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 บรษิทั น�้ำตำลบุรรีมัย์ จ�ำกดั(มหำชน) ด�ำเนินธุรกจิ มำตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2507 มทีุนจดทะเบยีน 

676,750,000.00 บำท มสีถำนะเป็นบรษิทัมหำชน โดยจดทะเบยีนซือ้ขำยหลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่6 พฤศจกิำยน 2557 โดยใชส้ญัลกัษณ์ “BRR” ส�ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู ่ที ่237 

หมูท่ี ่2 บำ้นสำวเอ ้ต�ำบลหนิเหลก็ไฟ อ�ำเภอคเูมอืง จงัหวดับุรรีมัย์

  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

BURIRAM SUGAR
บริ ษั ท  น�้ ำ ต ำลบุ รี รั มย ์  จ� ำ กั ด (มห ำชน )
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 ตลอดระยะเวลำกว่ำ0500ปีแห่งกำรพฒันำและเตบิโตอย่ำงต่อเน่ืองของน�้ำตำลบุรรีมัย์นัน้   

กล่ำวโดยรวมไดว้่ำกำรสรำ้งโอกำสทำงธุรกจิและกำรเตรยีมควำมพรอ้มเพื่อรบัมอืกบัอุปสรรคและ

ควำมทำ้ทำยต่ำงๆ0ย่อมท�ำไม่ได0้หำกปรำศจำกรำกฐำนอนัแขง็แกร่ง0ซึ่งกค็อืกลยุทธ์ทำงธุรกจิที่

เหมำะสม0ควำมโปร่งใสและธรรมำภบิำลในกำรด�ำเนินธุรกจิ0ควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน0ควำมรบั

ผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม กำรดแูลเกษตรกรและชมุชนอยำ่งใกลช้ดิ กำรยอมรบัจำกสงัคม และ

ทีส่�ำคญัคอืกำรพฒันำศกัยภำพและสวสัดิภำพของพนักงำนอย่ำงต่อเน่ือง0สิง่เหล่ำน้ีนอกจำกจะ

เป็นรำกฐำนที่ม ัน่คงแลว้ยงัเป็นปจัจยัทีท่�ำใหเ้กดิกำรควำมรว่มมอืรว่มใจและชว่ยสรำ้งคณุคำ่ใหก้บัผูม้ ี

สว่นไดเ้สยีทกุฝำ่ยอยำ่งเป็นรปูธรรมและยัง่ยนื

 กำรด�ำเนินกจิกรรมเพือ่ควำมยัง่ยนืของน�้ำตำลบุรรีมัยเ์ป็นสิง่ทีส่�ำคญัยิง่ต่อกำรบรหิำรจดักำร

องคก์รและต่อกำรพฒันำสงัคมในยคุปจัจบุนัทีเ่ปลีย่นแปลงอยำ่งรวดเรว็ กำรทีน่�้ำตำลบุรรีมัยจ์ะเตบิโต

อย่ำงมัน่คงได้นัน้จ�ำเป็นต้องมเีป้ำหมำยเชงิสงัคมที่เกี่ยวขอ้งกบักรอบกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืด้วย         

เชน่ กำรรกัษำสิง่แวดลอ้ม กำรสรำ้งควำมเสมอภำค  และควำมเป็นธรรมทำงสงัคม กำรพฒันำเศรษฐกจิทีส่ง่เสรมิ 

กำรกระจำยรำยได ้กำรสง่เสรมิและกำรยกระดบัคณุภำพชวีติของคนในสงัคม กำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่ ี

กบักลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีขององคก์ร  อนัประกอบดว้ย  ผูล้งทนุ ผูถ้อืหุน้พนกังำน ลกูคำ้ คูค่ำ้ต่ำงๆ ตลอด

จนชุมชนทีอ่ยู่แวดลอ้มทีต่ ัง้ขององคก์ร0โดยประเดน็ต่ำงๆทีก่ล่ำวมำน้ีเป็นเรื่องส�ำคญั และเป็นสิง่ที่

น�้ำตำลบุรรีมัยไ์ดค้�ำนึงถงึมำโดยตลอด0ในกำรด�ำเนินธุรกจิใหป้ระสบผลส�ำเรจ็0โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ใน

ปจัจุบนัทีผ่ลส�ำเรจ็ของกำรด�ำเนินธุรกจิไมไ่ดว้ดัจำกผลประกอบกำรเพยีงอย่ำงเดยีวหำกแต่ยงัรวมไป

ถงึกำรตอบสนองต่อควำมคำดหวงัของสงัคมดว้ยซึ่งจะมสี่วนส�ำคญัต่อควำมอยู่รอดและกำรเตบิโต

อย่ำงยัง่ยนืขององคก์รในอนำคต กำรพฒันำองคก์รใหเ้ตบิโตอย่ำงมัน่คงและมสี่วนร่วมในกำรพฒันำ

สงัคมและประเทศใหย้ัง่ยนืนัน้ น�้ำตำลบุรรีมัยไ์ดจ้ดักจิกรรมเพื่อควำมยัง่ยนือย่ำงต่อเน่ืองและถอืว่ำ

งำนดำ้นน้ีเป็นสว่นหน่ึงของกลยทุธแ์ผนงำน และกระบวนกำรด�ำเนินงำนทีส่รำ้งมลูคำ่เพิม่ใหก้บับรษิทั

และช่วยเพิม่ประสทิธภิำพกำรด�ำเนินธุรกจิขององค์กรใหก้ำวไปสู่กำรเจรญิเตบิโตอย่ำงเขม้แขง็ที่

ส�ำคญั ผูบ้รหิำรองคก์รตอ้งสรำ้งสมดุลระหว่ำงกำรด�ำเนินธุรกจิและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่

แวดลอ้มควบคูก่นัไป   

 ตลอดปี 2561 ทีผ่ำ่นมำ น�้ำตำลบุรรีมัยไ์ดมุ้ง่เน้นกำรยกระดบัควำมเป็นอยูท่ีด่ขีองคนในชมุชน

ผำ่นโครงกำรอำชพีเสรมิตำ่งๆ ไดแ้ก่ โครงกำรสง่เสรมิอำชพีเกษตรอนิทรยีช์มุชนโนนกลำง โครงกำร

สง่เสรมิอำชพีปุ๋ ยหมกัอนิทรยีช์มุชนโนนเตำ่ทอง0โครงกำรเกษตรอนิทรยีบ์รูณำกำรเพือ่อำหำรกลำงวนั 

โรงเรยีนในเขตพืน้ทีส่ง่เสรมิกำรปลกูออ้ย และโรงเรยีนบำ้นหนองขวำงภำยใตโ้ครงกำร “BRR ลดเวลำ

เรยีนเพิม่เวลำรู”้ อกีทัง้เรำยงัไดท้�ำกจิกรรมสรำ้งควำมเขม้แขง็ของกลุ่มคนในชุมชน และจดักจิกรรม

ศกึษำดงูำนเพือ่พฒันำและสรำ้งมลูคำ่เพิม่ใหแ้กผ่ลติภณัฑ ์โดยบรษิทัใหค้�ำมัน่วำ่จะมุง่ด�ำเนินภำรกจิเพือ่

ควำมยัง่ยนื ตลอดจนสรำ้งควำมเชือ่มัน่ กำรยอมรบั และควำมไวว้ำงใจจำกชมุชนและสงัคมต่อไป

 สดุทำ้ยน้ี ในนำมคณะกรรมกำรบรษิทั ขอขอบคณุนกัธรุกจิไรอ่อ้ย0ทำ่นผูถ้อืหุน้0ลกูคำ้คูค่ำ้ 

พนักงำน0และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่ำน0ที่สนับสนุนและมีส่วนช่วยพฒันำบริษัทให้เจริญก้ำวหน้ำ          

บรษิทัจะยดึมัน่ด�ำเนินตำมวสิยัทศัน์และพนัธกจิเพือ่พฒันำธุรกจิน�้ำตำลทรำยและพลงังำนทดแทนให้

เตบิโตอยำ่งยัง่ยนืควบคูก่บัชมุชนและสงัคมสบืไป 

สำรจำกประธำนกรรมกำรบริหำร
MESSAGE FROM CHIEF EXECUTIVE OFFICER
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 Over BRR’s 50 years of development and continuous growth, it can be sum up that business 

opportunity and the ability to handle challenges and  tackle any obstacles couldn’t have been possible 

without the strong  foundation, namely the sound business strategy, transparency and good                       

governance. Besides, we have also focused on working   safety, environmental responsibility, cane growers 

and communities 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.

 Sustainability works are essential for0organization management and the changing social            

development context. To maintain sustainable growth, BRR has set targets  related to sustainable               

development paradigm, for example, environmental  preservation, fairness practices, income generation 

and living standard improvement. We aim to build strong  relationships 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 expectations to prevail and ensure sustainable growth. BRR  has continuously conducted sustain-

able activities and set sustainability as a 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 2018, Buriram Sugar PLC. focused our sustainability works on extra occupational                           

development to enhance community members and their offspring living conditions. For instance, 

hand-woven reed mat occupation group was established in Sokdu and hand-woven local sarong group 

was also formed at Kubon community. Besides, 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 express my sincere gratitude to our cane 

growers, shareholders, trade partners, staffs and other stakeholders for all supports given to us            

throughout the year and we hope to count on your supports in the future. 
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เกี่ยวกับรำยงำนฉบับนี้
ABOUT THIS REPORT

 รำยงำนควำมยัง่ยนืประจ�ำปีจ2561จฉบบัน้ีครอบคลุมระยะเวลำตัง้แต่     

วนัที ่1 มกรำคม 2561 ถงึ 31 ธนัวำคม 2561 โดยมแีนวทำงกำรรำยงำนทีส่อดคลอ้งกบั 

Global Reporting Initiative ฉบบั G4 ระดบั Core ใน ประเดน็ต่อไปน้ี สิง่แวดลอ้ม 

ควำมปลอดภยั โดยมแีนวทำงกำรรำยงำน ทีส่อดคลอ้งกบั Global Reporting Ini-

tiative ฉบบั G4 ระดบั Core ใน ประเดน็ต่อไปน้ี 

 พลงังาน พลงังำนรวม ประกอบดว้ยพลงังำนควำมรอ้นและพลงังำนไฟฟ้ำ

ทีใ่ช ้ในพืน้ทีบ่รษิทัหรอืพืน้ทีโ่รงงำน โดยปรมิำณพลงังำนควำมรอ้นเกบ็ ขอ้มลูจำก

ปรมิำณเชือ้เพลงิจำกหลกัฐำนกำรบญัชหีรอืกำรอำ่นค่ำจำกมเิตอรค์ณูดว้ยคำ่ควำม

รอ้น ส�ำหรบัปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำเกบ็ขอ้มลูจำก ใบแจง้หน้ีจำกผูข้ำยไฟฟ้ำ

 มลพิษอากาศ ฝุน่ ออกไซดข์องซลัเฟอร ์ และ ออกไซดข์องไนโตรเจน 

ค�ำนวณโดยใช้ผลควำมเขม้ขน้จำกกำรตรวจวดัตำมที่กฎหมำยก�ำหนด0คูณกบั

อตัรำกำรไหล ของลม และชัว่โมงกำรท�ำงำนเครือ่งจกัร น�้ำ

 ขยะจขยะแบ่งเป็นจ2จประเภทจคอืจขยะอนัตรำยและขยะไมอ่นัตรำยตำม

ประกำศ กระทรวงอุตสำหกรรม เรือ่งกำรก�ำจดัสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้         

กำรรำยงำนปรมิำณขยะทีเ่กดิขึน้และกำรจดักำร จะมำจำกกำรชัง่น�้ำหนกั

 ความปลอดภยัข้อมูลจ�านวนพนักงานโดยเก็บข้อมูลจำกพนักงำน

บริษัท0พนักงำนสญัญำจ้ำงจและพนักงำนชัว่ครำวค�ำนวณชัว่โมงกำรท�ำงำน       

เป็นขอ้มลูจำกพนกังำนบรษิทั และพนกังำนสญัญำจำ้ง0ระบบบนัทกึเวลำ ท�ำงำน

จำกสำยฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลและธุรกำร0และเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภยัประจ�ำ

โรงงำน
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ABOUT THIS REPORT

 The 2018 Sustainability Report, covers a period of               

January 1, 2018 – December 31, 2018, is in accordance with 

Global  Reporting Initiative (GRI - G4) of core level context and 

touches on several issues namely environment and safety. Other 

coverage issues includes.

 Energy consists of heat energy and electricity used within 

the company’s complex. Heat energy data was collected from       

accounting record or using record from meters multiple with heat 

rate and invoice.

 Greenhouse Gas (GHG) emission is the amount emitted 

from company’s operations and calculate based on formula           

provided by Thailand Greenhouse Gas Management Organization 

(Public Organization) per the amended paper of October 1, 2013. 

The report covers:

 Scope 1: Direct GHG emitted from activities under company’s 

control, e.g. evaporator and transportation.

 Scope 2: Indirect GHG derived from purchasing of government 

electricity.

 The report of both Scope 1 and 2 is based on the amount 

used and emitted. Air pollution, dust and Oxide of Sulphur and 

Oxide of Nitrogen are calculated from the intensity parameter 

measured according to the regulation multiply with wind flow and 

hours of machine in operation.

 Waste is categorized into 2 groups, hazardous and general 

wastes according to the Ministry of Industry’s Announcement on 

Sewage Disposal. Amount of wastes is managed by weight.

 The safety of staffs and business partners’ information is 

collected from full time and part time staffs database as well as 

from staffs of contractors multiple with working hours.
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กำรระบุประเด็นส�ำคัญ
IDENTIFIED MATERIAL ASPECT AND BOUNDARIES

 กำรจดัท�ำรำยงำนควำมยัง่ยืนน�้ ำตำลบุรีรมัย์จประจ�ำปีจ2561จฉบับน้ีจระหว่ำง                        

วนัที่ 1 มกรำคม 2561 - 31 ธนัวำคม 2561 แสดงถงึกำรรำยงำนด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อ

สงัคมของน�้ำตำลบุรรีมัย ์ ซึง่ประกอบไปดว้ย ดำ้นเศรษกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม โดยแสดงถงึ

กรอบกำรด�ำเนินงำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมอยำ่งมแีบบแผน ซึง่จะสอดคลอ้งกบัควำมมุง่

มัน่ในกำรเป็นสถำนประกอบกำรทีพ่ฒันำควบคูไ่ป พรอ้มกบัชมุชนอยำ่งยัง่ยนื ตำมนโยบำย

ทีว่ำ่ 

 This 2018 sustainability report (January 1 – December 31, 2018) shows the        

company sustainable works consisted of three angels – economics, social and               

environment. It also shows the systematic scope of works in consistence with the 

company’s aspiration to achieve its goal while communities are sustainably developed.
“กำรพัฒนำธุรกิจควบคู่กับกำรรักษำสิ่งแวดล้อม และสร้ำงควำมเจริญให้กับชุมชนอยำ่งยั่งยืน”

“Business Development in parallel with 

Environmental Preservation and Communities ‘ Sustainable Development”

 รำยงำนฉบับ น้ีจะสะท้อนถึงกรอบกำรด�ำเ นินธุรกิจที่ร ับผิดชอบต่อสังคม                                  

โดยครอบคลุมตัง้แต่ประเด็นของ ธรรมำภิบำลและจรรยำบรรณทำงธุรกิจกำรจัดกำร                     

ด้ำนสิ่งแวดล้อม แรงงำน ผู้บริโภค สิทธิมนุษยชน  กำรพัฒนำส่งเสริมอำชีพชุมชน                            

ใหม้คีวำมยัง่ยนื ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีอยำ่งชดัเจน ซึง่รำยงำนฉบบัน้ีไดจ้ดัท�ำจำกขอ้มลูที่

เป็นขอ้เทจ็จรงิ โดยสำมำรถตรวจสอบไดจ้ำกแหล่งขอ้มลูทัง้จำกภำยในและภำยนอกของ

น�้ำตำลบุรรีมัย ์ 

 รำยงำนฉบบัน้ียงัมเีน้ือหำสำระทีม่บีทบำทส�ำคญัในกำรสรำ้งควำมเขำ้ใจ เกีย่วกบั

กำรด�ำเนินงำนของน�้ำตำลบุรรีมัย ์ใหพ้นกังำนไดน้�ำไปเป็นแนวทำงในกำรประยกุตใ์ชก้บังำน

ดำ้น “CSR” ทัง้ภำยในองคก์รและภำยนอกองคก์ร ซึง่จะน�ำไปสูก่ำรด�ำเนินธรุกจิขององคก์ร

ใหพ้ฒันำต่อไปไดอ้ยำ่งยัง่ยนื
 This report reflects the framework of business operation with sustainable goal in 

mind covering issues range from corporate governance, environmental management, labor 

practices, human rights practices, communities’ occupation development programs as well 

as all stake holders. The information in this report is traceable from sources both within and 

outside of the company. 

 The report intends to provide better understanding on the company’s sustainable 

missions for both public and particularly staffs with the aim to enhance the company sus-

tainable development growth.
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กระบวนกำรประเมินประเด็นที่ส�ำคัญต่อควำมยั่งยืน
DEFINING REPORT CONTENT AND TOPIC BOUNDARIES

 น�้ำตำลบุรรีมัย ์ ค�ำนึงถงึประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด�ำเนินธรุกจิ ทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ร รวมถงึพจิำรณำ

ประเดน็ทีจ่สอดคลอ้งกบัควำมคำดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มจในดำ้นจเศรษฐกจิจสงัคมจสิง่แวดลอ้มจเพื่อใชใ้นกำร

ประเมนิประเดน็ทีส่�ำคญัต่อควำมยัง่ยนืของบรษิทัฯจโดยน�ำหลกักำรประเมนิประเดน็ทีส่�ำคญัต่อควำมยัง่ยนืจ(Materiality 

Assessment) ของ Global Reporting Initiative (GRI) มำประยกุตใ์ช ้ซึง่ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี

 In defining the report content and topic boundaries, Buriram Sugar Public Company Limited (BRR)           

realizes the importance of issues related to our business operations within and outside of our organization as 

well as issues concerning expectation of all stakeholders. The GRI’s Materiality Assessment principles have been 

adopted to use in this report in different procedures.

ขัน้ตอนที ่1: กำรระบปุระเดน็ทีเ่กีย่วข้อง (IDENTIFICATION) 

   กำรระบุประเดน็ส�ำคญัทีม่ผีลกระทบต่อควำมยัง่ยนืของ   

บริษัทฯซึ่งครอบคลุมในมิติด้ำนเศรษฐกิจสังคมและสิ่ง

แวดลอ้ม โดยพจิำรณำจำก กลยทุธเ์ชงิธรุกจิ ควำมเสีย่ง 

ควำมท้ำทำย ควำมคำดหวงั ตวัชี้วดัมำตรฐำนของ GRI 

แนวโน้มของธุรกิจโลกและในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกนั    

อกีทัง้ควำมสนใจของผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภำยในและภำยนอก

องค์กรรวมถึงกำรรวบรวม ประเด็นต่ำงๆที่ใกล้เคียงกนั

มำจดัเป็นกลุ่มประเดน็ (Aspects) อนัเป็นกำรน�ำไปสู่กำร

บรหิำรจดักำรของบรษิทัฯ ไดอ้ยำ่งเหมำะสมกบัผูม้สีว่นได้

เสยีทกุฝำ่ย

Step 1: Identification 

Identify important issues related to company’s sustain-

able goals covering economic, social and environmen-

tal dimensions. Considerable issues includes business 

strategy, risks, challenges, expectations, GRI’s Stan-

dard Indicators, world business and similar industry’s 

trends as well as stakeholders’ interest. Issues are to 

be grouped to provide platform for company’s manage-

ment and practices that match all stakeholders.

• แนวปฏบิตักิำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนืของ บมจ.น�้ำตำล
บุรรีมัย ์และบรษิทัฯ ในเครอื

• แนวทำงปฏบิตัสิำกล ไดแ้ก่ GRI G4 ,และอืน่ๆ 
• กำรรบัฟงัควำมคดิเหน็จำกผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภำยใน

และภำยนอกองคก์ร
•  กำรส�ำรวจควำมผกูพนัของพนกังำนประจ�ำปี 
• กำรส�ำรวจควำมพงึพอใจของชมุชน 
• กำรส�ำรวจควำมพงึพอใจของลกูคำ้ 
• กระบวนกำรพฒันำภำพลกัษณ์องคก์ร
•  กำรรบัขอ้รอ้งเรยีนผำ่นชอ่งทำงต่ำงๆ
•  กำรประเมนิควำมเสีย่งขององคก์ร 
• กำรประชมุเชงิปฏบิตักิำรรว่มกบักลุม่ผูบ้รหิำรของ 

บรษิทัฯ
• Sustainable Development Approach for BRR and 

subsidiary companies. 
• International Standards – GRI G4, etc.  
• Public hearing for stakeholders within and outside 

of the company. 
• Annual staffs’ relationship survey 
• Communities’ satisfaction survey 
• Customers’ satisfaction survey 
• Company’s image development approach
• Receiving complaints via different channels
• Company’s risk assessment
• Executives’ workshop

กำรด�ำเนินกำร Operation แนวทำงกำรปฏิบัติ Resolution
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ขั้นตอนที่ 3: กำรทวนสอบประเด็นส�ำคัญของรำยงำน (VAL-

IDATION)

 กำรจดัท�ำผลสรปุประเดน็ทีส่�ำคญัต่อบรษิทัฯ โดยรวบรวม

ผลกำร ประเมนิประเดน็ที่ส�ำคญัและระบุควำมสอดคล้อง

ประเดน็ทีส่�ำคญักบัหมวดกำรรำยงำนของGRI (GRI Aspects) 

เสนอต่อหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบเพือ่พจิำรณำประเดน็ส�ำคญั

ด้ำนควำมยัง่ยนื ขอบเขตของรำยงำนและตรวจสอบกำร

ประเมินดังกล่ำว เพื่อให้มีควำมสมบูรณ์และครอบคลุม

ประเดน็ ส�ำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ รวมถงึกำรน�ำเสนอ

ผ ล ส รุ ป ใ ห้กับ คณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร จัด ก ำ ร ข อ ง บ ริษัท ฯ                      

เ ป็นผู้ทบทวนและอ นุมัติ เ น้ื อหำ ในประ เด็นส� ำคัญ                  

เพื่อน�ำเสนอในรำยงำนควำมยัง่ยนืประจ�ำปี

Step 3: Validation

Summarize crucial issues to the company 

by assessing and identify issues related to GRI 

Aspects and present to responsible departments to 

consider and recheck the assessment of the issues 

to ensure it covers all important aspects before    

submitting the conclusion to Operation Management 

Board to review and approve before publishing. 

• กำรประชมุกลุม่ยอ่ยแต่ละหน่วยงำนเพือ่ทบทวน

ระดบัควำมส�ำคญั ทีว่เิครำะหจ์ำกผูม้สีว่นไดเ้สยี

ภำยนอก 

• กลุม่ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ประชมุและทบทวน

ประเดน็ทีส่�ำคญัต่อควำมยัง่ยนื ของบรษิทัฯ

• Review and prioritize issued derived from 

outside  stakeholders 

• Executives review issues mattered to company’s 

sustainable development.
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ขัน้ตอนที2่ : กำรจดัล�ำดบัประเดน็ทีส่�ำคญั

 จดัล�ำดบัควำมส�ำคญั โดยพจิำรณำแนวโน้มผลกระทบ

ที่มต่ีอกำรด�ำเนินธุรกจิของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะ

ยำวและควำมส�ำคญั ควำมสนใจของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีผำ่น

กำรสมัภำษณ์ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภำยนอก ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้  

นกัลงทนุ ลกูคำ้ พนกังำน และชมุชน เพือ่กลัน่กรองประเดน็

ด้ำนควำมยัง่ยืนที่ส�ำคัญซึ่งน� ำเสนอในรำยงำนฉบับน้ี            

และก�ำหนดขอบเขตของแต่ละประเดน็โดยค�ำนึงถงึผลกระ

ทบทีม่ต่ีอกำรด�ำเนินธุรกจิและผลกระทบต่อผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีทัง้ภำยในและภำยนอกขององคก์ร

Step 2: Continuous Review Development

The report’s continuous review and development is 

conducted to ensure the issues reflect stakeholders’ 

expectation and interests. 

• น� ำประเด็นที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ในขัน้ตอนที่ 1               

มำพจิำรณำควำมส�ำคญัตำมเกณฑก์ำรประเมนิควำม

เสีย่งใน 2 มติ ิ

• คอื 1) ผลกระทบ (ซึง่เป็นกำรประเมนิผลกระทบกอ่นมี

มำตรกำรควบคุม)และโอกำสที่มีนัยส�ำคัญต่อกำร

ด�ำเนินธรุกจิของกลุม่น�้ำตำลบรุรีมัย ์และ 

• 2 )ประ เด็นที่ผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย ให้ควำมสนใจ             

ระหวำ่งคะแนน 1-5

• Outside 

• Receiving complaints and recommendations via 

different channels 

• Sustainable group meeting to review report and 

works on sustainable development

กำรด�ำเนินกำร Operation แนวทำงกำรปฏิบัติ Resolution



ขัน้ตอนที4่ : กำรพฒันำกำรรำยงำนอย่ำงต่อเนือ่ง (REVIEW) 

กำรทบทวนและพฒันำกำรรำยงำนอยำ่งต่อเน่ืองโดยทวน

สอบรำยงำน ควำมยัง่ยนืเพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรก�ำหนด

ประเด็นที่ส�ำคญัของบรษิทัฯ0ตอบสนองต่อควำมคำด

หวังและควำมสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย และพฒันำ 

กระบวนกำรมสีว่นรว่มกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีเพือ่สะทอ้นถงึ

ประเดน็ทีผู่ม้สีว่น ไดเ้สยีใหม้คีวำมสนใจไดด้ยีิง่ขึน้

Step 4: Continuous Report Development 

Sustainability report is to be continuously reviewed to 

ensure that the issues reflect expectations and interests 

of stakeholders.  Besides, the participation process for 

stakeholders is continuously developed to provide better 

platform for stakeholders.

• กำรทวนสอบรำยงำนควำมยัง่ยนืโดยหน่วยงำน

ภำยนอก 

• กำรรบัขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะผำ่นชอ่งทำงต่ำงๆ 

• กำรประชมุกลุม่ยอ่ยจำกหน่วยงำนควำมยัง่ยนื เพือ่

ทบทวนกำรรำยงำน ผลกำรด�ำเนินงำนดำ้นกำรพฒันำ

อยำ่งยัง่ยนื

• Outsider review of sustainability report 

• Receive complaints and recommendations via 

different channels 

• Sustainable group meeting to review report and 

works on sustainable development
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กำรด�ำเนินกำร Operation แนวทำงกำรปฏิบัติ Resolution



แผนภำพแสดงประเด็นที่ส�ำคัญ MATERIAL APECT MATRIX 

ควำมส�ำคัญต่อน้�ำตำลบุรีรัมย์ Importance to business
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สทิธมินุษยชนและกำรปฏบิตัติ่อแรงงำนอยำ่งมจีรยิธรรม

Human rights and labor treatment

กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละควำมโปรง่ใสภำยในองคก์ร

Corporate governance and transparency

ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ

Bio-diversity

กำรรกัษำสิง่แวดลอ้มและกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม

Environmental protection and management

กำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย์

Human resources Development

นวตักรรมและควำมรบัผดิชอบต่อผลติภณัฑ์
Innovation and products’ responsibility

ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

Communities
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ขอบเขตของรายงาน

 ขอ้มลูของกำรท�ำรำยงำนควำมยัง่ยนืน้ีเป็นของกลุม่บรษิทั ทีม่คีวำมเกีย่วเน่ืองกนั กลำ่วคอื กลุม่ธรุกจิหลกัของ

บรษิทัคอืธรุกจิน�้ำตำล ธุรกจิไฟฟ้ำชวีมวล และธรุกจิปุ๋ ยอนิทรยี์

Framework

 Information for this sustainability report belongs to Buriram Sugar Public Company Limited and subsidiary        

companies namely sugar, electricity and fertilizer. 

บริษทั

Companies

ด้านส่ิงแวดล้อม

Environment

ความ

ปลอดภยั

Safety

การพฒันาทรพัยากรบคุคล
Human Resources Development

พลงังาน

Energy

มลพิษทาง

อากาศ

Air 

Pollution

ขยะ

Waste

อบุติัเหตุ

Accident

การฝึกอบรม

Training

BRR บรษิทั น�้ำตำลบุรรีมัย ์จ�ำกดั(มหำชน)

Buriram Sugar Plc.
• • • •

BSF บรษิทั โรงงำนน�้ำตำลบุรรีมัย ์จ�ำกดั

Buriram Sugar Factory Co., Ltd.
• • • • •

BRD บรษิทั บุรรีมัยว์จิยัและพฒันำออ้ย จ�ำกดั
Buriram Sugarcane Research and Development Co., Ltd.

• • •

BEC บรษิทั บุรรีมัยพ์ลงังำน จ�ำกดั

Buriram Energy Co., Ltd.
• • • • •

BPC บรษิทั บุรรีมัยเ์พำเวอร ์จ�ำกดั

Buriram Power Co., Ltd.
• • • • •

BPP บรษิทั บุรรีมัยเ์พำเวอรพ์ลสั จ�ำกดั

Buriram Power Plus Co., Ltd.
• • • • •

KBF บรษิทั ปุ๋ ยตรำกุญแจ จ�ำกดั

Key Brand Fertilizer Co., Ltd.
• • • • •

แผนภำพแสดงประเด็นที่ส�ำคัญ MATERIAL APECT MATRIX 
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หวัข้อและขอบเขตผลกระทบภายในและภายนอกองคก์ร (G4-19,G4-20,G4-21)

ประเดน็ความยัง่ยืนของน�้าตาลบรีุรมัย์
ประเดน็ความยัง่ยืนตาม

เกณฑ ์GRI (G4-19)

ขอบเขตของผลกระทบต่อองคก์ร

ต่อ

ภายนอก

องคก์ร

ต่อผูมี้

ส่วนได้

เสีย

ภายนอก

ผูมี้ส่วนได้เสีย

ภายนอก

1. กำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

ทีด่แีละควำมโปรง่ใส

ภำยในองคก์ร

• ควำมโปรง่ใสและกำร

ก�ำกบัดแูลกจิกำร

• นโยบำยกำรตำ้น

คอรร์ปัชัน่

• กำรปฏบิตัติำมนโยบำย กำร

ก�ำกบัดแูลกจิกำร จรรยำ

บรรณและคูม่อืกำรก�ำกบัดแูล

กจิกำรทีด่ี

• กำรสรำ้งและสือ่สำร

วฒันธรรมองคก์ร

• • ผูถ้อืหุน้, พนกังำน, 

นกัธุรกจิไรอ่อ้ย,    

คูค่ำ้, ลกูคำ้, สงัคม

2. นวตักรรมและควำม

รบัผดิชอบต่อ

ผลติภณัฑ์

• คณุภำพของสนิคำ้

และผลติภณัฑ์

•     กำรผลติสนิคำ้ทีม่มีำตรฐำน • ผูถ้อืหุน้, พนกังำน, 

นกัธุรกจิไรอ่อ้ย,               

คูค่ำ้, ลกูคำ้, สงัคม, 

หน่วยงำนของรฐั

3. สทิธมินุษยชนและกำร

ปฏบิตัติ่อแรงงำน

อยำ่งมจีรยิธรรม

• ควำปลอดภยัของ

พนกังำน

• อำชวีอนำมยัและควำม

ปลอดภยั

• กำรตรวจสอบเครือ่งจกัรและ

อุปกรณ์ในกำรท�ำงำน

• กำรปฏบิตัติำมคูม่อืควำม

ปลอดภยั

• • พ นั ก ง ำ น , คู่ ค้ ำ , 

หน่วยงำนภำครฐั

4. ควำมรบัผดิชอบต่อ

ชมุชนและสงัคม

• ควำมสมัพนัธท์ีด่ ี

ระหวำ่งบรษิทักบั

ชมุชน

• กำรแกไ้ขปญัหำทีเ่กดิ

ขึน้ในชมุชน

• กำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่ ี

อยำ่งต่อเน่ือง

• กำรสรำ้งคณุภำพชวีติทีด่ขีอง

ชมุชนยิง่ๆขึน้ไป

• • นกัธุรกจิไรอ่อ้ย, 

ชมุชน,           

หน่วยงำนภำครฐั, 

ลกูคำ้

5. กำรพฒันำทรพัยำกร

มนุษย์

• กำรพฒันำบุคลำกร

• กำรจดัสวสัดกิำรและ

สทิธปิระโยชน์

• กำรฝึกอบรม

• กำรจดักำรปฏสิมัพนัธร์ะหวำ่ง

นำยจำ้ง และ ลกูจำ้ง

• พนกังำน, ลกูคำ้,  

หน่วยงำนภำครฐั

6. ควำมหลำกหลำยทำง

ชวีภำพ

• ควำมหลำกหลำยของ

ธรรมชำตแิละกำร

อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม

• มำตรฐำนสิง่แวดลอ้ม • • ชมุชน, หน่วยงำน

ภำครฐั, ลกูคำ้

7. กำรรกัษำสิง่แวดลอ้ม

และกำรจดักำรสิง่

แวดลอ้ม

• กำรลดมลพษิทำง

อำกำศ

• กำรจดักำรกำกของ

เสยีอุตสำหกรรม

• มำตรฐำนสิง่แวดลอ้ม

• ควำมเดอืดรอ้นของชมุชน
• • ชมุชน, หน่วยงำน

ภำครฐั, ลกูคำ้

8. กำรใชพ้ลงังำนอยำ่งมี

ประสทิธภิำพ

• กำรลดกำรสิน้เปลอืง

พลงังำน

• กำรใชพ้ลงังำนใหเ้กดิ

ประโยชน์สงูสดุ

• กำรตรวจวดัพลงังำนทีใ่ชไ้ป

• กำรจดักำรพลงังำน
• • ชมุชน,          

หน่วยงำนภำครฐั
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Issues and Scope of Effects Within and Outside of the Company (G4-19,G4-20,G4-21)

BRR’s Sustainable Issues
Sustainable Issues based 

on GRI (G4-19)

Effects on the Company

On 

outside 

organiza-

tions

On 

outside 

stake-

holders

Outside stake-

holders

1. Good governance and 

transparency 

• Good governance 

and transparency

• Anti-corruption policy

• The enforcement of corporate 

governance policy and good 

governance handbook

• Build and communicate of 

organization culture

• • Shareholders, staffs, 

farmers, trade 

partners, customers 

and social

2. Innovation and 

products’ responsibility

• Quality of goods and 

products

•     Produce quality products • Shareholders, staffs, 

farmers, trade 

partners, customers, 

social and govern-

ment agencies

3. Human rights and 

labor treatment

• Staffs’ safety • Occupational health and 

safety program

• Machinery and equipment’s 

maintenance

•  Safety handbook

• • Staffs, 

trade partners and 

government 

agencies

4. Social and communi-

ties’ responsibility

• Good relations 

between company 

and communities

• Solving communities’ 

problems

• Build strong relationship

• Enhance living conditions for 

communities

• • Farmers, 

communities, 

government 

agencies, customers

5. Human resources 

development

• Human resources 

development

• Welfare and benefits

• Training

• Employer and employee 

interaction activities

• Staffs, customers, 

government 

agencies

6. Bio-diversity • Bio-diversity and 

environmental 

protection

• Environmental standard • • Community, 

government 

agencies and 

customers

7. Environmental 

preservation and 

management

• Air pollution reduction

• Industrial waste 

management

• Environmental standard

• Effects on communities • • Communities, 

government 

agencies, customers

8. Energy efficiency • Reduce energy waste

• Energy efficiency

• 

• Measurement of energy use

• Energy management • • Communities, 

government 

agencies
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ผูม้สีว่นไดเ้สยี แนวทำงปฏบิตัิ

ผูถ้อืหุน้
Shareholders

มุง่เน้นกำรปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อสตัย์ และโปรง่ใสในกำรเปิดเผยขอ้มลูทีส่�ำคญัทัง้ขอ้มลูทำงดำ้นกำรเงนิ

และขอ้มลูอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งต่อผูถ้อืหุน้อยำ่งถกูตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลำ

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.

ลกูคำ้
Comsumer

ใหค้วำมส�ำคญัในกำรผลติและจดัจ�ำหน่ำยผลติภณัฑแ์ละกำรบรกิำรทีม่คีุณภำพภำยใตเ้งื่อนไขทีเ่ป็นธรรม    

รวมทัง้กำรรกัษำควำมลบัของลกูคำ้ โดยไมน่�ำไปเปิดเผยหรอืใชใ้นประโยชน์ในทำงมชิอบ

Emphasis on manufacturing and distribution of high quality products and services on  a fairness basis. 

Customers confidential is to be strictly kept.

พนกังำน
Staffs

ปฏบิตัติ่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเป็นธรรม โดยใหค้่ำตอบแทนและสวสัดกิำรที่เหมำะสม ก�ำหนดนโยบำย 

กำรดูแลควำมปลอดภยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท�ำงำน รวมทัง้กำรสนับสนุนกำรพฒันำควำมรูแ้ละควำม

สำมำรถของพนักงำน

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.

คูค่ำ้และ คูส่ญัญำ
Trade Partners and                  

Contractors

ปฏบิตัติำมเงือ่นไขทำงธรุกจิต่อคูส่ญัญำทีไ่ดต้กลงกนัไวอ้ยำ่งเป็นธรรม และมจีรรยำบรรณทีด่ ี ในกำรด�ำเนิน

ธรุกจิ ตลอดจนปฏบิตัติำมขอ้ก�ำหนดของกฏหมำยและกฏระเบยีบตำ่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

Follow rules, regulations and agreed contract on fairly basis.

ชมุชนและ              
 สิง่แวดลอ้ม

Community and 
Environments

ใหค้วำมส�ำคญัและรบัผดิชอบต่อชมุชนและสงัคม โดยสนบัสนุนกจิกรรมต่ำงๆ กบัชมุชนทีบ่รษิทัด�ำเนินธรุกจิ

อยู่ตำมโอกำส รวมทัง้ปฏบิตัติำมกฏหมำย และระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัสิง่แวดล้อมอย่ำง

เครง่ครดั และวำงแนวทำงในกำรควบคมุผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง

Give priority to community and society’s responsibility. Support activities with communities as well as 

adhere to environmental law.

ผู้มีส่วนได้เสีย
บทบาทต่อผูมี้ส่วนได้เสีย
 บรษิทั น�้ำตำลบุรรีมัย ์จ�ำกดั(มหำชน) ไดม้กีำรดแูลและค�ำนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ โดยเฉพำะในเรือ่งสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี

ตำมกฎหมำยหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯและได้ก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่ำงชัดเจนใน                               

“คูม่อืหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำร” เพือ่ใหบุ้คลำกรทกุระดบัยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัโิดยถอืเป็นภำระหน้ำทีท่ีส่�ำคญัของทกุคน ดงัน้ี

จำกรำยกำรแกะรอยอุตสำหกรรม ออกอำกำศเมือ่วนัที ่10 มกรำคม 2561 ทำงชอ่ง Modern 9 TV
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ผูมี้ส่วนได้เสีย ช่องทาง ประเดน็ท่ีได้รบัจากผูมี้ส่วนได้เสีย

นักธรุกิจไร่อ้อย(เกษตรกร) 
Farmers

1. มกีำรตรวจเยีย่มเกษตรกร
2. กำรประชมุ อบรม สมัมนำ
3. กำรเชญินักธุรกจิไร่อ้อยร่วมงำนหรอื

กจิกรรมตำ่งๆ

1.   กำรเพิม่ผลผลติ ลดตน้ทนุ
2.   กำรพฒันำเกษตร
3.   รำคำออ้ยทีเ่หมำะสม
4.   ควำมยัง่ยนืทำงอำชพีและวตัถุดบิ(ออ้ย)

ผูถื้อหุ้น Shared Holder
1. รำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี
2. รำยงำนประจ�ำปี
3. กำรเปิดเผยขอ้มลูตอ่ตลำดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย
4. กำรจดัประชมุวเิครำะหร์ำยไตรมำส
5. กำรจดัประชมุแนะน�ำกำรลงทนุ
6. กำรสือ่สำรผำ่นระบบตำ่งๆ เชน่ 

โทรศพัท ์เวบ็ไซต ์อเีมล์
7. กำรเยีย่มชมกจิกำร

1.   ผลตอบแทนทีเ่หมำะสมและสม�่ำเสมอ
2.   กำรเจรญิเตบิโตของบรษิทั
3.   ควำมโปรง่ใสและตรวจสอบได้

ลกูค้า Comsumer
1. กำรเยีย่มลกูคำ้
2. กำรเชญิลกูคำ่เยีย่มชมโรงงำน
3. กำรส�ำรวจควำมพงึพอใจของลกูคำ้
4. กำรสื่อสำรผ่ำนระบบต่ำงๆ0เช่น 

โทรศพัท ์อเีมล ์เวบ็ไซต์
5. กำรสอบถำมหรือร้องเรียนผ่ำนช่อง

ทำงทีจ่ดัไว้

1. สนิคำ้ทีม่คีณุภำพ
2. กำรสง่มอบสนิคำ้ตรงตำมควำมตอ้งกำร,ตรงเวลำ
3. รำคำทีเ่หมำะสม

พนักงาน Staffs 1. จดหมำยข่ำวภำยใน                     
บอร์ดประชำสมัพนัธ์

2. กำรสื่อสำรผ่ำนระบบต่ำงๆ เช่น vdo 
conference อเีมล ์

3. กำรประชุม อบรม สมัมนำ
4. กำรประชุมสำยงำนประจ�ำเดอืน
5. กำรประชมุระหวำ่งหวัหน้ำงำนกบัพนกังำน
6. กำรประเมนิผลงำนพนักงำนประจ�ำปี

1.   สทิธปิระโยชน์และคำ่ตอบแทนทีแ่ขง่ขนัได้
2.   ควำมกำ้วหน้ำตำมต�ำแหน่งงำน
3.   กำรพฒันำตนเอง
4.   ควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน
5.   สวสัดกิำร

คู่ค้าและ คู่สญัญา
Trade Partners and                  

Contractors

1. กำรประชมุ อบรมในโอกำสต่ำงๆ
2. กำรเขำ้รว่มกจิกรรมของบรษิทั
3. กำรสือ่สำรผำ่นระบบต่ำงๆ                              

เชน่ โทรศพัท ์อเีมล ์เวบ็ไซต์
4. กำรสอบถำมหรือร้องเรียนผ่ำนช่อง

ทำงทีจ่ดัไว้

1.   กำรจดัซือ้จดัจำ้งทีย่ตุธิรรม และ มคีวำมโปรง่ใส
2.   กำรจำ่ยคำ่สนิคำ้/คำ่จำ้งตรงเวลำ
3.   รำคำทเีหมำะสม

ชมุชนและ ส่ิงแวดล้อม
Community and Environments

1. กำรพบปะชมุชน 
2. กำรรว่มกจิกรรมตำ่งๆงของชมุชน
3. กจิกรรมสง่เสรมิอำชพีภำยในชมุชน
4. โครงกำรพฒันำดำ้นกำรศกึษำ

1.   กำรลดภำวะ-ผลกระทบจำกกำรผลติของโรงงำน
2.   กำรสง่เสรมิและกำรจำ้งงำนภำยในชมุชน
3.   กำรสนบัสนุนกจิกรรมภำยในชมุชน
4.   กำรยกระดบัควำมเป็นอยูภ่ำยในชมุชน

กลุ่มของผูมี้ส่วนได้เสีย 

 กลุ่มของผู้มสี่วนได้เสยีแต่ละกลุ่มที่ได้รบัผลกระทบจำกกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัในกำรมสี่วนร่วมก�ำหนด

ประเดน็ควำมส�ำคญัทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีซึง่ในแต่ละกลุม่ม ีดงัน้ี

การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเสีย (Stakeholder Engagement) G4-24,25,26,27
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Stakeholders Channel Issues from stakeholders

Farmers 1. Farmers’ visits
2. Meeting, training, seminar
3. Farmers are invited to join 

ceremonial activities and others

1.   Increase productivity and cost saving
2.   Agricultural development
3.   Appropriate cane price

Shareholders
1. Customers’ visit
2. Factory’s visit
3. Customers’ satisfaction survey
4. Communications via telephone, 

website and email 
5. Enquiry and complaint via arranged 

channels

1.   Appropriate returns
2.   Company’s growth
3.   Transparent and accountable

Customers
1. Customers’ visit
2. Factory’s visit
3. Customers’ satisfaction survey
4. Communications via telephone, 

website and email 
5. Enquiry and complaint via arranged 

channels

1. Quality products
2.   On time delivery
3. Appropriate price

Staffs 1. Internal newsletter 
2. PR board
3. Communication via video 

conference, email 
4. Meeting, training, seminar
5. Annual department meeting
6. Department meeting
7. Annual staffs assessment

1.   Competitive fringe benefits and salary
2.   Career path
3.   Self-development
4.   Work safety
5.   Welfare

Trade Partners and                  
Contractors

1. Meeting and training
2. Participate in company activities
3. Communication via telephone, 

email, website 
4. Enquiry and complaint via arranged 

channels

1.   Fair and transparent purchasing system
2.   On-time payment 
3.   Appropriate price

Community and Environments
1. Communities’ meeting
2. Joint activities organizing
3. Career development

1. Reduce pollution from factory
2. Promote communities’ employment
3. Support communities’ activities
4. Enhance communities’ living standard

Stakeholders 

 Each stakeholder that has been affected from company business’s operations is to be able to raise 

these issues. 

Stakeholder Engagement  (G4-24,25,26,27)
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นโยบำย
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม

 ตำมนโยบำย CSR ของ บรษิทั น�้ำตำลบุรรีมัย ์ จ�ำกดั(มหำชน)0ดว้ยควำมมุง่มัน่ทีจ่ะ

สรำ้งใหธ้รุกจิมกีำรเตบิโตอยำ่งยัง่ยนื ควบคูก่บักำรพฒันำสภำพชวีติควำมเป็นอยูข่องเกษตรกร

ชำวไรอ่อ้ยและชมุชนขำ้งเคยีงใหด้ขี ึน้0บรษิทั0น�้ำตำลบุรรีมัย ์ จ�ำกดั (มหำชน) จงึไดก้�ำหนด

แนวนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม0(Corporate Social Responsibility – CSR) ทีย่ดึหลกั

แนวคดิตัง้แต่เริม่ก่อตัง้ในปี 2507 คอื

 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):

กำรพัฒนำธุรกิจควบคู่กับกำรรักษำสิ่งแวดล้อม

 และสรำ้งควำมเจริญให้กับชุมชนอยำ่งยั่งยืน
Growth in Business, Sound in Environment &                                                             

Sustainability in Community Development

ภำยใตก้รอบปณธิำน GCECS โปรง่ใส รบัผดิชอบ สิง่แวดลอ้ม ชมุชน ยัง่ยนื                                         

Under GCECS determination on transparency, environmental

G - Governance
“โปรง่ใสในกำรประกอบธรุกจิ  Conduct Business with Transparency”

C - Commitment 
“มุง่มัน่รบัผดิชอบ Determination to Responsibility”

E -  Environment
“รกัษำสิง่แวดลอ้ม  Environmental Preservation”

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

S - Sustainable 
“อยูด่ว้ยกนัอยำ่งยัง่ยนื” “Stay Sustainability”
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กลยุทธ์กำรด�ำเนินกำร
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม

Strategy on Corporate Social Responsibility

 กำรด�ำเนินงำนดำ้นควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของ น�้ำตำลบุรรีมัยเ์ริม่ตน้จำก

ภำยในองคก์ร และขยำยออกสู่ชุมชนใกลเ้คยีงตลอดจนสงัคมในระดบัประเทศ โดยมี

กลยุทธห์ลกัในกำรด�ำเนินงำน  4 ประกำร ไดแ้ก่    

 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:

1สรำ้งส�ำนึกจติสำธำรณะในพนกังำนและกระตุน้ใหเ้กดิกำรมสีว่นรว่มในโครงกำร

จติอำสำต่ำงๆ  ของบรษิทัฯ  Create public mind awareness among staffs 

and encourage them to  participate in Company’s Public service projects

2เ น้นกำรท� ำกิจกรรมหรือ โครงกำรCSRกับชุ มชนใน เชิงลึก โดยใช้

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

Field” philosophy on every CSR activities or projects.

3ท�ำโครงกำร รว่มกบั สถำบนัเอกชนหรอืรำชกำร องคก์รทีไ่มแ่สวงหำผลก�ำไรและ

ชมุชนรอบๆบรเิวณบรษิทัฯทีเ่ป็นผูน้�ำทำงดำ้นควำมคดิทำงสงัคม Initiate joint-

projects with tradition and not-tradition opinion leaders government agencies, 

non-governmental organizations (NGOs) and surrounding communities.

4น�ำผลพลอยได้ที่เหลอืจำกกระบวนกำรผลติน�้ำตำลทรำยไปท�ำโครงกำรด้ำน 

CSR ใหเ้ป็นประโยชน์ทัง้ต่อบรษิทัฯและสงัคม Use sugar production’s  

by-products in CSR projects for society and  business benefits
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ด้ำนเศรษฐกิจ

ความโปร่งใสและการก�ากบัดแูลกิจการ

 กำรพฒันำและบริหำรงำนด้วยหลกัธรรมำภิบำลและ

จรยิธรรม ควำมมุง่มัน่ ในกำรพฒันำองคก์รใหเ้ตบิโตอยำ่งยัง่ยนื

ดว้ยหลกัธรรมำภบิำลและจรยิธรรม เป็นอกีสิง่ หน่ึงทีก่ลุม่บรษิทั ฯ 

ใหค้วำมส�ำคญัและพฒันำมำอย่ำงต่อเน่ือง กลุ่มบรษิทัฯด�ำเนิน

งำนดว้ยควำมโปร่งใส โดยมกีำรเปิดเผยขอ้มลูตำมหลกัเกณฑ ์     

ทีเ่หมำะสม เพือ่สรำ้งควำมเป็นธรรมและเสรมิสรำ้งควำมเทำ่เทยีมกนั 

ระหวำ่งผูถ้อืหุน้ทกุรำย นอกจำกนัน้ยงัจดัใหม้รีะบบกำรตรวจสอบ

ภำยในโดยผูต้รวจสอบอสิระภำยในและภำยนอกองคก์ร เพือ่ควำมถกู

ตอ้งและควำมโปรง่ใสในกำรด�ำเนินกจิกำร ในปี 2561 บรษิทัได้

รบักำรรบัรองฐำนะสมำชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยใน

กำรต่อตำ้น กำรทจุรติ (Collective Action Coalition Against 

Corruption หรอื CAC) 

 เมือ่วนัที ่ 7 มถุินำยน 2561 ทัง้น้ี บรษิทั มคีวำมมุง่มัน่ 

สำนต่อกำรด�ำเนินตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั0ตลอดจน

กำรสื่อสำรและประกำศ.เรื่องดงักล่ำวไปยงัคู่คำ้และผูเ้กี่ยวขอ้ง

ทุกภำคส่วน0รวมทัง้ไดจ้ดัอบรมใหบุ้คลำกรและรณรงค์ภำยใน

องคก์รอย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกน้ีไดเ้ปิดช่องทำงกำรแจง้ขอ้รอ้ง

เรยีนและขอ้เสนอแนะ (Whistleblowing) เพือ่รบัขอ้รอ้งเรยีนจำก

ผูม้สีว่นไดเ้สยีผำ่นกล่องรบัควำมคดิเหน็และทำงไปรษณียซ์ึง่สง่

ถงึประธำนกรรมกำร.ธรรมำภบิำลโดยตรง.โดยในปีทีผ่่ำนมำไม่

ปรำกฏขอ้รอ้งเรยีนจำกผูม้สีว่นไดเ้สยี0นอกจำกนัน้น�้ำตำลบรุรีมัย ์

ยงัไดท้บทวนคูม่อืกำรก�ำกบั ดแูลกจิกำรทีด่แีละจรรยำบรรณธรุกจิ 

ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 2 ซึ่งประกำศใช้ในปี 2561 และต่อมำได้

ปรบัปรุงอกีครัง้ในเดอืนกุมภำพนัธ ์ ปี 2562 เป็นฉบบัปรบัปรุง

ครัง้ที่ 3 ซึ่งได้เผยแพร่คู่มอืดงักล่ำว บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั          

จำกควำมมุง่มัน่ในกำรด�ำเนินงำนดำ้นกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี

มำอย่ำงต่อเน่ือง ท�ำใหบ้รษิทัได้รบัผลประเมนิระดบั  “ดีเลิศ” 

หรอื “Excellent” โดยมรีะดบัคะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่รอ้ยละ 93 ซึง่สงูกวำ่ 

คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมของตลำดหลัก 

ทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จำกโครงกำรส�ำรวจกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

ของบรษิทัจดทะเบยีนประจ�ำปี 2561 ซึง่จดัโดยสมำคมสง่เสรมิ

สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
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 Good Governance and Ethics in development and management The commitment in   
organization sustainable development with good governance and ethics is one of important           
issues of BSG has prioritized and developed constantly. BSG has operated the business in         
accordance with transparency which is disclosure the information pursuant to the appropriate 
regulations as required to generate the fairness as well as the equality among shareholders. 
Furthermore, the internal audit system proceeded by independent internal and external auditors 
was conducted to generate the accuracy and transparency in the business operation. In 2018, 
Buriram Sugar Public Company Limited (“BRR”) has become a certified member of the Collective 
Action Coalition Against Corruption (CAC) held on June 7, 2018. 
 Hence, the company has conducted businesses in accordance with the policy and         
measures on anti-corruption continuously, as well as informed and communicated such matter to 
business partners and related parties, including organized in-house seminars and campaigns for 
the personnel in the organization. Furthermore, the company has opened the channel for                
receiving the complaint and suggestion (Whistleblowing) for the complaint from stakeholders 
through the suggestions box and postage which will be sent directly to the Chairman of Corporate 
Governance Committee. However, there was no any whistleblowing issue or suggestion received 
from stakeholders in the previous year. Additionally, BSG reviewed the Good Corporate                 
Governance and Code of Conduct Handbook 2nd  Edition effectively in 2018, and afterwards the 
handbook was reviewed and edited again in February 2019, thus the third edition was published 
on the company’s website. On account of overseeing and monitoring the compliance with the 
good corporate governance, this led to the result of being assessed as “Excellent” with the            
average score of 93% which is higher than the average score of the overall listed companies of 
the Stock Exchange of Thailand under the project of the Assessment of Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies (CGR) in 2018 by Thai Institute of Directors (IOD).

นโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชัน่
 บรษิทั น�้ำตำลบุรรีมัย ์ จ�ำกดั(มหำชน) ใหค้วำมส�ำคญัในกำรด�ำเนินธรุกจิดว้ยควำมซื่อสตัย์
สจุรติ  ยดึมัน่ในควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ โดยยดึหลกัธรรมำภบิำล จรรยำ
บรรณธรุกจิ และปฏบิตัติำมขอ้ก�ำหนดกฎหมำยอยำ่งเครง่ครดั ดงันัน้ กลุม่บรษิทัฯจงึก�ำหนดนโยบำย
ต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ และสื่อสำรประชำสมัพนัธ ์เพื่อสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัควำมส�ำคญัของ
นโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่กบักรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรและพนกังำนของกลุม่บรษิทัฯ เพือ่ใหม้สีว่น
ร่วมในกำรปฏบิตัติำมแนวทำงกำรปฏบิตัทิี่ชดัเจนในกำรด�ำเนินธุรกจิ นโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชัน่
ฉบบัน้ีถอืเป็นส่วนเพิม่เตมิของคู่มอืกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีด่แีละจรรยำบรรณธุรกจิของกลุ่มบรษิทั
น�้ำตำลบุรรีมัย ์และไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั อืน่ ๆ



นวัตกรรม
และควำมรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

 น�้ำตำลบรุรีมัยใ์หค้วำมส�ำคญัในกำรผลติ จดัจ�ำหน่ำยผลติภณัฑท์ีม่คีณุภำพ ภำยใตเ้งือ่นไขทีเ่ป็นธรรม  

มุง่ผลติสนิคำ้ทีไ่มท่�ำลำยและสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้รกัษำควำมลบัของลกูคำ้ โดยไมน่�ำไปเปิด

เผยหรอืใชป้ระโยชน์ในทำงทีม่ชิอบ

1. สรำ้งคณุภำพชวีติทีด่โีดยค�ำนึงถงึลกูคำ้และผูบ้รโิภคภำยใตส้โลแกน                                                                                    

00 “น�้ำตำลสรี�ำธรรมชำต ิคณุภำพเพือ่กำรบรโิภค” 
2. ควบคุมคุณภำพสนิค้ำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล0มกีำรใช้และปรบัปรุงเทคโนโลยใีห้ทนัสมยั

เพื่อควำมมัน่ใจแก่ ผูบ้รโิภคว่ำจะได้รบัสนิค้ำตำมมำตรฐำนต่ำงๆ เช่น GMP,  HACCP, HALAL, 

ISO9001:2015,FSSC20002 ระบบสเีขยีว ระดบั 3 ,อย.,มอก., และไดร้บักำรรบัรองกำรขึน้ทะเบยีน

โรงงำนผลติสนิคำ้พชื จำก กรมวชิำกำรเกษตร

3. ควบคมุขัน้ตอนกำรผลติสนิคำ้อยำ่งมมีำตรฐำน

4. เพิม่ ปรบัปรงุ ปรบัเปลีย่น ขนำดของสนิคำ้เพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค

5. มุง่เน้นถงึควำมส�ำคญัของลกูคำ้(ตวัแทนจ�ำหน่ำย)โดยมกีำรจดักจิกรรมสำนสมัพนัธแ์ละดแูลหลงักำรขำย

6. แสดงถงึควำมใส่ใจในเรื่องของสิง่แวดลอ้มต่ำงๆ เช่น กำรเขำ้ร่วมโครงกำรธรรมำภบิำลสิง่แวดลอ้ม, 

Green Industry ระดบั 3 (ระบบสเีขยีว), Carbon footprint, Water Footprint, รวมถงึอยูใ่นชว่งกำรด�ำเนิน

กำรจดัท�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, 

FSSC20002, 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 Level3, Carbon Footprint 

and Water Footprint. Nowadays, BRR is in the process of issuing ISO14001:2015.
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โครงการฉลากลดโลกร้อน

 จำกปรำกฎกำรณ์ภำวะโลกรอ้นท�ำใหผู้ค้นทัว่โลกหนัมำใหค้วำมสนใจกบั
สิง่แวดล้อมมำกขึน้ โดยสำเหตุหลกัประกำรหน่ึงของภำวะโลกรอ้นเกดิขึน้จำก       
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสู่ช ัน้บรรยำกำศประเทศต่ำงๆทัว่โลก จึงร่วมมอืกนั
หำแนวทำงเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก รวมถงึประเทศไทยทีม่กีำรรณรงค์
ให้ทุกภำคส่วนตระหนักถึงปญัหำดังกล่ำว จึงได้มีโครงกำรส�ำคัญต่ำงๆ         
เกิดขึ้นมำกมำยหน่ึงในนัน้คอื “โครงกำรจดัท�ำกำรขึน้ทะเบยีน ฉลำกลดคำรบ์อน” 
ด�ำเนินกำรภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือน
กระจก (องค์กำรมหำชน) และสถำบนัสิง่แวดล้อมไทย ซึ่งมกีำรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ภำคอุตสำหกรรมใส่ใจในกระบวนกำรผลติที่ช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรอืนกระจก 
 The global rise in greenhouse gas emissions results from a wide 
source of factors, most of which are human-induced, includingindustry and 
agriculture, to name only a few. Consumers can take action to prevent glob-
al warming by purchasing carbon labelproducts, thus encouraging manufac-
turers to obtain a carbon reduction label.
 ผลติภณัฑข์องน�้ำตำลบุรรีมัย(์น�้ำตำลทรำยตรำกุญแจคู่)ไดร้บัเครื่องหมำย
ลดคำรบ์อนฟุตพริน้ทข์องผลติภณัฑ ์หรือ ฉลำกลดโลกร้อน คือ ฉลำกที่แสดง
ว่ ำ ผ ลิตภัณฑ์ ไ ด้ ผ่ ำ นก ำ รป ร ะ เ มิน ค ำ ร์ บ อน ฟุตพริ้ น ท์ ข อ งผลิตภัณฑ ์               
และสำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกของผลติภณัฑไ์ดต้ำมเกณฑท์ีก่�ำหนด 
ซึ่งเป็นกำรประเมนิกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกตลอดวฏัจกัรชวีติของผลิตภณัฑ ์
ตัง้แต่กำรได้มำซึ่งวตัถุดบิ กำรขนส่ง กระบวนกำรผลติ กำรใช้งำน และกำร
จดักำรซำกผลติภณัฑห์ลงัใช ้โดยมรีปูแบบส�ำหรบักำรประเมนิประกอบดว้ย กำร
ประเมินคำร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในปีปจัจุบัน กำรประเมินคำร์บอน             
ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในปีฐำน (Base Year)  กำรเปรียบเทียบคำร์บอน                       
ฟุตพริน้ทข์องผลติภณัฑใ์นปีปจัจบุนักบัปีฐำน และน�ำผลกำรเปรยีบเทยีบพจิำรณำ
ตำมเกณฑ์กำรประเมนิเพื่อขึ้นทะเบียนเครื่องหมำยลดคำร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ผลติภณัฑ ์ เมื่อผ่ำนตำมเกณฑท์ีก่�ำหนดสำมำรถตดิเครื่องหมำย ลดคำรบ์อนฟุต
พริน้ทข์องผลติภณัฑ ์บนผลติภณัฑ ์หรอืเผยแพรบ่นสือ่ต่ำงๆ

ฉลำก
ลดคำร์บอน

CARBON
REDUCTION

    LABEL

สัญลักษณ์
สินค้ำลดโลกร้อน    

the Symbol
Products  

Reduce
Global
Warming



ISO 9001:2015 ระบบบรหิำรงำนคณุภำพ 

ISO 9001:2015 Quality Management System

 HACCP0(กำรวิเครำะห์จุดอนัตรำยและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม)0เป็นระบบมำตรฐำนและ                            

ขอ้ก�ำหนดส�ำหรบัระดบัควำมปลอดภยัโดยกำรวเิครำะหอ์นัตรำยและจุดวกิฤตใินกำรผลติครอบคลุมทุก

ขัน้ตอนของกำรผลติอำหำรเพือ่ป้องกนัและรกัษำควำมปลอดภยัจำกกำรปนเป้ือนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ

 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 หลกัเกณฑว์ธิกีำรทีด่ใีนกำรผลติ ( Good Manufacturing Practice) เป็นมำตรฐำนทีเ่กีย่วกบัหลกั

ปฏบิตัทิีด่ใีนกำรบรหิำรควำมปลอดภยัในกำรผลติอำหำรในกระบวนกำรผลติ

 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.

 เครือ่งหมำย HALAL คอืมำตรฐำนรบัรองกำรผลติทีถ่กูตอ้งตำมหลกับญัญตัขิองศำสนำอสิลำม 

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

of Islamic organizations.

 เครื่องหมำยรบัรองที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกำศใช้เพื่อแสดงถึงกำรให้กำรรบัรองสนิคำ้

เกษตรและผลิตภณัฑ์ทำงกำรเกษตรว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ประกำศหรอืได้รบัควำมเห็นชอบจำกคณะ

กรรมกำรมำตรฐำนสนิคำ้เกษตรและอำหำรแหง่ชำตใินดำ้นควำมปลอดภยัอำหำร (food safety) และดำ้น

คณุภำพทีจ่�ำเป็น (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.

 ฉลำกคำรบ์อนและคำรบ์อนฟุตพริน้ท ์คอื กำรปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจกจำกกจิกรรมตำ่งๆ ในกำรผลติ

น�้ำตำลทรำย

 CARBON LABEL & CARBON FOOTPRINT

 เครือ่งหมำยมำตรฐำนส�ำหรบัผลติภณัฑอุ์ตสำหกรรม 

 Thai Industrial Standards Mark

 ปฏบิตักิำรสเีขยีว กำรด�ำเนินกจิกรรมตำมนโยบำย เป้ำหมำยและแผนงำนทีก่�ำหนดเพือ่ลดผลกระทบ

ต่อสิง่แวดลอ้มอยำ่งเป็นรปูธรรมส�ำเรจ็ตำมควำมมุง่มัน่ทีต่ ัง้ไว

 Green Activity Activities in compliance with policy, goals and plans which have been set to re-

duce concretely environmental impacts as commitment states
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พลังงำนทดแทน

รางวลัดีเด่นด้านพลงัานทดแทน

 ธรุกจิโรงไฟฟ้ำชวีมวล ด�ำเนินกำรโดยบรษิทั บรุรีมัยพ์ลงังำน จ�ำกดั (“BEC”), 

บรษิทั บุรรีมัย ์ เพำเวอร ์ จ�ำกดั (“BPC”) และบรษิทั บุรรีมัยเ์พำเวอร ์พลสั จ�ำกดั 

(“BPP”) โดยมแีนวคดิ “พลงังำนไฟฟ้ำ เพือ่ชมุชนและสงัคม” ซึง่ยดึถอืมำโดยตลอด 

ทัง้ น้ีนอกจำกกำรผลิตไฟฟ้ำที่มีประสิทธิภำพแล้ว0กำรรักษำสิ่งแวดล้อม                       

และกำรค�ำนึงถงึชมุชนและสงัคม รวมทัง้ผูม้สีว่นไดเ้สยี ยงัเป็นพนัธนกจิในกำรด�ำ 

เนินงำน ของกลุม่ธรุกจิโรงไฟฟ้ำของกลุม่น�้ำตำลบุรรีมัยโ์ดยเหน็ไดจ้ำกรำงวลัหรอื

กำรรบัรองคณุภำพทีก่ลุม่บรษิทัทัง้โรงไฟฟ้ำไดร้บั  อำท ิรำงวลัธรรมำภบิำลธรุกจิดี

เด่นระดับจังหวัด ประจ�ำ ปี2559 กำรรับรองอุตสำหกรรม สีเขียวระดับ 2                    

(ปฏบิตักิำรสเีขยีว Green Activity) และระดบั 3 (ระบบสเีขยีว Green System) 

ส�ำหรบัในปี 2561 นัน้กระทรวงพลงังำน โดยกรมพฒันำพลงังำนทดแทนและ

อนุรกัษ์พลงังำน (พพ.) ได้จดักำรประกวด Thailand Energy Awards 2018                      

ซึง่ BPC ไดร้บัรำงวลั ดเีดน่ ดำ้นพลงังำนทดแทน ประเภทโครงกำรผลติ ไฟฟ้ำและ

ควำมรอ้นร่วม พรอ้มกนันัน้ยงัได้เขำ้ร่วมประกวด 36th  ASEAN Ministers on       

Energy Meeting (36 AMEM) ที่ประเทศสิงคโปร์และ BPC ได้ร ับรำงวัล                        

รองชนะเลศิ ประเภทโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นรว่ม

Biomass Power Plant Business operated by Buriram Energy Co., Ltd. (“BEC”), 

Buriram Power Co., Ltd. (“BPC”) and Buriram Power Plus Co., Ltd. (“BPP”). 

Power plant business group has operated the business with the commitment 

concept as “The electrical energy for community and society”. Apart from the 

efficiency of electrical production, saving environment and taking community, 

society and stakeholders into account are the important mission for business 

operation of power plant business group of BSG which is reflected from the 

awards and the certificates that the company received, for example, 2016 

Good Governance Business Group Award in the provincial level. Moreover, 

the company received the Green Industry Level 2 (Green Activity) and Green 

Industry Level 3 (Green system). In 2018, BPC received the Excellence 

Award for the bagasse-fired cogeneration power plant project from Air Chief 

Marshal Prajin Jantong, Deputy Prime Minister and Minister of Justice in 

Thailand Energy Awards 2018 Event, hosted by the Department of                             

Alternative Energy Development and Efficiency - Ministry of Energy, and it 

also achieved the First-runner up Award on the cogeneration category at the 

36th ASEAN Ministers on Energy Meeting (36 AMEM) in Singapore

รำงวัล
ดีเด่นพลังงำนทดแทน     

36th  ASEAN     
Ministers on Energy 
Meeting (36 AMEM)
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กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

Energy Efficiency
(G4-EN4)

 

 น�้ำตำลบุรรีมัยใ์หค้วำมส�ำคญัต่อกำรจดักำรดำ้นพลงังำนและกำรเปลีย่นแปลง

สภำพภมูอิำกำศเพือ่ไมใ่หส้ง่ผล0กระทบต่อชุมชนและสิง่แวดลอ้มและยงัชว่ยในกำร

ประหยดัค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลงังำน0รวมทัง้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยียงัให้ควำมส�ำคญัต่อ

ประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมอิำกำศและภำวะโลกร้อนซึ่งมสีำเหตุจำกกำร

ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เพรำะพลงังำนเป็นสิง่จ�ำเป็นของมนุษย์ในโลกปจัจุบนั           

และทวีควำมส�ำคัญขึ้นเมื่อโลกยิ่งพัฒนำมำกยิ่งขึ้น กำรผลิตพลังงำนค่อยๆ             

เปลีย่นไปเป็นกำรผลติพลงังำนทีต่อ้งอำศยัเทคโนโลยใีนกำรผลติมำกยิง่ขึน้

 BRR gives priority to energy management and pollution control to          

minimize effects on communities and environment as well as to cost of              

production.
สดัส่วนการใช้พลงังานทดแทน(กิโลจลู)

5,018,296 
5,860,373 

7,284,274 

10,855,926 

น้ำตาล Sugar

ไฟฟ้า Biomass Power
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หมายเหตุ

*พลงังำนทดแทน คอืกำกออ้ยจำกกระบวนกำรผลติน�้ำตำล

*ปรมิำณกำกออ้ย(ตนั) X (คำ่ควำมรอ้น(low heating value)

                                                0.004186

                   2560                                           2561



กำรจดักำรก๊ำซเรอืนกระจก 

Greenhouse Gas Emissions 
(G4-EN15 ,G4-EN16)

 น�้ำตำลบุรรีมัยไ์ดด้�ำเนินกำรมำตรกำรเพือ่ลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกทัง้ทำงตรงและ

ทำงอ้อมโดยกำรลดกำรใช้พลงังำนในกระบวนกำรผลติและในส�ำนักงำนไปพรอ้มกบักำรส่ง

เสรมิกำรเพิม่แหล่งกกัเกบ็ก๊ำซเรอืนกระจก0ดว้ยกำรสรำ้งพืน้ทีส่เีขยีวในสถำนประกอบกำร 

และกจิกรรมกำรปลกูตน้ไมภ้ำยในชมุชนและจงัหวดับุรรีมัย ์ตลอดจนกำรใหค้วำมรว่มมอืกบัทัง้

ภำครฐั0และองคก์รต่ำง0ๆ0โดยมแีนวทำงทีจ่ะจดักจิกรรมลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก 

ดงัน้ี

1. มุง่มัน่ทีจ่ะเป็นผูน้�ำในกำรลดกำรปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจกในจงัหวดับรุรีมัย์ โดยใชเ้ทคโนโลยทีี่

สะอำดและมปีระสทิธภิำพใหส้อดคลอ้งกบัแผนระยะยำวในกำรบรหิำรก๊ำซเรอืนกระจกของ

ทัง้องคก์ร

2. สง่เสรมิและพฒันำกำรด�ำเนินโครงกำรและกำรจดักจิกรรมเพือ่ลดก๊ำซเรอืนกระจกของทัง้

องคก์ร

3. สง่เสรมิกำรวจิยัและพฒันำเทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่ใหเ้กดิกำรลดกำรปลอ่ยก๊ำซเรอืน

กระจกอยำ่งยัง่ยนืใหส้อดคลอ้งกบักำรปรบัตวัตอ่กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ

 Measures to reduce direct and indirect emissions of greenhouse gas have 

been implemented in production process and other activities – tree planting in 

the factory and nearby communities. Measures are also included:

1. To be a leader to GHG reduction organization in Buriram.

2. Organize GHG reduction activities.

3. Support research and development on GHG reduction projects.
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กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
การใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ (G4-EN8)

 กำรสูบน�้ ำจำกแหล่งน�้ ำดิบเพื่อน� ำมำใช้ใน

กระบวนกำรผลติน�้ำตำลจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั คอื        

น�้ำใชใ้นกระบวนกำรผลติ และน�้ำใชใ้นส�ำนกังำน น�้ำทิง้

จำกกระบวนกำรผลติน�้ำตำลสว่นใหญ่เป็นน�้ำจำกระบบ

หล่อเย็นที่ใช้ในกำรแลกเปลี่ยนอุณหภูม ิโดยน�้ำที่ใช้

แลว้จะถูกส่งเขำ้สู่ระบบบ�ำบดัโดยไม่มกีำรปล่อยน�้ำทิง้

ออกสู่ภำยนอก ด้วยกำรบ�ำบดัทำงชวีภำพ (บ่อปรบั

เสถียร)พร้อมทัง้ท�ำกำรลดอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับ

สภำพธรรมชำต ิ ก่อนน�้ำมำเขำ้กระบวนกำรบ�ำบดัเพื่อ

น�ำน�้ำกลบัไปใชซ้�้ำในกระบวนกำรผลติ ซึง่น�้ำดบิทีใ่ชใ้น

กระบวนกำรผลติใชน้�้ำจำกแหลง่น�้ำภำยใน 100%  โดย

ไม่มกีำรน�ำน�้ำจำกภำยนอกเขำ้มำใช้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ

คุณภำพน�้ำทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลตินัน้ไดร้บักำรรบัรอง

น�้ำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด คือ มำตรฐำน

กรมโรงงำนอุตสำหกรรมกระทรวงอุตสำหกรรม    

เพื่อ ป้องกันผลกระทบต่อควำมหลำกหลำยทำง

ชวีภำพของแหล่งรองรบัน�้ำ 

 น�้ำตำลบุรรีมัยไ์ดร้ณรงคแ์ละสรำ้งจติส�ำนึกอย่ำง

ต่อเน่ืองในกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรน�้ำและใชน้�้ำอย่ำงคุม้

คำ่ทัง้ภำยในและภำยนอกบรษิทั เช่น กำรรวบรวมน�้ำ

ฝนลงในบ่อน�้ ำของโรงงำนกำรสง่เสรมิกำรปลกูปำ่เพือ่

เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวและพชืคลุมดนิ และกำรสรำ้งฝำยชะลอ

น�้ำในพืน้ทีป่่ำตน้น�้ำล�ำธำรในเขตพืน้ทีป่ำ่สงวนแหง่ชำติ

ปำ่ดงใหญ่ อ.โนนดนิแดง จ.บุรรีมัย์

Environmental Management

Water Management (G4-EN8)

  Ground water is being used in 2 parts –        

production process and office operations. Waste 

water from production process is sent to water 

treatment section (Biological-treatment) before         

being reused in the process again. Water being 

used in the factory is 100% internal source.                  

Besides, treated water quality has to meet the          

Department of Industrial Works standard before re-

use. 

ปริมาณน�้าดิบท่ีใช้ผิวดิน

(ลกูบาศกเ์มตร)

1,132,235 1,108,635 

916,809 

1,125,745 

2560 2561

น้ำตาล Sugar

ไฟฟ้า Biomass Power
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 น�้ำตำลบุรรีมัยไ์ดเ้ขำ้รว่มกจิกรรม 3R ซึง่ไดก้�ำหนด

แนวทำงในกำรบรหิำรจดักำรน�้ำในระบบ0โดยน�ำหลกัคดิ

ดำ้น 3Rs (Reduce/Reuse/Recycle)มำประยกุตใ์ชใ้นกำร

ด�ำเนินงำนเพื่อน�ำไปสู่กระบวนกำรผลิตน�้ ำตำลที่ส่งผล 

กระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยทีส่ดุ0และมกีำรบรหิำรจดักำรใช้

ทรัพยำกรธรรมชำติได้อย่ำงคุ้มค่ำมำกที่สุดในกำรลด

ปรมิำณ (Reduce) ของเสยีทีอ่ำจเกดิขึน้ น�้ำตำลบุรรีมัยน์�ำ

หลกัในกำรบรหิำรงำนตำมแนวทำง 3Rs มำประยกุตใ์ช ้ซึง่

ช่วยใหก้ระบวนกำรผลติน�้ำตำลมปีระสทิธภิำพและช่วยลด

ปรมิำณของเสยีที่อำจเกิดขึ้นลดลงอย่ำงต่อเน่ือง0ควำม

พยำยำมในกำรจดักำรของเสยีที่ให้มปีระโยชน์และสร้ำง

มูลค่ำเพิ่มด้วยวิธีกำรน�ำกลับมำใช้ซ�้ำ0(Reuse)0และ

กระบวนกำรน�ำกลบัมำใชใ้หม ่(Recycle) ซึง่น�้ำตำลบุรรีมัย์

มกีำรน�ำน�้ำกลบัมำใช ้100 % ดงัน้ี

 Reduce0โดยกำรลดปรมิำณกำรใชน้�้ำของโรงงำน

คอืชว่งผลติของโรงงำนจะน�ำน�้ำคอนเดนเสท (น�้ำทีเ่กดิจำก

กำรควบแน่นของไอน�้ำ)0มำใชใ้นกระบวนกำรผลติ0เพือ่ลด

กำรใชน้�้ำออ่นควบคมุ อตัรำโบลวด์ำวน์ (blow down) ของ

หมอ้ไอน�้ำใหเ้หมำะสม ควบคมุกำรใชน้�้ำออ่นในจดุทีจ่�ำเป็น

เพือ่ลดกำรใชส้ำรเคม/ีน�้ำ

 Reuse0โดยกำรน�ำน�้ ำใช้ซ�้ำ/ใช้น�้ ำอย่ำงคุ้มค่ำ             

คอื น�ำน�้ำจำกระบบหลอ่เยน็เครือ่งจกัร (condenser water) 

น�ำมำใชใ้นกำรล้ำงหมอ้ต้ม0ฉีดลำ้งพืน้อำคำรผลติ0น�ำน�้ำ

จำกระบบหล่อเย็นเครื่องกลัน่ห้องปฏิบัติกำรมำใช้ซ�้ำ 

กำรน�ำน�้ำโบลว์ดำวน์จำกระบบหอหล่อเยน็0(condenser 

water) รวมเขำ้สูร่ะบบน�้ำคอนเดนเซอร์

 Recycle โดยกำรน�ำน�้ำทัง้หมดในกระบวนกำรผลติ

น�ำมำใช้ซ�้ำในกระบวนกำรผลิต0และมีกำรแบ่งน�้ ำไปใช้

ประโยชน์อย่ำงอื่น0เช่น0น�้ำเสยีทีผ่่ำนกำรบ�ำบดัแลว้จะถูก

สง่กลบัมำใชใ้นระบบหลอ่เยน็คอนเดนเซอร0์ระบบดบัเพลงิ 

กำรฉีดสเปรยน์�้ำพรมกองเกบ็กำกออ้ย0ฉีดพน่ถนนภำยใน

โรงงำนและชมุชน และกำรรดน�้ำตน้ไมแ้ละพืน้ทีส่เีขยีว

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ 3R

1. น�ำน�้ำกลบัมำใชซ้�้ำไดท้ัง้หมด

2. ท�ำใหม้นี�้ำพอเพยีงในกำระบวนกำรผลติ

3. ลดผลกระทบทำงสิง่แวดลอ้มทีจ่ะเกดิขึน้

 BRR has utilized 3Rs (Reduce/Reuse/Recycle) 

activities in our water management system. 

• Reduce: to use less water in our production              

process

• Reuse:  to efficiency reuse water in production     

process, for example, by reusing water from             

condenser water system in other operations      

cleaning machines and factory

• Recycle: to repeat the cycle of water reuse via 

waste water treatment system

Benefits of 3Rs

1. Water reuse system

2. Sufficient water for entire operations

3. Pollution reduction
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การลดมลพิษทางอากาศ Air Pollution Control 

(G4-EN21)

 น�้ำตำลบุรรีมัย0์มเีจตนำรมณ์ทีแ่น่วแน่ในกำรลด

มลพิษที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำง

จรงิจงัโดยควบคุมและก�ำหนดปรมิำณกำรปลดปล่อย

มลพษิทำงอำกำศทัง้ก๊ำซซลัเฟอรไ์ดออกไซด(์SO2) ก๊ำซ

ออกไซด์ของไนโตรเจน(NOx)0ซึ่งมเีป้ำหมำยควบคุม

อตัรำกำรปล่อยมลพษิทำงอำกำศใหเ้ป็นไปตำมมำตร

ฐำนทีก่ฏหมำยก�ำหนด0ทัง้น้ีน�้ำตำลไดก้�ำหนดมำตรกำร

ควบคมุกำรปลอ่ยทิง้มลพษิทำงอำกำศเพือ่ลดผลกระทบ

ตอ่สิง่แวดลอ้มและชมุชนอยำ่งเขม้ขน้ นอกจำกน้ี ยงัได้

ใหค้วำมส�ำคญัตัง้แตก่ำรสรรหำเครือ่งจกัรอุปกรณ์ตลอด

กระบวนกำรผลิตโดยคดัเลือกเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่ม

ประสทิธภิำพในกำรก�ำจดัของเสยีและมลพษิทำงอำกำศ 

ทัง้น�ำเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและดทีีส่ดุในกำรบ�ำบดั พรอ้ม

ทัง้กำรบ�ำรุงรกัษำเครื่องจกัรอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพ

สมบรูณ์ และปรบัปรงุประสทิธภิำพในกำรด�ำเนินงำน มุง่

เน้นกำรเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีส่ะอำดเพือ่ป้องกนักำรเกดิ

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มตัง้แตแ่หลง่ก�ำเนิดรวมถงึกำรใช้

แบบจ�ำลองกำรฟุ้งกระจำยของอำกำศ เพือ่ประเมนิผลก

ระทบด้ำนคุณภำพอำกำศจำกแหล่งก�ำเนิดไปสู่จุดรบั

ต่ำงๆและใช้เป็นแนวทำงส�ำหรบัวำงแผนพฒันำและ

ควบคมุกำรปลดปลอ่ย SO2 และ NOx ใหม้ปีระสทิธภิำพ

มำกยิง่ขึ้น0อีกทัง้มกีำรตรวจติดตำม0และตรวจสอบ           

โดยเฝ้ำระวังและตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่ง

แวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัแผนงำนและเป้ำหมำยตลอด

จนใหม้ัน่ใจว่ำชุมชนทีอ่ยูร่อบขำ้งจะไดร้บัผลกระทบอนั

เน่ืองมำจำกกำรด�ำเนินงำนน้อยทีสุ่ด0และปรบัปรุงกำร

ด�ำเนินงำนตอ่ไป

 BRR is strongly committed to reduce pollution 

and control the emission of Sulfur Dioxide (SO2)         

Oxides of Nitrogen (NOx) at the standard level            

announced by the government. New technologies 

have been gradually installed and subsequently    

maintenance to ensure its pollution control efficiency. 

ปริมาณมลสารฝุ่ นละออง (Dust) (ppm)

ปริมาณมลสารออกไซดซ์ลัเฟอร ์(No/x) (ppm)

49.00

21.80

57.80 56.00

2560 2561

น้ำตาล Sugar

ไฟฟ้า Biomass Power

ปริมาณมลสารออกไซดซ์ลัเฟอร ์(SO/2) (ppm)

1.30

4.32
3.75

10.88

2560 2561

น้ำตาล Sugar

ไฟฟ้า Biomass Power

4.15 2.432.70

144.22

2560 2561

น้ำตาล Sugar

ไฟฟ้า Biomass Power

      รำยงำนแห่งควำมยั่งยืน 2561ISustainability  Report 2018
                 บริษัท น�้ำตำลบุรีรัมย์ จ�ำกัด(มหำชน)40



การจดัการกากของเสียอตุสาหกรรม  Industrial Waste Management ( G4-EN23)

 เพือ่ใหป้รมิำณวสัดทุีเ่หลอืใชจ้ำกกระบวนกำรผลติและกำรบ�ำรรุกัษำของกลุม่บรษิทัฯ มปีรมิำณทีต่อ้งก�ำจดัน้อย

ทีส่ดุ กลุม่บรษิทัฯจงึใสใ่จในกำรควบคมุดแูลกำรใชว้สัดอุุปกรณ์ในกำรบ�ำรงุรกัษำอยำ่งมปีระสทิธภิำพและกำรเลอืกวธิกีำร

ก�ำจดัวสัดเุหลอืใชท้ีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มน้อยทีส่ดุoโดยทกุแหง่จะใหค้วำมส�ำคญักบักำรคดัเลอืกผูร้บัก�ำจดัและวธิกีำร

ก�ำจดัว่ำต้องด�ำเนินกำรอย่ำงรดักุมและเป็นไปตำมที่กฎหมำยก�ำหนดoนอกจำกน้ียงัมกีำรตรวจตดิตำมกำรก�ำจดั

ของผูร้บัก�ำจดั เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้จำกกลุ่มบรษิทัฯจะไดร้บักำรก�ำจดัทีถู่กตอ้งและเหมำะสม เป็นไปตำม

มำตรฐำน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม 

 Wastes from production process is carefully treated and eliminated according to the regulations. Waste 

treatment’s contractors and their methodologies are monitored to ensure its properly treatment per the Department 

of Industrial Works’ standard.



ด้ำนสังคม

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั (G4-LA6)

 ควำมปลอดภัย0อำชีวอนำมัย0และสิ่งแวดล้อมกลุ่มบริษัทฯ                    

มคีวำมห่วงใย และตระหนักถงึควำมปลอดภยัของคุณภำพชวีติของ

พนักงำนที่อำจได้รบัผลกระทบจำกกำรด�ำเนินงำน0รวมถงึกำรรกัษำ

สิง่แวดลอ้ม0จงึเหน็ควรใหม้กีำรด�ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดดงัน้ีมุง่มัน่มี

สว่นรว่มในควำมรบัผดิชอบต่อพนกังำนและสงัคม0เรือ่งควำมปลอดภยั

และอำชวีอนำมยั อยำ่งจรงิจงัและต่อเน่ืองปลกูฝงัจติส�ำนึกในเรือ่งควำม

ปลอดภยัและอำชีวอนำมยั ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงำนทุกระดบัอย่ำง

จรงิจงัและต่อเน่ืองด�ำเนินกำรป้องกนัอุบตัเิหตุ และควบคุมกำรด�ำเนิน

กำรใหอ้ยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนจดัหำหลกัเกณฑก์ำรท�ำงำนทีป่ลอดภยัต่อ

ชีวิตและทรพัย์สินของพนักงำน0รวมถึงควำมเพียงพอและคุณภำพ

ของเครื่องมอืเครื่องใช ้ และกำรดูแลบ�ำรุงรกัษำอย่ำงเหมำะสมก�ำหนด

ให้ปฏิบัติตำมกฎแห่งควำมปลอดภัย และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

อนัตรำยสว่นบุคคลตำม0ทีก่ลุ่มบรษิทัฯ0ก�ำหนดใหค้วำมรูแ้ละฝึกอบรม

พนกังำน รวมทัง้สรำ้งควำมตระหนกัใหแ้ก่พนกังำนในเรือ่งสิง่แวดลอ้ม

ด�ำเนินธรุกจิดว้ยควำมใสใ่จและค�ำนึงถงึผลกระทบตอ่ทรพัยำกรธรรมชำต ิ

และสิง่แวดลอ้ม0สนบัสนุนใหพ้นกังำนมสีว่นร่วมในกำรท�ำกจิกรรมเพือ่

รกัษำสิง่แวดลอ้ม อำท ิกจิกรรม ดำ้นกำรลดกำรใช ้และน�ำกลบัมำใชใ้หม่

 กำรส่งเสริมสุขภำพและควำมปลอดภัยสุขภำพและควำม

ปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีควำมส�ำคญัเป็นอันดับต้น 

บรษิทัจงึด�ำเนินงำนโดยปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภำพและ

ควำมปลอดภยัอยำ่งเครง่ครดั และมุง่พฒันำยกระดบัคณุภำพของบรษิทั 

ตัง้แต่กำรผลติจนถงึกำรจดัจ�ำหน่ำย โดยจดัใหม้กีำรตรวจสอบระบบกำร

ผลิตอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อควำมมัน่ใจในคุณภำพของสินค้ำแก่ลูกค้ำ 

และกำรดแูลระบบปฏบิตังิำนในโรงงำน เพือ่ควำมปลอดภยัแก่พนกังำน 

กลุม่บรษิทัน�้ำตำลบุรรีมัย ์มคีวำมหว่งใย และตระหนกัถงึควำมปลอดภยั

ของคณุภำพชวีติของพนกังำนทีอ่ำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรด�ำเนินงำน 

จึงได้มีกำรทบทวนและร่ำงนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั                  

และสิง่แวดลอ้ม ในปี 2559 และบรรจใุนคูม่อืกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี

และจรรยำบรรณธรุกจิ ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัของ บมจ.น�้ำตำลบรุรีมัย ์  

มมีตอินุมตัเิมือ่วนัที ่ 23 กุมภำพนัธ ์ 2560 โดยมรีำยละเอยีดทีเ่กีย่วกบั

ควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยั ดงัน้ี
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นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม

1. มุ่งมัน่มสี่วนร่วมในควำมรบัผดิชอบต่อพนักงำนและ
สังคม0เรื่ องควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย              
อยำ่งจรงิจงัและต่อเน่ือง

2. ปลูกฝงัจิตส�ำนึกในเรื่องควำมปลอดภัยและอำชีว
อนำมยั ใหเ้กดิขึน้ในหมูพ่นกังำนทกุระดบัอยำ่งจรงิจงั
และตอ่เน่ือง

3. ด�ำเนินกำรป้องกนัอุบตัเิหตุ0และควบคุมกำรด�ำเนิน
กำรใหอ้ยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำน

4. จดัหำหลกัเกณฑ์กำรท�ำงำนที่ปลอดภยัต่อชวีติและ
ทรพัย์สนิของพนักงำน0รวมถึงควำมเพียงพอและ
คุณภำพของเครื่องมอืเครื่องใช้0และกำรดูแลบ�ำรุง
รกัษำอยำ่งเหมำะสม

5. ก�ำหนดใหป้ฏบิตัติำมกฎแหง่ควำมปลอดภยั และสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลตำมที่กลุ่ม
บรษิทัฯ ก�ำหนด

6. ใหค้วำมรูแ้ละฝึกอบรมพนักงำน0รวมทัง้สรำ้งควำม
ตระหนกัใหแ้ก่พนกังำนในเรือ่งสิง่แวดลอ้ม

7. ด�ำเนินธุรกจิดว้ยควำมใสใ่จและค�ำนึงถงึผลกระทบต่อ
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

8. สนับสนุนให้พนักงำนมสี่วนร่วมในกำรท�ำกิจกรรม
เพือ่รกัษำสิง่แวดลอ้ม อำท ิ กจิกรรมดำ้นกำรลดกำร
ใช ้และน�ำกลบัมำใชใ้หม่

แนวทางปฏิบติัเรื่องการดแูลความปลอดภยัและ
อาชีวอนามยัให้แก่พนักงาน

1. ก่อนเริม่งำนจะใหก้ำรอบรมและควำมรูเ้กีย่วกบัควำม
ปลอดภยั0และชี้บ่งจุดอนัตรำยของแต่ละแผนกเพื่อ
ใหพ้นกังำนระวงัขณะปฏบิตังิำน

2. มกีำรประเมนิสภำพหน้ำงำนเพื่อหำอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรำยทีเ่หมำะสมใหพ้นกังำนสวมใส่

3. มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีว
อนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท�ำงำนขึน้มำ

4. บรหิำรและด�ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภยัตำมแผน
งำนควำมปลอดภยัประจ�ำปี

5. มี ก ำ ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น ด้ ำ น ค ว ำ ม ป ล อ ด ภั ย 0                       
พรอ้มหำมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ข

6. จดัเตรียมและจดัหำอุปกรณ์ป้องกนัระงบัอคัคีภยั0           
เพือ่ควำมปลอดภยัของพนกังำน และเพือ่ป้องกนั

7. ป้องกนัควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้กบัทรพัยส์นิกรณี
เกดิไฟไหม้0และมกีำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกบักำร
ดบัเพลงิและซอ้มแผนหนีไฟ

 

 

8. มกีจิกรรม Safety talk ก่อนเริม่งำนแต่ละแผนก
9. มกีำรจดัน�้ำดื่มที่ถูกสุขลกัษณะใหพ้นักงำนเพยีงพอ

ต่อควำมตอ้งกำร
10. มกีำรจดัหอ้งน�้ำทีถู่กสุขลกัษณะใหพ้นักงำนเพยีงพอ

ต่อควำมตอ้งกำร
11. มกีำรตรวจสุขภำพประจ�ำปีใหก้บัพนักงำน0เพื่อเฝ้ำ

ระวงักรณพีบผูผ้ดิปกติ

Policy on Safety, Occupational Health and Environment
1. To responsible for staffs and society on safety 

and occupational health
2. To cultivate consciousness on safety and occupa-

tional health among staffs at all level
3. To ensure the preventive and control practices 

are up to the standard
4. To ensure the readiness of safety equipment
5. To ensure operational staffs’ practices in consis-

tence with safety standard
6. To regularly train staffs on safety practices
7. To conduce business with consciousness on         

environmental prevention
8. To support staffs’ environmental prevention activ-

ities

Measures for Staffs’ Safety and Occupational Health

1. Training before working
2. Evaluating work space for appropriate safety 

equipment
3. Appointing Occupational Health and Environment 

Committee 
4. Enforcing annual safety plan
5. Assessing safety issues and preparing preventive 

measures
6. Preparing fire prevention equipment
7. Trining on fire prevention plan and practices
8. Organizing “Safety Talks” activities before working
9. Preparing adequate drinking water for staffs
10. Providing adequate hygienic restrooms for staffs
11. Providing annual medical checkup for staffs
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กิจกรรมสปัดาหค์วามปลอดภยั

Safety week 

 กลุม่บรษิทัฯ ไดจ้ดักจิกรรมเพือ่ใหพ้นกังำนตระหนกั

ถงึควำมปลอดภยัในกำรปฏบิตังิำน เพื่อลดกำรสญูเสยี โดย

จดัรปูแบบกจิกรรมทีใ่หท้ัง้สำระและควำมสนุกสนำน ตลอดจน

กำรใหร้ำงวลักบัแผนกทีไ่มม่อุีบตัเิหตุเกดิขึน้ ประจ�ำปี 2561 

และรำงวลัหวัหน้ำแผนกสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลดี

เดน่ หรอืรำงวลั 5 ส ดเีดน่ ประจ�ำปี 2561 เป็นตน้ โดยจดังำน

รว่มกบัทัง้ภำครฐัและเอกชน อำท ิส�ำนกังำนประกนัสงัคม 

 นอกจำกนัน้น�้ำตำลบุรรีมัย ์ ยงัไดร้บัรำงวลัชนะเลศิ                       

สำขำสถำนประกอบกำรดีเด่น  ด้ำนควำมปลอดภัย 

อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน ในปี 

2559 / 2560 และ ปี 2561 ระดับจังหวัด จำกกระทรวง

แรงงำน 

 Safe ty  ac t i v i t i es  a re regu la r l y  he ld  to           

ensure staffs’ consciousness to prevent accident 

and loss. Awards are handed to department with 

no accident record and staffs with proper safety 

gears. The safety activities are held in collaboration with 

the Social Security Organization of the Ministry of 

Labor. 

 BRR won consecutive Ministry of Labor’s                 

Outstanding Organization Awards on Safety,         

Occupational Health and Favorable Environmental 

Workplace in 2016, 2017 and 2018.
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สิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัติต่อแรงงำน

อย่ำงมีจริยธรรม

 กลุ่มบริษัทฯ เคำรพในสิทธิมนุษยชนและกำร

ปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย จงึไดก้�ำหนดเรื่องสทิธิ

ของพนักงำนและผูม้สี่วนได้เสยีในคู่มอืกำรก�ำกบัดูแล

กจิกำรที่ด ี และจรรยำบรรณธุรกจิส่งเสรมิสทิธขิ ัน้พื้น

ฐำนในกำรท�ำงำนให้เข้มข้นกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนด   

มีกำรดูแลดำ้นสุขภำพและควำมปลอดภยัแก่พนักงำน

และผู้รบัเหมำผ่ำนระบบกำรจดักำรด้ำนอำชวีอนำมยั

และควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน ถึงกระนัน้ก็ตำม 

พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถเสนอข้อคิดเห็น

เพิม่เตมิ หรอืแจ้งขอ้รอ้งเรยีนมำยงัประธำนกรรมกำร      

ธรรมำภบิำล หรอืส�ำนักตรวจสอบภำยในได ้ โดยจะมี

กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ

และแกไ้ขปญัหำขอ้รอ้งเรยีนต่อไปกลุ่มบรษิทัฯ เชื่อว่ำ 

“พนกังำน” ทกุคนเป็นทรพัยำกรทีม่คีำ่ยิง่ต่อกำรด�ำเนิน

ธรุกจิ จงึมุง่เน้นทีจ่ะพฒันำทกัษะ ฝีมอืและคณุภำพชวีติ

ของพนักงำน เพื่อสรำ้งก�ำลงัทีเ่ป่ียมไปดว้ยคุณภำพให้

กับองค์กร เพรำะกลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นว่ำพนักงำน                

คอื กลไกอนัส�ำคญัยิง่ และถอืวำ่เป็นเบือ้งหลงัของควำม

ส�ำเรจ็ทัง้หมดขององคก์ร ซึง่เป็นพลงัส�ำคญัทีจ่ะผลกัดนั

ให้กำรประกอบธุรกิจประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงต่อ

เน่ือง0กำรตอบแทนพนักงำนทีน่อกเหนือจำกเงนิเดอืน 

คำ่จำ้ง และคำ่แรง จงึเป็นสิง่ส�ำคญัทีก่ลุม่บรษิทัฯ ไมเ่คย

มองขำ้ม เรำจงึมุง่ค�ำนึงถงึหลกัจรยิธรรมในกำรประกอบ

ธุรกิจ0รวมไปถึงประโยชน์ต่อผู้มสี่วนได้เสยีและกำร

ประกอบธุรกจิที่ตัง้อยู่ในหลกัควำมเป็นธรรม  ถอืเป็น

หลกัส�ำคญัของกลุ่มบรษิทัฯ มำโดยตลอด อกีทัง้ยงัมี

กำรบรหิำรงำนดว้ยควำมโปรง่ใส ่ ดว้ยหลกัธรรมำภบิำล

และจรยิธรรม ซึง่ถอืเป็นควำมภำคภมูใิจของกลุม่บรษิทั

น�้ำตำลบุรรีมัย์

 BRR strictly respects human rights and acts 

accordingto 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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 กลุม่บรษิทัน�้ำตำลบุรรีมัย ์ ใหค้วำมส�ำคญัและ
ค�ำนึงถงึกำรเคำรพสทิธมินุษยชนและแรงงำน จงึได้
รำ่งนโยบำยทีเ่กีย่วกบัเรือ่งดงักลำ่ว ในปี 2559 และ
บรรจุในคู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำ
บรรณธรุกจิ ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัของบรษิทั และ
มมีตอินุมตัเิมือ่วนัที ่23 กุมภำพนัธ ์2560 โดยมรีำย
ละเอยีดทีเ่กีย่วกบัสทิธมินุษยนและแรงงำน ดงัน้ี

นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน                                  
และด้านแรงงาน  

การเคารพสิทธิมนุษยชน
1. กลุม่บรษิทัฯ ไมส่นบัสนุนกจิกรรมทีล่ะเมดิสทิธิ

มนุษยชนทกุประกำร รวมทัง้ใหค้วำมส�ำคญัและ
สง่เสรมิกำรเคำรพสทิธมินุษยชน 

2. ปฏบิตัติ่อทกุคนอยำ่งเทำ่เทยีม ดว้ยควำมเคำรพ
และใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั โดยไมแ่บง่แยก เชือ้
ชำต ิสญัชำต ิศำสนำ เพศ ภำษำ อำย ุสผีวิ กำร
ศกึษำ สถำนะทำงสงัคม ลกัษณะทำงกำยภำพ 
หรอืเรือ่งอืน่ใด  

3. พนกังำนทกุคนตอ้งไมก่ระท�ำกำรใด ๆ ทีล่ะเมดิ
หรอืคกุคำมบคุคลอืน่ ทัง้ทำงวำจำหรอืกำรกระท�ำ
และพงึหลกีเลีย่งกำรกระท�ำทีล่ะเมดิสทิธมินุษยชน

4. ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมระมดัระวงั เพือ่ป้องกนั
กำรละเมดิสทิธมินุษยชน หำกพบเหน็กำรกระท�ำ

5. ที่ละเมิด หรืออำจละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้
รำยงำนแก่ผู้บังคับบัญชำ

6. กลุ่มบริษัทฯ จะรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงำน หำกมคีวำมจ�ำเป็นในกำรเปิดเผยสู่
สำธำรณะ จะต้องได้ร ับควำมยินยอมจำก
พนักงำนผูน้ัน้ก่อน เวน้แต่กระท�ำกำรตำมขอ้
บงัคบับรษิทั หรอืกฎหมำย

ด้านแรงงาน
1. ปฏบิตัติ่อพนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและขอ้

บงัคบัตำ่งๆทีเ่กีย่วขอ้งอยำ่งเป็นธรรมและเทำ่เทยีม 
2. ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ และปฏบิตัดิำ้นกำรจำ้งงำนอยำ่ง

เท่ำเทียม ทัง้กระบวนกำรสรรหำ กำรจ่ำยค่ำ
ตอบแทน สวัสดิกำร เวลำท�ำงำน วันหยุด                
กำรมอบหมำยงำน กำรฝึกอบรม และกำร
ประเมนิผลงำน เป็นต้น

3. ไมใ่ชแ้รงงำนเดก็ แรงงำนตำ่งดำ้วทีผ่ดิกฎหมำย                 
หรอืแรงงำนจำกกำรคำ้มนุษย ์

4. ห้ำมมใิห้ลงโทษพนักงำนที่เป็นกำรทำรุณทำง
ร่ำงกำยหรือจิตใจ อำทิ กำรคุกคำมข่มขู ่                 
กำรกกัขงัหน่วงเหน่ียว หรอืกำรใชค้วำมรนุแรงอืน่ใด

5. มกีระบวนกำรสอบสวนควำมผดิพนักงำนอย่ำง
ถูกต้อง และเป็นขัน้ตอนชัดเจนก่อนเลิกจ้ำง
พนักงำน เพื่อให้ทุกคนได้รบัควำมเป็นธรรม
สูงสุด

6. ในกำรว่ำจำ้งบรษิทัผูร้บัเหมำมำด�ำเนินกำรใดๆ 
ให้แก่กลุ่มบริษัทฯจะพจิำรณำคดัเลือกเฉพำะ
บริษัทที่สำมำรถปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำย
แรงงำน และกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ทำ่นัน้ 
และจะหลกีเลีย่งกำรวำ่จำ้งบรษิทัรบัเหมำใด ๆ 
ทีม่ปีระวตักิระท�ำผดิกฎหมำยแรงงำน กฎหมำย
อืน่ ๆ หรอืเสีย่งต่อกำรทจุรติและคอรร์ปัชัน่

การใช้แรงงานเด็ก

ส่งเสริมและไม่สนับสนุน

ในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทั้งในโรงงานและไร่อ้อย

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)



การต่อต้านการใช้แรงงานเดก็ในไร่อ้อย

 ตัง้แต่ปี 2559 จนถงึปจัจบุนั กลุม่บรษิทัน�้ำตำลบุรรีมัย ์ มุง่มัน่และรณรงคต์่อตำ้นกำรใช้

แรงงำนเดก็ในไร่ออ้ย โดยไดล้งนำมขอ้ตกลงควำมร่วมมอืกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำแรงงำนเดก็

และแรงงำนทีถ่กูบงัคบั รว่มกบัหน่วยงำนภำครฐัจงัหวดับุรรีมัย ์และสมำคมชำวไรอ่อ้ยจงัหวดับุรรีมัย ์

ตัง้แต่วนัที ่18 มนีำคม 2559 เพือ่รว่มกนัรณรงคต์่อตำ้นกำรใชแ้รงงำนเดก็ และสรำ้งควำมตระหนกั

ใหแ้ก่เกษตรกร สงัคม และทุกภำคส่วนเหน็ถงึปญัหำและร่วมกนัหำแนวทำงป้องกนัแก้ไขอย่ำง

จริงจังต่ อ ไป0โดยบริษัทได้ท� ำกิจกรรมลงพื้นที่ เ ขตส่ ง เสริมกำรปลูกอ้อยของบริษัท            

เพื่อรณรงค์กำรต่อตำ้นแรงงำนเดก็ พรอ้มตดิป้ำยรณรงคท์ัง้ในเขตสง่เสรมิกำรปลกูออ้ยและบรเิวณ

รอบโรงงำนอกีทัง้รว่มกบัส�ำนกังำนสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำนจงัหวดับุรรีมัย0์ลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู

ปญัหำกำรใชแ้รงงำนเดก็ในไร่ออ้ยทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงกบัสถำนประกอบกำร ปจัจุบนักลุ่มน�้ำตำลบุรรีมัย ์

ยงัคงด�ำเนินกำรรณรงค์ต่อต้ำนกำรใช้แรงงำนเดก็ โดยได้ขอควำมร่วมมอืและสร้ำงขอ้ตกลงกบั

ชำวไรอ่อ้ย ซึง่มสีมำคมชำวไรอ่อ้ยเป็นตวักลำงในกำรดแูล และควบคมุชำวไรอ่อ้ย ในเรือ่งดงักลำ่ว 

 กลุ่มบรษิทัฯ ไดส้ื่อสำรโดยกำรตดิป้ำยรณรงคต์่อตำ้นกำรใชแ้รงงำนเดก็ ตำมเขตส่งเสรมิ

กำรปลกูออ้ย ซึง่เป็นหน่วยงำนของกลุม่บรษิทัฯ ทีม่หีน้ำทีด่แูลและประสำนงำน ตลอดจนใหข้อ้มลู

แก่ชำวไร่ออ้ยและเมื่อมกีำรฝึกอบรมในหวัขอ้ต่ำง ๆ ยงัไดส้อดแทรกเรื่องกำรไม่ใชแ้รงงำนเดก็ใน

กำรอบรม0รวมทัง้รณรงค์ผ่ำนกำรท�ำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนภำยในเขตส่งเสริมกำร

ปลูกอ้อย0และส�ำนกัมวลชนสมัพนัธแ์ละสือ่สำรองคก์รไดบ้รรจุเรือ่งน้ีไวใ้นแผนปฏบิตังิำนประจ�ำปี

อกีดว้ย
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โปสเตอรร์ณรงคโ์ครงกำรไมใ่ชแ้รงงำนเดก็ในไรอ่อ้ย
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กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
(G4-LA9)

 น�้ ำตำลบุ รีร ัมย์ตระหนักถึงกำรพัฒนำทักษะ 

กำรเรียนรู้และสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพในด้ำนกำร

ท�ำงำนของพนักงำนอย่ำงต่อเน่ืองและเป็นหน่ึงในเป้ำ

หมำยในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยัง่ยืน โดยจัดหลักสูตรที่

เน้นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้กำรบริหำร กำรพฒันำภำวะ

ผู้น�ำ และทักษะต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับกำรด�ำเนินงำน

ขององค์กรสู่พนักงำนใหม่ในแต่ละระดับ เพื่อกำรพฒันำ

ศักยภำพให้เกิดประสิทธิผล มีดังน้ี

การอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้

 ในแต่ละปีทุกแผนกจะมีงบประมำณส�ำหรับกำร

อบรมภำยนอกของพนกังำน เพือ่พฒันำควำมรู ้ ทำงวชิำชพี 

รวมทัง้ มกีำรจดัอบรมภำยในบรษิทั ซึง่จดัโดยบรษิทัเองหรอื

กำรเชญิผูเ้ชีย่วชำญจำกภำยนอกมำเป็นวทิยำกร 

การร่วมมือกบัองคก์รภายนอกเพ่ือพฒันาพนักงาน 

 อำท ิ กำรรว่มมอืกบัศนูยพ์ฒันำฝีมอืแรงงำน ในกำร

ฝึกอบรมพนักงำน หำกพนักงำนผ่ำนมำตรฐำนของกรม

พฒันำฝีมอืแรงงำน จะได้รบักำรปรบัอตัรำเงนิเดือนตำม

อตัรำขัน้ต�่ำทีก่รมพฒันำฝีมอืแรงงำนก�ำหนด 

การให้ทนุศึกษาต่อ 

 บริษัทให้ทุนศึกษำต่อส�ำหรับพนักงำนในระดับ

อุดมศกึษำ0และบณัฑติศกึษำ0ซึ่งมเีงื่อนไขใหพ้นักงำนน�ำ

ควำมรูก้ลบัมำท�ำงำนใหก้บับรษิทั เพือ่เป็นกำรใชท้นุคนื

การอบรม

  ในปี 2561 ทีผ่ำ่นมำ กลุม่บรษิทัฯ ไดจ้ดัท�ำแผน

อบรมตำมหลกักำรบรหิำรดำ้นคณุภำพ ISO 9001: 2015 

เป็นแนวทำงเบือ้งตน้ในกำรพฒันำบุคลำกร ซึง่ครอบคลุมทัง้

ดำ้นส�ำนกังำน โรงงำน ฝำ่ยไร ่และหน่วยงำนสนบัสนุนต่ำง ๆ  

เพือ่ใหเ้กดิกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง ตลอดจนจดัท�ำ Training 

courses0ภำยในองค์กร0โดยจัดให้มีกำรพัฒนำในกลุ่ม

พนักงำนระดบักลุ่มบรหิำร กลุ่มจดักำร และกลุ่มปฏบิตักิำร 

จดัท�ำหลกัสูตรกำรอบรม ทัง้ด้ำนกำรผลติ กำรบ�ำรุงรกัษำ 

กำรใหค้วำมรูด้ำ้นเทคโนโลย0ี เกีย่วกบัอุตสำหกรรมน�้ำตำล 

และธุรกจิพลงังำนทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี หวัใจส�ำคญัของกำรฝึก

อบรมและพฒันำบุคลำกร คอื0กำรตดิตำมและวดัผลควำมรูท้ี่

ได้รบั รวมถงึกำรถ่ำยทอดควำมรูใ้หก้บัผูเ้กี่ยวขอ้ง โดยมี

แนวทำงพฒันำบนหลกักำร 10/20/70  ซึง่เชือ่มโยงกบัระบบ

กำรบรหิำรสำยอำชพี0กล่ำวคอืไดร้บัควำมรูแ้ละทกัษะจำก

กำรอบรม รอ้ยละ 10 จำกนัน้ผูบ้งัคบับญัชำใหค้�ำแนะน�ำ/สอน

งำน อกีรอ้ยละ 20 และรอ้ยละ 70 ตอ้งน�ำควำมรูแ้ละทกัษะที่

ได้ไปประยุกต์ใช้ในงำนที่รบัผดิชอบด้วยตนเอง หรือแลก

เปลีย่นควำมรูแ้ละทกัษะใหมก่บัผูอ้ืน่ 

แนวทางการพฒันาองคก์ร 

 กลุม่บรษิทัฯ ด�ำเนินงำนและยกระดบักำรพฒันำมำ

อยำ่งต่อเน่ืองในกำรสง่เสรมิพนกังำน ทัง้กำรใหท้นุกำรศกึษำ 

เพือ่ศกึษำต่อในระดบัปรญิญำตร ี และปรญิญำโท สนบัสนุน

และเขำ้ร่วมศกึษำและดูงำนในองคก์รชัน้น�ำในอุตสำหกรรม

ประเภทเดยีวกนัดงัขอ้มูลสรุปจ�ำนวนชัว่โมงในกำรพฒันำ

ส�ำหรบับุคลำกรในกลุ่มบรษิทัฯ และหลกัสตูรทีเ่กีย่วเน่ืองที่

ยกระดบัและพฒันำควำมรู ้ ควำมสำมำรถใหก้บับุคลำกรใน

กลุม่บรษิทัฯ 
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จ�านวนชัว่โมงอบรมตามบริษทัในเครือ

จ�านวนชัว่โมงอบรมโดยเฉล่ียการฝึกอบรมพนักงาน ต่อปี/คน

แบง่ตามเพศ

30.15 ชัว่โมง  / 15.08 ชัว่โมง

เพศชำย     เพศหญงิ

แบง่ตามล�าดบัชัน้

               26.88 ชัว่โมง

31.25 ชัว่โมง

ผูบ้รหิำรระดบัสงู

                  

พนกังำนบรหิำร 

                   24.52 ชัว่โมง

พนกังำนทัว่ไป
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หลักสูตรเพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

 เพื่อใหพ้นักงำนมศีกัยภำพและประสทิธภิำพในกำร

ปฏบิตัิงำนและมคีวำมเจรญิก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนของ

สำยงำนของตน0บรษิทัก�ำหนดเป้ำหมำยใหบุ้คลำกรทุกคน 

ทกุระดบั ใหเ้ขำ้รบักำรอบรม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทำงและ

กลยุทธ์ของบรษิัท0มกีำรจดัอบรมทัง้ภำยนอกและภำยใน

บรษิทั โดยมกีำรเชญิวทิยำกรจำกหน่วยงำนภำยนอกเขำ้มำ

บรรยำยและฝึกอบรมใหก้บัพนกังำนในเรือ่งต่ำงๆ ทีเ่กีย่วกบั

กำรท�ำงำนรวมทัง้เรื่องจรยิธรรม และใหพ้นักงำนเขำ้ร่วม

อบรมและสมัมนำเพือ่เพิม่พนูควำมรูก้บับรษิทัอื่นๆภำยนอก

บรษิทัดว้ย นอกจำกน้ีบรษิทัยงัมกีำรวำงแผนกำรอบรมและ

สนับสนุนในเรื่องงบประมำณอย่ำงสม�่ำเสมอส่วนหน่ึงของ

กำรบรหิำรและพฒันำบุคลำกรกำรสรำ้งหลกัสตูรทีจ่�ำเป็นต่อ

พนกังำน ประกอบไปดว้ย หลกัสตูรบงัคบั และหลกัสตูรเพือ่

พฒันำศกัยภำพ ดงัน้ี

หลกัสูตรบงัคบั 

 เป็นหลักสูตรที่พนักงำนทุกคนต้องเข้ำรับกำร

อบรม และหลักสูตรที่ออกแบบเฉพำะส�ำหรับพนักงำนที่

ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำน

หลกัสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

 เ น้นกำร ให้ข้อมูลและค� ำแนะน� ำ เบื้ อ งต้น ใน

ธุรกิจอ้อยและน�้ ำตำลทรำย รวมทัง้ธุรกิจอื่นๆของกลุ่ม

บริษัท ควำมเป็นมำ วัฒนธรรมองค์กร รวมทัง้รู้จ ักกับ

ผลิตภัณฑ์ ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ เพื่อให้พนักงำนได้

รู้จ ักและเข้ำใจสภำพแวดล้อมขององค์กรสำมำรถปรับ

พฤติกรรมเพื่อ ให้ เข้ำกับ เพื่ อร่วมงำนและสังคมกำร

ท�ำงำนภำยในและภำยนอกองค์กรได้อย่ำงรำบรื่นและ

รวดเร็วยิ่งขึ้น

หลกัสูตรความปลอดภยัในการท�างาน

  เน้นควำมปลอดภยั จดุอนัตรำยตำ่งๆในพืน้ทีก่ำร

ท�ำงำน เพื่อใหพ้นักงำนได้ตระหนักถงึควำมส�ำคญั ควำม

ปลอดภยัในกำรท�ำงำน โดยไดม้กีำรจดัตัง้คณะกรรมกำร

ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย0 (คปอ.)0และสภำพ

แวดลอ้ม ตำมขอ้ก�ำหนดมำตรฐำน และกำรถ่ำยทอดไปยงั

หลกัสตูรอบรม เชน่ 

• หลกัสตูรกำรท�ำงำนในทีอ่บัอำกำศ

• หลกัสตูรเทคนิคกำรดบัเพลงิขัน้สงูอบรม

• หลักสูตรเทคนิคกำรดับเพลิงขัน้สูงให้กับพนักงำน

แผนกหมอ้ไอน�้ำ ยำนยนต ์ ซ่อมบ�ำรงุไฟฟ้ำ เชือ้เพลงิ

และพลงังำน

• หลกัสตูรดบัเพลงิขัน้ตน้และอพยพหนีไฟ

หลกัสตูร ระบบบริหารคณุภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015  

เน้นกำรเพิม่ควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในขอ้ก�ำหนดพืน้ฐำน และขัน้

ตอนของระบบกำรบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล               

ISO 9001 : 2015 โดยพนกังำนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง จะตอ้งมี

ควำมเชี่ยวชำญในงำนของตนเองและถือปฏิบัติตำมข้อ

ก�ำหนดในมำตรฐำนเรื่องกำรผลิตสินค้ำและให้บริกำรที่มี

คณุภำพ เพือ่ใหล้กูคำ้และผูบ้รโิภคเกดิควำมมัน่ใจในสนิคำ้ที่

ไดม้ำตรฐำนระบบบรหิำรคณุภำพในระดบัสำกล

หลกัสตูร FSSC 22000 Food Safety

 หลักสูตรที่เน้นกำรจัดระบบควำมปลอดภัยด้ำน

อำหำร FSSC 22000 (Food Safety) โดยพนกังำนในสว่นที่

เกี่ยวขอ้งจะต้องไดร้บักำรอบรมในหลกัสูตรควำมปลอดภยั

ดำ้นอำหำร เพือ่กำรจดัท�ำแผนป้องกนัสิง่ทีอ่ำจปนเป้ือนสูก่ำร

ผลติ เพือ่สรำ้งควำมเชือ่นมัน่ กบักลุม่ลกูคำ้ในธรุกจิอยำ่งต่อ

เน่ือง

จ�ำนวนพนกังำนทัง้หมด 1,863 คน

พนกังำนหญงิ 1,140 คน

พนกังำนชำย 561 คน 

จ�ำนวนพนกังำนตำมต�ำแหน่ง 1,863 คน

ผูบ้รหิำรระดบัสงู 17 คน

พนกังำนบรหิำร 145 คน

                            

        พนกังำนทัว่ไป 1,701 คน



หลกัสูตรเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

 น�้ ำตำลบุรีร ัมย์ตระหนักถึงกำรพัฒนำทักษะ            

กำรเรยีนรู0้และสนับสนุนกำรพฒันำศกัยภำพในดำ้นกำร

ท�ำงำนของพนักงำนอย่ำงต่อเน่ือง0โดยจดัหลกัสูตรทีเ่น้น

กำรเสรมิสรำ้งควำมรูก้ำรบหิำร กำรพฒันำภำวะผูน้�ำ และ

ทกัษะต่ำงๆ0ใหส้อดคลอ้งกบักำรด�ำเนินงำนขององค์กรสู่

พนักงำนใหม่ในแต่ละระดบั0เพื่อกำรพฒันำศกัยภำพให้

เกดิประสทิธผิล ดงัน้ี

กลุ่มผู้บริหารระดบัสูง

 หลักสูตรและเน้ือหำวิชำส�ำหรับกลุ่มน้ีจะเน้นให้

ควำมรู้ในเชิงกำรบริหำรงำนใหม่ๆและทักษะกำรจัดกำร

ระดบัสงูเพือ่กำรก�ำหนดทศิทำงขององคก์ร และเป้ำหมำยให้

เกดิผลตำมทีว่ำงแผนไว ้ เพือ่ใหเ้ทำ่ทนักบัควำมเปลีย่นแปลง

ทีเ่ป็นไปอย่ำงรวดเรว็ซึ่งในกลุ่มผูบ้รหิำรระดบัสูงน้ีเน้นไปที่

หลกัสตูร เชน่ 

• DIRECTORTRAINING Financial statements for di-

rectors (FSD)

• Drone Pilot  Workshop 

• Azbil Solution for Sugar Plant ส�ำหรบักลุม่ธรุกจิกำรผลติ

น�้ำตำล โรงงำนผลติไฟฟ้ำชวีมวล โรงงำนผลติเอทำนอล

• Workshop Process Innovation Management and In-

dustry Transformation  

• Food Innovation and New Business Opportunity 

• Board Nomination and Compensation Program(BNCP)

• Orientation Course CFO Focus on Financial Reporting  รุน่ที ่4 

• Boardroom success through financing &Investment

• กำรบรหิำรธรุกจิแบบมอือำชพีส�ำหรบัผูบ้รหิำรระดบัสงู

• How to Develop a Risk Management Plan(HRP)

• Assist your BOD in Leading Through disruptions with 

CG Perspective หรอื GC Code workshop

• Strategic CFO in Capital markets

• กำรจดักำรงำนบุคคลชัน้สงู APM รุน่ที ่41 

กลุ่มพนักงานระดบัจดัการ

 หลักสูตรและเ น้ือหำวิชำส�ำหรับกลุ่ม น้ี เ น้นให้

ควำมรู้ในเชิงกำรบริหำร และกำรจัดกำรทัว่ๆ ไป เพื่อ

วำงแผนกำรบริหำรที่มีประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้นและพฒันำ

ภำวะผู้น�ำสู้กำรเจริญเติบโตที่ย ัง่ยืนในองค์กร ได้แก่

• กำรตระหนกัดำ้นระบบบรหิำรคณุภำพ 4 รุน่ 

• ISO 14001:2015 Internal Audit 

• FSSC 22000 Version 4.1 Requirment &Interpretation 

• กำรจดัท�ำระบบบรหิำรคณุภำพตำมมำตรฐำนสำกล ISO/

IEC 17025:2017 ประจ�ำฤดกูำรผลติปี 2560/2561

• กำรเตรยีมควำมพรอ้มส�ำหรบักำรเปิดหบีออ้ย ฤดูกำล

ผลติปี 2561/2562 

• ผูค้วบคมุระบบบ�ำบดัมลพษิน�้ำ รุน่ที ่2/61

• ผูค้วบคมุระบบกำรจดักำรมลพษิกำกอุตสำหกรรม

• ผูร้บัผดิชอบดำ้นพลงังำนตำมกฎหมำยสำมญั

• Windows Server 2012&2016 Administratior workshop

• Advances for corporate secretaries (4วนั) 

กลุ่มพนักงานระดบัปฏิบติัการ

 พนักงำนกลุ่มน้ีจะเน้นให้เกิดทกัษะในกำรปฏิบตัิ

งำน และเพิม่เตมิควำมรูใ้นเรื่องหน้ำที่ของตนเอง รวมทัง้

เสริมสร้ำงควำมรู้เบื้องต้นในกิจกรรมเพิ่มผลผลิตต่ำงๆ 

ที่เป็นเครื่องมอืในกำรชว่ยปฏบิตังิำนไดด้ยีิง่ขึน้ เชน่  

• ปลุกพลงัแหง่ควำมส�ำเรจ็The Power of Change

• โปรแกรม SAP 

• Code of Conduce จรรยำบรรณ ธรรมำภบิำล

• ระบบ GMP/HACCP ตำมหลกัสำธำรณสขุ 

• Microsoft Excel 2010 และ 2013 Intermediate 

• Requirment and Interpretation of  ISO 9001:2015  

• ทบทวนกำรใชป้ ัน้จัน่

• ควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำนในทีอ่บัอำกำศ 

• ควำมรู้พื้นฐำนระบบไฟฟ้ำส�ำหรบัผู้ปฏิบตัิงำนในโรง

ไฟฟ้ำสญัจรพเิศษ

• ควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำนเกีย่วกบัไฟฟ้ำและกำรช่วย

เหลอืผูป้ระสบเหตุจำกไฟฟ้ำ

• ควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำนบนทีส่งู  

•  ผูค้วบคมุประจ�ำหมอ้น�้ำ (มำตรฐำน 36 ชม.)

• ดบัเพลงิเบือ้งตน้และอพยพหนีไฟ

• เทคนิคกำรตดัแยกแหลง่พลงังำน 

• ผูป้ฏบิตังิำนประจ�ำระบบบ�ำบดัมลพษิน�้ำ

• ผูป้ฏบิตังิำนประจ�ำระบบบ�ำบดัมลพษิกำกอุตสำหกรรม

• กำรใชง้ำนระบบหมอ้ตม้ Falling Film Evaporator 

      รำยงำนแห่งควำมยั่งยืน 2561ISustainability  Report 2018
                 บริษัท น�้ำตำลบุรีรัมย์ จ�ำกัด(มหำชน)54





T    Talk0คอืกำรสื่อสำรเพื่อใหป้ระสบควำมส�ำเรจ็ตำมเ
ป้ำหมำยที่บริษัทได้วำงไว้อนัจะท�ำให้กำรประสำน

ทัง้ภำยนอกภำยในเกดิขึน้ไดอ้ย่ำงไรร้อยต่อทัง้ยงัส่งต่อ
สนิคำ้และบรกิำรที่ไดต้่อลูกค้ำอกีทัง้ท�ำใหช้ำวไร่เหน็ถงึ
ควำมจรงิใจและเอำใจใส่ทีจ่ะดูแลใหเ้กดิผลผลติสงูสุด

E  Expert&Educationผคือกำรสร้ำงมอือำชีพจำกกำ
รเรียนรู้และพัฒนำอย่ำงไม่หยุดยัง้เน่ืองจำกผู้ถือ

หุน้และผูบ้รหิำรไดต้ระหนักแลว้ว่ำกำรสรำ้งมอือำชพีจะ
สำมำรถสรำ้งผลตอบแทนที่ย ัง่ยนืใหก้บัองค์กรได้อกีทัง้
เป็นกำรยกระดบัควำมสำมำรถของพนกังำนใหก้ำ้วหน้ำใน
สำยอำชพีตอ่ไป เน่ืองจำกองคก์รส่งเสรมิกำรสรำ้งคนดใีห้
เป็นคนเก่ง0อนัจะเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำและควำมน่ำเชื่อ
ถอืในกำรใหค้�ำแนะน�ำตลอดจนกำรส่งเสรมิใหเ้กษตรกร
เกิดควำมรกัในอำชีพธุรกิจไร่อ้อยดงัปณิธำนของกลุ่ม
น�้ ำตำลบุรีรมัย์ว่ำ“น�้ำตำลสร้ำงในไร ่”และช่ำงฝีมือดงั
กล่ำวยงัสำมำรถผลิตและส่งมอบสนิค้ำที่ดี(มคีุณภำพ)
อกีทัง้ยงัสรำ้งผลกระทบต่อสุขภำพอย่ำงยัง่ยนื

A Achievement คอื กำรมสีว่นรว่มรบัผดิชอบทัง้ทมีอ
ย่ำงซื่อสตัย์ซึ่งกำรมสี่วนร่วมรบัผดิชอบน้ีเป็นกำร

แสดงออกถงึสิง่ทีย่ดึมัน่ในควำมถูกตอ้ง มัน่คงในควำมดี
อันจะเป็นรำกฐำนที่จะส่งต่อให้กับผู้มีส่วนได้เสียทัง้
ภำยในและภำยนอกไดป้ระจกัษ์ อกีทัง้เกดิควำมผกูพนั 
เชื่อมัน่เชื่อใจต่อกนัอนัจะน�ำพำให้ธุรกจิด�ำเนินไปอย่ำง
รำบรืน่อกีทัง้เจรญิเตบิโตไดป้วยกนัอย่ำงมัง่คงและยัง่ยนื

M     Motivation คอื จติส�ำนึกแหง่ควำมส�ำเรจ็ เป็นหน่ึง
ในบทบำทหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบเมื่อได้รบัเป้ำ

หมำยกำรท�ำงำนทีช่ดัเจนแลว้ ควรมกีำรดแูลเอำใจใสต่่อ
บทบำทหน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำยอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ
อีกทัง้ส่งสินค้ำหรือบริกำรควำมเป็นมิตรไมตรี(ควำม
จรงิใจ)ทีม่ผีูม้สีว่นไดเ้สยีท�ำใหก้ำ้วเขำ้ไปเปิดใจเกษตรกร
เพื่อใหเ้กดิควำมรกัในธุรกจิไร่ออ้ยทีส่่งผ่ำนมำจำกควำม
เสยีสละเอื้ออำทร0และกำรแสดงออกดว้ยควำมเอำใจใส่
ของบุคลำกรจะท�ำให้เมื่อพบกับผ่ำนพ้นอุปสรรคหรือ
ปญัหำไดอ้ย่ำงรำบรื่นและจติส�ำนึกทีด่ยีงัท�ำใหพ้นักงำน
ทุกคนช่วยกนัดแูลทรพัยำกรและทรพัยส์นิของผูม้สีว่นได้
เสยีเสมอืนหน่ึงเป็นของตน

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 DEVELOPMEN To build a profes-

sional 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 RE-

SPONSIBILITYTo show the stance on rightful-

ness 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.

กำรสรำ้งวัฒนธรรมองค์กรอย่ำงยั่งยืน

 น�้ำตำลบุรรีมัย ์มุง่มัน่ทีจ่ะสรำ้งองคก์รไปสูว่สิยัทศัน์ทีต่ ัง้ไวด้ว้ยกำรเจรญิเตบิโตอยำ่งยัง่ยนืขององคก์ร และกำร

สื่ อสำรให้กับทุกคนภำยในกลุ่ มบริษัทได้ร ับทรำบเข้ำ ใจและปฏับัติอย่ ำงต่อ เ น่ือง เพื่ อน� ำไปสู่กำร เ ป็น

วัฒนธรรมองค์กรค่ำนิยมขององค์กร (CORE-VALUE) TEAM ประกอบไปด้วย TEAM Is a shared value of 

people in the organization with the will to achieve sustainable business success. 
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1. เสริมสร้ำงวธิกีำรด�ำเนินงำนทีเ่ป็นแบบอยำ่งของ

กำรพฒันำธุรกจิ ภำยใต้กรอบธรรมำภบิำลและ

จรรยำบรรณทำงธรุกจิขององคก์ร

2. สนับสนุนและพัฒนำ เทคโนโลยีที่มีคุณภำพ 

ปลอดภัย0 เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม0ในกำรผลติ

สิน ค้ ำ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต ำ ม ม ำ ต ร ฐ ำ น ตั ้ง แ ต่ ต้ น

กระบวนกำรผลติจนถงึสิน้สดุกระบวนกำรผลติ

3. เสริมสรำ้งและพัฒนำอำชีพ ยกระดบัคณุภำพชวีติ

ของคนในชุมชนตลอดจนพนักงำนโดยใช้

โครงกำรหรอืกจิกรรมต่ำงๆทีชุ่มชนและพนกังำน

เป็นผูม้สีว่นรว่มลงมอืปฏบิตัพิฒันำอยำ่งเหมำะสม

4. มุ ่งสร้ำงเสริมพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำม

สำมำรถในกำรปฏบิตัติงิำน กำรพฒันำสงัคมและ

สิง่แวดลอ้มใหค้วบคูไ่ปกบัธรุกจิอยำ่งยัง่ยนื

5. ให้ควำมส�ำคัญ กบัสทิธสิ่วนบุคคลและปฏบิตัติ่อ 

พนักงำนลูกค้ำ ผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยควำมเท่ำ

เทยีมกนั

6. ส่งเสรมิและพฒันำคณุภำพดำ้นกำรศกึษำแกช่มุชน

7. เฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำ สทิธกิำรใชแ้รงงำนเดก็

1. Enhance working model on business development                 

under good governance and business ethics.

2. Support0and0Develop0environment-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 to0individual0rights0and0a0fairly 

treatment of staff, customers and shareholders.

6. Support and Develop community education.

7. Prevent issues on child labor.

พันธกิจด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
 บรษิทั น�้ำตำลบุรรีมัย ์ จ�ำกดั(มหำชน) เลง็เหน็ถงึควำมส�ำคญัของธรุกจิใหเ้จรญิเตบิโตควบคูก่บัชมุชนและสงัคม

อย่ำงยัง่ยนื โดยมกีระบวนกำรบริหำรจดักำรส่งเสริมวตัถุดิบอย่ำงเป็นเลิศด้ำนวิชำกำรอนัจะน�ำมำซึ่งควำมมัน่คง

ด้ำนผลผลติอ้อย0และสร้ำงชวีติที่ดแีก่ชำวไร่เพื่อน�ำมำผลติน�้ำตำลและพลงังำนทดแทนที่ได้มำตรฐำนด้ำนคุณภำพ 

ปลอดภยั และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นไปตำมกฎหมำยขอ้ก�ำหนดตำ่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง0อกีทัง้น�ำผลพลอยไดม้ำจดักำร

ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุเพือ่ใหบ้รรลุนโยบำยดงักลำ่วบรษิทัฯ จะ

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:
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กำรพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน
Sustainable Community Development

 น�้ ำตำลบุรีร ัมย์มีเจตนำรมณ์ในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำ
สงัคมใหย้ัง่ยนืเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมัน่ กำรยอมรบัและควำมไว้
วำงใจจำกชุมชนและสังคม ต่อยอดสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ
ชุมชนและสงัคม บนพื้นฐำนแนวคิดนโยบำย ของบริษัทฯ    
ยดึหลกัแนวปฏบิตัิ

 “กำรพัฒนำธุรกิจควบคู่กับกำรรักษำสิ่งแวดล้อม  

และสรำ้งควำมเจริญให้กับชุมชนอย่ำงยั่งยืน” 

  มุ่ ง มั น่ ที่ จ ะ จ ะ ส ร้ ำ ง ใ ห้ ธุ ร กิ จ มีก ำ ร เ ติบ โ ต อ ย่ ำ ง
ยัง่ยืน0ควบคู่กับกำรพัฒนำสภำพชีวิตควำมเ ป็นอยู่ของ
เกษตรกรชำวไร่อ้อยและชุมชน0ข้ำงเคียงให้ดีขึ้น จงึไดร้ว่ม
จดัท�ำโครงกำรและกจิกรรมต่ำงๆรว่มกบัหน่วยงำนภำยนอกทัง้
เอกชนและ0หน่วยงำนของรัฐที่ เ ป็นผู้น� ำด้ำนควำมคิด     
ซึ่ง เป็นโครงกำรและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
หน่วยงำนเอกชน หน่วยงำนรฐั รวมถงึตวับรษิทัฯ0เองทัง้ทำง
ตรงและทำงออ้ม โดยไดร้บัควำมรว่มมอืจำกหน่วยงำนตำ่งๆ เป็น

อยำ่งดี

 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 andcommunity. 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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กำรมีส่วนร่วมในชุมชน
CommunityParticipation

1. บรรเทำควำมเดือดร้อนของชุมชนจำก

ผลกระทบของธุรกจิ เช่น กำรสนับสนุน

งบประมำณต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม 

ตลอดจนกำรรเิริม่มำตรกำรป้องกนัต่ำงๆ 

2. สง่เสรมิชมุชนใหม้อีำชพีเสรมิ เชน่ กำรสรำ้ง

ศนูยก์ำรเรยีนรูพ้รอ้มทัง้สง่เสรมิอำชพีเสือ่

กกทอมอืแลว้มกีำรตอ่ยอดเพือ่น�ำไปสรำ้ง

ผลติภณัฑอ์ื่นๆของชุมชนโศกดู่, กำรส่ง

เสรมิอำชพีผำ้ซิน่ตนีแดงทอมอืชมุชนคบูอน 

ซึ่งทัง้เสื่อกกและผ้ำซิ่นน้ีเรำน�ำมำเป็น

ของที่ระลึกเ น่ืองในวันขึ้นปีใหม่ของ

บริษัท โครงกำรส่งเสริมอำชีพเกษตร

ปลอดสำรชุมชนโนนกลำง กลุม่สง่เสรมิ

อำชพีปุ๋ ยหมกัชมุชนโนนเตำ่ทอง

3. สทิธคิวำมเทำ่เทยีมของคนในชมุชน เชน่ 

กำรจ้ำงบุคคลที่ทุพพลภำพในชุมชน            

ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงสถำนประกอบกำร สรำ้งที่

อยูอ่ำศยัใหก้บัผูท้พุพลภำพในชมุชน

4. มอบโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับบุตร

หลำนของคนในชุมชนที่ด้อยโอกำส 

เชน่ มอบทุนกำรศึกษำ,มอบอุปกรณ์

กีฬำ,สรำ้งสนำมกฬีำ เป็นตน้

5. โครงกำรคนืควำมรูสู้่เยำวชน ใหค้วำมรู้

ดำ้นกำรคดัแยกขยะ และ พษิภยัของยำ

เสพติด,โรคไข้เลือดออกและโรคต่ำงๆ 

ภำยในชมุชน

6. ดูแลสุขภำพให้กับคนในชุมชน เช่น 

โครงกำรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่,กำรล้ำง

ถนน, น�้ำดืม่เพือ่ชมุชน,และรว่มกจิกรรม

ทำงดำ้นกำรสง่เสรมิสขุภำพต่ำง ๆ

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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 ส�ำนักมวลชนสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กรร่วม
กับพนักงำนจิตอำสำของแต่ละบริษัทในเครือ ได้จัด
โครงกำร “คืนควำมรู้สู่เยำวชน ครัง้ที่ 4” ซึ่งจัดตำม
โรงเรยีนในเขตรศัม ี 5  กโิลเมตร รอบๆ สถำนประกอบ
กำรประกอบไปด้วย โรงเรยีนบ้ำนสำวเอ้ โรงเรยีนบ้ำน
หนิเหลก็ไฟ โรงเรยีนบ้ำนคูบอน และโรงเรยีนบ้ำนสระ
ประค�ำ-ถำวร ซึ่งเป็นโครงกำรที่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ           
สิ่งแวดล้อม ยำเสพติด กำรรณรงค์ต่อต้ำนกำรใช้
แรงงำนเด็กในไร่อ้อย และกิจกรรมละลำยพฤติกรรม
ระหว่ำงพนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ นอกจำกนัน้ยังมี
กิจกรรมให้ทุนกำรศกึษำตำมโอกำสต่ำงๆ เป็นกำรให้
ทุนในระดบัประถมศกึษำและมธัยมศกึษำ เช่น ใหทุ้น
กำรศกึษำแก่นักเรยีนในวนัเปิดฤดูกำรผลติ และในงำน
ตำมโอกำสต่ำง ๆ รวมถงึกำรสนับสนุนกจิกรรม

“BRR ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมยั่งยืน”
 ให้แก่โรงเรียนบ้ำนหนองขวำง จนประสบ
ควำมส�ำเร็จและสำมำรถคว้ำร ำ งวัลชนะ เลิศ ร ะดับ
ช ำ ติ ใ น ง ำ น ศิ ล ป หัต ถ ก ร ร ม นั ก เ รี ย น แ ห่ ง ช ำ ต ิ               
ค รั ้ง ที่  6 8   ณ  จังหวัดบุ รี ร ัมย์  ซึ่ ง นับว่ ำ เ ป็นกำร
ชนะ เลิศ รำยกำรแข่งขนั 5 ปีซ้อนและกำรจดัโครงกำร
เกษตรบูรณำกำรเพื่ออำหำรกลำงวันในเขตส่งเสริม
กำรปลกูออ้ยของเยำวชนในเขตพืน้ทีร่อบ ๆ สถำนประกอบกำร

 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 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 
2019

กำรสนับสนุนกำรศึกษำ

Education Support
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BRR ลดเวลำเรยีน เพิม่เวลำรู้
Cuts in Classroom Hours and Rises

       น�้ำตำลบรุรีมัยไ์ดส้นบัสนุนกจิกรรม “BRR ลดเวลาเรียน เพ่ิม

เวลารู ้สู่ความยัง่ยืน” ใหแ้ก่โรงเรยีนบำ้นหนองขวำง ซึง่ผลงำนน้ีทำ

ให้บรษิทัได้รบักำรเสนอชื่อให้ได้รบัรำงวลัผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่

จงัหวดับุรรีมัย ์ส�ำหรบัในปี 2560 ตลอดจนถงึปี 2561 โรงเรยีนบำ้น

หนองขวำงไดเ้ป็นตวัแทนภำคตะวนัออกเฉียงเหนือเขำ้ร่วมงำนศลิป

หตัถกรรมนกัเรยีน ครัง้ที่ 68 และ ซึง่เขำ้รว่มงำนดงักลำ่วและไดร้บั

รำงวลัชนะเลศิตดิต่อกนัเป็นเวลำ 5 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 Buriram Province  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 5 consecutive years.
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 นอกจำกน้ี น�้ำตำลบุรรีมัย์ ยงัได้จดัสรรงบประมำณในกำร

สร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้นักธุรกิจน้อย ณ โรงเรียนบ้ำนหนองขวำง             

เพื่อเป็นศูนยก์ลำงกำรพฒันำและฝึกอำชพีใหน้ักเรยีนและประชำชน

ทัว่ไปดว้ย





กำรสืบสำนวัฒนธรรมประเพณี
Local Culture  

  

 กลุ่มบริษัทน�้ำตำลบุรีรมัย์ ได้ร่วมจดักิจกรรมตำมวนั

ส�ำคญัทำงศำสนำและประเพณีต่ำง ๆ ของชุมชนรอบ ๆ สถำน

ประกอบกำร โดยมุ่งเน้นกำรท�ำงำนอย่ำงมสี่วนร่วม ตัง้แต่กำร

วำงแผนจนถึงกำรลงมือท�ำกิจกรรมระหว่ำงกลุ่มบริษัทฯ               

และชุมชน เช่น กจิกรรมรดน�้ำด�ำหวัผูใ้หญ่ ซึ่งจดัในช่วงวนั

สงกรำนต์ของทุกปี กจิกรรมวนัเขำ้พรรษำเป็นกจิกรรมทีท่ำง

กลุ่มบริษัทน�้ ำตำลบุรีร ัมย์ ได้เข้ำร่วมโดยกำรจัดขบวนแห่

เทียนพรรษำ ประจ�ำทุกปี กิจกรรมโรงทำนในวนัเข้ำพรรษำ 

กิจกรรมวันลอยกระทง โดยสนับสนุนกำรประกวดขบวน

กระทง และกำรประกวดนำงนพมำศของเทศบำลต�ำบล

หินเหล็กไฟ กิจกรรมโรงทำนงำนวันออกพรรษำ กิจกรรม

ทอดกฐนิเพื่อสรำ้งศำลำกำรเปรยีญ กจิกรรมวนัสงกรำนต์และ

วนัผูสู้งอำยุ ณ วดัศลิำเรอืงบ้ำนหนิเหลก็ไฟเป็นประจ�ำทุกปี

ซึ่งทุกกจิกรรมได้รบัควำมร่วมมอืจำกพนักงำนในกลุ่มบรษิทัฯ   

และชุมชนเป็นอย่ำงด ี

 ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทน�้ ำตำล

บุรรีมัย์ คอืหน่ึงในกุญแจส�ำคญัทีจ่ะน�ำองคก์รใหเ้ตบิโตไปอย่ำง

ยัง่ยนืควบคูไ่ปกบักำรพฒันำสงัคม เศรษฐกจิและวฒันธรรมของ

ประเทศชำตสิบืไป

 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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กำรส่งเสริมสุขภำพชุมชน
Health Services

  

 ในปีที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทน�้ ำตำลบุรีร ัมย์ ซึ่งน� ำโดยบรษิทั 

น�้ำตำลบุรรีมัย ์จ�ำกดั (มหำชน) จดัตรวจสขุภำพประจ�ำปีของพนกังำนของ

ทุกบรษิทัในเครอื โดยพนักงำนทุกคนให้ควำมร่วมมอืในกำรเขำ้รบักำร

ตรวจสุขภำพประจ�ำปีเป็นอย่ำงด0ีนอกจำกน้ียงัมกีำรจดักจิกรรมหน่วย

แแพทยเ์คลื่อนที0่ครัง้ที0่40โดยตรวจสุขภำพใหก้บัประชำชนทีอ่ยู่ในเขต

รศัม ี 5 กโิลเมตร รอบสถำนประกอบกำร อกีทัง้ส�ำนกัมวลชนสมัพนัธแ์ละ

สื่อสำรองคก์ร ยงัไดล้งพืน้ทีส่�ำรวจควำมเป็นอยู่ของชุมชนรอบ ๆ สถำน

ประกอบกำรเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชนให้มีควำม

แน่นแฟ้นมำกยิง่ขึน้ โดยกำรจดัโครงกำรต่ำง 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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กำรส่งเสริมอำชีพเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
Career Development for Better Living Condition 

กลุม่บรษิทัฯ ยงัคงด�ำเนินโครงกำรสง่เสรมิอำชพีเพือ่พฒันำคณุภำพชวีติ

อยำ่งต่อเน่ือง นอกจำก โครงกำรสง่เสรมิอำชพีในชมุชน โครงกำรก่อสรำ้ง

ศูนย์กำรเรยีนรู้เสื่อกกทอมอืในชุมชนโศกดู่ โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์กำร

เรยีนรูผ้ำ้ซิน่ตนีแดงทอมอืชุมชนคบูอนทีม่กีำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ืองในกลุ่ม

ส่งเสรมิอำชพีมะลปิลอดสำรชุมชนโนนกลำง กลุ่มส่งเสรมิอำชพีปุ๋ ยหมกั

อนิทรยีช์มุชนโนนเตำ่ทอง นอกจำกชมุชนแลว้ กลุม่บรษิทัฯ0ยงัขยำยผล

ไปสูส่ถำนศกึษำ โดยกำรสง่เสรมิกจิกรรมพฒันำผูเ้รยีน (BRR ลดเวลำ

เรยีน เพิม่เวลำรู ้สูค่วำมยัง่ยนื) ซึง่เป็นโครงกำรแปรรปูอำหำรของโรงเรยีน

บำ้นหนองขวำง ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรประถมศกึษำบรุรีมัย ์เขต 4 เป็นกำร

ส่งเสริมให้เกิดวิสำหกิจชุมชนและโครงกำร “นักธุรกิจน้อยมคีุณธรรม                 

น�ำสู่เศรษฐกจิสรำ้งสรรค”์0เพื่อใหชุ้มชนและสถำนศกึษำพึง่พำตวัเองได้

เสรมิสรำ้งแนวคดิใหเ้กดิกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกน้ีจำกกรณี

วกิฤตภิยัแลง้ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย ไดส้ง่ผลกระทบเป็นวงกวำ้ง 

 กลุม่บรษิทัฯ จงึไดส้ง่เสรมิชำวไรอ่อ้ยในพืน้ทีบ่รเิวณรอบโรงงำนให้

มผีลผลติต่อไรส่งูและมคีณุภำพดดีว้ยหลกัวชิำกำรและควำมรบัผดิชอบต่อ

ชำวไร่ โดยมกีำรพฒันำระบบบรหิำรงำนกำรจดักำรเพื่อควำมมัน่คงของ

ผลผลิตและผลก�ำไรของชำวไร่0อีกทัง้ยังพัฒนำนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม

ศกัยภำพขององค์กรและชำวไร่0พร้อมกบักำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของ 

บุคลำกรและชำวไรอ่อ้ยใหเ้ตบิโตมัน่คงไปพรอ้มกนั

 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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 น�้ ำตำลบุรีร ัมย์เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรน� ำ

ประชำกรนกกระเรยีนพนัธุ์ไทยกลบัคนืสู่ธรรมชำติ

ร่วมกบัองค์กำรสวนสตัว์แห่งประเทศไทยและส่วน

รำชกำร0อื่นๆที่เกี่ยวขอ้งซึ่งกำรเขำ้ร่วมโครงกำรน้ี

ถือว่ำเป็นประวัติศำสตร์ใหม่ของงำนทำงด้ำนกำร

อนุรกัษ์สตัว์ป่ำของประเทศไทยที่พยำยำมพลิกฟ้ืน

กลุ่มประชำกรสตัวป์่ำทีเ่คยสูญพนัธุ์จำกธรรมชำตใิห้

กลับมำอีกครัง้หน่ึง อีกทัง้ยังเป็นกำรเชื่อมต่อถิ่น

อำศัยและแผนที่กำรกระจำยของประชำกรนก

กระเรยีนพนัธุ์ไทยในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ที่เคย

ขำดหำยไป0รวมทัง้ลดกำรสูญเสยีควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพและควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม  

ซึง่จะมผีลดตี่อกลุ่มประชำกรนกกระเรยีนพนัธุไ์ทยใน

อนำคตนอกจำกน้ี0ดว้ยควำมทีน่กกระเรยีนพนัธุ์ไทย

เป็นสัตว์ที่สูญพันธ์ไปแล้วตำมธรรมชำติและมีถิ่น

อำศยัจ�ำกดัอยู่เฉพำะกลุ่มแถบประเทศเอเชยีตะวนั

ออกเฉียงใต้ท�ำให้เ ป็นหน่ึงในนกที่นักดูนกจำก

ประเทศตำ่งๆ ทัว่โลก รวมถงึประเทศไทยเองใหค้วำม

สนใจ0ด้วยตระหนักถึงควำมส�ำคญัของควำมหลำย

หลำยทำงชวีภำพและกำรอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม0บรษิทั 

น�้ำตำลบุรรีมัย ์ จ�ำกดั (มหำชน) รว่มกบัองคก์ำรสวน

สตัวแ์หง่ประเทศไทย กรมชลประทำน และสว่นรำชกำ

รอืน่ๆ ของจงัหวดับุรรีมัย ์อยูร่ะหวำ่งกำรจดัสรำ้งศนูย์

อนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่มน�้ำและนกกระเรยีนพนัธุไ์ทย บรเิวณ

เขตหำ้มล่ำสตัวป์ำ่อ่ำงเกบ็น�้ำหว้ยจระเขม้ำก0จงัหวดั

บุรีร ัมย์0 เพื่อให้ควำมรู้กับคนท้องถิ่น0ผู้ที่สนใจ      

และบรรดำนักดูนกจำกทัว่โลก กล่ำวได้ว่ำกำรมนีก 

กระเรยีนพนัธุไ์ทยอยูใ่นธรรมชำติ ยงัสำมำรถต่อยอด

ไปสูก่ำรทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์ ซึง่เป็นกจิกรรมทีก่�ำลงั

ไดร้บัควำมนิยม0โดยเป็นรูปแบบกำรพฒันำกำรท่อง

เทีย่วทีค่�ำนึงถงึสภำพแวดลอ้ม ผูท้ีม่ำทอ่งเทีย่วจะได้

รบัทัง้ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกบักำรอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน�้ ำ

และกำรอนุรกัษ์และอยูร่ว่มกบัสตัวป์ำ่หำยำกควบคูไ่ป

พร้อมกับควำมสนุกสนำนเพลิดเพลินจำกควำม

สวยงำมของนกกระเรยีนพนัธุไ์ทยตำมธรรมชำติ และ

กำรชว่ยสนบัสนุนใหช้มุชนทอ้งถิน่ไดเ้ขำ้มำมสีว่นรว่ม 

เป็นกำรเพิม่รำยได้0ช่วยพฒันำระบบเศรษฐกจิของ

ชมุชนใหด้ขีึน้ รวมถงึลกูหลำนคนไทยในอนำคต กย็งั

คงมโีอกำสไดเ้หน็นกกระเรยีนพนัธุไ์ทยในธรรมชำติ

 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.  

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

Biodiversity
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บทสรุป
Conclusion

 

  น�้ำตำลบุรีรัมย์ ไดน้�ำแนวคดิของปรชัญำ “น�้ำตำลสร้ำงในไร”่ อนัจะมุง่ไปสูค่วำมยัง่ยนืไดน้ัน้ 

องค์กรต้องมกีำรถ่ำยทอดแนวคดิดงักล่ำวจำกรุ่นสู่รุ่นได้อย่ำงบูรณำกำรและมคีวำมชดัเจนที่จะต้องกำร

สรำ้งควำมยัง่ยนืใหก้บัองค์กรท�ำใหน้�้ำตำลบุรรีมัย์ได้เลง็เหน็ว่ำ ชุมชน เปรยีบเสมอืนบ้ำนหลงัหน่ึงของ

น�้ำตำลบุรรีมัย ์ ทีต่อ้งคอยชว่ยเหลอืเกือ้กลูสมำชกิในบำ้นของเรำ น�้ำตำลบุรรีมัยจ์งึมกีำรจดักจิกรรมมวลชน

สมัพนัธใ์หก้บัชมุชนมำอยำ่งต่อเน่ือง โดยครอบคลุมกจิกรรม ดงัน้ี   

    	 การส่งเสริมสุขภาพ เช่น โครงกำรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กำรเสริมสร้ำงสุขลกัษณะภำยใน                   

โรงเรยีน ผำ่นโครงกำร “คนืควำมรูสู้เ่ยำวชน”

     การสนับสนุนการศึกษา เชน่ โครงกำรคนืควำมรูสู้เ่ยำวชน โครงกำร BRR ลดเวลำเรยีนเพิม่

เวลำรู ้โครงกำรเกษตรอนิทรยีแ์บบบรูณำกำรเพือ่อำหำรกลำงวนัของนกัเรยีน

     ส่งเสริมอาชีพเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน เชน่ โครงกำรสง่เสรมิอำชพีเสือ่กกทอมอื 

โครงกำรสง่เสรมิอำชพีทอผำ้ซิน่ตนีแดง และกำรก่อตัง้ศนูยก์ำรเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิอำชพีตำ่งๆ  

 	 การสืบสานวฒันธรรมประเพณีวฒันธรรมต่างๆ  เชน่ โครงกำรทอดกฐนิ กจิกรรมรดน�้ำด�ำหวัผูใ้หญ่   

ซึง่จดัในชว่งวนัสงกรำนตข์องทกุปี เชน่ กจิกรรมวนัเขำ้พรรษำ-ออกพรรษำ  กจิกรรมวนัลอยกระทง

    น�้ำตำลบุรรีมัยเ์ชือ่วำ่ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมคอืหน่ึงในกุญแจส�ำคญัทีจ่ะน�ำองคก์รใหเ้ตบิโตไปอยำ่ง

ยัง่ยนืควบคูไ่ปกบักำรพฒันำ สงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรมของประเทศชำตสิบืไป

  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.
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General Standard Disclosure Page External Assurance

Strategy and analysis

G4-1 4

Organizational Profile

G4-3 3

G4-4 Annual Report 2019 page 7

G4-5 3 Annual Report 2019 page 122

G4-6 3

G4-7 Annual Report 2019 page 8

G4-8 Annual Report 2019 page 60-70

G4-9 Annual Report 2019 page 11-14

G4-10 50

G4-11 Not applicable

G4-12 9 Annual Report 2019 page 7

G4-13 Not applicable

G4-14 Annual Report 2019 page 236-238

G4-15 Annual Report 2019 page 204-205

G4-16 Not applicable

Identified Material Aspects and Boundaries

G4-17 8

G4-18 15

G4-19 15-20

G4-20 18-20

G4-21 18-20

G22 Not applicable

G4-23 Not applicable

GRI CONTENT INDEX

General Standard Disclosure
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General Standard Disclosure Page External Assurance

Stakeholder Engagement

G4-24 22

G4-25 24

G4-26 24

G4-27 24

G4-28 12

G4-29 Not applicable

G4-30 12

G4-31 75

G4-32 76-77

G4-33 Not applicable

Governance

G4-34 Annual Report 2019 page 129

Ethics and Integrity

G4-56 Annual Report 2019 page 10-12

Specific Standard Discloures

Material Aspects DMA and 
Indicators

Page Omissions External Assurance

Economic Performance G4-EC1 Annual Report 2019 page 
278-282

Energy G4-EN3 39

Water G4-EN8 37

Emissions G4-EN21 38

Waste G4-EN23 39

Occupational Health and Safety G4-LA6 40

Training and Education G4-LA9 50

General Standard Disclosure



 บรษิทั น�้ำตำลบุรรีมัย ์จ�ำกดั (มหำชน) BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED

 ส�ำนกังำนใหญ่ 237 หมู ่2 บ.สำวเอ ้  Head office 237 Moo2, Baan Sao Ae
 ต.หนิเหลก็ไฟ อ.คเูมอืง จ.บุรรีมัย ์31190  Hin Lek Fai,Khu Muang,Buriram 31190
 โทรศพัท  0-4465-9020-3   Telephone (+66) 0-4465-9020-3 
 โทรสำร   0-4465-9020-3   Fax    (+66) 0-4465-9020-3  
 เวบ็ไซต ์   www.buriramsugar.com  URL      www.buriramsugar.com

 ส�ำนกังำนกรงุเทพฯ  เลขที ่128/77-78   BKK Office No.128/77-78
 ชัน้ 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท  Floor 7 Phayathai Plaza building. Phayathai Rd.
 แขวงทุง่พญำไท เขตรำชเทว ีกทม.  10400 Thung Phayathai, Rajdhevee BKK. 10400
 โทรศพัท ์0-2216-5820-2             Telephone   (+66)0-2216-5820-2

งำนมวลชนสมัพนัธ ์น�้ำตำลบุรรีมัย์
https://www.facebook.com/CSRBRR2015

น�้ำตำลสร้ำงในไร่




