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สารจากประธานกรรมการบริหาร
MESSAGE FROM CHIEF EXECUTIVE OFFICER

 ตลอดระยะเวลา50ปีแห่งการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเน่ืองของน�า้ตาล

บรีุรัมย์นัน้การสร้างโอกาสทางธุรกิจและการเตรียมความพร้อมรับมือกบัอปุสรรคต่างๆ

ยอ่มท�าไมไ่ด้	 หากปราศจากรากฐานอนัแข็งแกร่งของบริษัทฯ	ซึง่ก็คือ	 กลยทุธ์ทางธรุกิจ

ท่ีเหมาะสม	ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการด�าเนินธรุกิจ	ความปลอดภยัในการท�างาน

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	การดแูลเกษตรกรและชมุชนอย่างใกล้ชิดการยอมรับ

จากสงัคมและท่ีส�าคญัคือการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอย่างต่อเน่ือง..สิ่งเหล่านี ้

นอกจากจะเป็นรากฐานท่ีมัน่คงแล้วยงัเป็นปัจจัยให้เกิดการพฒันาร่วมกันและสร้าง

คณุคา่ให้กบัผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งยัง่ยืน

	 การด�าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมของน� า้ตาลบุรีรัมย์เป็น

สิ่งท่ีส�าคัญย่ิงต่อการบริหารจัดการองค์กรและต่อการพัฒนาสังคมในยุคปัจจุบัน		

การท่ีน�า้ตาลบุรีรัมย์จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นัน้จ�าเป็นต้องมีเป้าหมายเชิงสังคมท่ี

เก่ียวข้องกบัการพฒันาอยา่งยัง่ยืนด้วย	เชน่	การรักษาสิง่แวดล้อม	การสร้างความเสมอภาค		

และความเป็นธรรมทางสังคม	การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีส่งเสริม	การกระจาย	รายได้		

การส่งเสริมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคม	 การสร้างความ

สมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียขององค์กร	อนัประกอบด้วย	ผู้ลงทนุ	ผู้ ถือหุ้นพนกังาน	

ลกูค้า	คูค้่าตา่งๆ	ตลอดจนชมุชนท่ีอยูแ่วดล้อมท่ีตัง้ขององค์กร	โดยประเดน็ตา่งๆท่ีกลา่ว

มานีเ้ป็นเร่ืองส�าคญั	และเป็นสิง่ท่ีน�า้ตาลบรีุรัมย์ได้ค�านงึถงึมาโดยตลอด
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	 ในการด�าเนินธุรกิจให้ประสบผลส�าเร็จ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจบุนัท่ีผลส�าเร็จของ

การด�าเนินธุรกิจไม่ได้วดัจากผลประกอบการเพียงอย่างเดียวหากแต่วดัจากการตอบสนอง

ต่อความคาดหวงัของสงัคมด้วยซึง่จะมีสว่นส�าคญัต่อความอยู่รอดและการเติบโตอย่างยัง่ยืน

ขององค์กรในอนาคตการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

สงัคมและประเทศให้ยั่งยืนนัน้น�า้ตาลบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม

อย่างตอ่เน่ือง	 และได้ก�าหนดให้ความรับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นสว่นหนึง่ของกลยทุธ์	 แผนงาน	

และกระบวนการด�าเนินงานท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับบริษัทและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ด�าเนินธุรกิจขององค์กรใหก้าวไปสูก่ารเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งท่ีส�าคญั	ผู้บริหารองค์กรต้อง

สร้างสมดลุระหว่างการด�าเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กนั

ไป									

	 ตลอดปี	 2560	 น�า้ตาลบรีุรัมย์ได้มุ่งเน้นการสง่เสริมอาชีพเพ่ือยกระดบัความเป็นอยู่

ท่ีดีของคนในชมุชน	 เช่น	 การสง่เสริมอาชีพเสื่อกกทอมือชมุชนโศกดู่	 และอาชีพผ้าซิ่นตีนแดง	

ทอมือชมุชนคบูอน	 โรงเรียนบ้านหนองขวางภายใต้โครงการ	 BRR	 ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้				

อีกทัง้เรายงัได้ท�ากิจกรรมสร้างความเข็มแข็งของกลุม่คนในชมุชน	และจดักิจกรรมศกึษาดงูาน

เพ่ือพฒันาและสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภณัฑ์	 ตลอดจนรับซือ้สินค้าจากชมุชน	 เพ่ือจดัท�า

เป็นของท่ีระลกึของบริษัทเพ่ือมอบในเทศกาลปีใหม่	หรือในโอกาสตา่งๆ	โดยบริษัทจะไม่หยดุ

และร่วมพฒันาสงัคม	 เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่	 การยอมรับ	 และความไว้วางใจจากชมุชนและ

สงัคมตอ่ไป

	 สุดท้ายนี	้ในนามคณะกรรมการบริษัท	ขอขอบคุณนักธุรกิจไร่อ้อย	ท่านผู้ ถือหุ้ น	

ลกูค้า	 คูค้่า	 พนกังาน	 และผู้มีสว่นได้เสยีทกุทา่น	 ท่ีสนบัสนนุและมีสว่นชว่ยพฒันาบริษัทให้

เจริญก้าวหน้า	บริษัทจะยดึมัน่ด�าเนินตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจ	เพ่ือพฒันาธรุกิจน�า้ตาลทราย				

และพลงังานทดแทนให้เติบโตอย่างยัง่ยืนควบคูก่บัชมุชนและสงัคมสืบไป	
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 Throughout	BRR’s	50	years	of	development	and	steady	growth,	

it	 can	 be	 said	 that	 business	 opportunity	 and	 the	 ability	 to	 	 tackle	 any	

obstacles	 couldn’t	 have	 been	 possible	 without	 the	 strong	 foundation,	

namely	 the	 appropriate	 business	 strategy,	 transparency	 and	 good	

governance	practices.	Besides,	we	have	also	focused	on	working		safety,	

environmental	 responsibility,	 cane	 growers	 andcommunities	 care	 and	

continuously	development	of	 human	 resources.	We	believe	 these	 lead	

to the close collaboration of all stakeholders and of course   sustainable 

value creation for our business.

	 Corporate	responsibility	work	is	essential	for	organization	management

and	the	current	social	development	context.	To	maintain	sustainable	growth,	

BRR	has	set	targets		related	to	sustainable	development,	for	example,	

environmental		preservation,	fairness,	income	generation	and	living	standard

improvement.	We	aim	to	build	strong		relationship	with	all	stakeholders	

–shareholders,	 consumers,	 business	 partners,	 staffs	 and	 neighboring	

communities.	

	 To	success	in	today	business	where	profit	is	not	only	an	answer,																																																																																										

organization	 has	 to	 fulfill	 social	 expectation	 to	 prevail	 and	 ensure	

sustainable growth. BRR  has continuously conducted CSR activities and 

set	CSR	as	part	of	business	strategy	for	strong		future	growth.	Balance	on	

business	and	social		responsibility	is	a	delicate	matter	and	needed			to	be	

carefully	maintained.

	 In	 2017,	 Buriram	 Sugar	 PLC.	 focused	 our	 CSR	 works	 on	

occupational	 development	 to	 enhance	 community	 members	 and	 their	

offspring	 living	 conditions.	 Hand-woven	 reed	 mat	 	 occupation	 group	

was	established	in	Sokdu	and	hand-woven	local	sarong	group	was	also	

established	 at	 Kubon	 community.Field	 trips	 were	 also	 held	 to	 further	

educated	members	on	products’	value-added	techniques	and	marketing.	

We	also	purchased	some	of	 their	products	 to	use	as	Company’s	New	

Year	souvenirs.	We	are	yet	to	finish	this	endeavor.	We	opt	to	grow	with	the	

communities	and	society.

	 On	behalf	of	BRR’s	Board	of	Directors,	 I	would	 like	to	sincerely	

express	my	gratitude	to	our	cane	growers,	shareholders,	trade	partners,	

staffs	and	other	stakeholders	for	all	your	supports	given	to	us	throughout	

the	year	and	we	hope	to	count	on	your	supports	in	the	future	as	well.
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ปการผลิต 2559/60 สกัดน้ำตาลได 112.01KG/ตันออย 

โดยมีวัตถุดิบออยเพิ่มขึ้นเปน 2.2 ลานตันออย

และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 3 ลานตันออยในปการผลิต ป 2560/61

One ton of suagr cane could extract 112.01KG of Sugar.

กากออย
250-260 กิโลกรัม
Bagasses

40-50 กิโลกรัม

กากตะกอน
หมอกรอง
Filter cake
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 บริษัท	น�า้ตาลบุรีรัมย์	จ�ากัด(มหาชน)	ด�าเนินธุรกิจ									

มาตัง้แต	่ปี	พ.ศ.	2507	มีทนุจดทะเบียน	676,750,000.00	บาท	

มีสถานะเป็นบริษัทมหาชน	 โดยจดทะเบียนซือ้ขายหลกัทรัพย์

ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย		ตัง้แตว่นัท่ี	6	พฤศจิกายน	

2557	โดยใช้สัญลักษณ์	“BRR” 	ส�านักงานใหญ่	ตัง้อยู่

เลขท่ี	237	หมูท่ี่	2	บ้านสาวเอ้		ต�าบลหินเหลก็ไฟ		อ�าเภอคเูมือง																									

จงัหวดับรีุรัมย์

		 Buriram	 Sugar	 Public	 Company	 Limited	 was	

established	 in	 1964.	 The	 Company	 registered	 in	 the	

Stock	Exchange	of	Thailand	on	November	6,	2014	with																	

symbol	“BRR”	and	has	a	fully-paid	registered	capital	of																											

THB	676,750,000.	The	Company’s	head	off ice	is	

located	at	237,	Moo	2,	Baan	Sao	Ae,	Hin	Lek	Fai	Khu	muang,	

Buriram	Province	31190,	Thailand.	

BURIRAM SUGAR 
บริ ษั ท  น�้ า ต า ล บุ รี รั ม ย ์  จ� า กั ด ( ม ห า ช น )
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การจดัท�ารายงาน
 รายงานแห่งความยั่ง ยืน	(Susta inabi l i ty 	Report )	
ของบริษัท	 น�า้ตาลบุรีรัมย์	 จ�ากัด(มหาชน)	 ปี	 2560	 ได้จัดท�า
ขึน้เพ่ือเปิดเผยนโยบายกลยุทธ์	 แนวทางการด�าเนินงานผลการ
ด�าเนินงานของประเด็นธรรมาภิบาลและความเป็นธรรมทาง
ธุรกิจ	สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน	การจัดการสิ่ง
แวดล้อมประเด็นผู้ บริโภคการพัฒนาชุมชน		และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและผู้ มีส่วนได้เสียโดยครอบคลุมผล
การด�าเนินงานระหว่าง	วนัท่ี	1	มกราคม	2560	ถึง	31	ธันวาคม	
2560
	 รายงานแห่งความยั่งยืนเล่มนีถู้กจัดท�าขึน้เป็นฉบับท่ี		3	
ตามแนวทางการรายงานของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(รายงาน	 56-1	 ส่วน	 10)
กระบวนการท�ารายงานฉบับนีค้�านึงถึงหลักการก�าหนดเนือ้หา
ตามแนวทางของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์โดยพิจารณาความครอบคลุมของผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียทัง้หมด	และ	บริบทด้านความยั่งยืน	ท่ีมีความส�าคญัต่อ
บริษัทฯ	

The Making of this report
 This	 2017	 Sustainability	 Report	 was	 produced	 to	
disseminate	 information	 on	 the	 Company’s	 strategy	 and	
practices	 on	 good	 governance	 and	 business	 ethics,	
environment	 management,labor	 rights,	 consumers’	 rights,	
human	rights	and	extra	occupation	development	program	for		
neighboring	communities	as	well	as	stakeholders’	rights	from	
January	1,	2017	to	December	31,	2017.
	 The	 report	 was	 produced	 in	 accordance	 to	 the			
Securities		and	Exchange		Commission	of	Thailand’s	Report	
56-1	Section	10’s	guidance.Contents	are	 in	consistent	with	
the Stock of Thailand’s guidance with the realization on all 
stakeholders’	 rights	 and	 on	 sustainable	 context.	 Auditing	
process	was	 conducted	 throughout	 and	 in	 consistent	with	
informtion	from	each	business	unit.

เกี่ยวกับรายงานฉับบนี้

ABOUT THIS REPORT
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Land of Sweet Cane, Aromatic Sugar, Wealthy and Cheerful Cane Growers



ดินแดนอ้อยหวำนน�้ำตำลสวย ชำวไร่ร�่ำรวยและมีควำมสุข
Land of Sweet Cane, Aromatic Sugar, Wealthy and Cheerful Cane Growers



การระบุประเด็นส�าคัญ

IDENTIFIED MATERIAL  ASPECT AND BOUNDARIES 

 การจดัท�ารายงานความยัง่ยืนน�า้ตาลบรีุรัมย์	ประจ�าปี	2560	ฉบบั

นี	้ แสดงถงึการรายงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของน�า้ตาลบรีุรัมย์	

โดยแสดงถึงกรอบการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมี

แบบแผน	 ซึง่จะสอดคล้องกบัความมุง่มัน่ในการเป็นสถานประกอบการ

ท่ีพฒันาควบคูไ่ป	พร้อมกบัชมุชนอยา่งยัง่ยืน	ตามนโยบายท่ีวา่

“การพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม
และสร้างความเจริญให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน”

	 รายงานฉบบันีจ้ะสะท้อนถงึกรอบการด�าเนินธรุกิจท่ีรับผิดชอบตอ่

สงัคม	 โดยครอบคลมุตัง้แตป่ระเดน็ของ	 ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ

ทางธรุกิจ	 การจดัการด้าน	 	 สิง่แวดล้อม	 แรงงาน	 ผู้บริโภค	 สทิธิมนษุย

ชน	 	 การพฒันาสง่เสริมอาชีพชมุชนให้มีความยัง่ยืน	 ตลอดจนผู้ มีสว่น

ได้เสียอยา่งชดัเจน	ซึง่รายงานฉบบันีไ้ด้จดัท�าจากข้อมลูท่ีเป็นข้อเทจ็จริง						

โดยสามารถตรวจสอบได้จากแหล่งข้อมลูทัง้จากภายในและภายนอก

ของน�า้ตาลบรีุรัมย์		

	 รายงานฉบบันีย้ังมีเนือ้หาสาระ	 ท่ีมีบทบาทส�าคญัในการสร้าง

ความเข้าใจ	 เก่ียวกับการด�าเนินงานของน�า้ตาลบุรีรัมย์	 ให้พนักงาน

ได้น�าไปเป็นแนวทางในการประยกุต์ใช้กบังานด้าน	 “CSR”	 ทัง้ภายใน

องค์กรและภายนอกองค์กร	 ซึง่จะน�าไปสูก่ารด�าเนินธรุกิจขององค์กรให้

พฒันาตอ่ไปได้อยา่งยัง่ยืน
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กระบวนการ การประเมินประเด็นที่ส�าคัญต่อความยั่งยืน

DEFINING REPORT CONTENT AND TOPIC BOUNDARIES

 น�า้ตาลบรีุรัมย์ ค�านงึถึงประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการด�าเนินธุรกิจ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง

พิจารณาประเด็นท่ี สอดคล้องกบัความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ เพ่ือ ใช้ในการประเมินประเด็นท่ีส�าคญั

ตอ่ความยัง่ยืนของบริษัทฯ โดยน�าหลกัการประเมินประเด็นท่ีส�าคญัตอ่ความยัง่ยืน (Materiality Assessment) 

ของ Global Reporting Initiative (GRI) มาประยกุต์ใช้ ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

การด�าเนินการ

ขัน้ตอนที ่1: การระบุประเด็นทีเ่ก่ียวข้อง 

(IDENTIFICATION) 
  	 การระบปุระเดน็ส�าคญัท่ีมีผลกระทบตอ่
ความยั่งยืนของบริษัทฯซึ่งครอบคลุมในมิติด้าน
เศรษฐกิจ	 สงัคมและสิง่แวดล้อม	 โดยพิจารณา
จาก	 กลยทุธ์เชิงธรุกิจ	 ความเสี่ยง	 ความท้าทาย	
ความคาดหวงั	 ตวัชีว้ดัมาตรฐาน	 ของ	 GRI	 แนว
โน้มของธุร กิจโลกและในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน	 อีกทัง้ 	 ความสนใจของผู้ มีส่วนได้
เสี ยทัง้ภายในและภายนอกองค์กรรวมถึงการ
รวบรวม	ประเด็นต่างๆท่ีใกล้เคียงกันมาจัดเป็น
กลุม่ประเดน็	 (Aspects)	 อนัเป็นการ	 น�าไปสูก่าร
บริหารจดัการของบริษัทฯ	 ได้อยา่งเหมาะสมกบัผู้
มีสว่นได้เสีย	ทกุฝ่าย

•	 แนวปฏิบตักิารพฒันาอยา่งยัง่ยืนของ	บมจ.

น�า้ตาลบรีุรัมย์	และบริษัทฯ	ในเครือ

•	 แนวทางปฏิบตัสิากล	ได้แก่	GRI	G4	,และอ่ืนๆ	

•	 การรับฟังความคดิเหน็จากผู้ มีสว่นได้เสียทัง้

ภายในและภายนอกองค์กร

•	 	การส�ารวจความผกูพนัของพนกังานประจ�าปี	

•	 การส�ารวจความพงึพอใจของชมุชน	

•	 การส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้า	

•	 กระบวนการพฒันาภาพลกัษณ์องค์กร

•	 	การรับข้อร้องเรียนผา่นชอ่งทางตา่งๆ

•	 	การประเมินความเสี่ยงขององค์กร	

•	 การประชมุเชิงปฏิบตักิารร่วมกบักลุม่ผู้บริหาร

ของ	บริษัทฯ

แนวทางการปฏิบัติ

ขัน้ตอนที ่2: การพฒันาการรายงานอย่าง

ต่อเนือ่ง (REVIEW) 
การทบทวนและพฒันาการรายงานอย่างต่อเน่ือง

โดยทวนสอบรายงาน	 ความยั่งยืนเพ่ือให้มั่นใจ

ว่าการก�าหนดประเด็น ท่ีส�าคัญของบริษัทฯ	

ตอบสนองต่อความคาดหวงัและความสนใจของ

ผู้ มีสว่นได้เสีย	และพฒันา	กระบวนการมีสว่นร่วม

กบัผู้ มีสว่นได้เสียเพ่ือสะท้อนถึงประเด็นท่ีผู้ มีสว่น	

ได้เสียให้มีความสนใจได้ดีย่ิงขึน้

•	 การทวนสอบรายงานความยัง่ยืนโดยหนว่ยงาน

ภายนอก	

•	 การรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะผา่นชอ่งทาง

ตา่งๆ	

•	 การประชมุกลุม่ยอ่ยจากหนว่ยงานความยัง่ยืน	

เพ่ือทบทวนการรายงาน	ผลการด�าเนินงานด้าน

การพฒันาอยา่งยัง่ยืน
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การด�าเนินการ

ขั้นตอนที่ 3: การทวนสอบประเด็น

ส�าคัญของรายงาน (VALIDATION)

 การจดัท�าผลสรุปประเดน็ท่ีส�าคญัตอ่บริษัทฯ	

โดยรวบรวมผลการ	 ประเมินประเดน็ท่ีส�าคญัและ

ระบุความสอดคล้องระหว่างประเด็นท่ีส�าคัญ											

กบัหมวดการรายงานของ	 GRI	 (GRI	 Aspects)	

เสนอต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ	 เพ่ือพิจารณา

ประเด็นส� าคัญด้านความยั่ง ยืน 	 ขอบเขต

ของรายงานและ	 ตรวจสอบการประเมินดงักลา่ว	

เพ่ือให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมประเด็น	

ส�าคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ	รวมถึงการน�าเสนอ

ผลสรุปให้กบัคณะกรรมการ	 จดัการของบริษัทฯ																						

เป็นผู้ทบทวนและอนมุตัิเนือ้หาในประเด็นส�าคญั														

เพ่ือน�าเสนอในรายงานความยัง่ยืนประจ�าปี

•	 การประชมุกลุม่ยอ่ยแตล่ะหนว่ยงานเพ่ือ

ทบทวนระดบัความส�าคญั	ท่ีวิเคราะห์จากผู้ มี

สว่นได้เสียภายนอก	

•	 กลุม่ผู้บริหารของบริษัทฯ	ประชมุและทบทวน

ประเดน็ท่ีส�าคญัตอ่ความยัง่ยืน	ของบริษัทฯ

แนวทางการปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 4: การพัฒนาการรายงาน

อย่างต่อเนื่อง (REVIEW) 
การทบทวนและพฒันาการรายงานอย่างต่อ

เน่ืองโดยทวนสอบรายงาน	 ความยั่งยืนเพ่ือให้

มัน่ใจว่าการก�าหนดประเด็นท่ีส�าคญัของบริษัทฯ	

ตอบสนองตอ่ความคาดหวงัและความสนใจของผู้

มีสว่นได้เสีย	 และพฒันา	 กระบวนการมีสว่นร่วม

กบัผู้ มีสว่นได้เสียเพ่ือสะท้อนถึงประเด็นท่ีผู้ มีสว่น	

ได้เสียให้มีความสนใจได้ดีย่ิงขึน้

•	 การทวนสอบรายงานความยัง่ยืนโดยหนว่ย

งานภายนอก	

•	 การรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะผา่นชอ่ง

ทางตา่งๆ	

•	 การประชมุกลุม่ยอ่ยจากหนว่ยงานความ

ยัง่ยืน	เพ่ือทบทวนการรายงาน	ผลการด�าเนิน

งานด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืน
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แผนภาพแสดงประเด็นที่ส�าคัญ
MATERIAL APECT MATRIX 

ความส�าคัญต่อธุรกิจ

คว
าม

ส�า
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อ

แรงงานอย่างมีจริยธรรม

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความโปร่งใสภายในองค์กร

ความหลากหลายทางชีวภาพ

การรักษาสิ่งแวดล้อม
และการจัดการสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นวัตกรรมและ
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ชุมชน
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นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 ตามนโยบาย CSR ของ บริษัท น�า้ตาลบรีุรัมย์  จ�ากดั(มหาชน)  ด้วยความมุง่มัน่

ท่ีจะสร้างให้ธรุกิจมีการเตบิโตอยา่งยัง่ยืน ควบคูก่บัการพฒันาสภาพชีวิตความเป็นอยูข่อง

เกษตรกรชาวไร่อ้อยและชมุชนข้างเคียงให้ดีขึน้ บริษัท น�า้ตาลบรีุรัมย์ จ�ากดั (มหาชน) จงึได้

ก�าหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility – CSR) 

ท่ียดึหลกัแนวคดิตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้ในปี 2507 คือ

 With the aim to strive for sustainable business growth in parallel with 

cane  growers and communities’ members living standard improvement, BRR has                

initiated some sorts of practices since 1963 which nowadays called Corporate     

Social Responsibility (CSR):

 การพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม

 และสร้างความเจริญให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
Growth in Business, Sound in Environment & Sustainability in Community Development

ภายใต้กรอบปณิธาน GCECS โปร่งใส รับผิดชอบ สิง่แวดล้อม ชมุชน ยัง่ยืน                                         

Under GCECS determination on transparency, environmental

G - Governance 
“โปร่งใสในการประกอบธรุกิจ  Conduct Business with Transparency”

 C - Commitment 
“มุง่มัน่รับผิดชอบ Determination to Responsibility”

 E -  Environment
“รักษาสิง่แวดล้อม  Environmental Preservation”

 C - Community
“สูจ่ดุหมายพร้อมชมุชน” “Go Along with Community”

 S - Sustainable 
“อยูด้่วยกนัอยา่งยัง่ยืน” “Stay Sustainability”
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กลยุทธ์การด�าเนินการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

Strategy on Corporate Social Responsibility

 การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของ บริษัท น�า้ตาลบรีุรัมย์ จ�ากดั

(มหาชน) เร่ิมต้นจากภายในองค์กร และขยายออกสูช่มุชนใกล้เคียงตลอดจนสงัคมในระดบั

ประเทศ โดยมีกลยทุธ์หลกัในการด�าเนินงาน  4 ประการ ได้แก่    

 CSR’s works at BRR starts within organization, then expanding to 

neighboring   communities, then to a bigger picture, society. Main CSR strategy              

comprises of 4 pillars:

1สร้างส�านึกจิตสาธารณะในพนกังานและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในโครงการ

จิตอาสาตา่งๆ  ของบริษัทฯ  Create public mind awareness among staffs and 

encourage them to  participate in Company’s Public service projects

2เน้นการท�ากิจกรรมหรือโครงการCSRกับชุมชนในเชิงลึกโดยใช้ปรัชญา                      

”น�้ำตำลสร้ำงในไร่” Emphasis and apply “Sugar Made in the Field”                   

philosophy on every CSR activities or projects.

3ท�าโครงการ ร่วมกบั สถาบนัเอกชนหรือราชการ องค์กรท่ีไมแ่สวงหาผลก�าไรและชมุ

ชนรอบๆบริเวณบริษัทฯท่ีเป็นผู้น�าทางด้านความคดิทางสงัคม

Initiate joint-projects with tradition and not-tradition opinion leaders 

government agencies, non-governmental organizations (NGOs) and surrounding 

communities.

4น�าผลพลอยได้ท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตน�า้ตาลทรายไปท�าโครงการด้าน 

CSR ให้เป็นประโยชน์ทัง้ต่อบริษัทฯและสังคม Use sugar production’s 

by-products in CSR projects for society and  business benefits
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TEAM
ค่านิยมองค์กร

T    Talk คือการส่ือสารเพ่ือให้ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีบริษัทได้

วางไว้อนัจะท�าให้การประสานทัง้ภายนอกภายในเกิดขึน้ได้อย่างไร้รอย

ต่อทัง้ยงัส่งต่อสินค้าและบริการท่ีได้ต่อลกูค้าอีกทัง้ท�าให้ชาวไร่เห็นถึงความ

จริงใจและเอาใจใส่ท่ีจะดแูลให้เกิดผลผลิตสงูสดุ

E  Expert&Education คือการสร้างมืออาชีพจากการเรียนรู้ และพัฒนา

อย่างไม่หยุดยัง้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้ นและผู้ บริหารได้ตระหนักแล้วว่าการ

สร้างมืออาชีพจะสามารถสร้างผลตอบแทนท่ียั่งยืนให้กับองค์กรได้อีก

ทัง้เป็นการยกระดบัความสามารถของพนกังานให้ก้าวหน้าในสายอาชีพตอ่ไป 

เน่ืองจากองค์กรส่งเสริมการสร้างคนดีให้เป็นคนเก่ง0อันจะเป็นการสร้าง

คุณค่าและความน่าเช่ือถือในการให้ค�าแนะน�าตลอดจนการส่งเสริมให้

เกษตรกรเกิดความรักในอาชีพธุรกิจไร่อ้อยดังปณิธานของกลุ่มน� า้ตาล

บุรีรัมย์ว่า“น�้ำตำลสร้ำงในไร่”และช่างฝีมือดงักล่าวยงัสามารถผลิตและส่ง

มอบสินค้าท่ีดี(มีคณุภาพ)อีกทัง้ยงัสร้างผลกระทบต่อสขุภาพอย่างยัง่ยืน

A Achievement คือ การมีสว่นร่วมรับผิดชอบทัง้ทีมอย่างซ่ือสตัย์ซึง่การ

มีส่วนร่วมรับผิดชอบนีเ้ป็นการแสดงออกถึงสิ่งท่ียึดมัน่ในความถูกต้อง 

มัน่คงในความดีอนัจะเป็นรากฐานท่ีจะส่งต่อให้กับผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ภายใน

และภายนอกได้ประจกัษ์ อีกทัง้เกิดความผกูพนั เช่ือมัน่เช่ือใจตอ่กนั อนัจะ

น�าพาให้ธุรกิจด�าเนินไปอย่างราบร่ืนอีกทัง้เจริญเติบโตได้ปวยกนัอย่างมัง่คง

และยัง่ยืน

M     Motivation คือจิตส�านกึแห่งความส�าเร็จ เป็นหนึง่ในบทบาทหน้าท่ี

ความรับผิดชอบเม่ือได้รับเป้าหมายการท�างานท่ีชดัเจนแล้ว ควรมีการ

ดแูลเอาใจใส่ต่อบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถอีก

ทัง้ส่งสินค้าหรือบริการความเป็นมิตรไมตรี(ความจริงใจ)ท่ีมีผู้ มีส่วนได้เสีย

ท�าให้ก้าวเข้าไปเปิดใจเกษตรกรเพ่ือให้เกิดความรักในธุรกิจไร่อ้อย ท่ีสง่ผ่าน

มาจากความเสียสละเอือ้อาทร0และการแสดงออกด้วยความเอาใจใส่ของ

บุคลากรจะท�าให้เม่ือพบกับผ่านพ้นอุปสรรคหรือปัญหาได้อย่างราบร่ืนและ

จิตส�านึกท่ีดียงัท�าให้พนกังานทกุคนช่วยกนัดแูลทรัพยากรและทรัพย์สินของ

ผู้ มีสว่นได้เสียเสมือนหนึง่เป็นของตน
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TALK : COMMUNICATION

To achieve business goal with seamless collaboration among 

staffs and other external organizations to enhance product  

development and services. To ensure farmers the company’s 

willingness to better equip them with knowledge, new skill and 

tools to enhance productivity

EXPERT & EDUCATION : ENDLESS LEARNING AND CAREER DEVELOPMENT                                     

To build a professional workforce that yields sustainable outcome 

to the  organization. To better bond cane growing professional career 

to farmer as per our philosophy “Sugar Made in the Field”.

ACHIEVEMENT: SHARED AND SINCERE RESPONSIBILITY

To show the stance on rightfulness and good deed which is the 

foundation of sharing basis to concerned parties within and outside 

of the organization. The bound, Trust and confidence will sustainably 

lead to successful business goals.

MOTIVATIVE : CONSCIOUS FOR SUCCESS

To encourage staff to take full responsibility upon having 

assignment. To take a good attention on an assignment in details for 

the improvement of products and services. To grow the conscious 

of sharing and sacrificing when working with another. To instill the 

sense of caring  for business’s property and others as their own.

TEAM Is a shared value of people in the organization with 

the will to achieve sustainable business success.  
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พันธกิจ
ด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคม
 บริษัท	 น�า้ตาลบุรีรัมย์	 จ�ากัด(มหาชน)	 เล็งเห็นถึง

ความส�าคญัของธรุกิจให้เจริญเตบิโตควบคูก่บัชมุชนและสงัคม

อยา่งยัง่ยืน	 โดยมีกระบวนการบริหารจดัการส่งเสริมวตัถดุิบ

อย่างเป็นเลิศด้านวิชาการอันจะน�ามาซึ่งความมัน่คงด้าน

ผลผลติ	อ้อย	และสร้างชีวติท่ีดีแก่ชาวไร่เพ่ือน�ามาผลติน�า้ตาล

และพลงังานทดแทนท่ีได้มาตรฐานด้านคณุภาพ	 ปลอดภยั	

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย

ข้อก�าหนดต่างๆท่ีเ ก่ียวข้อง0อีกทัง้น�าผลพลอยได้มา

จัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด0เพ่ือให้บรรลุนโยบายดัง

กล่าวบริษัทฯ	จะ

1. เสริมสร้าง วิธีการด�าเนินงานท่ีเป็นแบบอย่างของการ

พฒันาธุรกิจ	 ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจขององค์กร

2. สนับสนุนและพัฒนา	 เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ	 ปลอดภัย	
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ในการผลิตสินค้าให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน	 ตัง้แต่ต้นกระบวนการผลิตจนถึงสิน้สุด

กระบวนการผลิต

3. เสริมสร้างและพัฒนาอาชีพ	 ยกระดับคุณภาพชีวิต

ของคนในชุมชนตลอดจนพนักงานโดยใช้โครงการหรือ

กิจกรรมต่างๆท่ีชุมชนและพนักงานเป็นผู้ มีส่วนร่วม

ลงมือปฏิบตัิพฒันาอย่างเหมาะสม

4. มุ่งสร้างเสรมิพฒันาบคุลากร ให้มีความรู้ความสามารถใน

การปฏิบตัติงิาน	 การพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อมให้ควบคู่

ไปกบัธรุกิจอยา่งยัง่ยืน

5. ให้ความส�าคญั กบัสทิธิสว่นบคุคลและปฏิบตัติติอ่	พนกังาน
ลูกค้า	ผู้ มีส่วนได้เสีย	ด้วยความเท่าเทียมกัน

6. ส่งเสริมและพัฒนา คณุภาพด้านการศกึษาแก่ชมุชน

7. เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา สทิธิการใช้แรงงานเดก็
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Mission 
Corporate Social 

Responsibility
	 BRR	realizes	the	importance	of	expanding	business	

in	 parallel	 with	 the	 	 enhancing	 of	 communities	 and	

society’s	standard	of	living.	We	emphasis	on	raw	material	

promotion	by	employing	our	experiences,	new	knowledge	

and	 	 	 modern	 form	 technology	 to	 secure	 high	 quality	

sugarcane	 supply	 and	 certainly	 creating	 better	 living	

conditions	for	our	contracted	cane	growers.	High	quality	

sugarcane	 is	 used	 to	 produce	 sugar	 and	 other	 related	

products,	e.g.	bio-electricity	and	fertilizers.			

	 To	achieve	this,	the	company	will:

1. Enhance working	 model	 on	 business	 development																	

under good governance and business ethics.

2. Support and Develop  environment-friendly	technology	

to	 be	 used	 in	 manufacturing	 process	 throughout	

supply-chain.

3. Encourage and Enhance community	 members	

and	staffs’	standard	of	living	via	projects	or	activities	

whose	staffs	take	part	in.

4. Determine to raise staffs’ efficiency and knowledge 

on	social	and	environmental	works	to	reach	business	

sustainable	development	outcome.

5. Give Priority to	individual	rights	and	a	fairly	treatment	

of	staff,	customers	and	shareholders.

6. Support and Develop community	education.

7. Prevent issues on child labor.
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ความโปร่งใส
และการก�ากับดูแลกิจการ

 

 น�า้ตาลบรีุรัมย์ให้ความส�าคญักบัการด�าเนินงานภายใต้หลกัธรรมาภิบาล	 โดยคณะกรรมการ

บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติตามมาตรการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือประโยชน์ต่อการด�าเนิน

ธรุกิจของบริษัท	 และเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น	 ผู้ลงทนุ	 และผู้มีสว่นได้สว่นเสยี

ทกุฝ่าย	 จงึได้ก�าหนดนโยบายในการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี	 ตามท่ีก�าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย	 โดยครอบคลมุหลกัการท่ีส�าคญัของหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี	 บริษัทได้ให้ความ

ส�าคญักบัข้อมลูขา่วสารท่ีต้องแจ้งแก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์	(“ส�านกังานก.ล.ต.”)	ผู้ ถือหุ้น	และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง	และมีนโยบายเปิดเผยข้อมลู

ท่ีส�าคญัของกลุม่บริษัทน�า้ตาลบรีุรัมย์	อยา่งถกูต้อง	ครบถ้วน	และโปร่งใส	ดงันี ้

	 เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทางการเงินและข้อมลูอ่ืน	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจ	 และผลประกอบ

การตามความเป็นจริง	 ครบถ้วน	 เพียงพอ	 ทนัเวลา	 โดยงบการเงินจะต้องผา่นการสอบทานหรือตรวจ

สอบจากผู้สอบบญัชีวา่ถกูต้องตามมาตรฐานการบญัชี	 ซึง่เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป	 และผา่นความเหน็

ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัท	ก่อนการเผยแพร่ตอ่ส�านกังาน	ก.ล.ต.	

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ	ผู้ ถือหุ้นและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

	 เปิดเผยข้อมลูผา่นชอ่งทางตา่ง	ๆ	ได้แก่	เวบ็ไซต์ของบริษัท	ตลาดหลกัทรัพย์ฯ	และส�านกังาน

ก.ล.ต.	เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น	และผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน	ๆ	ได้ทราบข้อมลูของกลุม่บริษัทฯ	อยา่งทัว่ถงึ	
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นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
	 บริษัท	น�า้ตาลบรีุรัมย์	จ�ากดั(มหาชน)	ให้ความส�าคญัในการด�าเนินธรุกิจด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต		

ยดึมัน่ในความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่	 โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล	 จรรยาบรรณ

ธรุกิจ	และปฏิบตัติามข้อก�าหนดกฎหมายอยา่งเคร่งครัด	ดงันัน้	กลุม่บริษัทฯ	จงึก�าหนดนโยบายตอ่ต้าน

คอร์รัปชัน่	และสื่อสาร	ประชาสมัพนัธ์	เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความส�าคญัของนโยบายตอ่

ต้านคอร์รัปชัน่กบักรรมการบริษัท	ผู้บริหารและพนกังานของกลุม่บริษัทฯ	เพ่ือให้มีสว่นร่วมในการปฏิบตัิ

ตามแนวทางการปฏิบตัิท่ีชดัเจนในการด�าเนินธุรกิจนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ฉบบันีถื้อเป็นส่วนเพ่ิม

เตมิของคูมื่อการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธรุกิจของกลุม่บริษัทน�า้ตาลบรีุรัมย์	และได้รับ

อนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท	อ่ืน	ๆ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
	 ความปลอดภยั	อาชีวอนามยั	และสิง่แวดล้อมกลุม่บริษัทฯ	มีความหว่งใย	และตระหนกัถงึความ

ปลอดภัยของคุณภาพชีวิตของพนักงานท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการด�าเนินงาน	รวมถึงการรักษา

สิ่งแวดล้อม	จงึเหน็ควรให้มีการด�าเนินการตามรายละเอียดดงันี ้

1.	 มุ่งมัน่มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อพนกังานและสงัคม เร่ืองความปลอดภยัและอาชีวอนามยั	

อยา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง

2.	 ปลกูฝังจิตส�านึกในเร่ืองความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ให้เกิดขึน้ในหมู่พนกังานทุกระดบัอย่าง

จริงจงัและตอ่เน่ือง

3.	 ด�าเนินการป้องกนัอบุตัเิหต	ุและควบคมุการด�าเนินการให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน

4.	 จัดหาหลกัเกณฑ์การท�างานท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงความเพียงพอ

และคณุภาพของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้	และการดแูลบ�ารุงรักษาอย่างเหมาะสม

5.	 ก�าหนดให้ปฏิบตัิตามกฎแห่งความปลอดภยั และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคลตาม			

ท่ีกลุ่มบริษัทฯ	ก�าหนด

6.	 ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน	รวมทัง้สร้างความตระหนักให้แก่พนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม

7.	 ด�าเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจและค�านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม	

8. สนบัสนนุให้พนกังานมีสว่นร่วมในการท�ากิจกรรมเพ่ือรักษาสิง่แวดล้อม	อาทิ	กิจกรรม	ด้านการลดการใช้	

และน�ากลบัมาใช้ใหม่
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

Shareholders

 มุ่งเน้นการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ และโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมลูท่ี
ส�าคญัทัง้ข้อมลูทางด้านการเงินและข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้อง ครบ
ถ้วน และทนัเวลา
 Focus on fair and transparent practices on information disclosure 
– financial and other. Our financial data is linked to the Stock Exchange of 
Thailand website. It is reachable to all interested party.

แนวทางการปฏิบัติ

ลูกค้า

Comsumer

 ให้ความส�าคญัในการผลติ และจดัจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์และการบริการท่ีมีคณุภาพ
ภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นธรรม รวมทัง้การรักษาความลบัของลกูค้า โดยไมน่�าไปเปิดเผยหรือ
ใช้ในประโยชน์ในทางมิชอบ
 Emphasis on manufacturing and distribution of high quality products and 
services on  a fairness basis. Customers confidential is to be strictly kept.

พนักงาน

Staffs

 ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ท่ีเหมาะสม ก�าหนดนโยบาย การดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน รวมทัง้การสนับสนุนการพฒันาความรู้และความสามารถของพนักงาน
 Fairly treat all staffs on every aspect with appropriate remuneration 
and fringe benefits. Provide security and sound working conditions for staffs. 
Staffs are also encouraged to attend training and classes to enhance their 
knowledges and efficiency.

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัท	น�า้ตาลบรีุรัมย์	จ�ากดั(มหาชน)	ได้มีการดแูลและค�านงึถงึผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่	โดยเฉพาะ

ในเร่ืองสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือข้อตกลงท่ีมีกับบริษัทฯและได้ก�าหนดแนวทางการ

ปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่ไว้อยา่งชดัเจนใน	 “คูมื่อหลกัการก�ากบัดแูลกิจการ”	 เพ่ือให้บคุลากร

ทกุระดบัยดึถือเป็นแนวปฏิบตัโิดยถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ีส�าคญัของทกุคนดงันี ้
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คู่ค้าและ คู่สัญญา

Trade Partners and                  

Contractors

 ปฏิบตัติามเง่ือนไขทางธรุกิจตอ่คูส่ญัญาท่ีได้ตกลงกนัไว้อยา่งเป็นธรรม และมี
จรรยาบรรณท่ีดี ในการด�าเนินธรุกิจ ตลอดจนปฏิบตัติามข้อก�าหนดของกฏหมายและ
กฏระเบียบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
 Follow rules, regulations and agreed contract on fairly basis.

ชุมชน

 และ              

 สิ่งแวดล้อม

Community and 

Environments

 ให้ความส�าคญัและรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม โดยสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ 
กบัชมุชนท่ีบริษัทด�าเนินธรุกิจอยูต่ามโอกาส รวมทัง้ปฏิบตัติามกฏหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และวางแนวทางในการ
ควบคมุผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง
 Give priority to community and society’s responsibility. Support activi-
ties with communities as well as adhere to environmental law.

ผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการปฏิบัติ
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นวัตกรรม
และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

 น�า้ตาลบรีุรัมย์ให้ความส�าคญัในการผลติ	 จดัจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ	 ภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นธรรม		

มุง่ผลติสนิค้าท่ีไมท่�าลายและสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม	รวมทัง้รักษาความลบัของลกูค้า	โดยไมน่�าไปเปิดเผย

หรือใช้ประโยชน์ในทางท่ีมิชอบ

1.	 สร้างคณุภาพชีวิตท่ีดีโดยค�านงึถงึลกูค้าและผู้บริโภคภายใต้สโลแกน						                                                                              

00 “น�้ำตำลสีร�ำธรรมชำติ คุณภำพเพื่อกำรบริโภค” 
2. ควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล0มีการใช้และปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทัน

สมัยเพ่ือความมัน่ใจแก่	 ผู้บริโภควา่จะได้รับสนิค้าตามมาตรฐานตา่งๆ	 เชน่	GMP,	 	 HACCP,	 HALAL,	

ISO9001:2015,ปฏิบตักิารสีเขียว	ระดบั	2	,อย.,มอก.,	และได้รับการรับรองการขึน้ทะเบียนโรงงานผลติ

สนิค้าพืช	จาก	กรมวิชาการเกษตร

3.	 ควบคมุขัน้ตอนการผลติสนิค้าอยา่งมีมาตรฐาน

4.	 เพ่ิม	ปรับปรุง	ปรับเปลี่ยน	ขนาดของสนิค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

5.	 มุง่เน้นถงึความส�าคญัของลกูค้า(ตวัแทนจ�าหนา่ย)โดยมีการจดักิจกรรมสานสมัพนัธ์และดแูลหลงัการขาย

6.	 แสดงถงึความใสใ่จในเร่ืองของสิง่แวดล้อมตา่งๆ	เชน่	การเข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อม,	Green	

Industry	ระดบั	2	(ปฏิบตักิารสเีขียว),	Carbon	footprint,	Water	Footprint,	 	รวมถงึอยูใ่นชว่งการด�าเนิน

การจดัท�า	ISO	14001:2015
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Innovation
and Product Responsibility

 BRR emphasizes	 on	 manufacturing	 and	 distribution	 of	 high	

quality	products	and	services			on	a	fairly	basis.	Environment	rules	

and	 regulation	 are	 fully	 adhered.	Customers	 confidential	 is	 strictly	

kept.

1.	 Create	better	living	conditions	with	the	realization	of		consumers		

under slogan.  “Quality Natural Cane Sugar for Good Consumption”

2.	 Quality	control	is	maintained	under	international	standards	GMP,	

HACCP,	 HALAL,	 ISO9001:2015,	 TIS	 and	 FDA,	 Certificated	 	 in	

Plant Standard Manufacturing .

3.	 Quality	control	is	maintained	in	every	process.

4.	 Consumer	 is	 the	 highest	 priority.	 We	 adapt	 to	 their	 changing						

demand.

5.	 Priority	is	also	given	to	distributors.	Sale	and			after-sale	activities	

are held regularly.

6.	 BRR	 is	 a	 sugar	 and	 bio-energy	 producer	 with	 environmental-					

concerned	mind.	We	participate			 in		several	environmental-	certify	

standard,	namely	GREEN	INDUSTRY	Level	2,	Carbon	Footprint	

and	Water	Footprint.	Nowadays,	BRR	is	in	the	process	of	issuing	

ISO14001:2015.
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ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคณุภาพ 

ISO 9001:2015 Quality Management System

 HACCP (การวเิคราะห์จดุอนัตรายและ จดุวกิฤตท่ีต้องควบคมุ) เป็นระบบมาตรฐานและ  ข้อก�าหนด

ส�าหรับระดบัความปลอดภยัโดยการวิเคราะห์อนัตรายและจดุวิกฤติในการผลิตครอบคลมุทกุขัน้ตอนของ

การผลติอาหารเพ่ือป้องกนัและรักษาความปลอดภยัจากการปนเปือ้นได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

 HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) is the hazard analysis. And Critical       

Control Point Used as To specifically assess and control hazards that are likely to occur in food 

products.The effectiveness Ensuring the safety of food products for consumers.

 GMP	หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลติ	(	Good	Manufacturing	Practice)	เป็นมาตรฐานท่ี

เก่ียวกบัหลกัปฏิบตัท่ีิดีในการบริหารความปลอดภยัในการผลติอาหารในกระบวนการผลติ

	 GMP	 (Good	 Manufacturing	 Practice)	 is	 a	 good	 practice	 in	 food	 production,																								

a	quality	assurance	system	has	been	operating	 in	 food	production	to	ensure	the		safety	

of	 consumers	 and	 insuring	 the	 principles	 of	 GMP	 coverage	 from	 the	 location	 of	 the	

establishment.

 เคร่ืองหมาย	HALAL	คือมาตรฐานรับรองการผลติท่ีถกูต้องตามหลกับญัญตัขิองศาสนาอิสลาม	

	 HALAL	is	The	certification	authority	and	permission	to	use	the	Halal	certification	is	

the		authority	of	Islamic	organizations.

 เคร่ืองหมายรับรองท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศใช้เพ่ือแสดงถึงการให้การรับรองสินค้าเกษตร

และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานท่ีประกาศหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

มาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาตใินด้านความปลอดภยัอาหาร	 (food	 safety)	 และด้านคณุภาพท่ีจ�าเป็น	

(essential	quality)

	 The	Q	 in	 the	Q	 logo	 stand	 for	 quality.	 This	 quality	 and	 safety	 certification	 logo	 is	 given	 to	

agricultural	commodities	and	agricultural	products	that	are	in	conformity	with	standards				established	

under	the	National	Bureau	of	Agricultural	Commodity	and	Food	Standards.

	 ฉลากคาร์บอนและคาร์บอนฟตุพริน้ท์	คือ	การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมตา่งๆ	ใน

การผลติน�า้ตาลทราย

	 CARBON	LABEL	&	CARBON	FOOTPRINT

	 เคร่ืองหมายมาตรฐานส�าหรับผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	

 Thai Industrial Standards Mark

	 ปฏิบตักิารสีเขียว	การด�าเนินกิจกรรมตามนโยบาย	เป้าหมายและแผนงานท่ีก�าหนดเพ่ือลด

ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมอยา่งเป็นรูปธรรมส�าเร็จตามความมุง่มัน่ท่ีตัง้ไว

	 Green	Activity	 Activities	 in	 compliance	with	 policy,	 goals	 and	 plans	which	 have	

been	set	to	reduce	concretely	environmental	impacts	as	commitment	states
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Renewable Energy Project Award
Cogerneartion Category

 บริษัท	 บรีุรัมย์พลงังาน	 จ�ากดั	 ในเครือกลุม่น�า้ตาลบรีุรัมย์	 ได้รับรางวลัชนะเลศิ	 โครงการพลงังาน

ความร้อนร่วมจากพลงังานหมุนเวียน	(Cogeneration)	ภายในการประชุมรัฐมนตรีพลงังานอาเซียน													

ครัง้ท่ี	35			Asean	Energy	Awards	2017	ณ	กรุงมะนิลา	สาธารณรัฐฟิลปิปินส์วา่	การประชมุครัง้นีน้บัเป็น

ก้าวส�าคญัของไทย	ในแผนปฎิบตักิารพลงังานอาเซียน	 	 ท่ีขณะนีป้ระเทศไทยถือเป็นผู้น�าในด้านการพฒันา

พลงังานทดแทนในอาเซียน	มุง่สูก่ารสง่เสริมการใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ
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การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
Human Resources Development

	 กลุ่มบริษัทฯ	เคารพในสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย	จึงได้ก�าหนด

เร่ืองสิทธิของพนักงานและผู้ มีส่วนได้เสียในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	และจรรยาบรรณธุรกิจ

ส่งเสริมสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท�างานให้เข้มข้นกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด	มีการดูแลด้านสุขภาพและ

ความปลอดภยัแก่พนกังานและผู้ รับเหมาผ่านระบบการจดัการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

ตามมาตรฐาน	ถึงกระนัน้ก็ตาม	พนกังานและผู้ มีส่วนได้เสียสามารถเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม	หรือแจ้ง

ข้อร้องเรียนมายงัประธานกรรมการธรรมาภิบาล	 หรือส�านกัตรวจสอบภายในได้	 โดยจะมีการแต่งตัง้

คณะกรรมการสอบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่อไปกลุ่มบริษัทฯ	เช่ือว่า	

“พนกังาน”	 ทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าย่ิงต่อการด�าเนินธุรกิจ	 จึงมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาทกัษะ	 ฝีมือและ

คุณภาพชีวิตของพนักงาน	เพ่ือสร้างก�าลังท่ีเป่ียมไปด้วยคุณภาพให้กับองค์กร	เพราะกลุ่มบริษัทฯ	

เล็งเห็นว่าพนกังาน	คือ	กลไกอนัส�าคญัย่ิง	และถือว่าเป็นเบือ้งหลงัของความส�าเร็จทัง้หมดขององค์กร	

ซึ่งเป็นพลงัส�าคญัท่ีจะผลกัดนัให้การประกอบธุรกิจประสบความส�าเร็จอย่างต่อเน่ือง0การตอบแทน

พนกังานท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน	ค่าจ้าง	และค่าแรง	จึงเป็นสิ่งส�าคญัท่ีกลุ่มบริษัทฯ	ไม่เคยมองข้าม	

เราจึงมุ่งค�านึงถึงหลกัจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ0รวมไปถึงประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้เสียและการ

ประกอบธุรกิจท่ีตัง้อยู่ในหลักความเป็นธรรม		ถือเป็นหลักส�าคัญของกลุ่มบริษัทฯ	มาโดยตลอด	

อีกทัง้ยังมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส่	ด้วยหลัก		ธรรมาภิบาลและจริยธรรม	ซึ่งถือเป็นความ

ภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัทน�า้ตาลบุรีรัมย์
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 BRR	strictly	respects	human	rights	and	acts	according

to	Labor	Protection	Act.	Set	of	rules	on	staffs	and	interested	

parties’	 rights	 are	 written	 in	 Corporate	 Governance	 and	

Business	 Code	 of	 Conduct.	 Basic	 rights	 are	 adhered,	

supported	 and	 enforced	 above	 degree	 stated	 in	 Labor	

Protection	Act.	Health	care	and	safety	protection	measures	are	

provided	to	both	staffs	and	contractors	via	our	Occupational	

Health	and	Safety	Management	System.	Staffs	and	interested	

parties	 are	 able	 to	 report	 or	 file	 complaint	 to	 the	Chairman	

of	 Governance	 or	 our	 Internal	 Audit	 Department	 for	 further	

consideration	and	investigation.	Under	 this	process,	special	

committee	 will	 be	 set	 up	 to	 investigate	 the	 complaint	 for	

further action.

	 We	 believe	 “employees”	 are	 valuable	 resources,	 we	

then	aim	 to	enhance	 their	 skills	and	 living	 	conditions	 to	 lift	

their	moral.	BRR	adheres	to	the	principal	of	good	governance	

and	transparency.
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การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
Sustainable Community Development

	 น�า้ตาลบรีุรัมย์มีเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมพฒันาสงัคมให้ยัง่ยืนเพ่ือสร้าง
ความเช่ือมัน่	การยอมรับและความไว้วางใจจากชมุชนและสงัคม	ตอ่ยอดสร้างมลูคา่
เพ่ิมให้กบัชมุชนและสงัคม	บนพืน้ฐานแนวคดินโยบาย	ของบริษัทฯ	ยดึหลกัแนวปฏิบตัิ

 “การพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม  
และสร้างความเจริญให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน” 

 	 มุ่งมั่นท่ีจะจะสร้างให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน0ควบคู่กับการพัฒนา
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยและชุมชน0ข้างเคียงให้ดีขึน้		
จงึได้ร่วมจดัท�าโครงการและกิจกรรมตา่งๆร่วมกบัหน่วยงานภายนอกทัง้เอกชนและ			
หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผู้น�าด้านความคิด0ซึง่เป็นโครงการและกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ชมุชน	หนว่ยงานเอกชน	หนว่ยงานรัฐ	รวมถงึตวับริษัท	ฯ	เองทัง้ทางตรง

และทางอ้อม	โดยได้รับความร่วมมือจากหนว่ยงานตา่งๆ	เป็นอยา่งดี

 With the determination to engage in sustainable social development, 

especially in the neighboring communities, BRR has implemented 

“Growth in Business, Sound in Environment &    

Sustainability in Community Development” 
	 policy	 with	 the	 aim	 to	 promote	 growth	 for	 both	 business	 and																											

community.	BRR	also	dedicates	to	enhance	the	livelihood	and	knowledge	

of	our		contracted	cane	growers	as	well	as	 locals	in	nearby	communities.	

Throughout	 2017,	 we	 held	 several	 projects	 and	 activities	 with	 partner		

organizations	both	public	and	private	to	achieve	this	goal.
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การมีส่วนร่วม
ในชุมชน

1.	 บรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนจาก

ผลกระทบของธุรกิจ เช่น	การสนับสนุน

งบประมาณต่างๆ	 ตามความเหมาะสม	

ตลอดจนการริเร่ิมมาตรการป้องกนัตา่งๆ	

2 . 	 ส่ ง เส ริมชุมชนให้ มีอา ชีพเส ริม 	 เช่น																			

การสร้างศนูย์การเรียนรู้พร้อมทัง้ส่งเสริม

อาชีพเสือ่กกทอมือแล้วมีการตอ่ยอดเพ่ือน�า

ไปสร้างผลติภณัฑ์อ่ืนๆของชมุชนโศกดู,่	การ

ส่งเสริมอาชีพผ้าซิ่นตีนแดงทอมือชุมชน

คบูอน	 ซึง่ทัง้เสื่อกกและผ้าซิน่นีเ้ราน�ามา

เป็นของท่ีระลึกเน่ืองในวันขึน้ปีใหม่ของ

บริษัท	 อีกทัง้ยงัมีการสง่เสริมอาชีพนวดแผน

ไทย	ชมุชนหินเหลก็ไฟ

3.	 สิทธิความเท่าเทียมของคนในชมุชน	 เช่น	

การจ้างบคุคลท่ีทพุพลภาพในชมุชน	ในพืน้ท่ี

ใกล้เคียงสถานประกอบการ สร้างท่ีอยู่

อาศยัให้กบัผู้ทพุพลภาพในชมุชน

4.	 มอบโอกาสทางการศกึษาให้กบับตุรหลาน

ของคนในชมุชนท่ีด้อยโอกาส	เชน่	มอบทนุ

การศึกษา,มอบอุปกรณ์กีฬา,สร้างสนาม

กีฬา	เป็นต้น

5.	 โครงการคืนความรู้สู่เยาวชน ให้ความ

รู้ด้านการคัดแยกขยะ และ พิษภัยของ

ยาเสพติด,โรคไข้เลือดออกและโรคต่างๆ	

ภายในชมุชน

6.	 ดูแลสุขภาพให้กับคนในชุมชน เช่น	

โครงการหนว่ยแพทย์เคลือ่นท่ี,การล้างถนน,	

น� า้ด่ืมเพ่ือชุมชน,และร่วมกิจกรรมทาง

ด้านการสง่เสริมสขุภาพตา่ง	ๆ

Community
Participation

1.	 Solve	problems	caused	by	business	 operation	

as	well	as	initiate	preventive	measures.

2.	 Promote	additional	 occupations	 in	 neighboring	

communities	via	our	Learning	Center	and	CSR	team.

3.	 Hire	disable	people	living	in	nearby	communities	

to	 work	 on	 certain	 jobs.	 Build	 accommodation	

and	refurbish	houses	for	disable	people.

4.	 Provide	scholarships	for	unfortunate	children	in	the	

communities.	Besides,	BRR	supports				recreation	

activities	 in	 the	 communities	 by	 handing	 sport	

equipment	and	constructing	sport	fields.

5.	 Educate youth via training activities on benefit of 

garbage	selection,	danger	of	narcotic,				knowledge	

and	preventive	measure	from	several	diseases.

6.	 Provide	health-related	services	to	community,	

for	 example,	 regular	 medical	 care	 (medical	

mobile	unit),	water	spray	on	 road	 to	prevent	

dust,	drinking	water	and	others.
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การสนับสนุนการศึกษา
Eduacation Support

      ส�านักมวลชนสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กรร่วมกับพนักงานจิตอาสาของแต่ละ

บริษัทในเครือ	 ได้จัดโครงการ	 “คืนความรู้สู่เยาวชน	 ครัง้ท่ี	 3”	 ซึ่งจัดตามโรงเรียน

ในเขตรัศมี	 	 5	 	 กิโลเมตร	 รอบๆ	 สถานประกอบการ	 ประกอบไปด้วย	 โรงเรียนบ้าน																		

สาวเอ้	 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ	 โรงเรียนบ้านคูบอน	 และโรงเรียนบ้านสระประค�า-

ถาวร	ซึ่งเป็นโคร	งการท่ีให้ความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม	ยาเสพติด	การรณรงค์ต่อต้าน

การใช้แรงงานเด็กในไร่อ้อย และกิจกรรมละลายพฤติกรรมระหว่างพนักงานของ

กลุ่มบริษัทฯ นอกจากนัน้ยังมีกิจกรรมให้ทุนการศึกษาตามโอกาสต่างๆ เป็นการ

ให้ทุนในระดบัประถมศึกษา	 และมัธยมศึกษา	 เช่น	 ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน

วนัแม่แห่งชาติ	วนัเด็กแห่งชาติ	และในงานตามโอกาสต่าง	ๆ	อีกทัง้ยังมีกิจกรรมโรง

ทานในวนังานนัน้ด้วย	รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรม

“BRR ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู ่ความยั่งยืน”
 ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองขวาง จนประสบความส�าเร็จและสามารถคว้า

รางวัลชนะเลิศระดับชาติ 	ในงานศิลปหัตถกรรมนักเ รียนแห่งชาติ 	ค รั ง้ ท่ี 	67													

ณ	 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	 ศูนย์รังสิต	 และการจัดโครงการเกษตรบูรณาการเพ่ือ

อาหารกลางวันในเขตส่งเสริมการปลูกอ้อย	 ของเยาวชนในเขตพืน้ท่ีรอบ	 ๆ	 สถาน

ประกอบการ
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	 BRR’s	 CSR	 and	 Corporate	
Communications	 Department	 together	
with	volunteer	staffs	from	all	subsidiary	
companies	 organized	 the	 annual		
“Return	Knowledge	to	our	Youth	Project”	
in	schools	within	5	KM.	radius	–	Ban	Sao	
Ae	school,	Ban	Hin	Lek	Fai	school,	Ban	
Ku	 Bon	 school	 and	 Ban	 Saprakham-
Thavorn	school.	The	project	educated	
school	children	on	general	knowledge,	
environment	concerns,	drug	preventive	
measures,	 etc.	 Campaign	 to	 prevent	
the use of child labor in cane field was 
also	held	to	create	awareness	among	
concerned	 part ies.	 Scholarships	
were handed to students on several 
occasions	 in	 parallel	 with	 free	 food	
dis t r ibut ions	on	 important 	events	
throughout the year.
	 BRR’s	Outside	Classroom	Learning	
for	 Sustainable	 Living	 project	 was	
continuously held at Ban Nong Kwang 
Primary	 school	 with	 a	 proven	 success.	
The	school	and	the	project	won	Student	
National	 Art	 and	 Handicraft	 Award	 for	
three consecutive years. The latest was 

held	in	January	2018
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BRR ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู้
Cuts in Classroom Hours and Rises

      	 น�า้ตาลบรีุรัมย์ได้สนบัสนนุกิจกรรม	 “BRR	 ลดเวลาเรียน	 เพ่ิมเวลารู้	 สูค่วาม

ยัง่ยืน”	 ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองขวาง	 ซึง่ผลงานนีท้าให้บริษัทได้รับการเสนอช่ือ	 ให้ได้

รับรางวลัผู้ท�าคณุประโยชน์ให้แก่กระทรวงศกึษาธิการในวนัคล้ายวนัสถาปนากระทรวง

ศกึษาธิการ	 “ครบรอบ 125 ปี กระทรวงศึกษาธิการ”	 เม่ือวนัท่ี	 1	 เมษายน	 2560														

ณ	กระทรวงศกึษาธิการ	ส�าหรับในปี	2560	ตลอดจนถงึปี	2561	โรงเรียนบ้านหนองขวาง

ได้เป็นตวัแทนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครัง้ท่ี 66	

และ	(ครัง้ท่ี	67	ในเดือนมกราคม	2561)	ซึง่เข้าร่วมงานดงักลา่วและได้รับรางวลัชนะเลศิ

ตดิตอ่กนัเป็นเวลา	4	ปี	

	 Moreover,	the	educational	support	activity	namely	“BRR’s	Moderate	Class,	

More Knowledge for Sustainable Path”	 for	Ban	Nongkwang	School	was	a	proven	

success	story	for	BRR	and	the	School.	BRR	was	nominated	and	won	a	certificate	of	

Benefiter	from	the	Ministry	of	Education	on	the	occasion	of	the	125th	Anniversary	of	

the	Ministry	of	Education	on	April	1,	2017.	

	 In	 2017-2018,	 Baan	 Nongkwang	 School	 has	 again	 been	 selected	 as	 a	

representative	of	primary	school	 in	 the	Northeast	Region	to	participate	 in	the	66th	

and	67th	(in	January	2018)	Students’	Handicrafts	Event	and	again	the	school	won	the	

highest	award	for	4	consecutive	years.

รายงานแห่งความยั่งยืน 2560ISustainability Report 2017                            40



รายงานแห่งความยั่งยืน 2560ISustainability Report 2017                                   41



การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
Local Culture  

  

	 กลุ่มบริษัทน�า้ตาลบุรีรัมย์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมตามวันส�าคญัทางศาสนาและ

ประเพณีต่าง	 ๆ	 ของชุมชนรอบ	 ๆ	 สถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นการท�างานอย่าง

มีส่วนร่วม	 ตัง้แต่การวางแผนจนถึงการลงมือท�ากิจกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทฯ	 และ

ชุมชน	 เช่น	 กิจกรรมรดน�า้ด�าหวัผู้ ใหญ่	 ซึ่งจดัในช่วงวนัสงกรานต์ของทุกปี	 กิจกรรม

วันเข้าพรรษาเป็นกิจกรรมท่ีทางกลุ่มบริษัทน�า้ตาลบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมโดยการจัด

ขบวนแห่เทียนพรรษา	ประจ�าทุกปี	กิจกรรมโรงทานในวนัเข้าพรรษา	กิจกรรมวนัลอย

กระทง โดยสนับสนุนการประกวดขบวนกระทง และการประกวดนางนพมาศของ

เทศบาลต�าบลหินเหล็กไฟ กิจกรรมโรงทานงานวันออกพรรษา กิจกรรมทอดกฐิน

เพ่ือสร้างศาลาการเปรียญ กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้ สูงอายุ ณ วัดศิลาเรือง											

บ้านหินเหล็กไฟเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งทุกกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากพนักงานใน

กลุ่มบริษัทฯ	และชุมชนเป็นอย่างดี	

	 ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริ ษัทน� า้ตาลบุ รี รัม ย์ คือหนึ่ ง ใน

กุญแจส�าคัญท่ีจะน�าองค์กรให้เติบโตไปอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม	

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศชาติสืบไป
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	 With	 the	 realization	 on	 the	 responsibility	

for	 neighboring	 communities	 since	 business	

started	 over	 half	 a	 century	 ago,	 several	 career		

development	 projects	 have	 been	 implemented,	

such	 as	 career	 development	 at	 Tambon	 Sok	Du,		

which	 started	 from	 reed	 planting,	 reed	 woven	 to	

marketing	development	plan.	

	 Together	 with	 locals,	 BRR	 people	 actively	

engaged	 in	 religious	 and	 cultural	 preservation	

activities organized throughout the year. 

	 We	worked	 closely	with	 the	 locals	 from	 the	

planning	phase	up	until	 the	events	or	ceremonies	

completed.	 Events	 like	 Sonkran	 Day,	 Buddhist	

Lent	Day,	Loy	Krathong	Day,	Thot	Kathin	Day	and		

Elderly	Day	were	examples	of	these	activities	where	

BRR	 provided	 budgets	 and	 staffs	 to	 assist	 the	

locals.	Corporate	social	responsibility	(CSR)	is	the	

key	to		lead	BRR	to	the	sustainable	development	path.
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การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
Health Services

  

	 ในปี ท่ีผ่านมา	กลุ่มบริษัทน� า้ตาลบุ รี รัมย์ 	ซึ่ งน� าโดย

บริษัท	 น�า้ตาลบรีุรัมย์	 จ�ากดั	 (มหาชน)	 จดัตรวจสขุภาพประจ�าปี

ของพนกังานของทกุบริษัทในเครือ โดยพนกังานทกุคนให้ความ

ร่วมมือในการเข้ารับการตรวจสขุภาพประจ�าปีเป็นอยา่งดี	นอกจาก

นีย้งัมีการจดักิจกรรมหนว่ยแแพทย์เคลื่อนท่ี	 ครัง้ท่ี	 3	 โดยตรวจ

สขุภาพให้กบัประชาชนท่ีอยูใ่นเขตรัศมี	 5	 กิโลเมตร	 รอบสถาน

ประกอบการ	อีกทัง้ส�านกัมวลชนสมัพนัธ์และสื่อสารองค์กร	ยงัได้

ลงพืน้ท่ีส�ารวจความเป็นอยูข่องชมุชนรอบ	 ๆ	 สถานประกอบการ

เพ่ือเป็นการสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชนให้มีความแน่นแฟ้นมาก

ย่ิงขึน้	โดยการจดัโครงการตา่ง	ๆ		

	 BRR	 organized	 annual	 medical	 	 check	 -	 up	 for	 all	

staffs.	Two	mobile	medical	check	-	up	and	services	were	

also	 provided	 for	 local	 living	 in	 5	 km.	 radius	 of	 factory.	

CSR	 team	 organized	 routine	 surveys	 and	 visits	 nearby	

communities	 to	 forge	 relationship	 with	 locals	 via	 several	

projects.

รายงานแห่งความยั่งยืน 2560ISustainability Report 2017                            44



รายงานแห่งความยั่งยืน 2560ISustainability Report 2017                                   45



การส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Career Development for Better Living Condition  

  

	 กลุม่บริษัทฯ	ยงัคงด�าเนินโครงการสง่เสริมอาชีพเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตอยา่ง

ตอ่เน่ือง	 นอกจาก	 โครงการสง่เสริมอาชีพในชมุชน	 โครงการก่อสร้างศนูย์การเรียน

รู้เสื่อกกทอมือในชุมชนโศกดู่ โครงการก่อสร้างศนูย์การเรียนรู้ผ้าซิ่นตีนแดงทอมือ

ชมุชนคบูอนท่ีมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองในชมุชนแล้ว	 กลุม่บริษัทฯ	 ยงัขยายผลไปสู่

สถานศกึษา	 โดยการสง่เสริมกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน	 (BRR	 ลดเวลาเรียน	 เพ่ิมเวลารู้	

สูค่วามยัง่ยืน)	 ซึง่เป็นโครงการแปรรูปอาหารของโรงเรียนบ้านหนองขวาง	 ส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการประถมศกึษาบรีุรัมย์	 เขต	 4	 เป็นการสง่เสริมให้เกิดวิสาหกิจชมุชนและ

โครงการ	“นกัธรุกิจน้อยมีคณุธรรม	น�าสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์”	เพ่ือให้ชมุชนและสถาน

ศกึษาพึง่พาตวัเองได้ เสริมสร้างแนวคิดให้เกิดการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง นอกจากนี ้

จากกรณีวิกฤติภัยแล้งท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทย	ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง	

กลุม่บริษัทฯ	 จงึได้สง่เสริมชาวไร่อ้อยในพืน้ท่ีบริเวณรอบโรงงานให้มีผลผลติตอ่ไร่สงู

และมีคณุภาพดีด้วยหลกัวิชาการและความรับผิดชอบต่อชาวไร่ โดยมีการพฒันา

ระบบบริหารงานการจัดการเพ่ือความมั่นคงของผลผลิตและผลก�าไรของชาวไร่	

อีกทัง้ยงัพฒันานวตักรรม	 เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพขององค์กรและชาวไร่	 พร้อมกบัการสง่

เสริมการเรียนรู้ของบคุคลากรและชาวไร่อ้อยให้เตบิโตมัน่คงไปพร้อมกนั
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	 BRR	continually	conducted	several	career	development	projects	for	people	in	our	

neighboring	 communities,	 for	 example,	 hand-woven	 reed	 mat	 learning	 center	 project									

at	Sokdu	community	and	hand-woven	sarong	learning	center	at	Khuborn	community.		

	 Besides,	BRR	extended	our	career	development	project	to	the	nearby	educational	

institutes	by	initiating	a	pilot	career	development	scheme	for	local	primary	school	students	

(BRR’s	Moderate	Class,	More	Knowledge	or	Outside	Classroom	Learning	for	Sustainable	

Living),	a	food	processing	program	at	Ban	NongKwang	Primary	School,	Buriram	Educational	

Area	District	Office	4.	Under	this	scheme,	a	Community	Enterprise	was	established	with	

the	theme	“Little	Business,	Moral	Principal,	Creative	Economy”.	With	the	input	both	idea	

and	financial	support	from	BRR’s	CSR	team,	we	have	successfully	encouraged	community	

and	school	to	work	together	under	self-sufficiency	concept.
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ความหลากหลายทางชีวภาพ
Biodiversity

 

 น�า้ตาลบรีุรัมย์เข้าไปมีสว่นร่วมในการน�าประชากรนกกระเรียนพนัธุ์ไทยกลบัคืนสูธ่รรมชาติ

ร่วมกับองค์การสวนสตัว์แห่งประเทศไทยและส่วนราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งการเข้าร่วมใน

โครงการนี ้ ถือว่าเป็นประวตัิศาสตร์ใหม่ของงานทางด้านการอนรัุกษ์สตัว์ป่าของประเทศไทยท่ี

พยายามพลิกฟืน้กลุม่ประชากรสตัว์ป่าท่ีเคยสญูพนัธุ์จากธรรมชาติให้กลบัมาอีกครัง้หนึ่ง อีกทัง้

ยงัเป็นการเช่ือมต่อถ่ินอาศยัและแผนท่ีการกระจายของประชากรนกกระเรียนพนัธุ์ไทยในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีเคยขาดหายไป รวมทัง้ลดการสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพและความ

หลากหลายทางพนัธกุรรม ซึง่จะมีผลดีตอ่กลุม่ประชากรนกกระเรียนพนัธุ์ไทยในอนาคตนอกจากนี ้

ด้วยความท่ีนกกระเรียนพนัธุ์ไทยเป็นสตัว์ท่ีสญูพนัธ์ไปแล้วตามธรรมชาติและมีถ่ินอาศยัจ�ากดัอยู่

เฉพาะกลุม่แถบประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท�าให้เป็นหนึ่งในนกท่ีนกัดนูกจากประเทศต่างๆ 

ทัว่โลก รวมถงึประเทศไทยเองให้ความสนใจ ด้วยตระหนกัถงึความส�าคญัของความหลายหลาย

ทางชีวภาพและการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม บริษัท น�า้ตาลบรีุรัมย์ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบัองค์การ

สวนสตัว์แหง่ประเทศไทย กรมชลประทาน และสว่นราชการอ่ืนๆ ของจงัหวดับรีุรัมย์ อยูร่ะหวา่ง

การจดัสร้างศนูย์อนรัุกษ์พืน้ท่ีชุ่มน�า้และนกกระเรียนพนัธุ์ไทย บริเวณเขตห้ามลา่สตัว์ป่าอ่างเก็บ

น�า้ห้วยจระเข้มาก จงัหวดับรีุรัมย์ เพ่ือให้ความรู้กบัคนท้องถ่ิน ผู้ ท่ีสนใจ และบรรดานกัดนูกจาก

ทัว่โลก กล่าวได้ว่าการมีนกกระเรียนพนัธุ์ไทยอยู่ในธรรมชาติ ยงัสามารถต่อยอดไปสู่การท่อง

เท่ียวเชิงอนรัุกษ์ ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีก�าลงัได้รับความนิยม โดยเป็นรูปแบบการพฒันาการทอ่งเท่ียว

ท่ีค�านงึถงึสภาพแวดล้อม ผู้ ท่ีมาทอ่งเท่ียวจะได้รับทัง้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการอนรัุกษ์พืน้ท่ีชุม่น�า้

และการอนรัุกษ์และอยู่ร่วมกบัสตัว์ป่าหายากควบคู่ไปพร้อมกบัความสนกุสนานเพลิดเพลินจาก

ความสวยงามของนกกระเรียนพนัธุ์ไทยตามธรรมชาติ และการช่วยสนบัสนุนให้ชุมชนท้องถ่ิน

ได้เข้ามามีสว่นร่วม เป็นการเพ่ิมรายได้ ชว่ยพฒันาระบบเศรษฐกิจของชมุชนให้ดีขึน้ รวมถงึลกู

หลานคนไทยในอนาคต ก็ยงัคงมีโอกาสได้เหน็นกกระเรียนพนัธุ์ไทยในธรรมชาติ
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 Buriram Sugar has participated 

in the Eastern (Thai) Sarus Crane 

reintroduction Project,  initiated by

Thailand’s Zoological Park Organization, 

to reintroduce Sarus Cranes in the wild 

as well as educate locals and public 

on the importance of crane bird, one 

of the most important endangered 

species in Southeast Asian. Together 

with Zoological Park Organization, 

the Royal Irrigation Department and 

Buriram Province, BRR is to fund 

and construct Thai Sarus Crane and 

Wetland Learning Center at Huay 

Jorrakaemak Reservoir Non-Hunting 

Area in Buriram Province to educate 

public on this subject and provide 

venue for worldwide bird watchers. The 

joint-working project is a new chapter 

of wildlife conservation program in 

Thailand that shows the effort of both 

public and private sectors in building 

a harmonized living conditions for man 

and animal.  
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 การกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอนรัุกษ์อย่างยัง่ยืนถือเป็น

กลไกส�าคัญในงานทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ซึ่งนอกจากการสร้างส�านึกให้กบัคนในท้องถ่ินแล้วหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนก็ต้องให้การสนับสนุนแก่ชุมชนท้องถ่ิน             

ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมสิ่งเหลา่นีจ้ะช่วยให้เกิดกระบวนการ

อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืนและชมุชนต้นแบบท่ีได้

รับประโยชน์จะช่วยเป็นกระจกสะท้อนให้กบัคนในชมุชนอ่ืนๆ

ได้รับรู้และมองเห็นเป็นแรงกระตุ้นให้คนในชุมชนหนักลบัมา

มองความส�าคญัและคณุค่าของทรัพยากรธรรมชาติในชมุชน

ของตนสง่ผลให้เกิดสายโซข่องกระบวนการอนรัุกษ์ ท่ีชว่ยสง่

ผลให้ทรัพยากรของชาตใินแหลง่อ่ืนๆ ได้รับการคุ้มครองและ

ดแูลอยา่งเป็นรูปธรรมและยัง่ยืน 

 To enhance the sustainable preservation system 

is the one important mechanism on natural resources 

conservation. The government is not only growing 

awareness to local people, it needs to integrate with 

private sectors. These are made the sustainable natural 

resources conservation process and the model of ideal 

community which reflects to the other communities 

and encourages them to realize on the value of their 

own natural resources, make the chain of conservation 

process and support the sustainable preservation of the 

other natural resources.

รายงานแห่งความยั่งยืน 2560ISustainability Report 2017                            50



รายงานแห่งความยั่งยืน 2560ISustainability Report 2017                                   51



บทสรุป
Conclusion

 

 น�า้ตาลบรีุรัมย์ ได้น�าแนวคดิของปรัชญ “น�ำ้ตำลสร้ำงในไร่” อนัจะมุง่ไปสูค่วามยัง่ยืนได้นัน้ 

องค์กรต้องมีการถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างบูรณาการและมีความชัดเจนท่ีจะ

ต้องการสร้างความยัง่ยืนให้กบัองค์กรท�าให้น�า้ตาลบรีุรัมย์ได้เลง็เหน็วา่ ชมุชน เปรียบเสมือนบ้าน

หลงัหนึง่ของน�า้ตาลบรีุรัมย์ ท่ีต้องคอยชว่ยเหลือเกือ้กลูสมาชิกในบ้านของเรา น�า้ตาลบรีุรัมย์จงึมีการ

จดักิจกรรมมวลชนสมัพนัธ์ให้กบัชมุชนมาอยา่งตอ่เน่ือง โดยครอบคลมุกิจกรรม ดงันี ้  

     การสง่เสริมสขุภาพ เชน่ โครงการหนว่ยแพทย์เคลื่อนท่ี  การเสริมสร้าง สขุลกัษณะภายใน

โรงเรียน ผา่นโครงการ “คืนความรู้สูเ่ยาวชน”

     การสนบัสนนุการศกึษา เชน่ โครงการคืนความรู้สูเ่ยาวชน โครงการ BRR ลดเวลาเรียนเพ่ิม

เวลารู้ โครงการเกษตรอินทรีย์แบบบรูณาการเพ่ืออาหารกลางวนัของนกัเรียน

     สง่เสริมอาชีพเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน เชน่ โครงการสง่เสริมอาชีพเสื่อกกทอ

มือ โครงการสง่เสริมอาชีพทอผ้าซิน่ตีนแดง และการก่อตัง้ศนูย์การเรียนรู้เพ่ือสง่เสริมอาชีพตา่งๆ  

 การสืบสานวฒันธรรมประเพณีวฒันธรรมตา่งๆ  เชน่ โครงการทอดกฐิน กิจกรรมรดน�า้ด�าหวั

ผู้ใหญ่   ซึง่จดัในชว่งวนัสงกรานต์ของทกุปี เชน่ กิจกรรมวนั   เข้าพรรษา-ออกพรรษา  กิจกรรมวนัลอย

กระทง

    น�า้ตาลบรีุรัมย์เช่ือวา่ความรับผิดชอบตอ่สงัค คือหนึง่ในกญุแจส�าคญัท่ีจะน�าองค์กรให้เตบิโตไป

อยา่งยัง่ยืนควบคูไ่ปกบัการพฒันา สงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมของประเทศชาตสิืบไป
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 To implement “Sugar Made in 

the Field” philosophy and make it 

sustainable, knowledges have to 

be integrated and transferred from  

generation to generation. To make 

sugar business a sustainable one, BRR 

realizes community is one of our homes 

where members must be nurtured. Our 

CSR works based on this notion. We 

have been working  continuously and 

closely with locals for decades via 

several activities – health care, 

occupation  promotion, education 

promotion, recreation, etc.

 Cultural and traditional conserving 

activities are also included in our CSR 

works, even before there was the  

creation of the term “CSR”.

 In the end, we believe CSR is not 

merely a job. It is embedded in all 

aspect of our works, in our souls. 

Certainly, it is a key to the sustainability.

น�้ำตำลสรำ้งในไร่ ใส่ใจชุมชน
“Sugar Made in the Field, 

Care Given to Community”
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับรายงานฉบบันี ้

For more information

ตดิต่อ    ส�านกัมวลชนสมัพนัธ์และสื่อสารองค์กร 

Contact    Office of Corporate Social Responsibility 

     and Corporate Communications

โทรศัพท์ Call (+66) 0-4465-9020-3 ตอ่ ext 114

โทรสาร  Fax (+66) 0-4465-9020-3 ตอ่ ext 130 

Email    IR@buriramsugar.com

 



 บริษัท น�า้ตาลบรีุรัมย์ จ�ากดั (มหาชน) BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED

 ส�านักงานใหญ่ 237 หมู่ 2 บ.สาวเอ้   Head office 237 Moo2, Baan Sao Ae
 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190  Hin Lek Fai,Khu Muang,Buriram 31190
 โทรศัพท์   0-4465-9020-3   Telephone (+66) 0-4465-9020-3 
 โทรสาร 0-4465-9020-3   Fax    (+66) 0-4465-9020-3  
 เว็บไซต์    www.buriramsugar.com  URL      www.buriramsugar.com

 ส�านักงานกรุงเทพฯ  เลขที่ 128/77-78   BKK Office No.128/77-78
 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท   Floor 7 Phayathai Plaza building. Phayathai Rd.
 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.  10400 Thung Phayathai, Rajdhevee BKK. 10400
 โทรศัพท์   0-2216-5820-2   Telephone   (+66)0-2216-5820-2

งานมวลชนสมัพนัธ์	น�า้ตาลบรีุรัมย์
https://www.facebook.com/CSRBRR2015

น�้ำตำลสร้ำงในไร่




