
 

 

Grow 
มีส่วนในการสนับสนุนคู่ค้า เพ่ิมศักยภาพด้านผลิตภาพ คุณภาพสินค้า ลดการใช้พลังงาน 

และลดมลพิษ 

   

 

 

 

Hydrogen Symposium 

 

Portable Cryotherapy 



 Conserve 
ตั้งเป้าหมาย และผลการด าเนินงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงาน การใช้น ้า 

จากการผลิต และขนส่ง 

 

 

ผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  

ผลการด าเนินงาน 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถ

ส่งสินค้าต่อหนึ่งล้านกิโลเมตร 

(VAFR) 

0.98 0.53 1.01 0.35 0.44 0.23 0.32 0.00 0.09 0.36 0.19 

จ านวนข้อร้องเรียนด้าน

สิ่งแวดล้อม 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

รายงานผลกิจกรรมการขนสง่ ด้านความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม  

ผลการด าเนินงาน 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

อุบัติเหตุถึงขั้นนับเป็นสถิติ

ของพนักงานและผู้รบัเหมา 

0.98 0.53 1.01 0.35 0.44 0.23 0.32 0.00 0.16 0.41 0.00 

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของ 

พนักงานและผู้รับเหมา 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 

จ านวนข้อร้องเรียนด้าน

สิ่งแวดล้อม 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

รายงานการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอ้มขององค์กรร่วมกับพนักงาน 

โครงการ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ การมีส่วนร่วม 

การลดใช้พลังงาน ลดการใช้ไฟฟ้ามากกวา่ 1,210,030 kWhr ต่อปี ตามเป้าหมาย ทีม OPD2 และ POMGA2 

Zero Accident 

Campaign 

โรงงาน 1 และโรงงาน 2 ตามเป้าหมาย EHS&Q 

รางวัลโครงการธรรมภิ

บาลสิ่งแวดล้อม 

ธงขาวดาวเขียว โรงงาน 1 และโรงงาน 2 ตามเป้าหมาย EHS&Q และ POMGA 

ทีมบริหารโรงงาน

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

เกียรติยศ 

การมีส่วนร่วมกบัชุมชน ตามเป้าหมาย CSR 

 



 

Zero Accident Campaign 

 

รางวัลโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม 

 

 

ทีมบริหารโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนเิวศเกยีรติยศ 

  



Care 
ใส่ใจพนักงาน คู่ค้า และชุมชน ผ่านการสร้างวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นความปลอดภัย 

การลดขั้นตอน ถูกต้อง และรวดเร็ว ภายใต้เป้าหมายอุบัติเหตุ อุบัติการเป็นศูนย์ 

และสนับสนุนคู่ค้า และชุมชน โดยศักยภาพของเรา 

   

 

รายงานผลการส่งเสริม สร้าง และสานสัมพันธกั์บผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

โครงการ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ การมีส่วนร่วม 

ซ้อมภาวะฉุกเฉินให้ชุมชนโดยเขา้

ร่วมกับแผนจังหวัด 

เพ่ิมความมั่นใจให้กับชุมชนส านักกะบาก ตามเป้าหมาย ชุมชนส านักกะบาก, 

EH&S, POMGA, 

พนักงานบีไอจี 1 

ท่าน 

ซ้อมภาวะฉุกเฉินให้กับลูกค้า เพ่ือให้สามารถตอบสนองภาวะฉุกเฉินเบื้องต้นได้ และ

มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้แก๊ส

อุตสาหกรรม 

ตามเป้าหมาย POSCO, TRIS 

ให้ความรู้เรื่องแก๊ส N2 และการ 

ซีลผลิตภัณฑ์ด้วยแก๊ส N2 ให้กับ

นักศึกษาธรรมศาสตร์ 

เพ่ือความปลอดภัยการผลิตอาหารของชมุชน ตามเป้าหมาย พนักงานบีไอจี 1 

ท่าน (CSR) 

บริจาคแก๊ส N2 ให้กับชุมชน 

ศพก. บ้านฉาง 

เพ่ือถนอมผลิตภัณฑ์อาหารของชุมชน ตามเป้าหมาย ชุมชน ศพก. บ้าน

ฉาง, พนักงานบีไอจี 

2 ท่าน 

ร่วมกับบริษัทสมาชิกฯและสภา

อุตสาหกรรมระยอง สนับสนุน

มอบห้องความดันลบส าหรบั

ผู้ป่วย 

โควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาล 9 

แห่งในจังหวัดระยอง 

เพ่ือช่วยเหลือโรงพยาบาล และผู้ป่วย 

โควิด-19 

ตามเป้าหมาย พนักงานบีไอจี 1 

ท่าน (CSR) 

ร่วมปลูกต้นไม้ วันสิ่งแวดล้อม

โลก 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว รวมทั้งสง่เสรมิการมีสว่นรว่ม

และตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความ

สมบูรณ์ 

ตามเป้าหมาย พนักงานบีไอจี 4 

ท่าน (CSR, 

EHS&Q) 

โครงการ “บีไอจี ช่วยชุมชน... 

เพ่ือชุมชน” 

เพ่ือช่วยเหลือชุมชนในช่วงสถานะการณ์โควดิ-19  ตามเป้าหมาย ทีมผู้บริหาร และ

พนักงาน 

สนับสนุนอาหารในตู้ปันสขุของ

กนอ.เป็นเวลา 1 เดือน 

เพ่ือช่วยเหลือชุมชนในช่วงสถานะการณ์โควดิ-19 ตามเป้าหมาย พนักงานบีไอจี 1 

ท่าน (CSR) 

บริจาคอุปกรณ์การเรียนรว่มกับ

หน่วยงาน WHA ให้กับโรงเรียน 

20 แห่ง 

เพ่ือส่งเสริมการรู้ให้แก่โณงเรียนอยา่งมปีระสทิธิภาพ ตามเป้าหมาย พนักงานบีไอจี 1 

ท่าน (CSR) 



ร่วมสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรม

ดับบลิวเอชเอชลบุรี1 กิจกรรมวัน

เข้าพรรษาถวายเทียนและปจัจัย

ให้กับวัดต่างๆรอบนิคมฯ 

สนับสนุนกจิกรรมนิคมอุตสาหกรรม และเพ่ือสืบสาน

ประเพณีไทย 

ตามเป้าหมาย พนักงานบีไอจี 1 

ท่าน (CSR) 

ร่วมบริจาคเลือด กับหน่วยงาน 

ESEC 

บริจาคเลือดแก่สภากาชาติไทย ตามเป้าหมาย พนักงานบีไอจี 1 

ท่าน 

สนับสนุนน า้ด่ืมและรว่มกิจกรรม

รักษาประเพณีลงแขกด านาปลูก

ข้าววันแม่กับชุมชนเกาะกกซึ่งเป็น

ชุมชนเชิงนิเวศน์น าร่องของ 

มาบตาพุด 

เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวให้คงอยู่ควบคูไ่ปกับ

อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ตามเป้าหมาย พนักงานบีไอจี 1 

ท่าน (CSR) 

ร่วมกิจกรรมปลูกปา่เฉลิมพระ

เกียรติชุมชนบ้านศาลเจ้า เนินพระ 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาวัน

แม่ 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว รวมทั้งสง่เสรมิการมีสว่นรว่ม

และตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความ

สมบูรณ์ 

ตามเป้าหมาย พนักงานบีไอจี 1 

ท่าน (CSR) 

บริจาคหน้ากากผ้าป้องกนั 

COVID-19 ให้กับโรงเรียนระยอง

วิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม 

ป้องกันอันตรายจากโควดิ-19 ตามเป้าหมาย พนักงานบีไอจี 1 

ท่าน (CSR) 

สนับสนุนกจิกรรมปลูกต้นไม้และ

ปล่อยพันธ์ุปลาในคลองน ้าหูของ

ชุมชนหนองบัวแดงเนือ่งในวันแม่

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว รวมทั้งสง่เสรมิการมีสว่นรว่ม

และตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความ

สมบูรณ์ 

ตามเป้าหมาย พนักงานบีไอจี 1 

ท่าน (CSR) 

เก็บขยะชายหาด International 

Coastal Cleanup (ICC) 

เพ่ือสร้างความตระหนักและหาแนวทางการแก้ปญัหา

ขยะทะเล 

ตามเป้าหมาย พนักงานบีไอจี 1 

ท่าน (CSR) 

ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาวัดหนอง

แฟบ ร่วมกับการนคิม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สนับสนุนกจิกรรมชุมชน และเพ่ือสืบสานประเพณีไทย ตามเป้าหมาย พนักงานบีไอจี 1 

ท่าน (CSR) 

 

  



 

      ซ้อมภาวะฉุกเฉินให้ชุมชนโดยเขา้ร่วมกับแผนจังหวัด 

 

ซ้อมภาวะฉุกเฉินให้กับลูกค้า 

 

ให้ความรู้เรื่องแก๊ส N2 และการซีลผลิตภัณฑ์ด้วยแก๊ส N2 

ให้กับนักศึกษาธรรมศาสตร์ 

 

บริจาคแก๊ส N2 ให้กับชุมชน ศพก. บ้านฉาง 

 

ร่วมกับบริษัทสมาชิกฯและสภาอุตสาหกรรมระยอง 

สนับสนุนมอบห้องความดันลบส าหรับผู้ปว่ย 

โควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาล 9 แห่งในจังหวัดระยอง 

 

ร่วมปลูกต้นไม้ วันสิ่งแวดล้อมโลก 



 

โครงการ “บีไอจี ช่วยชุมชน... เพ่ือชุมชน” 
 

สนับสนุนอาหารในตู้ปันสขุของกนอ.เป็นเวลา 1 เดือน 

 

บริจาคอุปกรณ์การเรียนรว่มกับหนว่ยงาน WHA 

ให้กับโรงเรียน 20 แห่ง 

 

ร่วมสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอชลบุร1ี กิจกรรม

วันเข้าพรรษาถวายเทียนและปจัจัยให้กับวัดต่างๆรอบนคิมฯ 

 

ร่วมบริจาคเลือด กับหน่วยงาน ESEC 

 

สนับสนุนน า้ด่ืมและรว่มกิจกรรมรักษาประเพณลีงแขกด านา 

ปลูกข้าววันแม่กับชุมชนเกาะกก 

 

ร่วมกิจกรรมปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติชุมชนบ้านศาลเจ้า 

เนินพระ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาวันแม่ 

 

บริจาคหน้ากากผ้าป้องกนั COVID-19 ให้กับ 

โรงเรียนระยองวทิยาคมนิคมอุตสาหกรรม 



 

สนับสนุนกจิกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์ุปลาในคลองน ้าหู

ของชุมชนหนองบวัแดงเนือ่งในวันแม่วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

 

เก็บขยะชายหาด International Coastal Cleanup (ICC) 

 

ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาวัดหนองแฟบ ร่วมกับการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

 


