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BURIRAM SUGAR

ด้้วยปรััชญา : น้ำำ��ตาลสร้้างในไร่่

บริษัท น้ำ�ตาลบุรีรัมย์ จำ�กัด(มหาชน)
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ดิินแดนอ้้อยหวาน น้ำำ��ตาลสวย
ชาวไร่่ร่ำำ��รวย และมีีความสุุข

บริิ ษััท น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ จำำ�กััด(มหาชน) ดำำ�เนิินธุุรกิิจ มาตั้้�งแต่่ ปีี พ.ศ. 2507 มีีทุนุ
จดทะเบีียน  676,750,000.00 บาท มีีสถานะเป็็ นบริิ ษััทมหาชน  โดยจดทะเบีียนซื้้ �อขาย
ั � 6 พฤศจิิกายน  2557 โดยใช้้
หลัักทรััพย์์ในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ตั้้�งแต่่วันที่่
สััญลัักษณ์์ “BRR” สำำ�นัักงานใหญ่่ ตั้้ �งอยู่่� ที่่� 237 หมู่่�ที่่� 2 บ้้ านสาวเอ้้  ตำำ�บลหิินเหล็็กไฟ
อำำ�เภอคููเมืือง จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
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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Message form Director

ตลอดระยะเวลากว่่า  50 ปีี แห่่งการพััฒนาและเติิบโต
อย่่างต่่อเนื่่�องของน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์นั้้ �น   กล่่าวโดยรวมได้้ ว่าการ
่ สร้้าง
โอกาสทางธุุรกิิจและการเตรีี ยมความพร้้อมเพื่่�อรัับมืือกัับอุุปสรรค
และความท้้ าทายต่่างๆย่่อมทํําไม่่ได้้ หากปราศจากรากฐานอััน
แข็็งแกร่่ง ซึ่่ง� ก็็คืือกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจที่่�เหมาะสม ความโปร่่งใสและ
ธรรมาภิิบาลในการดํําเนิินธุุรกิิจ ความปลอดภััยในการทํํางาน
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้ อม การดููแลเกษตรกรและ
ชุุมชนอย่่างใกล้้ ชิิด การยอมรัั บจากสัังคม และที่่�สํําคัญ
ั คืือการ
พัั ฒ นาศัั กย ภาพและสวัั ส ดิิ ภ าพของพนัั ก งานอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
สิ่่�งเหล่่านี้้ �นอกจากจะเป็็ นรากฐานที่่�มั่่นค
� งแล้้ วยังั เป็็ นปัั จจัยที่่
ั �ทำำ�ให้้
เกิิดการความร่่ วมมืือร่่ วมใจและช่่วยสร้้างคุุณค่่าให้้ กับั ผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียทุกุ ฝ่่ายอย่่างเป็็ นรููปธรรมและยั่่�งยืืน
การดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อความยั่่�งยืืนของน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์
เป็็ นสิ่่�งที่่�สำ�ำ คััญยิ่่�งต่่อการบริิ หารจััดการองค์์กรและต่่อการพััฒนา
สัังคมในยุุคปัั จจุุบัันที่่� เปลี่่� ยน แปลงอย่่างรวดเร็็ ว การที่่� น้ำำ�� ตาล
บุุรีีรััมย์์จะเติิบโตอย่่างมั่่�นคงได้้ นั้้ �นจำำ�เป็็ นต้้ องมีีเป้้าหมายเชิิงสัังคม
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกรอบการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนด้้ วย  เช่่น การรัักษาสิ่่ง�
แวดล้้ อม การสร้้างความเสมอภาค  และความเป็็ นธรรมทางสัังคม
การพััฒนาเศรษฐกิิจที่่�ส่ง่ เสริิ ม การกระจายรายได้้  การส่ง่ เสริิ ม
และการยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของคนในสัังคม การสร้้างความ
สััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีียขององค์์กร  อันปร
ั ะกอบด้้ วย         
ผู้้�ลงทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�นพนัักงาน ลููกค้้ า คู่�ค้่ ้ าต่า่ งๆ ตลอดจนชุุมชนที่่�อยู่่�
แวดล้้ อมที่่�ตั้้ �งขององค์์กร โดยประเด็็นต่า่ งๆที่่�กล่าว
่ มานี้้ �เป็็ นเรื่่� อง
สำำ�คััญ และเป็็ นสิ่่ง� ที่่�น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ได้้ คำำ�นึึงถึึงมาโดยตลอด ในการ
ั �
ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้ ประสบผลสำำ�เร็็จ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในปัั จจุบัุ นที่่
ผลสำำ�เร็็ จของการดำำ�เนิินธุุรกิิจไม่่ได้้ วัดั จากผลประกอบการเพีียง
อย่่างเดีียวหากแต่่ยัังรวมไปถึึงการตอบสนองต่่อความคาดหวััง
ของสัังคมด้้ วยซึ่่�งจะมีีส่่วนสำ�ำ คััญต่่อความอยู่่�รอดและการเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กรในอนาคต การพััฒนาองค์์กรให้้ เติิบโตอย่่าง
มั่่�นคงและมีีส่วนร่
่ ่วมในการพััฒนาสัังคมและประเทศให้้ ยั่่ง� ยืืนนั้้�น 
น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ได้้ จัดั กิิจกรรมเพื่่�อความยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่�องและ

ถืื อว่่ า งานด้้ านนี้้ เ� ป็็ นส่่ วน หนึ่่� ง ของกลยุุ ท ธ์์ แผนงานและ
กระบวนการดำำ�เนิินงานที่่�สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้ กับั บริิ ษััทและช่่วยเพิ่่�ม
ประสิิทธิิ ภาพการดำำ�เนิิ นธุุรกิิจขององค์์ กรใหก้้ าวไปสู่่�การเจริิ ญ
เติิบโตอย่่า งเข้้ มแข็็งที่่� สำำ� คััญ ผู้้�บริิ ห ารองค์์ กรต้้องสร้้ างสมดุุล
ระหว่่า งการดำำ� เนิิ น ธุุรกิิ จ และความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่อ สััง คมและสิ่่�ง
แวดล้้ อมควบคู่่กั� นั ไป   
ตลอดปีี 2562 ที่่�ผ่าน
่ มา น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ได้้ มุ่่�งเน้้ นการยก
ระดัับความเป็็ นอยู่่�ที่่�ดีีของคนในชุุมชนผ่่านโครงการอาชีีพเสริิ ม
ต่่างๆ ได้้ แก่่ โครงการส่่งเสริิ มอาชีีพเกษตรอิินทรีี ย์์ชุมุ ชนโนนกลาง
โครงการส่่งเสริิ มอาชีีพปุ๋๋�ยหมัักอิินทรีี ย์์ชุมุ ชนโนนเต่่าทอง โครงการ
ส่่งเสริิ มอาชีีพตััดเย็็บเสื้้ �อผ้้ าชุมุ ชนสาวเอ้้ โครงการเกษตรอิินทรีี ย์์
บููรณาการเพื่่�ออาหารกลางวััน  โรงเรีี ยนในเขตพื้้นที่่
� �ส่่งเสริิ มการ
ปลููกอ้้ อย  และโรงเรีี ยนบ้้านหนองขวางภายใต้้ โครงการ  “BRR ลด
เวลาเรีี ยนเพิ่่�มเวลารู้้�” อีีกทั้้ �งเรายัังได้้ ทำำ�กิิจกรรมสร้้างความเข้้ ม
แข็็งของกลุ่่�มคนในชุุมชน  และจััดกิิจกรรมศึึกษาดููงานเพื่่�อพััฒนา
และสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้ แก่่ผลิติ ภััณฑ์์ นอกเหนืือจากนี้้ � น้ำำ ��ตาล
บุุรีีรััมย์์ ได้้ ร่่วมกัับส่่วนราชการและภาคเอกชน  อาทิิ องค์์การสวน
สััตว์์ในพระบรมราชููปถััมภ์์ฯ ส่่วนราชการต่่างๆ ในจัังหวััดบุุรีีรััมย์์
บริิ ษััททรูู คอร์์ ปอเรชั่่�น  จำำ�กััด (มหาชน) และบริิ ษััท ไทยแอร์์ เอเชีีย 
จำำ�กััด เป็็ นต้้น จัดั สร้้างศููนย์์เรีี ยนรู้้�พื้้ �นที่่�ชุ่่�มน้ำำ ��และนกกระเรีี ยนพันธุ์์�
ั
ไทย ณ จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ เพื่่�อเป็็ นแหล่่งศึึกษาเรีี ยนรู้้�สำำ�หรัับประชาชน
ทั่่�วไปที่่�มีีความสนใจในวิิถีีธรรมชาติิของนกกระเรีี ยนและระบบ
นิิเวศของพื้้ �นที่่�ชุ่่�มน้ำำ �� โดยบริิ ษััทให้้ คำำ�มั่่�นว่าจ
่ ะมุ่่�งดำำ � เนิิ น ภารกิิจ
เพื่่�อความยั่่�งยืืนตลอดจนสร้้างความเชื่่�อมั่่�นการยอมรัับ และความ
ไว้้ วางใจจากชุุมชนและสัังคมต่่อไป
สุุดท้้ ายนี้้ � ในนามคณะกรรมการบริิ ษััท ขอขอบคุุณนักั
ธุุรกิิจไร่่อ้้อย ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้ าคู่�ค้่ ้ า  พนัักงาน และผู้้�มีีส่วน
่ ได้้ เสีีย
่ ที่่�สนัับสนุุนและมีีส่วนช่
่ วยพั
่ ฒ
ั นาบริิ ษััทให้้ เจริิ ญก้้ าวหน้้ า          
ทุุกท่าน
บริิ ษััทจะยึึดมั่่�นดำำ�เนิินตามวิิสัยทั
ั ศั น์์และพัันธกิิจเพื่่�อพััฒนาธุุรกิิจ
น้ำำ ��ตาลทรายและพลัังงานทดแทนให้้ เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนควบคู่่�กัับ
ชุุมชนและสัังคมสืืบไป 

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริิ หาร
บริิ ษััท น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ จำำ�กััด(มหาชน)
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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 2019, 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. Besides, Buriram Sugar in cooperation with various public
and private organizations – Zoological Park Organization under the Royal Patronage, Buriram              
Provincial authorities, True Corporation PLC and Thai AirAsia Co., Ltd. established Wetland and
Sarus Crane Learning Center in Buriram Province, Thailand with the aim to educate general public
on the importance of wetland eco-system and livelihood of the rare Sarus Crane.
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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ภาพรวม
ก ล ุ่ม บ ร ิ ษ ัท
โดย สำำ�นัักมวลชนสััมพัันธ์์และสื่่�อสารองค์์กร
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Value Chain

ธุุรกิิจต้้นน้ำำ��
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(102-46),(102-47),(102-49)(102-49),(102-50),(102-51),(102-52)
ธุุรกิิจปลายน้ำำ��

บริิ ษััท น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ จำำ�กััด(มหาชน) ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
มาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2507 มีีทุนจ
ุ ดทะเบีียน  676,750,000 บาท                             
มีีสถานะเป็็ นบริิ ษััทมหาชนโดยจดทะเบีียนซื้้ �อขายหลัักทรััพย์์
ในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่� 6 พฤษจิิกายน  
2557 โดยใช้้ สัญ
ั ลัักษณ์์ “BRR”
รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2562 ฉบัับนี้้ �ครอบคลุุม
ระยะเวลาตั้้�งแต่่ วัันที่่� 1 มกราคม 2562 ถึึง 31 ธัันวาคม 2562
โดยมีีแนวทางการรายงานที่่�สอดคล้้ องกัับ Global Reporting
Initiative ฉบัับ Standard ระดัับ Core ใน ประเด็็นต่่อไปนี้้ �                
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม ความปลอดภััย  โดยมีี แ นวทางการรายงาน                    
ที่่�สอดคล้้ องกัับ Global Reporting Initiative ฉบัับ Standard  
ระดัับ Core ใน ประเด็็นต่อ่ ไปนี้้ �
พลัังงาน พลัังงานรวม ประกอบด้้ วยพลัังงานความ
ร้้อนและพลัังงานไฟฟ้้าที่่�ใช้้ ในพื้้นที่่
� �บริิ ษััทหรืือพื้้นที่่
� �โรงงาน
โดยปริิ มาณพลัังงานความร้้อนเก็็บ ข้้ อมููลจากปริิ มาณเชื้้อ�
เพลิิงจากหลัักฐานการบััญชีีหรืือการอ่่านค่่าจากมิิเตอร์์ คููณ
ด้้ วยค่่าความร้้อน สำำ�หรัั บปริิ มาณพลัังงานไฟฟ้้าเก็็บข้้ อมููล
จาก ใบแจ้้ งหนี้้ �จากผู้้�ขายไฟฟ้้า
มลพิิ ษ อากาศ ฝุ่่�น  ออกไซด์์ ข องซัั ล เฟอร์์ และ
ออกไซด์์ ข องไนโตรเจน คำำ � นวณโดยใช้้ ผลความเข้้ มข้้ น
จากการตรวจวัั ด ตามที่่� ก ฎหมายกำำ � หนดคููณกัั บ อัั ต รา
การไหล ของลมชั่่�ว โมงการทำำ � งานเครื่่� อ งจัักร  และ น้ำำ ��
ขยะ ขยะแบ่่งเป็็ น  2 ประเภทจคืือขยะอัันตราย
และขยะไม่่อันั ตรายตามประกาศ กระทรวงอุุตสาหกรรม เรื่่� อง
การกำำ�จััดสิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้ แล้้ วการรายงานปริิ มาณ
ขยะที่่�เกิิดขึ้้ �นและการจััดการ จะมาจากการชั่่�งน้ำำ ��หนััก
ความปลอดภััย ข้้ อมููลจำำ�นวนพนัักงานโดยเก็็บข้้ อมููล
จากพนัั ก งานบริิ ษัั ท พนัั ก งานสัั ญ ญาจ้้ างและพนัั ก งาน
ชั่่�วคราวคำำ�นวณชั่่�วโมงการทำำ�งาน  เป็็ นข้้ อมููลจากพนัักงาน
บริิ ษััท และพนัักงานสััญญาจ้้ างระบบบัันทึึกเวลา ทำำ�งานจาก
สายฝ่่ ายทรัั พ ยากรบุุคค ลและธุุ รการ และเจ้้ า หน้้ าที่่� ควา ม
ปลอดภััยประจำำ�โรงงาน

ABOUT THIS REPORT

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 2019 Sustainability Report, covers a period
of January 1, 2019 – December 31, 2019, is in accordance
with Global  Reporting Initiative (GRI - Standard) 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..
Waste is categorized into 2 groups, hazardous
and general wastes according to the Ministry of Industry’s
Announcement on Sewage Disposal. Amount of wastes
is managed by weight.
The safety of staffs and business partners’              
information is collected from full time and part time staffs
database as well as from staffs of contractors multiple
with working hours.
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การระบุุประเด็็นสำำ�คััญ

IDENTIFIED MATERIAL ASPECT AND BOUNDARIES
(102-54)

การจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ประจำำ�ปีี 2562 ฉบัับนี้้ �ระหว่่าง วัันที่่�1 มกราคม 2562 ถึึง
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 แสดงถึึงการรายงานด้้ านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ซึ่ง่� เนื้้ �อหาของ
รายงานประกอบไปด้้ วย ด้้านเศรษฐกิิจ ด้้านสังั คม และด้้ านสิ่่ง� แวดล้้ อม โดยแสดงถึึงกรอบการดำำ�เนิินงาน
ความรัั บผิิดชอบต่่อสัังคมอย่่างมีีแบบแผนซึ่่�งจะสอดคล้้ องกัับความมุ่่�งมั่่�นในการเป็็ นสถานประกอบการที่่�
พััฒนาควบคู่่ไ� ป พร้้อมกัับชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน ตามนโยบายที่่�ว่า 
่

“การพััฒนาธุุรกิิจควบคู่่�กัับการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม และสร้้างความเจริิญให้้กัับชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน”
This 2019 sustainability report (January 1 – December 31, 2019) 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.

“Business Development in parallel with Environmental
Preservation and Communities ‘ Sustainable Development”
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รายงานฉบัับนี้้จ� ะสะท้้ อนถึึงกรอบการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�รัับผิิดชอบต่่อสัังคม   
โดยครอบคลุุมตั้้�งแต่่ประเด็็นของ ธรรมาภิิบาลและจรรยาบรรณทางธุุรกิิจการจัดั การ   
ด้้ านสิ่่ง� แวดล้้ อม แรงงาน ผู้้�บริิ โภค สิิทธิิมนุุษยชน  การพััฒนาส่่งเสริิ มอาชีีพชุุมชน                            
ให้้ มีีความยั่่�งยืืน  ตลอดจนผู้้�มีีส่วน
่ ได้้ เสีียอย่่างชััดเจน ซึ่่ง� รายงานฉบัับนี้้ �ได้้ จัดั ทำำ�จาก
ข้้ อมููลที่่�เป็็ นข้้อเท็็จจริิ ง โดยสามารถตรวจสอบได้้ จากแหล่่งข้้ อมููลทั้้�งจากภายในและ
ภายนอกของน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์  
รายงานฉบัับนี้้ �ยัังมีีเนื้้ �อหาสาระที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในการสร้้างความเข้้ าใจ 
เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ให้้ พนัักงานได้้ นำำ�ไปเป็็ นแนวทางในการ
ประยุุกต์์ใช้้ กับั งานด้้ าน  “CSR” ทั้้�งภายในองค์์กรและภายนอกองค์์กร ซึ่ง่� จะนำำ�ไปสู่่�
การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กรให้้ พัฒ
ั นาต่่อไปได้้ อย่่างยั่่�งยืืน
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.

12

รายงานแห่งความยั่งยืน 2562 I Sustainability Report 2019
บริษัท น้ำ�ตาลบุรีรัมย์ จำ�กัด(มหาชน) I

รายงานแห่งความยั่งยืน 2562 I Sustainability Report 2019
I บริษัท น้ำ�ตาลบุรีรัมย์ จำ�กัด(มหาชน)

กระบวนการประเมิินประเด็็นที่่�สำำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืน

IDENTIFIED MATERIAL ASPECT AND BOUNDARIES
(102-46),(102-47),(102-49)(102-49),(102-50),(102-51),(102-52)

น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ คำำ�นึึงถึึงประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ทั้้ �งภายในและภายนอกองค์์กร รวมถึึงพิิจารณาประเด็็นที่่�
สอดคล้้ องกัับความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีียทุกกลุ่่�
ุ มจในด้้ านจเศรษฐกิิจจสังั คมจสิ่่�งแวดล้้ อม เพื่่�อใช้้ ในการประเมิินประเด็็นที่่�
สำำ � คััญ ต่่ อ ความยั่่�ง ยืืนของบริิ ษัั ท ฯ โดยนำำ � หลัักการปร ะเมิิ นปร ะเด็็ นที่่� สำำ � คััญ ต่่ อ ความยั่่�ง ยืืน (Materiality Assessment)
ของ  Global Reporting Initiative (GRI) มาประยุุกต์์ใช้้  ซึ่ง่� ประกอบด้้ วยขั้้ �นตอนดััง ต่่อไปนี้้ �
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.

ขั้้�นตอนที่่� 1: การระบุุประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(IDENTIFICATION)
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การระบุุประเด็็นสำำ�คััญที่่�มีีผลกระทบต่่อความยั่่�งยืืนของ   บริิ ษััทฯ ซึ่่ง� ครอบคลุุมใน
มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ สังั คมและสิ่่�งแวดล้้ อม โดยพิิจารณาจาก กลยุุทธ์์เชิิงธุุรกิิจ ความเสี่่�ยง
ความท้้ าทาย ความคาดหวััง ตััวชี้้ �วััดมาตรฐานของ GRI แนวโน้้ มของธุุรกิิจโลกและในกลุ่่�ม
อุุตสาหกรรมเดีียวกััน อีีกทั้้ �งความสนใจของผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีียทั้้ �งภายในและภายนอกองค์์กร
รวมถึึงการรวบรวม ประเด็็นต่่างๆที่่� ใกล้้ เ คีี ย งกัันมาจััด เป็็ นกลุ่่�มประเด็็น  (Aspects)                            
อัันเป็็ นการนำำ�ไปสู่่�การบริิ หารจััดการของบริิ ษััทฯ ได้้ อย่่างเหมาะสมกัับผู้้�มีีส่วน
่ ได้้ เสีียทุกุ ฝ่่าย 
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.
โดยศึึกษาจาก
• แนวปฏิบตั ิการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ บมจ.น�้ำตาลบุรีรัมย์ และบริ ษัทฯ ในเครือ
• แนวทางปฏิบตั ิสากล ได้ แก่ GRI Standard ,และอื่นๆ
• การรับฟั งความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ เสียทังภายในและภายนอกองค์
้
กร
• การส�ำรวจความผูกพันของพนักงานประจ�ำปี
• การส�ำรวจความพึงพอใจของชุมชน 
• การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้ า 
• กระบวนการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
•  การรับข้ อร้ องเรี ยนผ่านช่องทางต่างๆ
•  การประเมินความเสี่ยงขององค์กร 
• การประชุมเชิงปฏิบตั ิการร่วมกับกลุ่มผู้ บริ หารของ บริ ษัทฯ
• Sustainable Development Approach for BRR and subsidiary companies.
• International Standards – GRI Standard, 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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ขั้้�นตอนที่่�2 : การจััดลำำ�ดัับประเด็็นที่่�สำำ�คััญ
Continuous Review Development

ขั้้�นตอนที่่�4 : การพััฒนาการรายงานอย่่างต่่อเนื่่�อง (REVIEW)
Step 4: Continuous Report Development

จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ โดยพิิจารณาแนวโน้้ มผลกระทบที่่�มีีต่อ่ การดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิ ษััททั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาวและความสำำ�คััญ.ความสนใจของผู้้�มีีส่วน
่ ได้้ ส่วน
่ เสีียผ่าน
่
การสััมภาษณ์์ผู้้�มีส่ี วน
่ ได้้ ส่วน
่ เสีียภายนอก ได้้ แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น  นัักลงทุุน ลููกค้้า พนัักงาน และชุุมชน
เพื่่�อกลั่่�นกรองประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนที่่�สำำ�คััญซึ่่ง� นำำ�เสนอในรายงานฉบัับนี้้ � และกำำ�หนด
ขอบเขตของแต่่ละประเด็็นโดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบที่่�มีต่ี อ่ การดำำ�เนิินธุุรกิจิ และผลกระทบต่่อผู้้�มีี
ส่่วนได้้ ส่วน
่ เสีียทั้้ �งภายในและภายนอกขององค์์กร  Continuous Review Development The
report’s continuous review and development is conducted to ensure the issues reflect
stakeholders’ expectation and interests.
การนำำ � ประเด็็นที่่� ไ ด้้ จากการวิิเ คราะห์์ ใ นขั้้�น ตอนที่่� 1 มาพิิ จารณาความสำำ � คััญ
ตามเกณฑ์์ การปร ะเมิิ นควา มเสี่่� ยงใน 2 มิิ ติิ คืื อ
• 1) ผลกระทบ (ซึ่งเป็ นการประเมินผลกระทบก่อนมีมาตรการควบคุม)และโอกาสที่มี
นััยสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ Outside  Receiving compplaints and recommendations via different channels
• 2)ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียให้ ความสนใจ ระหว่างคะแนน  1-5 Sustainable
group meeting to review report and works on sustainable development

จััดการทบทวนและพััฒนาการรายงานอย่่างต่่อเนื่่�องโดยทวนสอบรายงานความ
ยั่่�งยืืนเพื่่�อให้้ มั่่น� ใจว่่าการกำำ�หนดประเด็็นที่่�สำำ�คััญของบริิ ษััทฯ ตอบสนองต่่อความคาดหวััง
และความสนใจของผู้้�มีีส่วน
่ ได้้ เสีีย  และพััฒนา กระบวนการมีีส่วนร่
่ ่วมกัับผู้้�มีีส่วน
่ ได้้ เสีียเพื่่�อ
สะท้้ อนถึึงประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่วน 
่ ได้้ เสีียให้้ มีีความสนใจได้้ ดีียิ่่�งขึ้้ �นSustainability 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.
• การทวนสอบรายงานความยัง่ ยืนโดยหน่วยงานภายนอก 
• การรับข้ อร้ องเรี ยนและข้ อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ
• การประชุมกลุม่ ย่อยจากหน่วยงานความยัง่ ยืน  เพื่อทบทวนการรายงาน ผลการด�ำเนิน
งานด้้ านการพัฒ
ั นาอย่่างยั่่�งยืืน
• Outsider review of sustainability report
• Receive complaints and recommendations via different channels
• Sustainable group meeting to review report and works on sustainable development

ขั้้�นตอนที่่� 3: การทวนสอบประเด็็นสำำ�คััญของรายงาน
VALIDATION

• การประชุมกลุม่ ย่อยแต่ละหน่วยงานเพื่อทบทวนระดับความส�ำคัญ ที่วเิ คราะห์จากผู้มสี วน
่ ได้
เสีียภายนอก 
• กลุม่ ผู้ บริหารของบริษทั ฯ ประชุมและทบทวนประเด็นทีส่ �ำคัญต่อความยัง่ ยืน ของบริษทั ฯ
• Review and prioritize issued derived from outside  stakeholders
• Executives review issues mattered to company’s sustainable development.

(102-55)
1.

ความสำำ�คััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย Importance to stakeholder

การจััดทำำ�ผลสรุุปประเด็็นที่่�สำำ�คััญต่่อบริิ ษััทฯ โดยรวบรวมผลการ ประเมิินประเด็็น
ที่่�สำ�ำ คััญและระบุุความสอดคล้้องประเด็็นที่่สำ� �ำ คััญกัับหมวดการรายงานของGRI (GRI Aspects)
เสนอต่่อหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบเพื่่�อพิิจารณาประเด็็นสำำ�คััญด้้ านความยั่่�งยืืน  ขอบเขตของ
รายงานและตรวจสอบการประเมิินดังั กล่่าว  เพื่่�อให้้ มีีความสมบููรณ์์และครอบคลุุมประเด็็น 
สำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิ ษััทฯ รวมถึึงการนำำ�เสนอผลสรุุปให้้ กับั คณะกรรมการจััดการของบริิ
ษััทฯ เป็็ นผู้้� ทบทวนและอนุุมัติั เิ นื้้ �อหาในประเด็็นสำำ�คััญ เพื่่�อนำำ�เสนอในรายงานความยั่่�งยืืน
ประจำำ�ปีี 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.

แผนภาพแสดงประเด็็นที่่�สำำ�คััญ
Material Apect Matrix
1
7

2

2.
3.

6

4.

3

5.

5

6.

4

7.

ต่ำำ�� LOW

สููง HIGH
ความสำำ�คััญต่่อน้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ Importance to business

ความรั บผิดชอบต่อชุมชนและ
สัังคม Communities
การรักษาและการจัดการสิ่ง
แวดล้้อม Environmental
protection and management
การจัดการทรั พยากรมนุษย์  
Human resources Development
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ติ อ่
แรงงานอย่่างมีีจริิยธรรม                              
Human rights and labor
treatment
ความหลากหลายทางชีวภาพ
Bio-diversity
นวัตกรรมและความรั บผิดชอบ
ต่่อผลิิตภััณฑ์์                                                                  
Innovation and products’
responsibility
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดแี ละ
ความโปร่่งใสภายในองค์์กร                        
Corporate governance and
transparency
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Framework

ข้้ อมููลของการทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนนี้้ �เป็็ นของกลุ่่�มบริิ ษััทที่่�มีีความเกี่่�ยวเนื่่�องกััน 
กล่่าวคืือ กลุ่่�มธุุรกิิจหลัักของบริิ ษััทคืือธุุรกิิจน้ำำ ��ตาล ธุุรกิิจไฟฟ้้าชีีวมวล และธุุรกิิจปุ๋๋�ยอิินทรีี ย์์
Information for this sustainability report belongs to Buriram Sugar Public
Company Limited and subsidiary companies namely sugar, electricity and fertilizer.

ขยะ
Waste

อุบัติเหตุ
Accident

การฝึกอบรม
Training

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
Environment

บริษัท
Companies
พลังงาน
Energy
BRR บริิ ษััท น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ จำำ�กััด(มหาชน)
Buriram Sugar Plc.
BSF บริิ ษััท โรงงานน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ จำำ�กััด
Buriram Sugar Factory Co., Ltd.

ความ
ปลอดภัย
Safety

การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
Human
Resources
Development

มลพิษทาง
อากาศ
Air Pollution

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

BRD บริิ ษััท บุุรีีรััมย์์วิิจัยั และพััฒนาอ้้ อย จำำ�กััด

Buriram Sugarcane Research and Development Co., Ltd.

BEC บริิ ษััท บุุรีีรััมย์์พลัังงาน จำำ�กััด
Buriram Energy Co., Ltd.
BPC บริิ ษััท บุุรีีรััมย์์เพาเวอร์์ จำำ�กััด
Buriram Power Co., Ltd.
BPP บริิ ษััท บุุรีีรััมย์์เพาเวอร์์ พลััส จำำ�กััด
Buriram Power Plus Co., Ltd.
KBF บริิ ษััท ปุ๋๋�ยตรากุุญแจ จำำ�กััด
Key Brand Fertilizer Co., Ltd.
SEW บริิ ษััท ชููการ์์ เคนอีีโคแวร์์ จำำ�กััด
Sugar Cane Ecoware Co.,Ltd.
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หัวข้อและขอบเขตผลกระทบภายในและภายนอกองค์กร

Issues and Scope of Effects Within and Outside of the Company
(102-42)

ขอบเขตของผลกระทบต่อองค์กร
Effects on the Company

ประเด็็นความยั่่�งยืืนของน้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์
BRR’s Sustainable Issues

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี •
และความโปร่่งใสภายใน
องค์์กร
•
Good governance and
transparency
•
•

นวัตกรรมและความรับ •
ผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
Innovation and
•
products’ responsibility

สิิทธิิมนุุษยชนและการ
•
ปฏิิบัติั ิต่อ่ แรงงานอย่่างมีี
จริิ ยธรรม
•
Human rights and
labor treatment

ประเด็็นความยั่่ง� ยืืนตามเกณฑ์์ GRI
ต่อ
Sustainable Issues
ภายในองค์กร
based on GRI

ต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ภายนอก
Outside
On inside
On outside
stakeholders
organizations
stakeholders

ความโปร่งใสและการ •
กำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายการต้าน
คอร์รัปชั่น
Good governance
and transparency
Anti-corruption
policy
•

การปฏิบัติตามนโยบาย
 การกำ�กับดูแลกิจการ
 จรรยาบรรณและคู่มือการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี The
enforcement of corporate governance policy
and good governance
handbook
การสร้างและสื่อสาร
วัฒนธรรมองค์กร Build
and communicate of
organization culture

คุณภาพของสินค้า
และผลิตภัณฑ์
Quality of goods
and products

การผลิตสินค้าที่มี
มาตรฐาน Produce
quality products

ความปลอดภัยของ
พนักงาน
Staffs’ safety

•

•

•

ผู้้�ถืือหุ้้�น, พนัักงาน, นััก
ธุุรกิิจไร่่อ้้อย,               
คู่่�ค้้า, ลููกค้้ า, สัังคม,
หน่่วยงานของรััฐ
Shareholders, staffs,
farmers, trade
partners, customers, social and
government
agencies

•
•

•

•

อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย Occupational health and safety
program
การตรวจสอบเครื่องจักร
และอุปกรณ์ในการทำ�งาน
Machinery and equipment’s maintenance
การปฏิบัติตามคู่มือความ
ปลอดภัย Safety handbook

•

ผู้้�ถืือหุ้้�น, พนัักงาน, นััก
ธุุรกิิจไร่่อ้้อย,    คู่่�ค้้า,
ลููกค้้ า, สัังคม
Shareholders, staffs,
farmers, trade
partners, customers
and social

•

พนักงาน,คู่ค้า, หน่วย
งานภาครัฐ Staffs,
trade partners and
government
agencies

ขอบเขตของผลกระทบต่อองค์กร
Effects on the Company

ประเด็็นความยั่่�งยืืนของน้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์
BRR’s Sustainable Issues

การพััฒนาทรััพยากร
มนุุษย์์

•

Human resources
development

•

ความหลากหลายทาง
ชีีวภาพ

•

Bio-diversity
การรัักษาสิ่่ง� แวดล้้ อมและ •
การจััดการสิ่่�งแวดล้้ อม
Environmental
preservation and
management

•

การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
Energy efficiency

•
•

การพัฒนาบุคลากร 
Human resources
development
การจัดสวัสดิการและ
สิิทธิิประโยชน์์
Welfare and
benefits

ประเด็็นความยั่่ง� ยืืนตามเกณฑ์์ GRI
ต่อ
Sustainable Issues
ภายในองค์กร
based on GRI

ต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ภายนอก
Outside
On inside
On outside
stakeholders
organizations
stakeholders

•
•

การฝึกอบรม Training
การจัดการปฏิสมั พันธ์
ระหว่่างนายจ้้ าง และ
ลููกจ้้ าง Employer and
employee interaction
activities

ความหลากหลายของ •
ธรรมชาติิและการ
อนุุรัักษ์์สิ่่ง� แวดล้้ อม
Bio-diversity and
environmental
protection

มาตรฐานสิง่ แวดล้ อม          
Environmental standard

การลดมลพิษทาง
อากาศ Air pollution
reduction
การจัดการกากของ
เสีียอุตุ สาหกรรม
Industrial waste
management

•

มาตรฐานสิง่ แวดล้ อม              
Environmental standard
ความเดือดร้อนของชุมชน 
Effects on communities

การลดการสิ้นเปลือง
พลังงาน Reduce
energy waste
การใช้พลังงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
Energy efficiency

•

•

•

การตรวจวัดพลังงานที่
ใช้ไป Measurement of
energy use
การจัดการพลังงาน Energy management

•

พนักงาน, ลูกค้า
,  หน่วยงานภาครัฐ
Staffs, customers, government
agencies

•

ชุุมชน, หน่่วยงานภาค
รััฐ, ลููกค้้ า Communitty, government
agencies and
customers

•
•

•
•
•

ชุุมชน, หน่่วยงานภาค
รััฐ, ลููกค้้ า                        
Communities,
government
agencies,                        
customers
ชุมชน, หน่วยงาน
ภาครัฐ Communities, government
agencies
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ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
Stake Holder

บทบาทต่่อผู้้�มีีส่วน
่ ได้้ เสีีย  บริิ ษััท น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ จำำ�กััด(มหาชน) ได้้ มีีการดููแลและคํํานึึงถึึงผู้้�มีี
ส่่วนได้้ เสีียทุุกกลุ่่�ม โดยเฉพาะในเรื่่� องสิิทธิิของผู้้�มีีส่วน
่ ได้้ เสีียตามกฎหมายหรืือข้้ อตกลงที่่�มีีกับั บริิ ษััทฯและ
ได้้ กํําหนดแนวทางการปฏิิบัติั ิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีียแต่่ละกลุ่่�มไว้้ อ ย่่า งชััด เจนใน.“คู่่�มืื อหลัักการกํํา กัับ ดููแล
กิิจการ” เพื่่�อให้้ บุคุ ลากรทุุกระดัับยึึดถืือเป็็ นแนวปฏิิบัติั โิ ดยถืือเป็็ นภาระหน้้ าที่่�ที่่�สํําคัญ
ั ของทุุกคน ดังั นี้้ �
BRR emphasizes its works under good governance. Our Board of Directors dedicates
to work under Good Corporate Governance initiated by the Stock Exchange of Thailand for the
benefits of business, shareholders and all parties. These include:
(102-40)

ผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางปฏิบัติ

ผู้ถือหุ้น
Shareholders

มุ่่�งเน้้ นการปฏิิบัติั ิหน้้ าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์และโปร่่งใสในการเปิิ ดเผยข้้ อมููลที่่�สำำ�คััญทั้้�งข้้ อมููลทางด้้ านการ
เงิินและข้้ อมููลอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างถููกต้้ อง ครบถ้้ วน และทัันเวลา
Focus on fair and transparent practices on information disclosure – financial and other. Our financial
data is linked to the Stock Exchange of Thailand website. It is reachable to all interested party.

ลูกค้า
Comsumer

ให้้ ความสำำ�คััญในการผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายผลิติ ภััณฑ์์และการบริิการที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพภายใต้้ เงื่่อ� นไขที่่�เป็็ นธรรม    
รวมทั้้�งการรัักษาความลัับของลููกค้้ า โดยไม่่นำำ�ไปเปิิ ดเผยหรืือใช้้ ในประโยชน์์ในทางมิิชอบ
Emphasis on manufacturing and distribution of high quality products and services on  a fairness
basis. Customers confidential is to be strictly kept.

ปฏิิบัติั ิต่อ่ พนัักงานทุุกคนอย่่างเป็็ นธรรม โดยให้้ ค่า่ ตอบแทนและสวััสดิิการที่่�เหมาะสม กำำ�หนดนโยบาย 
การดููแลความปลอดภััยและสภาพแวดล้้ อมในการทำำ�งาน รวมทั้้�งการสนัับสนุุนการพัฒ
ั นาความรู้้�และ
พนักงาน
ความสามารถของพนัักงาน
Staffs
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.
ั ญาที่่�ได้้ ตกลงกัันไว้้ อย่่างเป็็ นธรรม และมีีจรรยาบรรณที่่�ดีี ในการ
คู่ค้าและ คู่สัญญา ปฏิิบัติั ติ ามเงื่่�อนไขทางธุุรกิิจต่อ่ คู่่�สัญ
Trade Partners and ดำำ�เนิินธุุรกิิจ ตลอดจนปฏิิบัติั ติ ามข้้ อกำำ�หนดของกฏหมายและกฏระเบีียบต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Follow rules, regulations and agreed contract on fairly basis.
Contractors
ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม
Community and
Environments

ให้้ ความสำำ�คััญและรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคม โดยสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่างๆ กัับชุุมชนที่่�บริิ ษััทดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจอยู่่ต� ามโอกาส รวมทั้้�งปฏิิบัติั ติ ามกฏหมาย  และระเบีียบข้้ อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้ อม
อย่่างเคร่่งครััด และวางแนวทางในการควบคุุมผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้ อมอย่่างต่่อเนื่่�อง
Give priority to community and society’s responsibility. Support activities with communities as
well as adhere to environmental law.
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กลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย
Stake holder Classifield

ผู้มีส่วนได้เสีย
Stakeholders

ช่องทาง
Channel

ประเด็นที่ได้รบั จากผู้มีสว่ นได้เสีย
Issues from stakeholders

พนักงาน
Staffs

1. จดหมายข่าวภายใน บอร์ ดประชาสัมพันธ์ Internal
newsletter PR board
2. การสื่อสารผ่านระบบต่างๆ เช่น vdo conference
Communication via video conference, email
3. การประชุม อบรม สัมมนา                                       
Meeting, training, seminar
4. การประชุมสายงานประจ�ำเดือน                                    
Annual department meeting
5. การประชุมระหว่างหัวหน้ างานกับพนักงาน                           
Department meeting
6. การประเมินผลงานพนักงานประจ�ำปี                              
Annual staffs assessment

1.  สิิทธิิประโยชน์์และค่่าตอบแทนที่่�แข่่งขัันได้้     
      competitive fringe benefits and saraly
2.  ความก้้ าวหน้้ าตามตำำ�แหน่่งงาน                   
     career path
3.  การพััฒนาตนเอง
     Self Development
4.  ความปลอดภััยในการทำำ�งาน
     Work Safety
5.   สวััสดิิการ
      Walefare

คู่ค้าและ คู่สัญญา
Trade Partners and
Contractors

1.  การประชุุม อบรมในโอกาสต่่างๆ
     Meeting and training
2.  การเข้้ าร่่วมกิิจกรรมของบริิ ษััท
     Participate in company activities
3.  การสื่่�อสารผ่่านระบบต่่างๆ เช่่น โทรศััพท์์ อีเี มล์์  เว็็บไซต์์   
     Communication via telephone, email, website
4.   การสอบถามหรืือร้้องเรีี ยนผ่านช่
่ อ่ งทางที่่�จัดั ไว้้
     Enquiry and complaint via arranged channels

1. การจัดซื้อจัดจ้ างที่ยตุ ิธรรม และ มี
ความโปร่่งใส
           Fair and transparent purchasing
        system
2. การจ่ายคา่ สินค้า/ค่าจ้างตรงเวลา
     On-time payment
3.   ราคาทีีเหมาะสม
     Appropriate price

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
Community and
Environments

1.  การพบปะชุุมชน Communities’ meeting
2.  การร่่วมกิิจกรรมต่่างๆงของชุุมชน 
    Joint activities organizing
3.  กิิจกรรมส่่งเสริิ มอาชีีพภายในชุุมชน 
    Career development
4.  โครงการพััฒนาด้้ านการศึึกษา
    Educational Development project

1.  การลดภาวะ-ผลกระทบจากการผลิิตของ
     โรงงาน Reduce pollution from factory
2.  การส่่งเสริิมและการจ้้ างงานภายในชุุมชน
     Reduce pollution from factory
3.  การสนัับสนุุนกิิจกรรมภายในชุุมชน
    Support communities’ activities
4.  การยกระดัับความเป็็ นอยู่่ภ� ายในชุุมชน
     Enhance communities’ living standard

กลุ่่�มของผู้้�มีีส่วน
่ ได้้ เสีียแต่่ละกลุ่่�มที่่�ได้้ รัับผลกระทบจากการดำำ�เนิินงานของบริิ ษััทในการมีี
ส่่วนร่่วมกำำ�หนดประเด็็นความสำำ�คััญที่่�ผู้้�มีีส่วน
่ ได้้ เสีียซึ่ง่� ในแต่่ละกลุ่่�มมีี ดังั นี้้ �                    
Each stakeholder that has been affected from company business’s operations is
to be able to raise these issues.

(102-42),(102-43),(102-44)

ผู้มีส่วนได้เสีย
Stakeholders

ช่องทาง
Channel

ประเด็นที่ได้รับจากผู้มีสว่ นได้เสีย
Issues from stakeholders

1. มีการตรวจเยี่ยมเกษตรกร Farmers’ visits
2. การประชุม อบรม สัมมนา Meeting, training,
seminar
3. การเชิญนักธรก
ุ ิจไร่อ้อยร่วมงานหรือกิจกรรม
ต่่างๆFarmers are invited to join ceremonial
activities and others

1.   การเพิ่่�มผลผลิิต ลดต้้ นทุนุ
     Increase productivity and cost saving
2.   การพััฒนาเกษตร 
     Agricultural development
3.   ราคาอ้้ อยที่่�เหมาะสม
     Appropriate cane price
4.   ความยั่่�งยืืนทางอาชีีพและวััตถุุดิบิ (อ้้ อย)
      Raw material sustainable

ผู้ถือหุ้น
Shared Holder

1. รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นประจ�ำปี
        Minutes of the Ordinary General Meeting of
        Shareholders
2. รายงานประจ�ำปี Annual Report
3. การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย SET information disclosure
4. การจัดประชุมวิเคราะห์รายไตรมาส
        Quater’s Analyst meeting
5. การจัดประชุมแนะน�ำการลงทุน
        Investment Consult Meeting
6. การสื่อสารผ่านระบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์
อีีเมล์์ Communications via telephone, website,
and email.
7. การเยี่ยมชมกิจการ Site visit

1.   ผลตอบแทนที่่�เหมาะสมและสม่ำำ��เสมอ
     Appropriate returns
2.   การเจริิ ญเติิบโตของบริิ ษััท
     Company’s growth
3.   ความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้
     Transparent and accountable

ลูกค้า
Comsumer

1. การเยี่ยมลูกค้ า Customers’ visit
2. การเชิญลูกค่าเยี่ยมชมโรงงาน Factory’s visit
3. การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้ า                    
Customers’ satisfaction survey
4. การสื่อสารผ่านระบบต่างๆ0เช่น โทรศัพท์ อีเมล์
เว็็บไซต์์ Communications via telephone,
website and email
5. การสอบถามหรือร้ องเรี ยนผาน
่ ช่องทางที่จดั ไว้    
Enquiry and complaint via arranged channels

1. สิินค้้าที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ Quality products
2. การส่่งมอบสิินค้้าตรงตามความต้้ องการ,
  ตรงเวลา On time delivery
3. ราคาที่่�เหมาะสม Appropriate price

นักธุรกิจไร่อ้อย
(เกษตรกร)
Farmers
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นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์การดำ�เนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

(102-16)
ตามนโยบาย CSR ของ บริิ ษััท น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์  จำำ�กััด(มหาชน) ด้้ วยความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างให้้ ธุรกิ
ุ ิจ
มีีการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ควบคู่่กั� บั การพััฒนาสภาพชีีวิติ ความเป็็ นอยู่่ข� องเกษตรกรชาวไร่่อ้้อยและชุุมชนข้้ าง
เคีียงให้้ ดีีขึ้้ �น0บริิ ษััท0น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ จำำ�กััด (มหาชน) จึึงได้้ กำำ�หนดแนวนโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
(Corporate Social Responsibility – CSR) ที่่�ยึึดหลัักแนวคิิดตั้้�งแต่่เริ่่� มก่่อตั้้�งในปีี 2507 คืือ
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):

การดำำ�เนิินงานด้้ านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของ น้ำำ ��ตาลบุุรีีรัมั ย์์เริ่่�มต้้ นจากภายในองค์์กร และขยาย
ออกสู่่�ชุมุ ชนใกล้้เคีียงตลอดจนสัังคมในระดัับประเทศ โดยมีีกลยุุทธ์์หลัักในการดำำ�เนิินงาน  4 ประการ ได้้ แก่่
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:

Coporate Social Responsibility Policy

การพััฒนาธุุรกิิจควบคู่่�กัับการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
และสร้้างความเจริิญให้้กัับชุุมชนอย่่างยั่่ง� ยืืน
Growth in Business, Sound in Environment & Sustainability in Community Development

ภายใต้้กรอบปณิิธาน GCECS โปร่่งใส รัับผิิดชอบ สิ่่�งแวดล้้อม ชุุมชน ยั่่�งยืืน
Under GCECS determination on transparency, environmental

G - Governance

“โปร่่งใสในการประกอบธุุรกิจ  
ิ Conduct Business with Transparency”

C - Commitment
“มุ่่�งมั่่� นรัั บ ผิิ ด ชอบ Determination to Responsibility”

E - Environment
“รัั กษาสิ่่� ง แวดล้้ อม  Environmental Preservation”

C - Community
“สู่่�จุุด หมายพร้้ อมชุุม ชน” “Go Along with Community”

S - Sustainable
“เราจะอยู่่�ด้้ วยกัั น อย่่ า งยั่่� ง ยืืน” “Stay Sustainability”

Strategy on Corporate Social Responsibility

1
2
3
4

สร้ างส�ำนึกจิตสาธารณะในพนักงานและกระตุ้นให้ เกิดการมีสวนร
่ ่วมในโครงการจิตอาสาต่างๆ   ของบริ ษัทฯ  
Create public mind awareness among staffs and encourage them to  participate in Company’s
Public service projects

เน้ นการ ท�ำกิ จกรร มหรือโครงการCSRกับ ชุม ชนในเชิ ง ลึกโดยใช้ ปรั ช ญา”น�้ำตาลสร้ างในไร่ ”                     
Emphasis and apply “Sugar Made in the Field” philosophy on every CSR activities or projects.

ท�ำโครงการ ร่วมกับ สถาบันเอกชนหรือราชการ องค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลก�ำไรและชุมชนรอบๆบริเวณบริษทั ฯทีเ่ ป็ น
ผู้้�นำำ�ทางด้้ านความคิิดทางสัังคม Initiate joint-projects with tradition and not-tradition opinion leaders
government agencies, non-governmental organizations (NGOs) and surrounding communities.

น�ำผลพลอยได้ ทเี่ หลือจากกระบวนการผลิตน�้ำตาลทรายไปท�ำโครงการด้ าน  CSR ให้ เป็ นประโยชน์
ทั้้�งต่่อบริิ ษััทฯและสัังคม Use sugar production’s  by-products in CSR projects for society
and  business benefits
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ความโปร่่งใสและการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

(102-18,205-2,102-12)
ความมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาองค์์ กรให้้ เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนด้้ วยหลัักธรรมาภิิ บาลและ
จริิ ยธรรม เป็็ นอีีกสิ่่ง� หนึ่่ง� ที่่�กลุ่่�มบริิ ษััทให้้ ความสำำ�คญัั และพััฒนามาอย่่างต่่อเนื่่�องกลุ่่�มบริิ ษััทดำำ�
เนิินงานดว้้ ยความโปร่่งใส โดยมีีการเปิิ ดเผยข้้ อมููลตามหลัักเกณฑ์์ที่่�เหมาะสม เพื่่�อสร้้างความ
เป็็ นธรรมและเสริิ มสร้้างความเท่่าเทีียมกัันระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย นอกจากนั้้�นยัังจััดให้้ มีีระบบ
การตรวจสอบภายในโดยผู้้�ตรวจสอบอิิสระภายในและภายนอกองค์์กร  เพื่่�อความถููกต้้ องและ
ความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินกิิจการ
โดยในปีี 2562 บริิ ษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นสานต่่อการดำำ�เนิินตามนโยบายการต่่อต้้ าน
คอร์์ รััปชัน 
ั ตลอดจนการสื่่�อสารและประกาศเรื่่� องดัังกล่่าวไปยัังคู่่�ค้้าและผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกภาคส่่วน 
รวมทั้้�งได้้ จัดั อบรมให้้ บุคุ ลากรและรณรงค์์ภายในองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้ �ได้้ เปิิ ดช่่อง
ทางการแจ้้ งข้้ อร้้องเรีี ยนและข้้ อเสนอแนะ (Whistleblowing) เพื่่�อรัับข้้ อร้้องเรีี ยนจากผู้้�มีีส่วน
่ ได้้
่
อ่ งรัับความคิิดเห็็นและทางไปรษณีีย์์ซึ่ง่� ส่่งถึึงประธานกรรมการ ธรรมาภิิบาลโดยตรง
เสีียผ่านกล่
โดยในปีี ที่่�ผ่าน
่ มาไม่่ปรากฏข้้อร้้องเรีี ยนจากผู้้�มีีส่วน
่ ได้้ เสีีย 
นอกจากน้ัั�นกลุ่่�มบริิ ษััท ฯ ยัังได้้ ทบทวนคู่่�มืือการกำำ �กัับดููแลกิิ จการที่่�ดีีและจรรยา
บรรณธุุรกิิจฉบัับปรัับปรุุงครั้้�งที่่� 4 ซึ่่ง� ประกาศใช้้ ในปีี 2562 และเผยแพร่่คู่�มืื่ อดัังกล่่าวบนเว็็ปไซต์์
ของบริิ ษััท เพื่่�อให้้ สาธารณชนรัั บทราบด้้ วยนอกจากนั้้�นตามที่่�บริิ ษััทได้้ รัับการรัั บรองฐานะ
สมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบัติั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้ านการทุจุ ริิ ต(Collective Action Coalittion Against Corruption หรืือ CAC) เมื่่�อวัันที่่�7 มิิถุนายน 
ุ
2561 บริิ ษััทได้้ เตรีี ยมการที่่�จะยื่่�นต่อ่
อายุุภายในสิ้้ �นปีี 2563โดยเนน้้ การระบุุความเสี่่�ยงและมาตรการควบคุุมตรวจสอบที่่�เหมาะสม
เพื่่�อยืืนยนััถึึงการดา เนิินงานต่่าง ๆที่่�เป็็ นการต่อ่ ต้้ านคอร์์ รััปชัน 
ั
ทั้้�งนี้้ �จากความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินงานด้้ านการกำำ�กัับ ดููแลกิิจการที่่�ดีีมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ส่่งผลให้้ บริิ ษััทได้้ รัับผลประเมิินระดัับ “ดีีเลิิศ” หรืือ “Excellent” จากโครงการสำำ�รวจการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการของบริิ ษทัจั ดทะเบีียน ซึ่ง่� จััดโดยสมาคมส่่งเสริิ มสถาบัันกรรมการบริิ ษััทไทย  (IOD)
ติิดต่่อกััน 2 ปีี  ซ้้ อน ในปีี 2561และปีี 2562)โดยปีี 2562 มีีระดัับคะแนนเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 95 ซึ่่ง�
สููงกว่่าคะแนนเฉลี่่�ยโดยรวมของบริิ ษััท ที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

ด้านเศรษฐกิจ
Economy

Good Governance and Ethics in development and management
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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 asthe 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 2019, Buriram Sugar Public Company Limited (“BRR”) has determined to conduct 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 Governanceand Code of
Conduct Handbook 4th Editioneffectively in 2019,and the handbook was published on the company’s
website.
However, the companies received a Collective Action Coalition Against Corruption or CAC on
June 7, 2018 which must be renewed every three years. It requires the relevant documents regarding risk
determination and suitable supervising standard to affirm anti-corruption operation.
On account of overseeing and monitoring the compliance with the good corporate governance,
this led to the result of being assessed as “Excellent” (for 2 consecutive years) with the average score of
95% 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 2019 by Thai Institute of Directors (IOD)
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นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
Innovation and Product Responsibility

น้ำำ �� ตาลบุุ รีี รัั ม ย์์ ใ ห้้ ความสำำ � คัั ญ ในการผลิิ ต  จัั ด จำำ � หน่่ ายผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ที่่� มีี คุุ ณ ภาพ
ภายใต้้ เ งื่่� อนไขที่่� เ ป็็ นธรรม มุ่่�งผลิิตสิินค้้าที่่�ไม่่ทำำ�ลายและส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้ อม รวมทั้้�งรัักษา
ความลัับของลููกค้้ า  โดยไม่่นำำ�ไปเปิิ ดเผยหรืือใช้้ ประโยชน์์ในทางที่่�มิิชอบสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีโดย
คำำ�นึึงถึึงลููกค้้ าและผู้้�บริิ โภคภายใต้้ สโลแกน  “น้ำำ��ตาลสีีรำำ�ธรรมชาติิ คุุณภาพเพื่่�อการบริิโภค”  ควบคุุม
คุุณภาพสิินค้้าให้้ เป็็ นไปตามมาตรฐานสากล มีีการใช้้ และปรัับปรุุงเทคโนโลยีีให้้ ทันั สมััยเพื่่�อความ
มั่่�นใจแก่่ ผู้้� บริิโภคว่่าจะได้้ รัับสิินค้้าตามมาตรฐานต่่างๆ เช่่น GMP, HACCP, HALAL, ISO9001:2015
FSSC20002 ระบบสีีเขีียว ระดัับ 3 ,อย.,มอก., และได้้ รับั การรัับรองการขึ้้ �นทะเบีียนโรงงานผลิิตสิินค้้าพืืช
จากกรมวิิชาการเกษตรควบคุุมขั้้�นตอนการผลิิตสิินค้้าอย่่างมีีมาตรฐานเพิ่่�ม ปรัับปรุุง ปรัับเปลี่่�ยน 
ขนาดของสิินค้้าเพื่่�อตอบสนองความต้้ องการของผู้้�บริิ โภคมุ่่�งเน้้ นถึึงความสำำ�คััญของลููกค้้ า(ตััวแทน
จำำ�หน่่าย)โดยมีีการจัดั กิิจกรรมสานสััมพัันธ์์และดููแลหลัังการขายแสดงถึึงความใส่่ใจในเรื่่� องของ             
สิ่่�งแวดล้้อมต่่างๆ เช่่น การเข้้าร่ว่ มโครงการธรรมาภิิบาลสิ่่�งแวดล้้อม, Green Industry ระดัับ 3 (ระบบสีีเขีียว),
Carbon footprint, Water Footprint, รวมถึึงอยู่่ใ� นช่่วงการดำำ�เนิินการจัดั ทำำ� ISO 14001:2015                 
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.Create better living conditions with the realization of  consumers  
under slogan. “Quality Natural Cane Sugar for Good Consumption” Quality control is maintained
under international standards GMP, HACCP, HALAL, ISO9001:2015, FSSC20002, TIS and FDA,
Certificated  in Plant Standard Manufacturing .Quality control is maintained in every process.
Consumer is the highest priority. We adapt to their changing demand.Priority is
also given to distributors. Sale and   after-sale activities are held regularly. 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.

รายงานแห่งความยั่งยืน 2562 I Sustainability Report 2019
บริษัท น้ำ�ตาลบุรีรัมย์ จำ�กัด(มหาชน) I
ISO 9001:2015 ระบบบริิ หารงานคุุณภาพ
ISO 9001:2015 Quality Management System
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HACCP0(การวิิเคราะห์์จุดุ อัันตรายและจุุดวิิกฤตที่่�ต้้องควบคุุม)0เป็็ นระบบมาตรฐานและข้้ อกำำ�หนดสำำ�ห
รัับระดัับความปลอดภััยโดยการวิิเคราะห์์อันั ตรายและจุุดวิิกฤติิในการผลิิตครอบคลุุมทุุกขั้้ �นตอนของการ
ผลิิตอาหารเพื่่�อป้้องกัันและรัักษาความปลอดภััยจากการปนเปื้้อ� นได้้ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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 หลัักเกณฑ์์วิิธีีการที่่�ดีีในการผลิิต ( Good Manufacturing Practice) เป็็ นมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวกัับหลััก
ปฏิิบัติั ิที่่�ดีีในการบริิ หารความปลอดภััยในการผลิิตอาหารในกระบวนการผลิิต
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.
เครื่่� องหมายรัับรองที่่�กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ประกาศใช้้ เพื่่�อแสดงถึึงการให้้ การรัับรองสิินค้้าเกษตร
และผลิิต ภััณ ฑ์์ ท างการเกษตรว่่า เป็็ นไปตามมาตรฐานที่่� ปร ะกาศหรืือได้้ รัั บ ความเห็็น ชอบจากคณะ
กรรมการมาตรฐานสิินค้้าเกษตรและอาหารแห่่งชาติิในด้้ านความปลอดภััยอาหาร  (food safety) และ
ด้้ านคุณ
ุ ภาพที่่�จำำ�เป็็ 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.
เครื่่� องหมาย HALAL คืือมาตรฐานรัับรองการผลิิตที่่�ถููกต้้องตามหลัักบัญ
ั ญััติขิ องศาสนาอิิสลาม
HALAL is The certification authority and permission to use the Halal certification is the  authority
of Islamic organizations.
ฉลากคาร์์ บอนและคาร์์ บอนฟุุตพริ้้ นท์
� ์ คืือ การปล่่อยก๊๊ าซเรืือนกระจกจากกิิจกรรมต่่างๆ ในการผลิิต
น้ำำ ��ตาลทรายCARBON LABEL & CARBON FOOTPRINT
ปฏิิบัติั ิการสีีเขีียว การดํําเนิินกิิจกรรมตามนโยบาย  เป้้าหมายและแผนงานที่่�กํําหนดเพื่่�อลดผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้ อมอย่่างเป็็ นรููปธรรมสํําเร็็จตามความมุ่่�งมั่่�นที่่�ตั้้ �งไว
Green Activity Activities in compliance with policy, goals and plans which have been set to reduce concretely environmental impacts as commitment states
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รางวัลชนะเลิศ Energy Globe National Award 2019

Energy Globe National Award 2019 focusing on sustainable development

(102-12)
ธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าชีีวมวล ดำำ�เนิินการโดยบริิษัทั บุุรีีรััมย์์พลัังงาน จำำ�กัดั (“BEC”), บริิษัทั บุุรีีรััมย์์ เพาเวอร์์ จำำ�กัดั
(“BPC”) และบริิษัทั บุุรีีรััมย์์เพาเวอร์์ พลััส จำำ�กัดั (“BPP”) โดยมีีแนวคิิด “พลัังงานไฟฟ้้า เพื่่อ� ชุุมชนและสัังคม” ซึ่่ง� ยึึดถืือ
มาโดยตลอด ทั้้�งนี้้ �นอกจากการผลิิตไฟฟ้้าที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพแล้้ วการรัักษาสิ่่�งแวดล้้ อม และการคำำ�นึึงถึึงชุุมชนและสัังคม
รวมทั้้�งผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ เสีีย ยัังเป็็ นพันธ
ั กิิจในการดำำ� เนิินงาน ของกลุ่่�มธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าของกลุ่่�มน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์โดยเห็็นได้้ จาก
รางวััลหรืือการรัั บรองคุุณภาพที่่�กลุ่่�มบริิ ษััททั้้�งโรงไฟฟ้้าได้้ รัับ อาทิิ รางวััลธรรมาภิิบาลธุุรกิิจดีีเด่่นระดัับจัังหวััด
ประจำำ� ปีี 2559 การรัับรองอุุตสาหกรรม สีีเขีียวระดัับ 2 (ปฏิิบัติั กิ ารสีีเขีียว Green Activity) และระดัับ 3 (ระบบสีีเขีียว
Green System) สำำ�หรัับในปีี 2561 นั้้�นกระทรวงพลัังงาน โดยกรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน (พพ.)
ได้้ จัดก
ั ารประกวด Thailand Energy Awards 2018 ซึ่่ง� BPC ได้้ รัับรางวััล ดีีเด่่น ด้้ านพลัังงานทดแทน ประเภทโครงการ
ผลิิตไฟฟ้้าและความร้้อนร่่วม พร้้อมกัันนั้้ �นยัังได้้ เข้้ าร่่วมประกวด 36th ASEAN Ministers on Energy Meeting (36 AMEM)
ที่่�ประเทศสิิงคโปร์์ และ BPC ได้้ รัับรางวััล รองชนะเลิิศ ประเภทโรงไฟฟ้้าพลัังงานความร้้อนร่่วม
และในปีี 2562 ได้้ รัับรางวััลงวััลชนะเลิิศ Energy Globe National Award 2019 ประเภทโรงไฟฟ้้าชีีวมวล
จาก Mr.Gunther Sucher กงสุุลฝ่่ายการพาณิิชย์ส์ ถานทููตออสเตรีียประจํําประเทศไทยโดยรางวััลดัังกล่่าวเป็็ นรางวััลด้้ าน
สิ่่�งแวดล้้ อมที่่�สํําคััญซึ่่�งจะมอบให้้ กับั โครงการที่่�มีีความโดดเด่่นด้้านแนวยปฏิิบัติั ิที่่�ให้้ ความสำำ�คัญ
ั กัับแนวทางการ
พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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
BPC received the winning award for Energy Globe National Award 2019 as a biomass power
plant by Mr. Gunther Sucher, the Consul of Commerce, at Austria Embassy of Thailand. Energy Globe
National Award is a prestigious environmental award. It is awarded annually to projects focusing on sustainable development.
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Greenhouse Gas Emissions

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์)
7,331,506
6,506,750
2,673,673

ไฟฟ้้า 
Bio-mass Power

2,471,721.1

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2561

Energy Efficiency

2562

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์)

(302-1)
น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ให้้ ความสำำ�คััญต่่อการจััดการด้้ านพลัังงานและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิ
อากาศเพื่่� อ ไม่่ใ ห้้ ส่่ง ผลกระทบต่่อ ชุุม ชนและสิ่่�ง แวดล้้ อ มและยััง ช่่วย ในการประหยััด ค่่า ใช้้ จ่่ายด้้ าน
พลัังงานรวมทั้้ �งผู้้�มีีส่่วนได้้ ส่่วนเสีียยังั ให้้ ความสำำ�คััญต่่อประเด็็นการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและ
ภาวะโลกร้้ อนซึ่่ง� มีีสาเหตุุจากการปล่อ่ ยก๊๊ าซเรืือนกระจก  เพราะพลัังงานเป็็ นสิ่่ง� จำำ�เป็็ นของมนุุษย์์ในโลก
ปัั จจุุบันั และทวีีความสำำ�คััญขึ้้ �นเมื่่�อโลกยิ่่�งพััฒนามากยิ่่�งขึ้้ �นการผลิิตพลัังงานค่่อยๆเปลี่่�ยนไปเป็็ นการ
ผลิิตพลัังงานที่่�ต้้องอาศััยเทคโนโลยีีในการผลิิตมากยิ่่�งขึ้้ �น
BRR gives priority to energy management and pollution control to  minimize effects on
communities and environment as well as to cost of  production.
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน (กิกะจูน)

322,835,6
1,835,000.00
1,470,389.25

2561

759,581.9
639,420.66
415,739.3

2561
หมายเหตุุ
•
•
•

3,477,165.7

หมายเหตุ

น้ำำ ��ตาล Sugar

น้ำำ ��ตาล Sugar
ไฟฟ้้า 
Bio-mass Power

2562

*พลัังงานทดแทน คืือกากอ้้ อยจากกระบวนการผลิิตน้ำำ ��ตาล
*ปริิ มาณกากอ้้ อย(ตััน) X (ค่่าความร้้อน(low heating value)
0.004186

415,209.37

น้ำำ ��ตาล Sugar
ไฟฟ้้า 
Bio-mass Power

2562

ปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกทางตรง คือ ปริ มาณการใช้ น�้ำมันดีเซล/
เบนซิิน/LPG (หน่่วยเป็็ นลิติ ร) X ค่่าปล่อ่ ยก๊๊ าซเรืือนกระจก (Emission factor)
=  หน่่วยตันคาร์
ั ์ บอนไดออกไซด์์
ปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกทางอ้ อม คือ ปริ มาณการซื้อไฟฟ้าจาก
หน่่วยงานภายนอก  (หน่่วยเป็็ น  MW/H) X ค่่าปล่อ่ ยก๊๊ าซเรืือนกระจก                  
(Emmission factor) = หน่่วยตันคาร์
ั ์ บอนไดออกไซด์์
ค่ าป ล่ อ ยก๊ าซ เรือนกระจก  (Emission factor) อ้ า งอิ ง จากองค์การ
บริิ หารก๊๊ าซเรืือนกระจก (TGO) องค์์การมหาชน

น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ได้้ ดำำ�เนิินการมาตรการเพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊ าซ
เรืือนกระจกทั้้�งทางตรงและทางอ้้ อมโดยการลดการใช้้ พลัังงานใน
กระบวนการผลิิตและในสำำ�นัักงานไปพร้้อมกัับการส่่งเสริิ มการเพิ่่�ม
แหล่่ง กัักเก็็ บก๊๊ าซเรืือนกระจก ด้้ วยการสร้้ างพื้้ นที่่
� � สีี เ ขีี ยวในสถาน
ประกอบการ  และกิิจกรรมการปลููกต้้ นไม้้ ภายในชุุมชนและจัังหวััด
บุุรีีรััมย์์ ตลอดจนการให้้ ความร่่วมมืือกัับทั้้�งภาครััฐ และองค์์กรต่า่ ง ๆ
โดยมีีแนวทางที่่�จะจััดกิิจกรรมลดการปลดปล่่อยก๊๊ าซเรืือนกระจก ดัังนี้้ �
1. มุ่ง มั่น ที่จ ะเป็ นผู้ น�ำ ในการลดการปล่ อ ยก๊ าซเรือนกระจกใน
จัังหวััดบุุรีีรััมย์์โดยใช้้ เทคโนโลยีีที่่�สะอาดและมีีประสิิทธิิภาพให้้
สอดคล้้ องกัับแผนระยะยาวในการบริิ หารก๊๊ าซเรืือนกระจกของทั้้�ง
องค์์กร
2. ส่งเสริ มและพัฒนาการด�ำเนินโครงการและการจัดกิจกรรมเพื่อ
ลดก๊๊ าซเรืือนกระจกของทั้้�งองค์์กร
3. ส่งเสริ มการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ เกิด
การลดการปล่่อยก๊๊ าซเรืือนกระจกอย่่างยั่่�งยืืนให้้ สอดคล้้ องกัับการ
ปรัับตััวต่อ่ การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
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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Environment Management

(303-1),(303-3),(303-5)
การสููบน้ำำ ��จากแหล่่ ง น้ำำ ��ดิิ บ เพื่่� อ นำำ� มาใช้้ ใ นกระบวนการผลิิ ต
น้ำำ ��ตาลจะแบ่่งเป็็ น  2 ส่่วนหลััก คืือ น้ำำ ��ใช้้ ในกระบวนการผลิิต และน้ำำ ��ใช้้ ใน
สำำ�นัักงาน  น้ำำ ��ทิ้้ �งจากกระบวนการผลิิตน้ำำ ��ตาลส่่วนใหญ่่เป็็ นน้ำำ ��จากระบบ
หล่่อเย็็นที่่�ใช้้ ในการแลกเปลี่่�ยนอุุณหภููมิิ โดยน้ำำ�� ที่่�ใช้้ แล้้ วจะถููกส่่งเข้้ าสู่�่
ระบบบำำ�บััดโดยไม่่มีีการปล่่อยน้ำำ ��ทิ้้ �งออกสู่่�ภายนอก ด้้ วยการบำำ�บััดทาง
ชีีวภาพ (บ่่อปรัับเสถีียร)พร้้อมทั้้�งทำำ�การลดอุุณหภููมิิให้้ ใกล้้ เคีียงกัับสภาพ
ธรรมชาติิ ก่่อนน้ำำ�� มาเข้้ ากระบวนการบำำ�บััดเพื่่�อนำำ�น้ำำ�� กลัับไปใช้้ ซ้ำำ ��ใน
กระบวนการผลิิต ซึ่่�งน้ำำ�� ดิิบที่่�ใช้้ ในกระบวนการผลิิตใช้้ น้ำำ�� จากแหล่่งน้ำำ��
ภายใน  100%   โดยไม่่มีีการนำำ�น้ำำ ��จากภายนอกเข้้ ามาใช้้ เพื่่�อให้้ มั่่น� ใจว่่า
คุุณภาพน้ำำ ��ที่่�ใช้้ ในกระบวนการผลิิตนั้้�นได้้ รัับการรัับรองน้ำำ ��ให้้ เป็็ นไปตาม
มาตรฐานที่่�กำ�ำ หนด คืือ มาตรฐานกรมโรงงานอุุตสาหกรรมกระทรวงอุุตสาหกรรม
เพื่่�อป้้องกัันผลกระทบต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพของแหล่่งรองรัับน้ำำ ��
น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ได้้ รณรงค์์และสร้้างจิิตสำำ�นึึกอย่่างต่่อเนื่่�องในการ
อนุุรัักษ์์ทรััพยากรน้ำำ ��และใช้้ น้ำำ ��อย่่างคุ้้�มค่่าทั้้ �งภายในและภายนอกบริิ ษััท
เช่่น การรวบรวมน้ำำ ��ฝนลงในบ่่อน้ำำ ��ของโรงงานการส่่งเสริิ มการปลููกป่่ าเพื่่�อ
เพิ่่�มพื้้นที่่
� �สีีเขีียวและพืืชคลุุมดิิน
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.

ปริมาณน้ำ�ดิบที่ใช้ในผิวดิน
(ลูกบาศก์เมตร)
2,049,867

ไฟฟ้้า 

1,125,745
1,108,635

Bio-mass Power
1,040,650

2561

น้ำำ ��ตาล Sugar

2562

37

น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ได้้ เข้้ าร่่วมกิิจกรรม 3R ซึ่่ง� ได้้ กำำ�หนดแนวทางในการบริิ หารจััดการ
น้ำำ ��ในระบบ โดยนำำ�หลัักคิดิ ด้้ าน  3Rs (Reduce/Reuse/Recycle)มาประยุุกต์์ใช้้ ในการ
ดำำ�เนิินงานเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�กระบวนการผลิิตน้ำำ ��ตาลที่่�ส่ง่ ผล กระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้ อมน้้ อยที่่�สุดุ และ
มีี การ บริิ ห ารจััด การใช้้ ท รัั พ ยากรธรรมชาติิ ไ ด้้ อ ย่่ า งคุ้้�มค่่ า มากที่่� สุุด ในการลดปริิ ม าณ                     
(Reduce) ของเสีียที่่�อาจเกิิดขึ้้ �น  น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์นำำ�หลัักในการบริิ หารงานตามแนวทาง 3Rs
มาประยุุกต์์ใช้้  ซึ่ง่� ช่่วยให้้ กระบวนการผลิิตน้ำำ ��ตาลมีีประสิิทธิิภาพและช่่วยลดปริิ มาณของ
เสีียที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง ความพยายามในการจััดการของเสีียที่่�ให้้ มีีประโยชน์์
และสร้้างมููลค่่าเพิ่่� มด้้ วยวิิธีีการนำำ�กลัับมาใช้้ ซํ้้า� (Reuse)และกระบวนการนำำ�กลัับมาใช้้               
ใหม่่(Recycle) ซึ่่ง� น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์มีีการนำำ�น้ำำ ��กลัับมาใช้้ 100 % ดัังนี้้ �
Reduce โดยการลดปริิมาณการใช้้ น้ำำ ��ของโรงงานคืือช่่วงผลิิตของโรงงานจะนำำ�
น้ำำ ��คอนเดนเสท (น้ำำ ��ที่่�เกิิดจากการควบแน่่นของไอน้ำำ ��) มาใช้้ ในกระบวนการผลิิตเพื่่�อลดการ
ใช้้ น้ำำ ��อ่่อนควบคุุม อััตราโบลว์์ดาวน์์ (blow down) ของหม้้ อไอน้ำำ ��ให้้ เหมาะสม ควบคุุมการใช้้
น้ำำ ��อ่่อนในจุุดที่่�จำำ�เป็็ นเพื่่�อลดการใช้้ สารเคมีี/น้ำำ ��
Reuse โดยการนำำ�น้ำำ ��ใช้้ ซ้ำำ ��/ใช้้ น้ำำ ��อย่่างคุ้้�มค่่า.คืือ.นำำ�น้ำำ ��จากระบบหล่่อเย็็น
เครื่่� องจัักร (condenser water) นำำ�มาใช้้ ในการล้้ างหม้้ อต้้ ม ฉีีดล้้ างพื้้ �นอาคารผลิิตนำำ�น้ำำ ��จาก
ระบบหล่่อเย็็นเครื่่� องกลั่่�นห้้องปฏิิบัติั ิการมาใช้้ ซ้ำำ ��..การนำำ�น้ำำ ��โบลว์์ดาวน์์จากระบบหอหล่่อ
เย็็น(condenser water) รวมเข้้ าสู่�ร่ ะบบน้ำำ ��คอนเดนเซอร์์
Recycle โดยการนำำ�น้ำำ ��ทั้้�งหมดในกระบวนการผลิิตนำำ�มาใช้้ ซ้ำำ ��ในกระบวนการ
ผลิิต และมีีการแบ่่งน้ำำ ��ไปใช้้ ประโยชน์์อย่่างอื่่�น เช่่น น้ำำ ��เสีียที่่�ผ่านการบำ
่
ำ�บััดแล้้ วจะถููกส่่งกลัับ
มาใช้้ ในระบบหล่่อเย็็นคอนเดนเซอร์์ ระบบดัับเพลิิง..การฉีีดสเปรย์์น้ำำ ��พรมกองเก็็บกากอ้้ อย
ฉีีดพ่่นถนนภายในโรงงานและชุุมชน และการรดน้ำำ ��ต้้ นไม้้ และพื้้ �นที่่�สีีเขีียว
ประโยชน์์จากการเข้้ าร่่วมโครงการ 3R
1. นำำ�น้ำำ ��กลัับมาใช้้ ซ้ำำ ��ได้้ ทั้้ �งหมด
2. ทำำ�ให้้ มีีน้ำำ ��พอเพีียงในการะบวนการผลิิต
3. ลดผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้ อมที่่�จะเกิิดขึ้้ �น
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
systemBenefits of 3Rs
1. Water reuse system
2. Sufficient water for entire operations
3. Pollution reduction
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การลดมลพิิษทางอากาศ
Air Pollution Control

(305-1),(305-5),(305-7)
น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์มีีเจตนารมณ์์ ที่่�แน่่วแน่่ในการลดมลพิิษที่่�จะ
ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ผลกระทบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มอย่่ า งจริิ ง จััง โดยควบคุุม และ
กำำ�หนดปริิ มาณการปลดปล่่อยมลพิิษทางอากาศทั้้�งก๊๊ าซซัลั เฟอร์์ ได
ออกไซด์์ SO2 ก๊๊ าซออกไซด์์ของไนโตรเจน NOX ซึ่่ง� มีีเป้้าหมายควบคุุม
อััตราการปล่่อยมลพิิษทางอากาศให้้ เป็็ นไปตามมาตรฐานที่่�กฏหมาย
กำำ�หนดทั้้�งนี้้ �น้ำำ ��ตาลได้้ กำำ�หนดมาตรการควบคุุมการปล่่อยทิ้้ �งมลพิิษ
ทางอากาศเพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้ อมและชุุมชนอย่่างเข้้ มข้้ น 
นอกจากนี้้ � ยัังได้้ ให้้ ความสำำ�คััญตั้้�งแต่่การสรรหาเครื่่� องจัักรอุปกร
ุ ณ์์
ตลอดกระบวนการผลิิ ต โดยคัั ด เลืือกเทคโนโลยีี ที่่� ช่่ วย เพิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพในการกำำ�จััดของเสีียและมลพิิษทางอากาศ
ทั้้�งนำำ�เทคโนโลยีีที่่�ทันั สมััยและดีีที่่�สุดุ ในการบำำ�บััด พร้้อมทั้้�ง
การบำำ� รุุ งรัั กษาเครื่่� องจัั กรอุุ ปกร ณ์์ ให้้ อยู่่� ใ นสภาพสมบููรณ์์                           
และปรัั บ ปรุุ ง ประสิิท ธิิ ภ าพในการดำำ �เนิิ น งาน มุ่่�งเน้้ นการเลืือกใช้้
เทคโนโลยีี ที่่� ส ะอาดเพื่่� อ ป้้ องกัันการ เกิิ ด ผลกระทบต่่อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ตั้้�ง แต่่ แ หล่่ ง กำำ� เนิิ ด รวมถึึงการใช้้ แ บบจำำ� ลองการฟุ้้� งกระจายของ
ุ ภาพอากาศจากแหล่่งกำำ�เนิิด
อากาศ เพื่่�อประเมิินผลกระทบด้้ านคุณ
ไปสู่่�จุุ ด รัั บ ต่่ า งๆและใช้้ เป็็ นแนวทางสำำ� หรัั บ วางแผนพััฒ นาและ
ควบคุุมการปลดปล่่อย  SO2 และ NOX ให้้ มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้ �น
อีีกทั้้ �งมีีการตรวจติิดตามและตรวจสอบ โดยเฝ้้าระวัังและตรวจสอบ
การดำำ� เนิิ น งานด้้ านสิ่่�ง แวดล้้ อ มให้้ ส อดคล้้ อ งกัับ แผนงานและเป้้ า
หมายตลอดจนให้้ มั่่น� ใจว่่าชุุมชนที่่�อยู่่�รอบข้้ างจะได้้ รัับผลกระทบอััน
เนื่่�องมาจากการดำำ�เนิินงานน้้ อยที่่�สุดุ และปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานต่่อไป
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.

ปริมาณมลสารฝุ่นละออง (Dust)(ppm)
34.5

32.6

น้ำำ ��ตาล Sugar

24.1
15.85

2561

ไฟฟ้้า 
Bio-mass Power

2562

ปริมาณมลสารออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO2)(ppm)

13.35

10.88

ไฟฟ้้า 
Bio-mass Power

1.58

1.3

2561

น้ำำ ��ตาล Sugar

ใช้้ ใหม่่/ใช้้ ซ้ำำ ��

2562

ปริมาณมลสารออกไซด์ไนโตรเจน (NOX)(ppm)

3.03

4

2561

3.16

ไฟฟ้้า 
Bio-mass Power

กำำ�จััด
10.06

7.3
0.6

น้ำำ ��ตาล Sugar

4.65

การจััดการกากของเสีียอุุตสาหกรรม
Industrial Waste Management

การจัดการขยะอันตราย (ตัน)

2561

2562

2562
การจัดการขยะไม่อันตราย (ตัน)
ใช้้ ใหม่่/ใช้้ ซ้ำำ ��

กำำ�จััด
5797

5180
369.6

2561

481.8

2562

(306-2)
เพื่่� อ ให้้ ป ริิ ม าณวััส ดุุที่่� เ หลืือใช้้ จากกร ะบวนการผลิิ ต และ                
การบำำ� รุุ ง รัั กษา ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ.มีี ป ริิ ม าณที่่� ต้้ อ งกำำ� จััด น้้ อ ยที่่� สุุด
กลุ่่�มบริิ ษััทฯจึึงใส่่ใจในการควบคุุมดููแลการใช้้ วััสดุุอุุปกรณ์์ ในการ
บำำ�รุุ งรัักษาอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและการเลืือกวิิธีีการกำำ�จััดวััสดุุเหลืือ
ใช้้ ที่่� ส่่ง ผลกระทบต่่อ สิ่่�ง แวดล้้ อ มน้้ อ ยที่่� สุุด โดยทุุก แห่่ง จะให้้ ควา ม
สำำ�คััญกัับการคััดเลืือกผู้้�รัับกำำ�จััดและวิิธีีการกำำ�จััดว่่าต้้องดำำ�เนิินการ
อย่่างรัั ดกุุมและเป็็ นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด.นอกจากนี้้ ยั� ัง มีี การ
ตรวจติิ ด ตามการกำำ� จััด ของผู้้�รัั บ กำำ� จััด .เพื่่� อ ให้้ มั่่�นใจว่่าวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้
แล้้ วจากกลุ่่�มบริิ ษััทฯจะได้้ รัับการกำำ�จััดที่่�ถููกต้้องและเหมาะสมเป็็ นไป
ตามมาตรฐาน กรมโรงงานอุุตสาหกรรมกระทรวงอุุตสาหกรรม
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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Social

ความปลอดภััย 0อาชีี ว อนามััย 0และสิ่่� ง แวดล้้ อ มกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯมีี ควา มห่่ ว งใย                   
และตระหนัักถึึงความปลอดภััยของคุุณภาพชีีวิิตของพนัักงานที่่�อาจได้้ รัับผลกระทบจากการ
ดำำ�เนิินงาน0ส่่งเสริิ มสุุขภาพและความปลอดภััยสุขุ ภาพและความปลอดภััยของผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียของบริิ ษััทมีีความสำำ�คััญเป็็ นอัันดับั ต้้ น  บริิ ษััทจึึงดำำ�เนิินงานโดยปฏิิบัติั ิตามกฎหมายที่่�
เกี่่ยวข้
� ้องกัับสุุขภาพและความปลอดภััยอย่่างเคร่่งครััด และมุ่่�งพััฒนายกระดัับคุุณภาพของบริิษัทั
ตั้้�งแต่่การผลิิตจนถึึงการจััดจำำ�หน่่าย..โดยจััดให้้ มีีการตรวจสอบระบบการผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อความมั่่�นใจในคุุณภาพของสิินค้้าแก่่ลููกค้้า..และการดููแลระบบปฏิิบัติั ิงานในโรงงาน                          
เพื่่�อความปลอดภััยแก่่พนัักงาน กลุ่่�มบริิ ษััทน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ มีีความห่่วงใย..และตระหนัักถึึง
ความปลอดภััยของคุุณภาพชีี วิิตของพนัักงานที่่�อาจได้้ รัับผลกระทบจากการดำำ�เนิินงาน                
จึึงได้้ มีี การ ทบทวนและร่่ า งนโยบายความปลอดภััย ..อาชีี ว อนามััย ..และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม                           
ในปีี 2559 และบรรจุุในคู่่�มืือการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณธุุรกิิจ ซึ่่�งคณะ
กรรมการบริิ ษััทของ บมจ.น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์   
Health and safety of all stakeholders in the Company is the most important
issue. The Company  has operated the business according to laws concerning to
health and safety strictly and aims to develop and enhance the quality performance
of the Company from the first process of production to the product  distribution
therefore the examination of production system and operation system in factory is
provided  constantly in order to build the trust in product quality to the customers
and also the safety to employees respectively The Company realizes and concerns
about the safety on life quality of all employees that can be affected from the                         
operation process. Therefore, the Company reviewed and established the policy of
safety, occupational health and environment The details about safety and occupational health are as follows:
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นโยบายความปลอดภัย อาชวี อนามัย และสิง่ แวดลอ้ ม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(403-1)
มุ่งมั่นมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อพนักงานและสังคม0เรื่องความปลอดภัยและ
อาชีีวอนามััย อย่่างจริิ งจัังและต่่อเนื่่�อง
ปลูกฝั งจิตส�ำนึกในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  ให้ เกิดขึ้นในหม่พู นักงานทุก
ระดัับอย่่างจริิ งจััง
ด�ำเนินการป้องกันอุบตั เิ หตุ0และควบคุมการด�ำเนินการให้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
จัดหาหลักเกณฑ์ การท�ำงานที่ปลอดภัยต่อชี วิตและทรั พย์ สินของพนักงาน0รวมถึง
ความเพีี ย งพอและคุุณ ภาพของเครื่่� อ งมืือเครื่่� อ งใช้้ 0 และการดููแลบำำ� รุุ ง รัั กษา อย่่า ง
เหมาะสม
ก�ำหนดให้ ปฏิบตั ิตามกฎแห่งความปลอดภัย  และสวมใส่อปกรณ
์ป้องกันอันตรายส่วน
ุ
บุุคคลตามที่่�กลุ่่�มบริิ ษััทฯ กำำ�หนด
ให้ ความรู้ และฝึกอบรมพนักงาน0รวมทังสร้
้ างความตระหนักให้ แก่พนักงานในเรื่องสิ่ง
แวดล้้ อม
ด�ำเนิ นธุรกิจด้ วยความใส่ใจและค�ำนึงถึงผลกระทบต่อทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้้ อม
สนับสนุนให้ พนักงานมีสวนร
่ ่วมในการท�ำกิจกรรมเพื่อรักษาสิง่ แวดล้ อม อาทิ กิจกรรม
ด้้ านการลดการใช้้ และนำำ�กลัับมาใช้้ ใหม่่

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

แนวทางปฏิิบััติิเรื่่�องการดููแลความปลอดภััย
และอาชีีวอนามััยให้้แก่่พนัักงาน
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8.
9.
10.
11.

(402-2),(402-3),(403-6)
ก่อนเริ่ มงานจะให้ การอบรมและความรู้ เกี่ยวกบั ความปลอดภัย0และชี ้บ่งจุดอันตรายของแต่ละแผนก
เพื่่�อให้้ พนัักงานระวัังขณะปฏิิบัติั งิ าน
มีการประเมินสภาพหน้ างานเพื่อหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมให้ พนักงานสวมใส่
มีการแต่งตังคณะกรรมการความปลอดภั
้
ยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการท�ำงานขึ้นมา
บริ หารและด�ำเนินงานด้ านความปลอดภัยตามแผนงานความปลอดภัยประจ�ำปี
มีการตรวจประเมินด้ านความปลอดภัย พร้ อมหามาตรการป้องกันและแก้ ไข
จัดเตรี ยมและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภยั 0เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน และเพื่อป้องกัน
ป้้องกัันความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้น� กัับทรัั พย์์ สิินกรณีีเกิิดไฟไหม้้ และมีีการอบรมให้้ ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
การดัับเพลิิงและซ้้ อมแผนหนีีไฟ
มีีกิิจกรรม Safety talk ก่่อนเริ่่� มงานแต่่ละแผนก
มีีการจัดั น้ำำ ��ดื่่�มที่่�ถููกสุขุ ลัักษณะให้้ พนัักงานเพีียงพอต่่อความต้้ องการ
มีีการจัดั ห้้ องน้ำำ ��ที่่�ถููกสุขุ ลัักษณะให้้ พนัักงานเพีียงพอต่่อความต้้ องการ
มีีการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี ให้้ กับั พนัักงาน0เพื่่�อเฝ้้าระวัังกรณีีพบผู้้�ผิิดปกติิ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Training before working
Evaluating work space for appropriate safety equipment
Appointing Occupational Health and Environment Committee
Enforcing annual safety plan
Assessing safety issues and preparing preventive measures
Preparing fire prevention equipment
Trining on fire prevention plan and practices
Organizing “Safety Talks” activities before working
Preparing adequate drinking water for staffs
Providing adequate hygienic restrooms for staffs
Providing annual medical checkup for staffs

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

Measures for Staffs’ Safety and Occupational Health

44

รายงานแห่งความยั่งยืน 2562 I Sustainability Report 2019
I บริษัท น้ำ�ตาลบุรีรัมย์ จำ�กัด(มหาชน)

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย
Safety week

(403-5),(403-9)

กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ จัั ด กิิ จกรร มเพื่่� อ ให้้ พนัั ก งาน
ตระหนัักถึึงความปลอดภััยในการปฏิิบัติั ิงาน..เพื่่�อลดการ
สููญเสีีย..โดยจััดรููปแบบกิิ จกรรมที่่� ให้้ ทั้้ง� สาระและความ
สนุุกสนาน  ตลอดจนการให้้ รางวััลกัับแผนกที่่�ไม่่มีีอุบัุ ติั เิ หตุุ
เกิิดขึ้้น ปร
� ะจำำ�ปีี 2562 และรางวััลหััวหน้้ าแผนกสวมใส่่
อุุปกรณ์์ ป้้องกัันส่่วนบุุคคล(PPE) ดีีเด่่น  หรืือรางวััล 5 ส                
ดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2562 เป็็ นต้้น  โดยจััดงานร่่วมกัับทั้้�งภาครััฐ
และเอกชน อาทิิ สำำ�นัักงานประกัันสังั คม
นอกจากนั้้�นน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ยังั ได้้ รัับรางวััลชนะเลิิศ
สาขาสถานประกอบการดีีเด่่น ด้้านความปลอดภััยและ
อ าชีี ว อ นามัั ย แ ล ะ ส ภ า พ แ ว ด ล้้ อ ม ใ นการทำำ� ง าน                                   
ในปีี 2559/2560  จนถึึง ปีี 2561 ระดัับจัังหวััดจากกระทรวง
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.

อัตราเกิดอุบับติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost Day Rate-LDR)
พนัักงานชาย Male

1.6
1.2

0.25

พนัักงานหญิิง Female

0

2561

2562

อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุ (Occupation Diseases Rate)
1.34
1.22
0.26

พนัักงานชาย Male
พนัักงานหญิิง Female

0.14

2561

2562

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (Fetalities Rate)
พนัักงานชาย Male
0

0

2561

0

พนัักงานหญิิง Female

0

2562
อัตราการขาดงาน (Absent Rate)
พนัักงานชาย Male

0.03

0.04
0.02

2561

พนัักงานหญิิง Female

0.02

2562
อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (Injury Rate-IR)
พนัักงานชาย Male

0.42

พนัักงานหญิิง Female

0.2
0

2561

0

2562
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สิิทธิิมนุุษยชนและการปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างมีีจริิยธรรม
กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯเคารพในสิิ ท ธิิ ม นุุษย ชนและการปฏิิ บััติิ ใ ห้้ ถููกต้้ อ งตามกฎหมาย                   
จึึงได้้ กำำ�หนดเรื่่� องสิิทธิิ ของพนัักงานและผู้้�มีี ส่่วนได้้ เสีียในคู่่�มืื อการกำำ�กัับ ดููแลกิิ จการที่่� ดีี               
และจรรยาบรรณธุุ รกิิ จส่่ง เสริิ ม สิิ ท ธิิ ขั้้นพื้
� ้ น� ฐานในการทำำ� งานให้้ เ ข้้ ม ข้้ นกว่่ าที่่� ก ฎหมาย
กำำ�หนด  มีีการดููแลด้้ านสุขุ ภาพและความปลอดภััยแก่่พนัักงานและผู้้�รัับเหมาผ่่านระบบการ
จััดการด้้ านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยตามมาตรฐานถึึงกระนั้้�นก็็ตาม..พนัักงานและผู้้�
มีีส่่วนได้้ เสีียสามารถเสนอข้้ อคิิดเห็็นเพิ่่�มเติิม หรืือแจ้้ งข้้ อร้้องเรีี ยนมายัังประธานกรรมการ      
ธรรมาภิิบาล หรืือสำำ�นัักตรวจสอบภายในได้้ โดยจะมีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสอบสวน
สอบสวนข้้ อเท็็จจริิ งและแก้้ ไขปัั ญหาข้้ อร้้องเรีี ยนต่อ่ ไปกลุ่่�มบริิ ษััทฯ เชื่่�อว่่า “พนัักงาน” ทุุกคน
เป็็ นทรััพยากรที่่�มีีค่่ายิ่่�งต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ..จึึงมุ่่�งเน้้ นที่่�จะพััฒนาทัักษะ..ฝีีมืือและคุุณภาพ
ชีีวิิตของพนัักงาน  เพื่่�อสร้้างกำำ�ลัังที่่�เปี่่� ยมไปด้้ วยคุณ
ุ ภาพให้้ กับั องค์์กร  เพราะกลุ่่�มบริิ ษััทฯ
เล็็งเห็็นว่่าพนัักงาน..คืือกลไกอัันสำำ�คััญยิ่่�งและถืือว่่าเป็็ นเบื้้ �องหลัังของความสำำ�เร็็ จทั้้ �งหมด
ขององค์์กร ซึ่ง่� เป็็ นพลัังสำำ�คััญที่่�จะผลัักดันั ให้้ การประกอบธุุรกิิจประสบความสำำ�เร็็ จอย่่างต่่อ
เนื่่�อง0การตอบแทนพนัักงานที่่�นอกเหนืือจากเงิินเดืือน ค่่าจ้้าง และค่่าแรง จึึงเป็็ นสิ่่ง� สำำ�คััญที่่�
กลุ่่�มบริิ ษััทฯ ไม่่เคยมองข้้ าม เราจึึงมุ่่�งคำำ�นึึงถึึงหลัักจริิ ยธรรมในการประกอบธุุรกิิจ0รวมไปถึึง
ประโยชน์์ ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีียและการประกอบธุุรกิิจที่่�ตั้้ง� อยู่่�ในหลัักความเป็็ นธรรม ถืือเป็็ น
หลัักสำำ�คััญของกลุ่่�มบริิ ษััทฯ มาโดยตลอด อีีกทั้้ �งยัังมีีการบริิ หารงานด้้ วยความโปร่่งใส่่ ด้้วย
หลัักธรรมาภิิบาลและจริิ ยธรรม ซึ่่ง� ถืือเป็็ นความภาคภููมิิใจของกลุ่่�มบริิ ษััทน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์
BRR strictly respects human rights and acts accordingto Labor Protection
Act. Set of rules on staffs and interested parties’ rights are written in Corporate
Governance and Business Code of Conduct. Basic rights are adhered, supported
and enforced above degree stated in Labor Protection Act. Health care and safety
protection measures are provided to both staffs and contractors via our Occupational
Health and Safety Management System. Staffs and interested parties are able to
report or file complaint to the Chairman of Governance or our Internal Audit
Department for further consideration and investigation. Under this process, special
committee will be set up to investigate the complaint for further action.
We believe “employees” are valuable resources, we then aim to enhance
their skills and living  conditions to lift their moral. BRR adheres to the principal of
good governance and transparency.
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การปฏิิบัติั ิตามกฎหมายแรงงานและระเบีียบข้้ อบัังคัับเป็็ นข้้ อตกลงเบื้้ �องต้้ นที่่�พนัักงาน
ทุุกคนต้้องปฏิิบัติั ิตาม โดยไม่่ขัดั ต่่อหลัักจริิ ยธรรม กฎหมาย มุ่่�งเน้้ นให้้ บุคุ ลากรตั้้�งอยู่่�ในศีีลธรรม
จารีีตประเพณีีอันดี
ั งี ามของสัังคม ซึ่่ง� น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ มีนี โยบายส่่งเสริิมการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ดัังนี้้ �  
Following Labor Act and company’s rules and regulations is the basic practices
and principles for all staffs. Besides, BRR encourages staffs to follow good culture and
tradition. Our policy are as follows:
้
างงาน  ชั่วโมง
1. ได้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย  และระเบียบของราชการมาโดยตลอด ทังในเรื่องการจ้
การทำำ�งาน ค่่าแรง ค่่าจ้้าง และเงื่่�อนไขต่่างๆที่่�เกี่่�ยวกัับกฎหมายแรงงาน  เช่่น การไม่่จ้้าง
แรงงานเด็็ก ทั้้ �งในไร่่อ้้อยและโรงงาน ไม่่จ้้างแรงงานผิิดกฎหมาย ไม่่เอาเปรีี ยบแรงงาน เป็็ นต้้น 
Strictly adhere to related law and government regulations onemployment. BRR never
abuses any labor law and regulations.
2. ได้ ก�ำหนดให้ พนักงานมีวนั หยุดประจ�ำสัปดาห์ วนั หยุดตามประเพณี วนั หยุดพักผอ่ นประจ�ำปี
ที่่�เป็็ นไปตามข้้ อตกลงและกฎหมายแรงงาน  และมีีสวััสดิิการต่่างๆตามประกาศของบริิ ษััท
Holiday, traditional holiday, annual leave and, etc. are set inconsistencewith labor law.
3. มีนโยบายให้ พนักงานที่ต้องท�ำงานในวันหยุดหรือท�ำงานล่วงเวลา จะต้ องได้ รับความยินยอม
จากผู้้�บัังคัับบััญชาและตััวพนัักงานเอง โดยบริิ ษััทจะต้้ องจ่่ายค่่าล่่วงเวลาให้้ ตามที่่�กฎหมาย
กำำ�หนด Staffs who have to work during holiday, weekend must receivepermission
from supervisors. Overtime is paid according to the law.
4. ให้ สทิ ธิ์การลาแก่พนักงาน เช่น ลาป่ วย ลากิจ ลาอุปสมบท ลาคลอด ลาเพื่อท�ำหมัน ลาเพื่อรับ
ราชการทหาร  (ระดมพล) ลาเพื่่�อฝึึกอบรมหรืือพััฒนาความรู้้�ความสามารถ ลาเมตาจิิตและ
อื่่�นๆ ตามกฎหมาย เป็็ นต้้น Staffs have the rights to take a leave on several categories
accordingto Labor Protection Act, for example, sick, personal matters, entermonkhood, pregnant, sterilize, conscript, training, education, publicservices and others.
5. ได้ จดั สวัสดิการสาธารณูปโภค  โครงสร้ างพื้นฐาน  เช่น  บ้ านพักสวัสดิการ  ไฟฟ้า น�้ำประปา      
รถรัับ-ส่่งพนัักงาน ร้้ านค้้าสวััสดิิการ  สนามกีีฬา ห้้ องพยาบาล ให้้ กับั พนัักงานอย่่างเพีียงพอ     
Accommodation with utility, transportation and medical care are provided to staffs.
6. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ..ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบและติดตามการ
ปรัับปรุุง จััดสภาพแวดล้้ อมในพื้้ �นที่่�ทำำ�งานให้้ ปลอดภััยต่อ่ สวััสดิิภาพของพนัักงาน  เช่่น การ
ปฏิิบัติั งิ านในพื้้ �นที่่�สููง พนัักงานจะอยู่่ภ� ายใต้้ การควบคุุมของเจ้้ าหน้้ าที่่�ความปลอดภััย Professsional safety officers are employed to perform necessaryanalysis, monitor and                        
improve safety working conditions for staffs. Forinstance, safety officer will monitor
staffs who work in the high riskareas. Necessary equipment is also provided to staffs.
7. ระดับวิชาชีพ และบริ ษัทได้ จดั หาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ให้ กบั พนักงานที่ปฏิบตั งิ านใน
พื้้ �นที่่�เสี่่�ยงไม่่มีีการเลืือกปฏิิบัติั ิต่อ่ เชื้้ �อชาติิ ศาสนา  และเพศ ในการจ้้ างงาน การปฏิิบัติั ต่ิ อ่
พนัักงานทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียมกััน There is no rule prohibiting BRR from hiring staffs of all
races andreligious. We emphasis our recruiting on equal treatment and eachindividual
competence.
8. น�้ำตาลบุรีรัมย์ มุ่งที่จะด�ำเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยค�ำนึงถึงหลัก ธรรมาภิบาล
และความโปร่่ งใส่่ในการทำำ�งาน  โดยไม่่แสวงหาผลกำำ�ไรอัันไม่่ชอบธรรมและขััดต่่อหลัักการ
ของกฎหมาย ถึึงแม้้ จะมีีช่อ่ งว่่างทางกฎหมายก็็ตาม BRR conducts business according to
good governance practices and transparency. Inappropriate practices to seek profit
are strictly prohibited.
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(405-1)
น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ในฐานะภาคเอกชนของอุุตสาหกรรมอ้้ อยและน้ำำ ��ตาลทรายได้้ ร่่วม
เป็็ นส่่วนหนึ่่�งในการขัับเคลื่่�อนการไม่่สนัับสนุุนการใช้้ แรงงานเด็็กอีีกทั้้ �งยัังได้้ ปฏิิบัติั ิตามที่่�
กฎหมายกำำ�หนดในด้้ านมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) รวมทั้้�งข้้ อกำำ�หนดตามมาตรฐาน
ของคู่่�ค้้า/ลููกค้้ า  โดยได้้ ปรัับมาตรฐานด้้ านแรงงานให้้ สููงขึ้้ �นเพื่่�อสอดรัับกัับระบบการรัับรอง
มาตรฐานแรงงานที่่�ยอมรัั บในระดัับสากลและด้้ วยการให้้ ความสำำ�คััญและคำำ�นึึงถึึงการ
เคารพสิิทธิิมนุุษยชนและแรงงาน จึึงได้้ ร่่างนโยบายที่่�เกี่่�ยวกัับเรื่่� องดัังกล่่าวในปีี 2559 และ
บรรจุุในคู่่�มืือการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณธุุรกิิจ  ตลอดจนได้้ ทบทวนเป็็ นประจำำ�
ทุุกปีี โดยมีีรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับสิิทธิิมนุุษยชนและแรงงาน ดัังนี้้ �
BRR prioritizes on human rights and labor issue by establishing thepolicy
in 2016 which has been included in the good corporate governance guidelines and
the Code ofConduct (According to the resolution of the Board of Directors’ meeting
on February 23, 2017). Then detail about Human Rights and Labor are as follows:

การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
Respect for Human Rights
1. กลุ่มบริ ษัท ฯ ไม่ส นับสนุนกิจกรร มที่ ล ะเมิ ด สิท ธิ ม นุษยชนทุกปร ะการ รวมทัง้ ให้
ความสำำ�คััญและส่่งเสริิ มการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน                                                                                                                                                 
BSG does not support activities that violate human rights in all respect,
instead, promoting the human rights.
2. ปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ด้ วยความเคารพและให้ เกียรติซึ่งกันและกัน โดยไม่
แบ่่งแยก เชื้้ �อชาติิ สัญ
ั ชาติิ ศาสนา เพศ ภาษา อายุุ สีีผิิว การศึึกษา สถานะทาง
สัังคม ลัักษณะทางกายภาพ หรืือเรื่่� องอื่่�นใด                                                                                                                                                 
Treated everyone equally with respect and honor without discrimination of
race, nationality, religion, gender, language, age, skin tone, education,
social status, physical description, etc.
3. พนักงานทุกคนต้ องไม่กระท�ำการใด ๆ ที่ละเมิดหรือคุกคามบุคคลอื่น ทังทางวาจา
้
หรืือการกระทำำ�และพึึงหลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ที่่�ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน                                                                      
All employees must not violate the other human rights either verbal or action.
4. ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน  หากพบเห็น
การกระทำำ� ที่่�ละเมิิด หรืืออาจละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน ให้้ รายงานแก่่ผู้้�บังั คัับบััญชา                                                         
Act with caution to avoid violated the human rights. If any suspicious
activities are found, they have to inform the supervisor.
5. กลุ่มบริ ษัทฯ จะรักษาข้ อมลู ส่วนบุคคลของพนักงาน หากมีความจ�ำเป็ นในการเปิ ด
เผยสู่่ส� าธารณะ จะต้้ องได้้ รัับความยิินยอมจากพนัักงานผู้้�นั้้�นก่่อน เว้้ นแต่่กระทำำ�การ
ตามข้้ อบัังคัับบริิ ษััท หรืือกฎหมาย .                                                                                                                                                
BSG will keep personal information of its employees. If necessary to disclose in
public, suchemployees must be informed to approve first, unless required to
do so by articles ofassociation or laws.
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ด้้านแรงงาน Labor
1. ปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้ อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้ องอย่างเป็ น
ธรรมและเท่่าเทีียม Treat the employees according to the labor laws and regullations with fairly and equally.
2. ไม่เลือกปฏิบตั ิ และปฏิบตั ดิ ้ านการจ้างงานอย่างเท่าเทียม ทังกระบวนการสรรหา การ
้
จ่่ายค่า่ ตอบแทน  สวััสดิิการ  เวลาทำำ�งาน  วัันหยุุด การมอบหมายงาน การฝึึกอบรม
และการประเมิินผลงาน เป็็ นต้้น No discrimination, and equal employment practtice in recruitment, compensation, welfare, working time, holiday, assignment,
training, and performance assessment, etc.
3. ไม่ใช้ แรงงานเด็ก  แรงงานต่างด้ าวที่ผิดกฎหมาย   หรือแรงงานจากการค้ ามนุษย์                 
Do not use child labor, illegal immigrant or labor from human trafficking.
ุ มข่มขู  ่
4. ห้ ามมิให้ ลงโทษพนักงานที่เป็ นการทารุณทางร่างกายหรือจิตใจ อาทิ การคกคา
การกัักขังั หน่่วงเหนี่่�ยว  หรืือการใช้้ ความรุุนแรงอื่่�นใด Do not punish employees
physically and mentally or other violent methods such as threats, detainment,
or other violence.
5. มีกระบวนการสอบสวนความผิดพนักงานอย่างถูกต้ อง และเป็ นขั ้นตอนชัดเจนก่อน
เลิิกจ้้างพนัักงาน  เพื่่�อให้้ ทุกคน
ุ ได้้ รัับความเป็็ นธรรมสููงสุุด There is a process of
correct and transparent investigation about employees’ wrongdoingbefore
the termination.
6. ในการว่าจ้างบริ ษัทผู้ รับเหมามาด�ำเนินการใดๆ ให้ แก่กลุ่มบริ ษัทฯจะพิจารณาคดั
เลืือกเฉพาะบริิ ษััทที่่�สามารถปฏิิบัติั ิถููกต้้องตามกฎหมายแรงงาน  และกฎหมายอื่่�นที่่�
ิ ะทำำ�
เกี่่�ยวข้้องได้้ เท่่านั้้ �น และจะหลีีกเลี่่�ยงการว่่าจ้้างบริิ ษััทรัับเหมาใด ๆ ที่่�มีีประวััติกร
ผิิดกฎหมายแรงงาน กฎหมายอื่่�น ๆ หรืือเสี่่�ยงต่่อการทุุจริิ ตและคอร์์ รััปชั่่น 
� Only hiring
a contractor who operates legally according to the labour law, and relevant
regulations, and avoid hiring a contractor violating labour law, related rules,
or corruption.
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การต่่อต้้านการใช้้แรงงานเด็็กในไร่่อ้้อย
BRR says no to child labour in a sugarcane plantation

ตั้้�งแต่่ปีี 2559 จนถึึงปัั จจุบัุ น กลุ่่�
ั
มบริิ ษััทน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ มุ่่�งมั่่�นและรณรงค์์ต่อ่ ต้้ าน
การใช้้ แรงงานเด็็กในไร่่ อ้้อย  โดยได้้ ลงนามข้้ อตกลงความร่่ วมมืือการป้้องกัันและแก้้ ไข
ปัั ญ หาแรงงานเด็็ ก และแรงงานที่่� ถููกบััง คัับ  ร่่ ว มกัับ หน่่ วย งานภาครัั ฐ จััง หวััด บุุรีี รัั ม ย์์                           
และสมาคมชาวไร่่อ้้อยจัังหวััดบุุรีีรััมย์์ ตั้้ �งแต่่วันที่่
ั � 18 มีีนาคม 2559 เพื่่�อร่่วมกัันรณรงค์์ต่อ่
ต้้ านการใช้้ แรงงานเด็็ก  และสร้้างความตระหนัักให้้ แก่่เกษตรกร สัังคม และทุุกภาคส่่วนเห็็น
ถึึงปัั ญหาและร่่ วมกัันหาแนวทางป้้องกัันแก้้ ไขอย่่างจริิ งจัังต่่อไป0โดยบริิ ษััทได้้ ทำำ�กิิจกรรม
ลงพื้้ �นที่่�เขตส่่งเสริิ มการปลููกอ้้ อยของบริิ ษััท   เพื่่�อรณรงค์์การต่อ่ ต้้ านแรงงานเด็็ก  พร้้อมติิด
ป้้ายรณรงค์์ทั้้ �งในเขตส่่งเสริิ มการปลููกอ้้ อยและบริิ เวณรอบโรงงานอีีกทั้้ �งร่่ วมกัับสำำ�นัักงาน
สวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงานจัังหวััดบุุรีีรััมย์์0ลงพื้้ �นที่่�เก็็บข้้ อมููลปัั ญหาการใช้้ แรงงานเด็็ก
ในไร่่อ้้อยที่่�อยู่่ใ� กล้้ เคีียงกัับสถานประกอบการ ปัั จจุบัุ นกลุ่่�
ั มน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ยังั คงดำำ�เนิินการ
รณรงค์์ต่่อต้้ านการใช้้ แรงงานเด็็ก  โดยได้้ ขอความร่่ วมมืือและสร้้างข้้ อตกลงกัับชาวไร่่ อ้้อย   
ซึ่่ง� มีีสมาคมชาวไร่่อ้้อยเป็็ นตัวก
ั ลางในการดููแล และควบคุุมชาวไร่่อ้้อย ในเรื่่� องดัังกล่่าว 
กลุ่่�มบริิ ษััทฯ ได้้ สื่่�อสารโดยการติิดป้้ายรณรงค์์ต่อ่ ต้้ านการใช้้ แรงงานเด็็ก  ตามเขต
ส่่งเสริิ มการปลููกอ้้ อย ซึ่่ง� เป็็ นหน่่วยงานของกลุ่่�มบริิ ษััทฯ ที่่�มีีหน้้ าที่่�ดููแลและประสานงาน 
ตลอดจนให้้ ข้้อมููลแก่่ชาวไร่่อ้้อยและเมื่่�อมีีการฝึึกอบรมในหััวข้้อต่่าง ๆ ยัังได้้ สอดแทรกเรื่่� อง
การไม่่ใช้้ แรงงานเด็็กในการอบรม0รวมทั้้�งรณรงค์์ผ่านการทำ
่
ำ�กิิจกรรมร่่วมกัับโรงเรีี ยนภายใน
เขตส่่งเสริิ มการปลููกอ้้ อย0และสำำ�นัักมวลชนสััมพัันธ์์และสื่่�อสารองค์์กรได้้ บรรจุุเรื่่� องนี้้ �ไว้้ ใน
แผนปฏิิบัติั งิ านประจำำ�ปีี อีีกด้้วย
From 2016 until now, Buriram Sugar Group always inhibits child labor                  
issues. On March 18, 2016, Buriram Sugar Public Company Limited signed a                     
cooperation agreement on preventing and solving issues of child labor and forced
labor with the government agencies and sugarcane farmers association in Buriram.
This is to prevent and create an awareness of child labor issues to the agriculturist,                    
society, and all sectors, and share effective prevention on such matter. The company
has taken actions in the sugarcaneplanting promotion zones to run the campaign
against child labour. The campaign notices against child labour are attached in the
extension of sugarcane cultivation, and around factory. Moreover, the company has
also run a campaign and encouraged sugarcane farmers nearby the factory to
prevent the child labor with support of the Labor Protection and Welfare Office of
Buriram.
BRR has communicated by means of attaching campaign notices on                 
preventing child labour at sugarcane planting promotion areas where BRR’s                    
working group has the responsibility to monitor and coordinate as well as provide
information to sugarcane farmers. Moreover, the company also brings this issue for
an additional information in the event of other trainings are organized, including
runs thecampaign through activities with schools located in the sugarcane planting
promotion areas. The Community Relations and Organizational Communication               
Office puts this issue in the annual operational plan as well.
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
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(403-2)
กลุ่่�มบริิ ษัั ท ได้้ เ ล็็ ง เห็็ นควา มสำำ� คััญ ต่่ อ การสร้้ างและเตรีี ย มความพร้้ อมด้้ าน
บุุคลากรที่่�จะมารองรัับการขยายตััวทางธุุรกิิจ..โดยกำำ�หนดแนวทางในการพััฒนาพนัักงาน
กลุ่่�มผู้้�มีีศักย
ั ภาพสููง (High Potential Development) โดยคััดเลืือกจากกลุ่่�มที่่�เป็็ นกำำ�ลััง
สำำ�คััญของหน่่วยงาน  หรืือ Key Person และได้้ มีีการกำำ�หนดแผนการพััฒนารายบุุคคลที่่�
เหมาะสม (Individual Development Plan : IDP) สำำ�หรัับกล่่มผู้้�มีีศักย
ั ภาพสููง (High                        
Potential..Development)..ซึ่่�งพนัักงานที่่�ได้้ รัับการคััดเลืือกจะมีีโอกาสในการเรีี ยนรู้้� และ
พััฒนาศัักยภาพของตนเอง..อาทิิการเรีี ยนรู้้� งานจากฝ่่ายต่่างๆ..ภายในองค์์กร..(Rotation)
เป็็ นต้้น นอกจากนี้้ �กลุ่่�มบริิ ษััทได้้ ทำำ�การส่่งเสริิ มให้้ พนัักงานมีีเวทีีแสดงออกถึึงศัักยภาพ..โดย
มอบหมายโครงการพิิเศษที่่�ที่่�ท้้าทาย อาทิิ โครงการด้้ านการพัฒ
ั นานวััตกรรมเพื่่�อตอบสนอง
การดำำ�เนิินธุุรกิิจหรืือการผลิิตของกลุ่่�มบริิ ษััทฯ สำำ�หรัับโครงการที่่�ได้้ รัับการคััดเลืือก ทางกลุ่่�ม
บริิ ษััทฯ..จะให้้ การสนัับสนุุนเพื่่�อเพื่่�อให้้ สิ่่�งผลิิตหรืือนวััตกรรมของพนัักงานนั้้�นสามารถนำำ�มา
ใช้้ งาน และเกิิดประโยชน์์ต่อ่ องค์์กรได้้ อย่่างแท้้ จริิ ง
BRR prioritizes the development and preparation of human resources in
order to support the business expansion therefore Individual Development Plan
(IDP) and High Potential Development is determined through the selection of key
persons in each department. The selected employees will have  opportunities for
learning and self-potential development, for example, learning work from different
department in the organization (Rotation), etc. Furthermore, BSG supports the stage
to show the abilities for employees as well by assigning the challenging projects
such as innovation development to respond the business operation and productions to society. The chosen projects will be supported by BSG to apply the innovations created by employees in the real work practices in order to generate the benefits for the organization indeed.
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การอบรมเพื่่�อเสริิมสร้้างความรู้้� Training to expand knowledge
รายงานแห่งความยั่งยืน 2562 I Sustainability Report 2019
บริษัท น้ำ�ตาลบุรีรัมย์ จำ�กัด(มหาชน) I

ในแต่่ล ะปีี ทุุก แผนกจะมีี ง บประมาณสำำ� หรัั บ การอบรมภายนอกของพนััก งาน              
เพื่่�อพััฒนาความรู้้� ทางวิิชาชีีพ รวมทั้้�ง มีีการจัดั อบรมภายในบริิ ษััท ซึ่่ง� จััดโดยบริิ ษััทเองหรืือ
การเชิิญผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภายนอกมาเป็็ นวิิทยากร
Each year, every department has budget for additional trainings for all staff
members in order toexpand their professional knowledge including the training
within the company or having an external expert.

การร่่วมมืือกัับองค์์กรภายนอกเพื่่�อพััฒนาพนัักงาน
The Cooperation with external organizations for staff development

การร่่วมมืือกัับศููนย์์พัฒ
ั นาฝีี มืือแรงงาน ในการฝึึกอบรมพนััก งาน  หากพนััก งาน
ผ่่ าน มาตรฐานของกรมพััฒ นาฝีี มืือแรงงาน จะได้้ รัั บ การปรัั บ อััต ราเงิิ น เดืือนตามอััตรา
ขั้้�นต่ำำ��ที่่�กรมพััฒนาฝีี มืือแรงงานกำำ�หนด
With cooperation of Department of Skill Development, staffs are entitled to
develop their skills in order to be above standard so that they receive the salary
adjustment based on the minimum rates according to the Department of Skill Development.

การให้้ทุุนศึึกษาต่่อ Scholarships

บริิ ษัั ท ให้้ ทุุนศึึกษาต่่อ สำำ� หรัั บ พนััก งานในระดัับ อุุด มศึึกษา0และบััณฑิิ ต ศึึกษา
ซึ่่ง� มีีเงื่่�อนไขให้้ พนัักงานนำำ�ความรู้้�กลัับมาทำำ�งานให้้ กับั บริิ ษััท เพื่่�อเป็็ นการใช้้ ทุนคืืน
ุ
The company will provide scholarships for staff members in higher education
and graduate studies. Thus, the staff must use their knowledge to work for the                           
company under the condition of tuition reimbursement
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การอบรม Training
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(404-2)
ในปีี 2562 ที่่�ผ่าน
่ มา กลุ่่�มบริิ ษััทฯ ได้้ จัดั ทำำ�แผนอบรมตามหลัักการบริิ หาร
ด้้ านคุณ
ุ ภาพ ISO 9001: 2015 เป็็ นแนวทางเบื้้ �องต้้ นในการพััฒนาบุุคลากร                                
ซึ่่ง� ครอบคลุุมทั้้�งด้้ านสำำ�นัักงาน โรงงาน ฝ่่ายไร่่และหน่่วยงานสนัับสนุุนต่า่ ง ๆ เพื่่�อให้้
เกิิดการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง ตลอดจนจััดทำำ� Training courses0ภายในองค์์กร0                  
โดยจััดให้้ มีีการพัฒ
ั นาในกลุ่่�มพนัักงานระดัับกลุ่่�มบริิ หารกลุ่่�มจััดการและกลุ่่�มปฏิิบัติั ิ
การ จััดทำำ�หลัักสููตร การอบรม ทั้้�งด้้ านการผลิติ  การบำำ�รุุงรัักษา การให้้ ความรู้้�ด้้าน
เทคโนโลยีีเกี่่�ยวกัับอุุตสาหกรรมน้ำำ ��ตาลและธุุรกิิจพลัังงานที่่�เกี่่� ยวข้้อง..ทั้้�งนี้้หั� ัวใจ
สำำ�คััญของการฝึึกอบรมและพััฒนาบุุคลากร คืือ0การติิดตามและวััดผลความรู้้�ที่่ไ� ด้้ รัับ
รวมถึึงการถ่่ าย ทอดความรู้้� ให้้ กัับ ผู้้�เกี่่� ยวข้้ อ ง..โดยมีี แ นวทางพััฒ นาบนหลัักการ 
10/20/70..ซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับระบบการบริิ หารสายอาชีีพ0กล่่าวคืือได้้ รัับความรู้้� และ
ทัักษะจากการอบรม..ร้้อยละ..10..จากนั้้�นผู้้�บัังคัับบััญชาให้้ คำำ�แนะนำำ�/สอนงาน                  
อีีกร้้อยละ 20 และร้้อยละ 70 ต้้ องนำำ�ความรู้้�และทัักษะที่่�ได้้ ไปประยุุกต์์ใช้้ ในงานที่่�รัับ
ผิิดชอบด้้ วยตนเอง หรืือแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และทัักษะใหม่่กับั ผู้้�อื่่�น 
in 2019, Buriram Sugar Group (“BSG”) conducted  training plans
according to the principles of quality management of ISO 9001:2015 as the
basic guideline for staff  development. The plans will be specified for office,
factory and various stakeholders to achieve constant improvement  including
arrange the training course within the organization. This can be done by                   
improving skills of all  level of employees, management, and operations in
several fields of knowledge such as production, maintenance and the                       
provision of technological knowledge on the sugar industry and other                        
relevant energy business. The key of the training and development is to track
and measure the results including the instruction for related people by the                            
development guideline of 10/20/70. 10% of knowledge and skills are from
training, 20% from mentors’ suggestion/teaching, and 70% learning from                     
experience by applying the knowledge, exchanging that and new skills with
others.
(403-1)
จำ�นวนชั่วโมงอบรมตามบริษัทในเครือ (คน/ปี)
Employee Training Hours/ Year
35.63
14.63

38.22
26

19.13
8.86

9.6

13.76

0.6

BKK BRR BSF BRD BEC BPC BPP KBF SEW
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หลัักสููตรเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร

น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ตระหนัักถึึงการพััฒนาทัักษะ การเรีี ยนรู้้�  และสนัับสนุุนการพัฒ
ั นาศัักยภาพในด้้ านการ
ทำำ�งานของพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง0โดยจััดหลัักสููตรที่่�เน้้ นการเสริิ มสร้้างความรู้้�การบริิ หาร การพััฒนาภาวะผู้้�นำำ�
และทัักษะต่่างๆ0ให้้ สอดคล้้ องกัับการดำำ�เนิินงานขององค์์กรสู่พ�่ นัักงานใหม่่ในแต่่ละระดัับ
ั ภาพและประสิิทธิิภาพในการปฏิิบัติั ิงานและมีีความเจริิ ญก้้ าวหน้้ าในหน้้ าที่่�การ
เพื่่�อให้้ พนัักงานมีีศักย
งานของสายงานของตน0บริิ ษััทกำำ�หนดเป้้าหมายให้้ บุคุ ลากรทุุกคนทุกร
ุ ะดัับ ให้้ เข้้ ารัับการอบรม เพื่่�อให้้ สอดคล้้ อง
กัับทิิศทางและกลยุุทธ์์ของบริิ ษััท0มีีการจัดั อบรมทั้้�งภายนอกและภายในบริิ ษััท โดยมีีการเชิิญวิิทยากรจากหน่่วย
งานภายนอกเข้้ ามาบรรยายและฝึึกอบรมให้้ กับั พนัักงานในเรื่่� องต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�งานรวมทั้้�งเรื่่� องจริิ ยธรรม
และให้้ พนัักงานเข้้ าร่่วมอบรมและสััมมนาเพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�กัับบริิ ษััทอื่่�นๆภายนอกบริิ ษััทด้้ วย นอกจากนี้้ �บริิ ษััท
ยัังมีีการวางแผนการอบรมและสนัับสนุุนในเรื่่� องงบประมาณอย่่างสม่ำำ��เสมอส่่วนหนึ่่ง� ของการบริิ หารและพััฒนา
บุุคลากรการสร้้างหลัักสููตรที่่�จำำ�เป็็ นต่อ่ พนัักงาน ประกอบไปด้้ วยหลัักสููตรบัังคัับและหลัักสููตรเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพ
ดัังนี้้ �
BRR provides the process to support the development of knowledge, skills and capabilities for
directors, executives and employees as needed in work both in the present and in the future since BRR
realizes that human resources are the most valuable assets in business operation therefore the                       
concept of human resource development is suitable for long-term investment. BSG has developed
human resources according to the policies and current situations with the knowledge and skills development and job features needed for employees through using the tools of human resources development which are coaching, knowledge sharing and      project assignment in order to direct the employees to apply the knowledge inwork and strengthen the organization as well as support the business
growth accordingly.
BRR has always provided supports for staffs by providing scholarships in Bachelor’s degree
and Master’s degree, encourage to do job shadows in leading organizations in the same industry                   
according to the summary in Human Resource Development and relevant training courses which is
expected to help improve proficiency of staffs.
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กลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับสููง Executive Level
คณะกรรมการบริิ ษััทมีีนโยบายส่่งเสริิ มและอำำ�นวยความสะดวกให้้ มีีการฝึึกอบรม
และการให้้ ความรู้้�แก่่กรรมการบริิ ษััทและผเู้้�กี่่�ยวข้้องในระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการของกลุ่่�ม
บริิ ษััท ฯ อาทิิกรรมการบริิ ษััท กรรมการตรวจสอบ และผู้้�บริิ หาร เป็็ นต้้น เพื่่�อให้้ มีีการปรัับปรุุง
และพััฒนาการปฏิิบัติั ิงานอย่่างต่่อเนื่่�องและมีีประสิิทธิิ ภาพยิ่่�งขึ้้นซึ่
� ่�งกรรมการบริิ ษทัขั อง
บริิ ษััท ต้้ องผ่่านการอบรมหลัักสููตรกรรมการบริิ ษััท เช่่น 
The Board of Directors has policies to promote and facilitate training and
educating Directors and those involved in corporate governance systems of BSG in
order to improve and develop the operations more efficient. The Board of Directors
is required to pass the training course such as
• DIRECTORTRAINING Financial statements for directors (FSD)
• Drone Pilot  Workshop
• Azbil Solution for Sugar Plant                                                                                                                                           
สำำ�หรัับกลุ่่�มธุุรกิิจการผลิติ น้ำำ ��ตาล โรงงานผลิิตไฟฟ้้าชีีวมวล โรงงานผลิิตเอทานอล
• 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  รุ่นที่ 4
• Boardroom success through financing &Investment
• การบริ หารธุรกิจแบบมืออาชีพส�ำหรับผู้ บริ หารระดับสูง
• 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
• การจัดการงานบุคคลชั ้นสูง APM
(404-1)

จำ�นวนชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงาน ต่อปี/คน
แบ่่งตามเพศ
30.15 ชั่่�วโมง  / 15.08 ชั่่�วโมง

แบ่่งตามลำำ�ดัับชั้้�น

26.88 ชั่่�วโมง
31.25 ชั่่�วโมง

ผู้้�บริิ หารระดัับสููง

เพศชาย     เพศหญิิง

พนัักงานบริิ หาร
                   24.52 ชั่่�วโมง
พนัักงานทั่่�วไป
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หลัักสููตรและเนื้้ �อหาวิิชาสำำ�หรัับกลุ่่�มนี้้ �เน้้ นให้้ ความรู้้�ในเชิิงการบริิหารและการจััดการทั่่�วไป 
เพื่่�อวางแผนการบริิ หารที่่�มีีประสิิทธิิผลมากยิ่่�งขึ้้ �นและพััฒนาภาวะผู้้�นำำ�สู่่�การเจริิ ญเติิบโตที่่�ยั่่ง� ยืืนใน
องค์์กร ได้้ แก่่
• การตระหนักด้ านระบบบริ หารคุณภาพ 4 รุ่น Awareness in Management systen 4th
• ISO 14001:2015 Internal Audit
• FSSC 22000 Version 4.1 Requirment &Interpretation
• การจัดท�ำระบบบริ หารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017                             
Compiled the document pertaining to ISO ISO/IEC 17025:2017
• การเตรี ยมความพร้ อมส�ำหรับการเปิ ดหีบอ้ อย ฤดูกาลผลิตปี 2561/2562                                   
Preparation for cane havest and crunching in 2019/2020 period
• ผู้ ควบคุมระบบบ�ำบัดมลพิษน�้ำ รุ่นที่ 2/61                                                                                                                                             
The Water Pollution Treatment System Supervisor
• ผู้ ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม                                                                                                                     
The industrial waste Treatment System Supervisor
• ผู้ รับผิดชอบด้ านพลังงานตามกฎหมายสามัญ Responsible for the Common Energy
• Windows Server 2012&2016 Administratior workshop
• Advances for corporate secretaries

กลุ่่�มพนัักงานระดัับปฏิิบััติิการ Operation Level

พนัักงานกลุ่่�มนี้้ �จะเน้้ นให้้ เกิิดทัักษะในการปฏิิบัติั ิงาน และเพิ่่�มเติิมความรู้้�ในเรื่่� องหน้้ าที่่�
ของตนเอง รวมทั้้�งเสริิ มสร้้างความรู้้�เบื้้ �องต้้ นในกิิจกรรมเพิ่่�มผลผลิิตต่่างๆ ที่่�เป็็ นเครื่่� องมืือในการ
ช่่วยปฏิิบัติั งิ านได้้ ดีียิ่่�งขึ้้ �น เช่่น  
• ปลุกพลังแห่งความส�ำเร็จ The 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  
• ทบทวนการใช้ ปั ้นจั่น Crane Training
• ความปลอดภัยในการท�ำงานในที่อบั อากาศ Confined Space
• ความรู้พื้นฐานระบบไฟฟ้าส�ำหรับผู้ ปฏิบตั งิ านในโรงไฟฟ้าสัญจรพิเศษ                                                      
Fundamental in Electricity system for power station staff.
• ความปลอดภัย ในการท�ำงานเกี่ยวกับ ไฟฟ้ าและการช่ วย เหลื อ ผู้ ปร ะสบเหตุจาก ไฟฟ้ า                       
Electricity Safety
• ความปลอดภัยในการท�ำงานบนที่สงู   Working Safely at Heights Standard
•  ผู้ ควบคุมประจ�ำหม้ อน�้ำ Boiler controller
• ดับเพลิงเบื้องต้ นและอพยพหนีไฟ                                                                                                                                                 
Basic Fire Fighting and Evacuation Fire Drill Training
• เทคนิคการตัดแยกแหล่งพลังงาน  Energy Source Isolation
• ผู้ ปฏิบตั งิ านประจ�ำระบบบ�ำบัดมลพิษน�้ำ                                                                                                                                                 
The Water Pollution Treatment System
• ผู้ ปฏิบตั ิงานประจ�ำระบบบ�ำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม                                                                                                                
The Industrial waste Pollution Treatment System
• การใช้ งานระบบหม้ อต้ ม Falling Film Evaporator
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การสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน
CORE-VALUE

น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างองค์์กรไปสู่่�วิิสัยทั
ั ศั น์์ที่่�ตั้้ �งไว้้ ด้้วยการเจริิ ญเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กร  และการสื่่�อสารให้้ กับั ทุุกคนภายในกลุ่่�มบริิ ษััทได้้ รัับทราบเข้้ าใจและ
ปฏิิบัติั อิ ย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การเป็็ นวััฒนธรรมองค์์กรค่านิ
่ ิยมขององค์์กร (CORE-VALUE)

TEAM ประกอบไปด้้ วย TEAM Is a shared value of people in the organization with
the will to achieve sustainable business success.

T

Talk0คือการสื่อสารเพื่อให้ ประสบความส�ำเร็ จตามเป้าหมายที่บริ ษัทได้ วางไว้ อนจ
ั ะท�ำ
ให้้ การประสานทั้้�งภายนอกภายในเกิิ ดขึ้้น� ได้้ อย่่างไร้้รอยต่่อทั้้�งยัังส่่งต่่อสิินค้้าและ
บริิ การที่่� ได้้ ต่่อลููกค้้ าอีีกทั้้ง� ทำำ�ให้้ ชาวไร่่ เห็็นถึึงความจริิ งใจและเอาใจใส่่ที่่� จะดููแลให้้ เกิิ ด
ผลผลิิตสููงสุุด

E

Expert&Educationผคือการสร้ างมืออาชีพจากการเรี ยนรู้ และพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้
เนื่่�องจากผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�บริิ หารได้้ ตระหนัักแล้้ วว่่าการสร้้างมืืออาชีีพจะสามารถสร้้างผล
ตอบแทนที่่� ยั่่�งยืืนให้้ กัับองค์์ กรได้้ อีี กทั้้ง� เป็็ นการยกระดัับความสามารถของพนััก งานให้้
ก้้ าวหน้้ าในสายอาชีีพต่่อไป  เนื่่�องจากองค์์กรส่่งเสริิ มการสร้้างคนดีีให้้ เป็็ นคนเก่่ง0อัันจะ
เป็็ นการสร้้ างคุุณค่่ า และความน่่ า เชื่่� อ ถืือในการให้้ คำำ� แนะนำำ� ตลอดจนการส่่ ง เสริิ ม ให้้
เกษตรกรเกิิ ด ความรัั ก ในอาชีี พ ธุุ รกิิ จ ไร่่ อ้้ อยดัั ง ปณิิ ธาน ของกลุ่่�มน้ำำ ��ตาลบุุ รีี รัั ม ย์์ ว่่ า                                   
“น้ำำ�� ตาลสร้้ า งใน ไร่่ ” และช่่ า งฝีี มืือดััง กล่่ าวยััง สามารถผลิิ ต และส่่ ง มอบสิิ นค้้ าที่่� ดีี                                     
(มีีคุณ
ุ ภาพ)อีีกทั้้ �งยัังสร้้างผลกระทบต่่อสุุขภาพอย่่างยั่่�งยืืน

A

Achievement คือ การมีสวนร
่ ่วมรับผิดชอบทังที
้ มอย่างซื่อสัตย์ซึ่งการมีสวนร
่ ่วมรับผิด
ชอบนี้้เ� ป็็ นการแสดงออกถึึงสิ่่�งที่่�ยึึดมั่่�นในความถููกต้้ อง มั่่�นคงในความดีีอันจ
ั ะเป็็ น
รากฐานที่่� จะส่่งต่่อ ให้้ กัับ ผู้้�มีี ส่่วนได้้ เสีียทั้้ง� ภายในและภายนอกได้้ ประจัักษ์์  อีี กทั้้ง� เกิิ ด
ความผููกพััน  เชื่่�อมั่่�นเชื่่�อใจต่่อกัันอันจ
ั ะนำำ�พาให้้ ธุุรกิิจดำำ�เนิินไปอย่่างราบรื่่� นอีีกทั้้ง� เจริิ ญ
เติิบโตได้้ ปวยกัันอย่่างมั่่�งคงและยั่่�งยืืน

M

Motivation คือ จิตส�ำนึกแห่งความส�ำเร็จ  เป็ นหนึ่งในบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ
เมื่่�อได้้ รัับเป้้าหมายการทำำ�งานที่่�ชัดั เจนแล้้ ว ควรมีีการดููแลเอาใจใส่่ต่อ่ บทบาทหน้้ าที่่�
ที่่�ได้้ รัับมอบหมายอย่่างเต็็มความสามารถอีีกทั้้ง� ส่่งสิินค้้าหรืือบริิ การความเป็็ นมิิตรไมตรีี         
(ความจริิ งใจ)ที่่�มีีผู้้�มีีส่วน
่ ได้้ เสีียทำำ�ให้้ ก้้าวเข้้ าไปเปิิ ดใจเกษตรกรเพื่่�อให้้ เกิิดความรัักในธุุรกิิจ
ไร่่ อ้้อยที่่�ส่่งผ่่านมาจากความเสีียสละเอื้้ �ออาทร0และการแสดงออกด้้ วยความเอาใจใส่่ของ
บุุคลากรจะทำำ�ให้้ เมื่่�อพบกัับผ่่านพ้้นอุปุ สรรคหรืือปัั ญหาได้้ อย่่างราบรื่่� นและจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีียังั
ทำำ�ให้้พนัักงานทุุกคนช่วย
่ กัันดููแลทรััพยากรและทรััพย์์สินิ ของผู้้�มีีส่วน
่ ได้้เสีียเสมืือนหนึ่่ง� เป็็ นของตน

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 professional workforce that yields sustainable outcome to the  organization.
To better bond cane growing professional career to farmer as per our philosophy
“Sugar Made in the Field”.

A

CHIEVEMENT: SHARED AND SINCERE RESPONSIBILITY To show the stance
on rightfulness and good deed which is the foundation of sharing basis to           
concerned parties within and outside of the organization. The bound, Trust and
confidence will sustainably lead to successful business goals.

M

OTIVATIVE : CONSCIOUS FOR SUCCESSTo 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.

รายงานแห่งความยั่งยืน 2562 I Sustainability Report 2019
บริษัท น้ำ�ตาลบุรีรัมย์ จำ�กัด(มหาชน) I

69

พันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
Mission Corporate Social Responsibility

บริิ ษััท น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ จำำ�กััด (มหาชน) เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของธุุรกิิจให้้ เจริิ ญ
เติิบโตควบคู่่�กัับ ชุุมชนและสััง คมอย่่างยั่่�ง ยืืน  โดยมีี กร ะบวนการบริิ หารจััด การส่่งเสริิ ม
วัั ต ถุุ ดิิ บ อย่่ า งเป็็ นเลิิ ศ ด้้ านวิิ ช าการอัั นจ ะนำำ � มาซึ่่� ง ความมั่่� นค งด้้ านผลผลิิ ต อ้้ อย            
และสร้้ างชีี วิิ ต ที่่� ดีี แ ก่่ ช าวไร่่ เ พื่่� อ นำำ� มาผลิิ ต น้ำำ�� ตาลและพลััง งานทดแทนที่่� ไ ด้้ ม าตรฐาน
ด้้ านคุุณภาพ ปลอดภััย  และเป็็ นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้ อม ซึ่่ง� เป็็ นไปตามกฎหมายข้้ อกำำ�หนด
ต่่างๆที่่�เกี่่�ยวข้้องอีีกทั้้ �งนำำ�ผลพลอยได้้ มาจััดการให้้ เกิิดประโยชน์์สููงสุุดเพื่่�อให้้ บรรลุุนโยบาย
ดัังกล่่าวบริิ ษััทฯ จะ
1. เสริมสร้าง วิธการ
ี ด�ำเนินงานทีเ่ ป็ นแบบอย่างของการพัฒนาธุรกจ 
ิ ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล
และจรรยาบรรณทางธุุรกิิจขององค์์กร
2. สนับสนุนและพัฒนา เทคโนโลยีที่มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย0เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม0ในการ
ผลิิ ต สิิ นค้้ าให้้ เป็็ นไปตามมาตรฐานตั้้ ง� แต่่ ต้้ นกระบวนการผลิิ ต จนถึึงสิ้้ นสุ
� ุด
กระบวนการผลิิต
3. เสริมสร้างและพัฒนาอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตลอดจนพนักงาน
โดยใช้้ โครงการหรืือกิิจกรรมต่่างๆที่่�ชุมุ ชนและพนัักงานเป็็ นผู้้�มีีส่่วนร่่วมลงมืือปฏิิบัติั ิ
พััฒนาอย่่างเหมาะสม
4. มุ่งสร้างเสริมพัฒนาบุคลากร ให้มควา
ี มรู้ความสามารถในการปฏิบตั ติ งิ าน การพัฒนาสังคม
และสิ่่�งแวดล้้ อมให้้ ควบคู่่�ไปกัับธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
5. ให้ความส�ำคัญ กั บ สิ ท ธิ ส่ วน บุ คค ลและปฏิ บัติ ต่ อ พนั ก งานลูกค้ า ผู้ มี ส่ วน ได้ เสี ย                      
ด้้ วยความเท่่าเทีียมกััน
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้ านการศึกษาแก่ชมุ ชน
7. เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา สิทธิการใช้ แรงงานเด็ก
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BRR realizes the importance of expanding business in parallel with the  
enhancing of communities and society’s standard of living. We emphasis on raw
material promotion by employing our experiences, new knowledge and   modern
form technology to secure high quality sugarcane supply and certainly creating
better living conditions for our contracted cane growers. High quality sugarcane is
used to produce sugar and other related products, e.g. bio-electricity and fertilizers.   
To achieve this, the company will:
1. Enhance working model on business development  under good governance
and business ethics.
2. Support0and0Develop0environment-friendly technology to be used in
manufacturing process throughout supply-chain.
3. Encourage and Enhance community members and staffs’ standard of living
via projects or activities whose staffs take part in.
4. Determine to raise staffs’ efficiency and knowledge on social and
environmental works to reach business sustainable development outcome.                 
5. Give Priority to0individual0rights0and0a0fairly treatment of staff, customers
and shareholders.
6. Support and Develop community education.
7. Prevent issues on child labor.
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การพััฒนาชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน
Sustainable Community Development

น้ำำ ��ตาลบุุรีีรัมั ย์์มีเี จตนารมณ์์ในการมีีส่วนร่
่ ว่ มพััฒนาสัังคมให้้ยั่่ง� ยืืนเพื่่�อสร้้างความเชื่่อ� มั่่�น 
การยอมรัับและความไว้้ วางใจจากชุุมชนและสัังคม ต่่อยอดสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้ กับั ชุุมชนและ
สัังคม บนพื้้ �นฐานแนวคิิดนโยบาย ของบริิ ษััทฯ  ยึึดหลัักแนวปฏิิบัติั ิ
“การพััฒนาธุุรกิิจควบคู่่�กัับการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
และสร้้างความเจริิญให้้กัับชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน”
มุ่่�งมั่่�นที่่�จะจะสร้้างให้้ ธุุรกิิจมีีการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน0ควบคู่่�กัับการพััฒนาสภาพ
ชีีวิิตความเป็็ นอยู่่�ของเกษตรกรชาวไร่่ อ้้อยและชุุมชน0ข้้ างเคีียงให้้ ดีีขึ้้น จึึ
� งได้้ ร่่วมจััดทำำ�
โครงการและกิิจกรรมต่่างๆร่่วมกัับหน่่วยงานภายนอกทั้้ �งเอกชนและ0หน่่วยงานของรััฐที่่�เป็็ น
ผู้้�นำำ�ด้้ านความคิิด ซึ่่ง� เป็็ นโครงการและกิิจกรรมที่่�ก่่อให้้ เกิิดประโยชน์์ต่อ่ ชุุมชน  หน่่วยงาน
เอกชน  หน่่วยงานรััฐ รวมถึึงตััวบริิ ษััทฯ0เองทั้้�งทางตรงและทางอ้้ อม โดยได้้ รัับความร่่วมมืือ
จากหน่่วยงานต่่างๆ เป็็ นอย่่างดีี
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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การมีีส่่วนร่่วมในชุุมชน
Community Participation
1. บรรเทาความเดือดร้ อนของชุมชนจากผลกระทบของธุรกิจ เช่น การสนับสนุนงบ
ประมาณต่่างๆ ตามความเหมาะสม ตลอดจนการริิ เริ่่� มมาตรการป้้องกัันต่า่ งๆ
2. ส่งเสริ มชุมชนให้ มีอาชีพเสริ ม เช่น การสร้ างศูนย์การเรี ยนรู้ พร้ อมทังส่
้ งเสริ มอาชีพ
เสื่่� อ กกทอมืือแล้้ วมีี การต่่ อ ยอดเพื่่� อ นำำ� ไปสร้้ างผลิิ ต ภััณ ฑ์์ อื่่� น ๆของชุุม ชนโศกดู่่�,            
การส่่งเสริิ มอาชีีพผ้้ าซิ่่นตี
� ีนแดงทอมืือชุุมชนคููบอน ซึ่่ง� ทั้้�งเสื่่�อกกและผ้้ าซิ่่นนี้้
� �เรานำำ�มา
เป็็ นของที่่�ระลึึกเนื่่�องในวัันขึ้้ �นปีี ใหม่่ของบริิ ษััท โครงการส่่งเสริิ มอาชีีพเกษตรปลอด
สารชุุมชนโนนกลาง กลุ่่�มส่่งเสริิ มอาชีีพปุ๋๋�ยหมัักชุมุ ชนโนนเต่่าทอง กลุ่่�มส่่งเสริิ มอาชีีพ
ตััดเย็็บเสื้้ �อผ้้ าชุมุ ชนสาวเอ้้
3. สิท ธิ ความเท่าเที ย มของคนในชุมชน  เช่น การจ้า งบุคค ลที่ ทุพ พลภาพในชุม ชน            
ในพื้้ �นที่่�ใกล้้ เคีียงสถานประกอบการ สร้้างที่่�อยู่่อ� าศััยให้้ กับั ผู้้�ทุุพพลภาพในชุุมชน
4. มอบโอกาสทางการศึกษาให้ กบั บุตรหลานของคนในชุมชนที่ด้อยโอกาส เช่น มอบทุน
การศึึกษา,มอบอุุปกรณ์์กีีฬา,สร้้างสนามกีีฬา เป็็ นต้้น
5. โครงการคืนความรู้ ส่เู ยาวชน ให้ ความรู้ ด้ านการคดั แยกขยะ และ พิษภัยของยา
เสพติิด,โรคไข้้ เลืือดออกและโรคต่่างๆ ภายในชุุมชน และ การรณรงค์์การไม่่ใช้้ แรงงาน
เด็็กในไร่่อ้้อย
6. ดูแลสุขภาพให้ กับคนในชุมชน เช่น  โครงการหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่,การล้ างถนน,        
น้ำำ ��ดื่่�มเพื่่�อชุุมชน,และร่่วมกิิจกรรมทางด้้ านการส่ง่ เสริิ มสุุขภาพต่่าง 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.

77
การสนบัสนุนการศึกษา
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Education Support
สำำ�นัักมวลชนสััมพัันธ์์และสื่่�อสารองค์์กรร่่วมกัับพนัักงานจิิตอาสาของแต่่ละบริิ ษััท
ในเครืือ ได้้ จัดั โครงการ “คืืนความรู้้�สู่่เ� ยาวชน ครั้้�งที่่� 4” ซึ่่ง� จััดตามโรงเรีียนในเขตรััศมีี 5  กิิโลเมตร
รอบๆ สถานประกอบการประกอบไปด้้ วย  โรงเรีี ยนบ้้านสาวเอ้้ โรงเรีี ยนบ้้านหิินเหล็็กไฟ
โรงเรีี ยนบ้้านคููบอน  และโรงเรีี ยนบ้้านสระประคำำ�-ถาวร ซึ่่ง� เป็็ นโครงการที่่�ให้้ ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
สิ่่�งแวดล้้ อม ยาเสพติิด การรณรงค์์ต่อ่ ต้้ านการใช้้ แรงงานเด็็กในไร่่อ้้อย และกิิจกรรมละลาย
พฤติิกรรมระหว่่างพนัักงานของกลุ่่�มบริิ ษััทฯ นอกจากนั้้�นยัังมีีกิิจกรรมให้้ ทุนการศึึกษา
ุ
ตาม
โอกาสต่่างๆ เป็็ นการให้้ ทุนุ ในระดัับประถมศึึกษาและมััธยมศึึกษา  เช่่น  ให้้ ทุนการศึึกษา
ุ
แก่่
นัักเรีี ยนในวัันเปิิ ดฤดููการผลิิต และในงานตามโอกาสต่่าง ๆ รวมถึึงการสนัับสนุุนกิิจกรรม
“BRR ลดเวลาเรีียน เพิ่่�มเวลารู้้� สู่่�ความยั่่�งยืืน”
ให้้ แก่่โรงเรีี ยนบ้้านหนองขวาง จนประสบความสำำ�เร็็ จและสามารถคว้้ ารางวััลชนะ
เลิิศระดัับชาติิในงานศิิลปหััตถกรรมนัักเรีี ยนแห่่งชาติิ ครั้้ง� ที่่� 68  ณ จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ ซึ่ง่� นัับว่่า
เป็็ นการชนะเลิิศรายการแข่่งขััน  5 ปีี ซ้้ อนและการจััดโครงการเกษตรบููรณาการเพื่่�ออาหาร
กลางวัันในเขตส่่งเสริิ มการปลููกอ้้ อยของเยาวชนในเขตพื้้ �นที่่�รอบ 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 Saprakham-Thavorn
school. The project educated school children on general knowledge,
environment concerns, drug preventive measures, etc. Campaign to
prevent the use of child labor in cane field was also held to create awareness among
concerned parties. Scholarships were handed to students on several occasions in
parallel with free food distributions on important events
throughout the year.
BRR’s Outside Classroom Learning for Sustainable Living project was
continuously held at Ban Nong Kwang Primary school with a proven success. The
school and the project won Student National Art and Handicraft Award for three
consecutive years. The latest was held in January 2019
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Cuts in Classroom Hours and Rises
น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ได้้ สนัับสนุุนกิิจกรรม “BRR ลดเวลาเรีียน เพิ่่�มเวลารู้้� สู่่�ความยั่่�งยืืน” ให้้ แก่่
โรงเรีี ยนบ้้านหนองขวาง ซึ่่ง� ผลงานนี้้ �ทาให้้ บริิ ษััทได้้ รัับการเสนอชื่่�อให้้ ได้้ รัับรางวััลผู้้�ทำำ�คุุณ
ประโยชน์์ให้้ แก่่กระทรวงศึึกษาธิิการ สำำ�หรัับในปีี 2562 ตั้้�งแต่่ปีี 2557ตลอดจนถึึงปีี 2562
โรงเรีี ยนบ้้านหนองขวาง ได้้ เป็็ นตัวั แทนภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือเข้้ าร่่วมงานศิิลปหััตถกรรม
นัักเรีียน ครั้้�งที่่� 69 และ ซึ่่ง� เข้้ าร่่วมงานดัังกล่่าวและได้้ รับั รางวััลชนะเลิิศติิดต่่อกัันเป็็ นเวลา 6 ปีี
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 Ministry of Education  In 2018-2019, Baan Nongkwang School has
again been selected as a representative of primary school in the Northeast Region
to participate in the 63th and 69th (in January 2019)   Students’ Handicrafts Event
and again the school won the highest award for 6 consecutive years.
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Local Culture
กลุ่่�มบริิ ษััทน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ได้้ ร่่วมจััดกิิจกรรมตามวัันสำำ�คััญทาง
ศาสนาและประเพณีีต่า่ ง ๆ ของชุุมชนรอบ ๆ สถานประกอบการ โดยมุ่่�งเน้้ น
การทำำ�งานอย่่างมีีส่่วนร่่วม ตั้้�งแต่่การวางแผนจนถึึงการลงมืือทำำ�กิิจกรรม
ระหว่่างกลุ่่�มบริิ ษััทฯ   และชุุมชน  เช่่น กิิจกรรมรดน้ำำ ��ดำำ�หััวผู้้� ใหญ่่ ซึ่ง่� จััดใน
ช่่วงวัันสงกรานต์์ของทุุกปีี  กิิจกรรมวัันเข้้ าพรรษาเป็็ นกิิจกรรมที่่�ทางกลุ่่�ม
บริิ ษัั ท น้ำำ�� ตาลบุุ รีี รัั ม ย์์ ได้้ เข้้ าร่่ ว มโดยการจัั ด ขบวนแห่่ เ ทีี ยน พรรษา 
ประจำำ�ทุุกปีี  กิิจกรรมโรงทานในวัันเข้้ าพรรษา กิิจกรรมวัันลอยกระทง โดย
สนัับ สนุุนการปร ะกวดขบวนกระทง และการประกวดนางนพมาศของ
เทศบาลตำำ�บลหิินเหล็็กไฟ กิิจกรรมโรงทานงานวัันออกพรรษา กิิจกรรม
ทอดกฐิิ น เพื่่� อ สร้้ างศาลาการเปรีี ย ญ กิิ จกรร มวััน สงกรานต์์ แ ละวัันผู้้�สููง
อายุุ ณ วััดศิิลาเรืือง บ้้ านหิินเหล็็กไฟเป็็ นประจำำ�ทุุกปีี  กิิจกรรมจิิตอาสา
พิิทักษ์
ั ์ ศาสนสถาน ซึ่่ง� ทุุกกิิจกรรมได้้ รัับความร่่ วมมืือจากพนัักงานในกลุ่่�ม
บริิ ษััทฯ และชุุมชนเป็็ นอย่่างดีี
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของกลุ่่�มบริิ ษััทน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ คืือหนึ่่�ง
ในกุุญ แจสำำ� คััญ ที่่� จ ะนำำ� องค์์ กร ให้้ เ ติิ บ โตไปอย่่ า งยั่่�ง ยืืนควบคู่่�ไ ปกัับ การ
พััฒนาสัังคม เศรษฐกิิจและวััฒนธรรมของประเทศชาติิสืืบไป
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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ในปีี ที่่�ผ่าน
่ มา กลุ่่�มบริิ ษััทน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ จัดั ตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี ของพนัักงาน
ของทุุกบริิ ษััทในเครืือ โดยพนัักงานทุุกคนให้้ ความร่่ วมมืือในการเข้้ ารัับการตรวจสุุขภาพ
ประจำำ�ปีี เป็็ นอย่่างดีีนอกจากนี้้ �ยัังมีีการจัดั กิิจกรรมหน่่วยแแพทย์์เคลื่่�อนที่่� ครั้้�งที่่� 4 โดยตรวจ
สุุขภาพให้้ กับั ประชาชนที่่�อยู่่ใ� นเขตรััศมีี 1-5 กิิโลเมตรรอบๆ สถานประกอบการ อีีกทั้้ �งสำำ�นััก
มวลชนสััมพัันธ์์และสื่่�อสารองค์์กร ยังั ได้้ ลงพื้้ �นที่่�สำำ�รวจความเป็็ นอยู่่ข� องชุุมชนรอบ ๆ สถาน
ประกอบการเพื่่� อ เป็็ นการสร้้ างความสััม พัันธ์์ กัับ ชุุม ชนให้้ มีี ควา มแน่่ น แฟ้้ นมากยิ่่� ง ขึ้้ น                    
�
และร่่วมผลิิตสื่่�อส่่งเสริิ มสุุขภาพให้้ แก่่ โรงเรีี ยน โรงพยาบาลส่่งเสริิ มสุุขภาพตำำ�บล และหน่่วย
งานราชการอื่่�นที่่�อยู่่�รอบๆสถานประกอบการเพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์ให้้ แน่่นเเฟ้้ยิ่่�งขึ้้ �น
In the previous year, BSG led by Buriram Sugar Public Company Limited,
organized the annual health checkup for all employees of BSG with their good
collaboration of taking a health check-up service. Additionally, the 4th mobile health
unit activities upon health check-up service were provided for people who live in
5-kilometer-distance workplace area. Furthermore, the Public Relations and
Communication Department was created the health promoting media to publish in
the schools, Sub-District Health Promoting Hospitals, and local government office.
As well as, to survey the living conditions of people around the nearby workplace in
order to create the strong relationship with the communities.

Health Services
จำ�นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
Health Check up participant graph
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จำ�นวนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
Health Check up communities graph
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การสง่ เสริมอาชพ
ี เพือ่ พฒ
ั นาคณ
ุ ภาพชีวต
ิ
Career Development for Better Living Condition

น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ยังั คงดำำ�เนิินโครงการส่่งเสริิ มอาชีีพเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง นอกจากโครงการส่่งเสริิ มอาชีีพในชุุมชน โครงการก่่อสร้้างศููนย์์การเรีี ยนรู้้� เสื่่�อกกทอ
มืือในชุุมชนโศกดู่่�  โครงการก่่อสร้้างศููนย์์การเรีี ยนรู้้�ผ้้าซิ่่นตี
� ีนแดงทอมืือชุุมชนคููบอนที่่�มีีการ
พััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องในกลุ่่�มส่่งเสริิ มอาชีีพมะลิิปลอดสารชุุมชนโนนกลาง กลุ่่�มส่่งเสริิ มอาชีีพ
ปุ๋๋�ยหมัักอินิ ทรีีย์์ชุมุ ชนโนนเต่่าทอง และ กลุ่่�มส่่งเสริิมอาชีีพทอผ้้ าชุมุ ชนสาวเอ้้  นอกจากชุุมชน
แล้้ ว กลุ่่�มบริิ ษััท ฯ ยััง ขยายผลไปสู่่�ส ถานศึึกษา โดยการส่่งเสริิ ม กิิ จกรรมพััฒ นาผู้้�เรีี ยน                 
(BRR ลดเวลาเรีี ยน  เพิ่่�มเวลารู้้� สู่่�ความยั่่�งยืืน) ซึ่่ง� เป็็ นโครงการแปรรููปอาหารของโรงเรีี ยน
บ้้ านหนองขวาง สำำ�นัักงานเขตพื้้ �นที่่�การประถมศึึกษาบุุรีีรััมย์์ เขต 4 เป็็ นการส่ง่ เสริิ มให้้ เกิิด
วิิสาหกิิจชุุมชนและโครงการ “นัักธุุรกิิจน้้อยมีีคุุณธรรม นำำ�สู่่�เศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์”เพื่่�อให้้
ชุุมชนและสถานศึึกษาพึ่่�งพาตััวเองได้้ เสริิ มสร้้างแนวคิิดให้้ เกิิดการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
นอกจากนี้้ �จากกรณีีวิิกฤติิภัยั แล้้ งที่่�เกิิดขึ้้ �นในประเทศไทย ได้้ ส่ง่ ผลกระทบเป็็ นวงกว้้ าง
กลุ่่�มบริิ ษััทฯ จึึงได้้ ส่่งเสริิ มนัักธุุรกิิจไร่่ อ้้อยในพื้้ �นที่่�บริิ เวณรอบโรงงานให้้ มีีผลผลิิต
ต่่อไร่่ สููงและมีีคุณ
ุ ภาพดีีด้้วยหลัักวิิชาการและความรัับผิิดชอบต่่อชาวไร่่ โดยมีีการพัฒ
ั นา
ระบบบริิ หารงานการจััดการเพื่่�อความมั่่�นคงของผลผลิิตและผลกำำ�ไรของชาวไร่่  อีีกทั้้ �งยััง
พััฒนานวััตกรรมเพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพขององค์์กรและชาวไร่่พร้้อมกัับการส่่งเสริิ มการเรีี ยนรู้้� ของ
บุุคลากรและชาวไร่่อ้้อยให้้ เติิบโตมั่่�นคงไปพร้้อมกััน
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.
Promoting the occupations as mentioned above and including other
occupations to the communities nearby the workplace and the promotion area of
sugarcane plantation of the company group, can built the strength among the
people in the communities, and it also create the confidence, acceptance, and
reliability of the community towards the company group as well.
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น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์เข้้ าไปมีีส่่วนร่่วมในการนำำ�ประชากรนกกระเรีี ยนพันธุ์์�
ั ไทยกลัับคืืน สู่่�ธรรมชาติิร่่วม
กัับองค์์การสวนสััตว์์แห่่งประเทศไทยและส่่วนราชการอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่ง� การเข้้ าร่่วมโครงการนี้้ �ถืือว่่าเป็็ น
ประวััติิศาสตร์์ ใหม่่ของงานทางด้้ านการอนุุรัักษ์์สัตั ว์์ป่่าของประเทศไทยที่่�พยายามพลิิกฟื้้นกลุ่่�
� มประชากร
สััตว์์ป่่าที่่�เคยสููญพัันธุ์์�จากธรรมชาติิให้้ กลับั มาอีีกครั้้ง� หนึ่่�ง อีีกทั้้ง� ยัังเป็็ นการเชื่่�อมต่่อถิ่่�นอาศััยและแผนที่่�
การกระจายของประชากรนกกระเรีี ยนพันธุ์์�
ั ไทยในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ที่่�เคยขาดหายไป0รวมทั้้�งลดการ
สููญเสีียความหลากหลายทางชีีวภาพและความหลากหลายทางพัันธุุกรรม  ซึ่่ง� จะมีีผลดีีต่อ่ กลุ่่�มประชากรนก
กระเรีี ยนพันธุ์์�
ั ไทยในอนาคตนอกจากนี้้0� ด้้ วยความที่่�นกกระเรีี ยนพันธุ์์�
ั ไทยเป็็ นสััตว์์ที่่�สููญพัันธ์์ไปแล้้ วตาม
ธรรมชาติิและมีีถิ่่�นอาศััยจำำ�กััดอยู่่�เฉพาะกลุ่่�มแถบประเทศเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ทำำ�ให้้ เป็็ นหนึ่่ง� ในนกที่่�นักั
ดููนกจากประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลก รวมถึึงประเทศไทยเองให้้ ความสนใจ0ด้้ วยตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของความ
หลายหลายทางชีีวภาพและการอนุุรัักษ์์สิ่่ง� แวดล้้ อม บริิ ษััท น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์จำำ�กััด (มหาชน) ร่่วมกัับองค์์การ
สวนสััตว์์แห่่งประเทศไทย กรมชลประทาน  และส่่วนราชการอื่่�นๆ ของจัังหวััดบุุรีีรััมย์์ ร่่วมสร้้างศููนย์์อนุุรัักษ์์
พื้้ �นที่่�ชุ่่�มน้ำำ ��และนกกระเรีี ยนพันธุ์์�
ั ไทย บริิ เวณเขตห้้ ามล่่าสัตั ว์์ป่่าอ่่างเก็็บน้ำำ ��ห้้ วยจระเข้้ มาก0
สำำ� หรัั บ ศููนย์์ อ นุุ รัั กษ์์ พื้้ นที่่
� � ชุ่่� มน้ำำ ��และนกกระเรีี ยนพัันธุ์์� ไทยไดเ้้ ปิิ ดเป็็ นแหล่่ ง เรีี ยนรู้้� เมื่่� อ วัันที่่�                                 
5 สิิงหาคม 2562 ทั้้�งนี้้ �ความสำำ�เร็็จของการจััดตั้้�งศููนย์์อนุุรัักษ์์ดังั กล่่าวได้้ รัับการสนัับสนุุนงบประมาณจาก
บริิ ษััท น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์จำำ�กด (มหาชน) ในการก่่อสร้้างศููนย์์ ประมาณ10 ล้้ านบาท โดยกิิจกรรมในวััน เปิิ ดศููนย์์
อนุุรัักษ์์ดังั กล่่าวได้้ ปล่อ่ ยนกกระเรีี ยนพันธุ์์�
ั ไทยคืืนสู่่�ธรรมชาติิ จำำ�นวน 10 ตััว  และจััดนิิทรรศการและกิิจกรรม
การเรีี ยนรู้้� เพื่่�อให้้ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการอนุุรัักษ์์ สิ่่ง� แวดลอ้้ มและสััตว์์ป่่าหายากของประเทศไทย   
ในปัั จจุุบันควา
ั
มสำำ�เร็็ จของโครงการปล่่อยนกกระเรีี ยนพันธุ์์�
ั ไทยคืืนสู่่�พื้้ �นที่่�ธรรมชาติิที่่�องค์์การสวนสััตว์์ได้้
ดำำ�เนิินงานมาตั้้�งแต่่ปีี 2554 มีีนกกระเรีี ยนพนััธุ์์�ไทยที่่�ปล่อ่ ยคืืนสู่่�ธรรมชาติิไปแล้้ วจำำ�นวน 105 ตััว  และมีีชีีวิิต
รอดจำำ�นวน 71 ตััว ซึ่ง่� ความสำำ�เร็็ จดังั กล่่าวเกิิดจากการมีีส่วนร่
่ ่วมของหน่่วยงานทั้้�งภาครััฐและเอกชน รวมทั้้�ง
ชุุมชนที่่�ช่วย
่ กัันดููแลและอนุุรัักษ์์
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ความหลากหลายทางชวี ภาพ
Bio Diversity
BRR  has participated in returning the Eastern Sarus Crane population back to the wild
collaborating with the Zoological Park Organization of Thailand and competent authorities,
including other private sectors. As of which, participating this project is the whole new history of
work in term of wild animals conservation of Thailand which is attempting to recover the population
of the wild animals that used to be extinct from the nature to return once again. Moreover, it is also
the connection to the habitats and the map of the expanding of the Eastern Sarus Crane population
in South East Asia that was lost; it also prevented the loss of biodiversity and genetic diversity
which provide benefits to the Sarus Crane Population in the future. Furthermore, since the Sarus
Crane was extinct by nature and has its habitats limited in South East Asia only, it became one kind
of the birds that the bird watchers around the world including in Thailand pay attentions to it.
As of August 5, 2019, the Wetlands and Eastern Sarus Crane Conservation Center has
been officially launched as the learning center. This successful construction project is supported
approximately 10 Million Baht by  BRR . On its opening day, the 10 Eastern Sarus Cranes were
released to the nature, and the exhibition and activities were held in order to bring about the
awareness of nature conservation’s goal including protecting  endangered species from extinction
in Thailand. Nowadays, the success of this project which has been conducted by The Zoological
Park Organization since 2011 has illustrated by the release of the 105 Eastern Sarus Cranes back
to their habitats and their survival rate of 71 Eastern Sarus Cranes. Together with government
agencies, the private sectors including the local community support and conservation
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บทสรุป
Conclusion

น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ได้้ นำำ�แนวคิิดของปรััชญา “น้ำำ��ตาลสร้้างในไร่่” อัันจะมุ่่�งไปสู่่�ความยั่่�งยืืนได้้ นั้้ �น องค์์กร
ต้้ องมีีการถ่่ายทอดแนวคิิดดัังกล่่าวจากรุ่่�นสู่�รุ่่�น
่ ได้้ อย่่างบููรณาการและมีีความชััดเจนที่่�จะต้้ องการสร้้างความ
ยั่่�งยืืนให้้ กับั องค์์กรทำำ�ให้้ น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ได้้ เล็็งเห็็นว่า ชุ
่ มุ ชน เปรีี ยบเสมืือนบ้้ านหลัังหนึ่่ง� ของน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์           
ที่่�ต้้องคอยช่่วยเหลืือเกื้้ �อกููลสมาชิิกในบ้้ านของเรา น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์จึึงมีีการจัดั กิิจกรรมมวลชนสััมพัันธ์์ให้้ กับั
ชุุมชนมาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยครอบคลุุมกิิจกรรม ดัังนี้้ �   
การส่่งเสริิมสุุขภาพ เช่่น  โครงการหน่่วยแพทย์์เคลื่่�อนที่่� การเสริิ มสร้้างสุุขลัักษณะภายใน  โรงเรีี ยน 
ผ่่านโครงการ “คืืนความรู้้�สู่่เ� ยาวชน”
การสนัับสนุุนการศึึกษา เช่่น  โครงการคืืนความรู้้�สู่่เ� ยาวชน  โครงการ  BRR ลดเวลาเรีี ยนเพิ่่�มเวลารู้้� 
โครงการเกษตรอิินทรีี ย์์แบบบููรณาการเพื่่�ออาหารกลางวัันของนัักเรีี ยน
การส่่งเสริิมอาชีีพเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของคนในชุุมชน เช่่น  โครงการส่่งเสริิมอาชีีพเสื่่�อกกทอมืือ
โครงการส่่งเสริิ มอาชีีพทอผ้้ าซิ่่�นตีีนแดง และการก่่อตั้้�งศููนย์์การเรีี ยนรู้้� เพื่่�อส่่งเสริิ มอาชีีพต่่างๆ  
การสืืบสานวััฒนธรรมประเพณีีวััฒนธรรมต่่างๆ  เช่่น โครงการทอดกฐิิ น กิิจกรรมรดน้ำำ ��ดำำ�หััวผู้้� ใหญ่่ซึ่่�ง
จััด ในช่่ว งวััน สงกรานต์์ ข องทุุก ปีี ..เช่่ น ..กิิ จกรร มวััน เข้้ า พรรษาและออกพรรษา..กิิจกรรมวัันลอยกระทง                            
งานกิิจกรรมตามประเพณีีต่า่ งๆ
น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์เชื่่�อว่่าความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมคืือหนึ่่ง� ในกุุญแจสำำ�คััญที่่�จะนำำ�องค์์ กรให้้ เติิบโตไป
อย่่างยั่่�งยืืนควบคู่่�ไปกัับการพััฒนา สัังคม เศรษฐกิิจ วััฒนธรรมของประเทศชาติิสืืบไป
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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