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ลอดระยะเวลากว่่า 5 ทศวรรษ กลุ่่�มบริิษััทน้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ มุ่่�งมั่่�นในการสร้้างความเข้้มแข็็งให้้ธุรุ กิิจ
เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนและในขณะเดีียวกัันก็็มุ่่�งที่่�จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการเพิ่่�มขีีดความ สามารถในการ
แข่่งขัันของประเทศไทย ที่่�มีีการทำำ�เกษตรกรรมเป็็นหลัักให้้มีีโอกาสเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยการนำำ�
เทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่�ทัันสมััย มาประยุุกต์์ใช้้ในการแปรรููปผลผลิิตทางการเกษตร ให้้เป็็น ผลิิตภััณฑ์์ที่่�
มีีมููลค่่าทางเศรษฐกิิจสููงขึ้้�น
ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ในปีีที่ผ่่� ่านมาบริิษััทได้้ทำำ�งานร่่วมกัับองค์์การสวนสััตว์์ใน
พระบรมราชููปถััมภ์์ฯ, ในการเปิิดศููนย์์อนุุรัักษ์์พื้้�นที่่� ชุ่่�มน้ำำ��และนกกระเรีียนพัันธุ์์�ไทยจัังหวััดบุุรีีรััมย์์ซึ่่�งสููญพัันธุ์ไ์� ป นานกว่่า 50 ปีี
เพื่่�อสร้้างความตระหนัักในการอนุุรักษ์
ั ์ นกกระเรีียนพัันธุ์์�ไทยและพื้้�นที่่ชุ่่�� มน้ำำ��อีีกทั้้�งพััฒนาเป็็นแหล่่ง ท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ โดยเปิิด
โอกาสให้้เยาวชน ชุุมชนท้้องถิ่่�น และประชาชนได้้มีีแหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�ถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ นอกจากนั้้�นได้้สร้้างความเข้้ม
แข็็งให้้กัับชุุมชนโดยรอบสถาน ประกอบการ อาทิิ โครงการส่่งเสริิมอาชีีพเกษตรมะลิิปลอดสาร ในเขตชุุมชนโนนกลาง
เพื่่�อเพิ่่�มรายได้้และสร้้างความ เข้้มแข็็งให้้กัับชุุมชน เนื่่�องจากความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของ บริิษััทคืือหนึ่่�งในกุุญแจสำำ�คััญที่่จ� ะ
นำำ�พาองค์์กรให้้เติิบโต อย่่างยั่่�งยืืนควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาสภาพชีีวิิตความเป็็นอยู่่� ของเกษตรกรชาวไร่่อ้้อย ชุุมชนข้้างเคีียง
และพนัักงานให้้ดีีขึ้้�น อย่่างยั่่�งยืืน
	ทั้้�งนี้้� จากการดำำ�เนิินงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� มาอย่่างต่่อเนื่่�องทำำ�ให้้บริิษัทั ได้้รัับผลประเมิินระดัับ “ดีีเลิิศ”
หรืือ “Excellent” ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 โดยมีีระดัับคะแนน เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 95 ซึ่่�งสููงกว่่าคะแนนเฉลี่่�ยของบริิษััท จดทะเบีียนโดย
รวมของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ที่่�อยู่่�ในระดัับร้้อยละ 82 จากโครงการสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแล กิิจการของบริิษัทั
จดทะเบีียนประจำำ�ปีี 2562 ซึ่่�งจััดโดยสมาคม ส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD) โดยผลความสำำ�เร็็จ สะท้้อนถึึงการ
ปฏิิบััติิงานที่่�คณะกรรมการบริิษัทั ผู้้�บริิหาร ตลอดจนพนัักงานมีีต่่อองค์์กร ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ทุุกฝ่่าย ด้้วยการยึึดมั่่�น
ในหลัักธรรมาภิิบาลอย่่างแน่่วแน่่
	สุุดท้้ายนี้้�ในนามของคณะกรรมการบริิษัทั คณะผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคน บริิษััทขอขอบคุุณลููกค้้า คู่่�ค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น
พัันธมิิตรทางธุุรกิจิ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่ย� วข้้อง สำำ�หรัับความไว้้วางใจและให้้ การสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััทมาโดยตลอด และหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าทุุกท่่านจะพร้้อมก้้าวไปข้้างหน้้าอย่่าง มั่่�งคงกัับบริิษัทั ในการพััฒนาธุุรกิิจและสัังคม
ให้้เติิบโตอย่่าง ยั่่�งยืืนสืืบไป

F

or the past five decades, Buriram Sugar Group has determined to build its strength
sustainably, simultaneously to encourage the competitions in Thailand which mainly
driven by agriculture to reach their full potential by applying the modern technology and
innovation in agriculture products processing to create higher value of the agricultural
products.
For Buriram Sugar Group, the social and environmental responsibility has long been a priority. Their
role and responsibilities are linked to the growers, neighborhood and employees’ well-being. Thus, the
development is based on the respect for the animals and the reconciliation to the community. The company
has collaborated with The Zoological Park Organization under the Royal Patronage of H.M. The King, on the
construction of the Eastern Sarus Crane Reservation & Learning center in Buriram Province. The cranes were
listed as extinct more than 50 years ago.

This project also makes the area as a natural learning resource for juveniles and all in general and
attract opportunities to the surrounding communities sustainably for example organic Mali farming project
promoting the career opportunities in agriculture to local farmers in the Non Klang areas as a mean to
generate more income and empower the community since the social responsibility is the key to its business
success for sustainable development, together with improving the quality of life and creating happiness for
sugarcane farmers, people in the surrounding community, and all employees.
On account of overseeing and monitoring the compliance with the good corporate governance, this
led to the result of being assessed as “Excellent” with the average score of 95% which is higher than the
average score of the overall listed companies of the Stock Exchange of Thailand which were at 82% under
the project of the Assessment of Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) in 2019 by
Thai Institute of Directors (IOD).
Lastly, on behalf of the Board of Directors, the executive committee and individual employee, we
would therefore like to express its sincere gratitude to all clients, shareholders, business partners, stakeholders
and all other relevant parties for their continued contribution and support toward our business, with a fervent
wish that everyone will go stronger with the growth of the business and society altogether sustainably.

การระบุุประเด็็นสำำ�คััญ

IDENTIFIED MATERIAL ASPECT AND BOUNDARIES
	รายงานฉบัับนี้้�จะสะท้้อนถึึงกรอบการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�รัับผิิดชอบต่่อสัังคม โดยครอบคลุุมตั้้�งแต่่ประเด็็นของ ธรรมาภิิ
บาลและจรรยาบรรณทางธุุรกิิจการจััดการ ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม แรงงาน ผู้้�บริิโภค สิิทธิิมนุุษยชน การพััฒนาส่่งเสริิมอาชีีพ
ชุุมชน ให้้มีีความยั่่�งยืืน ตลอดจนผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างชััดเจน ซึ่่�งรายงานฉบัับนี้้�ได้้จััดทำำ�จากข้้อมููลที่่�เป็็นข้้อเท็็จจริิง โดย
สามารถตรวจสอบได้้จากแหล่่งข้้อมููลทั้้�งจากภายในและภายนอกของน้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์
รายงานฉบัับนี้้�ยัังมีีเนื้้�อหาสาระที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในการสร้้างความเข้้าใจ เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของน้ำำ�ต
� าล
บุุรีีรััมย์์ ให้้พนัักงานได้้นำำ�ไปเป็็นแนวทางในการประยุุกต์์ใช้้กัับงานด้้าน “CSR” ทั้้�งภายในองค์์กรและภายนอกองค์์กร ซึ่่�งจะนำำ�ไป
สู่่�การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กรให้้พััฒนาต่่อไปได้้อย่่างยั่่�งยืืน
This report reflects the framework of business operation with sustainable goal in mind covering issues
range from corporate governance, environmental management, labor practices, human rights practices,
communities’ occupation development programs as well as all stakeholders. 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.

	การจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนน้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ประจำำ�ปีี 2563 ฉบัับนี้้�ระหว่่าง วัันที่่�1 มกราคม 2563 ถึึงวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563 แสดงถึึงการรายงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของน้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ซึ่่�งเนื้้�อหาของรายงานประกอบไปด้้วย ด้้าน
เศรษฐกิิจ ด้้านสัังคม และด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โดยแสดงถึึงกรอบการดำำ�เนิินงานความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมอย่่างมีีแบบแผนซึ่่�งจะ
สอดคล้้องกัับความมุ่่�งมั่่�นในการเป็็นสถานประกอบการที่่พั� ัฒนาควบคู่่�ไป พร้้อมกัับชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน ตามนโยบายที่่�ว่่า

“การพััฒนาธุุรกิิจควบคู่่�กัับการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม และสร้้างความเจริิญให้้กัับชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน”
This 2020 sustainability report (January 1 – December 31, 2020) shows the company sustainable
works consisted of three angels – economics, social and environment. It also shows the systematic scope of
works in consistence with the company’s aspiration to achieve its goal while communities are sustainably
developed.

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

กระบวนการประเมิินประเด็็นที่่�สำำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืน

IDENTIFIED MATERIAL ASPECT AND BOUNDARIES

น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ คำำ�นึึงถึึงประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร รวมถึึงพิิจารณา
ประเด็็นที่่�สอดคล้้องกัับความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อใช้้ในการ
ประเมิินประเด็็นที่่�สำ�คั
ำ ัญต่่อความยั่่�งยืืนของบริิษััท ฯ โดยนำำ�หลัักการประเมิินประเด็็นที่่สำ� ำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืน (Materiality
Assessment) ของ Global Reporting Initiative (GRI) มาประยุุกต์์ใช้้ ซึ่่�งประกอบด้้วยขั้้�นตอนดััง ต่่อไปนี้้�
In defining the report content and topic boundaries, Buriram Sugar Public Company Limited (BRR)
realizes the importance of issues related to our business loperations within and outside of our organization
as well as issues concerning expectation of all stakeholders. The GRI’s Materiality Assessment principles have
been adopted to use in this report in different procedures.

ขั้้�นตอนที่่� 1: การระบุุประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(IDENTIFICATION)
การระบุุประเด็็นสำำ�คััญที่่�มีีผลกระทบต่่อความยั่่�งยืืนของ บริิษััทฯ ซึ่่�งครอบคลุุมในมิิติิ
ด้้านเศรษฐกิิจ สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยพิิจารณาจาก กลยุุทธ์์เชิิงธุุรกิจิ ความเสี่่�ยง ความท้้าทาย
ความคาดหวััง ตััวชี้้�วััดมาตรฐานของ GRI แนวโน้้มของธุุรกิิจโลกและในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเดีียวกััน
อีีกทั้้�งความสนใจของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรรวมถึึงการรวบรวม ประเด็็นต่่างๆ
ที่่�ใกล้้เคีียงกัันมาจััดเป็็นกลุ่่�มประเด็็น (Aspects) อัันเป็็นการนำำ�ไปสู่่�การบริิหารจััดการของบริิษัทั ฯ
ได้้อย่่างเหมาะสมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
Identify important issues related to company’s sustainable goals covering
economic, social and environmental dimensions. Considerable issues includes business
strategy, risks, challenges, expectations, GRI’s Standard Indicators, world business and
similar industry’s trends as well as stakeholders’ interest. Issues are to be grouped to
provide platform for company’s management and practices that match all stakeholders.
โดยศึึกษาจาก
• แนวปฏิิบััติิการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ บมจ.น้ำำ�ต
� าลบุุรีีรััมย์์ และบริิษัทั ฯ ในเครืือ
• แนวทางปฏิิบััติิสากล ได้้แก่่ GRI Standard ,และอื่่�นๆ
• การรัับฟัังความคิิดเห็็นจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
• การสำำ�รวจความผููกพัันของพนัักงานประจำำ�ปีี
• การสำำ�รวจความพึึงพอใจของชุุมชน
• การสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า
• กระบวนการพััฒนาภาพลัักษณ์์องค์์กร
• การรัับข้้อร้้องเรีียนผ่่านช่่องทางต่่างๆ
• การประเมิินความเสี่่�ยงขององค์์กร
• การประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการร่่วมกัับกลุ่่�มผู้้�บริิหารของ บริิษัทั ฯ
• 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

ขั้้�นตอนที่่�2 : การจััดลำำ�ดัับประเด็็นที่่�สำำ�คััญ
Continuous Review Development

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

จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ โดยพิิจารณาแนวโน้้มผลกระทบที่่มีี� ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจข
ิ องบริิษัทั
ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาวและความสำำ�คััญ.ความสนใจของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียผ่่านการสััมภาษณ์์ผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียภายนอก ได้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน ลููกค้้า พนัักงาน และชุุมชน เพื่่�อกลั่่�นกรองประเด็็น
ด้้านความยั่่�งยืืนที่่�สำำ�คััญซึ่่�งนำำ�เสนอในรายงานฉบัับนี้้�และกำำ�หนดขอบเขตของแต่่ละประเด็็นโดยคำำ�นึึง
ถึึงผลกระทบที่่�มีีต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจและผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งภายในและภายนอกของ
องค์์กร
Continuous Review Development The report’s continuous review and development is conducted to ensure the issues reflect stakeholders’ expectation and interests.
การนำำ�ประเด็็นที่่�ได้้จากการวิิเคราะห์์ในขั้้�นตอนที่่� 1 มาพิิจารณาความสำำ�คััญตามเกณฑ์์
การประเมิินความเสี่่�ยงใน 2 มิิติิ คืือ
• 1)ผลกระทบซึ่่�งเป็็นการประเมิินผลกระทบก่่อนมีีมาตรการควบคุุม)และโอกาสที่่มีีนั
� ัยสำ�คั
ำ ัญต่่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มน้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์
Outside Receiving complaints and recommendations via different channels
• 2)ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียให้้ความสนใจ ระหว่่างคะแนน 1-5
Sustainable group meeting to review report and works on sustainable development

จััดการทบทวนและพััฒนาการรายงานอย่่างต่่อเนื่่�องโดยทวนสอบรายงานความยั่่�งยืืนเพื่่�อ
ให้้มั่่�นใจว่่าการกำำ�หนดประเด็็นที่่�สำำ�คััญของบริิษัทั ฯ ตอบสนองต่่อความคาดหวัังและความสนใจของผู้้�
มีีส่่วนได้้เสีียและพััฒนากระบวนการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเพื่่�อสะท้้อนถึึงประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียให้้มีีความสนใจได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
Sustainability report is to be continuously reviewed to ensure that the issues
reflect expectations and interests of stakeholders. Besides, the participation process
for stakeholders is continuously developed to provide better platform for stakeholders.
• การทวนสอบรายงานความยั่่�งยืืนโดยหน่่วยงานภายนอก
• การรัับข้้อร้้องเรีียนและข้้อเสนอแนะผ่่านช่่องทางต่่างๆ
• การประชุุมกลุ่่�มย่่อยจากหน่่วยงานความยั่่�งยืืน เพื่่�อทบทวนการรายงาน ผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
• Outsider review of sustainability report
• Receive complaints and recommendations via different channels
• Sustainable group meeting to review report and works on sustainable development

แผนภาพแสดงประเด็็นที่่�สำำ�คััญ
Material Apect Matrix

ขั้้�นตอนที่่� 3: การทวนสอบประเด็็นสำำ�คััญของรายงาน VALIDATION

1

ความสำำ�คััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย Importance to stakeholder

การจััดทำ�ผ
ำ ลสรุุปประเด็็นที่่�สำำ�คััญต่่อบริิษััทฯ โดยรวบรวมผลการ ประเมิินประเด็็นที่่�
สำำ�คััญและระบุุความสอดคล้้องประเด็็นที่่สำ� ำ�คััญกัับหมวดการรายงานของGRI (GRI Aspects) เสนอ
ต่่อหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบเพื่่�อพิิจารณาประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน ขอบเขตของรายงานและ
ตรวจสอบการประเมิินดัังกล่่าว เพื่่�อให้้มีีความสมบููรณ์์และครอบคลุุมประเด็็น สำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
บริิษััทฯ รวมถึึงการนำำ�เสนอผลสรุุปให้้กัับคณะกรรมการจััดการของบริิษััทฯ เป็็นผู้้�ทบทวนและอนุุมัติั ิ
เนื้้�อหาในประเด็็นสำำ�คััญ เพื่่�อนำำ�เสนอในรายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�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.
• การประชุุมกลุ่่�มย่่อยแต่่ละหน่่วยงานเพื่่�อทบทวนระดัับความสำำ�คััญ ที่่วิ� ิเคราะห์์จากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ภายนอก Review and prioritize issued derived from outside stakeholders
• กลุ่่�มผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ประชุุมและทบทวนประเด็็นที่่�สำำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืน ของบริิษััทฯ
Executives review issues mattered to company’s sustainable development.

7

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสั งคม
Communities
การรักษาและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Environmental protection and management

2
6

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
Human resources Development

3

5

1
2
3
4
5
6
7

สิ ทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอ่ แรงงาน
Human rights and labor treatment

ความหลากหลายทางชีวภาพ
Bio-diversity

4

นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
Innovation and products’ responsibility

การก�ำกับดูแลกิจการและความโปร่งใสภายใน
Corporate governance and transparency

ต่ำำ�� LOW

สููง HIGH
ความสำำ�คััญต่่อน้ำำ��ตาลบุุรีรัี ัมย์์ Importance to business

ขอบเขตของรายงาน
Framework

ข้้อมููลของการทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนนี้้�เป็็นของกลุ่่�มบริิษััทที่่มีี� ความเกี่่ย� วเนื่่�องกััน กล่่าว
คืือ กลุ่่�มธุุรกิิจหลัักของบริิษัทคืื
ั อธุุรกิิจน้ำ�ต
ำ� าล ธุุรกิิจไฟฟ้้าชีีวมวล และธุุรกิิจปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์
Information for this sustainability report belongs to Buriram Sugar Public
Company Limited and subsidiary companies namely sugar, electricity and fertilizer.

บริษัท
Companies
BRR บริิษัทั น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ จำำ�กััด(มหาชน)
Buriram Sugar Plc.
BSF บริิษัทั โรงงานน้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ จำำ�กััด
Buriram Sugar Factory Co., Ltd.
BEC บริิษัทั บุุรีีรััมย์์พลัังงาน จำำ�กััด
Buriram Energy Co., Ltd.
BPC บริิษัทั บุุรีีรััมย์์เพาเวอร์์ จำำ�กััด
Buriram Power Co., Ltd.
BPP บริิษัทั บุุรีีรััมย์์เพาเวอร์์พลััส จำำ�กััด
Buriram Power Plus Co., Ltd.
KBF บริิษัทั ปุ๋๋�ยตรากุุญแจ จำำ�กััด
Key Brand Fertilizer Co., Ltd.
SEW บริิษัทั ชููการ์์เคนอีีโคแวร์์ จำำ�กััด
Sugar Cane Ecoware Co.,Ltd.

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
Environment
พลังงาน
Energy

•
•
•
•
•

มลพิษทาง
อากาศ
Air Pollution

•
•
•
•

ขยะ
Waste

•
•
•
•

ความ
ปลอดภัย
Safety

การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

อุบัติเหตุ
Accident

การฝึกอบรม
Training

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Human Resources
Development

หัวข้อและขอบเขตผลกระทบภายในและภายนอกองค์กร

Issues and Scope of Effects Within and Outside of the Company

ประเด็็นความยั่่�งยืืนของน้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์
BRR’s Sustainable Issue

ประเด็็นความยั่่�งยืืนตามเกณฑ์์
GRI Sustainable
Issues based on GRI

ขอบเขตของผลกระทบต่อองค์กร
Effects on the Company
ต่อ
ต่อผู้มีส่วนได้ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ภายในองค์กร เสียภายนอก
Outside
On inside On outside
stakeholders

organizations stakeholders

ประเด็็นความยั่่�งยืืนของน้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์
BRR’s Sustainable Issue

ประเด็็นความยั่่�งยืืนตามเกณฑ์์
GRI Sustainable
Issues based on GRI

ขอบเขตของผลกระทบต่อองค์กร
Effects on the Company
ต่อ
ต่อผู้มีส่วนได้ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ภายในองค์กร เสียภายนอก
Outside
On inside On outside
stakeholders

ความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและ •
สัังคม
Social and communities’
responsibility
•

organizations stakeholders

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและ
ความโปร่่งใสภายในองค์์กร
Good governance and
transparency

•
•
•
•

นวัตกรรมและความรับผิด
ชอบต่อผลิตภัณฑ์
Innovation and products’
responsibility

•
•

สิิทธิิมนุุษยชนและการปฏิิบััติิ •
ต่่อแรงงานอย่่างมีีจริิยธรรม
Human rights and labor •
treatment

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

คุณภาพของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์
Quality of goods and
products

ความปลอดภัยของ
พนักงาน
Staffs’ safety

•

การปฏิบัติตามนโยบาย การ
กำ�กับดูแลกิจการ จรรยา
บรรณและคู่มือการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี The enforcement
of corporate governance
policy and good governance handbook
การสร้างและสื่อสาร
วัฒนธรรมองค์กร Build and
communicate of organization culture
การผลิิตสิินค้้าที่่�มีีมาตรฐาน
Produce quality products

•

•

•

•

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

การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ •
Human resources
development

•

ความหลากหลายทางชีีวภาพ •
Bio-diversity

•
•

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

•

•

ผู้้�ถืือหุ้้�น, พนัักงาน, นััก
ธุุรกิิจไร่่อ้้อย,
คู่่�ค้้า, ลููกค้้า, สัังคม,
หน่่วยงานของรััฐ
Shareholders, staffs,
farmers, trade
partners, customers,
social and government
agencies
พนักงาน,คู่ค้า, หน่วยงาน
ภาครัฐ Staffs,
trade partners and
government
agencies

การรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมและการ •
จััดการสิ่่�งแวดล้้อม
•
Environmental preservation and management
การใช้พลังงานอย่างมี
•
ประสิทธิภาพ
Energy efficiency
•

ความสััมพัันธ์์ที่ดีีร
่� ะหว่่าง
บริิษััทกัับชุุมชน Good
relations between
company and
communities
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชุมชน Solving communities’ problems
การพััฒนาบุุคลากร
Human resources
development
การจััดสวััสดิิการและสิิทธิิ
ประโยชน์์ Welfare and
benefits

•

•

•
•

การสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี
อย่่างต่่อเนื่่�อง Build strong
relationship
การสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของ
ชุุมชนยิ่่�งๆขึ้้�นไป Enhance
living conditions for
communities

นักธุรกิจไร่อ้อย, ชุมชน,
หน่วยงานภาครัฐ, ลูกค้า
Farmers,
communities, government agencies,
customers

การฝึึกอบรม Training
การจััดการปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่าง
นายจ้้าง และ ลููกจ้้าง
Employer and employee
interaction activities

พนักงาน, ลูกค้า, หน่วย
งานภาครัฐ Staffs, customers, government
agencies

•

ความหลากหลายของ
•
ธรรมชาติิและการอนุุรักษ์
ั ์
สิ่่�งแวดล้้อม Bio-diversity and environmental
protection

มาตรฐานสิ่่�งแวดล้้อม
Environmental standard

การลดมลพิิษทางอากาศ
Air pollution reduction
การจััดการกากของเสีีย
อุุตสาหกรรม Industrial
waste management
การลดการสิ้นเปลือง
พลังงาน Reduce
energy waste
การใช้พลังงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด Energy
efficiency

มาตรฐานสิ่่�งแวดล้้อม
Environmental standard
ความเดือดร้อนของชุมชน
Effects on communities

•

•

การตรวจวัดพลังงานที่ใช้ไป
Measurement of energy use
การจัดการพลังงาน Energy
management

•

•

•
•
•
•

•

•

ชุุมชน, หน่่วยงานภาครััฐ,
ลููกค้้า Community,
government agencies
and customers
ชุุมชน, หน่่วยงานภาครััฐ,
ลููกค้้า
Communities,
government agencies,
customers
ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ
Communities, government agencies

BURIRAM SUGAR

บริษัท น้ำ�ตาลบุรีรัมย์ จำ�กัด(มหาชน)
102-4
บริิษัทั น้ำำ�ต
� าลบุุรีีรัมั ย์์ จำำ�กััด(มหาชน) ดำำ�เนิินธุุรกิจิ มาตั้้ง� แต่่ ปีี พ.ศ. 2507 มีีทุุนจดทะเบีียน 676,750,000.00 บาท
มีีสถานะเป็็ น บริิ ษัั ท มหาชน โดยจดทะเบีียนซื้้� อ ขายหลัั กท รัั พ ย์์ ใ นตลาดหลัั กท รัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย ตั้้�งแต่่วัันที่่�
6 พฤศจิิกายน 2557 โดยใช้้สััญลัักษณ์์ “BRR” สำำ�นัักงานใหญ่่ ตั้้�งอยู่่� ที่่� 237 หมู่่�ที่่� 2 บ้้านสาวเอ้้ ตำำ�บล
หิินเหล็็กไฟ อำำ�เภอคููเมืือง จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
Buriram Sugar Public Company Limited was established in 1964.The Company registered in the
Stock Exchange of Thailand on November 6th, 2014 with symbol “ BRR ” and has a fully-paid registered capital
of THB 676,750,000. The Company’s headquarter is located at 237, Moo 2, Baan Sao Ae, Hin Lek Fai,
Khu Muang District, Buriram Province 31190, Thailand

สร้างความมั่นคงด้านผลผลิต
และสร้างชีวิตที่ดีแก่ชาวไร่อ้อย

พัฒนาธุรกิจน้ำ�ตาลทราย พลังงานทดแทน และธุรกิจต่อเนื่อง ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ควบคู่กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
Ensure raw materials securityand better living conditions for cane growers
And develop sugar renewable energy and by-product businesses for sustainable growth
and harmonized living between communities, society and nation with responsibility for all stakeholders.

TEAM

ค่านิยมองค์กร SHARE VALUE

T

Talk.คือ.การสื่อสารเพื่อให้ประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้อันจะทำ�ให้

ค่านิยมองค์กร
SHARE VALUE

การประสานทั้งภายนอกภายในเกิดขึ้นได้อย่างไร้รอยต่อทั้งยังส่งต่อสินค้าและบริการที่ไดต่อ
ลูกค้าอีกทั้งทำ�ให้ชาวไร่เห็นถึงความจริงใจและเอาใจใส่ที่จะดูแลให้เกิดผลผลิตสูงสุด

E

Expert&Education คือการสร้างมืออาชีพจากการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างไม่หยุด

ยั้งเนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้บริหารได้ตระหนักแล้วว่าการสร้างมืออาชีพจะสามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับองค์กรได้0อีกทั้งเป็นการยกระดับความสามารถของพนักงานให้
ก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไป.เนื่องจากองค์กรส่งเสริมการสร้างคนดีให้เป็นคนเก่ง0อันจะเป็นการ
สร้างคุณค่าและความน่าเชื่อถือในการให้คำ�แนะนำ�ตลอดจนการส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดความรัก
ในอาชีพธุรกิจไร่อ้อยดังปณิธานของกลุ่มน้ำ�ตาลบุรีรัมย์ว่า "น้ำ�ตาลสร้างในไร่" และช่างฝีมือ
ดังกล่าวยังสามารถผลิตและส่งมอบสินค้าที่ดี(มีคุณภาพ)อีกทั้งยังสร้างผลกระทบต่อสุขภาพ
อย่างยั่งยืน

A

Achievement.คือ.การมีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งทีมอย่างซื่อสัตย์ซึ่งการมีส่วนร่วม

รับผิดชอบนี้เป็นการแสดงออกถึงสิ่งที่ยึดมั่นในความถูกต้อง.มั่นคงในความดีอันจะเป็น
รากฐานที่จะส่งต่อให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกได้ประจักษ์.อีกทั้งเกิดความผูกพัน
เชื่อมั่นเชื่อใจต่อกัน.อันจะนำ�พาให้ธุรกิจดำ�เนินไปอย่างราบรื่นอีกทั้งเจริญเติบโตได้ปวยกันอย่าง
มั่งคงและยั่งยืน

M

Motivation.คือ.จิตสำ�นึกแห่งความสำ�เร็จ.เป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่ความรับผิด

ชอบเมื่ อ ได้รั บ เป้าหมายการทำ � งานที่ชั ด เจนแล้ ว ควรมีการดู แ ลเอาใจใส่ต่อบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถอีกทั้งส่งสินค้าหรือบริการความเป็นมิตรไมตรี
(ความจริงใจ)ที่มีผู้มีส่วนได้เสียทำ�ให้ก้าวเข้าไปเปิดใจเกษตรกรเพื่อให้เกิดความรักในธุรกิจไร่อ้อย
ที่ส่งผ่านมาจากความเสียสละเอื้ออาทรและการแสดงออกด้วยความเอาใจใส่ของบุคลากรจะทำ�ให้
เมื่อพบกับผ่านพ้นอุปสรรคหรือปัญหาได้อย่างราบรื่นและจิตสำ�นึกที่ดียังทำ�ให้พนักงานทุกคน
ช่วยกันดูแลทรัพยากรและทรัพย์สินของผู้มีส่วนได้เสียเสมือนหนึ่งเป็นของตน

TEAM

is a shared value of people in the organization with the
will to achieve sustainable bussiness success.

T

TEAM

ALK : COMMUNICATION To achieve bussiness goal with seamless

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

E

XPERT & EDUCATION : ENDLESS LEARNING AND CAREER DEVELOPMENT

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

A

CHIEVEMENT: SHARED AND SINCERE RESPONSIBILITY To show the

T E A

M

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 lead to successful business outcomed sustainbility.

M

OTIVATIVE : CONSCIOUS FOR SUCCESS To encourage staff take

full responsibility upon having assignment. To take a good attention on
an assignment for the improvement of goods and services to customers. togrow the
concious of sharing and sacrificing when working with other staffs. To instill the sense
of caring for bussiness’s property and others as their own.

กลยุทธ์การดำ�เนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
Strategy on Corporate Social Responsibility

การดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของ น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์เริ่่�มต้้นจากภายในองค์์กร และขยายออกสู่่�
ชุุมชนใกล้้เคีียงตลอดจนสัังคมในระดัับประเทศ โดยมีีกลยุุทธ์์หลัักในการดำำ�เนิินงาน 4 ประการ ได้้แก่่

กลยุทธองค์กร
STRATEGIC

CSR’s works at BRR starts within organization, then expanding to neighboring communities,
then to a bigger picture, society. Main CSR strategy comprises of 4 pillars:

1
2
3
4

สร้างส�ำนึกจิตสาธารณะในพนักงานและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในโครงการจิตอาสาต่างๆ ของบ
ริิษััทฯ Create public mind awareness among staffs and encourage them to participate in
Company’s Public service projects
เน้นการท�ำกิจกรรมหรือโครงการCSRกับชุมชนในเชิงลึกโดยใช้ปรัชญา”น�้ำตาลสร้างในไร่”
Emphasis and apply “Sugar Made in the Field” philosophy on every CSR activities or
projects.

ท�ำโครงการ ร่วมกับ สถาบันเอกชนหรือราชการ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไรและชุมชนรอบๆ
บริิเวณบริิษััทฯที่่�เป็็นผู้้�นำำ�ทางด้้านความคิิดทางสัังคม Initiate joint-projects with tradition and
not-tradition opinion leaders government agencies, non-governmental organizations
(NGOs) and surrounding communities.
น�ำสิ่งที่เหลือจากการปลูกอ้อยและผลผลิตน�้ำตาล ที่เหลือจากกระบวนการผลิตน�้ำตาลทรายไปท�ำ
โครงการด้้าน CSR ให้้เป็็นประโยชน์์ ทั้้�งต่่อบริิษััทฯและสัังคม Use sugar production’s Residue
form Sugarcane plantation and sugar production in CSR projects for society and
business benef ififits

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
Coporate Social Responsibility Policy

(102-16)

นโยบาย

CSR POLICY

ตามนโยบาย CSR ของ บริิษััท น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ จำำ�กััด(มหาชน) ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างให้้ธุุรกิิจมีีการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ควบคู่่�กัับการพััฒนาสภาพชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของเกษตรกรชาวไร่่อ้้อยและชุุมชนข้้างเคีียงให้้ดีีขึ้้�น บริิษัทั น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ จำำ�กััด
(มหาชน) จึึงได้้กำำ�หนดแนวนโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) ที่่ยึึด
� หลัักแนวคิิด
ตั้้�งแต่่เริ่่�มก่่อตั้้�งในปีี 2507 คืือ
With the aim to strive for sustainable business growth in parallel with cane growers
andcommunities’ members living standard improvement, BRR has initiated some sorts of practices since
1963 which nowadays called Corporate Social Responsibility (CSR):

การพััฒนาธุุรกิิจควบคู่่�กัับการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมและสร้้างความเจริิญให้้กัับชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน
Growth in Business, Sound in Environment & Sustainability in Community Development

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

G - Governance

“โปร่่งใสในการประกอบธุุรกิิจ Conduct Business with Transparency”

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

E - Environment
“ รัั กษ า สิ่่� ง แ ว ดล้ ้ อ ม E n v i r o n m e n t a l P r e s e r v a t i o n ”

C - Community
“สู่่�จุุ ด หมายพร้้ อ มชุุ ม ชน” “Go Along with Community”

S - Sustainable
“ เร า จ ะ อ ยู่่� ด้ ้ ว ย กัั น อ ย่ ่ า ง ยั่่� ง ยืื น ” “ S t a y S u s t a i n a b i l i t y ”

น้ำ�ตาลบุรีรีมย์

เกี่ยวกับ
น้ำ�ตาลบุรีรัมย์
ABOUT BRR

เป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพผลผลิตอ้อย ผลผลิตน้ำ�ตาลทราย
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง0รวมทั้งสิ่งที่เหลือจากการปลูกอ้อยและผลผลิตน้ำ�ตาล ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยส่งเสริมชาวไร่อ้อยในพื้นที่บริเวณรอบโรงงานให้มีผลผลิตต่อไร่สูงและมีคุณภาพดี ด้วยหลักวิชาการ ด้วยความ
ใส่ใจ และความรับผิดชอบต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อย0พัฒนาระบบบริหารงานและการจัดการอย่างต่อเนื่อง0เพื่อความมั่นคง
ของผลผลิต0และผลกำ�ไรของเกษตรกรชาวไร่อ้อยและธุรกิจของกลุ่มบริษัทน้ำ�ตาลบุรีรัมย์พัฒนานวัตกรรมและสนับสนุนด้าน
การวิจัย0เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรและเกษตรกรชาวไร่อ้อย0ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
บุคลากรในองค์กรและเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้เติบโตมั่นคงไปพร้อมกัน0มุ่งต่อยอดอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่อ
เนื่องต่าง0ๆ0ทั้งด้านพลังงานทดแทน และด้านอื่น ๆ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพื่อการดำ�เนินธุรกิจที่เติบโต
อย่างยั่งยืน

Buriram Sugar Excellence in management and quality control of sugarcane production, sugar

product and all Residue form Sugarcane plantation and sugar production with standard and maximum
efficiency. Encourage the sugarcane farmer in the area around the factory to have high productivity and
good quality with the principle, care and responsibility for sugarcane farmers. Develop the administration and
management system continuously for the stability of the product and the profits of the sugarcane farmer and
the businesses of Buriram Sugar Group. Enhance innovation and research to increase organization and cane
growers’ efficiency and competitiveness. Encourage and support staffs and cane growers to learn new knowledge
for sustainable growth. Focus on the industry and development of by-product businesses both renewable energy and
the other area including increase the value of product for the growth of business sustainable.

ปริมาณการผลิตในการดำ�เนินธุรกิจของน้ำ�ตาลบุรีรัมย์ Production Volume
น้ำ�ตาลทรายดิบ Raw Sugar

ปุ๋ยอินทรีย์ Fertilizer

น้ำ�ตาลทรายขาว White Sugar

ดินปลูก Potting Soil

กากน้ำ�ตาล Molasses

กระแสไฟฟ้า Bio-Mass Electric Currents

179,338 ตัน/ปี - Tonnes/Year
65,493.2 ตัน/ปี - Tonnes/Year
72,531.1 ตัน/ปี - Tonnes/Year
หมายเหตุ

20,860.7 ตัน/ปี - Tonnes/Year
260.07 ตัน/ปี - Tonnes/Year

515,014 KWh/Year ปี

- น้ำ�ตาลทรายขาว คือน้ำ�ตาลทรายขาวธรรมดา น้ำ�ตาลทรายขาวบริสุทธ์ และน้ำ�ตาลทรายขาวชนิดพิเศษ
White sugar includes regular white sugar, refined white sugar, and extra refined white sugar.
- น้ำ�ตาล VHP คือ Very High Polarized Raw Sugar น้ำ�ตาล VHP เป็นน้ำ�ตาลทรายดิบที่มีความหวานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 99.4
VHP sugar refers to Very High Polarized raw sugar, a light brown raw sugar with a pol of more than 99.4%

รางวัล

ด้านความยัง่ ยืน
BRR'S
AWARDS FOR
SUSTAINABILITY

รางวัลหุ้นยั่งยืน

Thailand Sustainability Investment (THSI)
น้ำ�ตาลบุรีรีมย์ รับรางวัล Thailand Sustainability Investment

(THSI) หรือ หุ้นยั่งยืน ปี 2563 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย BRR เป็น
1 ใน 124 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นครั้งแรก ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท
ที่ให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับความรับผิด
ชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

Buriram Sugar

received the Thailand Sustainability
Investment 2020 (THSI), by the Stock Exchange of Thailand BRR
is one of 124 listed companies on sustainable stocks list which is
classified in a group of Agro & Food Industry. category. This reflects the
commitment of Buriram Sugar group to operate and place importance
to create sustainable business as well as focus on responsibility for the
environment, society and governance (ESG).

สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC-CGR)
น้ำ�ตาลบุรีรีมย์

ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against
Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่7 มิถุนายน 2561 และบริษัทได้เตรียมการที่จะ
ยื่นต่ออายุภายในช่วงไตรมาส 1 ปี2564โดยเน้น การระบุความเสี่ยงและมาตรการ
ควบคุมตรวจสอบที่เหมาะสม เพื่อยืนยันถึงการดําเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นการต่อต้าน
คอร์รัปชัน

Buriram Sugar On account of overseeing and monitoring

the compliance with the good corporate governance, this led to the result
of being assessedas “Excellent” (for 3 consecutive years in 2018, 2019,
and 2020) with the average score of 94% 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
Reportof Thai Listed Companies (CGR) in 2019 by Thai Institute of Directors (IOD).

รางวัลชนะเลิศ Energy Globe National Award 2019
Energy Globe National Award 2019 focusing on sustainable development
(102-12)

	ธุุรกิจิ โรงไฟฟ้้าชีีวมวล ดำำ�เนิินการโดยบริิษัทั บุุรีีรััมย์์พลัังงาน จำำ�กััด (“BEC”), บริิษัทั บุุรีีรััมย์์ เพาเวอร์์
จำำ�กััด (“BPC”) และบริิษัทั บุุรีีรััมย์์เพาเวอร์์ พลััส จำำ�กััด (“BPP”) โดยมีีแนวคิิด “พลัังงานไฟฟ้้า เพื่่อ� ชุุมชนและสัังคม”
ซึ่่ง� ยึึดถืือมาโดยตลอด ทั้้ง� นี้้น� อกจากการผลิิตไฟฟ้้าที่่มีีปร
� ะสิิทธิภิ าพแล้้วการรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อม และการคำำ�นึึงถึึงชุุมชน
และสัังคม รวมทั้้ง� ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย ยัังเป็็นพัันธกิิจในการดำำ� เนิินงาน ของกลุ่่�มธุุรกิจิ โรงไฟฟ้้าของกลุ่่�มน้ำำ�ต
� าลบุุรีีรััมย์์โดย
เห็็นได้้จากรางวััลหรืือการรัับรองคุุณภาพที่่�กลุ่่�มบริิษััททั้้�งโรงไฟฟ้้าได้้รัับ อาทิิ รางวััลธรรมาภิิบาลธุุรกิิจดีีเด่่น
ระดัับจัังหวััด ประจำำ� ปีี 2559 การรัับรองอุุตสาหกรรม สีีเขีียวระดัับ 2 (ปฏิิบัติั กิ ารสีีเขีียว Green Activity) และ
ระดัับ 3 (ระบบสีีเขีียว Green System) สำำ�หรัับในปีี 2561 นั้้น� กระทรวงพลัังงาน โดยกรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและ
อนุุรักษ์
ั พ์ ลัังงาน (พพ.) ได้้จัดก
ั ารประกวด Thailand Energy Awards 2018 ซึ่่ง� BPC ได้้รับั รางวััล ดีีเด่่น ด้้าน
พลัังงานทดแทน ประเภทโครงการผลิิตไฟฟ้้าและความร้้อนร่่วม พร้้อมกัันนั้้น� ยัังได้้เข้้าร่่วมประกวด 36th ASEAN Ministers
on Energy Meeting (36 AMEM) ที่่ปร
� ะเทศสิิงคโปร์์และ BPC ได้้รับั รางวััล รองชนะเลิิศ ประเภทโรงไฟฟ้้าพลัังงานความ
ร้้อนร่่วม
และในปีี 2562 ได้้รัับรางวััลงวััลชนะเลิิศ Energy Globe National Award 2019 ประเภทโรงไฟฟ้้าชีีว
มวลจาก Mr.Gunther Sucher กงสุุลฝ่่ายการพาณิิชย์์สถานทููตออสเตรีียประจํําประเทศไทยโดยรางวััลดัังกล่่าวเป็็นรางวััล
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สํําคััญซึ่่�งจะมอบให้้กัับโครงการที่่�มีีความโดดเด่่นด้้านแนวยปฏิิบััติิที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับแนวทางการ
พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
Biomass Power Plant Business operated by Buriram Energy Co., Ltd. (“BEC”), Buriram
Power Co., Ltd. (“BPC”) and Buriram Power Plus Co., Ltd. (“BPP”). Power plant business group has
operated the business with the commitment concept as “The electrical energy for community and
society”. Apart from the efficiency of electrical production, saving environment and taking community,
society and stakeholders into account are the important mission for business operation of power plant
business group of BSG which is reflected from the awards and the certificates that the company received, for example, 2016 Good Governance Business Group Award in the provincial level. Moreover,
the company received the Green Industry Level 2 (Green Activity) and Green Industry Level 3 (Green
system). In 2018, BPC received the Excellence Award for the bagasse-fired cogeneration power plant
project from Air Chief Marshal Prajin Jantong, Deputy Prime Minister and Minister of Justice in
Thailand Energy Awards 2018 Event, hosted by the Department of Alternative Energy Development
and Efficiency - Ministry of Energy, and it also achieved the First-runner up Award on the cogeneration
category at the 36th ASEAN Ministers on Energy Meeting (36 AMEM) in Singapore
BPC received the winning award for Energy Globe National Award 2019 as a biomass
power plant by Mr. Gunther Sucher, the Consul of Commerce, at Austria Embassy of Thailand. Energy Globe National Award is a prestigious environmental award. It is awarded annually to projects
focusing on sustainable development.

ห่วงโซ่แห่งคุณค่า น้ำ�ตาลบุรีรัมย์
BRR Value Chain
ไรออยของนักธุรกิจไรออย
Farmer Farm

คารบอนเครดิต
Carbon Credit

โรงงานไฟฟาช�วมวลในโรงงานน้ำตาล
Bio Mass Power Plant in Sugar Factory

โรงงานน้ำตาล
Sugar Mill

ชานออย
Bagasse

สังคมคารบอนต่ำ
Low Carbon Society

ผลิตภัณฑน้ำตาล
Sugar Products

กากน้ำตาล
Molasses

กากหมอกรอง
Filter Cake

ลูกคา / อุตสาหกรรม
Customer / Industrial

น้ำทิ�ง
Waste Water

การบำบัดน้ำเสีย
Waste Water Treatment
ข�้เถา
Ash

โรงงานไฟฟาช�วมวล
Bio Power

โรงงานเยื่อกระดาษ
Bio Power

จัดเก็บในโมลาสแท็งก
Molasses Tank

โรงงานปุยอินทร�ย
Organic Fertilizer

น้ำที่ผานการบำบัด
Treated Water

การไฟฟาสวนภูมิภาค
Provincial Electricity
Authority (PEA)

ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑชานออย
Bagasse Products

ลูกคา
Customer

ลูกคา / เกษตรกรชาวไรออย
Customer / Farmers

การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
(STAKEHOLDER ENGAGEMENT)

น้ำ�ตาลบุรีรีมย์

การมีส่วนร่วม
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
STAKEHOLDER
ENGAGEMENT

ให้ความสำ�คัญต่อการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสียด้วยการสื่อสารเป็นประจำ�อย่างต่อเนื่องผ่าน
กระบวนการสื่อสารและช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อ
สร้างความเข้าใจถึงประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ และ
รับข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมาบูรณาการเข้า
กับกระบวนการตัดสินใจ และวางแผนการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัท ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายให้องค์กรเติบโตได้
อย่างยั่งยืนน้ำ�ตาลบุรีรัมย์ได้วิเคราะห์ทบทวนผลกระทบใน
กระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
จากนั้นทางผู้บริหารได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยในปัจจุบันน้ำ�ตาลบุรีรัมย์มีผู้มีส่วน
ได้เสีย 6 กลุ่มได้แก่ นักธุรกิจไร่อ้อย(เกษตรกร), ผู้ถือหุ้น
ลูกค้าและผู้บริโภค พนักงาน คู่ค่้าและคู่สัญญา ชุมชนและสิ่ง
แวดล้อม

ผู้ถือหุ้น
Shareholders

Buriram Sugar

places great importance
on stakeholder groups. We ensure regular
communication through appropriate channels to
promote an understanding about important issues
and listen to their feedbackand suggestions, which
are valuable for the company’s decision making and
strategic planning. By doing so, we believe that the
company will achieve sustainable growth. We review,
and analyzes the impact to stakeholders throughout
the value chain. The company’s managementtakes
part in the selection process of relevant stakeholders.
Currently, there are major 6 groups of stakeholders,
namely: Cane farmer, Share Holder, Customers and
consumers, employees, Trade Partners and Contractors and Community and Environments.

นักธุรกิจไร่อ้อย (เกษตรกร)
Farmers

น้ำ�ตาลบุรีรัมย์
BURIRAM SUGAR

คู่ค้าและคู่สัญญา
BURIRAM SUGAR

พนักงาน
Empoyee

ลูกค้า ผู้บริโภค
Consumer

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
BURIRAM SUGAR

ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
Stake Holder

บทบาทต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย บริิษัทั น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ จำำ�กััด(มหาชน) ได้้มีีการดููแลและคํํานึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม โดย
เฉพาะในเรื่่�องสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียตามกฎหมายหรืือข้้อตกลงที่่�มีีกัับบริิษััทฯและได้้กํําหนดแนวทางการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
แต่่ละกลุ่่�มไว้้อย่่างชััดเจนใน.“คู่่�มืือหลัักการกํํากัับดููแลกิิจการ” เพื่่�อให้้บุุคลากรทุุกระดัับยึึดถืือเป็็นแนวปฏิิบััติิโดยถืือเป็็นภาระหน้้า
ที่่�ที่่�สํําคััญของทุุกคน ดัังนี้้�
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:

ผู้มีส่วนได้เสีย
Stakeholder
ผู้ถือหุ้น
Shareholders

แนวทางการปฏิบัติ
Practicing Guideline
มุ่่�งเน้้นการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์และโปร่่งใสในการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญทั้้�งข้้อมููลทางด้้านการเงิินและ
ข้้อมููลอื่่�นที่่�เกี่่ย� วข้้องต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน และทัันเวลา
Focus on fair and transparent practices on information disclosure – financial and other. Our
financial data is linked to the Stock Exchange of Thailand website. It is reachable to all interested
party.

ลูกค้า
Comsumer

ให้้ความสำำ�คััญในการผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์และการบริิการที่่�มีีคุุณภาพภายใต้้เงื่่�อนไขที่่�เป็็นธรรม
รวมทั้้�งการรัักษาความลัับของลููกค้้า โดยไม่่นำำ�ไปเปิิดเผยหรืือใช้้ในประโยชน์์ในทางมิิชอบ
Emphasis on manufacturing and distribution of high quality products and services on a fairness
basis. Customers confidential is to be strictly kept.

พนักงาน
Staffs

ปฏิิบััติิต่่อพนัักงานทุุกคนอย่่างเป็็นธรรม โดยให้้ค่่าตอบแทนและสวััสดิกิ ารที่่�เหมาะสม กำำ�หนดนโยบาย การดููแล
ความปลอดภััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน รวมทั้้�งการสนัับสนุุนการพััฒนาความรู้้�และความสามารถของ
พนัักงาน
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.

คู่ค้าและ คู่สัญญา
ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขทางธุุรกิิจต่่อคู่่�สััญญาที่่�ได้้ตกลงกัันไว้้อย่่างเป็็นธรรม และมีีจรรยาบรรณที่่ดีี� ในการดำำ�เนิิน
Trade Partners and ธุุรกิิจ ตลอดจนปฏิิบััติติ ามข้้อกำำ�หนดของกฏหมายและกฏระเบีียบต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Contractors
Follow rules, regulations and agreed contract on fairly basis.
ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม
Community and
Environments

ให้้ความสำำ�คััญและรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคม โดยสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่างๆ กัับชุุมชนที่่�บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�
ตามโอกาส รวมทั้้�งปฏิิบััติติ ามกฏหมาย และระเบีียบข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเคร่่งครััด
และวางแนวทางในการควบคุุมผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�อง
Give priority to community and society’s responsibility. Support activities with communities as
well as adhere to environmental law.

กลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย
Stake holder Classifield

ผู้มีส่วนได้เสีย
Stakeholder
1.

	กลุ่่�มของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�มที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในการมีีส่่วนร่่วมกำำ�หนดประเด็็น
ความสำำ�คััญที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียซึ่่�งในแต่่ละกลุ่่�มมีี ดัังนี้้� Each stakeholder that has been affected from company business’s
operations is to be able to raise these issues.

ผู้มีส่วนได้เสีย
Stakeholder
นักธุรกิจไร่อ้อย
(เกษตรกร)
Farmers

ช่องทาง
Channel
1.
2.
3.

2.
3.

ลูกค้า
Comsumer

2.

พนักงาน
Staffs

3.
4.
5.
6.

1.

ผู้ถือหุ้น
Shared
Holder

ประเด็นที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสีย
Issues from stakeholders

ช่องทาง
Channel

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

มีีการตรวจเยี่่�ยมเกษตรกร Farmers’ visits
การประชุุม อบรม สััมมนา
Meeting, training, seminar
การเชิิญนัักธุุรกิิจไร่่อ้้อยร่่วมงานหรืือกิิจกรรม
ต่่างๆFarmers are invited to join ceremonial
activities and others

1. การเพิ่่�มผลผลิิต ลดต้้นทุุน
Increase productivity and cost saving
2. การพััฒนาเกษตร Agricultural development
3. ราคาอ้้อยที่่�เหมาะสม Appropriate cane price
4. ความยั่่�งยืืนทางอาชีีพและวััตถุุดิิบ(อ้้อย)
Raw material sustainable

รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี Minutes of the
Ordinary General Meeting of Shareholders
รายงานประจำำ�ปีี Annual Report
การเปิิดเผยข้้อมููลต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
SET information disclosure
การจััดประชุุมวิิเคราะห์์รายไตรมาส
Quater’s Analyst meeting
การจััดประชุุมแนะนำำ�การลงทุุน
Investment Consult Meeting
การสื่่�อสารผ่่านระบบต่่างๆ เช่่น โทรศััพท์์ เว็็บไซต์์ อีีเมล์์
Communications via telephone, website, and
email.
การเยี่่�ยมชมกิิจการ Site visit
การเยี่่�ยมลููกค้้า Customers’ visit
การเชิิญลููกค่่าเยี่่�ยมชมโรงงาน Factory’s visit
การสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า
Customers’ satisfaction survey
การสื่่�อสารผ่่านระบบต่่างๆ เช่่น โทรศััพท์์ อีีเมล์์ เว็็บไซต์์
Communications via telephone, website and
email
การสอบถามหรืือร้้องเรีียนผ่่านช่่องทางที่่�จััดไว้้
Enquiry and complaint via arranged channels

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

1. สิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพ Quality products
2. การส่่งมอบสิินค้้าตรงตามความต้้องการ,
ตรงเวลา On time delivery
3. ราคาที่่�เหมาะสม Appropriate price

คู่ค้าและ คู่สัญญา
Trade
Partners and
Contractors
ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม
Community
and
Environments

1.
2.
3.
4.

จดหมายข่่าวภายใน บอร์์ดประชาสััมพัันธ์์ Internal
newsletter PR board
การสื่่�อสารผ่่านระบบต่่างๆ เช่่น vdo conference
Communication via video conference, email
การประชุุม อบรม สััมมนา
Meeting, training, seminar
การประชุุมสายงานประจำำ�เดืือน
Annual department meeting
การประชุุมระหว่่างหััวหน้้างานกัับพนัักงาน
Department meeting
การประเมิินผลงานพนัักงานประจำำ�ปีี
Annual staffs assessment
การประชุุม อบรมในโอกาสต่่างๆ Meeting and training
การเข้้าร่่วมกิิจกรรมของบริิษััท
Participate in company activities
การสื่่�อสารผ่่านระบบต่่างๆ เช่่น โทรศััพท์์ อีีเมล์์ เว็็บไซต์์
Communication via telephone, email, website
การสอบถามหรืือร้้องเรีียนผ่่านช่่องทางที่่�จัดั ไว้้
Enquiry and complaint via arranged channels

1. การพบปะชุุมชน Communities’ meeting
2. การร่่วมกิิจกรรมต่่างๆงของชุุมชน
Joint activities organizing
3. กิิจกรรมส่่งเสริิมอาชีีพภายในชุุมชน
Career development
4. โครงการพััฒนาด้้านการศึึกษา
Educational Development project

ประเด็นที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสีย
Issues from stakeholders
1. สิิทธิปร
ิ ะโยชน์์และค่่าตอบแทนที่่�แข่่งขัันได้้
competitive fringe benefits and saraly
2. ความก้้าวหน้้าตามตำำ�แหน่่งงาน career path
3. การพััฒนาตนเอง Self Development
4. ความปลอดภััยในการทำำ�งาน Work Safety
5. สวััสดิิการ Walefare

1.

การจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่ยุ� ุติิธรรม และ มีีความโปร่่งใส
Fair and transparent purchasing system
2. การจ่่ายค่่าสิินค้้า/ค่่าจ้้างตรงเวลา On-time
payment
3. ราคาทีีเหมาะสม
Appropriate price

1. การลดภาวะ-ผลกระทบจากการผลิิตของ โรงงาน
.......Reduce pollution from factory
2. การส่่งเสริิมและการจ้้างงานภายในชุุมชน
Reduce pollution from factory
3. การสนัับสนุุนกิิจกรรมภายในชุุมชน
Support communities’ activities
4. การยกระดัับความเป็็นอยู่่�ภายในชุุมชน
Enhance communities’ living standard

Good Governance and Ethics in development and management

ความโปร่่งใสและการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
(102-18,205-2,102-12)

ความมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาองค์์กรให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนด้้วยหลัักธรรมาภิิบาลและจริิยธรรม เป็็น
อีีกสิ่่�งหนึ่่�งที่่�กลุ่่�มบริิษััทให้้ความสำำ�คััญและพััฒนามาอย่่างต่่อเนื่่�องกลุ่่�มบริิษััทดำำ�เนิินงานดว้้ยความโปร่่งใส
โดยมีีการเปิิดเผยข้้อมููลตามหลัักเกณฑ์์ที่่�เหมาะสม เพื่่�อสร้้างความเป็็นธรรมและเสริิมสร้้างความเท่่าเทีียม
กัันระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย นอกจากนั้้�นยัังจััดให้้มีีระบบการตรวจสอบภายในโดยผู้้�ตรวจสอบอิิสระภายใน
และภายนอกองค์์กร เพื่่�อความถููกต้้องและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินกิิจการ
โดยในปีี 2562 บริิษัทมีี
ั ความมุ่่�งมั่่�นสานต่่อการดำำ�เนิินตามนโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน ตลอด
จนการสื่่�อสารและประกาศเรื่่�องดัังกล่่าวไปยัังคู่่�ค้้าและผู้้�เกี่่ย� วข้้องทุุกภาคส่่วน รวมทั้้�งได้้จัดั อบรมให้้บุุคลากร
และรณรงค์์ภายในองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง
นอกจากนี้้�ได้้เปิิดช่่องทางการแจ้้งข้้อร้้องเรีียนและข้้อเสนอแนะ
(Whistleblowing) เพื่่�อรัับข้้อร้้องเรีียนจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียผ่่านกล่่องรัับความคิิดเห็็นและทางไปรษณีีย์์ซึ่่�งส่่ง
ถึึงประธานกรรมการ ธรรมาภิิบาลโดยตรงโดยในปีีที่่�ผ่่านมาไม่่ปรากฏข้้อร้้องเรีียนจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
นอกจากน้ัั�นกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังได้้ทบทวนคู่่�มืือการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� และจรรยาบรรณธุุรกิจิ ฉบัับ
ปรัับปรุุงครั้้�งที่่� 4 ซึ่่�งประกาศใช้้ในปีี 2562 และเผยแพร่่คู่่�มืือดัังกล่่าวบนเว็็ปไซต์์ของบริิษััท เพื่่�อให้้สาธารณชน
รัับทราบด้้วยนอกจากนั้้�นตามที่่�บริิษััทได้้รัับการรัับรองฐานะสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่่อต้้านการทุุจริิต(Collective Action Coalition Against Corruption หรืือ CAC) เมื่่�อวัันที่่�7 มิิถุุนายน
2561 บริิษััทได้้เตรีียมการที่่�จะยื่่�นต่่ออายุุภายในสิ้้�นปีี2563โดยเนน้้การระบุุความเสี่่ย� งและมาตรการควบคุุม
ตรวจสอบที่่�เหมาะสม เพื่่�อยืืนยนััถึึงการดา เนิินงานต่่าง ๆที่่�เป็็นการต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั ัน
	ทั้้�งนี้้� จากความมุ่่�งมัันในการดํําเนิินงานด้้านการกํํากัับดููแลกิิจการที่่ดีี� มาอย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้
บริิษััทได้้รัับผลประเมิินระดัับ ่่ “ดีีเลิิศ” หรืือ“Excellent”จากโครงการสํํารวจการกํํากัับดููแลกิิจการของบริิษััท
จดทะเบีียน ซึ่่�งจััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย(IOD) ติิดต่่อกััน 3 ปีีซ้้อน ในปีี 2561,
2562 และปีี 2563โดยปีี 2563 มีีระดัับคะแนนเฉลี่่ย� อยู่่�ที่ร้่� ้อยละ 94 ซึ่่� งสููงกว่่าคะแนนเฉลี่่�ยโดยรวมของบริิษััท
ที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

The commitment in organization sustainable development with good governance and ethics is one
of important issues of BSG has prioritized and developed constantly. BSG has operated the business in accordance with transparency which is disclosure the information pursuant to the appropriate regulations as
required to generate the fairness as well asthe equality among shareholders. Furthermore, the internal audit
system proceeded by independent internal and externalauditors was conducted to generate the accuracy and
transparency in the business operation.
In 2019, Buriram Sugar Public Company Limited (“BRR”) has determined to conduct businesses in
accordance with the policy and measures on anti-corruption continuously, as well as informed and communicated such matter to business partners and related parties, including organized in-house seminars and
campaigns for the personnel in the organization. Furthermore, the company has opened the channel for receiving the complaint and suggestion (Whistleblowing) for the complaint from stakeholders through the
suggestions box and postage which will be sent directly to the Chairman of Corporate Governance Committee.
However, there was no any whistleblowing issue or suggestion received from stakeholders in the previous
year. Additionally, BSG reviewed the Good Corporate Governanceand Code of Conduct Handbook 4th Editioneffectively in 2019,and the handbook was published on the company’s website.
However, the companies received a Collective Action Coalition Against Corruption or CAC on June
7, 2018 which must be renewed every three years. It requires the relevant documents regarding risk determination and suitable supervising standard to affirm anti-corruption operation.
On account of overseeing and monitoring the compliance with the good corporate governance, this
led to the result of being assessed as “Excellent” (for 3 consecutive years in 2018, 2019, and 2020) with
the average score of 94% 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 Reportof Thai Listed
Companies (CGR) in 2019 by Thai Institute of Directors (IOD).

ISO 9001:2015 ระบบบริิหารงานคุุณภาพ
ISO 9001:2015 Quality Management System
HACCP0(การวิิเคราะห์์จุุดอัันตรายและจุุดวิิกฤตที่่�ต้้องควบคุุม)0เป็็นระบบมาตรฐานและข้้อกำำ�หนดสำำ�หรัับระ
ดัับความปลอดภััยโดยการวิิเคราะห์์อัันตรายและจุุดวิิกฤติิในการผลิิตครอบคลุุมทุุกขั้้�นตอนของการผลิิต
อาหารเพื่่�อป้้องกัันและรัักษาความปลอดภััยจากการปนเปื้้�อนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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.

น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ให้้ความสำำ�คััญในการผลิิต จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพ ภายใต้้เงื่่�อนไขที่่�เป็็น
ธรรม มุ่่�งผลิิตสิินค้้าที่่�ไม่่ทำ�ำ ลายและส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งรัักษาความลัับของลููกค้้า โดยไม่่นำำ�ไปเปิิด
เผยหรืือใช้้ประโยชน์์ในทางที่่�มิิชอบสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีโดยคำำ�นึึงถึึงลููกค้้าและผู้้�บริิโภคภายใต้้สโลแกน
“น้ำำ��ตาลสีีรำำ�ธรรมชาติิ คุุณภาพเพื่่�อการบริิโภค”
ควบคุุมคุุณภาพสิินค้้าให้้เป็็นไปตามมาตรฐานสากล มีีการใช้้และปรัับปรุุงเทคโนโลยีีให้้ทัันสมััยเพื่่�อ
ความมั่่�นใจแก่่ ผู้้�บริิโภคว่่าจะได้้รัับสิินค้้าตามมาตรฐานต่่างๆ เช่่น GHP, HACCP, HALAL, ISO9001:2015
ระบบอุุตสาหกรรมสีีเขีียว ระดัับ 3 ,อย.,มอก., และได้้รัับการรัับรองการขึ้้�นทะเบีียนโรงงานผลิิตสิินค้้าพืืช จากกรม
วิิชาการเกษตรควบคุุมขั้้�นตอนการผลิิตสิินค้้าอย่่างมีีมาตรฐานเพิ่่�ม ปรัับปรุุง ปรัับเปลี่่�ยน ขนาดของสิินค้้าเพื่่�อ
ตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภคมุ่่�งเน้้นถึึงความสำำ�คััญของลููกค้้า(ตััวแทนจำำ�หน่่าย)โดยมีีการจััดกิิจกรรม
สานสััมพัันธ์์และดููแลหลัังการขายแสดงถึึงความใส่่ใจในเรื่่�องของ สิ่่�งแวดล้้อมต่่างๆ เช่่น การเข้้าร่่วมโครงการธร
รมาภิิบาลสิ่่�งแวดล้้อม, Green Industry ระดัับ 3 (ระบบสีีเขีียว),Carbon footprint, Water Footprint, รวมถึึง
อยู่่�ในช่่วงการดำำ�เนิินการจััดทำำ� 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.

GHP การปฏิิบััติิสุขลั
ุ ักษณะที่่�ดีี ( Good Hygiene Practice) เป็็นมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวกัับหลัักปฏิิบััติิที่ดีี่� ในการ
บริิหารความปลอดภััยในการผลิิตอาหารในกระบวนการผลิิต
GMP (Good Manufacturing Practice) is a good practice in food production, a quality assurance system has been operating in food production to ensure the safety of consumers and
insuring the principles of GMP coverage from the location of the establishment.
เครื่่�องหมาย HALAL คืือมาตรฐานรัับรองการผลิิตที่่�ถููกต้้องตามหลัักบััญญััติิของศาสนาอิิสลาม
HALAL is The certification authority and permission to use the Halal certification is the authority of Islamic organizations.
ฉลากคาร์์บอนและคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ คืือ การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากกิิจกรรมต่่างๆ ในการผลิิตน้ำำ��ตาล
ทรายCARBON LABEL & CARBON FOOTPRINT
ปฏิิบััติิการสีีเขีียว การดํําเนิินกิิจกรรมตามนโยบาย เป้้าหมายและแผนงานที่่�กํําหนดเพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อมอย่่างเป็็นรููปธรรมสํําเร็็จตามความมุ่่�งมั่่�นที่่�ตั้้�งไว
Green Activity Activities in compliance with policy, goals and plans which have been set to
reduce concretely environmental impacts as commitment states
KOSHER พิิสููจน์์ว่่าอาหารที่่�ผลิิตนั้้�นจััดทำำ�ขึ้้�นตามความเชื่่�อของชาวยิิวเรีียกว่่าใบรัับรองโคเชอร์์ นอกเหนืือ
จากกฎทางศาสนาแล้้วเอกสารนี้้�แสดงให้้เห็็นว่่าอาหารมีีคุุณภาพสููงเหมาะสำำ�หรัับสุุขภาพของมนุุษย์์และเชื่่�อถืือได้้
KOSHER proving that the food produced is prepared in accordance with Jewish beliefs is called the Kosher
Certificate. In addition to religious rules, this document shows that foodstuffs are of high quality, suitable for
human health and reliable

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

Energy Efficiency

Greenhouse Gas Emissions

(302-1)
	น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ให้้ความสำำ�คััญต่่อการจััดการด้้านพลัังงานและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิ
อากาศเพื่่�อไม่่ให้้ส่่งผลกระทบต่่อชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อมและยัังช่่วยในการประหยััดค่่าใช้้จ่่ายด้้านพลัังงาน
รวมทั้้�งผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียยัังให้้ความสำำ�คััญต่่อประเด็็นการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและภาวะโลก
ร้้อนซึ่่�งมีีสาเหตุุจากการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เพราะพลัังงานเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นของมนุุษย์์ในโลกปััจจุุบัันและ
ทวีีความสำำ�คััญขึ้้�นเมื่่�อโลกยิ่่�งพััฒนามากยิ่่�งขึ้้�นการผลิิตพลัังงานค่่อยๆเปลี่่�ยนไปเป็็นการผลิิตพลัังงานที่่�
ต้้องอาศััยเทคโนโลยีีในการผลิิตมากยิ่่�งขึ้้�น
BRR gives priority to energy management and pollution control to minimize effects
on communities and environment as well as to cost of production.

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์)
6,506,750

6,506,750

น้ำำ ��ตาล Sugar

2,673,673

ไฟฟ้้า
Bio-mass Power

141,104.13

2562

2563

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน (กิกะจูน)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์)

3,477,165.7
2,112,860.12
1,470,389.25

2562

1,112.5

น้ำำ ��ตาล Sugar
918,634.78

2563

759.9

ไฟฟ้้า
Bio-mass Power

415.37

617.55

ไฟฟ้้า
Bio-mass Power

หมายเหตุ

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

2562
หมายเหตุุ
•
•
•

น้ำำ ��ตาล Sugar

2563

ปริิ มาณการปล่่อยก๊๊ าซเรืื อนกระจกทางตรง คืือ ปริิ มาณการใช้้ น้ำำ ��มัันดีีเซล/
เบนซิิน/LPG (หน่่วยเป็็ นลิติ ร) X ค่่าปล่่อยก๊๊ าซเรืือนกระจก (Emission factor)
= หน่่วยตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
ปริิ มาณการปล่่อยก๊๊ าซเรืื อนกระจกทางอ้้ อม คืือ ปริิ มาณการซื้้ �อไฟฟ้้าจาก
หน่่วยงานภายนอก (หน่่วยเป็็ น MW/H) X ค่่าปล่่อยก๊๊ าซเรืื อนกระจก
(Emmission factor) = หน่่วยตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
ค่่ า ปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืื อ นกระจก (Emission factor) อ้้ า งอิิ ง จากองค์์การ
บริิ หารก๊๊ าซเรืื อนกระจก (TGO) องค์์การมหาชน

	น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ได้้ดำำ�เนิินการมาตรการเพื่่�อลดการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมโดยการลดการ
ใช้้พลัังงานในกระบวนการผลิิตและในสำำ�นัักงานไปพร้้อมกัับการ
ส่่งเสริิมการเพิ่่�มแหล่่งกัักเก็็บก๊๊าซเรืือนกระจก ด้้วยการสร้้าง
พื้้�นที่่�สีีเขีียวในสถานประกอบการ และกิิจกรรมการปลููกต้้นไม้้
ภายในชุุมชนและจัังหวััดบุุรีีรััมย์์ ตลอดจนการให้้ความร่่วมมืือ
กัับทั้้�งภาครััฐ และองค์์กรต่่าง ๆ โดยมีีแนวทางที่่จ� ะจััดกิิจกรรม
ลดการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ดัังนี้้�
1. มุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�ในการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกใน
จัังหวััดบุุรีีรััมย์์โดยใช้้เทคโนโลยีีที่่�สะอาดและมีีประสิิทธิิภาพ
ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ แผนระยะยาวในการบริิ ห ารก๊๊ า ซเรืือน
กระจกของทั้้�งองค์์กร
2. ส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นาการดำำ� เนิิ น โครงการและการจัั ด
กิิจกรรมเพื่่�อลดก๊๊าซเรืือนกระจกของทั้้�งองค์์กร
3. ส่่งเสริิมการวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรม เพื่่�อ
ให้้เกิิดการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกอย่่างยั่่�งยืืนให้้
สอดคล้้องกัับการปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิ
อากาศ
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.

การจัดการสิ่งแวดล้อม

	น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรม 3R ซึ่่�งได้้กำำ�หนดแนวทางในการบริิหารจััดการ
น้ำำ��ในระบบ โดยนำำ�หลัักคิิดด้้าน 3Rs (Reduce/Reuse/Recycle)มาประยุุกต์์ใช้้ในการดำำ�เนิิน
งานเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�กระบวนการผลิิตน้ำำ��ตาลที่่ส่� ่งผล กระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมน้้อยที่่�สุุด และมีีการ
บริิ ห ารจัั ดก ารใช้้ ท รัั พ ยากรธรรมชาติิ ไ ด้้ อ ย่่ า งคุ้้�มค่่ า มากที่่� สุุ ด ในการลดปริิ ม าณ
(Reduce) ของเสีียที่่�อาจเกิิดขึ้้�น น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์นำำ�หลัักในการบริิหารงานตามแนวทาง 3Rs
มาประยุุกต์์ใช้้ ซึ่่�งช่่วยให้้กระบวนการผลิิตน้ำำ��ตาลมีีประสิิทธิิภาพและช่่วยลดปริิมาณของเสีียที่่�
อาจเกิิดขึ้้�นลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง ความพยายามในการจััดการของเสีียที่่�ให้้มีีประโยชน์์และ
สร้้ า งมูู ล ค่่ า เพิ่่� ม ด้้ ว ยวิิ ธีีก ารนำำ�กลัั บ มาใช้้ ซํ้้� า (Reuse)และกระบวนการนำำ�กลัั บ มาใช้้
ใหม่่(Recycle) ซึ่่�งน้ำำ�ต
� าลบุุรีีรััมย์์มีีการนำำ�น้ำ�กลั
ำ� ับมาใช้้ 100 % ดัังนี้้�

Environment Management

(303-1),(303-3),(303-5)
	การสููบน้ำำ��จากแหล่่งน้ำำ��ดิิบเพื่่�อนำำ�มาใช้้ในกระบวนการผลิิตน้ำำ��ตาลจะ
แบ่่งเป็็น 2 ส่่วนหลััก คืือ น้ำำ��ใช้้ในกระบวนการผลิิต และน้ำำ��ใช้้ในสำำ�นัักงาน น้ำำ��ทิ้้�ง
จากกระบวนการผลิิตน้ำำ��ตาลส่่วนใหญ่่เป็็นน้ำำ��จากระบบหล่่อเย็็นที่่�ใช้้ในการแลก
เปลี่่�ยนอุุณหภููมิิ โดยน้ำำ��ที่่�ใช้้แล้้วจะถููกส่่งเข้้าสู่่�ระบบบำำ�บััดโดยไม่่มีีการปล่่อยน้ำำ�ทิ้้
� �ง
ออกสู่่�ภายนอก ด้้วยการบำำ�บััดทางชีีวภาพ (บ่่อปรัับเสถีียร) พร้้อมทั้้�งทำำ�การลด
อุุณหภููมิิให้้ใกล้้เคีียงกัับสภาพธรรมชาติิ ก่่อนน้ำำ�� มาเข้้ากระบวนการบำำ�บััดเพื่่�อนำำ�
น้ำำ��กลัับไปใช้้ซ้ำำ��ในกระบวนการผลิิต ซึ่่�งน้ำำ��ดิิบที่่�ใช้้ในกระบวนการผลิิตใช้้น้ำำ��จาก
แหล่่งน้ำำ��ภายใน 100% โดยไม่่มีีการนำำ�น้ำ�จ
ำ� ากภา ยนอกเข้้ามาใช้้ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
คุุณภาพน้ำำ��ที่่�ใช้้ในกระบวนการผลิิตนั้้�นได้้รัับการรัับรองน้ำำ��ให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน
ที่่�กำ�ำ หนด คืือ มาตรฐานกรมโรงงานอุุตสาหกรรมกระทรวงอุุตสาหกรรม
เพื่่�อป้้องกัันผลกระทบต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพของแหล่่งรองรัับน้ำำ��
	น้ำำ��ต าลบุุ รีี รัั ม ย์์ ได้้ ร ณรงค์์ แ ละสร้้ า งจิิ ตสำำ�นึึก อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งในการ
อนุุรัักษ์์ทรััพยากรน้ำำ��และใช้้น้ำ�ำ� อย่่างคุ้้�มค่่าทั้้�งภายในและภายนอกบริิษััท เช่่น การ
รวบรวมน้ำำ��ฝนลงในบ่่อน้ำำ��ของโรงงานการส่่งเสริิมการปลููกป่่าเพื่่�อเพิ่่�มพื้้�นที่่�
สีีเขีียวและพืืชคลุุมดิิน
Ground water is being used in 2 parts production process
and Offif ice 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.

R

educe โดยการลดปริมาณการใช้น�้ำของโรงงานคือช่วงผลิตของโรงงานจะ

นำำ�น้ำำ��คอนเดนเสท (น้ำำ��ที่่�เกิิดจากการควบแน่่นของไอน้ำำ��) มาใช้้ในกระบวนการผลิิตเพื่่�อ
ลดการใช้้น้ำำ��อ่่อนควบคุุม อััตราโบลว์์ดาวน์์ (blow down) ของหม้้อไอน้ำำ�� ให้้เหมาะสม ควบคุุม
การใช้้น้ำำ��อ่่อนในจุุดที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อลดการใช้้สารเคมีี/น้ำำ��

R

euse โดยการน�ำน�้ำใช้ซ�้ำ/ใช้น�้ำอย่างคุ้มค่า.คือ.น�ำน�้ำจากระบบหล่อเย็นเครื่องจักร

(condenser water) นำำ�มาใช้้ในการล้้างหม้้อต้้ม ฉีีดล้้างพื้้�นอาคารผลิิตนำำ�น้ำำ��จากระบบ
หล่่อเย็็นเครื่่�องกลั่่�นห้้องปฏิิบััติิการมาใช้้ซ้ำำ�� ..การนำำ�น้ำำ��โบลว์์ดาวน์์จากระบบหอหล่่อเย็็น
(condenser water) รวมเข้้าสู่่�ระบบน้ำำ�� คอนเดนเซอร์์

R

ปริมาณน้ำ�ดิบที่ใช้ในผิวดิน
(ลูกบาศก์เมตร)
3.788,163
2,049,867

น้ำำ ��ตาล Sugar
ไฟฟ้้า

1,040,650
836,865
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ecycle โดยการน�ำน�้ำทั้งหมดในกระบวนการผลิตน�ำมาใช้ซ�้ำในกระบวนการผลิต และ
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Bio-mass Power

มีีการแบ่่งน้ำำ��ไปใช้้ประโยชน์์อย่่างอื่่�น เช่่น น้ำำ��เสีียที่่ผ่� ่านการบำำ�บัดั แล้้วจะถููกส่่งกลัับมาใช้้
ในระบบหล่่อเย็็นคอนเดนเซอร์์ระบบดัับเพลิิง..การฉีีดสเปรย์์น้ำำ��พรมกองเก็็บกากอ้้อยฉีีดพ่่น
ถนนภายในโรงงานและชุุมชน และการรดน้ำำ�ต้
� ้นไม้้และพื้้�นที่่สีี� เขีียว
ประโยชน์์จากการเข้้าร่่วมโครงการ 3R
1. นำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ซ้ำำ��ได้้ทั้้�งหมด
2. ทำำ�ให้้มีีน้ำำ��พอเพีียงในการะบวนการผลิิต
3. ลดผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อมที่่จ� ะเกิิดขึ้้�น
BRR has utilized 3Rs (Reduce/Reuse/Recycle) activities in our water management system.
Reduce to use less water in our production process.
Reuse to efficiency reuse water in production process, for example, by reusing
water from condenser water system in other operations cleaning machines and factory.
Recycle to repeat the cycle of water reuse via waste water treatment systemBenefits of 3Rs.
1. Water reuse system
2. Sufficient water for entire operations
3. Pollution reduction

การลดมลพิิษทางอากาศ
Air Pollution Control
(305-1),(305-5),(305-7)
	น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์มีีเจตนารมณ์์ที่่�แน่่วแน่่ในการลดมลพิิษที่่�จะก่่อให้้
เกิิดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างจริิงจัังโดยควบคุุมและกำำ�หนดปริิมาณ
การปลดปล่่อยมลพิิษทางอากาศทั้้�งก๊๊าซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ SO2 ก๊๊าซ
ออกไซด์์ของไนโตรเจน NOX ซึ่่�งมีีเป้้าหมายควบคุุมอััตราการปล่่อยมลพิิษ
ทางอากาศให้้เป็็นไปตามมาตรฐานที่่�กฏหมายกำำ�หนดทั้้�งนี้้�น้ำำ��ตาลได้้กำำ�หนด
มาตรการควบคุุมการปล่่อยทิ้้�งมลพิิษทางอากาศเพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อมและชุุมชนอย่่างเข้้มข้้น นอกจากนี้้� ยัังได้้ให้้ความสำำ�คััญตั้้�งแต่่การ
สรรหาเครื่่�องจัักรอุุปกรณ์์ตลอดกระบวนการผลิิตโดยคััดเลืือกเทคโนโลยีีที่่�
ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการกำำ�จััดของเสีียและมลพิิษทางอากาศ
	ทั้้�งนำำ�เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยและดีีที่่�สุุดในการบำำ�บััด พร้้อมทั้้�งการ
บำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องจัักรอุุปกรณ์์ให้้อยู่่�ในสภาพสมบููรณ์์ และปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน มุ่่�งเน้้นการเลืือกใช้้เทคโนโลยีีที่่�สะอาดเพื่่�อ
ป้้องกัันการเกิิดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมตั้้�งแต่่แหล่่งกำำ�เนิิดรวมถึึงการใช้้
แบบจำำ�ลองการฟุ้้�งกระจายของอากาศ เพื่่�อประเมิินผลกระทบด้้านคุุณภาพ
อากาศจากแหล่่งกำำ�เนิิดไปสู่่�จุุดรัับต่่างๆและใช้้เป็็นแนวทางสำำ�หรัับวางแผน
พััฒนาและควบคุุมการปลดปล่่อย SO2 และ NOX ให้้มีีประสิิทธิภิ าพมากยิ่่�ง
ขึ้้�นอีีกทั้้�งมีีการตรวจติิดตามและตรวจสอบ โดยเฝ้้าระวัังและตรวจสอบการ
ดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมให้้สอดคล้้องกัับแผนงานและเป้้าหมายตลอดจน
ให้้มั่่�นใจว่่าชุุมชนที่่�อยู่่�รอบข้้างจะได้้รัับผลกระทบอัันเนื่่�องมาจากการดำำ�เนิิน
งานน้้อยที่่�สุุด และปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานต่่อไป
BRR is strongly committed to reduce pollution and control the emission of Sulfur Dioxide (SO2) Oxides of Nitrogen
(NOX) at the standard level announced by the government. New
technologies have been gradually installed and subsequently
maintenance to ensure its pollution control efficiency.

การจััดการกากของเสีียอุุตสาหกรรม
Industrial Waste Management
(306-2)

เพื่่� อ ให้้ ปริิ ม าณวัั สดุุ ที่่� เ หลืือใช้้ จ ากกระบวนการผลิิ ต และ
การบำำ�รุุงรัักษาของกลุ่่�มบริิษััทฯ.มีีปริิมาณที่่�ต้้องกำำ�จััดน้้อยที่่�สุุด กลุ่่�ม
บริิษััทฯจึึงใส่่ใจในการควบคุุมดููแลการใช้้วััสดุุอุุปกรณ์์ในการบำำ�รุุงรัักษา
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและการเลืือกวิิธีีการกำำ�จััดวััสดุุเหลืือใช้้ที่่�ส่่งผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมน้้อยที่่�สุุดโดยทุุกแห่่งจะให้้ความสำำ�คััญกัับการคััดเลืือกผู้้�รัับ
กำำ� จัั ด และวิิ ธีีก ารกำำ� จัั ดว่่ า ต้้ อ งดำำ� เนิิ นการอย่่ า งรัั ดกุุ ม และเป็็ น ไปตามที่่�
กฎหมายกำำ�หนด.นอกจากนี้้� ยัั ง มีีการตรวจติิ ดต ามการกำำ� จัั ดข องผู้้�รัั บ
กำำ�จััด.เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้วจากกลุ่่�มบริิษััทฯจะได้้รัับการกำำ�จััดที่่�ถููก
ต้้องและเหมาะสมเป็็นไปตามมาตรฐาน กรมโรงงานอุุตสาหกรรมกระทรวง
อุุตสาหกรรม
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.

ปริมาณมลสารฝุ่นละออง (Dust)(ppm)

น้ำำ ��ตาล Sugar

24.1
15.85
0.98 0.09

2562

ไฟฟ้้า
Bio-mass Power

2563

ปริมาณมลสารออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO2)(ppm)

น้ำำ ��ตาล Sugar

13.35
2.00

1.58

0.74

2562

ไฟฟ้้า
Bio-mass Power

2563

ปริมาณมลสารออกไซด์ไนโตรเจน (NOX)(ppm)
23.5
4.65

3.16

2562

5.31

2563

น้ำำ ��ตาล Sugar
ไฟฟ้้า
Bio-mass Power

การจัดการขยะไม่อันตราย (ตัน)
General Waste

การจัดการขยะอันตราย (ตัน)
Hazardous Waste Management
ใช้้ ใหม่่/ใช้้ ซ้ำำ �� Reuse

กำำ�จััด disposal
10.06

7.3
0

2561

2562

0

2563

กำำ�จััด disposal

5,797

5,180

8.47

0.6

ใช้้ ใหม่่/ใช้้ ซ้ำำ �� Reuse

369.6

2561

481.8

2562

371.7

186.6

2563

ด้านสังคม

Social

ความปลอดภััย0อาชีีวอนามััย0และสิ่่�งแวดล้้อมกลุ่่�มบริิษััทฯมีีความห่่วงใย
และตระหนัักถึึงความปลอดภััยของคุุณภาพชีีวิิตของพนัักงานที่่�อาจได้้รัับผลกระทบ
จากการดำำ�เนิินงาน0ส่่งเสริิมสุุขภาพและความปลอดภััยสุุขภาพและความปลอดภััยของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษัทมีี
ั ความสำำ�คััญเป็็นอัันดัับต้้น บริิษััทจึึงดำำ�เนิินงานโดยปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับสุุขภาพและความปลอดภััยอย่่างเคร่่งครััด และมุ่่�งพััฒนา
ยกระดัับคุุณภาพของบริิษัทั
ตั้้�งแต่่การผลิิตจนถึึงการจััดจำำ�หน่่าย..โดยจััดให้้มีีการ
ตรวจสอบระบบการผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อความมั่่�นใจในคุุณภาพของสิินค้้าแก่่ลููกค้้า..
และการดููแลระบบปฏิิบััติิงานในโรงงาน เพื่่�อความปลอดภััยแก่่พนัักงาน กลุ่่�มบริิษััท
น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ มีีความห่่วงใย..และตระหนัักถึึงความปลอดภััยของคุุณภาพชีีวิิตของ
พนัักงานที่่�อาจได้้รัับผลกระทบจากการดำำ�เนิินงาน จึึงได้้มีีการทบทวนและร่่างนโยบาย
ความปลอดภััย..อาชีีวอนามััย..และสิ่่�งแวดล้้อมในปีี 2559 และบรรจุุในคู่่�มืือการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่ดีี� และจรรยาบรรณธุุรกิจิ ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษัทข
ั อง บมจ.น้ำำ�ต
� าล
บุุรีีรััมย์์
Health and safety of all stakeholders in the Company is the most
important issue. The Company has operated the business according to
laws concerning to health and safety strictly and aims to develop and enhance the quality performance of the Company from the first process of
production to the product distribution therefore the examination of production system and operation system in factory is provided constantly in order
to build the trust in product quality to the customers and also the safety to
employees respectively The Company realizes and concerns about the safety on life quality of all employees that can be affected from the operation
process. Therefore, the Company reviewed and established the policy of
safety, occupational health and environment The details about safety and
occupational health are as follows:

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม

(403-1)

1. มุ่่�งมั่่�นมีีส่่วนร่่วมในความรัับผิิดชอบต่่อพนัักงานและสัังคม0เรื่่�องความปลอดภััยและอาชีีว
อนามััย อย่่างจริิงจัังและต่่อเนื่่�อง
2. ปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกในเรื่่�องความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย ให้้เกิิดขึ้้�นในหมู่่�พนัักงานทุุกระดัับอย่่าง
จริิงจััง
3. ดำำ�เนิินการป้้องกัันอุุบััติิเหตุุ0และควบคุุมการดำำ�เนิินการให้้อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน
4. จััดหาหลัักเกณฑ์์การทำำ�งานที่่�ปลอดภััยต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิินของพนัักงาน0รวมถึึงความเพีียง
พอและคุุณภาพของเครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้0และการดููแลบำำ�รุุงรัักษาอย่่างเหมาะสม
5. กำำ�หนดให้้ปฏิิบััติิตามกฎแห่่งความปลอดภััย และสวมใส่่อุุปกรณ์์ป้้องกัันอัันตรายส่่วนบุุคคลตาม
ที่่�กลุ่่�มบริิษัทั ฯ กำำ�หนด
6. ให้้ความรู้้�และฝึึกอบรมพนัักงาน0รวมทั้้�งสร้้างความตระหนัักให้้แก่่พนัักงานในเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม
7. ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความใส่่ใจและคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
8. สนัับสนุุนให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในการทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม อาทิิ กิิจกรรมด้้านการ
ลดการใช้้ และนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Policy on Safety, Occupational Health and Environment

แนวทางปฏิิบััติิเรื่่�องการดููแลความปลอดภััย
และอาชีีวอนามััยให้้แก่่พนัักงาน

To responsible for staffs and society on safety and occupational health
To cultivate consciousness on safety and occupational health among staffs at all level
To ensure the preventive and control practices are up to the standard
To ensure the readiness of safety equipment
To ensure operational staffs’ practices in consistence with safety standard
To regularly train staffs on safety practices
To conduce business with consciousness on environmental prevention
To support staffs’ environmental prevention activities

(402-2),(402-3),(403-6)

1. ก่่อนเริ่่�มงานจะให้้การอบรมและความรู้้�เกี่่�ยวกัับความปลอดภััย0และชี้้�บ่่งจุุดอัันตรายของแต่่ละแผนกเพื่่�อให้้พนัักงาน
ระวัังขณะปฏิิบััติิงาน
2. มีีการประเมิินสภาพหน้้างานเพื่่�อหาอุุปกรณ์์ป้้องกัันอัันตรายที่่�เหมาะสมให้้พนัักงานสวมใส่่
3. มีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการความปลอดภััยอาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานขึ้้�นมา
4. บริิหารและดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััยตามแผนงานความปลอดภััยประจำำ�ปีี
5. มีีการตรวจประเมิินด้้านความปลอดภััย พร้้อมหามาตรการป้้องกัันและแก้้ไข
6. จััดเตรีียมและจััดหาอุุปกรณ์ป้์ ้องกัันระงัับอััคคีีภััย0เพื่่�อความปลอดภััยของพนัักงาน และเพื่่�อป้้องกััน
7.	ป้้ อ งกัั นความเสีียหายที่่� อ าจเกิิ ดขึ้้� นกัั บ ทรัั พ ย์์ สิิ นกรณีีเกิิ ด ไฟไหม้้ แ ละมีีการอบรมให้้ ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการดัับเพลิิงและ
ซ้้อมแผนหนีีไฟ
8.	มีีกิิจกรรม Safety talk ก่่อนเริ่่�มงานแต่่ละแผนก
9.	มีีการจััดน้ำำ��ดื่่�มที่่ถู� ูกสุุขลัักษณะให้้พนัักงานเพีียงพอต่่อความต้้องการ
10.	มีีการจััดห้้องน้ำำ��ที่่ถู� ูกสุุขลัักษณะให้้พนัักงานเพีียงพอต่่อความต้้องการ
11.	มีีการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีีให้้กัับพนัักงาน0เพื่่�อเฝ้้าระวัังกรณีีพบผู้้�ผิิดปกติิ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Measures for Staffs’ Safety and Occupational Health

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

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย
Safety week
(403-5),(403-9)
	สุุขภาพและความปลอดภััยของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััทมีี
ความสํําคัั ญ เป็็ น อัั นดัั บ ต้้ น บริิ ษัั ทจึึ งดํําเนิิ นงานโดยปฏิิ บัั ติิ ต าม
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพและความปลอดภััยอย่่างเคร่่งครััด
และมุ่่�งพััฒนายกระดัับคุุณภาพของบริิษััท ตั้้�งแต่่การผลิิตจนถึึงการ
จััดจํําหน่่าย โดยจััดให้้มีีการตรวจสอบระบบการผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อความมั่่�นใจใน คุุณภาพของสิินค้้าแก่่ลููกค้้า และการดููแลระบบ
ปฏิิบัติั ิงานในโรงงาน เพื่่�อความปลอดภััยแก่่พนัักงาน
	น้ำำ�ต
� าลบุุรีีรััมย์์ ได้้จัดกิ
ั จกรร
ิ มเพื่่�อให้้พนัักงานตระหนัักถึึง
ความปลอดภััยในการปฏิิบััติิงาน..เพื่่�อลดการสููญเสีีย..โดยจััดรููปแบบ
กิิจกรรมที่่�ให้้ทั้้�งสาระและความสนุุกสนาน ตลอดจนการให้้รางวััลกัับ
แผนกที่่�ไม่่มีีอุุบัติั ิเหตุุเกิิดขึ้้�น ประจำำ�ปีี 2563 และรางวััลหััวหน้้าแผนก
สวมใส่่อุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคล(PPE) ดีีเด่่น หรืือรางวััล 5 ส
ดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2563 เป็็นต้้น โดยจััดงานร่่วมกัับทั้้�งภาครััฐและ
เอกชน อาทิิ สำำ�นัักงานประกัันสัังคม
นอกจากนั้้�นน้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ยัังได้้รัับรางวััลชนะเลิิศ สาขา
สถานประกอบการดีีเด่่น ด้้านความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยและ
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานในปีี 2559/2560 จนถึึง ปีี2561 ระดัับ
จัังหวััด จากกระทรวงแรงงาน
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.
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.

อัตราเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost Day Rate-LDR)
พนัักงานชาย Male

1.6
1.2

2562

พนัักงานหญิิง Female

0.7

0.5

2563

อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุ (Occupation Diseases Rate)
1.34

พนัักงานชาย Male

1.22

พนัักงานหญิิง Female
0.2

2562

0.5

2563

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (Fetalities Rate)
พนัักงานชาย Male
0

0

2562

0

พนัักงานหญิิง Female

0

2563

อัตราการขาดงาน (Absent Rate)
พนัักงานชาย Male
0.04
0.02

พนัักงานหญิิง Female
0 0.01

2562

2563

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (Injury Rate-IR)
พนัักงานชาย Male
พนัักงานหญิิง Female

0.2
0

2562

0.1

2563

0

สิิทธิิมนุุษยชนและการปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างมีีจริิยธรรม
Human Rights and Labor
	กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯเคารพในสิิ ทธิิ ม นุุ ษย ชนและการปฏิิบัั ติิ ให้้ ถูู กต้้ อ งตามกฎหมาย
จึึงได้้กำำ�หนดเรื่่�องสิิทธิิของพนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในคู่่�มืือการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และจรรยาบรรณธุุรกิิจส่่งเสริิมสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานในการทำำ�งานให้้เข้้มข้้นกว่่าที่่�กฎหมาย
กำำ�หนด มีีการดููแลด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยแก่่พนัักงานและผู้้�รัับเหมาผ่่านระบบการ
จััดการด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยตามมาตรฐานถึึงกระนั้้�นก็็ตาม..พนัักงานและผู้้�
มีีส่่วนได้้เสีียสามารถเสนอข้้อคิิดเห็็นเพิ่่�มเติิม หรืือแจ้้งข้้อร้้องเรีียนมายัังประธานกรรมการ
ธรรมาภิิบาล หรืือสำำ�นักตร
ั วจสอบภายในได้้ โดยจะมีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสอบสวน
สอบสวนข้้อเท็็จจริิงและแก้้ไขปััญหาข้้อร้้องเรีียนต่่อไปกลุ่่�มบริิษััทฯ เชื่่�อว่่า “พนัักงาน” ทุุก
คนเป็็นทรััพยากรที่่�มีีค่่ายิ่่�งต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ..จึึงมุ่่�งเน้้นที่่�จะพััฒนาทัักษะ..ฝีีมืือและ
คุุณภาพชีีวิิตของพนัักงาน เพื่่�อสร้้างกำำ�ลัังที่่�เปี่่�ยมไปด้้วยคุุณภาพให้้กัับองค์์กร เพราะกลุ่่�ม
บริิษััทฯ เล็็งเห็็นว่่าพนัักงาน..คืือกลไกอัันสำำ�คััญยิ่่�งและถืือว่่าเป็็นเบื้้�องหลัังของความสำำ�เร็็จ
ทั้้�งหมดขององค์์กร ซึ่่�งเป็็นพลัังสำำ�คััญที่่�จะผลัักดัันให้้การประกอบธุุรกิิจประสบความ
สำำ�เร็็จอย่่างต่่อเนื่่�อง0การตอบแทนพนัักงานที่่�นอกเหนืือจากเงิินเดืือน ค่่าจ้้าง และค่่าแรง
จึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ไม่่เคยมองข้้าม เราจึึงมุ่่�งคำำ�นึึงถึึงหลัักจริิยธรรมในการ
ประกอบธุุรกิิจ0รวมไปถึึงประโยชน์์ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและการประกอบธุุรกิิจที่่�ตั้้�งอยู่่�ในหลััก
ความเป็็นธรรม ถืือเป็็นหลัักสำำ�คััญของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ มาโดยตลอด อีีกทั้้�งยัังมีีการบริิหาร
งานด้้วยความโปร่่งใส่่ ด้้วยหลัักธรรมาภิิบาลและจริิยธรรม ซึ่่�งถืือเป็็นความภาคภููมิิใจของ
กลุ่่�มบริิษััทน้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์
BRR strictly respects human rights and acts accordingto Labor
Protection Act. Set of rules on staffs and interested parties’ rights are written
in Corporate Governance and Business Code of Conduct. Basic rights are
adhered, supported and enforced above degree stated in Labor Protection Act.
Health care and safety protection measures are provided to both staffs and
contractors via our Occupational Health and Safety Management System. Staffs
and interested parties are able to report or file complaint to the Chairman of
Governance or our Internal Audit Department for further consideration and
investigation. Under this process, special committee will be set up to investigate
the complaint for further action.
We believe “employees” are valuable resources, we then aim to
enhance their skills and living conditions to lift their moral. BRR adheres to
the principal of good governance and transparency.

นโยบายการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนและด้้านแรงงาน
Human Rights and Labor Policy

(405-1)

น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ในฐานะภาคเอกชนของอุุตสาหกรรมอ้้อยและน้ำำ��ตาลทรายได้้ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการขัับเคลื่่�อนการไม่่
สนัับสนุุนการใช้้แรงงานเด็็กอีีกทั้้�งยัังได้้ปฏิิบััติิตามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนดในด้้านมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) รวมทั้้�งข้้อ
กำำ�หนดตามมาตรฐานของคู่่�ค้้า/ลููกค้้า โดยได้้ปรัับมาตรฐานด้้านแรงงานให้้สููงขึ้้�นเพื่่�อสอดรัับกัับระบบการรัับรองมาตรฐาน
แรงงานที่่ย� อมรัับในระดัับสากลและด้้วยการให้้ความสำำ�คััญและคำำ�นึึงถึึงการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนและแรงงาน จึึงได้้ร่่าง
นโยบายที่่�เกี่่�ยวกัับเรื่่�องดัังกล่่าวในปีี 2559 และบรรจุุในคู่่�มืือการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� และจรรยาบรรณธุุรกิิจ ตลอดจนได้้
ทบทวนเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีีโดยมีีรายละเอีียดเกี่่ย� วกัับสิิทธิิมนุุษยชนและแรงงาน ดัังนี้้�
BRR prioritizes on human rights and labor issue by establishing thepolicy in 2016 which has been included in the good corporate governance guidelines and the Code of Conduct (According to the resolution of the
Board of Directors’ meeting on February 23, 2017). Then detail about Human Rights and Labor are as follows:

การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
Respect for Human Rights
1. กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ไม่่สนัับสนุุนกิิจกรรมที่่�ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนทุุกประการ รวมทั้้�งให้้ความสำำ�คััญและส่่งเสริิมการเคารพสิิทธิิ
มนุุษยชน
2. ปฏิิบััติิต่่อทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียม ด้้วยความเคารพและให้้เกีียรติิซึ่่�งกัันและกััน โดยไม่่แบ่่งแยก เชื้้�อชาติิ สััญชาติิ ศาสนา
เพศ ภาษา อายุุ สีีผิิว การศึึกษา สถานะทางสัังคม ลัักษณะทางกายภาพ หรืือเรื่่�องอื่่�นใด
3. พนัักงานทุุกคนต้้องไม่่กระทำำ�การใด ๆ ที่่�ละเมิิดหรืือคุุกคามบุุคคลอื่่�น ทั้้�งทางวาจาหรืือการกระทำำ�และพึึงหลีีกเลี่่�ยง
การกระทำำ�ที่่�ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
4. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความระมััดระวััง เพื่่�อป้้องกัันการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน หากพบเห็็นการกระทำำ� ที่่�ละเมิิด หรืืออาจ
ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน ให้้รายงานแก่่ผู้้�บัังคัับบััญชา
5. กลุ่่�มบริิษัทั ฯ จะรัักษาข้้อมููลส่่วนบุุคคลของพนัักงาน หากมีีความจำำ�เป็็นในการเปิิดเผยสู่่�สาธารณะ จะต้้องได้้รัับความ
ยิินยอมจากพนัักงานผู้้�นั้้�นก่่อน เว้้นแต่่กระทำำ�การตามข้้อบัังคัับบริิษััท หรืือกฎหมาย .
1. BSG does not support activities that violate human rights in all respect, instead, promoting the
human rights.
2. 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. All employees must not violate the other human rights either verbal or action.
4. Act with caution to avoid violated the human rights. If any suspicious activities are found, they have
to inform the supervisor.
5. 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.

การปฏิิบััติิตามกฎหมายแรงงานและระเบีียบข้้อบัังคัับเป็็นข้้อตกลงเบื้้�องต้้นที่่�พนัักงานทุุกคนต้้องปฏิิบััติิตาม โดยไม่่
ขััดต่่อหลัักจริิยธรรม กฎหมาย มุ่่�งเน้้นให้้บุุคลากรตั้้�งอยู่่�ในศีีลธรรมจารีีตประเพณีีอัันดีีงามของสัังคม ซึ่่ง� น้ำำ�ต
� าลบุุรีีรััมย์์ มีีน
โยบายส่่งเสริิมการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ดัังนี้้� 		
1. ได้้ปฏิิบััติิตามกฎหมาย และระเบีียบของราชการมาโดยตลอด ทั้้�งในเรื่่�องการจ้้างงาน ชั่่�วโมงการทำำ�งาน ค่่าแรง ค่่าจ้้าง
และเงื่่�อนไขต่่างๆที่่�เกี่่ย� วกัับกฎหมายแรงงาน เช่่น การไม่่จ้้างแรงงานเด็็ก ทั้้�งในไร่่อ้้อยและโรงงาน ไม่่จ้้างแรงงานผิิด
กฎหมาย ไม่่เอาเปรีียบแรงงาน เป็็นต้้น
2. ได้้กำำ�หนดให้้พนัักงานมีีวัันหยุุดประจำำ�สััปดาห์์ วัันหยุุดตามประเพณีี วัันหยุุดพักผ่
ั ่อนประจำำ�ปีี ที่่�เป็็นไปตามข้้อตกลงและ
กฎหมายแรงงาน และมีีสวััสดิิการต่่างๆตามประกาศของบริิษััท
3. มีีนโยบายให้้พนัักงานที่่�ต้้องทำำ�งานในวัันหยุุดหรืือทำำ�งานล่่วงเวลา จะต้้องได้้รัับความยิินยอมจากผู้้�บัังคัับบััญชาและตััว
พนัักงานเอง โดยบริิษััทจะต้้องจ่่ายค่่าล่่วงเวลาให้้ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
4. ให้้สิิทธิ์์�การลาแก่่พนัักงาน เช่่น ลาป่่วย ลากิิจ ลาอุุปสมบท ลาคลอด ลาเพื่่�อทำำ�หมััน ลาเพื่่�อรัับราชการทหาร (ระดมพล)
ลาเพื่่�อฝึึกอบรมหรืือพััฒนาความรู้้�ความสามารถ ลาเมตาจิิตและอื่่�นๆ ตามกฎหมาย เป็็นต้้น
5. ได้้จััดสวััสดิิการสาธารณููปโภค โครงสร้้างพื้้�นฐาน เช่่น บ้้านพัักสวััสดิิการ ไฟฟ้้า น้ำำ��ประปา รถรัับ-ส่่งพนัักงาน ร้้านค้้า
สวััสดิิการ สนามกีีฬา ห้้องพยาบาล ให้้กัับพนัักงานอย่่างเพีียงพอ
6. จััดให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยระดัับวิิชาชีีพ..ในการวิิเคราะห์์ตรวจสอบและติิดตามการปรัับปรุุง จััดสภาพแวดล้้อมใน
พื้้�นที่่�ทำำ�งานให้้ปลอดภััยต่่อสวััสดิิภาพของพนัักงาน เช่่น การปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่สู� ูง พนัักงานจะอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมของ
เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััย ระดัับวิิชาชีีพ และบริิษััทได้้จััดหาอุุปกรณ์์ป้้องกัันภััยส่่วนบุุคคล ให้้กัับพนัักงานที่่ป� ฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่�
เสี่่�ยง
7. ไม่่มีีการเลืือกปฏิิบััติิต่่อ เชื้้�อชาติิ ศาสนา และเพศ ในการจ้้างงาน การปฏิิบััติิต่่อพนัักงานทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียมกััน
8. น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ มุ่่�งที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต โดยคำำ�นึึงถึึงหลััก ธรรมาภิิบาล และความโปร่่งใส่่ในการ
ทำำ�งาน โดยไม่่แสวงหาผลกำำ�ไรอัันไม่่ชอบธรรมและขััดต่่อหลัักการของกฎหมาย ถึึงแม้้จะมีีช่่องว่่างทางกฎหมายก็็ตาม
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. Strictly adhere to related law and government regulations onemployment. BRR never abuses any labor
law and regulations.
2. Holiday, traditional holiday, annual leave and, etc. are set inconsistencewith labor law.
3. Staffs who have to work during holiday, weekend must receivepermission from supervisors. Overtime is
paid according to the law.
4. Staffs have the rights to take a leave on several categories accordingto Labor Protection Act, for example, sick,
personal matters, entermonkhood, pregnant, sterilize, conscript, training, education, publicservices and others.
5. Accommodation with utility, transportation and medical care are provided to staffs.
6. Professional 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. There is no rule prohibiting BRR from hiring staffs of all races andreligious. We emphasis our recruiting
on equal treatment and eachindividual competence.
8. BRR conducts business according to good governance practices and transparency. Inappropriate practices
to seek profit are strictly prohibited.

ด้้านแรงงาน Labor
1. ปฏิิบััติิต่่อพนัักงานตามกฎหมายแรงงานและข้้อบัังคัับต่่างๆที่่�เกี่่ย� วข้้องอย่่างเป็็นธรรมและเท่่าเทีียม
2. ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ และปฏิิบััติิด้้านการจ้้างงานอย่่างเท่่าเทีียม ทั้้�งกระบวนการสรรหา การจ่่ายค่่าตอบแทน สวััสดิิการ
เวลาทำำ�งาน วัันหยุุด การมอบหมายงาน การฝึึกอบรม และการประเมิินผลงาน เป็็นต้้น
3. ไม่่ใช้้แรงงานเด็็ก แรงงานต่่างด้้าวที่่�ผิิดกฎหมาย หรืือแรงงานจากการค้้ามนุุษย์์
4. ห้้ามมิิให้้ลงโทษพนัักงานที่่�เป็็นการทารุุณทางร่่างกายหรืือจิิตใจ อาทิิ การคุุกคามข่่มขู่่� การกัักขัังหน่่วงเหนี่่�ยว
หรืือการใช้้ความรุุนแรงอื่่�นใด
5. มีีกระบวนการสอบสวนความผิิดพนัักงานอย่่างถููกต้้อง และเป็็นขั้้�นตอนชััดเจนก่่อนเลิิกจ้้างพนัักงาน เพื่่�อให้้ทุุกคนได้้
รัับความเป็็นธรรมสููงสุุด
6. ในการว่่าจ้้างบริิษััทผู้้�รัับเหมามาดำำ�เนิินการใดๆ ให้้แก่่กลุ่่�มบริิษััทฯจะพิิจารณาคััดเลืือกเฉพาะบริิษััทที่่�สามารถปฏิิบััติิ
ถููกต้้องตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่ย� วข้้องได้้เท่่านั้้�น และจะหลีีกเลี่่�ยงการว่่าจ้้างบริิษััทรัับเหมาใด ๆ ที่่มีี�
ประวััติิกระทำำ�ผิิดกฎหมายแรงงาน กฎหมายอื่่�น ๆ หรืือเสี่่�ยงต่่อการทุุจริิตและคอร์์รัปชั่่
ั �น
1. Treat the employees according to the labor laws and regulations with fairly and equally.
2. No discrimination, and equal employment practice in recruitment, compensation, welfare, working time,
holiday, assignment, training, and performance assessment, etc.
3. Do not use child labor, illegal immigrant or labor from human trafficking.
4. Do not punish employees physically and mentally or other violent methods such as threats, detainment,
or other violence.
5. There is a process of correct and transparent investigation about employees’ wrongdoingbefore the
termination.
6. 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.

การต่่อต้้านการใช้้แรงงานเด็็กในไร่่อ้้อย
BRR says no to child labour in a sugarcane plantation
ตั้้�งแต่่ปีี 2559 จนถึึงปััจจุุบััน กลุ่่�มบริิษััทน้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ มุ่่�งมั่่�นและรณรงค์์ต่่อต้้าน
การใช้้แรงงานเด็็กในไร่่อ้้อย โดยได้้ลงนามข้้อตกลงความร่่วมมืือการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา
แรงงานเด็็กและแรงงานที่่�ถููกบัังคัับ ร่่วมกัับหน่่วยงานภาครััฐจัังหวััดบุรีีุ รััมย์์ และสมาคม
ชาวไร่่อ้้อยจัังหวััดบุุรีีรััมย์์ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 18 มีีนาคม 2559 เพื่่�อร่่วมกัันรณรงค์์ต่่อต้้านการใช้้
แรงงานเด็็ก และสร้้างความตระหนัักให้้แก่่เกษตรกร สัังคม และทุุกภาคส่่วนเห็็นถึึงปััญหาและ
ร่่วมกัันหาแนวทางป้้องกัันแก้้ไขอย่่างจริิงจัังต่่อไป0โดยบริิษััทได้้ทำำ�กิิจกรรมลงพื้้�นที่่�เขตส่่ง
เสริิมการปลููกอ้้อยของบริิษััท เพื่่�อรณรงค์์การต่่อต้้านแรงงานเด็็ก พร้้อมติิดป้้ายรณรงค์์ทั้้�ง
ในเขตส่่งเสริิมการปลููกอ้้อยและบริิเวณรอบโรงงานอีีกทั้้�งร่่วมกัับสำำ�นัักงานสวััสดิิการและ
คุ้้�มครองแรงงานจัังหวััดบุุรีีรััมย์์0ลงพื้้�นที่่�เก็็บข้้อมููลปััญหาการใช้้แรงงานเด็็กในไร่่อ้้อยที่่�อยู่่�
ใกล้้เคีียงกัับสถานประกอบการ ปััจจุุบัันกลุ่่�มน้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ยัังคงดำำ�เนิินการรณรงค์์ต่่อต้้าน
การใช้้แรงงานเด็็ก โดยได้้ขอความร่่วมมืือและสร้้างข้้อตกลงกัับชาวไร่่อ้้อย ซึ่่�งมีีสมาคม
ชาวไร่่อ้้อยเป็็นตััวกลางในการดููแล และควบคุุมชาวไร่่อ้้อย ในเรื่่�องดัังกล่่าว
	กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้สื่่�อสารโดยการติิดป้้ายรณรงค์์ต่่อต้้านการใช้้แรงงานเด็็ก ตามเขต
ส่่งเสริิมการปลููกอ้้อย ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�มีีหน้้าที่่�ดููแลและประสานงาน
ตลอดจนให้้ข้้อมููลแก่่ชาวไร่่อ้้อยและเมื่่�อมีีการฝึึกอบรมในหััวข้้อต่่าง ๆ ยัังได้้สอดแทรกเรื่่�อง
การไม่่ใช้้แรงงานเด็็กในการอบรม0รวมทั้้�งรณรงค์์ผ่่านการทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัับโรงเรีียน
ภายในเขตส่่งเสริิมการปลููกอ้้อย0และสำำ�นัักมวลชนสััมพัันธ์์และสื่่�อสารองค์์กรได้้บรรจุุเรื่่�องนี้้�
ไว้้ในแผนปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีีอีีกด้้วย
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 offif ice 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 offif ice puts this issue in the annual operational plan as well.

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร Human Resource Development
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บริิษััท นํ้้�าตาลบุุรีีรััมย์์ จํํากััด (มหาชน)และบริิษัทั ในเครืือ(กลุ่่�มบริิษััท) มีีแนวทางในการส่่งเสริิมให้้กรรมการบริิษััท ผู้้�
บริิหาร และพนัักงานได้้รัับการพััฒนาความรู้้� ทัักษะ และศัักยภาพ ที่่�จํําเป็็นในการปฏิิบััติิงานทั้้�งในปััจจุุบัันและในอนาคต
เนื่่�องจากกลุ่่�มบริิษััทตระหนัักดีีว่่า ทรััพยากรบุุคคลเป็็นสิินทรััพย์์ที่่�มีีค่่าสููงสุุดในการดํําเนิินธุุรกิิจ ดัังนั้้�น แนวคิิดเกี่่�ยวกัับการ
พััฒนาบุุคลากรควรเป็็นการลงทุุนอย่่างต่่อเนื่่�องระยะยาวกลุ่่�มบริิษััทได้้ดํําเนิินการพััฒนาบุุคลากรให้้สอดคล้้องกัับนโยบายและ
สภาวการณ์์ ด้้วยการพััฒนาความรู้้� ทัักษะ และคุุณลัักษณะที่่จํํ� าเป็็นของบุุคลากร โดยใช้้เครื่่�องมืือในการพััฒนาบุุคลากร ได้้แก่่
การสอนงาน (Coaching) การแบ่่งปัันความรู้้� (Knowledge Sharing) และการมอบหมายโครงการ (Project Assignment)
เพื่่�อให้้บุุคลากรสามารถนํําความรู้้�มาประยุุกต์์ใช้้ในการปฏิิบััติิงาน ซึ่่�งจะสร้้างความแข็็งแกร่่งให้้กัับองค์์กร และรองรัับการ
เติิบโตของธุุรกิจิ
	กลุ่่�มบริิษััทได้้เล็็งเห็็นความสำำ�คััญต่่อการสร้้างและเตรีียมความพร้้อมด้้านบุุคลากรที่่�จะมารองรัับการขยายตััวทาง
ธุุรกิิจ..โดยกำำ�หนดแนวทางในการพััฒนาพนัักงานกลุ่่�มผู้้�มีีศัักยภาพสููง (High Potential Development) โดยคััดเลืือกจากกลุ่่�ม
ที่่�เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญของหน่่วยงาน หรืือ Key Person และได้้มีีการกำำ�หนดแผนการพััฒนารายบุุคคลที่่�เหมาะสม (Individual Development Plan : IDP) สำำ�หรัับกล่่มผู้้�มีีศัักยภาพสููง (High Potential..Development)..ซึ่่�งพนัักงานที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกจะมีี
โอกาสในการเรีียนรู้้�และพััฒนาศัักยภาพของตนเอง..อาทิิการเรีียนรู้้�งานจากฝ่่ายต่่างๆ..ภายในองค์์กร..(Rotation) เป็็นต้้น
นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษััทได้้ทำำ�การส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีเวทีีแสดงออกถึึงศัักยภาพ..โดยมอบหมายโครงการพิิเศษที่่�ที่่�ท้้าทาย
อาทิิ โครงการด้้านการพััฒนานวััตกรรมเพื่่�อตอบสนองการดำำ�เนิินธุุรกิิจหรืือการผลิิตของกลุ่่�มบริิษััทฯ สำำ�หรัับโครงการที่่�
ได้้รัับการคััดเลืือก น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์.จะให้้การสนัับสนุุนเพื่่�อเพื่่�อให้้สิ่่�งผลิิตหรืือนวััตกรรมของพนัักงานนั้้�นสามารถนำำ�มาใช้้งาน
และเกิิดประโยชน์์ต่่อองค์์กรได้้อย่่างแท้้จริิง
BRR and its subsidiaries 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 the Company group 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. the Company
group has developed human resources according to the policies and current situations with the knowledge
and skills development and job features needed for employees through using the tools of human resources
development which are coaching, knowledge sharing and project assignment in order to direct the employees
to apply the knowledge in work and strengthen the organization as well as support the business growth
accordingly
BRR prioritizes the development and preparation of human resources in order to support the business
expansion therefore Individual Development Plan (IDP) and High Potential Development is determined through
the selection of key persons in each department. The selected employees will have opportunities for learning
and self-potential development, for example, learning work from different department in the organization
(Rotation), etc. Furthermore, BSG supports the stage to show the abilities for employees as well by assigning
the challenging projects such as innovation development to respond the business operation and productions
to society. The chosen projects will be supported by BSG to apply the innovations created by employees in
the real work practices in order to generate the benefits for the organization indeed.

การอบรมเพื่่�อเสริิมสร้้างความรู้้� Training to expand knowledge

การอบรม Training
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ในปีี 2562 ที่่ผ่� ่านมา น้ำำ�ต
� าลบุุรีีรััมย์์ ได้้จัดทำ
ั ำ�แผนอบรมตามหลัักการบริิหารด้้านคุุณภาพ ISO 9001: 2015
เป็็นแนวทางเบื้้�องต้้นในการพััฒนาบุุคลากร ซึ่่�งครอบคลุุมทั้้�งด้้านสำำ�นักั งาน โรงงาน ฝ่่ายไร่่และหน่่วยงานสนัับสนุุนต่่าง ๆ
เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง ตลอดจนจััดทำำ� Training courses ภายในองค์์กร โดยจััดให้้มีีการพััฒนาในกลุ่่�มพนัักงาน
ระดัับกลุ่่�มบริิหารกลุ่่�มจััดการและกลุ่่�มปฏิิบััติิการ จััดทำำ�หลัักสูตร
ู การอบรม ทั้้�งด้้านการผลิิต การบำำ�รุุงรัักษา การให้้ความ
รู้้�ด้้านเทคโนโลยีีเกี่่�ยวกัับอุุตสาหกรรมน้ำำ��ตาลและธุุรกิจิ พลัังงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง ทั้้�งนี้้�หััวใจสำำ�คััญของการฝึึกอบรมและพััฒนา
บุุคลากร คืือ การติิดตามและวััดผลความรู้้�ที่่�ได้้รัับ รวมถึึงการถ่่ายทอดความรู้้�ให้้กัับผู้้�เกี่่ย� วข้้อง..โดยมีีแนวทางพััฒนาบน
หลัักการ 10/20/70 ซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับระบบการบริิหารสายอาชีีพกล่่าวคืือได้้รัับความรู้้�และทัักษะจากการอบรม ร้้อยละ 10
จากนั้้�นผู้้�บัังคัับบััญชาให้้คำำ�แนะนำำ�/สอนงาน อีีกร้้อยละ 20 และร้้อยละ 70 ต้้องนำำ�ความรู้้�และทัักษะที่่�ได้้ไปประยุุกต์์ใช้้ในงานที่่�
รัับผิิดชอบด้้วยตนเอง หรืือแลกเปลี่่ย� นความรู้้�และทัักษะใหม่่กัับผู้้�อื่่�น
in 2019, Buriram Sugar Group (“BSG”) conducted training plans according to the principles of
quality management of ISO 9001:2015 as the basic guideline for staff development. The plans will be
specified for office, factory and various stakeholders to achieve constant improvement including arrange the
training course within the organization. This can be done by improving skills of all level of employees,
management, and operations in several fields of knowledge such as production, maintenance and the
provision of technological knowledge on the sugar industry and other relevant energy business. The key of
the training and development is to track and measure the results including the instruction for related people
by the development guideline of 10/20/70. 10% of knowledge and skills are from training, 20% from mentors’ suggestion/teaching, and 70% learning from experience by applying the knowledge, exchanging that
and new skills with others.

จำ�นวนชั่วโมงอบรมตามบริษัทในเครือ (คน/ปี)
Employee Training Hours/ Year
51.05
33.24
11.9

3.42

BRR

BSF

BEC

12

BPC

9.52

6.96

BPP KBF SEW
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ในแต่่ละปีีทุุกแผนกจะมีีงบประมาณสำำ�หรัับการอบรมภายนอกของพนัักงาน เพื่่�อพััฒนาความรู้้� ทางวิิชาชีีพ รวมทั้้�ง
มีีการจััดอบรมภายในบริิษัทั ซึ่่�งจััดโดยบริิษััทเองหรืือการเชิิญผู้้�เชี่่ย� วชาญจากภายนอกมาเป็็นวิิทยากร
Each year, every department has budget for additional trainings for all staff members in order to
expand their professional knowledge including the training within the company or having an external expert.

การร่่วมมืือกัับองค์์กรภายนอกเพื่่�อพััฒนาพนัักงาน
The Cooperation with external organizations for staff development

	การร่่วมมืือกัับศููนย์์พััฒนาฝีีมืือแรงงาน ในการฝึึกอบรมพนัักงาน หากพนัักงานผ่่านมาตรฐานของกรมพััฒนา
ฝีีมืือแรงงาน จะได้้รัับการปรัับอััตราเงิินเดืือนตามอััตราขั้้�นต่ำำ��ที่่กร
� มพััฒนาฝีีมืือแรงงานกำำ�หนด
With cooperation of Department of Skill Development, staffs are entitled to develop their skills in
order to be above standard so that they receive the salary adjustment based on the minimum rates according
to the Department of Skill Development.

การให้้ทุุนศึึกษาต่่อ Scholarships

บริิษััทให้้ทุุนศึึกษาต่่อสำำ�หรัับพนัักงานในระดัับอุุดมศึึกษา และบััณฑิิตศึึกษา ซึ่่�งมีีเงื่่�อนไขให้้พนัักงานนำำ�ความรู้้�กลัับมา
ทำำ�งานให้้กัับบริิษััท เพื่่�อเป็็นการใช้้ทุุนคืืน
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

กลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับสููง Executive Level
คณะกรรมการบริิษัทมีี
ั นโยบายส่่งเสริิมและอำำ�นวยความสะดวกให้้มีีการฝึึกอบรม และการให้้ความรู้้�แก่่กรรมการ
บริิษััทและผเู้้�กี่่�ยวข้้องในระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการของกลุ่่�มบริิษััท ฯ อาทิิกรรมการบริิษัทั กรรมการตรวจสอบ และผู้้�บริิหาร
เป็็นต้้น เพื่่�อให้้มีีการปรัับปรุุงและพััฒนาการปฏิิบััติิงานอย่่างต่่อเนื่่�องและมีีประสิิทธิภิ าพยิ่่�งขึ้้�นซึ่่�งกรรมการบริิษทััของบริิษััท
ต้้องผ่่านการอบรมหลัักสููตรกรรมการบริิษัทั เช่่น
The Board of Directors has policies to promote and facilitate training and educating Directors and
those involved in corporate governance systems of BSG in order to improve and develop the operations more
efficient. The Board of Directors is required to pass the training course such as
• DIRECTORTRAINING Financial statements for directors (FSD)
• Drone Pilot Workshop
• Azbil Solution for Sugar Plant
สำำ�หรัับกลุ่่�มธุุรกิิจการผลิิตน้ำำ��ตาล โรงงานผลิิตไฟฟ้้าชีีวมวล โรงงานผลิิตเอทานอล
• Workshop Process Innovation Management and Industry Transformation
• Food Innovation and New Business Opportunity
• Board Nomination and Compensation Program(BNCP)
• Orientation Course CFO Focus on Financial Reporting รุ่่�นที่่� 4
• Boardroom success through financing &Investment
• การบริิหารธุุรกิิจแบบมืืออาชีีพสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง
• How to Develop a Risk Management Plan(HRP)
• Assist your BOD in Leading Through disruptions with CG Perspective หรืือ GC Code workshop
• Strategic CFO in Capital markets
• การจััดการงานบุุคคลชั้้�นสููง APM
(404-1)

จำ�นวนชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงาน ต่อปี/คน
แบ่่งตามลำำ�ดัับชั้้�น

แบ่่งตามเพศ
30.15 ชั่่�วโมง / 15.08 ชั่่�วโมง

26.88 ชั่่�วโมง
31.25 ชั่่�วโมง
ผู้้�บริิหารระดัับสููง

พนัักงานบริิหาร
24.52 ชั่่�วโมง
เพศชาย

เพศหญิิง

พนัักงานทั่่�วไป

LIFE
ON LAND

PEACE JUSTICE
AND STRONG
INSTITUTIONS

PARTNERSHIRS
FOR THE GOALS

LIFE
BELOW WATER

CLIMATE
ACTION

NO
POVERTY

ZERO
HUNGER

RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

GOOD HEALTH
AND WELL-BEING

SUSTAINBLE CITIES
AND COMMUNITIES

QUALITY
EDUCATION

REDUCED
INEQUALITIES

GENDER
EQUALITY

INDUSTRY INNOVATION
AND INFRASTRUCTURE

DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH

CLEAN WATER
AND SANITATION
AFFORDABLE AND
CLEAN ENERGY

การพััฒนาชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน
Sustainable Community Development
น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์มีีเจตนารมณ์์ในการมีีส่่วนร่่วมพััฒนาสัังคมให้้ยั่่�งยืืนเพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�น การยอมรัับและความไว้้
วางใจจากชุุมชนและสัังคม ต่่อยอดสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับชุุมชนและสัังคม บนพื้้�นฐานแนวคิิดนโยบาย ของบริิษัทั ฯ ยึึดหลัักแนวปฏิิบััติิ

“การพััฒนาธุุรกิิจควบคู่่�กัับการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
และสร้้างความเจริิญให้้กัับชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน”
มุ่่�งมั่่�นที่่�จะจะสร้้างให้้ธุุรกิิจมีีการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน0ควบคู่่�กัับการพััฒนาสภาพชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของเกษตรกรชาวไร่่อ้้อยและ
ชุุมชน ข้้างเคีียงให้้ดีีขึ้้�น จึึงได้้ร่่วมจััดทำำ�โครงการและกิิจกรรมต่่างๆร่่วมกัับหน่่วยงานภายนอกทั้้�งเอกชนและหน่่วยงาน
ของรััฐที่่�เป็็นผู้้�นำำ�ด้้านความคิิด ซึ่่�งเป็็นโครงการและกิิจกรรมที่่ก่� ่อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อชุุมชน หน่่วยงานเอกชน หน่่วยงานรััฐ
รวมถึึงตััวบริิษััทฯ เองทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม โดยได้้รัับความร่่วมมืือจากหน่่วยงานต่่างๆ เป็็นอย่่างดีี
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.

พันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
Mission Corporate Social Responsibility

บริิษััท น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ จำำ�กััด (มหาชน) เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของธุุรกิิจให้้เจริิญเติิบโตควบคู่่�กัับชุุมชนและสัังคม
อย่่างยั่่�งยืืน โดยมีีกระบวนการบริิหารจััดการส่่งเสริิมวััตถุุดิิบอย่่างเป็็นเลิิศด้้านวิิชาการอัันจะนำำ�มาซึ่่�งความมั่่�นคงด้้านผลผลิิต
อ้้อยและสร้้างชีีวิิตที่่�ดีีแก่่ชาวไร่่เพื่่�อนำำ�มาผลิิตน้ำำ��ตาลและพลัังงานทดแทนที่่�ได้้มาตรฐานด้้านคุุณภาพ ปลอดภััย และเป็็นมิิตรกัับ
สิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งเป็็นไปตามกฎหมายข้้อกำำ�หนดต่่างๆที่่�เกี่่�ยวข้้องอีีกทั้้�งนำำ�สิ่่�งที่่�เหลืือจากการปลููกอ้้อยและผลผลิิตน้ำำ��ตาล
มาจััดการให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดเพื่่�อให้้บรรลุุนโยบายดัังกล่่าวบริิษัทั ฯ จะ
1. เสริิมสร้้าง วิิธีีการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นแบบอย่่างของการพััฒนาธุุรกิิจ ภายใต้้กรอบธรรมาภิิบาลและจรรยาบรรณทาง
ธุุรกิิจขององค์์กร
2. สนัับสนุุนและพััฒนา เทคโนโลยีีที่่�มีีคุุณภาพ ปลอดภััย0เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม0ในการผลิิตสิินค้้าให้้เป็็นไปตาม
มาตรฐานตั้้�งแต่่ต้้นกระบวนการผลิิตจนถึึงสิ้้�นสุุดกระบวนการผลิิต
3. เสริิมสร้้างและพััฒนาอาชีีพยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของคนในชุุมชนตลอดจนพนัักงานโดยใช้้โครงการหรืือ
กิิจกรรมต่่างๆที่่ชุ� ุมชนและพนัักงานเป็็นผู้้�มีีส่่วนร่่วมลงมืือปฏิิบััติิพััฒนาอย่่างเหมาะสม
4. มุ่่�งสร้้างเสริิมพััฒนาบุุคลากร ให้้มีีความรู้้�ความสามารถในการปฏิิบััติิติิงาน การพััฒนาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมให้้
ควบคู่่�ไปกัับธุุรกิจิ อย่่างยั่่�งยืืน
5. ให้้ความสำำ�คััญ กัับสิิทธิิส่่วนบุุคคลและปฏิิบััติิต่่อ พนัักงานลููกค้้า ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ด้้วยความเท่่าเทีียมกััน
6. ส่่งเสริิมและพััฒนา คุุณภาพด้้านการศึึกษาแก่่ชุุมชน
7. เฝ้้าระวัังและแก้้ไขปััญหา สิิทธิิการใช้้แรงงานเด็็ก
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.

การมีีส่่วนร่่วมในชุุมชน
Community Participation
1. บรรเทาความเดืือดร้้อนของชุุมชนจากผลกระทบของธุุรกิิจ เช่่น การสนัับสนุุนงบประมาณต่่างๆ ตามความเหมาะสม
ตลอดจนการริิเริ่่�มมาตรการป้้องกัันต่่างๆ
2. ส่่งเสริิมชุุมชนให้้มีีอาชีีพเสริิม เช่่น การสร้้างศููนย์์การเรีียนรู้้�พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมอาชีีพเสื่่�อกกทอมืือแล้้วมีีการต่่อยอดเพื่่�อ
นำำ�ไปสร้้างผลิิตภััณฑ์์อื่่�นๆของชุุมชนโศกดู่่�,การส่่งเสริิมอาชีีพผ้้าซิ่่�นตีีนแดงทอมืือชุุมชนคููบอน ซึ่่�งทั้้�งเสื่่�อกกและผ้้าซิ่่�นนี้้�
เรานำำ�มาเป็็นของที่่�ระลึึกเนื่่�องในวัันขึ้้�นปีีใหม่่ของบริิษััท โครงการส่่งเสริิมอาชีีพเกษตรปลอดสารชุุมชนโนนกลาง
กลุ่่�มส่่งเสริิมอาชีีพปุ๋๋�ยหมัักชุุมชนโนนเต่่าทอง กลุ่่�มส่่งเสริิมอาชีีพตััดเย็็บเสื้้�อผ้้าชุุมชนสาวเอ้้ กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน เอส.เอ็็น.ทีี
3. สิิทธิิความเท่่าเทีียมของคนในชุุมชน เช่่น การจ้้างบุุคคลที่่ทุ� ุพพลภาพในชุุมชน ในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงสถานประกอบการ
สร้้างที่่�อยู่่�อาศััยให้้กัับผู้้�ทุุพพลภาพในชุุมชน
4. มอบโอกาสทางการศึึกษาให้้กัับบุุตรหลานของคนในชุุมชนที่่�ด้้อยโอกาส เช่่น มอบทุุนการศึึกษา,มอบอุุปกรณ์กีี์ ฬา
สร้้างสนามกีีฬา เป็็นต้้น
5. โครงการคืืนความรู้้�สู่่�เยาวชน ให้้ความรู้้�ด้้านการคััดแยกขยะ และพิิษภััยของยาเสพติิด,โรคไข้้เลืือดออกและโรคต่่างๆ
ภายในชุุมชน และ การรณรงค์์การไม่่ใช้้แรงงานเด็็กในไร่่อ้้อย
6. ดููแลสุุขภาพให้้กัับคนในชุุมชน เช่่น โครงการหน่่วยแพทย์์เคลื่่�อนที่่�,การล้้างถนน,น้ำำ�ดื่่
� �มเพื่่�อชุุมชน,และร่่วมกิิจกรรมทาง
ด้้านการส่่งเสริิมสุุขภาพต่่าง 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.

การสืบสานประเพณวี ฒ
ั นธรรม
Inheritance of Cultures and Traditions
	น้ำำ�ต
� าลบุุรีีรััมย์์ ได้้ร่่วมจััดกิิจกรรมตามวัันสำำ�คััญทางศาสนาและประเพณีีต่่าง ๆ ของชุุมชนรอบ ๆ สถานประกอบการ
โดยมุ่่�งเน้้นการทำำ�งานอย่่างมีีส่่วนร่่วม ตั้้�งแต่่การวางแผนจนถึึงการลงมืือทำำ�กิิจกรรมระหว่่างกลุ่่�มบริิษัทั ฯ และชุุมชน
เช่่น กิิจกรรมรดน้ำำ��ดำำ�หััวผู้้�ใหญ่่ ซึ่่�งจััดในช่่วงวัันสงกรานต์์ของทุุกปีี กิิจกรรมวัันเข้้าพรรษาเป็็นกิิจกรรมที่่ท� างกลุ่่�มบริิษััท
น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ได้้เข้้าร่่วมโดยการจััดขบวนแห่่เทีียนพรรษา ประจำำ�ทุกุ ปีี กิิจกรรมโรงทานในวัันเข้้าพรรษา กิิจกรรมวัันลอย
กระทง โดยสนัับสนุุนการประกวดขบวนกระทง และการประกวดนางนพมาศของเทศบาลตำำ�บลหิินเหล็็กไฟ กิิจกรรมโรงทาน
งานวัันออกพรรษา กิิจกรรมทอดกฐิินเพื่่�อสร้้างศาลาการเปรีียญ กิิจกรรมวัันสงกรานต์์และวัันผู้้�สููงอายุุ ณ วััดศิิลาเรืือง
บ้้านหิินเหล็็กไฟเป็็นประจำำ�ทุุกปีี กิิจกรรมจิิตอาสาพิิทัักษ์์ศาสนสถาน ซึ่่�งทุุกกิจกรร
ิ มได้้รัับความร่่วมมืือจากพนัักงานในกลุ่่�ม
บริิษััทฯ และชุุมชนเป็็นอย่่างดีี
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของกลุ่่�มบริิษััทน้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ คืือหนึ่่�งในกุุญแจสำำ�คััญที่่�จะนำำ�องค์์กรให้้เติิบโตไปอย่่าง
ยั่่�งยืืนควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาสัังคม เศรษฐกิิจและวััฒนธรรมของประเทศชาติิสืืบไป
The Company group has participated in the local activities according to the several religious and traditional
occasions around the workplace. Our activities emphasized the teamwork working system from planning
procedure to activities performance, in which BSG and the community are engaged such as water-pouring
ceremony with a blessing from the respected elder during the annual Songkran Festival, Buddhist Lent activity
in which The Company group has annually been involved with the arrangement of candle procession, the
project promoting traditional Arts and Culture collaborated with Hin Lek Fai Municipality, Loy Kratong Festival
activity with the gratuity support for Kratong Parade Contest and Beauty Contest in Hin Lek Fai Municipal
District, the almshouse activity during the end of Buddhist Lent, the ceremony of presenting yellow robes to
the Buddhist Monks in purpose of monastery construction for Sao Ae temple which is a temple in the
community, the annual activities of Songkran Festival and the Elderly Day at Silareung temple, Ban Hin Lek
Fai. All of these activities

การสนับสนุนการศึกษา
Education Support
	สํํานัักมวลชนสััมพัันธ์์และสื่่�อสารองค์์กรร่่วมกัับพนัักงานจิิตอาสาของแต่่ละบริิษััทในเครืือจััด
โครงการ “คืืนความรู้้�สู่่�เยาวชน ครั้้�งที่่� 6”ซึ่่�งจััดตามโรงเรีียนในเขตรััศมีี5กิิโลเมตร รอบสถานประกอบการ
ประกอบด้้วย โรงเรีียนบ้้านสาวเอ้้,โรงเรีียนบ้้านหิินเหล็็กไฟ,โรงเรีียนบ้้านคููบอน และโรงเรีียนบ้้านสระประคํํา-ถาวร
ซึ่่�งเป็็นโครงการที่่�ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อมและยาเสพติิด การรณรงค์์ต่่อต้้านการใช้้แรงงานเด็็กในไร่่อ้้อย
และกิิจกรรมละลายพฤติิกรรมระหว่่างพนัักงาน นอกจากนั้้�นยัังมีีกิิจกรรมให้้ทุุนการศึึกษาตามโอกาสต่่างๆ
เป็็นการให้้ทุุนในระดัับประถมศึึกษาและมััธยมศึึกษา เช่่น ให้้ทุุนการศึึกษาแก่่นัักเรีียนในวัันเปิิดฤดููการผลิิต และ
ในงานตามโอกาสต่่าง ๆ รวมถึึงการสนัับสนุุนกิิจกรรม

“BRR ลดเวลาเรีียน เพิ่่�มเวลารู้้� สู่่�ความยั่่�งยืืน”
ให้้แก่่โรงเรีียนบ้้านหนองขวาง ซึ่่�งได้้เป็็นตััวแทนภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ เข้้าร่่วมงานศิิลปะ
หััตถกรรมนัักเรีียน ครั้้�งที่่� 69 และได้้รัับรางวััลชนะเลิิศติิดต่่อกัันเป็็นเวลา 6 ปีี โครงการจิิตอาสาเพื่่�อพััฒนา
แหล่่งเรีียนรู้้�ของโรงเรีียนบ้้านสาวเอ้้ รวมทั้้�งยัังได้้นํําร่่องไปสู่่�เขตพื้้�นที่่�ส่่งเสริิมการปลููกอ้้อยของกลุ่่�มบริิษััท
ไม่่ว่่าจะเป็็นโครงการเกษตรอิินทรีีย์์แบบบููรณาการเพื่่�ออาหารกลางวัันของนัักเรีียนในเขตส่่งเสริิมการปลููกอ้้อย
โครงการสร้้ า งบ้้ า นให้้ แ ก่่ นัั ก เรีียนที่่� ย ากจนในเขตพื้้� นที่่� ส่่ ง เสริิ ม การปลูู กอ้้ อ ยเพราะกลุ่่�มบริิ ษัั ท เชื่่� อ ว่่ า
“รากฐานของสัังคมที่่มีีคุ
� ุณภาพนั้้�นต้้องเริ่่�มจากการศึึกษา”
CSR and Corporate Communications department collaborated with the Company’s
volunteer staffs to organize the project named“The 6th Knowledge Return for Youth” to the
schools located in the areas of 5-kilometer around the workplace such as Ban Sao-e School,
Ban Hin Lek Fai School, Ban Kooborn School, and Ban Saprakam Tarworn School. The
purpose of this project is to provide them knowledge about environment, drugs, resistance
campaign against children employment in sugarcane farms as well as ice-breaking activities
between employees and students, and scholarship provided to primary and secondary
students in some special occasions such as National Children’s Day and other occasions. The
alms canteen activity was also provided in that day. In addition, it has supported the activity
named “BRR Cuts in Classroom Hours and Rises in Being Knowledgeable Time on the Way
to Sustainability” for Ban Nongkwang School as the representative of the Northeast Region
to participate in the 69th of arts and crafts event and has received the winner award for 6
consecutive years. There was also the volunteering project to develop learning center of Baan
Sao Ae School and the initiation of the promotion area of sugarcane plantation of the
Company group such as creating integrated organic farming to prepare lunch for the students
in the promotion area of sugarcane plantation, constructing homes for poor students in the
promotion area of sugarcane plantation because the Company group believes that “qualified
social foundation based on the education”.

BRR ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้
Cuts in Classroom Hours and Rises
น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ได้้สนัับสนุุนกิิจกรรม “BRR ลดเวลาเรีียน เพิ่่�มเวลารู้้� สู่่�ความ
ยั่่�งยืืน” ให้้แก่่โรงเรีียนบ้้านหนองขวาง ซึ่่�งผลงานนี้้�ทาให้้บริิษััทได้้รัับการเสนอชื่่�อให้้ได้้
รัับรางวััลผู้้�ทำำ�คุุณประโยชน์์ให้้แก่่กระทรวงศึึกษาธิิการ สำำ�หรัับในปีี 2563 ตั้้�งแต่่ปีี
2557ตลอดจนถึึงปีี 2563 โรงเรีียนบ้้านหนองขวาง ได้้เป็็นตััวแทนภาคตะวัันออกเฉีียง
เหนืือเข้้าร่่วมงานศิิลปหััตถกรรมนัักเรีียน ครั้้ง� ที่่� 69 และ ซึ่่ง� เข้้าร่่วมงานดัังกล่่าวและได้้
รัับรางวััลชนะเลิิศติดิ ต่่อกัันเป็็นเวลา 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
2018-2020, Baan Nongkwang School has again been selected as a representative of primary school in the Northeast Region to participate in the 63th
and 69th Students’ Handicrafts Event and again the school won the highest
award for 6 consecutive years.

ในปีีที่่�ผ่่านมา กลุ่่�มบริิษัทน้ำ
ั ำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ จััดตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีีของพนัักงาน
ของทุุกบริิษััทในเครืือ โดยพนัักงานทุุกคนให้้ความร่่วมมืือในการเข้้ารัับการตรวจสุุขภาพ
ประจำำ�ปีีเป็็นอย่่างดีีนอกจากนี้้�ยัังมีีการจััดกิิจกรรมหน่่วยแแพทย์์เคลื่่�อนที่่� ครั้้�งที่่� 4 โดยตรวจ
สุุขภาพให้้กัับประชาชนที่่�อยู่่�ในเขตรััศมีี 1-5 กิิโลเมตรรอบๆ สถานประกอบการ อีีกทั้้�งสำำ�นักั
มวลชนสััมพัันธ์์และสื่่�อสารองค์์กร ยัังได้้ลงพื้้�นที่่�สำ�ร
ำ วจความเป็็นอยู่่�ของชุุมชนรอบ ๆ สถาน
ประกอบการเพื่่� อ เป็็ นการสร้้ า งความสัั ม พัั นธ์์ กัั บ ชุุ ม ชนให้้ มีี ความแน่่ น แฟ้้ น มากยิ่่� ง ขึ้้� น
และร่่วมผลิิตสื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพให้้แก่่ โรงเรีียน โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล และหน่่วย
งานราชการอื่่�นที่่�อยู่่�รอบๆสถานประกอบการเพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์ให้้แน่่นเเฟ้้ยิ่่�งขึ้้�น
In the previous year, BSG led by Buriram Sugar Public Company
Limited, organized the annual health checkup for all employees of BSG with their
good collaboration of taking a health check-up service. Additionally, the 4th
mobile health unit activities upon health check-up service were provided for
people who live in 5-kilometer-distance workplace area. Furthermore, the Public
Relations and Communication Department was created the health promoting
media to publish in the schools, Sub-District Health Promoting Hospitals, and
local government office. As well as, to survey the living conditions of people
around the nearby workplace in order to create the strong relationship with the
communities.

การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
Health Services
จำ�นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
Health Check up participant graph

จำ�นวนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
Health Check up communities graph
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	ด้านสาธารณสุขแก่คนในชุมชน โดยในปี ที่ผ่านมาได้จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่6 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลหินเหล็กไฟ และโรงพยาบาลคูเมืองได้ร่วมตรวจสุขภาพของประชาชนรอบ ๆ สถานประกอบการ โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิต ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ชีวิตที่จําเป็นรวมทั้งยังมีการสร้าง บ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชมรอบสถานประกอบการ เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขอนามัยและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งได้บริจาคบรรจุภัณฑ์ชานอ้อย จํานวน 6,000 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19
บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)และบริษัทในเครือได้จัดทําโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน
จากวิกฤต Covid-19 โดย จัดระบบการพัฒนา ให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็ นระบบ ทั้งการ
สื่อสาร การลงพื้นที่เชิงรุก สร้างความเข้าใจ และจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกัน การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี 2563
จวบจนปัจจุบันในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทเล็งเห็นว่าในช่วงที่ประเทศและประชาชน
อีกทั้งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ประสบภาวะวิกฤตดังกล่าว บริษัทสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมได้จึงได้จัดทําโครงการนํา
บรรจุภัณฑ์ชานอ้อยบริจาคให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อดังกล่าวโดยสนับสนุนโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งใน
จังหวัดบุรีรัมย์ และใน จังหวัดอื่น ๆ อาทิเช่น โรงพยาบาลบุรีรัมย์, สถาบันบําราศนราดูร และโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น
Last year, it organized the 6th mobilized health unit project in collaboration with Hin Lek Fai Sub-district
health promoting hospital. Khu Mueang hospital joined to offer health check-ups for people in surrounding business
areas. The school for the elderly project of Hin Lek Fai Municipality is arranged to promote lifelong learning, education
management, and develop skills to enhance the quality of their life.The activities of the school for elderly people are
related to the elderly people’s interests that are important to livelihoods. It aims to enhance essential knowledge and
life skills. Also, there was the project to build houses for under-privileged people in the surrounding communities.The
purpose of this project is to support people in the communities to live with better health and quality of life. Additionally, 6,000 bagasse packaging products were donated to medical personnel in Buriram hospital, Buriram Province in
order to reduce the risk of COVID-19 infection as well.
Buriram Sugar Public Co., Ltd. and its subsidiaries organized the projects for knowledge improvement and
emergency case management for the Covid-19 crisis. This activity was arranged for the executives, employees, and
stakeholders systemically by highlighting communicating, proactive working, creating understanding, andorganizaing
the activities to continue preventing the pandemic from 2020 through to the present In 2020 owing to the spread of
COVID-19, the company anticipated that the country and its people including the medical workers would undergo such
crisis, the company therefore contributes to the society by providing bagasse packaging products to many hospitals
to minimize the risk of the spread. These include hospitals in Buriram province and others such as Buriram hospital,
Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute, and Ramathibodi Hospital, etc

ในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทเล็งเห็นว่าในช่วงที่ประเทศและประชาชน
อีกทั้งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ประสบภาวะวิกฤตดังกล่าว บริษัทสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมได้จึงได้จัด
ทําโครงการนําบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยบริจาคให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อดังกล่าวโดยสนับสนุน
โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ และในจังหวัดอื่น ๆ อาทิเช่น โรงพยาบาลบุรีรัมย์, สถาบันบําราศนราดูร และโรง
พยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น
In 2020 owing to the spread of COVID-19, the company anticipated that the country and its people
including the medical workerswould undergo such crisis, the company therefore contributes to the society by
providing bagasse packaging products to many hospitals to minimize the risk of the spread. These include
hospitals in Buriram province and others such as Buriram hospital, Bamrasnaradura Infectious Diseases
Institute, and Ramathibodi Hospital, etc.

การส่งเสริมอาชีพเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต
Career Development for Better Living Condition
	น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ยัังคงดำำ�เนิินโครงการส่่งเสริิมอาชีีพเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตอย่่างต่่อ
เนื่่�อง นอกจากโครงการส่่งเสริิมอาชีีพในชุุมชน โครงการก่่อสร้้างศููนย์์การเรีียนรู้้�เสื่่�อกกทอมืือใน
ชุุมชนโศกดู่่� โครงการก่่อสร้้างศููนย์์การเรีียนรู้้�ผ้้าซิ่่�นตีีนแดงทอมืือชุุมชนคููบอนที่่�มีีการพััฒนาอย่่าง
ต่่อเนื่่�องในกลุ่่�มส่่งเสริิมอาชีีพมะลิิปลอดสารชุุมชนโนนกลาง กลุ่่�มส่่งเสริิมอาชีีพปุ๋๋ย� หมัักอินิ ทรีีย์์ชุมุ ชน
โนนเต่่าทอง และ กลุ่่�มส่่งเสริิมอาชีีพทอผ้้าชุุมชนสาวเอ้้ นอกจากชุุมชนแล้้ ว กลุ่่�มบริิ ษััทฯ ยัั งขยาย
ผลไปสู่่�สถานศึึกษา โดยการส่่งเสริิมกิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียน (BRR ลดเวลาเรีียน เพิ่่�มเวลารู้้� สู่่�
ความยั่่�งยืืน) ซึ่่�งเป็็นโครงการแปรรููปอาหารของโรงเรีียนบ้้านหนองขวาง สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การ
ประถมศึึกษาบุุรีีรััมย์์ เขต 4 เป็็นการส่่งเสริิมให้้เกิิดวิิสาหกิิจชุุมชนและโครงการ “นัักธุุรกิิจน้้อยมีี
คุุณธรรม นำำ�สู่่�เศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์” เพื่่�อให้้ชุุมชนและสถานศึึกษาพึ่่�งพาตััวเองได้้ เสริิมสร้้าง
แนวคิิดให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้�จากกรณีีวิิกฤติิภััยแล้้งที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศไทย
ได้้ส่่งผลกระทบเป็็นวงกว้้าง
	กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้ส่่งเสริิมนัักธุุรกิิจไร่่อ้้อยในพื้้�นที่่�บริิเวณรอบโรงงานให้้มีีผลผลิิตต่่อไร่่
สููงและมีีคุุณภาพดีีด้้วยหลัักวิิชาการและความรัับผิิดชอบต่่อชาวไร่่ โดยมีีการพััฒนาระบบบริิหาร
งานการจััดการเพื่่�อความมั่่�นคงของผลผลิิตและผลกำำ�ไรของชาวไร่่ อีีกทั้้�งยัังพััฒนานวััตกรรม
เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพขององค์์กรและชาวไร่่พร้้อมกัับการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ของ บุุคลากรและชาวไร่่อ้้อย
ให้้เติิบโตมั่่�นคงไปพร้้อมกััน
BRR continually conducted several career development projects for people in
our neighboring communities, for example, hand-woven reed mat learning center project
at Sokdu community and hand-woven sarong learning center at Khuborn community.
Besides, BRR extended our career development project to the nearby educational
institutes by initiating a pilot career development scheme for local primary school
students (BRR’s Moderate Class, More Knowledge or Outside Classroom Learning for
Sustainable Living), a food processing program at Ban NongKwang Primary School,
Buriram Educational Area District Office 4. Under this scheme, a Community Enterprise
was established with the theme“Little Business, Moral Principal, Creative Economy”.
With the input both idea and financial support from BRR’s CSR team, we have successfully
encouraged community and school to work together under self-sufficiency concept.
Promoting the occupations as mentioned above and including other occupations
to the communities nearby the workplace and the promotion area of sugarcane plantation
of the company group, can built the strength among the people in the communities,
and it also create the confidence, acceptance, and reliability of the community towards
the company group as well.

	กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มบริษัททั้งนี้
จึงได้ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนบริเวณรอบสถานประกอบการมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกร
ดังนี้
• โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรปุ๋ยหมักอินทรีย์ชุมชนโนนเต่าทอง
• โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ชุมชนโนนกลาง (มะลิปลอดสาร)
• โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนสาวเอ้
• โครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าซิ่นตีนแดงทอมือของชุมชนคูบอน
• วิสาหกิจชุมชน เอส เอ็น ที
• โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอคูเมือง
การส่งเสริมอาชีพในโครงการดังกล่าวตามข้างต้นรวมทั้งอาชีพอื่น ๆ ให้แก่ชุมชนบริเวณรอบๆ
สถานประกอบการและเขตส่งเสริมการปลูกอ้อยของกลุ่มบริษัท เป็นการสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชาว
บ้านในชุมชน อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมัน่ การยอมรับ และความไว้วางใจของชุมชนที่มีต่อกลุ่มบริษัท
อีกด้วย
The Company group is aware of the responsibility to the community around
the nearby workplace of the Company group since thebeginning of the business; by
promoting the supplementary occupations besides from the farmer career as below;
• Agricultural Occupation Promotion Project – Organic Composed Fertilizer by Non
Tao Thong Community
• Organic Agricultural Occupation Promotion Project by Non Klang Community
(Non-toxic Jasmine)
• Occupation Promotion Project –Handmade Reed Mat (Suea Kok) by Baan Sao Ae School
• Agricultural Occupation Promotion Project – Handmade Red-striped Bottom Sarong
by Khoo BonCommunity
• S.N.T Community Enterprise
• The improvement of quality-of-life project for people with disabilities in collaboration with Khu Mueang ProvincialPublic Health Offif ice
• 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 alsocreate the confidence,
acceptance, and reliability of the community towards the Company group as well.

ความหลากหลายทางชีวภาพ
Bio Diversity
	น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ได้้มีีส่่วนร่่วมในการนํําประชากรนกกระเรีียนพัันธุ์์�ไทยกลัับคืืนสู่่�ธรรมชาติิร่่วม
กัับองค์์การสวนสััตว์์แห่่งประเทศไทยโดยความร่่วมมืือกัับภาครััฐและภาคเอกชนหลายแห่่งซึ่่�งการเข้้าร่่วม
ในโครงการนี้้�ถืือว่่าเป็็นประวััติิศาสตร์์ใหม่่ของงานด้้านการอนุุรัักษ์์สััตว์์ป่่าของประเทศไทยที่่�พยายามพลิิก
ฟื้้�นกลุ่่�มประชากรสััตว์์ป่่าที่่�เคยสููญพัันธุ์์�จากธรรมชาติิให้้กลัับมาอีีกครั้้�งหนึ่่�ง อีีกทั้้�งยัังเป็็นการเชื่่�อมต่่อถิ่่�น
อาศััยและแผนที่่�การกระจายของประชากรนกกระเรีียนพัันธุ์์�ไทยในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ที่่�เคยขาดหายไป
รวมทั้้�งลดการสููญเสีียความหลากหลายทางชีีวภาพและความหลากหลายทางพัันธุุกรรม ซึ่่�งจะมีีผลดีีต่่อ
กลุ่่�มประชากรนกกระเรีียนพัันธุ์์�ไทยในอนาคต นอกจากนี้้�ด้้วยความที่่�นกกระเรีียนพัันธุ์ไ์� ทยเป็็นสััตว์์ที่สู่� ูญ
พัันธุ์์�ไปแล้้วตามธรรมชาติิและมีีถิ่่�นอาศััยจํํากััดอยู่่�เฉพาะกลุ่่�มแถบประเทศเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้นั้้�น
ทํําให้้เป็็นหนึ่่�งในนกที่่�นักดู
ั ูนกจากประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลก รวมถึึงประเทศไทยเองให้้ความสนใจ
ความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วนนั้้�นเกิิดจากการตระหนัักถึึงความสํําคััญในการอนุุรัักษ์์แหล่่ง
อาศััย ถิ่่�นที่่�อยู่่� และนกกระเรีียนพัันธุ์์�ไทยซึ่่�งเป็็น 1 ในสััตว์์สงวนของประเทศไทย และได้้เคยสููญพัันธุ์์�ไปจาก
ธรรมชาติิของประเทศกว่่า 50 ปีี จนก่่อเกิิดเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�แห่่งใหม่่ของจัังหวััดบุุรีีรััมย์์ ภายในงานได้้มีี
การปล่่ อยนกกระเรีียนพัันธุ์์�ไทยคืืนสู่่�พื้้�นที่่�ธรรมชาติิเพิ่่�มอีีก 10 ตััว พร้้อมกัันนี้้�ได้้ มีีการจััดแสดง
นิิ ทรรศก ารและกิิจกรรมฐานการเรีียนรู้้�ของกลุ่่�มเครืือข่่ายที่่�สนัับสนุุนงานด้้านการอนุุรัักษ์์พื้้�นที่่�ชุ่่�มนํ้้�า
และนกกระเรีียนพัันธุ์ไ์� ทย ซึ่่�งจะทํําให้้ผู้้�ที่่�มาร่่วมงานและนัักท่่องเที่่ย� วได้้ทราบถึึงความสํําคััญของการ
อนุุ รัักษ์์ ทรัั พยากรสัั ตว์์ป่่าที่่� สํํ าคััญของประเทศ อัันจะเป็็นการสร้้างความตระหนัักในการอนุุรัักษ์์
สิ่่�งแวดล้้อมและสััตว์์ป่่าหายากของประเทศให้้มีีความยัังยืืนตลอดไป
สํําหรัับศููนย์์อนุุรัักษ์์พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��และนกกระเรีียนพัันธุ์ไ์� ทย จัังหวััดบุรีีุ รััมย์์ เป็็นโครงการอนุุรักษ์
ั ์
ถิ่่�นอาศััยของพัันธุ์์�พืืชและพัันธุ์์�สััตว์์ที่่�มีีความสํําคััญระดัับโลกในพื้้�นที่่�ภาคการผลิิตของกองทุุนสิ่่�งแวดล้้อมโลก
โดยได้้รัับงบประมาณสนัับสนุุนการก่่อสร้้างจากบริิษััท นํ้้�าตาลบุุรีีรััมย์์ จํํากััด (มหาชน) เพื่่�อให้้เป็็นแหล่่ง
เรีียนรู้้�แห่่งใหม่่ที่่�สํําคััญของจัังหวััดบุุรีีรััมย์์ และเป็็นการถ่่ายทอดความสํําเร็็จในด้้านการอนุุรักษ์
ั พื้์ ้�นที่่ชุ่่�� ม
นํ้้�าและนกกระเรีียนพัันธุ์์�ไทย ที่่มีี� ความเชื่่�อมโยงกัับวิิถีีชุุมชน และองค์์ความรู้้�ท้้องถิ่่�นที่่ส� อดคล้้องกัับการ
อนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิสัตว์
ั ์ป่่าและสิ่่�งแวดล้้อม นอกจากนี้้� ยัังจะสามารถต่่อยอดในการสร้้างโอกาส
ทางด้้านเศรษฐกิิจและส่่งเสริิมให้้พััฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่ย� วเชิิงนิิเวศเพื่่�อเปิิดโอกาสให้้เยาวชน ชุุมชนท้้องถิ่่�น
และประชาชนทั่่�วไป ได้้มีีแหล่่งเรีียนรู้้�ศึึกษาดููงานเกี่่ย� วกัับการอนุุรัักษ์์นกกระเรีียนพัันธุ์์�ไทย ซึ่่�งเป็็นรููปแบบ
การเรีียนรู้้�แบบสััมผััสได้้จากประสบการณ์์จริิงตามหลัักวิิชาการ ในปััจจุบัุ ันความสํําเร็็จของโครงการ
ปล่่อยนกกระเรีียนพัันธุ์์�ไทยคืืนสู่่�พื้้�นที่่ธรร
� มชาติิที่่�องค์์การสวนสััตว์์ได้้ดํําเนิินงานมาตั้้�งแต่่ปีี 2554
มีีนกกระเรีียนพัันธุ์์�ไทยที่่�ปล่่อยคืืนสู่่�ธรรมชาติิไปแล้้วจํํานวน 119 ตััว และมีีชีีวิิตรอดจํํานวน 85 ตััวโดยมีี
นกที่่�เกิิดเองตามธรรมชาติิจํํานวน 20 ตััว ซึ่่�งความสํําเร็็จดัังกล่่าวเกิิดจากการมีีส่่วนร่่วมของหน่่วย
งานทั้้�งภาครััฐและเอกชน รวมทั้้�งชุุมชนที่่ช่� ่วยกัันดููแลและอนุุรัักษ์์

Buriram Sugar has participated in returning the Eastern Sarus Crane population back to the wild
collaborating with the Zoological Park Organization of Thailand and several public and 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.
Collaboration by all sectors arises from the awareness of the significance of natural habitat conservation
and Eastern Sarus cranes which are listed as one of endangered wild animals of Thailand and used to become
extinct from the nature in the country over 50 years. As of which, collaborating leads to a further step in
becoming the new learning center in Buriram province. During the event of the opening of the center, 10
more Eastern Sarus cranes were released into the wild to coincide with the exhibition and based learning
activities displayed by the network group advocating on Eastern sarus cranes and Wetland conservation. The
purpose of that is to help facilitate participants and tourists recognizing the importance of wildlife conservation,
and thus raise public awareness about environment and endangered species conservation sustainably.
Wetlands and Eastern Sarus Crane Conservation Center in Buriram province is the project for
conservation of habitats for plants and animals, which is globally significant in production landscapes of Global
Environment Facility. Buriram Sugar Public Co., Ltd. provided funding to support the establishment of the
center with the aim to make it as the new important learning center of Buriram province and to propagate
the success for the Wetlands and Eastern Sarus Crane conservation that connected with local livelihood and
knowledge relative to wildlife and environment conservation. In addition, this center can also lead to further
produce economic opportunities and develop as valuable ecotourism sites together with public educational
sites of Eastern Sarus Crane conservation for young people, local residents and general public learning
through real experiences, according to academic standard. Nowadays, the success of this project which has
been conducted by The Zoological Park Organization since 2011 has illustrated by the release of the 119
Eastern Sarus Cranes back to their habitats and their survival rate of 85 Eastern Sarus Cranes and the rate
of natural breeding 20 Eastern Sarus Cranes together with government agencies, the private sectors including
the local community support and conservation.

นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทยังได้ร่วมผลักดันนโยบาย Buriram Eco City “บุรีรัมย์ปลอดโฟม” โดยจังหวัดบุรีรัมย์
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 208แห่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นําร่องให้ตลาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบปลอดโฟมและลด
การใช้พลาสติก เพื่อให้ผู้บริโภคลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง จากสารปนเปื้อน สารอันตรายของอาหารภาชนะโฟม ลดมลพิษ
ลดการทิ้งขยะที่ยากต่อการย่อยสลายและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนในระยาวภาย
ใต้โครงการ Buriram Eco City “บุรีรัมย์ปลอดโฟม โดยมีประเด็นสําคัญในการดําเนินงาน เช่น ตลาดนัดที่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเป็นตลาดปลอดโฟมภายใน
ปีพ.ศ.2568โดยมีสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหน่วยงานสนับสนุนตามบทบาทภารกิจ
Moreover, the Company group has pushed “Buriram Eco City policy”. Buriram has collaborated
with 208 local government organizations in Buriram areas to initiate the markets in their responsibility areas
out of foams, together with lower plastic use. Its aim is to reduce the risks of cancer from contaminants
and harmful substances of foam food containers and to rid environment of pollution, to lower disposal of
non-biodegradable waste and to make better environment. Under this project, namely “Buriram Eco City”, it
can help to minimizethe risks to people’s health in the long run. There are the important operational issues as
follows: the markets allowed by local authority and all markets in the responsibility areas of local government
organizations will become the free-foam markets within the year of 2025, with the support of local government organization of Buriram in its missions.

บทสรุป Conclusion
น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ได้้นำำ�แนวคิิดของปรััชญา “น้ำำ��ตาลสร้้างในไร่่” อัันจะมุ่่�งไปสู่่�ความยั่่�งยืืนได้้นั้้�น องค์์กรต้้องมีีการ
ถ่่ายทอดแนวคิิดดัังกล่่าวจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�นได้้อย่่างบููรณาการและมีีความชััดเจนที่่จ� ะต้้องการสร้้างความยั่่�งยืืนให้้กัับองค์์กรทำ�ำ ให้้น้ำำ��ตาล
บุุรีีรััมย์์ได้้เล็็งเห็็นว่่า ชุุมชน เปรีียบเสมืือนบ้้านหลัังหนึ่่�งของน้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ที่่�ต้้องคอยช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลสมาชิิกในบ้้านของเรา
น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์จึึงมีีการจััดกิิจกรรมมวลชนสััมพัันธ์์ให้้กัับชุุมชนมาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยครอบคลุุมกิิจกรรม ดัังนี้้�
การส่่งเสริิมสุุขภาพ การสนัับสนุุนการศึึกษา การส่่งเสริิมสุุขภาพภายในชุุมชน
การส่่งเสริิมอาชีีพเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของคนในชุุมชน การสืืบสานวััฒนธรรมประเพณีีวััฒนธรรมต่่าง ๆ
To implement “Sugar Made in the Field” philosophy and make it sustainable, knowledges have
to be integrated and transferred from generation to generation. To make sugar business a sustainable one, BRR
realizes community is one of our homes where members must be nurtured. Our CSR works based on this notion.
We have been working continuously and closely with locals for decades via several activities – health care,
occupation promotion, education promotion, recreation, etc.Cultural and traditional conserving activities are also
included in our CSR works, even before there was the creation of the term “CSR”.
In the end, we believe CSR is not merely a job. It is embedded in all aspect of our works, in our souls.
Certainly, it is a key to the sustainability.
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Sugar Made in the Field

บริิ ษััท น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ จำำ�กััด (มหาชน)		
สำำ�นัักงานใหญ่่ 237 หมู่่� 2 บ.สาวเอ้้ 		
ต.หิินเหล็็กไฟ อ.คููเมืือง จ.บุุรีีรััมย์์ 31190
โทรศััพท์์ 0-4466-6592			
โทรสาร 0-4466-6592			
เว็็บไซต์์ www.buriramsugar.com		

BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
Head office 237 Moo2, Baan Sao Ae
Hin Lek Fai,Khu Muang,Buriram 31190, Thailand
Telephone (+66) 0-4466-6592
Fax
(+66) 0-4466-6592
URL
www.buriramsugar.com

สำำ�นัักงานกรุุงเทพฯ เลขที่่� 128/77-78 		
ชั้้�น 7 อาคารพญาไทพลาซ่่า ถนนพญาไท
แขวงทุ่่�งพญาไท เขตราชเทวีี กทม. 10400
โทรศััพท์์ 0-2216-5820-2		

BKK Office No.128/77-78
Floor 7 Phayathai Plaza building. Phayathai Rd.
Thung Phayathai, Rajdhevee BKK. 10400
Telephone (+66)0-2216-5820-2
งานมวลชนสััมพัันธ์์ น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์

https://www.facebook.com/CSRBRR2015

