Grow
มีส่วนในการสนับสนุนคู่ค้า เพิ่ มศักยภาพด้านผลิตภาพ คุณภาพสินค้า ลดการใช้พลังงาน
และลดมลพิ ษ

Hydrogen Symposium

Portable Cryotherapy

Conserve
ตั้งเป้าหมาย และผลการดาเนินงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงาน การใช้น้า
จากการผลิต และขนส่ง

ผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ผลการดาเนินงาน
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อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถ
ส่งสินค้าต่อหนึ่งล้านกิโลเมตร
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จานวนข้อร้องเรียนด้าน
สิ่งแวดล้อม

รายงานผลกิจกรรมการขนส่ง ด้านความปลอดภัยและสิง
่ แวดล้อม
ผลการดาเนินงาน
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อุบัติเหตุถึงขั้นนับเป็นสถิติ
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ของพนักงานและผู้รบ
ั เหมา
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของ
พนักงานและผู้รับเหมา
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จานวนข้อร้องเรียนด้าน
สิ่งแวดล้อม

รายงานการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมขององค์กรร่วมกับพนักงาน
โครงการ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์

การมีส่วนร่วม

การลดใช้พลังงาน

ลดการใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,210,030 kWhr ต่อปี

ตามเป้าหมาย

ทีม OPD2 และ POMGA2

Zero Accident
Campaign

โรงงาน 1 และโรงงาน 2

ตามเป้าหมาย

EHS&Q

รางวัลโครงการธรรมภิ
บาลสิง
่ แวดล้อม

ธงขาวดาวเขียว โรงงาน 1 และโรงงาน 2

ตามเป้าหมาย

EHS&Q และ POMGA

ทีมบริหารโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เกียรติยศ

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

ตามเป้าหมาย

CSR

Zero Accident Campaign

รางวัลโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม

ทีมบริหารโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเกียรติยศ

Care
ใส่ใจพนักงาน คู่ค้า และชุมชน ผ่านการสร้างวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นความปลอดภัย
การลดขั้นตอน ถูกต้อง และรวดเร็ว ภายใต้เป้าหมายอุบัติเหตุ อุบัติการเป็นศูนย์
และสนับสนุนคู่ค้า และชุมชน โดยศักยภาพของเรา

รายงานผลการส่งเสริม สร้าง และสานสัมพั นธ์กับผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
โครงการ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์

การมีส่วนร่วม

ซ้อมภาวะฉุกเฉินให้ชุมชนโดยเข้า
ร่วมกับแผนจังหวัด

เพิ่ มความมั่นใจให้กับชุมชนสานักกะบาก

ตามเป้าหมาย

ชุมชนสานักกะบาก,
EH&S, POMGA,
พนักงานบีไอจี 1
ท่าน

ซ้อมภาวะฉุกเฉินให้กับลูกค้า

เพื่ อให้สามารถตอบสนองภาวะฉุกเฉินเบื้องต้นได้ และ

ตามเป้าหมาย

POSCO, TRIS

มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้แก๊ส
อุตสาหกรรม
ให้ความรู้เรื่องแก๊ส N2 และการ
ซีลผลิตภัณฑ์ด้วยแก๊ส N2 ให้กับ
นักศึกษาธรรมศาสตร์

เพื่ อความปลอดภัยการผลิตอาหารของชุมชน

ตามเป้าหมาย

พนักงานบีไอจี 1
ท่าน (CSR)

บริจาคแก๊ส N2 ให้กับชุมชน
ศพก. บ้านฉาง

เพื่ อถนอมผลิตภัณฑ์อาหารของชุมชน

ตามเป้าหมาย

ชุมชน ศพก. บ้าน
ฉาง, พนักงานบีไอจี
2 ท่าน

ร่วมกับบริษัทสมาชิกฯและสภา
อุตสาหกรรมระยอง สนับสนุน

เพื่ อช่วยเหลือโรงพยาบาล และผู้ป่วย
โควิด-19

ตามเป้าหมาย

พนักงานบีไอจี 1
ท่าน (CSR)

ร่วมปลูกต้นไม้ วันสิ่งแวดล้อม

เพื่ อเพิ่ มพื้ นที่สีเขียว รวมทั้งส่งเสริมการมีสว
่ นร่วม

ตามเป้าหมาย

พนักงานบีไอจี 4

โลก

และตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรก
ั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความ
สมบูรณ์

โครงการ “บีไอจี ช่วยชุมชน...
เพื่ อชุมชน”

เพื่ อช่วยเหลือชุมชนในช่วงสถานะการณ์โควิด-19

ตามเป้าหมาย

ทีมผู้บริหาร และ
พนักงาน

สนับสนุนอาหารในตู้ปันสุขของ
กนอ.เป็นเวลา 1 เดือน

เพื่ อช่วยเหลือชุมชนในช่วงสถานะการณ์โควิด-19

ตามเป้าหมาย

พนักงานบีไอจี 1
ท่าน (CSR)

บริจาคอุปกรณ์การเรียนร่วมกับ

เพื่ อส่งเสริมการรู้ให้แก่โณงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามเป้าหมาย

พนักงานบีไอจี 1

มอบห้องความดันลบสาหรับ
ผู้ป่วย
โควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาล 9
แห่งในจังหวัดระยอง

หน่วยงาน WHA ให้กับโรงเรียน
20 แห่ง

ท่าน (CSR,
EHS&Q)

ท่าน (CSR)

ร่วมสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอชลบุรี1 กิจกรรมวัน
เข้าพรรษาถวายเทียนและปัจจัย
ให้กับวัดต่างๆรอบนิคมฯ

สนับสนุนกิจกรรมนิคมอุตสาหกรรม และเพื่ อสืบสาน
ประเพณีไทย

ตามเป้าหมาย

พนักงานบีไอจี 1
ท่าน (CSR)

ร่วมบริจาคเลือด กับหน่วยงาน

บริจาคเลือดแก่สภากาชาติไทย

ตามเป้าหมาย

พนักงานบีไอจี 1

ESEC
สนับสนุนนา้ ดื่มและร่วมกิจกรรม
รักษาประเพณีลงแขกดานาปลูก

ท่าน
เพื่ ออนุรักษ์พื้นที่สีเขียวให้คงอยู่ควบคูไ่ ปกับ
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

ตามเป้าหมาย

พนักงานบีไอจี 1
ท่าน (CSR)

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิม พระ
เกียรติชุมชนบ้านศาลเจ้า เนินพระ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาวัน

เพื่ อเพิ่ มพื้ นที่สีเขียว รวมทั้งส่งเสริมการมีสว
่ นร่วม
และตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรก
ั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความ

ตามเป้าหมาย

พนักงานบีไอจี 1
ท่าน (CSR)

แม่

สมบูรณ์

บริจาคหน้ากากผ้าป้องกัน
COVID-19 ให้กับโรงเรียนระยอง
วิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม

ป้องกันอันตรายจากโควิด-19

ตามเป้าหมาย

พนักงานบีไอจี 1
ท่าน (CSR)

สนับสนุนกิจกรรมปลูกต้นไม้และ
ปล่อยพั นธุ์ปลาในคลองน้าหูของ

เพื่ อเพิ่ มพื้ นที่สีเขียว รวมทั้งส่งเสริมการมีสว
่ นร่วม
และตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรก
ั ษ์

ตามเป้าหมาย

พนักงานบีไอจี 1
ท่าน (CSR)

ชุมชนหนองบัวแดงเนือ
่ งในวันแม่
วันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความ
สมบูรณ์

เก็บขยะชายหาด International
Coastal Cleanup (ICC)

เพื่ อสร้างความตระหนักและหาแนวทางการแก้ปญ
ั หา
ขยะทะเล

ตามเป้าหมาย

พนักงานบีไอจี 1
ท่าน (CSR)

ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาวัดหนอง

สนับสนุนกิจกรรมชุมชน และเพื่ อสืบสานประเพณีไทย

ตามเป้าหมาย

พนักงานบีไอจี 1

ข้าววันแม่กับชุมชนเกาะกกซึ่งเป็น
ชุมชนเชิงนิเวศน์นาร่องของ
มาบตาพุ ด

แฟบ ร่วมกับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ท่าน (CSR)

ซ้อมภาวะฉุกเฉินให้ชุมชนโดยเข้าร่วมกับแผนจังหวัด

ซ้อมภาวะฉุกเฉินให้กับลูกค้า

ให้ความรู้เรื่องแก๊ส N2 และการซีลผลิตภัณฑ์ด้วยแก๊ส N2
ให้กับนักศึกษาธรรมศาสตร์

บริจาคแก๊ส N2 ให้กับชุมชน ศพก. บ้านฉาง

ร่วมกับบริษัทสมาชิกฯและสภาอุตสาหกรรมระยอง
สนับสนุนมอบห้องความดันลบสาหรับผู้ปว
่ ย
โควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาล 9 แห่งในจังหวัดระยอง

ร่วมปลูกต้นไม้ วันสิ่งแวดล้อมโลก

โครงการ “บีไอจี ช่วยชุมชน... เพื่ อชุมชน”

สนับสนุนอาหารในตู้ปันสุขของกนอ.เป็นเวลา 1 เดือน

บริจาคอุปกรณ์การเรียนร่วมกับหน่วยงาน WHA
ให้กับโรงเรียน 20 แห่ง

ร่วมสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอชลบุร1ี กิจกรรม

ร่วมบริจาคเลือด กับหน่วยงาน ESEC

สนับสนุนนา้ ดื่มและร่วมกิจกรรมรักษาประเพณีลงแขกดานา
ปลูกข้าววันแม่กับชุมชนเกาะกก

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติชุมชนบ้านศาลเจ้า
เนินพระ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาวันแม่

บริจาคหน้ากากผ้าป้องกัน COVID-19 ให้กับ
โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม

วันเข้าพรรษาถวายเทียนและปัจจัยให้กับวัดต่างๆรอบนิคมฯ

สนับสนุนกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพั นธุ์ปลาในคลองน้าหู
ของชุมชนหนองบัวแดงเนือ
่ งในวันแม่วน
ั เฉลิมพระชนมพรรษา

ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาวัดหนองแฟบ ร่วมกับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เก็บขยะชายหาด International Coastal Cleanup (ICC)

