใหไ้ปีส่่่เชงิพาณิ์ชยใ์นบรษ้ิที่อื�นๆ ต่ั้อไปี

“กรน่พลาส่ พาเลที่” ผลิตั้จากไมเ้ท่ี่ยมท่ี่�มส่่่วนผส่ม 
ระหว่างผงไม้ก้บพลาส่ติั้กใช้แล้วเพื�อที่ด้แที่นไม้จริง  
ในส้่ด้ส่่วน 10-45% เปี็นหน่�งในไมก่่�ผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ในปีัจจบุ้น 
ท่ี่�ส่ามารถูด่้งขยะพลาส่ติั้กกล้บมาใช้ปีระโยชน์ได้้ 
ในปีรมิาณ์มาก เนื�องจากเป็ีนอุปีกรณ์์ท่ี่�ใชใ้นการจ้ด้เก็บ
และขนส่่งสิ่นค้าในเกือบที่กุอตุั้ส่าหกรรม

Stop the Waste & Close the Loop
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Dow รว่มก้บพ้นธุมิตั้รท้ี่�งภาครฐ้และเอกชน ก่อต้ั้�ง PPP 
Plastics ข่�นเมื�อปีี พ.ศ. 2561 โด้ยม่ว้ตั้ถูุปีระส่งค์เพื�อส่น้บส่นนุ
ภาครฐ้ในการจ้ด้การพลาส่ติั้กใช้แล้วอย่างม่ปีระสิ่ที่ธุิภาพตั้าม
หล้กเศรษฐกิจหมุนเว่ยน เพื�อนำากล้บมาเป็ีนว้ตั้ถูุดิ้บในการผลิตั้ 
พรอ้มท้ี่�งลด้ปีรมิาณ์ขยะท่ี่�จะไปีส่่่หลุมฝั่ังกลบ โด้ยกิจกรรมของ 
PPP Plastics ชว่ยลด้ขยะได้้แล้วกว่า 1,400 ต้ั้น ส่ำาหรบ้ในปีีพ.ศ. 
2564 ผลงานเด่้นของ PPP Plastics ได้้แก่

ด้้านการพััฒนาการจััด้เก็บพัลาสติิกใช้้แล้ว
• พัฒนิาแอปีพลิเคชัันิ Recycle Market Place เพื�อเปี็น

ตั้ลาด้กลางในการซึ่ื�อขายของรไ่ซึ่เคิล เชื�อมโยงต้ั้�งแต่ั้ผ้่ค้ด้แยก
ต้ั้นที่าง ผ่้เก็บขยะรายย่อย รา้นรบ้ซึ่ื�อขยะรายย่อย ไปีจนถู่งบรษ้ิที่
รไ่ซึ่เคิล ให้ส่ามารถูด่้งพลาส่ติั้กท่ี่�มค่ณุ์ภาพกล้บมาเป็ีนว้ตั้ถูดิุ้บได้้
อยา่งมป่ีระสิ่ที่ธุภิาพ เริ�มใชง้านจรงิกลางปีี พ.ศ. 2565

• ขยายโมเดำลการจัดำการพลาสติกใช้ัแล้วในิจังหวัดำ 
ระยอง ครอบคลุมองค์กรปีกครองส่่วนท้ี่องถิู�น 35 แห่ง และ
ส่ามารถูนำาพลาส่ติั้กใชแ้ล้วกล้บเขา้ส่่่ระบบได้้กว่า 700 ต้ั้น โด้ยม ่
เปี้าหมายต่ั้อไปีท่ี่�จะขยายโมเด้ลให้ครบ 68 แห่งในจ้งหว้ด้ 
ระยอง

• โครงการมือวิเศษั x วนิ ส่ร้างระบบการจ้ด้เก็บ
พลาส่ติั้กใช้แล้วชนิด้ยืด้ เริ�มต้ั้�งแต่ั้ปีี พ.ศ. 2563 ส่ามารถูนำา
พลาส่ติั้กชนิด้ยืด้ท่ี่�จ้ด้เก็บยาก กล้บเข้าส่่่ระบบรไ่ซึ่เคิลได้้แล้ว 
กว่า 25 ต้ั้น

ด้้านนวัติกรรมจัากพัลาสติิกใช้้แล้ว
• PPP Plastics ได้้รบ้ที่นุศ่กษาวิจ้ย เพื�อเตั้รย่มความพรอ้ม

ในการขยายผลการที่ำาถูนนพลาส่ติั้กในพื�นท่ี่�ของภาครฐ้  และ
พ้ฒนาเป็ีนอ่กหน่�งแนวที่างการส่รา้งถูนนของปีระเที่ศไที่ย โด้ย

ขับเคัลุ่ื�อน PPP Plastics

รว่มมือก้บ กรมที่างหลวง กรมที่างหลวงชนบที่ 
และมหาวิที่ยาล้ยเช่ยงใหม่ จากการศ่กษาโด้ย
มหาวิที่ยาล้ยเช่ยงใหม่ พบว่าถูนนพลาส่ติั้กจะม่
คุณ์ส่มบ้ติั้ด้้านวิศวกรรมท่ี่�ด่้กว่าว้ส่ดุ้แอส่ฟุัลต์ั้
คอนกรต่ั้ในทีุ่กมิติั้ โด้ยเฉพาะคุณ์ส่มบ้ติั้ต้ั้านที่าน
การพบิติ้ั้อ้นเนื�องมาจากนำาและความชื�น  ส่ามารถู
ใชพ้ลาส่ติั้กปีระเภที่ท่ี่�มม่ล่ค่าตั้ำา เชน่ ถูงุหห่ิ�ว หลอด้ 
แก้วบาง ถูงุขนม ถูาด้ และชอ้นส้่อมพลาส่ติั้ก และ
จากการศ่กษาด้้านปีระสิ่ที่ธุิภาพและผลกระที่บ
ด้้านสิ่�งแวด้ล้อม พบว่าเมื�อเปีรย่บเท่ี่ยบก้บถูนน
ผิวที่างแอส่ฟุัลต์ั้คอนกรต่ั้ปีกติั้ ถูนนพลาส่ติั้กไม่
พบการหลุด้รอ่นและปีนเป้ี� อนของพลาส่ติั้กท่ี่�ผส่ม
ในข้�นตั้อนของการผส่ม การก่อส่รา้ง และส่ภาพ
ภายใต้ั้การร้บนำาหน้กจากการจราจร ท้ี่�งในนำา
และอากาศ ถูนนพลาส่ติั้ก นอกจากจะช่วยเพิ�ม
คุณ์ส่มบ้ติั้ที่างด้้านวิศวกรรมของว้ส่ดุ้แอส่ฟุัลต์ั้
คอนกรต่ั้ ย้งส่ามารถูเพิ�มม่ลค่าให้ก้บพลาส่ติั้ก
ใช้แล้ว ลด้จำานวนขยะท่ี่�ไปีหลุมฝัั่งกลบ คาด้ว่า
หากใช้ถูนนพลาส่ติั้กท้ี่�วปีระเที่ศไที่ย จะส่ามารถู
ด่้งพลาส่ติั้กกล้บมาใช้ปีระโยชน์ได้้ปีระมาณ์กว่า 
30,000 ต้ั้นต่ั้อปีี เปี็นการกระจายโอกาส่ ส่รา้ง
อาช่พ ส่่งเส่รมิเศรษฐกิจหมุนเว่ยน ส่อด้คล้องก้บ
นโยบาย BCG Model เพื�อพ้ฒนาเศรษฐกิจและ
ส้่งคมไที่ยให้ย้�งยนื

ด้้านการพัลักด้ันนโยบายด้้านเศรษฐกิจั
หมุนเวียน

• โครงการศ่กษาและพ้ฒนาระบบการ
รบ้รองว้ตั้ถูุดิ้บหรอืผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์พลาส่ติั้กท่ี่�ม่ส่่วน
ผส่มของ Post-Consumer Recycled (PCR) โด้ย
ส่ถูาบ้นพลาส่ติั้ก เพื�อส่่งเส่รมิ Circular Economy 
ในปีระเที่ศไที่ย โด้ยมุง่เน้นการส่รา้งความเชื�อม้�นให้
ก้บเจ้าของแบรนด์้สิ่นค้า (Brand Owner) และผ่้
ใช้ผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ (Consumer) ผ่านระบบการรบ้รอง
ว้ตั้ถูดิุ้บหรอืผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์พลาส่ติั้กท่ี่�มม่าตั้รฐาน เพื�อ
ให้ผ้่ปีระกอบการไที่ยส่ามารถูแขง่ขน้ในตั้ลาด้ระด้้บ
โลกท่ี่�เน้นส่่งเส่รมิสิ่�งแวด้ล้อมอย่างช้ด้เจน ม่การ
ออกมาตั้รการท่ี่�เก่�ยวข้องก้บการค้าและการผลิตั้
ท่ี่�กำาหนด้ให้การผลิตั้ผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ของผ่้ปีระกอบการ
ต้ั้องมส่่่วนผส่ม PCR ในอ้ตั้ราท่ี่�เหมาะส่มอ่กด้้วย

• รว่มพ้ฒนาโครงการนำารอ่งที่ด้ลองระบบ 
Extended Producer Respmonsibility ในจ้งหว้ด้
ชลบุร ่ รว่มก้บส่ถูาบ้นการจ้ด้การบรรจุภ้ณ์ฑ์์และ
รไ่ซึ่เคิลเพื�อสิ่�งแวด้ล้อม ส่ภาอตุั้ส่าหกรรม

Stop the Waste & Close the Loop
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ร่วมสร้างคัวามเปลุ่่�ยนแปลุ่งแลุ่ะคัวามเป็นอยู่ท่�ด่
ของพันักงานแลุ่ะช่ัมชัน

Empmloyee Resource Groupms หรอื ERG เปี็นกิจกรรม
เครอืขา่ยพน้กงานพน้กงาน Dow ในร่ปีแบบชมรมต่ั้างๆ ท่ี่�แบง่ตั้าม
ความส่นใจ มว้่ตั้ถูปุีระส่งค์เพื�อส่่งเส่รมิการยอมรบ้ความแตั้กต่ั้าง
หลากหลาย ท้ี่�งในด้้าน เชื�อชาติั้ ศาส่นา ว้ฒนธุรรม อาย ุความเชื�อ  
และเพศส่ภาพ เพื�อให้พน้กงานม่ความเข้าใจถู่งความแตั้กต่ั้าง
ของผ่้อื�นและนำาไปีส่่่การที่ำางานท่ี่�เข้าใจซึ่่�งก้นและก้น ปีัจจุบ้น 
Dow มก่ลุ่ม ERG 10 กลุ่ม ท้ี่�วโลก ซึ่่�งพน้กงานในกลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว 
ปีระเที่ศไที่ย ได้้มก่ารรวมต้ั้วก้น 5 กลุ่ม ได้้แก่  

• ADN (Asian Diversity Network) เครอืขา่ยพน้กงาน
ส่ำาหรบ้ผ่้มค่วามส่นใจส้่งคมและว้ฒนธุรรมเอเชย่

• DEN (Disability Employee Network) เครอืขา่ยพน้กงาน
เพื�อส่น้บส่นนุการเผชญิความท้ี่าที่ายที่างกายภาพและจิตั้ใจ

• GLAD เครอืขา่ยพน้กงานเพื�อผ่ม้ค่วามหลากหลายที่างเพศ
• PRIME เครอืขา่ยพน้กงานเพื�อพน้กงานส่ง่ว้ยท่ี่�เปีี�ยมด้้วย

ปีระส่บการณ์์
• RISE เครอืขา่ยพน้กงานเพื�อพน้กงานหน้าใหม่
• WIN (Women's Inclusion Network) เครอืข่าย

พน้กงานเพื�อส่น้บส่นนุผ่้หญงิ

ท้ี่�งน่� ในปี ีพ.ศ. 2564 ท่ี่�ผา่นมา กลุม่ ERG ของกลุม่บรษ้ิที่ 
ด้าว ปีระเที่ศไที่ย ก็ได้้ม่การจ้ด้กิจกรรมอย่างต่ั้อเนื�อง เช่น การ
ส่่งโครงการเข้าปีระกวด้เพื�อชงิที่นุ ALL IN ERG Fund กิจกรรม
ปีระกวด้ภาพถู่ายของแม่ของกลุ่ม WIN  “เปี็นท่ี่�ปีรก่ษาอย่างไร  
ใหเ้พื�อนไม่ Down ไปีก้บ DEN” โด้ยกลุม่ DEN และการจ้ด้บรรยาย
ในเรื�อง “Understanding with Heart During WFH” เนื�องในงาน 
Thailand Inclusion Day 2021

Employee Resource Groups (ERG)

สร้างบรรยากาศการทำางานอย่างม่ส่วนร่วมแลุ่ะม่คัวามส่ขด้วย ERG แลุ่ะ EX

Empmloyee eXpmerience หรอื EX คือ การ
ส่ร้างปีระส่บการณ์์ท่ี่�ด่้ร่วมก้นของพน้กงานก้บ
บรษ้ิที่ในหลากหมายมิติั้ โด้ยในปีี พ.ศ. 2564 ท่ี่�
ผา่นมา ได้้มกิ่จกรรม EX ของพน้กงานในกลุม่บรษ้ิที่ 
ด้าว ปีระเที่ศไที่ย ในหลากหลายร่ปีแบบผ่านระบบ
ออนไลน์ ได้้แก่

• Wellbeing & Psychological Safety   
ด้้านคุณ์ภาพช่วิตั้และสุ่ขภาพจิตั้ เช่น การจ้ด้
กิจกรรมลด้ความเครย่ด้ การบรหิารเวลา การ
จ้ด้การการเงินส่่วนบุคคล และ pmodcast รวมถู่ง
กิจกรรมส้่นที่นาการแบบออนไลน์ เช่น การเต้ั้น
ซึ่มุบ้า การวาด้ส่่นำา การจบค่่บ้ด้ด่้�ที่างไกล การส่่ง
ของขว้ญให้พน้กงานท่ี่�ที่ำางานท่ี่�บ้าน

• Recognition & Moment that Matters 
การเฉลิมฉลองในชว่งเวลาส่ำาค้ญ เชน่ การจ้ด้งาน
ปีใีหมแ่บบออนไลน์ กิจกรรมว้นครบรอบการที่ำางาน 

• Tools, Technology, Process เครื�องมอื
การที่ำางานท่ี่�เปี็นมิตั้รมากข่�น เช่น บรกิารจดุ้เด่้ยว
เบ็ด้เส่รจ็จาก HR การเบิกจ่ายปีระก้นผ่านมอืถืูอ 

• Vision & Strategy การเขา้ใจถู่งวิส้่ยท้ี่ศน์
และกลยุที่ธุขององค์กร เช่น กิจกรรมอ้พเด้ที่กลยุที่ธุ
ของบรษ้ิที่

• Development Opportunities การ
ส่่งเส่รมิโอกาส่ในการพ้ฒนาตั้นเอง เช่น การจ้ด้
ส้่มมนาออนไลน์ในร่ปีแบบ webinar ในหว้ขอ้ต่ั้างๆ

Employee eXperience
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กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย รว่มก้บ 
ส่มาคมเคม่แห่งปีระเที่ศไที่ยฯ และหน่วย
งานพ้นธุมิตั้ร ด้ำาเนินโครงการ “ห้องเรย่น
เคม่ด้าว” ต้ั้� งแต่ั้ปีี  พ.ศ.  2556 เพื�อ
พ้ฒนาการเรย่นการส่อนวิชาวิที่ยาศาส่ตั้ร์
ในปีระเที่ศไที่ย ผ่านการที่ด้ลองด้้วยเที่คนิค
การปีฏิิบ้ติั้การที่ด้ลองเคม่แบบย่อส่่วน 
(Small-Scale Chemistry Laboratory) ท่ี่�ใช ้
ส่ารเคม่น้อยกว่าการที่ด้ลองแบบปีกติั้ถู่ง 
1,000 เท่ี่า มค่วามปีลอด้ภ้ยส่ง่ ส่่งเส่รมิการ
ที่ด้ลองและเรย่นร่ด้้้วยตั้นเอง

กิจกรรมหล้กของโครงการท่ี่� จ้ด้
ข่�นทีุ่กปีี ได้้แก่ การฝั่ึกอบรมเชิงปีฏิิบ้ติั้
การเคม่แบบย่อส่่วนในระด้้บม้ธุยมศ่กษา  
การปีระกวด้การที่ด้ลองเคม่แบบย่อส่่วน 
และการอบรมคร่ต้ั้นแบบเพื�อพ้ฒนาให้ม่
ศ้กยภาพพรอ้มท่ี่�จะเป็ีนวิที่ยากรและเผย
แพร่เที่คนิคปีฏิิบ้ติั้การเคม่แบบย่อส่่วน 
โด้ยน้บต้ั้�งแต่ั้ปีี พ.ศ. 2556 ถู่งสิ่�นปีี พ.ศ. 
2564 มค่ณ์าจารยไ์ด้้รบ้การอบรมไปีท้ี่�งสิ่�น
มากกว่า 2,000 คน จาก 1,055 โรงเรย่น 
และม่น้กเรย่นท่ี่�ได้้รบ้ปีระโยชน์แล้วท้ี่�งสิ่�น
กว่า 300,000 คน

ในปีี พ.ศ. 2565 ส่ำาน้กงานคณ์ะ
กรรมการการศ่กษาข้�นพื�นฐาน ได้้เข้า
รว่มเป็ีนพ้นธุมิตั้รของโครงการในการเผย
แพร่ความร่ใ้ห้แก่โรงเร่ยนม้ธุยมศ่กษา 
ท้ี่�วปีระเที่ศในวงกว้างต่ั้อไปี

โครงการด้าว-อ่เอฟุมุง่ส่่งเส่รมิการส่รา้งภม่คิุม้ก้นชวิ่ตั้ใหก้้บเด็้กๆ 
ในชุมชน ผ่านชุด้ความร่เ้ก่�ยวก้บการพฒ้นาท้ี่กษะส่มองส่่วนหน้าท่ี่�ที่ำาให้
มนษุยร่์จ้้กควบคมุอารมณ์์ ยบ้ย้�งช้�งใจ ร่จ้้กคิด้วิเคราะห์ และต้ั้ด้สิ่นใจถูก่
ต้ั้อง ซึ่่�งส่่งผลต่ั้อพื�นฐานนิส้่ยให้คิด้เปี็น ที่ำาเปี็น เรย่นร่แ้ละแก้ปีัญหาเปี็น 
โด้ยท้ี่กษะส่มอง Executive Functions (EF) เปี็นท้ี่กษะส่ำาค้ญท่ี่�ควบคมุ 
IQ และ EQ ของมนษุย ์ท่ี่�ส่ามารถูพฒ้นาได้้ด่้ท่ี่�ส่ดุ้ในชว่งอายตุ้ั้�งแต่ั้ 0-6 
ปีี และพฒ้นาเต็ั้มท่ี่�เมื�ออาย ุ25 ปีี

ผลการด้ำาเนินงาน โครงการด้าว-อ่เอฟุ พ้ฒนาเยาวชนส่่่ความ
ส่ำาเรจ็ เพื�อระยองผาส่กุ ในปี ีพ.ศ. 2564 ได้้แก่

• เส่รมิส่รา้งกลไกการที่ำางานและเครอืขา่ย โด้ยมก่ารปีระชมุคณ์ะ
กรรมการและคณ์ะอนกุรรมการ เพื�อนำาความร่อ่้เอฟุไปีขยายก้บหน่วยงาน
ต่ั้างๆ รวมกว่า 300 แห่ง

• จ้ด้การอบรมแบบ Live Blended Participmatory (LB-PL) ผา่น
ระบบ Zoom ให้ก้บคร่ปีฐมว้ยศน่ยพ์ฒ้นาเด็้กเล็กและบคุลากรด้้านการ
ศ่กษาในส้่งก้ด้ส่ำาน้กงานเขตั้พื�นท่ี่�การศ่กษาปีระถูมศ่กษาระยอง เขตั้ 1 
และเขตั้ 2 จำานวน 200 คน   

• อบรมท่ี่มแกนนำาว้คซึ่น่ชวิ่ตั้ (Change Agent) และท่ี่มว้คซึ่น่ชวิ่ตั้
ต้ั้นแบบ (EF Facilitator) ซึ่่�งส่ามารถูเพิ�มจำานวนท่ี่มแกนนำาว้คซึ่่นช่วิตั้ 
ได้้กว่า 1,300 คน และมท่่ี่มว้คซึ่น่ชวิ่ตั้ต้ั้นแบบกว่า 40 คน

• พฒ้นากิจกรรมส่่งเส่รมิอ่เอฟุในชมุชนใหแ้ก่เด็้กและผ้่ปีกครองไปี
แล้วกว่า 10,000 คน

Engaging for Impact and Community Well-being

ร่วมสร้างสังคัมท่�ม่คั่ณภัาพัแลุ่ะยั�งยืนด้วยโคัรงการต่างๆ

โคัรงการห้องเร่ยนเคัม่ดาว

โคัรงการดาว-อ่เอฟิ พััฒนาเยาวชันสู่คัวามสำาเร็จ 
เพืั� อระยองผาส่ก
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กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย รว่มส่น้บส่นนุ
โครงการพ้ฒนาช่ าง เที่คนิค วิศวกรรมเคม ่ 
(Vocational Chemical Engineering Practice 
College  หรอื V-ChEPC) เพื�อพฒ้นาหล้กส่ต่ั้รฯ ให้
ส่อด้คล้องก้บความต้ั้องการของอตุั้ส่าหกรรม และ
น้กศ่กษาได้้รบ้ทีุ่นการศ่กษาเต็ั้มจำานวนระหว่าง
การเรย่น ปีัจจุบ้นม่น้กศ่กษาท่ี่�จบหล้กส่่ตั้รพ้ฒนา
ช่างเที่คนิควิศวกรรมเคม่แล้วท้ี่�งสิ่�น 13 รุน่ และ
บ้ณ์ฑิ์ตั้ที่กุคนมต่ั้ำาแหน่งงานรองรบ้ท้ี่นท่ี่ท่ี่�เรย่นจบ

การส่น้บส่นุนโครงการพ้ฒนาช่างเที่คนิค
วิศวกรรมเคม่ ของ กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย 
ต้ั้�งแต่ั้ปี ีพ.ศ. 2552 – 2564 ได้้แก่

• ส่น้บส่นนุงบปีระมาณ์ รวมม่ลค่ากว่า 10 
ล้านบาที่

• รบ้น้กศ่กษาเขา้ฝั่กึงานในโรงงานของ Dow
• รว่มเปี็นอาจารย์พิเศษรว่มส่อนน้กศ่กษา

โด้ยพน้กงานชำานาญการ
• รบ้บ้ณ์ฑิ์ตั้ท่ี่�จบจากโครงการเข้ารว่มงาน

ก้บด้าวไปีแล้วท้ี่�งสิ่�นจำานวน 18 คน

กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย รว่มก้บ ส่ำาน้กงานบรรเที่าที่กุขแ์ละปีระชานามย้ 
พิท้ี่กษ์ ส่ภากาชาด้ไที่ย รว่มก้นติั้ด้ต้ั้�งเครื�องกรองนำาดื้�มส่ะอาด้ภายใตั้โ้ครงการ
นำาดื้�มส่ะอาด้กาชาด้-ด้าว เพื�อน้กเรย่น ใน 10 จ้งหว้ด้ ได้้แก่ ระยอง ฉะเชิงเที่รา 
พระนครศรอ่ยธุุยา นครนายก นครส่วรรค์ กาญจนบรุ ่สิ่งห์บรุ ่ชย้นาที่ นครปีฐม อตุั้รดิ้ตั้ถ์ู 
ซึ่่�งเปีน็การส่่งเส่รมิใหเ้ด็้กๆ มส่่ขุภาพแขง็แรงส่ด้ใส่ส่มว้ย ไมเ่จ็บป่ีวยจากเชื�อโรคท่ี่�แฝั่งมา
ก้บนำาดื้�มท่ี่�ไมส่่ะอาด้ 

 ในปี ีพ.ศ. 2564 ได้้มก่ารด้แ่ลเครื�องกรองนำาในโครงการฯ อยา่งต่ั้อเนื�องท้ี่�งการ
เก็บขอ้มล่การใชน้ำาดื้�ม การตั้รวจส่ารจลิุนที่รย่ป์ีนเป้ี�อน การซึ่อ่มบำารุงเพื�อใหเ้ครื�องกรอง
นำามป่ีระสิ่ที่ธุภิาพส่มบร่ณ์์พรอ้มใชง้านหล้งการเปีดิ้การเรย่นการส่อนท่ี่�โรงเรย่น โด้ยม่
เด็้กๆ ท่ี่�ได้้ปีระโยชน์จากนำาดื้�มส่ะอาด้ในโครงการมากกว่า 8,000 คน ต่ั้อปีี

Dow เปี็นส่มาชกิหน่�ง
ในผ้่ร่วมก่อต้ั้�งของส่มาคม 
“เพื�อนชมุชน” ซึ่่�งเปีน็คร้�งแรก
ของความร่วมมือระหว่าง 
ผ่้ปีระกอบการอุตั้ส่าหกรรม
ในปีระเที่ศไที่ยท่ี่�ม่ความ
ต้ั้�งใจจรงิในการด้่แลพ้ฒนา
อุตั้ส่าหกรรมให้เปี็นมิตั้รต่ั้อสิ่�งแวด้ล้อม และอย่่รว่มก้บชุมชนได้้
อยา่งย้�งยนื  กิจกรรมของส่มาคมฯ ในรอบปี ีพ.ศ. 2564 ได้้แก่

• พ้ฒนาเมืองอุตั้ส่าหกรรมเชิงนิเวศ โด้ยต้ั้�งเป้ีาไปีส่่่
มาตั้รฐานส่ง่ส่ดุ้ คือ ระด้้บ 5

• ยกระด้้บคุณ์ภาพช่ วิตั้ชุมชนในพื� น ท่ี่� มาบตั้าพุด้
คอมเพล็กซึ่ ์ใน 3 ด้้าน คือ 1. ด้้านการศ่กษา และส่ขุภาพ  2. การด้แ่ล 
สิ่�งแวด้ล้อม รวมถู่งการเพิ�มพื�นท่ี่�ส่่เขย่ว  3. การพฒ้นาเศรษฐกิจ
ชุมชน ผ่านโครงการเพื�อนชุมชน-ธุรรมศาส่ตั้รโ์มเด้ล โด้ยการ
พฒ้นาวิส่าหกิจชมุชน ท้ี่�งด้้านผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ และชอ่งที่างการตั้ลาด้ 
โด้ยให้ความชว่ยเหลือแล้ว 38 แห่ง

• ยกระด้้บโรงงานอุตั้ส่าหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) 
ต่ั้ออายกุารรบ้รองให้ครบที่กุโรงงาน

• ที่นุพยาบาลเพื�อนชมุชน
• ทีุ่นการศ่กษาด้้านส่าธุารณ์สุ่ขรว่มก้บองค์การบรหิาร

ส่่วนจ้งหว้ด้ระยอง
• เพื�อนชมุชนติั้วเตั้อร ์ผ่านระบบ online
• ที่นุปีรญิญาตั้รแ่ละที่นุอาชว่ศ่กษาเพื�อนชมุชน
• CPA Opmen House แนะแนวการศ่กษาต่ั้อมหาวิที่ยาล้ย
• CPA VCampm online การส่่งเส่รมิการศ่กษาต่ั้อส่ายอาชพ่

รองรบ้ EEC
• จ้ด้ที่ำาแผนฉุก เ ฉินชุมชนและเครือข่ายเ ฝ้ั่าระ ว้ง 

สิ่�งแวด้ล้อมเชงิรุก

โคัรงการพััฒนาชั่างเทคันิคั
วิศวกรรมเคัม่

โคัรงการนำ�าดื�มสะอาดกาชัาด-ดาว เพืั�อนักเร่ยน

สมาคัมเพืั�อนชั่มชัน

Engaging for Impact and Community Well-being
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ในปี ีพ.ศ. 2564 Dow ยง้มุง่ม้�นส่น้บส่นนุการที่ำางานเพื�อรบ้มอืก้บโรคโควิด้-19 ของหน่วยงานต่ั้างๆ ภายใตั้โ้ครงการ 
“ด้าว หว่งใย ชว่ยไที่ยต้ั้านโควิด้” ผา่นการส่น้บส่นนุในร่ปีแบบต่ั้างๆ ตั้ลอด้ท้ี่�งปีมีล่ค่ารวมกว่า 7,000,000 บาที่

1. รว่มก้บกลุ่มบรษ้ิที่โซึ่ลเวย์ บรจิาคนำายาฆ่่าเชื�อ
ไฮโด้รเจนเปีอรอ์อกไซึ่ด์้ จำานวน 253,000 ลิตั้ร ให้แก่
จ้งหว้ด้ระยอง อำาเภอต่ั้างๆ หน่วยงานส่าธุารณ์ส่ขุ ส่ถูาน
ศ่กษา และศน่ยพ์ฒ้นาเด็้กเล็ก 400 แหง่ในจ้งหว้ด้ระยอง 
และกรุงเที่พมหานครเพื�อไปีใชใ้นการฆ่่าเชื�อในส่ถูานท่ี่�
ส่ำาค้ญต่ั้างๆ

2. มอบอปุีกรณ์์ปี้องก้น เจลแอลกอฮอล์ ถูงุยง้ชพ่ 
อาหาร นำาดื้�ม ใหก้้บหน่วยงานส่ำาค้ญต่ั้างๆ ท้ี่�วปีระเที่ศเปีน็
มล่ค่ากว่า 400,000 บาที่

3.  ส่น้บส่นุนการที่ำางานของหน่วยงานด้้าน
ส่าธุารณ์ส่ขุ โรงพยาบาลส่นาม และศน่ยพ์ก้คอยของจ้งหว้ด้
ระยองเปีน็มล่ค่ามากกว่า 5,000,000 บาที่ โด้ยมกิ่จกรรม
ส่ำาค้ญ ด้้งน่�

• จ้ด้ซึ่ื�อเครื�องออกซิึ่เจน ไฮ โฟุลว์ ให้ก้บศิรริาชมล่นิธุิ
• ชดุ้หน้ากากป้ีองก้นการติั้ด้เชื�อโรคแบบคลมุศ่รษะ 

   พ ร้อ ม ชุ ด้ ก ร อ ง อ า ก า ศ ปี ร ะ สิ่ ที่ ธุิ ภ า พ ส่่ ง  
   (PAPRs) ใหก้้บโรงพยาบาลระยอง

• มอบตั้่ต้ั้รวจเชื�อความด้้นบวก จำานวน 2 ตั้่ ้ให้ก้บ 
   โรงพยาบาลระยอง และส่าธุารณ์สุ่ขอำาเภอบ้านฉาง

• รว่มก้บ บรษ้ิที่ ก้ปีต้ั้น โค๊ที่ติั้�ง จำาก้ด้ ส่น้บส่นนุ 

Dow กับบทบาทการให้คัวามชั่วยเหลุ่ือสถานการณ์ COVID-19

Engaging for Impact and Community Well-being

   ผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ส่่ปีระเภที่ต่ั้างๆ ใหโ้รงพยาบาลส่นาม 
   จ้งหว้ด้ระยอง 

• รว่มก้บ บรษ้ิที่ บางกอกโฟุม จำาก้ด้ มอบเบาะท่ี่�นอน 
   ที่ำาจากว้ส่ด้โุพล่ยร่เ่ที่นโฟุมหุม้ PVC จำานวน 500  
   ชดุ้ ใหแ้ก่โรงพยาบาลส่นามจ้งหว้ด้ระยอง 

• รว่มก้บ บรษ้ิที่ ส่ายไฟุฟุ้าบางกอกเคเบิ�ล จำาก้ด้  
   ส่่งมอบส่ายไฟุฟุ้า ต้ั้วนำาอะล่มิเน่ยม และต้ั้วนำา 
   ที่องแด้ง หุ้มด้้วยฉนวน PVC ใหโ้รงพยาบาลส่นาม 
   จ้งหว้ด้ระยอง 

• มอบเม็ด้ซึ่่โอไลท์ี่ (Zeolite) หรอืเม็ด้ส่ารด้่ด้ซึ่้บ 
   จำานวน 75 กิโลกรม้ เพื�อใช้เป็ีนส่่วนปีระกอบในการ 
   ส่รา้งเครื�องผลิตั้ออกซึ่เิจนจากอากาศ 

• รว่มก้บ บรษ้ิที่ อ่ส่เทิี่รน์ โพลิเมอร ์ กรุป๊ี จำาก้ด้  
   (มหาชน) หรอื EPG มอบเต่ั้ยงส่นามแอรโ์รคลาส่  
   เบาะท่ี่�นอน และชดุ้เครื�องนอน จำานวน 600 ชดุ้  
   ใหโ้รงพยาบาลส่นามจ้งหว้ด้ระยอง 

• รว่มก้บส่ถูาบ้นพลาส่ติั้ก กระที่รวงอุตั้ส่าหกรรม  
   บรจิาคอปุีกรณ์์ชว่ยพน่ยา Thai Kit Spmacer จำานวน  
   1,000 ชุด้ ให้ก้บโรงพยาบาลธุรรมศาส่ตั้ร ์
   เฉลิมพระเก่ยรติั้
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รางว้ลจากหอการค้าอเมรก้ินในปีระเที่ศไที่ยด้้านการส่่งเส่รมิเที่คโนโลยค่ารบ์อน
ตั้ำา ด้้วยผลงานการถู่ายที่อด้เที่คโนโลยท่่ี่�ย้�งยนืใหก้้บหน่วยงานต่ั้างๆ ในปีระเที่ศไที่ย และ
ผล้กด้้นการแก้ปีัญหาโลกรอ้นและลด้ขยะพลาส่ติั้ก

Dow ได้้ข้บเคลื�อนและถู่ายที่อด้เที่คโนโลย่คารบ์อนตั้ำาในปีระเที่ศไที่ยด้้วย
การนำาเส่นอนว้ตั้กรรมท่ี่�ย้�งยนืผา่นความเช่�ยวชาญด้้านว้ส่ด้ศุาส่ตั้รแ์ละความรว่มมอืก้บ
พน้ธุมติั้รที่กุภาคส่่วนเพื�อรว่มก้นต้ั้านโลกรอ้น โด้ยได้้ด้ำาเนินโครงการหลากหลายร่ปีแบบ 
เชน่ การรว่มมอืก้บลก่ค้านำานว้ตั้กรรมมาใช ้การส่รา้งตั้ลาด้ให้พลาส่ติั้กใชแ้ล้ว และการ
แบ่งปีันความร่ใ้ห้ก้บ SMEs ไที่ย

บรษ้ิที่ ส่ยามโพล่เอที่ท่ี่ล่น จำาก้ด้ 
ภายใต้ั้กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย 
ไ ด้้ ร้บ ร า ง ว้ ล อุ ตั้ ส่ า ห ก ร ร ม ด่้ เ ด่้ น 
ปีระเภที่เศรษฐกิจหมุนเว่ยน (Circular  
Economy) ปีระจำาปีี  พ.ศ.  2564  
จากนายกร้ฐมนตั้ร่ พลเอกปีระยุที่ธุ ์ 
จ้นที่รโ์อชา โด้ย 4 เส่าหล้กในการด้ำาเนิน
งานเพื�อส่่งเส่ริมเศรษฐกิจหมุนเว่ยน
ของ Dow ได้้แก่ 1.การจ้ด้หาว้ตั้ถูุดิ้บ 
2 .กระบวนการผลิตั้ 3 .ผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์
นว้ตั้กรรม และ 4.การจ้ด้การผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์
หล้งใชง้าน รว่มก้บการส่่งเส่รมิว้ฒนธุรรม
องค์กร

4 โรงงานของกลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย ปีระกอบด้้วย โรงงานโพลิ 
ส่ไตั้รน่ (บรษ้ิที่ ส่ยามโพล่ส่ไตั้รน่ จำาก้ด้) โรงงานเอทิี่ลเบนซึ่น่และส่ไตั้รน่โมโนเมอร ์ 
(บรษ้ิที่ ส่ยามส่ไตั้รน่โมโนเมอร ์ จำาก้ด้) โรงงานส่ไตั้รน่-บิวที่าได้อ่น (บรษ้ิที่ 
ส่ยามเลเที่กซึ่ส้์่งเคราะห์ จำาก้ด้) และโรงงานเลเท็ี่กซึ่ส้์่งเคราะห์ อิมล้ช้�น (บรษ้ิที่ 
คารไ์บด์้ เคมคิอล (ปีระเที่ศไที่ย) จำาก้ด้) ได้้รบ้รางว้ลอตุั้ส่าหกรรมส่่เขย่วระด้้บ
ท่ี่� 4 ว้ฒนธุรรมส่่เขย่ว (Green Industry Level 4: Green Culture) ท้ี่�งน่� การ
รบ้รองอตุั้ส่าหกรรมส่่เข่ยว ระด้้บท่ี่� 4 (ว้ฒนธุรรมส่่เข่ยว) เป็ีนการเชิด้ช่เก่ยรติั้
ผ่้ปีระกอบการท่ี่�ย่ด้ม้�นในการด้ำาเนินกิจการท่ี่�เป็ีนมิตั้รต่ั้อสิ่�งแวด้ล้อมและม่การ
พฒ้นาอยา่งย้�งยนื

ในปี พ.ศ. 2564 กลุ่่�มบริษััท ดาว ประเทศไทย ได้รับรางวัลุ่อันน�าภาคภูมิใจุ ถึึง 3 รางวัลุ่ 
จุากการรักษัามาตรฐานการผิลุ่ิตที�เป็นมิตรแลุ่ะส�งเสริมสิ�งแวดลุ่้อมของ Dow

รางวัลุ่ท่� Dow ภัาคัภัูมิใจ ในปี พั.ศ. 2564

The Ambassador’s Award for Excellent
in Thai-U.S. Partnership 

The Prime Minister's
Industry Award 2021

รางวัลุ่อ่ตสาหกรรมส่เข่ยวระดับท่� 4 
จากกระทรวงอ่ตสาหกรรม

Awards

2

3

1
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Dow ยึดมั�นในการทำางานที�คำานึงถึึงสังคม สิ�งแวดลุ่้อม ความปลุ่อดภัยแลุ่ะสวัสดิภาพของพนักงาน ช่มชน แลุ่ะผิู้เกี�ยวข้องทั�งหมด
Dow ขอขอบค่ณท่กหน�วยงานที�มอบรางวัลุ่อันทรงค่ณค�าเหลุ่�านี�เพื�อเป็นกำาลุ่ังให้กับทีมงานผิู้อยู�เบื�องหลุ่ังความสำาเร็จุของเรา

Lloyd's Register International
(Thailand) Limited

พ.ศ. 2541 - ปัจุจุ่บัน

พ.ศ. 2544 - ปัจุจุ่บัน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 พ.ศ. 2558 - ปัจุจุ่บัน

ตั�งแต� พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 - 2559

พ.ศ. 2553สภาอ่ตสาหกรรมแห�งประเทศไทย
ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติด้านตัวชี�วัด
สำาหรับการรายงานตัวชี�วัดด้านสิ�งแวดลุ่้อม 
ส่ขภาพ แลุ่ะความปลุ่อดภัย 

กระทรวงอ่ตสาหกรรม

สำานักงานคณะกรรมการอิสลุ่าม
ประจุำาจุังหวัดระยอง

องค์การบริหารจุัดการก๊าซึเรือนกระจุก 
(องค์การมหาชน)

ลุ่ำาดับ ชัื�อรางวัลุ่ หน่วยงานท่�มอบให้ ปีท่�ได้รับ

รางวลัุ่อต่สาหกรรมสีเขยีวระดับที� 4

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564

กรมกิจุการเด็กแลุ่ะเยาวชน กระทรวง
การพัฒนาสังคมแลุ่ะความมั�นคงของมน่ษัย์

หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

กระทรวงอ่ตสาหกรรม

โลุ่�เกียรติค่ณองค์กรที�ทำาค่ณประโยชน์ต�อเด็ก
แลุ่ะเยาวชน

The Ambassador’s Award for Excellent in 
Thai-U.S. Partnership

รางวัลุ่อ่ตสาหกรรมดีเด�น ประเภทเศรษัฐกิจุหม่นเวียน

การรับรองการใช้เครื�องหมายคาร์บอนฟ่ตพริ�นท์
สำาหรับผิลุ่ิตภัณฑ์์

พ.ศ. 2558กรมสวัสดิการแลุ่ะค่้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน

ใบประกาศเกียรติค่ณโครงการ “สถึานประกอบการ
ปลุ่อดภัยเฉลุ่ิมพระเกียรติสมเด็จุพระเทพรัตนราชส่ดาฯ 
สยามบรมราชก่มารี”

การนิคมอ่ตสาหกรรมแห�งประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2563
รางวัลุ่ธรรมาภิบาลุ่สำาหรับความเป็นเลุ่ิศ
ในการจุัดการสิ�งแวดลุ่้อมแลุ่ะความรับผิิดชอบ
ต�อสังคม (ธงขาวดาวเขียว-ดาวทอง)

รางวัลุ่ผิู้ประกอบฮาลุ่าลุ่ดีเด�น

พ.ศ. 2558กรมโรงงานอ่ตสาหกรรม กระทรวงอ่ตสาหกรรมโครงการส�งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย

พ.ศ. 2556 - 2557กระทรวงแรงงานเกียรติค่ณระดับเหรียญ่ทอง ในโครงการรณรงค์
ลุ่ดสถึิติอ่บัติเหต่จุากการทำางานให้เป็นศูนย์

พ.ศ. 2554 - 2564หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยรางวัลุ่องค์กรที�มีผิลุ่งานด้านความรับผิิดชอบ
ต�อสังคมดีเด�น ระดับแพลุ่ตินัม

พ.ศ. 2552 - 2557องค์กรธ่รกิจุเพื�อการพัฒนาอย�างยั�งยืน (TBCSD)ใบรับรองการประช่มสีเขียว

ISO 9001: 2015 Certificate

ISO 14001: 2015 Certificate

FSSC22000 Certification

พ.ศ. 2558 - 2559กรมโรงงานอ่ตสาหกรรม กระทรวงอ่ตสาหกรรมรางวัลุ่มาตรฐานดีเด�นด้านความรับผิิดชอบ
ของผิู้ประกอบการอ่ตสาหกรรมต�อสังคม

พ.ศ. 2558 - 2562โลุ่�รับรองโรงงานอ่ตสาหกรรมเชิงนิเวศ สถึาบันสิ�งแวดลุ่้อมอ่ตสาหกรรม สภาอ่ตสาหกรรม
แห�งประเทศไทย กระทรวงอ่ตสาหกรรม

พ.ศ. 2557รางวัลุ่ชนะเลุ่ิศด้านความรับผิิดชอบต�อสังคม
แห�งภูมิภาคเอเชีย สาขาสิ�งแวดลุ่้อม

Asian Institute of Management-
Ramon V. del Rosario, Sr. Center for 
Corporate Social Responsibility

พ.ศ. 2556รางวัลุ่ ที�หนึ�งในใจุคนทำางาน บริษััท พร้อมพ์ โปรเฟสชันแนลุ่ 
รีซึอร์สเซึส แอนด์ เซึอร์วิสเซึส

พ.ศ. 2559 - 2563มูลุ่นิธิขาเทียมในสมเด็จุพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนีฯโลุ่�เกียรติยศผิู้สนับสน่นกิจุการงานของมูลุ่นิธิขาเทียมฯ

รางวัลุ่ท่� กลุ่่่มบริษััท ดาว ประเทศไทย ได้รับ

Awards
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กลุ่่่มบริษััท ดาว ประเทศไทย

สำานักงานใหญ่
99/1 อาคารบีเจุซึี 2 ซึอยแสงจุันทร์-รูเบีย 
ถึนนส่ข่มวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลุ่องเตย กร่งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2365 7000
โทรสาร 0 2381 1249

สถานท่�ตั�งโรงงาน
นิคัมอ่ตสาหกรรมมาบตาพ่ัด
เลุ่ขที� 8 ถึนนไอ-4 นิคมอ่ตสาหกรรมมาบตาพ่ด
อำาเภอเมือง จุังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0 3867 3000
โทรสาร 0 3868 3991

สถานท่�ตั�งโรงงาน 
นิคัมอ่ตสาหกรรมเอเซิ่ย
เลุ่ขที� 10 หมู� 2 นิคมอ่ตสาหกรรมเอเซึีย
ตู้ ป.ณ. 71 ตำาบลุ่บ้านฉาง อำาเภอบ้านฉาง 
จุังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ 0 3892 5500
โทรสาร 0 3860 5903

ภาพนกกินเปี� ยว 
(Collared kingfisher) 
บริเวณป่าชายเลุ่นปากนำ�าประแส 
อำาเภอแกลุ่ง จุังหวัดระยอง
ถึ�ายโดย ศิรชัย อร่ณรักษั์ติชัย

www.dow.com/thailand
Dow Thailand
Dow Thailand Group


