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BURIRAM
SUGAR
บริ ษั ท น�้ ำ ต า ล บุ รี รั ม ย์ จ� ำ กั ด (มห า ช น)
บริษทั น�้ ำตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด(มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจ มาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2507 มีทุนจดทะเบียน
676,750,000.00 บาท มีสถานะเป็ นบริษทั มหาชน โดยจดทะเบียนซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตัง้ แต่วนั ที่ 6 พฤศจิกายน 2557 โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ “BRR” ส�ำนักงานใหญ่ ตัง้ อยู่ ที่ 237
หมูท่ ่ี 2 บ้านสาวเอ้ ต�ำบลหินเหล็กไฟ อ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์
Buriram Sugar Public Company Limited was established in 1964. The Company
registered in the Stock Exchange of Thailand on November 6, 2014 with symbol “BRR” and has
a fully-paid registered capital of THB 676,750,000. The Company’s head office is located at 237,
Moo 2, Baan Sao Ae, Hin Lek Fai Khu muang, Buriram Province 31190, Thailand
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สารจากประธานกรรมการบริหาร
MESSAGE FROM CHIEF EXECUTIVE OFFICER

ตลอดระยะเวลากว่า0500ปี แห่งการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องของน�้ ำตาลบุรรี มั ย์นัน้
กล่าวโดยรวมได้ว่าการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับอุปสรรคและ
ความท้าทายต่างๆ0ย่อมทําไม่ได้0หากปราศจากรากฐานอันแข็งแกร่ง0ซึ่งก็คอื กลยุทธ์ทางธุรกิจที่
เหมาะสม0ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ0ความปลอดภัยในการทํางาน0ความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม การดูแลเกษตรกรและชุมชนอย่างใกล้ชดิ การยอมรับจากสังคม และ
ทีส่ ําคัญคือการพัฒ นาศัก ยภาพและสวัส ดิภ าพของพนัก งานอย่า งต่ อ เนื่ อ ง0สิง่ เหล่า นี้ น อกจากจะ
เป็ นรากฐานที่มนคงแล้
ั่
วยังเป็ นปจั จัยทีท่ ำ� ให้เกิดการความร่วมมือร่วมใจและช่วยสร้างคุณค่าให้กบั ผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกฝา่ ยอย่างเป็ นรูปธรรมและยังยื
่ น
การด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ ความยังยื
่ นของน�้ำตาลบุรรี มั ย์เป็ นสิง่ ทีส่ ำ� คัญยิง่ ต่อการบริหารจัดการ
องค์กรและต่อการพัฒนาสังคมในยุคปจั จุบนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว การทีน่ ้�ำตาลบุรรี มั ย์จะเติบโต
อย่างมันคงได้
่
นัน้ จ�ำเป็ นต้องมีเป้าหมายเชิงสังคมที่เกี่ยวข้องกับกรอบการพัฒนาอย่างยังยื
่ นด้วย
เช่น การรักษาสิง่ แวดล้อม การสร้างความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจทีส่ ง่ เสริม
การกระจายรายได้ การส่งเสริมและการยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในสังคม การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี
กับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียขององค์กร อันประกอบด้วย ผูล้ งทุน ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ ต่างๆ ตลอด
จนชุมชนทีอ่ ยู่แวดล้อมทีต่ งั ้ ขององค์กร0โดยประเด็นต่างๆทีก่ ล่าวมานี้เป็ นเรื่องส�ำคัญ และเป็ นสิง่ ที่
น�้ำตาลบุรรี มั ย์ได้คำ� นึงถึงมาโดยตลอด0ในการด�ำเนินธุรกิจให้ประสบผลส�ำเร็จ0โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ปจั จุบนั ทีผ่ ลส�ำเร็จของการด�ำเนินธุรกิจไม่ได้วดั จากผลประกอบการเพียงอย่างเดียวหากแต่ยงั รวมไป
ถึงการตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมด้วยซึ่งจะมีส่วนส�ำคัญต่อความอยู่รอดและการเติบโต
อย่างยังยื
่ นขององค์กรในอนาคต การพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมันคงและมี
่
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมและประเทศให้ยงยื
ั ่ นนัน้ น�้ ำตาลบุรรี มั ย์ได้จดั กิจกรรมเพื่อความยังยื
่ นอย่างต่อเนื่องและถือว่า
งานด้านนี้เป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์แผนงาน และกระบวนการด�ำเนินงานทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั บริษทั
และช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินธุรกิจขององค์กรใหก้าวไปสู่การเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งที่
ส�ำคัญ ผูบ้ ริหารองค์กรต้องสร้างสมดุลระหว่างการด�ำเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่
แวดล้อมควบคูก่ นั ไป
ตลอดปี 2561 ทีผ่ า่ นมา น�้ำตาลบุรรี มั ย์ได้มงุ่ เน้นการยกระดับความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี องคนในชุมชน
ผ่านโครงการอาชีพเสริมต่างๆ ได้แก่ โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรียช์ มุ ชนโนนกลาง โครงการ
ส่งเสริมอาชีพปุ๋ยหมักอินทรียช์ มุ ชนโนนเต่าทอง0โครงการเกษตรอินทรียบ์ รู ณาการเพือ่ อาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตพืน้ ทีส่ ง่ เสริมการปลูกอ้อย และโรงเรียนบ้านหนองขวางภายใต้โครงการ “BRR ลดเวลา
เรียนเพิม่ เวลารู”้ อีกทัง้ เรายังได้ท�ำกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มคนในชุมชน และจัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยบริษทั ให้คำ� มันว่
่ าจะมุง่ ด�ำเนินภารกิจเพือ่
ความยังยื
่ น ตลอดจนสร้างความเชือ่ มัน่ การยอมรับ และความไว้วางใจจากชุมชนและสังคมต่อไป
สุดท้ายนี้ ในนามคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณนักธุรกิจไร่ออ้ ย0ท่านผูถ้ อื หุน้ 0ลูกค้าคูค่ า้
พนัก งาน0และผู้ม ีส่ว นได้เ สีย ทุ ก ท่ า น0ที่ส นับ สนุ น และมีส่ว นช่ ว ยพัฒ นาบริษัท ให้เ จริญ ก้า วหน้ า
บริษทั จะยึดมันด�
่ ำเนินตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจเพือ่ พัฒนาธุรกิจน�้ำตาลทรายและพลังงานทดแทนให้
เติบโตอย่างยังยื
่ นควบคูก่ บั ชุมชนและสังคมสืบไป
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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 sustainable 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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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
ABOUT THIS REPORT

รายงานความยังยื
่ นประจ�ำปี จ2561จฉบับนี้ ครอบคลุมระยะเวลาตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยมีแนวทางการรายงานทีส่ อดคล้องกับ
Global Reporting Initiative ฉบับ G4 ระดับ Core ใน ประเด็นต่อไปนี้ สิง่ แวดล้อม
ความปลอดภัย โดยมีแนวทางการรายงาน ทีส่ อดคล้องกับ Global Reporting Initiative ฉบับ G4 ระดับ Core ใน ประเด็นต่อไปนี้
พลังงาน พลังงานรวม ประกอบด้วยพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า
ทีใ่ ช้ ในพืน้ ทีบ่ ริษทั หรือพืน้ ทีโ่ รงงาน โดยปริมาณพลังงานความร้อนเก็บ ข้อมูลจาก
ปริมาณเชือ้ เพลิงจากหลักฐานการบัญชีหรือการอ่านค่าจากมิเตอร์คณ
ู ด้วยค่าความ
ร้อน ส�ำหรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าเก็บข้อมูลจาก ใบแจ้งหนี้จากผูข้ ายไฟฟ้า
มลพิ ษอากาศ ฝุน่ ออกไซด์ของซัลเฟอร์ และ ออกไซด์ของไนโตรเจน
ค�ำนวณโดยใช้ผลความเข้มข้นจากการตรวจวัดตามที่กฎหมายก�ำหนด0คูณกับ
อัตราการไหล ของลม และชัวโมงการท�
่
ำงานเครือ่ งจักร น�้ำ
ขยะจขยะแบ่งเป็ นจ2จประเภทจคือจขยะอันตรายและขยะไม่อนั ตรายตาม
ประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ งการก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้ว
การรายงานปริมาณขยะทีเ่ กิดขึน้ และการจัดการ จะมาจากการชังน�
่ ้ ำหนัก
ความปลอดภัย ข้ อ มูล จ�ำ นวนพนั ก งานโดยเก็บ ข้อ มูล จากพนั ก งาน
บริษัท 0พนัก งานสัญ ญาจ้า งจและพนัก งานชัวคราวค�
่
ำ นวณชัวโมงการท�
่
ำ งาน
เป็ นข้อมูลจากพนักงานบริษทั และพนักงานสัญญาจ้าง0ระบบบันทึกเวลา ท�ำงาน
จากสายฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ0และเจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยประจ�ำ
โรงงาน
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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.

่งยืน 2561ISustainability Report 2018
14 รายงานแห่บริงความยั
ษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด(มหาชน)

การระบุประเด็นส�ำคัญ

IDENTIFIED MATERIAL ASPECT AND BOUNDARIES
การจัด ท�ำ รายงานความยังยื
่ น น�้ ำ ตาลบุ รีร มั ย์จประจ�ำ ปี จ2561 จฉบับ นี้ จระหว่า ง
วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 แสดงถึงการรายงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของน�้ำตาลบุรรี มั ย์ ซึง่ ประกอบไปด้วย ด้านเศรษกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม โดยแสดงถึง
กรอบการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีแบบแผน ซึง่ จะสอดคล้องกับความมุง่
มันในการเป็
่
นสถานประกอบการทีพ่ ฒ
ั นาควบคูไ่ ป พร้อมกับชุมชนอย่างยังยื
่ น ตามนโยบาย
ทีว่ า่
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.

“การพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างความเจริญให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน”
“Business Development in parallel with
Environmental Preservation and Communities ‘ Sustainable Development”

รายงานฉบั บ นี้ จ ะสะท้ อ นถึ ง กรอบการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ร ั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
โดยครอบคลุ ม ตัง้ แต่ ป ระเด็น ของ ธรรมาภิบ าลและจรรยาบรรณทางธุ ร กิจ การจัด การ
ด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม แรงงาน ผู้บ ริโ ภค สิท ธิม นุ ษ ยชน การพัฒ นาส่ ง เสริม อาชีพ ชุ ม ชน
ให้มคี วามยังยื
่ น ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างชัดเจน ซึง่ รายงานฉบับนี้ได้จดั ท�ำจากข้อมูลที่
เป็ นข้อเท็จจริง โดยสามารถตรวจสอบได้จากแหล่งข้อมูลทัง้ จากภายในและภายนอกของ
น�้ ำตาลบุรรี มั ย์
รายงานฉบับนี้ยงั มีเนื้อหาสาระทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการสร้างความเข้าใจ เกีย่ วกับ
การด�ำเนินงานของน�้ำตาลบุรรี มั ย์ ให้พนักงานได้น�ำไปเป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้กบั งาน
ด้าน “CSR” ทัง้ ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
ให้พฒ
ั นาต่อไปได้อย่างยังยื
่ น
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 sustainable development growth.
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กระบวนการประเมินประเด็นที่ส�ำคัญต่อความยั่งยืน
DEFINING REPORT CONTENT AND TOPIC BOUNDARIES

น�้ำตาลบุรรี มั ย์ ค�ำนึงถึงประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงพิจารณา
ประเด็นทีจ่ สอดคล้องกับความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มจในด้านจเศรษฐกิจจสังคมจสิง่ แวดล้อมจเพื่อใช้ในการ
ประเมินประเด็นทีส่ ำ� คัญต่อความยังยื
่ นของบริษทั ฯจโดยน�ำหลักการประเมินประเด็นทีส่ ำ� คัญต่อความยังยื
่ นจ(Materiality
Assessment) ของ Global Reporting Initiative (GRI) มาประยุกต์ใช้ ซึง่ ประกอบด้วยขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
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.

การด�ำเนินการ Operation
ขัน้ ตอนที่ 1: การระบุประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง (IDENTIFICATION)
การระบุประเด็นส�ำคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อความยังยื
่ นของ
บริษัท ฯซึ่ง ครอบคลุ ม ในมิติด้า นเศรษฐกิจ สัง คมและสิ่ง
แวดล้อม โดยพิจารณาจาก กลยุทธ์เชิงธุรกิจ ความเสีย่ ง
ความท้าทาย ความคาดหวัง ตัวชี้วดั มาตรฐานของ GRI
แนวโน้ ม ของธุร กิจ โลกและในกลุ่ม อุ ต สาหกรรมเดีย วกัน
อีกทัง้ ความสนใจของผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กรรวมถึง การรวบรวม ประเด็นต่ างๆที่ใกล้เคีย งกัน
มาจัดเป็ นกลุ่มประเด็น (Aspects) อันเป็ นการน� ำไปสู่การ
บริหารจัดการของบริษทั ฯ ได้อย่างเหมาะสมกับผูม้ สี ว่ นได้
เสียทุกฝา่ ย
Step 1: Identification
Identify important issues related to company’s sustainable goals covering economic, social and environmental dimensions. Considerable issues includes business
strategy, risks, challenges, expectations, GRI’s Standard Indicators, world business and similar industry’s
trends as well as stakeholders’ interest. Issues are to
be grouped to provide platform for company’s management and practices that match all stakeholders.

แนวทางการปฏิบัติ Resolution
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

แนวปฏิบตั กิ ารพัฒนาอย่างยังยื
่ นของ บมจ.น�้ำตาล
บุรรี มั ย์ และบริษทั ฯ ในเครือ
แนวทางปฏิบตั สิ ากล ได้แก่ GRI G4 ,และอืน่ ๆ
การรับฟงั ความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายใน
และภายนอกองค์กร
การส�ำรวจความผูกพันของพนักงานประจ�ำปี
การส�ำรวจความพึงพอใจของชุมชน
การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
กระบวนการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ
การประเมินความเสีย่ งขององค์กร
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกับกลุม่ ผูบ้ ริหารของ
บริษทั ฯ
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
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ษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด(มหาชน)

การด�ำเนินการ Operation
ขัน้ ตอนที2่ : การจัดล�ำดับประเด็นทีส่ ำ� คัญ
จัดล�ำดับความส�ำคัญ โดยพิจารณาแนวโน้มผลกระทบ
ที่มตี ่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะ
ยาวและความส�ำคัญ ความสนใจของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียผ่าน
การสัมภาษณ์ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้
นักลงทุน ลูกค้า พนักงาน และชุมชน เพือ่ กลันกรองประเด็
่
น
ด้ า นความยัง่ ยืน ที่ส� ำ คัญ ซึ่ ง น� ำ เสนอในรายงานฉบับ นี้
และก�ำหนดขอบเขตของแต่ละประเด็นโดยค�ำนึงถึงผลกระ
ทบทีม่ ตี ่อการด�ำเนินธุรกิจและผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียทัง้ ภายในและภายนอกขององค์กร
Step 2: Continuous Review Development
The report’s continuous review and development is
conducted to ensure the issues reflect stakeholders’
expectation and interests.

ขั้นตอนที่ 3: การทวนสอบประเด็นส�ำคัญของรายงาน (VALIDATION)
การจัดท�ำผลสรุปประเด็นทีส่ ำ� คัญต่อบริษทั ฯ โดยรวบรวม
ผลการ ประเมินประเด็นที่ส�ำคัญและระบุความสอดคล้อง
ประเด็นทีส่ ำ� คัญกับหมวดการรายงานของGRI (GRI Aspects)
เสนอต่อหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบเพือ่ พิจารณาประเด็นส�ำคัญ
ด้านความยังยื
่ น ขอบเขตของรายงานและตรวจสอบการ
ประเมิน ดัง กล่ า ว เพื่อ ให้ม ีค วามสมบู ร ณ์ แ ละครอบคลุ ม
ประเด็น ส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ รวมถึงการน�ำเสนอ
ผ ล ส รุ ป ใ ห้ ก ั บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ
เป็ นผู้ ท บทวนและอนุ มั ติ เ นื้ อหาในประเด็ น ส� ำ คั ญ
เพื่อน� ำเสนอในรายงานความยังยื
่ นประจ�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.

แนวทางการปฏิบัติ Resolution
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

น� ำ ประเด็ น ที่ ไ ด้ จ ากการวิเ คราะห์ ใ นขัน้ ตอนที่ 1
มาพิจารณาความส�ำคัญตามเกณฑ์การประเมินความ
เสีย่ งใน 2 มิติ
คือ 1) ผลกระทบ (ซึง่ เป็นการประเมินผลกระทบก่อนมี
มาตรการควบคุ ม )และโอกาสที่ม ีนั ย ส� ำ คัญ ต่ อ การ
ด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ น�้ำตาลบุรรี มั ย์ และ
2)ประเด็ น ที่ ผู้ ม ี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ให้ ค วามสนใจ
ระหว่างคะแนน 1-5
Outside
Receiving complaints and recommendations via
different channels
Sustainable group meeting to review report and
works on sustainable development

การประชุมกลุม่ ย่อยแต่ละหน่วยงานเพือ่ ทบทวน
ระดับความส�ำคัญ ทีว่ เิ คราะห์จากผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ภายนอก
กลุม่ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ประชุมและทบทวน
ประเด็นทีส่ ำ� คัญต่อความยังยื
่ น ของบริษทั ฯ
Review and prioritize issued derived from
outside stakeholders
Executives review issues mattered to company’s
sustainable development.
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การด�ำเนินการ Operation
ขัน้ ตอนที4่ : การพัฒนาการรายงานอย่างต่อเนือ่ ง (REVIEW)

การทบทวนและพัฒนาการรายงานอย่างต่อเนื่องโดยทวน
สอบรายงาน ความยังยื
่ นเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการก�ำหนด
ประเด็นที่ส�ำคัญของบริษทั ฯ0ตอบสนองต่อความคาด
หวัง และความสนใจของผู้ม ีส่ ว นได้เ สีย และพัฒ นา
กระบวนการมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียเพือ่ สะท้อนถึง
ประเด็นทีผ่ มู้ สี ว่ น ได้เสียให้มคี วามสนใจได้ดยี งิ่ ขึน้
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.
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แนวทางการปฏิบัติ Resolution
•
•
•
•
•
•

การทวนสอบรายงานความยังยื
่ นโดยหน่วยงาน
ภายนอก
การรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ
การประชุมกลุม่ ย่อยจากหน่วยงานความยังยื
่ น เพือ่
ทบทวนการรายงาน ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนา
อย่างยังยื
่ น
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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18 รายงานแห่บริงความยั
ษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด(มหาชน)

ความสำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย Importance to stakeholders

แผนภาพแสดงประเด็นที่ส�ำคัญ MATERIAL APECT MATRIX
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความโปร่งใสภายในองค์กร
Corporate governance and transparency

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
Communities
การรักษาสิง่ แวดล้อมและการจัดการสิง่ แวดล้อม
Environmental protection and management

นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
Innovation and products’ responsibility

ความหลากหลายทางชีวภาพ
Bio-diversity

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human resources Development
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างมีจริยธรรม
Human rights and labor treatment

ความสำ�คัญต่อน้ำ�ตาลบุรีรัมย์ Importance to business

รายงานแห่งความยั่งยืน 2561ISustainability Report 2018
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ขอบเขตของรายงาน
ข้อมูลของการท�ำรายงานความยังยื
่ นนี้เป็ นของกลุม่ บริษทั ทีม่ คี วามเกีย่ วเนื่องกัน กล่าวคือ กลุม่ ธุรกิจหลักของ
บริษทั คือธุรกิจน�้ำตาล ธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล และธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์
Framework
Information for this sustainability report belongs to Buriram Sugar Public Company Limited and subsidiary
companies namely sugar, electricity and fertilizer.

บริ ษทั
Companies

ความ
ปลอดภัย
Safety

ด้านสิ่ งแวดล้อม
Environment
พลังงาน
Energy

มลพิ ษทาง
อากาศ

Air
Pollution

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resources Development

ขยะ
Waste

อุบตั ิ เหตุ
Accident

การฝึ กอบรม
Training

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BRR บริษทั น�้ำตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด(มหาชน)
Buriram Sugar Plc.
BSF บริษทั โรงงานน�้ำตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด
Buriram Sugar Factory Co., Ltd.
BRD บริษทั บุรรี มั ย์วจิ ยั และพัฒนาอ้อย จ�ำกัด

•

BEC บริษทั บุรรี มั ย์พลังงาน จ�ำกัด
Buriram Energy Co., Ltd.
BPC บริษทั บุรรี มั ย์เพาเวอร์ จ�ำกัด
Buriram Power Co., Ltd.
BPP บริษทั บุรรี มั ย์เพาเวอร์พลัส จ�ำกัด
Buriram Power Plus Co., Ltd.
KBF บริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จ�ำกัด
Key Brand Fertilizer Co., Ltd.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Buriram Sugarcane Research and Development Co., Ltd.
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ษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด(มหาชน)
หัวข้อและขอบเขตผลกระทบภายในและภายนอกองค์กร (G4-19,G4-20,G4-21)
ขอบเขตของผลกระทบต่อองค์กร
ประเด็นความยังยื
่ นตาม
เกณฑ์ GRI (G4-19)

ประเด็นความยังยื
่ นของน�้ำตาลบุรีรมั ย์

1. การก�ำกับดูแลกิจการ •
ทีด่ แี ละความโปร่งใส
ภายในองค์กร
•

ความโปร่งใสและการ •
ก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการต้าน
คอร์รปั ชัน่
•

2. นวัตกรรมและความ
รับผิดชอบต่อ
ผลิตภัณฑ์

•

คุณภาพของสินค้า
และผลิตภัณฑ์

•

3. สิทธิมนุษยชนและการ •
ปฏิบตั ติ ่อแรงงาน
อย่างมีจริยธรรม

ควาปลอดภัยของ
พนักงาน

•
•
•

4. ความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคม

•
•

5. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

•
•

6. ความหลากหลายทาง •
ชีวภาพ
7. การรักษาสิง่ แวดล้อม •
และการจัดการสิง่
แวดล้อม
•
8. การใช้พลังงานอย่างมี •
ประสิทธิภาพ
•

ต่อ
ภายนอก
องค์กร

ต่อผูม้ ี
ส่วนได้
เสีย
ภายนอก

การปฏิบตั ติ ามนโยบาย การ
ก�ำกับดูแลกิจการ จรรยา
บรรณและคูม่ อื การก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี
การสร้างและสือ่ สาร
วัฒนธรรมองค์กร
การผลิตสินค้าทีม่ มี าตรฐาน

•

•

อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
การตรวจสอบเครือ่ งจักรและ
อุปกรณ์ในการท�ำงาน
การปฏิบตั ติ ามคูม่ อื ความ
ปลอดภัย
การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี
อย่างต่อเนื่อง
การสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี อง
ชุมชนยิง่ ๆขึน้ ไป

•

•

•

•

•

ผูม้ ีส่วนได้เสีย
ภายนอก
ผูถ้ อื หุน้ , พนักงาน,
นักธุรกิจไร่ออ้ ย,
คูค่ า้ , ลูกค้า, สังคม

ผูถ้ อื หุน้ , พนักงาน,
นักธุรกิจไร่ออ้ ย,
คูค่ า้ , ลูกค้า, สังคม,
หน่วยงานของรัฐ
พ นั ก ง า น , คู่ ค้ า ,
หน่วยงานภาครัฐ

ความสัมพันธ์ทด่ี ี
ระหว่างบริษทั กับ
ชุมชน
การแก้ไขปญั หาทีเ่ กิด
ขึน้ ในชุมชน
การพัฒนาบุคลากร
การจัดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์

•

•
•

การฝึกอบรม
การจัดการปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
นายจ้าง และ ลูกจ้าง

•

ความหลากหลายของ
ธรรมชาติและการ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
การลดมลพิษทาง
อากาศ
การจัดการกากของ
เสียอุตสาหกรรม
การลดการสิน้ เปลือง
พลังงาน
การใช้พลังงานให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด

•

มาตรฐานสิง่ แวดล้อม

•

•

ชุมชน, หน่วยงาน
ภาครัฐ, ลูกค้า

•
•

มาตรฐานสิง่ แวดล้อม
ความเดือดร้อนของชุมชน

•

•

ชุมชน, หน่วยงาน
ภาครัฐ, ลูกค้า

•
•

การตรวจวัดพลังงานทีใ่ ช้ไป
การจัดการพลังงาน

•

•

ชุมชน,
หน่วยงานภาครัฐ

•

นักธุรกิจไร่ออ้ ย,
ชุมชน,
หน่วยงานภาครัฐ,
ลูกค้า
พนักงาน, ลูกค้า,
หน่วยงานภาครัฐ
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Issues and Scope of Effects Within and Outside of the Company (G4-19,G4-20,G4-21)
Effects on the Company
Sustainable Issues based
on GRI (G4-19)

BRR’s Sustainable Issues

On
On
outside outside
organiza- staketions
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

•

2. Innovation and
•
products’ responsibility

Quality of goods and
products

•

Produce quality products

•

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

Good relations
•
between company
•
and communities
Solving communities’
problems

Build strong relationship
Enhance living conditions for
communities

•

•

Farmers,
communities,
government
agencies, customers

Human resources
development
Welfare and benefits

•
•

Training
Employer and employee
interaction activities

•

•

•
•

4. Social and communities’ responsibility

•
•

•

Outside stakeholders
Shareholders, staffs,
farmers, trade
partners, customers
and social
Shareholders, staffs,
farmers, trade
partners, customers,
social and government agencies

5. Human resources
development

•

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

•

Staffs, customers,
government
agencies
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ษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด(มหาชน)

จากรายการแกะรอยอุตสาหกรรม ออกอากาศเมือ่ วันที่ 10 มกราคม 2561 ทางช่อง Modern 9 TV

บทบาทต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทั น�้ำตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด(มหาชน) ได้มกี ารดูแลและคํานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยเฉพาะในเรือ่ งสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ตามกฎหมายหรือ ข้อ ตกลงที่ม ีก ับ บริษัท ฯและได้ กําหนดแนวทางการปฏิบ ัติต่ อ ผู้ม ีส่ ว นได้ เ สีย แต่ ล ะกลุ่ ม ไว้อ ย่ า งชัด เจนใน
“คูม่ อื หลักการกํากับดูแลกิจการ” เพือ่ ให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั โิ ดยถือเป็ นภาระหน้าทีท่ ส่ี ําคัญของทุกคน ดังนี้
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย

แนวทางปฏิบตั ิ

ผูถ้ อื หุน้
Shareholders

มุง่ เน้นการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์ และโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญทัง้ ข้อมูลทางด้านการเงิน
และข้อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
Focus on fair and transparent practices on information disclosure – financial and other. Our financial
data is linked to the Stock Exchange of Thailand website. It is reachable to all interested party.
ให้ความส�ำคัญในการผลิตและจัดจ�ำหน่ ายผลิตภัณฑ์และการบริการทีม่ คี ุณภาพภายใต้เงื่อนไขทีเ่ ป็ นธรรม
รวมทัง้ การรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่น�ำไปเปิดเผยหรือใช้ในประโยชน์ในทางมิชอบ
Emphasis on manufacturing and distribution of high quality products and services on a fairness basis.
Customers confidential is to be strictly kept.
ปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนอย่างเป็ นธรรม โดยให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ก�ำหนดนโยบาย
การดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน รวมทัง้ การสนับสนุ นการพัฒนาความรูแ้ ละความ
สามารถของพนักงาน
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.
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางธุรกิจต่อคูส่ ญ
ั ญาทีไ่ ด้ตกลงกันไว้อย่างเป็ นธรรม และมีจรรยาบรรณทีด่ ี ในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของกฏหมายและกฏระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
Follow rules, regulations and agreed contract on fairly basis.
ให้ความส�ำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนทีบ่ ริษทั ด�ำเนินธุรกิจ
อยู่ตามโอกาส รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามกฏหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
Give priority to community and society’s responsibility. Support activities with communities as well as
adhere to environmental law.

ลูกค้า
Comsumer

พนักงาน
Staffs

คูค่ า้ และ คูส่ ญ
ั ญา
Trade Partners and
Contractors
ชุมชนและ
สิง่ แวดล้อม
Community and
Environments
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ษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด(มหาชน)
กลุ่มของผูม้ ีส่วนได้เสีย
กลุ่มของผู้มสี ่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบจากการด�ำเนินงานของบริษทั ในการมีส่วนร่วมก�ำหนด
ประเด็นความส�ำคัญทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียซึง่ ในแต่ละกลุม่ มี ดังนี้
การมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนไดเสีย (Stakeholder Engagement) G4-24,25,26,27
ผูม้ ีส่วนได้เสีย

ช่องทาง

นักธุรกิ จไร่อ้อย(เกษตรกร)
Farmers

1. มีการตรวจเยีย่ มเกษตรกร
2. การประชุม อบรม สัมมนา
3. การเชิญนักธุรกิจไร่อ้อยร่วมงานหรือ
กิจกรรมต่างๆ

1.
2.
3.
4.

1. รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
2. รายงานประจ�ำปี
3. การเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
4. การจัดประชุมวิเคราะห์รายไตรมาส
5. การจัดประชุมแนะน�ำการลงทุน
6. การสือ่ สารผ่านระบบต่างๆ เช่น
โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล์
7. การเยีย่ มชมกิจการ
1. การเยีย่ มลูกค้า
2. การเชิญลูกค่าเยีย่ มชมโรงงาน
3. การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
4. การสื่ อ สารผ่ า นระบบต่ า งๆ0เช่ น
โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์
5. การสอบถามหรือ ร้อ งเรีย นผ่ า นช่ อ ง
ทางทีจ่ ดั ไว้
1. จดหมายข่าวภายใน
บอร์ดประชาสัมพันธ์
2. การสื่อสารผ่านระบบต่างๆ เช่น vdo
conference อีเมล์
3. การประชุม อบรม สัมมนา
4. การประชุมสายงานประจ�ำเดือน
5. การประชุมระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน
6. การประเมินผลงานพนักงานประจ�ำปี
1. การประชุม อบรมในโอกาสต่างๆ
2. การเข้าร่วมกิจกรรมของบริษทั
3. การสือ่ สารผ่านระบบต่างๆ
เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์
4. การสอบถามหรือ ร้อ งเรีย นผ่า นช่ อ ง
ทางทีจ่ ดั ไว้
1. การพบปะชุมชน
2. การร่วมกิจกรรมต่างๆงของชุมชน
3. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน
4. โครงการพัฒนาด้านการศึกษา

1. ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและสม�่ำเสมอ
2. การเจริญเติบโตของบริษทั
3. ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ผูถ้ ือหุ้น Shared Holder

ลูกค้า Comsumer

พนักงาน Staffs

คู่ค้าและ คู่สญ
ั ญา
Trade Partners and
Contractors

ชุมชนและ สิ่ งแวดล้อม
Community and Environments

ประเด็นที่ได้รบั จากผูม้ ีส่วนได้เสีย
การเพิม่ ผลผลิต ลดต้นทุน
การพัฒนาเกษตร
ราคาอ้อยทีเ่ หมาะสม
ความยังยื
่ นทางอาชีพและวัตถุดบิ (อ้อย)

1. สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
2. การส่งมอบสินค้าตรงตามความต้องการ,ตรงเวลา
3. ราคาทีเ่ หมาะสม

1.
2.
3.
4.
5.

สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนทีแ่ ข่งขันได้
ความก้าวหน้าตามต�ำแหน่งงาน
การพัฒนาตนเอง
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
สวัสดิการ

1. การจัดซือ้ จัดจ้างทีย่ ตุ ธิ รรม และ มีความโปร่งใส
2. การจ่ายค่าสินค้า/ค่าจ้างตรงเวลา
3. ราคาทีเหมาะสม

1.
2.
3.
4.

การลดภาวะ-ผลกระทบจากการผลิตของโรงงาน
การส่งเสริมและการจ้างงานภายในชุมชน
การสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชน
การยกระดับความเป็ นอยูภ่ ายในชุมชน
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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)
Stakeholders
Farmers

Shareholders

Customers

Channel
1. Farmers’ visits
2. Meeting, training, seminar
3. Farmers are invited to join
ceremonial activities and others
1.
2.
3.
4.

Customers’ visit
Factory’s visit
Customers’ satisfaction survey
Communications via telephone,
website and email
5. Enquiry and complaint via arranged
channels
1.
2.
3.
4.
5.

Staffs

Trade Partners and
Contractors

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.

Community and Environments

Customers’ visit
Factory’s visit
Customers’ satisfaction survey
Communications via telephone,
website and email
Enquiry and complaint via arranged
channels
Internal newsletter
PR board
Communication via video
conference, email
Meeting, training, seminar
Annual department meeting
Department meeting
Annual staffs assessment
Meeting and training
Participate in company activities
Communication via telephone,
email, website
Enquiry and complaint via arranged
channels

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

Issues from stakeholders
1. Increase productivity and cost saving
2. Agricultural development
3. Appropriate cane price
1. Appropriate returns
2. Company’s growth
3. Transparent and accountable

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

1.
2.
3.
4.
5.

Competitive fringe benefits and salary
Career path
Self-development
Work safety
Welfare

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

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

25
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ษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด(มหาชน)

นโยบาย

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ตามนโยบาย CSR ของ บริษทั น�้ำตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด(มหาชน)0ด้วยความมุง่ มันที
่ จ่ ะ
สร้างให้ธรุ กิจมีการเติบโตอย่างยังยื
่ น ควบคูก่ บั การพัฒนาสภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องเกษตรกร
ชาวไร่ออ้ ยและชุมชนข้างเคียงให้ดขี น้ึ 0บริษทั 0น�้ำตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด (มหาชน) จึงได้กำ� หนด
แนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม0(Corporate Social Responsibility – CSR) ทีย่ ดึ หลัก
แนวคิดตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ ในปี 2507 คือ
With the aim to strive for sustainable business growth in parallel with cane
growers and communities’ members living standard improvement, BRR has initiated some
sorts of practices since 1963 which nowadays called Corporate Social Responsibility
(CSR):

การพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม
และสร้างความเจริญให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
Growth in Business, Sound in Environment &
Sustainability in Community Development
ภายใต้กรอบปณิธาน GCECS โปร่งใส รับผิดชอบ สิง่ แวดล้อม ชุมชน ยังยื
่ น
Under GCECS determination on transparency, environmental

G - Governance

“โปร่งใสในการประกอบธุรกิจ Conduct Business with Transparency”

C - Commitment

“มุง่ มันรั
่ บผิดชอบ Determination to Responsibility”

E - Environment
“รักษาสิง่ แวดล้อม Environmental Preservation”

C - Community

“สูจ่ ดุ หมายพร้อมชุมชน” “Go Along with Community”

S - Sustainable

“อยูด่ ว้ ยกันอย่างยังยื
่ น” “Stay Sustainability”
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กลยุทธ์การด�ำเนินการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
Strategy on Corporate Social Responsibility
การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ น�้ ำตาลบุรรี มั ย์เริม่ ต้นจาก
ภายในองค์กร และขยายออกสู่ชุมชนใกล้เคียงตลอดจนสังคมในระดับประเทศ โดยมี
กลยุทธ์หลักในการด�ำเนินงาน 4 ประการ ได้แก่ 			
CSR’s works at BRR starts within organization, then expanding to
neighboring communities, then to a bigger picture, society. Main CSR strategy
comprises of 4 pillars:

1
2
3
4

สร้างส�ำนึกจิตสาธารณะในพนักงานและกระตุน้ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมในโครงการ
จิตอาสาต่างๆ ของบริษทั ฯ Create public mind awareness among staffs
and encourage them to participate in Company’s Public service projects
เน้ นการท� ำ กิ จ กรรมหรื อ โครงการCSRกั บ ชุ ม ชนในเชิ ง ลึ ก โดยใช้
ปรัชญา”น�้ำตาลสร้างในไร่ ” Emphasis and apply “Sugar Made in the
Field” philosophy on every CSR activities or projects.

ท�ำโครงการ ร่วมกับ สถาบันเอกชนหรือราชการ องค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลก�ำไรและ
ชุมชนรอบๆบริเวณบริษทั ฯทีเ่ ป็นผูน้ �ำทางด้านความคิดทางสังคม Initiate jointprojects with tradition and not-tradition opinion leaders government agencies,
non-governmental organizations (NGOs) and surrounding communities.

น� ำผลพลอยได้ท่เี หลือจากกระบวนการผลิตน�้ ำตาลทรายไปท�ำโครงการด้าน
CSR ให้เป็ นประโยชน์ ทงั ้ ต่อบริษทั ฯและสังคม Use sugar production’s
by-products in CSR projects for society and business benefits

27
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ด้านเศรษฐกิจ

ความโปร่งใสและการก�ำกับดูแลกิ จการ
การพัฒ นาและบริห ารงานด้ว ยหลัก ธรรมาภิบ าลและ
จริยธรรม ความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยังยื
่ น
ด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม เป็นอีกสิง่ หนึ่งทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ
ให้ความส�ำคัญและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษทั ฯด�ำเนิน
งานด้วยความโปร่งใส โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์
ทีเ่ หมาะสม เพือ่ สร้างความเป็นธรรมและเสริมสร้างความเท่าเทียมกัน
ระหว่างผูถ้ อื หุน้ ทุกราย นอกจากนัน้ ยังจัดให้มรี ะบบการตรวจสอบ
ภายในโดยผูต้ รวจสอบอิสระภายในและภายนอกองค์กร เพือ่ ความถูก
ต้องและความโปร่งใสในการด�ำเนินกิจการ ในปี 2561 บริษทั ได้
รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้าน การทุจริต (Collective Action Coalition Against
Corruption หรือ CAC)
เมือ่ วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ทัง้ นี้ บริษทั มีความมุง่ มัน่
สานต่อการด�ำเนินตามนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน0ตลอดจน
การสื่อสารและประกาศ.เรื่องดังกล่าวไปยังคู่คา้และผูเ้ กี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน0รวมทัง้ ได้จดั อบรมให้บุคลากรและรณรงค์ภายใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้เปิ ดช่องทางการแจ้งข้อร้อง
เรียนและข้อเสนอแนะ (Whistleblowing) เพือ่ รับข้อร้องเรียนจาก
ผูม้ สี ว่ นได้เสียผ่านกล่องรับความคิดเห็นและทางไปรษณียซ์ ง่ึ ส่ง
ถึงประธานกรรมการ.ธรรมาภิบาลโดยตรง.โดยในปี ทผ่ี ่านมาไม่
ปรากฏข้อร้องเรียนจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย0นอกจากนัน้ น�้ำตาลบุรรี มั ย์
ยังได้ทบทวนคูม่ อื การก�ำกับ ดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจ
ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 2 ซึ่งประกาศใช้ในปี 2561 และต่อมาได้
ปรับปรุงอีกครัง้ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 เป็ นฉบับปรับปรุง
ครัง้ ที่ 3 ซึ่งได้เผยแพร่คู่มอื ดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษทั
จากความมุง่ มันในการด�
่
ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
มาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้บริษทั ได้รบั ผลประเมินระดับ “ดี เลิ ศ”
หรือ “Excellent” โดยมีระดับคะแนนเฉลีย่ อยูท่ ่ี ร้อยละ 93 ซึง่ สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ย ของบริษัท จดทะเบีย นโดยรวมของตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จากโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษทั จดทะเบียนประจ�ำปี 2561 ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (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).
นโยบายการต่ อต้ านคอร์รปั ชัน่
บริษทั น�้ำตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด(มหาชน) ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ยึดมันในความรั
่
บผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยา
บรรณธุรกิจ และปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนัน้ กลุม่ บริษทั ฯจึงก�ำหนดนโยบาย
ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ และสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความส�ำคัญของ
นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันกั
่ บกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและพนักงานของกลุม่ บริษทั ฯ เพือ่ ให้มสี ว่ น
ร่วมในการปฏิบตั ติ ามแนวทางการปฏิบตั ทิ ่ชี ดั เจนในการด�ำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่
ฉบับนี้ถอื เป็ นส่วนเพิม่ เติมของคู่มอื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษทั
น�้ำตาลบุรรี มั ย์ และได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั อืน่ ๆ
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นวัตกรรม

และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

น�้ำตาลบุรรี มั ย์ให้ความส�ำคัญในการผลิต จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ ภายใต้เงือ่ นไขทีเ่ ป็นธรรม
มุง่ ผลิตสินค้าทีไ่ ม่ทำ� ลายและส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ รักษาความลับของลูกค้า โดยไม่น�ำไปเปิด
เผยหรือใช้ประโยชน์ในทางทีม่ ชิ อบ
1. สร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ โี ดยค�ำนึงถึงลูกค้าและผูบ้ ริโภคภายใต้สโลแกน

00 “น�้ำตาลสีรำ� ธรรมชาติ คุณภาพเพือ่ การบริโภค”

2. ควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล0มีการใช้และปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทนั สมัย
เพื่อความมันใจแก่
่
ผูบ้ ริโภคว่าจะได้รบั สินค้าตามมาตรฐานต่างๆ เช่น GMP, HACCP, HALAL,
ISO9001:2015,FSSC20002 ระบบสีเขียว ระดับ 3 ,อย.,มอก., และได้รบั การรับรองการขึน้ ทะเบียน
โรงงานผลิตสินค้าพืช จาก กรมวิชาการเกษตร
3. ควบคุมขัน้ ตอนการผลิตสินค้าอย่างมีมาตรฐาน
4. เพิม่ ปรับปรุง ปรับเปลีย่ น ขนาดของสินค้าเพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
5. มุง่ เน้นถึงความส�ำคัญของลูกค้า(ตัวแทนจ�ำหน่าย)โดยมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์และดูแลหลังการขาย
6. แสดงถึงความใส่ใจในเรื่องของสิง่ แวดล้อมต่างๆ เช่น การเข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อม,
Green Industry ระดับ 3 (ระบบสีเขียว), Carbon footprint, Water Footprint, รวมถึงอยูใ่ นช่วงการด�ำเนิน
การจัดท�ำ ISO 14001:2015

Innovation
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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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ฉลาก

ลดคาร์บอน
CARBON
REDUCTION
LABEL

สัญสินค้ลัาลดโลกร้
กษณ์อน
the Symbol
Products
Reduce
Global
Warming

โครงการฉลากลดโลกร้อน
จากปรากฎการณ์ภาวะโลกร้อนท�ำให้ผูค้ นทัวโลกหั
่
นมาให้ความสนใจกับ
สิง่ แวดล้อมมากขึน้ โดยสาเหตุหลักประการหนึ่งของภาวะโลกร้อนเกิดขึน้ จาก
การปล่อยก๊ า ซเรือนกระจกสู่ชนั ้ บรรยากาศประเทศต่างๆทัวโลก
่
จึงร่วมมือ กัน
หาแนวทางเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงประเทศไทยทีม่ กี ารรณรงค์
ั หาดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ ม ี โ ครงการส� ำ คัญ ต่ า งๆ
ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นตระหนั ก ถึ ง ป ญ
เกิดขึ้นมากมายหนึ่งในนัน้ คือ “โครงการจัดท�ำการขึน้ ทะเบียน ฉลากลดคาร์บอน”
ด�ำ เนิ น การภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งองค์ ก ารบริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อ น
กระจก (องค์ก ารมหาชน) และสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย ซึ่งมีก ารส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ให้ภาคอุตสาหกรรมใส่ใจในกระบวนการผลิตที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
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 global warming by purchasing carbon labelproducts, thus encouraging manufacturers to obtain a carbon reduction label.
ผลิตภัณฑ์ของน�้ ำตาลบุรรี มั ย์(น�้ ำตาลทรายตรากุญแจคู่)ได้รบั เครื่องหมาย
ลดคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากลดโลกร้อ น คือ ฉลากที่แ สดง
ว่ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ผ่ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค า ร์ บ อ น ฟุ ต พ ริ้ น ท์ ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ตามเกณฑ์ทก่ี �ำหนด
ซึ่งเป็ นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์
ตัง้ แต่การได้มาซึ่งวัตถุดบิ การขนส่ง กระบวนการผลิต การใช้งาน และการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้ โดยมีรปู แบบส�ำหรับการประเมินประกอบด้วย การ
ประเมิน คาร์บ อนฟุ ต พริ้น ท์ข องผลิต ภัณ ฑ์ใ นปี ป จั จุ บ ัน การประเมิน คาร์บ อน
ฟุ ต พริ้น ท์ ข องผลิต ภัณ ฑ์ ใ นปี ฐ าน (Base Year) การเปรีย บเทีย บคาร์ บ อน
ฟุตพริน้ ท์ของผลิตภัณฑ์ในปีปจั จุบนั กับปีฐาน และน�ำผลการเปรียบเทียบพิจารณา
ตามเกณฑ์การประเมินเพื่อขึ้น ทะเบีย นเครื่อ งหมายลดคาร์บ อนฟุ ต พริ้น ท์ข อง
ผลิตภัณฑ์ เมื่อผ่านตามเกณฑ์ทก่ี �ำหนดสามารถติดเครื่องหมาย ลดคาร์บอนฟุต
พริน้ ท์ของผลิตภัณฑ์ บนผลิตภัณฑ์ หรือเผยแพร่บนสือ่ ต่างๆ
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ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015 Quality Management System
HACCP0(การวิเ คราะห์จุ ด อัน ตรายและจุ ด วิก ฤตที่ต้อ งควบคุม )0เป็ น ระบบมาตรฐานและ
ข้อก�ำหนดส�ำหรับระดับความปลอดภัยโดยการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤติในการผลิตครอบคลุมทุก
ขัน้ ตอนของการผลิตอาหารเพือ่ ป้องกันและรักษาความปลอดภัยจากการปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 หลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิต ( Good Manufacturing Practice) เป็ นมาตรฐานทีเ่ กีย่ วกับหลัก
ปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการบริหารความปลอดภัยในการผลิตอาหารในกระบวนการผลิต
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.

เครื่องหมายรับรองที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศใช้เพื่อแสดงถึงการให้การรับรองสินค้า
เกษตรและผลิต ภัณฑ์ทางการเกษตรว่าเป็ นไปตามมาตรฐานที่ประกาศหรือได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติในด้านความปลอดภัยอาหาร (food safety) และด้าน
คุณภาพทีจ่ ำ� เป็ น (essential quality)
The Q in the Q logo stand for quality. This quality and safety certification logo is given to
agricultural commodities and agricultural products that are in conformity with standards established
under the National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards.
เครือ่ งหมาย HALAL คือมาตรฐานรับรองการผลิตทีถ่ กู ต้องตามหลักบัญญัตขิ องศาสนาอิสลาม
HALAL is The certification authority and permission to use the Halal certification is the authority
of Islamic organizations.
เครือ่ งหมายมาตรฐานส�ำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Thai Industrial Standards Mark
ฉลากคาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ในการผลิต
น�้ำตาลทราย
CARBON LABEL & CARBON FOOTPRINT
ปฏิบตั กิ ารสีเขียว การดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย เป้าหมายและแผนงานทีก่ ําหนดเพือ่ ลดผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมอย่างเป็ นรูปธรรมสําเร็จตามความมุง่ มันที
่ ต่ งั ้ ไว
Green Activity Activities in compliance with policy, goals and plans which have been set to reduce concretely environmental impacts as commitment states

รางวัลดีเด่นด้านพลังานทดแทน

พลั
ง
งาน
ทดแทน
รางวั
ล
ดีเด่นพลังงานทดแทน
36th ASEAN
Ministers on Energy
Meeting (36 AMEM)

ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ด�ำเนินการโดยบริษทั บุรรี มั ย์พลังงาน จ�ำกัด (“BEC”),
บริษทั บุรรี มั ย์ เพาเวอร์ จ�ำกัด (“BPC”) และบริษทั บุรรี มั ย์เพาเวอร์ พลัส จ�ำกัด
(“BPP”) โดยมีแนวคิด “พลังงานไฟฟ้า เพือ่ ชุมชนและสังคม” ซึง่ ยึดถือมาโดยตลอด
ทัง้ นี้ น อกจากการผลิ ต ไฟฟ้ าที่ ม ี ป ระสิท ธิ ภ าพแล้ ว 0การรัก ษาสิ่ง แวดล้ อ ม
และการค�ำนึงถึงชุมชนและสังคม รวมทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ยังเป็ นพันธนกิจในการด�ำ
เนินงาน ของกลุม่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุม่ น�้ำตาลบุรรี มั ย์โดยเห็นได้จากรางวัลหรือ
การรับรองคุณภาพทีก่ ลุม่ บริษทั ทัง้ โรงไฟฟ้าได้รบั อาทิ รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดี
เด่ น ระดับ จัง หวัด ประจ� ำ ปี 2 559 การรับ รองอุ ต สาหกรรม สีเ ขีย วระดับ 2
(ปฏิบตั กิ ารสีเขียว Green Activity) และระดับ 3 (ระบบสีเขียว Green System)
ส�ำ หรับในปี 2561 นัน้ กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุ ร กั ษ์พลังงาน (พพ.) ได้จดั การประกวด Thailand Energy Awards 2018
ซึง่ BPC ได้รบั รางวัล ดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการผลิต ไฟฟ้าและ
ความร้อนร่วม พร้อมกันนัน้ ยังได้เข้าร่วมประกวด 36th ASEAN Ministers on
Energy Meeting (36 AMEM) ที่ ป ระเทศสิง คโปร์ แ ละ BPC ได้ ร ับ รางวัล
รองชนะเลิศ ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
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
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การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Energy Efficiency

(G4-EN4)

น�้ำตาลบุรรี มั ย์ให้ความส�ำคัญต่อการจัดการด้านพลังงานและการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศเพือ่ ไม่ให้สง่ ผล0กระทบต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อมและยังช่วยในการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน0รวมทัง้ ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียยังให้ความส�ำคัญต่อ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภาวะโลกร้อนซึ่งมีสาเหตุจากการ
ปล่อ ยก๊ า ซเรือ นกระจก เพราะพลัง งานเป็ น สิง่ จ�ำ เป็ น ของมนุ ษ ย์ใ นโลกปจั จุบ นั
และทวีค วามส� ำ คัญ ขึ้น เมื่อ โลกยิ่ง พัฒ นามากยิ่ง ขึ้น การผลิต พลัง งานค่ อ ยๆ
เปลีย่ นไปเป็ นการผลิตพลังงานทีต่ อ้ งอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตมากยิง่ ขึน้
BRR gives priority to energy management and pollution control to
minimize effects on communities and environment as well as to cost of
production.
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน(กิ โลจูล)
10,855,926

7,284,274
5,018,296

2560

5,860,373

น้ำตาล Sugar
ไฟฟ้า Biomass Power

2561

หมายเหตุ
*พลังงานทดแทน คือกากอ้อยจากกระบวนการผลิตน�้ำตาล
*ปริมาณกากอ้อย(ตัน) X (ค่าความร้อน(low heating value)
0.004186
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การจัดการก๊าซเรือนกระจก
Greenhouse Gas Emissions
(G4-EN15 ,G4-EN16)

น�้ำตาลบุรรี มั ย์ได้ดำ� เนินการมาตรการเพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมโดยการลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและในส�ำนักงานไปพร้อมกับการส่ง
เสริมการเพิม่ แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก0ด้วยการสร้างพืน้ ทีส่ เี ขียวในสถานประกอบการ
และกิจกรรมการปลูกต้นไม้ภายในชุมชนและจังหวัดบุรรี มั ย์ ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับทัง้
ภาครัฐ0และองค์กรต่าง0ๆ0โดยมีแนวทางทีจ่ ะจัดกิจกรรมลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ดังนี้
1. มุง่ มันที
่ จ่ ะเป็นผูน้ �ำในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในจังหวัดบุรรี มั ย์ โดยใช้เทคโนโลยีท่ี
สะอาดและมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับแผนระยะยาวในการบริหารก๊าซเรือนกระจกของ
ทัง้ องค์กร
2. ส่งเสริมและพัฒนาการด�ำเนินโครงการและการจัดกิจกรรมเพือ่ ลดก๊าซเรือนกระจกของทัง้
องค์กร
3. ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือ่ ให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกอย่างยังยื
่ นให้สอดคล้องกับการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
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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การจัดการสิ่งแวดล้อม

Environmental Management

การใช้น�้ำอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (G4-EN8)

Water Management (G4-EN8)

การสู บ น�้ ำจากแหล่ ง น�้ ำดิ บ เพื่ อ น� ำ มาใช้ ใ น
กระบวนการผลิตน�้ ำตาลจะแบ่งเป็ น 2 ส่วนหลัก คือ
น�้ำใช้ในกระบวนการผลิต และน�้ำใช้ในส�ำนักงาน น�้ำทิง้
จากกระบวนการผลิตน�้ำตาลส่วนใหญ่เป็ นน�้ำจากระบบ
หล่อ เย็น ที่ใ ช้ใ นการแลกเปลี่ย นอุ ณหภูม ิ โดยน�้ ำ ที่ใ ช้
แล้วจะถูกส่งเข้าสู่ระบบบ�ำบัดโดยไม่มกี ารปล่อยน�้ ำทิง้
ออกสู่ภายนอก ด้วยการบ�ำบัดทางชีวภาพ (บ่อปรับ
เสถี ย ร)พร้อ มทัง้ ท�ำ การลดอุ ณ หภู ม ิใ ห้ใ กล้เ คีย งกับ
สภาพธรรมชาติ ก่อนน�้ ำมาเข้ากระบวนการบ�ำบัดเพื่อ
น�ำน�้ำกลับไปใช้ซ้ำ� ในกระบวนการผลิต ซึง่ น�้ำดิบทีใ่ ช้ใน
กระบวนการผลิตใช้น้�ำจากแหล่งน�้ำภายใน 100% โดย
ไม่มกี ารน� ำน�้ ำจากภายนอกเข้ามาใช้ เพื่อให้มนใจว่
ั่ า
คุณภาพน�้ำทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตนัน้ ได้รบั การรับรอง
น�้ ำให้เ ป็ น ไปตามมาตรฐานที่ก�ำ หนด คือ มาตรฐาน
กรมโรงงานอุ ต สาหกรรมกระทรวงอุ ต สาหกรรม
เพื่ อ ป้ องกั น ผลกระทบต่ อ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของแหล่งรองรับน�้ ำ
น�้ ำตาลบุรรี มั ย์ได้รณรงค์และสร้างจิตส�ำนึกอย่าง
ต่อเนื่องในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรน�้ ำและใช้น้� ำอย่างคุม้
ค่าทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั เช่น การรวบรวมน�้ ำ
ฝนลงในบ่ อ น�้ ำ ของโรงงานการส่งเสริมการปลูกปา่ เพือ่
เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวและพืชคลุมดิน และการสร้างฝายชะลอ
น�้ ำในพืน้ ทีป่ ่าต้นน�้ ำล�ำธารในเขตพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ
ปา่ ดงใหญ่ อ.โนนดินแดง จ.บุรรี มั ย์

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 reuse.
ปริ มาณน�้ำดิ บที่ใช้ผิวดิ น
(ลูกบาศก์เมตร)
1,132,235

1,108,635 1,125,745
916,809

น้ำตาล Sugar
ไฟฟ้า Biomass Power

2560

2561
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น�้ำตาลบุรรี มั ย์ได้เข้าร่วมกิจกรรม 3R ซึง่ ได้กำ� หนด
แนวทางในการบริหารจัดการน�้ ำในระบบ0โดยน� ำหลักคิด
ด้าน 3Rs (Reduce/Reuse/Recycle)มาประยุกต์ใช้ในการ
ด�ำ เนิ น งานเพื่อ น� ำ ไปสู่ก ระบวนการผลิต น�้ ำ ตาลที่ส่ง ผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ 0และมีการบริหารจัดการใช้
ทรัพ ยากรธรรมชาติไ ด้อ ย่ า งคุ้ม ค่ า มากที่สุ ด ในการลด
ปริมาณ (Reduce) ของเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ น�้ำตาลบุรรี มั ย์น�ำ
หลักในการบริหารงานตามแนวทาง 3Rs มาประยุกต์ใช้ ซึง่
ช่วยให้กระบวนการผลิตน�้ำตาลมีประสิทธิภาพและช่วยลด
ปริมาณของเสียที่อาจเกิดขึ้นลดลงอย่างต่อเนื่ อง0ความ
พยายามในการจัดการของเสียที่ให้มปี ระโยชน์ และสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ม ด้ ว ยวิธีก ารน� ำ กลับ มาใช้ซ้ํ า 0(Reuse)0และ
กระบวนการน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ซึง่ น�้ำตาลบุรรี มั ย์
มีการน�ำน�้ำกลับมาใช้ 100 % ดังนี้
Reduce0โดยการลดปริมาณการใช้น้�ำของโรงงาน
คือช่วงผลิตของโรงงานจะน�ำน�้ำคอนเดนเสท (น�้ำทีเ่ กิดจาก
การควบแน่นของไอน�้ำ)0มาใช้ในกระบวนการผลิต0เพือ่ ลด
การใช้น้�ำอ่อนควบคุม อัตราโบลว์ดาวน์ (blow down) ของ
หม้อไอน�้ำให้เหมาะสม ควบคุมการใช้น้�ำอ่อนในจุดทีจ่ ำ� เป็ น
เพือ่ ลดการใช้สารเคมี/น�้ำ
Reuse0โดยการน� ำ น�้ ำ ใช้ซ้� ำ /ใช้น้� ำ อย่ า งคุ้ม ค่ า
คือ น�ำน�้ำจากระบบหล่อเย็นเครือ่ งจักร (condenser water)
น� ำมาใช้ในการล้างหม้อต้ม0ฉีดล้างพืน้ อาคารผลิต0น� ำน�้ ำ
จากระบบหล่ อ เย็น เครื่อ งกลัน่ ห้อ งปฏิบ ัติก ารมาใช้ ซ้� ำ
การน� ำน�้ ำโบลว์ดาวน์ จากระบบหอหล่อเย็น0(condenser
water) รวมเข้าสูร่ ะบบน�้ำคอนเดนเซอร์
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Recycle โดยการน�ำน�้ำทัง้ หมดในกระบวนการผลิต
น� ำ มาใช้ซ้� ำ ในกระบวนการผลิต 0และมีก ารแบ่ ง น�้ ำ ไปใช้
ประโยชน์อย่างอื่น0เช่น0น�้ำเสียทีผ่ ่านการบ�ำบัดแล้วจะถูก
ส่งกลับมาใช้ในระบบหล่อเย็นคอนเดนเซอร์0ระบบดับเพลิง
การฉีดสเปรย์น้�ำพรมกองเก็บกากอ้อย0ฉีดพ่นถนนภายใน
โรงงานและชุมชน และการรดน�้ำต้นไม้และพืน้ ทีส่ เี ขียว
ประโยชน์ จากการเข้าร่วมโครงการ 3R
1. น�ำน�้ำกลับมาใช้ซ้ำ� ได้ทงั ้ หมด
2. ท�ำให้มนี ้�ำพอเพียงในการะบวนการผลิต
3. ลดผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะเกิดขึน้
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�้ ำตาลบุรรี มั ย์0มีเจตนารมณ์ทแ่ี น่ วแน่ ในการลด
มลพิษ ที่จ ะก่ อ ให้เ กิด ผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้อ มอย่ า ง
จริงจังโดยควบคุมและก�ำหนดปริมาณการปลดปล่อย
มลพิษทางอากาศทัง้ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) ก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจน(NOx)0ซึ่งมีเป้าหมายควบคุม
อัตราการปล่อยมลพิษทางอากาศให้เป็ นไปตามมาตร
ฐานทีก่ ฏหมายก�ำหนด0ทัง้ นี้น้�ำตาลได้กำ� หนดมาตรการ
ควบคุมการปล่อยทิง้ มลพิษทางอากาศเพือ่ ลดผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชนอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ ยังได้
ให้ความส�ำคัญตัง้ แต่การสรรหาเครือ่ งจักรอุปกรณ์ตลอด
กระบวนการผลิต โดยคัด เลือ กเทคโนโลยีท่ีช่ ว ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการก�ำจัดของเสียและมลพิษทางอากาศ
ทัง้ น�ำเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยและดีทส่ี ดุ ในการบ�ำบัด พร้อม
ทัง้ การบ�ำ รุ ง รัก ษาเครื่อ งจัก รอุ ป กรณ์ ใ ห้อ ยู่ใ นสภาพ
สมบูรณ์ และปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน มุง่
เน้นการเลือกใช้เทคโนโลยีทส่ี ะอาดเพือ่ ป้องกันการเกิด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมตัง้ แต่แหล่งก�ำเนิดรวมถึงการใช้
แบบจ�ำลองการฟุ้งกระจายของอากาศ เพือ่ ประเมินผลก
ระทบด้านคุณภาพอากาศจากแหล่งก�ำเนิดไปสู่จุดรับ
ต่ า งๆและใช้เป็ น แนวทางส�ำ หรับวางแผนพัฒ นาและ
ควบคุมการปลดปล่อย SO2 และ NOx ให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น 0อีกทัง้ มีการตรวจติดตาม0และตรวจสอบ
โดยเฝ้ าระวัง และตรวจสอบการด� ำ เนิ น งานด้ า นสิ่ง
แวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายตลอด
จนให้มนใจว่
ั ่ าชุมชนทีอ่ ยูร่ อบข้างจะได้รบั ผลกระทบอัน
เนื่องมาจากการด�ำเนินงานน้อยทีส่ ุด0และปรับปรุงการ
ด�ำเนินงานต่อไป
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.
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การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม Industrial Waste Management ( G4-EN23)
เพือ่ ให้ปริมาณวัสดุทเ่ี หลือใช้จากกระบวนการผลิตและการบ�ำรุรกั ษาของกลุม่ บริษทั ฯ มีปริมาณทีต่ อ้ งก�ำจัดน้อย
ทีส่ ดุ กลุม่ บริษทั ฯจึงใส่ใจในการควบคุมดูแลการใช้วสั ดุอปุ กรณ์ในการบ�ำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและการเลือกวิธกี าร
ก�ำจัดวัสดุเหลือใช้ทส่ี ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ oโดยทุกแห่งจะให้ความส�ำคัญกับการคัดเลือกผูร้ บั ก�ำจัดและวิธกี าร
ก�ำจัดว่าต้องด�ำเนินการอย่างรัดกุมและเป็ นไปตามที่กฎหมายก�ำหนดoนอกจากนี้ยงั มีการตรวจติดตามการก�ำจัด
ของผูร้ บั ก�ำจัด เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วจากกลุ่มบริษทั ฯจะได้รบั การก�ำจัดทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม เป็ นไปตาม
มาตรฐาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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.
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ด้านสังคม
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (G4-LA6)
ความปลอดภัย 0อาชีว อนามัย 0และสิ่ง แวดล้อ มกลุ่ ม บริษัท ฯ
มีความห่วงใย และตระหนักถึงความปลอดภัยของคุณภาพชีวติ ของ
พนักงานที่อาจได้รบั ผลกระทบจากการด�ำเนินงาน0รวมถึงการรักษา
สิง่ แวดล้อม0จึงเห็นควรให้มกี ารด�ำเนินการตามรายละเอียดดังนี้มงุ่ มันมี
่
ส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อพนักงานและสังคม0เรือ่ งความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย อย่างจริงจังและต่อเนื่องปลูกฝงั จิตส�ำนึกในเรือ่ งความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้เกิด ขึ้น ในหมู่พ นักงานทุกระดับอย่า ง
จริงจังและต่อเนื่องด�ำเนินการป้องกันอุบตั เิ หตุ และควบคุมการด�ำเนิน
การให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานจัดหาหลักเกณฑ์การท�ำงานทีป่ ลอดภัยต่อ
ชีว ิต และทรัพ ย์ส ิน ของพนัก งาน0รวมถึง ความเพีย งพอและคุณ ภาพ
ของเครื่องมือเครื่องใช้ และการดูแลบ�ำรุงรักษาอย่างเหมาะสมก�ำหนด
ให้ป ฏิบ ัติต ามกฎแห่ ง ความปลอดภัย และสวมใส่ อุ ป กรณ์ ป้ องกัน
อันตรายส่วนบุคคลตาม0ทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ0ก�ำหนดให้ความรูแ้ ละฝึ กอบรม
พนักงาน รวมทัง้ สร้างความตระหนักให้แก่พนักงานในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
ด�ำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจและค�ำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม0สนับสนุ นให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรมเพือ่
รักษาสิง่ แวดล้อม อาทิ กิจกรรม ด้านการลดการใช้ และน�ำกลับมาใช้ใหม่
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและความปลอดภัย สุ ข ภาพและความ
ปลอดภัย ของผู้ม ีส่ว นได้เ สีย ของบริษัท มีค วามส�ำ คัญ เป็ น อัน ดับ ต้น
บริษทั จึงด�ำเนินงานโดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพและ
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และมุง่ พัฒนายกระดับคุณภาพของบริษทั
ตัง้ แต่การผลิตจนถึงการจัดจ�ำหน่าย โดยจัดให้มกี ารตรวจสอบระบบการ
ผลิต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่อ ความมัน่ ใจในคุ ณ ภาพของสิน ค้า แก่ ลู ก ค้า
และการดูแลระบบปฏิบตั งิ านในโรงงาน เพือ่ ความปลอดภัยแก่พนักงาน
กลุม่ บริษทั น�้ำตาลบุรรี มั ย์ มีความห่วงใย และตระหนักถึงความปลอดภัย
ของคุณภาพชีวติ ของพนักงานทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากการด�ำเนินงาน
จึง ได้ม ีก ารทบทวนและร่ า งนโยบายความปลอดภัย อาชีว อนามัย
และสิง่ แวดล้อม ในปี 2559 และบรรจุในคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ของ บมจ.น�้ำตาลบุรรี มั ย์
มีมติอนุมตั เิ มือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีรายละเอียดทีเ่ กีย่ วกับ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดังนี้
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
1. มุ่งมันมี
่ ส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อพนักงานและ
สั ง คม0เรื่ อ งความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2. ปลู ก ฝ งั จิต ส�ำ นึ ก ในเรื่อ งความปลอดภัย และอาชีว
อนามัย ให้เกิดขึน้ ในหมูพ่ นักงานทุกระดับอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
3. ด�ำเนินการป้องกันอุบตั เิ หตุ0และควบคุมการด�ำเนิน
การให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
4. จัดหาหลักเกณฑ์การท�ำงานที่ปลอดภัยต่อชีวติ และ
ทรัพ ย์ส นิ ของพนัก งาน0รวมถึง ความเพีย งพอและ
คุณภาพของเครื่องมือเครื่องใช้0และการดูแลบ�ำรุง
รักษาอย่างเหมาะสม
5. ก�ำหนดให้ปฏิบตั ติ ามกฎแห่งความปลอดภัย และสวม
ใส่ อุ ป กรณ์ ป้ องกัน อัน ตรายส่ ว นบุ ค คลตามที่ก ลุ่ ม
บริษทั ฯ ก�ำหนด
6. ให้ความรูแ้ ละฝึ กอบรมพนักงาน0รวมทัง้ สร้างความ
ตระหนักให้แก่พนักงานในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
7. ด�ำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจและค�ำนึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
8. สนับ สนุ น ให้พ นักงานมีส่วนร่วมในการท�ำ กิจ กรรม
เพือ่ รักษาสิง่ แวดล้อม อาทิ กิจกรรมด้านการลดการ
ใช้ และน�ำกลับมาใช้ใหม่
แนวทางปฏิ บตั ิ เรื่องการดูแลความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยให้แก่พนักงาน
1. ก่อนเริม่ งานจะให้การอบรมและความรูเ้ กีย่ วกับความ
ปลอดภัย0และชี้บ่งจุดอันตรายของแต่ละแผนกเพื่อ
ให้พนักงานระวังขณะปฏิบตั งิ าน
2. มีการประเมินสภาพหน้างานเพื่อหาอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายทีเ่ หมาะสมให้พนักงานสวมใส่
3. มีก ารแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานขึน้ มา
4. บริหารและด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยตามแผน
งานความปลอดภัยประจ�ำปี
5. มี ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 0
พร้อมหามาตรการป้องกันและแก้ไข
6. จัดเตรียมและจัดหาอุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน ระงับอัค คีภ ยั 0
เพือ่ ความปลอดภัยของพนักงาน และเพือ่ ป้องกัน
7. ป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับทรัพย์สนิ กรณี
เกิดไฟไหม้0และมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดับเพลิงและซ้อมแผนหนีไฟ

8. มีกจิ กรรม Safety talk ก่อนเริม่ งานแต่ละแผนก
9. มีการจัดน�้ ำดื่มที่ถูกสุขลักษณะให้พนักงานเพียงพอ
ต่อความต้องการ
10. มีการจัดห้องน�้ ำทีถ่ ูกสุขลักษณะให้พนักงานเพียงพอ
ต่อความต้องการ
11. มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี ให้กบั พนักงาน0เพื่อเฝ้า
ระวังกรณีพบผูผ้ ดิ ปกติ
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 occupational 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 consistence 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 activities
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

่งยืน 2561ISustainability Report 2018
46 รายงานแห่บริงความยั
ษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด(มหาชน)
กิ จกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย
Safety week
กลุม่ บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมเพือ่ ให้พนักงานตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน เพื่อลดการสูญเสีย โดย
จัดรูปแบบกิจกรรมทีใ่ ห้ทงั ้ สาระและความสนุกสนาน ตลอดจน
การให้รางวัลกับแผนกทีไ่ ม่มอี ุบตั เิ หตุเกิดขึน้ ประจ�ำปี 2561
และรางวัลหัวหน้าแผนกสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลดี
เด่น หรือรางวัล 5 ส ดีเด่น ประจ�ำปี 2561 เป็ นต้น โดยจัดงาน
ร่วมกับทัง้ ภาครัฐและเอกชน อาทิ ส�ำนักงานประกันสังคม
นอกจากนัน้ น�้ ำตาลบุรรี มั ย์ ยังได้รบั รางวัลชนะเลิศ
สาขาสถานประกอบการดี เ ด่ น ด้ า นความปลอดภั ย
อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน ในปี
2559 / 2560 และ ปี 2561 ระดับ จัง หวัด จากกระทรวง
แรงงาน
Safety activities are regularly held 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.

อัตราเกิ ดอุบบั ติ เหตุถึงขัน้ หยุดงาน (Lost Day Rate-LDR)
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อัตราการหยุดงานจากอุบตั ิ เหตุ (Occupation Diseases Rate)
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อัตราการเสียชีวิตจากอุบตั ิ เหตุ (Fetalities Rate)
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อัตราการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ (Injury Rate-IR)
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สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างมีจริยธรรม
กลุ่ ม บริษัท ฯ เคารพในสิท ธิม นุ ษ ยชนและการ
ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้ก�ำหนดเรื่องสิทธิ
ของพนักงานและผูม้ สี ่วนได้เสียในคู่มอื การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจส่งเสริมสิทธิขนั ้ พื้น
ฐานในการท� ำ งานให้เ ข้ม ข้น กว่ า ที่ก ฎหมายก� ำ หนด
มีการดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยแก่พนักงาน
และผู้รบั เหมาผ่านระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ถึง กระนั น้ ก็ต าม
พนัก งานและผู้ม ีส่ว นได้เ สีย สามารถเสนอข้อ คิด เห็น
เพิม่ เติม หรือแจ้งข้อร้องเรียนมายังประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล หรือส�ำนักตรวจสอบภายในได้ โดยจะมี
การแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง
และแก้ไขปญั หาข้อร้องเรียนต่อไปกลุ่มบริษทั ฯ เชื่อว่า
“พนักงาน” ทุกคนเป็ นทรัพยากรทีม่ คี า่ ยิง่ ต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจ จึงมุง่ เน้นทีจ่ ะพัฒนาทักษะ ฝีมอื และคุณภาพชีวติ
ของพนักงาน เพื่อสร้างก�ำลังทีเ่ ปี่ ยมไปด้วยคุณภาพให้
กับ องค์ก ร เพราะกลุ่ ม บริษัท ฯ เล็ง เห็น ว่ า พนั ก งาน
คือ กลไกอันส�ำคัญยิง่ และถือว่าเป็ นเบือ้ งหลังของความ
ส�ำเร็จทัง้ หมดขององค์กร ซึง่ เป็ นพลังส�ำคัญทีจ่ ะผลักดัน
ให้ ก ารประกอบธุ ร กิ จ ประสบความส� ำ เร็ จ อย่ า งต่ อ
เนื่อง0การตอบแทนพนักงานทีน่ อกเหนือจากเงินเดือน
ค่าจ้าง และค่าแรง จึงเป็ นสิง่ ส�ำคัญทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ ไม่เคย
มองข้าม เราจึงมุง่ ค�ำนึงถึงหลักจริยธรรมในการประกอบ

ธุ ร กิจ 0รวมไปถึง ประโยชน์ ต่ อ ผู้ม สี ่ว นได้เ สีย และการ
ประกอบธุรกิจที่ตงั ้ อยู่ในหลักความเป็ นธรรม ถือเป็ น
หลักส�ำคัญของกลุ่มบริษทั ฯ มาโดยตลอด อีกทัง้ ยังมี
การบริหารงานด้วยความโปร่งใส่ ด้วยหลักธรรมาภิบาล
และจริยธรรม ซึง่ ถือเป็ นความภาคภูมใิ จของกลุม่ บริษทั
น�้ำตาลบุรรี มั ย์
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.

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ส่งเสริมและไม่สนับสนุน
การใช้แรงงานเด็ก
ในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทั้งในโรงงานและไร่อ้อย
กลุม่ บริษทั น�้ำตาลบุรรี มั ย์ ให้ความส�ำคัญและ
ค�ำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและแรงงาน จึงได้
ร่างนโยบายทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว ในปี 2559 และ
บรรจุ ใ นคู่ม ือ การก� ำ กับ ดูแ ลกิจ การที่ดีแ ละจรรยา
บรรณธุรกิจ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ของบริษทั และ
มีมติอนุมตั เิ มือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีราย
ละเอียดทีเ่ กีย่ วกับสิทธิมนุษยนและแรงงาน ดังนี้
นโยบายการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
และด้านแรงงาน
การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
1. กลุม่ บริษทั ฯ ไม่สนับสนุนกิจกรรมทีล่ ะเมิดสิทธิ
มนุษยชนทุกประการ รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญและ
ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
2. ปฏิบตั ติ ่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ด้วยความเคารพ
และให้เกียรติซง่ึ กันและกัน โดยไม่แบ่งแยก เชือ้
ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผวิ การ
ศึกษา สถานะทางสังคม ลักษณะทางกายภาพ
หรือเรือ่ งอืน่ ใด
3. พนักงานทุกคนต้องไม่กระท�ำการใด ๆ ทีล่ ะเมิด
หรือคุกคามบุคคลอืน่ ทัง้ ทางวาจาหรือการกระท�ำ
และพึงหลีกเลีย่ งการกระท�ำทีล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชน
4. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวัง เพือ่ ป้องกัน
การละเมิดสิทธิมนุษยชน หากพบเห็นการกระท�ำ
5. ที่ ล ะเมิด หรือ อาจละเมิด สิท ธิ ม นุ ษ ยชน ให้
รายงานแก่ ผู้ บ ัง คับ บัญ ชา
6. กลุ่ ม บริษัท ฯ จะรัก ษาข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของ
พนัก งาน หากมีความจ�ำ เป็ น ในการเปิ ด เผยสู่
สาธารณะ จะต้ อ งได้ ร ับ ความยิน ยอมจาก
พนักงานผูน้ ัน้ ก่อน เว้นแต่กระท�ำการตามข้อ
บังคับบริษทั หรือกฎหมาย

ด้านแรงงาน
1. ปฏิบตั ติ ่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อ
บังคับต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
2. ไม่เลือกปฏิบตั ิ และปฏิบตั ดิ า้ นการจ้างงานอย่าง
เท่า เทียม ทัง้ กระบวนการสรรหา การจ่ายค่า
ตอบแทน สวัส ดิ ก าร เวลาท� ำ งาน วัน หยุ ด
การมอบหมายงาน การฝึ ก อบรม และการ
ประเมินผลงาน เป็ นต้น
3. ไม่ใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าวทีผ่ ดิ กฎหมาย
หรือแรงงานจากการค้ามนุษย์
4. ห้ามมิให้ลงโทษพนักงานที่เป็ นการทารุณทาง
ร่ า งกายหรือ จิ ต ใจ อาทิ การคุ ก คามข่ ม ขู่
การกักขังหน่วงเหนีย่ ว หรือการใช้ความรุนแรงอืน่ ใด
5. มีกระบวนการสอบสวนความผิดพนักงานอย่าง
ถู ก ต้อ ง และเป็ น ขัน้ ตอนชัด เจนก่ อ นเลิก จ้า ง
พนักงาน เพื่อ ให้ทุกคนได้ร บั ความเป็ นธรรม
สูง สุด
6. ในการว่าจ้างบริษทั ผูร้ บั เหมามาด�ำเนินการใดๆ
ให้แ ก่ ก ลุ่ม บริษัท ฯจะพิจ ารณาคัด เลือ กเฉพาะ
บริษัท ที่ส ามารถปฏิบ ัติถู ก ต้อ งตามกฎหมาย
แรงงาน และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องได้เท่านัน้
และจะหลีกเลีย่ งการว่าจ้างบริษทั รับเหมาใด ๆ
ทีม่ ปี ระวัตกิ ระท�ำผิดกฎหมายแรงงาน กฎหมาย
อืน่ ๆ หรือเสีย่ งต่อการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
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การต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในไร่อ้อย
ตัง้ แต่ปี 2559 จนถึงปจั จุบนั กลุม่ บริษทั น�้ำตาลบุรรี มั ย์ มุง่ มันและรณรงค์
่
ต่อต้านการใช้
แรงงานเด็กในไร่ออ้ ย โดยได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปญั หาแรงงานเด็ก
และแรงงานทีถ่ กู บังคับ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจังหวัดบุรรี มั ย์ และสมาคมชาวไร่ออ้ ยจังหวัดบุรรี มั ย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 18 มีนาคม 2559 เพือ่ ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก และสร้างความตระหนัก
ให้แก่เกษตรกร สังคม และทุกภาคส่วนเห็นถึงปญั หาและร่วมกันหาแนวทางป้องกันแก้ไขอย่าง
จริ ง จั ง ต่ อ ไป0โดยบริ ษั ท ได้ ท� ำ กิ จ กรรมลงพื้ น ที่ เ ขตส่ ง เสริ ม การปลู ก อ้ อ ยของบริ ษั ท
เพื่อ รณรงค์ การต่อต้านแรงงานเด็ก พร้อมติดป้ายรณรงค์ทงั ้ ในเขตส่งเสริมการปลูกอ้อยและบริเวณ
รอบโรงงานอีกทัง้ ร่วมกับส�ำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดบุรรี มั ย์0 ลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล
ปญั หาการใช้แรงงานเด็กในไร่ออ้ ยทีอ่ ยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการ ปจั จุบนั กลุ่มน�้ ำตาลบุรรี มั ย์
ยังคงด�ำเนินการรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก โดยได้ขอความร่วมมือและสร้างข้อตกลงกับ
ชาวไร่ออ้ ย ซึง่ มีสมาคมชาวไร่ออ้ ยเป็ นตัวกลางในการดูแล และควบคุมชาวไร่ออ้ ย ในเรือ่ งดังกล่าว
กลุ่มบริษทั ฯ ได้ส่อื สารโดยการติดป้ายรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ตามเขตส่งเสริม
การปลูกอ้อย ซึง่ เป็ นหน่วยงานของกลุม่ บริษทั ฯ ทีม่ หี น้าทีด่ แู ลและประสานงาน ตลอดจนให้ขอ้ มูล
แก่ชาวไร่ออ้ ยและเมื่อมีการฝึ กอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ยังได้สอดแทรกเรื่องการไม่ใช้แรงงานเด็กใน
การอบรม0รวมทั ง้ รณรงค์ ผ่ า นการท� ำ กิ จ กรรมร่ ว มกั บ โรงเรี ย นภายในเขตส่ ง เสริ ม การ
ปลู ก อ้ อ ย0และส�ำนักมวลชนสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กรได้บรรจุเรือ่ งนี้ไว้ในแผนปฏิบตั งิ านประจ�ำปี
อีกด้วย
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

(G4-LA9)

น�้ ำตาลบุ รี ร ั ม ย์ ต ระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาทั ก ษะ
การเรีย นรู้แ ละสนั บ สนุ น การพัฒ นาศัก ยภาพในด้า นการ
ท� ำ งานของพนั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น หนึ่ ง ในเป้ า
หมายในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิจ อย่ า งยัง่ ยืน โดยจัด หลัก สูต รที่
เน้ น การเสริม สร้า งความรู้ก ารบริห าร การพัฒ นาภาวะ
ผู้น� ำ และทัก ษะต่ า งๆ ให้ส อดคล้อ งกับ การด� ำ เนิ น งาน
ขององค์ก รสู่พ นั ก งานใหม่ ใ นแต่ ล ะระดับ เพื่อ การพัฒ นา
ศัก ยภาพให้เ กิด ประสิท ธิผ ล มีด ัง นี้
การอบรมเพื่อเสริ มสร้างความรู้
ในแต่ ล ะปี ทุ ก แผนกจะมีง บประมาณส� ำ หรับ การ
อบรมภายนอกของพนักงาน เพือ่ พัฒนาความรู้ ทางวิชาชีพ
รวมทัง้ มีการจัดอบรมภายในบริษทั ซึง่ จัดโดยบริษทั เองหรือ
การเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญจากภายนอกมาเป็ นวิทยากร
การร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาพนักงาน
อาทิ การร่วมมือกับศูนย์พฒ
ั นาฝีมอื แรงงาน ในการ
ฝึ ก อบรมพนั ก งาน หากพนั ก งานผ่ า นมาตรฐานของกรม
พัฒ นาฝี ม อื แรงงาน จะได้รบั การปรับอัตราเงินเดือนตาม
อัตราขัน้ ต�่ำทีก่ รมพัฒนาฝีมอื แรงงานก�ำหนด
การให้ทนุ ศึกษาต่อ
บริษัท ให้ ทุ น ศึก ษาต่ อ ส� ำ หรับ พนั ก งานในระดับ
อุดมศึกษา0 และบัณฑิตศึกษา0 ซึ่งมีเงื่อนไขให้พนักงานน� ำ
ความรูก้ ลับมาท�ำงานให้กบั บริษทั เพือ่ เป็ นการใช้ทนุ คืน

การอบรม
ในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา กลุม่ บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำแผน
อบรมตามหลักการบริหารด้านคุณภาพ ISO 9001: 2015
เป็ นแนวทางเบือ้ งต้นในการพัฒนาบุคลากร ซึง่ ครอบคลุมทัง้
ด้านส�ำนักงาน โรงงาน ฝา่ ยไร่ และหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ
เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดท�ำ Training
courses 0 ภายในองค์ก ร 0 โดยจัด ให้ม ีก ารพัฒ นาในกลุ่ ม
พนักงานระดับกลุ่มบริหาร กลุ่มจัดการ และกลุ่มปฏิบตั กิ าร
จัดท�ำหลักสูตรการอบรม ทัง้ ด้านการผลิต การบ�ำรุงรักษา
การให้ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี0 เกีย่ วกับอุตสาหกรรมน�้ ำตาล
และธุรกิจพลังงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ หัวใจส�ำคัญของการฝึ ก
อบรมและพัฒนาบุคลากร คือ0 การติดตามและวัดผลความรูท้ ่ี
ได้รบั รวมถึงการถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั ผูเ้ กี่ยวข้อง โดยมี
แนวทางพัฒนาบนหลักการ 10/20/70 ซึง่ เชือ่ มโยงกับระบบ
การบริหารสายอาชีพ0 กล่าวคือได้รบั ความรูแ้ ละทักษะจาก
การอบรม ร้อยละ 10 จากนัน้ ผูบ้ งั คับบัญชาให้คำ� แนะน�ำ/สอน
งาน อีกร้อยละ 20 และร้อยละ 70 ต้องน�ำความรูแ้ ละทักษะที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่รบั ผิดชอบด้วยตนเอง หรือ แลก
เปลีย่ นความรูแ้ ละทักษะใหม่กบั ผูอ้ น่ื
แนวทางการพัฒนาองค์กร
กลุม่ บริษทั ฯ ด�ำเนินงานและยกระดับการพัฒนามา
อย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมพนักงาน ทัง้ การให้ทนุ การศึกษา
เพือ่ ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สนับสนุน
และเข้าร่วมศึกษาและดูงานในองค์กรชัน้ น� ำในอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกันดังข้อมูลสรุปจ�ำนวนชัวโมงในการพั
่
ฒนา
ส�ำหรับบุคลากรในกลุ่มบริษทั ฯ และหลักสูตรทีเ่ กีย่ วเนื่องที่
ยกระดับและพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กบั บุคลากรใน
กลุม่ บริษทั ฯ
จ�ำนวนชัวโมงอบรมโดยเฉลี
่
่ยการฝึ กอบรมพนักงาน ต่อปี /คน
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จ�ำนวนชัวโมงอบรมตามบริ
่
ษทั ในเครือ

47

BRR

BSF

55

BRD

แบ่งตามเพศ
30.15 ชัวโมง
่
/ 15.08 ชัวโมง
่
45

BEC

27

30

25

BPC

BPP

KBF

แบ่งตามล�ำดับชัน้

26.88 ชัวโมง
่
31.25 ชัวโมง
่
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Ò!œæõæÔŒ
õ„î
‹ Ñ0Í æ

เพศชาย

เพศหญิง

พนักงานบริหาร
24.52 ชัวโมง
่
พนักงานทัวไป
่

จ�ำนวนพนักงานทัง้ หมด

1,863 คน

จ�ำนวนพนักงานตามต�ำแหน่ง

พนักงานหญิง 1,140 คน

1,863 คน

ผูบ้ ริหารระดับสูง 17 คน

พนักงานบริหาร 145 คน
พนักงานชาย 561 คน

หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อให้พนักงานมีศกั ยภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานและมีความเจริญก้าวหน้ าในหน้ าที่การงานของ
สายงานของตน0 บริษทั ก�ำหนดเป้าหมายให้บุคลากรทุกคน
ทุกระดับ ให้เข้ารับการอบรม เพือ่ ให้สอดคล้องกับทิศทางและ
กลยุทธ์ของบริษัท0 มีการจัดอบรมทัง้ ภายนอกและภายใน
บริษทั โดยมีการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกเข้ามา
บรรยายและฝึกอบรมให้กบั พนักงานในเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การท�ำงานรวมทัง้ เรื่องจริยธรรม และให้พนักงานเข้าร่วม
อบรมและสัมมนาเพือ่ เพิม่ พูนความรูก้ บั บริษทั อื่นๆภายนอก
บริษทั ด้วย นอกจากนี้บริษทั ยังมีการวางแผนการอบรมและ
สนับสนุ นในเรื่องงบประมาณอย่างสม�่ำเสมอส่วนหนึ่งของ
การบริหารและพัฒนาบุคลากรการสร้างหลักสูตรทีจ่ ำ� เป็ นต่อ
พนักงาน ประกอบไปด้วย หลักสูตรบังคับ และหลักสูตรเพือ่
พัฒนาศักยภาพ ดังนี้
หลัก สู ต รบัง คับ
เป็ น หลัก สู ต รที่ พ นั ก งานทุ ก คนต้ อ งเข้ า รับ การ
อบรม และหลัก สูต รที่อ อกแบบเฉพาะส�ำ หรับ พนั ก งานที่
ปฏิบ ัติง านเฉพาะด้า น
หลัก สู ต ร ปฐมนิ เทศพนั ก งานใหม่
เน้ นการให้ ข้ อ มู ล และค� ำ แนะน� ำเบื้ อ งต้ น ใน
ธุ ร กิจ อ้ อ ยและน�้ ำ ตาลทราย รวมทัง้ ธุ ร กิจ อื่น ๆของกลุ่ ม
บริษัท ความเป็ น มา วัฒ นธรรมองค์ก ร รวมทัง้ รู้จ ัก กับ
ผลิต ภัณ ฑ์ ระเบีย บข้อ บัง คับ ต่ า งๆ เพื่อ ให้พ นั ก งานได้
รู้ จ ัก และเข้า ใจสภาพแวดล้ อ มขององค์ ก รสามารถปรับ
พฤติ ก รรมเพื่ อ ให้ เ ข้ า กั บ เพื่ อ ร่ ว มงานและสั ง คมการ
ท� ำ งานภายในและภายนอกองค์ ก รได้ อ ย่ า งราบรื่น และ
รวดเร็ว ยิ่ง ขึ้น

พนักงานทัวไป
่ 1,701 คน

หลัก สู ต รความปลอดภัย ในการท�ำ งาน
เน้นความปลอดภัย จุดอันตรายต่างๆในพืน้ ทีก่ าร
ท�ำงาน เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ ความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน โดยได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการ
ความปลอดภัย และอาชีว อนามัย 0 (คปอ.) 0 และสภาพ
แวดล้อม ตามข้อก�ำหนดมาตรฐาน และการถ่ายทอดไปยัง
หลักสูตรอบรม เช่น
• หลักสูตรการท�ำงานในทีอ่ บั อากาศ
• หลักสูตรเทคนิคการดับเพลิงขัน้ สูงอบรม
• หลัก สูต รเทคนิ ค การดับ เพลิง ขัน้ สูง ให้ก ับ พนั ก งาน
แผนกหม้อไอน�้ำ ยานยนต์ ซ่อมบ�ำรุงไฟฟ้า เชือ้ เพลิง
และพลังงาน
• หลักสูตรดับเพลิงขัน้ ต้นและอพยพหนีไฟ
หลักสูตร ระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
เน้นการเพิม่ ความรู้ ความเข้าใจในข้อก�ำหนดพืน้ ฐาน และขัน้
ตอนของระบบการบริห ารคุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล
ISO 9001 : 2015 โดยพนักงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง จะต้องมี
ความเชี่ย วชาญในงานของตนเองและถือ ปฏิบ ัติต ามข้อ
ก�ำ หนดในมาตรฐานเรื่อ งการผลิต สิน ค้า และให้บ ริก ารที่ม ี
คุณภาพ เพือ่ ให้ลกู ค้าและผูบ้ ริโภคเกิดความมันใจในสิ
่
นค้าที่
ได้มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพในระดับสากล
หลักสูตร FSSC 22000 Food Safety
หลัก สู ต รที่เ น้ น การจัด ระบบความปลอดภัย ด้า น
อาหาร FSSC 22000 (Food Safety) โดยพนักงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องจะต้องได้รบั การอบรมในหลักสูตรความปลอดภัย
ด้านอาหาร เพือ่ การจัดท�ำแผนป้องกันสิง่ ทีอ่ าจปนเปื้อนสูก่ าร
ผลิต เพือ่ สร้างความเชือ่ นมัน่ กับกลุม่ ลูกค้าในธุรกิจอย่างต่อ
เนื่อง
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หลัก สู ต รเพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพ
น�้ ำตาลบุ ร ี ร ั ม ย์ ต ระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาทั ก ษะ
การเรียนรู0้ และสนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพในด้านการ
ท�ำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง0โดยจัดหลักสูตรทีเ่ น้น
การเสริมสร้างความรูก้ ารบิหาร การพัฒนาภาวะผูน้ �ำ และ
ทักษะต่างๆ0ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินงานขององค์กรสู่
พนักงานใหม่ในแต่ละระดับ 0เพื่อการพัฒนาศักยภาพให้
เกิดประสิทธิผล ดังนี้
กลุ่ ม ผู้บ ริ ห ารระดับ สู ง
หลัก สู ต รและเนื้ อ หาวิช าส� ำ หรับ กลุ่ ม นี้ จ ะเน้ น ให้
ความรู้ใ นเชิง การบริห ารงานใหม่ ๆ และทัก ษะการจัด การ
ระดับสูงเพือ่ การก�ำหนดทิศทางขององค์กร และเป้าหมายให้
เกิดผลตามทีว่ างแผนไว้ เพือ่ ให้เท่าทันกับความเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ ป็ นไปอย่างรวดเร็วซึ่งในกลุ่มผูบ้ ริหารระดับสูงนี้เน้นไปที่
หลักสูตร เช่น
• DIRECTORTRAINING Financial statements for directors (FSD)
• Drone Pilot Workshop
• Azbil Solution for Sugar Plant ส�ำหรับกลุม่ ธุรกิจการผลิต
น�้ำตาล โรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล โรงงานผลิตเอทานอล
• Workshop Process Innovation Management and Industry Transformation
• Food Innovation and New Business Opportunity
• Board Nomination and Compensation Program(BNCP)
• Orientation Course CFO Focus on Financial Reporting รุน่ ที่ 4
• Boardroom success through financing &Investment
• การบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
• How to Develop a Risk Management Plan(HRP)
• Assist your BOD in Leading Through disruptions with
CG Perspective หรือ GC Code workshop
• Strategic CFO in Capital markets
• การจัดการงานบุคคลชัน้ สูง APM รุน่ ที่ 41
กลุ่ ม พนั ก งานระดับ จัด การ
หลั ก สู ต รและเนื้ อ หาวิ ช าส� ำ หรั บ กลุ่ ม นี้ เ น้ น ให้
ความรู้ใ นเชิง การบริห าร และการจัด การทัว่ ๆ ไป เพื่อ
วางแผนการบริห ารที่ม ีป ระสิท ธิผ ลมากยิ่ง ขึ้น และพัฒ นา
ภาวะผู้น� ำ สู้ก ารเจริญ เติบ โตที่ย งั ่ ยืน ในองค์ก ร ได้แ ก่

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การตระหนักด้านระบบบริหารคุณภาพ 4 รุน่
ISO 14001:2015 Internal Audit
FSSC 22000 Version 4.1 Requirment &Interpretation
การจัดท�ำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/
IEC 17025:2017 ประจ�ำฤดูการผลิตปี 2560/2561
การเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเปิ ดหีบอ้อย ฤดูกาล
ผลิตปี 2561/2562
ผูค้ วบคุมระบบบ�ำบัดมลพิษน�้ำ รุน่ ที่ 2/61
ผูค้ วบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
ผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายสามัญ
Windows Server 2012&2016 Administratior workshop
Advances for corporate secretaries (4วัน)

กลุ่ ม พนั ก งานระดับ ปฏิ บ ตั ิ ก าร
พนัก งานกลุ่ ม นี้ จ ะเน้ น ให้เ กิด ทัก ษะในการปฏิบ ตั ิ
งาน และเพิม่ เติมความรูใ้ นเรื่องหน้ าที่ของตนเอง รวมทัง้
เสริม สร้า งความรู้ เ บื้อ งต้ น ในกิจ กรรมเพิ่ม ผลผลิต ต่ า งๆ
ที่เ ป็ น เครื่อ งมือในการช่วยปฏิบตั งิ านได้ดยี งิ่ ขึน้ เช่น
• ปลุกพลังแห่งความส�ำเร็จThe Power of Change
• โปรแกรม SAP
• Code of Conduce จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล
• ระบบ GMP/HACCP ตามหลักสาธารณสุข
• Microsoft Excel 2010 และ 2013 Intermediate
• Requirment and Interpretation of ISO 9001:2015
ั ้ น่
• ทบทวนการใช้ปนจั
• ความปลอดภัยในการท�ำงานในทีอ่ บั อากาศ
• ความรู้พ้ืน ฐานระบบไฟฟ้ าส�ำ หรับ ผู้ป ฏิบ ตั ิง านในโรง
ไฟฟ้าสัญจรพิเศษ
• ความปลอดภัยในการท�ำงานเกีย่ วกับไฟฟ้าและการช่วย
เหลือผูป้ ระสบเหตุจากไฟฟ้า
• ความปลอดภัยในการท�ำงานบนทีส่ งู
• ผูค้ วบคุมประจ�ำหม้อน�้ำ (มาตรฐาน 36 ชม.)
• ดับเพลิงเบือ้ งต้นและอพยพหนีไฟ
• เทคนิคการตัดแยกแหล่งพลังงาน
• ผูป้ ฏิบตั งิ านประจ�ำระบบบ�ำบัดมลพิษน�้ำ
• ผูป้ ฏิบตั งิ านประจ�ำระบบบ�ำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม
• การใช้งานระบบหม้อต้ม Falling Film Evaporator
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การสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน
น�้ำตาลบุรรี มั ย์ มุง่ มันที
่ จ่ ะสร้างองค์กรไปสูว่ สิ ยั ทัศน์ทต่ี งั ้ ไว้ดว้ ยการเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นขององค์กร และการ
สื่ อ สารให้ ก ั บ ทุ ก คนภายในกลุ่ ม บริ ษั ท ได้ ร ั บ ทราบเข้ า ใจและปฏั บ ั ติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ องเพื่ อ น� ำไปสู่ ก ารเป็ น
วัฒ นธรรมองค์ก รค่ า นิ ย มขององค์ก ร (CORE-VALUE) TEAM ประกอบไปด้ว ย TEAM Is a shared value of
people in the organization with the will to achieve sustainable business success.

T

Talk0 คือการสื่อสารเพื่อให้ประสบความส�ำเร็จตามเ

ป้ า หมายที่บ ริษัท ได้ว างไว้อนั จะท�ำ ให้ก ารประสาน
ทัง้ ภายนอกภายในเกิดขึน้ ได้อย่างไร้รอยต่อทัง้ ยังส่งต่อ
สินค้าและบริการที่ได้ต่อลูกค้าอีกทัง้ ท�ำให้ชาวไร่เห็นถึง
ความจริงใจและเอาใจใส่ทจ่ี ะดูแลให้เกิดผลผลิตสูงสุด

E

Expert&Educationผคือ การสร้า งมือ อาชีพ จากกา
รเรีย นรู้ แ ละพัฒ นาอย่า งไม่ห ยุ ด ยัง้ เนื่ อ งจากผู้ถือ
หุน้ และผูบ้ ริหารได้ตระหนักแล้วว่าการสร้างมืออาชีพจะ
สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยงยื
ั ่ นให้กบั องค์กรได้อกี ทัง้
เป็นการยกระดับความสามารถของพนักงานให้กา้ วหน้าใน
สายอาชีพต่อไป เนื่องจากองค์กรส่งเสริมการสร้างคนดีให้
เป็ นคนเก่ง0อันจะเป็ นการสร้างคุณค่าและความน่ าเชื่อ
ถือในการให้ค�ำแนะน� ำตลอดจนการส่งเสริมให้เกษตรกร
เกิด ความรัก ในอาชีพ ธุ ร กิจ ไร่อ้อ ยดัง ปณิ ธ านของกลุ่ ม
น�้ ำ ตาลบุ ร ีร มั ย์ว่า “น�้ ำ ตาลสร้ า งในไร่ ” และช่า งฝี ม ือ ดัง
กล่าวยัง สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าที่ดี( มีคุณภาพ)
อีกทัง้ ยังสร้างผลกระทบต่อสุขภาพอย่างยังยื
่ น

T

ALK : COMMUNICATION

To achieve business goal with seamless
collaboration among staffs and other external
organizations to enhance product development and
services. To ensure farmers the company’s willingness
to better equip them with knowledge, new skill and
tools to enhance productivity

E

XPERT & EDUCATION : ENDLESS LEARNING
AND CAREER 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”.

A

A

M

M

Achievement คือ การมีสว่ นร่วมรับผิดชอบทัง้ ทีมอ
ย่างซื่อสัตย์ซ่ึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบนี้เป็ นการ
แสดงออกถึงสิง่ ทีย่ ดึ มันในความถู
่
กต้อง มันคงในความดี
่
อัน จะเป็ น รากฐานที่จ ะส่ ง ต่ อ ให้ก ับ ผู้ม ีส่ ว นได้ เ สีย ทัง้
ภายในและภายนอกได้ประจักษ์ อีกทัง้ เกิดความผูกพัน
เชื่อมันเชื
่ ่อใจต่อกันอันจะน� ำพาให้ธุรกิจด�ำเนินไปอย่าง
ราบรืน่ อีกทัง้ เจริญเติบโตได้ปวยกันอย่างมังคงและยั
่
งยื
่ น
Motivation คือ จิตส�ำนึกแห่งความส�ำเร็จ เป็ นหนึ่ง
ในบทบาทหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบเมื่อ ได้ร บั เป้ า
หมายการท�ำงานทีช่ ดั เจนแล้ว ควรมีการดูแลเอาใจใส่ต่อ
บทบาทหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
อีก ทัง้ ส่ ง สิน ค้า หรือ บริก ารความเป็ น มิต รไมตรี( ความ
จริงใจ)ทีม่ ผี มู้ สี ว่ นได้เสียท�ำให้กา้ วเข้าไปเปิ ดใจเกษตรกร
เพื่อให้เกิดความรักในธุรกิจไร่ออ้ ยทีส่ ่งผ่านมาจากความ
เสียสละเอื้ออาทร0และการแสดงออกด้วยความเอาใจใส่
ของบุ ค ลากรจะท�ำ ให้เ มื่อ พบกับ ผ่ า นพ้น อุ ป สรรคหรือ
ปญั หาได้อย่างราบรื่นและจิตส�ำนึกทีด่ ยี งั ท�ำให้พนักงาน
ทุกคนช่วยกันดูแลทรัพยากรและทรัพย์สนิ ของผูม้ สี ว่ นได้
เสียเสมือนหนึ่งเป็ นของตน

CHIEVEMENT: SHARED AND SINCERE RESPONSIBILITYTo 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.

OTIVATIVE : CONSCIOUS FOR SUCCESS

To encourage staff to take full responsibility
upon having assignment. To take a good attention on
an assignment in details for the improvement of
products and services. To grow the conscious of sharing
and sacrificing when working with another. To instill the
sense of caring for business’s property and others as
their own.
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พันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษทั น�้ำตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด(มหาชน) เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของธุรกิจให้เจริญเติบโตควบคูก่ บั ชุมชนและสังคม
อย่างยังยื
่ น โดยมีก ระบวนการบริห ารจัด การส่ง เสริม วัตถุ ดิบอย่า งเป็ นเลิศ ด้า นวิช าการอันจะน� ำ มาซึ่ง ความมันคง
่
ด้านผลผลิตอ้อย0และสร้างชีวติ ที่ดแี ก่ชาวไร่เพื่อน� ำมาผลิตน�้ ำตาลและพลังงานทดแทนที่ได้มาตรฐานด้านคุณภาพ
ปลอดภัย และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็ นไปตามกฎหมายข้อก�ำหนดต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง0อีกทัง้ น�ำผลพลอยได้มาจัดการ
ให้เกิดประโยชน์สงู สุดเพือ่ ให้บรรลุนโยบายดังกล่าวบริษทั ฯ 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:
1. เสริมสร้างวิธกี ารด�ำเนินงานทีเ่ ป็ นแบบอย่างของ
การพัฒนาธุรกิจ ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจขององค์กร
2. สนั บ สนุ น และพั ฒ นาเทคโนโลยี ท่ี ม ี คุ ณ ภาพ
ปลอดภัย 0เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม0ในการผลิต
สิ น ค้ า ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น ตั ้ ง แ ต่ ต้ น
กระบวนการผลิตจนถึงสิน้ สุดกระบวนการผลิต
3. เสริมสร้างและพัฒนาอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ของคนในชุ ม ชนตลอดจนพนั ก งานโดยใช้
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆทีช่ ุมชนและพนักงาน
เป็นผูม้ สี ว่ นร่วมลงมือปฏิบตั พิ ฒั นาอย่างเหมาะสม
4. มุ ่ ง สร้ า งเสริ ม พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ม ีค วามรู้ค วาม
สามารถในการปฏิบตั ติ งิ าน การพัฒนาสังคมและ
สิง่ แวดล้อมให้ควบคูไ่ ปกับธุรกิจอย่างยังยื
่ น
5. ให้ความส�ำคัญ กับสิทธิส่วนบุคคลและปฏิบตั ติ ่อ
พนั ก งานลู ก ค้า ผู้ม ีส่ ว นได้เ สีย ด้ว ยความเท่ า
เทียมกัน
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาแก่ชมุ ชน
7. เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา สิทธิการใช้แรงงานเด็ก

1. Enhance working model on business development
under good governance and business ethics.

2. Support 0 and 0 Develop 0environment-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.
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การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
Sustainable Community Development
น�้ ำ ตาลบุ รีร ัม ย์ ม ีเ จตนารมณ์ ใ นการมีส่ ว นร่ ว มพัฒ นา
สังคมให้ยงยื
ั ่ นเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ การยอมรับและความไว้
วางใจจากชุ ม ชนและสัง คม ต่ อ ยอดสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ม ให้ก ับ
ชุ ม ชนและสัง คม บนพื้น ฐานแนวคิด นโยบาย ของบริษัท ฯ
ยึดหลักแนวปฏิบตั ิ
“การพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม
และสร้างความเจริญให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน”
มุ่ ง มั น่ ที่ จ ะ จ ะ ส ร้ า ง ใ ห้ ธุ ร กิ จ มี ก า ร เ ติ บ โ ต อ ย่ า ง
ยัง่ ยืน 0ควบคู่ ก ับ การพัฒ นาสภาพชี ว ิ ต ความเป็ นอยู่ ข อง
เกษตรกรชาวไร่อ้อ ยและชุ ม ชน0ข้า งเคีย งให้ดีข้นึ จึงได้รว่ ม
จัดท�ำโครงการและกิจกรรมต่างๆร่วมกับหน่ วยงานภายนอกทัง้
เอกชนและ 0 หน่ วยงานของรั ฐ ที่ เ ป็ นผู้ น� ำด้ า นความคิ ด
ซึ่ ง เป็ น โครงการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อชุมชน
หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐ รวมถึงตัวบริษทั ฯ0เองทัง้ ทาง
ตรงและทางอ้อม โดยได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เป็น
อย่างดี
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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การมีส่วนร่วมในชุมชน
CommunityParticipation
1. บรรเทาความเดือ ดร้อ นของชุ ม ชนจาก
ผลกระทบของธุรกิจ เช่น การสนับสนุ น
งบประมาณต่างๆ ตามความเหมาะสม
ตลอดจนการริเริม่ มาตรการป้องกันต่างๆ
2. ส่งเสริมชุมชนให้มอี าชีพเสริม เช่น การสร้าง
ศูนย์การเรียนรูพ้ ร้อมทัง้ ส่งเสริมอาชีพเสือ่
กกทอมือแล้วมีการต่อยอดเพือ่ น�ำไปสร้าง
ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆของชุมชนโศกดู่, การส่ง
เสริมอาชีพผ้าซิน่ ตีนแดงทอมือชุมชนคูบอน
ซึ่ง ทัง้ เสื่อ กกและผ้า ซิ่น นี้ เ ราน� ำ มาเป็ น
ของที่ ร ะลึ ก เนื่ อ งในวัน ขึ้ น ปี ใ หม่ ข อง
บริษัท โครงการส่ ง เสริม อาชีพ เกษตร
ปลอดสารชุ ม ชนโนนกลาง กลุม่ ส่งเสริม
อาชีพปุ๋ยหมักชุมชนโนนเต่าทอง
3. สิทธิความเท่าเทียมของคนในชุมชน เช่น
การจ้ า งบุ ค คลที่ทุ พ พลภาพในชุ ม ชน
ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงสถานประกอบการ สร้างที่
อยูอ่ าศัยให้กบั ผูท้ พุ พลภาพในชุมชน
4. มอบโอกาสทางการศึ ก ษาให้ ก ับ บุ ต ร
หลานของคนในชุ ม ชนที่ ด้ อ ยโอกาส
เช่น มอบทุ น การศึ ก ษา,มอบอุ ป กรณ์
กี ฬ า,สร้างสนามกีฬา เป็ นต้น
5. โครงการคืนความรูส้ ู่เยาวชน ให้ความรู้
ด้านการคัดแยกขยะ และ พิษภัยของยา
เสพติด ,โรคไข้เ ลือ ดออกและโรคต่ า งๆ
ภายในชุมชน
6. ดู แ ลสุ ข ภาพให้ ก ั บ คนในชุ ม ชน เช่ น
โครงการหน่ วยแพทย์เคลื่อนที่,การล้าง
ถนน, น�้ำดืม่ เพือ่ ชุมชน,และร่วมกิจกรรม
ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพต่าง 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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Education Support
ส� ำ นั ก มวลชนสัม พัน ธ์ แ ละสื่อ สารองค์ ก รร่ ว ม
กับ พนั ก งานจิต อาสาของแต่ ล ะบริษัท ในเครือ ได้จ ัด
โครงการ “คืน ความรู้สู่เ ยาวชน ครัง้ ที่ 4” ซึ่ง จัด ตาม
โรงเรียนในเขตรัศมี 5 กิโลเมตร รอบๆ สถานประกอบ
การประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านสาวเอ้ โรงเรียนบ้า น
หินเหล็กไฟ โรงเรียนบ้านคูบอน และโรงเรียนบ้านสระ
ประค� ำ -ถาวร ซึ่ง เป็ น โครงการที่ใ ห้ค วามรู้เ กี่ย วกับ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ยาเสพติ ด การรณรงค์ ต่ อ ต้ า นการใช้
แรงงานเด็ก ในไร่อ้อ ย และกิจ กรรมละลายพฤติก รรม
ระหว่ า งพนั ก งานของกลุ่ ม บริษัท ฯ นอกจากนั น้ ยัง มี
กิจกรรมให้ทุนการศึกษาตามโอกาสต่างๆ เป็ นการให้
ทุนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เช่น ให้ทุน
การศึกษาแก่นักเรียนในวันเปิ ดฤดูการผลิต และในงาน
ตามโอกาสต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุ นกิจกรรม
“BRR ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความยั่งยืน”
ให้ แ ก่ โ รงเรี ย นบ้ า นหนองขวาง จนประสบ
ความส� ำ เร็จ และสามารถคว้า รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ
ช า ติ ใ น ง า น ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม นั ก เ รี ย น แ ห่ ง ช า ติ
ค รั ้ง ที่ 6 8 ณ จั ง ห วั ด บุ รี ร ั ม ย์ ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ นกา ร
ช น ะ เลิ ศ รายการแข่งขัน 5 ปี ซ้อนและการจัดโครงการ
เกษตรบู ร ณาการเพื่อ อาหารกลางวัน ในเขตส่ ง เสริม
การปลูกอ้อยของเยาวชนในเขตพืน้ ทีร่ อบ ๆสถานประกอบการ
BRR’s CSR and Corporate Communications

Department together with volunteer staffs from all
subsidiary companies organized the annual “Return
Knowledge to our Youth Project” in schools within 5
KM. radius – Ban Sao Ae school, Ban Hin Lek Fai
school, Ban Ku Bon school and Ban SaprakhamThavorn school. The project educated school children
on general knowledge,
environment concerns, drug preventive
measures, etc. Campaign to prevent the use of child
labor in cane field was also held to create awareness
among concerned parties. Scholarships were handed
to students on several occasions in parallel with free
food distributions on important events
throughout the year.
BRR’s Outside Classroom Learning for
Sustainable Living project was continuously held
at Ban Nong Kwang Primary school with a proven
success. The school and the project won Student
National Art and Handicraft Award for three
consecutive years. The latest was held in January
2019
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BRR ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้
Cuts in Classroom Hours and Rises
น�้ำตาลบุรรี มั ย์ได้สนับสนุนกิจกรรม “BRR ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ สู่ความยังยื
่ น” ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองขวาง ซึง่ ผลงานนี้ทา
ให้บริษทั ได้รบั การเสนอชื่อให้ได้รบั รางวัลผู้ท�ำคุณประโยชน์ ให้แก่
จังหวัดบุรรี มั ย์ ส�ำหรับในปี 2560 ตลอดจนถึงปี 2561 โรงเรียนบ้าน
หนองขวางได้เป็ นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 68 และ ซึง่ เข้าร่วมงานดังกล่าวและได้รบั
รางวัลชนะเลิศติดต่อกันเป็ นเวลา 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.

นอกจากนี้ น�้ ำตาลบุรรี มั ย์ ยังได้จดั สรรงบประมาณในการ
สร้า งศู น ย์ก ารเรีย นรู้นั ก ธุ ร กิจ น้ อ ย ณ โรงเรีย นบ้า นหนองขวาง
เพื่อเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาและฝึ กอาชีพให้นักเรียนและประชาชน
ทัวไปด้
่ วย
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การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
Local Culture
กลุ่ ม บริษัท น�้ ำ ตาลบุ รีร มั ย์ ได้ร่ว มจัด กิจ กรรมตามวัน
ส�ำคัญทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ ของชุมชนรอบ ๆ สถาน
ประกอบการ โดยมุ่งเน้นการท�ำงานอย่างมีส่วนร่วม ตัง้ แต่การ
วางแผนจนถึ ง การลงมื อ ท� ำ กิ จ กรรมระหว่ า งกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ
และชุมชน เช่น กิจกรรมรดน�้ ำด�ำหัวผูใ้ หญ่ ซึ่งจัดในช่วงวัน
สงกรานต์ของทุกปี กิจกรรมวันเข้าพรรษาเป็ นกิจกรรมทีท่ าง
กลุ่ ม บริษัท น�้ ำ ตาลบุ รีร ัม ย์ ได้ เ ข้า ร่ ว มโดยการจัด ขบวนแห่
เทีย นพรรษา ประจ�ำ ทุกปี กิจกรรมโรงทานในวันเข้าพรรษา
กิ จ กรรมวัน ลอยกระทง โดยสนั บ สนุ น การประกวดขบวน
กระทง และการประกวดนางนพมาศของเทศบาลต� ำ บล
หิน เหล็ก ไฟ กิจ กรรมโรงทานงานวัน ออกพรรษา กิจ กรรม
ทอดกฐินเพื่อสร้างศาลาการเปรียญ กิจกรรมวันสงกรานต์และ
วันผูส้ ูงอายุ ณ วัดศิลาเรืองบ้านหินเหล็กไฟเป็ นประจ�ำทุกปี
ซึ่งทุกกิจกรรมได้รบั ความร่วมมือจากพนักงานในกลุ่มบริษทั ฯ
และชุมชนเป็ นอย่างดี
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของกลุ่ ม บริ ษั ท น�้ ำตาล
บุรรี มั ย์ คือหนึ่งในกุญแจส�ำคัญทีจ่ ะน� ำองค์กรให้เติบโตไปอย่าง
ยังยื
่ นควบคูไ่ ปกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของ
ประเทศชาติสบื ไป
With the realization on the responsibility for neighboring
communities since business started over half a century ago,
several career development projects have been implemented,
such as career development at Tambon Sok Du, which started
from reed planting, reed woven to marketing development plan.
Together with locals, BRR people actively engaged in
religious and cultural preservation activities organized throughout
the year.
We worked closely with the locals from the planning phase
up until the events or ceremonies completed. Events like Sonkran
Day, Buddhist Lent Day, Loy Krathong Day, Thot Kathin Day and
Elderly Day were examples of these activities where BRR provided
budgets and staffs to assist the locals. Corporate social
responsibility (CSR) is the key to lead BRR to the sustainable
development path.
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การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
Health Services
ในปี ท่ี ผ่ า นมา กลุ่ ม บริ ษั ท น�้ ำตาลบุ ร ี ร ั ม ย์ ซึ่ ง น� ำ โดยบริษทั
น�้ำตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด (มหาชน) จัดตรวจสุขภาพประจ�ำปีของพนักงานของ
ทุกบริษทั ในเครือ โดยพนักงานทุกคนให้ความร่วมมือในการเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพประจ�ำปี เป็ นอย่างดี0นอกจากนี้ยงั มีการจัดกิจกรรมหน่ วย
แแพทย์เคลื่อนที0่ ครัง้ ที0่ 40โดยตรวจสุขภาพให้กบั ประชาชนทีอ่ ยู่ในเขต
รัศมี 5 กิโลเมตร รอบสถานประกอบการ อีกทัง้ ส�ำนักมวลชนสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร ยังได้ลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจความเป็ นอยู่ของชุมชนรอบ ๆ สถาน
ประกอบการเพื่ อ เป็ นการสร้ า งความสัม พัน ธ์ ก ั บ ชุ ม ชนให้ ม ี ค วาม
แน่ นแฟ้นมากยิง่ ขึน้ โดยการจัดโครงการต่าง ๆ
BRR organized annual medical check - up for all staffs. Two
mobile medical check - up and services were also provided for local
living in 5 km. radius of factory. CSR team organized routine surveys
and visits nearby communities to forge relationship with locals via
several projects.
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การส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Career Development for Better Living Condition

กลุม่ บริษทั ฯ ยังคงด�ำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
อย่างต่อเนื่อง นอกจาก โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน โครงการก่อสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้เสื่อกกทอมือในชุมชนโศกดู่ โครงการก่อสร้างศูนย์การ
เรียนรูผ้ า้ ซิน่ ตีนแดงทอมือชุมชนคูบอนทีม่ กี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่องในกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพมะลิปลอดสารชุมชนโนนกลาง กลุ่มส่งเสริมอาชีพปุ๋ยหมัก
อินทรียช์ มุ ชนโนนเต่าทอง นอกจากชุมชนแล้ว กลุม่ บริษทั ฯ0ยังขยายผล
ไปสูส่ ถานศึกษา โดยการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน (BRR ลดเวลา
เรียน เพิม่ เวลารู้ สูค่ วามยังยื
่ น) ซึง่ เป็ นโครงการแปรรูปอาหารของโรงเรียน
บ้านหนองขวาง ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารประถมศึกษาบุรรี มั ย์ เขต 4 เป็ นการ
ส่งเสริมให้เ กิดวิสาหกิจชุมชนและโครงการ “นักธุร กิจ น้ อ ยมีคุณ ธรรม
น� ำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”0เพื่อให้ชุมชนและสถานศึกษาพึง่ พาตัวเองได้
เสริมสร้างแนวคิดให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จ ากกรณี
วิกฤติภยั แล้งทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย ได้สง่ ผลกระทบเป็ นวงกว้าง
กลุม่ บริษทั ฯ จึงได้สง่ เสริมชาวไร่ออ้ ยในพืน้ ทีบ่ ริเวณรอบโรงงานให้
มีผลผลิตต่อไร่สงู และมีคณ
ุ ภาพดีดว้ ยหลักวิชาการและความรับผิดชอบต่อ
ชาวไร่ โดยมีการพัฒนาระบบบริหารงานการจัดการเพื่อความมันคงของ
่
ผลผลิต และผลก� ำ ไรของชาวไร่ 0 อีก ทัง้ ยัง พัฒ นานวัต กรรมเพื่อ เพิ่ม
ศัก ยภาพขององค์ก รและชาวไร่0 พร้อ มกับ การส่ง เสริม การเรีย นรู้ข อง
บุคลากรและชาวไร่ออ้ ยให้เติบโตมันคงไปพร้
่
อมกัน
BRR continually conducted several career development
projects for people in our neighboring communities, for example,
hand-woven reed mat learning center project at Sokdu community
and hand-woven sarong learning center at Khuborn community.
Besides, BRR extended our career development project to the nearby
educational institutes by initiating a pilot career development scheme
for local primary school students (BRR’s Moderate Class, More
Knowledge or Outside Classroom Learning for Sustainable Living),
a food processing program at Ban NongKwang Primary School, Buriram
Educational Area District Office 4. Under this scheme, a Community
Enterprise was established with the theme“Little Business, Moral
Principal, Creative Economy”. With the input both idea and financial
support from BRR’s CSR team, we have successfully encouraged
community and school to work together under self-sufficiency concept.
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ความหลากหลายทางชีวภาพ
Biodiversity
น�้ ำ ตาลบุ ร ี ร ัม ย์ เ ข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการน� ำ
ประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทยกลับคืนสู่ธรรมชาติ
ร่ว มกับ องค์ก ารสวนสัต ว์แ ห่ง ประเทศไทยและส่ว น
ราชการ0อื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งการเข้าร่วมโครงการนี้
ถือ ว่ า เป็ น ประวัติศ าสตร์ใ หม่ ข องงานทางด้า นการ
อนุ รกั ษ์สตั ว์ป่าของประเทศไทยที่พยายามพลิกฟื้ น
กลุ่มประชากรสัตว์ป่าทีเ่ คยสูญพันธุ์จากธรรมชาติให้
กลับ มาอีก ครัง้ หนึ่ ง อีก ทัง้ ยัง เป็ น การเชื่อ มต่ อ ถิ่น
อาศั ย และแผนที่ ก ารกระจายของประชากรนก
กระเรียนพันธุ์ไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่เี คย
ขาดหายไป0รวมทัง้ ลดการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีว ภาพและความหลากหลายทางพัน ธุ ก รรม
ซึง่ จะมีผลดีต่อกลุ่มประชากรนกกระเรียนพันธุไ์ ทยใน
อนาคตนอกจากนี้0ด้วยความทีน่ กกระเรียนพันธุ์ไทย
เป็ น สัต ว์ท่ีสู ญ พัน ธ์ ไ ปแล้ว ตามธรรมชาติแ ละมีถิ่น
อาศัยจ�ำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มแถบประเทศเอเชียตะวัน
ออกเฉี ย งใต้ ท� ำ ให้ เ ป็ นหนึ่ ง ในนกที่ นั ก ดู น กจาก
ประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
รวมถึงประเทศไทยเองให้ความ
สนใจ0ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของความหลาย
หลายทางชีวภาพและการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม0บริษทั
น�้ำตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์การสวน
สัตว์แห่งประเทศไทย กรมชลประทาน และส่วนราชกา
รอืน่ ๆ ของจังหวัดบุรรี มั ย์ อยูร่ ะหว่างการจัดสร้างศูนย์
อนุ รกั ษ์พน้ื ทีช่ ุ่มน�้ำและนกกระเรียนพันธุไ์ ทย บริเวณ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน�้ำห้วยจระเข้มาก0จังหวัด
บุ ร ี ร ัม ย์ 0 เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ก ับ คนท้ อ งถิ่ น 0 ผู้ ท่ี ส นใจ
และบรรดานักดูนกจากทัวโลก
่
กล่าวได้ว่าการมีนก
กระเรียนพันธุไ์ ทยอยูใ่ นธรรมชาติ ยังสามารถต่อยอด
ไปสูก่ ารท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ ซึง่ เป็ นกิจกรรมทีก่ ำ� ลัง
ได้รบั ความนิยม0โดยเป็ นรูปแบบการพัฒนาการท่อง
เทีย่ วทีค่ ำ� นึงถึงสภาพแวดล้อม ผูท้ ม่ี าท่องเทีย่ วจะได้

รับ ทัง้ ความรู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ การอนุ ร กั ษ์ พ้ืน ที่ชุ่ม น�้ ำ
และการอนุ รกั ษ์และอยูร่ ว่ มกับสัตว์ปา่ หายากควบคูไ่ ป
พร้ อ มกับ ความสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น จากความ
สวยงามของนกกระเรียนพันธุไ์ ทยตามธรรมชาติ และ
การช่วยสนับสนุนให้ชมุ ชนท้องถิน่ ได้เข้ามามีสว่ นร่วม
เป็ นการเพิม่ รายได้0ช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ชุมชนให้ดขี น้ึ รวมถึงลูกหลานคนไทยในอนาคต ก็ยงั
คงมีโอกาสได้เห็นนกกระเรียนพันธุไ์ ทยในธรรมชาติ
Buriram Sugar has participated in the
Eastern (Thai) Sarus Crane reintroduction
Project, initiated by Thailand’s Zoological Park
Organization, to reintroduce Sarus Cranes in the
wild as well as educate locals and public on the
importance of crane bird, one of the most
important endangered species in Southeast
Asian. Together with Zoological Park Organization,
the Royal Irrigation Department and Buriram
Province, BRR is to fund and construct Thai
Sarus Crane and Wetland Learning Center at
Huay Jorrakaemak Reservoir Non-Hunting Area
in Buriram Province to educate public on this
subject and provide venue for worldwide bird
watchers. The joint-working project is a new
chapter of wildlife conservation program in
Thailand that shows the effort of both public and
private sectors in building a harmonized living
conditions for man and animal.
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บทสรุป
Conclusion
		
น�้ำตาลบุรีรัมย์ ได้น�ำแนวคิดของปรัชญา “น�้ำตาลสร้างในไร่” อันจะมุง่ ไปสูค่ วามยังยื
่ นได้นนั ้
องค์กรต้องมีการถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างบูรณาการและมีความชัดเจนที่จะต้องการ
สร้างความยังยื
่ นให้กบั องค์กรท�ำให้น้� ำตาลบุรรี มั ย์ได้เล็งเห็นว่า ชุมชน เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งของ
น�้ำตาลบุรรี มั ย์ ทีต่ อ้ งคอยช่วยเหลือเกือ้ กูลสมาชิกในบ้านของเรา น�้ำตาลบุรรี มั ย์จงึ มีการจัดกิจกรรมมวลชน
สัมพันธ์ให้กบั ชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมกิจกรรม ดังนี้
การส่ งเสริ มสุข ภาพ เช่น โครงการหน่ ว ยแพทย์เ คลื่อ นที่ การเสริม สร้า งสุข ลักษณะภายใน
โรงเรียน ผ่านโครงการ “คืนความรูส้ เู่ ยาวชน”
การสนับสนุนการศึกษา เช่น โครงการคืนความรูส้ เู่ ยาวชน โครงการ BRR ลดเวลาเรียนเพิม่
เวลารู้ โครงการเกษตรอินทรียแ์ บบบูรณาการเพือ่ อาหารกลางวันของนักเรียน
ส่งเสริมอาชีพเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพเสือ่ กกทอมือ
โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าซิน่ ตีนแดง และการก่อตัง้ ศูนย์การเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมอาชีพต่างๆ
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวฒ
ั นธรรมต่างๆ เช่น โครงการทอดกฐิน กิจกรรมรดน�้ำด�ำหัวผูใ้ หญ่
ซึง่ จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี เช่น กิจกรรมวันเข้าพรรษา-ออกพรรษา กิจกรรมวันลอยกระทง
น�้ำตาลบุรรี มั ย์เชือ่ ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมคือหนึ่งในกุญแจส�ำคัญทีจ่ ะน�ำองค์กรให้เติบโตไปอย่าง
ยังยื
่ นควบคูไ่ ปกับการพัฒนา สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของประเทศชาติสบื ไป
		
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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