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	 บริิษััท	น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์	จำำ�กัดั(มห�ชน้ำ)	ดำ�เนิ้ำน้ำธุรุิกิัจำ	ม�ตั �งแต	่ปีี	พ.ศ.	2507	มีทนุ้ำ

จำดทะเบีย์น้ำ	 676,750,000.00	 บ�ท	 มีสถ�น้ำะเป็ีน้ำบริิษััทมห�ชน้ำ	 โดย์จำดทะเบีย์น้ำซ้ื้ �อข�ย์

หลกััทรัิพย์์ใน้ำตล�ดหลกััทรัิพย์์แหง่ปีริะเทศไทย์	 ตั �งแตว่ันั้ำที�	 6	 พฤศจิำกั�ย์น้ำ	 2557	 โดย์ใช้

สญัลกััษัณ์์	 “BRR”	สำ�น้ำกััง�น้ำใหญ่	ตั �งอย์่	่ ที�	 237	หม่ที่�	 2	 บ้�น้ำส�วัเอ้	ตำ�บลหิน้ำเหลก็ัไฟ	

อำ�เภอคูเ่ม้อง	จำงัหวัดับรีุิรัิมย์์

		 Buriram	 Sugar	 Public	 Company	 Limited	 was	 established	 in	 1964.																								

The		Company			registered	in	the	Stock	Exchange	of	Thailand	on	November	6,	2014	

with	symbol	“BRR”	and	has	a	fully-paid	registered	capital	of	THB	676,750,000.		

The	Company’s	head	office	is	located	at	237,	Moo	2,	Baan	Sao	Ae,	Hin	Lek	Fai	

Khu	muang,	Buriram	Province	31190,	Thailand

BURIRAM SUGAR
บริษัท น้ำ�ต�ลบุรีรัมย์ จำ�กัด(มห�ชน)        



	 ตลอดริะย์ะเวัล�กัวั�่	 50	 ปีีแหง่กั�ริพฒัน้ำ�และเติบโต

อย์�่งตอ่เน้้ำ�องของน้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์น้ำั �น้ำ			กัล�่วัโดย์ริวัมได้วั�่กั�ริสร้ิ�ง

โอกั�สท�งธุุริกิัจำและกั�ริเตรีิย์มคูวั�มพร้ิอมเพ้�อรัิบม้อกับัอปุีสริริคู

และคูวั�มท้�ท�ย์ต่�งๆย์่อมทำ�ไม่ได้ ห�กัปีริ�ศจำ�กัริ�กัฐ�น้ำอนั้ำ

แข็งแกัร่ิง ซื้่�งก็ัคู้อกัลย์ทุธ์ุท�งธุรุิกิัจำที�เหม�ะสม คูวั�มโปีร่ิงใสและ

ธุริริม�ภิบ�ลใน้ำกั�ริดำ�เนิ้ำน้ำธุุริกิัจำ คูวั�มปีลอดภัย์ใน้ำกั�ริทำ�ง�น้ำ 

คูวั�มรัิบผิิดชอบตอ่สงัคูมและสิ�งแวัดล้อม	 กั�ริดแ่ลเกัษัตริกัริและ

ชุมชน้ำอย์่�งใกัล้ชิด	 กั�ริย์อมรัิบจำ�กัสงัคูม	 และที�สำ�คูญัคู้อกั�ริ

พัฒน้ำ�ศักัย์ภ�พและสวััสดิภ�พของพน้ำักัง�น้ำอย์่�งต่อเน้้ำ�อง             

สิ�งเหล�่นี้ำ �น้ำอกัจำ�กัจำะเป็ีน้ำริ�กัฐ�น้ำที�มั�น้ำคูงแล้วัย์งัเป็ีน้ำปัีจำจำยั์ที�ทำ�ให้

เกิัดกั�ริคูวั�มร่ิวัมม้อร่ิวัมใจำและช่วัย์สร้ิ�งคูณุ์คู่�ให้กับัผิ่้ มีส่วัน้ำได้

เสีย์ทกุัฝ่่�ย์อย์�่งเป็ีน้ำร่ิปีธุริริมและย์ั�งย้์น้ำ

	 กั�ริดำ�เนิ้ำน้ำกิัจำกัริริมเพ้�อคูวั�มย์ั�งย้์น้ำของน้ำำ ��ต�ลบุรีิรัิมย์์

เป็ีน้ำสิ�งที�สำ�คูญัยิ์�งต่อกั�ริบริิห�ริจำดักั�ริองค์ูกัริและต่อกั�ริพฒัน้ำ�

สังคูมใน้ำย์ุคูปัีจำจำุบัน้ำที�เปีลี�ย์น้ำแปีลงอย์่�งริวัดเร็ิวั	 กั�ริที�น้ำำ ��ต�ล

บรีุิรัิมย์์จำะเติบโตอย์�่งมั�น้ำคูงได้น้ำั �น้ำจำำ�เป็ีน้ำต้องมีเป้ี�หม�ย์เชิงสงัคูม

ที�เกีั�ย์วัข้องกับักัริอบกั�ริพฒัน้ำ�อย์�่งย์ั�งย้์น้ำด้วัย์	 เชน่้ำ	 กั�ริรัิกัษั�สิ�ง

แวัดล้อม	กั�ริสร้ิ�งคูวั�มเสมอภ�คู		และคูวั�มเป็ีน้ำธุริริมท�งสงัคูม	

กั�ริพฒัน้ำ�เศริษัฐกิัจำที�สง่เสริิม	 กั�ริกัริะจำ�ย์ริ�ย์ได้	 กั�ริสง่เสริิม

และกั�ริย์กัริะดบัคูุณ์ภ�พชีวัิตของคูน้ำใน้ำสงัคูม	 กั�ริสร้ิ�งคูวั�ม

สมัพัน้ำธ์ุที�ดีกัับกัลุ่มผิ่้ มีส่วัน้ำได้เสีย์ขององค์ูกัริ	 	 อนั้ำปีริะกัอบด้วัย์									

ผิ่้ลงทนุ้ำ	 ผิ่้ ถ้อหุ้น้ำพน้ำกััง�น้ำ	 ลก่ัคู้�	 คู่คู้่�ต�่งๆ	 ตลอดจำน้ำชมุชน้ำที�อย์่่

แวัดล้อมที�ตั �งขององค์ูกัริ โดย์ปีริะเดน็้ำต�่งๆที�กัล�่วัม�นี้ำ �เป็ีน้ำเร้ิ�อง

สำ�คูญั	และเป็ีน้ำสิ�งที�น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์ได้คูำ�น้ำง่ถง่ม�โดย์ตลอด ใน้ำกั�ริ

ดำ�เนิ้ำน้ำธุรุิกิัจำให้ปีริะสบผิลสำ�เร็ิจำ โดย์เฉพ�ะอย์�่งยิ์�งใน้ำปัีจำจำบุนั้ำที�

ผิลสำ�เร็ิจำของกั�ริดำ�เนิ้ำน้ำธุุริกิัจำไม่ได้วัดัจำ�กัผิลปีริะกัอบกั�ริเพีย์ง

อย์่�งเดีย์วัห�กัแต่ย์ังริวัมไปีถ่งกั�ริตอบสน้ำองต่อคูวั�มคู�ดหวััง

ของสงัคูมด้วัย์ซื้่�งจำะมีส่วัน้ำสำ�คูญัต่อคูวั�มอย์่่ริอดและกั�ริเติบโต

อย์�่งย์ั�งย้์น้ำขององค์ูกัริใน้ำอน้ำ�คูต	กั�ริพฒัน้ำ�องค์ูกัริให้เตบิโตอย์�่ง

มั�น้ำคูงและมีสว่ัน้ำร่ิวัมใน้ำกั�ริพฒัน้ำ�สงัคูมและปีริะเทศให้ย์ั�งย้์น้ำน้ำั �น้ำ	

น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์ได้จำดักิัจำกัริริมเพ้�อคูวั�มย์ั�งย้์น้ำอย์�่งตอ่เน้้ำ�องและ

ถ้อวั่ � ง�น้ำ ด้�น้ำ นี้ำ �เ ป็ีน้ำส่ วัน้ำหน้ำ่� ง ของกัลย์ุท ธ์ุแผิน้ำง�น้ำและ

กัริะบวัน้ำกั�ริดำ�เนิ้ำน้ำง�น้ำที�สร้ิ�งมล่คู�่เพิ�มให้กับับริิษััทและช่วัย์เพิ�ม

ปีริะสิทธิุภ�พกั�ริดำ�เนิ้ำน้ำธุุริกิัจำขององค์ูกัริใหก้ั�วัไปีส่่กั�ริเจำริิญ

เติบโตอย์่�งเข้มแข็งที�สำ�คูัญ	 ผิ่้ บริิห�ริองค์ูกัริต้องสร้ิ�งสมดุล

ริะหวั่�งกั�ริดำ�เนิ้ำน้ำธุุริกิัจำและคูวั�มรัิบผิิดชอบต่อสังคูมและสิ�ง

แวัดล้อมคูวับคู่ก่ันั้ำไปี			

	 ตลอดปีี	2562	ที�ผิ�่น้ำม�	น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์ได้มุง่เน้้ำน้ำกั�ริย์กั

ริะดับคูวั�มเป็ีน้ำอย์่่ที�ดีของคูน้ำใน้ำชุมชน้ำผิ่�น้ำโคูริงกั�ริอ�ชีพเสริิม

ต�่งๆ	 ได้แก่ั	 โคูริงกั�ริสง่เสริิมอ�ชีพเกัษัตริอิน้ำทรีิย์์ชมุชน้ำโน้ำน้ำกัล�ง	

โคูริงกั�ริสง่เสริิมอ�ชีพปีุ� ย์หมกััอิน้ำทรีิย์์ชมุชน้ำโน้ำน้ำเต�่ทอง	 โคูริงกั�ริ

สง่เสริิมอ�ชีพตดัเย์็บเส้ �อผ้ิ�ชมุชน้ำส�วัเอ้ โคูริงกั�ริเกัษัตริอิน้ำทรีิย์์

บร่ิณ์�กั�ริเพ้�ออ�ห�ริกัล�งวันั้ำ	 โริงเรีิย์น้ำใน้ำเขตพ้ �น้ำที�ส่งเสริิมกั�ริ

ปีลก่ัอ้อย์	 และโริงเรีิย์น้ำบ้�น้ำหน้ำองขวั�งภ�ย์ใต้โคูริงกั�ริ	 “BRR	 ลด

เวัล�เรีิย์น้ำเพิ�มเวัล�ร้่ิ”	 อีกัทั �งเริ�ย์งัได้ทำ�กิัจำกัริริมสร้ิ�งคูวั�มเข้ม

แข็งของกัลุม่คูน้ำใน้ำชมุชน้ำ	 และจำดักิัจำกัริริมศก่ัษั�ดง่�น้ำเพ้�อพฒัน้ำ�

และสร้ิ�งมล่คู�่เพิ�มให้แก่ัผิลติภณั์ฑ์์	 น้ำอกัเหน้้ำอจำ�กันี้ำ �	 น้ำำ ��ต�ล

บรีุิรัิมย์์	 ได้ร่ิวัมกับัสว่ัน้ำริ�ชกั�ริและภ�คูเอกัชน้ำ	 อ�ทิ	 องค์ูกั�ริสวัน้ำ

สตัว์ัใน้ำพริะบริมริ�ชป่ีถมัภ์ฯ	 สว่ัน้ำริ�ชกั�ริต�่งๆ	 ใน้ำจำงัหวัดับรีุิรัิมย์์	

บริิษััททร่ิ	คูอร์ิปีอเริชั�น้ำ	จำำ�กัดั	 (มห�ชน้ำ)	และบริิษััท	ไทย์แอร์ิเอเชีย์	

จำำ�กัดั	เป็ีน้ำต้น้ำ	จำดัสร้ิ�งศน่้ำย์์เรีิย์น้ำร้่ิพ้ �น้ำที�ชุม่น้ำำ ��และน้ำกักัริะเรีิย์น้ำพนั้ำธุุ์

ไทย์	ณ์	จำงัหวัดับรีุิรัิมย์์	เพ้�อเป็ีน้ำแหลง่ศก่ัษั�เรีิย์น้ำร้่ิสำ�หรัิบปีริะช�ชน้ำ

ทั�วัไปีที�มีคูวั�มสน้ำใจำใน้ำวิัถีธุริริมช�ติของน้ำกักัริะเรีิย์น้ำและริะบบ

นิ้ำเวัศของพ้ �น้ำที�ชุม่น้ำำ ��	 โดย์บริิษััทให้คูำ�มั�น้ำวั�่จำะมุง่ดำ�เนิ้ำน้ำภ�ริกิัจำ

เพ้�อคูวั�มย์ั�งย้์น้ำตลอดจำน้ำสร้ิ�งคูวั�มเช้�อมั�น้ำกั�ริย์อมรัิบ	 และคูวั�ม

ไว้ัวั�งใจำจำ�กัชมุชน้ำและสงัคูมตอ่ไปี

	 สดุท้�ย์นี้ำ �	 ใน้ำน้ำ�มคูณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััท	 ขอขอบคูณุ์น้ำกัั

ธุรุิกิัจำไร่ิอ้อย์ ท�่น้ำผิ่้ ถ้อหุ้น้ำ ลก่ัคู้�คู่คู้่�	พน้ำกััง�น้ำ และผิ่้ มีสว่ัน้ำได้เสีย์

ทกุัท�่น้ำ ที�สน้ำบัสน้ำนุ้ำและมีสว่ัน้ำชว่ัย์พฒัน้ำ�บริิษััทให้เจำริิญก้ั�วัหน้้ำ�										

บริิษััทจำะย์่ดมั�น้ำดำ�เนิ้ำน้ำต�มวิัสยั์ทศัน์้ำและพนั้ำธุกิัจำเพ้�อพฒัน้ำ�ธุุริกิัจำ

น้ำำ ��ต�ลทริ�ย์และพลงัง�น้ำทดแทน้ำให้เติบโตอย์่�งย์ั�งย้์น้ำคูวับคู่่กัับ

ชมุชน้ำและสงัคูมส้บไปี	

นาย่อน่นต์ ต่�งตรงเวชก้ิจ 
กัริริมกั�ริบริิห�ริ

บริิษััท	น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์	จำำ�กัดั(มห�ชน้ำ)

สารจาก้ประธานก้รรมุ่ก้ารบริหาร(102-14)

Message form Director
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ภ า พ ร ว มุ่

ก้ ล ่ � มุ่ บ ร ิ ษ ่ ที่

โดย์	สำ�น้ำกััมวัลชน้ำสมัพนั้ำธ์ุและส้�อส�ริองค์ูกัริ

 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, trans-
parency	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	stake-
holders	–	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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	 บริิษััท	 น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์	 จำำ�กัดั(มห�ชน้ำ)	 ดำ�เนิ้ำน้ำธุรุิกิัจำ
ม�ตั �งแตปี่ี	 พ.ศ.	 2507	 มีทนุ้ำจำดทะเบีย์น้ำ	 676,750,000	 บ�ท																													
มีสถ�น้ำะเป็ีน้ำบริิษััทมห�ชน้ำโดย์จำดทะเบีย์น้ำซ้ื้ �อข�ย์หลกััทรัิพย์์
ใน้ำตล�ดหลกััทรัิพย์์แหง่ปีริะเทศไทย์	 เม้�อวันั้ำที�	 6	พฤษัจิำกั�ย์น้ำ		
2557	โดย์ใช้สญัลกััษัณ์์	“BRR” 
	 ริ�ย์ง�น้ำคูวั�มย์ั�งย้์น้ำปีริะจำำ�ปีี	2562	ฉบบันี้ำ �คูริอบคูลมุ
ริะย์ะเวัล�ตั �งแต	่วันั้ำที�	1	มกัริ�คูม	2562	ถง่	31	ธุนั้ำวั�คูม	2562	
โดย์มีแน้ำวัท�งกั�ริริ�ย์ง�น้ำที�สอดคูล้องกับั	Global	Reporting	
Initiative	ฉบบั	Standard	ริะดบั	Core	ใน้ำ	ปีริะเด็น้ำต่อไปีนี้ำ �																
สิ�งแวัดล้อม	 คูวั�มปีลอดภัย์	 โดย์มีแน้ำวัท�งกั�ริริ�ย์ง�น้ำ																				
ที�สอดคูล้องกับั	Global	Reporting	Initiative	ฉบบั	Standard		
ริะดบั	Core	ใน้ำ	ปีริะเดน็้ำตอ่ไปีนี้ำ �	
 พล่งงาน พลงัง�น้ำริวัม	 ปีริะกัอบด้วัย์พลงัง�น้ำคูวั�ม
ร้ิอน้ำและพลงัง�น้ำไฟฟ้�ที�ใช้	ใน้ำพ้ �น้ำที�บริิษััทหร้ิอพ้ �น้ำที�โริงง�น้ำ
โดย์ปีริิม�ณ์พลงัง�น้ำคูวั�มร้ิอน้ำเก็ับ	 ข้อมล่จำ�กัปีริิม�ณ์เช้ �อ
เพลิงจำ�กัหลกััฐ�น้ำกั�ริบญัชีหร้ิอกั�ริอ่�น้ำคู่�จำ�กัมิเตอร์ิคู่ณ์
ด้วัย์คู่�คูวั�มร้ิอน้ำ	 สำ�หรัิบปีริิม�ณ์พลงัง�น้ำไฟฟ้�เก็ับข้อม่ล
จำ�กั	ใบแจ้ำงหนี้ำ �จำ�กัผิ่้ข�ย์ไฟฟ้�
 มุ่ลพิษอาก้าศ  ฝุ่่ น้ำ	 ออกัไซื้ด์ของซื้ัลเฟอร์ิ	 และ	
ออกัไซื้ด์ของไน้ำโตริเจำน้ำ	 คูำ�น้ำวัณ์โดย์ใช้ผิลคูวั�มเข้มข้น้ำ
จำ�กักั�ริตริวัจำวััดต�มที�กัฎหม�ย์กัำ�หน้ำดคู่ณ์กัับอัตริ�
กั�ริไหล	ของลมชั�วัโมงกั�ริทำ�ง�น้ำเคูร้ิ�องจำักัริ	และ	น้ำำ ��
 ขย่ะ	 ขย์ะแบ่งเป็ีน้ำ	 2	 ปีริะเภทจำคู้อขย์ะอนั้ำตริ�ย์
และขย์ะไมอ่นั้ำตริ�ย์ต�มปีริะกั�ศ	กัริะทริวังอตุส�หกัริริม	เร้ิ�อง
กั�ริกัำ�จำดัสิ�งปีฏิิกั่ลหร้ิอวัสัดุที�ไม่ใช้แล้วักั�ริริ�ย์ง�น้ำปีริิม�ณ์
ขย์ะที�เกิัดข่ �น้ำและกั�ริจำดักั�ริ	จำะม�จำ�กักั�ริชั�งน้ำำ ��หน้ำกัั
 ความุ่ปลอด้ภ่ย่	 ข้อมล่จำำ�น้ำวัน้ำพน้ำกััง�น้ำโดย์เก็ับข้อมล่
จำ�กัพน้ำักัง�น้ำบริิษััทพน้ำักัง�น้ำสัญญ�จ้ำ�งและพน้ำักัง�น้ำ
ชั�วัคูริ�วัคูำ�น้ำวัณ์ชั�วัโมงกั�ริทำ�ง�น้ำ	 เป็ีน้ำข้อม่ลจำ�กัพน้ำักัง�น้ำ
บริิษััท	และพน้ำกััง�น้ำสญัญ�จ้ำ�งริะบบบนั้ำทก่ัเวัล�	ทำ�ง�น้ำจำ�กั
ส�ย์ฝ่่�ย์ทรัิพย์�กัริบุคูคูลและธุุริกั�ริและเจ้ำ�หน้้ำ�ที�คูวั�ม
ปีลอดภยั์ปีริะจำำ�โริงง�น้ำ

	 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	from	full	time	and	part	time	staffs	
database	as	well	as	from	staffs	of	contractors	staffs	of	contractors	multiple	
with	working	hours.

เก้่�ย่วก้่บราย่งานฉบ่บน่�
ABOUT THIS REPORT
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ก้ารระบ่ประเด้็นสำาค่ญ
IDENTIFIED MATERIAL ASPECT AND BOUNDARIES

	 กั�ริจำดัทำ�ริ�ย์ง�น้ำคูวั�มย์ั�งย้์น้ำน้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์ปีริะจำำ�ปีี	2562	ฉบบันี้ำ �ริะหวั�่ง	วันั้ำที�1	มกัริ�คูม	2562	ถง่

วันั้ำที�	 31	ธุนั้ำวั�คูม	2562	แสดงถง่กั�ริริ�ย์ง�น้ำด้�น้ำคูวั�มรัิบผิิดชอบตอ่สงัคูมของน้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์	ซื้่�งเน้้ำ �อห�ของ

ริ�ย์ง�น้ำปีริะกัอบไปีด้วัย์	 ด้�น้ำเศริษัฐกิัจำ	 ด้�น้ำสงัคูม	 และด้�น้ำสิ�งแวัดล้อม	 โดย์แสดงถง่กัริอบกั�ริดำ�เนิ้ำน้ำง�น้ำ

คูวั�มรัิบผิิดชอบต่อสงัคูมอย์่�งมีแบบแผิน้ำซื้่�งจำะสอดคูล้องกัับคูวั�มมุ่งมั�น้ำใน้ำกั�ริเป็ีน้ำสถ�น้ำปีริะกัอบกั�ริที�

พฒัน้ำ�คูวับคู่ไ่ปี	พร้ิอมกับัชมุชน้ำอย์�่งย์ั�งย้์น้ำ	ต�มน้ำโย์บ�ย์ที�วั�่	

“ก้ารพ่ฒนาธ่รก้ิจควบค่�ก้บ่ก้ารร่ก้ษาสิ�งแวด้ล้อมุ่ และสร้างความุ่เจริญให้ก้่บช่มุ่ชนอย่�างย่่�งย่ืน”

	 This	2019	sustainability	report	(January	1	–	December	31,	2019)	shows	the	company	sustain-

able	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”

	 ริ�ย์ง�น้ำฉบบันี้ำ �จำะสะท้อน้ำถ่งกัริอบกั�ริดำ�เนิ้ำน้ำธุุริกิัจำที�รัิบผิิดชอบต่อสงัคูม			

โดย์คูริอบคูลมุตั �งแตป่ีริะเดน็้ำของ	 ธุริริม�ภิบ�ลและจำริริย์�บริริณ์ท�งธุรุิกิัจำกั�ริจำดักั�ริ			

ด้�น้ำสิ�งแวัดล้อม	 แริงง�น้ำ	 ผิ่้บริิโภคู	 สทิธิุมน้ำษุัย์ชน้ำ	 	 กั�ริพฒัน้ำ�สง่เสริิมอ�ชีพชมุชน้ำ																												

ให้มีคูวั�มย์ั�งย้์น้ำ	 ตลอดจำน้ำผิ่้ มีสว่ัน้ำได้เสีย์อย์�่งชดัเจำน้ำ	 ซื้่�งริ�ย์ง�น้ำฉบบันี้ำ �ได้จำดัทำ�จำ�กั

ข้อมล่ที�เป็ีน้ำข้อเทจ็ำจำริิง	 โดย์ส�ม�ริถตริวัจำสอบได้จำ�กัแหลง่ข้อมล่ทั �งจำ�กัภ�ย์ใน้ำและ

ภ�ย์น้ำอกัของน้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์		

	 ริ�ย์ง�น้ำฉบบันี้ำ �ย์งัมีเน้้ำ �อห�ส�ริะที�มีบทบ�ทสำ�คูญัใน้ำกั�ริสร้ิ�งคูวั�มเข้�ใจำ	

เกีั�ย์วักับักั�ริดำ�เนิ้ำน้ำง�น้ำของน้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์	 ให้พน้ำกััง�น้ำได้น้ำำ�ไปีเป็ีน้ำแน้ำวัท�งใน้ำกั�ริ

ปีริะย์กุัต์ใช้กับัง�น้ำด้�น้ำ	 “CSR”	 ทั �งภ�ย์ใน้ำองค์ูกัริและภ�ย์น้ำอกัองค์ูกัริ	 ซื้่�งจำะน้ำำ�ไปีส่่

กั�ริดำ�เนิ้ำน้ำธุรุิกิัจำขององค์ูกัริให้พฒัน้ำ�ตอ่ไปีได้อย์�่งย์ั�งย้์น้ำ

	 This	report	 reflects	 the	framework	of	business	operation	with																							

sustainable	goal	in	mind	covering	issues	range	from	corporate	governance,	

environmental	 management,	 labor	 practices,	 human	 rights	 practices,																				

communities’	occupation	development	programs	as	well	as	all	stake	holders.	

The	information	in	this	report	is	traceable	from	sources	both	within	and																			

outside	of	the	company.	

	 The	report	 intends	to	provide	better	understanding	on	the																																					

company’s	sustainable	missions	for	both	public	and	particularly	staffs	with	

the	aim	to	enhance	the	company	sustainable	development	growth.
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ก้ระบวนก้ารประเมิุ่นประเด้็นที่่�สำาค่ญต�อความุ่ย่่�งยื่น
IDENTIFIED MATERIAL ASPECT AND BOUNDARIES

	 น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์	คูำ�น้ำง่ถง่ปีริะเดน็้ำที�เกีั�ย์วัข้องกับักั�ริดำ�เนิ้ำน้ำธุรุิกิัจำ	ทั �งภ�ย์ใน้ำและภ�ย์น้ำอกัองค์ูกัริ	 ริวัมถง่พิจำ�ริณ์�ปีริะเดน็้ำที�

สอดคูล้องกับัคูวั�มคู�ดหวังัของผิ่้ มีส่วัน้ำได้เสีย์ทกุักัลุ่มจำใน้ำด้�น้ำจำเศริษัฐกิัจำจำสงัคูมจำสิ�งแวัดล้อม	 เพ้�อใช้ใน้ำกั�ริปีริะเมิน้ำปีริะเด็น้ำที�

สำ�คูัญต่อคูวั�มย์ั�งย้์น้ำของบริิษััทฯ	โดย์น้ำำ�หลักักั�ริปีริะเมิน้ำปีริะเด็น้ำที�สำ�คูัญต่อคูวั�มย์ั�งย้์น้ำ	(Materiality	Assessment)	

ของ		Global	Reporting	Initiative	(GRI)	ม�ปีริะย์กุัต์ใช้	ซื้่�งปีริะกัอบด้วัย์ขั �น้ำตอน้ำดงั	ตอ่ไปีนี้ำ �

	 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.

ข่�นตอนที่่� 1: ก้ารระบป่ระเด้็นที่่�เก้่�ย่วข้อง

 (IDENTIFICATION) 

	 กั�ริริะบปุีริะเดน็้ำสำ�คูญัที�มีผิลกัริะทบตอ่คูวั�มย์ั�งย้์น้ำของ			บริิษััทฯ	ซื้่�งคูริอบคูลมุใน้ำ

มิติด้�น้ำเศริษัฐกิัจำ	 สงัคูมและสิ�งแวัดล้อม	 โดย์พิจำ�ริณ์�จำ�กั	 กัลย์ทุธ์ุเชิงธุรุิกิัจำ	 คูวั�มเสี�ย์ง	

คูวั�มท้�ท�ย์	 คูวั�มคู�ดหวังั	 ตวััชี �วัดัม�ตริฐ�น้ำของ	GRI	 แน้ำวัโน้้ำมของธุรุิกิัจำโลกัและใน้ำกัลุม่

อตุส�หกัริริมเดีย์วักััน้ำ	 อีกัทั �งคูวั�มสน้ำใจำของผิ่้ มีส่วัน้ำได้เสีย์ทั �งภ�ย์ใน้ำและภ�ย์น้ำอกัองค์ูกัริ

ริวัมถ่งกั�ริริวับริวัม	 ปีริะเด็น้ำต่�งๆที�ใกัล้เคีูย์งกััน้ำม�จำัดเป็ีน้ำกัลุ่มปีริะเด็น้ำ	 (Aspects)																												

อนั้ำเป็ีน้ำกั�ริน้ำำ�ไปีส่ก่ั�ริบริิห�ริจำดักั�ริของบริิษััทฯ	ได้อย์�่งเหม�ะสมกับัผิ่้ มีสว่ัน้ำได้เสีย์ทกุัฝ่่�ย์		

	 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.

	 โดย์ศ่กัษั�จำ�กั

• 	แน้ำวัปีฏิิบตัิกั�ริพฒัน้ำ�อย์่�งย์ั�งย้์น้ำของ	บมจำ.น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์	และบริิษััทฯ	ใน้ำเคูร้ิอ

• 	แน้ำวัท�งปีฏิิบตัิส�กัล	ได้แก่ั	GRI	Standard	,และอ้�น้ำๆ	

• 	กั�ริรัิบฟังคูวั�มคูิดเห็น้ำจำ�กัผิ่้ มีส่วัน้ำได้เสีย์ทั �งภ�ย์ใน้ำและภ�ย์น้ำอกัองค์ูกัริ

• 	กั�ริสำ�ริวัจำคูวั�มผิก่ัพนั้ำของพน้ำกััง�น้ำปีริะจำำ�ปีี	

• 	กั�ริสำ�ริวัจำคูวั�มพ่งพอใจำของชมุชน้ำ	

• 	กั�ริสำ�ริวัจำคูวั�มพ่งพอใจำของลก่ัคู้�	

• 	กัริะบวัน้ำกั�ริพฒัน้ำ�ภ�พลกััษัณ์์องค์ูกัริ

• 		กั�ริรัิบข้อร้ิองเรีิย์น้ำผิ่�น้ำช่องท�งต่�งๆ

• 		กั�ริปีริะเมิน้ำคูวั�มเสี�ย์งขององค์ูกัริ	

• 	กั�ริปีริะชมุเชิงปีฏิิบตัิกั�ริร่ิวัมกับักัลุ่มผิ่้บริิห�ริของ	บริิษััทฯ

• 	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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ข่�นตอนที่่�2 : ก้ารจ่ด้ลำาด้่บประเด้็นที่่�สำาค่ญ 

Continuous Review Development

	 จำดัลำ�ดบัคูวั�มสำ�คูญั	 โดย์พิจำ�ริณ์�แน้ำวัโน้้ำมผิลกัริะทบที�มีตอ่กั�ริดำ�เนิ้ำน้ำธุรุิกิัจำของ

บริิษััททั �งใน้ำริะย์ะสั �น้ำและริะย์ะย์�วัและคูวั�มสำ�คูญั.คูวั�มสน้ำใจำของผิ่้ มีสว่ัน้ำได้สว่ัน้ำเสีย์ผิ�่น้ำ

กั�ริสมัภ�ษัณ์์ผิ่้มีสว่ัน้ำได้สว่ัน้ำเสยี์ภ�ย์น้ำอกั	ได้แก่ั	ผิ่้ ถ้อหุ้น้ำ		น้ำกััลงทนุ้ำ	ลก่ัคู้�	พน้ำกััง�น้ำ	และชมุชน้ำ

	 เพ้�อกัลั�น้ำกัริองปีริะเดน็้ำด้�น้ำคูวั�มย์ั�งย้์น้ำที�สำ�คูญัซื้่�งน้ำำ�เสน้ำอใน้ำริ�ย์ง�น้ำฉบบันี้ำ �	 และกัำ�หน้ำด

ขอบเขตของแตล่ะปีริะเดน็้ำโดย์คูำ�น้ำง่ถง่ผิลกัริะทบที�มีตอ่กั�ริดำ�เนิ้ำน้ำธุรุิกิัจำและผิลกัริะทบตอ่ผิ่้มี

สว่ัน้ำได้สว่ัน้ำเสยี์ทั �งภ�ย์ใน้ำและภ�ย์น้ำอกัขององค์ูกัริ	 Continuous	 Review	 Development	 The	
report’s	continuous	review	and	development	is	conducted	to	ensure	the	issues	reflect	
stakeholders’	expectation	and	interests.	

 กั�ริน้ำำ�ปีริะเด็น้ำที�ได้จำ�กักั�ริวิัเคูริ�ะห์ใน้ำขั �น้ำตอน้ำที�	1	ม�พิจำ�ริณ์�คูวั�มสำ�คูัญ

ต�มเกัณ์ฑ์์กั�ริปีริะเมิน้ำคูวั�มเสี�ย์งใน้ำ	2	มิติ	คู้อ	

• 	1)	ผิลกัริะทบ	(ซื้่�งเป็ีน้ำกั�ริปีริะเมิน้ำผิลกัริะทบก่ัอน้ำมีม�ตริกั�ริคูวับคูมุ)และโอกั�สที�มี

น้ำยั์สำ�คูญัต่อกั�ริดำ�เนิ้ำน้ำธุุริกิัจำของกัลุ่มน้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์	Outside		Receiving	com-

plaints	and	recommendations	via	different	channels

• 	2)ปีริะเด็น้ำที�ผิ่้ มีส่วัน้ำได้ส่วัน้ำเสีย์ให้คูวั�มสน้ำใจำ	 ริะหวั่�งคูะแน้ำน้ำ	 1-5	 Sustainable	

group	meeting	to	review	report	and	works	on	sustainable	development

ข่�นตอนที่่� 3: ก้ารที่วนสอบประเด้็นสำาคญ่ของราย่งาน 

VALIDATION

	 กั�ริจำดัทำ�ผิลสรุิปีปีริะเดน็้ำที�สำ�คูญัตอ่บริิษััทฯ	โดย์ริวับริวัมผิลกั�ริ	ปีริะเมิน้ำปีริะเดน็้ำ

ที�สำ�คูญัและริะบคุูวั�มสอดคูล้องปีริะเดน็้ำที�สำ�คูญักับัหมวัดกั�ริริ�ย์ง�น้ำของGRI	 (GRI	Aspects)	

เสน้ำอต่อหน้ำ่วัย์ง�น้ำที�รัิบผิิดชอบเพ้�อพิจำ�ริณ์�ปีริะเด็น้ำสำ�คูญัด้�น้ำคูวั�มย์ั�งย้์น้ำ	 ขอบเขตของ

ริ�ย์ง�น้ำและตริวัจำสอบกั�ริปีริะเมิน้ำดงักัล�่วั	 เพ้�อให้มีคูวั�มสมบร่ิณ์์และคูริอบคูลมุปีริะเดน็้ำ	

สำ�คูญัที�เกีั�ย์วัข้องกับับริิษััทฯ	 ริวัมถง่กั�ริน้ำำ�เสน้ำอผิลสรุิปีให้กับัคูณ์ะกัริริมกั�ริจำดักั�ริของบริิ

ษััทฯ	 เป็ีน้ำผิ่้ทบทวัน้ำและอน้ำมุตัเิน้้ำ �อห�ใน้ำปีริะเดน็้ำสำ�คูญั	 เพ้�อน้ำำ�เสน้ำอใน้ำริ�ย์ง�น้ำคูวั�มย์ั�งย้์น้ำ

ปีริะจำำ�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.

• กั�ริปีริะชมุกัลุม่ย์อ่ย์แตล่ะหน้ำว่ัย์ง�น้ำเพ้�อทบทวัน้ำริะดบัคูวั�มสำ�คูญั	 ที�วัเิคูริ�ะห์จำ�กัผิ่้มีสว่ัน้ำได้

เสยี์ภ�ย์น้ำอกั	

• กัลุม่ผิ่้บริิห�ริของบริิษััทฯ	ปีริะชมุและทบทวัน้ำปีริะเดน็้ำที�สำ�คูญัตอ่คูวั�มย์ั�งย้์น้ำ	ของบริิษััทฯ

• Review	and	prioritize	issued	derived	from	outside		stakeholders	

• Executives	review	issues	mattered	to	company’s	sustainable	development.

ข่�นตอนที่่�4 : ก้ารพ่ฒนาก้ารราย่งานอย่�างต�อเนื�อง (REVIEW) 

Step 4: Continuous Report Development 

	 จำดักั�ริทบทวัน้ำและพฒัน้ำ�กั�ริริ�ย์ง�น้ำอย์่�งต่อเน้้ำ�องโดย์ทวัน้ำสอบริ�ย์ง�น้ำคูวั�ม

ย์ั�งย้์น้ำเพ้�อให้มั�น้ำใจำวั�่กั�ริกัำ�หน้ำดปีริะเดน็้ำที�สำ�คูญัของบริิษััทฯ	 ตอบสน้ำองตอ่คูวั�มคู�ดหวังั

และคูวั�มสน้ำใจำของผิ่้ มีสว่ัน้ำได้เสีย์	 และพฒัน้ำ�	 กัริะบวัน้ำกั�ริมีสว่ัน้ำร่ิวัมกับัผิ่้ มีสว่ัน้ำได้เสีย์เพ้�อ

สะท้อน้ำถง่ปีริะเดน็้ำที�ผิ่้ มีสว่ัน้ำ	ได้เสีย์ให้มีคูวั�มสน้ำใจำได้ดียิ์�งข่ �น้ำSustainability	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.

• กั�ริทวัน้ำสอบริ�ย์ง�น้ำคูวั�มย์ั�งย้์น้ำโดย์หน้ำว่ัย์ง�น้ำภ�ย์น้ำอกั	

• กั�ริรัิบข้อร้ิองเรีิย์น้ำและข้อเสน้ำอแน้ำะผิ่�น้ำช่องท�งต่�งๆ	

• กั�ริปีริะชมุกัลุม่ย์อ่ย์จำ�กัหน้ำว่ัย์ง�น้ำคูวั�มย์ั�งย้์น้ำ	 เพ้�อทบทวัน้ำกั�ริริ�ย์ง�น้ำ	 ผิลกั�ริดำ�เนิ้ำน้ำ

ง�น้ำด้�น้ำกั�ริพฒัน้ำ�อย์�่งย์ั�งย้์น้ำ

• Outsider	review	of	sustainability	report	

• Receive	complaints	and	recommendations	via	different	channels	

• Sustainable	group	meeting	to	review	report	and	works	on	sustainable	devel-

opment

แผนภาพแสด้งประเด้็นที่่�สำาค่ญ 

Material Apect Matrix

ต่ำำ�� LOW                                                                                 สููง HIGH

คว�มสูำ�คัญต่่ำอน้ำำ��ต่ำ�ลบุุรีีรัีมย์์ Importance to business

คว
�ม

สูำ�
คัญ

ต่ำอ
ผู้�มี

สูว
น้ำไ

ด้�เ
สูย์

 Im
po

rta
nc

e 
to

 s
ta

ke
ho

ld
er

1.	 คูวั�มรัิบผิิดชอบตอ่ชมุชน้ำและ
สงัคูม	Communities

2.	 กั�ริรัิกัษั�และกั�ริจำดักั�ริสิ�ง
แวัดล้อม	Environmental	
protection	and	management

3.	 กั�ริจำดักั�ริทรัิพย์�กัริมน้ำษุัย์์		
Human	resources	Development

4.	 สทิธิุมน้ำษุัย์ชน้ำและกั�ริปีฏิิบตัติอ่
แริงง�น้ำอย์�่งมีจำริิย์ธุริริม																														
Human	rights	and	labor	
treatment

5.	 คูวั�มหล�กัหล�ย์ท�งชีวัภ�พ	
Bio-diversity

6.	 น้ำวัตักัริริมและคูวั�มรัิบผิิดชอบ
ตอ่ผิลติภณั์ฑ์์																																																																		
Innovation	and	products’	
responsibility

7.	 กั�ริกัำ�กับัดแ่ลกิัจำกั�ริที�ดีและ
คูวั�มโปีร่ิงใสภ�ย์ใน้ำองค์ูกัริ																								
Corporate	governance	and	
transparency

1

2

3

4
5

6

7
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	 ข้อมล่ของกั�ริทำ�ริ�ย์ง�น้ำคูวั�มย์ั�งย้์น้ำนี้ำ �เป็ีน้ำของกัลุ่มบริิษััทที�มีคูวั�มเกีั�ย์วัเน้้ำ�องกันั้ำ	

กัล�่วัคู้อ	กัลุม่ธุรุิกิัจำหลกััของบริิษััทคู้อธุรุิกิัจำน้ำำ ��ต�ล	ธุรุิกิัจำไฟฟ้�ชีวัมวัล	และธุรุิกิัจำปีุ� ย์อิน้ำทรีิย์์

	 Information	 for	 this	sustainability	report	belongs	to	Buriram	Sugar	Public	

Company	Limited	and	subsidiary	companies	namely	sugar,	electricity	and	fertilizer.

บริษ่ที่

Companies

ด้้านสิ�งแวด้ล้อมุ่
Environment

ความุ่
ปลอด้ภ่ย่
Safety

ก้ารพ่ฒนา
ที่ร่พย่าก้รบ่คคล

Human 
Resources 

Development

พล่งงาน
Energy

มุ่ลพิษที่าง
อาก้าศ

Air Pollu-
tion

ขย่ะ
Waste

อ่บ่ติเหต่
Accident

ก้ารฝึก้อบรมุ่
Training

BRR	บริิษััท	น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์	จำำ�กัดั(มห�ชน้ำ)

Buriram	Sugar	Plc. • • •
BSF	บริิษััท	โริงง�น้ำน้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์	จำำ�กัดั

Buriram	Sugar	Factory	Co.,	Ltd. • • • • •
BRD	บริิษััท	บรีุิรัิมย์์วัิจำยั์และพฒัน้ำ�อ้อย์	จำำ�กัดั
Buriram	Sugarcane	Research	and	Development	Co.,	Ltd.

• •

BEC	บริิษััท	บรีุิรัิมย์์พลงัง�น้ำ	จำำ�กัดั

Buriram	Energy	Co.,	Ltd. • • • • •
BPC	บริิษััท	บรีุิรัิมย์์เพ�เวัอร์ิ	จำำ�กัดั

Buriram	Power	Co.,	Ltd. • • • • •
BPP	บริิษััท	บรีุิรัิมย์์เพ�เวัอร์ิพลสั	จำำ�กัดั

Buriram	Power	Plus	Co.,	Ltd. • • • • •
KBF	บริิษััท	ปีุ� ย์ตริ�กัญุแจำ	จำำ�กัดั

Key	Brand	Fertilizer	Co.,	Ltd. • •
SEW	บริิษััท	ชก่ั�ร์ิเคูน้ำอีโคูแวัร์ิ	จำำ�กัดั

Sugar	Cane	Ecoware	Co.,Ltd. • •

ขอบเขตของราย่งาน
Framework
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ประเด้็นความุ่ย่่�งย่ืนของนำ�าตาลบ่ร่ร่มุ่ย่์
BRR’s Sustainable Issues

ประเด็้นความุ่ย่่�งยื่นตามุ่เก้ณฑ์์ GRI

Sustainable Issues

 based on GRI

ขอบเขตของผลก้ระที่บต�อองค์ก้ร
Effects on the Company

ต�อ

ภาย่ในองค์ก้ร

On inside 

organizations

ต�อผ่�มุ่่

ส�วนได้�เส่ย่

ภาย่นอก้

On outside 

stakeholders

ผ่�มุ่่ส�วนได้�เส่ย่ภาย่นอก้

Outside                 

stakeholders

กั�ริพฒัน้ำ�ทรัิพย์�กัริ

มน้ำษุัย์์

Human	resources	

development

• กั�ริพฒัน้ำ�บคุูล�กัริ	

Human	resources	

development

• กั�ริจำดัสวัสัดิกั�ริและ

สทิธิุปีริะโย์ชน์้ำ	

Welfare	and	

benefits

• กั�ริฝ่่กัอบริม	Training
• กั�ริจำดักั�ริปีฏิิสมัพนั้ำธ์ุ

ริะหวั�่งน้ำ�ย์จ้ำ�ง	และ	
ลก่ัจ้ำ�ง	Employer	and	
employee	interaction	
activities •

พน้ำักัง�น้ำ,	ล่กัคู้�

,		หน้ำ่วัย์ง�น้ำภ�คูรัิฐ

	Staffs,	custom-

ers,	government	

agencies

คูวั�มหล�กัหล�ย์ท�ง
ชีวัภ�พ

Bio-diversity

• คูวั�มหล�กัหล�ย์ของ
ธุริริมช�ตแิละกั�ริ
อน้ำรัุิกัษ์ัสิ�งแวัดล้อม	
Bio-diversity	and	
environmental	
protection

• ม�ตริฐ�น้ำสิ�งแวัดล้อม										
Environmental	standard

• •

ชมุชน้ำ,	หน้ำว่ัย์ง�น้ำภ�คู
รัิฐ,	ลก่ัคู้�	Communi-
ty,	government	
agencies	and	
customers

กั�ริรัิกัษั�สิ�งแวัดล้อมและ
กั�ริจำดักั�ริสิ�งแวัดล้อม

 
Environmental	
preservation	and	
management

• กั�ริลดมลพิษัท�ง
อ�กั�ศ	Air	pollution	
reduction

• กั�ริจำดักั�ริกั�กัของ
เสีย์อตุส�หกัริริม	
Industrial	waste	
management

• ม�ตริฐ�น้ำสิ�งแวัดล้อม														
Environmental	standard

• คูวั�มเด้อดร้ิอน้ำของชุมชน้ำ	
Effects	on	communities • •

ชมุชน้ำ,	หน้ำว่ัย์ง�น้ำภ�คู
รัิฐ,	ลก่ัคู้�																								
Communities,	
government	
agencies,																								
customers

กั�ริใช้พลังง�น้ำอย์่�งมี
ปีริะสิทธุิภ�พ

Energy	efficiency

• กั�ริลดกั�ริสิ้น้ำเปีล้อง
พลังง�น้ำ	Reduce	
energy	waste

• กั�ริใช้พลังง�น้ำให้
เกัิดปีริะโย์ชน้ำ์ส่งสุด	
Energy	efficiency

• กั�ริตริวัจำวััดพลังง�น้ำที่
ใช้ไปี	Measurement	of	
energy	use

• กั�ริจำัดกั�ริพลังง�น้ำ	Ener-
gy	management

• •

ชุมชน้ำ,	หน้ำ่วัย์ง�น้ำ
ภ�คูริัฐ	Communi-
ties,	government	
agencies

ประเด็้นความุ่ย่่�งย่ืนของนำ�าตาลบ่ร่ร่มุ่ย่์
BRR’s Sustainable Issues

ประเด็้นความุ่ย่่�งยื่นตามุ่เก้ณฑ์์ GRI

Sustainable Issues

 based on GRI

ขอบเขตของผลก้ระที่บต�อองคก์้ร
Effects on the Company

ต�อ

ภาย่ในองค์ก้ร

On inside 

organizations

ต�อผ่�มุ่่

ส�วนได้�เส่ย่

ภาย่นอก้

On outside 

stakeholders

ผ่�มุ่่ส�วนได้�เส่ย่ภาย่นอก้

Outside                 

stakeholders

กั�ริกัำ�กับัดแ่ลกิัจำกั�ริที�ดี
และคูวั�มโปีร่ิงใสภ�ย์ใน้ำ
องค์ูกัริ
Good	governance	and	
transparency

• คูวั�มโปีริ่งใสและกั�ริ
กัำ�กัับด่แลกิัจำกั�ริ

• น้ำโย์บ�ย์กั�ริต้�น้ำ
คูอร์ิริัปีชั่น้ำ

• Good	governance	
and	transparency

• Anti-corruption	
policy

• กั�ริปีฏิิบัติต�มน้ำโย์บ�ย์
	กั�ริกัำ�กัับด่แลกัิจำกั�ริ
	จำริริย์�บริริณ์และคู่่ม้อกั�ริ
กัำ�กัับด่แลกัิจำกั�ริที่ด	ีThe	
enforcement	of	corpo-
rate	governance	policy	
and	good	governance	
handbook

• กั�ริสริ้�งและส้่อส�ริ
วััฒน้ำธุริริมองคู์กัริ	Build	
and	communicate	of	
organization	culture

• •

ผิ่้ ถ้อหุ้น้ำ,	พน้ำกััง�น้ำ,	น้ำกัั
ธุรุิกิัจำไร่ิอ้อย์,				คู่คู้่�,	
ลก่ัคู้�,	สงัคูม
Shareholders,	staffs,	
farmers,	trade	
partners,	customers	
and	social

น้ำวััตกัริริมและคูวั�มริับ
ผิิดชอบต่อผิลิตภัณ์ฑ์์
Innovation	and	
products’	responsibility

• คูุณ์ภ�พของสนิ้ำคู้�
และผิลิตภณั์ฑ์์

• Quality	of	goods	
and	products

• กั�ริผิลติสนิ้ำคู้�ที�มี
ม�ตริฐ�น้ำ	Produce	
quality	products

•

ผิ่้ ถ้อหุ้น้ำ,	พน้ำกััง�น้ำ,	น้ำกัั
ธุรุิกิัจำไร่ิอ้อย์,															
คู่คู้่�,	ลก่ัคู้�,	สงัคูม,	
หน้ำว่ัย์ง�น้ำของรัิฐ
Shareholders,	staffs,	
farmers,	trade	
partners,	custom-
ers,	social	and	
government	
agencies

สทิธิุมน้ำษุัย์ชน้ำและกั�ริ
ปีฏิิบติัตอ่แริงง�น้ำอย์�่งมี
จำริิย์ธุริริม
Human	rights	and	
labor	treatment

• คูวั�มปีลอดภัย์ของ
พน้ำักัง�น้ำ

• Staffs’	safety

• อ�ชีวัอน้ำ�มัย์และคูวั�ม
ปีลอดภัย์	Occupation-
al	health	and	safety	
program

• กั�ริตริวัจำสอบเคูริ้่องจำักัริ
และอุปีกัริณ์์ใน้ำกั�ริทำ�ง�น้ำ
	Machinery	and	equip-
ment’s	maintenance

• กั�ริปีฏิิบัติต�มคู่่ม้อคูวั�ม
ปีลอดภัย์	Safety	hand-
book	

• •

พน้ำักัง�น้ำ,คู่่คู้�,	หน้ำ่วัย์
ง�น้ำภ�คูริัฐ	Staffs,	
trade	partners	and	
government	
agencies

ห่วข�อและขอบเขตผลก้ระที่บภาย่ในและภาย่นอก้องค์ก้ร
Issues and Scope of Effects Within and Outside of the Company
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ผ่้มุ่่ส�วนได้้เส่ย่
Stake Holder

	 บทบ�ทตอ่ผิ่้ มีสว่ัน้ำได้เสีย์	 บริิษััท	 น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์	 จำำ�กัดั(มห�ชน้ำ)	 ได้มีกั�ริดแ่ลและคูำ�น้ำ่งถ่งผิ่้ มี

ส่วัน้ำได้เสีย์ทุกักัลุ่ม	โดย์เฉพ�ะใน้ำเร้ิ�องสทิธิุของผิ่้ มีสว่ัน้ำได้เสีย์ต�มกัฎหม�ย์หร้ิอข้อตกัลงที�มีกับับริิษััทฯและ

ได้กัำ�หน้ำดแน้ำวัท�งกั�ริปีฏิิบตัิต่อผิ่้ มีส่วัน้ำได้เสีย์แต่ละกัลุ่มไว้ัอย์่�งชัดเจำน้ำใน้ำ.“คู่่ม้อหลักักั�ริกัำ�กัับด่แล

กิัจำกั�ริ”	เพ้�อให้บคุูล�กัริทกุัริะดบัย์่ดถ้อเป็ีน้ำแน้ำวัปีฏิิบตัโิดย์ถ้อเป็ีน้ำภ�ริะหน้้ำ�ที�ที�สำ�คูญัของทกุัคูน้ำ	ดงันี้ำ �

	 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:

ผ่�มุ่่ส�วนได้�เส่ย่ แนวที่างปฏิบ่ติ

ผ่�ถือห่�น

Shareholders

มุง่เน้้ำน้ำกั�ริปีฏิิบตัิหน้้ำ�ที�ด้วัย์คูวั�มซ้ื้�อสตัย์์และโปีร่ิงใสใน้ำกั�ริเปิีดเผิย์ข้อมล่ที�สำ�คูญัทั �งข้อมล่ท�งด้�น้ำกั�ริ

เงิน้ำและข้อมล่อ้�น้ำที�เกีั�ย์วัข้องตอ่ผิ่้ ถ้อหุ้น้ำอย์�่งถก่ัต้อง	คูริบถ้วัน้ำ	และทนั้ำเวัล�

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.

ล่ก้ค�า

Comsumer

ให้คูวั�มสำ�คูญัใน้ำกั�ริผิลติและจำดัจำำ�หน้ำ�่ย์ผิลติภณั์ฑ์์และกั�ริบริิกั�ริที�มีคูณุ์ภ�พภ�ย์ใต้เง้�อน้ำไขที�เป็ีน้ำธุริริม				

ริวัมทั �งกั�ริรัิกัษั�คูวั�มลบัของลก่ัคู้�	โดย์ไมน่้ำำ�ไปีเปิีดเผิย์หร้ิอใช้ใน้ำปีริะโย์ชน์้ำใน้ำท�งมิชอบ

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

basis.	Customers	confidential	is	to	be	strictly	kept.

พน่ก้งาน

Staffs

ปีฏิิบตัิตอ่พน้ำกััง�น้ำทกุัคูน้ำอย์�่งเป็ีน้ำธุริริม	 โดย์ให้คู�่ตอบแทน้ำและสวัสัดิกั�ริที�เหม�ะสม	 กัำ�หน้ำดน้ำโย์บ�ย์	

กั�ริดแ่ลคูวั�มปีลอดภยั์และสภ�พแวัดล้อมใน้ำกั�ริทำ�ง�น้ำ	 ริวัมทั �งกั�ริสน้ำบัสน้ำนุ้ำกั�ริพฒัน้ำ�คูวั�มร้่ิและ

คูวั�มส�ม�ริถของพน้ำกััง�น้ำ

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.

ค่�ค�าและ ค่�ส่ญญา

Trade Partners and                  

Contractors

ปีฏิิบตัติ�มเง้�อน้ำไขท�งธุรุิกิัจำตอ่คู่ส่ญัญ�ที�ได้ตกัลงกันั้ำไว้ัอย์�่งเป็ีน้ำธุริริม	 และมีจำริริย์�บริริณ์ที�ดี	 ใน้ำกั�ริ

ดำ�เนิ้ำน้ำธุรุิกิัจำ	ตลอดจำน้ำปีฏิิบตัติ�มข้อกัำ�หน้ำดของกัฏิหม�ย์และกัฏิริะเบีย์บต�่ง	ๆ	ที�เกีั�ย์วัข้อง

Follow	rules,	regulations	and	agreed	contract	on	fairly	basis.

ช่มุ่ชนและ              

 สิ�งแวด้ล�อมุ่

Community and 

Environments

ให้คูวั�มสำ�คูญัและรัิบผิิดชอบตอ่ชมุชน้ำและสงัคูม	 โดย์สน้ำบัสน้ำนุ้ำกิัจำกัริริมต�่งๆ	 กับัชมุชน้ำที�บริิษััทดำ�เนิ้ำน้ำ

ธุรุิกิัจำอย์่ต่�มโอกั�ส	 ริวัมทั �งปีฏิิบตัติ�มกัฏิหม�ย์	 และริะเบีย์บข้อบงัคูบัต�่งๆ	 ที�เกีั�ย์วัข้องกับัสิ�งแวัดล้อม

อย์�่งเคูร่ิงคูรัิด	และวั�งแน้ำวัท�งใน้ำกั�ริคูวับคูมุผิลกัริะทบตอ่สิ�งแวัดล้อมอย์�่งตอ่เน้้ำ�อง

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

well	as	adhere	to	environmental	law.
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	 กัลุม่ของผิ่้ มีสว่ัน้ำได้เสีย์แตล่ะกัลุม่ที�ได้รัิบผิลกัริะทบจำ�กักั�ริดำ�เนิ้ำน้ำง�น้ำของบริิษััทใน้ำกั�ริมี

สว่ัน้ำร่ิวัมกัำ�หน้ำดปีริะเดน็้ำคูวั�มสำ�คูญัที�ผิ่้ มีสว่ัน้ำได้เสีย์ซื้่�งใน้ำแตล่ะกัลุม่มี	ดงันี้ำ �																					 	

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

ผ่�มุ่่ส�วนได้�เส่ย่

Stakeholders

ช�องที่าง

Channel

ประเด็้นท่ี่�ได้�ร่บจาก้ผ่�มุ่่ส�วนได้�เส่ย่

Issues from stakeholders

น่ก้ธ่รก้ิจไร�อ�อย่               
(เก้ษตรก้ร) 
Farmers

1.	 มีกั�ริตริวัจำเยี์�ย์มเกัษัตริกัริ	Farmers’	visits

2.	 กั�ริปีริะชมุ	อบริม	สมัมน้ำ�	Meeting,	training,	

seminar

3.	 กั�ริเชิญน้ำกััธุรุิกิัจำไร่ิอ้อย์ร่ิวัมง�น้ำหร้ิอกิัจำกัริริม

ต�่งๆFarmers	are	invited	to	join	ceremonial	

activities	and	others

1.			กั�ริเพิ�มผิลผิลติ	ลดต้น้ำทนุ้ำ
					Increase	productivity	and	cost	saving
2.			กั�ริพฒัน้ำ�เกัษัตริ	
					Agricultural	development
3.			ริ�คู�อ้อย์ที�เหม�ะสม	
					Appropriate	cane	price
4.			คูวั�มย์ั�งย้์น้ำท�งอ�ชีพและวัตัถดุบิ(อ้อย์)
						Raw	material	sustainable	

ผ่�ถือห่�น 
Shared Holder

1.	 ริ�ย์ง�น้ำกั�ริปีริะชมุผิ่้ ถ้อหุ้น้ำปีริะจำำ�ปีี
								Minutes	of	the	Ordinary	General	Meeting	of	
								Shareholders
2.	 ริ�ย์ง�น้ำปีริะจำำ�ปีี	Annual	Report
3.	 กั�ริเปิีดเผิย์ข้อมล่ตอ่ตล�ดหลกััทรัิพย์์แหง่

ปีริะเทศไทย์	SET	information	disclosure
4.	 กั�ริจำดัปีริะชมุวัิเคูริ�ะห์ริ�ย์ไตริม�ส
								Quater’s	Analyst	meeting
5.	 กั�ริจำดัปีริะชมุแน้ำะน้ำำ�กั�ริลงทนุ้ำ
								Investment	Consult	Meeting
6.	 กั�ริส้�อส�ริผิ�่น้ำริะบบต�่งๆ	เชน่้ำ	โทริศพัท์	เวับ็ไซื้ต์	

อีเมล์	Communications	via	telephone,	website,	
and	email.

7.	 กั�ริเยี์�ย์มชมกิัจำกั�ริ	Site	visit

1.			ผิลตอบแทน้ำที�เหม�ะสมและสมำ��เสมอ	

					Appropriate	returns

2.			กั�ริเจำริิญเตบิโตของบริิษััท	

					Company’s	growth

3.			คูวั�มโปีร่ิงใสและตริวัจำสอบได้	

					Transparent	and	accountable

ล่ก้ค�า 
Comsumer

1.	 กั�ริเยี์�ย์มลก่ัคู้�	Customers’	visit
2.	 กั�ริเชิญลก่ัคู�่เยี์�ย์มชมโริงง�น้ำ	Factory’s	visit
3.	 กั�ริสำ�ริวัจำคูวั�มพง่พอใจำของลก่ัคู้�																				

Customers’	satisfaction	survey
4.	 กั�ริส้�อส�ริผิ�่น้ำริะบบต�่งๆ0เชน่้ำ	โทริศพัท์	อีเมล์	

เวับ็ไซื้ต์	Communications	via	telephone,	
website	and	email

5.	 กั�ริสอบถ�มหร้ิอร้ิองเรีิย์น้ำผิ�่น้ำชอ่งท�งที�จำดัไว้ั			
Enquiry	and	complaint	via	arranged	channels

1.	สนิ้ำคู้�ที�มีคูณุ์ภ�พ	Quality	products

2.	กั�ริสง่มอบสนิ้ำคู้�ตริงต�มคูวั�มต้องกั�ริ,

		ตริงเวัล�	On	time	delivery

3.	ริ�คู�ที�เหม�ะสม	Appropriate	price

ผ่�มุ่่ส�วนได้�เส่ย่

Stakeholders

ช�องที่าง

Channel

ประเด็้นท่ี่�ได้�ร่บจาก้ผ่�มุ่่ส�วนได้�เส่ย่

Issues from stakeholders

พน่ก้งาน 

Staffs

1.	 จำดหม�ย์ข�่วัภ�ย์ใน้ำ	บอร์ิดปีริะช�สมัพนั้ำธ์ุ	Internal	

newsletter	PR	board

2.	 กั�ริส้�อส�ริผิ�่น้ำริะบบต�่งๆ	เชน่้ำ	vdo	conference	

Communication	via	video	conference,	email

3.	 กั�ริปีริะชมุ	อบริม	สมัมน้ำ�																																							

Meeting,	training,	seminar

4.	 กั�ริปีริะชมุส�ย์ง�น้ำปีริะจำำ�เด้อน้ำ																																				

Annual	department	meeting

5.	 กั�ริปีริะชมุริะหวั�่งหวััหน้้ำ�ง�น้ำกับัพน้ำกััง�น้ำ																											

Department	meeting

6.	 กั�ริปีริะเมิน้ำผิลง�น้ำพน้ำกััง�น้ำปีริะจำำ�ปีี																													

Annual	staffs	assessment

1.		สทิธิุปีริะโย์ชน์้ำและคู�่ตอบแทน้ำที�แขง่ขนั้ำได้				

						competitive	fringe	benefits	and	saraly

2.		คูวั�มก้ั�วัหน้้ำ�ต�มตำ�แหน้ำง่ง�น้ำ																			

					career	path

3.		กั�ริพฒัน้ำ�ตน้ำเอง

					Self	Development

4.		คูวั�มปีลอดภยั์ใน้ำกั�ริทำ�ง�น้ำ

					Work	Safety

5.			สวัสัดิกั�ริ

						Walefare

ค่�ค�าและ ค่�ส่ญญา

Trade Partners and                  

Contractors

1.		กั�ริปีริะชมุ	อบริมใน้ำโอกั�สต�่งๆ	

					Meeting	and	training

2.		กั�ริเข้�ร่ิวัมกิัจำกัริริมของบริิษััท

					Participate	in	company	activities

3.		กั�ริส้�อส�ริผิ�่น้ำริะบบต�่งๆ	เชน่้ำ	โทริศพัท์	อีเมล์		เวับ็ไซื้ต์			

					Communication	via	telephone,	email,	website

4.			กั�ริสอบถ�มหร้ิอร้ิองเรีิย์น้ำผิ�่น้ำชอ่งท�งที�จำดัไว้ั

					Enquiry	and	complaint	via	arranged	channels

1.	 กั�ริจำดัซ้ื้ �อจำดัจ้ำ�งที�ย์ตุธิุริริม	และ	มี

คูวั�มโปีร่ิงใส

											Fair	and	transparent	purchasing	

								system

2.	 กั�ริจำ�่ย์คู�่สนิ้ำคู้�/คู�่จ้ำ�งตริงเวัล�

					On-time	payment

3.			ริ�คู�ทีเหม�ะสม

					Appropriate	price

ช่มุ่ชนและสิ�งแวด้ล�อมุ่

Community and               

Environments

1.		กั�ริพบปีะชมุชน้ำ	Communities’	meeting

2.		กั�ริร่ิวัมกิัจำกัริริมต�่งๆงของชมุชน้ำ	

				Joint	activities	organizing

3.		กิัจำกัริริมสง่เสริิมอ�ชีพภ�ย์ใน้ำชมุชน้ำ	

				Career	development

4.		โคูริงกั�ริพฒัน้ำ�ด้�น้ำกั�ริศก่ัษั�

				Educational	Development	project

1.		กั�ริลดภ�วัะ-ผิลกัริะทบจำ�กักั�ริผิลติของ

					โริงง�น้ำ	Reduce	pollution	from	factory

2.		กั�ริสง่เสริิมและกั�ริจ้ำ�งง�น้ำภ�ย์ใน้ำชมุชน้ำ

					Reduce	pollution	from	factory

3.		กั�ริสน้ำบัสน้ำนุ้ำกิัจำกัริริมภ�ย์ใน้ำชมุชน้ำ

				Support	communities’	activities

4.		กั�ริย์กัริะดบัคูวั�มเป็ีน้ำอย์่ภ่�ย์ใน้ำชมุชน้ำ

					Enhance	communities’	living	standard

ก้ล่�มุ่ของผ่�มุ่่ส�วนได้�เส่ย่
Stake holder Classifield
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	 (102-16)

	 ต�มน้ำโย์บ�ย์	CSR	ของ	บริิษััท	น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์		จำำ�กัดั(มห�ชน้ำ)	ด้วัย์คูวั�มมุง่มั�น้ำที�จำะสร้ิ�งให้ธุรุิกิัจำ

มีกั�ริเตบิโตอย์�่งย์ั�งย้์น้ำ	 คูวับคู่ก่ับักั�ริพฒัน้ำ�สภ�พชีวัติคูวั�มเป็ีน้ำอย์่ข่องเกัษัตริกัริช�วัไร่ิอ้อย์และชมุชน้ำข้�ง

เคีูย์งให้ดีข่ �น้ำ0บริิษััท0น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์	 จำำ�กัดั	 (มห�ชน้ำ)	 จำง่ได้กัำ�หน้ำดแน้ำวัน้ำโย์บ�ย์คูวั�มรัิบผิิดชอบตอ่สงัคูม	

(Corporate	Social	Responsibility	–	CSR)	ที�ย์ด่หลกััแน้ำวัคูดิตั �งแตเ่ริิ�มก่ัอตั �งใน้ำปีี	2507	คู้อ

	 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):

ก�รีพััฒน้ำ�ธุุรีกิจควบุคู่กับุก�รีรัีกษ�สิู�งแวด้ล�อม

 และสูรี��งคว�มเจริีญให้�กับุชุุมชุน้ำอย่์�งยั์�งยื์น้ำ
Growth in Business, Sound in Environment & Sustainability in Community Development

ภาย่ใต้ก้รอบปณิธาน GCECS โปร�งใส ร่บผิด้ชอบ สิ�งแวด้ล้อมุ่ ช่มุ่ชน ย่่�งยื่น

Under GCECS determination on transparency, environmental

G - Governance
“โปีร่ิงใสใน้ำกั�ริปีริะกัอบธุรุิกิัจำ		Conduct	Business	with	Transparency”

C - Commitment 
“มุ่งมั�น้ำรัิบผิิดชอบ	Determination	to	Responsibi l i ty”

E -  Environment
“ รัิกัษั�สิ� งแวัดล้อม	 	Env i ronmenta l 	P reserva t ion”

C - Community
“ส่่จำุดหม�ย์พร้ิอมชุมชน้ำ”	“Go	Along	with	Community”

S - Sustainable 
“ เ ริ�จำะอย์่่ ด้ วัย์กััน้ำอย์่�งย์ั� ง ย้์น้ำ” 	 “S tay 	Sus ta inab i l i t y ”

	 กั�ริดำ�เนิ้ำน้ำง�น้ำด้�น้ำคูวั�มรัิบผิิดชอบตอ่สงัคูมของ	น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์เริิ�มต้น้ำจำ�กัภ�ย์ใน้ำองค์ูกัริ	และขย์�ย์

ออกัส่ช่มุชน้ำใกัล้เคีูย์งตลอดจำน้ำสงัคูมใน้ำริะดบัปีริะเทศ	โดย์มีกัลย์ทุธ์ุหลกััใน้ำกั�ริดำ�เนิ้ำน้ำง�น้ำ		4	ปีริะกั�ริ	ได้แก่ั	

	 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:

1สร้ิ�งสำ�น้ำก่ัจิำตส�ธุ�ริณ์ะใน้ำพน้ำกััง�น้ำและกัริะตุ้น้ำให้เกิัดกั�ริมีสว่ัน้ำร่ิวัมใน้ำโคูริงกั�ริจิำตอ�ส�ต�่งๆ	 	 ของบริิษััทฯ		

Create	public	mind	awareness	among	staffs	and	encourage	 them	 to	 	participate	 in	Company’s	

Public	service	projects

2เน้้ำน้ำกั�ริทำ�กิัจำกัริริมหร้ิอโคูริงกั�ริCSRกัับชุมชน้ำใน้ำเชิงล่กัโดย์ใช้ปีรัิชญ�”น้ำำ ��ต�ลสร้ิ�งใน้ำไร่ิ”																					

Emphasis	and	apply	“Sugar	Made	in	the	Field”	philosophy	on	every	CSR	activities	or	proj-

ects.

3ทำ�โคูริงกั�ริ	ร่ิวัมกับั	สถ�บนั้ำเอกัชน้ำหร้ิอริ�ชกั�ริ	องค์ูกัริที�ไมแ่สวังห�ผิลกัำ�ไริและชมุชน้ำริอบๆบริิเวัณ์บริิษััทฯที�เป็ีน้ำ

ผิ่้น้ำำ�ท�งด้�น้ำคูวั�มคูดิท�งสงัคูม	Initiate	joint-projects	with	tradition	and	not-tradition	opinion	leaders	

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

 

4น้ำำ�ผิลพลอย์ได้ที�เหลอ้จำ�กักัริะบวัน้ำกั�ริผิลติน้ำำ ��ต�ลทริ�ย์ไปีทำ�โคูริงกั�ริด้�น้ำ	 CSR	 ให้เป็ีน้ำปีริะโย์ชน์้ำ	

ทั �งตอ่บริิษััทฯและสงัคูม	Use	sugar	production’s		by-products	in	CSR	projects	for	society	

and		business	benefits

นโย่บาย่ด้�านความุ่ร่บผิด้ชอบต�อส่งคมุ่
Coporate Social Responsibility Policy

ก้ลย่่ที่ธ์ก้ารด้ำาเนินก้ารด้�านความุ่ร่บผิด้ชอบต�อส่งคมุ่
Strategy on Corporate Social Responsibility
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Good Governance and Ethics in development and management 

 The	commitment	in	organization	sustainable	development	with	good	governance	and	ethics	is	
one	of	important	issues	of	BSG	has	prioritized	and	developed	constantly.	BSG	has	operated	the	business	
in	accordance	with	transparency	which	is	disclosure	the	information	pursuant	to	the	appropriate	regula-
tions	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	semi-
nars	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	Gover-
nance	Committee.	However,	there	was	no	any	whistleblowing	issue	or	suggestion	received	from	stake-
holders	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)

ความุ่โปร�งใสและก้ารก้ำาก้่บด้่แลก้ิจก้าร
(102-18,205-2,102-12)

	 คูวั�มมุ่งมั�น้ำใน้ำกั�ริพัฒน้ำ�องค์ูกัริให้เติบโตอย์่�งย์ั�งย้์น้ำด้วัย์หลักัธุริริม�ภิบ�ลและ
จำริิย์ธุริริม	เป็ีน้ำอีกัสิ�งหน้ำ่�งที�กัลุม่บริิษััทให้คูวั�มสำ�คูญ	ัและพฒัน้ำ�ม�อย์�่งตอ่เน้้ำ�องกัลุม่บริิษััทดำ�
เนิ้ำน้ำง�น้ำดว้ัย์คูวั�มโปีร่ิงใส	 โดย์มีกั�ริเปิีดเผิย์ข้อมล่ต�มหลกััเกัณ์ฑ์์ที�เหม�ะสม	 เพ้�อสร้ิ�งคูวั�ม
เป็ีน้ำธุริริมและเสริิมสร้ิ�งคูวั�มเท�่เทีย์มกันั้ำริะหวั�่งผิ่้ ถ้อหุ้น้ำทกุัริ�ย์	 น้ำอกัจำ�กัน้ำั �น้ำย์งัจำดัให้มีริะบบ
กั�ริตริวัจำสอบภ�ย์ใน้ำโดย์ผิ่้ตริวัจำสอบอิสริะภ�ย์ใน้ำและภ�ย์น้ำอกัองค์ูกัริ	 เพ้�อคูวั�มถก่ัต้องและ
คูวั�มโปีร่ิงใสใน้ำกั�ริดำ�เนิ้ำน้ำกิัจำกั�ริ
	 โดย์ใน้ำปีี	 2562	 บริิษััทมีคูวั�มมุ่งมั�น้ำส�น้ำต่อกั�ริดำ�เนิ้ำน้ำต�มน้ำโย์บ�ย์กั�ริต่อต้�น้ำ
คูอร์ิรัิปีชนั้ำ	 ตลอดจำน้ำกั�ริส้�อส�ริและปีริะกั�ศเร้ิ�องดงักัล�่วัไปีย์งัคู่คู้่�และผิ่้ เกีั�ย์วัข้องทกุัภ�คูสว่ัน้ำ	
ริวัมทั �งได้จำดัอบริมให้บคุูล�กัริและริณ์ริงค์ูภ�ย์ใน้ำองค์ูกัริอย์่�งต่อเน้้ำ�อง	 น้ำอกัจำ�กันี้ำ �ได้เปิีดช่อง
ท�งกั�ริแจ้ำงข้อร้ิองเรีิย์น้ำและข้อเสน้ำอแน้ำะ	 (Whistleblowing)	 เพ้�อรัิบข้อร้ิองเรีิย์น้ำจำ�กัผิ่้ มีสว่ัน้ำได้
เสีย์ผิ�่น้ำกัลอ่งรัิบคูวั�มคูดิเหน็้ำและท�งไปีริษัณี์ย์์ซื้่�งสง่ถง่ปีริะธุ�น้ำกัริริมกั�ริ	ธุริริม�ภิบ�ลโดย์ตริง
โดย์ใน้ำปีีที�ผิ�่น้ำม�ไมป่ีริ�กัฏิข้อร้ิองเรีิย์น้ำจำ�กัผิ่้ มีสว่ัน้ำได้เสีย์	
	 น้ำอกัจำ�กันั้้ำน้ำกัลุ่มบริิษััท	 ฯ	 ย์ังได้ทบทวัน้ำคู่่ม้อกั�ริกัำ�กัับด่แลกิัจำกั�ริที�ดีและจำริริย์�
บริริณ์ธุรุิกิัจำฉบบัปีรัิบปีรุิงคูรัิ �งที�	4	ซื้่�งปีริะกั�ศใช้ใน้ำปีี	2562	และเผิย์แพร่ิคู่ม้่อดงักัล�่วับน้ำเวัป็ีไซื้ต์
ของบริิษััท	 เพ้�อให้ส�ธุ�ริณ์ชน้ำรัิบทริ�บด้วัย์น้ำอกัจำ�กัน้ำั �น้ำต�มที�บริิษััทได้รัิบกั�ริรัิบริองฐ�น้ำะ
สม�ชิกัแน้ำวัร่ิวัมปีฏิิบตัขิองภ�คูเอกัชน้ำไทย์ใน้ำกั�ริตอ่ต้�น้ำกั�ริทจุำริิต(Collective	 Action	 Coali-
tion	Against	Corruption	หร้ิอ	CAC)	เม้�อวันั้ำที�7	มิถนุ้ำ�ย์น้ำ	2561	บริิษััทได้เตรีิย์มกั�ริที�จำะย้์�น้ำตอ่
อ�ย์ภุ�ย์ใน้ำสิ �น้ำปีี2563โดย์เน้ำน้้ำกั�ริริะบคุูวั�มเสี�ย์งและม�ตริกั�ริคูวับคูมุตริวัจำสอบที�เหม�ะสม	
เพ้�อย้์น้ำย์น้ำถัง่กั�ริด�	เนิ้ำน้ำง�น้ำต�่ง	ๆที�เป็ีน้ำกั�ริตอ่ต้�น้ำคูอร์ิรัิปีชนั้ำ	
	 ทั �งนี้ำ �จำ�กัคูวั�มมุง่มั�น้ำใน้ำกั�ริดำ�เนิ้ำน้ำง�น้ำด้�น้ำกั�ริกัำ�กับั	ดแ่ลกิัจำกั�ริที�ดีม�อย์�่งตอ่เน้้ำ�อง	
สง่ผิลให้บริิษััทได้รัิบผิลปีริะเมิน้ำริะดบั	 “ดีเลศิ”	 หร้ิอ	 “Excellent”	 จำ�กัโคูริงกั�ริสำ�ริวัจำกั�ริกัำ�กับั
ดแ่ลกิัจำกั�ริของบริิษัทจัำดทะเบีย์น้ำ	 ซื้่�งจำดัโดย์สม�คูมสง่เสริิมสถ�บนั้ำกัริริมกั�ริบริิษััทไทย์	 (IOD)	
ติดตอ่กันั้ำ	2	ปีี	ซ้ื้อน้ำ	ใน้ำปีี	2561และปีี	2562)โดย์ปีี	2562	มีริะดบัคูะแน้ำน้ำเฉลี�ย์อย์่ที่�ร้ิอย์ละ	95	ซื้่�ง
สง่กัวั�่คูะแน้ำน้ำเฉลี�ย์โดย์ริวัมของบริิษััท	ที�จำดทะเบีย์น้ำใน้ำตล�ดหลกััทรัิพย์์แหง่ปีริะเทศไทย์

ด้�านเศรษฐก้ิจ
Economy

ราย่งานแห�งความุ่ย่่�งย่ืน 2562 I Sustainability  Report 2019

               I บริษ่ที่ น�ำาตาลบ่ร่ร่มุ่ย่์ จำาก้่ด้(มุ่หาชน) 28
ราย่งานแห�งความุ่ย่่�งย่ืน 2562 I Sustainability  Report 2019

               บริษ่ที่ น�ำาตาลบ่ร่ร่มุ่ย์่ จำาก้่ด้(มุ่หาชน) I 29



	 น้ำำ ��ต�ลบุ รีิ รัิมย์์ให้คูวั�มสำ�คูัญใน้ำกั�ริผิลิต	จำัดจำำ�หน้ำ่�ย์ผิลิตภัณ์ฑ์์ที� มีคูุณ์ภ�พ	

ภ�ย์ใต้เง้�อน้ำไขที�เป็ีน้ำธุริริม	มุง่ผิลติสนิ้ำคู้�ที�ไมท่ำ�ล�ย์และสง่ผิลกัริะทบตอ่สิ�งแวัดล้อม	ริวัมทั �งรัิกัษั�

คูวั�มลบัของลก่ัคู้�	 โดย์ไมน่้ำำ�ไปีเปิีดเผิย์หร้ิอใช้ปีริะโย์ชน์้ำใน้ำท�งที�มิชอบสร้ิ�งคูณุ์ภ�พชีวัิตที�ดีโดย์

คูำ�น้ำง่ถง่ลก่ัคู้�และผิ่้บริิโภคูภ�ย์ใต้สโลแกัน้ำ	“นำ��ต้�ลสีีรำ�ธุรรมช�ติ้ คุุณภ�พเพ่�อกิ�รบริโภคุ” 	คูวับคูมุ
คูณุ์ภ�พสนิ้ำคู้�ให้เป็ีน้ำไปีต�มม�ตริฐ�น้ำส�กัล	 มีกั�ริใช้และปีรัิบปีรุิงเทคูโน้ำโลยี์ให้ทนั้ำสมยั์เพ้�อคูวั�ม

มั�น้ำใจำแก่ั	ผิ่้บริิโภคูวั�่จำะได้รัิบสนิ้ำคู้�ต�มม�ตริฐ�น้ำต�่งๆ	เชน่้ำ	GMP,	HACCP,	HALAL,	ISO9001:2015	

FSSC20002	ริะบบสเีขีย์วั	ริะดบั	3	,อย์.,มอกั.,	และได้รัิบกั�ริรัิบริองกั�ริข่ �น้ำทะเบีย์น้ำโริงง�น้ำผิลติสนิ้ำคู้�พ้ช	

จำ�กักัริมวัิช�กั�ริเกัษัตริคูวับคูมุขั �น้ำตอน้ำกั�ริผิลติสนิ้ำคู้�อย์�่งมีม�ตริฐ�น้ำเพิ�ม	 ปีรัิบปีรุิง	 ปีรัิบเปีลี�ย์น้ำ	

ขน้ำ�ดของสิน้ำคู้�เพ้�อตอบสน้ำองคูวั�มต้องกั�ริของผิ่้บริิโภคูมุง่เน้้ำน้ำถ่งคูวั�มสำ�คูญัของลก่ัคู้�(ตวััแทน้ำ

จำำ�หน้ำ่�ย์)โดย์มีกั�ริจำดักิัจำกัริริมส�น้ำสมัพนั้ำธ์ุและดแ่ลหลงักั�ริข�ย์แสดงถ่งคูวั�มใส่ใจำใน้ำเร้ิ�องของ													

สิ�งแวัดล้อมต�่ง 	ๆเชน่้ำ	กั�ริเข้�ร่ิวัมโคูริงกั�ริธุริริม�ภิบ�ลสิ�งแวัดล้อม,	Green	Industry	ริะดบั	3	(ริะบบสเีขีย์วั),

Carbon	footprint,	Water	Footprint,	ริวัมถ่งอย์่ใ่น้ำชว่ังกั�ริดำ�เนิ้ำน้ำกั�ริจำดัทำ�	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.

นว่ตก้รรมุ่และความุ่ร่บผิด้ชอบต�อผลิตภ่ณฑ์์
Innovation and Product Responsibility

ISO	9001:2015	ริะบบบริิห�ริง�น้ำคูณุ์ภ�พ	

ISO	9001:2015	Quality	Management	System

HACCP0(กั�ริวัิเคูริ�ะห์จำดุอนั้ำตริ�ย์และจำดุวัิกัฤตที�ต้องคูวับคูมุ)0เป็ีน้ำริะบบม�ตริฐ�น้ำและข้อกัำ�หน้ำดสำ�ห

รัิบริะดบัคูวั�มปีลอดภยั์โดย์กั�ริวิัเคูริ�ะห์อนั้ำตริ�ย์และจำดุวิักัฤติใน้ำกั�ริผิลิตคูริอบคูลมุทกุัขั �น้ำตอน้ำของกั�ริ

ผิลติอ�ห�ริเพ้�อป้ีองกันั้ำและรัิกัษั�คูวั�มปีลอดภยั์จำ�กักั�ริปีน้ำเป้ี�อน้ำได้อย์�่งมีปีริะสทิธิุภ�พ

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	หลกััเกัณ์ฑ์์วัิธีุกั�ริที�ดีใน้ำกั�ริผิลติ	(	Good	Manufacturing	Practice)	เป็ีน้ำม�ตริฐ�น้ำที�เกีั�ย์วักับัหลกัั

ปีฏิิบตัิที�ดีใน้ำกั�ริบริิห�ริคูวั�มปีลอดภยั์ใน้ำกั�ริผิลติอ�ห�ริใน้ำกัริะบวัน้ำกั�ริผิลติ

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.

เคูร้ิ�องหม�ย์รัิบริองที�กัริะทริวังเกัษัตริและสหกัริณ์์ปีริะกั�ศใช้เพ้�อแสดงถ่งกั�ริให้กั�ริรัิบริองสิน้ำคู้�เกัษัตริ

และผิลิตภัณ์ฑ์์ท�งกั�ริเกัษัตริวั่�เป็ีน้ำไปีต�มม�ตริฐ�น้ำที�ปีริะกั�ศหร้ิอได้รัิบคูวั�มเห็น้ำชอบจำ�กัคูณ์ะ

กัริริมกั�ริม�ตริฐ�น้ำสนิ้ำคู้�เกัษัตริและอ�ห�ริแหง่ช�ตใิน้ำด้�น้ำคูวั�มปีลอดภยั์อ�ห�ริ	 (food	 safety)	 และ

ด้�น้ำคูณุ์ภ�พที�จำำ�เป็ีน้ำ	(essential	quality)

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

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

under	the	National	Bureau	of	Agricultural	Commodity	and	Food	Standards.

เคูร้ิ�องหม�ย์	HALAL	คู้อม�ตริฐ�น้ำรัิบริองกั�ริผิลติที�ถก่ัต้องต�มหลกัับญัญตัขิองศ�สน้ำ�อิสล�ม	

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

of	Islamic	organizations.

ฉล�กัคู�ร์ิบอน้ำและคู�ร์ิบอน้ำฟตุพริิ �น้ำท์	 คู้อ	 กั�ริปีลอ่ย์ก๊ั�ซื้เร้ิอน้ำกัริะจำกัจำ�กักิัจำกัริริมต�่งๆ	 ใน้ำกั�ริผิลติ

น้ำำ ��ต�ลทริ�ย์CARBON	LABEL	&	CARBON	FOOTPRINT

ปีฏิิบตัิกั�ริสีเขีย์วั	 กั�ริดำ�เนิ้ำน้ำกิัจำกัริริมต�มน้ำโย์บ�ย์	 เป้ี�หม�ย์และแผิน้ำง�น้ำที�กัำ�หน้ำดเพ้�อลดผิลกัริะทบตอ่

สิ�งแวัดล้อมอย์�่งเป็ีน้ำร่ิปีธุริริมสำ�เร็ิจำต�มคูวั�มมุง่มั�น้ำที�ตั �งไวั

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

duce	concretely	environmental	impacts	as	commitment	states
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(102-12)

 ธุรุกิิจโรงไฟฟ้าชีีวมวล ดำำาเนิินิกิารโดำยบริษััท บรีุรัมย์พลงังานิ จำากิดัำ (“BEC”), บริษััท บรีุรัมย์ เพาเวอร์ จำากิดัำ 
(“BPC”) และบริษััท บรีุรัมย์เพาเวอร์ พลสั จำากิดัำ (“BPP”) โดำยมีแนิวคิดิำ “พลงังานิไฟฟ้า เพ่�อชีมุชีนิและสงัคิม” ซึ่่�งยด่ำถ่ือ
มาโดำยตลอดำ ทั �งนีิ �นิอกิจากิกิารผลติไฟฟ้าที�มีประสทิธิุภาพแล้วกิารรักิษัาสิ�งแวดำล้อม และกิารคิำานิง่ถืง่ชีมุชีนิและสงัคิม 
รวมทั �งผ้้มีสว่นิได้ำเสยี ยงัเป็นิพนัิธุกิิจในิกิารดำำา เนิินิงานิ ของกิลุม่ธุรุกิิจโรงไฟฟ้าของกิลุม่นิำ �าตาลบรีุรัมย์โดำยเห็น็ิได้ำจากิ
รางวลัห็ร่อกิารรับรองคิุณภาพที�กิลุ่มบริษััททั �งโรงไฟฟ้าได้ำรับ อาทิ รางวลัธุรรมาภิบาลธุุรกิิจดีำเดำ่นิระดำบัจังห็วดัำ                  
ประจำา ปี2559 กิารรับรองอตุสาห็กิรรม สเีขียวระดำบั 2  (ปฏิิบติักิารสเีขียว Green  Activity) และระดำบั 3 (ระบบสเีขียว 
Green System) สำาห็รับในิปี 2561 นิั �นิกิระทรวงพลงังานิ โดำยกิรมพฒันิาพลงังานิทดำแทนิและอนิรัุกิษ์ัพลงังานิ (พพ.) 
ได้ำจดัำกิารประกิวดำ Thailand Energy Awards 2018 ซึ่่�ง BPC ได้ำรับรางวลั ดีำเดำน่ิ ด้ำานิพลงังานิทดำแทนิ ประเภทโคิรงกิาร
ผลติไฟฟ้าและคิวามร้อนิร่วม พร้อมกินัินิั �นิยงัได้ำเข้าร่วมประกิวดำ 36th ASEAN Ministers on Energy Meeting (36 AMEM) 
ที�ประเทศสงิคิโปร์และ BPC ได้ำรับรางวลั รองชีนิะเลศิ ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานิคิวามร้อนิร่วม 
 และในิปี 2562 ได้ำรับรางวลังวลัชีนิะเลศิ Energy Globe National Award 2019 ประเภทโรงไฟฟ้าชีีวมวล
จากิ Mr.Gunther Sucher กิงสลุฝ่่ายกิารพาณิชีย์สถืานิทต้ออสเตรียประจำาประเทศไทยโดำยรางวลัดำงักิลา่วเป็นิรางวลัด้ำานิ
สิ�งแวดำล้อมที�สำาคิญัซึ่่�งจะมอบให้็กิบัโคิรงกิารที�มีคิวามโดำดำเดำ่นิด้ำานิแนิวยปฏิิบติัที�ให้็คิวามสำาคิญักิบัแนิวทางกิาร
พฒันิาอยา่งยั�งย่นิ

 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 sus-
tainable development.

รางว่ลชนะเลิศ Energy Globe National Award 2019
Energy Globe National Award 2019 focusing on sustainable development
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	 น้ำำ ��ต�ลบุรีิรัิมย์์ให้คูวั�มสำ�คูัญต่อกั�ริจำัดกั�ริด้�น้ำพลังง�น้ำและกั�ริเปีลี�ย์น้ำแปีลงสภ�พภ่มิ

อ�กั�ศเพ้�อไม่ให้ส่งผิลกัริะทบต่อชุมชน้ำและสิ�งแวัดล้อมและย์ังช่วัย์ใน้ำกั�ริปีริะหย์ัดคู่�ใช้จำ่�ย์ด้�น้ำ

พลงัง�น้ำริวัมทั �งผิ่้ มีส่วัน้ำได้ส่วัน้ำเสีย์ย์งัให้คูวั�มสำ�คูญัต่อปีริะเด็น้ำกั�ริเปีลี�ย์น้ำแปีลงสภ�พภม่ิอ�กั�ศและ

ภ�วัะโลกัร้ิอน้ำซื้่�งมีส�เหตจุำ�กักั�ริปีลอ่ย์ก๊ั�ซื้เร้ิอน้ำกัริะจำกั	 เพริ�ะพลงัง�น้ำเป็ีน้ำสิ�งจำำ�เป็ีน้ำของมน้ำษุัย์์ใน้ำโลกั

ปัีจำจำุบนั้ำและทวีัคูวั�มสำ�คูญัข่ �น้ำเม้�อโลกัยิ์�งพฒัน้ำ�ม�กัยิ์�งข่ �น้ำกั�ริผิลิตพลงัง�น้ำคู่อย์ๆเปีลี�ย์น้ำไปีเป็ีน้ำกั�ริ

ผิลติพลงัง�น้ำที�ต้องอ�ศยั์เทคูโน้ำโลยี์ใน้ำกั�ริผิลติม�กัยิ์�งข่ �น้ำ

	 BRR	gives	priority	to	energy	management	and	pollution	control	to		minimize	effects	on	

communities	and	environment	as	well	as	to	cost	of		production.
 

ก้ารใช�พล่งงานอย่�างมุ่่ประสิที่ธิภาพ
Energy Efficiency

 น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์ได้ดำ�เนิ้ำน้ำกั�ริม�ตริกั�ริเพ้�อลดกั�ริปีลอ่ย์ก๊ั�ซื้

เร้ิอน้ำกัริะจำกัทั �งท�งตริงและท�งอ้อมโดย์กั�ริลดกั�ริใช้พลังง�น้ำใน้ำ

กัริะบวัน้ำกั�ริผิลิตและใน้ำสำ�น้ำักัง�น้ำไปีพร้ิอมกัับกั�ริส่งเสริิมกั�ริเพิ�ม

แหล่งกัักัเก็ับก๊ั�ซื้เร้ิอน้ำกัริะจำกั	 ด้วัย์กั�ริสร้ิ�งพ้ �น้ำที�สีเขีย์วัใน้ำสถ�น้ำ

ปีริะกัอบกั�ริ	 และกิัจำกัริริมกั�ริปีลก่ัต้น้ำไม้ภ�ย์ใน้ำชมุชน้ำและจำงัหวัดั

บรีุิรัิมย์์	 ตลอดจำน้ำกั�ริให้คูวั�มร่ิวัมม้อกับัทั �งภ�คูรัิฐ	 และองค์ูกัริต�่ง	 ๆ	

โดย์มีแน้ำวัท�งที�จำะจำดักิัจำกัริริมลดกั�ริปีลดปีลอ่ย์ก๊ั�ซื้เร้ิอน้ำกัริะจำกั	ดงันี้ำ �

1.	 มุ่งมั�น้ำที�จำะเป็ีน้ำผิ่้ น้ำำ�ใน้ำกั�ริลดกั�ริปีล่อย์ก๊ั�ซื้เร้ิอน้ำกัริะจำกัใน้ำ

จำงัหวัดับุรีิรัิมย์์โดย์ใช้เทคูโน้ำโลยี์ที�สะอ�ดและมีปีริะสิทธิุภ�พให้

สอดคูล้องกับัแผิน้ำริะย์ะย์�วัใน้ำกั�ริบริิห�ริก๊ั�ซื้เร้ิอน้ำกัริะจำกัของทั �ง

องค์ูกัริ

2.	 ส่งเสริิมและพฒัน้ำ�กั�ริดำ�เนิ้ำน้ำโคูริงกั�ริและกั�ริจำดักิัจำกัริริมเพ้�อ

ลดก๊ั�ซื้เร้ิอน้ำกัริะจำกัของทั �งองค์ูกัริ

3.	 สง่เสริิมกั�ริวัิจำยั์และพฒัน้ำ�เทคูโน้ำโลยี์และน้ำวัตักัริริม	 เพ้�อให้เกิัด

กั�ริลดกั�ริปีลอ่ย์ก๊ั�ซื้เร้ิอน้ำกัริะจำกัอย์�่งย์ั�งย้์น้ำให้สอดคูล้องกับักั�ริ

ปีรัิบตวััตอ่กั�ริเปีลี�ย์น้ำแปีลงสภ�พภมิ่อ�กั�ศ

	 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.

ก้ารจ่ด้ก้ารก้๊าซเรือนก้ระจก้
Greenhouse Gas Emissions 

หมายเหตุ
*พลงังานิทดำแทนิ ค่ิอกิากิอ้อยจากิกิระบวนิกิารผลตินิำ �าตาล

*ปริมาณกิากิอ้อย(ตนัิ) X (คิา่คิวามร้อนิ(low heating value)

                                                0.004186

ปริมุ่าณก้ารปล�อย่ก้๊าซเรือนก้ระจก้ที่างตรง 

(ต่นคาร์บอนได้ออก้ไซด้์)

2561            2562

น้ำำ ��ต�ล	Sugar

ไฟฟ้�	

Bio-mass	Power

7,331,506

ปริมุ่าณก้ารปล�อย่ก้๊าซเรือนก้ระจก้ที่างอ�อมุ่

(ต่นคาร์บอนได้ออก้ไซด้์)

2561            2562

น้ำำ ��ต�ล	Sugar

ไฟฟ้�	

Bio-mass	Power

หมายเหตุุ
• ปีริิม�ณ์กั�ริปีลอ่ย์ก๊ั�ซื้เร้ิอน้ำกัริะจำกัท�งตริง	 คู้อ	 ปีริิม�ณ์กั�ริใช้น้ำำ ��มนั้ำดีเซื้ล/

เบน้ำซื้นิ้ำ/LPG	(หน้ำว่ัย์เป็ีน้ำลติริ)	X	คู�่ปีลอ่ย์ก๊ั�ซื้เร้ิอน้ำกัริะจำกั	(Emission	factor)	

=		หน้ำว่ัย์ตนั้ำคู�ร์ิบอน้ำไดออกัไซื้ด์

• ปีริิม�ณ์กั�ริปีลอ่ย์ก๊ั�ซื้เร้ิอน้ำกัริะจำกัท�งอ้อม	 คู้อ	 ปีริิม�ณ์กั�ริซ้ื้ �อไฟฟ้�จำ�กั

หน้ำว่ัย์ง�น้ำภ�ย์น้ำอกั	 (หน้ำว่ัย์เป็ีน้ำ	 MW/H)	 X	 คู�่ปีลอ่ย์ก๊ั�ซื้เร้ิอน้ำกัริะจำกั																		

(Emmission	factor)	=	หน่้ำวัย์ตนั้ำคู�ร์ิบอน้ำไดออกัไซื้ด์

• คู่�ปีล่อย์ก๊ั�ซื้เร้ิอน้ำกัริะจำกั	 (Emission	 factor)	 อ้�งอิงจำ�กัองค์ูกั�ริ

บริิห�ริก๊ั�ซื้เร้ิอน้ำกัริะจำกั	(TGO)	องค์ูกั�ริมห�ชน้ำ

2,673,673

415,739.3

415,209.37

2,471,721.1

6,506,750

639,420.66

759,581.9

ส่ด้ส�วนก้ารใช�พล่งงานที่ด้แที่น (ก้ิก้ะจ่น)

2561            2562

น้ำำ ��ต�ล	Sugar

ไฟฟ้�	

Bio-mass	Power

1,835,000.00

322,835,6

1,470,389.25

3,477,165.7
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ก้ารจ่ด้ก้ารสิ�งแวด้ล�อมุ่
Environment Management

ปริมุ่าณน�ำาด้ิบที่่�ใช�ในผิวดิ้น

(ล่ก้บาศก้์เมุ่ตร)

2561               2562

น้ำำ ��ต�ล	Sugar

ไฟฟ้�	
Bio-mass	Power1,108,635

1,125,745

2,049,867

1,040,650

(303-1),(303-3),(303-5)

	 กั�ริส่บน้ำำ ��จำ�กัแหล่งน้ำำ ��ดิบเพ้�อน้ำำ�ม�ใช้ใน้ำกัริะบวัน้ำกั�ริผิลิต

น้ำำ ��ต�ลจำะแบง่เป็ีน้ำ		2	สว่ัน้ำหลกัั	คู้อ	น้ำำ ��ใช้ใน้ำกัริะบวัน้ำกั�ริผิลติ	และน้ำำ ��ใช้ใน้ำ

สำ�น้ำกััง�น้ำ	 น้ำำ ��ทิ �งจำ�กักัริะบวัน้ำกั�ริผิลติน้ำำ ��ต�ลสว่ัน้ำใหญ่เป็ีน้ำน้ำำ ��จำ�กัริะบบ

หล่อเย์็น้ำที�ใช้ใน้ำกั�ริแลกัเปีลี�ย์น้ำอุณ์หภ่มิ	 โดย์น้ำำ ��ที�ใช้แล้วัจำะถ่กัส่งเข้�ส่่

ริะบบบำ�บดัโดย์ไม่มีกั�ริปีล่อย์น้ำำ ��ทิ �งออกัส่่ภ�ย์น้ำอกั	 ด้วัย์กั�ริบำ�บดัท�ง

ชีวัภ�พ	 (บอ่ปีรัิบเสถีย์ริ)พร้ิอมทั �งทำ�กั�ริลดอณุ์หภมิ่ให้ใกัล้เคีูย์งกับัสภ�พ

ธุริริมช�ติ	 ก่ัอน้ำน้ำำ ��ม�เข้�กัริะบวัน้ำกั�ริบำ�บดัเพ้�อน้ำำ�น้ำำ ��กัลบัไปีใช้ซื้ำ ��ใน้ำ

กัริะบวัน้ำกั�ริผิลิต	 ซื้่�งน้ำำ ��ดิบที�ใช้ใน้ำกัริะบวัน้ำกั�ริผิลิตใช้น้ำำ ��จำ�กัแหล่งน้ำำ ��

ภ�ย์ใน้ำ	 100%	 	 โดย์ไมมี่กั�ริน้ำำ�น้ำำ ��จำ�กัภ�ย์น้ำอกัเข้�ม�ใช้	 เพ้�อให้มั�น้ำใจำวั�่

คูณุ์ภ�พน้ำำ ��ที�ใช้ใน้ำกัริะบวัน้ำกั�ริผิลิตน้ำั �น้ำได้รัิบกั�ริรัิบริองน้ำำ ��ให้เป็ีน้ำไปีต�ม

ม�ตริฐ�น้ำที�กัำ�หน้ำด	คู้อ	ม�ตริฐ�น้ำกัริมโริงง�น้ำอตุส�หกัริริมกัริะทริวังอตุส�หกัริริม	

เพ้�อป้ีองกันั้ำผิลกัริะทบตอ่คูวั�มหล�กัหล�ย์ท�งชีวัภ�พของแหลง่ริองรัิบน้ำำ ��	

	 น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์ได้ริณ์ริงค์ูและสร้ิ�งจิำตสำ�น้ำ่กัอย์่�งต่อเน้้ำ�องใน้ำกั�ริ

อน้ำุรัิกัษ์ัทรัิพย์�กัริน้ำำ ��และใช้น้ำำ ��อย์่�งคูุ้มคู่�ทั �งภ�ย์ใน้ำและภ�ย์น้ำอกับริิษััท	

เชน่้ำ	 กั�ริริวับริวัมน้ำำ ��ฝ่น้ำลงใน้ำบอ่น้ำำ ��ของโริงง�น้ำกั�ริสง่เสริิมกั�ริปีลก่ัป่ี�เพ้�อ

เพิ�มพ้ �น้ำที�สีเขีย์วัและพ้ชคูลุมดิน้ำ

	 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.	

	 น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์ได้เข้�ร่ิวัมกิัจำกัริริม	 3R	 ซื้่�งได้กัำ�หน้ำดแน้ำวัท�งใน้ำกั�ริบริิห�ริจำดักั�ริ
น้ำำ ��ใน้ำริะบบ	 โดย์น้ำำ�หลกััคูดิด้�น้ำ	 3Rs	 (Reduce/Reuse/Recycle)ม�ปีริะย์กุัต์ใช้ใน้ำกั�ริ
ดำ�เนิ้ำน้ำง�น้ำเพ้�อน้ำำ�ไปีส่ก่ัริะบวัน้ำกั�ริผิลติน้ำำ ��ต�ลที�สง่ผิล	กัริะทบตอ่สิ�งแวัดล้อมน้้ำอย์ที�สดุ	และ
มีกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริใช้ทรัิพย์�กัริธุริริมช�ติได้อย์่�งคูุ้ มคู่�ม�กัที�สุดใน้ำกั�ริลดปีริิม�ณ์																					
(Reduce)	 ของเสีย์ที�อ�จำเกิัดข่ �น้ำ	 น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์น้ำำ�หลกััใน้ำกั�ริบริิห�ริง�น้ำต�มแน้ำวัท�ง	 3Rs	
ม�ปีริะย์กุัต์ใช้	 ซื้่�งชว่ัย์ให้กัริะบวัน้ำกั�ริผิลติน้ำำ ��ต�ลมีปีริะสทิธิุภ�พและชว่ัย์ลดปีริิม�ณ์ของ
เสีย์ที�อ�จำเกิัดข่ �น้ำลดลงอย์่�งต่อเน้้ำ�อง	 คูวั�มพย์�ย์�มใน้ำกั�ริจำดักั�ริของเสีย์ที�ให้มีปีริะโย์ชน์้ำ
และสร้ิ�งม่ลคู่�เพิ�มด้วัย์วัิธีุกั�ริน้ำำ�กัลับม�ใช้ซื้ำ ��(Reuse)และกัริะบวัน้ำกั�ริน้ำำ�กัลับม�ใช้														
ใหม(่Recycle)	ซื้่�งน้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์มีกั�ริน้ำำ�น้ำำ ��กัลบัม�ใช้	100	%	ดงันี้ำ �
 Reduce	 โดย์กั�ริลดปีริิม�ณ์กั�ริใช้น้ำำ ��ของโริงง�น้ำคู้อชว่ังผิลติของโริงง�น้ำจำะน้ำำ�
น้ำำ ��คูอน้ำเดน้ำเสท	 (น้ำำ ��ที�เกิัดจำ�กักั�ริคูวับแน้ำน่้ำของไอน้ำำ ��)	 ม�ใช้ใน้ำกัริะบวัน้ำกั�ริผิลติเพ้�อลดกั�ริ
ใช้น้ำำ ��ออ่น้ำคูวับคูมุ	อตัริ�โบลว์ัด�วัน์้ำ	(blow	down)	ของหม้อไอน้ำำ ��ให้เหม�ะสม	คูวับคูมุกั�ริใช้
น้ำำ ��ออ่น้ำใน้ำจำดุที�จำำ�เป็ีน้ำเพ้�อลดกั�ริใช้ส�ริเคูมี/น้ำำ ��
 Reuse โดย์กั�ริน้ำำ�น้ำำ ��ใช้ซื้ำ ��/ใช้น้ำำ ��อย์่�งคูุ้ มคู่�.คู้อ.น้ำำ�น้ำำ ��จำ�กัริะบบหล่อเย์็น้ำ
เคูร้ิ�องจำกััริ	(condenser	water)	น้ำำ�ม�ใช้ใน้ำกั�ริล้�งหม้อต้ม	ฉีดล้�งพ้ �น้ำอ�คู�ริผิลติน้ำำ�น้ำำ ��จำ�กั

ริะบบหล่อเย์็น้ำเคูร้ิ�องกัลั�น้ำห้องปีฏิิบตัิกั�ริม�ใช้ซื้ำ ��..กั�ริน้ำำ�น้ำำ ��โบลว์ัด�วัน์้ำจำ�กัริะบบหอหล่อ
เย์็น้ำ(condenser	water)	ริวัมเข้�ส่ร่ิะบบน้ำำ ��คูอน้ำเดน้ำเซื้อร์ิ
 Recycle โดย์กั�ริน้ำำ�น้ำำ ��ทั �งหมดใน้ำกัริะบวัน้ำกั�ริผิลติน้ำำ�ม�ใช้ซื้ำ ��ใน้ำกัริะบวัน้ำกั�ริ
ผิลติ	และมีกั�ริแบง่น้ำำ ��ไปีใช้ปีริะโย์ชน์้ำอย์�่งอ้�น้ำ	เชน่้ำ	น้ำำ ��เสีย์ที�ผิ�่น้ำกั�ริบำ�บดัแล้วัจำะถก่ัสง่กัลบั
ม�ใช้ใน้ำริะบบหลอ่เย์็น้ำคูอน้ำเดน้ำเซื้อร์ิริะบบดบัเพลิง..กั�ริฉีดสเปีริย์์น้ำำ ��พริมกัองเก็ับกั�กัอ้อย์
ฉีดพน่้ำถน้ำน้ำภ�ย์ใน้ำโริงง�น้ำและชมุชน้ำ	และกั�ริริดน้ำำ ��ต้น้ำไม้และพ้ �น้ำที�สีเขีย์วั
ปีริะโย์ชน์้ำจำ�กักั�ริเข้�ร่ิวัมโคูริงกั�ริ	3R
1.	น้ำำ�น้ำำ ��กัลบัม�ใช้ซื้ำ ��ได้ทั �งหมด
2.	ทำ�ให้มีน้ำำ ��พอเพีย์งใน้ำกั�ริะบวัน้ำกั�ริผิลติ
3.	ลดผิลกัริะทบท�งสิ�งแวัดล้อมที�จำะเกิัดข่ �น้ำ
	 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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ก้ารลด้มุ่ลพิษที่างอาก้าศ 

Air Pollution Control 
(305-1),(305-5),(305-7)

	 น้ำำ ��ต�ลบุรีิรัิมย์์มีเจำตน้ำ�ริมณ์์ที�แน้ำ่วัแน้ำ่ใน้ำกั�ริลดมลพิษัที�จำะ

ก่ัอให้เกิัดผิลกัริะทบต่อสิ�งแวัดล้อมอย์่�งจำริิงจำังโดย์คูวับคูุมและ

กัำ�หน้ำดปีริิม�ณ์กั�ริปีลดปีล่อย์มลพิษัท�งอ�กั�ศทั �งก๊ั�ซื้ซื้ลัเฟอร์ิได

ออกัไซื้ด์	SO2	ก๊ั�ซื้ออกัไซื้ด์ของไน้ำโตริเจำน้ำ	NOX	ซื้่�งมีเป้ี�หม�ย์คูวับคูมุ

อตัริ�กั�ริปีลอ่ย์มลพิษัท�งอ�กั�ศให้เป็ีน้ำไปีต�มม�ตริฐ�น้ำที�กัฏิหม�ย์

กัำ�หน้ำดทั �งนี้ำ �น้ำำ ��ต�ลได้กัำ�หน้ำดม�ตริกั�ริคูวับคูมุกั�ริปีล่อย์ทิ �งมลพิษั

ท�งอ�กั�ศเพ้�อลดผิลกัริะทบต่อสิ�งแวัดล้อมและชุมชน้ำอย์่�งเข้มข้น้ำ	

น้ำอกัจำ�กันี้ำ �	 ย์งัได้ให้คูวั�มสำ�คูญัตั �งแตก่ั�ริสริริห�เคูร้ิ�องจำกััริอปุีกัริณ์์

ตลอดกัริะบวัน้ำกั�ริผิลิต โดย์คูัด เล้ อกั เทคูโน้ำโล ยี์ ที� ช่ วัย์ เ พิ� ม

ปีริะสทิธิุภ�พใน้ำกั�ริกัำ�จำดัของเสีย์และมลพิษัท�งอ�กั�ศ	

	 ทั �งน้ำำ�เทคูโน้ำโลยี์ที�ทนั้ำสมยั์และดีที�สดุใน้ำกั�ริบำ�บดั	 พร้ิอมทั �ง

กั�ริบำ� รุิ ง รัิ กัษั� เคู ร้ิ� อ งจำักั ริอุปีกัริณ์์ ใ ห้อย์่่ ใ น้ำสภ�พสมบ่ ริ ณ์์																											

และปีรัิบปีรุิงปีริะสิทธิุภ�พใน้ำกั�ริดำ�เนิ้ำน้ำง�น้ำ	 มุ่งเน้้ำน้ำกั�ริเล้อกัใช้

เทคูโน้ำโลยี์ที�สะอ�ดเพ้�อป้ีองกััน้ำกั�ริเกิัดผิลกัริะทบต่อสิ�งแวัดล้อม

ตั �งแต่แหล่งกัำ�เนิ้ำดริวัมถ่งกั�ริใช้แบบจำำ�ลองกั�ริฟุ้ งกัริะจำ�ย์ของ

อ�กั�ศ	 เพ้�อปีริะเมิน้ำผิลกัริะทบด้�น้ำคูณุ์ภ�พอ�กั�ศจำ�กัแหลง่กัำ�เนิ้ำด

ไปีส่่จำุดรัิบต่�งๆและใช้เป็ีน้ำแน้ำวัท�งสำ�หรัิบวั�งแผิน้ำพัฒน้ำ�และ

คูวับคูมุกั�ริปีลดปีลอ่ย์	 SO2	 และ	 NOX	 ให้มีปีริะสทิธิุภ�พม�กัยิ์�งข่ �น้ำ

อีกัทั �งมีกั�ริตริวัจำติดต�มและตริวัจำสอบ	 โดย์เฝ้่�ริะวังัและตริวัจำสอบ

กั�ริดำ�เนิ้ำน้ำง�น้ำด้�น้ำสิ�งแวัดล้อมให้สอดคูล้องกัับแผิน้ำง�น้ำและเป้ี�

หม�ย์ตลอดจำน้ำให้มั�น้ำใจำวั่�ชุมชน้ำที�อย์่่ริอบข้�งจำะได้รัิบผิลกัริะทบอนั้ำ

เน้้ำ�องม�จำ�กักั�ริดำ�เนิ้ำน้ำง�น้ำน้้ำอย์ที�สดุ	และปีรัิบปีรุิงกั�ริดำ�เนิ้ำน้ำง�น้ำตอ่ไปี

	 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	tech-

nologies	 have	 been	 gradually	 installed	 and	 subsequently				

maintenance	to	ensure	its	pollution	control	efficiency.	

ก้ารจ่ด้ก้ารก้าก้ของเส่ย่อต่สาหก้รรมุ่ 

 Industrial Waste Management

(306-2)

 เพ้�อให้ปีริิม�ณ์วััสดุที�เหล้อใช้จำ�กักัริะบวัน้ำกั�ริผิลิตและ																

กั�ริบำ�รุิงรัิกัษั�ของกัลุ่มบริิษััทฯ.มีปีริิม�ณ์ที�ต้องกัำ�จำัดน้้ำอย์ที�สุด	

กัลุ่มบริิษััทฯจำ่งใส่ใจำใน้ำกั�ริคูวับคูุมด่แลกั�ริใช้วััสดุอุปีกัริณ์์ใน้ำกั�ริ

บำ�รุิงรัิกัษั�อย์่�งมีปีริะสิทธิุภ�พและกั�ริเล้อกัวิัธีุกั�ริกัำ�จำดัวัสัดเุหล้อ

ใช้ที�ส่งผิลกัริะทบต่อสิ�งแวัดล้อมน้้ำอย์ที�สุดโดย์ทุกัแห่งจำะให้คูวั�ม

สำ�คูญักับักั�ริคูดัเล้อกัผิ่้ รัิบกัำ�จำดัและวัิธีุกั�ริกัำ�จำดัวั่�ต้องดำ�เนิ้ำน้ำกั�ริ

อย์่�งรัิดกัุมและเป็ีน้ำไปีต�มที�กัฎหม�ย์กัำ�หน้ำด.น้ำอกัจำ�กันี้ำ �ย์ังมีกั�ริ

ตริวัจำติดต�มกั�ริกัำ�จำัดของผิ่้ รัิบกัำ�จำัด.เพ้�อให้มั�น้ำใจำวั่�วััสดุที�ไม่ใช้

แล้วัจำ�กักัลุม่บริิษััทฯจำะได้รัิบกั�ริกัำ�จำดัที�ถก่ัต้องและเหม�ะสมเป็ีน้ำไปี

ต�มม�ตริฐ�น้ำ	กัริมโริงง�น้ำอตุส�หกัริริมกัริะทริวังอตุส�หกัริริม	

	 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.

ก้ารจ่ด้ก้ารขย่ะอ่นตราย่ (ต่น)

2561                             2562

ใช้ใหม/่ใช้ซื้ำ �� กัำ�จำดั

7.3

0.6

10.06

ก้ารจ่ด้ก้ารขย่ะไมุ่�อ่นตราย่ (ต่น)

2561                             2562

ใช้ใหม/่ใช้ซื้ำ �� กัำ�จำดั

5180

369.6

5797

481.8

ปริมุ่าณมุ่ลสารฝ่�นละออง (Dust)(ppm)

2561            2562

น้ำำ ��ต�ล	Sugar

ไฟฟ้�	

Bio-mass	Power

32.6

34.5

24.1

15.85

ปรมิุ่าณมุ่ลสารออก้ไซด้์ของซ่ลเฟอร์ (SO2)(ppm)

2561            2562

น้ำำ ��ต�ล	Sugar

ไฟฟ้�	

Bio-mass	Power
1.3

10.88

1.58

13.35

ปริมุ่าณมุ่ลสารออก้ไซด้์ไนโตรเจน (NOX)(ppm)

2561            2562

น้ำำ ��ต�ล	Sugar

ไฟฟ้�	

Bio-mass	Power3.03

4

4.65

3.16
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	 คูวั�มปีลอดภัย์0อ�ชีวัอน้ำ�มัย์0และสิ�งแวัดล้อมกัลุ่มบริิษััทฯมีคูวั�มห่วังใย์																			

และตริะหน้ำกััถง่คูวั�มปีลอดภยั์ของคูณุ์ภ�พชีวัิตของพน้ำกััง�น้ำที�อ�จำได้รัิบผิลกัริะทบจำ�กักั�ริ

ดำ�เนิ้ำน้ำง�น้ำ0ส่งเสริิมสขุภ�พและคูวั�มปีลอดภยั์สขุภ�พและคูวั�มปีลอดภยั์ของผิ่้ มีส่วัน้ำได้

เสีย์ของบริิษััทมีคูวั�มสำ�คูญัเป็ีน้ำอนั้ำดบัต้น้ำ	 บริิษััทจำ่งดำ�เนิ้ำน้ำง�น้ำโดย์ปีฏิิบติัต�มกัฎหม�ย์ที�

เกีั�ย์วัข้องกับัสขุภ�พและคูวั�มปีลอดภยั์อย์�่งเคูร่ิงคูรัิด	 และมุง่พฒัน้ำ�ย์กัริะดบัคูณุ์ภ�พของบริิษััท	

ตั �งแตก่ั�ริผิลิตจำน้ำถง่กั�ริจำดัจำำ�หน้ำ่�ย์..โดย์จำดัให้มีกั�ริตริวัจำสอบริะบบกั�ริผิลิตอย์่�งตอ่เน้้ำ�อง	

เพ้�อคูวั�มมั�น้ำใจำใน้ำคูุณ์ภ�พของสิน้ำคู้�แก่ัล่กัคู้�..และกั�ริด่แลริะบบปีฏิิบตัิง�น้ำใน้ำโริงง�น้ำ																										

เพ้�อคูวั�มปีลอดภยั์แก่ัพน้ำกััง�น้ำ	 กัลุม่บริิษััทน้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์	 มีคูวั�มหว่ังใย์..และตริะหน้ำกััถง่

คูวั�มปีลอดภัย์ของคูุณ์ภ�พชีวัิตของพน้ำักัง�น้ำที�อ�จำได้รัิบผิลกัริะทบจำ�กักั�ริดำ�เนิ้ำน้ำง�น้ำ																

จำ่งได้มีกั�ริทบทวัน้ำและร่ิ�งน้ำโย์บ�ย์คูวั�มปีลอดภัย์..อ�ชีวัอน้ำ�มัย์..และสิ�งแวัดล้อม																											

ใน้ำปีี	 2559	 และบริริจำุใน้ำคู่่ม้อกั�ริกัำ�กัับด่แลกิัจำกั�ริที�ดีและจำริริย์�บริริณ์ธุุริกิัจำ	 ซื้่�งคูณ์ะ

กัริริมกั�ริบริิษััทของ	บมจำ.น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์			

	 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	occupa-

tional	health	are	as	follows:

 

ด้�านส่งคมุ่
Social
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นโย่บาย่ความุ่ปลอด้ภ่ย่ อาช่วอนามุ่่ย่ และสิ�งแวด้ล�อมุ่
(403-1)

1.	 มุ่งมั�น้ำมีส่วัน้ำร่ิวัมใน้ำคูวั�มรัิบผิิดชอบต่อพน้ำกััง�น้ำและสงัคูม0เร้ิ�องคูวั�มปีลอดภยั์และ

อ�ชีวัอน้ำ�มยั์ อย์�่งจำริิงจำงัและตอ่เน้้ำ�อง

2.	 ปีลก่ัฝั่งจิำตสำ�น้ำก่ัใน้ำเร้ิ�องคูวั�มปีลอดภยั์และอ�ชีวัอน้ำ�มยั์	 ให้เกิัดข่ �น้ำใน้ำหม่่พน้ำกััง�น้ำทกุั

ริะดบัอย์�่งจำริิงจำงั

3.	 ดำ�เนิ้ำน้ำกั�ริป้ีองกันั้ำอบุตัเิหต0ุและคูวับคูมุกั�ริดำ�เนิ้ำน้ำกั�ริให้อย์่ใ่น้ำเกัณ์ฑ์์ม�ตริฐ�น้ำ

4.	 จำัดห�หลักัเกัณ์ฑ์์กั�ริทำ�ง�น้ำที�ปีลอดภัย์ต่อชีวิัตและทรัิพย์์สิน้ำของพน้ำักัง�น้ำ0ริวัมถ่ง

คูวั�มเพีย์งพอและคูุณ์ภ�พของเคูร้ิ�องม้อเคูร้ิ�องใช้0และกั�ริด่แลบำ�รุิงรัิกัษั�อย์่�ง

เหม�ะสม

5.	 กัำ�หน้ำดให้ปีฏิิบติัต�มกัฎแห่งคูวั�มปีลอดภยั์	 และสวัมใสอ่ปุีกัริณ์์ป้ีองกันั้ำอนั้ำตริ�ย์สว่ัน้ำ

บคุูคูลต�มที�กัลุม่บริิษััทฯ	กัำ�หน้ำด

6.	 ให้คูวั�มร้่ิและฝ่่กัอบริมพน้ำกััง�น้ำ0ริวัมทั �งสร้ิ�งคูวั�มตริะหน้ำกััให้แก่ัพน้ำกััง�น้ำใน้ำเร้ิ�องสิ�ง

แวัดล้อม

7.	 ดำ�เนิ้ำน้ำธุุริกิัจำด้วัย์คูวั�มใส่ใจำและคูำ�น้ำ่งถ่งผิลกัริะทบต่อทรัิพย์�กัริธุริริมช�ติและสิ�ง

แวัดล้อม	

8.	 สน้ำบัสน้ำนุ้ำให้พน้ำกััง�น้ำมีสว่ัน้ำร่ิวัมใน้ำกั�ริทำ�กิัจำกัริริมเพ้�อรัิกัษั�สิ�งแวัดล้อม	 อ�ทิ	 กิัจำกัริริม

ด้�น้ำกั�ริลดกั�ริใช้	และน้ำำ�กัลบัม�ใช้ใหม่

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

แนวที่างปฏิบ่ติเรื�องก้ารด้่แลความุ่ปลอด้ภ่ย่

และอาช่วอนามุ่่ย่ให้แก้�พน่ก้งาน
(402-2),(402-3),(403-6)

1.	 ก่ัอน้ำเริิ�มง�น้ำจำะให้กั�ริอบริมและคูวั�มร้่ิเกีั�ย์วักับัคูวั�มปีลอดภยั์0และชี �บ่งจำดุอนั้ำตริ�ย์ของแตล่ะแผิน้ำกั

เพ้�อให้พน้ำกััง�น้ำริะวังัขณ์ะปีฏิิบตังิ�น้ำ

2.	 มีกั�ริปีริะเมิน้ำสภ�พหน้้ำ�ง�น้ำเพ้�อห�อปุีกัริณ์์ป้ีองกันั้ำอนั้ำตริ�ย์ที�เหม�ะสมให้พน้ำกััง�น้ำสวัมใส่

3.	 มีกั�ริแตง่ตั �งคูณ์ะกัริริมกั�ริคูวั�มปีลอดภยั์อ�ชีวัอน้ำ�มยั์และสภ�พแวัดล้อมใน้ำกั�ริทำ�ง�น้ำข่ �น้ำม�

4.	 บริิห�ริและดำ�เนิ้ำน้ำง�น้ำด้�น้ำคูวั�มปีลอดภยั์ต�มแผิน้ำง�น้ำคูวั�มปีลอดภยั์ปีริะจำำ�ปีี

5.	 มีกั�ริตริวัจำปีริะเมิน้ำด้�น้ำคูวั�มปีลอดภยั์ พร้ิอมห�ม�ตริกั�ริป้ีองกันั้ำและแก้ัไข

6.	 จำดัเตรีิย์มและจำดัห�อปุีกัริณ์์ป้ีองกันั้ำริะงบัอคัูคีูภยั์0เพ้�อคูวั�มปีลอดภยั์ของพน้ำกััง�น้ำ	และเพ้�อป้ีองกันั้ำ

7.	 ป้ีองกััน้ำคูวั�มเสีย์ห�ย์ที�อ�จำเกิัดข่ �น้ำกัับทรัิพย์์สิน้ำกัริณี์เกิัดไฟไหม้ และมีกั�ริอบริมให้คูวั�มร้่ิเกีั�ย์วักับั

กั�ริดบัเพลงิและซ้ื้อมแผิน้ำหนี้ำไฟ

8.	 มีกิัจำกัริริม	Safety	talk	ก่ัอน้ำเริิ�มง�น้ำแตล่ะแผิน้ำกั

9.	 มีกั�ริจำดัน้ำำ ��ด้�มที�ถก่ัสขุลกััษัณ์ะให้พน้ำกััง�น้ำเพีย์งพอตอ่คูวั�มต้องกั�ริ

10.	 มีกั�ริจำดัห้องน้ำำ ��ที�ถก่ัสขุลกััษัณ์ะให้พน้ำกััง�น้ำเพีย์งพอตอ่คูวั�มต้องกั�ริ

11.	 มีกั�ริตริวัจำสขุภ�พปีริะจำำ�ปีีให้กับัพน้ำกััง�น้ำ0เพ้�อเฝ้่�ริะวังักัริณี์พบผิ่้ ผิิดปีกัติ

Measures for Staffs’ Safety and Occupational Health
1.	 Training	before	working

2.	 Evaluating	work	space	for	appropriate	safety	equipment

3.	 Appointing	Occupational	Health	and	Environment	Committee	

4.	 Enforcing	annual	safety	plan

5.	 Assessing	safety	issues	and	preparing	preventive	measures

6.	 Preparing	fire	prevention	equipment

7.	 Trining	on	fire	prevention	plan	and	practices

8.	 Organizing	“Safety	Talks”	activities	before	working

9.	 Preparing	adequate	drinking	water	for	staffs

10.	 Providing	adequate	hygienic	restrooms	for	staffs

11.	 Providing	annual	medical	checkup	for	staffs
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กิ้จก้รรมุ่ส่ปด้าห์ความุ่ปลอด้ภ่ย่

Safety week 
(403-5),(403-9)

	 กัลุ่มบริิษััทฯ	 ได้จำัดกิัจำกัริริมเพ้�อให้พน้ำักัง�น้ำ

ตริะหน้ำกััถ่งคูวั�มปีลอดภยั์ใน้ำกั�ริปีฏิิบตัิง�น้ำ..เพ้�อลดกั�ริ

ส่ญเสีย์..โดย์จำัดร่ิปีแบบกิัจำกัริริมที�ให้ทั �งส�ริะและคูวั�ม

สน้ำกุัสน้ำ�น้ำ	 ตลอดจำน้ำกั�ริให้ริ�งวัลักับัแผิน้ำกัที�ไมมี่อบุตัเิหตุ

เกิัดข่ �น้ำ	 ปีริะจำำ�ปีี	 2562	 และริ�งวัลัหวััหน้้ำ�แผิน้ำกัสวัมใส่

อุปีกัริณ์์ป้ีองกััน้ำส่วัน้ำบุคูคูล(PPE)	 ดีเด่น้ำ	หร้ิอริ�งวัลั	 5	ส																

ดีเดน่้ำ	ปีริะจำำ�ปีี	2562	เป็ีน้ำต้น้ำ	โดย์จำดัง�น้ำร่ิวัมกับัทั �งภ�คูรัิฐ

และเอกัชน้ำ	อ�ทิ	สำ�น้ำกััง�น้ำปีริะกันั้ำสงัคูม	

	 น้ำอกัจำ�กัน้ำั �น้ำน้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์	ย์งัได้รัิบริ�งวัลัชน้ำะเลศิ	

ส�ข�สถ�น้ำปีริะกัอบกั�ริดีเด่น้ำ	 ด้�น้ำคูวั�มปีลอดภัย์และ

อ� ชี วั อน้ำ�มัย์ และสภ�พแวัด ล้ อม ใน้ำกั� ริทำ� ง �น้ำ																																			

ใน้ำปีี	2559/2560		จำน้ำถง่	ปีี2561	ริะดบัจำงัหวัดัจำ�กักัริะทริวัง

แริงง�น้ำ	

	 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.

อ่ตราเก้ิด้อ่บ่บติเหต่ถึงข่�นหย่่ด้งาน (Lost Day Rate-LDR)

2561            2562

พน้ำกััง�น้ำช�ย์	Male

พน้ำกััง�น้ำหญิง	Female
0.25

0

1.6

1.2

อ่ตราก้ารหย่่ด้งานจาก้อ่บ่ติเหต่ (Occupation Diseases Rate)

2561            2562

พน้ำกััง�น้ำช�ย์	Male

พน้ำกััง�น้ำหญิง	Female
0.26

0.14

1.22

1.34

อ่ตราก้ารเส่ย่ช่วิตจาก้อ่บ่ติเหต่ (Fetalities Rate)

2561            2562

พน้ำกััง�น้ำช�ย์	Male

พน้ำกััง�น้ำหญิง	Female0 0 0 0

อ่ตราก้ารขาด้งาน (Absent Rate)

2561            2562

พน้ำกััง�น้ำช�ย์	Male

พน้ำกััง�น้ำหญิง	Female
0.03

0.02

0.04

0.02

อ่ตราก้ารเก้ิด้อ่บ่ติเหต่ (Injury Rate-IR)

2561            2562

พน้ำกััง�น้ำช�ย์	Male

พน้ำกััง�น้ำหญิง	Female
0.42

0

0.2

0
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สิที่ธิมุ่น่ษย่ชนและก้ารปฏิบ่ติต�อแรงงานอย่�างมุ่่จริย่ธรรมุ่

	 กัลุ่มบริิษััทฯเคู�ริพใน้ำสิทธิุมน้ำุษัย์ชน้ำและกั�ริปีฏิิบัติให้ถ่กัต้องต�มกัฎหม�ย์																			

จำ่งได้กัำ�หน้ำดเร้ิ�องสิทธิุของพน้ำักัง�น้ำและผิ่้ มีส่วัน้ำได้เสีย์ใน้ำคู่่ม้อกั�ริกัำ�กัับด่แลกิัจำกั�ริที�ดี															

และจำริริย์�บริริณ์ธุุริกิัจำส่งเสริิมสิทธิุขั �น้ำพ้ �น้ำฐ�น้ำใน้ำกั�ริทำ�ง�น้ำให้เข้มข้น้ำกัวั่�ที�กัฎหม�ย์

กัำ�หน้ำด		มีกั�ริดแ่ลด้�น้ำสขุภ�พและคูวั�มปีลอดภยั์แก่ัพน้ำกััง�น้ำและผิ่้ รัิบเหม�ผิ�่น้ำริะบบกั�ริ

จำดักั�ริด้�น้ำอ�ชีวัอน้ำ�มยั์และคูวั�มปีลอดภยั์ต�มม�ตริฐ�น้ำถ่งกัริะน้ำั �น้ำก็ัต�ม..พน้ำกััง�น้ำและผิ่้

มีส่วัน้ำได้เสีย์ส�ม�ริถเสน้ำอข้อคูิดเห็น้ำเพิ�มเติม	หร้ิอแจ้ำงข้อร้ิองเรีิย์น้ำม�ย์งัปีริะธุ�น้ำกัริริมกั�ริ						

ธุริริม�ภิบ�ล	 หร้ิอสำ�น้ำกััตริวัจำสอบภ�ย์ใน้ำได้	 โดย์จำะมีกั�ริแตง่ตั �งคูณ์ะกัริริมกั�ริสอบสวัน้ำ

สอบสวัน้ำข้อเทจ็ำจำริิงและแก้ัไขปัีญห�ข้อร้ิองเรีิย์น้ำตอ่ไปีกัลุม่บริิษััทฯ	เช้�อวั�่	“พน้ำกััง�น้ำ”	ทกุัคูน้ำ

เป็ีน้ำทรัิพย์�กัริที�มีคู่�ยิ์�งต่อกั�ริดำ�เนิ้ำน้ำธุุริกิัจำ..จำง่มุ่งเน้้ำน้ำที�จำะพฒัน้ำ�ทกััษัะ..ฝี่ม้อและคูณุ์ภ�พ

ชีวัิตของพน้ำกััง�น้ำ	 เพ้�อสร้ิ�งกัำ�ลงัที�เปีี� ย์มไปีด้วัย์คูณุ์ภ�พให้กับัองค์ูกัริ	 เพริ�ะกัลุ่มบริิษััทฯ	

เล็งเห็น้ำวั่�พน้ำกััง�น้ำ..คู้อกัลไกัอนั้ำสำ�คูญัยิ์�งและถ้อวั่�เป็ีน้ำเบ้ �องหลงัของคูวั�มสำ�เร็ิจำทั �งหมด

ขององค์ูกัริ	 ซื้่�งเป็ีน้ำพลงัสำ�คูญัที�จำะผิลกััดนั้ำให้กั�ริปีริะกัอบธุรุิกิัจำปีริะสบคูวั�มสำ�เร็ิจำอย์�่งตอ่

เน้้ำ�อง0กั�ริตอบแทน้ำพน้ำกััง�น้ำที�น้ำอกัเหน้้ำอจำ�กัเงิน้ำเด้อน้ำ	คู�่จ้ำ�ง	และคู�่แริง	จำง่เป็ีน้ำสิ�งสำ�คูญัที�

กัลุม่บริิษััทฯ	ไมเ่คูย์มองข้�ม	เริ�จำง่มุง่คูำ�น้ำง่ถง่หลกััจำริิย์ธุริริมใน้ำกั�ริปีริะกัอบธุรุิกิัจำ0ริวัมไปีถง่

ปีริะโย์ชน์้ำต่อผิ่้ มีส่วัน้ำได้เสีย์และกั�ริปีริะกัอบธุุริกิัจำที�ตั �งอย์่่ใน้ำหลกััคูวั�มเป็ีน้ำธุริริม	ถ้อเป็ีน้ำ

หลกััสำ�คูญัของกัลุม่บริิษััทฯ	 ม�โดย์ตลอด	 อีกัทั �งย์งัมีกั�ริบริิห�ริง�น้ำด้วัย์คูวั�มโปีร่ิงใส	่ ด้วัย์

หลกััธุริริม�ภิบ�ลและจำริิย์ธุริริม	ซื้่�งถ้อเป็ีน้ำคูวั�มภ�คูภมิ่ใจำของกัลุม่บริิษััทน้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์

	 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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	 กั�ริปีฏิิบตัิต�มกัฎหม�ย์แริงง�น้ำและริะเบีย์บข้อบงัคูบัเป็ีน้ำข้อตกัลงเบ้ �องต้น้ำที�พน้ำกััง�น้ำ

ทกุัคูน้ำต้องปีฏิิบตัิต�ม	 โดย์ไม่ขดัต่อหลกััจำริิย์ธุริริม	 กัฎหม�ย์	 มุ่งเน้้ำน้ำให้บคุูล�กัริตั �งอย์่่ใน้ำศีลธุริริม

จำ�รีิตปีริะเพณี์อนั้ำดีง�มของสงัคูม	ซื้่�งน้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์	มีน้ำโย์บ�ย์สง่เสริิมกั�ริปีฏิิบตัติ�มกัฎหม�ย์	ดงันี้ำ �			

	 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:

1.	 ได้ปีฏิิบตัติ�มกัฎหม�ย์	 และริะเบีย์บของริ�ชกั�ริม�โดย์ตลอด	 ทั �งใน้ำเร้ิ�องกั�ริจ้ำ�งง�น้ำ	 ชั�วัโมง

กั�ริทำ�ง�น้ำ	 คู�่แริง	 คู�่จ้ำ�ง	 และเง้�อน้ำไขต�่งๆที�เกีั�ย์วักับักัฎหม�ย์แริงง�น้ำ	 เชน่้ำ	 กั�ริไมจ้่ำ�ง

แริงง�น้ำเดก็ั	ทั �งใน้ำไร่ิอ้อย์และโริงง�น้ำ	ไมจ้่ำ�งแริงง�น้ำผิิดกัฎหม�ย์	ไมเ่อ�เปีรีิย์บแริงง�น้ำ	เป็ีน้ำต้น้ำ	

Strictly	adhere	to	related	law	and	government	regulations	onemployment.	BRR	never	

abuses	any	labor	law	and	regulations.

2.	 ได้กัำ�หน้ำดให้พน้ำกััง�น้ำมีวันั้ำหย์ดุปีริะจำำ�สปัีด�ห์	 วันั้ำหย์ดุต�มปีริะเพณี์	 วันั้ำหย์ดุพกััผิอ่น้ำปีริะจำำ�ปีี	

ที�เป็ีน้ำไปีต�มข้อตกัลงและกัฎหม�ย์แริงง�น้ำ	 และมีสวัสัดิกั�ริต่�งๆต�มปีริะกั�ศของบริิษััท	

Holiday,	traditional	holiday,	annual	leave	and,	etc.	are	set	inconsistencewith	labor	law.

3.	 มีน้ำโย์บ�ย์ให้พน้ำกััง�น้ำที�ต้องทำ�ง�น้ำใน้ำวันั้ำหย์ดุหร้ิอทำ�ง�น้ำลว่ังเวัล�	 จำะต้องได้รัิบคูวั�มยิ์น้ำย์อม

จำ�กัผิ่้บงัคูบับญัช�และตวััพน้ำกััง�น้ำเอง	 โดย์บริิษััทจำะต้องจำ่�ย์คู่�ล่วังเวัล�ให้ต�มที�กัฎหม�ย์

กัำ�หน้ำด	Staffs	who	 have	 to	work	 during	 holiday,	weekend	must	 receivepermission	

from	supervisors.	Overtime	is	paid	according	to	the	law.

4.	 ให้สทิธ์ิุกั�ริล�แก่ัพน้ำกััง�น้ำ	เชน่้ำ	ล�ป่ีวัย์	ล�กิัจำ	ล�อปุีสมบท	ล�คูลอด	ล�เพ้�อทำ�หมนั้ำ	ล�เพ้�อรัิบ

ริ�ชกั�ริทห�ริ	 (ริะดมพล)	 ล�เพ้�อฝ่่กัอบริมหร้ิอพฒัน้ำ�คูวั�มร้่ิคูวั�มส�ม�ริถ	 ล�เมต�จิำตและ

อ้�น้ำๆ	ต�มกัฎหม�ย์	เป็ีน้ำต้น้ำ	Staffs	have	the	rights	to	take	a	leave	on	several	categories	

accordingto	Labor	Protection	Act,	 for	example,	sick,	personal	matters,	entermonk-

hood,	pregnant,	sterilize,	conscript,	training,	education,	publicservices	and	others.

5.	 ได้จำดัสวัสัดกิั�ริส�ธุ�ริณ์ป่ีโภคู	 โคูริงสร้ิ�งพ้ �น้ำฐ�น้ำ	 เชน่้ำ	 บ้�น้ำพกััสวัสัดิกั�ริ	 ไฟฟ้�	 น้ำำ ��ปีริะปี�						

ริถรัิบ-สง่พน้ำกััง�น้ำ	 ร้ิ�น้ำคู้�สวัสัดกิั�ริ	 สน้ำ�มกีัฬ�	 ห้องพย์�บ�ล	 ให้กับัพน้ำกััง�น้ำอย์�่งเพีย์งพอ					

Accommodation	with	utility,	transportation	and	medical	care	are	provided	to	staffs.

6.	 จำัดให้มีเจ้ำ�หน้้ำ�ที�คูวั�มปีลอดภยั์ริะดบัวิัช�ชีพ..ใน้ำกั�ริวิัเคูริ�ะห์ตริวัจำสอบและติดต�มกั�ริ

ปีรัิบปีรุิง	 จำดัสภ�พแวัดล้อมใน้ำพ้ �น้ำที�ทำ�ง�น้ำให้ปีลอดภยั์ตอ่สวัสัดภิ�พของพน้ำกััง�น้ำ	 เชน่้ำ	 กั�ริ

ปีฏิิบตังิ�น้ำใน้ำพ้ �น้ำที�สง่	พน้ำกััง�น้ำจำะอย์่ภ่�ย์ใต้กั�ริคูวับคูมุของเจ้ำ�หน้้ำ�ที�คูวั�มปีลอดภยั์	Profes-

sional	 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.	 ริะดบัวัิช�ชีพ	และบริิษััทได้จำดัห�อปุีกัริณ์์ป้ีองกันั้ำภยั์สว่ัน้ำบคุูคูล	ให้กับัพน้ำกััง�น้ำที�ปีฏิิบตังิ�น้ำใน้ำ

พ้ �น้ำที�เสี�ย์งไมมี่กั�ริเล้อกัปีฏิิบติัตอ่	 เช้ �อช�ติ	 ศ�สน้ำ�	 และเพศ	 ใน้ำกั�ริจ้ำ�งง�น้ำ	 กั�ริปีฏิิบตัิตอ่

พน้ำกััง�น้ำทกุัคูน้ำอย์�่งเท�่เทีย์มกันั้ำ	There	is	no	rule	prohibiting	BRR	from	hiring	staffs	of	all	

races	andreligious.	We	emphasis	our	recruiting	on	equal	treatment	and	eachindividual	

competence.

8.	 น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์	มุ่งที�จำะดำ�เนิ้ำน้ำธุุริกิัจำด้วัย์คูวั�มซ้ื้�อสตัย์์	สจุำริิต	โดย์คูำ�น้ำ่งถ่งหลกัั	ธุริริม�ภิบ�ล	

และคูวั�มโปีร่ิงใส่ใน้ำกั�ริทำ�ง�น้ำ	 โดย์ไม่แสวังห�ผิลกัำ�ไริอนั้ำไม่ชอบธุริริมและขดัต่อหลกัักั�ริ

ของกัฎหม�ย์	ถง่แม้จำะมีชอ่งวั�่งท�งกัฎหม�ย์ก็ัต�ม	BRR	conducts	business	according	to	

good	governance	practices	and	transparency.	Inappropriate	practices	to	seek	profit	

are	strictly	prohibited.
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นโย่บาย่ก้ารเคารพสิที่ธิมุ่นษ่ย่ชนและด้้านแรงงาน 
 Human Rights and Labor Policy

(405-1)

	 น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์ใน้ำฐ�น้ำะภ�คูเอกัชน้ำของอตุส�หกัริริมอ้อย์และน้ำำ ��ต�ลทริ�ย์ได้ร่ิวัม

เป็ีน้ำส่วัน้ำหน้ำ่�งใน้ำกั�ริขบัเคูล้�อน้ำกั�ริไม่สน้ำบัสน้ำุน้ำกั�ริใช้แริงง�น้ำเด็กัอีกัทั �งย์งัได้ปีฏิิบตัิต�มที�

กัฎหม�ย์กัำ�หน้ำดใน้ำด้�น้ำม�ตริฐ�น้ำแริงง�น้ำไทย์	(มริท.8001)	ริวัมทั �งข้อกัำ�หน้ำดต�มม�ตริฐ�น้ำ

ของคู่่คู้�/ลก่ัคู้�	โดย์ได้ปีรัิบม�ตริฐ�น้ำด้�น้ำแริงง�น้ำให้สง่ข่ �น้ำเพ้�อสอดรัิบกับัริะบบกั�ริรัิบริอง

ม�ตริฐ�น้ำแริงง�น้ำที�ย์อมรัิบใน้ำริะดับส�กัลและด้วัย์กั�ริให้คูวั�มสำ�คูัญและคูำ�น้ำ่งถ่งกั�ริ

เคู�ริพสทิธิุมน้ำษุัย์ชน้ำและแริงง�น้ำ	 จำง่ได้ร่ิ�งน้ำโย์บ�ย์ที�เกีั�ย์วักับัเร้ิ�องดงักัล�่วัใน้ำปีี	 2559	 และ

บริริจำใุน้ำคู่ม้่อกั�ริกัำ�กับัดแ่ลกิัจำกั�ริที�ดีและจำริริย์�บริริณ์ธุรุิกิัจำ	ตลอดจำน้ำได้ทบทวัน้ำเป็ีน้ำปีริะจำำ�

ทกุัปีีโดย์มีริ�ย์ละเอีย์ดเกีั�ย์วักับัสทิธิุมน้ำษุัย์ชน้ำและแริงง�น้ำ	ดงันี้ำ �	

	 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:

ก้ารเคารพสิที่ธิมุ่นษ่ย่ชน 
Respect for Human Rights

1.	 กัลุ่มบริิษััทฯ	ไม่สน้ำับสน้ำุน้ำกิัจำกัริริมที�ละเมิดสิทธิุมน้ำุษัย์ชน้ำทุกัปีริะกั�ริ	ริวัมทั �งให้

คูวั�มสำ�คูญัและสง่เสริิมกั�ริเคู�ริพสทิธิุมน้ำษุัย์ชน้ำ																																																																																																																																																	

BSG	does	not	support	activities	that	violate	human	rights	in	all	respect,	

instead,	promoting	the	human	rights.

2.	 ปีฏิิบตัิต่อทกุัคูน้ำอย์่�งเท่�เทีย์ม	ด้วัย์คูวั�มเคู�ริพและให้เกีัย์ริติซื้่�งกันั้ำและกันั้ำ	โดย์ไม่

แบง่แย์กั	เช้ �อช�ติ	สญัช�ติ	ศ�สน้ำ�	เพศ	ภ�ษั�	อ�ย์	ุสีผิิวั	กั�ริศก่ัษั�	สถ�น้ำะท�ง

สงัคูม	ลกััษัณ์ะท�งกั�ย์ภ�พ	หร้ิอเร้ิ�องอ้�น้ำใด																																																																																																																																																	

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.	 พน้ำกััง�น้ำทกุัคูน้ำต้องไม่กัริะทำ�กั�ริใด	ๆ	ที�ละเมิดหร้ิอคูกุัคู�มบคุูคูลอ้�น้ำ	ทั �งท�งวั�จำ�

หร้ิอกั�ริกัริะทำ�และพง่หลีกัเลี�ย์งกั�ริกัริะทำ�ที�ละเมิดสทิธิุมน้ำษุัย์ชน้ำ																																																																						

All	employees	must	not	violate	the	other	human	rights	either	verbal	or	action.

4.	 ปีฏิิบตัหิน้้ำ�ที�ด้วัย์คูวั�มริะมดัริะวังั	เพ้�อป้ีองกันั้ำกั�ริละเมิดสทิธิุมน้ำษุัย์ชน้ำ		ห�กัพบเหน็้ำ

กั�ริกัริะทำ�	ที�ละเมิด	หร้ิออ�จำละเมิดสทิธิุมน้ำษุัย์ชน้ำ	ให้ริ�ย์ง�น้ำแก่ัผิ่้บงัคูบับญัช�																																																									

Act	with	caution	to	avoid	violated	the	human	rights.	If	any	suspicious	

activities	are	found,	they	have	to	inform	the	supervisor.

5.	 กัลุ่มบริิษััทฯ	จำะรัิกัษั�ข้อมล่ส่วัน้ำบคุูคูลของพน้ำกััง�น้ำ	ห�กัมีคูวั�มจำำ�เป็ีน้ำใน้ำกั�ริเปิีด

เผิย์ส่ส่�ธุ�ริณ์ะ	จำะต้องได้รัิบคูวั�มยิ์น้ำย์อมจำ�กัพน้ำกััง�น้ำผิ่้น้ำั �น้ำก่ัอน้ำ	เว้ัน้ำแตก่ัริะทำ�กั�ริ

ต�มข้อบงัคูบับริิษััท	หร้ิอกัฎหม�ย์	.																																																																																																																																																

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.	 ปีฏิิบัติต่อพน้ำักัง�น้ำต�มกัฎหม�ย์แริงง�น้ำและข้อบังคูับต่�งๆที�เกีั�ย์วัข้องอย์่�งเป็ีน้ำ

ธุริริมและเท�่เทีย์ม	Treat	the	employees	according	to	the	labor	laws	and	regu-

lations	with	fairly	and	equally.

2.	 ไมเ่ล้อกัปีฏิิบตัิ	และปีฏิิบตัด้ิ�น้ำกั�ริจ้ำ�งง�น้ำอย์�่งเท�่เทีย์ม	ทั �งกัริะบวัน้ำกั�ริสริริห�	กั�ริ

จำ�่ย์คู�่ตอบแทน้ำ	 สวัสัดิกั�ริ	 เวัล�ทำ�ง�น้ำ	 วันั้ำหย์ดุ	 กั�ริมอบหม�ย์ง�น้ำ	 กั�ริฝ่่กัอบริม	

และกั�ริปีริะเมิน้ำผิลง�น้ำ	เป็ีน้ำต้น้ำ	No	discrimination,	and	equal	employment	prac-

tice	in	recruitment,	compensation,	welfare,	working	time,	holiday,	assignment,	

training,	and	performance	assessment,	etc.

3.	 ไม่ใช้แริงง�น้ำเด็กั	 แริงง�น้ำต่�งด้�วัที�ผิิดกัฎหม�ย์	 	 หร้ิอแริงง�น้ำจำ�กักั�ริคู้�มน้ำุษัย์์																	

Do	not	use	child	labor,	illegal	immigrant	or	labor	from	human	trafficking.

4.	 ห้�มมิให้ลงโทษัพน้ำกััง�น้ำที�เป็ีน้ำกั�ริท�รุิณ์ท�งร่ิ�งกั�ย์หร้ิอจิำตใจำ	อ�ทิ	กั�ริคูกุัคู�มขม่ข่	่	

กั�ริกักััขงัหน้ำว่ังเหนี้ำ�ย์วั	 หร้ิอกั�ริใช้คูวั�มรุิน้ำแริงอ้�น้ำใด	 Do	 not	 punish	 employees	

physically	and	mentally	or	other	violent	methods	such	as	threats,	detainment,	

or	other	violence.

5.	 มีกัริะบวัน้ำกั�ริสอบสวัน้ำคูวั�มผิิดพน้ำกััง�น้ำอย์่�งถก่ัต้อง	และเป็ีน้ำขั �น้ำตอน้ำชดัเจำน้ำก่ัอน้ำ

เลิกัจ้ำ�งพน้ำกััง�น้ำ	 เพ้�อให้ทกุัคูน้ำได้รัิบคูวั�มเป็ีน้ำธุริริมสง่สดุ	 There	 is	 a	 process	 of	

correct	 and	 transparent	 investigation	 about	 employees’	 wrongdoingbefore	

the	termination.

6.	 ใน้ำกั�ริวั่�จ้ำ�งบริิษััทผิ่้ รัิบเหม�ม�ดำ�เนิ้ำน้ำกั�ริใดๆ	 ให้แก่ักัลุ่มบริิษััทฯจำะพิจำ�ริณ์�คูดั

เล้อกัเฉพ�ะบริิษััทที�ส�ม�ริถปีฏิิบตัถิก่ัต้องต�มกัฎหม�ย์แริงง�น้ำ	 และกัฎหม�ย์อ้�น้ำที�

เกีั�ย์วัข้องได้เท�่น้ำั �น้ำ	และจำะหลีกัเลี�ย์งกั�ริวั�่จ้ำ�งบริิษััทรัิบเหม�ใด	ๆ	 ที�มีปีริะวัตัิกัริะทำ�

ผิิดกัฎหม�ย์แริงง�น้ำ	กัฎหม�ย์อ้�น้ำ	ๆ	หร้ิอเสี�ย์งตอ่กั�ริทจุำริิตและคูอร์ิรัิปีชั�น้ำ	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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ก้ารต�อต้านก้ารใช้แรงงานเด้็ก้ในไร�อ้อย่

BRR says no to child labour in a sugarcane plantation

	 ตั �งแตปี่ี	 2559	 จำน้ำถง่ปัีจำจำบุนั้ำ	 กัลุม่บริิษััทน้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์	 มุง่มั�น้ำและริณ์ริงค์ูตอ่ต้�น้ำ

กั�ริใช้แริงง�น้ำเด็กัใน้ำไร่ิอ้อย์	 โดย์ได้ลงน้ำ�มข้อตกัลงคูวั�มร่ิวัมม้อกั�ริป้ีองกััน้ำและแก้ัไข

ปัีญห�แริงง�น้ำเด็กัและแริงง�น้ำที�ถ่กับังคูับ	 ร่ิวัมกัับหน้ำ่วัย์ง�น้ำภ�คูรัิฐจำังหวััดบุรีิรัิมย์์																											

และสม�คูมช�วัไร่ิอ้อย์จำงัหวัดับรีุิรัิมย์์	 ตั �งแตว่ันั้ำที�	 18	 มีน้ำ�คูม	 2559	 เพ้�อร่ิวัมกันั้ำริณ์ริงค์ูตอ่

ต้�น้ำกั�ริใช้แริงง�น้ำเดก็ั	 และสร้ิ�งคูวั�มตริะหน้ำกััให้แก่ัเกัษัตริกัริ	 สงัคูม	 และทกุัภ�คูสว่ัน้ำเห็น้ำ

ถ่งปัีญห�และร่ิวัมกันั้ำห�แน้ำวัท�งป้ีองกััน้ำแก้ัไขอย์่�งจำริิงจำงัต่อไปี0โดย์บริิษััทได้ทำ�กิัจำกัริริม

ลงพ้ �น้ำที�เขตสง่เสริิมกั�ริปีลก่ัอ้อย์ของบริิษััท	 	 เพ้�อริณ์ริงค์ูกั�ริตอ่ต้�น้ำแริงง�น้ำเดก็ั	 พร้ิอมตดิ

ป้ี�ย์ริณ์ริงค์ูทั �งใน้ำเขตส่งเสริิมกั�ริปีลก่ัอ้อย์และบริิเวัณ์ริอบโริงง�น้ำอีกัทั �งร่ิวัมกับัสำ�น้ำกััง�น้ำ

สวัสัดิกั�ริและคูุ้มคูริองแริงง�น้ำจำงัหวัดับรีุิรัิมย์์0ลงพ้ �น้ำที�เก็ับข้อมล่ปัีญห�กั�ริใช้แริงง�น้ำเด็กั

ใน้ำไร่ิอ้อย์ที�อย์่ใ่กัล้เคีูย์งกับัสถ�น้ำปีริะกัอบกั�ริ	 ปัีจำจำบุนั้ำกัลุม่น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์	 ย์งัคูงดำ�เนิ้ำน้ำกั�ริ

ริณ์ริงค์ูต่อต้�น้ำกั�ริใช้แริงง�น้ำเด็กั	 โดย์ได้ขอคูวั�มร่ิวัมม้อและสร้ิ�งข้อตกัลงกับัช�วัไร่ิอ้อย์			

ซื้่�งมีสม�คูมช�วัไร่ิอ้อย์เป็ีน้ำตวัักัล�งใน้ำกั�ริดแ่ล	และคูวับคูมุช�วัไร่ิอ้อย์	ใน้ำเร้ิ�องดงักัล�่วั	

	 กัลุม่บริิษััทฯ	 ได้ส้�อส�ริโดย์กั�ริตดิป้ี�ย์ริณ์ริงค์ูตอ่ต้�น้ำกั�ริใช้แริงง�น้ำเดก็ั	 ต�มเขต

สง่เสริิมกั�ริปีลก่ัอ้อย์	 ซื้่�งเป็ีน้ำหน้ำว่ัย์ง�น้ำของกัลุม่บริิษััทฯ	 ที�มีหน้้ำ�ที�ดแ่ลและปีริะส�น้ำง�น้ำ	

ตลอดจำน้ำให้ข้อมล่แก่ัช�วัไร่ิอ้อย์และเม้�อมีกั�ริฝ่่กัอบริมใน้ำหวััข้อต�่ง	 ๆ	 ย์งัได้สอดแทริกัเร้ิ�อง

กั�ริไมใ่ช้แริงง�น้ำเดก็ัใน้ำกั�ริอบริม0ริวัมทั �งริณ์ริงค์ูผิ�่น้ำกั�ริทำ�กิัจำกัริริมร่ิวัมกับัโริงเรีิย์น้ำภ�ย์ใน้ำ

เขตส่งเสริิมกั�ริปีลก่ัอ้อย์0และสำ�น้ำกััมวัลชน้ำสมัพนั้ำธ์ุและส้�อส�ริองค์ูกัริได้บริริจำเุร้ิ�องนี้ำ �ไว้ัใน้ำ

แผิน้ำปีฏิิบตังิ�น้ำปีริะจำำ�ปีีอีกัด้วัย์

	 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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ก้ารพ่ฒนาศ่ก้ย่ภาพบ่คลาก้ร
(403-2)

	 กัลุ่มบริิษััทได้เล็งเห็น้ำคูวั�มสำ�คูัญต่อกั�ริสร้ิ�งและเตรีิย์มคูวั�มพร้ิอมด้�น้ำ

บคุูล�กัริที�จำะม�ริองรัิบกั�ริขย์�ย์ตวััท�งธุุริกิัจำ..โดย์กัำ�หน้ำดแน้ำวัท�งใน้ำกั�ริพฒัน้ำ�พน้ำกััง�น้ำ

กัลุม่ผิ่้ มีศกััย์ภ�พสง่	 (High	 Potential	 Development)	 โดย์คูดัเล้อกัจำ�กักัลุม่ที�เป็ีน้ำกัำ�ลงั

สำ�คูญัของหน้ำว่ัย์ง�น้ำ	 หร้ิอ	 Key	 Person	 และได้มีกั�ริกัำ�หน้ำดแผิน้ำกั�ริพฒัน้ำ�ริ�ย์บคุูคูลที�

เหม�ะสม	 (Individual	 Development	 Plan	 :	 IDP)	 สำ�หรัิบกัลม่ผิ่้ มีศกััย์ภ�พสง่	 (High																								

Potential..Development)..ซื้่�งพน้ำกััง�น้ำที�ได้รัิบกั�ริคูดัเล้อกัจำะมีโอกั�สใน้ำกั�ริเรีิย์น้ำร้่ิและ

พฒัน้ำ�ศกััย์ภ�พของตน้ำเอง..อ�ทิกั�ริเรีิย์น้ำร้่ิง�น้ำจำ�กัฝ่่�ย์ต่�งๆ..ภ�ย์ใน้ำองค์ูกัริ..(Rotation)	

เป็ีน้ำต้น้ำ	น้ำอกัจำ�กันี้ำ �กัลุม่บริิษััทได้ทำ�กั�ริสง่เสริิมให้พน้ำกััง�น้ำมีเวัทีแสดงออกัถง่ศกััย์ภ�พ..โดย์

มอบหม�ย์โคูริงกั�ริพิเศษัที�ที�ท้�ท�ย์	อ�ทิ	 โคูริงกั�ริด้�น้ำกั�ริพฒัน้ำ�น้ำวัตักัริริมเพ้�อตอบสน้ำอง

กั�ริดำ�เนิ้ำน้ำธุรุิกิัจำหร้ิอกั�ริผิลติของกัลุม่บริิษััทฯ	สำ�หรัิบโคูริงกั�ริที�ได้รัิบกั�ริคูดัเล้อกั	ท�งกัลุม่

บริิษััทฯ..จำะให้กั�ริสน้ำบัสน้ำนุ้ำเพ้�อเพ้�อให้สิ�งผิลิตหร้ิอน้ำวัตักัริริมของพน้ำกััง�น้ำน้ำั �น้ำส�ม�ริถน้ำำ�ม�

ใช้ง�น้ำ	และเกิัดปีริะโย์ชน์้ำตอ่องค์ูกัริได้อย์�่งแท้จำริิง

		 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	produc-

tions	to	society.	The	chosen	projects	will	be	supported	by	BSG	to	apply	the	innova-

tions	created	by	employees	in	the	real	work	practices	in	order	to	generate	the	ben-

efits	for	the	organization	indeed.
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ก้ารอบรมุ่เพื�อเสริมุ่สร้างความุ่ร่้ Training to expand knowledge
	 ใน้ำแต่ละปีีทุกัแผิน้ำกัจำะมีงบปีริะม�ณ์สำ�หรัิบกั�ริอบริมภ�ย์น้ำอกัของพน้ำักัง�น้ำ														

เพ้�อพฒัน้ำ�คูวั�มร้่ิ	ท�งวัิช�ชีพ	ริวัมทั �ง	มีกั�ริจำดัอบริมภ�ย์ใน้ำบริิษััท	ซื้่�งจำดัโดย์บริิษััทเองหร้ิอ

กั�ริเชิญผิ่้ เชี�ย์วัช�ญจำ�กัภ�ย์น้ำอกัม�เป็ีน้ำวัิทย์�กัริ

	 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.

ก้ารร�วมุ่มุ่ือก้่บองค์ก้รภาย่นอก้เพื�อพฒ่นาพน่ก้งาน

The Cooperation with external organizations for staff development
	 กั�ริร่ิวัมม้อกับัศน่้ำย์์พฒัน้ำ�ฝี่ม้อแริงง�น้ำ	ใน้ำกั�ริฝ่่กัอบริมพน้ำักัง�น้ำ	 ห�กัพน้ำักัง�น้ำ

ผิ่�น้ำม�ตริฐ�น้ำของกัริมพัฒน้ำ�ฝี่ม้อแริงง�น้ำ	 จำะได้รัิบกั�ริปีรัิบอัตริ�เงิน้ำเด้อน้ำต�มอตัริ�

ขั �น้ำตำ��ที�กัริมพฒัน้ำ�ฝี่ม้อแริงง�น้ำกัำ�หน้ำด

		 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	Devel-

opment.

ก้ารให้ที่่นศึก้ษาต�อ Scholarships 
	 บริิษััทให้ทุน้ำศ่กัษั�ต่อสำ�หรัิบพน้ำักัง�น้ำใน้ำริะดับอุดมศ่กัษั�0และบัณ์ฑิ์ตศ่กัษั�             

ซื้่�งมีเง้�อน้ำไขให้พน้ำกััง�น้ำน้ำำ�คูวั�มร้่ิกัลบัม�ทำ�ง�น้ำให้กับับริิษััท	เพ้�อเป็ีน้ำกั�ริใช้ทนุ้ำคู้น้ำ

	 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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ก้ารอบรมุ่ Training
(404-2)

  ใน้ำปีี	2562	ที�ผิ�่น้ำม�	กัลุม่บริิษััทฯ	ได้จำดัทำ�แผิน้ำอบริมต�มหลกัักั�ริบริิห�ริ

ด้�น้ำคูณุ์ภ�พ	 ISO	 9001:	 2015	 เป็ีน้ำแน้ำวัท�งเบ้ �องต้น้ำใน้ำกั�ริพฒัน้ำ�บคุูล�กัริ																																

ซื้่�งคูริอบคูลมุทั �งด้�น้ำสำ�น้ำกััง�น้ำ	โริงง�น้ำ	ฝ่่�ย์ไร่ิและหน้ำว่ัย์ง�น้ำสน้ำบัสน้ำนุ้ำต�่ง	ๆ	เพ้�อให้

เกิัดกั�ริพฒัน้ำ�อย์�่งตอ่เน้้ำ�อง	 ตลอดจำน้ำจำดัทำ�	 Training	 courses0ภ�ย์ใน้ำองค์ูกัริ0																		

โดย์จำดัให้มีกั�ริพฒัน้ำ�ใน้ำกัลุม่พน้ำกััง�น้ำริะดบักัลุม่บริิห�ริกัลุม่จำดักั�ริและกัลุม่ปีฏิิบตัิ

กั�ริ	 จำดัทำ�หลกััสต่ริ	 กั�ริอบริม	 ทั �งด้�น้ำกั�ริผิลติ	 กั�ริบำ�รุิงรัิกัษั�	 กั�ริให้คูวั�มร้่ิด้�น้ำ

เทคูโน้ำโลยี์เกีั�ย์วักัับอุตส�หกัริริมน้ำำ ��ต�ลและธุุริกิัจำพลงัง�น้ำที�เกีั�ย์วัข้อง..ทั �งนี้ำ �หัวัใจำ

สำ�คูญัของกั�ริฝ่่กัอบริมและพฒัน้ำ�บคุูล�กัริ	 คู้อ0กั�ริติดต�มและวัดัผิลคูวั�มร้่ิที�ได้รัิบ	

ริวัมถ่งกั�ริถ่�ย์ทอดคูวั�มร้่ิให้กัับผิ่้ เกีั�ย์วัข้อง..โดย์มีแน้ำวัท�งพัฒน้ำ�บน้ำหลักักั�ริ	

10/20/70..ซื้่�งเช้�อมโย์งกัับริะบบกั�ริบริิห�ริส�ย์อ�ชีพ0กัล่�วัคู้อได้รัิบคูวั�มร้่ิและ

ทักัษัะจำ�กักั�ริอบริม..ร้ิอย์ละ..10..จำ�กัน้ำั �น้ำผิ่้ บังคูับบัญช�ให้คูำ�แน้ำะน้ำำ�/สอน้ำง�น้ำ																		

อีกัร้ิอย์ละ	20	และร้ิอย์ละ	70	ต้องน้ำำ�คูวั�มร้่ิและทกััษัะที�ได้ไปีปีริะย์กุัต์ใช้ใน้ำง�น้ำที�รัิบ

ผิิดชอบด้วัย์ตน้ำเอง	หร้ิอแลกัเปีลี�ย์น้ำคูวั�มร้่ิและทกััษัะใหมก่ับัผิ่้ อ้�น้ำ	

	 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)

จำานวนช่�วโมุ่งอบรมุ่ตามุ่บริษ่ที่ในเครือ (คน/ป่)

Employee Training Hours/ Year

BKK   BRR    BSF   BRD   BEC   BPC   BPP   KBF   SEW

14.63

38.22

9.6

26
19.13

35.63

8.86
13.76

0.6
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หล่ก้ส่ตรเพื�อพ่ฒนาศ่ก้ย่ภาพบ่คลาก้ร

 น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์ตริะหน้ำกััถง่กั�ริพฒัน้ำ�ทกััษัะ	 กั�ริเรีิย์น้ำร้่ิ	 และสน้ำบัสน้ำนุ้ำกั�ริพฒัน้ำ�ศกััย์ภ�พใน้ำด้�น้ำกั�ริ

ทำ�ง�น้ำของพน้ำกััง�น้ำอย์�่งตอ่เน้้ำ�อง0โดย์จำดัหลกััสต่ริที�เน้้ำน้ำกั�ริเสริิมสร้ิ�งคูวั�มร้่ิกั�ริบริิห�ริ	 กั�ริพฒัน้ำ�ภ�วัะผิ่้น้ำำ�	

และทกััษัะต�่งๆ0ให้สอดคูล้องกับักั�ริดำ�เนิ้ำน้ำง�น้ำขององค์ูกัริส่พ่น้ำกััง�น้ำใหมใ่น้ำแตล่ะริะดบั

	 เพ้�อให้พน้ำกััง�น้ำมีศกััย์ภ�พและปีริะสิทธิุภ�พใน้ำกั�ริปีฏิิบติัง�น้ำและมีคูวั�มเจำริิญก้ั�วัหน้้ำ�ใน้ำหน้้ำ�ที�กั�ริ

ง�น้ำของส�ย์ง�น้ำของตน้ำ0บริิษััทกัำ�หน้ำดเป้ี�หม�ย์ให้บคุูล�กัริทกุัคูน้ำทกุัริะดบั	ให้เข้�รัิบกั�ริอบริม	เพ้�อให้สอดคูล้อง

กับัทิศท�งและกัลย์ทุธ์ุของบริิษััท0มีกั�ริจำดัอบริมทั �งภ�ย์น้ำอกัและภ�ย์ใน้ำบริิษััท	 โดย์มีกั�ริเชิญวัิทย์�กัริจำ�กัหน่้ำวัย์

ง�น้ำภ�ย์น้ำอกัเข้�ม�บริริย์�ย์และฝ่่กัอบริมให้กับัพน้ำกััง�น้ำใน้ำเร้ิ�องต�่งๆ	ที�เกีั�ย์วักับักั�ริทำ�ง�น้ำริวัมทั �งเร้ิ�องจำริิย์ธุริริม		

และให้พน้ำกััง�น้ำเข้�ร่ิวัมอบริมและสมัมน้ำ�เพ้�อเพิ�มพน่้ำคูวั�มร้่ิกับับริิษััทอ้�น้ำๆภ�ย์น้ำอกับริิษััทด้วัย์	 น้ำอกัจำ�กันี้ำ �บริิษััท

ย์งัมีกั�ริวั�งแผิน้ำกั�ริอบริมและสน้ำบัสน้ำนุ้ำใน้ำเร้ิ�องงบปีริะม�ณ์อย์�่งสมำ��เสมอสว่ัน้ำหน้ำ่�งของกั�ริบริิห�ริและพฒัน้ำ�

บคุูล�กัริกั�ริสร้ิ�งหลกััสต่ริที�จำำ�เป็ีน้ำตอ่พน้ำกััง�น้ำ	ปีริะกัอบไปีด้วัย์หลกััสต่ริบงัคูบัและหลกััสต่ริเพ้�อพฒัน้ำ�ศกััย์ภ�พ

ดงันี้ำ �

	 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	devel-

opment	and	job	features	needed	for	employees	through	using	the	tools	of	human	resources	develop-

ment	which	are	coaching,	knowledge	sharing	and						project	assignment	in	order	to	direct	the	employ-

ees	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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ก้ล่�มุ่ผ่บ้ริหารระด้่บส่ง Executive Level

	 คูณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััทมีน้ำโย์บ�ย์สง่เสริิมและอำ�น้ำวัย์คูวั�มสะดวักัให้มีกั�ริฝ่่กัอบริม	

และกั�ริให้คูวั�มร้่ิแก่ักัริริมกั�ริบริิษััทและผิเ้่กีั�ย์วัข้องใน้ำริะบบกั�ริกัำ�กับัดแ่ลกิัจำกั�ริของกัลุม่

บริิษััท	ฯ	อ�ทิกัริริมกั�ริบริิษััท	กัริริมกั�ริตริวัจำสอบ	และผิ่้บริิห�ริ	เป็ีน้ำต้น้ำ	เพ้�อให้มีกั�ริปีรัิบปีรุิง

และพฒัน้ำ�กั�ริปีฏิิบติัง�น้ำอย์่�งต่อเน้้ำ�องและมีปีริะสิทธิุภ�พยิ์�งข่ �น้ำซื้่�งกัริริมกั�ริบริิษัทขัอง

บริิษััท	ต้องผิ�่น้ำกั�ริอบริมหลกััสต่ริกัริริมกั�ริบริิษััท	เชน่้ำ	

	 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																																																																																																																																											

สำ�หรัิบกัลุม่ธุรุิกิัจำกั�ริผิลติน้ำำ ��ต�ล	โริงง�น้ำผิลติไฟฟ้�ชีวัมวัล	โริงง�น้ำผิลติเอท�น้ำอล

• 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		รุ่ิน้ำที�	4	

• Boardroom	success	through	financing	&Investment

• กั�ริบริิห�ริธุรุิกิัจำแบบม้ออ�ชีพสำ�หรัิบผิ่้บริิห�ริริะดบัสง่

• How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan(HRP)

• Assist	your	BOD	in	Leading	Through	disruptions	with	CG	Perspective	หร้ิอ	GC	

Code	workshop

• Strategic	CFO	in	Capital	markets

• กั�ริจำดักั�ริง�น้ำบคุูคูลชั �น้ำสง่	APM	

(404-1)

จำานวนช่�วโมุ่งอบรมุ่โด้ย่เฉล่�ย่ก้ารฝกึ้อบรมุ่พน่ก้งาน ต�อป่/คน

แบง่ต�มเพศ

30.15	ชั�วัโมง		/	15.08	ชั�วัโมง

เพศช�ย์					เพศหญิง

แบง่ต�มลำ�ดบัชั �น้ำ

              	26.88	ชั�วัโมง

31.25	ชั�วัโมง
ผิ่้บริิห�ริริะดบัสง่

                  

พน้ำกััง�น้ำบริิห�ริ 

																			24.52	ชั�วัโมง
พน้ำกััง�น้ำทั�วัไปี



ก้ล่ �มุ่พน่ก้งานระด้่บจ่ด้ก้าร Management Level
	 หลกััสต่ริและเน้้ำ �อห�วิัช�สำ�หรัิบกัลุม่นี้ำ �เน้้ำน้ำให้คูวั�มร้่ิใน้ำเชิงกั�ริบริิห�ริและกั�ริจำดักั�ริทั�วัไปี	
เพ้�อวั�งแผิน้ำกั�ริบริิห�ริที�มีปีริะสิทธิุผิลม�กัยิ์�งข่ �น้ำและพฒัน้ำ�ภ�วัะผิ่้น้ำำ�ส่ก่ั�ริเจำริิญเติบโตที�ย์ั�งย้์น้ำใน้ำ
องค์ูกัริ	ได้แก่ั
• กั�ริตริะหน้ำกััด้�น้ำริะบบบริิห�ริคูณุ์ภ�พ	4	รุ่ิน้ำ	Awareness	in	Management	systen	4th

• ISO	14001:2015	Internal	Audit	
• FSSC	22000	Version	4.1	Requirment	&Interpretation	
• กั�ริจำดัทำ�ริะบบบริิห�ริคูณุ์ภ�พต�มม�ตริฐ�น้ำส�กัล	ISO/IEC	17025:2017																													

Compiled	the	document	pertaining	to	ISO	ISO/IEC	17025:2017
• กั�ริเตรีิย์มคูวั�มพร้ิอมสำ�หรัิบกั�ริเปิีดหีบอ้อย์	ฤดก่ั�ลผิลติปีี	2561/2562																																			

Preparation	for	cane	havest	and	crunching	in	2019/2020	period	
• ผิ่้คูวับคูมุริะบบบำ�บดัมลพิษัน้ำำ ��	รุ่ิน้ำที�	2/61																																																																																																																																													

The	Water	Pollution	Treatment	System	Supervisor	
• ผิ่้คูวับคูมุริะบบกั�ริจำดักั�ริมลพิษักั�กัอตุส�หกัริริม																																																																																																																					

The	industrial	waste	Treatment	System	Supervisor
• ผิ่้ รัิบผิิดชอบด้�น้ำพลงัง�น้ำต�มกัฎหม�ย์ส�มญั	Responsible	for	the	Common	Energy
• Windows	Server	2012&2016	Administratior	workshop

• Advances	for	corporate	secretaries	

ก้ล่�มุ่พน่ก้งานระด้่บปฏิบ่ติก้าร Operation Level
	 พน้ำกััง�น้ำกัลุ่มนี้ำ �จำะเน้้ำน้ำให้เกิัดทกััษัะใน้ำกั�ริปีฏิิบตัิง�น้ำ	และเพิ�มเติมคูวั�มร้่ิใน้ำเร้ิ�องหน้้ำ�ที�
ของตน้ำเอง	 ริวัมทั �งเสริิมสร้ิ�งคูวั�มร้่ิเบ้ �องต้น้ำใน้ำกิัจำกัริริมเพิ�มผิลผิลิตต่�งๆ	 ที�เป็ีน้ำเคูร้ิ�องม้อใน้ำกั�ริ
ชว่ัย์ปีฏิิบตังิ�น้ำได้ดียิ์�งข่ �น้ำ	เชน่้ำ		
• ปีลกุัพลงัแหง่คูวั�มสำ�เร็ิจำ	The	Power	of	Change
• โปีริแกัริม	SAP	
• Code	of	Conduce	จำริริย์�บริริณ์	ธุริริม�ภิบ�ล
• ริะบบ	GMP/HACCP	ต�มหลกััส�ธุ�ริณ์สขุ	
• Microsoft	Excel	2010	และ	2013	Intermediate	
• Requirment	and	Interpretation	of		ISO	9001:2015		
• ทบทวัน้ำกั�ริใช้ปัี �น้ำจำั�น้ำ	Crane	Training
• คูวั�มปีลอดภยั์ใน้ำกั�ริทำ�ง�น้ำใน้ำที�อบัอ�กั�ศ	Confined	Space
• คูวั�มร้่ิพ้ �น้ำฐ�น้ำริะบบไฟฟ้�สำ�หรัิบผิ่้ปีฏิิบติัง�น้ำใน้ำโริงไฟฟ้�สญัจำริพิเศษั																																																						

Fundamental	in	Electricity	system	for	power	station	staff.
• คูวั�มปีลอดภัย์ใน้ำกั�ริทำ�ง�น้ำเกีั�ย์วักัับไฟฟ้�และกั�ริช่วัย์เหล้อผิ่้ ปีริะสบเหตุจำ�กัไฟฟ้�																							

Electricity	Safety
• คูวั�มปีลอดภยั์ใน้ำกั�ริทำ�ง�น้ำบน้ำที�สง่		Working	Safely	at	Heights	Standard
• 	ผิ่้คูวับคูมุปีริะจำำ�หม้อน้ำำ ��	Boiler	controller
• ดบัเพลงิเบ้ �องต้น้ำและอพย์พหนี้ำไฟ																																																																																																																																																	

Basic	Fire	Fighting	and	Evacuation	Fire	Drill	Training
• เทคูนิ้ำคูกั�ริตดัแย์กัแหลง่พลงัง�น้ำ		Energy	Source	Isolation
• ผิ่้ปีฏิิบติัง�น้ำปีริะจำำ�ริะบบบำ�บดัมลพิษัน้ำำ ��																																																																																																																																																	

The	Water	Pollution	Treatment	System
• ผิ่้ปีฏิิบติัง�น้ำปีริะจำำ�ริะบบบำ�บดัมลพิษักั�กัอตุส�หกัริริม																																																																																																																

The	Industrial	waste	Pollution	Treatment	System
• กั�ริใช้ง�น้ำริะบบหม้อต้ม	Falling	Film	Evaporator
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	 น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์	 มุ่งมั�น้ำที�จำะสร้ิ�งองค์ูกัริไปีส่่วัิสยั์ทศัน์้ำที�ตั �งไว้ัด้วัย์กั�ริเจำริิญเติบโต

อย์�่งย์ั�งย้์น้ำขององค์ูกัริ	 และกั�ริส้�อส�ริให้กับัทกุัคูน้ำภ�ย์ใน้ำกัลุม่บริิษััทได้รัิบทริ�บเข้�ใจำและ

ปีฏิิบตัอิย์�่งตอ่เน้้ำ�องเพ้�อน้ำำ�ไปีส่ก่ั�ริเป็ีน้ำวัฒัน้ำธุริริมองค์ูกัริคู�่นิ้ำย์มขององค์ูกัริ	(CORE-VALUE)	

TEAM ปีริะกัอบไปีด้วัย์	TEAM	Is	a	shared	value	of	people	in	the	organization	with	

the	will	to	achieve	sustainable	business	success.	

T        Talk0คู้อกั�ริส้�อส�ริเพ้�อให้ปีริะสบคูวั�มสำ�เร็ิจำต�มเป้ี�หม�ย์ที�บริิษััทได้วั�งไว้ัอนั้ำจำะทำ�ให้กั�ริปีริะส�น้ำทั �งภ�ย์น้ำอกัภ�ย์ใน้ำเกิัดข่ �น้ำได้อย์่�งไร้ิริอย์ต่อทั �งย์ังส่งต่อสิน้ำคู้�และ

บริิกั�ริที�ได้ต่อล่กัคู้�อีกัทั �งทำ�ให้ช�วัไร่ิเห็น้ำถ่งคูวั�มจำริิงใจำและเอ�ใจำใส่ที�จำะด่แลให้เกิัด

ผิลผิลติสง่สดุ

E  Expert&Educationผิคู้อกั�ริสร้ิ�งม้ออ�ชีพจำ�กักั�ริเรีิย์น้ำร้่ิและพฒัน้ำ�อย์่�งไม่หย์ุดย์ั �ง	เน้้ำ�องจำ�กัผิ่้ ถ้อหุ้น้ำและผิ่้บริิห�ริได้ตริะหน้ำกััแล้วัวั่�กั�ริสร้ิ�งม้ออ�ชีพจำะส�ม�ริถสร้ิ�งผิล

ตอบแทน้ำที�ย์ั�งย้์น้ำให้กัับองค์ูกัริได้อีกัทั �งเป็ีน้ำกั�ริย์กัริะดับคูวั�มส�ม�ริถของพน้ำักัง�น้ำให้

ก้ั�วัหน้้ำ�ใน้ำส�ย์อ�ชีพต่อไปี	 เน้้ำ�องจำ�กัองค์ูกัริส่งเสริิมกั�ริสร้ิ�งคูน้ำดีให้เป็ีน้ำคูน้ำเก่ัง0อนั้ำจำะ

เป็ีน้ำกั�ริสร้ิ�งคูุณ์คู่�และคูวั�มน้ำ่�เช้�อถ้อใน้ำกั�ริให้คูำ�แน้ำะน้ำำ�ตลอดจำน้ำกั�ริส่งเสริิมให้

เกัษัตริกัริเกิัดคูวั�มรัิกัใน้ำอ�ชีพธุุริกิัจำไร่ิอ้อย์ดังปีณิ์ธุ�น้ำของกัลุ่มน้ำำ ��ต�ลบุรีิ รัิมย์์วั่�																																			

“น้ำำ��ต�ลสร้้ � ง ใน้ำ ไ ร้่ ”และช่�งฝี่ม้อดังกัล่�วัย์ังส�ม�ริถผิลิตและส่งมอบสิน้ำคู้�ที� ดี																																					
(มีคูณุ์ภ�พ)อีกัทั �งย์งัสร้ิ�งผิลกัริะทบตอ่สขุภ�พอย์�่งย์ั�งย้์น้ำ

A Achievement	คู้อ	กั�ริมีสว่ัน้ำร่ิวัมรัิบผิิดชอบทั �งทีมอย์�่งซ้ื้�อสตัย์์ซื้่�งกั�ริมีสว่ัน้ำร่ิวัมรัิบผิิดชอบนี้ำ �เป็ีน้ำกั�ริแสดงออกัถ่งสิ�งที�ย์่ดมั�น้ำใน้ำคูวั�มถ่กัต้อง	 มั�น้ำคูงใน้ำคูวั�มดีอนั้ำจำะเป็ีน้ำ

ริ�กัฐ�น้ำที�จำะส่งต่อให้กัับผิ่้ มีส่วัน้ำได้เสีย์ทั �งภ�ย์ใน้ำและภ�ย์น้ำอกัได้ปีริะจำักัษ์ั	 อีกัทั �งเกิัด

คูวั�มผิ่กัพัน้ำ	 เช้�อมั�น้ำเช้�อใจำต่อกััน้ำอนั้ำจำะน้ำำ�พ�ให้ธุุริกิัจำดำ�เนิ้ำน้ำไปีอย์่�งริ�บร้ิ�น้ำอีกัทั �งเจำริิญ

เติบโตได้ปีวัย์กััน้ำอย์่�งมั�งคูงและย์ั�งย้์น้ำ

M     Motivation	คู้อ	จิำตสำ�น้ำก่ัแหง่คูวั�มสำ�เร็ิจำ	เป็ีน้ำหน้ำ่�งใน้ำบทบ�ทหน้้ำ�ที�คูวั�มรัิบผิิดชอบเม้�อได้รัิบเป้ี�หม�ย์กั�ริทำ�ง�น้ำที�ชดัเจำน้ำแล้วั	 คูวัริมีกั�ริดแ่ลเอ�ใจำใสต่อ่บทบ�ทหน้้ำ�ที�

ที�ได้รัิบมอบหม�ย์อย์่�งเต็มคูวั�มส�ม�ริถอีกัทั �งส่งสิน้ำคู้�หร้ิอบริิกั�ริคูวั�มเป็ีน้ำมิตริไมตรีิ								

(คูวั�มจำริิงใจำ)ที�มีผิ่้ มีสว่ัน้ำได้เสีย์ทำ�ให้ก้ั�วัเข้�ไปีเปิีดใจำเกัษัตริกัริเพ้�อให้เกิัดคูวั�มรัิกัใน้ำธุุริกิัจำ

ไร่ิอ้อย์ที�ส่งผิ่�น้ำม�จำ�กัคูวั�มเสีย์สละเอ้ �ออ�ทริ0และกั�ริแสดงออกัด้วัย์คูวั�มเอ�ใจำใส่ของ

บคุูล�กัริจำะทำ�ให้เม้�อพบกับัผิ่�น้ำพ้น้ำอปุีสริริคูหร้ิอปัีญห�ได้อย์่�งริ�บร้ิ�น้ำและจิำตสำ�น้ำ่กัที�ดีย์งั

ทำ�ให้พน้ำกััง�น้ำทกุัคูน้ำชว่ัย์กันั้ำดแ่ลทรัิพย์�กัริและทรัิพย์์สนิ้ำของผิ่้มีสว่ัน้ำได้เสีย์เสม้อน้ำหน้ำ่�งเป็ีน้ำของตน้ำ

ก้ารสร�างว่ฒนธรรมุ่องค์ก้รอย่�างย่่�งย่ืน
CORE-VALUE
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TALK : COMMUNICATION To	achieve	business	goal	with	seamless	collaboration	

among	staffs	and	other	external	organizations	to	enhance	product		development	

and	services.	To	ensure	 farmers	 the	company’s	willingness	 to	better	equip	 them	

with	knowledge,	new	skill	and	tools	to	enhance	productivity

EXPERT & EDUCATION : ENDLESS LEARNING AND CAREER 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”.

ACHIEVEMENT: SHARED AND SINCERE RESPONSIBILITY To	 show	 the	 stance	

on	 rightfulness	 and	good	deed	which	 is	 the	 foundation	 of	 sharing	basis	 to											

concerned	parties	within	 and	 outside	 of	 the	 organization.	 The	bound,	 Trust	 and	

confidence	will	sustainably	lead	to	successful	business	goals.

MOTIVATIVE : CONSCIOUS FOR 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.



	 บริิษััท	 น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์	 จำำ�กัดั	 (มห�ชน้ำ)	 เลง็เหน็้ำถง่คูวั�มสำ�คูญัของธุรุิกิัจำให้เจำริิญ

เติบโตคูวับคู่่กัับชุมชน้ำและสังคูมอย์่�งย์ั�งย้์น้ำ	 โดย์มีกัริะบวัน้ำกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริส่งเสริิม

วััตถุดิบอย์่�ง เ ป็ีน้ำเลิศ ด้�น้ำวัิช�กั�ริอัน้ำจำะน้ำำ�ม�ซื้่� งคูวั�มมั�น้ำคูงด้�น้ำผิลผิลิตอ้อย์												

และสร้ิ�งชีวัิตที�ดีแก่ัช�วัไร่ิเพ้�อน้ำำ�ม�ผิลิตน้ำำ ��ต�ลและพลังง�น้ำทดแทน้ำที�ได้ม�ตริฐ�น้ำ

ด้�น้ำคูุณ์ภ�พ	 ปีลอดภยั์	 และเป็ีน้ำมิตริกับัสิ�งแวัดล้อม	 ซื้่�งเป็ีน้ำไปีต�มกัฎหม�ย์ข้อกัำ�หน้ำด

ต่�งๆที�เกีั�ย์วัข้องอีกัทั �งน้ำำ�ผิลพลอย์ได้ม�จำดักั�ริให้เกิัดปีริะโย์ชน์้ำสง่สดุเพ้�อให้บริริลนุ้ำโย์บ�ย์

ดงักัล�่วับริิษััทฯ	จำะ

1. เสริมุ่สร้าง วัธีิุกั�ริดำ�เนิ้ำน้ำง�น้ำที�เป็ีน้ำแบบอย์�่งของกั�ริพฒัน้ำ�ธุรุิกิัจำ	ภ�ย์ใต้กัริอบธุริริม�ภิบ�ล

และจำริริย์�บริริณ์ท�งธุรุิกิัจำขององค์ูกัริ

2. สน่บสน่นและพ่ฒนา เทคูโน้ำโลยี์ที�มีคูณุ์ภ�พ	ปีลอดภยั์0เป็ีน้ำมิตริตอ่สิ�งแวัดล้อม0ใน้ำกั�ริ

ผิลิตสิน้ำคู้�ให้เป็ีน้ำไปีต�มม�ตริฐ�น้ำตั �งแต่ต้น้ำกัริะบวัน้ำกั�ริผิลิตจำน้ำถ่งสิ �น้ำสุด

กัริะบวัน้ำกั�ริผิลติ

3. เสริมุ่สร้างและพ่ฒนาอาช่พ ย์กัริะดบัคูณุ์ภ�พชีวัิตของคูน้ำใน้ำชมุชน้ำตลอดจำน้ำพน้ำกััง�น้ำ

โดย์ใช้โคูริงกั�ริหร้ิอกิัจำกัริริมต่�งๆที�ชมุชน้ำและพน้ำกััง�น้ำเป็ีน้ำผิ่้ มีส่วัน้ำร่ิวัมลงม้อปีฏิิบตัิ

พฒัน้ำ�อย์�่งเหม�ะสม

4. มุ่่�งสร้างเสริมุ่พ่ฒนาบ่คลาก้ร ให้มีคูวั�มร้่ิคูวั�มส�ม�ริถใน้ำกั�ริปีฏิิบตัติงิ�น้ำ	 กั�ริพฒัน้ำ�สงัคูม

และสิ�งแวัดล้อมให้คูวับคู่่ไปีกัับธุุริกิัจำอย์่�งย์ั�งย้์น้ำ

5. ให้ความุ่สำาค่ญ กัับสิทธิุส่วัน้ำบุคูคูลและปีฏิิบัติต่อ	พน้ำักัง�น้ำล่กัคู้�	ผิ่้ มีส่วัน้ำได้เสีย์																						

ด้วัย์คูวั�มเท�่เทีย์มกันั้ำ

6. ส�งเสริมุ่และพ่ฒนาคูณุ์ภ�พด้�น้ำกั�ริศก่ัษั�แก่ัชมุชน้ำ

7. เฝ้าระว่งและแก้้ไขปัญหา สทิธิุกั�ริใช้แริงง�น้ำเดก็ั

พ่นธก้ิจด้�านความุ่ร่บผิด้ชอบต�อส่งคมุ่
Mission Corporate Social Responsibility 
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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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 น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์มีเจำตน้ำ�ริมณ์์ใน้ำกั�ริมีสว่ัน้ำร่ิวัมพฒัน้ำ�สงัคูมให้ย์ั�งย้์น้ำเพ้�อสร้ิ�งคูวั�มเช้�อมั�น้ำ	

กั�ริย์อมรัิบและคูวั�มไว้ัวั�งใจำจำ�กัชมุชน้ำและสงัคูม	 ตอ่ย์อดสร้ิ�งมล่คู�่เพิ�มให้กับัชมุชน้ำและ

สงัคูม	บน้ำพ้ �น้ำฐ�น้ำแน้ำวัคูิดน้ำโย์บ�ย์	ของบริิษััทฯ		ย์ด่หลกััแน้ำวัปีฏิิบตัิ

 “ก้ารพ่ฒนาธ่รกิ้จควบค่�ก้่บก้ารร่ก้ษาสิ�งแวด้ล้อมุ่  

และสร้างความุ่เจริญให้ก้่บช่มุ่ชนอย่�างย่่�งย่ืน” 

		 มุ่งมั�น้ำที�จำะจำะสร้ิ�งให้ธุุริกิัจำมีกั�ริเติบโตอย์่�งย์ั�งย้์น้ำ0คูวับคู่่กัับกั�ริพฒัน้ำ�สภ�พ

ชีวัิตคูวั�มเป็ีน้ำอย์่่ของเกัษัตริกัริช�วัไร่ิอ้อย์และชุมชน้ำ0ข้�งเคีูย์งให้ดีข่ �น้ำ	 จำ่งได้ร่ิวัมจำัดทำ�

โคูริงกั�ริและกิัจำกัริริมต�่งๆร่ิวัมกับัหน้ำว่ัย์ง�น้ำภ�ย์น้ำอกัทั �งเอกัชน้ำและ0หน้ำว่ัย์ง�น้ำของรัิฐที�เป็ีน้ำ

ผิ่้น้ำำ�ด้�น้ำคูวั�มคิูด ซื้่�งเป็ีน้ำโคูริงกั�ริและกิัจำกัริริมที�ก่ัอให้เกิัดปีริะโย์ชน์้ำตอ่ชมุชน้ำ	 หน้ำว่ัย์ง�น้ำ

เอกัชน้ำ	 หน้ำว่ัย์ง�น้ำรัิฐ	 ริวัมถง่ตวัับริิษััทฯ0เองทั �งท�งตริงและท�งอ้อม	 โดย์ได้รัิบคูวั�มร่ิวัมม้อ

จำ�กัหน้ำว่ัย์ง�น้ำต�่งๆ	เป็ีน้ำอย์�่งดี

	 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.

ก้ารพ่ฒนาช่มุ่ชนอย่�างย่่�งย่ืน
Sustainable Community Development
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1.	 บริริเท�คูวั�มเด้อดร้ิอน้ำของชุมชน้ำจำ�กัผิลกัริะทบของธุุริกิัจำ เช่น้ำ	 กั�ริสน้ำับสน้ำุน้ำงบ

ปีริะม�ณ์ต�่งๆ	ต�มคูวั�มเหม�ะสม	ตลอดจำน้ำกั�ริริิเริิ�มม�ตริกั�ริป้ีองกันั้ำต�่งๆ	

2.	 ส่งเสริิมชมุชน้ำให้มีอ�ชีพเสริิม	 เช่น้ำ	 กั�ริสร้ิ�งศน่้ำย์์กั�ริเรีิย์น้ำร้่ิพร้ิอมทั �งส่งเสริิมอ�ชีพ

เส้�อกักัทอม้อแล้วัมีกั�ริต่อย์อดเพ้�อน้ำำ�ไปีสร้ิ�งผิลิตภัณ์ฑ์์อ้�น้ำๆของชุมชน้ำโศกัด่่,												

กั�ริสง่เสริิมอ�ชีพผ้ิ�ซื้ิ�น้ำตีน้ำแดงทอม้อชมุชน้ำคูบ่อน้ำ	 ซื้่�งทั �งเส้�อกักัและผ้ิ�ซื้ิ�น้ำนี้ำ �เริ�น้ำำ�ม�

เป็ีน้ำของที�ริะลก่ัเน้้ำ�องใน้ำวันั้ำข่ �น้ำปีีใหม่ของบริิษััท	 โคูริงกั�ริส่งเสริิมอ�ชีพเกัษัตริปีลอด

ส�ริชมุชน้ำโน้ำน้ำกัล�ง	กัลุม่สง่เสริิมอ�ชีพปีุ� ย์หมกััชมุชน้ำโน้ำน้ำเต�่ทอง	กัลุม่สง่เสริิมอ�ชีพ

ตดัเย์บ็เส้ �อผ้ิ�ชมุชน้ำส�วัเอ้

3.	 สิทธิุคูวั�มเท่�เทีย์มของคูน้ำใน้ำชุมชน้ำ	 เช่น้ำ	 กั�ริจ้ำ�งบุคูคูลที�ทุพพลภ�พใน้ำชุมชน้ำ												

ใน้ำพ้ �น้ำที�ใกัล้เคีูย์งสถ�น้ำปีริะกัอบกั�ริ สร้ิ�งที�อย์่อ่�ศยั์ให้กับัผิ่้ทพุพลภ�พใน้ำชมุชน้ำ

4.	 มอบโอกั�สท�งกั�ริศก่ัษั�ให้กับับตุริหล�น้ำของคูน้ำใน้ำชมุชน้ำที�ด้อย์โอกั�ส	เชน่้ำ	มอบทนุ้ำ

กั�ริศก่ัษั�,มอบอปุีกัริณ์์กีัฬ�,สร้ิ�งสน้ำ�มกีัฬ�	เป็ีน้ำต้น้ำ

5.	 โคูริงกั�ริคู้น้ำคูวั�มร้่ิส่่เย์�วัชน้ำ ให้คูวั�มร้่ิด้�น้ำกั�ริคูดัแย์กัขย์ะ และ พิษัภยั์ของย์�

เสพตดิ,โริคูไข้เล้อดออกัและโริคูต�่งๆ	ภ�ย์ใน้ำชมุชน้ำ	และ	กั�ริริณ์ริงค์ูกั�ริไมใ่ช้แริงง�น้ำ

เดก็ัใน้ำไร่ิอ้อย์

6.	 ด่แลสุขภ�พให้กัับคูน้ำใน้ำชุมชน้ำ เช่น้ำ	 โคูริงกั�ริหน้ำ่วัย์แพทย์์เคูล้�อน้ำที�,กั�ริล้�งถน้ำน้ำ,								

น้ำำ ��ด้�มเพ้�อชมุชน้ำ,และร่ิวัมกิัจำกัริริมท�งด้�น้ำกั�ริสง่เสริิมสขุภ�พต�่ง	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.

ก้ารมุ่่ส�วนร�วมุ่ในช่มุ่ชน
Community Participation
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 สำ�น้ำกััมวัลชน้ำสมัพนั้ำธ์ุและส้�อส�ริองค์ูกัริร่ิวัมกับัพน้ำกััง�น้ำจิำตอ�ส�ของแตล่ะบริิษััท

ใน้ำเคูร้ิอ	ได้จำดัโคูริงกั�ริ	“คู้น้ำคูวั�มร้่ิส่เ่ย์�วัชน้ำ	คูรัิ �งที�	4”	ซื้่�งจำดัต�มโริงเรีิย์น้ำใน้ำเขตรัิศมี	5		กิัโลเมตริ

ริอบๆ	สถ�น้ำปีริะกัอบกั�ริปีริะกัอบไปีด้วัย์	โริงเรีิย์น้ำบ้�น้ำส�วัเอ้	 โริงเรีิย์น้ำบ้�น้ำหิน้ำเหล็กัไฟ	

โริงเรีิย์น้ำบ้�น้ำคูบ่อน้ำ	 และโริงเรีิย์น้ำบ้�น้ำสริะปีริะคูำ�-ถ�วัริ	 ซื้่�งเป็ีน้ำโคูริงกั�ริที�ให้คูวั�มร้่ิเกีั�ย์วักับั	

สิ�งแวัดล้อม	ย์�เสพติด	 กั�ริริณ์ริงค์ูตอ่ต้�น้ำกั�ริใช้แริงง�น้ำเดก็ัใน้ำไร่ิอ้อย์ และกิัจำกัริริมละล�ย์

พฤติกัริริมริะหวั�่งพน้ำกััง�น้ำของกัลุม่บริิษััทฯ น้ำอกัจำ�กัน้ำั �น้ำย์งัมีกิัจำกัริริมให้ทนุ้ำกั�ริศก่ัษั�ต�ม

โอกั�สต�่งๆ เป็ีน้ำกั�ริให้ทนุ้ำใน้ำริะดบัปีริะถมศก่ัษั�และมธัุย์มศก่ัษั�	 เชน่้ำ	 ให้ทนุ้ำกั�ริศก่ัษั�แก่ั

น้ำกััเรีิย์น้ำใน้ำวันั้ำเปิีดฤดก่ั�ริผิลติ	และใน้ำง�น้ำต�มโอกั�สต�่ง	ๆ	ริวัมถง่กั�ริสน้ำบัสน้ำนุ้ำกิัจำกัริริม

“BRR ลด้เวลาเร่ย่น เพิ�มุ่เวลาร่ ้ส่�ความุ่ย่่�งย่ืน”

	 ให้แก่ัโริงเรีิย์น้ำบ้�น้ำหน้ำองขวั�ง จำน้ำปีริะสบคูวั�มสำ�เร็ิจำและส�ม�ริถคูว้ั�ริ�งวัลัชน้ำะ

เลศิริะดบัช�ตใิน้ำง�น้ำศิลปีหตัถกัริริมน้ำกััเรีิย์น้ำแหง่ช�ติ	คูรัิ �งที�	68	 	ณ์	จำงัหวัดับรีุิรัิมย์์	ซื้่�งน้ำบัวั�่

เป็ีน้ำกั�ริชน้ำะเลิศริ�ย์กั�ริแข่งขนั้ำ	 5	 ปีีซ้ื้อน้ำและกั�ริจำดัโคูริงกั�ริเกัษัตริบร่ิณ์�กั�ริเพ้�ออ�ห�ริ

กัล�งวันั้ำใน้ำเขตสง่เสริิมกั�ริปีลก่ัอ้อย์ของเย์�วัชน้ำใน้ำเขตพ้ �น้ำที�ริอบ	ๆสถ�น้ำปีริะกัอบกั�ริ

	 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

ก้ารสนบ่สน่นก้ารศึก้ษา
Education Support
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 น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์ได้สน้ำบัสน้ำนุ้ำกิัจำกัริริม	“BRR ลด้เวลาเร่ย่น เพิ�มุ่เวลาร่้ ส่�ความุ่ย่่�งย่ืน”	ให้แก่ั

โริงเรีิย์น้ำบ้�น้ำหน้ำองขวั�ง	 ซื้่�งผิลง�น้ำนี้ำ �ท�ให้บริิษััทได้รัิบกั�ริเสน้ำอช้�อให้ได้รัิบริ�งวัลัผิ่้ทำ�คูณุ์

ปีริะโย์ชน์้ำให้แก่ักัริะทริวังศก่ัษั�ธิุกั�ริ	 สำ�หรัิบใน้ำปีี	 2562	 ตั �งแตปี่ี	 2557ตลอดจำน้ำถง่ปีี	 2562	

โริงเรีิย์น้ำบ้�น้ำหน้ำองขวั�ง	 ได้เป็ีน้ำตวััแทน้ำภ�คูตะวันั้ำออกัเฉีย์งเหน้้ำอเข้�ร่ิวัมง�น้ำศิลปีหตัถกัริริม

น้ำกััเรีิย์น้ำ คูรัิ �งที� 69	และ	ซื้่�งเข้�ร่ิวัมง�น้ำดงักัล�่วัและได้รัิบริ�งวัลัชน้ำะเลศิตดิตอ่กันั้ำเป็ีน้ำเวัล�	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.

BRR ลด้เวลาเร่ย่น เพิ�มุ่เวลาร่�
Cuts in Classroom Hours and Rises
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	 กัลุ่มบริิษััทน้ำำ ��ต�ลบุรีิรัิมย์์ ได้ร่ิวัมจำัดกิัจำกัริริมต�มวััน้ำสำ�คูญัท�ง

ศ�สน้ำ�และปีริะเพณี์ต�่ง	ๆ	ของชมุชน้ำริอบ	ๆ	สถ�น้ำปีริะกัอบกั�ริ โดย์มุง่เน้้ำน้ำ

กั�ริทำ�ง�น้ำอย์่�งมีส่วัน้ำร่ิวัม	 ตั �งแต่กั�ริวั�งแผิน้ำจำน้ำถ่งกั�ริลงม้อทำ�กิัจำกัริริม

ริะหวั�่งกัลุม่บริิษััทฯ	 	 และชมุชน้ำ	 เชน่้ำ	 กิัจำกัริริมริดน้ำำ ��ดำ�หวััผิ่้ใหญ่	 ซื้่�งจำดัใน้ำ

ชว่ังวันั้ำสงกัริ�น้ำต์ของทกุัปีี	 กิัจำกัริริมวันั้ำเข้�พริริษั�เป็ีน้ำกิัจำกัริริมที�ท�งกัลุ่ม

บริิษััทน้ำำ ��ต�ลบุ รีิ รัิมย์์ ได้ เ ข้� ร่ิวัมโดย์กั�ริจำัดขบวัน้ำแห่ เ ทีย์น้ำพริริษั�	

ปีริะจำำ�ทุกัปีี	 กิัจำกัริริมโริงท�น้ำใน้ำวันั้ำเข้�พริริษั�	 กิัจำกัริริมวันั้ำลอย์กัริะทง โดย์

สน้ำับสน้ำุน้ำกั�ริปีริะกัวัดขบวัน้ำกัริะทง และกั�ริปีริะกัวัดน้ำ�งน้ำพม�ศของ

เทศบ�ลตำ�บลหิน้ำเหล็กัไฟ กิัจำกัริริมโริงท�น้ำง�น้ำวััน้ำออกัพริริษั� กิัจำกัริริม

ทอดกัฐิน้ำเพ้�อสร้ิ�งศ�ล�กั�ริเปีรีิย์ญ กิัจำกัริริมวััน้ำสงกัริ�น้ำต์และวััน้ำผิ่้ ส่ง

อ�ย์ุ ณ์ วัดัศลิ�เร้ิอง	 บ้�น้ำหิน้ำเหลก็ัไฟเป็ีน้ำปีริะจำำ�ทกุัปีี	 กิัจำกัริริมจิำตอ�ส�

พิทกััษ์ัศ�สน้ำสถ�น้ำ	 ซื้่�งทกุักิัจำกัริริมได้รัิบคูวั�มร่ิวัมม้อจำ�กัพน้ำกััง�น้ำใน้ำกัลุ่ม

บริิษััทฯ	และชมุชน้ำเป็ีน้ำอย์่�งดี	

	 คูวั�มรัิบผิิดชอบต่อสงัคูมของกัลุ่มบริิษััทน้ำำ ��ต�ลบุรีิรัิมย์์ คู้อหน้ำ่�ง

ใน้ำกัุญแจำสำ�คูัญที�จำะน้ำำ�องค์ูกัริให้เติบโตไปีอย์่�งย์ั�งย้์น้ำคูวับคู่่ไปีกัับกั�ริ

พฒัน้ำ�สงัคูม	เศริษัฐกิัจำและวัฒัน้ำธุริริมของปีริะเทศช�ติสบ้ไปี

	 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.

ก้ารสืบสานประเพณ่ว่ฒนธรรมุ่
Local Culture
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	 ใน้ำปีีที�ผิ�่น้ำม�	 กัลุม่บริิษััทน้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์	 จำดัตริวัจำสขุภ�พปีริะจำำ�ปีีของพน้ำกััง�น้ำ

ของทุกับริิษััทใน้ำเคูร้ิอ โดย์พน้ำกััง�น้ำทุกัคูน้ำให้คูวั�มร่ิวัมม้อใน้ำกั�ริเข้�รัิบกั�ริตริวัจำสขุภ�พ

ปีริะจำำ�ปีีเป็ีน้ำอย์�่งดีน้ำอกัจำ�กันี้ำ �ย์งัมีกั�ริจำดักิัจำกัริริมหน้ำว่ัย์แแพทย์์เคูล้�อน้ำที� คูรัิ �งที� 4	โดย์ตริวัจำ

สขุภ�พให้กับัปีริะช�ชน้ำที�อย์่ใ่น้ำเขตรัิศมี	1-5	กิัโลเมตริริอบๆ	สถ�น้ำปีริะกัอบกั�ริ	อีกัทั �งสำ�น้ำกัั

มวัลชน้ำสมัพนั้ำธ์ุและส้�อส�ริองค์ูกัริ	 ย์งัได้ลงพ้ �น้ำที�สำ�ริวัจำคูวั�มเป็ีน้ำอย์่ข่องชมุชน้ำริอบ	 ๆ	 สถ�น้ำ

ปีริะกัอบกั�ริเพ้�อเป็ีน้ำกั�ริสร้ิ�งคูวั�มสัมพัน้ำธ์ุกัับชุมชน้ำให้มีคูวั�มแน้ำ่น้ำแฟ้น้ำม�กัยิ์�งข่ �น้ำ																				

และร่ิวัมผิลติส้�อสง่เสริิมสขุภ�พให้แก่ั	โริงเรีิย์น้ำ	โริงพย์�บ�ลสง่เสริิมสขุภ�พตำ�บล	และหน้ำว่ัย์

ง�น้ำริ�ชกั�ริอ้�น้ำที�อย์่ร่ิอบๆสถ�น้ำปีริะกัอบกั�ริเพ้�อสร้ิ�งคูวั�มสมัพนั้ำธ์ุให้แน้ำน่้ำเเฟ้ยิ์�งข่ �น้ำ

	 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.	

ก้ารส�งเสริมุ่ส่ขภาพช่มุ่ชน
Health Services

จำานวนผ่�เข�าร�วมุ่กิ้จก้รรมุ่หน�วย่แพที่ย่์เคลื�อนที่่�

Health Check up participant graph
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	 น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์	 ย์งัคูงดำ�เนิ้ำน้ำโคูริงกั�ริสง่เสริิมอ�ชีพเพ้�อพฒัน้ำ�คูณุ์ภ�พชีวัิตอย์�่ง

ตอ่เน้้ำ�อง	น้ำอกัจำ�กัโคูริงกั�ริสง่เสริิมอ�ชีพใน้ำชมุชน้ำ	โคูริงกั�ริก่ัอสร้ิ�งศน่้ำย์์กั�ริเรีิย์น้ำร้่ิเส้�อกักัทอ

ม้อใน้ำชมุชน้ำโศกัด่	่ โคูริงกั�ริก่ัอสร้ิ�งศน่้ำย์์กั�ริเรีิย์น้ำร้่ิผ้ิ�ซื้ิ�น้ำตีน้ำแดงทอม้อชมุชน้ำคูบ่อน้ำที�มีกั�ริ

พฒัน้ำ�อย์�่งตอ่เน้้ำ�องใน้ำกัลุม่สง่เสริิมอ�ชีพมะลปิีลอดส�ริชมุชน้ำโน้ำน้ำกัล�ง	กัลุม่สง่เสริิมอ�ชีพ

ปีุ� ย์หมกััอิน้ำทรีิย์์ชมุชน้ำโน้ำน้ำเต�่ทอง	 และ	 กัลุม่สง่เสริิมอ�ชีพทอผ้ิ�ชมุชน้ำส�วัเอ้	 น้ำอกัจำ�กัชมุชน้ำ

แล้วั	กัลุ่มบริิษััทฯ	ย์ังขย์�ย์ผิลไปีส่่สถ�น้ำศ่กัษั�	 โดย์กั�ริส่งเสริิมกิัจำกัริริมพัฒน้ำ�ผิ่้ เรีิย์น้ำ																	

(BRR	 ลดเวัล�เรีิย์น้ำ	 เพิ�มเวัล�ร้่ิ	 ส่คู่วั�มย์ั�งย้์น้ำ)	 ซื้่�งเป็ีน้ำโคูริงกั�ริแปีริร่ิปีอ�ห�ริของโริงเรีิย์น้ำ

บ้�น้ำหน้ำองขวั�ง	 สำ�น้ำกััง�น้ำเขตพ้ �น้ำที�กั�ริปีริะถมศก่ัษั�บรีุิรัิมย์์	 เขต	 4	 เป็ีน้ำกั�ริสง่เสริิมให้เกิัด

วัิส�หกิัจำชุมชน้ำและโคูริงกั�ริ	“น้ำักัธุุริกิัจำน้้ำอย์มีคูุณ์ธุริริม	น้ำำ�ส่่เศริษัฐกิัจำสร้ิ�งสริริค์ู”เพ้�อให้

ชมุชน้ำและสถ�น้ำศ่กัษั�พ่�งพ�ตวััเองได้	 เสริิมสร้ิ�งแน้ำวัคูิดให้เกิัดกั�ริพฒัน้ำ�อย์่�งต่อเน้้ำ�อง	

น้ำอกัจำ�กันี้ำ �จำ�กักัริณี์วัิกัฤติภยั์แล้งที�เกิัดข่ �น้ำใน้ำปีริะเทศไทย์	ได้สง่ผิลกัริะทบเป็ีน้ำวังกัว้ั�ง	

	 กัลุ่มบริิษััทฯ	จำ่งได้ส่งเสริิมน้ำกััธุุริกิัจำไร่ิอ้อย์ใน้ำพ้ �น้ำที�บริิเวัณ์ริอบโริงง�น้ำให้มีผิลผิลิต

ต่อไร่ิสง่และมีคูณุ์ภ�พดีด้วัย์หลกััวัิช�กั�ริและคูวั�มรัิบผิิดชอบต่อช�วัไร่ิ	 โดย์มีกั�ริพฒัน้ำ�

ริะบบบริิห�ริง�น้ำกั�ริจำดักั�ริเพ้�อคูวั�มมั�น้ำคูงของผิลผิลิตและผิลกัำ�ไริของช�วัไร่ิ	 อีกัทั �งย์งั

พฒัน้ำ�น้ำวัตักัริริมเพ้�อเพิ�มศกััย์ภ�พขององค์ูกัริและช�วัไร่ิพร้ิอมกับักั�ริสง่เสริิมกั�ริเรีิย์น้ำร้่ิของ	

บคุูล�กัริและช�วัไร่ิอ้อย์ให้เตบิโตมั�น้ำคูงไปีพร้ิอมกันั้ำ

	 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.

ก้ารส�งเสริมุ่อาช่พเพื�อพ่ฒนาค่ณภาพช่วิต
Career Development for Better Living Condition 
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	 น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์เข้�ไปีมีส่วัน้ำร่ิวัมใน้ำกั�ริน้ำำ�ปีริะช�กัริน้ำกักัริะเรีิย์น้ำพนั้ำธุุ์ไทย์กัลบัคู้น้ำ	 ส่่ธุริริมช�ติร่ิวัม

กับัองค์ูกั�ริสวัน้ำสตัว์ัแห่งปีริะเทศไทย์และส่วัน้ำริ�ชกั�ริอ้�น้ำๆ	 ที�เกีั�ย์วัข้องซื้่�งกั�ริเข้�ร่ิวัมโคูริงกั�รินี้ำ �ถ้อวั่�เป็ีน้ำ

ปีริะวัตัิศ�สตร์ิใหม่ของง�น้ำท�งด้�น้ำกั�ริอน้ำรัุิกัษ์ัสตัว์ัป่ี�ของปีริะเทศไทย์ที�พย์�ย์�มพลิกัฟ้�น้ำกัลุ่มปีริะช�กัริ

สตัว์ัป่ี�ที�เคูย์ส่ญพนั้ำธุุ์จำ�กัธุริริมช�ติให้กัลบัม�อีกัคูรัิ �งหน้ำ่�ง อีกัทั �งย์งัเป็ีน้ำกั�ริเช้�อมต่อถิ�น้ำอ�ศยั์และแผิน้ำที�

กั�ริกัริะจำ�ย์ของปีริะช�กัริน้ำกักัริะเรีิย์น้ำพนั้ำธุุ์ไทย์ใน้ำเอเชีย์ตะวันั้ำออกัเฉีย์งใต้ที�เคูย์ข�ดห�ย์ไปี0ริวัมทั �งลดกั�ริ

สญ่เสีย์คูวั�มหล�กัหล�ย์ท�งชีวัภ�พและคูวั�มหล�กัหล�ย์ท�งพนั้ำธุกุัริริม	 	ซื้่�งจำะมีผิลดีตอ่กัลุม่ปีริะช�กัริน้ำกั

กัริะเรีิย์น้ำพนั้ำธุุ์ไทย์ใน้ำอน้ำ�คูตน้ำอกัจำ�กันี้ำ �0ด้วัย์คูวั�มที�น้ำกักัริะเรีิย์น้ำพนั้ำธุุ์ไทย์เป็ีน้ำสตัว์ัที�สญ่พนั้ำธ์ุไปีแล้วัต�ม

ธุริริมช�ติและมีถิ�น้ำอ�ศยั์จำำ�กัดัอย์่่เฉพ�ะกัลุม่แถบปีริะเทศเอเชีย์ตะวันั้ำออกัเฉีย์งใต้ทำ�ให้เป็ีน้ำหน้ำ่�งใน้ำน้ำกัที�น้ำกัั

ดน่้ำกัจำ�กัปีริะเทศต�่ง	ๆ 	ทั�วัโลกั	ริวัมถง่ปีริะเทศไทย์เองให้คูวั�มสน้ำใจำ0ด้วัย์ตริะหน้ำกััถง่คูวั�มสำ�คูญัของคูวั�ม

หล�ย์หล�ย์ท�งชีวัภ�พและกั�ริอน้ำรัุิกัษ์ัสิ�งแวัดล้อม	 บริิษััท	 น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์จำำ�กัดั	 (มห�ชน้ำ)	 ร่ิวัมกับัองค์ูกั�ริ

สวัน้ำสตัว์ัแหง่ปีริะเทศไทย์	 กัริมชลปีริะท�น้ำ	 และสว่ัน้ำริ�ชกั�ริอ้�น้ำๆ	 ของจำงัหวัดับรีุิรัิมย์์	 ร่ิวัมสร้ิ�งศน่้ำย์์อน้ำรัุิกัษ์ั

พ้ �น้ำที�ชุม่น้ำำ ��และน้ำกักัริะเรีิย์น้ำพนั้ำธุุ์ไทย์ บริิเวัณ์เขตห้�มล�่สตัว์ัป่ี�อ�่งเก็ับน้ำำ ��ห้วัย์จำริะเข้ม�กั0

	 สำ�หรัิบศ่น้ำย์์อน้ำุรัิกัษ์ัพ้ �น้ำที�ชุ่มน้ำำ ��และน้ำกักัริะเรีิย์น้ำพัน้ำธุุ์ ไทย์ไดเ้ปิีดเป็ีน้ำแหล่งเรีิย์น้ำร้่ิเม้�อวััน้ำที�																																	

5	 สงิห�คูม	 2562	 ทั �งนี้ำ �คูวั�มสำ�เร็ิจำของกั�ริจำดัตั �งศน่้ำย์์อน้ำรัุิกัษ์ัดงักัล�่วัได้รัิบกั�ริสน้ำบัสน้ำนุ้ำงบปีริะม�ณ์จำ�กั

บริิษััท	น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์จำำ�กัด	(มห�ชน้ำ)	ใน้ำกั�ริก่ัอสร้ิ�งศน่้ำย์์	ปีริะม�ณ์10	ล้�น้ำบ�ท	โดย์กิัจำกัริริมใน้ำวันั้ำ	เปิีดศน่้ำย์์

อน้ำรัุิกัษ์ัดงักัล�่วัได้ปีลอ่ย์น้ำกักัริะเรีิย์น้ำพนั้ำธุุ์ไทย์คู้น้ำส่ธุ่ริริมช�ติ	จำำ�น้ำวัน้ำ	10	ตวัั	และจำดันิ้ำทริริศกั�ริและกิัจำกัริริม

กั�ริเรีิย์น้ำร้่ิเพ้�อให้ตริะหน้ำกััถง่คูวั�มสำ�คูญัของกั�ริอน้ำรัุิกัษ์ั	 สิ�งแวัดลอ้มและสตัว์ัป่ี�ห�ย์�กัของปีริะเทศไทย์			

ใน้ำปัีจำจำุบนั้ำคูวั�มสำ�เร็ิจำของโคูริงกั�ริปีล่อย์น้ำกักัริะเรีิย์น้ำพนั้ำธุุ์ไทย์คู้น้ำส่่พ้ �น้ำที�ธุริริมช�ติที�องค์ูกั�ริสวัน้ำสตัว์ัได้

ดำ�เนิ้ำน้ำง�น้ำม�ตั �งแตปี่ี	2554	มีน้ำกักัริะเรีิย์น้ำพน้ำธัุุ์ไทย์ที�ปีลอ่ย์คู้น้ำส่ธุ่ริริมช�ตไิปีแล้วัจำำ�น้ำวัน้ำ	105	ตวัั	และมีชีวัิต

ริอดจำำ�น้ำวัน้ำ	71	ตวัั	ซื้่�งคูวั�มสำ�เร็ิจำดงักัล�่วัเกิัดจำ�กักั�ริมีสว่ัน้ำร่ิวัมของหน้ำว่ัย์ง�น้ำทั �งภ�คูรัิฐและเอกัชน้ำ	ริวัมทั �ง

ชมุชน้ำที�ชว่ัย์กันั้ำดแ่ลและอน้ำรัุิกัษ์ั
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ความุ่หลาก้หลาย่ที่างช่วภาพ
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



 นำ�าตาลบ่ร่ร่มุ่ย์่ ได้น้ำำ�แน้ำวัคูิดของปีรัิชญ�	“น้ำำ��ต�ลสร้�้งใน้ำไร้่”	อนั้ำจำะมุง่ไปีส่คู่วั�มย์ั�งย้์น้ำได้น้ำั �น้ำ	องค์ูกัริ

ต้องมีกั�ริถ่�ย์ทอดแน้ำวัคูดิดงักัล�่วัจำ�กัรุ่ิน้ำส่รุ่่ิน้ำได้อย์�่งบร่ิณ์�กั�ริและมีคูวั�มชดัเจำน้ำที�จำะต้องกั�ริสร้ิ�งคูวั�ม

ย์ั�งย้์น้ำให้กับัองค์ูกัริทำ�ให้น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์ได้เลง็เหน็้ำวั�่	ชมุชน้ำ	เปีรีิย์บเสม้อน้ำบ้�น้ำหลงัหน้ำ่�งของน้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์											

ที�ต้องคูอย์ชว่ัย์เหลอ้เก้ั �อกัล่สม�ชิกัใน้ำบ้�น้ำของเริ�	น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์จำง่มีกั�ริจำดักิัจำกัริริมมวัลชน้ำสมัพนั้ำธ์ุให้กับั

ชมุชน้ำม�อย์�่งตอ่เน้้ำ�อง	โดย์คูริอบคูลมุกิัจำกัริริม	ดงันี้ำ �			

     ก้ารส�งเสริมุ่ส่ขภาพ	 เชน่้ำ	 โคูริงกั�ริหน้ำว่ัย์แพทย์์เคูล้�อน้ำที�	 กั�ริเสริิมสร้ิ�งสขุลกััษัณ์ะภ�ย์ใน้ำ	 โริงเรีิย์น้ำ	

ผิ�่น้ำโคูริงกั�ริ	“คู้น้ำคูวั�มร้่ิส่เ่ย์�วัชน้ำ”

     ก้ารสน่บสน่นก้ารศึก้ษา	 เชน่้ำ	 โคูริงกั�ริคู้น้ำคูวั�มร้่ิส่เ่ย์�วัชน้ำ	 โคูริงกั�ริ	 BRR	 ลดเวัล�เรีิย์น้ำเพิ�มเวัล�ร้่ิ	

โคูริงกั�ริเกัษัตริอิน้ำทรีิย์์แบบบร่ิณ์�กั�ริเพ้�ออ�ห�ริกัล�งวันั้ำของน้ำกััเรีิย์น้ำ

     ก้ารส�งเสริมุ่อาช่พเพื�อพฒ่นาค่ณภาพช่วิตของคนในช่มุ่ชน	 เชน่้ำ	 โคูริงกั�ริสง่เสริิมอ�ชีพเส้�อกักัทอม้อ	

โคูริงกั�ริส่งเสริิมอ�ชีพทอผ้ิ�ซื้ิ�น้ำตีน้ำแดง	และกั�ริก่ัอตั �งศน่้ำย์์กั�ริเรีิย์น้ำร้่ิเพ้�อส่งเสริิมอ�ชีพต�่งๆ		

 ก้ารสืบสานว่ฒนธรรมุ่ประเพณ่ว่ฒนธรรมุ่ต�างๆ		เชน่้ำ	โคูริงกั�ริทอดกัฐิน้ำ	กิัจำกัริริมริดน้ำำ ��ดำ�หัวัผิ่้ ใหญ่ซื้่�ง

จำัดใน้ำช่วังวััน้ำสงกัริ�น้ำต์ของทุกัปีี..เช่น้ำ..กิัจำกัริริมวััน้ำเข้�พริริษั�และออกัพริริษั�..กิัจำกัริริมวันั้ำลอย์กัริะทง																												

ง�น้ำกิัจำกัริริมต�มปีริะเพณี์ต�่งๆ

	 น้ำำ ��ต�ลบรีุิรัิมย์์เช้�อวั�่คูวั�มรัิบผิิดชอบตอ่สงัคูมคู้อหน้ำ่�งใน้ำกัญุแจำสำ�คูญัที�จำะน้ำำ�องค์ูกัริให้เติบโตไปี

อย์่�งย์ั�งย้์น้ำคูวับคู่่ไปีกัับกั�ริพฒัน้ำ�	สงัคูม	เศริษัฐกิัจำ	วัฒัน้ำธุริริมของปีริะเทศช�ติส้บไปี

	 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.

บที่สร่ป
Conclusion
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General Standard Disclosure

GRI Standard General Standard Disclosure
Reference 

Page

External 

Assurance

GRI 101 : Foundation General Disclosures

Organizational Profile

102-1 Name	of	the	Organization 2

102-2 Activities,	Brands,	Products,	and	services 7

102-3
Location	of	headquarters

2

102-4 Location	of	operations 3

102-5 Ownership	and	legal	form

102-6 Markets	served 7

102-7 Scale	of	the	organization 8

102-8 Information	on	employees	and	other	workers

102-9 Supply	chain 8

102-11 Precautionary	Principle	or	approach 7

102-12 External	initiatives 28,32

102-13 Membership	of	associations
Strategy

102-14 Statement	from	senior	decision-maker 5

102-15 Key	impacts,	risks,	and	opportunities 5

Ethics and Integrity

102-16 Values,	principles,	standards,	and	norms	of	behavior 26-27

GOVERNANCE

102-18 Governance	structure 28

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

102-40 List	of	stakeholder	groups
21

102-42 Identifying	and	selecting	stakeholders
18,22

102-43 Approach	to	stakeholder	engagement
22

102-44 Key	topics	and	concerns	raised
22
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