สรุปรายชื่อโรงงานที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว)
ประจาปี 2559 จานวนทั้งสิ้น 106 รางวัล (จานวน 114 โรงงาน)
นิคมฯ มาบตาพุด จานวน 47 รางวัล (52 โรงงาน)
1. กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประกอบด้วย
- บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จากัด
- บริษัท สยามโพลีสไตรีน จากัด
- บริษัท สยามโพลีเอททิลีน จากัด
- บริษัท สยามเลเท็กซ์สังเคราะห์ จากัด
- บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จากัด
- บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จากัด (PV film)
2. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
3. บริษัท ทีพีซี เพสต์เรซิ่น จากัด
4. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จากัด (Site 3)
5. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จากัด
6. บริษัท ไทยเอ็มเอฟซี จากัด
7. บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จากัด
8. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) สาขาที่ 2 : โรงโอเลฟินส์ ไอ-1
9. บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) สาขาที่ 4 : โรงอะโรเมติกส์ 1
10. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) สาขาที่ 12
11. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จากัด (โรงงาน 2)
12. บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)
13. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จากัด
14. บริษัท เอช ซี สตาร์ค จากัด
15. บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จากัด
16. บริษัท ลินเด้ ไฮโค จากัด
17. บริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จากัด
18. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จากัด (Site 1)
19. บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จากัด
20. บริษัท แกรนด์สยามคอมโพสิต จากัด
21. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) สาขาที่ 2 : โรงโพลิเอทิลีน ไอ-1
22. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) สาขาที่ 3 : โรงโอเลฟินส์ ไอ-4
23. บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จากัด (โรงงาน 1)
24. บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จากัด (โรงงาน 2) : NBL
25. บริษัท บี เอส ที อิลาสโตเมอร์ จากัด
26. บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จากัด : JBE
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27. บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จากัด
28. บริษัท อินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จากัด
29. บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จากัด
30. บริษัท โกลว์พลังงาน จากัด (ไอ-4)
31. บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จากัด
32. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จากัด
33. บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จากัด
34. บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จากัด
35. บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
36. บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จากัด
37. บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จากัด (โรงงาน 1)
38. บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จากัด (โรงงาน 2)
39. บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จากัด (มหาชน)
40. บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จากัด (มหาชน)
41. บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จากัด
42. บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จากัด (มหาชน)
43. บริษัท เอส อาร์ เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จากัด
44. บริษัท ไทยสแกนดิค สตีล จากัด
45. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสเตรียล จากัด (มหาชน)
46. บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จากัด
47. บริษัท โนวาสตีล จากัด
นิคมฯ เหมราชตะวันออก จานวน 31 รางวัล (32 โรงงาน)
48. กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก ประกอบด้วย
- บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จากัด
- บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จากัด
49. บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท ไซเทค สเปเชียลตี้ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จากัด
50. บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จากัด
51. บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จากัด
52. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) (ศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 1)
53. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) (ศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3)
54. บริษัท ไทยเพ็ท เรซิน จากัด
55. บริษัท สยามมิตซุย พีทีเอ จากัด
56. บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จากัด
57. บริษัท นิปปอนด์ สตีล แอนด์ ซูมิคิน กัลวาไนซิ่ง จากัด
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58. บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จากัด
59. บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จากัด
60. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จากัด
61. บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) : G-14
62. บริษัท เอ็มไอจี โปรดักชั่น จากัด
63. บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) : H 10,11
64. บริษัท โกลบอลกรีนเคมีคอล จากัด (มหาชน)
65. บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด
66. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จากัด
67. บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จากัด
68. บริษัท โกลว์เอสพีพี 1 จากัด (มหาชน)
69. บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จากัด
70. บริษัท เอ็ม เอ อาร์ ซี (ไทยแลนด์) จากัด
71. บริษัท เคแอลเจ ออร์แกนิค (ประเทศไทย) จากัด
72. บริษัท เอเชีย ปิโตรเลียม จากัด
73. บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จากัด
74. บริษัท อาราคาวา เคมิคัล (ไทยแลนด์) จากัด
75. บริษัท โฟลว์เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จากัด
76. บริษัท แพคเดลต้า จากัด
77. บริษัท อดิตยา เบอร์ลา เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จากัด คลออัลคาลี
78. บริษัท ร็อกวูล (ประเทศไทย) จากัด
นิคมฯ ผาแดง จานวน 4 รางวัล (4 โรงงาน)
79. บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จากัด
80. บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จากัด
81. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) สาขาที่ 11
82. บริษัท ผาแดง อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)
นิคมฯ เอเชีย จานวน 10 รางวัล (12 โรงงาน)
83. บริษัท โมเมนทีฟ เพอร์ฟอร์มานส์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จากัด
84. บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จากัด
85. บริษัท อิวอนิก ไทยแอโรซิล จากัด
86. บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จากัด
87. บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี (ประเทศไทย) จากัด
88. บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จากัด
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89. กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ประกอบด้วย
- บริษัท สยามเลเท็กซ์สังเคราะห์ จากัด
- บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
- บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จากัด
90. บริษัท โกล์ว พลังงาน จากัด (มหาชน) : พลังงานแสงอาทิตย์
91. บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จากัด
92. บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จากัด
นิคมฯ อาร์ ไอ แอล จานวน 5 รางวัล (5 โรงงาน)
93. บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จากัด
94. บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จากัด
95. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จากัด
96. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) สาขาที่ 5 : โรงอะโรเมติกส์ 2
97. บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จากัด
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จานวน 9 รางวัล (9 โรงงาน)
98. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด
99. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด
100. บริษัท เก็คโค่-วัน จากัด
101. บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จากัด
102. บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จากัด
103. บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จากัด
104. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จากัด
105. บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จากัด
106. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด
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สรุปรายชื่อโรงงานที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวทอง)
ต่อเนื่อง 6 ปี (2554–2559) จานวนทั้งสิ้น 39 รางวัล (จานวน 45 โรงงาน)
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จานวน 17 รางวัล ( 22 โรงงาน)
1) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประกอบด้วย
- บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จากัด
- บริษัท สยามโพลีสไตรีน จากัด
- บริษัท สยามโพลีเอททิลีน จากัด
- บริษัท สยามเลเท็กซ์สังเคราะห์ จากัด
- บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จากัด
- บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จากัด (PV film)
2) บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
3) บริษัท ทีพีซี เพสต์เรซิ่น จากัด
4) บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จากัด (Site 3)
5) บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จากัด
6) บริษัท ไทยเอ็มเอฟซี จากัด
7) บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จากัด
8) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) สาขาที่ 2 : โรงโอเลฟินส์ ไอ-1
9) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) สาขาที่ 4 : โรงอะโรเมติกส์ 1
10) บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) สาขาที่ 12
11) บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จากัด (โรงงาน 2)
12) บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)
13) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ จากัด
14) บริษัท เอช ซี สตาร์ค จากัด
15) บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ
16) บริษัท ลินเด้ ไฮโค จากัด
17) บริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จากัด
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก จานวน 12 รางวัล (13 โรงงาน)
18) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก ประกอบด้วย
- บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จากัด
- บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จากัด
19) บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท ไซเทค สเปเชียลตี้ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จากัด
20) บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จากัด
21) บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จากัด
22) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) (ศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 1)
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23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

บริษัท ไทยเพ็ท เรซิน จากัด
บริษัท สยามมิตซุย พีทีเอ จากัด
บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จากัด
บริษัท บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จากัด
บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) : G-14
บริษัท เอ็มไอจี โปรดักชั่น จากัด

นิคมฯ ผาแดง จานวน 2 รางวัล (2 โรงงาน)
30) บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จากัด
31) บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จากัด
นิคมฯ เอเซีย จานวน 3 รางวัล (3 โรงงาน)
32) บริษัท โมเมนทีฟ เพอร์ฟอร์มานส์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จากัด
33) บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จากัด
34) บริษัท อิวอนิก ไทยแอโรซิล จากัด
นิคมฯ อาร์ไอแอล จานวน 4 รางวัล (4 โรงงาน)
35) บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จากัด
36) บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จากัด
37) บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จากัด
38) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) สาขาที่ 5 : โรงอะโรเมติกส์ 2
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จานวน 1 รางวัล (1 โรงงาน)
39) บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด

