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Grow 
มีส�วนในการสนับสนุนคู�ค�า เพ��มศกัยภาพด�านผลิตภาพ คุณภาพสินค�า ลดการใช�พลังงาน และลดมลพ�ษ 

 

 

 

 
Nitro Cold Brew 

 

 
Portable Cryotherapy 
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 Conserve 
 ต้ังเป�าหมาย และผลการดําเนินงาน ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก การใช�พลังงาน การใช�น้ํา จากการผลิต และขนส�ง 

 

 

ผลการดาํเนนิงานด�านความปลอดภยัและสิ�งแวดล�อม 

ผลการดาํเนนิงาน 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

อัตราการเกิดอ�บัติเหตุของรถส�งสินค�าต�อ
หน่ึงล�านกิโลเมตร (VAFR) 

0.98 0.53 1.01 0.35 0.44 0.23 0.32 0.00 0.09 

จํานวนข�อร�องเร�ยนด�านสิ�งแวดล�อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

รายงานผลกจิกรรมการขนส�ง ด�านความปลอดภยัและสิ�งแวดล�อม 

ผลการดาํเนนิงาน 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

อ�บัติเหตุถึงข้ันนับเป�นสถิติของพนักงาน
และผู�รับเหมา 

0.98 0.53 1.01 0.35 0.44 0.23 0.32 0.00 0.16 

อ�บัติเหตุถึงข้ันหยุดงานของ 
พนักงานและผู�รับเหมา 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

จํานวนข�อร�องเร�ยนด�านสิ�งแวดล�อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

รายงานการสร�างวฒันธรรมความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิ�งแวดล�อมขององค�กรร�วมกบัพนกังาน 

โครงการ วตัถปุระสงค�และเป�าหมาย ผลสมัฤทธิ ์ การมสี�วนร�วม 

ฝ�กอบรมจ�ตสํานึกด�าน
สิ�งแวดล�อม 

สร�างความตระหนักรู�ด�านการป�องกันมลพ�ษให�แก�
พนักงานและผู�รับเหมา 

ตามเป�าหมาย พนักงานและผู�รับเหมา 

การลดใช�พลังงาน ลดการใช�ไฟฟ�ามากกว�า 1,620,377.19 kWhr ต�อป� สูงกว�าเป�าหมาย ทีม OPD1 และ POMGA2 
คู�ค�าสีเข�ยว สร�างเคร�อข�าย LINE Green Supplier ตามเป�าหมาย ทีมจัดซื้อ 
อ�ตสาหกรรมสีเข�ยว ระดับ 5 ตามเป�าหมาย EHS&Q 
Zero Accident Gold Level ตามเป�าหมาย EHS&Q 
อ�ตสาหกรรมดีเด�น รางวัลประเภทการบร�หารงานคุณภาพ ตามเป�าหมาย EHS&Q 
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รางวัลอ�ตสาหกรรมสีเข�ยว 

 

 
รางวัล Zero Accident 

 
     รางวัลอ�ตสาหกรรมดีเด�นประเภทการบร�หารงานคุณภาพ 

 

  
  
  
  
  
  

  



5 
 

Care 
ใส�ใจพนักงาน คู�ค�า และชุมชน ผ�านการสร�างวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุ�งเน�นความปลอดภัย การลดข้ันตอน ถูกต�อง และรวดเร็ว 
ภายใต�เป�าหมายอ�บัติเหตุ อ�บัติการเป�นศูนย� และสนับสนุนคู�ค�าและชมุชนโดยศักยภาพของเรา 

   

 

รายงานผลการส�งเสร�ม สร�าง และสานสมัพนัธ�กบัผู�มสี�วนได�ส�วนเสยี 

โครงการ วตัถปุระสงค�และเป�าหมาย ผลสมัฤทธิ ์ การมสี�วนร�วม 

ซ�อมภาวะฉุกเฉินให�ชุมชน
โดยเข�าร�วมกับแผนจังหวัด 

เพ��มความม่ันใจให�กับชุมชนสํานักกะบาก ตามเป�าหมาย ชุมชนสํานักกะบาก, EH&S, 
POMGA 

ซ�อมภาวะฉุกเฉินให�กับลูกค�า เพ�่อให�สามารถตอบสนองภาวะฉุกเฉินเบ้ืองต�นได� และมี
ความรู�ด�านความปลอดภัยในการใช�แก�สอ�ตสาหกรรม 

ตามเป�าหมาย Cypress, DELTA, GIR, 
Harmony Electronics 

มอบอ�ปกรณ�ทางการแพทย�
ให�โรงพยาบาล 

สนับสนุนโรงพยาบาลรัฐท่ีขาดแคลนอ�ปกรณ�ทาง
การแพทย� (ท้ังท่ีเป�นลูกค�า และไม�ใช�ลูกค�า) 

ตามเป�าหมาย โรงพยาบาลมหาว�ทยาลัย
นเรศวร, โรงพยาบาลค�าย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,  
โรงพยาบาลอ�ตรดิตถ�, 
โรงพยาบาลลับแล, โรงพยาบาล
แพร� และตัวแทนพนักงานบีไอจ�
จากทุกสาขา 

บร�จาคน้ําแข็งแห�งให�กรมฝน
หลวง 

สนับสนุนภารกิจกู�ภัยแล�งท่ัวประเทศ และภาวะมลพ�ษ
ฝุ�นสูงในกรุงเทพฯ และปร�มณฑล 

ตามเป�าหมาย กรมฝนหลวง, พนักงานบีไอจ� 8 
ท�าน 

สนับสนุนเคร�่องซีล และก�าซ
ไนโตรเจนให�ชุมชน ศพก. 
บ�านฉาง 

เพ�่อเพ��มมูลค�า และยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ�ของ
ชุมชน (มันทอดแปรรูป) 

ตามเป�าหมาย ชุมชนศพก. บ�านฉาง และ
พนักงานบีไอจ� 7 ท�าน 

สนับสนุนก�าซออกซิเจนช�วย
ทีมฟ�ตบอลหมูป�า 

สนับสนุนออกซิเจน และบุคลากรบรรจ�แก�ส ในภารกิจ
ช�วยเหลือทีมฟ�ตบอล และครูฝ�กท่ีถ้ําหลวง ข�นน้ํานาง
นอน อําเภอแม�สาย จังหวัดเชยีงราย 

ตามเป�าหมาย PG, พนักงานขับรถ, 
หน�วยซีล 

แนะนําว�ธีการเก็บถนอม
อาหารด�วยก�าซไนโตรเจน
ให�กับชุมชน ศพก. บ�านฉาง 

เพ�่อความปลอดภัยการผลิตอาหารของชุมชน ตามเป�าหมาย ชุมชน ศพก. บ�านฉาง, 
พนักงานบีไอจ� 5 ท�าน 

นําตัวแทนชุมชนเกาะกก ไป
ออกบูธการกุศลร�วมกับ 
Empire Tower 

ส�งเสร�มโอกาสการสร�างอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ�
ชุมชน 

ตามเป�าหมาย ชุมชนเกาะกก, EH&S 

ติดต้ังและฝ�กฝนการใช�ถัง
ดับเพลิงให�วัดตากวน 

ป�องกันอัคคีภัยในชุมชน ตามเป�าหมาย PLOM, EH&S 
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      ซ�อมภาวะฉุกเฉินให�ชุมชนโดยเข�าร�วมกับแผนจังหวัด 

 
ซ�อมภาวะฉุกเฉินให�กับลูกค�า Cypress 

 
            ซ�อมภาวะฉุกเฉินให�กับลูกค�า DELTA 

 
ซ�อมภาวะฉุกเฉินให�กับลูกค�า GIR 

 
ซ�อมภาวะฉุกเฉินให�กับลูกค�า Harmony Electronics  

มอบอ�ปกรณ�ทางการแพทย�ให�โรงพยาบาลมหาว�ทยาลัยนเรศวร 

 
มอบอ�ปกรณ�ทางการแพทย�ให� 

โรงพยาบาลค�ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 
มอบอ�ปกรณ�ทางการแพทย�ให�โรงพยาบาลอ�ตรดิตถ� 

 
มอบอ�ปกรณ�ทางการแพทย�ให�โรงพยาบาลลับแล 

 
มอบอ�ปกรณ�ทางการแพทย�ให�โรงพยาบาลแพร� 
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บร�จาคน้ําแข็งแห�งให�กรมฝนหลวง 

 
สนับสนุนเคร�่องซีล และก�าซไนโตรเจนให�ชุมชน ศพก. บ�านฉาง 

 
สนับสนุนก�าซออกซิเจนช�วยทีมฟ�ตบอลหมูป�า 

 
แนะนําว�ธีการเก็บถนอมอาหารด�วยก�าซไนโตรเจนให�กับ 

ชุมชน ศพก. บ�านฉาง 

 
นําตัวแทนชุมชนเกาะกก ไปออกบูธการกุศล 

ร�วมกับ Empire Tower 

 
ติดต้ังและฝ�กฝนการใช�ถังดับเพลงิให�วัดตากวน 

 

 

 

 


