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สารจากประธานกรรมการบริหาร
MESSAGE FROM CHIEF EXECUTIVE OFFICER
ตลอดระยะเวลา50ปี แห่ ง การพัฒ นาและเติ บ โตอย่ า งต่อ เนื่ อ งของน� ำ้ ตาล
บุรีรัมย์นนการสร้
ั้
างโอกาสทางธุรกิจและการเตรี ยมความพร้ อมรับมือกับอุปสรรคต่างๆ
ย่อมทําไม่ได้ หากปราศจากรากฐานอันแข็งแกร่งของบริ ษัทฯ ซึง่ ก็คือ กลยุทธ์ทางธุรกิจ
ทีเ่ หมาะสม ความโปร่งใสและเป็ นธรรมในการดําเนินธุรกิจ ความปลอดภัยในการทาํ งาน
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม การดูแลเกษตรกรและชุมชนอย่างใกล้ ชิดการยอมรับ
จากสังคมและที่สําคัญคือการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง..สิ่งเหล่านี ้
นอกจากจะเป็ นรากฐานที่มนั่ คงแล้ วยังเป็ นปั จจัยให้ เกิดการพัฒนาร่ วมกันและสร้ าง
คุณค่าให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างยัง่ ยืน
การด� ำ เนิ น งานอย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมของน� ำ้ ตาลบุ รี รั ม ย์ เ ป็ น
สิ่ ง ที่ ส� ำ คัญ ยิ่ ง ต่อ การบริ ห ารจัด การองค์ ก รและต่อ การพัฒ นาสัง คมในยุค ปั จ จุบัน  
การที่ น� ำ้ ตาลบุรี รั ม ย์ จ ะเติ บ โตอย่ า งยั่ง ยื น ได้ นัน้ จ� ำ เป็ นต้ อ งมี เ ป้ าหมายเชิ ง สัง คมที่
เกีย่ วข้ องกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้ วย เช่น การรักษาสิง่ แวดล้อม การสร้ างความเสมอภาค  
และความเป็ นธรรมทางสัง คม การพัฒนาเศรษฐกิ จที่ ส่ง เสริ ม การกระจาย รายได้   
การส่งเสริ ม และการยกระดับคุณ ภาพชี วิตของประชากรในสัง คม การสร้ างความ
สัมพันธ์ที่ดีกบั กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียขององค์กร อันประกอบด้ วย ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นพนักงาน
ลูกค้ า คูค่ ้ าต่างๆ ตลอดจนชุมชนที่อยูแ่ วดล้ อมที่ตงขององค์
ั้
กร โดยประเด็นต่างๆที่กล่าว
มานี ้เป็ นเรื่ องส�ำคัญ และเป็ นสิง่ ที่น� ้ำตาลบุรีรัมย์ได้ ค�ำนึงถึงมาโดยตลอด
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ในการด�ำเนินธุรกิจให้ ประสบผลส�ำเร็ จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปั จจุบนั ที่ผลส�ำเร็ จของ
การด�ำเนินธุรกิจไม่ได้ วดั จากผลประกอบการเพียงอย่างเดียวหากแต่วดั จากการตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของสังคมด้ วยซึง่ จะมีสว่ นส�ำคัญต่อความอยู่รอดและการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ขององค์ กรในอนาคตการพัฒนาองค์ กรให้ เติบโตอย่างมั่นคงและมี ส่วนร่ วมในการพัฒนา
สังคมและประเทศให้ ยั่งยืนนัน้ น� ำ้ ตาลบุรีรัมย์ ได้ จัดกิ จกรรมด้ านความรั บผิดชอบต่อสังคม
อย่างต่อเนื่อง และได้ ก�ำหนดให้ ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ แผนงาน
และกระบวนการด� ำเนิ นงานที่ สร้ างมูลค่าเพิ่ มให้ กับบริ ษั ทและช่วยเพิ่ มประสิทธิ ภาพการ
ด�ำเนินธุรกิจขององค์กรใหก้ าวไปสูก่ ารเจริ ญเติบโตอย่างเข้ มแข็งที่ส�ำคัญ ผู้บริ หารองค์กรต้ อง
สร้ างสมดุลระหว่างการด�ำเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมควบคู่กนั
ไป        
ตลอดปี 2560 น� ้ำตาลบุรีรัมย์ได้ ม่งุ เน้ นการส่งเสริ มอาชีพเพื่อยกระดับความเป็ นอยู่
ที่ดีของคนในชุมชน เช่น การส่งเสริ มอาชีพเสื่อกกทอมือชุมชนโศกดู่ และอาชีพผ้ าซิ่นตีนแดง
ทอมือชุมชนคูบอน โรงเรี ยนบ้ านหนองขวางภายใต้ โครงการ BRR ลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู้    
อีกทังเรายั
้ งได้ ท�ำกิจกรรมสร้ างความเข็มแข็งของกลุม่ คนในชุมชน และจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาและสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรับซื ้อสินค้ าจากชุมชน เพื่อจัดท�ำ
เป็ นของที่ระลึกของบริ ษัทเพื่อมอบในเทศกาลปี ใหม่ หรื อในโอกาสต่างๆ โดยบริ ษัทจะไม่หยุด
และร่ วมพัฒนาสังคม เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ การยอมรับ และความไว้ วางใจจากชุมชนและ
สังคมต่อไป
สุด ท้ า ยนี ้ ในนามคณะกรรมการบริ ษั ท ขอขอบคุณ นัก ธุ ร กิ จ ไร่ อ้ อ ย ท่ า นผู้ถื อ หุ้น
ลูกค้ า คูค่ ้ า พนักงาน และผู้มสี ว่ นได้ เสียทุกท่าน ทีส่ นับสนุนและมีสว่ นช่วยพัฒนาบริษทั ให้
เจริญก้ าวหน้ า บริ ษัทจะยึดมัน่ ด�ำเนินตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจน� ้ำตาลทราย    
และพลังงานทดแทนให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืนควบคูก่ บั ชุมชนและสังคมสืบไป
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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
Bagasses

250-260 กิโลกรัม

กากตะกอน
หมอกรอง
Filter cake
40-50 กิโลกรัม
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BURIRAM
SUGAR
บริ ษั ท น�้ ำ ต า ลบุ รี รั ม ย์ จ� ำ กั ด (ม ห า ชน)
บริ ษั ท น� ำ้ ตาลบุรี รั ม ย์ จ� ำ กัด (มหาชน) ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ         
มาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2507 มีทนุ จดทะเบียน 676,750,000.00 บาท
มีสถานะเป็ นบริ ษัทมหาชน โดยจดทะเบียนซื ้อขายหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตังแต่
้ วนั ที่ 6 พฤศจิกายน
2557 โดยใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ “BRR” ส� ำ นั ก งานใหญ่ ตั ง้ อยู่
เลขที่ 237 หมูท่ ี่ 2 บ้ านสาวเอ้   ต�ำบลหินเหล็กไฟ  อ�ำเภอคูเมือง                         
จังหวัดบุรีรัมย์
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 office is
located at 237, Moo 2, Baan Sao Ae, Hin Lek Fai Khu muang,
Buriram Province 31190, Thailand.
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เกี่ยวกับรายงานฉับบนี้
ABOUT THIS REPORT
การจัดท�ำรายงาน

รายงานแห่ ง ความยั่ ง ยื น (Sustainability Report)
ของบริ ษัท น�ำ้ ตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด(มหาชน) ปี 2560 ได้ จัดท�ำ
ขึน้ เพื่อเปิ ดเผยนโยบายกลยุทธ์ แนวทางการด�ำเนินงานผลการ
ด� ำ เนิ น งานของประเด็ น ธรรมาภิ บ าลและความเป็ นธรรมทาง
ธุร กิ จ สิท ธิ มนุษยชนและการปฏิ บัติด้านแรงงาน การจัดการสิ่ง
แวดล้ อ มประเด็ น ผู้บ ริ โ ภคการพัฒ นาชุม ชน  และการส่ ง เสริ ม
คุณ ภาพชี วิ ต อย่ า งยั่ง ยื น และผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ย โดยครอบคลุม ผล
การด�ำเนินงานระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม
2560
รายงานแห่ง ความยั่ง ยื น เล่มนี ถ้ ูก จัดท� ำ ขึน้ เป็ นฉบับที่   3
ตามแนวทางการรายงานของส� ำ นัก งานคณะกรรมการก� ำ กับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ( รายงาน 56-1 ส่ ว น 10)
กระบวนการท� ำ รายงานฉบับ นี ค้ � ำ นึง ถึง หลัก การก� ำ หนดเนื อ้ หา
ตามแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการก� ำกับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ โ ดยพิ จ ารณาความครอบคลุม ของผู้มี ส่ ว นได้
ส่วนเสียทัง้ หมด และ บริ บทด้ านความยั่งยืน ที่มีความส�ำคัญต่อ
บริ ษัทฯ

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.
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ดินแดนอ้อยหวานน�้ำตาลสว

Land of Sweet Cane, Aromatic Sugar,

วย ชาวไร่ร�่ำรวยและมีความสุข

, Wealthy and Cheerful Cane Growers
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การระบุประเด็นส�ำคัญ
IDENTIFIED MATERIAL ASPECT AND BOUNDARIES

การจัดท�ำรายงานความยัง่ ยืนน� ้ำตาลบุรีรัมย์ ประจ�ำปี 2560 ฉบับ
นี ้ แสดงถึงการรายงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของน� ้ำตาลบุรีรัมย์
โดยแสดงถึ ง กรอบการด� ำ เนิ น งานความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมอย่ า งมี
แบบแผน ซึง่ จะสอดคล้ องกับความมุง่ มัน่ ในการเป็ นสถานประกอบการ
ที่พฒ
ั นาควบคูไ่ ป พร้ อมกับชุมชนอย่างยัง่ ยืน ตามนโยบายที่วา่

“การพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม
และสร้างความเจริญให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน”
รายงานฉบับนี ้จะสะท้ อนถึงกรอบการด�ำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อ
สังคม โดยครอบคลุมตังแต่
้ ประเด็นของ ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ การจัดการด้ าน   สิง่ แวดล้ อม แรงงาน ผู้บริ โภค สิทธิมนุษย
ชน   การพัฒนาส่งเสริ มอาชีพชุมชนให้ มีความยัง่ ยืน ตลอดจนผู้มีสว่ น
ได้ เสียอย่างชัดเจน ซึง่ รายงานฉบับนี ้ได้ จดั ท�ำจากข้ อมูลที่เป็ นข้ อเท็จจริ ง      
โดยสามารถตรวจสอบได้ จากแหล่งข้ อมูลทังจากภายในและภายนอก
้
ของน� ้ำตาลบุรีรัมย์  
รายงานฉบับนีย้ ังมีเนือ้ หาสาระ ที่มีบทบาทส�ำคัญในการสร้ าง
ความเข้ าใจ เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของน�ำ้ ตาลบุรีรัมย์ ให้ พนักงาน
ได้ น�ำไปเป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้ กบั งานด้ าน “CSR” ทังภายใน
้
องค์กรและภายนอกองค์กร ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารด�ำเนินธุรกิจขององค์กรให้
พัฒนาต่อไปได้ อย่างยัง่ ยืน
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กระบวนการ การประเมินประเด็นที่ส�ำคัญต่อความยั่งยืน
DEFINING REPORT CONTENT AND TOPIC BOUNDARIES
น� ้ำตาลบุรีรัมย์ ค�ำนึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการด�ำเนินธุรกิจ ทังภายในและภายนอกองค์
้
กร รวมถึง
พิจารณาประเด็นที่ สอดคล้ องกับความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ เพื่อ ใช้ ในการประเมินประเด็นที่ส�ำคัญ
ต่อความยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ โดยน�ำหลักการประเมินประเด็นที่ส�ำคัญต่อความยัง่ ยืน (Materiality Assessment)
ของ Global Reporting Initiative (GRI) มาประยุกต์ใช้ ซึง่ ประกอบด้ วยขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้

การด�ำเนินการ

แนวทางการปฏิบัติ

ขัน้ ตอนที่ 1: การระบุประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
(IDENTIFICATION)

• แนวปฏิบตั กิ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ บมจ.
น� ้ำตาลบุรีรัมย์ และบริ ษัทฯ ในเครื อ
• แนวทางปฏิบตั สิ ากล ได้ แก่ GRI G4 ,และอื่นๆ
• การรับฟั งความคิดเห็นจากผู้มีสว่ นได้ เสียทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร
• การส�ำรวจความผูกพันของพนักงานประจ�ำปี
• การส�ำรวจความพึงพอใจของชุมชน
• การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้ า
• กระบวนการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
• การรับข้ อร้ องเรี ยนผ่านช่องทางต่างๆ
• การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
• การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกับกลุม่ ผู้บริ หาร
ของ บริ ษัทฯ

ขัน้ ตอนที่ 2: การพัฒนาการรายงานอย่าง
ต่อเนือ่ ง (REVIEW)

• การทวนสอบรายงานความยัง่ ยืนโดยหน่วยงาน
ภายนอก
• การรับข้ อร้ องเรี ยนและข้ อเสนอแนะผ่านช่องทาง
ต่างๆ
• การประชุมกลุม่ ย่อยจากหน่วยงานความยัง่ ยืน
เพื่อทบทวนการรายงาน ผลการด�ำเนินงานด้ าน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

การระบุประเด็นส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อ
ความยั่งยืนของบริ ษัทฯซึ่งครอบคลุมในมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้ อม โดยพิจารณา
จาก กลยุทธ์เชิงธุรกิจ ความเสี่ยง ความท้ าทาย
ความคาดหวัง ตัวชี ้วัดมาตรฐาน ของ GRI แนว
โน้ มของธุ ร กิ จ โลกและในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
เดี ย วกั น อี ก ทั ง้ ความสนใจของผู้ มี ส่ ว นได้
เสี ย ทัง้ ภายในและภายนอกองค์ ก รรวมถึ ง การ
รวบรวม ประเด็นต่างๆที่ใกล้ เคียงกันมาจัดเป็ น
กลุม่ ประเด็น (Aspects) อันเป็ นการ น�ำไปสูก่ าร
บริ หารจัดการของบริ ษัทฯ ได้ อย่างเหมาะสมกับผู้
มีสว่ นได้ เสีย ทุกฝ่ าย

การทบทวนและพัฒนาการรายงานอย่างต่อ เนื่ อ ง
โดยทวนสอบรายงาน ความยั่งยืนเพื่อให้ มั่นใจ
ว่ า การก� ำ หนดประเด็ น ที่ ส� ำ คั ญ ของบริ ษั ท ฯ
ตอบสนองต่อความคาดหวังและความสนใจของ
ผู้มีสว่ นได้ เสีย และพัฒนา กระบวนการมีสว่ นร่วม
กับผู้มีสว่ นได้ เสียเพื่อสะท้ อนถึงประเด็นที่ผ้ มู ีสว่ น
ได้ เสียให้ มีความสนใจได้ ดียิ่งขึ ้น
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การด�ำเนินการ

แนวทางการปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 3: การทวนสอบประเด็น
ส�ำคัญของรายงาน (VALIDATION)

• การประชุมกลุม่ ย่อยแต่ละหน่วยงานเพื่อ
ทบทวนระดับความส�ำคัญ ที่วิเคราะห์จากผู้มี
ส่วนได้ เสียภายนอก
• กลุม่ ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ประชุมและทบทวน
ประเด็นที่สำ� คัญต่อความยัง่ ยืน ของบริ ษัทฯ

ขั้นตอนที่ 4: การพัฒนาการรายงาน
อย่างต่อเนื่อง (REVIEW)

• การทวนสอบรายงานความยัง่ ยืนโดยหน่วย
งานภายนอก
• การรับข้ อร้ องเรี ยนและข้ อเสนอแนะผ่านช่อง
ทางต่างๆ
• การประชุมกลุม่ ย่อยจากหน่วยงานความ
ยัง่ ยืน เพื่อทบทวนการรายงาน ผลการด�ำเนิน
งานด้ านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

การจัดท�ำผลสรุปประเด็นที่ส�ำคัญต่อบริ ษัทฯ
โดยรวบรวมผลการ ประเมินประเด็นที่ส�ำคัญและ
ระบุ ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งประเด็ น ที่ ส� ำ คัญ           
กับหมวดการรายงานของ GRI (GRI Aspects)
เสนอต่ อ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ พิ จ ารณา
ประเด็ น ส� ำ คั ญ ด้ านความยั่ ง ยื น ขอบเขต
ของรายงานและ ตรวจสอบการประเมินดังกล่าว
เพื่ อ ให้ มี ค วามสมบูร ณ์ แ ละครอบคลุม ประเด็ น
ส�ำคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ รวมถึงการน�ำเสนอ
ผลสรุ ปให้ กบั คณะกรรมการ จัดการของบริ ษัทฯ                      
เป็ นผู้ทบทวนและอนุมตั ิเนื ้อหาในประเด็นส�ำคัญ              
เพื่อน�ำเสนอในรายงานความยัง่ ยืนประจ�ำปี

การทบทวนและพัฒนาการรายงานอย่างต่อ
เนื่องโดยทวนสอบรายงาน ความยั่งยืนเพื่อให้
มัน่ ใจว่าการก�ำหนดประเด็นที่ส�ำคัญของบริ ษัทฯ
ตอบสนองต่อความคาดหวังและความสนใจของผู้
มีสว่ นได้ เสีย และพัฒนา กระบวนการมีสว่ นร่วม
กับผู้มีสว่ นได้ เสียเพื่อสะท้ อนถึงประเด็นที่ผ้ มู ีสว่ น
ได้ เสียให้ มีความสนใจได้ ดียิ่งขึ ้น
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แผนภาพแสดงประเด็นที่ส�ำคัญ
MATERIAL APECT MATRIX
ความสำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ชุมชน
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ
ความโปร่งใสภายในองค์กร

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างมีจริยธรรม
นวัตกรรมและ
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ความหลากหลายทางชีวภาพ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ความสำ�คัญต่อธุรกิจ

การรักษาสิ่งแวดล้อม
และการจัดการสิ่งแวดล้อม

17

18 รายงานแห่งความยั่งยืน 2560ISustainability Report 2017

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามนโยบาย CSR ของ บริ ษัท น� ้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด(มหาชน) ด้ วยความมุง่ มัน่
ที่จะสร้ างให้ ธรุ กิจมีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ควบคูก่ บั การพัฒนาสภาพชีวิตความเป็ นอยูข่ อง
เกษตรกรชาวไร่อ้อยและชุมชนข้ างเคียงให้ ดีขึ ้น บริ ษัท น� ้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน) จึงได้
ก�ำหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR)
ที่ยดึ หลักแนวคิดตังแต่
้ เริ่ มก่อตังในปี
้
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
ภายใต้ กรอบปณิธาน GCECS โปร่งใส รับผิดชอบ สิง่ แวดล้ อม ชุมชน ยัง่ ยืน
Under GCECS determination on transparency, environmental

G - Governance

“โปร่งใสในการประกอบธุรกิจ Conduct Business with Transparency”

C - Commitment

“มุง่ มัน่ รับผิดชอบ Determination to Responsibility”

E - Environment
“รักษาสิง่ แวดล้ อม Environmental Preservation”

C - Community

“สูจ่ ดุ หมายพร้ อมชุมชน” “Go Along with Community”

S - Sustainable

“อยูด่ ้ วยกันอย่างยัง่ ยืน” “Stay Sustainability”
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กลยุทธ์การด�ำเนินการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
Strategy on Corporate Social Responsibility

การด�ำเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริ ษัท น� ้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด
(มหาชน) เริ่มต้ นจากภายในองค์กร และขยายออกสูช่ มุ ชนใกล้ เคียงตลอดจนสังคมในระดับ
ประเทศ โดยมีกลยุทธ์หลักในการด�ำเนินงาน 4 ประการ ได้ แก่ 			
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:

1
2
3
4

สร้ างส�ำนึกจิตสาธารณะในพนักงานและกระตุ้นให้ เกิดการมีส่วนร่ วมในโครงการ
จิตอาสาต่างๆ ของบริ ษัทฯ Create public mind awareness among staffs and
encourage them to participate in Company’s Public service projects
เน้ นการท� ำ กิ จ กรรมหรื อ โครงการCSRกั บ ชุ ม ชนในเชิ ง ลึ ก โดยใช้ ปรั ช ญา
”น�้ำตาลสร้างในไร่ ” Emphasis and apply “Sugar Made in the Field”
philosophy on every CSR activities or projects.

ท�ำโครงการ ร่วมกับ สถาบันเอกชนหรื อราชการ องค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลก�ำไรและชุม
ชนรอบๆบริเวณบริษัทฯทีเ่ ป็ นผู้น�ำทางด้ านความคิดทางสังคม
Initiate joint-projects with tradition and not-tradition opinion leaders
government agencies, non-governmental organizations (NGOs) and surrounding
communities.
น� ำผลพลอยได้ ที่เหลือจากกระบวนการผลิตน� ำ้ ตาลทรายไปท� ำโครงการด้ าน
CSR ให้ เ ป็ นประโยชน์ ทัง้ ต่ อ บริ ษั ท ฯและสัง คม Use sugar production’s
by-products in CSR projects for society and business benefits
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TEAM
ค่านิยมองค์กร

T

Talk คือการสื่อสารเพื่อให้ ประสบความส�ำเร็ จตามเป้าหมายที่บริ ษัทได้
วางไว้ อนั จะท�ำให้ การประสานทังภายนอกภายในเกิ
้
ดขึ ้นได้ อย่างไร้ รอย
ต่อทังยั
้ งส่งต่อสินค้ าและบริ การที่ได้ ต่อลูกค้ าอีกทังท�
้ ำให้ ชาวไร่ เห็นถึงความ
จริ งใจและเอาใจใส่ที่จะดูแลให้ เกิดผลผลิตสูงสุด

E

Expert&Education คื อการสร้ างมื ออาชี พ จากการเรี ย นรู้ และพัฒนา
อย่ า งไม่ ห ยุด ยัง้ เนื่ อ งจากผู้ถื อ หุ้น และผู้บ ริ ห ารได้ ต ระหนัก แล้ ว ว่า การ
สร้ างมื อ อาชี พ จะสามารถสร้ างผลตอบแทนที่ ยั่ง ยื น ให้ กั บ องค์ ก รได้ อี ก
ทัง้ เป็ นการยกระดับความสามารถของพนักงานให้ ก้าวหน้ าในสายอาชีพต่อไป
เนื่ องจากองค์ กรส่งเสริ มการสร้ างคนดี ให้ เป็ นคนเก่ ง 0อันจะเป็ นการสร้ าง
คุณ ค่ า และความน่ า เชื่ อ ถื อ ในการให้ ค� ำ แนะน� ำ ตลอดจนการส่ ง เสริ ม ให้
เกษตรกรเกิ ด ความรั ก ในอาชี พ ธุ ร กิ จ ไร่ อ้ อ ยดัง ปณิ ธ านของกลุ่ม น� ำ้ ตาล
บุรีรัมย์ว่า“น�้ำตาลสร้างในไร่”และช่างฝี มือดังกล่าวยังสามารถผลิตและส่ง
มอบสินค้ าที่ดี(มีคณ
ุ ภาพ)อีกทังยั
้ งสร้ างผลกระทบต่อสุขภาพอย่างยัง่ ยืน

A

Achievement คือ การมีสว่ นร่ วมรับผิดชอบทังที
้ มอย่างซื่อสัตย์ซงึ่ การ
มีส่วนร่ วมรับผิดชอบนี ้เป็ นการแสดงออกถึงสิ่งที่ยึดมัน่ ในความถูกต้ อง
มัน่ คงในความดีอนั จะเป็ นรากฐานที่จะส่งต่อให้ กับผู้มีส่วนได้ เสียทังภายใน
้
และภายนอกได้ ประจักษ์ อีกทังเกิ
้ ดความผูกพัน เชื่อมัน่ เชื่อใจต่อกัน อันจะ
น�ำพาให้ ธุรกิจด�ำเนินไปอย่างราบรื่ นอีกทังเจริ
้ ญเติบโตได้ ปวยกันอย่างมัง่ คง
และยัง่ ยืน

M

Motivation คือจิตส�ำนึกแห่งความส�ำเร็ จ เป็ นหนึง่ ในบทบาทหน้ าที่
ความรับผิดชอบเมื่อได้ รับเป้าหมายการท�ำงานที่ชดั เจนแล้ ว ควรมีการ
ดูแลเอาใจใส่ต่อบทบาทหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถอีก
ทัง้ ส่งสินค้ าหรื อบริ การความเป็ นมิตรไมตรี (ความจริ งใจ)ที่มีผ้ ูมีส่วนได้ เสีย
ท�ำให้ ก้าวเข้ าไปเปิ ดใจเกษตรกรเพื่อให้ เกิดความรักในธุรกิจไร่ อ้อย ที่สง่ ผ่าน
มาจากความเสียสละเอือ้ อาทร0และการแสดงออกด้ วยความเอาใจใส่ของ
บุคลากรจะท�ำให้ เมื่อพบกับผ่านพ้ นอุปสรรคหรื อปั ญหาได้ อย่างราบรื่ นและ
จิตส�ำนึกที่ดียงั ท�ำให้ พนักงานทุกคนช่วยกันดูแลทรัพยากรและทรัพย์สินของ
ผู้มีสว่ นได้ เสียเสมือนหนึง่ เป็ นของตน
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TEAM
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Is a shared value of people in the organization with
the will to achieve sustainable business success.

T

ALK : 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

E

XPERT & 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”.

A

CHIEVEMENT: 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.

M

OTIVATIVE : 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.
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พันธกิจ
ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
บริ ษั ท น� ำ้ ตาลบุรีรัม ย์ จ� ำกัด(มหาชน) เล็ง เห็น ถึง
ความส�ำคัญของธุรกิจให้ เจริญเติบโตควบคูก่ บั ชุมชนและสังคม
อย่างยัง่ ยืน โดยมีกระบวนการบริ หารจัดการส่งเสริ มวัตถุดิบ
อย่างเป็ นเลิศด้ านวิชาการอันจะน� ำมาซึ่งความมัน่ คงด้ าน
ผลผลิต อ้ อย และสร้ างชีวติ ทีด่ แี ก่ชาวไร่เพือ่ น�ำมาผลิตน� ้ำตาล
และพลังงานทดแทนที่ได้ มาตรฐานด้ านคุณภาพ ปลอดภัย
และเป็ นมิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อม ซึ่ ง เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้ อก� ำ หนดต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อง0อี ก ทั ง้ น� ำ ผลพลอยได้ มา
จัด การให้ เ กิ ด ประโยชน์ สูง สุด 0เพื่ อ ให้ บ รรลุน โยบายดัง
กล่าวบริ ษัทฯ จะ
1. เสริมสร้าง วิธีการด�ำเนินงานที่เป็ นแบบอย่างของการ
พัฒนาธุรกิจ ภายใต้ กรอบธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจขององค์กร
2. สนับ สนุนและพัฒนา เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
เป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อม ในการผลิ ต สิ น ค้ าให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐาน ตัง้ แต่ ต้ น กระบวนการผลิ ต จนถึ ง สิ น้ สุด
กระบวนการผลิต
3. เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาอาชี พ ยกระดับ คุณ ภาพชี วิ ต
ของคนในชุม ชนตลอดจนพนัก งานโดยใช้ โ ครงการหรื อ
กิ จ กรรมต่ า งๆที่ ชุ ม ชนและพนั ก งานเป็ นผู้ มี ส่ ว นร่ ว ม
ลงมือปฏิบตั ิพฒ
ั นาอย่างเหมาะสม
4. มุง่ สร้างเสริมพัฒนาบุคลากร ให้ มคี วามรู้ความสามารถใน
การปฏิบตั ติ งิ าน การพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้ อมให้ ควบคู่
ไปกับธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
5. ให้ความส�ำคัญ กับสิทธิสว่ นบุคคลและปฏิบตั ติ ติ อ่ พนักงาน
ลูกค้ า ผู้มีส่วนได้ เสีย ด้ วยความเท่าเทียมกัน
6. ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพด้ านการศึกษาแก่ชมุ ชน
7. เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา สิทธิการใช้ แรงงานเด็ก
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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                 
2.
3.
4.
5.
6.
7.

under good governance and business ethics.
Support and Develop environment-friendly technology
to be used in manufacturing process throughout
supply-chain.
Encourage and Enhance community members
and staffs’ standard of living via projects or activities
whose staffs take part in.
Determine to raise staffs’ efficiency and knowledge
on social and environmental works to reach business
sustainable development outcome.
Give Priority to individual rights and a fairly treatment
of staff, customers and shareholders.
Support and Develop community education.
Prevent issues on child labor.
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ความโปร่งใส
และการก�ำกับดูแลกิจการ
น� ้ำตาลบุรีรัมย์ให้ ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานภายใต้ หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการ
บริ ษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์ ต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั และเป็ นการสร้ างความเชือ่ มัน่ ให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู อื หุ้น ผู้ลงทุน และผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสีย
ทุกฝ่ าย จึงได้ กำ� หนดนโยบายในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตามทีก่ ำ� หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยครอบคลุมหลักการทีส่ ำ� คัญของหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ได้ ให้ ความ
ส�ำคัญกับข้ อมูลข่าวสารทีต่ ้ องแจ้ งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“ส�ำนักงานก.ล.ต.”) ผู้ถอื หุ้น และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง และมีนโยบายเปิ ดเผยข้ อมูล
ทีส่ ำ� คัญของกลุม่ บริษทั น� ้ำตาลบุรีรัมย์ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่งใส ดังนี ้
เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้ อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจ และผลประกอบ
การตามความเป็ นจริง ครบถ้ วน เพียงพอ ทันเวลา โดยงบการเงินจะต้ องผ่านการสอบทานหรือตรวจ
สอบจากผู้สอบบัญชีวา่ ถูกต้ องตามมาตรฐานการบัญชี ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป และผ่านความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ก่อนการเผยแพร่ตอ่ ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถอื หุ้นและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
เปิ ดเผยข้ อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ แก่ เว็บไซต์ของบริษทั ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน
ก.ล.ต. เพือ่ ให้ ผ้ ถู อื หุ้น และผู้ทเี่ กีย่ วข้ องอืน่ ๆ ได้ ทราบข้ อมูลของกลุม่ บริษทั ฯ อย่างทัว่ ถึง
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นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
บริ ษัท น� ้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด(มหาชน) ให้ ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต  
ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ
ธุรกิจ และปฏิบตั ติ ามข้ อก�ำหนดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทฯ จึงก�ำหนดนโยบายต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ และสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับความส�ำคัญของนโยบายต่อ
ต้ านคอร์ รัปชัน่ กับกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและพนักงานของกลุม่ บริ ษัทฯ เพื่อให้ มีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิ
ตามแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการด�ำเนินธุรกิจนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี ้ถือเป็ นส่วนเพิ่ม
เติมของคูม่ ือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทน� ้ำตาลบุรีรัมย์ และได้ รับ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท อื่น ๆ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อมกลุม่ บริ ษัทฯ มีความห่วงใย และตระหนักถึงความ
ปลอดภัยของคุณภาพชีวิตของพนักงานที่อาจได้ รับผลกระทบจากการด�ำเนินงาน รวมถึงการรั กษา
สิ่งแวดล้ อม จึงเห็นควรให้ มีการด�ำเนินการตามรายละเอียดดังนี ้
1. มุ่งมัน่ มีส่วนร่ วมในความรับผิดชอบต่อพนักงานและสังคม เรื่ องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
2. ปลูกฝั งจิตส�ำนึกในเรื่ องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้ เกิดขึ ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง
จริ งจังและต่อเนื่อง
3. ด�ำเนินการป้องกันอุบตั เิ หตุ และควบคุมการด�ำเนินการให้ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
4. จัดหาหลักเกณฑ์ การท�ำงานที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรั พย์ สินของพนักงาน รวมถึงความเพียงพอ
และคุณภาพของเครื่ องมือเครื่ องใช้ และการดูแลบ�ำรุ งรักษาอย่างเหมาะสม
5. ก�ำหนดให้ ปฏิบตั ิตามกฎแห่งความปลอดภัย และสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตาม   
ที่กลุ่มบริ ษัทฯ ก�ำหนด
6. ให้ ค วามรู้ และฝึ กอบรมพนักงาน รวมทัง้ สร้ างความตระหนัก ให้ แก่ พนัก งานในเรื่ อ งสิ่ง แวดล้ อ ม
7. ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความใส่ ใ จและค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม
8. สนับสนุนให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรมเพือ่ รักษาสิง่ แวดล้ อม อาทิ กิจกรรม ด้ านการลดการใช้
และน�ำกลับมาใช้ ใหม่
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บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริ ษัท น� ้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด(มหาชน) ได้ มีการดูแลและคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ โดยเฉพาะ
ในเรื่ องสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียตามกฎหมายหรื อข้ อตกลงที่มีกับบริ ษัทฯและได้ กําหนดแนวทางการ
ปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ไว้ อย่างชัดเจนใน “คูม่ ือหลักการกํากับดูแลกิจการ” เพื่อให้ บคุ ลากร
ทุกระดับยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั โิ ดยถือเป็ นภาระหน้ าที่ที่สําคัญของทุกคนดังนี ้

ผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการปฏิบัติ

ผู้ถือหุ้น
Shareholders

มุ่งเน้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และโปร่ งใสในการเปิ ดเผยข้ อมูลที่
ส�ำคัญทังข้
้ อมูลทางด้ านการเงินและข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบ
ถ้ วน และทันเวลา
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.

ลูกค้า
Comsumer

ให้ ความส�ำคัญในการผลิต และจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และการบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ภายใต้ เงือ่ นไขทีเ่ ป็ นธรรม รวมทังการรั
้ กษาความลับของลูกค้ า โดยไม่นำ� ไปเปิ ดเผยหรือ
ใช้ ในประโยชน์ในทางมิชอบ
Emphasis on manufacturing and distribution of high quality products and
services on a fairness basis. Customers confidential is to be strictly kept.

พนักงาน
Staffs

ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็ นธรรม โดยให้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม ก�ำหนดนโยบาย การดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการ
ท�ำงาน รวมทัง้ การสนับสนุนการพัฒนาความรู้ และความสามารถของพนักงาน
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.
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ผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการปฏิบัติ

คู่ค้าและ คู่สัญญา
Trade Partners and
Contractors

ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคูส่ ญ
ั ญาที่ได้ ตกลงกันไว้ อย่างเป็ นธรรม และมี
จรรยาบรรณที่ดี ในการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบตั ติ ามข้ อก�ำหนดของกฏหมายและ
กฏระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
Follow rules, regulations and agreed contract on fairly basis.

ชุมชน
และ
สิ่งแวดล้อม
Community and
Environments

ให้ ความส�ำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
กับชุมชนที่บริ ษัทด�ำเนินธุรกิจอยูต่ ามโอกาส รวมทังปฏิ
้ บตั ติ ามกฏหมาย และระเบียบ
ข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อมอย่างเคร่ งครั ด และวางแนวทางในการ
ควบคุมผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง
Give priority to community and society’s responsibility. Support activities with communities as well as adhere to environmental law.
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นวัตกรรม
และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
น� ้ำตาลบุรีรมั ย์ให้ ความส�ำคัญในการผลิต จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ภายใต้ เงือ่ นไขทีเ่ ป็ นธรรม  
มุง่ ผลิตสินค้ าทีไ่ ม่ทำ� ลายและส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม รวมทังรั้ กษาความลับของลูกค้ า โดยไม่นำ� ไปเปิ ดเผย
หรือใช้ ประโยชน์ในทางทีม่ ชิ อบ
1. สร้ างคุณภาพชีวิตที่ดีโดยค�ำนึงถึงลูกค้ าและผู้บริ โภคภายใต้ สโลแกน      

00 “น�้ำตาลสีร�ำธรรมชาติ คุณภาพเพื่อการบริโภค”

2. ควบคุ ม คุ ณ ภาพสิ น ค้ าให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล0มี ก ารใช้ และปรั บ ปรุ ง เทคโนโลยี ใ ห้ ทั น
สมัยเพื่อความมัน่ ใจแก่ ผู้บริ โภคว่าจะได้ รับสินค้ าตามมาตรฐานต่างๆ เช่น GMP,   HACCP, HALAL,
ISO9001:2015,ปฏิบตั กิ ารสีเขียว ระดับ 2 ,อย.,มอก., และได้ รับการรับรองการขึ ้นทะเบียนโรงงานผลิต
สินค้ าพืช จาก กรมวิชาการเกษตร
3. ควบคุมขันตอนการผลิ
้
ตสินค้ าอย่างมีมาตรฐาน
4. เพิ่ม ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน ขนาดของสินค้ าเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค
5. มุง่ เน้ นถึงความส�ำคัญของลูกค้ า(ตัวแทนจ�ำหน่าย)โดยมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์และดูแลหลังการขาย
6. แสดงถึงความใส่ใจในเรื่องของสิง่ แวดล้ อมต่างๆ เช่น การเข้ าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้ อม, Green
Industry ระดับ 2 (ปฏิบตั กิ ารสีเขียว), Carbon footprint, Water Footprint,  รวมถึงอยูใ่ นช่วงการด�ำเนิน
การจัดท�ำ 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 ระบบบริ หารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015 Quality Management System
HACCP (การวิเคราะห์จดุ อันตรายและ จุดวิกฤตทีต่ ้ องควบคุม) เป็ นระบบมาตรฐานและ ข้ อก�ำหนด
ส�ำหรับระดับความปลอดภัยโดยการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤติในการผลิตครอบคลุมทุกขันตอนของ
้
การผลิตอาหารเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยจากการปนเปื อ้ นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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 หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต ( Good Manufacturing Practice) เป็ นมาตรฐานที่
เกี่ยวกับหลักปฏิบตั ทิ ี่ดีในการบริ หารความปลอดภัยในการผลิตอาหารในกระบวนการผลิต
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.
เครื่ องหมายรับรองที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศใช้ เพื่อแสดงถึงการให้ การรับรองสินค้ าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรว่าเป็ นไปตามมาตรฐานที่ ประกาศหรื อได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
มาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติในด้ านความปลอดภัยอาหาร (food safety) และด้ านคุณภาพที่จ�ำเป็ น
(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.

เครื่องหมาย HALAL คือมาตรฐานรับรองการผลิตทีถ่ กู ต้ องตามหลักบัญญัตขิ องศาสนาอิสลาม
HALAL is The certification authority and permission to use the Halal certification is
the  authority of Islamic organizations.
เครื่ องหมายมาตรฐานส�ำหรับผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
Thai Industrial Standards Mark
ฉลากคาร์ บอนและคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ คือ การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ใน
การผลิตน� ้ำตาลทราย
CARBON LABEL & CARBON FOOTPRINT
ปฏิบตั กิ ารสีเขียว การดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย เป้าหมายและแผนงานที่กําหนดเพื่อลด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมอย่างเป็ นรูปธรรมสําเร็ จตามความมุง่ มัน่ ที่ตงไว
ั้
Green Activity Activities in compliance with policy, goals and plans which have
been set to reduce concretely environmental impacts as commitment states

รายงานแห่งความยั่งยืน 2560ISustainability Report 2017

31

32 รายงานแห่งความยั่งยืน 2560ISustainability Report 2017

รายงานแห่งความยั่งยืน 2560ISustainability Report 2017

Renewable Energy Project Award
Cogerneartion Category
บริษทั บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด ในเครือกลุม่ น� ้ำตาลบุรีรัมย์ ได้ รับรางวัลชนะเลิศ โครงการพลังงาน
ความร้ อนร่ วมจากพลังงานหมุนเวียน (Cogeneration) ภายในการประชุมรั ฐมนตรี พลังงานอาเซียน             
ครัง้ ที่ 35   Asean Energy Awards 2017 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิ ลปิ ปิ นส์วา่ การประชุมครัง้ นี ้นับเป็ น
ก้ าวส�ำคัญของไทย ในแผนปฎิบตั กิ ารพลังงานอาเซียน  ทีข่ ณะนี ้ประเทศไทยถือเป็ นผู้นำ� ในด้ านการพัฒนา
พลังงานทดแทนในอาเซียน มุง่ สูก่ ารส่งเสริมการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
Human Resources Development
กลุ่ม บริ ษั ท ฯ เคารพในสิ ท ธิ ม นุษ ยชนและการปฏิ บัติ ใ ห้ ถูก ต้ อ งตามกฎหมาย จึ ง ได้ ก� ำ หนด
เรื่ อ งสิทธิ ของพนักงานและผู้มีส่ว นได้ เสี ย ในคู่มื อ การก� ำ กับดูแลกิ จการที่ ดี และจรรยาบรรณธุร กิ จ
ส่ง เสริ ม สิทธิ ขัน้ พื น้ ฐานในการท� ำงานให้ เข้ มข้ น กว่าที่ ก ฎหมายก� ำ หนด มี ก ารดูแลด้ านสุขภาพและ
ความปลอดภัยแก่พนักงานและผู้รับเหมาผ่านระบบการจัดการด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน ถึงกระนัน้ ก็ตาม พนักงานและผู้มีส่วนได้ เสียสามารถเสนอข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม หรื อแจ้ ง
ข้ อร้ องเรี ยนมายังประธานกรรมการธรรมาภิบาล หรื อส�ำนักตรวจสอบภายในได้ โดยจะมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนสอบสวนข้ อเท็จจริ งและแก้ ไขปั ญหาข้ อร้ องเรี ยนต่อไปกลุ่มบริ ษัทฯ เชื่ อว่า
“พนักงาน” ทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งต่อการด�ำเนินธุรกิจ จึงมุ่งเน้ นที่จะพัฒนาทักษะ ฝี มือและ
คุณ ภาพชี วิตของพนักงาน เพื่ อสร้ างก� ำลัง ที่ เปี่ ยมไปด้ วยคุณ ภาพให้ กับองค์ ก ร เพราะกลุ่มบริ ษัท ฯ
เล็งเห็นว่าพนักงาน คือ กลไกอันส�ำคัญยิ่ง และถือว่าเป็ นเบื ้องหลังของความส�ำเร็ จทังหมดขององค์
้
กร
ซึ่งเป็ นพลังส�ำคัญที่จะผลักดันให้ การประกอบธุรกิจประสบความส�ำเร็ จอย่างต่อเนื่อง0การตอบแทน
พนักงานที่นอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจ้ าง และค่าแรง จึงเป็ นสิ่งส�ำคัญที่กลุ่มบริ ษัทฯ ไม่เคยมองข้ าม
เราจึงมุ่งค�ำนึงถึงหลักจริ ยธรรมในการประกอบธุรกิ จ0รวมไปถึงประโยชน์ ต่อผู้มีส่วนได้ เสียและการ
ประกอบธุ ร กิ จ ที่ ตัง้ อยู่ใ นหลัก ความเป็ นธรรม  ถื อ เป็ นหลัก ส� ำ คัญ ของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ มาโดยตลอด
อี กทัง้ ยัง มี ก ารบริ หารงานด้ ว ยความโปร่ ง ใส่ ด้ วยหลัก   ธรรมาภิ บาลและจริ ย ธรรม ซึ่ง ถื อ เป็ นความ
ภาคภูมิใจของกลุ่มบริ ษัทน� ้ำตาลบุรีรัมย์
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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� ้ำตาลบุรีรัมย์มีเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่ วมพัฒนาสังคมให้ ยงั่ ยืนเพื่อสร้ าง
ความเชื่อมัน่ การยอมรับและความไว้ วางใจจากชุมชนและสังคม ต่อยอดสร้ างมูลค่า
เพิม่ ให้ กบั ชุมชนและสังคม บนพื ้นฐานแนวคิดนโยบาย ของบริษทั ฯ ยึดหลักแนวปฏิบตั ิ

“การพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม
และสร้างความเจริญให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน”
มุ่งมั่นที่จะจะสร้ างให้ ธุรกิ จมีการเติบโตอย่างยั่งยื น 0ควบคู่กับการพัฒนา
สภาพชี วิ ต ความเป็ นอยู่ข องเกษตรกรชาวไร่ อ้ อ ยและชุม ชน0ข้ า งเคี ย งให้ ดี ขึ น้   
จึงได้ ร่วมจัดท�ำโครงการและกิจกรรมต่างๆร่ วมกับหน่วยงานภายนอกทังเอกชนและ   
้
หน่วยงานของรัฐที่เป็ นผู้น�ำด้ านความคิด0ซึง่ เป็ นโครงการและกิจกรรมที่ก่อให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ ชุมชน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐ รวมถึงตัวบริ ษัท ฯ เองทังทางตรง
้
และทางอ้ อม โดยได้ รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เป็ นอย่างดี
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. บรรเทาความเดื อ ดร้ อนของชุ ม ชนจาก
ผลกระทบของธุรกิ จ เช่น การสนับ สนุน
งบประมาณต่างๆ ตามความเหมาะสม
ตลอดจนการริ เริ่ มมาตรการป้องกันต่างๆ
2. ส่ ง เสริ มชุ ม ชนให้ มี อ าชี พ เสริ ม เช่ น                   
การสร้ างศูนย์การเรี ยนรู้ พร้ อมทังส่
้ งเสริ ม
อาชีพเสือ่ กกทอมือแล้ วมีการต่อยอดเพือ่ น�ำ
ไปสร้ างผลิตภัณฑ์อนื่ ๆของชุมชนโศกดู,่ การ
ส่งเสริ มอาชี พผ้ าซิ่นตี นแดงทอมื อชุมชน
คูบอน ซึง่ ทังเสื
้ ่อกกและผ้ าซิน่ นี ้เราน�ำมา
เป็ นของที่ ร ะลึก เนื่ อ งในวัน ขึน้ ปี ใหม่ข อง
บริษทั อีกทังยั
้ งมีการส่งเสริมอาชีพนวดแผน
ไทย ชุมชนหินเหล็กไฟ
3. สิทธิความเท่าเทียมของคนในชุมชน เช่น
การจ้ างบุคคลทีท่ พุ พลภาพในชุมชน ในพื ้นที่
ใกล้ เคียงสถานประกอบการ สร้ างที่อยู่
อาศัยให้ กบั ผู้ทพุ พลภาพในชุมชน
4. มอบโอกาสทางการศึกษาให้ กบั บุตรหลาน
ของคนในชุมชนที่ด้อยโอกาส เช่น มอบทุน
การศึกษา,มอบอุปกรณ์ กีฬา,สร้ างสนาม
กีฬา เป็ นต้ น
5. โครงการคื น ความรู้ สู่เ ยาวชน ให้ ค วาม
รู้ ด้ านการคัด แยกขยะ และ พิ ษ ภัยของ
ยาเสพติด,โรคไข้ เลือดออกและโรคต่างๆ
ภายในชุมชน
6. ดู แ ลสุ ข ภาพให้ กั บ คนในชุ ม ชน เช่ น
โครงการหน่วยแพทย์เคลือ่ นที,่ การล้ างถนน,
น� ำ้ ดื่ ม เพื่ อ ชุ ม ชน,และร่ ว มกิ จ กรรมทาง
ด้ านการส่งเสริ มสุขภาพต่าง ๆ
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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�ำนักมวลชนสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรร่ วมกับพนักงานจิตอาสาของแต่ละ
บริ ษัทในเครื อ ได้ จัดโครงการ “คืนความรู้ สู่เยาวชน ครั ง้ ที่ 3” ซึ่งจัดตามโรงเรี ยน
ในเขตรัศมี   5   กิโลเมตร รอบๆ สถานประกอบการ ประกอบไปด้ วย โรงเรี ยนบ้ าน                  
สาวเอ้ โรงเรี ยนบ้ านหินเหล็กไฟ โรงเรี ยนบ้ านคูบอน และโรงเรี ยนบ้ านสระประค�ำถาวร ซึ่งเป็ นโคร งการที่ให้ ความรู้ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม ยาเสพติด การรณรงค์ต่อต้ าน
การใช้ แ รงงานเด็ ก ในไร่ อ้ อ ย และกิ จ กรรมละลายพฤติ ก รรมระหว่า งพนัก งานของ
กลุ่ม บริ ษั ท ฯ นอกจากนัน้ ยัง มี กิ จ กรรมให้ ทุน การศึก ษาตามโอกาสต่า งๆ เป็ นการ
ให้ ทุนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เช่น ให้ ทุนการศึกษาแก่นักเรี ยนใน
วันแม่แห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ และในงานตามโอกาสต่าง ๆ อีกทัง้ ยังมีกิจกรรมโรง
ทานในวันงานนัน้ ด้ วย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรม

“BRR ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความยั่งยืน”

ให้ แ ก่ โ รงเรี ย นบ้ า นหนองขวาง จนประสบความส� ำ เร็ จ และสามารถคว้ า
รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ ชาติ ในงานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ยนแห่ ง ชาติ ครั ง้ ที่ 67             
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต และการจัดโครงการเกษตรบูรณาการเพื่อ
อาหารกลางวันในเขตส่งเสริ ม การปลูก อ้ อ ย ของเยาวชนในเขตพื น้ ที่ ร อบ 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 SaprakhamThavorn 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 parties. Scholarships
were handed to students on several
occasions in parallel with free food
distributions 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 ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้
Cuts in Classroom Hours and Rises

น� ้ำตาลบุรีรัมย์ได้ สนับสนุนกิจกรรม “BRR ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ สูค่ วาม
ยัง่ ยืน” ให้ แก่โรงเรี ยนบ้ านหนองขวาง ซึง่ ผลงานนี ้ทาให้ บริ ษัทได้ รับการเสนอชื่อ ให้ ได้
รับรางวัลผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้ แก่กระทรวงศึกษาธิการในวันคล้ ายวันสถาปนากระทรวง
ศึกษาธิการ “ครบรอบ 125 ปี กระทรวงศึกษาธิการ” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560              
ณ กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำหรับในปี 2560 ตลอดจนถึงปี 2561 โรงเรี ยนบ้ านหนองขวาง
ได้ เป็ นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ าร่ วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครัง้ ที่ 66
และ (ครัง้ ที่ 67 ในเดือนมกราคม 2561) ซึง่ เข้ าร่วมงานดังกล่าวและได้ รับรางวัลชนะเลิศ
ติดต่อกันเป็ นเวลา 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.
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การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
Local Culture

กลุ่มบริ ษัทน�ำ้ ตาลบุรีรัมย์ ได้ ร่วมจัดกิจกรรมตามวันส�ำคัญทางศาสนาและ
ประเพณีต่าง ๆ ของชุมชนรอบ ๆ สถานประกอบการ โดยมุ่งเน้ นการท�ำงานอย่าง
มีส่วนร่ วม ตังแต่
้ การวางแผนจนถึงการลงมือท�ำกิจกรรมระหว่างกลุ่มบริ ษัทฯ และ
ชุมชน เช่น กิจกรรมรดน� ้ำด�ำหัวผู้ใหญ่ ซึ่งจัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี กิจกรรม
วัน เข้ า พรรษาเป็ นกิ จ กรรมที่ ท างกลุ่ม บริ ษั ท น� ำ้ ตาลบุรี รั ม ย์ ได้ เ ข้ า ร่ ว มโดยการจัด
ขบวนแห่เทียนพรรษา ประจ�ำทุกปี กิจกรรมโรงทานในวันเข้ าพรรษา กิจกรรมวันลอย
กระทง โดยสนับสนุนการประกวดขบวนกระทง และการประกวดนางนพมาศของ
เทศบาลต� ำบลหิ นเหล็กไฟ กิ จกรรมโรงทานงานวันออกพรรษา กิ จกรรมทอดกฐิ น
เพื่ อสร้ างศาลาการเปรี ยญ กิ จกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ณ วัดศิลาเรื อง           
บ้ านหินเหล็กไฟเป็ นประจ� ำทุกปี ซึ่งทุกกิ จกรรมได้ รับความร่ วมมื อจากพนักงานใน
กลุ่มบริ ษัทฯ และชุมชนเป็ นอย่างดี
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของกลุ่ ม บริ ษั ท น� ำ้ ตาลบุ รี รั ม ย์ คื อ หนึ่ ง ใน
กุญ แจส� ำ คัญ ที่ จ ะน� ำ องค์ ก รให้ เ ติ บ โตไปอย่ า งยั่ง ยื น ควบคู่ไ ปกับ การพัฒ นาสัง คม
เศรษฐกิ จ และวัฒ นธรรมของประเทศชาติ สื บ ไป
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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 ที่ ผ่ า นมา กลุ่ ม บริ ษั ท น� ำ้ ตาลบุ รี รั ม ย์ ซึ่ ง น� ำ โดย
บริ ษัท น� ้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน) จัดตรวจสุขภาพประจ�ำปี
ของพนักงานของทุกบริ ษัทในเครื อ โดยพนักงานทุกคนให้ ความ
ร่วมมือในการเข้ ารับการตรวจสุขภาพประจ�ำปี เป็ นอย่างดี นอกจาก
นี ้ยังมีการจัดกิจกรรมหน่วยแแพทย์เคลื่อนที่ ครัง้ ที่ 3 โดยตรวจ
สุขภาพให้ กบั ประชาชนที่อยูใ่ นเขตรัศมี 5 กิโลเมตร รอบสถาน
ประกอบการ อีกทังส�
้ ำนักมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ยังได้
ลงพื ้นที่สำ� รวจความเป็ นอยูข่ องชุมชนรอบ ๆ สถานประกอบการ
เพื่อเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชนให้ มีความแน่นแฟ้นมาก
ยิ่งขึ ้น โดยการจัดโครงการต่าง 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.
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การส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Career Development for Better Living Condition
กลุม่ บริ ษัทฯ ยังคงด�ำเนินโครงการส่งเสริ มอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจาก โครงการส่งเสริ มอาชีพในชุมชน โครงการก่อสร้ างศูนย์การเรี ยน
รู้ เสื่อกกทอมือในชุมชนโศกดู่ โครงการก่อสร้ างศูนย์การเรี ยนรู้ ผ้าซิ่นตีนแดงทอมือ
ชุมชนคูบอนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในชุมชนแล้ ว กลุม่ บริ ษัทฯ ยังขยายผลไปสู่
สถานศึกษา โดยการส่งเสริ มกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน (BRR ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้
สูค่ วามยัง่ ยืน) ซึง่ เป็ นโครงการแปรรูปอาหารของโรงเรี ยนบ้ านหนองขวาง ส�ำนักงาน
เขตพื ้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็ นการส่งเสริ มให้ เกิดวิสาหกิจชุมชนและ
โครงการ “นักธุรกิจน้ อยมีคณ
ุ ธรรม น�ำสูเ่ ศรษฐกิจสร้ างสรรค์” เพื่อให้ ชมุ ชนและสถาน
ศึกษาพึง่ พาตัวเองได้ เสริ มสร้ างแนวคิดให้ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้
จากกรณี วิ ก ฤติ ภั ย แล้ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในประเทศไทย ได้ ส่ ง ผลกระทบเป็ นวงกว้ าง
กลุม่ บริ ษัทฯ จึงได้ สง่ เสริ มชาวไร่อ้อยในพื ้นที่บริ เวณรอบโรงงานให้ มีผลผลิตต่อไร่สงู
และมีคณ
ุ ภาพดีด้วยหลักวิชาการและความรับผิดชอบต่อชาวไร่ โดยมีการพัฒนา
ระบบบริ หารงานการจัดการเพื่ อความมั่นคงของผลผลิตและผลก� ำไรของชาวไร่
อีกทังยั
้ งพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรและชาวไร่ พร้ อมกับการส่ง
เสริ มการเรี ยนรู้ของบุคคลากรและชาวไร่อ้อยให้ เติบโตมัน่ คงไปพร้ อมกัน
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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� ้ำตาลบุรีรัมย์เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการน�ำประชากรนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยกลับคืนสูธ่ รรมชาติ
ร่ วมกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยและส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งการเข้ าร่ วมใน
โครงการนี ้ ถือว่าเป็ นประวัติศาสตร์ ใหม่ของงานทางด้ านการอนุรักษ์ สตั ว์ป่าของประเทศไทยที่
พยายามพลิกฟื น้ กลุม่ ประชากรสัตว์ป่าที่เคยสูญพันธุ์จากธรรมชาติให้ กลับมาอีกครัง้ หนึ่ง อีกทัง้
ยังเป็ นการเชื่อมต่อถิ่นอาศัยและแผนที่การกระจายของประชากรนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ที่เคยขาดหายไป รวมทังลดการสู
้
ญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางพันธุกรรม ซึง่ จะมีผลดีตอ่ กลุม่ ประชากรนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยในอนาคตนอกจากนี ้
ด้ วยความที่นกกระเรี ยนพันธุ์ไทยเป็ นสัตว์ที่สญ
ู พันธ์ไปแล้ วตามธรรมชาติและมีถิ่นอาศัยจ�ำกัดอยู่
เฉพาะกลุม่ แถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท�ำให้ เป็ นหนึ่งในนกที่นกั ดูนกจากประเทศต่างๆ
ทัว่ โลก รวมถึงประเทศไทยเองให้ ความสนใจ ด้ วยตระหนักถึงความส�ำคัญของความหลายหลาย
ทางชีวภาพและการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม บริ ษัท น� ้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์การ
สวนสัตว์แห่งประเทศไทย กรมชลประทาน และส่วนราชการอื่นๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์ อยูร่ ะหว่าง
การจัดสร้ างศูนย์อนุรักษ์ พื ้นที่ช่มุ น� ้ำและนกกระเรี ยนพันธุ์ไทย บริ เวณเขตห้ ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บ
น� ้ำห้ วยจระเข้ มาก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ ความรู้กบั คนท้ องถิ่น ผู้ที่สนใจ และบรรดานักดูนกจาก
ทัว่ โลก กล่าวได้ ว่าการมีนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยอยู่ในธรรมชาติ ยังสามารถต่อยอดไปสู่การท่อง
เที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่ก�ำลังได้ รับความนิยม โดยเป็ นรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยว
ที่ค�ำนึงถึงสภาพแวดล้ อม ผู้ที่มาท่องเที่ยวจะได้ รับทังความรู
้
้ ที่เกี่ยวข้ องกับการอนุรักษ์ พื ้นที่ชมุ่ น� ้ำ
และการอนุรักษ์ และอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าหายากควบคู่ไปพร้ อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลินจาก
ความสวยงามของนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยตามธรรมชาติ และการช่วยสนับสนุนให้ ชุมชนท้ องถิ่น
ได้ เข้ ามามีสว่ นร่วม เป็ นการเพิ่มรายได้ ช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้ ดีขึ ้น รวมถึงลูก
หลานคนไทยในอนาคต ก็ยงั คงมีโอกาสได้ เห็นนกกระเรี ยนพันธุ์ไทยในธรรมชาติ
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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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การกระตุ้นให้ เกิดกระบวนการอนุรักษ์ อย่างยัง่ ยืนถือเป็ น
กลไกส�ำคัญในงานทางด้ านการอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ
ซึ่งนอกจากการสร้ างส�ำนึกให้ กบั คนในท้ องถิ่นแล้ วหน่วยงาน
ภาครั ฐ และเอกชนก็ ต้ อ งให้ ก ารสนับ สนุน แก่ ชุม ชนท้ อ งถิ่ น
ในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมสิ่งเหล่านี ้จะช่วยให้ เกิดกระบวนการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนและชุมชนต้ นแบบที่ได้
รับประโยชน์จะช่วยเป็ นกระจกสะท้ อนให้ กบั คนในชุมชนอื่นๆ
ได้ รับรู้ และมองเห็นเป็ นแรงกระตุ้นให้ คนในชุมชนหันกลับมา
มองความส�ำคัญและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
ของตนส่งผลให้ เกิดสายโซ่ของกระบวนการอนุรักษ์ ที่ชว่ ยส่ง
ผลให้ ทรัพยากรของชาติในแหล่งอื่นๆ ได้ รับการคุ้มครองและ
ดูแลอย่างเป็ นรูปธรรมและยัง่ ยืน
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.
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บทสรุป
Conclusion
น� ้ำตาลบุรีรัมย์ ได้ นำ� แนวคิดของปรัชญ “น�ำ้ ตาลสร้างในไร่” อันจะมุง่ ไปสูค่ วามยัง่ ยืนได้ นนั ้
องค์ กรต้ องมีการถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวจากรุ่ นสู่รุ่ นได้ อย่างบูรณาการและมีความชัดเจนที่จะ
ต้ องการสร้ างความยัง่ ยืนให้ กบั องค์กรท�ำให้ น� ้ำตาลบุรีรัมย์ได้ เล็งเห็นว่า ชุมชน เปรี ยบเสมือนบ้ าน
หลังหนึง่ ของน� ้ำตาลบุรีรัมย์ ที่ต้องคอยช่วยเหลือเกื ้อกูลสมาชิกในบ้ านของเรา น� ้ำตาลบุรีรัมย์จงึ มีการ
จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ให้ กบั ชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมกิจกรรม ดังนี ้
การส่งเสริ มสุขภาพ เช่น โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การเสริ มสร้ าง สุขลักษณะภายใน
โรงเรี ยน ผ่านโครงการ “คืนความรู้สเู่ ยาวชน”
การสนับสนุนการศึกษา เช่น โครงการคืนความรู้สเู่ ยาวชน โครงการ BRR ลดเวลาเรี ยนเพิ่ม
เวลารู้ โครงการเกษตรอินทรี ย์แบบบูรณาการเพื่ออาหารกลางวันของนักเรี ยน
ส่งเสริ มอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เช่น โครงการส่งเสริ มอาชีพเสื่อกกทอ
มือ โครงการส่งเสริ มอาชีพทอผ้ าซิน่ ตีนแดง และการก่อตังศู
้ นย์การเรี ยนรู้เพื่อส่งเสริ มอาชีพต่างๆ
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวฒ
ั นธรรมต่างๆ เช่น โครงการทอดกฐิ น กิจกรรมรดน� ้ำด�ำหัว
ผู้ใหญ่ ซึง่ จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี เช่น กิจกรรมวัน เข้ าพรรษา-ออกพรรษา กิจกรรมวันลอย
กระทง
น� ้ำตาลบุรีรัมย์เชื่อว่าความรับผิดชอบต่อสังค คือหนึง่ ในกุญแจส�ำคัญที่จะน�ำองค์กรให้ เติบโตไป
อย่างยัง่ ยืนควบคูไ่ ปกับการพัฒนา สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของประเทศชาติสืบไป
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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�้ำตาลสร้างในไร่ ใส่ใจชุมชน
“Sugar Made in the Field,
Care Given to Community”

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานฉบับนี ้
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ส�ำนักมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ติดต่ อ
Contact
Office of Corporate Social Responsibility
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โทรศัพท์ Call (+66) 0-4465-9020-3 ต่อ ext 114
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Email
IR@buriramsugar.com
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