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ตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษ กล่่มบริษัทน้ำำ�าตาลบ่รีรัมย์ ม่่งมั�น้ำใน้ำการสร้างความเข้้มแข็้งให้้ธุ่รกิจ

เติบโตอย่างยั�งยืน้ำและใน้ำข้ณะเดียวกัน้ำก็ม่่งที�จะเป็็น้ำส่วน้ำห้น้ำ่�งใน้ำการเพิ่ิ�มข้ีดความ สามารถใน้ำการ

แข้่งข้ัน้ำข้องป็ระเทศไทย ที�มีการทำาเกษตรกรรมเป็็น้ำห้ลักให้้มีโอกาสเติบโตอย่างยั�งยืน้ำ ด้วยการน้ำำา

เทคโน้ำโลยีและน้ำวัตกรรมที�ทัน้ำสมัย มาป็ระย่กต์ใช้้ใน้ำการแป็รรูป็ผลผลิตทางการเกษตร ให้้เป็็น้ำ ผลิตภััณฑ์์ที�

มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงข่้�น้ำ
 ด้้านความรัับผิิด้ชอบต่อ่สังัคมและสัิ�งแวด้ล้อม ในปีีทีี่�ผิา่นมาบริัษััที่ได้้ที่ำางานร่ัวมกับัองค์กัารัสัวนสัตั่ว์

ในพรัะบรัมรัาชปูีถัมัภ์์ฯ, ในกัารัเปิีด้ศูนูย์์อนรัุักัษ์ัพ้ �นทีี่� ชุม่นำ �าและนกักัรัะเรีัย์นพนัธุ์ุ์ไที่ย์จังัหวดั้บรีุัรััมย์์ซึ่่�งสัญูพนัธุ์ุ์ไปี นานกัวา่ 

50 ปีี เพ้�อสัร้ัางความต่รัะหนกััในกัารัอนรัุักัษ์ั นกักัรัะเรีัย์นพนัธุ์ุ์ไที่ย์และพ้ �นทีี่�ชุม่นำ �าอีกัที่ั �งพฒันาเป็ีนแหลง่ ที่อ่งเทีี่�ย์วเชิงนิเวศู 

โด้ย์เปิีด้โอกัาสัให้เย์าวชน ชมุชนท้ี่องถิั�น และปีรัะชาชนได้้มีแหลง่เรีัย์นรู้ัทีี่�ถักูัต้่องต่ามหลกััวิชากัารั นอกัจัากันั �นได้้สัร้ัาง

ความเข้้มแข้็งให้กับัชมุชนโด้ย์รัอบสัถัาน ปีรัะกัอบกัารั อาทิี่ โครังกัารัสัง่เสัริัมอาชีพและวิสัาหกิัจัชมุชนเอสั เอน็ ทีี่

ชมุชนสัาวเอ้ โนนกัลาง โนนเต่า่ที่อง  เพ้�อเพิ�มรัาย์ได้้และสัร้ัางความ เข้้มแข้็งให้กับัชมุชน เน้�องจัากัความรัับผิิด้ชอบต่อ่

สังัคมข้อง บริัษััที่ค้อหน่�งในกัญุแจัสัำาคญัทีี่�จัะนำาพาองค์กัรัให้เต่บิโต่ อย์า่งย์ั�งย้์นควบคูไ่ปีกับักัารัพฒันาสัภ์าพชีวิต่ความเป็ีน

อย์ู ่ข้องเกัษัต่รักัรัชาวไร่ัอ้อย์ ชมุชนข้้างเคีย์ง และพนกัังานให้ดี้ข้่ �น อย์า่งย์ั�งย้์น 

 นอกัจัากันี � บริัษััที่ย์ังดู้แลพนักังานร่ัวมกัับกัารัดู้แลชุมชนรัอบข้้างโด้ย์กัารัจััด้หาวัคซีึ่นป้ีองกัันโควิด้ 19                                           

ให้กับัพนกัังาน และร่ัวมกับัหนว่ย์งานภ์าครััฐและชมุชนโด้ย์รัอบพ้ �นทีี่�โรังงานในจังัหวดั้บรีุัรััมย์์ รัณรังค์ให้ความรู้ั และสัร้ัาง

ศูนูย์์พกััคอย์รัะด้บัอำาเภ์อให้กับัโรังพย์าบาลคเูม้อง จัำานวน 47 เตี่ย์ง ที่ั �งนี � เพ้�อไมใ่ห้เกิัด้ผิลกัรัะที่บทีี่�รุันแรังต่อ่กัารัด้ำาเนินธุ์รุักิัจั

และวิถีัชีวิต่ความเป็ีนอย์ูข่้องชมุชน

 ด้้านสัิ�งแวด้ล้อม บริัษััที่ได้้ร่ัวมกัับนักัวิจััย์พัฒนางานวิจััย์ด้้านกัารัผิลิต่เย้์�อชานอ้อย์ ซึ่่�งเป็ีนเย้์�อไม่ฟอกั                                   

(Unbleached Pulp) โด้ย์มีแนวโน้มต่ลาด้เต่บิโต่อย์า่งต่อ่เน้�อง เม้�อเทีี่ย์บกับัเย้์�อสัีข้าว (Bleached Pulp)และเม้�อปีลาย์ปีี 

2564 บริัษััที่ได้้เริั�มผิลติ่เย้์�อชานอ้อย์ไมฟ่อกัด้งักัลา่วและใช้เป็ีนวตั่ถัดุ้บิในกัารัผิลติ่บรัรัจัภุ์ณัฑ์์จัากัชานอ้อย์เพ้�อจัำาหนา่ย์ให้

แก่ัลกูัค้า โด้ย์ผิลติ่ภ์ณัฑ์์นี �เป็ีนมิต่รัต่อ่สัิ�งแวด้ล้อมซึ่่�งสัามารัถัย์อ่ย์สัลาย์ได้้ภ์าย์ใน 45 วนั

 ในมิต่ด้ิ้านบรัรัษััที่ภิ์บาล บริัษััที่ย์งัมุง่มั�นด้ำาเนินธุ์รุักิัจัอย์า่งมีธุ์รัรัมาภิ์บาล จัากักัารัด้ำาเนินงานด้้านกัารักัำากับัด้แูล

กิัจักัารัทีี่�ดี้มาอย์า่งต่อ่เน้�องที่ำาให้บริัษััที่ได้้รัับผิลปีรัะเมินรัะด้บั “ดี้เลศิู” หร้ัอ“Excellent” จัากัโครังกัารัสัำารัวจักัารักัำากับัด้แูล

กิัจักัารัข้องบริัษััที่ จัด้ที่ะเบีย์นปีรัะจัำาปีี 2564  ต่อ่เน้�องเป็ีนปีีทีี่� 4 โด้ย์มีรัะด้บัคะแนน เฉลี�ย์อย์ูที่ี่�ร้ัอย์ละ 94 ซึ่่�งสังูกัวา่คะแนน

เฉลี�ย์ข้องบริัษััที่จัด้ที่ะเบีย์นโด้ย์รัวมข้องต่ลาด้หลกััที่รััพย์์แหง่ปีรัะเที่ศูไที่ย์

 จัากัผิลกัารัด้ำาเนินงานทีี่�ผิา่นมาข้องบริัษััที่สัะท้ี่อนความทีุ่ม่เที่และอทิุี่ศูต่นข้องบคุลากัรัในองค์กัรักัวา่ 1,000 คน ทีี่�

มุง่มั�นในกัารัสัร้ัางมลูคา่และคณุคา่ทีี่�สัำาคญัในด้้านต่า่ง ๆ แก่ัผิู้ ถ้ัอหุ้น ลกูัค้า ชมุชน และผิู้ มีสัว่นได้้เสัีย์ที่กุักัลุม่แม้จัะเผิชิญ

สัภ์าวะเศูรัษัฐกิัจัทีี่�มีทิี่ศูที่างชะลอต่วั และสัถัานกัารัณ์กัารัแพร่ัรัะบาด้ข้องไวรััสัโควิด้ 19 ทีี่�ย์งัคงด้ำาเนินอย์ูแ่ละเป็ีนความ

ท้ี่าที่าย์สังูสัดุ้

 ในนามคณะกัรัรัมกัารับริัษััที่ และพนกัังานที่กุัคน ข้อข้อบคณุผิู้ ถ้ัอหุ้น ลกูัค้า และผิู้ มีสัว่นได้้เสัีย์ที่กุัที่า่นทีี่�เช้�อมั�น

และสันบัสันนุบริัษััที่ด้้วย์ดี้เสัมอมา บริัษััที่จัะย์ด่้มั�นในกัารัเป็ีนองค์กัรัทีี่�สัร้ัางคณุคา่และมลูคา่ ด้้วย์ศูกััย์ภ์าพและ ความมุง่มั�น

ในกัารัพฒันาอย์า่งไมห่ย์ดุ้นิ�งข้องพวกัเรัา เพ้�อให้บรัรัลเุป้ีาหมาย์ต่ามแผินทีี่�วางไว้ รัวมที่ั �งนำาโอกัาสัและผิลกัารัด้ำาเนินงานทีี่�ดี้

มาสัูอ่งค์กัรัผิู้ มีสัว่นได้้เสัีย์ และสังัคมไที่ย์สั้บไปี ตั้้ �งแตั้ป่ลายปี 2564 เป็นต้ั้นมา



For 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 provid-

ing COVID-19 vaccines to employees and collaborating with the government agencies and the nearby commu-

nities around the Company’s workplace in the Buriram Province to raise awareness and build a community isola-

tion 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 environ-

mentally 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 Corpo-

rate 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.



 รัาย์งานฉบบันี �จัะสัะท้ี่อนถั่งกัรัอบกัารัด้ำาเนินธุ์ุรักิัจัทีี่�รัับผิิด้ชอบต่่อสังัคม โด้ย์ครัอบคลุมต่ั �งแต่่

ปีรัะเด้น็ข้อง ธุ์รัรัมาภิ์บาลและจัรัรัย์าบรัรัณที่างธุ์รุักิัจักัารัจัดั้กัารั ด้้านสัิ�งแวด้ล้อม แรังงาน ผิู้บริัโภ์ค สัทิี่ธิุ์

มนษุัย์ชน กัารัพฒันาสัง่เสัริัมอาชีพชมุชน ให้มีความย์ั�งย้์น ต่ลอด้จันผิู้ มีสัว่นได้้เสัีย์อย์า่งชดั้เจัน ซึ่่�งรัาย์งาน

ฉบบันี �ได้้จัดั้ที่ำาจัากัข้้อมลูทีี่�เป็ีนข้้อเที่จ็ัจัริัง โด้ย์สัามารัถัต่รัวจัสัอบได้้จัากัแหลง่ข้้อมลูที่ั �งจัากัภ์าย์ในและ

ภ์าย์นอกัข้องนำ �าต่าลบรีุัรััมย์์  

 รัาย์งานฉบบันี �ย์งัมีเน้ �อหาสัารัะทีี่�มีบที่บาที่สัำาคญัในกัารัสัร้ัางความเข้้าใจั เกีั�ย์วกับักัารัด้ำาเนิน

งานข้องนำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ ให้พนกัังานได้้นำาไปีเป็ีนแนวที่างในกัารัปีรัะย์กุัต์่ใช้กับังานด้้าน “CSR” ที่ั �งภ์าย์ใน

องค์กัรัและภ์าย์นอกัองค์กัรั ซึ่่�งจัะนำาไปีสัูก่ัารัด้ำาเนินธุ์รุักิัจัข้ององค์กัรัให้พฒันาต่อ่ไปีได้้อย์า่งย์ั�งย้์น

 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.



การระบุุประเด็็นสำำาคััญ
IDENTIFIED MATERIAL ASPECT AND BOUNDARIES

 กัารัจัดั้ที่ำารัาย์งานความย์ั�งย้์นนำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ปีรัะจัำาปีี 2564 ฉบบันี �รัะหวา่ง วนัทีี่�1 มกัรัาคม 2564 

ถัง่วนัทีี่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 แสัด้งถัง่กัารัรัาย์งานด้้านความรัับผิิด้ชอบต่อ่สังัคมข้องนำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ ซึ่่�งเน้ �อหาข้องรัาย์งาน

ปีรัะกัอบไปีด้้วย์ ด้้านเศูรัษัฐกิัจั ด้้านสังัคม และด้้านสัิ�งแวด้ล้อม โด้ย์แสัด้งถัง่กัรัอบกัารัด้ำาเนินงานความรัับผิิด้

ชอบต่อ่สังัคมอย์า่งมีแบบแผินซึ่่�งจัะสัอด้คล้องกับัความมุ่งมั�นในกัารัเป็ีนสัถัานปีรัะกัอบกัารัทีี่�พฒันาควบคู่

ไปี พร้ัอมกับัชมุชนอย์า่งย์ั�งย้์น ต่ามนโย์บาย์ทีี่�วา่ 

“การพััฒนาธุุรกิจคัวบุคั่�กับุการรักษาสำิ�งแวด็ล้้อม แล้ะสำร้างคัวามเจริญให้้กับุชุุมชุนอย่�างย่ั�งย่ืน”

 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”



กระบุวนการประเมินประเด็็นที่่�สำำาคััญต่�อคัวามย่ั�งย่ืน
IDENTIFIED MATERIAL ASPECT AND BOUNDARIES

 นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ คำานง่ถัง่ปีรัะเด้น็ทีี่�เกีั�ย์วข้้องกับักัารัด้ำาเนินธุ์รุักิัจั ที่ั �งภ์าย์ในและภ์าย์นอกัองค์กัรั รัวมถัง่

พิจัารัณาปีรัะเด้น็ทีี่�สัอด้คล้องกับัความคาด้หวงัข้องผิู้ มีสัว่นได้้เสัีย์ที่กุักัลุม่ในด้้านเศูรัษัฐกิัจั สังัคม และสัิ�งแวด้ล้อม 

เพ้�อใช้ในกัารัปีรัะเมินปีรัะเด้น็ทีี่�สัำาคญัต่อ่ความย์ั�งย้์นข้องบริัษััที่ ฯ โด้ย์นำาหลกัักัารัปีรัะเมินปีรัะเด้น็ทีี่�สัำาคญัต่อ่ความ

ย์ั�งย้์น (Materiality Assessment) ข้อง  Global Reporting Initiative (GRI) มาปีรัะย์กุัต์่ใช้ ซึ่่�งปีรัะกัอบด้้วย์ข้ั �นต่อน

ด้งั ต่อ่ไปีนี �

 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 or-

ganization as well as issues concerning expectation of all stakeholders. The GRI’s Materiality Assess-

ment principles have been adopted to use in this report in different procedures.



ขั้ั�นต่อนที่่� 1: การระบุุประเด็็นที่่�เก่�ย่วขั้้อง

 IDENTIFICATION 

 กัารัรัะบุปีรัะเด้็นสัำาคัญทีี่� มีผิลกัรัะที่บต่่อความย์ั�ง ย้์นข้อง   บริัษััที่ฯ 

ซึ่่�งครัอบคลมุในมิต่ ิ ด้้านเศูรัษัฐกิัจั สังัคมและสัิ�งแวด้ล้อม โด้ย์พิจัารัณาจัากั กัลย์ทุี่ธ์ุ์

เชิงธุ์รุักิัจั ความเสัี�ย์ง ความท้ี่าที่าย์ ความคาด้หวงั ต่วัชี �วดั้มาต่รัฐานข้อง GRI แนวโน้ม

ข้องธุ์รุักิัจัโลกัและในกัลุม่อตุ่สัาหกัรัรัมเดี้ย์วกันั อีกัที่ั �งความสันใจัข้องผิู้ มีสัว่นได้้เสัีย์ที่ั �ง

ภ์าย์ในและภ์าย์นอกัองค์กัรัรัวมถั่งกัารัรัวบรัวม ปีรัะเด้็นต่่างๆทีี่�ใกัล้เคีย์งกัันมาจััด้

เป็ีนกัลุ่มปีรัะเด้็น (Aspects) อันเป็ีนกัารันำาไปีสัู่กัารับริัหารัจััด้กัารัข้องบริัษััที่ฯ                            

ได้้อย์า่งเหมาะสัมกับัผิู้ มีสัว่นได้้เสัีย์ที่กุัฝ่่าย์
 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.

      โด้ย์ศูก่ัษัาจัากั

• แนวปีฏิิบตั่ิกัารัพฒันาอย์า่งย์ั�งย้์นข้อง บมจั.นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ และบริัษััที่ฯ ในเคร้ัอ

• แนวที่างปีฏิิบตั่ิสัากัล ได้้แก่ั GRI Standard ,และอ้�นๆ

• กัารัรัับฟังความคิด้เหน็จัากัผิู้ มีสัว่นได้้เสัีย์ที่ั �งภ์าย์ในและภ์าย์นอกัองค์กัรั

• กัารัสัำารัวจัความผิกูัพนัข้องพนกัังานปีรัะจัำาปีี

• กัารัสัำารัวจัความพง่พอใจัข้องชมุชน 

• กัารัสัำารัวจัความพง่พอใจัข้องลกูัค้า

• กัรัะบวนกัารัพฒันาภ์าพลกััษัณ์องค์กัรั

• กัารัรัับข้้อร้ัองเรีัย์นผิา่นชอ่งที่างต่า่งๆ

• กัารัปีรัะเมินความเสัี�ย์งข้ององค์กัรั

• กัารัปีรัะชมุเชิงปีฏิิบตั่ิกัารัร่ัวมกับักัลุม่ผิู้บริัหารัข้อง บริัษััที่ฯ

• 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



ขั้ั�นต่อนที่่�2 : การจัด็ล้ำาด็ับุประเด็็นที่่�สำำาคััญ 

Continuous Review Development

 จัดั้ลำาด้บัความสัำาคญั โด้ย์พิจัารัณาแนวโน้มผิลกัรัะที่บทีี่�มีต่อ่กัารัด้ำาเนินธุ์รุักิัจั

ข้องบริัษััที่ที่ั �งในรัะย์ะสัั �นและรัะย์ะย์าวและความสัำาคญั.ความสันใจัข้องผิู้ มีสัว่นได้้สัว่นเสัีย์

ผิา่นกัารัสัมัภ์าษัณ์ผิู้ มีสัว่นได้้สัว่นเสัีย์ภ์าย์นอกั ได้้แก่ั ผิู้ ถ้ัอหุ้น นกััลงที่นุ ลกูัค้า พนกัังาน และ

ชมุชน เพ้�อกัลั�นกัรัองปีรัะเด้น็ด้้านความย์ั�งย้์นทีี่�สัำาคญัซึ่่�งนำาเสันอในรัาย์งานฉบบันี �และ

กัำาหนด้ข้อบเข้ต่ข้องแต่ล่ะปีรัะเด้น็โด้ย์คำานง่ถัง่ผิลกัรัะที่บทีี่�มีต่อ่กัารัด้ำาเนินธุ์ุรักิัจัและผิลกัรัะ

ที่บต่อ่ผิู้ มีสัว่นได้้สัว่นเสัีย์ที่ั �งภ์าย์ในและภ์าย์นอกัข้ององค์กัรั 

 Continuous Review Development The report’s continuous review and de-

velopment is conducted to ensure the issues reflect stakeholders’ expectation and 

interests. 

 กัารันำาปีรัะเด้็นทีี่�ได้้จัากักัารัวิเครัาะห์ในข้ั �นต่อนทีี่� 1 มาพิจัารัณาความสัำาคญั

ต่ามเกัณฑ์์กัารัปีรัะเมินความเสัี�ย์งใน 2 มิต่ ิค้อ 

• 1)ผิลกัรัะที่บซึ่่�งเป็ีนกัารัปีรัะเมินผิลกัรัะที่บก่ัอนมีมาต่รักัารัควบคมุ)และโอกัาสัทีี่�มีนยั์

สัำาคญัต่อ่กัารัด้ำาเนินธุ์รุักิัจัข้องกัลุม่นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์                                                                                                                            

Outside  Receiving complaints and recommendations via different channels

• 2)ปีรัะเด้น็ทีี่�ผิู้ มีสัว่นได้้สัว่นเสัีย์ให้ความสันใจั รัะหวา่งคะแนน 1-5                                                                                            

Sustainable group meeting to review report and works on sustainable develop-

ment

ขั้ั�นต่อนที่่� 3: การที่วนสำอบุประเด็็นสำำาคััญขั้องราย่งาน  VALIDATION

 กัารัจัดั้ที่ำาผิลสัรุัปีปีรัะเด้น็ทีี่�สัำาคญัต่อ่บริัษััที่ฯ โด้ย์รัวบรัวมผิลกัารั ปีรัะเมินปีรัะเด้น็

ทีี่�สัำาคญัและรัะบคุวามสัอด้คล้องปีรัะเด้น็ทีี่�สัำาคญักับัหมวด้กัารัรัาย์งานข้องGRI (GRI Aspects) 

เสันอต่อ่หนว่ย์งานทีี่�รัับผิิด้ชอบเพ้�อพิจัารัณาปีรัะเด้น็สัำาคญัด้้านความย์ั�งย้์น ข้อบเข้ต่ข้อง

รัาย์งานและต่รัวจัสัอบกัารัปีรัะเมินด้งักัลา่ว เพ้�อให้มีความสัมบรูัณ์และครัอบคลมุปีรัะเด้น็ 

สัำาคญัทีี่�เกีั�ย์วข้้องกับับริัษััที่ฯ รัวมถัง่กัารันำาเสันอผิลสัรุัปีให้กับัคณะกัรัรัมกัารัจัดั้กัารัข้องบริัษััที่ฯ 

เป็ีนผิู้ที่บที่วนและอนมุตั่เิน้ �อหาในปีรัะเด้น็สัำาคญั เพ้�อนำาเสันอในรัาย์งานความย์ั�งย้์นปีรัะจัำาปีี

 Summarize crucial issues to the company by assessing and identify issues relat-

ed 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.

• กัารัปีรัะชมุกัลุม่ย์อ่ย์แต่ล่ะหนว่ย์งานเพ้�อที่บที่วนรัะด้บัความสัำาคญั ทีี่�วิเครัาะห์จัากัผิู้ มีสัว่นได้้

เสัีย์ภ์าย์นอกั Review and prioritize issued derived from outside  stakeholders

• กัลุ่มผิู้บริัหารัข้องบริัษััที่ฯ ปีรัะชมุและที่บที่วนปีรัะเด็้นทีี่�สัำาคญัต่่อความย์ั�งย้์น ข้องบริัษััที่ฯ    

Executives review issues mattered to company’s sustainable development.



ขั้ั�นต่อนที่่�4 : การพััฒนาการราย่งานอย่�างต่�อเนื�อง (REVIEW) 

Step 4: Continuous Report Development 

 จัดั้กัารัที่บที่วนและพฒันากัารัรัาย์งานอย์่างต่่อเน้�องโด้ย์ที่วนสัอบรัาย์งาน

ความย์ั�งย้์นเพ้�อให้มั�นใจัวา่กัารักัำาหนด้ปีรัะเด้น็ทีี่�สัำาคญัข้องบริัษััที่ฯ ต่อบสันองต่อ่

ความคาด้หวงัและความสันใจัข้องผิู้ มีสั่วนได้้เสัีย์และพฒันากัรัะบวนกัารัมีสั่วนร่ัวม

กับัผิู้ มีสัว่นได้้เสัีย์เพ้�อสัะท้ี่อนถัง่ปีรัะเด้น็ทีี่�ผิู้ มีสัว่น  ได้้เสัีย์ให้มีความสันใจัได้้ดี้ยิ์�งข้่ �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.

• กัารัที่วนสัอบรัาย์งานความย์ั�งย้์นโด้ย์หนว่ย์งานภ์าย์นอกั

• กัารัรัับข้้อร้ัองเรีัย์นและข้้อเสันอแนะผิา่นชอ่งที่างต่า่งๆ

• กัารัปีรัะชมุกัลุม่ย์อ่ย์จัากัหนว่ย์งานความย์ั�งย้์น เพ้�อที่บที่วนกัารัรัาย์งาน ผิล

กัารัด้ำาเนินงานด้้านกัารัพฒันาอย์า่งย์ั�งย้์น

• Outsider review of sustainability report

• Receive complaints and recommendations via different channels

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

แผนภาพัแสำด็งประเด็็นที่่�สำำาคััญ 

Material Apect Matrix

ต่ำำ�� LOW                                                                               สููง HIGH

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

1ความรับผิดชอบตอ่ชุมชนและสังคม 
Communities

2การรักษาและการจัดการสิ่งแวดล ้อม 
Environmental protection and management

3การจัดการทรัพยากรมนุษย ์                             
Human resources Development

4สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอ่แรงงาน                    
Human rights and labor treatment

5ความหลากหลายทางชีวภาพ                                    
Bio-diversity

6นวัตกรรมและความรับผิดชอบตอ่ผลิตภัณฑ ์ 
Innovation and products’ responsibility       

                                                  

7การก�ากับดูแลกิจการและความโปรง่ใสภายใน                     
Corporate governance and transparency
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 ข้้อมลูข้องกัารัที่ำารัาย์งานความย์ั�งย้์นนี �เป็ีนข้องกัลุม่บริัษััที่ทีี่�มีความเกีั�ย์วเน้�องกันั กัลา่วค้อ กัลุม่

ธุ์รุักิัจัหลกััข้องบริัษััที่ค้อธุ์รุักิัจันำ �าต่าล ธุ์รุักิัจัไฟฟ้าชีวมวล และธุ์รุักิัจัปีุ� ย์อินที่รีัย์์

 Information for this sustainability report belongs to Buriram Sugar Public Company Limit-

ed and subsidiary companies namely sugar, electricity and fertilizer.

BRR บริัษััที่ นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ 

จัำากัดั้(มหาชน)

Buriram Sugar Plc.

• • •

BSF บริัษััที่ โรังงานนำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ 

จัำากัดั้

Buriram Sugar Factory Co., Ltd.

• • • • •

BEC บริัษััที่ บรีุัรััมย์์พลงังาน จัำากัดั้

Buriram Energy Co., Ltd. • • • • •
BPC บริัษััที่ บรีุัรััมย์์เพาเวอร์ั จัำากัดั้

Buriram Power Co., Ltd. • • • • •
BPP บริัษััที่ บรีุัรััมย์์เพาเวอร์ัพลสัั จัำากัดั้

Buriram Power Plus Co., Ltd. • • • • •
KBF บริัษััที่ ปีุ� ย์ต่รัากัญุแจั จัำากัดั้

Key Brand Fertilizer Co., Ltd. • •
SEW บริัษััที่ ชกูัาร์ัเคนอีโคแวร์ั จัำากัดั้

Sugar Cane Ecoware Co.,Ltd. • •

ขั้อบุเขั้ต่ขั้องราย่งาน
Framework

บุริษัที่

Companies

ด็้านสำิ�งแวด็ล้้อม
Environment

พัล้ังงาน
Energy

มล้พัิษที่าง

อากาศ

Air Pollution

ขั้ย่ะ
Waste

คัวาม
ปล้อด็ภัย่
Safety

การพััฒนา

ที่รัพัย่ากรบุุคัคัล้
Human Resources 

Development

อุบุัต่ิเห้ตุ่
Accident

การฝึกอบุรม
Training





กัารักัำากับัด้แูลกิัจักัารัทีี่�ดี้

และความโปีร่ังใสัภ์าย์ใน

องค์กัรั

Good governance and 

transparency

• ความโปีรั่งใสัและกัารั

กัำากัับดู้แลกัิจักัารั

• นโย์บาย์กัารัต่้าน

คอรั์รััปีชั่น

• Good governance 

and transparency

• Anti-corruption 

policy

• กัารัปีฏิิบัต่ิต่ามนโย์บาย์ 

กัารักัำากัับดู้แลกัิจักัารั 

จัรัรัย์าบรัรัณและคู่ม้อกัารั

กัำากัับดู้แลกัิจักัารัที่ี่ด้ี The 

enforcement of corpo-

rate governance policy 

and good governance 

handbook

• กัารัสัรั้างและสั้่อสัารั

วัฒนธุ์รัรัมองค์กัรั Build and 

communicate of organi-

zation culture

• •

ผิู้ ถ้ัอหุ้น, พนกัังาน, นกัั

ธุ์รุักิัจัไร่ัอ้อย์,    คูค้่า, 

ลกูัค้า, สังัคม

Shareholders, staffs, 

farmers, trade 

partners, customers 

and social

นวัต่กัรัรัมและความรัับผิิด้

ชอบต่่อผิลิต่ภ์ัณฑ์์

Innovation and 

products’ responsibility

• คุณภ์าพข้องสัินค้าและ

ผิลิต่ภ์ัณฑ์์

• Quality of goods and 

products

• กัารัผิลติ่สันิค้าทีี่�มีมาต่รัฐาน 

Produce quality products

•

ผิู้ ถ้ัอหุ้น, พนกัังาน, นกัั

ธุ์รุักิัจัไร่ัอ้อย์,               

คูค้่า, ลกูัค้า, สังัคม, 

หนว่ย์งานข้องรััฐ

Shareholders, staffs, 

farmers, trade 

partners, customers, 

social and govern-

ment agencies

สัทิี่ธิุ์มนษุัย์ชนและกัารั

ปีฏิิบตั่ติ่อ่แรังงานอย์า่งมี

จัริัย์ธุ์รัรัม

Human rights and labor 

treatment

• ความปีลอด้ภ์ัย์ข้อง

พนักังาน

• Staffs’ safety

• อาชีวอนามัย์และความ

ปีลอด้ภ์ัย์ Occupation-

al health and safety 

program

• กัารัต่รัวจัสัอบเครั้่องจัักัรัและ

อุปีกัรัณ์ในกัารัที่ำางาน Ma-

chinery and equipment’s 

maintenance

• กัารัปีฏิิบัต่ิต่ามคู่ม้อความ

ปีลอด้ภ์ัย์ Safety hand-

book 

• •

พนักังาน,คู่ค้า, หน่วย์

งานภ์าครััฐ Staffs, 

trade partners and 

government 

agencies

ห้ัวขั้�อแล้ะขั้อบุเขั้ต่ผล้กระที่บุภาย่ในแล้ะภาย่นอกองคั์กร
Issues and Scope of Effects Within and Outside of the Company

ประเด็็นคัวามย่ั�งย่ืนขั้องนำ�าต่าล้บุุร่รัมย่์

BRR’s Sustainable Issue

ประเด็็นคัวามย่ั�งย่ืนต่ามเกณฑ์์ 
GRI Sustainable 

Issues based on GRI

ขั้อบุเขั้ต่ขั้องผล้กระที่บุต่�อองคั์กร

Effects on the Company

ต่�อ

ภาย่ในองคั์กร
On inside 

organizations

ต่�อผ่�ม่สำ�วนได็�

เสำ่ย่ภาย่นอก
On outside 

stakeholders

ผ่�ม่สำ�วนได็�เสำ่ย่ภาย่นอก

Outside                 

stakeholders



ความรัับผิิด้ชอบต่อ่ชมุชน

และสังัคม 

Social and communi-

ties’ responsibility

• ความสัมัพนัธ์ุ์ทีี่�ดี้

รัะหวา่งบริัษััที่กับัชมุชน 

Good relations 

between company 

and communities

• กัารัแกั้ไข้ปีัญหาที่ี่เกัิด้

ข้่้นในชุมชน Solving 

communities’ prob-

lems

• กัารัสัร้ัางความสัมัพนัธ์ุ์ทีี่�ดี้

อย์า่งต่อ่เน้�อง Build strong 

relationship

• กัารัสัร้ัางคณุภ์าพชีวิต่ทีี่�ดี้

ข้องชมุชนยิ์�งๆข้่ �นไปี 

Enhance living conditions 

for communities

นักัธุ์ุรักัิจัไรั่อ้อย์, ชุมชน, 

หน่วย์งานภ์าครััฐ, 

ลูกัค้า

Farmers, 

communities, gov-

ernment agencies, 

customers

กัารัพฒันาที่รััพย์ากัรั

มนษุัย์์

Human resources 

development

• กัารัพฒันาบคุลากัรั 

Human resources 

development

• กัารัจัดั้สัวสััด้ิกัารัและ

สัทิี่ธิุ์ปีรัะโย์ชน์ Welfare 

and benefits

• กัารัฝ่่กัอบรัม Training
• กัารัจัดั้กัารัปีฏิิสัมัพนัธ์ุ์

รัะหวา่งนาย์จ้ัาง และ 
ลกูัจ้ัาง Employer and 
employee interaction 
activities

•

พนักังาน, ลูกัค้า,  

หน่วย์งานภ์าครััฐ 

Staffs, customers, 

government agen-

cies

ความหลากัหลาย์ที่าง
ชีวภ์าพ

Bio-diversity

• ความหลากัหลาย์ข้อง
ธุ์รัรัมชาต่แิละกัารั
อนรัุักัษ์ัสัิ�งแวด้ล้อม 
Bio-diversity and 
environmental 
protection

• มาต่รัฐานสัิ�งแวด้ล้อม          
Environmental standard

• •

ชมุชน, หนว่ย์งานภ์าค
รััฐ, ลกูัค้า Communi-
ty, government agen-
cies and customers

กัารัรัักัษัาสัิ�งแวด้ล้อมและ
กัารัจัดั้กัารัสัิ�งแวด้ล้อม

 
Environmental 

preservation and 
management

• กัารัลด้มลพิษัที่าง
อากัาศู Air pollution 
reduction

• กัารัจัดั้กัารักัากัข้องเสัีย์
อตุ่สัาหกัรัรัม 
Industrial waste 
management

• มาต่รัฐานสัิ�งแวด้ล้อม              
Environmental standard

• ความเด้้อด้รั้อนข้องชุมชน 
Effects on communities • •

ชมุชน, หนว่ย์งานภ์าค
รััฐ, ลกูัค้า                        
Communities, 
government 
agencies,                        
customers

กัารัใช้พลังงานอย์่างมี
ปีรัะสัิที่ธุ์ิภ์าพ

Energy efficiency

• กัารัลด้กัารัสัิ้นเปีล้อง
พลังงาน Reduce 
energy waste

• กัารัใช้พลังงานให้เกัิด้
ปีรัะโย์ชน์สัูงสัุด้ Ener-
gy efficiency

• กัารัต่รัวจัวัด้พลังงานที่ี่ใช้ไปี 
Measurement of energy 
use

• กัารัจััด้กัารัพลังงาน Energy 
management

• •

ชุมชน, หน่วย์งาน
ภ์าครััฐ Communi-
ties, government 
agencies

ประเด็็นคัวามย่ั�งย่ืนขั้องนำ�าต่าล้บุุร่รัมย่์

BRR’s Sustainable Issue

ประเด็็นคัวามย่ั�งย่ืนต่ามเกณฑ์์ 
GRI Sustainable 

Issues based on GRI

ขั้อบุเขั้ต่ขั้องผล้กระที่บุต่�อองคั์กร

Effects on the Company

ต่�อ

ภาย่ในองคั์กร
On inside 

organizations

ต่�อผ่�ม่สำ�วนได็�

เสำ่ย่ภาย่นอก
On outside 

stakeholders

ผ่�ม่สำ�วนได็�เสำ่ย่ภาย่นอก

Outside                 

stakeholders



                                                          
 บริัษััที่ นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ จัำากัดั้(มหาชน) ด้ำาเนินธุ์รุักิัจั มาต่ั �งแต่ ่ปีี พ.ศู. 2507 มีที่นุจัด้ที่ะเบีย์น 676,750,000.00 บาที่ 

มีสัถัานะเป็ีนบริัษััที่มหาชน โด้ย์จัด้ที่ะเบีย์นซ้ึ่ �อข้าย์หลกััที่รััพย์์ในต่ลาด้หลกััที่รััพย์์แหง่ปีรัะเที่ศูไที่ย์ ต่ั �งแต่ ่                                 

วนัทีี่� 6 พฤศูจิักัาย์น 2557 โด้ย์ใช้สัญัลกััษัณ์ “BRR” สัำานกัังานใหญ่ ต่ั �งอย์ู ่ทีี่� 237 หมูที่ี่� 2 บ้านสัาวเอ้                                              

ต่ำาบลหินเหลก็ัไฟ อำาเภ์อคเูม้อง จังัหวดั้บรีุัรััมย์์

  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

BURIRAM SUGAR
บุริษัที่ น�ำาต่าล้บุุร่รัมย่์ จำากัด็(มห้าชุน)        





สำร�างคัวามมั�นคังด็�านผล้ผล้ิต่

แล้ะสำร�างชุ่วิต่ที่่�ด็่แก�ชุาวไร�อ�อย่
พััฒนาธุุรกิจน�ำาต่าล้ที่ราย่ พัล้ังงานที่ด็แที่น แล้ะธุุรกิจต่�อเนื�อง ให้�เต่ิบุโต่อย่�างย่ั�งย่ืน

คัวบุคั่�กับุชุุมชุน สำังคัม แล้ะประเที่ศชุาต่ิ ด็�วย่คัวามรับุผิด็ชุอบุต่�อผ่�ม่สำ�วนได็�เสำ่ย่ทีุ่กฝ�าย่

Ensure raw materials securityand better living conditions for cane growers

And develop sugar renewable energy and by-product businesses for sustainable growth 

and harmonized living between communities, society and nation with responsibility for all stakeholders.



สำร�างคัวามมั�นคังด็�านผล้ผล้ิต่

แล้ะสำร�างชุ่วิต่ที่่�ด็่แก�ชุาวไร�อ�อย่
พััฒนาธุุรกิจน�ำาต่าล้ที่ราย่ พัล้ังงานที่ด็แที่น แล้ะธุุรกิจต่�อเนื�อง ให้�เต่ิบุโต่อย่�างย่ั�งย่ืน

คัวบุคั่�กับุชุุมชุน สำังคัม แล้ะประเที่ศชุาต่ิ ด็�วย่คัวามรับุผิด็ชุอบุต่�อผ่�ม่สำ�วนได็�เสำ่ย่ทีุ่กฝ�าย่

Ensure raw materials securityand better living conditions for cane growers

And develop sugar renewable energy and by-product businesses for sustainable growth 

and harmonized living between communities, society and nation with responsibility for all stakeholders.



T    Talk.คือ.การสื่อสารเพื่อความเข้าใจ ตามเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้อันจะท�าให้การประสาน
ทั้งภายนอกภายในเกิดขึ้นได้อย่างไร้รอยต่อทั้งยังส่งต่อสินค้าและบริการที่ไดต่อลูกค้าอีกทั้ง

ท�าให้ชาวไร่เห็นถึงความจริงใจและเอาใจใส่ที่จะดูแลให้เกิดผลผลิตสูงสุด

E Expertise คือความเชี่ยวชาญในการท�างาน และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเนื่องจากผู้ถือ
หุ้นและผู้บริหารได้ตระหนักแล้วว่าการสร้างมืออาชีพจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน

ให้กับองค์กรได้0อีกทั้งเป็นการยกระดับความสามารถของพนักงานให้ก้าวหน้าในสายอาชีพต่อ
ไป.เนื่องจากองค์กรส่งเสริมการสร้างคนดีให้เป็นคนเก่ง0อันจะเป็นการสร้างคุณค่าและความน่า
เชื่อถือในการให้ค�าแนะน�าตลอดจนการส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดความรักในอาชีพธุรกิจไร่อ้อยดัง
ปณิธานของกลุ่มน้�าตาลบุรีรัมย์ว่า "น้ำ�ต�ลสร้�งในไร่" และช่างฝีมือดังกล่าวยังสามารถผลิต
และส่งมอบสินค้าที่ดี(มีคุณภาพ)อีกทั้งยังสร้างผลกระทบต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน

A Achievement.คือ ความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความส�าเร็จ อันจะเป็นรากฐานที่จะส่ง
ต่อให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกได้ประจักษ์.อีกทั้งเกิดความผูกพัน เชื่อมั่นเชื่อ

ใจต่อกัน.อันจะน�าพาให้ธุรกิจด�าเนินไปอย่างราบร่ืนอีกทั้งเจริญเติบโตได้ปวยกันอย่างมั่งคงและ
ยั่งยืน

M     Motivation.คือ การสรรคสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอด เป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบเมื่อได้รับเป้าหมายการท�างานที่ชัดเจนแล้ว ควรมีการดูแลเอาใจใส่ต่อ

บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถอีกทั้งส่งสินค้าหรือบริการความเป็น
มิตรไมตรี(ความจริงใจ)ที่มีผู้มีส่วนได้เสียท�าให้ก้าวเข้าไปเปิดใจเกษตรกรเพื่อให้เกิดความรักใน
ธุรกิจไร่อ้อย ที่ส่งผ่านมาจากความเสียสละเอ้ืออาทรและการแสดงออกด้วยความเอาใจใส่ของ
บุคลากรจะท�าให้เมื่อพบกับผ่านพ้นอุปสรรคหรือปัญหาได้อย่างราบรื่นและจิตส�านึกที่ดียังท�าให้
พนักงานทุกคนช่วยกันดูแลทรัพยากรและทรัพย์สินของผู้มีส่วนได้เสียเสมือนหนึ่งเป็นของตน

TEAM
ค��น้ำิย์มองค์กรี SHARE VALUE



TALK : 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

EXPERT : 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”.

ACHIEVEMENT: SHARED AND SINCERE RESPONSIBILITY To show the 

stance on rightfulness and good deed which is the foundation of sharing       

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

and confidence will lead to  successful business outcomed sustainbility.

MOTIVATIVE : 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.

TEAM is a shared value of people in the organization with the 

will to achieve sustainable bussiness success.



 (102-16)

ต่ามนโย์บาย์ CSR ข้อง บริัษััที่ นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์  จัำากัดั้(มหาชน) ด้้วย์ความมุง่มั�นทีี่�จัะสัร้ัางให้ธุ์รุักิัจัมีกัารัเต่บิโต่อย์า่ง

ย์ั�งย้์นควบคู่กัับกัารัพัฒนาสัภ์าพชีวิต่ความเป็ีนอย์ู่ข้องเกัษัต่รักัรัชาวไร่ัอ้อย์และชุมชนข้้างเคีย์งให้ดี้ข้่ �น                                    

บริัษััที่ นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ จัำากัดั้ (มหาชน) จัง่ได้้กัำาหนด้แนวนโย์บาย์ความรัับผิิด้ชอบต่อ่สังัคม (Corporate Social                 

Responsibility – CSR) ทีี่�ย์ด่้หลกััแนวคิด้ต่ั �งแต่เ่ริั�มก่ัอต่ั �งในปีี 2507 ค้อ

 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):

ก�รีพััฒน้ำ�ธุุรีกิจควบุคู่กับุก�รีรัีกษ�สิู�งแวด้ล�อมและสูรี��งคว�มเจริีญให้�กับุชุุมชุน้ำอย่์�งยั์�งยื์น้ำ
Growth in Business, Sound in Environment & Sustainability in Community Development

ภายใต้กรอบปณิธาน GCECS โปร่งใส รับผิดชอบ ส่ิงแวดล้อม ชุมชน ย่ังยืน
Under GCECS determination on transparency, environmental

นโย่บุาย่ด็�านคัวามรับุผิด็ชุอบุต่�อสำังคัม
Coporate Social Responsibility Policy

G - Governance
“โปีร่ังใสัในกัารัปีรัะกัอบธุ์รุักิัจั  Conduct Business with Transparency”

C - Commitment 
“มุ่ งมั�น รัับ ผิิด้ชอบ  De te rm ina t i on  t o  Respons ib i l i t y ”

E -  Environment
“ รัั กั ษั า สัิ� ง แ ว ด้ ล้ 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
“สัู่ จัุด้หมาย์พ ร้ัอมชุมชน”  “Go  A long  w i t h  Commun i t y ”

S - Sustainable 
“ เ รั า จั ะ อ ย์ู่ ด้้ ว ย์ กัั น อ ย์่ า ง ย์ั� ง ย้์ น ”  “ S t a y  S u s t a i n a b i l i t y ”



การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ น�้าตาลบุรีรัมย์เร่ิมต้นจากภายในองค์กร และขยายออกสู่

ชุมชนใกล้เคียงตลอดจนสังคมในระดับประเทศ โดยมีกลยุทธ์หลักในการด�าเนินงาน  4 ประการ ได้แก่ 

CSR’s works at BRR starts within organization, then expanding to neighboring communities, 

then to a bigger picture, society. Main CSR strategy comprises of 4 pillars:

1สัร้ัางสัำาน่กัจิัต่สัาธุ์ารัณะในพนักังานและกัรัะตุ่้นให้เกิัด้กัารัมีสั่วนร่ัวมในโครังกัารัจิัต่

อาสัาต่า่งๆ  ข้องบริัษััที่ฯ  Create public mind awareness among staffs and encour-

age them to  participate in Company’s Public service projects

2เน้นกัารัที่ำากิัจักัรัรัมหร้ัอโครังกัารัCSRกับัชมุชนในเชิงลก่ัโด้ย์ใช้ปีรััชญา”นำ�้ต�ลสร้�งในไร่”                                         

Emphasis and apply “Sugar Made in the Field” philosophy on every CSR ac-

tivities or projects.

3ที่ำาโครังกัารั ร่ัวมกับั สัถัาบนัเอกัชนหร้ัอรัาชกัารั องค์กัรัทีี่�ไมแ่สัวงหาผิลกัำาไรัและชมุชนรัอบๆ

บริัเวณบริัษััที่ฯทีี่�เป็ีนผิู้นำาที่างด้้านความคิด้ที่างสังัคม Initiate joint-projects with tradition 

and not-tradition opinion leaders government agencies, non-governmental 

organizations (NGOs) and surrounding communities.

 

4นำาสัิ�งทีี่�เหล้อจัากักัารัปีลกูัอ้อย์และผิลผิลติ่นำ �าต่าล ทีี่�เหล้อจัากักัรัะบวนกัารัผิลติ่นำ �าต่าล

ที่รัาย์ไปีที่ำาโครังกัารัด้้าน CSR ให้เป็ีนปีรัะโย์ชน์ ที่ั �งต่อ่บริัษััที่ฯและสังัคม  Use sugar pro-

duction’s  Residue form Sugarcane plantation and sugar production in CSR 

projects for society and  business benef ififits

กล้ยุ่ที่ธุ์การด็ำาเนินการด็�านคัวามรับุผิด็ชุอบุต่�อสำังคัม
Strategy on Corporate Social Responsibility



เกี�ย์วกับุ
น้ำ�ำ�ต่ำ�ลบุุรีีรีัมย์์
ABOUT BRR



 น้ำ�ำ�ต่ำ�ลบุุรีีรีีมย์ ์ เป็ีนเลศิูในด้้านกัารับริัหารัจัดั้กัารัและกัารัควบคมุคณุภ์าพผิลผิลติ่อ้อย์ ผิลผิลติ่น้ำาต่าล

ที่รัาย์ และผิลติ่ภ์ณัฑ์์ต่อ่เน้�อง0รัวมที่ั �งสัิ�งทีี่�เหล้อจัากักัารัปีลกูัอ้อย์และผิลผิลติ่น้ำาต่าล ให้ได้้มาต่รัฐาน

และมีปีรัะสัทิี่ธิุ์ภ์าพสังูสัดุ้ โด้ย์สัง่เสัริัมชาวไร่ัอ้อย์ในพ้ �นทีี่�บริัเวณรัอบโรังงานให้มีผิลผิลติ่ต่อ่ไร่ัสังูและมีคณุภ์าพดี้ 

ด้้วย์หลกััวิชากัารั ด้้วย์ความใสัใ่จั และความรัับผิิด้ชอบต่อ่เกัษัต่รักัรัชาวไร่ัอ้อย์0พฒันารัะบบบริัหารังานและกัารั

จัดั้กัารัอย์่างต่อ่เน้�อง0เพ้�อความมั�นคงข้องผิลผิลิต่0และผิลกัำาไรัข้องเกัษัต่รักัรัชาวไร่ัอ้อย์และธุ์ุรักิัจัข้องกัลุม่บริัษััที่

น้ำาต่าลบรีุัรััมย์์พฒันานวตั่กัรัรัมและสันบัสันนุด้้านกัารัวิจัยั์0เพ้�อเพิ�มศูกััย์ภ์าพและความสัามารัถัในกัารัแข้่งข้นัให้

กัับองค์กัรัและเกัษัต่รักัรัชาวไร่ัอ้อย์0สั่งเสัริัมกัารัเรีัย์นรู้ัข้องบุคลากัรัในองค์กัรัและเกัษัต่รักัรัชาวไร่ัอ้อย์ให้เต่ิบโต่

มั�นคงไปีพร้ัอมกััน0มุ่งต่่อย์อด้อุต่สัาหกัรัรัมและพฒันาธุ์ุรักิัจัผิลิต่ภ์ณัฑ์์ต่่อเน้�องต่่าง0ๆ0ที่ั �งด้้านพลงังานที่ด้แที่น 

และด้้านอ้�น ๆ รัวมที่ั �งสัร้ัางมลูคา่เพิ�มให้แก่ัผิลติ่ภ์ณัฑ์์ เพ้�อกัารัด้ำาเนินธุ์รุักิัจัทีี่�เต่บิโต่อย์า่งย์ั�งย้์น 

 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.

ห้ม�ย์เห้ต่ำุ  - น้�าตาลทรายขาว คือน้�าตาลทรายขาวธรรมดา น้�าตาลทรายขาวบริสุทธ์ และน้�าตาลทรายขาวชนิดพิเศษ

   White sugar includes regular white sugar, refined white sugar, and extra refined white sugar.

 - น้�าตาล VHP คือ Very High Polarized Raw Sugar น้�าตาล VHP เป็นน้�าตาลทรายดิบที่มีความหวานไม่น้อยกว่า 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% 

ปริมาณการผล้ิต่ในการด็ำาเนินธุุรกิจขั้องน�ำาต่าล้บุุร่รัมย่์ Production Volume

น้ำ�ำ�ต่ำ�ลทรี�ย์ด้ิบุ Raw Sugar      

217,567 ตัน/ปี - Tonnes/Year   

น้ำ�ำ�ต่ำ�ลทรี�ย์ข�ว White Sugar      

80,854.9 ตัน/ปี - Tonnes/Year   

ก�กน้ำ�ำ�ต่ำ�ล Molasses      

72,327.1 ตัน/ปี - Tonnes/Year   
กรีะแสูไฟฟ�� Bio-Mass Electric Currents      

515,019 KWh/Year ป ี 

ปุ๋ย์อิน้ำทรีีย์์ Fertilizer     

20,360.2 ตัน/ปี - Tonnes/Year   

ด้ิน้ำปลูก Potting Soil

238.05 ตัน/ปี - Tonnes/Year   



รี�งวัล
ด้��น้ำคว�มย์ั�งย์นื้ำ

BRR'S 

AWARDS FOR
SUSTAINABILITY



รางวัล้หุ้�นย่ั�งย่ืน
Thailand Sustainability Investment (THSI)

 น้ำ�ำ�ต่ำ�ลบุุรีีรีีมย์ ์รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 

(THSI) หรือ หุ้นยั่งยืน ปี 2563 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย BRR เป็น 

1 ใน 124 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มเกษตร

และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นครั้งแรก ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท  

ที่ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน 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).





สำมาชุิกแนวร�วมปฏิบุัต่ิขั้องภาคัเอกชุนไที่ย่
ในการต่�อต่�านการทีุ่จริต่ (CAC-CGR)

 น้ำ�ำ�ต่ำ�ลบุุรีีรีีมย์ ์ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against 

Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่7 มิถุนายน 2561 และบริษัทได้เตรียมการที่จะ

ยื่นต่ออายุภายในช่วงไตรมาส 1 ปี2564โดยเน้น การระบุความเสี่ยงและมาตรการ

ควบคุมตรวจสอบที่เหมาะสม เพื่อยืนยันถึงการด�าเนินงานต่าง 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 Di-

rectors (IOD).



(102-12)

 รัางวลั “ดี้เด้น่” ด้้านพลงังานที่ด้แที่น ปีรัะเภ์ที่โครังกัารัผิลติ่ไฟฟ้าและความร้ัอนร่ัวม 

(Co-generation) บริัษััที่ บรีุัรััมย์์เพาเวอร์ัพลสัั จัำากัดั้ (BPP) ได้้รัับรัางวลั “ดี้เด้น่” ด้้านพลงังาน

ที่ด้แที่น ปีรัะเภ์ที่โครังกัารัผิลติ่ไฟฟ้าและความร้ัอนร่ัวม (Co-generation) จัากักัารัเข้้าร่ัวมปีรัะกัวด้ 

Thailand Energy Awards ปีรัะจัำาปีี 2563 ซึ่่�งจัดั้โด้ย์กัรัมพฒันาพลงังานที่ด้แที่นและอนรัุักัษ์ั

พลงังาน กัรัะที่รัวงพลงังาน

 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.

รางวัล้ “ด็่เด็�น” ด็้านพัล้ังงานที่ด็แที่น 

ประเภที่โคัรงการผล้ิต่ไฟฟ้าแล้ะคัวามร้อนร�วม 
Outstanding award in the category of Alternative Energy for its Cogeneration power plant
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โรงงานไฟฟาช�วมวลในโรงงานน้ำตาล
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ลูกคา
Customer
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ห้�วงโซ�แห้�งคัุณคั�า น�ำาต่าล้บุุร่รัมย่์ 

BRR Value Chain



 น้ำ�ำ�ต่ำ�ลบุุรีีรีีมย์์ ให้ความสัำาคญัต่อ่กัารัมีสัว่น

ร่ัวมข้องผิู้ มีสั่วนได้้เสีัย์ด้้วย์กัารัสั้�อสัารัเป็ีนปีรัะจัำาอย์่าง

ต่่อเน้�องผิ่านกัรัะบวนกัารัสั้�อสัารัและช่องที่างต่่างๆ 

อย์า่งเหมาะสัม เพ้�อสัร้ัางความเข้้าใจัถัง่ปีรัะเด้น็ต่า่งๆ 

ทีี่�อย์ู่ในความสันใจัและรัับข้้อคิด้เห็นข้องผิู้ มีสัว่นได้้เสัีย์

ที่กุัภ์าคสัว่นมาบรูัณากัารัเข้้ากับักัรัะบวนกัารัต่ดั้สัินใจั 

และวางแผินกัารัด้ำาเนินธุ์รุักิัจัข้องบริัษััที่  

 ซึ่่�งจัะสั่งผิลต่่อกัารับรัรัลุเป้ีาหมาย์ให้องค์กัรั

เต่ิบโต่ได้้อย์่างย์ั�งย้์นน้ำาต่าลบรีุัรััมย์์ได้้วิเครัาะห์ที่บที่วน

ผิลกัรัะที่บในกัรัะบวนกัารัต่ลอด้ห่วงโซึ่่คุณค่าเพ้�อรัะบุ

กัลุ่มผิู้ มีสั่วนได้้เสัีย์.จัากันั �นที่างผิู้ บริัหารัได้้ร่ัวม

พิจัารัณา.คัด้เล้อกัผิู้ มีสั่วนได้้เสีัย์ทีี่�เกีั�ย์วข้้องกัับบริัษััที่                  

โด้ย์ในปัีจัจัุบันน้ำ าต่าลบุรีัรััมย์์มีผิู้ มีสั่วนได้้เสีัย์.6.กัลุ่ม

ได้้แก่ั นกััธุ์รุักิัจัไร่ัอ้อย์(เกัษัต่รักัรั), ผิู้ถ้ัอหุ้น ลกูัค้าและ                                   

ผิู้บริัโภ์ค พนกัังาน  คูค้่า และคูส่ัญัญา ชมุชนและสัิ�ง

แวด้ล้อม

 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.

การม่สำ�วนร�วมต่�อผ่�ม่สำ�วนได็�เสำ่ย่ 
(STAKEHOLDER ENGAGEMENT)

น�ำาต่าล้บุุร่รัมย่์
BURIRAM SUGAR

คั่�คั�าแล้ะคั่�สำัญญา
BURIRAM SUGAR

ล้่กคั�า ผ่�บุริโภคั
Consumer

นักธุุรกิจไร�อ�อย่ (เกษต่รกร)
Farmers

ผ่�ถือหุ้�น
Shareholders

พันักงาน
Empoyee

ชุุมชุนแล้ะสำิ�งแวด็ล้�อม
BURIRAM SUGAR



ผ่้ม่สำ�วนได็้เสำ่ย่
Stake Holder

 บที่บาที่ต่อ่ผิู้ มีสัว่นได้้เสัีย์ บริัษััที่ นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ จัำากัดั้(มหาชน) ได้้มีกัารัด้แูลและคำานง่ถัง่ผิู้ มีสัว่นได้้เสัีย์

ที่กุักัลุม่ โด้ย์เฉพาะในเร้ั�องสัทิี่ธิุ์ข้องผิู้ มีสัว่นได้้เสัีย์ต่ามกัฎหมาย์หร้ัอข้้อต่กัลงทีี่�มีกับับริัษััที่ฯและได้้กัำาหนด้แนวที่าง

กัารัปีฏิิบตั่ติ่อ่ผิู้ มีสัว่นได้้เสัีย์แต่ล่ะกัลุม่ไว้อย์า่งชดั้เจันใน.“คูม้่อหลกัักัารักัำากับัด้แูลกิัจักัารั” เพ้�อให้บคุลากัรัที่กุัรัะด้บั

ย์ด่้ถ้ัอเป็ีนแนวปีฏิิบตั่โิด้ย์ถ้ัอเป็ีนภ์ารัะหน้าทีี่�ทีี่�สัำาคญัข้องที่กุัคน ด้งันี �

 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 busi-

ness, shareholders and all parties. These include:

ผ่�ถือหุ้�น
Shareholders

มุ่งเน้นกัารัปีฏิิบตั่ิหน้าทีี่�ด้้วย์ความซ้ึ่�อสัตั่ย์์และโปีร่ังใสัในกัารัเปิีด้เผิย์ข้้อมลูทีี่�สัำาคญัที่ั �งข้้อมลูที่างด้้าน
กัารัเงินและข้้อมลูอ้�นทีี่�เกีั�ย์วข้้องต่อ่ผิู้ ถ้ัอหุ้นอย์า่งถักูัต้่อง ครับถ้ัวน และที่นัเวลา
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.

ล้่กคั�า
Comsumer

ให้ความสัำาคญัในกัารัผิลิต่และจัดั้จัำาหน่าย์ผิลิต่ภ์ณัฑ์์และกัารับริักัารัทีี่�มีคณุภ์าพภ์าย์ใต้่เง้�อนไข้ทีี่�เป็ีน
ธุ์รัรัม    รัวมที่ั �งกัารัรัักัษัาความลบัข้องลกูัค้า โด้ย์ไมน่ำาไปีเปิีด้เผิย์หร้ัอใช้ในปีรัะโย์ชน์ในที่างมิชอบ
Emphasis on manufacturing and distribution of high quality products and services on  a 
fairness basis. Customers confidential is to be strictly kept.

พันักงาน
Staffs

ปีฏิิบตั่ติ่อ่พนกัังานที่กุัคนอย์า่งเป็ีนธุ์รัรัม โด้ย์ให้คา่ต่อบแที่นและสัวสััด้ิกัารัทีี่�เหมาะสัม กัำาหนด้นโย์บาย์ 
กัารัด้แูลความปีลอด้ภ์ยั์และสัภ์าพแวด้ล้อมในกัารัที่ำางาน รัวมที่ั �งกัารัสันบัสันนุกัารัพฒันาความรู้ัและ
ความสัามารัถัข้องพนกัังาน
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.

คั่�คั�าแล้ะ คั่�สำัญญา
Trade Partners and                  

Contractors

ปีฏิิบตั่ิต่ามเง้�อนไข้ที่างธุ์รุักิัจัต่อ่คูส่ัญัญาทีี่�ได้้ต่กัลงกันัไว้อย์า่งเป็ีนธุ์รัรัม และมีจัรัรัย์าบรัรัณทีี่�ดี้ ในกัารั
ด้ำาเนินธุ์รุักิัจั ต่ลอด้จันปีฏิิบตั่ิต่ามข้้อกัำาหนด้ข้องกัฏิหมาย์และกัฏิรัะเบีย์บต่า่ง ๆ ทีี่�เกีั�ย์วข้้อง
Follow rules, regulations and agreed contract on fairly basis.

ชุุมชุนแล้ะ              
 สำิ�งแวด็ล้�อม

Community and 
Environments

ให้ความสัำาคญัและรัับผิิด้ชอบต่อ่ชมุชนและสังัคม โด้ย์สันบัสันนุกิัจักัรัรัมต่า่งๆ กับัชมุชนทีี่�บริัษััที่
ด้ำาเนินธุ์รุักิัจัอย์ูต่่ามโอกัาสั รัวมที่ั �งปีฏิิบตั่ิต่ามกัฏิหมาย์ และรัะเบีย์บข้้อบงัคบัต่า่งๆ ทีี่�เกีั�ย์วข้้องกับัสัิ�ง
แวด้ล้อมอย์า่งเคร่ังครััด้ และวางแนวที่างในกัารัควบคมุผิลกัรัะที่บต่อ่สัิ�งแวด้ล้อมอย์า่งต่อ่เน้�อง
Give priority to community and society’s responsibility. Support activities with communities as 
well as adhere to environmental law.

ผ่�ม่สำ�วนได็�เสำ่ย่

Stakeholder

แนวที่างการปฏิบุัต่ิ

Practicing Guideline



กลุ้�มขั้องผ่�ม่สำ�วนได็�เสำ่ย่
Stake holder Classifield

นักธุุรกิจไร�อ�อย่               
(เกษต่รกร) 
Farmers

1. มีกัารัต่รัวจัเยี์�ย์มเกัษัต่รักัรั Farmers’ visits
2. กัารัปีรัะชมุ อบรัม สัมัมนา                                 

Meeting, training, seminar
3. กัารัเชิญนกััธุ์รุักิัจัไร่ัอ้อย์ร่ัวมงานหร้ัอกิัจักัรัรัม

ต่า่งๆFarmers are invited to join ceremonial 
activities and others

1.   กัารัเพิ�มผิลผิลติ่ ลด้ต้่นที่นุ
     Increase productivity and cost saving
2.   กัารัพฒันาเกัษัต่รั  Agricultural develop-
ment
3.   รัาคาอ้อย์ทีี่�เหมาะสัม Appropriate cane 
price
4.   ความย์ั�งย้์นที่างอาชีพและวตั่ถัดุ้บิ(อ้อย์)
      Raw material sustainable 

ผ่�ถือหุ้�น 
Shared 
Holder

1. รัาย์งานกัารัปีรัะชมุผิู้ ถ้ัอหุ้นปีรัะจัำาปีี Minutes of 
the Ordinary General Meeting of Share-
holders

2. รัาย์งานปีรัะจัำาปีี Annual Report
3. กัารัเปิีด้เผิย์ข้้อมลูต่อ่ต่ลาด้หลกััที่รััพย์์แหง่

ปีรัะเที่ศูไที่ย์ SET information disclosure
4. กัารัจัดั้ปีรัะชมุวิเครัาะห์รัาย์ไต่รัมาสั                                

Quater’s Analyst meeting
5. กัารัจัดั้ปีรัะชมุแนะนำากัารัลงที่นุ                                         

Investment Consult Meeting
6. กัารัสั้�อสัารัผิา่นรัะบบต่า่งๆ เชน่ โที่รัศูพัท์ี่ 

เวบ็ไซึ่ต์่ อีเมล์ Communications via 
telephone, website, and email.

7. กัารัเยี์�ย์มชมกิัจักัารั Site visit

1.   ผิลต่อบแที่นทีี่�เหมาะสัมและสัมำ�าเสัมอ 
     Appropriate returns
2.   กัารัเจัริัญเต่บิโต่ข้องบริัษััที่ Company’s 
growth
3.   ความโปีร่ังใสัและต่รัวจัสัอบได้้ 
     Transparent and accountable

ล้่กคั�า 
Comsumer

1. กัารัเยี์�ย์มลกูัค้า Customers’ visit
2. กัารัเชิญลกูัคา่เยี์�ย์มชมโรังงาน Factory’s visit
3. กัารัสัำารัวจัความพง่พอใจัข้องลกูัค้า                                        

Customers’ satisfaction survey
4. กัารัสั้�อสัารัผิา่นรัะบบต่า่งๆ เชน่ โที่รัศูพัท์ี่ อีเมล์ 

เวบ็ไซึ่ต์่ Communications via telephone, 
website and email

5. กัารัสัอบถัามหร้ัอร้ัองเรีัย์นผิา่นชอ่งที่างทีี่�จัดั้ไว้                              
Enquiry and complaint via arranged 
channels

1. สันิค้าทีี่�มีคณุภ์าพ Quality products
2. กัารัสัง่มอบสันิค้าต่รังต่ามความต้่องกัารั,
  ต่รังเวลา On time delivery
3. รัาคาทีี่�เหมาะสัม Appropriate price

 กัลุม่ข้องผิู้ มีสัว่นได้้เสัีย์แต่ล่ะกัลุม่ทีี่�ได้้รัับผิลกัรัะที่บจัากักัารัด้ำาเนินงานข้องบริัษััที่ในกัารัมีสัว่นร่ัวมกัำาหนด้

ปีรัะเด้น็ความสัำาคญัทีี่�ผิู้ มีสัว่นได้้เสัีย์ซึ่่�งในแต่ล่ะกัลุม่มี ด้งันี � Each stakeholder that has been affected from 
company business’s operations is to be able to raise these issues. 

ผ่�ม่สำ�วนได็�เสำ่ย่

Stakeholder

ชุ�องที่าง

Channel

ประเด็็นที่่�ได็�รับุจากผ่�ม่สำ�วนได็�เสำ่ย่

Issues from stakeholders



พันักงาน 
Staffs

1. จัด้หมาย์ข้า่วภ์าย์ใน บอร์ัด้ปีรัะชาสัมัพนัธ์ุ์ 
Internal newsletter PR board

2. กัารัสั้�อสัารัผิา่นรัะบบต่า่งๆ เชน่ vdo confer-
ence Communication via video conference, 
email

3. กัารัปีรัะชมุ อบรัม สัมัมนา                                    
Meeting, training, seminar

4. กัารัปีรัะชมุสัาย์งานปีรัะจัำาเด้้อน                                 
Annual department meeting

5. กัารัปีรัะชมุรัะหวา่งหวัหน้างานกับัพนกัังาน                           
Department meeting

6. กัารัปีรัะเมินผิลงานพนกัังานปีรัะจัำาปีี                                 
Annual staffs assessment

1.  สัทิี่ธิุ์ปีรัะโย์ชน์และคา่ต่อบแที่นทีี่�แข้ง่ข้นัได้้    
    competitive fringe benefits and saraly
2.  ความก้ัาวหน้าต่ามต่ำาแหนง่งาน career 
path
3.  กัารัพฒันาต่นเอง Self Development
4.  ความปีลอด้ภ์ยั์ในกัารัที่ำางาน   Work Safety
5.  สัวสััด้ิกัารั   Walefare

คั่�คั�าแล้ะ คั่�สำัญญา
Trade 

Partners and                  
Contractors

1.  กัารัปีรัะชมุ อบรัมในโอกัาสัต่า่งๆ Meeting and 
training
2.  กัารัเข้้าร่ัวมกิัจักัรัรัมข้องบริัษััที่
    Participate in company activities
3.  กัารัสั้�อสัารัผิา่นรัะบบต่า่งๆ เชน่ โที่รัศูพัท์ี่ อีเมล์  
เวบ็ไซึ่ต์่   
     Communication via telephone, email, website
4.   กัารัสัอบถัามหร้ัอร้ัองเรีัย์นผิา่นชอ่งที่างทีี่�จัดั้ไว้
     Enquiry and complaint via arranged channels

1. กัารัจัดั้ซ้ึ่ �อจัดั้จ้ัางทีี่�ย์ตุ่ิธุ์รัรัม และ มีความ
โปีร่ังใสั Fair and transparent purchas-
ing system

2. กัารัจัา่ย์คา่สันิค้า/คา่จ้ัางต่รังเวลา 
On-time payment

3.   รัาคาทีี่เหมาะสัม
     Appropriate price

ชุุมชุนแล้ะ
สำิ�งแวด็ล้�อม

Community 
and               

Environments

1.  กัารัพบปีะชมุชน Communities’ meeting
2.  กัารัร่ัวมกิัจักัรัรัมต่า่งๆงข้องชมุชน 
    Joint activities organizing
3.  กิัจักัรัรัมสัง่เสัริัมอาชีพภ์าย์ในชมุชน 
    Career development
4.  โครังกัารัพฒันาด้้านกัารัศูก่ัษัา
    Educational Development project

1.  กัารัลด้ภ์าวะ-ผิลกัรัะที่บจัากักัารัผิลติ่ข้อง 
โรังงาน  .......Reduce pollution from factory
2.  กัารัสัง่เสัริัมและกัารัจ้ัางงานภ์าย์ในชมุชน
     Reduce pollution from factory
3.  กัารัสันบัสันนุกิัจักัรัรัมภ์าย์ในชมุชน
    Support communities’ activities
4.  กัารัย์กัรัะด้บัความเป็ีนอย์ูภ่์าย์ในชมุชน
     Enhance communities’ living standard

ผ่�ม่สำ�วนได็�เสำ่ย่

Stakeholder

ชุ�องที่าง

Channel

ประเด็็นที่่�ได็�รับุจากผ่�ม่สำ�วนได็�เสำ่ย่

Issues from stakeholders



คัวามโปร�งใสำแล้ะการกำากับุด็่แล้กิจการ

(102-18,205-2,102-12)

 ความมุ่งมั�นในกัารัพัฒนาองค์กัรัให้เต่ิบโต่อย์่างย์ั�งย้์นด้้วย์หลักัธุ์รัรัมาภิ์บาลและ

จัริัย์ธุ์รัรัม เป็ีนอีกัสัิ�งหน่�งทีี่�กัลุ่มบริัษััที่ให้ความสัำาคญัและพฒันามาอย์่างต่่อเน้�องกัลุ่มบริัษััที่               

ด้ำาเนินงานด้ว้ย์ความโปีร่ังใสั โด้ย์มีกัารัเปิีด้เผิย์ข้้อมลูต่ามหลกััเกัณฑ์์ทีี่�เหมาะสัม เพ้�อสัร้ัางความ

เป็ีนธุ์รัรัมและเสัริัมสัร้ัางความเที่า่เทีี่ย์มกันัรัะหวา่งผิู้ ถ้ัอหุ้นที่กุัรัาย์ นอกัจัากันั �นย์งัจัดั้ให้มีรัะบบ

กัารัต่รัวจัสัอบภ์าย์ในโด้ย์ผิู้ต่รัวจัสัอบอิสัรัะภ์าย์ในและภ์าย์นอกัองค์กัรั เพ้�อความถัูกัต้่องและ

ความโปีร่ังใสัในกัารัด้ำาเนินกิัจักัารั

 โด้ย์ในปีี 2562 บริัษััที่มีความมุง่มั�นสัานต่อ่กัารัด้ำาเนินต่ามนโย์บาย์กัารัต่อ่ต้่านคอร์ัรััปีชนั 

ต่ลอด้จันกัารัสั้�อสัารัและปีรัะกัาศูเร้ั�องด้งักัล่าวไปีย์งัคู่ค้าและผิู้ เกีั�ย์วข้้องที่กุัภ์าคสั่วน รัวมที่ั �งได้้จัดั้

อบรัมให้บคุลากัรัและรัณรังค์ภ์าย์ในองค์กัรัอย์า่งต่อ่เน้�อง นอกัจัากันี �ได้้เปิีด้ชอ่งที่างกัารัแจ้ังข้้อร้ัอง

เรีัย์นและข้้อเสันอแนะ (Whistleblowing) เพ้�อรัับข้้อร้ัองเรีัย์นจัากัผิู้ มีสัว่นได้้เสัีย์ผิา่นกัลอ่งรัับความ

คิด้เห็นและที่างไปีรัษัณีย์์ซึ่่�งสั่งถั่งปีรัะธุ์านกัรัรัมกัารั ธุ์รัรัมาภิ์บาลโด้ย์ต่รังโด้ย์ในปีีทีี่�ผิ่านมาไม่

ปีรัากัฏิข้้อร้ัองเรีัย์นจัากัผิู้ มีสัว่นได้้เสัีย์ 

 นอกัจัากันั้นกัลุม่บริัษััที่ ฯ ย์งัได้้ที่บที่วนคูม้่อกัารักัำากับัด้แูลกิัจักัารัทีี่�ดี้และจัรัรัย์าบรัรัณ

ธุ์รุักิัจัฉบบัปีรัับปีรุังครัั �งทีี่� 4 ซึ่่�งปีรัะกัาศูใช้ในปีี 2562 และเผิย์แพร่ัคูม้่อด้งักัลา่วบนเวป็ีไซึ่ต์่ข้องบริัษััที่ 

เพ้�อให้สัาธุ์ารัณชนรัับที่รัาบด้้วย์นอกัจัากันั �นต่ามทีี่�บริัษััที่ได้้รัับกัารัรัับรัองฐานะสัมาชิกัแนวร่ัวม

ปีฏิิบตั่ิข้องภ์าคเอกัชนไที่ย์ในกัารัต่อ่ต้่านกัารัที่จุัริัต่(Collective Action Coalition Against Corrup-

tion หร้ัอ CAC) เม้�อวนัทีี่� 7 มิถันุาย์น 2561 บริัษััที่ได้้เต่รีัย์มกัารัทีี่�จัะย้์�นต่อ่อาย์ภุ์าย์ในสัิ �นปีี2563โด้ย์

เน้นกัารัรัะบคุวามเสัี�ย์งและมาต่รักัารัควบคมุต่รัวจัสัอบทีี่�เหมาะสัม เพ้�อย้์นย์นถััง่กัารัด้ำาเนินงานต่า่ง 

ๆ ทีี่�เป็ีนกัารัต่อ่ต้่านคอร์ัรััปีชนั 

 ที่ั �งนี � จัากัความมุ่งมันในกัารัด้ำาเนินงานด้้านกัารักัำากัับดู้แลกิัจักัารัทีี่�ดี้มาอย์่างต่่อเน้�อง             

สัง่ผิลให้บริัษััที่ได้้รัับผิลปีรัะเมินรัะด้บั ่ “ดี้เลศิู” หร้ัอ“Excellent”จัากัโครังกัารัสัำารัวจักัารักัำากับัด้แูล

กิัจักัารัข้องบริัษััที่จัด้ที่ะเบีย์น ซึ่่�งจัดั้โด้ย์สัมาคมสัง่เสัริัมสัถัาบนักัรัรัมกัารับริัษััที่ไที่ย์(IOD) ต่ิด้ต่อ่กันั 

3 ปีีซ้ึ่อน ในปีี 2561, 2562 และปีี 2563โด้ย์ปีี 2563 มีรัะด้บัคะแนนเฉลี�ย์อย์ูที่ี่�ร้ัอย์ละ 94 ซึ่่�งสังูกัวา่

คะแนนเฉลี�ย์โด้ย์รัวมข้องบริัษััที่ทีี่�จัด้ที่ะเบีย์นในต่ลาด้หลกััที่รััพย์์แหง่ปีรัะเที่ศูไที่ย์



Good Governance and Ethics in development and management 

 The commitment in organization sustainable development with good governance and ethics is 

one of important issues of BSG has prioritized and developed constantly. BSG has operated the business 

in accordance with transparency which is disclosure the information pursuant to the appropriate regula-

tions as required to generate the fairness as well asthe equality among shareholders. Furthermore, the 

internal audit system proceeded by independent internal and externalauditors was conducted to gener-

ate 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 sem-

inars 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 Gov-

ernance Committee. However, there was no any whistleblowing issue or suggestion received from stake-

holders in the previous year. Additionally, BSG reviewed the Good Corporate Governanceand Code of 

Conduct Handbook 4th Editioneffectively in 2019,and the handbook was published on the company’s 

website.

 However, the companies received a Collective Action Coalition Against Corruption or CAC on 

June 7, 2018 which must be renewed every three years. It requires the relevant documents regarding risk 

determination and suitable supervising standard to affirm anti-corruption operation.

 On account of overseeing and monitoring the compliance with the good corporate governance, 

this led to the result of being assessed as “Excellent” (for 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).



 นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ให้ความสัำาคญัในกัารัผิลติ่ จัดั้จัำาหนา่ย์ผิลติ่ภ์ณัฑ์์ทีี่�มีคณุภ์าพ ภ์าย์ใต้่เง้�อนไข้ทีี่�

เป็ีนธุ์รัรัม มุง่ผิลติ่สันิค้าทีี่�ไมท่ี่ำาลาย์และสัง่ผิลกัรัะที่บต่อ่สัิ�งแวด้ล้อม รัวมที่ั �งรัักัษัาความลบัข้องลกูัค้า 

โด้ย์ไม่นำาไปีเปิีด้เผิย์หร้ัอใช้ปีรัะโย์ชน์ในที่างทีี่�มิชอบสัร้ัางคุณภ์าพชีวิต่ทีี่�ดี้โด้ย์คำาน่งถั่งลูกัค้าและผิู้

บริัโภ์คภ์าย์ใต้่สัโลแกัน 

“นำ�าต่าล้สำ่รำาธุรรมชุาต่ิ คัุณภาพัเพัื�อการบุริโภคั”  
 ควบคมุคณุภ์าพสันิค้าให้เป็ีนไปีต่ามมาต่รัฐานสัากัล มีกัารัใช้และปีรัับปีรุังเที่คโนโลยี์ให้ที่นั

สัมยั์เพ้�อความมั�นใจัแก่ั ผิู้บริัโภ์ควา่จัะได้้รัับสันิค้าต่ามมาต่รัฐานต่า่งๆ เชน่ GHP, HACCP, HALAL, 

ISO 9001:2015 รัะบบอตุ่สัาหกัรัรัมสัีเขี้ย์ว รัะด้บั 3 ,อย์.,มอกั., และได้้รัับกัารัรัับรัองกัารัข้่ �นที่ะเบีย์น

โรังงานผิลิต่สัินค้าพ้ชจัากักัรัมวิชากัารัเกัษัต่รัควบคุมข้ั �นต่อนกัารัผิลิต่สัินค้าอย์่างมีมาต่รัฐานเพิ�ม 

ปีรัับปีรุัง ปีรัับเปีลี�ย์น ข้นาด้ข้องสันิค้าเพ้�อต่อบสันองความต้่องกัารัข้องผิู้บริัโภ์คมุง่เน้นถัง่ความสัำาคญั

ข้องลกูัค้า(ต่วัแที่นจัำาหน่าย์)โด้ย์มีกัารัจัดั้กิัจักัรัรัมสัานสัมัพนัธ์ุ์และด้แูลหลงักัารัข้าย์แสัด้งถั่งความใสัใ่จั

ในเร้ั�องข้อง สัิ�งแวด้ล้อมต่า่งๆ เชน่ กัารัเข้้าร่ัวมโครังกัารัธุ์รัรัมาภิ์บาลสัิ�งแวด้ล้อม, Green Industry รัะด้บั 3 

(รัะบบสัีเขี้ย์ว), Carbon footprint, Water Footprint, รัวมถั่งอย์ู่ในช่วงกัารัด้ำาเนินกัารัจััด้ที่ำา    

ISO 14001:2015                 

 BRR emphasizes on manufacturing and distribution of high quality products and ser-

vices   on a fairly basis. Environment rules and regulation are fully adhered. Customers confi-

dential 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 con-

trol 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 produc-

er 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 รัะบบบริัหารังานคณุภ์าพ 

ISO 9001:2015 Quality Management System

HACCP0(กัารัวิเครัาะห์จัดุ้อนัต่รัาย์และจัดุ้วิกัฤต่ทีี่�ต้่องควบคมุ)0เป็ีนรัะบบมาต่รัฐานและข้้อกัำาหน

ด้สัำาหรัับรัะด้บัความปีลอด้ภ์ยั์โด้ย์กัารัวิเครัาะห์อนัต่รัาย์และจัดุ้วิกัฤต่ิในกัารัผิลิต่ครัอบคลมุที่กุัข้ั �น

ต่อนข้องกัารัผิลิต่อาหารัเพ้�อป้ีองกัันและรัักัษัาความปีลอด้ภ์ัย์จัากักัารัปีนเป้ี�อนได้้อย์่างมี

ปีรัะสัทิี่ธิุ์ภ์าพ

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 กัารัปีฏิิบตั่ิสัขุ้ลกััษัณะทีี่�ดี้ ( Good Hygiene Practice) เป็ีนมาต่รัฐานทีี่�เกีั�ย์วกับัหลกััปีฏิิบตั่ทีิี่�

ดี้ในกัารับริัหารัความปีลอด้ภ์ยั์ในกัารัผิลติ่อาหารัในกัรัะบวนกัารัผิลติ่

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.

เคร้ั�องหมาย์ HALAL ค้อมาต่รัฐานรัับรัองกัารัผิลติ่ทีี่�ถักูัต้่องต่ามหลกัับญัญตั่ิข้องศูาสันาอิสัลาม 

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

authority of Islamic organizations.

ฉลากัคาร์ับอนและคาร์ับอนฟตุ่พริั �นท์ี่ ค้อ กัารัปีลอ่ย์ก๊ัาซึ่เร้ัอนกัรัะจักัจัากักิัจักัรัรัมต่า่งๆ ในกัารัผิลติ่

นำ �าต่าลที่รัาย์CARBON LABEL & CARBON FOOTPRINT

ปีฏิิบตั่ิกัารัสัีเขี้ย์ว กัารัด้ำาเนินกิัจักัรัรัมต่ามนโย์บาย์ เป้ีาหมาย์และแผินงานทีี่�กัำาหนด้เพ้�อลด้ผิลกัรัะ

ที่บต่อ่สัิ�งแวด้ล้อมอย์า่งเป็ีนรูัปีธุ์รัรัมสัำาเร็ัจัต่ามความมุง่มั�นทีี่�ต่ั �งไว

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

to reduce concretely environmental impacts as commitment states

KOSHER พิสัจูัน์วา่อาหารัทีี่�ผิลติ่นั �นจัดั้ที่ำาข้่ �นต่ามความเช้�อข้องชาวยิ์วเรีัย์กัวา่ใบรัับรัองโคเชอร์ั 

นอกัเหน้อจัากักัฎที่างศูาสันาแล้วเอกัสัารันี �แสัด้งให้เห็นว่าอาหารัมีคณุภ์าพสังูเหมาะสัำาหรัับสัขุ้ภ์าพ

ข้องมนษุัย์์และเช้�อถ้ัอได้้ 

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 food-

stuffs are of high quality, suitable for human health and reliable.



(302-1)

 นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ให้ความสัำาคญัต่อ่กัารัจัดั้กัารัด้้านพลงังานและกัารัเปีลี�ย์นแปีลงสัภ์าพ

ภ์ูมิอากัาศูเพ้�อไม่ให้สั่งผิลกัรัะที่บต่่อชุมชนและสัิ�งแวด้ล้อมและย์งัช่วย์ในกัารัปีรัะหย์ดั้ค่าใช้

จั่าย์ด้้านพลังงานรัวมที่ั �งผิู้ มีสั่วนได้้สั่วนเสัีย์ย์ังให้ความสัำาคัญต่่อปีรัะเด้็นกัารัเปีลี�ย์นแปีลง

สัภ์าพภ์มิูอากัาศูและภ์าวะโลกัร้ัอนซึ่่�งมีสัาเหต่จุัากักัารัปีลอ่ย์ก๊ัาซึ่เร้ัอนกัรัะจักั เพรัาะพลงังาน

เป็ีนสัิ�งจัำาเป็ีนข้องมนษุัย์์ในโลกัปัีจัจับุนัและที่วีความสัำาคญัข้่ �นเม้�อโลกัยิ์�งพฒันามากัยิ์�งข้่ �นกัารั

ผิลติ่พลงังานคอ่ย์ๆเปีลี�ย์นไปีเป็ีนกัารัผิลติ่พลงังานทีี่�ต้่องอาศูยั์เที่คโนโลยี์ในกัารัผิลติ่มากัยิ์�งข้่ �น

 BRR gives priority to energy management and pollution control to  minimize ef-

fects on communities and environment as well as to cost of  production.
 

การใชุ�พัล้ังงานอย่�างม่ประสำิที่ธุิภาพั
Energy Efficiency

หมายเหตุ
*พลงังานที่ด้แที่น ค้อกัากัอ้อย์จัากักัรัะบวนกัารัผิลติ่นำ �าต่าล

*ปีริัมาณกัากัอ้อย์(ต่นั) X (คา่ความร้ัอน(low heating value)

                                                0.004186

สำัด็สำ�วนการใชุ�พัล้ังงานที่ด็แที่น (กิกะจ่น)

2563            2564

นำ �าตั้าล Sugar

ไฟฟ้า 

Bio-mass Power

1,470,389.25

3,477,165.7

2,112,860.12

918,634.78



 นำ �าต่าลบุรีัรััมย์์ได้้ด้ำาเนินกัารัมาต่รักัารัเพ้�อลด้
กัารัปีล่อย์ก๊ัาซึ่เร้ัอนกัรัะจักัที่ั �งที่างต่รังและที่างอ้อมโด้ย์
กัารัลด้กัารัใช้พลังงานในกัรัะบวนกัารัผิลิต่และใน
สัำานักังานไปีพร้ัอมกัับกัารัสั่งเสัริัมกัารัเพิ�มแหล่งกัักัเก็ับ
ก๊ัาซึ่เร้ัอนกัรัะจักั ด้้วย์กัารัสัร้ัางพ้ �นทีี่�สัีเขี้ย์วในสัถัาน
ปีรัะกัอบกัารั และกิัจักัรัรัมกัารัปีลกูัต้่นไม้ภ์าย์ในชมุชน
และจังัหวดั้บรีุัรััมย์์ ต่ลอด้จันกัารัให้ความร่ัวมม้อกับัที่ั �ง
ภ์าครััฐ และองค์กัรัต่า่ง ๆ โด้ย์มีแนวที่างทีี่�จัะจัดั้กิัจักัรัรัม
ลด้กัารัปีลด้ปีลอ่ย์ก๊ัาซึ่เร้ัอนกัรัะจักั ด้งันี �
1. มุ่งมั�นทีี่�จัะเป็ีนผิู้ นำาในกัารัลด้กัารัปีล่อย์ก๊ัาซึ่เร้ัอน

กัรัะจักัในจัังหวดั้บุรีัรััมย์์โด้ย์ใช้เที่คโนโลยี์ทีี่�สัะอาด้
และมีปีรัะสัทิี่ธิุ์ภ์าพให้สัอด้คล้องกับัแผินรัะย์ะย์าวใน
กัารับริัหารัก๊ัาซึ่เร้ัอนกัรัะจักัข้องที่ั �งองค์กัรั

2. สั่งเสัริัมและพฒันากัารัด้ำาเนินโครังกัารัและกัารัจััด้
กิัจักัรัรัมเพ้�อลด้ก๊ัาซึ่เร้ัอนกัรัะจักัข้องที่ั �งองค์กัรั

3. สัง่เสัริัมกัารัวิจัยั์และพฒันาเที่คโนโลยี์และนวตั่กัรัรัม 
เพ้�อให้เกิัด้กัารัลด้กัารัปีล่อย์ก๊ัาซึ่เร้ัอนกัรัะจักัอย์่าง
ย์ั� ง ย้์ น ใ ห้ สั อ ด้ ค ล้ อ ง กัั บ กั า รั ปี รัั บ ต่ั ว ต่่ อ กั า รั
เปีลี�ย์นแปีลงสัภ์าพภ์มิูอากัาศู

 Measures to reduce direct and indirect 
emissions of greenhouse gas have been implemented 
in production process and other activities – tree 
planting in the factory and nearby communities. 
Measures are also included:
1. To be a leader to GHG reduction organization in 

Buriram.
2. Organize GHG reduction activities.
3. Support research and development on GHG     

reduction projects.

การจัด็การก๊าซเรือนกระจก
Greenhouse Gas Emissions 

นำ �าตั้าล Sugar

ไฟฟ้า 

Bio-mass Power

นำ �าตั้าล Sugar

ไฟฟ้า 

Bio-mass Power

ปริมาณการปล้�อย่ก๊าซเรือนกระจกที่างต่รง 

(ต่ันคัาร์บุอนได็ออกไซด็์)

2563            2564

ปริมาณการปล้�อย่ก๊าซเรือนกระจกที่างอ�อม

(ต่ันคัาร์บุอนได็ออกไซด็์)

2563            2564

หมายเหตุุ
• ปริิมาณการิปลอ่ยก๊าซเรืิอนกริะจกทางตั้ริง คืือ ปริิมาณการิใช้้นำ �ามน้ดีีเซล/

เบนซนิ/LPG (หนว่ยเป็นลติั้ริ) X คืา่ปลอ่ยก๊าซเรืิอนกริะจก (Emission factor) 

=  หนว่ยตั้น้คืาร์ิบอนไดีออกไซด์ี

• ปริิมาณการิปลอ่ยก๊าซเรืิอนกริะจกทางอ้อม คืือ ปริิมาณการิซื �อไฟฟ้าจาก

หนว่ยงานภายนอก (หนว่ยเป็น MW/H) X คืา่ปลอ่ยก๊าซเรืิอนกริะจก                  

(Emmission factor) = หน่วยตั้น้คืาร์ิบอนไดีออกไซด์ี

• คื่าปล่อยก๊าซเรืิอนกริะจก (Emission factor) อ้างอิงจากองค์ืการิ

บริิหาริก๊าซเรืิอนกริะจก (TGO) องค์ืการิมหาช้น

2,673,673

415.37

6,506,750

759.9

141,104.13

6,506,750

1,112.5

617.55







 นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ได้้เข้้าร่ัวมกิัจักัรัรัม 3R ซึ่่�งได้้กัำาหนด้แนวที่างในกัารับริัหารั

จัดั้กัารันำ �าในรัะบบ โด้ย์นำาหลกััคดิ้ด้้าน 3Rs (Reduce/Reuse/Recycle)มาปีรัะย์กุัต์่

ใช้ในกัารัด้ำาเนินงานเพ้�อนำาไปีสัูก่ัรัะบวนกัารัผิลติ่นำ �าต่าลทีี่�สัง่ผิล กัรัะที่บต่อ่สัิ�ง

แวด้ล้อมน้อย์ทีี่�สัดุ้ และมีกัารับริัหารัจัดั้กัารัใช้ที่รััพย์ากัรัธุ์รัรัมชาต่ไิด้้อย์า่งคุ้มคา่มากั

ทีี่�สัดุ้ในกัารัลด้ปีริัมาณ (Reduce) ข้องเสัีย์ทีี่�อาจัเกิัด้ข้่ �น นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์นำาหลกััในกัารั

บริัหารังานต่ามแนวที่าง 3Rs มาปีรัะย์กุัต์่ใช้ ซึ่่�งชว่ย์ให้กัรัะบวนกัารัผิลติ่นำ �าต่าลมี

ปีรัะสัทิี่ธิุ์ภ์าพและชว่ย์ลด้ปีริัมาณข้องเสัีย์ทีี่�อาจัเกิัด้ข้่ �นลด้ลงอย์่างต่่อเน้�อง ความ

พย์าย์ามในกัารัจัดั้กัารัข้องเสีัย์ทีี่�ให้มีปีรัะโย์ชน์และสัร้ัางมลูค่าเพิ�มด้้วย์วิธีุ์กัารันำา

กัลบัมาใช้ซึ่ำ �า(Reuse)และกัรัะบวนกัารันำากัลบัมาใช้ใหม(่Recycle) ซึ่่�งนำ �าต่าลบรีุัรััมย์์

มีกัารันำานำ �ากัลบัมาใช้ 100 % ด้งันี �

Reduce โด้ย์กัารัลด้ปีริัมาณกัารัใช้นำ �าข้องโรังงานค้อช่วงผิลิต่ข้องโรังงาน

จัะนำานำ �าคอนเด้นเสัที่ (นำ �าทีี่�เกิัด้จัากักัารัควบแนน่ข้องไอนำ �า) มาใช้ใน

กัรัะบวนกัารัผิลติ่เพ้�อลด้กัารัใช้นำ �าออ่นควบคมุ อตั่รัาโบลว์ด้าวน์ (blow down) ข้อง

หม้อไอนำ �าให้เหมาะสัม ควบคมุกัารัใช้นำ �าออ่นในจัดุ้ทีี่�จัำาเป็ีนเพ้�อลด้กัารัใช้สัารัเคมี/

นำ �า

Reuse โด้ย์กัารันำานำ �าใช้ซึ่ำ �า/ใช้นำ �าอย์่างคุ้ มค่า.ค้อ.นำานำ �าจัากัรัะบบหล่อเย็์น

เคร้ั�องจักััรั (condenser water) นำามาใช้ในกัารัล้างหม้อต้่ม ฉีด้ล้างพ้ �นอาคารั

ผิลิต่นำานำ �าจัากัรัะบบหล่อเย์็นเคร้ั�องกัลั�นห้องปีฏิิบัต่ิกัารัมาใช้ซึ่ำ �า..กัารันำานำ �าโบลว์

ด้าวน์จัากัรัะบบหอหลอ่เย์น็ (condenser water) รัวมเข้้าสัูร่ัะบบนำ �าคอนเด้นเซึ่อร์ั

Recycle โด้ย์กัารันำานำ �าที่ั �งหมด้ในกัรัะบวนกัารัผิลติ่นำามาใช้ซึ่ำ �าในกัรัะบวนกัารั

ผิลติ่ และมีกัารัแบง่นำ �าไปีใช้ปีรัะโย์ชน์อย์า่งอ้�น เชน่ นำ �าเสัีย์ทีี่�ผิา่นกัารับำาบดั้แล้ว

จัะถักูัสั่งกัลบัมาใช้ในรัะบบหล่อเย์็นคอนเด้นเซึ่อร์ัรัะบบด้บัเพลิง..กัารัฉีด้สัเปีรัย์์นำ �า

พรัมกัองเก็ับกัากัอ้อย์ฉีด้พน่ถันนภ์าย์ในโรังงานและชมุชน และกัารัรัด้นำ �าต้่นไม้และ

พ้ �นทีี่�สัีเขี้ย์ว

ปีรัะโย์ชน์จัากักัารัเข้้าร่ัวมโครังกัารั 3R

1. นำานำ �ากัลบัมาใช้ซึ่ำ �าได้้ที่ั �งหมด้

2. ที่ำาให้มีนำ �าพอเพีย์งในกัารัะบวนกัารัผิลติ่

3. ลด้ผิลกัรัะที่บที่างสัิ�งแวด้ล้อมทีี่�จัะเกิัด้ข้่ �น

BRR has utilized 3Rs (Reduce/Reuse/Recycle) activities in our water man-

agement system. 

Reduce to use less water in our production process.

Reuse to efficiency reuse water in production process, for example, by re-

using water from condenser water system in other operations cleaning machines 

and factory.

Recycle to repeat the cycle of water reuse via waste water treatment sys-

temBenefits of 3Rs.

1. Water reuse system

2. Sufficient water for entire operations

3. Pollution reduction



ปริมาณน�ำาด็ิบุที่่�ใชุ�ในผิวด็ิน

(ล้่กบุาศก์เมต่ร)

2563               2564

นำ �าตั้าล Sugar

ไฟฟ้า 
Bio-mass Power

2,049,867

1,040,650

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

 กัารัสัูบนำ �าจัากัแหล่งนำ �าดิ้บเพ้�อนำามาใช้ในกัรัะบวนกัารัผิลิต่

นำ �าต่าลจัะแบง่เป็ีน  2 สัว่นหลกัั ค้อ นำ �าใช้ในกัรัะบวนกัารัผิลติ่ และนำ �าใช้ใน

สัำานกัังาน นำ �าทิี่ �งจัากักัรัะบวนกัารัผิลิต่นำ �าต่าลสั่วนใหญ่เป็ีนนำ �าจัากัรัะบบ

หล่อเย์็นทีี่�ใช้ในกัารัแลกัเปีลี�ย์นอุณหภ์ูมิ โด้ย์นำ �าทีี่�ใช้แล้วจัะถัูกัสั่งเข้้าสัู่

รัะบบบำาบดั้โด้ย์ไม่มีกัารัปีล่อย์นำ �าทิี่ �งออกัสัู่ภ์าย์นอกั ด้้วย์กัารับำาบดั้ที่าง

ชีวภ์าพ (บอ่ปีรัับเสัถีัย์รั) พร้ัอมที่ั �งที่ำากัารัลด้อณุหภ์มิูให้ใกัล้เคีย์งกับัสัภ์าพ

ธุ์รัรัมชาต่ิ ก่ัอนนำ �ามาเข้้ากัรัะบวนกัารับำาบดั้เพ้�อนำานำ �ากัลบัไปีใช้ซึ่ำ �าใน

กัรัะบวนกัารัผิลิต่ ซึ่่�งนำ �าด้ิบทีี่�ใช้ในกัรัะบวนกัารัผิลิต่ใช้นำ �าจัากัแหล่งนำ �า

ภ์าย์ใน 100%  โด้ย์ไมมี่กัารันำานำ �าจัากัภ์า ย์นอกัเข้้ามาใช้ เพ้�อให้มั�นใจัวา่

คณุภ์าพนำ �าทีี่�ใช้ในกัรัะบวนกัารัผิลิต่นั �นได้้รัับกัารัรัับรัองนำ �าให้เป็ีนไปีต่าม

มาต่รัฐานทีี่�กัำาหนด้ ค้อ มาต่รัฐานกัรัมโรังงานอุต่สัาหกัรัรัมกัรัะที่รัวง

อตุ่สัาหกัรัรัม เพ้�อป้ีองกันัผิลกัรัะที่บต่อ่ความหลากัหลาย์ที่างชีวภ์าพข้อง

แหลง่รัองรัับนำ �า 

 นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ได้้รัณรังค์และสัร้ัางจิัต่สัำาน่กัอย์่างต่่อเน้�องในกัารั

อนุรัักัษ์ัที่รััพย์ากัรันำ �าและใช้นำ �าอย์่างคุ้มค่าที่ั �งภ์าย์ในและภ์าย์นอกับริัษััที่ 

เชน่ กัารัรัวบรัวมนำ �าฝ่นลงในบอ่นำ �าข้องโรังงานกัารัสัง่เสัริัมกัารัปีลกูัป่ีาเพ้�อ

เพิ�มพ้ �นทีี่� สัีเขี้ย์วและพ้ชคลมุด้นิ 

 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. 

การจัด็การสำิ�งแวด็ล้�อม
Environment Management

836,865

3.788,163







การล้ด็มล้พัิษที่างอากาศ 

Air Pollution Control 

(305-1),(305-5),(305-7)

 นำ �าต่าลบุรีัรััมย์์มีเจัต่นารัมณ์ทีี่�แน่วแน่ในกัารัลด้มลพิษัทีี่�จัะ

ก่ัอให้เกิัด้ผิลกัรัะที่บต่่อสัิ�งแวด้ล้อมอย์่างจัริังจัังโด้ย์ควบคุมและ

กัำาหนด้ปีริัมาณกัารัปีลด้ปีล่อย์มลพิษัที่างอากัาศูที่ั �งก๊ัาซึ่ซึ่ลัเฟอร์ัได้

ออกัไซึ่ด์้ SO2 ก๊ัาซึ่ออกัไซึ่ด์้ข้องไนโต่รัเจัน NOX ซึ่่�งมีเป้ีาหมาย์

ควบคมุอตั่รัากัารัปีล่อย์มลพิษัที่างอากัาศูให้เป็ีนไปีต่ามมาต่รัฐานทีี่�

กัฏิหมาย์กัำาหนด้ที่ั �งนี �นำ �าต่าลได้้กัำาหนด้มาต่รักัารัควบคุมกัารัปีล่อย์

ทิี่ �งมลพิษัที่างอากัาศูเพ้�อลด้ผิลกัรัะที่บต่อ่สัิ�งแวด้ล้อมและชมุชนอย์า่ง

เข้้มข้้น นอกัจัากันี � ย์งัได้้ให้ความสัำาคญัต่ั �งแต่ก่ัารัสัรัรัหาเคร้ั�องจักััรั

อุปีกัรัณ์ต่ลอด้กัรัะบวนกัารัผิลิต่โด้ย์คัด้เล้อกัเที่คโนโลยี์ทีี่�ช่วย์เพิ�ม

ปีรัะสัทิี่ธิุ์ภ์าพในกัารักัำาจัดั้ข้องเสัีย์และมลพิษัที่างอากัาศู 

 ที่ั �งนำาเที่คโนโลยี์ทีี่�ที่นัสัมยั์และดี้ทีี่�สัดุ้ในกัารับำาบดั้ พร้ัอมที่ั �ง

กัารับำารุังรัักัษัาเคร้ั�องจักััรัอปุีกัรัณ์ให้อย์ูใ่นสัภ์าพสัมบรูัณ์ และ

ปีรัับปีรุังปีรัะสัิที่ธิุ์ภ์าพในกัารัด้ำาเนินงาน มุ่งเน้นกัารัเล้อกัใช้

เที่คโนโลยี์ทีี่�สัะอาด้เพ้�อป้ีองกัันกัารัเกิัด้ผิลกัรัะที่บต่่อสัิ�งแวด้ล้อม

ต่ั �งแต่่แหล่งกัำาเนิด้รัวมถั่งกัารัใช้แบบจัำาลองกัารัฟุ้ งกัรัะจัาย์ข้อง

อากัาศู เพ้�อปีรัะเมินผิลกัรัะที่บด้้านคณุภ์าพอากัาศูจัากัแหลง่กัำาเนิด้

ไปีสัู่จัุด้รัับต่่างๆและใช้เป็ีนแนวที่างสัำาหรัับวางแผินพัฒนาและ

ควบคมุกัารัปีลด้ปีลอ่ย์ SO2 และ NOX ให้มีปีรัะสัทิี่ธิุ์ภ์าพมากัยิ์�งข้่ �น

อีกัที่ั �งมีกัารัต่รัวจัต่ดิ้ต่ามและต่รัวจัสัอบ โด้ย์เฝ้่ารัะวงัและต่รัวจัสัอบ

กัารัด้ำาเนินงานด้้านสัิ�งแวด้ล้อมให้สัอด้คล้องกัับแผินงานและเป้ีา

หมาย์ต่ลอด้จันให้มั�นใจัว่าชมุชนทีี่�อย์ู่รัอบข้้างจัะได้้รัับผิลกัรัะที่บอนั

เน้�องมาจัากักัารัด้ำาเนินงานน้อย์ทีี่�สัดุ้ และปีรัับปีรุังกัารัด้ำาเนินงานต่อ่

ไปี

 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 instal led and                                 

subsequently maintenance to ensure its pollution control                 

efficiency. 
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ปริมาณมล้สำารฝุ�นล้ะออง (Dust)(ppm)

2563            2564

นำ �าตั้าล Sugar

ไฟฟ้า 

Bio-mass Power

ปริมาณมล้สำารออกไซด็์ขั้องซัล้เฟอร์ (SO2)(ppm)

2563           2564

นำ �าตั้าล Sugar

ไฟฟ้า 

Bio-mass Power

ปริมาณมล้สำารออกไซด็์ไนโต่รเจน (NOX)(ppm)

2563            2564

นำ �าตั้าล Sugar

ไฟฟ้า 

Bio-mass Power

5.31

23.5

0.74

2.00

0.98
0.09



การจัด็การกากขั้องเสำ่ย่อุต่สำาห้กรรม 

 Industrial Waste Management

(306-2)

 เพ้�อให้ปีริัมาณวสััด้ทีุี่�เหล้อใช้จัากักัรัะบวนกัารัผิลิต่และ                

กัารับำารุังรัักัษัาข้องกัลุ่มบริัษััที่ฯ.มีปีริัมาณทีี่�ต้่องกัำาจัดั้น้อย์ทีี่�สัดุ้ 

กัลุม่บริัษััที่ฯจัง่ใสัใ่จัในกัารัควบคมุด้แูลกัารัใช้วสััด้อุปุีกัรัณ์ในกัารั

บำารุังรัักัษัาอย์่างมีปีรัะสัิที่ธิุ์ภ์าพและกัารัเล้อกัวิธีุ์กัารักัำาจัดั้วสััดุ้

เหล้อใช้ทีี่�สัง่ผิลกัรัะที่บต่่อสัิ�งแวด้ล้อมน้อย์ทีี่�สัดุ้โด้ย์ที่กุัแห่งจัะให้

ความสัำาคญักัับกัารัคดั้เล้อกัผิู้ รัับกัำาจัดั้และวิธีุ์กัารักัำาจัดั้ว่าต้่อง

ด้ำาเนินกัารัอย์่างรััด้กัุมและเป็ีนไปีต่ามทีี่�กัฎหมาย์กัำาหนด้.

นอกัจัากันี �ย์ังมีกัารัต่รัวจัติ่ด้ต่ามกัารักัำาจััด้ข้องผิู้ รัับกัำาจััด้.เพ้�อ

ให้มั�นใจัว่าวสััด้ทีุี่�ไม่ใช้แล้วจัากักัลุ่มบริัษััที่ฯจัะได้้รัับกัารักัำาจัดั้ทีี่�

ถัูกัต้่องและเหมาะสัมเป็ีนไปีต่ามมาต่รัฐานกัรัมโรังงาน

อตุ่สัาหกัรัรัมกัรัะที่รัวงอตุ่สัาหกัรัรัม 

 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.

การจัด็การขั้ย่ะไม�อันต่ราย่ (ต่ัน)
General Waste
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ใช้้ใหม/่ใช้้ซำ �า Reuse กำาจด้ี disposal
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ใช้้ใหม/่ใช้้ซำ �า Reuse กำาจด้ี disposal

7.3

0.6

10.06

การจัด็การขั้ย่ะอันต่ราย่ (ต่ัน) 
Hazardous Waste Management

8.47

0 0









 ความปีลอด้ภ์ยั์0อาชีวอนามยั์0และสัิ�งแวด้ล้อมกัลุ่มบริัษััที่ฯมีความ

หว่งใย์  และต่รัะหนกััถัง่ความปีลอด้ภ์ยั์ข้องคณุภ์าพชีวิต่ข้องพนกัังานทีี่�อาจัได้้

รัับผิลกัรัะที่บจัากักัารัด้ำาเนินงาน0สั่งเสัริัมสัขุ้ภ์าพและความปีลอด้ภ์ยั์สัขุ้ภ์าพ

และความปีลอด้ภ์ยั์ข้องผิู้ มีสั่วนได้้เสัีย์ข้องบริัษััที่มีความสัำาคญัเป็ีนอนัด้บัต้่น 

บริัษััที่จั่งด้ำาเนินงานโด้ย์ปีฏิิบตั่ิต่ามกัฎหมาย์ทีี่�เกีั�ย์วข้้องกับัสัขุ้ภ์าพและความ

ปีลอด้ภ์ยั์อย์า่งเคร่ังครััด้ และมุง่พฒันาย์กัรัะด้บัคณุภ์าพข้องบริัษััที่ ต่ั �งแต่ก่ัารั

ผิลิต่จันถั่งกัารัจัดั้จัำาหน่าย์..โด้ย์จัดั้ให้มีกัารัต่รัวจัสัอบรัะบบกัารัผิลิต่อย์่างต่่อ

เน้�อง เพ้�อความมั�นใจัในคณุภ์าพข้องสันิค้าแก่ัลกูัค้า..และกัารัด้แูลรัะบบปีฏิิบตั่ิ

งานในโรังงาน  เพ้�อความปีลอด้ภ์ัย์แก่ัพนักังาน กัลุ่มบริัษััที่นำ �าต่าลบุรีัรััมย์์                      

มีความหว่งใย์..และต่รัะหนกััถัง่ความปีลอด้ภ์ยั์ข้องคณุภ์าพชีวิต่ข้องพนกัังานทีี่�

อาจัได้้รัับผิลกัรัะที่บจัากักัารัด้ำาเนินงาน จั่งได้้มีกัารัที่บที่วนและร่ัางนโย์บาย์

ความปีลอด้ภ์ยั์..อาชีวอนามยั์..และสัิ�งแวด้ล้อมในปีี 2559 และบรัรัจัใุนคู่ม้อ

กัารักัำากับัด้แูลกิัจักัารัทีี่�ดี้และจัรัรัย์าบรัรัณธุ์ุรักิัจั ซึ่่�งคณะกัรัรัมกัารับริัษััที่ข้อง 

บมจั.นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์   

 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:

 

ด็�านสำังคัม
Social



นโย่บุาย่คัวามปล้อด็ภัย่ อาชุ่วอนามัย่ แล้ะสิำ�งแวด็ล้�อม
(403-1)

1. มุ่งมั�นมีสั่วนร่ัวมในความรัับผิิด้ชอบต่่อพนกัังานและสังัคม0เร้ั�องความปีลอด้ภ์ยั์และ

อาชีวอนามยั์ อย์า่งจัริังจังัและต่อ่เน้�อง

2. ปีลกูัฝั่งจิัต่สัำานก่ัในเร้ั�องความปีลอด้ภ์ยั์และอาชีวอนามยั์ ให้เกิัด้ข้่ �นในหมูพ่นกัังานที่กุั

รัะด้บัอย์า่งจัริังจังั

3. ด้ำาเนินกัารัป้ีองกันัอบุตั่เิหต่0ุและควบคมุกัารัด้ำาเนินกัารัให้อย์ูใ่นเกัณฑ์์มาต่รัฐาน

4. จััด้หาหลักัเกัณฑ์์กัารัที่ำางานทีี่�ปีลอด้ภ์ัย์ต่่อชีวิต่และที่รััพย์์สัินข้องพนักังาน0รัวมถั่ง

ความเพีย์งพอและคุณภ์าพข้องเคร้ั�องม้อเคร้ั�องใช้0และกัารัดู้แลบำารุังรัักัษัาอย์่าง

เหมาะสัม

5. กัำาหนด้ให้ปีฏิิบตั่ิต่ามกัฎแหง่ความปีลอด้ภ์ยั์ และสัวมใสัอ่ปุีกัรัณ์ป้ีองกันัอนัต่รัาย์สัว่น

บคุคลต่ามทีี่�กัลุม่บริัษััที่ฯ กัำาหนด้

6. ให้ความรู้ัและฝ่่กัอบรัมพนกัังาน0รัวมที่ั �งสัร้ัางความต่รัะหนกััให้แก่ัพนกัังานในเร้ั�องสัิ�ง

แวด้ล้อม

7. ด้ำาเนินธุ์ุรักิัจัด้้วย์ความใสั่ใจัและคำาน่งถั่งผิลกัรัะที่บต่่อที่รััพย์ากัรัธุ์รัรัมชาต่ิและสัิ�ง

แวด้ล้อม 

8. สันบัสันนุให้พนกัังานมีสัว่นร่ัวมในกัารัที่ำากิัจักัรัรัมเพ้�อรัักัษัาสัิ�งแวด้ล้อม อาทิี่ กิัจักัรัรัมด้้าน

กัารัลด้กัารัใช้ และนำากัลบัมาใช้ใหม่

Policy on Safety, Occupational Health and Environment
1. To responsible for staffs and society on safety and occupational health

2. To cultivate consciousness on safety and occupational health among staffs at all level

3. To ensure the preventive and control practices are up to the standard

4. To ensure the readiness of safety equipment

5. To ensure operational staffs’ practices in consistence with safety standard

6. To regularly train staffs on safety practices

7. To conduce business with consciousness on  environmental prevention

8. To support staffs’ environmental prevention activities



แนวที่างปฏิบุัต่ิเรื�องการด็่แล้คัวามปล้อด็ภัย่
แล้ะอาชุ่วอนามัย่ให้้แก�พันักงาน

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

1. ก่ัอนเริั�มงานจัะให้กัารัอบรัมและความรู้ัเกีั�ย์วกับัความปีลอด้ภ์ยั์0และชี �บ่งจัุด้อนัต่รัาย์ข้องแต่ล่ะแผินกัเพ้�อให้

พนกัังานรัะวงัข้ณะปีฏิิบตั่งิาน

2. มีกัารัปีรัะเมินสัภ์าพหน้างานเพ้�อหาอปุีกัรัณ์ป้ีองกันัอนัต่รัาย์ทีี่�เหมาะสัมให้พนกัังานสัวมใสั่

3. มีกัารัแต่ง่ต่ั �งคณะกัรัรัมกัารัความปีลอด้ภ์ยั์อาชีวอนามยั์และสัภ์าพแวด้ล้อมในกัารัที่ำางานข้่ �นมา

4. บริัหารัและด้ำาเนินงานด้้านความปีลอด้ภ์ยั์ต่ามแผินงานความปีลอด้ภ์ยั์ปีรัะจัำาปีี

5. มีกัารัต่รัวจัปีรัะเมินด้้านความปีลอด้ภ์ยั์ พร้ัอมหามาต่รักัารัป้ีองกันัและแก้ัไข้

6. จัดั้เต่รีัย์มและจัดั้หาอปุีกัรัณ์ป้ีองกันัรัะงบัอคัคีภ์ยั์0เพ้�อความปีลอด้ภ์ยั์ข้องพนกัังาน และเพ้�อป้ีองกันั

7. ป้ีองกัันความเสัีย์หาย์ทีี่�อาจัเกิัด้ข้่ �นกัับที่รััพย์์สัินกัรัณีเกิัด้ไฟไหม้และมีกัารัอบรัมให้ความรู้ัเกีั�ย์วกับักัารัด้บั

เพลงิและซ้ึ่อมแผินหนีไฟ

8. มีกิัจักัรัรัม Safety talk ก่ัอนเริั�มงานแต่ล่ะแผินกั

9. มีกัารัจัดั้นำ �าด้้�มทีี่�ถักูัสัขุ้ลกััษัณะให้พนกัังานเพีย์งพอต่อ่ความต้่องกัารั

10. มีกัารัจัดั้ห้องนำ �าทีี่�ถักูัสัขุ้ลกััษัณะให้พนกัังานเพีย์งพอต่อ่ความต้่องกัารั

11. มีกัารัต่รัวจัสัขุ้ภ์าพปีรัะจัำาปีีให้กับัพนกัังาน0เพ้�อเฝ้่ารัะวงักัรัณีพบผิู้ ผิิด้ปีกัต่ิ

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

2. Evaluating work space for appropriate safety equipment

3. Appointing Occupational Health and Environment Committee 

4. Enforcing annual safety plan

5. Assessing safety issues and preparing preventive measures

6. Preparing fire prevention equipment

7. Trining on fire prevention plan and practices

8. Organizing “Safety Talks” activities before working

9. Preparing adequate drinking water for staffs

10. Providing adequate hygienic restrooms for staffs

11. Providing annual medical checkup for staffs



กิจกรรมสำัปด็าห้์คัวามปล้อด็ภัย่

Safety week 

(403-5),(403-9)

 สัุข้ภ์าพและความปีลอด้ภ์ัย์ข้องผิู้ มีสั่วนได้้เสัีย์ข้อง
บริัษััที่มีความสัำาคัญเป็ีนอันด้ับต้่นบริัษััที่จั่งด้ำาเนินงานโด้ย์
ปีฏิิบตั่ิต่ามกัฎหมาย์ทีี่�เกีั�ย์วข้้องกับัสัขุ้ภ์าพและความปีลอด้ภ์ยั์
อย์า่งเคร่ังครััด้ และมุง่พฒันาย์กัรัะด้บัคณุภ์าพข้องบริัษััที่ ต่ั �งแต่่
กัารัผิลติ่จันถัง่กัารัจัดั้จัำาหนา่ย์ โด้ย์จัดั้ให้มีกัารัต่รัวจัสัอบรัะบบ
กัารัผิลติ่อย์า่งต่อ่เน้�อง เพ้�อความมั�นใจัใน  คณุภ์าพข้องสันิค้า
แก่ัลกูัค้า และกัารัด้แูลรัะบบปีฏิิบตั่งิานในโรังงาน เพ้�อความ
ปีลอด้ภ์ยั์แก่ัพนกัังาน
 นำ �าต่าลบุ รีั รััม ย์์ ไ ด้้จััด้ กิัจักัรัรัมเ พ้� อใ ห้พนักังาน
ต่รัะหนกััถั่งความปีลอด้ภ์ยั์ในกัารัปีฏิิบตั่ิงาน..เพ้�อลด้กัารัสัญู
เสัีย์..โด้ย์จัดั้รูัปีแบบกิัจักัรัรัมทีี่�ให้ที่ั �งสัารัะและความสันกุัสันาน 
ต่ลอด้จันกัารัให้รัางวลักับัแผินกัทีี่�ไมมี่อบุตั่เิหต่เุกิัด้ข้่ �น ปีรัะจัำาปีี 
2564และรัางวัลหัวหน้าแผินกัสัวมใสั่อุปีกัรัณ์ป้ีองกัันสั่วน
บคุคล(PPE) ดี้เด้น่ หร้ัอรัางวลั 5 สั  ดี้เด้น่ ปีรัะจัำาปีี 2564 
เป็ีนต้่น โด้ย์จัดั้งานร่ัวมกับัที่ั �งภ์าครััฐและเอกัชน อาทิี่ สัำานกัังาน
ปีรัะกันัสังัคม 
 นอกัจัากันั �นนำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ ย์งัได้้รัับรัางวลัชนะเลิศู 
สัาข้าสัถัานปีรัะกัอบกัารัดี้เด้่น ด้้านความปีลอด้ภ์ยั์และอาชีว
อนามัย์และสัภ์าพแวด้ล้อมในกัารัที่ำางานในปีี2559/2560  
จันถั่ง ปีี2561 รัะด้บัจังัหวดั้ จัากักัรัะที่รัวงแรังงาน 

 Health and safety of all stakeholders in the com-
pany is the most important issue. The company has oper-
ated 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 ex-
amination 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 Out-
standing Organization Awards on Safety, Occupational 
Health and Favorable Environmental Workplace in 2016, 
2017 and 2018.

อัต่ราเกิด็อุบุัต่ิเห้ตุ่ถึงขั้ั�นห้ยุ่ด็งาน (Lost Day Rate-LDR)

2563            2564

พนักงานชาย Male

พนักงานหญิง Female
1.6

1.2

อัต่ราการห้ยุ่ด็งานจากอุบุัต่ิเห้ตุ่ (Occupation Diseases Rate)

2563            2564

พนักงานชาย Male

พนักงานหญิง Female
1.22

1.34

อัต่ราการเสำ่ย่ชุ่วิต่จากอุบุัต่ิเห้ตุ่ (Fetalities Rate)

2563            2564

พนักงานชาย Male

พนักงานหญิง Female0 0 0 0

อัต่ราการขั้าด็งาน (Absent Rate)

2563           2564

พนักงานชาย Male

พนักงานหญิง Female0.04

0.02

อัต่ราการเกิด็อุบุัต่ิเห้ตุ่ (Injury Rate-IR)

2563            2564

พนักงานชาย Male

พนักงานหญิง Female
0.2

0

0.1

0

0.010

0.2
0.5

0.7
0.5









สำิที่ธุิมนุษย่ชุนแล้ะการปฏิบุัต่ิต่�อแรงงานอย่�างม่จริย่ธุรรม

Human Rights and Labor

 กัลุ่มบริัษััที่ฯเคารัพในสัิที่ธิุ์มนุษัย์ชนและกัารัปีฏิิบัต่ิให้ถัูกัต้่องต่าม

กัฎหมาย์  จัง่ได้้กัำาหนด้เร้ั�องสัทิี่ธิุ์ข้องพนกัังานและผิู้ มีสัว่นได้้เสัีย์ในคูม้่อกัารักัำากับั

ด้แูลกิัจักัารัทีี่�ดี้   และจัรัรัย์าบรัรัณธุ์รุักิัจัสัง่เสัริัมสัทิี่ธิุ์ข้ั �นพ้ �นฐานในกัารัที่ำางานให้เข้้ม

ข้้นกัวา่ทีี่�กัฎหมาย์กัำาหนด้ มีกัารัด้แูลด้้านสัขุ้ภ์าพและความปีลอด้ภ์ยั์แก่ัพนกัังาน

และผิู้ รัับเหมาผิ่านรัะบบกัารัจััด้กัารัด้้านอาชีวอนามัย์และความปีลอด้ภ์ัย์ต่าม

มาต่รัฐานถั่งกัรัะนั �นก็ัต่าม..พนกัังานและผิู้ มีสั่วนได้้เสัีย์สัามารัถัเสันอข้้อคิด้เห็น

เพิ�มเต่มิ หร้ัอแจ้ังข้้อร้ัองเรีัย์นมาย์งัปีรัะธุ์านกัรัรัมกัารั ธุ์รัรัมาภิ์บาล หร้ัอสัำานกััต่รัวจั

สัอบภ์าย์ในได้้ โด้ย์จัะมีกัารัแต่ง่ต่ั �งคณะกัรัรัมกัารัสัอบสัวนสัอบสัวนข้้อเที่จ็ัจัริังและ

แก้ัไข้ปัีญหาข้้อร้ัองเรีัย์นต่อ่ไปีกัลุม่บริัษััที่ฯ เช้�อวา่ “พนกัังาน” ที่กุัคนเป็ีนที่รััพย์ากัรั

ทีี่�มีค่ายิ์�งต่่อกัารัด้ำาเนินธุ์ุรักิัจั..จั่งมุ่งเน้นทีี่�จัะพฒันาที่กััษัะ..ฝี่ม้อและคณุภ์าพชีวิต่

ข้องพนกัังาน เพ้�อสัร้ัางกัำาลงัทีี่�เปีี� ย์มไปีด้้วย์คณุภ์าพให้กับัองค์กัรั เพรัาะกัลุม่

บริัษััที่ฯเล็งเห็นว่าพนักังาน..ค้อกัลไกัอันสัำาคัญยิ์�งและถ้ัอว่าเป็ีนเบ้ �องหลังข้อง

ความสัำาเร็ัจัที่ั �งหมด้ข้ององค์กัรั ซึ่่�งเป็ีนพลงัสัำาคญัทีี่�จัะผิลกััด้นัให้กัารัปีรัะกัอบธุ์รุักิัจั

ปีรัะสับความสัำาเร็ัจัอย์า่งต่อ่เน้�อง0กัารัต่อบแที่นพนกัังานทีี่�นอกัเหน้อจัากัเงินเด้้อน 

คา่จ้ัาง และคา่แรัง จัง่เป็ีนสัิ�งสัำาคญัทีี่�กัลุม่บริัษััที่ฯ ไมเ่คย์มองข้้าม เรัาจัง่มุง่คำานง่ถัง่

หลกััจัริัย์ธุ์รัรัมในกัารัปีรัะกัอบธุุ์รักิัจั0รัวมไปีถั่งปีรัะโย์ชน์ต่่อผิู้ มีสัว่นได้้เสีัย์และกัารั

ปีรัะกัอบธุ์รุักิัจัทีี่�ต่ั �งอย์ูใ่นหลกััความเป็ีนธุ์รัรัม ถ้ัอเป็ีนหลกััสัำาคญัข้องกัลุม่บริัษััที่ฯ 

มาโด้ย์ต่ลอด้ อีกัที่ั �งย์งัมีกัารับริัหารังานด้้วย์ความโปีร่ังใสั ่ ด้้วย์หลกััธุ์รัรัมาภิ์บาล

และจัริัย์ธุ์รัรัม ซึ่่�งถ้ัอเป็ีนความภ์าคภ์มิูใจัข้องกัลุม่บริัษััที่นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์

 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.







 กัารัปีฏิิบตั่ิต่ามกัฎหมาย์แรังงานและรัะเบีย์บข้้อบงัคบัเป็ีนข้้อต่กัลงเบ้ �องต้่นทีี่�พนกัังานทีุ่กัคนต้่องปีฏิิบตั่ิ
ต่าม โด้ย์ไม่ข้ดั้ต่่อหลกััจัริัย์ธุ์รัรัม กัฎหมาย์ มุ่งเน้นให้บคุลากัรัต่ั �งอย์ู่ในศีูลธุ์รัรัมจัารีัต่ปีรัะเพณีอนัดี้งามข้องสังัคม 
ซึ่่�งนำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ มีนโย์บาย์สัง่เสัริัมกัารัปีฏิิบตั่ติ่ามกัฎหมาย์ ด้งันี �    
1. ได้้ปีฏิิบตั่ิต่ามกัฎหมาย์ และรัะเบีย์บข้องรัาชกัารัมาโด้ย์ต่ลอด้ ที่ั �งในเร้ั�องกัารัจ้ัางงาน ชั�วโมงกัารัที่ำางาน คา่แรัง 

คา่จ้ัาง และเง้�อนไข้ต่า่งๆทีี่�เกีั�ย์วกับักัฎหมาย์แรังงาน เชน่ กัารัไมจ้่ัางแรังงานเด้ก็ั ที่ั �งในไร่ัอ้อย์และโรังงาน ไม่
จ้ัางแรังงานผิิด้กัฎหมาย์ ไมเ่อาเปีรีัย์บแรังงาน เป็ีนต้่น 

2. ได้้กัำาหนด้ให้พนกัังานมีวนัหย์ดุ้ปีรัะจัำาสัปัีด้าห์ วนัหย์ดุ้ต่ามปีรัะเพณี วนัหย์ดุ้พกััผิอ่นปีรัะจัำาปีี ทีี่�เป็ีนไปีต่าม
ข้้อต่กัลงและกัฎหมาย์แรังงาน และมีสัวสััด้ิกัารัต่่างๆต่ามปีรัะกัาศูข้องบริัษััที่

3. มีนโย์บาย์ให้พนกัังานทีี่�ต้่องที่ำางานในวนัหย์ดุ้หร้ัอที่ำางานลว่งเวลา จัะต้่องได้้รัับความยิ์นย์อมจัากัผิู้บงัคบั
บญัชาและต่วัพนกัังานเอง โด้ย์บริัษััที่จัะต้่องจั่าย์ค่าล่วงเวลาให้ต่ามทีี่�กัฎหมาย์กัำาหนด้ 

4. ให้สัทิี่ธิุ์�กัารัลาแก่ัพนกัังาน เชน่ ลาป่ีวย์ ลากิัจั ลาอปุีสัมบที่ ลาคลอด้ ลาเพ้�อที่ำาหมนั ลาเพ้�อรัับรัาชกัารัที่หารั 
(รัะด้มพล) ลาเพ้�อฝ่่กัอบรัมหร้ัอพฒันาความรู้ัความสัามารัถั ลาเมต่าจิัต่และอ้�นๆ ต่ามกัฎหมาย์ เป็ีนต้่น 

5. ได้้จัดั้สัวสััด้ิกัารัสัาธุ์ารัณปูีโภ์ค โครังสัร้ัางพ้ �นฐาน เชน่ บ้านพกััสัวสััด้กิัารั ไฟฟ้า นำ �าปีรัะปีา  รัถัรัับ-สัง่พนกัังาน 
ร้ัานค้าสัวสััด้ิกัารั สันามกีัฬา ห้องพย์าบาล ให้กับัพนกัังานอย์า่งเพีย์งพอ

6. จัดั้ให้มีเจ้ัาหน้าทีี่�ความปีลอด้ภ์ยั์รัะด้บัวิชาชีพ..ในกัารัวิเครัาะห์ต่รัวจัสัอบและต่ิด้ต่ามกัารัปีรัับปีรุัง จัดั้สัภ์าพ
แวด้ล้อมในพ้ �นทีี่�ที่ำางานให้ปีลอด้ภ์ยั์ต่อ่สัวสััด้ภิ์าพข้องพนกัังาน เชน่ กัารัปีฏิิบตั่งิานในพ้ �นทีี่�สังู พนกัังานจัะอย์ู่
ภ์าย์ใต้่กัารัควบคมุข้องเจ้ัาหน้าทีี่�ความปีลอด้ภ์ยั์ รัะด้บัวิชาชีพ และบริัษััที่ได้้จัดั้หาอปุีกัรัณ์ป้ีองกันัภ์ยั์สัว่นบคุคล 
ให้กับัพนกัังานทีี่�ปีฏิิบตั่งิานในพ้ �นทีี่�เสัี�ย์ง

7. ไมมี่กัารัเลอ้กัปีฏิิบตั่ติ่อ่ เช้ �อชาต่ ิศูาสันา และเพศู ในกัารัจ้ัางงาน กัารัปีฏิิบตั่ติ่อ่พนกัังานที่กุัคนอย์า่งเที่า่เทีี่ย์มกันั
8. นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ มุ่งทีี่�จัะด้ำาเนินธุ์ุรักิัจัด้้วย์ความซ้ึ่�อสัตั่ย์์ สัจุัริัต่ โด้ย์คำาน่งถั่งหลกัั ธุ์รัรัมาภิ์บาล และความโปีร่ัง

ใสั่ในกัารัที่ำางาน โด้ย์ไม่แสัวงหาผิลกัำาไรัอนัไม่ชอบธุ์รัรัมและข้ดั้ต่่อหลกัักัารัข้องกัฎหมาย์ ถัง่แม้จัะมีชอ่งวา่งที่าง
กัฎหมาย์ก็ัต่าม

 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.









ด็้านแรงงาน Labor

1. ปีฏิิบตั่ติ่อ่พนกัังานต่ามกัฎหมาย์แรังงานและข้้อบงัคบัต่า่งๆทีี่�เกีั�ย์วข้้องอย์า่งเป็ีนธุ์รัรัมและเที่า่เทีี่ย์ม 

2. ไม่เล้อกัปีฏิิบตั่ิ และปีฏิิบตั่ิด้้านกัารัจ้ัางงานอย์่างเที่่าเทีี่ย์ม ที่ั �งกัรัะบวนกัารัสัรัรัหา กัารัจั่าย์ค่าต่อบแที่น 

สัวสััด้ิกัารั   เวลาที่ำางาน วนัหย์ดุ้ กัารัมอบหมาย์งาน กัารัฝ่่กัอบรัม และกัารัปีรัะเมินผิลงาน เป็ีนต้่น 

3. ไมใ่ช้แรังงานเด้ก็ั แรังงานต่า่งด้้าวทีี่�ผิิด้กัฎหมาย์  หร้ัอแรังงานจัากักัารัค้ามนษุัย์์                 

4. ห้ามมิให้ลงโที่ษัพนกัังานทีี่�เป็ีนกัารัที่ารุัณที่างร่ัางกัาย์หร้ัอจิัต่ใจั อาทิี่ กัารัคกุัคามข้ม่ขู้ ่ กัารักักััข้งัหนว่งเหนี�ย์ว               

หร้ัอกัารัใช้ความรุันแรังอ้�นใด้ 

5. มีกัรัะบวนกัารัสัอบสัวนความผิิด้พนกัังานอย์า่งถักูัต้่อง และเป็ีนข้ั �นต่อนชดั้เจันก่ัอนเลกิัจ้ัางพนกัังาน เพ้�อให้

ที่กุัคนได้้รัับความเป็ีนธุ์รัรัมสังูสัดุ้ 

6. ในกัารัว่าจ้ัางบริัษััที่ผิู้ รัับเหมามาด้ำาเนินกัารัใด้ๆ ให้แก่ักัลุ่มบริัษััที่ฯจัะพิจัารัณาคัด้เล้อกัเฉพาะบริัษััที่                            

ทีี่�สัามารัถัปีฏิิบตั่ิถักูัต้่องต่ามกัฎหมาย์แรังงาน และกัฎหมาย์อ้�นทีี่�เกีั�ย์วข้้องได้้เที่า่นั �น และจัะหลีกัเลี�ย์งกัารัวา่

จ้ัางบริัษััที่รัับเหมาใด้ ๆ ทีี่�มีปีรัะวตั่ิกัรัะที่ำาผิิด้กัฎหมาย์แรังงาน กัฎหมาย์อ้�น ๆ หร้ัอเสัี�ย์งต่อ่กัารัที่จุัริัต่และ

คอร์ัรััปีชั�น 

1. Treat the employees according to the labor laws and regulations with fairly and equally.

2. No discrimination, and equal employment practice in recruitment, compensation, welfare, working 

time, holiday, assignment, training, and performance assessment, etc.

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

4. Do not punish employees physically and mentally or other violent methods such as threats, detain-

ment, 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.





 ต่ั �งแต่ปี่ี 2559 จันถัง่ปัีจัจับุนั กัลุม่บริัษััที่นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ มุง่มั�นและรัณรังค์ต่อ่ต้่าน

กัารัใช้แรังงานเด้็กัในไร่ัอ้อย์โด้ย์ได้้ลงนามข้้อต่กัลงความร่ัวมม้อกัารัป้ีองกัันและแก้ัไข้

ปัีญหาแรังงานเด้็กัและแรังงานทีี่�ถัูกับังคับ ร่ัวมกัับหน่วย์งานภ์าครััฐจัังหวัด้บุรีัรััมย์์                        

และสัมาคมชาวไร่ัอ้อย์จังัหวดั้บรีุัรััมย์์ ต่ั �งแต่ว่นัทีี่� 18 มีนาคม 2559 เพ้�อร่ัวมกันัรัณรังค์ต่อ่

ต้่านกัารัใช้แรังงานเด้ก็ั และสัร้ัางความต่รัะหนกััให้แก่ัเกัษัต่รักัรั สังัคม และที่กุัภ์าคสัว่นเหน็

ถั่งปัีญหาและร่ัวมกันัหาแนวที่างป้ีองกันัแก้ัไข้อย์่างจัริังจังัต่่อไปี0โด้ย์บริัษััที่ได้้ที่ำากิัจักัรัรัม

ลงพ้ �นทีี่�เข้ต่สัง่เสัริัมกัารัปีลกูัอ้อย์ข้องบริัษััที่ เพ้�อรัณรังค์กัารัต่อ่ต้่านแรังงานเด้ก็ั พร้ัอมต่ิด้

ป้ีาย์รัณรังค์ที่ั �งในเข้ต่สั่งเสัริัมกัารัปีลกูัอ้อย์และบริัเวณรัอบโรังงานอีกัที่ั �งร่ัวมกับัสัำานกัังาน

สัวสััด้ิกัารัและคุ้มครัองแรังงานจังัหวดั้บรีุัรััมย์์0ลงพ้ �นทีี่�เก็ับข้้อมลูปัีญหากัารัใช้แรังงานเด้็กั

ในไร่ัอ้อย์ทีี่�อย์ูใ่กัล้เคีย์งกับัสัถัานปีรัะกัอบกัารั ปัีจัจับุนักัลุม่นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ ย์งัคงด้ำาเนินกัารั

รัณรังค์ต่่อต้่านกัารัใช้แรังงานเด้็กั โด้ย์ได้้ข้อความร่ัวมม้อและสัร้ัางข้้อต่กัลงกับัชาวไร่ัอ้อย์ 

ซึ่่�งมีสัมาคมชาวไร่ัอ้อย์เป็ีนต่วักัลางในกัารัด้แูล และควบคมุชาวไร่ัอ้อย์ ในเร้ั�องด้งักัลา่ว 

 กัลุม่บริัษััที่ฯ ได้้สั้�อสัารัโด้ย์กัารัต่ิด้ป้ีาย์รัณรังค์ต่อ่ต้่านกัารัใช้แรังงานเด้ก็ั ต่ามเข้ต่

สั่งเสัริัมกัารัปีลกูัอ้อย์ ซึ่่�งเป็ีนหน่วย์งานข้องกัลุ่มบริัษััที่ฯ ทีี่�มีหน้าทีี่�ด้แูลและปีรัะสัานงาน 

ต่ลอด้จันให้ข้้อมลูแก่ัชาวไร่ัอ้อย์และเม้�อมีกัารัฝ่่กัอบรัมในหวัข้้อต่า่ง ๆ ย์งัได้้สัอด้แที่รักัเร้ั�อง

กัารัไม่ใช้แรังงานเด้็กัในกัารัอบรัม0รัวมที่ั �งรัณรังค์ผิ่านกัารัที่ำากิัจักัรัรัมร่ัวมกัับโรังเรีัย์น

ภ์าย์ในเข้ต่สัง่เสัริัมกัารัปีลกูัอ้อย์0และสัำานกััมวลชนสัมัพนัธ์ุ์และสั้�อสัารัองค์กัรัได้้บรัรัจัเุร้ั�อง

นี �ไว้ในแผินปีฏิิบตั่งิานปีรัะจัำาปีีอีกัด้้วย์

 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. 

การต่�อต่้านการใชุ้แรงงานเด็็กในไร�อ้อย่

BRR says no to child labour in a sugarcane plantation







การพััฒนาศักย่ภาพับุุคัล้ากร Human Resource Development

(403-2)

 บริัษััที่ นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ จัำากัดั้ (มหาชน)และบริัษััที่ในเคร้ัอ(กัลุม่บริัษััที่) มีแนวที่างในกัารัสัง่เสัริัมให้กัรัรัมกัารั

บริัษััที่ ผิู้บริัหารั และพนกัังานได้้รัับกัารัพฒันาความรู้ั ที่กััษัะ และศูกััย์ภ์าพ ทีี่�จัำาเป็ีนในกัารัปีฏิิบตั่งิานที่ั �งใน

ปัีจัจับุนัและในอนาคต่ เน้�องจัากักัลุม่บริัษััที่ต่รัะหนกััดี้วา่ ที่รััพย์ากัรับคุคลเป็ีนสันิที่รััพย์์ทีี่�มีคา่สังูสัดุ้ในกัารัด้ำา

เนินธุ์รุักิัจั ด้งันั �น แนวคดิ้เกีั�ย์วกับักัารัพฒันาบคุลากัรัควรัเป็ีนกัารัลงที่นุอย์า่งต่อ่เน้�องรัะย์ะย์าวกัลุม่บริัษััที่ได้้ด้ำาเนิน

กัารัพฒันาบคุลากัรัให้สัอด้คล้องกับันโย์บาย์และสัภ์าวกัารัณ์ ด้้วย์กัารัพฒันาความรู้ั ที่กััษัะ และคณุลกััษัณะทีี่�จัำา

เป็ีนข้องบุคลากัรั โด้ย์ใช้เคร้ั�องม้อในกัารัพฒันาบุคลากัรั ได้้แก่ั กัารัสัอนงาน (Coaching) กัารัแบ่งปัีนความรู้ั 

(Knowledge Sharing) และกัารัมอบหมาย์โครังกัารั (Project Assignment) เพ้�อให้บคุลากัรัสัามารัถันำาความรู้ัมา

ปีรัะย์กุัต์่ใช้ในกัารัปีฏิิบตั่งิาน ซึ่่�งจัะสัร้ัางความแข้็งแกัร่ังให้กับัองค์กัรั และรัองรัับกัารัเต่บิโต่ข้องธุ์รุักิัจั

 กัลุ่มบริัษััที่ได้้เล็งเห็นความสัำาคญัต่่อกัารัสัร้ัางและเต่รีัย์มความพร้ัอมด้้านบุคลากัรัทีี่�จัะมารัองรัับกัารั

ข้ย์าย์ต่วัที่างธุ์รุักิัจั..โด้ย์กัำาหนด้แนวที่างในกัารัพฒันาพนกัังานกัลุม่ผิู้ มีศูกััย์ภ์าพสังู (High Potential Development) 

โด้ย์คดั้เล้อกัจัากักัลุม่ทีี่�เป็ีนกัำาลงัสัำาคญัข้องหนว่ย์งาน หร้ัอ Key Person และได้้มีกัารักัำาหนด้แผินกัารัพฒันารัาย์

บคุคลทีี่�เหมาะสัม (Individual Development Plan : IDP) สัำาหรัับกัลม่ผิู้ มีศูกััย์ภ์าพสังู (High Potential..Develop-

ment)..ซึ่่�งพนกัังานทีี่�ได้้รัับกัารัคดั้เล้อกัจัะมีโอกัาสัในกัารัเรีัย์นรู้ัและพฒันาศูกััย์ภ์าพข้องต่นเอง..อาทิี่กัารัเรีัย์นรู้ั

งานจัากัฝ่่าย์ต่า่งๆ..ภ์าย์ในองค์กัรั..(Rotation) เป็ีนต้่น นอกัจัากันี �กัลุม่บริัษััที่ได้้ที่ำากัารัสัง่เสัริัมให้พนกัังานมีเวทีี่

แสัด้งออกัถัง่ศูกััย์ภ์าพ..โด้ย์มอบหมาย์โครังกัารัพิเศูษัทีี่�ทีี่�ท้ี่าที่าย์ อาทิี่ โครังกัารัด้้านกัารัพฒันานวตั่กัรัรัมเพ้�อต่อบ

สันองกัารัด้ำาเนินธุ์รุักิัจัหร้ัอกัารัผิลติ่ข้องกัลุม่บริัษััที่ฯ สัำาหรัับโครังกัารัทีี่�  ได้้รัับกัารัคดั้เล้อกั นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์.จัะให้กัารั

สันับสันุนเพ้�อเพ้�อให้สัิ�งผิลิต่หร้ัอนวตั่กัรัรัมข้องพนักังานนั �นสัามารัถันำามาใช้งาน และเกิัด้ปีรัะโย์ชน์ต่่อองค์กัรั

ได้้อย์่างแท้ี่จัริัง

 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.



การอบุรม Training
(404-2)

  ในปีี 2564 ทีี่�ผิา่นมา นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ ได้้จัดั้ที่ำาแผินอบรัมต่ามหลกัักัารับริัหารัด้้านคณุภ์าพ ISO 

9001: 2015 เป็ีนแนวที่างเบ้ �องต้่นในกัารัพฒันาบคุลากัรั ซึ่่�งครัอบคลมุที่ั �งด้้านสัำานกัังาน โรังงาน ฝ่่าย์ไร่ั

และหนว่ย์งานสันบัสันนุต่า่ง ๆ เพ้�อให้เกิัด้กัารัพฒันาอย์า่งต่อ่เน้�อง ต่ลอด้จันจัดั้ที่ำา Training courses 

ภ์าย์ในองค์กัรั โด้ย์จัดั้ให้มีกัารัพฒันาในกัลุ่มพนกัังานรัะด้บักัลุ่มบริัหารักัลุ่มจัดั้กัารัและกัลุ่มปีฏิิบตั่ิกัารั                 

จััด้ที่ำาหลักัสัูต่รั กัารัอบรัม ที่ั �งด้้านกัารัผิลิต่ กัารับำารุังรัักัษัา กัารัให้ความรู้ัด้้านเที่คโนโลยี์เกีั�ย์วกัับ

อตุ่สัาหกัรัรัมนำ �าต่าลและธุ์รุักิัจัพลงังานทีี่�เกีั�ย์วข้้อง ที่ั �งนี �หวัใจัสัำาคญัข้องกัารัฝ่่กัอบรัมและพฒันาบคุลากัรั ค้อ                                  

กัารัต่ิด้ต่ามและวดั้ผิลความรู้ัทีี่�ได้้รัับ รัวมถัง่กัารัถ่ัาย์ที่อด้ความรู้ัให้กับัผิู้ เกีั�ย์วข้้อง..โด้ย์มีแนวที่างพฒันาบน

หลกัักัารั 10/20/70 ซึ่่�งเช้�อมโย์งกับัรัะบบกัารับริัหารัสัาย์อาชีพกัลา่วค้อได้้รัับความรู้ัและที่กััษัะจัากักัารั

อบรัม ร้ัอย์ละ 10 จัากันั �นผิู้บงัคบับญัชาให้คำาแนะนำา/สัอนงาน อีกัร้ัอย์ละ 20 และร้ัอย์ละ 70 ต้่องนำาความรู้ั

และที่กััษัะทีี่�ได้้ไปีปีรัะย์กุัต์่ใช้ในงานทีี่�รัับผิิด้ชอบด้้วย์ต่นเอง หร้ัอแลกัเปีลี�ย์นความรู้ัและที่กััษัะใหมก่ับัผิู้ อ้�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 knowl-

edge 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’ sugges-

tion/teaching, and 70% learning from experience by applying the knowledge, exchanging that 

and new skills with others.

(403-1)

จำานวนชุั�วโมงอบุรมต่ามบุริษัที่ในเคัรือ (คัน/ป่)

Employee Training Hours/ Year

       BRR     BSF      BEC      BPC     BPP    KBF    SEW

12

9.52
3.42

51.05

11.9
6.96

33.24



การอบุรมเพัื�อเสำริมสำร้างคัวามร่้ Training to expand knowledge

 ในแต่ล่ะปีีที่กุัแผินกัจัะมีงบปีรัะมาณสัำาหรัับกัารัอบรัมภ์าย์นอกัข้องพนกัังานเพ้�อพฒันาความรู้ัที่างวิชาชีพ 

รัวมที่ั �ง มีกัารัจัดั้อบรัมภ์าย์ในบริัษััที่ ซึ่่�งจัดั้โด้ย์บริัษััที่เองหร้ัอกัารัเชิญผิู้ เชี�ย์วชาญจัากัภ์าย์นอกัมาเป็ีนวิที่ย์ากัรั

 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.

การร�วมมือกับุองคั์กรภาย่นอกเพัื�อพััฒนาพันักงาน

The Cooperation with external organizations for staff development
 กัารัร่ัวมม้อกัับศููนย์์พัฒนาฝี่ม้อแรังงาน ในกัารัฝ่่กัอบรัมพนักังาน หากัพนักังานผิ่านมาต่รัฐานข้อง                            

กัรัมพฒันาฝี่ม้อแรังงาน จัะได้้รัับกัารัปีรัับอตั่รัาเงินเด้้อนต่ามอตั่รัาข้ั �นต่ำ�าทีี่�กัรัมพฒันาฝี่ม้อแรังงานกัำาหนด้

  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 ac-

cording to the Department of Skill Development.

การให้้ทีุ่นศึกษาต่�อ Scholarships 
 บริัษััที่ให้ที่นุศูก่ัษัาต่อ่สัำาหรัับพนกัังานในรัะด้บัอดุ้มศูก่ัษัา และบณัฑิ์ต่ศูก่ัษัา ซึ่่�งมีเง้�อนไข้ให้พนกัังานนำา

ความรู้ักัลบัมาที่ำางานให้กับับริัษััที่ เพ้�อเป็ีนกัารัใช้ที่นุค้น

 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



กลุ้�มผ่้บุริห้ารระด็ับุสำ่ง Executive Level

 คณะกัรัรัมกัารับริัษััที่มีนโย์บาย์สัง่เสัริัมและอำานวย์ความสัะด้วกัให้มีกัารัฝ่่กัอบรัม และกัารัให้ความรู้ัแก่ั

กัรัรัมกัารับริัษััที่และผิเู้กีั�ย์วข้้องในรัะบบกัารักัำากับัด้แูลกิัจักัารัข้องกัลุม่บริัษััที่ ฯ อาทิี่กัรัรัมกัารับริัษััที่ กัรัรัมกัารัต่รัวจั

สัอบ และผิู้บริัหารั เป็ีนต้่น เพ้�อให้มีกัารัปีรัับปีรุังและพฒันากัารัปีฏิิบตั่งิานอย์า่งต่อ่เน้�องและมีปีรัะสัทิี่ธิุ์ภ์าพยิ์�งข้่ �นซึ่่�ง

กัรัรัมกัารับริัษัที่ขั้องบริัษััที่ ต้่องผิา่นกัารัอบรัมหลกััสัตู่รักัรัรัมกัารับริัษััที่ เชน่ 

 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                                                                                                                                           

สัำาหรัับกัลุม่ธุ์รุักิัจักัารัผิลติ่นำ �าต่าล โรังงานผิลติ่ไฟฟ้าชีวมวล โรังงานผิลติ่เอที่านอล

• 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  รุ่ันทีี่� 4 

• Boardroom success through financing &Investment

• กัารับริัหารัธุ์รุักิัจัแบบม้ออาชีพสัำาหรัับผิู้บริัหารัรัะด้บัสังู

• How to Develop a Risk Management Plan(HRP)

• Assist your BOD in Leading Through disruptions with CG Perspective หร้ัอ GC Code workshop

• Strategic CFO in Capital markets

• กัารัจัดั้กัารังานบคุคลชั �นสังู APM 

(404-1)

จำานวนชุั�วโมงอบุรมโด็ย่เฉล้่�ย่การฝึกอบุรมพันักงาน ต่�อป่/คัน

แบุ�งต่ามเพัศ

30.15 ชุั�วโมง  / 15.08 ชุั�วโมง

เพัศชุาย่     เพัศห้ญิง

แบุ�งต่ามล้ำาด็ับุชุั�น

               26.88 ชุั�วโมง

31.25 ชุั�วโมง

ผ่้บุริห้ารระด็ับุสำ่ง

                  

พันักงานบุริห้าร 

                   24.52 ชุั�วโมง

พันักงานที่ั�วไป
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 นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์มีเจัต่นารัมณ์ในกัารัมีสัว่นร่ัวมพฒันาสังัคมให้ย์ั�งย้์นเพ้�อสัร้ัางความเช้�อมั�น กัารัย์อมรัับและ

ความไว้วางใจัจัากัชุมชนและสังัคม ต่่อย์อด้สัร้ัางมูลค่าเพิ�มให้กัับชุมชนและสังัคม บนพ้ �นฐานแนวคิด้นโย์บาย์                             

ข้องบริัษััที่ฯ  ย์ด่้หลกััแนวปีฏิิบตั่ิ

 “การพััฒนาธุุรกิจคัวบุคั่�กับุการรักษาสำิ�งแวด็ล้้อม  

แล้ะสำร้างคัวามเจริญให้้กับุชุุมชุนอย่�างย่ั�งย่ืน” 

มุ่งมั�นทีี่�จัะจัะสัร้ัางให้ธุ์ุรักิัจัมีกัารัเต่ิบโต่อย์่างย์ั�งย้์น0ควบคู่กัับกัารัพัฒนาสัภ์าพชีวิต่ความเป็ีนอย์ู่ข้องเกัษัต่รักัรั

ชาวไร่ัอ้อย์และชมุชน ข้้างเคีย์งให้ดี้ข้่ �น จัง่ได้้ร่ัวมจัดั้ที่ำาโครังกัารัและกิัจักัรัรัมต่า่งๆร่ัวมกับัหนว่ย์งานภ์าย์นอกัที่ั �ง

เอกัชนและหน่วย์งานข้องรััฐทีี่�เป็ีนผิู้นำาด้้านความคิด้ ซึ่่�งเป็ีนโครังกัารัและกิัจักัรัรัมทีี่�ก่ัอให้เกิัด้ปีรัะโย์ชน์ต่่อชมุชน 

หนว่ย์งานเอกัชน หนว่ย์งานรััฐ รัวมถัง่ต่วับริัษััที่ฯ เองที่ั �งที่างต่รังและที่างอ้อม โด้ย์ได้้รัับความร่ัวมม้อจัากัหนว่ย์งาน

ต่า่งๆ เป็ีนอย์า่งดี้

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.

การพััฒนาชุุมชุนอย่�างย่ั�งย่ืน
Sustainable Community Development



 บริัษััที่ นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ จัำากัดั้ (มหาชน) เลง็เหน็ถัง่ความสัำาคญัข้องธุ์รุักิัจัให้เจัริัญเต่บิโต่ควบคูก่ับัชมุชนและ

สังัคมอย์่างย์ั�งย้์น โด้ย์มีกัรัะบวนกัารับริัหารัจัดั้กัารัสั่งเสัริัมวตั่ถัดุ้ิบอย์่างเป็ีนเลิศูด้้านวิชากัารัอนัจัะนำามาซึ่่�งความ

มั�นคงด้้านผิลผิลิต่อ้อย์และสัร้ัางชีวิต่ทีี่�ดี้แก่ัชาวไร่ัเพ้�อนำามาผิลิต่นำ �าต่าลและพลงังานที่ด้แที่นทีี่�ได้้มาต่รัฐานด้้าน

คณุภ์าพ ปีลอด้ภ์ยั์ และเป็ีนมิต่รักับัสัิ�งแวด้ล้อม ซึ่่�งเป็ีนไปีต่ามกัฎหมาย์ข้้อกัำาหนด้ต่่างๆทีี่�เกีั�ย์วข้้องอีกัที่ั �งนำาสัิ�งทีี่�

เหลอ้จัากักัารัปีลกูัอ้อย์และผิลผิลติ่นำ �าต่าล มาจัดั้กัารัให้เกิัด้ปีรัะโย์ชน์สังูสัดุ้เพ้�อให้บรัรัลนุโย์บาย์ด้งักัลา่วบริัษััที่ฯ จัะ

1. เสำริมสำร้าง วิธีุ์กัารัด้ำาเนินงานทีี่�เป็ีนแบบอย์า่งข้องกัารัพฒันาธุ์รุักิัจั ภ์าย์ใต้่กัรัอบธุ์รัรัมาภิ์บาลและจัรัรัย์าบรัรัณ

ที่างธุ์รุักิัจัข้ององค์กัรั

2. สำนับุสำนุนแล้ะพััฒนา เที่คโนโลยี์ทีี่�มีคณุภ์าพ ปีลอด้ภ์ยั์0เป็ีนมิต่รัต่่อสัิ�งแวด้ล้อม0ในกัารัผิลิต่สัินค้าให้เป็ีนไปี

ต่ามมาต่รัฐานต่ั �งแต่ต้่่นกัรัะบวนกัารัผิลติ่จันถัง่สัิ �นสัดุ้กัรัะบวนกัารัผิลติ่

3. เสำริมสำร้างแล้ะพััฒนาอาชุ่พัย์กัรัะด้ับคุณภ์าพชีวิต่ข้องคนในชุมชนต่ลอด้จันพนักังานโด้ย์ใช้โครังกัารัหร้ัอ

กิัจักัรัรัมต่า่งๆทีี่�ชมุชนและพนกัังานเป็ีนผิู้ มีสัว่นร่ัวมลงม้อปีฏิิบตั่ิพฒันาอย์า่งเหมาะสัม

4. มุ�งสำร้างเสำริมพััฒนาบุุคัล้ากร ให้มีความรู้ัความสัามารัถัในกัารัปีฏิิบตั่ิต่งิาน กัารัพฒันาสังัคมและสัิ�งแวด้ล้อม

ให้ควบคูไ่ปีกับัธุ์รุักิัจัอย์า่งย์ั�งย้์น

5. ให้้คัวามสำำาคััญ กับัสัทิี่ธิุ์สัว่นบคุคลและปีฏิิบตั่ติ่อ่ พนกัังานลกูัค้า ผิู้ มีสัว่นได้้เสัีย์  ด้้วย์ความเที่า่เทีี่ย์มกันั

6. สำ�งเสำริมแล้ะพััฒนา คณุภ์าพด้้านกัารัศูก่ัษัาแก่ัชมุชน

7. เฝ้าระวังแล้ะแก้ไขั้ปัญห้า สัทิี่ธิุ์กัารัใช้แรังงานเด้ก็ั

 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.

พัันธุกิจด็�านคัวามรับุผิด็ชุอบุต่�อสำังคัม
Mission Corporate Social Responsibility 





1. บรัรัเที่าความเด้้อด้ร้ัอนข้องชมุชนจัากัผิลกัรัะที่บข้องธุ์รุักิัจั เชน่ กัารัสันบัสันนุงบปีรัะมาณต่า่งๆ ต่ามความ

เหมาะสัม ต่ลอด้จันกัารัริัเริั�มมาต่รักัารัป้ีองกันัต่า่งๆ 

2. สั่งเสัริัมชมุชนให้มีอาชีพเสัริัม เช่น กัารัสัร้ัางศูนูย์์กัารัเรีัย์นรู้ัพร้ัอมที่ั �งสั่งเสัริัมอาชีพเสั้�อกักัที่อม้อแล้วมีกัารั

ต่่อย์อด้เพ้�อนำาไปีสัร้ัางผิลิต่ภ์ณัฑ์์อ้�นๆข้องชุมชนโศูกัดู้่,กัารัสั่งเสัริัมอาชีพผ้ิาซึ่ิ�นตี่นแด้งที่อม้อชุมชนคบูอน            

ซึ่่�งที่ั �งเสั้�อกักัและผ้ิาซึ่ิ�นนี �เรัานำามาเป็ีนข้องทีี่�รัะล่กัเน้�องในวนัข้่ �นปีีใหม่ข้องบริัษััที่ โครังกัารัสั่งเสัริัมอาชีพ

เกัษัต่รัปีลอด้สัารัชมุชนโนนกัลาง กัลุม่สัง่เสัริัมอาชีพปีุ� ย์หมกััชมุชนโนนเต่า่ที่อง กัลุม่สัง่เสัริัมอาชีพต่ดั้เย์บ็

เสั้ �อผ้ิาชมุชนสัาวเอ้ กัลุม่วิสัาหกิัจัชมุชน เอสั.เอน็.ทีี่

3. สัิที่ธิุ์ความเที่่าเทีี่ย์มข้องคนในชุมชน เช่น กัารัจ้ัางบุคคลทีี่�ทีุ่พพลภ์าพในชุมชน  ในพ้ �นทีี่�ใกัล้เคีย์งสัถัาน

ปีรัะกัอบกัารั สัร้ัางทีี่�อย์ู่อาศูยั์ให้กัับผิู้ทีุ่พพลภ์าพในชุมชน

4. มอบโอกัาสัที่างกัารัศูก่ัษัาให้กับับตุ่รัหลานข้องคนในชมุชนทีี่�ด้้อย์โอกัาสั เชน่ มอบที่นุกัารัศูก่ัษัา,มอบอปุีกัรัณ์

กีัฬา สัร้ัางสันามกีัฬา เป็ีนต้่น

5. โครังกัารัค้นความรู้ัสัูเ่ย์าวชน ให้ความรู้ัด้้านกัารัคดั้แย์กัข้ย์ะ และพิษัภ์ยั์ข้องย์าเสัพต่ิด้,โรัคไข้้เล้อด้ออกัและ

โรัคต่า่งๆ ภ์าย์ในชมุชน และ กัารัรัณรังค์กัารัไมใ่ช้แรังงานเด้ก็ัในไร่ัอ้อย์

6. ด้แูลสัขุ้ภ์าพให้กับัคนในชมุชน เชน่ โครังกัารัหนว่ย์แพที่ย์์เคล้�อนทีี่�,กัารัล้างถันน,นำ �าด้้�มเพ้�อชมุชน,และร่ัวม

กิัจักัรัรัมที่างด้้านกัารัสัง่เสัริัมสัขุ้ภ์าพต่า่ง 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.

การม่สำ�วนร�วมในชุุมชุน
Community Participation



 นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ ได้้ร่ัวมจัดั้กิัจักัรัรัมต่ามวนัสัำาคญัที่างศูาสันาและปีรัะเพณีต่า่ง ๆ ข้องชมุชนรัอบ ๆ สัถัาน

ปีรัะกัอบกัารัโด้ย์มุง่เน้นกัารัที่ำางานอย์า่งมีสัว่นร่ัวม ต่ั �งแต่ก่ัารัวางแผินจันถัง่กัารัลงม้อที่ำากิัจักัรัรัมรัะหวา่งกัลุม่

บริัษััที่ฯ  และชมุชน เชน่ กิัจักัรัรัมรัด้นำ �าด้ำาหวัผิู้ใหญ่ ซึ่่�งจัดั้ในชว่งวนัสังกัรัานต์่ข้องที่กุัปีี กิัจักัรัรัมวนัเข้้าพรัรัษัาเป็ีน

กิัจักัรัรัมทีี่�ที่างกัลุม่บริัษััที่นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ ได้้เข้้าร่ัวมโด้ย์กัารัจัดั้ข้บวนแหเ่ทีี่ย์นพรัรัษัา ปีรัะจัำาที่กุัปีี กิัจักัรัรัมโรังที่าน

ในวนัเข้้าพรัรัษัา กิัจักัรัรัมวนัลอย์กัรัะที่ง โด้ย์สันบัสันนุกัารัปีรัะกัวด้ข้บวนกัรัะที่ง และกัารัปีรัะกัวด้นางนพมาศู

ข้องเที่ศูบาลต่ำาบลหินเหล็กัไฟ กิัจักัรัรัมโรังที่านงานวันออกัพรัรัษัา กิัจักัรัรัมที่อด้กัฐินเพ้�อสัร้ัางศูาลา

กัารัเปีรีัย์ญ กิัจักัรัรัมวนัสังกัรัานต์่และวนัผิู้สังูอาย์ุ ณ วดั้ศูลิาเร้ัอง บ้านหินเหลก็ัไฟเป็ีนปีรัะจัำาที่กุัปีี กิัจักัรัรัมจิัต่

อาสัาพิที่กััษ์ัศูาสันสัถัาน ซึ่่�งที่กุักิัจักัรัรัมได้้รัับความร่ัวมม้อจัากัพนกัังานในกัลุม่บริัษััที่ฯ และชมุชนเป็ีนอย์า่งดี้ 

 ความรัับผิิด้ชอบต่อ่สังัคมข้องกัลุม่บริัษััที่นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ ค้อหน่�งในกัญุแจัสัำาคญัทีี่�จัะนำาองค์กัรัให้เต่ิบโต่

ไปีอย์า่งย์ั�งย้์นควบคูไ่ปีกับักัารัพฒันาสังัคม เศูรัษัฐกิัจัและวฒันธุ์รัรัมข้องปีรัะเที่ศูชาต่สิั้บไปี

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.

การสืำบุสำานประเพัณ่วัฒนธุรรม
Inheritance of Cultures and Traditions







 สัำานักัมวลชนสััมพันธ์ุ์และสั้�อสัารัองค์กัรัร่ัวมกัับพนักังานจิัต่อาสัาข้องแต่่ละบริัษััที่

ในเคร้ัอจััด้โครังกัารั “ค้นความรู้ัสัู่เย์าวชน ครัั �งทีี่� 6” ซึ่่�งจัดั้ต่ามโรังเรีัย์นในเข้ต่รััศูมี5กิัโลเมต่รั                          

รัอบสัถัานปีรัะกัอบกัารัปีรัะกัอบด้้วย์ โรังเรีัย์นบ้านสัาวเอ้ , โรังเรีัย์นบ้านหินเหลก็ัไฟ,โรังเรีัย์นบ้านคบูอน 

และโรังเรีัย์นบ้านสัรัะปีรัะคำา-ถัาวรั ซึ่่�งเป็ีนโครังกัารัทีี่�ให้ความรู้ัเกีั�ย์วกับัสัิ�งแวด้ล้อมและย์าเสัพต่ดิ้ 

กัารัรัณรังค์ต่่อต้่านกัารัใช้แรังงานเด้็กัในไร่ัอ้อย์ และกิัจักัรัรัมละลาย์พฤต่ิกัรัรัมรัะหว่างพนกัังาน 

นอกัจัากันั �นย์งัมีกิัจักัรัรัมให้ที่นุกัารัศูก่ัษัาต่ามโอกัาสัต่า่งๆ เป็ีนกัารัให้ที่นุในรัะด้บัปีรัะถัมศูก่ัษัา

และมธัุ์ย์มศูก่ัษัา เชน่ ให้ที่นุกัารัศูก่ัษัาแก่ันกััเรีัย์นในวนัเปิีด้ฤด้กูัารัผิลติ่ และในงานต่ามโอกัาสัต่า่ง ๆ 

รัวมถัง่กัารัสันบัสันนุกิัจักัรัรัม

“BRR ล้ด็เวล้าเร่ย่น เพัิ�มเวล้าร่้ สำ่�คัวามย่ั�งย่ืน”

 ให้แก่ัโรังเรีัย์นบ้านหนองข้วาง ซึ่่�งได้้เป็ีนต่วัแที่นภ์าคต่ะวนัออกัเฉีย์งเหน้อ เข้้าร่ัวม
งานศูลิปีะหตั่ถักัรัรัมนกััเรีัย์น ครัั �งทีี่� 70 และได้้รัับรัางวลัชนะเลศิูต่ดิ้ต่อ่กันัเป็ีนเวลา 7 ปีี โครังกัารั
จิัต่อาสัาเพ้�อพฒันาแหลง่เรีัย์นรู้ัข้องโรังเรีัย์นบ้านสัาวเอ้ รัวมที่ั �งย์งัได้้นำาร่ัองไปีสัูเ่ข้ต่พ้ �นทีี่�สัง่เสัริัมกัารั
ปีลกูัอ้อย์ข้องกัลุม่บริัษััที่ ไมว่า่จัะเป็ีนโครังกัารัเกัษัต่รัอินที่รีัย์์แบบบรูัณากัารัเพ้�ออาหารักัลางวนัข้อง
นักัเรีัย์นในเข้ต่สั่งเสัริัมกัารัปีลูกัอ้อย์ โครังกัารัสัร้ัางบ้านให้แก่ันักัเรีัย์นทีี่�ย์ากัจันในเข้ต่พ้ �นทีี่�สั่ง
เสัริัมกัารัปีลกูัอ้อย์เพรัาะกัลุม่บริัษััที่เช้�อวา่ “รัากัฐานข้องสังัคมทีี่�มีคณุภ์าพนั �นต้่องเริั�มจัากักัารั
ศูก่ัษัา”
 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”.

การสำนับุสำนุนการศึกษา
Education Support







 ในปีีทีี่�ผิ่านมา กัลุ่มบริัษััที่นำ �าต่าลบุรีัรััมย์์ จััด้ต่รัวจัสัุข้ภ์าพปีรัะจัำาปีีข้อง

พนกัังานข้องที่กุับริัษััที่ในเคร้ัอ โด้ย์พนกัังานที่กุัคนให้ความร่ัวมม้อในกัารัเข้้ารัับกัารั

ต่รัวจัสัุข้ภ์าพปีรัะจัำาปีีเป็ีนอย์่างดี้นอกัจัากันี �ย์ังมีกัารัจััด้กิัจักัรัรัมหน่วย์แแพที่ย์์

เคล้�อนทีี่� ครัั �งทีี่� 4 โด้ย์ต่รัวจัสัขุ้ภ์าพให้กับัปีรัะชาชนทีี่�อย์ูใ่นเข้ต่รััศูมี 1-5 กิัโลเมต่รั

รัอบๆ สัถัานปีรัะกัอบกัารั อีกัที่ั �งสัำานกััมวลชนสัมัพนัธ์ุ์และสั้�อสัารัองค์กัรั ย์งัได้้ลงพ้ �น

ทีี่�สัำารัวจัความเป็ีนอย์ู่ข้องชมุชนรัอบ ๆ สัถัานปีรัะกัอบกัารัเพ้�อเป็ีนกัารัสัร้ัางความ

สัมัพนัธ์ุ์กับัชมุชนให้มีความแนน่แฟ้นมากัยิ์�งข้่ �น และร่ัวมผิลติ่สั้�อสัง่เสัริัมสัขุ้ภ์าพให้

แก่ั โรังเรีัย์น โรังพย์าบาลสัง่เสัริัมสัขุ้ภ์าพต่ำาบล และหนว่ย์งานรัาชกัารัอ้�นทีี่�อย์ูร่ัอบๆ

สัถัานปีรัะกัอบกัารัเพ้�อสัร้ัางความสัมัพนัธ์ุ์ให้แนน่เเฟ้ยิ์�งข้่ �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. 



การสำ�งเสำริมสุำขั้ภาพัชุุมชุน
Health Services

จำานวนผ่�เขั้�าร�วมกิจกรรมห้น�วย่แพัที่ย่์เคัล้ื�อนที่่�

Health Check up participant graph
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 ด้้านสัาธุ์ารัณสัขุ้แก่ัคนในชมุชน โด้ย์ในปีี ทีี่�ผิา่นมาได้้จัดั้โครังกัารัหนว่ย์แพที่ย์์เคล้�อนทีี่� ครัั �งทีี่�6 ร่ัวมกับัโรัง

พย์าบาลสัง่เสัริัมสัขุ้ภ์าพต่ำาบลหินเหลก็ัไฟ และโรังพย์าบาลคเูม้องได้้ร่ัวมต่รัวจัสัขุ้ภ์าพข้องปีรัะชาชนรัอบ ๆ สัถัาน

ปีรัะกัอบกัารั โครังกัารัโรังเรีัย์นผิู้สังูอาย์เุที่ศูบาลต่ำาบลหินเหลก็ัไฟ เพ้�อสัง่เสัริัมกัารัเรีัย์นรู้ัต่ลอด้ชีวิต่ กัารัจัดั้กัารั

ศูก่ัษัา กัารัพฒันาที่กััษัะเพ้�อพฒันาคณุภ์าพชีวิต่ผิู้สังูอาย์ ุ และกิัจักัรัรัมข้องโรังเรีัย์นผิู้สังูอาย์จุัะเป็ีนเร้ั�องทีี่�ผิู้สังูอาย์ุ

สันใจัและมีความสัำาคญัต่อ่กัารัด้ำาเนินชีวิต่ ที่ั �งนี �เพ้�อชว่ย์เพิ�มพนูความรู้ั ที่กััษัะชีวิต่ทีี่�จัำาเป็ีนรัวมที่ั �งย์งัมีกัารัสัร้ัาง 

บ้านให้แก่ัผิู้ ด้้อย์โอกัาสัในชมุชมรัอบสัถัานปีรัะกัอบกัารั เพ้�อให้คนในชมุชนมีสัขุ้อนามยั์และคณุภ์าพชีวิต่ทีี่�ดี้ข้่ �น อีกั

ที่ั �งได้้บริัจัาคบรัรัจัภุ์ณัฑ์์ชานอ้อย์ จัำานวน 6,000 ชิ �น ให้กับับคุลากัรัที่างกัารัแพที่ย์์โรังพย์าบาลบรีุัรััมย์์ จั.บรีุัรััมย์์              

เพ้�อลด้ความเสัี�ย์งในกัารัต่ดิ้เช้ �อ Covid-19

 บริัษััที่ นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ จัำากัดั้ (มหาชน)และบริัษััที่ในเคร้ัอได้้จัดั้ที่ำาโครังกัารัสัง่เสัริัมกัารัเรีัย์นรู้ั และเผิชิญ

เหต่กุัรัณีฉกุัเฉิน จัากัวิกัฤต่ Covid-19 โด้ย์ จัดั้รัะบบกัารัพฒันา ให้ความรู้ัแก่ัผิู้บริัหารัและพนกัังาน ร่ัวมถัง่กัลุม่ผิู้ มี

สัว่นได้้เสัีย์อย์า่งเป็ี นรัะบบ ที่ั �งกัารัสั้�อสัารั กัารัลงพ้ �นทีี่�เชิงรุักั สัร้ัางความเข้้าใจั และจัดั้กิัจักัรัรัมรัณรังค์กัารัป้ีองกันั 

กัารัแพร่ัรัะบาด้อย์า่งต่อ่เน้�อง ต่ลอด้ที่ั �งปีี 2563 จัวบจันปัีจัจับุนัในปีี 2563 จัากัสัถัานกัารัณ์กัารัแพร่ัรัะบาด้ข้องเช้ �อ

ไวรััสั COVID-19 บริัษััที่เลง็เหน็วา่ในชว่งทีี่�ปีรัะเที่ศูและปีรัะชาชน อีกัที่ั �งเจ้ัาหน้าทีี่�ที่างกัารัแพที่ย์์ปีรัะสับภ์าวะวิกัฤต่

ด้งักัลา่ว บริัษััที่สัามารัถัเป็ีนสัว่นหน่�งในกัารัชว่ย์เหล้อสังัคมได้้จัง่ได้้จัดั้ที่ำาโครังกัารันำาบรัรัจัภุ์ณัฑ์์ชานอ้อย์บริัจัาค

ให้แก่ัโรังพย์าบาลต่า่ง ๆ เพ้�อลด้ความเสัี�ย์งในกัารัแพร่ัเช้ �อด้งักัลา่วโด้ย์สันบัสันนุโรังพย์าบาลต่า่ง ๆ ที่ั �งในจังัหวดั้

บรีุัรััมย์์ และใน จังัหวดั้อ้�น ๆ อาทิี่เชน่ โรังพย์าบาลบรีุัรััมย์์, สัถัาบนับำารัาศูนรัาด้รูั และโรังพย์าบาลรัามาธิุ์บดี้ เป็ีนต้่น

 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 im-

portant 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 im-

provement and emergency case management for the Covid-19 crisis. This activity was arranged for the 

executives, employees, and stakeholders systemically by highlighting communicating, proactive work-

ing, 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



 นอกัจัากันี � บริั ษัั ที่ย์ั งดู้ แลพนักังานร่ั วมกัับกัารัดู้แลชุมชนรัอบข้้ างโด้ย์กัารัจััด้หาวัคซีึ่ นป้ี องกััน

โควิ ด้ 19  ให้กับัพนกัังาน และร่ัวมกับัหนว่ย์งานภ์าครััฐและชมุชนโด้ย์รัอบพ้ �นทีี่�โรังงานในจังัหวดั้บรีุัรััมย์์ รัณรังค์ให้

ความรู้ั และสัร้ัางศูนูย์์พกััคอย์รัะด้บัอำาเภ์อให้กับัโรังพย์าบาลคเูม้อง จัำานวน 47 เตี่ย์ง ที่ั �งนี � เพ้�อไมใ่ห้เกิัด้ผิลกัรัะที่บ    

ทีี่�รุันแรังต่อ่กัารัด้ำาเนินธุ์รุักิัจัและวิถีัชีวิต่ความเป็ีนอย์ูข่้องชมุชน

 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.













 นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ ย์งัคงด้ำาเนินโครังกัารัสัง่เสัริัมอาชีพเพ้�อพฒันาคณุภ์าพชีวิต่อย์า่ง

ต่อ่เน้�อง นอกัจัากัโครังกัารัสัง่เสัริัมอาชีพในชมุชน โครังกัารัก่ัอสัร้ัางศูนูย์์กัารัเรีัย์นรู้ัเสั้�อกักัที่อ

ม้อในชมุชนโศูกัดู้ ่ โครังกัารัก่ัอสัร้ัางศูนูย์์กัารัเรีัย์นรู้ัผ้ิาซึ่ิ�นตี่นแด้งที่อม้อชมุชนคบูอนทีี่�มีกัารั

พฒันาอย์า่งต่อ่เน้�องในกัลุม่สัง่เสัริัมอาชีพมะลปิีลอด้สัารัชมุชนโนนกัลาง กัลุม่สัง่เสัริัมอาชีพ

ปีุ� ย์หมกััอินที่รีัย์์ชมุชนโนนเต่า่ที่อง และ กัลุม่สัง่เสัริัมอาชีพที่อผ้ิาชมุชนสัาวเอ้ นอกัจัากัชมุชน

แล้ว กัลุ่มบริัษััที่ฯ ย์ังข้ย์าย์ผิลไปีสัู่สัถัานศู่กัษัา โด้ย์กัารัสั่งเสัริัมกิัจักัรัรัมพัฒนาผิู้ เรีัย์น 

(BRR ลด้เวลาเรีัย์น เพิ�มเวลารู้ั สัูค่วามย์ั�งย้์น) ซึ่่�งเป็ีนโครังกัารัแปีรัรูัปีอาหารัข้องโรังเรีัย์น

บ้านหนองข้วาง สัำานกัังานเข้ต่พ้ �นทีี่�กัารัปีรัะถัมศูก่ัษัาบรีุัรััมย์์ เข้ต่ 4 เป็ีนกัารัสัง่เสัริัมให้เกิัด้

วิสัาหกิัจัชุมชนและโครังกัารั “นักัธุ์ุรักิัจัน้อย์มีคุณธุ์รัรัม นำาสัู่เศูรัษัฐกิัจัสัร้ัางสัรัรัค์”                              

เพ้�อให้ชมุชนและสัถัานศูก่ัษัาพ่�งพาต่วัเองได้้ เสัริัมสัร้ัางแนวคิด้ให้เกิัด้กัารัพฒันาอย์่างต่่อ

เน้�อง นอกัจัากันี �จัากักัรัณีวิกัฤต่ภิ์ยั์แล้งทีี่�เกิัด้ข้่ �นในปีรัะเที่ศูไที่ย์  ได้้สัง่ผิลกัรัะที่บเป็ีนวงกัว้าง 

 กัลุ่มบริัษััที่ฯ จั่งได้้สั่งเสัริัมนกััธุ์ุรักิัจัไร่ัอ้อย์ในพ้ �นทีี่�บริัเวณรัอบโรังงานให้มีผิลผิลิต่

ต่่อไร่ัสังูและมีคณุภ์าพดี้ด้้วย์หลกััวิชากัารัและความรัับผิิด้ชอบต่่อชาวไร่ั โด้ย์มีกัารัพฒันา

รัะบบบริัหารังานกัารัจัดั้กัารัเพ้�อความมั�นคงข้องผิลผิลิต่และผิลกัำาไรัข้องชาวไร่ั อีกัที่ั �งย์งั

พฒันานวตั่กัรัรัมเพ้�อเพิ�มศูกััย์ภ์าพข้ององค์กัรัและชาวไร่ัพร้ัอมกับักัารัสัง่เสัริัมกัารัเรีัย์นรู้ัข้อง 

บคุลากัรัและชาวไร่ัอ้อย์ให้เต่บิโต่มั�นคงไปีพร้ัอมกันั

 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.

การสำ�งเสำริมอาชุ่พัเพืั�อพััฒนาคุัณภาพัชุ่วิต่
Career Development for Better Living Condition 



 กัลุ่มบริัษััที่ต่รัะหนักัถั่งความรัับผิิด้ชอบต่่อชุมชนรัอบพ้ �นทีี่�ปีฏิิบัต่ิกัารัข้องกัลุ่ม

บริัษััที่ที่ั �งนี � จัง่ได้้ชว่ย์สัง่เสัริัมให้ชมุชนบริัเวณรัอบสัถัานปีรัะกัอบกัารัมีอาชีพเสัริัมนอกัเหน้อ

จัากัอาชีพเกัษัต่รักัรั ด้งันี �

• โครังกัารัสัง่เสัริัมอาชีพเกัษัต่รัปีุ� ย์หมกััอินที่รีัย์์ชมุชนโนนเต่า่ที่อง

• โครังกัารัสัง่เสัริัมอาชีพเกัษัต่รัอินที่รีัย์์ชมุชนโนนกัลาง (มะลปิีลอด้สัารั)

• โครังกัารัสัง่เสัริัมอาชีพกัลุม่ต่ดั้เย์บ็เสั้ �อผ้ิาชมุชนสัาวเอ้

• โครังกัารัสัง่เสัริัมอาชีพกัารัที่อผ้ิาซึ่ิ�นตี่นแด้งที่อม้อข้องชมุชนคบูอน

• วิสัาหกิัจัชมุชน เอสั เอน็ ทีี่

• โครังกัารัสัง่เสัริัมพฒันาคณุภ์าพชีวิต่ผิู้ พิกัารัร่ัวมกับัสัำานกัังานสัาธุ์ารัณสัขุ้อำาเภ์อคเูม้อง

 กัารัสัง่เสัริัมอาชีพในโครังกัารัด้งักัลา่วต่ามข้้างต้่นรัวมที่ั �งอาชีพอ้�น ๆ ให้แก่ัชมุชนบริัเวณ

รัอบๆ สัถัานปีรัะกัอบกัารัและเข้ต่สัง่เสัริัมกัารัปีลกูัอ้อย์ข้องกัลุม่บริัษััที่ เป็ีนกัารัสัร้ัางความ

เข้็มแข้็งให้แก่ัชาวบ้านในชมุชน อีกัที่ั �งย์งัสัร้ัางความเช้�อมนั ่ กัารัย์อมรัับ และความไว้วางใจั

ข้องชมุชนทีี่�มีต่อ่กัลุม่บริัษััที่อีกัด้้วย์

  The Company group is aware of the responsibility to the community around 

the nearby workplace of the Company group since thebeginning of the business; 

by promoting the supplementary occupations besides from the farmer career as 

below;

• Agricultural Occupation Promotion Project – Organic Composed Fertilizer by 

Non Tao Thong Community

• Organic Agricultural Occupation Promotion Project by Non Klang Community 

(Non-toxic Jasmine)

• Occupation Promotion Project –Handmade Reed Mat (Suea Kok) by Baan Sao Ae 

School

• Agricultural Occupation Promotion Project – Handmade Red-striped Bottom 

Sarong by Khoo BonCommunity

• S.N.T Community Enterprise

• The improvement of quality-of-life project for people with disabilities in                         

collaboration with Khu Mueang ProvincialPublic Health Offif ice

• Promoting the occupations as mentioned above and including other                                     

occupations to the communities nearby the workplace and

 The promotion area of sugarcane plantation of the Company group, can 

built the strength among the people in the communities, and it alsocreate the                 

confidence, acceptance, and reliability of the community towards the Company 

group as well.







 นำ �าต่าลบุรีัรััมย์์ ได้้มีสั่วนร่ัวมในกัารันำาปีรัะชากัรันกักัรัะเรีัย์นพันธุ์ุ์ ไที่ย์กัลับค้นสัู่

ธุ์รัรัมชาต่ิร่ัวมกับัองค์กัารัสัวนสัตั่ว์แห่งปีรัะเที่ศูไที่ย์โด้ย์ความร่ัวมม้อกับัภ์าครััฐและภ์าคเอกัชน

หลาย์แหง่ซึ่่�งกัารัเข้้าร่ัวมในโครังกัารันี �ถ้ัอวา่เป็ีนปีรัะวตั่ิศูาสัต่ร์ัใหมข่้องงานด้้านกัารัอนรัุักัษ์ัสัตั่ว์

ป่ีาข้องปีรัะเที่ศูไที่ย์ทีี่�พย์าย์ามพลิกัฟ้�นกัลุ่มปีรัะชากัรัสัตั่ว์ป่ีาทีี่�เคย์สัูญพนัธุ์ุ์จัากัธุ์รัรัมชาต่ิให้

กัลบัมาอีกัครัั �งหน่�ง อีกัที่ั �งย์งัเป็ีนกัารัเช้�อมต่อ่ถิั�นอาศูยั์และแผินทีี่�กัารักัรัะจัาย์ข้องปีรัะชากัรันกั

กัรัะเรีัย์นพนัธุ์ุ์ไที่ย์ในเอเชีย์ต่ะวนัออกัเฉีย์งใต้่ทีี่�เคย์ข้าด้หาย์ไปี รัวมที่ั �งลด้กัารัสัูญเสัีย์ความ

หลากัหลาย์ที่างชีวภ์าพและความหลากัหลาย์ที่างพนัธุ์กุัรัรัม ซึ่่�งจัะมีผิลดี้ต่อ่กัลุม่ปีรัะชากัรันกั

กัรัะเรีัย์นพนัธุ์ุ์ไที่ย์ในอนาคต่ นอกัจัากันี �ด้้วย์ความทีี่�นกักัรัะเรีัย์นพนัธุ์ุ์ไที่ย์เป็ีนสัตั่ว์ทีี่�สัญูพนัธุ์ุ์ไปี

แล้วต่ามธุ์รัรัมชาต่ิและมีถิั�นอาศูยั์จัำากัดั้อย์ู่เฉพาะกัลุม่แถับปีรัะเที่ศูเอเชีย์ต่ะวนัออกัเฉีย์งใต้่นั �น                

ที่ำาให้เป็ีนหน่�งในนกัทีี่�นกััด้นูกัจัากัปีรัะเที่ศูต่า่ง ๆ ที่ั�วโลกั รัวมถัง่ปีรัะเที่ศูไที่ย์เองให้ความสันใจั

 ความร่ัวมม้อจัากัที่กุัภ์าคสั่วนนั �นเกิัด้จัากักัารัต่รัะหนกััถั่งความสัำาคญัในกัารัอนรัุักัษ์ั

แหล่งอาศูยั์ ถิั�นทีี่�อย์ู่ และนกักัรัะเรีัย์นพนัธุ์ุ์ไที่ย์ซึ่่�งเป็ีน 1 ในสัตั่ว์สังวนข้องปีรัะเที่ศูไที่ย์ และได้้

เคย์สัญูพนัธุ์ุ์ไปีจัากัธุ์รัรัมชาติ่ข้องปีรัะเที่ศูกัว่า 50 ปีี จันก่ัอเกิัด้เป็ีนแหล่งเรีัย์นรู้ัแห่งใหม่ข้อง

จังัหวดั้บรีุัรััมย์์ ภ์าย์ในงานได้้มีกัารัปีลอ่ย์นกักัรัะเรีัย์นพนัธุ์ุ์ไที่ย์ค้นสัูพ้่ �นทีี่�ธุ์รัรัมชาต่เิพิ�มอีกั 10 ต่วั 

พร้ัอมกัันนี �ได้้มีกัารัจััด้แสัด้งนิที่รัรัศูกัารัและกิัจักัรัรัมฐานกัารัเรีัย์นรู้ัข้องกัลุ่มเคร้ัอข้่าย์ทีี่�

สันบัสันนุงานด้้านกัารัอนรัุักัษ์ัพ้ �นทีี่�ชุม่นำ �าและนกักัรัะเรีัย์นพนัธุ์ุ์ไที่ย์ ซึ่่�งจัะที่ำาให้ผิู้ ทีี่�มาร่ัวมงาน

และนกััที่่องเทีี่�ย์วได้้ที่รัาบถั่งความสัำาคญัข้องกัารัอนรัุักัษ์ัที่รััพย์ากัรัสัตั่ว์ป่ีาทีี่�สัำาคญัข้องปีรัะเที่ศู 

อนัจัะเป็ีนกัารัสัร้ัางความต่รัะหนกััในกัารัอนรัุักัษ์ั สัิ�งแวด้ล้อมและสัตั่ว์ป่ีาหาย์ากัข้องปีรัะเที่ศูให้

มีความย์งัย้์นต่ลอด้ไปี

 สัำาหรัับศูนูย์์อนรัุักัษ์ัพ้ �นทีี่�ชุม่นำ �าและนกักัรัะเรีัย์นพนัธุ์ุ์ไที่ย์ จังัหวดั้บรีุัรััมย์์ เป็ีนโครังกัารั

อนุรัักัษ์ัถิั�นอาศูัย์ข้องพันธุ์ุ์ พ้ชและพันธุ์ุ์สััต่ว์ทีี่�มีความสัำาคัญรัะด้ับโลกัในพ้ �นทีี่�ภ์าคกัารัผิลิต่

ข้องกัองทีุ่นสัิ�งแวด้ล้อมโลกัโด้ย์ได้้รัับงบปีรัะมาณสันับสันุนกัารัก่ัอสัร้ัางจัากันำ �าต่าลบุรีัรััมย์์ 

เพ้�อให้เป็ีนแหลง่เรีัย์นรู้ัแหง่ใหมที่ี่�สัำาคญัข้องจังัหวดั้บรีุัรััมย์์ และเป็ีนกัารัถ่ัาย์ที่อด้ความสัำาเร็ัจั

ในด้้านกัารัอนรัุักัษ์ัพ้ �นทีี่�ชุม่นำ �าและนกักัรัะเรีัย์นพนัธุ์ุ์ไที่ย์ ทีี่�มีความเช้�อมโย์งกับัวิถีัชมุชน และองค์

ความรู้ัท้ี่องถิั�นทีี่�สัอด้คล้องกับักัารัอนรัุักัษ์ัที่รััพย์ากัรัธุ์รัรัมชาต่สิัตั่ว์ป่ีาและสัิ�งแวด้ล้อม นอกัจัากันี � 

ย์งัจัะสัามารัถัต่อ่ย์อด้ในกัารัสัร้ัางโอกัาสัที่างด้้านเศูรัษัฐกิัจัและสัง่เสัริัมให้พฒันาเป็ีนแหลง่ที่อ่ง

เทีี่�ย์วเชิงนิเวศูเพ้�อเปิีด้โอกัาสัให้เย์าวชน ชมุชนท้ี่องถิั�น และปีรัะชาชนที่ั�วไปี ได้้มีแหลง่เรีัย์นรู้ั

ศูก่ัษัาด้งูานเกีั�ย์วกับักัารัอนรัุักัษ์ันกักัรัะเรีัย์นพนัธุ์ุ์ไที่ย์ ซึ่่�งเป็ีนรูัปีแบบกัารัเรีัย์นรู้ัแบบสัมัผิสััได้้

จัากัปีรัะสับกัารัณ์จัริังต่ามหลกััวิชากัารั ในปัีจัจับุนัความสัำาเร็ัจัข้องโครังกัารัปีลอ่ย์นกักัรัะเรีัย์น

พนัธุ์ุ์ไที่ย์ค้นสัูพ้่ �นทีี่�ธุ์รัรัมชาต่ทีิี่�องค์กัารัสัวนสัตั่ว์ได้้ด้ำาเนินงานมาต่ั �งแต่ปี่ี 2554 มีนกักัรัะเรีัย์น

พนัธุ์ุ์ไที่ย์ทีี่�ปีลอ่ย์ค้นสัูธุ่์รัรัมชาต่ไิปีแล้วจัำานวน 119 ต่วั และมีชีวิต่รัอด้จัำานวน 85 ต่วัโด้ย์มีนกัทีี่�

เกิัด้เองต่ามธุ์รัรัมชาต่จิัำานวน 20 ต่วั ซึ่่�งความสัำาเร็ัจัด้งักัลา่วเกิัด้จัากักัารัมีสัว่นร่ัวมข้องหนว่ย์

งานที่ั �งภ์าครััฐและเอกัชน รัวมที่ั �งชมุชนทีี่�ชว่ย์กันัด้แูลและอนรัุักัษ์ั 



คัวามห้ล้ากห้ล้าย่ที่างชุ่วภาพั
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’ conserva-

tion 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.



 นอกัจัากันั �น กัลุม่บริัษััที่ย์งัได้้ร่ัวมผิลกััด้นันโย์บาย์ Buriram Eco City “บรีุัรััมย์์ปีลอด้โฟม” โด้ย์จังัหวดั้

บรีุัรััมย์์ร่ัวมกับัองค์กัรัปีกัครัองสัว่นท้ี่องถิั�นที่ั �ง 208 แหง่ในพ้ �นทีี่�จังัหวดั้บรีุัรััมย์์นำาร่ัองให้ต่ลาด้ในเข้ต่พ้ �นทีี่�รัับผิิด้ชอบ

ปีลอด้โฟมและลด้กัารัใช้พลาสัต่ิกั เพ้�อให้ผิู้บริัโภ์คลด้ความเสัี�ย์งจัากัโรัคมะเร็ัง จัากัสัารัปีนเป้ี�อน สัารัอนัต่รัาย์ข้อง

อาหารัภ์าชนะโฟม ลด้มลพิษั ลด้กัารัทิี่ �งข้ย์ะทีี่�ย์ากัต่อ่กัารัย์อ่ย์สัลาย์และสัร้ัางสัรัรัค์สัิ�งแวด้ล้อมทีี่�ดี้เป็ีนกัารัลด้ความ

เสัี�ย์งต่อ่สัขุ้ภ์าพปีรัะชาชนในรัะย์าวภ์าย์ใต้่โครังกัารั Buriram Eco City “บรีุัรััมย์์ปีลอด้โฟม โด้ย์มีปีรัะเด้น็สัำาคญัใน

กัารัด้ำาเนินงาน เชน่ ต่ลาด้นดั้ทีี่�ได้้รัับอนญุาต่จัากัเจ้ัาพนกัังานท้ี่องถิั�น และต่ลาด้ทีี่�อย์ูใ่นความรัับผิิด้ชอบข้ององค์กัรั

ปีกัครัองสั่วนท้ี่องถิั�นที่กุัแห่งเป็ีนต่ลาด้ปีลอด้โฟมภ์าย์ในปีีพ.ศู.2568โด้ย์มีสัำานกัังานสั่งเสัริัมกัารัปีกัครัองสั่วนท้ี่อง

ถิั�นจังัหวดั้บรีุัรััมย์์เป็ีนหนว่ย์งานสันบัสันนุต่ามบที่บาที่ภ์ารักิัจั

 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.



บุที่สำรุป Conclusion

 นำ�าต่าล้บุุร่รัมย่์ ได้้นำาแนวคิด้ข้องปีรััชญา “นำ�าต่าล้สำร้างในไร�” อนัจัะมุง่ไปีสัูค่วามย์ั�งย้์นได้้นั �น องค์กัรัต้่องมีกัารั
ถ่ัาย์ที่อด้แนวคดิ้ด้งักัลา่วจัากัรุ่ันสัูรุ่่ันได้้อย์า่งบรูัณากัารัและมีความชดั้เจันทีี่�จัะต้่องกัารัสัร้ัางความย์ั�งย้์นให้กับั
องค์กัรัที่ำาให้นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ได้้เลง็เหน็วา่ ชมุชน เปีรีัย์บเสัม้อนบ้านหลงัหน่�งข้องนำ �าต่าลบรีุัรััมย์์ ทีี่�ต้่องคอย์ชว่ย์เหล้อ
เก้ั �อกัลูสัมาชิกัในบ้านข้องเรัา นำ �าต่าลบรีุัรััมย์์จัง่มีกัารัจัดั้กิัจักัรัรัมมวลชนสัมัพนัธ์ุ์ให้กับัชมุชนมาอย์า่งต่อ่เน้�อง โด้ย์
ครัอบคลมุกิัจักัรัรัม ด้งันี � 
    

 การสำ�งเสำริมสำุขั้ภาพั   การสำนับุสำนุนการศึกษา การสำ�งเสำริมสำุขั้ภาพัภาย่ในชุุมชุน   
การสำ�งเสำริมอาชุ่พัเพัื�อพััฒนาคัุณภาพัชุ่วิต่ขั้องคันในชุุมชุน  การสำืบุสำานวัฒนธุรรมประเพัณ่วัฒนธุรรมต่�าง 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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