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สำรจำกประธำนกรรมกำรบริหำร

ตลอดระยะเวลำ 50 ปีแห่งกำรพัฒนำและเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของน�้ำตำลบุรีรัมย์นั้น กำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจและกำร  

เตรยีมควำมพร้อมรบัมอืกับอปุสรรคต่ำงๆ ย่อมท�ำไม่ได้ หำกปรำศจำกรำกฐำนอนัแข็งแกร่งของบรษิทัฯ ซ่ึงก็คอื กลยทุธ์

ทำงธุรกิจทีเ่หมำะสม ควำมโปร่งใสและเป็นธรรมในกำรด�ำเนนิธุรกิจ ควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน ควำมรับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อม 

กำรดูแลเกษตรกรและชุมชนอย่ำงใกล้ชิด กำรยอมรับจำกสังคม และที่ส�ำคัญคือ  กำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนอย่ำงต่อ

เนื่อง สิ่งเหล่ำนี้นอกจำกจะเป็นรำกฐำนที่มั่นคงแล้วยังเป็นปัจจัยให้เกิดกำรพัฒนำร่วมกันและ สร้ำงคุณค่ำให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่ำยอย่ำงยั่งยืน

 การด�าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมของ

น�้าตาลบุรีรัมย์เป็นสิ่งท่ีส�าคัญยิ่งต่อการบริหารจัดการองค์กร

และต่อการพฒันาสงัคมในยคุปัจจบุนั การทีน่�า้ตาลบรุรีมัย์จะ

เติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นจ�าเป็นต้องมีเป้าหมายเชิงสังคมท่ี

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย เช่น การรักษาสิ่ง

แวดล้อม การสร้างความเสมอภาค  และความเป็นธรรมทาง

สงัคม การพฒันาเศรษฐกจิทีส่่งเสรมิ การกระจายรายได้  การ

ส่งเสรมิ และการยกระดบัคณุภาพชวีติของประชากรในสังคม 

การสร้างความสมัพันธ์ทีด่กีบักลุม่ผูมี้ส่วนได้เสยีขององค์กร อนั

ประกอบด้วย ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าต่างๆ 

ตลอดจนชุมชนที่อยู่แวดล้อมที่ตั้งขององค์กร โดยประเด็น

ต่างๆทีก่ล่าวมานีเ้ป็นเรือ่งส�าคญั และจ�าเป็นอย่างยิง่ทีน่�า้ตาล

บุรีรัมย์ได้ค�านึงถึง

 ในการด�าเนนิธรุกิจให้ประสบผลส�าเรจ็ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในปัจจุบันที่ผลส�าเร็จของการด�าเนินธุรกิจไม่ได้วัดจากผล

ประกอบการเพยีงอย่างเดยีว หากแต่วดัจากการตอบสนองต่อ

ความคาดหวงัของสงัคมด้วย ซ่ึงจะมส่ีวนส�าคญัต่อความอยูร่อด

และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในอนาคต การพัฒนา

องค์กรให้เตบิโตอย่างมัน่คง และมส่ีวนร่วมในการพฒันาสงัคม

และประเทศให้ยัง่ยนืน้ัน น�า้ตาลบุรรีมัย์ได้จดักจิกรรมด้านความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนือ่ง และได้ก�าหนดให้ความรบัผดิ

ชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ แผนงาน และ

กระบวนการด�าเนนิงานท่ีสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบับรษิทัและช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจขององค์กรใหก้าวไปสู่การ

เจรญิเติบโตอย่างเข้มแขง็ ทีส่�าคญั ผูบ้รหิารองค์กรต้องสร้าง

สมดุลระหว่างการด�าเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิง่แวดล้อมควบคูก่นัไป

Throughout BRR’s 50 years of development and steady 

growth, it can be said that business opportunity and the 

ability to  tackle any obstacles couldn’t have been             

possible without the strong foundation, namely the           

appropriate business strategy, transparency and good 

governance practices. Besides, we have also focused on 

working safety, environmental responsibility, cane growers 

and communities care and continuously      development 

of human resources. We believe these lead to the close 

collaboration of all stakeholders and of course                             

sustainable value creation for our business.

 Corporate responsibility work is essential for                         

organization management and the current social                   

development. To maintain sustainable growth, BRR has 

to set targets related to sustainable development, for 

example, environmental  preservation, fairness, income 

generation and living standard improvement. We aim            

to build strong  relationship with all stakeholders –                 

shareholders, consumers, business partners, staffs and 

neighboring communities. 

 To success in today business where profit is not 

only an answer, organization has to fulfill social expectation 

to prevail and ensure sustainable growth. BRR has                    

continuously  conducted CSR activities and set CSR as part 

of business strategy for strong future growth. Balance on 

business and social  responsibility is a delicate matter and 

needed to be maintained.  

Message from Chief Executive Officer
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 ตลอดปี 2558 น�้าตาลบุรีรัมย์ได้มุ่งเน้นการส่งเสริม

อาชีพเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน อาทิ                             

การส่งเสริมอาชีพเสื่อกกทอมือชุมชนโศกดู่ และอาชีพผ้าซ่ิน

ตีนแดงทอมือชุมชนคูบอน อีกทั้งเรายังได้ท�ากิจกรรมสร้าง

ความเขม็แขง็ของกลุม่คนในชมุชน และจัดกจิกรรมศึกษาดูงาน

เพือ่พฒันาและสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่ผลติภัณฑ์ ตลอดจนรบัซือ้

สนิค้าจากชมุชน เพือ่จดัท�าเป็นของทีร่ะลกึของบรษิทัเพือ่มอบ

ในเทศกาลปีใหม่ หรือในโอกาสต่างๆ    โดยบริษัทจะไม่หยุด

และร่วมพัฒนาสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น การยอมรับ และ

ความไว้วางใจจากชุมชนและสังคมต่อไป

 สุดท้ายนี้ ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ

เกษตรกรชาวไร่อ้อย ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า  พนักงาน และ

ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุท่าน ทีส่นบัสนนุและมส่ีวนช่วยพฒันาบรษิทั

ให้เจรญิก้าวหน้า บรษัิทจะยดึมัน่ด�าเนนิตามวสิยัทัศน์และพนัธ

กิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจน�้าตาลทราย และพลังงานทดแทนให้

เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับชุมชนและสังคมสืบไป 

 In 2015, Buriram Sugar PLC focused our CSR 

works on occupation development to enhance 

community members living conditions. Hand-made 

reed mat  occupation group was established in                    

Sokdu and   hand-made local sarong group was also 

established at Kubon community. Field trips were 

also held to further educated members on products’ 

value-added techniques and marketing. We also 

purchased some of their products to use as                         

Company’s New Year souvenirs. We are yet to finish 

this endeavor. We opt to grow with the communities 

and society.

 On behalf of BRR’s Board of Directors, I would 

like to sincerely express my gratitude to our cane 

growers, shareholders, trade partners, staffs and 

other stakeholders for all your supports throughout 

the year and we hope to count on your supports in 

the future as well. 

นำยอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ 
ประธำนกรรมกำรบริหำร

บริษัท น�้ำตำลบุรีรัมย์ จ�ำกัด(มหำชน)

Anant Tangtongwechakit
Chief Executive Officer
Buriram Sugar Public Company Limited
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จำกควำมรับผิดชอบต่อสังคม
สู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของน�้ำตำลบุรีรัมย์

From Corporate Social Responsibility To Sustainable Development
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 การจัดท�ารายงานความยั่งยืนน�้าตาลบุรีรัมย์ ประจ�า

ปี 2558 ฉบับนี้ แสดงถึงการรายงานด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมของน�้าตาลบุรีรัมย์ โดยแสดงถึงกรอบการด�าเนินงาน

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่าง มแีบบแผน ซึง่จะสอดคล้องกับ

ความมุ่งมั่นในการเป็นสถานประกอบการที่พัฒนาควบคู่ไป 

พร้อมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายที่ว่า

“กำรพัฒนำธุรกิจควบคู่กับกำรรักษำสิ่งแวดล้อม

และสร้ำงควำมเจริญให้กับชุมชนอย่ำงยั่งยืน”

 รายงานฉบับนี้จะสะท้อนถึงกรอบการด�าเนินธุรกิจท่ี

รับผิดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุมตั้งแต ่ประเด็นของ                        

ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ การจัดการด้าน                   

สิ่งแวดล้อม แรงงาน ผู้บริโภค สิทธิมนุษยชน การพัฒนาส่ง

เสรมิอาชพีชมุชนให้มคีวามยัง่ยนื ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่าง

ชัดเจน ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้จัดท�าจากข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง            

โดยสามารถตรวจสอบได้จากแหล่งข้อมูลท้ังจากภายในและ

ภายนอกของน�้าตาลบุรีรัมย์

 รายงานฉบับนี้ยังมีเนื้อหาสาระ ที่มีบทบาทส�าคัญใน

การสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการด�าเนินงานของน�้าตาล

บรุรีมัย์ ให้พนกังานได้น�าไปเป็นแนวทางในการประยกุต์ใช้กับ

งานด้าน “CSR” ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ซึ่งจะ

น�าไปสูก่ารด�าเนนิธรุกจิขององค์กรให้พฒันาต่อไปได้อย่างยัง่ยนื

 This 2015 Sustainable Report addresses BRR’s 

Corporate Social Responsibility works that had been 

done throughout the year. CSR works were conducted 

under the company CSR’s framework in consistent 

with the aspiration to become an organization grows 

in parallel with communities’ development in                    

sustainable basis, as stated on our policy:

“Growth in Business, Sound in Environment & 

Sustainability in Community Development”   

 This report reflects BRR’s CSR framework 

covering works on good governance, business ethics, 

environmental management, labor rights, consumer 

rights, human rights, stakeholder rights and                                  

occupation promotion program for neighboring                    

communities. Information presented in this report is 

fact and can be traced from sources both within and 

outside the company.

 This report consists of contents on the                      

Company’s CSR roles and guidance for staffs to apply 

to their daily works both within and outside                               

organization. The purpose is to achieve sustainable 

development goal. 

ส�ำนักมวลชนสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร บริษัท น�้ำตำลบุรีรัมย์ จ�ำกัด(มหำชน)
Office of Corporate Social Responsibility and Corporate Communications

Buriram Sugar Public Company Limited
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ก ำ ร จั ด ท� ำ ร ำ ย ง ำ น

 รายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report)               

ของบรษิทั น�า้ตาลบรุรีมัย์ จ�ากดั(มหาชน) ปี 2558 ได้จดัท�าขึน้เพ่ือ

เปิดเผยนโยบายกลยทุธ์ แนวทางการด�าเนินงาน ผลการด�าเนนิงาน 

ของประเด็น ธรรมาภิบาลและความเป ็นธรรมทางธุรกิจ                           

สทิธมินษุยชน และการปฏบิติัด้านแรงงาน การจดัการสิง่แวดล้อม 

ประเด็นผู้บริโภค การพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

อย่างยั่งยืนและผู้มีส่วนได้เสียโดยครอบคลุมผลการด�าเนินงาน

ระหว่าง วันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 

 รายงานแห่งความยั่งยืนถูกจัดท�าขึ้นเป็นฉบับแรก โดยจัด

ขึ้น ตามแนวทางการรายงาน ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(รายงาน 56-1 ส่วน 10)

 กระบวนการท�ารายงานฉบับนี้ค�านึงถึงหลักการก�าหนด

เนือ้หาตามแนวทางขอส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์โดยพจิารณาความครอบคลมุของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

บรบิทด้านความยัง่ยนื ความส�าคญัต่อบรษิทัฯ และผูม้ส่ีวนได้เสยี         

เกี่ยวกับ
รำยงำนฉบับนี้
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 สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรำยงำนฉบับนี้ For more information
ติดต่อ   ส�ำนักมวลชนสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร 

Contact Office of Corporate Social Responsibility and Corporate Communications

โทรศัพท์ Call (+66) 0-4465-9020-3 ต่อ ext 114

โทรสำร  Fax (+66) 0-4465-9020-3 ต่อ ext 130

The Making of This Report

 This 2015 Sustainability Report was produced to 

disseminate information on the Company’s strategy and 

practices on good governance and business ethics,                   

environment management, labor rights, consumers’ 

rights, human rights, extra occupation program for                  

neighboring communities and stakeholders’ rights from 

January 1, 2015 to December 31, 2015.

 The report was produced in accordance to                                  

the Securities and Exchange Commission of Thailand’s 

Report 56-1 Section 10’s guidance.

 Contents are in consistent with the Stock of                   

Thailand’s guidance with the realization on all                           

stakeholders’ rights and on sustainable context. Auditing 

process was conducted throughout and in consistent 

with information from each business unit.

     

About This
Sustainability Report
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นโยบำย
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม

 ตามนโยบาย CSR ของ บรษิทั น�า้ตาลบุรรีมัย์  จ�ากดั(มหาชน)  ด้วยความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างให้ธรุกจิ

มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยและชุมชน

ข้างเคียงให้ดีขึ้น บริษัท น�้าตาลบุรีรัมย์ จ�ากัด (มหาชน) จึงได้ก�าหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบ                

ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) ที่ยึดหลักแนวคิดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2507 คือ

 

 ภายใต้กรอบปณิธาน GCECS โปร่งใส รับผิดชอบ สิ่งแวดล้อม ชุมชน ยั่งยืน

 

     G - Governance    “โปร่งใสในกำรประกอบธุรกิจ”

     C - Commitment  “มุ่งมั่นรับผิดชอบ”

     E -  Environment  “รักษำสิ่งแวดล้อม”

     C - Community   “สู่จุดหมำยพร้อมชุมชน”

     S - Sustainable   “อยู่ด้วยกันอย่ำงยั่งยืน”

กำรพัฒนำธุรกิจควบคู่กับกำรรักษำสิ่งแวดล้อม
 และสร้ำงควำมเจริญให้กับชุมชนอย่ำงยั่งยืน”

”
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Policy
Corporate Social Responsibility

 With the aim to strive for sustainable business growth in parallel with cane                        

growers and communities’ members living standard improvement, BRR has initiated 

some sorts of practices since 1963 which nowadays called Corporate Social                                    

Responsibility (CSR):

 Under GCECS determination on transparency, environmental responsibility 

and sustainable community development

   G - Governance   “Conduct Business with Transparency”

   C - Commitment  “Determination to Responsibility”

   E -  Environment “Environmental Preservation”

   C - Community   “Go Along with Community”   

   S - Sustainable  “Stay Sustainability”

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

”
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 การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท  น�้าตาลบุรีรัมย์ จ�ากัด(มหาชน)                 

เริม่ต้นจากภายในองค์กร และขยายออกสูช่มุชนใกล้เคยีงตลอดจนสงัคมในระดับประเทศ  โดยมกีลยทุธ์

หลักในการด�าเนินงาน  4 ประการ ได้แก่

กลยุทธ์กำรด�ำเนินกำร
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม

11 sugar made in the field

1สร้างส�านึก จิตสาธารณะในพนักงาน และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม

ในโครงการจิตอาสาต่าง ๆ ของบริษัทฯ 

2เน้นการท�ากิจกรรมหรือโครงการ CSR กับชุมชนในเชิงลึกโดยใช้

ปรัชญา ”น�้ำตำลสร้ำงในไร่”

3ท�าโครงการ ร่วมกบั สถาบันเอกชนหรือราชการ องค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก�าไร

และชุมชนรอบๆบริเวณบริษัทฯ  ท่ีเป็นผู้น�าทางด้านความคิดทางสังคม

4น� าผลพลอยได ้ ท่ี เห ลือจากกระบวนการผลิตน�้ าต าลทราย                                              

ไปท�าโครงการด้าน CSR   ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯและสังคม



 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:

Strategy on 
Corporate Social Responsibility

1Create public mind awareness among staffs and encourage them to                   

participate in Company’s Public service projects

2Emphasis and apply “Sugar Made in the Field” philosophy on every 

CSR activities or projects.

3Initiate joint-projects with tradition and not-tradition opinion leaders government 

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

4Use sugar production’s by-products in CSR projects for society and                   

business benefits
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พันธกิจ
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัท น�้าตาลบุรีรัมย์ จ�ากัด(มหาชน) เล็งเห็นถึงความส�าคัญของธุรกิจให้เจริญเติบโตควบคู่กับ

ชมุชน  และสงัคมอย่างยัง่ยนื โดยมกีระบวนการบรหิารจดัการส่งเสรมิวัตถดิุบอย่างเป็นเลศิด้านวชิาการ

อนัจะน�ามาซึง่ความมัน่คงด้านผลผลติ อ้อย และสร้างชวิีตทีด่แีก่ชาวไร่ เพ่ือน�ามาผลติน�า้ตาลและพลงังาน

ทดแทนที่ได้มาตรฐานด้านคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย                  

ข้อก�าหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งน�าผลพลอยได้มาจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุนโยบาย

ดังกล่าวบริษัทฯ จะ

1. เสริมสร ้ำง วิธีการด�าเนินงานที่ เป ็นแบบอย ่างของการพัฒนาธุรกิจ                                 

ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจขององค์กร

2. สนับสนุนและพัฒนำ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ในการผลติสนิค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน ต้ังแต่ต้นกระบวนการผลติจนถงึสิน้สุด

กระบวนการผลิต

3. เสริมสร้ำงและพัฒนำอำชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตลอดจน

พนักงาน โดยใช้โครงการหรือกิจกรรมต่างๆท่ีชุมชนและพนักงานเป็นผู้มีส่วน

ร่วมลงมือปฏิบัติพัฒนาอย่างเหมาะสม

4. มุ่งสร้ำงเสริมพัฒนำบุคลำกร ให้มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงาน                    

การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ควบคู่ไปกับธุรกิจอย่างยั่งยืน

5. ให้ควำมส�ำคัญ กบัสทิธส่ิวนบคุคลและปฎบิตัต่ิอ พนกังาน ลกูค้า ผูม้ส่ีวนได้เสยี                

ด้วยความเท่าเทียมกนั

6. ส่งเสริมและพัฒนำ คุณภาพด้านการศึกษาแก่ชุมชน 

7. เผ้ำระวังและแก้ไขปัญหำ สิทธิการใช้แรงงานเด็ก
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Mission 
Corporate Social Responsibility

 BRR realizes the importance of expanding business and enhancing communities 

and society’s standard of living. We emphasis on raw material promotion by employing 

our experiences, knowledge and modern 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. Support and Develop  environment-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 to individual rights and a fairly treat of staff, customers 

and shareholders.

6. Support and Develop community education.

7. Prevent and Solve issues on child labor.
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ควำมเป็นมำ 
The Background

บริษัท น�้ำตำลบุรีรัมย์ จ�ำกัด(มหำชน) เดิมช่ือ บริษัท โรงงานน�้าตาลสหไทยรุ ่งเรือง (2506) จ�ากัด                              

(โอนกิจการมาจากห้างหุ้นส่วนจ�ากัดโรงงานน�้าตาลสหไทยรุ่งเรือง) จดทะเบียนก่อตั้ง เมื่อ  วันที่ 20 ธันวาคม 2506 

ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานน�้าตาลทรายแดงที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพัฒนาการ                   

และเหตุการณ์ที่ส�าคัญ ดังต่อไปนี้

2506/1963
ก่อตั้ง บริษัท โรงงานน�้าตาลสหไทยรุ่งเรือง (2506) จ�ากัด

Sahathairungruang Sugar Co., Ltd. was established.

ก่อตัง้ “BRD” บรษัิท บุรรีมัย์วจิยัและพฒันาอ้อย จ�ากัด เพือ่สนบัสนนุทางด้านวชิาการ
และการจดัการอ้อยสร้างความมัน่คงทางด้านผลผลติและสร้างชีวติท่ีดีให้แก่ชาวไร่อ้อย
Established Buriram Sugarcane Research and Development Co., Ltd. (BRD) to 
support academic aspect and cane management to stabilize agricultural products 
and improve life quality of farmers.

ก่อตั้ง “BSF” บรษัิท โรงงานน�า้ตาลบรีุรมัย์ จ�ากัด เพือ่ด�าเนนิกจิการซือ้ขายน�า้ตาลทราย
Established Buriram Sugar Factory Co., Ltd. (BSF) to conduct sugar trade business. 

ก่อตั้ง “BEC” บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ากัด เพื่อรองรับการด�าเนินกิจการด้านพลังงานในอนาคต
Established Buriram Energy Co., Ltd. (BEC) for support energy business in the future.

Buriram Sugar Public Co., Ltd  originally Sahathairungruang Sugar Co., Ltd. (1963)                                      

(transfer business from Sahathairungruang Sugar factory limited partnership) registered and estab-

lished on December 20, 1963 with 2 million Baht registered capital to operate sugar factory busi-

ness in Buriram. The significant events and developments in the past are  as follows:

เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท น�้าตาลบุรีรัมย์ จ�ากัด
Changed the Company name to 
Buriram Sugar Co., Ltd.
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BRR เปลีย่นเป็นการด�าเนนิกจิการ Holding Company ในขณะท่ี BSF ด�าเนนิกิจการผลติและจ�าหน่ายน�า้ตาล
ก่อตั้ง “KBF” บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ�ากัด เพื่อด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์
ก่อตั้ง “BPC” บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ�ากัด เพื่อรองรับการขยายกิจการด้านพลังงานไฟฟ้าชีวมวล
BRR increased its registered paid-in capital to 320 million Baht.
Established Key Brand Fertilizer Co., Ltd. (KBF), a organic fertilizer producer and distributor.

บริษัท น�้ าตาลบุรีรัมย ์ จ�ากัด แปลงสภาพเป ็น                
บริษัท น�้ำตำลบุรีรัมย์ จ�ำกัด(มหำชน)
Buriram Sugar Co.Ltd transfer to 
Buriram Sugar Public Company Limited.

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เมือ่ วนัพฤหัสบด ีท่ี 6 พฤศจกิายน 2557 ในนาม BRR
BRR has registered in The Stock Exchange of 
Thailand in November 6, 2014.

ก่อตั้ง  “BAE” บริษัท บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเอทานอล 

ก่อตั้ง “BPP” บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ�ากัด  เพื่อประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวล 

ก่อตั้ง ”BSP” บริษัท บุรีรัมย์ซุปเปอร์เพาเวอร์ จ�ากัด  เพื่อประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวล

 โดยอยู่ระหว่างการด�าเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับกิจการพลังงาน ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มด�าเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มด�าเนินธุรกิจ

Established Buriram Agro Energy Co., Ltd. (BAE), The objectives are produce

and sell ethanol. Recently is yet to start operations.

Established Buriram Power Plus Co., Ltd. (BPP) for producing biomass power. 

Currently, there has not started business operation 

because there is asking for license to produce electricity 

from the Energy Regulatory Commission (ERC).

Established Buriram Super Power Co., Ltd. (BSP) 

for supporting the operation of the energy 

in the future. Currently,

there has not started

business operation.
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ควำมโปร่งใส
และธรรมำภิบำลในกำรด�ำเนินธุรกิจ

Transparency and Good Governance
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ผู้ถือหุ้น

Shareholders

มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ และโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญทั้งข้อมูลทางด้าน             
การเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
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.

ลูกค้ำ

Consumers

ให้ความส�าคญัในการผลติ และจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์และการบรกิารทีม่คีณุภาพภายใต้เงือ่นไขทีเ่ป็นธรรม 
รวมทัง้การรกัษาความลบัของลกูค้า โดยไม่น�าไปเปิดเผยหรอืใช้ในประโยชน์ในทางมิชอบ
Emphasis on manufacturing and distribution of high quality products and services on                      
a fairness basis. Customers confidential is to be strictly kept.

พนักงำน

Staffs

ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ก�าหนดนโยบาย 
การดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาความรู้และ
ความสามารถของพนักงาน
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.

คู่ค้ำ และ
คู่สัญญำ

Trade Partners 

and Contractors

ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู ่สัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเป็นธรรม และมีจรรยาบรรณท่ีดี                 
ในการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฏหมายและกฏระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Follow rules, regulations and agreed contract on fairly basis.

คู่แข่ง

ทำงกำรค้ำ

Trade Competitors

ส่งเสรมินโยบายการแข่งขนัด้วยการค้าอย่างเสร ีและเป็นธรรม โดยจะปฏบิตัภิายใต้กรอบกตกิาการแข่งขนัทีดี่ 
Promote the fair and free competition policy.

ชุมชน 

และ              

 สิ่งแวดล้อม

Community 

and Environment

ให้ความส�าคญัและรบัผดิชอบต่อชมุชนและสังคม โดยสนบัสนนุกจิกรรมต่างๆ กบัชมุชนทีบ่ริษทัด�าเนนิ

ธรุกจิอยูต่ามโอกาส รวมทัง้ปฏบิตัติามกฏหมาย และระเบยีบข้อบงัคบัต่างๆ   ทีเ่ก่ียวข้องกับสิง่แวดล้อม

อย่างเคร่งครัด และวางแนวทางในการควบคมุผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง

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

as well as adhere to environmental law.

 น�้ำตำลบุรีรัมย ์ ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะ

ปฏบิตัติามมาตรการก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่ประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิของบริษทั และเป็นการสร้างความเชือ่มัน่ให้เกิดขึน้แก่

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้ก�าหนดนโยบายในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมหลักการที่ส�าคัญของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance )

 BRR emphasizes its works under good governance. Our Board of Directors dedicates to work under 

Good Corporate Governance initiated by the Stock Exchange of Thailand for the benefits of business,                      

shareholders and all parties. These include:
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สทิธิมนษุยชนและกำรปฏิบัติด้ำนแรงงำน
Human Rights and Labor Rights
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 น�า้ตาลบรีุรัมย์   ถอืว่า “พนกังาน” ทกุคนเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีายิง่ต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั  บรษิทัจงึมุง่เน้นทีจ่ะพฒันาทกัษะ 

ฝีมือและคุณภาพชีวิตของพนักงานเพื่อสร้างก�าลังที่เปี ่ยมไปด้วยคุณภาพให้กับองค์กร เพราะน�้าตาลบุรีรัมย์ เล็งเห็นว่าพนักงาน                                

คอื กลไกอนัส�าคญัยิง่ และถอืว่าเป็นเบือ้งหลังของความส�าเรจ็ท้ังหมดขององค์กร ซ่ึงเป็นกลไกส�าคัญท่ีจะผลกัดันให้การประกอบธรุกจิประสบ

ความส�าเรจ็ข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

 การตอบแทนพนักงานที่นอกเหนือจาก เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าแรง จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่น�้าตาลบุรีรัมย์ไม่เคยมองข้าม เราจึงมุ่งค�านึง

ถึงหลักจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมไปถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและการประกอบธุรกิจท่ีต้ังอยู่ในหลักความเป็นธรรม                    

ถือเป็น หลักส�าคัญของน�้าตาลบุรีรัมย์ มาโดยตลอด อีกทั้งยังมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส่ด้วยหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมนี้                   

ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของน�้าตาลบุรีรัมย์ด้วยการมุ่งที่ปฏิบัติตามแนวปณิธาน

”น�้ำตำลสร้ำงในไร่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน”  
 การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและระเบียบข้อบังคับเป็นข้อตกลงเบ้ืองต้นที่พนักงาน               

ทกุคนต้องปฏิบตัติาม โดยไม่ขดัต่อหลกัจริยธรรม กฎหมาย มุง่เน้นให้บคุลากรตัง้อยูใ่นศลีธรรมจารตี

ประเพณีอันดีงามของสังคม ซึ่งน�้าตาลบุรีรัมย์ มีนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้ 

1. ได้ปฏิบตัติามกฎหมาย และระเบยีบของราชการมาโดยตลอด ทัง้ในเรือ่งการจ้างงาน ชัว่โมงการ

ท�างาน ค่าแรง ค่าจ้าง และเงือ่นไขต่างๆท่ีเกีย่วกับกฎหมายแรงงาน เช่น การไม่จ้างแรงงานเดก็ 

ทัง้ในไร่อ้อยและโรงงาน ไม่จ้างแรงงานผดิกฎหมาย ไม่เอาเปรยีบแรงงาน เป็นต้น

2. ได้ก�าหนดให้พนักงานมีวันหยุดประจ�าสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อน                        

ประจ�าปี   ที่เป็นไปตามข้อตกลงและกฎหมายแรงงาน และมีสวัสดิการต่างๆตามประกาศของ

บริษัท

3. มีนโยบายให้พนักงานท่ีต้องท�างานในวันหยุดหรือท�างานล่วงเวลา จะต้องได้รับความยินยอม

จากผู้บังคับบัญชาและตัวพนักงานเอง โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้ตามที่กฎหมาย

ก�าหนด 

4. ให้สิทธิ์การลาแก่พนักงาน เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาอุปสมบท ลาคลอด ลาเพื่อท�าหมัน                               

ลาเพ่ือรบัราชการทหาร (ระดมพล) ลาเพือ่ฝึกอบรมหรอืพฒันาความรูค้วามสามารถ ลาเมตาจติ 

และอืน่ๆ ตามกฎหมาย เป็นต้น

5. ได้จัดสวัสดิการสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน เช่น บ้านพักสวัสดิการ ไฟฟ้า น�้าประปา              

รถรับ-ส่งพนกังาน ร้านค้าสวสัดกิาร สนามกฬีา ห้องพยาบาล ให้กบัพนกังานอย่างเพียงพอ 

6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ในการวิเคราะห์ตรวจสอบและติดตามการ

ปรับปรุง จัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ท�างานให้ปลอดภัยต ่อสวัสดิภาพของพนักงาน                     

เช่น  การปฏบิัติงานในพื้นที่สูง พนักงานจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเจา้หน้าที่ความปลอดภยั

ระดับวิชาชีพ และบริษัทได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานใน

พื้นที่เสี่ยง

7. ไม่มกีารเลอืกปฏิบตัต่ิอ เช้ือชาต ิศาสนา และเพศ ในการจ้างงาน การปฏบิตัต่ิอพนกังานทุกคน

อย่างเท่าเทียมกัน

 น�้าตาลบุรีรัมย์  มุ ่งท่ีจะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยค�านึงถึงหลัก                               

ธรรมาภบิาล และความโปร่งใส่ในการท�างาน โดยไม่แสวงหาผลก�าไรอนัไม่ชอบธรรมและขัดต่อหลัก

การของกฎหมาย ถึงแม้จะมีช่องว่างทางกฎหมายก็ตาม
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 At BRR, “employees” are valuable resources. The company aims to enhance their skills and life                 

quality to lift their moral and spirit. Human resources are one of the most crucial aspects for company success.

 Benefits, out of ordinary remuneration, is the thing we don’t overlook. We strictly follow the rules of 

good governance and fairness. Working under good governance and good business ethics are our proud. We 

also adhere to the philosophy

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 on                          

employment. BRR never abuses any labor law and regulations.

2. Holiday, traditional holiday, annual leave and, etc. are set inconsistence 

with labor law. 

3. Staffs who have to work during holiday, weekend must receive                    

permission from supervisors. Overtime is paid according to the law.

4. Staffs have the rights to take a leave on several categories according 

to Labor Protection Act, for example, sick, personal matters, enter 

monkhood, pregnant, sterilize, conscript, training, education, public 

services and others.

5. Accommodation with utility, transportation and medical care are 

provided to staffs.

6. Professional safety officers are employed to perform necessary                    

analysis, monitor and improve safety working conditions for staffs. For 

instance, safety officer will monitor staffs who work in the high risk 

areas. Necessary equipment is also provided to staffs.

7. There is no rule prohibiting BRR from hiring staffs of all races and            

religious. We emphasis our recruiting on equal treatment and each 

individual competence.

8. BRR conducts business according to good governance practices and                  

transparency. Inappropriate practices to seek profit are strictly prohibited.

“Sugar Made in The Field, Care Given to the Environment”
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ENVIRONMENT
กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
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ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม
 การด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื ในปัจจบุนั จะต้องประกอบด้วยการค�านึงถงึการเจรญิ เตบิโตทางธรุกิจและการด�าเนนิ

ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

-

 น�าผลพลอยได ้ที่ เหลือจากการผลิตน�้ าตาลทรายน�าไป                                  

สู ่โครงการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ                 

สิ่งแวดล้อม เช่น ได้มีการศึกษาและพัฒนาโครงการเพาะเห็ดฟางจาก

กากอ้อยและโครงการท�าอิฐประสานจากขี้เถ้ากากอ้อย ซ่ึงอยู่ระหว่าง

การศึกษาก่อนน�าผลไปเผยแพร่สู่ชุมชน

1. เผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน 

โดยการน�านวัตกรรมทีส่ร้างอยูแ่ล้วน�ามาเผยแพร่ให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วน

เสียได้รับรู้และน�าไปประยุกต์ใช้ เช่น การจัดระบบไร่ออนไลน์ที่มี

ประสทิธิภาพท�าให้นักส่งเสรมิและชาวไร่ ได้รบัทราบข้อมลูเกีย่วกบั

ผลผลิตในแปลงของตนเอง อีกท้ังยังสามารถระบุวันเวลา ในการ

เก็บเกี่ยวส่งผลให้ลดการเสื่อมคุณภาพของวัตถุดิบที่จะป้อนเข้า                 

สู่กระบวนการผลิตน�้าตาลได้

2. การคัดแยกขยะ การน�าของที่เหลือใช้น�ากลับมาใช้ใหม่ (และมีการ

ก�าจัดขยะอันตรายที่เป็นไปตามกรรมวิธีที่ถูกต้อง) เช่น การจัดการ

อบรมพนกังานเพือ่สร้างวนิยัในการคดัแยกขยะในสถานประกอบการ

3. ลดปรมิาณฝุน่ละอองในอากาศ เช่น สเปรย์น�า้ เพิม่มาตรการในการ

ป้องกันฝุ่นละออง

4. การรณรงค์การตัดอ้อยสด ไม่เผาอ้อย

5. โครงการ”คีบด้วยใจ” โดยการใช้อุปกรณ์เครื่องดักทรายจากการ

คีบอ้อย เพื่อให้ทรายร่วงออกมาก่อนแล้วจึงคีบอ้อยขึ้นรถบรรทุก 

โครงการน้ีจะสามารถช่วยลดปรมิาณทรายจากการขนส่งอ้อยเข้าสู่

กระบวนการหบีสกัด ช่วยลดความเสยีหายของเครือ่งจักร ท�าให้ลด

ต้นทนุในการซ่อมเครือ่งจักรและลดต้นทนุในการซ้ืออ้อยได้อกีด้วย 

ซ่ึงเป็นโครงการของ BRD ทีไ่ด้จัดท�าไว้ค่อนข้างได้ผลด ีจงึน�ามาเผย

แพร่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้รับทราบ

6. การสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น และโครงการปลูก

ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โครงการปล่อยพันธุ์

สัตว์น�้าลงสู่แหล่งน�้าเพื่อสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ

7. รับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกับชุมชน
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ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
 To achieve sustainable development and growth in today world, business has to adhere to 

environmental-friendly practices.
-

 By-products left from sugar production process are used 
as raw materials for communities’ occupation promotion                    
projects. Recently, BRR has implemented straw mushroom 
farming project by using bagasse left over from sugar factory as 
raw material to grow mushroom. BRR is currently conducting 
the study on using ash to build bricks. Other BRR’s                                             
environmental measures include:
1. Disseminate innovation and knowledge on resource and 

energy management to stakeholders to acknowledge and 
use. Innovation, for example, on-line cane field management, 
has been introduced and used by our extension officers to 
monitor cane development. The system also allows                      
management to know when to have the cane cut and sent 
to the factory to maintain its highest sweetness and quality.

2. Recycle of trash and elimination of dangerous substances 
with proper techniques are employed. Staffs are trained 
regularly to learn and implement this.

3. Water spraying devices are installed to detect and prevent 
the spread of dust. 

4. Campaign for fresh cane cutting to reduce cane burning.
5. “Cane Pinching by Heart” project, initiated by Buriram                

Sugarcane Research and Development Co., Ltd. (BRD), is 
using cane pinching machine equipped with sand detecting 
device to reduce amount of sand in cane before sending to 
factory. Sand usually disrupts sugar crushing process and 
sometime causes serious damage to machines. The project 
was a success as it reduced the cost of maintenance and 
helped increase sugar yield. 

6. Natural preservation spirit is indoctrinated to staffs’ mind. 
Nature preservation projects, for example, Tree Planting 
Project in Honor of Queen Sirikit and Releasing the Fish into 
Natural Water were implemented.

7. Regular meetings with community members were                               
conducted to exchange views and to hear their grievances.
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CONSUMER
ด้ำนผู้บริโภค
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 น�้าตาลบุรีรัมย์ให้ความส�าคัญในการผลิต จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม                        

มุ่งผลิตสินค้าที่ไม่ท�าลายและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่น�าไปเปิดเผยหรือใช้

ประโยชน์ในทางที่มิชอบ

1. สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีโดยค�านึงถึงลูกค้าและผู้บริโภคภายใต้              

สโลแกน “น�้ำตำลสีร�ำธรรมชำติ คุณภำพเพื่อกำรบริโภค”

2. ควบคุมคณุภาพสนิค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการใช้และ

ป รั บป รุ ง เ ทค โน โ ล ยี ใ ห ้ ทั น สมั ย เ พื่ อ ค ว ามมั่ น ใ จ แก ่                                            

ผูบ้รโิภคว่าจะได้รับสินค้าตามมาตรฐานต่างๆ เช่น GMP,  HAC-

CP, HALAL, ISO9001:2008,ระดับ 2 ,อย.,มอก., HALAL.

3. ควบคุมขั้นตอนการผลิตสินค้าอย่างมีมาตรฐาน

4. เพิ่ม ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน ขนาดของสินค้าเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค

5. มุ่งเน้นถึงความส�าคัญของลูกค้า(ตัวแทนจ�าหน่าย) โดยมีการ              

จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์และดูแลหลังการขาย

6. แสดงถงึความใส่ใจในเรือ่งของสิง่แวดล้อมต่างๆ เช่น การเข้าร่วม

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม, Green Industry ระดับ 2                      

(ปฏิบัติการสีเขียว), Carbon footprint, Water Footprint,                   

รวมถึงอยู่ในช่วงการด�าเนินการจัดท�า ISO 14001:2015

21.1
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 BRR emphasizes on manufacturing and distribution of high quality products and services                            

on a fairly basis. Environment rules and regulation are fully adhered. Customers confidential is strictly 

kept.

1. Create better living conditions with the realization of consumers under slogan.                                                                                                                

“Natural Cane Sugar for Consumption”

2. Quality control is maintained under international standards – GMP, HACCP, HALAL, ISO9001:2008, 

TIS and FDA.

3. Quality control is maintained in every process.

4. Consumer is the highest priority. We adapt to their changing demand.

5. Priority is also given to distributors. Sale and   after-sale activities are held regularly.

6. BRR is a sugar and bio-energy producer with environmental-concerned mind. We participate                          

in  several environmental-certify standard, namely GREEN INDUSTRY Level 2, Carbon Footprint and 

Water Footprint. Nowadays, BRR is in the process of issuing ISO14001:2015.
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ISO 9001:2008 ระบบบริหารงานคุณภาพ 

ISO 9001:2008 Quality Management System

 HACCP (การวิเคราะห์จุดอันตรายและ จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม) เป็นระบบมาตรฐานและ                     

ข้อก�าหนดส�าหรับระดับความปลอดภัยโดยการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติในการผลิตครอบคลุมทุก

ขัน้ตอนของการผลติอาหารเพือ่ป้องกันและรกัษาความปลอดภัยจากการปนเป้ือนได้อย่างมีประสทิธภิาพ

 HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) is the hazard analysis. And Critical 

ControlPoint Used as To specifically assess and controlhazards that are likely to occur in 

food products.The effectiveness Ensuring the safety of food products for consumers.

 GMP หลกัเกณฑ์วธิกีารทีด่ใีนการผลติ ( Good Manufacturing Practice) เป็นมาตรฐานท่ีเก่ียว

กับหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารความปลอดภัยในการผลิตอาหารในกระบวนการผลิต

 GMP (Good Manufacturing Practice) is a good practice in food production,                                 

a qualityassurance 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.

 เครือ่งหมำย HALAL คือมาตรฐานรับรองการผลติทีถู่กต้องตามหลกับญัญัตขิองศาสนาอิสลาม

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

is the authority of Islamic organizations. 

 เคร่ืองหมำยรับรองที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศใช้เพื่อแสดงถึงการให้การรับรอง

สินค้าเกษตรและอาหาร ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ประกาศหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

มาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในด้านความปลอดภยัอาหาร (food safety) และด้านคณุภาพ

ที่จ�าเป็น (essential quality)

 The Q in the Q logo stand for quality. This quality and safety certification logo is 

given to agricultural commodities and food products that are in conformity with standards 

established under the National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards.

 ฉลำกคำร์บอนและคำร์บอนฟุตพริ้นท์ คอื การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกจิกรรมต่างๆ ในการ

ผลติน�า้ตาลทราย

 CARBON LABEL & CARBON FOOTPRINT

 เครื่องหมำยมำตรฐำนส�ำหรับผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

 Thai Industrial Standards Mark

 ปฏิบัติกำรสีเขียว การด�าเนินกิจกรรมตามนโยบาย เป้าหมายและแผนงานท่ีก�าหนดเพื่อลดผล                   

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมส�าเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว

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

been set to reduce concretely environmental impacts as commitment states
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WATER FOOTPRINT
 กำรจัดกำรน�้ำอย่ำงยั่งยืน 

 Water Footprint



กำรพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน
Sustainable Community Development
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กำรพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน

 น�้าตาลบุรีรัมย์มีเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมให้ย่ังยืนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น การยอมรับและความไว้

วางใจจากชุมชนและสังคม ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานแนวคิดนโยบาย ของบริษัทฯ ยึดหลัก

แนวปฏิบัติ “กำรพัฒนำธุรกิจควบคู่กบักำรรักษำสิ่งแวดล้อม  และสร้ำงควำมเจริญให้กบัชุมชนอย่ำงยั่งยืน”  มุ่งมั่นที่จะ

สร้างให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยและชุมชน                  

ข้างเคียงให้ดีขึ้น  จึงได้ร่วมจัดท�าโครงการและกิจกรรมต่างๆร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งเอกชนและ   หน่วยงานของรัฐ

ที่เป็นผู้น�าด้านความคิด ซึ่งเป็นโครงการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงานเอกชน   หน่วยงานรัฐ รวม

ถึงตัวบริษัท ฯ เองทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี 

1. บรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนจากผลกระทบของ

ธุรกิจ เช่น การสนับสนุนงบประมาณต่างๆ ตามความ

เหมาะสม

2. ส่งเสรมิชมุชนให้มีอาชพีเสรมิ เช่น การสร้างศนูย์การเรยีน

รู้พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเสื่อกกทอมือแล้วมีการต่อยอด

เพื่อน�าไปสร้างผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของชุมชนโศกดู่, การส่ง

เสรมิอาชพีผ้าซิน่ตีนแดงทอมือ ชุมชนคบูอน ซ่ึงทัง้เสือ่กก

และผ้าซิ่นนี้เราน�ามาเป็นของที่ระลึกเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ของบริษัท อีกทั้งยังมีการส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย 

ชุมชนหินเหล็กไฟ

3. สทิธคิวามเท่าเทยีมของคนในชุมชน เช่น การจ้างบคุคลที่

ทุพพลภาพในชมุชน ในพืน้ทีใ่กล้เคยีงสถานประกอบการ 

สร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ทุพพลภาพในชุมชน

4. มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับบุตรหลานของคนใน

ชุมชนที่ด้อยโอกาส เช่น มอบทุนการศึกษา,มอบอุปกรณ์

กีฬา,สร้างสนามกีฬา เป็นต้น

5. โครงการคืนความรู้สู่เยาวชน ให้ความรู้ด้านการคัดแยก

ขยะ และ พิษภัยของยาเสพติด, โรคไข้เลือดออกและโรค

ต่างๆ ภายในชุมชน

6. ดแูลสขุภาพให้กบัคนในชุมชน เช่น โครงการหน่วยแพทย์

เคลือ่นที,่ การล้างถนน, น�า้ดืม่เพือ่ชุมชน,และร่วมกจิกรรม

ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ

34น�้ำตำลสร้ำงในไร่



Sustainable Community 
Development 

 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 

and community. BRR also dedicates to enhance the livelihood and knowledge of our contracted cane 

growers as well as locals in nearby communities. Throughout 2015, we held several projects and                   

activities with partner organizations both public and private to achieve this goal. Examples include

1. Solve problems caused by business operation.

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. 
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BRR AND EDUCATION
น�้ำตำลบุรีรัมย์กับกำรศึกษำ
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 ส�านักมวลชนสมัพนัธ์และสือ่สารองค์กร ร่วมกบัพนกังานจติ

อาสาของแต่ละบริษัทในเครือ  ได้จัดโครงการ “คืนควำมรู้สู่เยำวชน 

ครั้งที่  1”  ซึ่งจัดตามโรงเรียนในเขตรัศมี  5  กิโลเมตร รอบๆสถาน

ประกอบการ ประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านสาวเอ้ โรงเรียนบ้าน

หินเหล็กไฟ โรงเรียนบ้านคูบอน และโรงเรียนบ้านสระประค�า-ถาวร 

ซึง่เป็นโครงการทีใ่ห้ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดล้อม ยาเสพติด การปลกูจติ

ส�านึกการจัดการการคัดแยกขยะ และกิจกรรมละลายพฤติกรรม

ระหว่างพนักงานของ  บรษิทัฯ และน้องๆนกัเรยีนแต่ละโรงเรยีน เป็น

โครงการที่ทางโรงเรียนให้ความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง         

มกีารแจกของรางวลัส�าหรบัน้องๆนักเรยีนทีร่่วมกจิกรรมในวันนัน้ด้วย 

โครงการจะจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมให้ทุนการ

ศึกษาตามโอกาสต่างๆ เป็นการให้ทุนในระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา  เช่น ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในวันแม่แห่งชาติ วัน

เด็กแห่งชาติ  งานตามโอกาสต่างๆ อีกทั้งยังมีกิจกรรมโรงทานในวนั

นัน้ด้วย บริจาคสนามเปตองโรงเรียนบ้านสระปะค�า ถาวร สนับสนุน

กีฬากลุ่มโรงเรียนหินเหล็กไฟ  
 Together with BRR’s subsidiary companies’                           

public-mind staffs, BRR’s Office of CSR and Corporate              

Communications has organized 

“the 1st Returning Knowledge to our Youth” project in 

schools located within 5 km radius of the factory –                   

namely Ban Sao Ae school, Ban Hin Lek Fai school, Ban 

Ku Bon school and Sa Prakam school – on several subjects 

– environment, narcotic, garbage selection, etc.           
 Scholarships were also provided to primary and 

elementary school children on several occasions, such 

as Children Day, National Mother Day, etc.  
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น�้ำตำลบุรีรัมย์กับกำรสนับสนุนประเพณี
BRR & Local CULTURE

 น�้าตาลบุรีรัมย์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมตามวันส�าคัญทางศาสนา
และประเพณต่ีางๆของชุมชนรอบๆ สถานประกอบการโดยมุง่เน้นการ
ท�างานอย่างมีส่วนร่วม ตั้งแต่การวางแผนจนถึงการลงมือท�ากิจกรรม 
ระหว ่างบริษัทฯและชุมชน เช ่น กิจกรรมรดน�้าด�าหัวผู ้ ใหญ่                       
ซ่ึงจัดในช่วงวนัสงกรานต์ของทุกปี กิจกรรมวนัเข้าพรรษา เป็นกิจกรรม
ทีท่างกลุม่น�า้ตาลบรุรีมัย์ ได้เข้าร่วมโดยการจดัขบวนแห่เทยีนพรรษา
ประจ�าปีทกุปี กจิกรรมโรงทานในวันเข้าพรรษา กจิกรรมวนัลอยกระทง 
โดยสนบัสนุนเงินรางวลัในการประกวดขบวนกระทงและการประกวด
นางนพมาศ  ของเทศบาลหินเหล็กไฟ  กิจกรรมโรงทานงานวันออก
พรรษา  กจิกรรมงานบญุทอดกฐนิเพือ่สร้างศาลาการเปรยีญ กจิกรรม
วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ณ วัดศิลาเรือง บ้านหินเหล็กไฟ                   
เป็นประจ�าทุกปี ซึ่งทุกกิจกรรมรับความร่วมมือจากพนักงานใน
บริษัทฯ และชุมชนเป็นอย่างดี 
 Traditionally, BRR organizes events on several                
important religious and cultural ceremonial days                         
throughout the year in the nearby communities. Our staffs 
work closely with locals to plan, organize and implement 
the events. 
 - On Songkran Day: organize the elderly water 
pouring celebration.
 - On Buddhist Lent Day: organize candle parade 
and free food stall services.
 - On Loy Krathong Day: provide financial rewards 
for winner of Krathong competition and Miss Noppamas 
(Beauty Queen) at Hin Lek Fai Municipal office. Loy Krathong 
day is one of the most popular festival in Thailand,

 celebrated annually on the full-moon day of the 
Twelfth Lunar Month.
 -  On Thot Kathin Day (annual merit-making 
ceremony): organize free food stall services for locals.
 - On Elderly Day: provide food stall services at 
Sila Leung Temple, Tambon Hin Lek Fai.    
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 ในปีที่ผ่านมา กลุ่มน�้าตาลบุรีรัมย์ ซึ่งน�าโดย บริษัท  น�้าตาล
บุรีรัมย์ จ�ากัด(มหาชน)  จัดการตรวจสุขภาพประจ�าปีของพนักงาน
ของทุกบริษัทในเครือ  พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือ ในการเข้ารับ
การตรวจสขุภาพประจ�าปี เป็นอย่างด ี นอกจากนีย้งัมกีารจดักจิกรรม
หน่วยแแพทย์ เคล่ือนที่ ครั้งที่ 1 และ 2 โดยตรวจสุขภาพให้กับ
ประชาชนที่อยู ่ในเขตรัศมี 5 กิโลเมตร รอบสถานประกอบการ                     
อีกทั้งส�านักมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ยังได้ลงพื้นท่ีส�ารวจ
ความเป็นอยู่ของชุมชนรอบๆสถานประกอบการ เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยการจัด
โครงการต่างๆ     เช่น โครงการอบรมการช่วยชีวติขัน้ต้นส�าหรับชาวไร่ 
โครงการอาหารไทยหวัใจด ีโครงการอบรมความรูเ้รือ่ง  “สขุภาวะชุมชน” 
ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชนหินเหล็กไฟ และสนับสนุนงบ
ประมาณในการจัดสร้างห้องฉกุเฉนิ (ER) โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ
ต�าบลหินเหล็กไฟ เป็นต้น
 In 2015, BRR organized annual medical check-up 
for all staffs. Two mobile medical check-up and services 
were also provided for locals living in 5 km radius from 
factory. CSR team organized routine surveys and visits to 
nearby communities to forge strong relationship with locals 
via several projects – First-Aid training and Community 
Health training – for locals and community’s public health 
volunteers. BRR provided budget for the construction of 
Emergency Room (ER) at Tambon Hin Lek Fai Hospital. 

น�้ำตำลบุรีรัมย์กับกำรส่งเสริมสุขภำพ
BRR & Health Care 
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 น�า้ตาลบรีุรัมย์ ได้ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อชมุชนรอบพืน้ทีป่ฏบิตักิารของบรษิทัฯ มาตัง้แต่เริม่ด�าเนนิธรุกิจ โดยการ

เข้าไปช่วยส่งเสริมให้ชุมชนบริเวณรอบๆโรงงานน้ันมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพเกษตร โดยมี การส่งเสริมอาชีพการทอเสื่อ

กก ซึ่งส่งเสริมตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกต้นกก การออกแบบลวดลายเสื่อ พร้อมทั้งการกระจายสินค้าของชุมชนบ้านโศกดู่ และอีกทั้ง

ยัง ส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยชุมชนหินเหล็กไฟ เป็นต้น

 Apart from supporting cane growers in the surrounding communities, BRR also encourages locals to 

have part-time jobs for extra incomes. In 2015, BRR organized hand-made reed mat occupation group project 

in Sokdu community. The works started from growing papyrus to mat design and finally distribution. We also 

organized training course on traditional Thai massage at Hin Lek Fai community.

กำรส่งเสริมอำชีพและพัฒนำคุณภำพชีวิต
BRR & Occupation
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บทสรุป Conclusion
 น�้ ำ ต ำลบุ รี รั มย ์  . ไ ด ้ น� า แนวคิ ด ขอ งปรั ชญา                    

“น�้ำตำล สร้ำงในไร่” อันจะมุ่งไปสู่ความยั่งยืนได้นั้น องค์กร

ต้องมีการถ่ายทอดแนวคิดดงักล่าวจากรุน่สูรุ่น่ได้อย่างบรูณาการ

และมีความชัดเจนที่จะต้องการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร

ท�าให้น�้าตาลบุรีรัมย์ได้เล็งเห็นว่า ชุมชน เปรียบเสมือนบ้านหลัง

หนึ่งของน�้าตาลบุรีรัมย์    ที่ต้องคอยช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิกใน

บ้านของเรา น�้าตาลบุรีรัมย์จึงมีการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

ให้กับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมกิจกรรม ดังนี้   

    การส่งเสริมสุขภาพ เช่น โครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี  

โครงการน�้าดื่มเพ่ือชุมชน โครงการอบรมให้ความรู ้เรื่อง              

“สุขภาวะชุมชน” ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขภายในชุมชน

    การสนับสนุนการศึกษา เช่น โครงการคืนความรู้สู่เยาวชน 

โครงการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาเนื่องในวันส�าคัญต่างๆ                 

การสร้างสนามกีฬาให้กับสถานศึกษา

    ส่งเสรมิอาชพีเพือ่พฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชุมชน เช่น 

โครงการส่งเสรมิอาชพีเส่ือกกทอมอื โครงการส่งเสรมิอาชีพทอผ้า

ซิน่ตีนแดง และการก่อตัง้ศนูย์การเรยีนรูเ้พ่ือส่งเสริมอาชพีต่างๆ  

    การสบืสานวฒันธรรมประเพณวีฒันธรรมต่าง  ๆ เช่น โครงการทอด

กฐนิ กจิกรรมรดน�า้ด�าหวัผูใ้หญ่   ซึง่จดัในช่วงวนัสงกรานต์ของทกุปี 

เช่น กจิกรรมวนั   เข้าพรรษา-ออกพรรษา  กจิกรรมวนัลอยกระทง

 

    ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของน�า้ตาลบรุรีมัย์ คอืหนึง่ในกญุแจ

ส�าคัญที่จะน�าองค์กรให้เติบโตไปอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการ

พัฒนา สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของประเทศชาติสืบไป

 To implement “Sugar Made in the Field”                 

philosophy and make it sustainability, knowledges 

have to be integrated and transferred from generation 

to generation. To make sugar business a sustainable 

one, BRR realizes community is one of our homes 

where members must be nurtured. Our CSR works 

based on this notion. We have been working                       

continuously and closely with locals for decades via 

several activities – health care, occupation promotion, 

education promotion, recreation, etc.

 Cultural and traditional conserving activities 

are also included in our CSR works, even before there 

was the creation of the term “CSR”. 

 In the end, we believe CSR is not merely a job. 

It is embedded in all aspect of our works, in our souls. 

Certainly, it is a key to the sustainability.

น�้ำตำลสร้ำงในไร่ ใส่ใจชมุชน
“Sugar Made in the Field, Care Given to Community”
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