รายงานแหงความยั่งยืน
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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

ด้้ านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้ อม ในปีี ที่่�ผ่า่ นมาบริิ ษััทได้้ ทำำ�งานร่่ วมกัับองค์์การสวนสััตว์์
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ฯ, ในการเปิิ ดศููนย์์อนุุรัักษ์์พื้้ �นที่่� ชุ่่�มน้ำำ ��และนกกระเรีี ยนพัันธุ์์�ไทยจัังหวััดบุรีุ ี รััมย์์ซึ่ง่� สููญพัันธุ์์�ไป นานกว่่า
50 ปีี เพื่่�อสร้้ างความตระหนัักในการอนุุรัักษ์์ นกกระเรีี ยนพัันธุ์์�ไทยและพื้้ �นที่่�ชุ่่�มน้ำำ ��อีีกทั้้ �งพััฒนาเป็็ นแหล่่ง ท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ
ู ้ องตามหลัักวิิชาการ นอกจากนั้้ �นได้้ สร้้าง
โดยเปิิ ดโอกาสให้้ เยาวชน ชุุมชนท้้ องถิ่่�น และประชาชนได้้ มีีแหล่่งเรีี ยนรู้้�ที่่�ถูกต้
ความเข้้ มแข็็งให้้ กับั ชุุมชนโดยรอบสถาน ประกอบการ อาทิิ โครงการส่่งเสริิ มอาชีีพและวิิสาหกิิจชุมุ ชนเอส เอ็็น ทีี
ชุุมชนสาวเอ้้ โนนกลาง โนนเต่่าทอง เพื่่�อเพิ่่�มรายได้้ และสร้้ างความ เข้้ มแข็็งให้้ กับั ชุุมชน เนื่่�องจากความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคมของ บริิ ษััทคืือหนึ่่ง� ในกุุญแจสำำ�คัญ
ั ที่่�จะนำำ�พาองค์์กรให้้ เติิบโต อย่่างยั่่�งยืืนควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาสภาพชีีวิิตความเป็็ น
อยู่่� ของเกษตรกรชาวไร่่อ้้อย ชุุมชนข้้ างเคีียง และพนัักงานให้้ ดีีขึ้้ �น อย่่างยั่่�งยืืน
นอกจากนี้้ � บริิ ษัั ทยัั ง ดูู แ ลพนัั ก งานร่่ ว มกัั บ การดูู แ ลชุุ ม ชนรอบข้้ างโดยการจัั ด หาวััค ซีี น ป้้ องกัั น โควิิ ด 19
ให้้ กับั พนัักงาน และร่่วมกัับหน่่วยงานภาครััฐและชุุมชนโดยรอบพื้้ �นที่่�โรงงานในจัังหวััดบุรีุ ี รััมย์์ รณรงค์์ให้้ ความรู้้� และสร้้ าง
ศููนย์์พักั คอยระดัับอำำ�เภอให้้ กับั โรงพยาบาลคููเมืือง จำำ�นวน 47 เตีียง ทั้้�งนี้้ � เพื่่�อไม่่ให้้ เกิิดผลกระทบที่่�รุุนแรงต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และวิิถีีชีีวิิตความเป็็ นอยู่่�ของชุุมชน
ด้้ านสิ่่� ง แวดล้้ อ ม บริิ ษัั ท ได้้ ร่่ ว มกัั บ นัั กวิิ จัั ยพััฒ นางานวิิ จัั ย ด้้ านการผลิิ ต เยื่่� อ ชานอ้้ อย ซึ่่� ง เป็็ นเยื่่� อ ไม่่ ฟ อก
(Unbleached Pulp) โดยมีีแนวโน้้ มตลาดเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง เมื่่�อเทีียบกัับเยื่่�อสีีขาว (Bleached Pulp)และเมื่่�อปลายปีี
2564 บริิ ษััทได้้ เริ่่� มผลิิตเยื่่�อชานอ้้ อยไม่่ฟอกดัังกล่่าวและใช้้ เป็็ นวััตถุดิุ บิ ในการผลิิตบรรจุุภัณ
ั ฑ์์จากชานอ้้ อยเพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้
แก่่ลูกค้
ู ้ า โดยผลิิตภัณ
ั ฑ์์นี้้ �เป็็ นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้ อมซึ่่ง� สามารถย่่อยสลายได้้ ภายใน 45 วััน
ในมิิติด้ิ ้ านบรรษััทภิิบาล บริิ ษััทยังั มุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีธรรมาภิิบาล จากการดำำ�เนิินงานด้้ านการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีมาอย่่างต่่อเนื่่�องทำำ�ให้้ บริิ ษััทได้้ รัับผลประเมิินระดัับ “ดีีเลิิศ” หรืือ“Excellent” จากโครงการสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแล
กิิจการของบริิ ษััท จดทะเบีียนประจำำ�ปีี 2564 ต่่อเนื่่�องเป็็ นปีี ที่่� 4 โดยมีีระดัับคะแนน เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 94 ซึ่่ง� สููงกว่่าคะแนน
เฉลี่่�ยของบริิ ษััทจดทะเบีียนโดยรวมของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
	จากผลการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่า่ นมาของบริิ ษััทสะท้้ อนความทุ่่�มเทและอุุทิิศตนของบุุคลากรในองค์์กรกว่า่ 1,000 คน ที่่�
มุ่่�งมั่่�นในการสร้้ างมููลค่่าและคุุณค่่าที่่�สำำ�คัญ
ั ในด้้ านต่่าง ๆ แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า ชุุมชน และผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียทุกกลุ่่�
ุ มแม้้ จะเผชิิญ
สภาวะเศรษฐกิิจที่่�มีีทิิศทางชะลอตััว และสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด 19 ที่่�ยังั คงดำำ�เนิินอยู่่�และเป็็ นความ
ท้้ าทายสููงสุุด
ในนามคณะกรรมการบริิ ษััท และพนัักงานทุุกคน ขอขอบคุุณผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า และผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียทุกท่
ุ า่ นที่่�เชื่่�อมั่่�น
และสนัับสนุุนบริิ ษััทด้้ วยดีีเสมอมา บริิ ษััทจะยึึดมั่่�นในการเป็็ นองค์์กรที่่�สร้้างคุุณค่่าและมููลค่่า ด้้ วยศัักยภาพและ ความมุ่่�งมั่่�น
ในการพััฒนาอย่่างไม่่หยุุดนิ่่�งของพวกเรา เพื่่�อให้้ บรรลุุเป้้าหมายตามแผนที่่�วางไว้้ รวมทั้้�งนำำ�โอกาสและผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีี
มาสู่่�องค์์กรผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีีย และสัังคมไทยสืืบไป ตั้้งแต่่
� ปลายปีี 2564 เป็็ นต้้ นมา
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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 S.N.T community enterprise 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.

Furthermore, the Company cares for its employees as well as the surrounding communities by providing COVID-19 vaccines to employees and collaborating with the government agencies and the nearby communities around the Company’s workplace in the Buriram Province to raise awareness and build a community isolation center with 47 beds for Khu Mueang hospital. In this regard, the objective is to avoid an intense impact on
business operations and the way of life of the community.
Environmentally, the Company has cooperated with researchers to conduct the research in terms of
bagasse-based pulp production which is unbleached pulp with a potential market growth. In comparison to
bleached pulp, by the end of 2021, the Company had begun to produce the unbleached bagasse pulp and
used as raw materials for the production of bagasse packaging to sellto customers. This product is environmentally friendly and can be decomposed in 45 days
In terms of corporate governance, the Company is also committed to adhere to good governance.
The outcome of continuously complying to corporate governance has led to the “Excellent” qualification for 4
consecutive years with the average score of 94% which is considered to be higher than the average score of
the overall listed companies of the Stock Exchange of Thailand under the project of the Assessment of Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) by Thai Institute of Directors (IOD).
On behalf of the Board of Directors and individual employee, we would therefore like to thank you
shareholders, all customers and all stakeholders for your continued trustworthiness and support toward the
business operations of the Company. The Company is committed tobeing a value-creating organization with
our potential and determination to continuous improvement to achieve the goals while providing opportunities
and good performance to the organization, the stakeholders and Thai society.

รายงานฉบัับนี้้จ� ะสะท้้ อนถึึงกรอบการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�รัับผิิดชอบต่่อสัังคม โดยครอบคลุุมตั้้�งแต่่
ประเด็็นของ ธรรมาภิิบาลและจรรยาบรรณทางธุุรกิิจการจััดการ ด้้ านสิ่่�งแวดล้้ อม แรงงาน ผู้้�บริิ โภค สิิทธิิ
มนุุษยชน การพััฒนาส่่งเสริิ มอาชีีพชุุมชน ให้้ มีีความยั่่�งยืืน ตลอดจนผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียอย่่างชััดเจน ซึ่่ง� รายงาน
ฉบัับนี้้ �ได้้ จัดทำ
ั ำ�จากข้้ อมููลที่่�เป็็ นข้้ อเท็็จจริิง โดยสามารถตรวจสอบได้้ จากแหล่่งข้้ อมููลทั้้ �งจากภายในและ
ภายนอกของน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์
รายงานฉบัับนี้้ �ยัังมีีเนื้้ �อหาสาระที่่�มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการสร้้ างความเข้้ าใจ เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิิน
งานของน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ให้้ พนัักงานได้้ นำำ�ไปเป็็ นแนวทางในการประยุุกต์์ใช้้ กับั งานด้้ าน “CSR” ทั้้�งภายใน
องค์์กรและภายนอกองค์์กร ซึ่่ง� จะนำำ�ไปสู่่�การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กรให้้ พัฒ
ั นาต่่อไปได้้ อย่่างยั่่�งยืืน
This report reflects the framework of business operation with sustainable goal in mind
covering issues range from corporate governance, environmental management, labor practices,
human rights practices, communities’ occupation development programs as well as all
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.

การระบุุประเด็็นสำำ�คััญ

IDENTIFIED MATERIAL ASPECT AND BOUNDARIES
	การจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ประจำำ�ปีี 2564 ฉบัับนี้้ �ระหว่่าง วัันที่่�1 มกราคม 2564
ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 แสดงถึึงการรายงานด้้ านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ซึ่่ง� เนื้้ �อหาของรายงาน
ประกอบไปด้้ วย ด้้ านเศรษฐกิิจ ด้้ านสัังคม และด้้ านสิ่่�งแวดล้้ อม โดยแสดงถึึงกรอบการดำำ�เนิินงานความรัับผิิด
ชอบต่่อสัังคมอย่่างมีีแบบแผนซึ่่ง� จะสอดคล้้ องกัับความมุ่่�งมั่่�นในการเป็็ นสถานประกอบการที่่�พัฒ
ั นาควบคู่่�
ไป พร้้อมกัับชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน ตามนโยบายที่่�ว่า่

“การพััฒนาธุุรกิิจควบคู่่�กัับการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม และสร้้างความเจริิญให้้กัับชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน”
This 2021 sustainability report (January 1 – December 31, 2021) 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�ยวข้้ องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร รวมถึึง
พิิจารณาประเด็็นที่่�สอดคล้้ องกัับความคาดหวัังของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียทุกกลุ่่�
ุ มในด้้ านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้ อม
เพื่่�อใช้้ ในการประเมิินประเด็็นที่่�สำำ�คัญ
ั ต่่อความยั่่�งยืืนของบริิ ษััท ฯ โดยนำำ�หลัักการประเมิินประเด็็นที่่�สำำ�คัญ
ั ต่่อความ
ยั่่�งยืืน (Materiality Assessment) ของ Global Reporting Initiative (GRI) มาประยุุกต์์ใช้้ ซึ่่ง� ประกอบด้้ วยขั้้�นตอน
ดััง 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
	การระบุุ ปร ะเด็็ น สำำ �คัั ญ ที่่� มีี ผ ลกระทบต่่ อ ความยั่่� ง ยืืนของ บริิ ษัั ท ฯ
ซึ่่� ง ครอบคลุุมในมิิติิ ด้้ านเศรษฐกิิจ สัังคมและสิ่่�งแวดล้้ อม โดยพิิจารณาจาก กลยุุทธ์์
เชิิงธุุรกิิจ ความเสี่่�ยง ความท้้ าทาย ความคาดหวััง ตััวชี้้ �วััดมาตรฐานของ GRI แนวโน้้ ม
ของธุุรกิิจโลกและในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเดีียวกััน อีีกทั้้ �งความสนใจของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียทั้้ �ง
ภายในและภายนอกองค์์กรรวมถึึงการรวบรวม ประเด็็นต่่างๆที่่�ใกล้้ เคีียงกัันมาจััด
เป็็ นกลุ่่�มประเด็็ น (Aspects) อััน เป็็ นการนำำ � ไปสู่่�การบริิ ห ารจััดก ารของบริิ ษัั ท ฯ
ได้้ อย่่างเหมาะสมกัับผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียทุกุ ฝ่่าย

Identify important issues related to company’s sustainable goals covering
economic, social and environmental dimensions. Considerable issues includes
business strategy, risks, challenges, expectations, GRI’s Standard Indicators, world
business and similar industry’s trends as well as stakeholders’ interest. Issues are
to be grouped to provide platform for company’s management and practices that
match all stakeholders.
โดยศึึกษาจาก
• แนวปฏิิบัติั ิการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ บมจ.น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ และบริิ ษััทฯ ในเครืือ
• แนวทางปฏิิบัติั ิสากล ได้้ แก่่ GRI Standard ,และอื่่�นๆ
• การรัับฟัั งความคิิดเห็็นจากผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียทั้้ �งภายในและภายนอกองค์์กร
• การสำำ�รวจความผููกพันั ของพนัักงานประจำำ�ปีี
• การสำำ�รวจความพึึงพอใจของชุุมชน
• การสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า
• กระบวนการพััฒนาภาพลัักษณ์์องค์์กร
• การรัับข้้ อร้้องเรีี ยนผ่่านช่่องทางต่่างๆ
• การประเมิินความเสี่่�ยงขององค์์กร
• การประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารร่่วมกัับกลุ่่�มผู้้�บริิ หารของ บริิ ษััทฯ
• 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
จััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั
โดยพิิจารณาแนวโน้้ มผลกระทบที่่�มีีต่อ่ การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิ ษััททั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาวและความสำำ�คัญ
ั .ความสนใจของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ ส่ว่ นเสีีย
ผ่่านการสััมภาษณ์์ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ ส่ว่ นเสีียภายนอก ได้้ แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน ลููกค้้า พนัักงาน และ
ชุุมชน
เพื่่�อกลั่่�นกรองประเด็็นด้้ านความยั่่�งยืืนที่่�สำำ�คัญ
ั ซึ่่ง� นำำ�เสนอในรายงานฉบัับนี้้ �และ
กำำ�หนดขอบเขตของแต่่ละประเด็็นโดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบที่่�มีีต่อ่ การดำำ�เนิินธุุรกิิจและผลกระ
ทบต่่อผู้้�มีีส่ว่ นได้้ ส่ว่ นเสีียทั้้ �งภายในและภายนอกขององค์์กร
Continuous Review Development The report’s continuous review and development is conducted to ensure the issues reflect stakeholders’ expectation and
interests.
การนำำ�ประเด็็นที่่�ได้้ จากการวิิเคราะห์์ในขั้้ �นตอนที่่� 1 มาพิิจารณาความสำำ�คัญ
ั
ตามเกณฑ์์การประเมิินความเสี่่�ยงใน 2 มิิติิ คืือ
• 1)ผลกระทบซึ่่ง� เป็็ นการประเมิินผลกระทบก่่อนมีีมาตรการควบคุุม)และโอกาสที่่�มีีนัยั
สำำ�คัญ
ั ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์
Outside Receiving complaints and recommendations via different channels
• 2)ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ ส่ว่ นเสีียให้้ ความสนใจ ระหว่่างคะแนน 1-5
Sustainable group meeting to review report and works on sustainable development

ขั้้�นตอนที่่� 3: การทวนสอบประเด็็นสำำ�คััญของรายงาน VALIDATION
การจััดทำำ�ผลสรุุปประเด็็นที่่�สำำ�คัญ
ั ต่่อบริิ ษััทฯ โดยรวบรวมผลการ ประเมิินประเด็็น
ที่่�สำำ�คัญ
ั และระบุุความสอดคล้้ องประเด็็นที่่�สำำ�คัญ
ั กัับหมวดการรายงานของGRI (GRI Aspects)
ั ด้้ านความยั่่�งยืืน
ขอบเขตของ
เสนอต่่อหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบเพื่่�อพิิจารณาประเด็็นสำำ�คัญ
รายงานและตรวจสอบการประเมิินดัังกล่่าว
เพื่่�อให้้ มีีความสมบููรณ์์และครอบคลุุมประเด็็น
สำำ�คัญ
ั ที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับบริิ ษััทฯ รวมถึึงการนำำ�เสนอผลสรุุปให้้ กับั คณะกรรมการจััดการของบริิ ษััทฯ
เป็็ นผู้้�ทบทวนและอนุุมัติั เิ นื้้ �อหาในประเด็็นสำำ�คัญ
ั 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�คัญ
ั ที่่�วิิเคราะห์์จากผู้้�มีีส่ว่ นได้้
เสีียภายนอก Review and prioritize issued derived from outside stakeholders
• กลุ่่�มผู้้�บริิ หารของบริิ ษััทฯ ประชุุมและทบทวนประเด็็นที่่�สำำ�คัญ
ั ต่่อความยั่่�งยืืน ของบริิ ษััทฯ

Executives review issues mattered to company’s sustainable development.

ขั้้�นตอนที่่�4 : การพััฒนาการรายงานอย่่างต่่อเนื่่�อง (REVIEW)
Step 4: Continuous Report Development
จััดการทบทวนและพััฒนาการรายงานอย่่างต่่อเนื่่�องโดยทวนสอบรายงาน
ความยั่่�งยืืนเพื่่�อให้้ มั่่น� ใจว่่าการกำำ�หนดประเด็็นที่่�สำำ�คัญ
ั ของบริิ ษััทฯ ตอบสนองต่่อ
ความคาดหวัังและความสนใจของผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีียและพััฒนากระบวนการมีีส่่วนร่่ วม
กัับผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียเพื่่�อสะท้้ อนถึึงประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่ว่ น ได้้ เสีียให้้ มีีความสนใจได้้ ดีียิ่่�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
• การรัับข้้ อร้้องเรีี ยนและข้้ อเสนอแนะผ่่านช่่องทางต่่างๆ
• การประชุุมกลุ่่�มย่่อยจากหน่่วยงานความยั่่�งยืืน เพื่่�อทบทวนการรายงาน ผล
การดำำ�เนิินงานด้้ านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
• Outsider review of sustainability report
• Receive complaints and recommendations via different channels
• Sustainable group meeting to review report and works on sustainable de-

แผนภาพแสดงประเด็็นที่่�สำำ�คััญ
Material Apect Matrix
ความสำำ�คััญต่่อผู้�มี้ ีส่่วนได้้เสีีย Importance to stakeholder

1
7

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสั งคม
Communities
การรักษาและการจัดการสิ่ งแวดล้อม

Environmental protection and management

2
6

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human resources Development

3

5

1
2
3
4
5
6
7

สิ ทธ ิมนุษยชนและการปฏิบัติตอ่ 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

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

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

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

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และความโปร่่งใสภายใน
องค์์กร
Good governance and
transparency

•
•
•
•

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

•

•

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

นวัตกรรมและความรับผิด •
ชอบต่อผลิตภัณฑ์
Innovation and
•
products’ responsibility

คุณภาพของสินค้าและ •
ผลิตภัณฑ์
Quality of goods and
products

การผลิิตสินิ ค้้ าที่่�มีีมาตรฐาน
Produce quality products

สิิทธิิมนุุษยชนและการ
•
ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ แรงงานอย่่างมีี
•
จริิ ยธรรม
Human rights and labor
treatment

ความปลอดภัยของ
พนักงาน
Staffs’ safety

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

•

•

•

•

•

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

•

•

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

•

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

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

ความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน
และสัังคม
Social and communities’ responsibility

•

•

การพััฒนาทรััพยากร
มนุุษย์์

•

Human resources
development

•

ความหลากหลายทาง
ชีีวภาพ

•

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

•

การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
Energy efficiency

•
•

ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี
•
ระหว่่างบริิ ษััทกัับชุุมชน
Good relations
between company •
and communities
การแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นในชุมชน Solving
communities’ problems

การสร้้ างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี
อย่่างต่่อเนื่่�อง Build strong
relationship
การสร้้ างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
ของชุุมชนยิ่่�งๆขึ้้ �นไป
Enhance living conditions
for communities

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

การพััฒนาบุุคลากร
•
•
Human resources
development
การจััดสวัสดิ
ั ิการและ
สิิทธิิประโยชน์์ Welfare
and benefits

การฝึึกอบรม Training
การจััดการปฏิิสัมั พัันธ์์
ระหว่่างนายจ้้ าง และ
ลููกจ้้าง Employer and
employee interaction
activities

พนักงาน, ลูกค้า,
หน่วยงานภาครัฐ
Staffs, customers,
government agencies

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

•

มาตรฐานสิ่่�งแวดล้้ อม
Environmental standard
•

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

•

•
•

มาตรฐานสิ่่�งแวดล้้ อม
Environmental standard
ความเดือดร้อนของชุมชน
Effects on communities

การตรวจวัดพลังงานที่ใช้ไป
Measurement of energy
use
การจัดการพลังงาน Energy
management

•

•

•

•

•

ชุุมชน, หน่่วยงานภาค
รััฐ, ลููกค้้า Community, government agencies and customers
ชุุมชน, หน่่วยงานภาค
รััฐ, ลููกค้้า
Communities,
government
agencies,
customers
ชุมชน, หน่วยงาน
ภาครัฐ Communities, government
agencies

BURIRAM SUGAR

บริษัท น้ำ�ตาลบุรีรัมย์ จำ�กัด(มหาชน)
บริิษััท น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ จำำ�กััด(มหาชน) ดำำ�เนิินธุุรกิิจ มาตั้้�งแต่่ ปีี พ.ศ. 2507 มีีทุนุ จดทะเบีียน 676,750,000.00 บาท
มีีสถานะเป็็ นบริิ ษััทมหาชน โดยจดทะเบีียนซื้้ �อขายหลัักทรััพย์์ในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ตั้้ �งแต่่
วัันที่่� 6 พฤศจิิกายน 2557 โดยใช้้ สัญ
ั ลัักษณ์์ “BRR” สำำ�นักั งานใหญ่่ ตั้้ �งอยู่่� ที่่� 237 หมู่่�ที่่� 2 บ้้ านสาวเอ้้
ตำำ�บลหิินเหล็็กไฟ อำำ�เภอคููเมืือง จัังหวััดบุรีุ ี รััมย์์
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

สร้างความมั่นค
และสร้างชีวิตที่ดี

พัฒนาธุรก
ควบคู่กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยค

Ensure raw materials securityand bett
And develop sugar renewable energy and by
and harmonized living between communities, societ

คงด้านผลผลิต
ตที่ดีแก่ชาวไร่อ้อย

กิจน้ำ�ตาลทราย พลังงานทดแทน และธุรกิจต่อเนื่อง ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ter living conditions for cane growers
y-product businesses for sustainable growth
ty and nation with responsibility for all stakeholders.

TEAM

ค่านิยมองค์กร SHARE VALUE

T
E

Talk.คือ.การสื่อสารเพื่อความเข้าใจ ตามเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้อันจะทำ�ให้การประสาน

ทั้งภายนอกภายในเกิดขึ้นได้อย่างไร้รอยต่อทั้งยังส่งต่อสินค้าและบริการที่ไดต่อลูกค้าอีกทั้ง
ทำ�ให้ชาวไร่เห็นถึงความจริงใจและเอาใจใส่ที่จะดูแลให้เกิดผลผลิตสูงสุด

Expertise คือความเชี่ยวชาญในการทำ�งาน และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเนื่องจากผู้ถือ

หุ้นและผู้บริหารได้ตระหนักแล้วว่าการสร้างมืออาชีพจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน
ให้กับองค์กรได้0อีกทั้งเป็นการยกระดับความสามารถของพนักงานให้ก้าวหน้าในสายอาชีพต่อ
ไป.เนื่องจากองค์กรส่งเสริมการสร้างคนดีให้เป็นคนเก่ง0อันจะเป็นการสร้างคุณค่าและความน่า
เชื่อถือในการให้คำ�แนะนำ�ตลอดจนการส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดความรักในอาชีพธุรกิจไร่อ้อยดัง
ปณิธานของกลุ่มน้ำ�ตาลบุรีรัมย์ว่า "น้ำ�ตาลสร้างในไร่" และช่างฝีมือดังกล่าวยังสามารถผลิต
และส่งมอบสินค้าที่ดี(มีคุณภาพ)อีกทั้งยังสร้างผลกระทบต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน

A

Achievement.คือ ความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความสำ�เร็จ อันจะเป็นรากฐานที่จะส่ง

ต่อให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกได้ประจักษ์.อีกทั้งเกิดความผูกพัน เชื่อมั่นเชื่อ
ใจต่อกัน.อันจะนำ�พาให้ธุรกิจดำ�เนินไปอย่างราบรื่นอีกทั้งเจริญเติบโตได้ปวยกันอย่างมั่งคงและ
ยั่งยืน

M

Motivation.คือ การสรรคสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอด เป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบเมื่อได้รับเป้าหมายการทำ�งานที่ชัดเจนแล้ว ควรมีการดูแลเอาใจใส่ต่อ
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถอีกทั้งส่งสินค้าหรือบริการความเป็น
มิตรไมตรี(ความจริงใจ)ที่มีผู้มีส่วนได้เสียทำ�ให้ก้าวเข้าไปเปิดใจเกษตรกรเพื่อให้เกิดความรักใน
ธุรกิจไร่อ้อย ที่ส่งผ่านมาจากความเสียสละเอื้ออาทรและการแสดงออกด้วยความเอาใจใส่ของ
บุคลากรจะทำ�ให้เมื่อพบกับผ่านพ้นอุปสรรคหรือปัญหาได้อย่างราบรื่นและจิตสำ�นึกที่ดียังทำ�ให้
พนักงานทุกคนช่วยกันดูแลทรัพยากรและทรัพย์สินของผู้มีส่วนได้เสียเสมือนหนึ่งเป็นของตน

TEAM

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

T

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 : 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

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.

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
Coporate Social Responsibility Policy

(102-16)
ตามนโยบาย CSR ของ บริิ ษััท น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ จำำ�กััด(มหาชน) ด้้ วยความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้ างให้้ ธุรกิ
ุ ิจมีีการเติิบโตอย่่าง
ยั่่� ง ยืืนควบคู่่�กัั บ การพัั ฒ นาสภาพชีี วิิ ต ความเป็็ นอยู่่�ของเกษตรกรชาวไร่่ อ้้ อยและชุุ ม ชนข้้ างเคีี ย งให้้ ดีี ขึ้้ น�
บริิ ษััท น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ จำำ�กััด (มหาชน) จึึงได้้ กำำ�หนดแนวนโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Corporate Social
Responsibility – CSR) ที่่�ยึึดหลัักแนวคิิดตั้้ �งแต่่เริ่่� มก่่อตั้้�งในปีี 2507 คืือ
With the aim to strive for sustainable business growth in parallel with cane growers
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 บผิิ ด ชอบ Determination to Responsibility”

E - Environment

“ รัั กษ า สิ่่� ง แ ว ดล้้ 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 อมชุุ ม ชน” “Go Along with Community”

S - Sustainable

“ เ ร า จ ะ อ ยู่่� ด้้ ว ย กัั น อ ย่่ า ง ยั่่� ง ยืื น ” “ S t a y S u s t a i n a b i l i t y ”

กลยุทธ์การดำ�เนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
Strategy on Corporate Social Responsibility

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

สร้ างส�ำนึกจิตสาธารณะในพนักงานและกระตุ้นให้ เกิดการมีส่วนร่ วมในโครงการจิต
อาสาต่่างๆ ของบริิ ษััทฯ Create public mind awareness among staffs and encourage them to participate in Company’s Public service projects
เน้ นการท�ำกิจกรรมหรือโครงการCSRกับชุมชนในเชิงลึกโดยใช้ ปรชั ญา”น�ำ้ ตาลสร้างในไร่”
Emphasis and apply “Sugar Made in the Field” philosophy on every CSR activities or projects.

ท�ำโครงการ ร่วมกับ สถาบันเอกชนหรือราชการ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไรและชุมชนรอบๆ
บริิ เวณบริิ ษััทฯที่่�เป็็ นผู้้�นำำ�ทางด้้ านความคิิดทางสัังคม Initiate joint-projects with tradition
and not-tradition opinion leaders government agencies, non-governmental
organizations (NGOs) and surrounding communities.

น�ำสิง่ ที่เหลือจากการปลูกอ้ อยและผลผลิตน�้ำตาล ที่เหลือจากกระบวนการผลิตน�้ำตาล
ทรายไปทำำ�โครงการด้้ าน CSR ให้้ เป็็ นประโยชน์์ ทั้้�งต่่อบริิ ษััทฯและสัังคม Use sugar production’s Residue form Sugarcane plantation and sugar production in CSR
projects for society and business benef ififits

เกี่ยวกับ
น้ำ�ตาลบุรีรัมย์
ABOUT BRR

น้ำ�ตาลบุรีรีมย์

เป็ นเลิศในด้ านการบริ หารจัดการและการควบคุมคุณภาพผลผลิตอ้ อย ผลผลิตน้ำ �ตาล
ทราย และผลิตภณ
ั ฑ์ตอ่ เนื่อง0รวมทั ้งสิง่ ที่เหลือจากการปลูกอ้ อยและผลผลิตน้ำ �ตาล ให้ ได้ มาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยส่งเสริ มชาวไร่อ้อยในพื้นที่บริ เวณรอบโรงงานให้ มีผลผลิตตอ่ ไร่สงู และมีคณ
ุ ภาพดี
ด้ วยหลักวิชาการ ด้ วยความใส่ใจ และความรับผิดชอบต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อย0พัฒนาระบบบริ หารงานและการ
จัดการอย่างต่อเนื่อง0เพื่อความมัน่ คงของผลผลิต0และผลกำ�ไรของเกษตรกรชาวไร่ อ้อยและธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท
น้ำ �ตาลบุรีรัมย์พฒ
ั นานวัตกรรมและสนับสนุนด้ านการวิจยั 0เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้
กับองค์กรและเกษตรกรชาวไร่ อ้อย0ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของบุคลากรในองค์กรและเกษตรกรชาวไร่ อ้อยให้ เติบโต
มัน่ คงไปพร้ อมกัน0มุ่งต่อยอดอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจผลิตภณ
ั ฑ์ต่อเนื่องต่าง0ๆ0ทังด้
้ านพลังงานทดแทน
และด้ านอื่น ๆ รวมทังสร้
้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผลิตภณ
ั ฑ์ เพื่อการดำ�เนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยัง่ ยืน

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

217,567 ตัน/ปี - Tonnes/Year
80,854.9 ตัน/ปี - Tonnes/Year
72,327.1 ตัน/ปี - Tonnes/Year
หมายเหตุ

20,360.2 ตัน/ปี - Tonnes/Year
238.05 ตัน/ปี - Tonnes/Year
515,019 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).

รางวััล “ดีีเด่่น” ด้้านพลัังงานทดแทน
ประเภทโครงการผลิิตไฟฟ้้าและความร้้อนร่่วม

Outstanding award in the category of Alternative Energy for its Cogeneration power plant
(102-12)
รางวััล “ดีีเด่่น” ด้้ านพลัังงานทดแทน ประเภทโครงการผลิิตไฟฟ้้าและความร้้อนร่่วม
(Co-generation) บริิ ษััท บุุรีีรััมย์์เพาเวอร์์ พลััส จำำ�กััด (BPP) ได้้ รัับรางวััล “ดีีเด่่น” ด้้ านพลัังงาน
ทดแทน ประเภทโครงการผลิิตไฟฟ้้าและความร้้อนร่่วม (Co-generation) จากการเข้้ าร่่วมประกวด
Thailand Energy Awards ประจำำ�ปีี 2563 ซึ่่ง� จััดโดยกรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์
พลัังงาน กระทรวงพลัังงาน
Buriram Power Plus Company Limited (BPP) received an outstanding award in
the category of Alternative Energy for its Cogeneration power plant project Buriram Power
Plus Company Limited (BPP) received an outstanding award in the category of Alternative
Energy for its Cogeneration power plant project from Thailand Energy Awards 2020
competition hosted by the Department of Alternative Energy Development and Efficiency,
the Ministry of Energy.

ไรออยของนักธุรกิจไรออย
Farmer Farm

คารบอนเครดิต
Carbon Credit

โรงงานไฟฟาช�วมวลในโรงงานน้ำตาล
Bio Mass Power Plant in Sugar Factory

ชานออย
Bagasse

สังคมคารบอนต่ำ
Low Carbon Society

ข�้เถา
Ash

โรงงานน้ำตาล
Sugar Mill

โรงงานไฟฟาช�วมวล
Bio Power

การไฟฟาสวนภูมิภาค
Provincial Electricity
Authority (PEA)

โรงงานเยื่อกระดาษ
Bio Power

ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑชานออย
Bagasse Products

ห่วงโซ่แห่งคุณค่า น้ำ�ตาลบุรีรัมย์
BRR Value Chain

ผลิตภัณฑน้ำตาล
Sugar Products

กากน้ำตาล
Molasses

กากหมอกรอง
Filter Cake

ลูกคา / อุตสาหกรรม
Customer / Industrial

น้ำทิ�ง
Waste Water

การบำบัดน้ำเสีย
Waste Water Treatment
จัดเก็บในโมลาสแท็งก
Molasses Tank

โรงงานปุยอินทร�ย
Organic Fertilizer

น้ำที่ผานการบำบัด
Treated Water

ลูกคา
Customer

ลูกคา / เกษตรกรชาวไรออย
Customer / Farmers

การมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
(STAKEHOLDER ENGAGEMENT)

น้ำ�ตาลบุรีรีมย์ ให้ ความสำ�คัญต่อการมีสว่ น
ร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสียด้วยการสื่อสารเป็ นประจำ�อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งผ่ า นกระบวนการสื่อสารและช่ อ งทางต่ า งๆ
อย่างเหมาะสม เพื่อสร้ างความเข้ าใจถึงประเด็นต่างๆ
ที่อยู่ในความสนใจและรับข้ อคิดเห็นของผู้มีสว่ นได้ เสีย
ทุกภาคส่วนมาบูรณาการเข้ ากับกระบวนการตัดสินใจ
และวางแผนการดำ�เนินธุรกิจของบริ ษัท
	ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายให้ องค์ กร
เติบโตได้ อย่างยัง่ ยืนน้ำ �ตาลบุรีรัมย์ได้ วิเคราะห์ทบทวน
ผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อระบุ
กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย .จากนั น้ ทางผู้ บริ ห ารได้ ร่ ว ม
พิจารณา.คัดเลือกผู้มีส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
โดยในปั จจุบันน้ำ �ตาลบุรีรัมย์ มีผ้ ูมีส่วนได้ เสีย.6.กลุ่ม
ได้ แก่ นักธรก
ุ จิ ไร่อ้อย(เกษตรกร), ผู้ถือหุ้น ลูกค้ าและ
ผู้บริ โภค พนักงาน คูค่ ้ า และคูส่ ญ
ั ญา ชุมชนและสิง่
แวดล้ อม

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

ลูกค้า ผู้บริโภค
Consumer

น้ำ�ตาลบุรีรัมย์
BURIRAM SUGAR

คู่ค้าและคู่สัญญา
BURIRAM SUGAR

พนักงาน
Empoyee

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
BURIRAM SUGAR

ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
Stake Holder

บทบาทต่่อผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีีย บริิ ษััท น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ จำำ�กััด(มหาชน) ได้้ มีีการดููแลและคํํานึึงถึึงผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีีย
ทุุกกลุ่่�ม โดยเฉพาะในเรื่่� องสิิทธิิของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียตามกฎหมายหรืือข้้ อตกลงที่่�มีีกับั บริิ ษััทฯและได้้ กํําหนดแนวทาง
การปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียแต่่ละกลุ่่�มไว้้ อย่่างชััดเจนใน.“คู่่�มืือหลัักการกํํากัับดููแลกิิจการ” เพื่่�อให้้ บุคุ ลากรทุุกระดัับ
ยึึดถืือเป็็ นแนวปฏิิบัติั โิ ดยถืือเป็็ นภาระหน้้ าที่่�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�งเน้้ นการปฏิิบัติั ิหน้้ าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์และโปร่่ งใสในการเปิิ ดเผยข้้ อมููลที่่�สำำ�คัญ
ั ทั้้�งข้้ อมููลทางด้้ าน
การเงิินและข้้ อมููลอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้ องต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้ วน และทัันเวลา
Focus on fair and transparent practices on information disclosure – financial and other. Our
financial data is linked to the Stock Exchange of Thailand website. It is reachable to all
interested party.

ลูกค้า
Comsumer

ให้้ ความสำำ�คัญ
ั ในการผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์และการบริิ การที่่�มีีคุณ
ุ ภาพภายใต้้ เงื่่�อนไขที่่�เป็็ น
ธรรม รวมทั้้�งการรัักษาความลัับของลููกค้้า โดยไม่่นำำ�ไปเปิิ ดเผยหรืือใช้้ ในประโยชน์์ในทางมิิชอบ
Emphasis on manufacturing and distribution of high quality products and services on a
fairness basis. Customers confidential is to be strictly kept.

พนักงาน
Staffs

ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ พนัักงานทุุกคนอย่่างเป็็ นธรรม โดยให้้ ค่า่ ตอบแทนและสวััสดิิการที่่�เหมาะสม กำำ�หนดนโยบาย
การดููแลความปลอดภััยและสภาพแวดล้้ อมในการทำำ�งาน รวมทั้้�งการสนัับสนุุนการพััฒนาความรู้้�และ
ความสามารถของพนัักงาน
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
ปฏิิบัติั ิตามเงื่่�อนไขทางธุุรกิิจต่่อคู่่�สัญ
ั ญาที่่�ได้้ ตกลงกัันไว้้ อย่่างเป็็ นธรรม และมีีจรรยาบรรณที่่�ดีี ในการ
Trade Partners and ดำำ�เนิินธุุรกิิจ ตลอดจนปฏิิบัติั ิตามข้้ อกำำ�หนดของกฏหมายและกฏระเบีียบต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
Contractors
Follow rules, regulations and agreed contract on fairly basis.
ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม
Community and
Environments

ให้้ ความสำำ�คัญ
ั และรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคม โดยสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่างๆ กัับชุุมชนที่่�บริิ ษััท
ดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�ตามโอกาส รวมทั้้�งปฏิิบัติั ิตามกฏหมาย และระเบีียบข้้ อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับสิ่่�ง
แวดล้้ อมอย่่างเคร่่งครััด และวางแนวทางในการควบคุุมผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้ อมอย่่างต่่อเนื่่�อง
Give priority to community and society’s responsibility. Support activities with communities as
well as adhere to environmental law.

กลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย
Stake holder Classifield

	กลุ่่�มของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียแต่่ละกลุ่่�มที่่�ได้้ รัับผลกระทบจากการดำำ�เนิินงานของบริิ ษััทในการมีีส่ว่ นร่่วมกำำ�หนด
ประเด็็นความสำำ�คัญ
ั ที่่�ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียซึ่่ง� ในแต่่ละกลุ่่�มมีี ดัังนี้้ � Each stakeholder that has been affected from
company business’s operations is to be able to raise these issues.

ผู้มีส่วนได้เสีย
Stakeholder

ช่องทาง
Channel

ประเด็นที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสีย
Issues from stakeholders

นักธุรกิจไร่อ้อย
(เกษตรกร)
Farmers

1. มีีการตรวจเยี่่�ยมเกษตรกร Farmers’ visits
2. การประชุุม อบรม สััมมนา
Meeting, training, seminar
3. การเชิิญนัักธุรกิ
ุ ิจไร่่อ้้อยร่่วมงานหรืือกิิจกรรม
ต่่างๆFarmers are invited to join ceremonial
activities and others

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

ผู้ถือหุ้น
Shared
Holder

1. รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี Minutes of
the Ordinary General Meeting of Shareholders
2. รายงานประจำำ�ปีี Annual Report
3. การเปิิ ดเผยข้้ อมููลต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย SET information disclosure
4. การจััดประชุุมวิิเคราะห์์รายไตรมาส
Quater’s Analyst meeting
5. การจััดประชุุมแนะนำำ�การลงทุุน
Investment Consult Meeting
6. การสื่่�อสารผ่่านระบบต่่างๆ เช่่น โทรศััพท์์
เว็็บไซต์์ อีีเมล์์ Communications via
telephone, website, and email.
7. การเยี่่�ยมชมกิิจการ Site visit

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

ลูกค้า
Comsumer

1. การเยี่่�ยมลููกค้้า Customers’ visit
2. การเชิิญลููกค่า่ เยี่่�ยมชมโรงงาน Factory’s visit
3. การสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า
Customers’ satisfaction survey
4. การสื่่�อสารผ่่านระบบต่่างๆ เช่่น โทรศััพท์์ อีีเมล์์
เว็็บไซต์์ Communications via telephone,
website and email
5. การสอบถามหรืือร้้องเรีี ยนผ่่านช่่องทางที่่�จัดั ไว้้
Enquiry and complaint via arranged
channels

1. สิินค้้ าที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ Quality products
2. การส่่งมอบสิินค้้ าตรงตามความต้้ องการ,
ตรงเวลา On time delivery
3. ราคาที่่�เหมาะสม Appropriate price

ผู้มีส่วนได้เสีย
Stakeholder

ช่องทาง
Channel

ประเด็นที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสีย
Issues from stakeholders

พนักงาน
Staffs

1. จดหมายข่่าวภายใน บอร์์ ดประชาสััมพัันธ์์
Internal newsletter PR board
2. การสื่่�อสารผ่่านระบบต่่างๆ เช่่น vdo conference Communication via video conference,
email
3. การประชุุม อบรม สััมมนา
Meeting, training, seminar
4. การประชุุมสายงานประจำำ�เดืือน
Annual department meeting
5. การประชุุมระหว่่างหััวหน้้ างานกัับพนัักงาน
Department meeting
6. การประเมิินผลงานพนัักงานประจำำ�ปีี
Annual staffs assessment

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

คู่ค้าและ คู่สัญญา
Trade
Partners and
Contractors

1. การประชุุม อบรมในโอกาสต่่างๆ Meeting and 1. การจััดซื้้ �อจััดจ้้างที่่�ยุติุ ิธรรม และ มีีความ
training
โปร่่งใส Fair and transparent purchas2. การเข้้ าร่่วมกิิจกรรมของบริิ ษััท
ing system
Participate in company activities
2. การจ่่ายค่่าสิินค้้ า/ค่่าจ้้ างตรงเวลา
3. การสื่่�อสารผ่่านระบบต่่างๆ เช่่น โทรศััพท์์ อีีเมล์์
On-time payment
เว็็บไซต์์
3. ราคาทีีเหมาะสม
Communication via telephone, email, website
Appropriate price
4. การสอบถามหรืือร้้องเรีี ยนผ่่านช่่องทางที่่�จัดั ไว้้
Enquiry and complaint via arranged channels

ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม
Community
and
Environments

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

1. การลดภาวะ-ผลกระทบจากการผลิิตของ
โรงงาน .......Reduce pollution from factory
2. การส่่งเสริิ มและการจ้้ างงานภายในชุุมชน
Reduce pollution from factory
3. การสนัับสนุุนกิิจกรรมภายในชุุมชน
Support communities’ activities
4. การยกระดัับความเป็็ นอยู่่�ภายในชุุมชน
Enhance communities’ living standard

ความโปร่่งใสและการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
(102-18,205-2,102-12)
ความมุ่่�งมั่่�น ในการพััฒ นาองค์์ กร ให้้ เ ติิ บ โตอย่่ า งยั่่�ง ยืืนด้้ ว ยหลัักธรร มาภิิ บ าลและ
จริิ ยธรรม เป็็ นอีีกสิ่่�งหนึ่่�งที่่�กลุ่่�มบริิ ษััทให้้ ความสำำ�คัญ
ั และพััฒนามาอย่่างต่่อเนื่่�องกลุ่่�มบริิ ษััท
ดำำ�เนิินงานดว้้ ยความโปร่่งใส โดยมีีการเปิิ ดเผยข้้ อมููลตามหลัักเกณฑ์์ที่่�เหมาะสม เพื่่�อสร้้ างความ
เป็็ นธรรมและเสริิ มสร้้ างความเท่่าเทีียมกัันระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย นอกจากนั้้ �นยัังจััดให้้ มีีระบบ
การตรวจสอบภายในโดยผู้้�ตรวจสอบอิิสระภายในและภายนอกองค์์กร เพื่่�อความถููกต้้องและ
ความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินกิิจการ
โดยในปีี 2562 บริิ ษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นสานต่่อการดำำ�เนิินตามนโยบายการต่่อต้้ านคอร์์ รััปชันั
ตลอดจนการสื่่�อสารและประกาศเรื่่� องดัังกล่่าวไปยัังคู่่�ค้้าและผู้้�เกี่่�ยวข้้ องทุุกภาคส่่วน รวมทั้้�งได้้ จัดั
อบรมให้้ บุคุ ลากรและรณรงค์์ภายในองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้ �ได้้ เปิิ ดช่่องทางการแจ้้ งข้้ อร้้อง
เรีี ยนและข้้ อเสนอแนะ (Whistleblowing) เพื่่�อรัับข้้ อร้้องเรีี ยนจากผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียผ่า่ นกล่่องรัับความ
คิิดเห็็นและทางไปรษณีี ย์์ซึ่่�งส่่งถึึงประธานกรรมการ ธรรมาภิิบาลโดยตรงโดยในปีี ที่่�ผ่่านมาไม่่
ปรากฏข้้ อร้้องเรีี ยนจากผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีีย
นอกจากน้ัั�นกลุ่่�มบริิ ษััท ฯ ยัังได้้ ทบทวนคู่่�มืือการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณ
ธุุรกิิจฉบัับปรัับปรุุงครั้้�งที่่� 4 ซึ่่ง� ประกาศใช้้ ในปีี 2562 และเผยแพร่่คู่่�มืือดัังกล่่าวบนเว็็ปไซต์์ของบริิ ษััท
เพื่่�อให้้ สาธารณชนรัั บทราบด้้ วยนอกจากนั้้�นตามที่่�บริิ ษััทได้้ รัับการรัั บรองฐานะสมาชิิกแนวร่่ วม
ปฏิิบัติั ิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้ านการทุุจริิต(Collective Action Coalition Against Corruption หรืือ CAC) เมื่่�อวัันที่่� 7 มิิถุนุ ายน 2561 บริิ ษััทได้้ เตรีี ยมการที่่�จะยื่่�นต่่ออายุุภายในสิ้้ �นปีี 2563โดย
เน้้ นการระบุุความเสี่่�ยงและมาตรการควบคุุมตรวจสอบที่่�เหมาะสม เพื่่�อยืืนยนััถึึงการดำำ�เนิินงานต่่าง
ๆ ที่่�เป็็ นการต่่อต้้ านคอร์์ รััปชันั
	ทั้้�งนี้้ � จากความมุ่่�งมัันในการดํําเนิินงานด้้ านการกํํากัับดููแลกิิจการที่่�ดีีมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ส่่งผลให้้ บริิ ษััทได้้ รัับผลประเมิินระดัับ ่ ่ “ดีีเลิิศ” หรืือ“Excellent”จากโครงการสํํารวจการกํํากัับดููแล
กิิจการของบริิ ษััทจดทะเบีียน ซึ่่ง� จััดโดยสมาคมส่่งเสริิ มสถาบัันกรรมการบริิ ษััทไทย(IOD) ติิดต่่อกััน
3 ปีี ซ้้ อน ในปีี 2561, 2562 และปีี 2563โดยปีี 2563 มีีระดัับคะแนนเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 94 ซึ่่ง� สููงกว่่า
คะแนนเฉลี่่�ยโดยรวมของบริิ ษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

Good Governance and Ethics in development and management
The commitment in organization sustainable development with good governance and ethics is
one of important issues of BSG has prioritized and developed constantly. BSG has operated the business
in accordance with transparency which is disclosure the information pursuant to the appropriate regulations as required to generate the fairness as well 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).

	น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ให้้ ความสำำ�คัญ
ั ในการผลิิต จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ ภายใต้้ เงื่่�อนไขที่่�
เป็็ นธรรม มุ่่�งผลิิตสินิ ค้้ าที่่�ไม่่ทำำ�ลายและส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้ อม รวมทั้้�งรัักษาความลัับของลููกค้้า
โดยไม่่นำำ�ไปเปิิ ดเผยหรืือใช้้ ประโยชน์์ ในทางที่่�มิิชอบสร้้ างคุุณภาพชีี วิิตที่่�ดีีโดยคำำ�นึึงถึึงลููกค้้าและผู้้�
บริิ โภคภายใต้้ สโลแกน
“น้ำำ��ตาลสีีรำำ�ธรรมชาติิ คุุณภาพเพื่่�อการบริิโภค”
ควบคุุมคุุณภาพสิินค้้ าให้้ เป็็ นไปตามมาตรฐานสากล มีีการใช้้ และปรัับปรุุงเทคโนโลยีีให้้ ทันั
สมััยเพื่่�อความมั่่�นใจแก่่ ผู้้�บริิ โภคว่่าจะได้้ รัับสิินค้้ าตามมาตรฐานต่่างๆ เช่่น GHP, HACCP, HALAL,
ISO 9001:2015 ระบบอุุตสาหกรรมสีีเขีียว ระดัับ 3 ,อย.,มอก., และได้้ รัับการรัับรองการขึ้้ �นทะเบีียน
โรงงานผลิิตสิินค้้ าพืืชจากกรมวิิชาการเกษตรควบคุุมขั้้�นตอนการผลิิตสิินค้้ าอย่่างมีี มาตรฐานเพิ่่� ม
ปรัับปรุุง ปรัับเปลี่่�ยน ขนาดของสิินค้้ าเพื่่�อตอบสนองความต้้ องการของผู้้�บริิ โภคมุ่่�งเน้้ นถึึงความสำำ�คัญ
ั
ของลููกค้้า(ตััวแทนจำำ�หน่่าย)โดยมีีการจััดกิิจกรรมสานสััมพัันธ์์และดููแลหลัังการขายแสดงถึึงความใส่่ใจ
ในเรื่่�องของ สิ่่�งแวดล้้ อมต่่างๆ เช่่น การเข้้ าร่่วมโครงการธรรมาภิิบาลสิ่่�งแวดล้้ อม, Green Industry ระดัับ 3
(ระบบสีี เ ขีี ย ว), Carbon footprint, Water Footprint, รวมถึึงอยู่่�ในช่่ ว งการดำำ � เนิิ น การจััดทำำ �
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.

ISO 9001:2015 ระบบบริิ หารงานคุุณภาพ
ISO 9001:2015 Quality Management System
HACCP0(การวิิเคราะห์์จุดอั
ุ นั ตรายและจุุดวิิกฤตที่่�ต้้องควบคุุม)0เป็็ นระบบมาตรฐานและข้้ อกำำ�หน
ดสำำ�หรัับระดัับความปลอดภััยโดยการวิิเคราะห์์อันั ตรายและจุุดวิิกฤติิในการผลิิตครอบคลุุมทุุกขั้้ �น
ตอนของการผลิิ ต อาหารเพื่่� อ ป้้ องกัั น และรัั กษ าความปลอดภััยจ ากการปนเปื้้�อ นได้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ
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.
GHP การปฏิิบัติั ิสุขลั
ุ กษ
ั ณะที่่�ดีี ( Good Hygiene Practice) เป็็ นมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวกัับหลัักปฏิิบัติั ที่ิ ่�
ดีีในการบริิ หารความปลอดภััยในการผลิิตอาหารในกระบวนการผลิิต
GMP (Good Manufacturing Practice) is a good practice in food production, a quality
assurance system has been operating in food production to ensure the safety of consumers
and insuring the principles of GMP coverage from the location of the establishment.
เครื่่� องหมาย HALAL คืือมาตรฐานรัับรองการผลิิตที่่�ถูกต้
ู ้ องตามหลัักบัญ
ั ญััติิของศาสนาอิิสลาม
HALAL is The certification authority and permission to use the Halal certification is the
authority of Islamic organizations.
ฉลากคาร์์ บอนและคาร์์ บอนฟุุตพริ้้ น� ท์์ คืือ การปล่่อยก๊๊ าซเรืือนกระจกจากกิิจกรรมต่่างๆ ในการผลิิต
น้ำำ ��ตาลทรายCARBON LABEL & CARBON FOOTPRINT
ปฏิิบัติั ิการสีีเขีียว การดํําเนิินกิิจกรรมตามนโยบาย เป้้าหมายและแผนงานที่่�กํําหนดเพื่่�อลดผลกระ
ทบต่่อสิ่่�งแวดล้้ อมอย่่างเป็็ นรููปธรรมสํําเร็็จตามความมุ่่�งมั่่�นที่่�ตั้้ �งไว
Green Activity Activities in compliance with policy, goals and plans which have been set
to reduce concretely environmental impacts as commitment states

KOSHER พิิสูจน์
ู ์ว่า่ อาหารที่่�ผลิตนั้้
ิ �นจััดทำำ�ขึ้้ �นตามความเชื่่�อของชาวยิิวเรีี ยกว่า่ ใบรัับรองโคเชอร์์

นอกเหนืือจากกฎทางศาสนาแล้้ วเอกสารนี้้แ� สดงให้้ เห็็นว่่าอาหารมีีคุณ
ุ ภาพสููงเหมาะสำำ�หรัับสุุขภาพ
ของมนุุษย์์และเชื่่�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
Energy Efficiency

(302-1)
	น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ให้้ ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการจััดการด้้ านพลัังงานและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศเพื่่�อไม่่ให้้ ส่่งผลกระทบต่่อชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้ อมและยัังช่่วยในการประหยััดค่่าใช้้
จ่่ายด้้ านพลัังงานรวมทั้้�งผู้้�มีีส่่วนได้้ ส่่วนเสีียยัังให้้ ความสำำ�คััญต่่อประเด็็นการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศและภาวะโลกร้้ อนซึ่่ง� มีีสาเหตุุจากการปล่่อยก๊๊ าซเรืือนกระจก เพราะพลัังงาน
เป็็ นสิ่่�งจำำ�เป็็ นของมนุุษย์์ในโลกปัั จจุบัุ นั และทวีีความสำำ�คัญ
ั ขึ้้ �นเมื่่�อโลกยิ่่�งพััฒนามากยิ่่�งขึ้้ �นการ
ผลิิตพลัังงานค่่อยๆเปลี่่�ยนไปเป็็ นการผลิิตพลัังงานที่่�ต้้องอาศััยเทคโนโลยีีในการผลิิตมากยิ่่�งขึ้้ �น
BRR gives priority to energy management and pollution control to minimize effects on communities and environment as well as to cost of production.
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน (กิกะจูน)
3,477,165.7
2,112,860.12
1,470,389.25

2563

น้ำำ ��ตาล Sugar
918,634.78

2564

ไฟฟ้้า
Bio-mass Power
หมายเหตุ

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

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

Greenhouse Gas Emissions

	น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ได้้ ดำำ�เนิิ นการมาตรการเพื่่� อลด
การปล่่อยก๊๊ าซเรืือนกระจกทั้้�งทางตรงและทางอ้้ อมโดย
การลดการใช้้ พลัั ง งานในกระบวนการผลิิ ต และใน
สำำ�นัักงานไปพร้้อมกัับการส่่งเสริิ มการเพิ่่�มแหล่่งกัักเก็็บ
ก๊๊ า ซเรืือนกระจก ด้้ วยการสร้้ างพื้้ น� ที่่� สีีเขีี ย วในสถาน
ประกอบการ และกิิจกรรมการปลููกต้้นไม้้ ภายในชุุมชน
และจัังหวััดบุรีุ ี รััมย์์ ตลอดจนการให้้ ความร่่ วมมืือกัับทั้้�ง
ภาครััฐ และองค์์กรต่่าง ๆ โดยมีีแนวทางที่่�จะจััดกิิจกรรม
ลดการปลดปล่่อยก๊๊ าซเรืือนกระจก ดัังนี้้ �
1. มุ่่�งมั่่�น ที่่� จ ะเป็็ นผู้้�นำำ� ในการลดการปล่่อ ยก๊๊ า ซเรืือน
กระจกในจัังหวััดบุุรีีรััมย์์ โดยใช้้ เทคโนโลยีีที่่�สะอาด
และมีีประสิิทธิิภาพให้้ สอดคล้้ องกัับแผนระยะยาวใน
การบริิ หารก๊๊ าซเรืือนกระจกของทั้้�งองค์์กร
2. ส่่งเสริิ มและพััฒนาการดำำ�เนิินโครงการและการจััด
กิิจกรรมเพื่่�อลดก๊๊ าซเรืือนกระจกของทั้้�งองค์์กร
3. ส่่งเสริิ มการวิิจัยั และพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
เพื่่�อให้้ เกิิดการลดการปล่่อยก๊๊ าซเรืือนกระจกอย่่าง
ยั่่� ง ยืื น ใ ห้้ ส อ ด ค ล้้ อ ง กัั บ ก า รป รัั บ ตัั ว ต่่ อ ก า ร
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์)
6,506,750

6,506,750

น้ำำ ��ตาล Sugar

2,673,673

ไฟฟ้้า
Bio-mass Power

141,104.13

2563

2564

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์)
1,112.5
759.9
415.37

617.55

น้ำำ ��ตาล Sugar
ไฟฟ้้า
Bio-mass Power

Measures to reduce direct and indirect
emissions of greenhouse gas have been implemented
2563
2564
in production process and other activities – tree
planting in the factory and nearby communities. หมายเหตุุ
• ปริิ มาณการปล่่อยก๊๊ าซเรืื อนกระจกทางตรง คืือ ปริิ มาณการใช้้ น้ำำ ��มัันดีีเซล/
Measures are also included:
เบนซิิน/LPG (หน่่วยเป็็ นลิิตร) X ค่่าปล่่อยก๊๊ าซเรืือนกระจก (Emission factor)
1. To be a leader to GHG reduction organization in
= หน่่วยตัันคาร์์ บอนไดออกไซด์์
• ปริิ มาณการปล่่อยก๊๊ าซเรืื อนกระจกทางอ้้ อม คืือ ปริิ มาณการซื้้ �อไฟฟ้้าจาก
Buriram.
หน่่วยงานภายนอก (หน่่วยเป็็ น MW/H) X ค่่าปล่่อยก๊๊ าซเรืื อนกระจก
2. Organize GHG reduction activities.
(Emmission factor) = หน่่วยตัันคาร์์ บอนไดออกไซด์์
3. Support research and development on GHG • ค่่าปล่่อยก๊๊ าซเรืื อนกระจก (Emission factor) อ้้ างอิิงจากองค์์การ
บริิ หารก๊๊ าซเรืื อนกระจก (TGO) องค์์การมหาชน
reduction projects.

	น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ได้้ เข้้ าร่่วมกิิจกรรม 3R ซึ่่ง� ได้้ กำำ�หนดแนวทางในการบริิ หาร
จััดการน้ำำ ��ในระบบ โดยนำำ�หลัักคิดิ ด้้ าน 3Rs (Reduce/Reuse/Recycle)มาประยุุกต์์
ใช้้ ในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�กระบวนการผลิิตน้ำำ ��ตาลที่่�ส่ง่ ผล
กระทบต่่อสิ่่�ง
แวดล้้ อมน้้ อยที่่�สุดุ และมีีการบริิ หารจััดการใช้้ ทรััพยากรธรรมชาติิได้้ อย่่างคุ้้�มค่่ามาก
ที่่�สุดุ ในการลดปริิ มาณ (Reduce) ของเสีียที่่�อาจเกิิดขึ้้ �น น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์นำำ�หลัักในการ
บริิ หารงานตามแนวทาง 3Rs มาประยุุกต์์ใช้้ ซึ่่ง� ช่่วยให้้ กระบวนการผลิิตน้ำำ ��ตาลมีี
ประสิิทธิิภาพและช่่วยลดปริิ มาณของเสีียที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง ความ
พยายามในการจััดการของเสีียที่่�ให้้ มีีประโยชน์์ และสร้้ างมููลค่่าเพิ่่�มด้้ วยวิิธีีการนำำ�
กลัับมาใช้้ ซํ้้ �า(Reuse)และกระบวนการนำำ�กลับั มาใช้้ ใหม่่(Recycle) ซึ่่ง� น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์
มีีการนำำ�น้ำำ ��กลัับมาใช้้ 100 % ดัังนี้้ �

R

educe โดยการลดปริ มาณการใช้ น�้ำของโรงงานคือช่วงผลิตของโรงงาน

(น้ำำ ��ที่่�เกิิดจากการควบแน่่นของไอน้ำำ ��)
มาใช้้ ใน
จะนำำ�น้ำำ�� คอนเดนเสท
กระบวนการผลิิตเพื่่�อลดการใช้้ น้ำำ ��อ่่อนควบคุุม อััตราโบลว์์ดาวน์์ (blow down) ของ
หม้้ อไอน้ำำ ��ให้้ เหมาะสม ควบคุุมการใช้้ น้ำำ ��อ่่อนในจุุดที่่�จำำ�เป็็ นเพื่่�อลดการใช้้ สารเคมีี/
น้ำำ ��

R

euse โดยการน�ำน�้ำใช้ ซ�้ำ/ใช้ น�้ำอย่างคุ้มค่า.คือ.น�ำน�้ำจากระบบหล่อเย็น

เครื่่� องจัักร (condenser water) นำำ�มาใช้้ ในการล้้ างหม้้ อต้้ ม ฉีีดล้้างพื้้ �นอาคาร
ผลิิตนำำ�น้ำำ ��จากระบบหล่่อเย็็นเครื่่� องกลั่่�นห้้ องปฏิิบััติิการมาใช้้ ซ้ำำ ��..การนำำ�น้ำำ ��โบลว์์
ดาวน์์จากระบบหอหล่่อเย็็น (condenser water) รวมเข้้ าสู่่�ระบบน้ำำ ��คอนเดนเซอร์์

R

ecycle โดยการน�ำน�้ำทังหมดในกระบวนการผลิ
้
ตน�ำมาใช้ ซ�้ำในกระบวนการ

ผลิิต และมีีการแบ่่งน้ำำ ��ไปใช้้ ประโยชน์์อย่่างอื่่�น เช่่น น้ำำ ��เสีียที่่�ผ่า่ นการบำำ�บัดั แล้้ ว
จะถููกส่่งกลัับมาใช้้ ในระบบหล่่อเย็็นคอนเดนเซอร์์ ระบบดัับเพลิิง..การฉีีดสเปรย์์น้ำำ ��
พรมกองเก็็บกากอ้้ อยฉีีดพ่น่ ถนนภายในโรงงานและชุุมชน และการรดน้ำำ ��ต้้ นไม้้ และ
พื้้ �นที่่�สีีเขีียว
ประโยชน์์จากการเข้้ าร่่วมโครงการ 3R
1. นำำ�น้ำำ ��กลัับมาใช้้ ซ้ำำ ��ได้้ ทั้้ �งหมด
2. ทำำ�ให้้ มีีน้ำำ ��พอเพีียงในการะบวนการผลิิต
3. ลดผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้ อมที่่�จะเกิิดขึ้้ �น

BRR has utilized 3Rs (Reduce/Reuse/Recycle) activities in our water management system.
Reduce to use less water in our production process.
Reuse to efficiency reuse water in production process, for example, by reusing water from condenser water system in other operations cleaning machines
and factory.
Recycle to repeat the cycle of water reuse via waste water treatment systemBenefits of 3Rs.
1. Water reuse system
2. Sufficient water for entire operations
3. Pollution reduction

การจัดการสิ่งแวดล้อม

Environment Management

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

ไฟฟ้้า

1,040,650
836,865

2563

น้ำำ ��ตาล Sugar

2564

Bio-mass Power

(303-1),(303-3),(303-5)
	การสููบ น้ำำ ��จากแหล่่ ง น้ำำ ��ดิิ บ เพื่่� อ นำำ� มาใช้้ ใ นกระบวนการผลิิ ต
น้ำำ ��ตาลจะแบ่่งเป็็ น 2 ส่่วนหลััก คืือ น้ำำ ��ใช้้ ในกระบวนการผลิิต และน้ำำ ��ใช้้ ใน
สำำ�นักั งาน น้ำำ ��ทิ้้ �งจากกระบวนการผลิิตน้ำำ ��ตาลส่่วนใหญ่่เป็็ นน้ำำ ��จากระบบ
หล่่อเย็็นที่่�ใช้้ ในการแลกเปลี่่�ยนอุุณหภููมิิ โดยน้ำำ�� ที่่�ใช้้ แล้้ วจะถููกส่่งเข้้ าสู่่�
ระบบบำำ�บัดั โดยไม่่มีีการปล่่อยน้ำำ ��ทิ้้ �งออกสู่่�ภายนอก ด้้ วยการบำำ�บัดท
ั าง
ชีีวภาพ (บ่่อปรัับเสถีียร) พร้้อมทั้้�งทำำ�การลดอุุณหภููมิิให้้ ใกล้้ เคีียงกัับสภาพ
ธรรมชาติิ ก่่อนน้ำำ�� มาเข้้ ากระบวนการบำำ�บัดั เพื่่�อนำำ�น้ำำ�กลั
� บั ไปใช้้ ซ้ำำ ��ใน
กระบวนการผลิิต ซึ่่�งน้ำำ�ดิ
� ิบที่่�ใช้้ ในกระบวนการผลิิตใช้้ น้ำำ�จ
� ากแหล่่งน้ำำ��
ภายใน 100% โดยไม่่มีีการนำำ�น้ำำ ��จากภา ยนอกเข้้ ามาใช้้ เพื่่�อให้้ มั่่น� ใจว่่า
คุุณภาพน้ำำ ��ที่่�ใช้้ ในกระบวนการผลิิตนั้้ �นได้้ รัับการรัับรองน้ำำ ��ให้้ เป็็ นไปตาม
มาตรฐานที่่� กำำ � หนด คืือ มาตรฐานกรมโรงงานอุุตสาหกรรมกระทรวง
อุุตสาหกรรม เพื่่�อป้้องกัันผลกระทบต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพของ
แหล่่งรองรัับน้ำำ ��
	น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ได้้ รณรงค์์และสร้้ างจิิตสำำ�นึึกอย่่างต่่อเนื่่�องในการ
อนุุรัักษ์์ทรััพยากรน้ำำ ��และใช้้ น้ำำ ��อย่่างคุ้้�มค่่าทั้้�งภายในและภายนอกบริิ ษััท
เช่่น การรวบรวมน้ำำ ��ฝนลงในบ่่อน้ำำ ��ของโรงงานการส่่งเสริิ มการปลููกป่่าเพื่่�อ
เพิ่่�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.

การลดมลพิิษทางอากาศ
Air Pollution Control
(305-1),(305-5),(305-7)
	น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์มีีเจตนารมณ์์ ที่่�แน่่วแน่่ในการลดมลพิิษที่่�จะ
ก่่ อ ให้้ เ กิิ ดผ ลกระทบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มอย่่ า งจริิ ง จััง โดยควบคุุม และ
กำำ�หนดปริิ มาณการปลดปล่่อยมลพิิษทางอากาศทั้้�งก๊๊ าซซััลเฟอร์์ ได
ออกไซด์์ SO2 ก๊๊ าซออกไซด์์ของไนโตรเจน NOX ซึ่่ง� มีีเป้้าหมาย
ควบคุุมอััตราการปล่่อยมลพิิษทางอากาศให้้ เป็็ นไปตามมาตรฐานที่่�
กฏหมายกำำ�หนดทั้้�งนี้้น้ำ� ำ ��ตาลได้้ กำำ�หนดมาตรการควบคุุมการปล่่อย
ทิ้้ �งมลพิิษทางอากาศเพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้ อมและชุุมชนอย่่าง
เข้้ มข้้ น นอกจากนี้้ � ยัังได้้ ให้้ ความสำำ�คัญ
ั ตั้้�งแต่่การสรรหาเครื่่� องจัักร
อุุปกรณ์์ตลอดกระบวนการผลิิตโดยคััดเลืือกเทคโนโลยีี ที่่�ช่่วยเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการกำำ�จััดของเสีียและมลพิิษทางอากาศ
	ทั้้�งนำำ�เทคโนโลยีีที่่�ทันั สมััยและดีีที่่�สุดุ ในการบำำ�บัดั พร้้อมทั้้�ง
การบำำ�รุุงรัักษาเครื่่� องจัักรอุปกรณ์
ุ
์ให้้ อยู่่�ในสภาพสมบููรณ์์ และ
ปรัั บ ปรุุ ง ประสิิ ทธิิ ภ าพในการดำำ � เนิิ น งาน มุ่่�งเน้้ นการเลืือกใช้้
เทคโนโลยีี ที่่� ส ะอาดเพื่่� อ ป้้องกัันการเกิิ ดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้ อม
ตั้้�ง แต่่ แ หล่่ ง กำำ� เนิิ ดร วมถึึงการใช้้ แ บบจำำ� ลองการฟุ้้� งกระจายของ
อากาศ เพื่่�อประเมิินผลกระทบด้้ านคุุณภาพอากาศจากแหล่่งกำำ�เนิิด
ไปสู่่�จุุ ด รัั บ ต่่ า งๆและใช้้ เป็็ นแนวทางสำำ� หรัั บ วางแผนพััฒ นาและ
ควบคุุมการปลดปล่่อย SO2 และ NOX ให้้ มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้ �น
อีีกทั้้ �งมีีการตรวจติิดตามและตรวจสอบ โดยเฝ้้าระวัังและตรวจสอบ
การดำำ� เนิิ น งานด้้ า นสิ่่�ง แวดล้้ อ มให้้ ส อดคล้้ อ งกัับ แผนงานและเป้้า
หมายตลอดจนให้้ มั่่น� ใจว่่าชุุมชนที่่�อยู่่�รอบข้้ างจะได้้ รัับผลกระทบอััน
เนื่่�องมาจากการดำำ�เนิินงานน้้ อยที่่�สุดุ และปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานต่่อ
ไป
BRR is strongly committed to reduce pollution and
control the emission of Sulfur Dioxide (SO2) Oxides of Nitrogen
(NOX) at the standard level announced by the government.
New technologies have been gradually installed and
subsequently maintenance to ensure its pollution control
efficiency.

ปริมาณมลสารฝุ่นละออง (Dust)(ppm)

น้ำำ ��ตาล Sugar

24.1
15.85
0.98 0.09

2563

ไฟฟ้้า
Bio-mass Power

2564

ปริมาณมลสารออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO2)(ppm)

น้ำำ ��ตาล Sugar

13.35
2.00

1.58

0.74

2563

ไฟฟ้้า
Bio-mass Power

2564

ปริมาณมลสารออกไซด์ไนโตรเจน (NOX)(ppm)
23.5
4.65

3.16

2563

5.31

2564

น้ำำ ��ตาล Sugar
ไฟฟ้้า
Bio-mass Power

การจััดการกากของเสีียอุุตสาหกรรม
Industrial Waste Management
(306-2)

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

กำำ�จััด disposal
10.06

7.3

8.47

0.6

0

2562

0

2563

2564

การจัดการขยะไม่อันตราย (ตัน)
General Waste
ใช้้ ใหม่่/ใช้้ ซ้ำำ �� Reuse

กำำ�จััด disposal

5,797

5,180
369.6

2562

481.8

2563

371.7

186.6

2564

เพื่่�อให้้ ปริิมาณวััสดุทีุ่ ่�เหลืือใช้้ จากกระบวนการผลิิตและ
การบำำ�รุุงรัักษาของกลุ่่�มบริิ ษััทฯ.มีีปริิมาณที่่�ต้้องกำำ�จััดน้้อยที่่�สุดุ
กลุ่่�มบริิ ษััทฯจึึงใส่่ใจในการควบคุุมดููแลการใช้้ วัสดุ
ั อุุ ปกรณ์
ุ
์ในการ
บำำ�รุุงรัักษาอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและการเลืือกวิิธีีการกำำ�จััดวัสดุ
ั ุ
เหลืือใช้้ ที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้ อมน้้ อยที่่�สุดุ โดยทุุกแห่่งจะให้้
ความสำำ�คัญ
ั กัับการคััดเลืือกผู้้�รัับกำำ�จััดและวิิธีีการกำำ�จััดว่่าต้้ อง
ดำำ� เนิิ น การอย่่ า งรัั ดกุุ ม และเป็็ นไปตามที่่� ก ฎหมายกำำ� หนด.
นอกจากนี้้ยั� ังมีีการตรวจติิดตามการกำำ�จััดของผู้้�รัั บกำำ�จััด.เพื่่�อ
ให้้ มั่่น� ใจว่่าวััสดุทีุ่ ่�ไม่่ใช้้ แล้้ วจากกลุ่่�มบริิ ษััทฯจะได้้ รัับการกำำ�จััดที่่�
ถูู กต้้ องและเหมาะสมเป็็ นไปตามมาตรฐานกรมโรงงาน
อุุตสาหกรรมกระทรวงอุุตสาหกรรม
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.

ด้านสังคม

Social

ความปลอดภััย0อาชีีวอนามััย0และสิ่่�งแวดล้้ อมกลุ่่�มบริิ ษััทฯมีีความ
ห่่วงใย และตระหนัักถึึงความปลอดภััยของคุุณภาพชีีวิิตของพนัักงานที่่�อาจได้้
รัับผลกระทบจากการดำำ�เนิินงาน0ส่่งเสริิ มสุุขภาพและความปลอดภััยสุขภ
ุ าพ
และความปลอดภััยของผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีียของบริิ ษััทมีีความสำำ�คัญ
ั เป็็ นอัันดัับต้้ น
บริิ ษััทจึึงดำำ�เนิินงานโดยปฏิิบัติั ิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับสุุขภาพและความ
ปลอดภััยอย่่างเคร่่งครััด และมุ่่�งพััฒนายกระดัับคุุณภาพของบริิ ษััท ตั้้�งแต่่การ
ผลิิตจนถึึงการจััดจำำ�หน่่าย..โดยจััดให้้ มีีการตรวจสอบระบบการผลิิตอย่่างต่่อ
เนื่่�อง เพื่่�อความมั่่�นใจในคุุณภาพของสิินค้้ าแก่่ลูกค้
ู ้ า..และการดููแลระบบปฏิิบัติั ิ
งานในโรงงาน เพื่่� อความปลอดภััย แก่่ พนััก งาน กลุ่่�มบริิ ษัั ทน้ำำ �ต
� าลบุุรีีรััมย์์
มีีความห่่วงใย..และตระหนัักถึึงความปลอดภััยของคุุณภาพชีีวิิตของพนัักงานที่่�
อาจได้้ รัับผลกระทบจากการดำำ�เนิินงาน จึึงได้้ มีีการทบทวนและร่่ างนโยบาย
ความปลอดภััย..อาชีีวอนามััย..และสิ่่�งแวดล้้ อมในปีี 2559 และบรรจุุในคู่่�มืือ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณธุุรกิิจ ซึ่่ง� คณะกรรมการบริิ ษััทของ
บมจ.น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์
Health and safety of all stakeholders in the Company is the
most important issue. The Company has operated the business according
to laws concerning to health and safety strictly and aims to develop and
enhance the quality performance of the Company from the first process
of production to the product distribution therefore the examination of
production system and operation system in factory is provided constantly
in order to build the trust in product quality to the customers and also the
safety to employees respectively The Company realizes and concerns
about the safety on life quality of all employees that can be affected from
the operation process. Therefore, the Company reviewed and established
the policy of safety, occupational health and environment The details
about safety and occupational health are as follows:

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม

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

(403-1)
มุ่่�งมั่่�นมีีส่่วนร่่ วมในความรัับผิิดชอบต่่อพนัักงานและสัังคม0เรื่่� องความปลอดภััยและ
อาชีีวอนามััย อย่่างจริิ งจัังและต่่อเนื่่�อง
ปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกในเรื่่� องความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย ให้้ เกิิดขึ้้ �นในหมู่่�พนัักงานทุุก
ระดัับอย่่างจริิ งจััง
ดำำ�เนิินการป้้องกัันอุุบัติั เิ หตุุ0และควบคุุมการดำำ�เนิินการให้้ อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน
จััดหาหลัักเกณฑ์์ การทำำ�งานที่่�ปลอดภััยต่่อชีี วิิตและทรัั พย์์ สิินของพนัักงาน0รวมถึึง
ความเพีี ย งพอและคุุณ ภาพของเครื่่� อ งมืือเครื่่� อ งใช้้ 0 และการดููแ ลบำำ�รุุ ง รัั กษ าอย่่า ง
เหมาะสม
กำำ�หนดให้้ ปฏิิบัติั ิตามกฎแห่่งความปลอดภััย และสวมใส่่อุปกรณ์
ุ
์ป้้องกัันอัันตรายส่่วน
บุุคคลตามที่่�กลุ่่�มบริิ ษััทฯ กำำ�หนด
ให้้ ความรู้้�และฝึึกอบรมพนัักงาน0รวมทั้้�งสร้้ างความตระหนัักให้้ แก่่พนัักงานในเรื่่� องสิ่่�ง
แวดล้้ อม
ดำำ�เนิิ นธุุรกิิจด้้ วยความใส่่ใ จและคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อทรัั พยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่�ง
แวดล้้ อม
สนัับสนุุนให้้ พนัักงานมีีส่ว่ นร่่วมในการทำำ�กิจกรร
ิ มเพื่่�อรัักษาสิ่่�งแวดล้้ อม อาทิิ กิิจกรรมด้้ าน
การลดการใช้้ และนำำ�กลับั มาใช้้ ใหม่่

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

Policy on Safety, Occupational Health and Environment

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

แนวทางปฏิิบััติิเรื่่�องการดููแลความปลอดภััย
และอาชีีวอนามััยให้้แก่่พนัักงาน

(402-2),(402-3),(403-6)
1. ก่่อนเริ่่� มงานจะให้้ การอบรมและความรู้้�เกี่่�ยวกัับความปลอดภััย0และชี้้ �บ่่งจุุดอันั ตรายของแต่่ละแผนกเพื่่�อให้้
พนัักงานระวัังขณะปฏิิบัติั งิ าน
2. มีีการประเมิินสภาพหน้้ างานเพื่่�อหาอุุปกรณ์์ป้้องกัันอัันตรายที่่�เหมาะสมให้้ พนัักงานสวมใส่่
3. มีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการความปลอดภััยอาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้ อมในการทำำ�งานขึ้้ �นมา
4. บริิ หารและดำำ�เนิินงานด้้ านความปลอดภััยตามแผนงานความปลอดภััยประจำำ�ปีี
5. มีีการตรวจประเมิินด้้ านความปลอดภััย พร้้อมหามาตรการป้้องกัันและแก้้ ไข
6. จััดเตรีี ยมและจััดหาอุุปกรณ์์ป้้องกัันระงัับอััคคีีภัยั 0เพื่่�อความปลอดภััยของพนัักงาน และเพื่่�อป้้องกััน
7.	ป้้องกัันความเสีียหายที่่�อาจเกิิ ดขึ้้น� กัับทรัั พย์์ สิินกรณีี เกิิ ดไฟไหม้้ และมีี การอบรมให้้ ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการดัับ
เพลิิงและซ้้ อมแผนหนีีไฟ
8.	มีีกิิจกรรม Safety talk ก่่อนเริ่่� มงานแต่่ละแผนก
9.	มีีการจััดน้ำำ ��ดื่่�มที่่�ถูกสุ
ู ขลั
ุ กษ
ั ณะให้้ พนัักงานเพีียงพอต่่อความต้้ องการ
10.	มีีการจััดห้้องน้ำำ ��ที่่�ถูกสุ
ู ขลั
ุ กษ
ั ณะให้้ พนัักงานเพีียงพอต่่อความต้้ องการ
11.	มีีการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี ให้้ กับั พนัักงาน0เพื่่�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�มีีส่่วนได้้ เสีียของ
บริิ ษัั ทมีี ค วามสํําคััญ เป็็ นอััน ดัับ ต้้ น บริิ ษัั ทจึึงดํําเนิิ น งานโดย
ปฏิิบัติั ิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับสุุขภาพและความปลอดภััย
อย่่างเคร่่งครััด และมุ่่�งพััฒนายกระดัับคุุณภาพของบริิ ษััท ตั้้�งแต่่
การผลิิตจนถึึงการจััดจํําหน่่าย โดยจััดให้้ มีีการตรวจสอบระบบ
การผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อความมั่่�นใจใน คุุณภาพของสิินค้้ า
แก่่ลูกค้
ู ้ า และการดููแลระบบปฏิิบัติั งิ านในโรงงาน เพื่่�อความ
ปลอดภััยแก่่พนัักงาน
	น้ำำ ��ตาลบุุ รีี รัั ม ย์์ ไ ด้้ จัั ดกิิ จกรร มเพื่่� อ ให้้ พนัั ก งาน
ตระหนัักถึึงความปลอดภััยในการปฏิิบัติั ิงาน..เพื่่�อลดการสููญ
เสีีย..โดยจััดรููปแบบกิิจกรรมที่่�ให้้ ทั้้ �งสาระและความสนุุกสนาน
ตลอดจนการให้้ รางวััลกัับแผนกที่่�ไม่่มีีอุบัุ ติั เิ หตุุเกิิดขึ้้ �น ประจำำ�ปีี
2564และรางวััล หััว หน้้ า แผนกสวมใส่่ อุุปกรณ์์ ป้้ องกััน ส่่ ว น
บุุคคล(PPE) ดีีเด่่น หรืือรางวััล 5 ส ดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2564
เป็็ นต้้ น โดยจััดงานร่่วมกัับทั้้�งภาครััฐและเอกชน อาทิิ สำำ�นักั งาน
ประกัันสัังคม
นอกจากนั้้�นน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ยัังได้้ รัับรางวััลชนะเลิิศ
สาขาสถานประกอบการดีีเด่่น ด้้ านความปลอดภััยและอาชีีว
อนามััย และสภาพแวดล้้ อ มในการทำำ� งานในปีี 2559/2560
จนถึึง ปีี 2561 ระดัับจัังหวััด 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

2563

พนัักงานหญิิง Female

0.7

0.5

2564

อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุ (Occupation Diseases Rate)
1.34

พนัักงานชาย Male

1.22

พนัักงานหญิิง Female
0.2

2563

0.5

2564

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (Fetalities Rate)
พนัักงานชาย Male
0

0

2563

0

พนัักงานหญิิง Female

0

2564

อัตราการขาดงาน (Absent Rate)
พนัักงานชาย Male
0.04
0.02

พนัักงานหญิิง Female
0 0.01

2563

2564

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (Injury Rate-IR)
พนัักงานชาย Male
พนัักงานหญิิง Female

0.2
0

2563

0.1

2564

0

สิิทธิิมนุุษยชนและการปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างมีีจริิยธรรม
Human Rights and Labor
กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯเคารพในสิิ ทธิิ ม นุุ ษย ชนและการปฏิิ บััติิ ใ ห้้ ถูู กต้้ อ งตาม
กฎหมาย จึึงได้้ กำำ�หนดเรื่่� องสิิทธิิของพนัักงานและผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียในคู่่�มืือการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี และจรรยาบรรณธุุรกิิจส่ง่ เสริิ มสิิทธิิขั้้ �นพื้้ �นฐานในการทำำ�งานให้้ เข้้ ม
ข้้ นกว่่าที่่�กฎหมายกำำ�หนด มีีการดููแลด้้ านสุุขภาพและความปลอดภััยแก่่พนัักงาน
และผู้้�รัั บเหมาผ่่านระบบการจััดการด้้ านอาชีี วอนามััยและความปลอดภััยตาม
มาตรฐานถึึงกระนั้้�นก็็ตาม..พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีียสามารถเสนอข้้ อคิิดเห็็น
เพิ่่�มเติิม หรืือแจ้้ งข้้ อร้้องเรีี ยนมายัังประธานกรรมการ ธรรมาภิิบาล หรืือสำำ�นักตร
ั วจ
สอบภายในได้้ โดยจะมีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสอบสวนสอบสวนข้้ อเท็็จจริิงและ
แก้้ ไขปัั ญหาข้้ อร้้องเรีี ยนต่่อไปกลุ่่�มบริิ ษััทฯ เชื่่�อว่่า “พนัักงาน” ทุุกคนเป็็ นทรััพยากร
ที่่�มีีค่่ายิ่่�งต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ..จึึงมุ่่�งเน้้ นที่่�จะพััฒนาทัักษะ..ฝีีมืือและคุุณภาพชีีวิิต
ของพนัักงาน เพื่่�อสร้้ างกำำ�ลังั ที่่�เปี่่� ยมไปด้้ วยคุุณภาพให้้ กับั องค์์กร เพราะกลุ่่�ม
บริิ ษััทฯเล็็งเห็็นว่่าพนัักงาน..คืือกลไกอัันสำำ�คััญยิ่่�งและถืือว่่าเป็็ นเบื้้อ� งหลัังของ
ความสำำ�เร็็ จทั้้ �งหมดขององค์์กร ซึ่่ง� เป็็ นพลัังสำำ�คัญ
ั ที่่�จะผลัักดันั ให้้ การประกอบธุุรกิิจ
ประสบความสำำ�เร็็ จอย่่างต่่อเนื่่�อง0การตอบแทนพนัักงานที่่�นอกเหนืือจากเงิินเดืือน
ค่่าจ้้ าง และค่่าแรง จึึงเป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ที่่�กลุ่่�มบริิ ษััทฯ ไม่่เคยมองข้้ าม เราจึึงมุ่่�งคำำ�นึึงถึึง
หลัักจริิยธรรมในการประกอบธุุรกิิจ0รวมไปถึึงประโยชน์์ต่่อผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีียและการ
ประกอบธุุรกิิจที่่�ตั้้ �งอยู่่�ในหลัักความเป็็ นธรรม ถืือเป็็ นหลัักสำำ�คัญ
ั ของกลุ่่�มบริิ ษััทฯ
มาโดยตลอด อีีกทั้้ �งยัังมีีการบริิ หารงานด้้ วยความโปร่่งใส่่ ด้้ วยหลัักธรรมาภิิบาล
และจริิ ยธรรม ซึ่่ง� ถืือเป็็ นความภาคภููมิิใจของกลุ่่�มบริิ ษััทน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์
BRR strictly respects human rights and acts accordingto
Labor Protection Act. Set of rules on staffs and interested parties’ rights are
written in Corporate Governance and Business Code of Conduct. Basic
rights are adhered, supported and enforced above degree stated in Labor
Protection Act. Health care and safety protection measures are provided to
both staffs and contractors via our Occupational Health and Safety
Management System. Staffs and interested parties are able to report or file
complaint to the Chairman of Governance or our Internal Audit Department
for further consideration and investigation. Under this process, special
committee will be set up to investigate the complaint for further action.
We believe “employees” are valuable resources, we then aim to
enhance their skills and living conditions to lift their moral. BRR adheres to
the principal of good governance and transparency.

	การปฏิิบัติั ิตามกฎหมายแรงงานและระเบีียบข้้ อบัังคัับเป็็ นข้้ อตกลงเบื้้ �องต้้ นที่่�พนัักงานทุุกคนต้้ องปฏิิบัติั ิ
ตาม โดยไม่่ขัดั ต่่อหลัักจริิยธรรม กฎหมาย มุ่่�งเน้้ นให้้ บุคุ ลากรตั้้�งอยู่่�ในศีีลธรรมจารีีตประเพณีีอันั ดีีงามของสัังคม
ซึ่่ง� น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ มีีนโยบายส่่งเสริิมการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ดัังนี้้ � 		
1. ได้้ ปฏิิบัติั ิตามกฎหมาย และระเบีียบของราชการมาโดยตลอด ทั้้�งในเรื่่� องการจ้้ างงาน ชั่่�วโมงการทำำ�งาน ค่่าแรง
ค่่าจ้้ าง และเงื่่�อนไขต่่างๆที่่�เกี่่�ยวกัับกฎหมายแรงงาน เช่่น การไม่่จ้้างแรงงานเด็็ก ทั้้ �งในไร่่อ้้อยและโรงงาน ไม่่
จ้้ างแรงงานผิิดกฎหมาย ไม่่เอาเปรีี ยบแรงงาน เป็็ นต้้ น
2. ได้้ กำำ�หนดให้้ พนัักงานมีีวันั หยุุดประจำำ�สััปดาห์์ วัันหยุุดตามประเพณีี วัันหยุุดพักผ่
ั อ่ นประจำำ�ปีี ที่่�เป็็ นไปตาม
ั ิการต่่างๆตามประกาศของบริิ ษััท
ข้้ อตกลงและกฎหมายแรงงาน และมีีสวัสดิ
3. มีีนโยบายให้้ พนัักงานที่่�ต้้องทำำ�งานในวัันหยุุดหรืือทำำ�งานล่่วงเวลา จะต้้ องได้้ รัับความยิินยอมจากผู้้�บัังคัับ
บััญชาและตััวพนัักงานเอง โดยบริิ ษััทจะต้้ องจ่่ายค่่าล่่วงเวลาให้้ ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
4. ให้้ สิทธิ์์
ิ �การลาแก่่พนัักงาน เช่่น ลาป่่ วย ลากิิจ ลาอุุปสมบท ลาคลอด ลาเพื่่�อทำำ�หมััน ลาเพื่่�อรัับราชการทหาร
(ระดมพล) ลาเพื่่�อฝึึกอบรมหรืือพััฒนาความรู้้�ความสามารถ ลาเมตาจิิตและอื่่�นๆ ตามกฎหมาย เป็็ นต้้ น
5. ได้้ จัดสวั
ั สดิ
ั ิการสาธารณููปโภค โครงสร้้ างพื้้ �นฐาน เช่่น บ้้ านพัักสวัสดิ
ั กิ าร ไฟฟ้้า น้ำำ ��ประปา รถรัับ-ส่่งพนัักงาน
ร้้านค้้ าสวััสดิิการ สนามกีีฬา ห้้ องพยาบาล ให้้ กับั พนัักงานอย่่างเพีียงพอ
6. จััดให้้ มีีเจ้้ าหน้้ าที่่�ความปลอดภััยระดัับวิิชาชีีพ..ในการวิิเคราะห์์ตรวจสอบและติิดตามการปรัับปรุุง จััดสภาพ
แวดล้้ อมในพื้้ �นที่่�ทำำ�งานให้้ ปลอดภััยต่่อสวััสดิภิ าพของพนัักงาน เช่่น การปฏิิบัติั งิ านในพื้้ �นที่่�สูงู พนัักงานจะอยู่่�
ภายใต้้ การควบคุุมของเจ้้ าหน้้ าที่่�ความปลอดภััย ระดัับวิิชาชีีพ และบริิ ษััทได้้ จัดั หาอุุปกรณ์์ป้้องกัันภััยส่ว่ นบุุคคล
ให้้ กับั พนัักงานที่่�ปฏิิบัติั งิ านในพื้้ �นที่่�เสี่่�ยง
7. ไม่่มีกี ารเลืือกปฏิิบัติั ต่ิ อ่ เชื้้ �อชาติิ ศาสนา และเพศ ในการจ้้ างงาน การปฏิิบัติั ต่ิ อ่ พนัักงานทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียมกััน
8. น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ มุ่่�งที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้ วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต โดยคำำ�นึึงถึึงหลััก ธรรมาภิิบาล และความโปร่่ ง
ใส่่ในการทำำ�งาน โดยไม่่แสวงหาผลกำำ�ไรอัันไม่่ชอบธรรมและขััดต่่อหลัักการของกฎหมาย ถึึงแม้้ จะมีีช่อ่ งว่่างทาง
กฎหมายก็็ตาม
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. ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ พนัักงานตามกฎหมายแรงงานและข้้ อบัังคัับต่่างๆที่่�เกี่่�ยวข้้ องอย่่างเป็็ นธรรมและเท่่าเทีียม
2. ไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ และปฏิิบัติั ิด้้านการจ้้ างงานอย่่างเท่่าเทีียม ทั้้�งกระบวนการสรรหา การจ่่ายค่่าตอบแทน
สวััสดิิการ เวลาทำำ�งาน วัันหยุุด การมอบหมายงาน การฝึึกอบรม และการประเมิินผลงาน เป็็ นต้้ น
3. ไม่่ใช้้ แรงงานเด็็ก แรงงานต่่างด้้ าวที่่�ผิิดกฎหมาย หรืือแรงงานจากการค้้ ามนุุษย์์
4. ห้้ ามมิิให้้ ลงโทษพนัักงานที่่�เป็็ นการทารุุณทางร่่างกายหรืือจิิตใจ อาทิิ การคุุกคามข่่มขู่่� การกัักขังั หน่่วงเหนี่่�ยว
หรืือการใช้้ ความรุุนแรงอื่่�นใด
5. มีีกระบวนการสอบสวนความผิิดพนัักงานอย่่างถููกต้้อง และเป็็ นขั้้�นตอนชััดเจนก่่อนเลิิกจ้้างพนัักงาน เพื่่�อให้้
ทุุกคนได้้ รัับความเป็็ นธรรมสููงสุุด
6. ในการว่่าจ้้ างบริิ ษัั ทผู้้� รัั บเหมามาดำำ �เนิิ น การใดๆ ให้้ แ ก่่ กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯจะพิิ จ ารณาคััด เลืือกเฉพาะบริิ ษัั ท
ที่่�สามารถปฏิิบัติั ิถูกต้
ู ้ องตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้ องได้้ เท่่านั้้�น และจะหลีีกเลี่่�ยงการว่่า
จ้้ างบริิ ษััทรัับเหมาใด ๆ ที่่�มีีประวััติกร
ิ ะทำำ�ผิิดกฎหมายแรงงาน กฎหมายอื่่�น ๆ หรืือเสี่่�ยงต่่อการทุุจริิตและ
คอร์์ รััปชั่่น�
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 จนถึึงปัั จจุบัุ นั กลุ่่�มบริิ ษััทน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ มุ่่�งมั่่�นและรณรงค์์ต่อ่ ต้้ าน
การใช้้ แรงงานเด็็กในไร่่ อ้้ อยโดยได้้ ล งนามข้้ อตกลงความร่่ วมมืือการป้้ องกัันและแก้้ ไข
ปัั ญ หาแรงงานเด็็ ก และแรงงานที่่� ถููกบััง คัับ ร่่ ว มกัับ หน่่ ว ยงานภาครัั ฐ จััง หวััดบุุรีี รัั ม ย์์
และสมาคมชาวไร่่อ้้อยจัังหวััดบุรีุ ี รััมย์์ ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 18 มีีนาคม 2559 เพื่่�อร่่วมกัันรณรงค์์ต่อ่
ต้้ านการใช้้ แรงงานเด็็ก และสร้้ างความตระหนัักให้้ แก่่เกษตรกร สัังคม และทุุกภาคส่่วนเห็็น
ถึึงปัั ญหาและร่่ วมกัันหาแนวทางป้้องกัันแก้้ ไขอย่่างจริิ งจัังต่่อไป0โดยบริิ ษััทได้้ ทำำ�กิิจกรรม
ลงพื้้ �นที่่�เขตส่่งเสริิ มการปลููกอ้้อยของบริิ ษััท เพื่่�อรณรงค์์การต่่อต้้ านแรงงานเด็็ก พร้้อมติิด
ป้้ายรณรงค์์ทั้้ �งในเขตส่่งเสริิ มการปลููกอ้้อยและบริิ เวณรอบโรงงานอีีกทั้้ �งร่่ วมกัับสำำ�นักั งาน
สวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงานจัังหวััดบุรีุ ี รััมย์์0ลงพื้้ �นที่่�เก็็บข้้ อมููลปัั ญหาการใช้้ แรงงานเด็็ก
ในไร่่อ้้อยที่่�อยู่่�ใกล้้ เคีียงกัับสถานประกอบการ ปัั จจุบัุ นั กลุ่่�มน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ยัังคงดำำ�เนิินการ
รณรงค์์ต่่อต้้ านการใช้้ แรงงานเด็็ก โดยได้้ ขอความร่่ วมมืือและสร้้ างข้้ อตกลงกัับชาวไร่่ อ้้อย
ซึ่่ง� มีีสมาคมชาวไร่่อ้้อยเป็็ นตััวกลางในการดููแล และควบคุุมชาวไร่่อ้้อย ในเรื่่� องดัังกล่่าว
	กลุ่่�มบริิ ษััทฯ ได้้ สื่่�อสารโดยการติิดป้้ายรณรงค์์ต่อ่ ต้้ านการใช้้ แรงงานเด็็ก ตามเขต
ส่่งเสริิ มการปลููกอ้้อย ซึ่่ง� เป็็ นหน่่วยงานของกลุ่่�มบริิ ษััทฯ ที่่�มีีหน้้ าที่่�ดูแู ลและประสานงาน
ตลอดจนให้้ ข้้อมููลแก่่ชาวไร่่อ้้อยและเมื่่�อมีีการฝึึกอบรมในหััวข้้ อต่่าง ๆ ยัังได้้ สอดแทรกเรื่่� อง
การไม่่ใช้้ แรงงานเด็็กในการอบรม0รวมทั้้�งรณรงค์์ ผ่่านการทำำ�กิิจกรรมร่่ วมกัับโรงเรีี ยน
ภายในเขตส่่งเสริิ มการปลููกอ้้อย0และสำำ�นักั มวลชนสััมพัันธ์์และสื่่�อสารองค์์กรได้้ บรรจุุเรื่่� อง
นี้้ �ไว้้ ในแผนปฏิิบัติั งิ านประจำำ�ปีี อีีกด้้ วย
From 2016 until now, Buriram Sugar Group always inhibits child labor
issues. On March 18, 2016, Buriram Sugar Public Company Limited signed a
cooperation agreement on preventing and solving issues of child labor and forced
labor with the government agencies and sugarcane farmers association in Buriram.
This is to prevent and create an awareness of child labor issues to the agriculturist,
society, and all sectors, and share effective prevention on such matter.
The company has taken actions in the sugarcaneplanting promotion zones to run
the campaign against child labour. The campaign notices against child labour are
attached in the extension of sugarcane cultivation, and around factory. Moreover,
the company has also run a campaign and encouraged sugarcane farmers nearby
the factory to prevent the child labor with support of the Labor Protection and
Welfare office of Buriram.
BRR has communicated by means of attaching campaign notices on
preventing child labour at sugarcane planting promotion areas where BRR’s
working group has the responsibility to monitor and coordinate as well as provide
information to sugarcane farmers. Moreover, the company also brings this issue for
an additional information in the event of other trainings are organized, including
runs thecampaign through activities with schools located in the sugarcane planting
promotion areas. The Community Relations and Organizational Communication
office puts this issue in the annual operational plan as well.

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร Human Resource Development
(403-2)
บริิ ษััท นํ้้ �าตาลบุุรีีรััมย์์ จํํากััด (มหาชน)และบริิ ษััทในเครืือ(กลุ่่�มบริิ ษััท) มีีแนวทางในการส่่งเสริิ มให้้ กรรมการ
บริิ ษััท ผู้้�บริิ หาร และพนัักงานได้้ รัับการพััฒนาความรู้้� ทัักษะ และศัักยภาพ ที่่�จํําเป็็ นในการปฏิิบัติั งิ านทั้้ �งใน
ปัั จจุบัุ นั และในอนาคต เนื่่�องจากกลุ่่�มบริิ ษััทตระหนัักดีีว่า่ ทรััพยากรบุุคคลเป็็ นสิินทรััพย์์ที่่�มีีค่า่ สููงสุุดในการดํํา
เนิินธุุรกิิจ ดัังนั้้�น แนวคิิดเกี่่�ยวกัับการพััฒนาบุุคลากรควรเป็็ นการลงทุุนอย่่างต่่อเนื่่�องระยะยาวกลุ่่�มบริิ ษััทได้้ ดํําเนิิน
การพััฒนาบุุคลากรให้้ สอดคล้้ องกัับนโยบายและสภาวการณ์์ ด้้ วยการพััฒนาความรู้้� ทัักษะ และคุุณลัักษณะที่่�จํํา
เป็็ นของบุุคลากร โดยใช้้ เครื่่� องมืือในการพััฒนาบุุคลากร ได้้ แก่่ การสอนงาน (Coaching) การแบ่่งปัั นความรู้้�
(Knowledge Sharing) และการมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เพื่่�อให้้ บุคุ ลากรสามารถนํําความรู้้�มา
ประยุุกต์์ใช้้ ในการปฏิิบัติั งิ าน ซึ่่ง� จะสร้้ างความแข็็งแกร่่งให้้ กับั องค์์กร และรองรัับการเติิบโตของธุุรกิิจ
	กลุ่่�มบริิ ษััทได้้ เล็็งเห็็นความสำำ�คัญ
ั ต่่อการสร้้ างและเตรีี ยมความพร้้อมด้้ านบุุคลากรที่่�จะมารองรัั บการ
ขยายตััวทางธุุรกิิจ..โดยกำำ�หนดแนวทางในการพััฒนาพนัักงานกลุ่่�มผู้้�มีีศักยภ
ั าพสููง (High Potential Development)
โดยคััดเลืือกจากกลุ่่�มที่่�เป็็ นกำำ�ลังั สำำ�คัญ
ั ของหน่่วยงาน หรืือ Key Person และได้้ มีีการกำำ�หนดแผนการพััฒนาราย
บุุคคลที่่�เหมาะสม (Individual Development Plan : IDP) สำำ�หรัับกล่่มผู้้�มีีศักยภ
ั าพสููง (High Potential..Development)..ซึ่่ง� พนัักงานที่่�ได้้ รัับการคััดเลืือกจะมีีโอกาสในการเรีี ยนรู้้�และพััฒนาศัักยภาพของตนเอง..อาทิิการเรีี ยนรู้้�
งานจากฝ่่ายต่่างๆ..ภายในองค์์กร..(Rotation) เป็็ นต้้ น นอกจากนี้้ �กลุ่่�มบริิ ษััทได้้ ทำำ�การส่่งเสริิ มให้้ พนัักงานมีีเวทีี
แสดงออกถึึงศัักยภาพ..โดยมอบหมายโครงการพิิเศษที่่�ที่่�ท้้าทาย อาทิิ โครงการด้้ านการพััฒนานวััตกรรมเพื่่�อตอบ
สนองการดำำ�เนิินธุุรกิิจหรืือการผลิิตของกลุ่่�มบริิ ษััทฯ สำำ�หรัับโครงการที่่� ได้้ รัับการคััดเลืือก น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์.จะให้้ การ
สนัับสนุุนเพื่่�อเพื่่�อให้้ สิ่่�งผลิิตหรืือนวััตกรรมของพนัักงานนั้้�นสามารถนำำ�มาใช้้ งาน และเกิิดประโยชน์์ ต่่อองค์์กร
ได้้ อย่่างแท้้ จริิง
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.

การอบรม Training

(404-2)

ในปีี 2564 ที่่�ผ่า่ นมา น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ได้้ จัดทำ
ั ำ�แผนอบรมตามหลัักการบริิ หารด้้ านคุุณภาพ ISO
9001: 2015 เป็็ นแนวทางเบื้้ �องต้้ นในการพััฒนาบุุคลากร ซึ่่ง� ครอบคลุุมทั้้�งด้้ านสำำ�นักั งาน โรงงาน ฝ่่ายไร่่
และหน่่วยงานสนัับสนุุนต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ เกิิดการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง ตลอดจนจััดทำำ� Training courses
ภายในองค์์กร โดยจััดให้้ มีีการพััฒนาในกลุ่่�มพนัักงานระดัับกลุ่่�มบริิ หารกลุ่่�มจััดการและกลุ่่�มปฏิิบัติั ิการ
จััดทำำ � หลัักสููตร การอบรม ทั้้�ง ด้้ า นการผลิิ ต การบำำ �รุุ ง รัั กษ า การให้้ ค วามรู้้� ด้้ า นเทคโนโลยีี เ กี่่� ย วกัับ
อุุตสาหกรรมน้ำำ ��ตาลและธุุรกิจิ พลัังงานที่เ่� กี่่ย� วข้้ อง ทั้้�งนี้้ �หััวใจสำำ�คัญ
ั ของการฝึึกอบรมและพััฒนาบุุคลากร คืือ
การติิดตามและวััดผลความรู้้�ที่่�ได้้ รัับ รวมถึึงการถ่่ายทอดความรู้้�ให้้ กับั ผู้้�เกี่่�ยวข้้ อง..โดยมีีแนวทางพััฒนาบน
หลัักการ 10/20/70 ซึ่่ง� เชื่่�อมโยงกัับระบบการบริิ หารสายอาชีีพกล่่าวคืือได้้ รัับความรู้้�และทัักษะจากการ
อบรม ร้้อยละ 10 จากนั้้�นผู้้�บัังคัับบััญชาให้้ คำำ�แนะนำำ�/สอนงาน อีีกร้้อยละ 20 และร้้อยละ 70 ต้้ องนำำ�ความรู้้�
และทัักษะที่่�ได้้ ไปประยุุกต์์ใช้้ ในงานที่่�รัับผิิดชอบด้้ วยตนเอง หรืือแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และทัักษะใหม่่กับั ผู้้�อื่่�น
in 2020, 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

(403-1)

การอบรมเพื่่�อเสริิมสร้้างความรู้้� Training to expand knowledge
ในแต่่ละปีี ทุุกแผนกจะมีีงบประมาณสำำ�หรัับการอบรมภายนอกของพนัักงานเพื่่�อพััฒนาความรู้้�ทางวิิชาชีีพ
รวมทั้้�ง มีีการจััดอบรมภายในบริิ ษััท ซึ่่ง� จััดโดยบริิ ษััทเองหรืือการเชิิญผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภายนอกมาเป็็ นวิิทยากร
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

	การร่่ วมมืือกัับศููนย์์ พััฒนาฝีีมืือแรงงาน ในการฝึึกอบรมพนััก งาน หากพนััก งานผ่่า นมาตรฐานของ
กรมพััฒนาฝีีมืือแรงงาน จะได้้ รัับการปรัับอััตราเงิินเดืือนตามอััตราขั้้�นต่ำำ��ที่่�กรมพััฒนาฝีีมืือแรงงานกำำ�หนด
With cooperation of Department of Skill Development, staffs are entitled to develop their skills in
order to be above standard so that they receive the salary adjustment based on the minimum rates according to the Department of Skill Development.

การให้้ทุุนศึึกษาต่่อ Scholarships

บริิ ษััทให้้ ทุนุ ศึึกษาต่่อสำำ�หรัับพนัักงานในระดัับอุุดมศึึกษา และบััณฑิิตศึึกษา ซึ่่ง� มีีเงื่่�อนไขให้้ พนัักงานนำำ�
ความรู้้�กลัับมาทำำ�งานให้้ กับั บริิ ษััท เพื่่�อเป็็ นการใช้้ ทุนุ คืืน
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
คณะกรรมการบริิ ษััทมีีนโยบายส่่งเสริิ มและอำำ�นวยความสะดวกให้้ มีีการฝึึกอบรม และการให้้ ความรู้้�แก่่
กรรมการบริิ ษััทและผเู้้�กี่่�ยวข้้ องในระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการของกลุ่่�มบริิ ษััท ฯ อาทิิกรรมการบริิ ษััท กรรมการตรวจ
สอบ และผู้้�บริิ หาร เป็็ นต้้ น เพื่่�อให้้ มีีการปรัับปรุุงและพััฒนาการปฏิิบัติั งิ านอย่่างต่่อเนื่่�องและมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้ �นซึ่่ง�
กรรมการบริิ ษทัขั องบริิ ษััท ต้้ องผ่่านการอบรมหลัักสูตรกรร
ู
มการบริิ ษััท เช่่น
The Board of Directors has policies to promote and facilitate training and educating Directors
and those involved in corporate governance systems of BSG in order to improve and develop
the operations more efficient. The Board of Directors is required to pass the training course such as
• DIRECTORTRAINING Financial statements for directors (FSD)
• Drone Pilot Workshop
• Azbil Solution for Sugar Plant
สำำ�หรัับกลุ่่�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
• การบริิ หารธุุรกิิจแบบมืืออาชีีพสำำ�หรัับผู้้�บริิ หารระดัับสููง
• 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
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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
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การพััฒนาชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน
Sustainable Community Development
น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์มีีเจตนารมณ์์ในการมีีส่ว่ นร่่วมพััฒนาสัังคมให้้ ยั่่ง� ยืืนเพื่่�อสร้้ างความเชื่่�อมั่่�น การยอมรัับและ
ความไว้้ วางใจจากชุุมชนและสัังคม ต่่อยอดสร้้ างมููลค่่าเพิ่่�มให้้ กัับชุุมชนและสัังคม บนพื้้น� ฐานแนวคิิดนโยบาย
ของบริิ ษััทฯ ยึึดหลัักแนวปฏิิบัติั ิ

“การพััฒนาธุุรกิิจควบคู่่�กัับการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
และสร้้างความเจริิญให้้กัับชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน”
มุ่่�งมั่่�นที่่�จะจะสร้้ างให้้ ธุุรกิิจมีีการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน0ควบคู่่�กัับการพััฒนาสภาพชีีวิิตความเป็็ นอยู่่�ของเกษตรกร
ชาวไร่่อ้้อยและชุุมชน ข้้ างเคีียงให้้ ดีีขึ้้ �น จึึงได้้ ร่่วมจััดทำำ�โครงการและกิิจกรรมต่่างๆร่่วมกัับหน่่วยงานภายนอกทั้้�ง
เอกชนและหน่่วยงานของรััฐที่่�เป็็ นผู้้�นำำ�ด้้ านความคิิด ซึ่่ง� เป็็ นโครงการและกิิจกรรมที่่�ก่่อให้้ เกิิดประโยชน์์ต่่อชุุมชน
หน่่วยงานเอกชน หน่่วยงานรััฐ รวมถึึงตััวบริิ ษััทฯ เองทั้้�งทางตรงและทางอ้้ อม โดยได้้ รัับความร่่วมมืือจากหน่่วยงาน
ต่่างๆ เป็็ นอย่่างดีี
With the determination to engage in sustainable social development, especially in the neighboring
communities, BRR has implemented

“Growth in Business, Sound in Environment &
Sustainability in Community Development”

Policy with the aim to promote growth for both business andcommunity. BRR also dedicates to enhance
the livelihood and knowledge of our contracted cane growers as well as locals in nearby communities.
Throughout 2017, we held several projects and activities with partner organizations both public and
private to achieve this goal.

พันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
Mission Corporate Social Responsibility

บริิ ษััท น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ จำำ�กััด (มหาชน) เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของธุุรกิิจให้้ เจริิ ญเติิบโตควบคู่่�กับั ชุุมชนและ
สัังคมอย่่างยั่่�งยืืน โดยมีีกระบวนการบริิ หารจััดการส่่งเสริิ มวััตถุดิุ ิบอย่่างเป็็ นเลิิศด้้ านวิิชาการอัันจะนำำ�มาซึ่่ง� ความ
มั่่�นคงด้้ านผลผลิิตอ้้อยและสร้้ างชีีวิิตที่่�ดีีแก่่ชาวไร่่ เพื่่�อนำำ�มาผลิิตน้ำำ ��ตาลและพลัังงานทดแทนที่่�ได้้ มาตรฐานด้้ าน
คุุณภาพ ปลอดภััย และเป็็ นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้ อม ซึ่่�งเป็็ นไปตามกฎหมายข้้ อกำำ�หนดต่่างๆที่่�เกี่่�ยวข้้ องอีีกทั้้ง� นำำ�สิ่่�งที่่�
เหลืือจากการปลููกอ้้อยและผลผลิิตน้ำำ ��ตาล มาจััดการให้้ เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดเพื่่�อให้้ บรรลุุนโยบายดัังกล่่าวบริิษัทั ฯ จะ
1. เสริิมสร้้าง วิิธีีการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็ นแบบอย่่างของการพััฒนาธุุรกิิจ ภายใต้้ กรอบธรรมาภิิบาลและจรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจขององค์์กร
2. สนัับสนุุนและพััฒนา เทคโนโลยีีที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ ปลอดภััย0เป็็ นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้ อม0ในการผลิิตสิินค้้ าให้้ เป็็ นไป
ตามมาตรฐานตั้้�งแต่่ต้้นกระบวนการผลิิตจนถึึงสิ้้ �นสุุดกระบวนการผลิิต
3. เสริิ ม สร้้ า งและพัั ฒ นาอาชีีพยกระดัับคุุณภาพชีี วิิตของคนในชุุมชนตลอดจนพนัักงานโดยใช้้ โครงการหรืือ
กิิจกรรมต่่างๆที่่�ชุมุ ชนและพนัักงานเป็็ นผู้้�มีีส่ว่ นร่่วมลงมืือปฏิิบัติั ิพัฒ
ั นาอย่่างเหมาะสม
4. มุ่่�งสร้้างเสริิมพััฒนาบุุคลากร ให้้ มีีความรู้้�ความสามารถในการปฏิิบัติั ิติงิ าน การพััฒนาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้ อม
ให้้ ควบคู่่�ไปกัับธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
5. ให้้ความสำำ�คััญ กัับสิิทธิิส่ว่ นบุุคคลและปฏิิบัติั ต่ิ อ่ พนัักงานลููกค้้า ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีีย ด้้ วยความเท่่าเทีียมกััน
6. ส่่งเสริิมและพััฒนา คุุณภาพด้้ านการศึึกษาแก่่ชุมุ ชน
7. เฝ้้าระวัังและแก้้ไขปััญหา สิิทธิิการใช้้ แรงงานเด็็ก
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. บรรเทาความเดืือดร้้ อนของชุุมชนจากผลกระทบของธุุรกิิจ เช่่น การสนัับสนุุนงบประมาณต่่างๆ ตามความ
เหมาะสม ตลอดจนการริิ เริ่่� มมาตรการป้้องกัันต่่างๆ
2. ส่่งเสริิ มชุุมชนให้้ มีีอาชีีพเสริิ ม เช่่น การสร้้ างศููนย์์การเรีี ยนรู้้�พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิ มอาชีีพเสื่่�อกกทอมืือแล้้ วมีีการ
ต่่อยอดเพื่่�อนำำ�ไปสร้้ างผลิิตภัณ
ั ฑ์์อื่่�นๆของชุุมชนโศกดู่่�,การส่่งเสริิ มอาชีีพผ้้ าซิ่่�นตีีนแดงทอมืือชุุมชนคููบอน
ซึ่่�งทั้้�งเสื่่�อกกและผ้้ าซิ่่�นนี้้เ� รานำำ�มาเป็็ นของที่่�ระลึึกเนื่่�องในวัันขึ้้น� ปีี ใหม่่ของบริิ ษััท โครงการส่่งเสริิ มอาชีีพ
เกษตรปลอดสารชุุมชนโนนกลาง กลุ่่�มส่่งเสริิ มอาชีีพปุ๋๋�ยหมัักชุมุ ชนโนนเต่่าทอง กลุ่่�มส่่งเสริิ มอาชีีพตััดเย็็บ
เสื้้ �อผ้้ าชุุมชนสาวเอ้้ กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุมุ ชน เอส.เอ็็น.ทีี
3. สิิทธิิความเท่่าเทีียมของคนในชุุมชน เช่่น การจ้้ างบุุคคลที่่�ทุุพพลภาพในชุุมชน ในพื้้ �นที่่�ใกล้้ เคีียงสถาน
ประกอบการ สร้้ างที่่�อยู่่�อาศััยให้้ กัับผู้้�ทุุพพลภาพในชุุมชน
4. มอบโอกาสทางการศึึกษาให้้ กับั บุุตรหลานของคนในชุุมชนที่่�ด้้อยโอกาส เช่่น มอบทุุนการศึึกษา,มอบอุุปกรณ์์
กีีฬา สร้้ างสนามกีีฬา เป็็ นต้้ น
5. โครงการคืืนความรู้้�สู่่�เยาวชน ให้้ ความรู้้�ด้้ านการคััดแยกขยะ และพิิษภัยข
ั องยาเสพติิด,โรคไข้้ เลืือดออกและ
โรคต่่างๆ ภายในชุุมชน และ การรณรงค์์การไม่่ใช้้ แรงงานเด็็กในไร่่อ้้อย
6. ดููแลสุุขภาพให้้ กับั คนในชุุมชน เช่่น โครงการหน่่วยแพทย์์เคลื่่�อนที่่�,การล้้ างถนน,น้ำำ ��ดื่่�มเพื่่�อชุุมชน,และร่่วม
กิิจกรรมทางด้้ านการส่่งเสริิ มสุุขภาพต่่าง ๆ
1. Solve problems caused by business operation as well as initiate preventive measures.
2. Promote additional occupations in neighboring communities via our Learning Center and CSR team.
3. Hire disable people living in nearby communities to work on certain jobs. Build accommodation
and refurbish houses for disable people.
4. Provide scholarships for unfortunate children in the communities. Besides, BRR supports
recreation activities in the communities by handing sport equipment and constructing sport fields.
5. Educate youth via training activities on benefit of garbage selection, danger of narcotic, knowledge
and preventive measure from several diseases.
6. Provide health-related services to community, for example, regular medical care (medical mobile
unit), water spray on road to prevent dust, drinking water and others.

การสืบสานประเพณวี ฒ
ั นธรรม
Inheritance of Cultures and Traditions
	น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ได้้ ร่่วมจััดกิิจกรรมตามวัันสำำ�คัญ
ั ทางศาสนาและประเพณีีต่า่ ง ๆ ของชุุมชนรอบ ๆ สถาน
ประกอบการโดยมุ่่�งเน้้ นการทำำ�งานอย่่างมีีส่ว่ นร่่วม
ตั้้�งแต่่การวางแผนจนถึึงการลงมืือทำำ�กิิจกรรมระหว่่างกลุ่่�ม
บริิ ษััทฯ และชุุมชน เช่่น กิิจกรรมรดน้ำำ ��ดำำ�หัวั ผู้้�ใหญ่่ ซึ่่ง� จััดในช่่วงวัันสงกรานต์์ของทุุกปีี กิิจกรรมวัันเข้้ าพรรษาเป็็ น
กิิจกรรมที่่�ทางกลุ่่�มบริิ ษััทน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ได้้ เข้้ าร่่วมโดยการจััดขบวนแห่่เทีียนพรรษา ประจำำ�ทุกุ ปีี กิิจกรรมโรงทาน
ในวัันเข้้ าพรรษา กิิจกรรมวัันลอยกระทง โดยสนัับสนุุนการประกวดขบวนกระทง และการประกวดนางนพมาศ
ของเทศบาลตำำ� บลหิิ น เหล็็ ก ไฟ กิิ จกรร มโรงทานงานวัั น ออกพรรษา กิิ จกรร มทอดกฐิิ น เพื่่� อ สร้้ างศาลา
การเปรีี ยญ กิิจกรรมวัันสงกรานต์์และวัันผู้้�สููงอายุุ ณ วััดศิลิ าเรืือง บ้้ านหิินเหล็็กไฟเป็็ นประจำำ�ทุกุ ปีี กิิจกรรมจิิต
อาสาพิิทักษ์
ั ์ ศาสนสถาน ซึ่่ง� ทุุกกิิจกรรมได้้ รัับความร่่วมมืือจากพนัักงานในกลุ่่�มบริิ ษััทฯ และชุุมชนเป็็ นอย่่างดีี
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของกลุ่่�มบริิ ษััทน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ คืือหนึ่่ง� ในกุุญแจสำำ�คัญ
ั ที่่�จะนำำ�องค์์กรให้้ เติิบโต
ไปอย่่างยั่่�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

showed the great collaboration outcomes from both the Company group’s employees and the communities.

การสนับสนุนการศึกษา
Education Support
	สํํานััก มวลชนสััม พััน ธ์์ แ ละสื่่� อ สารองค์์ กรร่่ ว มกัับ พนััก งานจิิ ต อาสาของแต่่ล ะบริิ ษัั ท
ในเครืือจััดโครงการ “คืืนความรู้้�สู่่�เ ยาวชน ครั้้�ง ที่่� 6” ซึ่่ง� จััดตามโรงเรีี ยนในเขตรััศมีี5กิิโลเมตร
รอบสถานประกอบการประกอบด้้ วย โรงเรีียนบ้้ านสาวเอ้้ , โรงเรีียนบ้้ านหิินเหล็็กไฟ,โรงเรีียนบ้้ านคููบอน
และโรงเรีี ยนบ้้ านสระประคํํา-ถาวร ซึ่่ง� เป็็ นโครงการที่่�ให้้ ความรู้้�เกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้ อมและยาเสพติิด
การรณรงค์์ต่่อต้้ านการใช้้ แรงงานเด็็กในไร่่ อ้้อย และกิิจกรรมละลายพฤติิกรรมระหว่่างพนัักงาน
นอกจากนั้้�นยัังมีีกิิจกรรมให้้ ทุนุ การศึึกษาตามโอกาสต่่างๆ เป็็ นการให้้ ทุนุ ในระดัับประถมศึึกษา
และมััธยมศึึกษา เช่่น ให้้ ทุนุ การศึึกษาแก่่นักั เรีียนในวัันเปิิ ดฤดููการผลิิต และในงานตามโอกาสต่่าง ๆ
รวมถึึงการสนัับสนุุนกิิจกรรม

“BRR ลดเวลาเรีียน เพิ่่�มเวลารู้้� สู่่�ความยั่่�งยืืน”
ให้้ แก่่โรงเรีี ยนบ้้ านหนองขวาง ซึ่่ง� ได้้ เป็็ นตััวแทนภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ เข้้ าร่่วม
งานศิิลปะหััตถกรรมนัักเรีี ยน ครั้้�งที่่� 70 และได้้ รัับรางวััลชนะเลิิศติดิ ต่่อกัันเป็็ นเวลา 7 ปีี โครงการ
จิิตอาสาเพื่่�อพััฒนาแหล่่งเรีียนรู้้�ของโรงเรีียนบ้้ านสาวเอ้้ รวมทั้้�งยัังได้้ นํําร่่องไปสู่่�เขตพื้้ �นที่่ส่� ง่ เสริิมการ
ปลููกอ้้อยของกลุ่่�มบริิ ษััท ไม่่ว่า่ จะเป็็ นโครงการเกษตรอิินทรีี ย์์แบบบููรณาการเพื่่�ออาหารกลางวัันของ
นัักเรีี ยนในเขตส่่งเสริิ มการปลููกอ้้อย โครงการสร้้ างบ้้ านให้้ แก่่นัักเรีี ยนที่่�ยากจนในเขตพื้้น� ที่่�ส่่ง
เสริิ มการปลููกอ้้อยเพราะกลุ่่�มบริิ ษััทเชื่่�อว่่า “รากฐานของสัังคมที่่�มีีคุณ
ุ ภาพนั้้ �นต้้ องเริ่่� มจากการ
ศึึกษา”
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”.

ในปีี ที่่�ผ่่านมา กลุ่่�มบริิ ษััทน้ำำ�ต
� าลบุุรีีรััมย์์ จััดตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี ของ
พนัักงานของทุุกบริิ ษััทในเครืือ โดยพนัักงานทุุกคนให้้ ความร่่ วมมืือในการเข้้ ารัับการ
ตรวจสุุขภ าพประจำำ� ปีี เป็็ นอย่่ า งดีี น อกจากนี้้ ยั� ัง มีี ก ารจััดกิิ จกรร มหน่่ ว ยแแพทย์์
เคลื่่�อนที่่� ครั้้�งที่่� 4 โดยตรวจสุุขภาพให้้ กับั ประชาชนที่่�อยู่่�ในเขตรััศมีี 1-5 กิิโลเมตร
รอบๆ สถานประกอบการ อีีกทั้้ �งสำำ�นักั มวลชนสััมพัันธ์์และสื่่�อสารองค์์กร ยัังได้้ ลงพื้้ �น
ที่่�สำำ�รวจความเป็็ นอยู่่�ของชุุมชนรอบ ๆ สถานประกอบการเพื่่�อเป็็ นการสร้้ างความ
สััมพัันธ์์กับั ชุุมชนให้้ มีีความแน่่นแฟ้้นมากยิ่่�งขึ้้ �น และร่่วมผลิิตสื่่�อส่่งเสริิ มสุุขภาพให้้
แก่่ โรงเรีี ยน โรงพยาบาลส่่งเสริิ มสุุขภาพตำำ�บล และหน่่วยงานราชการอื่่�นที่่�อยู่่�รอบๆ
สถานประกอบการเพื่่�อสร้้ างความสััมพัันธ์์ให้้ แน่่นเเฟ้้ยิ่่�งขึ้้ �น
In the previous year, BSG led by Buriram Sugar Public Company
Limited, organized the annual health checkup for all employees of BSG with
their good collaboration of taking a health check-up service. Additionally, the
4th mobile health unit activities upon health check-up service were provided
for people who live in 5-kilometer-distance workplace area. Furthermore, the
Public Relations and Communication Department was created the health
promoting media to publish in the schools, Sub-District Health Promoting
Hospitals, and local government office. As well as, to survey the living
conditions of people around the nearby workplace in order to create the
strong relationship with the communities.

การส่งเสริมสุขภาพชุมชน
Health Services
จำ�นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
Health Check up participant graph
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	ด้ านสาธารณสุขแก่คนในชุมชน โดยในปี ที่ผา่ นมาได้ จดั โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครัง้ ที่6 ร่วมกับโรง
พยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลหินเหล็กไฟ และโรงพยาบาลคูเมืองได้ ร่วมตรวจสุขภาพของประชาชนรอบ ๆ สถาน
ประกอบการ โครงการโรงเรี ยนผู้สงู อายุเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต การจัดการ
ศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ้ สู งู อายุ และกิจกรรมของโรงเรี ยนผู้สงู อายุจะเป็ นเรื่องที่ผ้ สู งู อายุ
สนใจและมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิต ทังนี
้ ้เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จําเป็ นรวมทังยั
้ งมีการสร้ าง
บ้ านให้ แก่ผ้ ดู ้ อยโอกาสในชุมชมรอบสถานประกอบการ เพื่อให้ คนในชุมชนมีสขุ อนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีก
ทังได้
้ บริ จาคบรรจุภณ
ั ฑ์ชานอ้ อย จํานวน 6,000 ชิ ้น ให้ กบั บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19
บริ ษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)และบริ ษัทในเครือได้ จดทํ
ั าโครงการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และเผชิญ
เหตุกรณีฉกุ เฉิน จากวิกฤต Covid-19 โดย จัดระบบการพัฒนา ให้ ความรู้แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงาน ร่วมถึงกลุม่ ผู้มี
ส่วนได้ เสียอย่างเป็ นระบบ ทังการสื่อสาร
้
การลงพื้นที่เชิงรุก สร้ างความเข้ าใจ และจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกัน
การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ตลอดทังปี
้ 2563 จวบจนปั จจบุ นั ในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 บริ ษัทเล็งเห็นว่าในช่วงที่ประเทศและประชาชน อีกทงเจ้
ั ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์ประสบภาวะวิกฤต
ดังกล่าว บริ ษัทสามารถเป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมได้ จึงได้ จดทํ
ั าโครงการนําบรรจุภณ
ั ฑ์ชานอ้ อยบริ จาค
ให้ แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อดังกล่าวโดยสนับสนุนโรงพยาบาลต่าง ๆ ทังในจั
้ งหวัด
บุรีรัมย์ และใน จังหวัดอื่น ๆ อาทิเช่น โรงพยาบาลบุรีรัมย์, สถาบันบําราศนราดูร และโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็ นต้ น
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

นอกจากนี ้ บริ ษั ทยั ง ดู แ ลพนั ก งานร่ วมกั บ การดู แ ลชุ ม ชนรอบข้ างโดยการจั ด หาวั ค ซี นป้ องกั น
โควิ ด 19 ให้ กบั พนักงาน และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงานในจังหวัดบุรีรัมย์ รณรงค์ให้
ความรู้ และสร้ างศูนย์พกั คอยระดับอำ�เภอให้ กบั โรงพยาบาลคูเมือง จำ�นวน 47 เตียง ทังนี
้ ้ เพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบ
ที่รุนแรงต่อการดำ�เนินธุรกิจและวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชุมชน
Furthermore, the Company cares for its employees as well as the surrounding communities by
providing COVID-19 vaccines to employees and collaborating with the government agencies and the
nearby communities around the Company’s workplace in the Buriram Province to raise awareness and
build a community isolation center with 47 beds for Khu Mueang hospital. In this regard, the objective is
to avoid an intense impact on business operations and the way of life of the community.

การส่งเสริมอาชีพเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต
Career Development for Better Living Condition
	น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ยัังคงดำำ�เนิินโครงการส่่งเสริิ มอาชีีพเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง นอกจากโครงการส่่งเสริิ มอาชีีพในชุุมชน โครงการก่่อสร้้ างศููนย์์การเรีี ยนรู้้�เสื่่�อกกทอ
มืือในชุุมชนโศกดู่่� โครงการก่่อสร้้ างศููนย์์การเรีี ยนรู้้�ผ้้าซิ่่น� ตีีนแดงทอมืือชุุมชนคููบอนที่่�มีีการ
พััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องในกลุ่่�มส่่งเสริิ มอาชีีพมะลิิปลอดสารชุุมชนโนนกลาง กลุ่่�มส่่งเสริิ มอาชีีพ
ปุ๋๋�ยหมัักอินิ ทรีีย์์ชุมุ ชนโนนเต่่าทอง และ กลุ่่�มส่่งเสริิมอาชีีพทอผ้้ าชุุมชนสาวเอ้้ นอกจากชุุมชน
แล้้ ว กลุ่่�มบริิ ษัั ทฯ ยัังขยายผลไปสู่่�สถานศึึกษา โดยการส่่ง เสริิ มกิิ จกรร มพััฒ นาผู้้�เรีี ย น
(BRR ลดเวลาเรีี ยน เพิ่่�มเวลารู้้� สู่่�ความยั่่�งยืืน) ซึ่่ง� เป็็ นโครงการแปรรููปอาหารของโรงเรีี ยน
บ้้ านหนองขวาง สำำ�นักั งานเขตพื้้ �นที่่�การประถมศึึกษาบุุรีีรััมย์์ เขต 4 เป็็ นการส่่งเสริิ มให้้ เกิิด
วิิส าหกิิ จชุุ ม ชนและโครงการ “นัั กธุุ รกิิ จน้้ อยมีี คุุ ณ ธรรม นำำ �สู่่� เศรษฐกิิ จสร้้ างสรรค์์ ”
เพื่่�อให้้ ชุมุ ชนและสถานศึึกษาพึ่่�งพาตััวเองได้้ เสริิ มสร้้ างแนวคิิดให้้ เกิิดการพััฒนาอย่่างต่่อ
เนื่่�อง นอกจากนี้้ �จากกรณีีวิิกฤติิภัยั แล้้ งที่่�เกิิดขึ้้ �นในประเทศไทย ได้้ ส่ง่ ผลกระทบเป็็ นวงกว้้ าง
	กลุ่่�มบริิ ษััทฯ จึึงได้้ ส่่งเสริิ มนัักธุุรกิิจไร่่ อ้้อยในพื้้ �นที่่�บริิ เวณรอบโรงงานให้้ มีีผลผลิิต
ต่่อไร่่ สูงู และมีีคุณ
ุ ภาพดีีด้้วยหลัักวิิชาการและความรัับผิิดชอบต่่อชาวไร่่ โดยมีีการพััฒนา
ระบบบริิ หารงานการจััดการเพื่่�อความมั่่�นคงของผลผลิิตและผลกำำ�ไรของชาวไร่่ อีีกทั้้ �งยััง
พััฒนานวััตกรรมเพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพขององค์์กรและชาวไร่่พร้้อมกัับการส่่งเสริิ มการเรีี ยนรู้้�ของ
บุุคลากรและชาวไร่่อ้้อยให้้ เติิบโตมั่่�นคงไปพร้้อมกััน
BRR continually conducted several career development projects for
people in our neighboring communities, for example, hand-woven reed mat learning
center project at Sokdu community and hand-woven sarong learning center at
Khuborn community. Besides, BRR extended our career development project to
the nearby educational institutes by initiating a pilot career development scheme for
local primary school students (BRR’s Moderate Class, More Knowledge or Outside
Classroom Learning for Sustainable Living), a food processing program at Ban
NongKwang Primary School, Buriram Educational Area District Office 4. Under this
scheme, a Community Enterprise was established with the theme“Little Business,
Moral Principal, Creative Economy”. With the input both idea and financial support
from BRR’s CSR team, we have successfully encouraged community and school to
work together under self-sufficiency concept.
Promoting the occupations as mentioned above and including other
occupations to the communities nearby the workplace and the promotion area of
sugarcane plantation of the company group, can built the strength among the
people in the communities, and it also create the confidence, acceptance, and
reliability of the community towards the company group as well.

	กลุ่มบริ ษัทตระหนักถึงความรั บผิดชอบต่อชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่ม
บริ ษัททงนี
ั ้ ้ จึงได้ ชว่ ยส่งเสริ มให้ ชมุ ชนบริ เวณรอบสถานประกอบการมีอาชีพเสริ มนอกเหนือ
จากอาชีพเกษตรกร ดังนี ้
• โครงการส่งเสริ มอาชีพเกษตรปุ๋ยหมักอินทรี ย์ชมุ ชนโนนเต่าทอง
• โครงการส่งเสริ มอาชีพเกษตรอินทรี ย์ชมุ ชนโนนกลาง (มะลิปลอดสาร)
• โครงการส่งเสริ มอาชีพกลุม่ ตัดเย็บเสื้อผ้ าชุมชนสาวเอ้
• โครงการส่งเสริ มอาชีพการทอผ้ าซิน่ ตีนแดงทอมือของชุมชนคูบอน
• วิสาหกิจชุมชน เอส เอ็น ที
• โครงการส่งเสริ มพัฒนาคุณภาพชีวิตผ้ พู ิการร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอคูเมือง
การส่งเสริ มอาชีพในโครงการดังกล่าวตามข้ างต้ นรวมทังอาชี
้ พอื่น ๆ ให้ แก่ชมุ ชนบริ เวณ
รอบๆ สถานประกอบการและเขตส่งเสริ มการปลูกอ้ อยของกลุม่ บริ ษัท เป็ นการสร้ างความ
เข็มแข็งให้ แก่ชาวบ้ านในชุมชน อีกทงยั
ั ้ งสร้ างความเชื่อมัน่ การยอมรับ และความไว้ วางใจ
ของชุมชนที่มีตอ่ กลุม่ บริ ษัทอีกด้วย
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 Offifice
• 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.

	น้ำำ �ต
� าลบุุรีีรััม ย์์ ได้้ มีีส่่วนร่่ วมในการนํําประชากรนกกระเรีี ย นพัันธุ์์�ไ ทยกลัับคืืนสู่่�
ธรรมชาติิร่่วมกัับองค์์การสวนสััตว์์แห่่งประเทศไทยโดยความร่่ วมมืือกัับภาครััฐและภาคเอกชน
หลายแห่่งซึ่่ง� การเข้้ าร่่ วมในโครงการนี้้ �ถืือว่่าเป็็ นประวััติิศาสตร์์ ใหม่่ของงานด้้ านการอนุุรัักษ์์สัตว์
ั ์
ป่่ าของประเทศไทยที่่�พยายามพลิิกฟื้้น� กลุ่่�มประชากรสััตว์์ป่่าที่่�เคยสููญพัันธุ์์�จากธรรมชาติิให้้
กลัับมาอีีกครั้้�งหนึ่่ง� อีีกทั้้ �งยัังเป็็ นการเชื่่�อมต่่อถิ่่�นอาศััยและแผนที่่�การกระจายของประชากรนก
กระเรีี ยนพัันธุ์์�ไทยในเอเชีียตะวัันออกเฉีี ยงใต้้ ที่่�เคยขาดหายไป รวมทั้้�งลดการสููญเสีียความ
หลากหลายทางชีีวภาพและความหลากหลายทางพัันธุุกรรม ซึ่่ง� จะมีีผลดีีต่อ่ กลุ่่�มประชากรนก
กระเรีี ยนพัันธุ์์�ไทยในอนาคต นอกจากนี้้ �ด้้ วยความที่่�นกกระเรีี ยนพัันธุ์์�ไทยเป็็ นสััตว์์ที่่�สูญ
ู พัันธุ์์�ไป
แล้้ วตามธรรมชาติิและมีีถิ่่�นอาศััยจํํากััดอยู่่�เฉพาะกลุ่่�มแถบประเทศเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ นั้้ �น
ทํําให้้ เป็็ นหนึ่่ง� ในนกที่่�นักดู
ั นู กจากประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลก รวมถึึงประเทศไทยเองให้้ ความสนใจ
ความร่่ วมมืือจากทุุกภาคส่่วนนั้้�นเกิิดจากการตระหนัักถึึงความสํําคััญในการอนุุรัักษ์์
แหล่่งอาศััย ถิ่่�นที่่�อยู่่� และนกกระเรีี ยนพัันธุ์์�ไทยซึ่่ง� เป็็ น 1 ในสััตว์์สงวนของประเทศไทย และได้้
เคยสููญพัันธุ์์�ไปจากธรรมชาติิของประเทศกว่่า 50 ปีี จนก่่อเกิิดเป็็ นแหล่่งเรีี ยนรู้้�แห่่งใหม่่ของ
จัังหวััดบุรีุ ี รััมย์์ ภายในงานได้้ มีีการปล่่อยนกกระเรีี ยนพัันธุ์์�ไทยคืืนสู่่�พื้้ �นที่่�ธรรมชาติิเพิ่่�มอีีก 10 ตััว
พร้้ อมกััน นี้้ ไ� ด้้ มีี ก ารจััด แสดงนิิ ทรรศก ารและกิิ จกรร มฐานการเรีี ย นรู้้�ของกลุ่่�มเครืือข่่ า ยที่่�
สนัับสนุุนงานด้้ านการอนุุรัักษ์์พื้้ �นที่่�ชุ่่�มนํ้้ �าและนกกระเรีี ยนพัันธุ์์�ไทย ซึ่่ง� จะทํําให้้ ผู้้� ที่่�มาร่่วมงาน
และนัักท่่องเที่่�ยวได้้ ทราบถึึงความสํําคััญของการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรสััตว์์ป่่าที่่�สํําคััญของประเทศ
อัันจะเป็็ นการสร้้ างความตระหนัักในการอนุุรัักษ์์ สิ่่�งแวดล้้ อมและสััตว์์ป่่าหายากของประเทศให้้
มีีความยัังยืืนตลอดไป
	สํําหรัับศููนย์์อนุุรัักษ์์พื้้ �นที่่�ชุ่่�มน้ำำ ��และนกกระเรีี ยนพัันธุ์์�ไทย จัังหวััดบุรีุ ี รััมย์์ เป็็ นโครงการ
อนุุรัั กษ์์ ถิ่่� น อาศััยข องพัันธุ์์�พืืชและพัันธุ์์�สััตว์์ ที่่� มีี ความสํําคััญ ระดัับโลกในพื้้ น� ที่่� ภ าคการผลิิต
ของกองทุุนสิ่่�งแวดล้้ อมโลกโดยได้้ รัับงบประมาณสนัับสนุุนการก่่อสร้้ างจากนํ้้ า� ตาลบุุรีีรััมย์์
เพื่่�อให้้ เป็็ นแหล่่งเรีี ยนรู้้�แห่่งใหม่่ที่่�สํําคััญของจัังหวััดบุรีุ ี รััมย์์ และเป็็ นการถ่่ายทอดความสํําเร็็ จ
ในด้้ านการอนุุรัักษ์์พื้้ �นที่่�ชุ่่�มนํ้้ �าและนกกระเรีี ยนพัันธุ์์�ไทย ที่่�มีีความเชื่่�อมโยงกัับวิิถีีชุมุ ชน และองค์์
ความรู้้�ท้้องถิ่่น� ที่่ส� อดคล้้ องกัับการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิสัตว์
ั ป่์ ่ าและสิ่่�งแวดล้้ อม นอกจากนี้้ �
ยัังจะสามารถต่่อยอดในการสร้้ างโอกาสทางด้้ านเศรษฐกิิจและส่่งเสริิ มให้้ พัฒ
ั นาเป็็ นแหล่่งท่่อง
เที่่�ยวเชิิงนิิเวศเพื่่�อเปิิ ดโอกาสให้้ เยาวชน ชุุมชนท้้ องถิ่่�น และประชาชนทั่่�วไป ได้้ มีีแหล่่งเรีี ยนรู้้�
ศึึกษาดููงานเกี่่�ยวกัับการอนุุรัักษ์์นกกระเรีี ยนพัันธุ์์�ไทย ซึ่่ง� เป็็ นรูู ปแบบการเรีี ยนรู้้�แบบสััมผััสได้้
จากประสบการณ์์จริิงตามหลัักวิิชาการ ในปัั จจุบัุ นั ความสํําเร็็ จของโครงการปล่่อยนกกระเรีี ยน
พัันธุ์์�ไทยคืืนสู่่�พื้้ �นที่่�ธรรมชาติิที่่�องค์์การสวนสััตว์์ได้้ ดํําเนิินงานมาตั้้�งแต่่ปีี 2554 มีีนกกระเรีี ยน
พัันธุ์์�ไทยที่่�ปล่อ่ ยคืืนสู่่�ธรรมชาติิไปแล้้ วจํํานวน 119 ตััว และมีีชีีวิิตรอดจํํานวน 85 ตััวโดยมีีนกที่่�
เกิิดเองตามธรรมชาติิจํํานวน 20 ตััว ซึ่่ง� ความสํําเร็็จดังั กล่่าวเกิิดจากการมีีส่ว่ นร่่วมของหน่่วย
งานทั้้�งภาครััฐและเอกชน รวมทั้้�งชุุมชนที่่�ช่ว่ ยกัันดููแลและอนุุรัักษ์์

ความหลากหลายทางชีวภาพ
Bio Diversity
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.

นอกจากนัน้ กลุม่ บริ ษัทยงั ได้ ร่วมผลักดนั นโยบาย Buriram Eco City “บุรีรัมย์ปลอดโฟม” โดยจังหวัด
บุรีรัมย์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทัง้ 208 แห่งในพื้นที่จงั หวัดบุรีรัมย์นําร่องให้ ตลาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ปลอดโฟมและลดการใช้ พลาสติก เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ ง จากสารปนเปื้อน สารอันตรายของ
อาหารภาชนะโฟม ลดมลพิษ ลดการทิ ้งขยะที่ยากต่อการย่อยสลายและสร้ างสรรค์สงิ่ แวดล้ อมที่ดีเป็ นการลดความ
เสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนในระยาวภายใต้ โครงการ Buriram Eco City “บุรีรัมย์ปลอดโฟม โดยมีประเด็นสําคัญใน
การดําเนินงาน เช่น ตลาดนัดที่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น และตลาดที่อยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นทุกแห่งเป็ นตลาดปลอดโฟมภายในปี พ.ศ.2568โดยมีสํานักงานส่งเสริ มการปกครองส่วนท้ อง
ถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์เป็ นหน่วยงานสนับสนุนตามบทบาทภารกิจ
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 ได้้ นำำ�แนวคิิดของปรััชญา “น้ำำ��ตาลสร้้างในไร่่” อัันจะมุ่่�งไปสู่่�ความยั่่�งยืืนได้้ นั้้ �น องค์์กรต้้องมีีการ
ถ่่ายทอดแนวคิิดดังั กล่่าวจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�นได้้ อย่่างบููรณาการและมีีความชััดเจนที่่�จะต้้ องการสร้้ างความยั่่�งยืืนให้้ กับั
องค์์กรทำำ�ให้้ น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ได้้ เล็็งเห็็นว่่า ชุุมชน เปรีี ยบเสมืือนบ้้ านหลัังหนึ่่ง� ของน้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ที่่�ต้้องคอยช่่วยเหลืือ
เกื้้ �อกููลสมาชิิกในบ้้ านของเรา น้ำำ ��ตาลบุุรีีรััมย์์จึึงมีีการจััดกิิจกรรมมวลชนสััมพัันธ์์ให้้ กับั ชุุมชนมาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดย
ครอบคลุุมกิิจกรรม 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”.
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Sugar Made in the Field
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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

