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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

 ด้้านความรัับผิิด้ชอบต่่อสัังคมและสิั�งแวด้ล้อม ในปีีท่ี่�ผ่ิานมาบริัษััที่ได้้ที่ำางานร่ัวมกัับองค์กัารัสัวนสััต่ว์ใน                          

พรัะบรัมรัาชูปีถััมภ์์ฯ, ในกัารัเปิีด้ศููนย์์อนุรัักัษ์ัพ้�นท่ี่� ชุ่มนำ�าและนกักัรัะเร่ัย์นพันธ์ุุ์ไที่ย์จัังหวัด้บุร่ัรััมย์์ซ่ึ่�งสูัญพันธ์ุุ์ไปี นานกัว่า 50 ปีี 

เพ้�อสัร้ัางความต่รัะหนักัในกัารัอนุรัักัษ์ั นกักัรัะเร่ัย์นพันธ์ุุ์ไที่ย์และพ้�นท่ี่�ชุ่มนำ�าอ่กัทัี่�งพัฒนาเป็ีนแหล่ง ท่ี่องเท่ี่�ย์วเชิงนิเวศู โด้ย์เปิีด้

โอกัาสัให้เย์าวชน ชุมชนท้ี่องถิั�น และปีรัะชาชนได้้ม่แหล่งเร่ัย์นรู้ัท่ี่�ถูักัต้่องต่ามหลักัวิชากัารั นอกัจัากันั�นได้้สัร้ัางความเข้้ม

แข็้งให้กัับชุมชนโด้ย์รัอบสัถัาน ปีรัะกัอบกัารั อาทิี่ โครังกัารัส่ังเสัริัมอาช่พเกัษัต่รัมะลิปีลอด้สัารั ในเข้ต่ชุมชนโนนกัลาง                  

เพ้�อเพิ�มรัาย์ได้้และสัร้ัางความ เข้้มแข็้งให้กัับชุมชน เน้�องจัากัความรัับผิิด้ชอบต่่อสัังคมข้อง บริัษััที่ค้อหน่�งในกุัญแจัสัำาคัญท่ี่�จัะ

นำาพาองค์กัรัให้เติ่บโต่ อย่์างยั์�งย้์นควบคู่ไปีกัับกัารัพัฒนาสัภ์าพช่วิต่ความเป็ีนอยู่์ ข้องเกัษัต่รักัรัชาวไร่ัอ้อย์ ชุมชนข้้างเค่ย์ง 

และพนักังานให้ด่้ข่้�น อย่์างยั์�งย้์น 

 ทัี่�งน่� จัากักัารัด้ำาเนินงานด้้านกัารักัำากัับดู้แลกิัจักัารัท่ี่�ด่้ มาอย่์างต่่อเน้�องที่ำาให้บริัษััที่ได้้รัับผิลปีรัะเมินรัะดั้บ “ด่้เลิศู” 

หร้ัอ “Excellent” ต่่อเน้�องเป็ีนปีีท่ี่� 2 โด้ย์ม่รัะดั้บคะแนน เฉล่�ย์อยู่์ท่ี่�ร้ัอย์ละ 95 ซ่ึ่�งสูังกัว่าคะแนนเฉล่�ย์ข้องบริัษััที่ จัด้ที่ะเบ่ย์นโด้ย์

รัวมข้องต่ลาด้หลักัที่รััพย์์แห่งปีรัะเที่ศูไที่ย์ ท่ี่�อยู่์ในรัะดั้บร้ัอย์ละ 82 จัากัโครังกัารัสัำารัวจักัารักัำากัับดู้แล กิัจักัารัข้องบริัษััที่               

จัด้ที่ะเบ่ย์นปีรัะจัำาปีี 2562 ซ่ึ่�งจััด้โด้ย์สัมาคม ส่ังเสัริัมสัถัาบันกัรัรัมกัารับริัษััที่ไที่ย์ (IOD) โด้ย์ผิลความสัำาเร็ัจั สัะท้ี่อนถ่ังกัารั

ปีฏิิบัติ่งานท่ี่�คณะกัรัรัมกัารับริัษััที่ ผู้ิบริัหารั ต่ลอด้จันพนักังานม่ต่่อองค์กัรั ผู้ิถ้ัอหุ้นและผู้ิม่ส่ัวนได้้เส่ัย์ ทุี่กัฝ่่าย์ ด้้วย์กัารัย่์ด้มั�น

ในหลักัธุ์รัรัมาภิ์บาลอย่์างแน่วแน่

 สุัด้ท้ี่าย์น่�ในนามข้องคณะกัรัรัมกัารับริัษััที่ คณะผู้ิบริัหารั และพนักังานทุี่กัคน บริัษััที่ข้อข้อบคุณลูกัค้า คู่ค้า ผู้ิถ้ัอหุ้น 

พันธุ์มิต่รัที่างธุุ์รักิัจั และผู้ิม่ส่ัวนได้้เส่ัย์ทุี่กัฝ่่าย์ท่ี่�เก่ั�ย์วข้้อง สัำาหรัับความไว้วางใจัและให้ กัารัสันับสันุนกัารัด้ำาเนินธุุ์รักิัจัข้อง

บริัษััที่มาโด้ย์ต่ลอด้ และหวังเป็ีนอย่์างยิ์�งว่าทุี่กัท่ี่านจัะพร้ัอมก้ัาวไปีข้้างหน้าอย่์าง มั�งคงกัับบริัษััที่ในกัารัพัฒนาธุุ์รักิัจัและสัังคม

ให้เติ่บโต่อย่์าง ยั์�งย้์นส้ับไปี



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 organic Mali farming project 
promoting the career opportunities in agriculture to local farmers in the Non Klang areas as a mean to 
generate more income and empower the community since the social responsibility is the key to its business 
success for sustainable development, together with improving the quality of life and creating happiness for 
sugarcane farmers, people in the surrounding community, and all employees.

 On account of overseeing and monitoring the compliance with the good corporate governance, this 
led to the result of being assessed as “Excellent” with the average score of 95% which is higher than the 
average score of the overall listed companies of the Stock Exchange of Thailand which were at 82% under 
the project of the Assessment of Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) in 2019 by 
Thai Institute of Directors (IOD).

 Lastly, on behalf of the Board of Directors, the executive committee and individual employee, we 
would therefore like to express its sincere gratitude to all clients, shareholders, business partners, stakeholders 
and all other relevant parties for their continued contribution and support toward our business, with a fervent 
wish that everyone will go stronger with the growth of the business and society altogether sustainably.



การระบุุประเด็็นสำำาคััญ
IDENTIFIED MATERIAL ASPECT AND BOUNDARIES

 กัารัจััด้ที่ำารัาย์งานความยั์�งย้์นนำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ปีรัะจัำาปีี 2563 ฉบับน่�รัะหว่าง วันท่ี่�1 มกัรัาคม 2563 ถ่ังวันท่ี่�               

31 ธัุ์นวาคม 2563 แสัด้งถ่ังกัารัรัาย์งานด้้านความรัับผิิด้ชอบต่่อสัังคมข้องนำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ ซ่ึ่�งเน้�อหาข้องรัาย์งานปีรัะกัอบไปีด้้วย์ ด้้าน

เศูรัษัฐกิัจั ด้้านสัังคม และด้้านสิั�งแวด้ล้อม โด้ย์แสัด้งถ่ังกัรัอบกัารัด้ำาเนินงานความรัับผิิด้ชอบต่่อสัังคมอย่์างม่แบบแผินซ่ึ่�งจัะ

สัอด้คล้องกัับความมุ่งมั�นในกัารัเป็ีนสัถัานปีรัะกัอบกัารัท่ี่�พัฒนาควบคู่ไปี พร้ัอมกัับชุมชนอย่์างยั์�งย้์น ต่ามนโย์บาย์ท่ี่�ว่า 

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

 This 2020 sustainability report (January 1 – December 31, 2020) shows the company sustainable 

works consisted of three angels – economics, social and environment. It also shows the systematic scope of 

works in consistence with the company’s aspiration to achieve its goal while communities are sustainably 

developed.

“Business Development in parallel with Environmental

 Preservation and Communities  ‘ Sustainable Development”

 รัาย์งานฉบับน่�จัะสัะท้ี่อนถ่ังกัรัอบกัารัด้ำาเนินธุุ์รักิัจัท่ี่�รัับผิิด้ชอบต่่อสัังคม โด้ย์ครัอบคลุมตั่�งแต่่ปีรัะเด็้นข้อง ธุ์รัรัมาภิ์

บาลและจัรัรัย์าบรัรัณที่างธุุ์รักิัจักัารัจััด้กัารั ด้้านสิั�งแวด้ล้อม แรังงาน ผู้ิบริัโภ์ค สิัที่ธิุ์มนุษัย์ชน กัารัพัฒนาส่ังเสัริัมอาช่พ

ชุมชน ให้ม่ความยั์�งย้์น ต่ลอด้จันผู้ิม่ส่ัวนได้้เส่ัย์อย่์างชัด้เจัน ซ่ึ่�งรัาย์งานฉบับน่�ได้้จััด้ที่ำาจัากัข้้อมูลท่ี่�เป็ีนข้้อเท็ี่จัจัริัง โด้ย์

สัามารัถัต่รัวจัสัอบได้้จัากัแหล่งข้้อมูลทัี่�งจัากัภ์าย์ในและภ์าย์นอกัข้องนำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์  

 รัาย์งานฉบับน่�ยั์งม่เน้�อหาสัารัะท่ี่�ม่บที่บาที่สัำาคัญในกัารัสัร้ัางความเข้้าใจั เก่ั�ย์วกัับกัารัด้ำาเนินงานข้องนำ�าต่าล

บุร่ัรััมย์์ ให้พนักังานได้้นำาไปีเป็ีนแนวที่างในกัารัปีรัะยุ์กัต์่ใช้กัับงานด้้าน “CSR” ทัี่�งภ์าย์ในองค์กัรัและภ์าย์นอกัองค์กัรั ซ่ึ่�งจัะนำาไปี

สู่ักัารัด้ำาเนินธุุ์รักิัจัข้ององค์กัรัให้พัฒนาต่่อไปีได้้อย่์างยั์�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.



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

 นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ คำาน่งถ่ังปีรัะเด็้นท่ี่�เก่ั�ย์วข้้องกัับกัารัด้ำาเนินธุุ์รักิัจั ทัี่�งภ์าย์ในและภ์าย์นอกัองค์กัรั รัวมถ่ังพิจัารัณา

ปีรัะเด็้นท่ี่�สัอด้คล้องกัับความคาด้หวังข้องผู้ิม่ส่ัวนได้้เส่ัย์ทุี่กักัลุ่มในด้้านเศูรัษัฐกิัจั สัังคม และสิั�งแวด้ล้อม เพ้�อใช้ในกัารั

ปีรัะเมินปีรัะเด็้นท่ี่�สัำาคัญต่่อความยั์�งย้์นข้องบริัษััที่ ฯ โด้ย์นำาหลักักัารัปีรัะเมินปีรัะเด็้นท่ี่�สัำาคัญต่่อความยั์�งย้์น (Materiality 

Assessment) ข้อง  Global Reporting Initiative (GRI) มาปีรัะยุ์กัต์่ใช้ ซ่ึ่�งปีรัะกัอบด้้วย์ขั้�นต่อนดั้ง ต่่อไปีน่�

 In defining the report content and topic boundaries, Buriram Sugar Public Company Limited (BRR) 

realizes the importance of issues related to our business loperations within and outside of our organization 

as well as issues concerning expectation of all stakeholders. The GRI’s Materiality Assessment principles have 

been adopted to use in this report in different procedures.

ขั้ั�นต่อนที่่� 1: การระบุุประเด็็นที่่�เก่�ย่วขั้้อง

 (IDENTIFICATION) 

 กัารัรัะบุปีรัะเด็้นสัำาคัญท่ี่�ม่ผิลกัรัะที่บต่่อความยั์�งย้์นข้อง   บริัษััที่ฯ ซ่ึ่�งครัอบคลุมในมิติ่ 

ด้้านเศูรัษัฐกิัจั สัังคมและสิั�งแวด้ล้อม โด้ย์พิจัารัณาจัากั กัลยุ์ที่ธ์ุ์เชิงธุุ์รักิัจั ความเส่ั�ย์ง ความท้ี่าที่าย์ 

ความคาด้หวัง ตั่วช่�วัด้มาต่รัฐานข้อง GRI แนวโน้มข้องธุุ์รักิัจัโลกัและในกัลุ่มอุต่สัาหกัรัรัมเด่้ย์วกััน 

อ่กัทัี่�งความสันใจัข้องผู้ิม่ส่ัวนได้้เส่ัย์ทัี่�งภ์าย์ในและภ์าย์นอกัองค์กัรัรัวมถ่ังกัารัรัวบรัวม ปีรัะเด็้นต่่างๆ

ท่ี่�ใกัล้เค่ย์งกัันมาจััด้เป็ีนกัลุ่มปีรัะเด็้น (Aspects) อันเป็ีนกัารันำาไปีสู่ักัารับริัหารัจััด้กัารัข้องบริัษััที่ฯ        

ได้้อย่์างเหมาะสัมกัับผู้ิม่ส่ัวนได้้เส่ัย์ทุี่กัฝ่่าย์

 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.

      โด้ย์ศู่กัษัาจัากั

• แนวปีฏิิบัติ่กัารัพัฒนาอย่์างยั์�งย้์นข้อง บมจั.นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ และบริัษััที่ฯ ในเคร้ัอ

• แนวที่างปีฏิิบัติ่สัากัล ได้้แก่ั GRI Standard ,และอ้�นๆ

• กัารัรัับฟัังความคิด้เห็นจัากัผู้ิม่ส่ัวนได้้เส่ัย์ทัี่�งภ์าย์ในและภ์าย์นอกัองค์กัรั

• กัารัสัำารัวจัความผูิกัพันข้องพนักังานปีรัะจัำาปีี

• กัารัสัำารัวจัความพ่งพอใจัข้องชุมชน 

• กัารัสัำารัวจัความพ่งพอใจัข้องลูกัค้า

• กัรัะบวนกัารัพัฒนาภ์าพลักัษัณ์องค์กัรั

• กัารัรัับข้้อร้ัองเร่ัย์นผ่ิานช่องที่างต่่างๆ

• กัารัปีรัะเมินความเส่ั�ย์งข้ององค์กัรั

• กัารัปีรัะชุมเชิงปีฏิิบัติ่กัารัร่ัวมกัับกัลุ่มผู้ิบริัหารัข้อง 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

 จััด้ลำาดั้บความสัำาคัญ โด้ย์พิจัารัณาแนวโน้มผิลกัรัะที่บท่ี่�ม่ต่่อกัารัด้ำาเนินธุุ์รักิัจัข้องบริัษััที่

ทัี่�งในรัะย์ะสัั�นและรัะย์ะย์าวและความสัำาคัญ.ความสันใจัข้องผู้ิม่ส่ัวนได้้ส่ัวนเส่ัย์ผ่ิานกัารัสััมภ์าษัณ์ผู้ิม่

ส่ัวนได้้ส่ัวนเส่ัย์ภ์าย์นอกั ได้้แก่ั ผู้ิถ้ัอหุ้น นักัลงทุี่น ลูกัค้า พนักังาน และชุมชน เพ้�อกัลั�นกัรัองปีรัะเด็้น

ด้้านความยั์�งย้์นท่ี่�สัำาคัญซ่ึ่�งนำาเสันอในรัาย์งานฉบับน่�และกัำาหนด้ข้อบเข้ต่ข้องแต่่ละปีรัะเด็้นโด้ย์คำาน่ง

ถ่ังผิลกัรัะที่บท่ี่�ม่ต่่อกัารัด้ำาเนินธุุ์รักิัจัและผิลกัรัะที่บต่่อผู้ิม่ส่ัวนได้้ส่ัวนเส่ัย์ทัี่�งภ์าย์ในและภ์าย์นอกัข้อง

องค์กัรั 

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

ment is conducted to ensure the issues reflect stakeholders’ expectation and interests. 

 กัารันำาปีรัะเด็้นท่ี่�ได้้จัากักัารัวิเครัาะห์ในขั้�นต่อนท่ี่� 1 มาพิจัารัณาความสัำาคัญต่ามเกัณฑ์์

กัารัปีรัะเมินความเส่ั�ย์งใน 2 มิติ่ ค้อ 

• 1)ผิลกัรัะที่บซ่ึ่�งเป็ีนกัารัปีรัะเมินผิลกัรัะที่บก่ัอนม่มาต่รักัารัควบคุม)และโอกัาสัท่ี่�ม่นัย์สัำาคัญต่่อ

กัารัด้ำาเนินธุุ์รักิัจัข้องกัลุ่มนำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์                                                                                                                            

Outside  Receiving complaints and recommendations via different channels

• 2)ปีรัะเด็้นท่ี่�ผู้ิม่ส่ัวนได้้ส่ัวนเส่ัย์ให้ความสันใจั รัะหว่างคะแนน 1-5                                                                                            

Sustainable group meeting to review report and works on sustainable development

ขั้ั�นต่อนที่่� 3: การที่วนสำอบุประเด็็นสำำาคััญขั้องราย่งาน  VALIDATION

 กัารัจััด้ที่ำาผิลสัรุัปีปีรัะเด็้นท่ี่�สัำาคัญต่่อบริัษััที่ฯ โด้ย์รัวบรัวมผิลกัารั ปีรัะเมินปีรัะเด็้นท่ี่�

สัำาคัญและรัะบุความสัอด้คล้องปีรัะเด็้นท่ี่�สัำาคัญกัับหมวด้กัารัรัาย์งานข้องGRI (GRI Aspects) เสันอ

ต่่อหน่วย์งานท่ี่�รัับผิิด้ชอบเพ้�อพิจัารัณาปีรัะเด็้นสัำาคัญด้้านความยั์�งย้์น ข้อบเข้ต่ข้องรัาย์งานและ

ต่รัวจัสัอบกัารัปีรัะเมินดั้งกัล่าว เพ้�อให้ม่ความสัมบูรัณ์และครัอบคลุมปีรัะเด็้น สัำาคัญท่ี่�เก่ั�ย์วข้้องกัับ

บริัษััที่ฯ รัวมถ่ังกัารันำาเสันอผิลสัรุัปีให้กัับคณะกัรัรัมกัารัจััด้กัารัข้องบริัษััที่ฯ เป็ีนผู้ิที่บที่วนและอนุมัติ่

เน้�อหาในปีรัะเด็้นสัำาคัญ เพ้�อนำาเสันอในรัาย์งานความยั์�งย้์นปีรัะจัำาปีี

 Summarize crucial issues to the company by assessing and identify issues 

related to GRI Aspects and present to responsible departments to consider and recheck 

the assessment of the issues to ensure it covers all important aspects before submitting 

the conclusion to Operation Management Board to review and approve before publish-

ing.

• กัารัปีรัะชุมกัลุ่มย่์อย์แต่่ละหน่วย์งานเพ้�อที่บที่วนรัะดั้บความสัำาคัญ ท่ี่�วิเครัาะห์จัากัผู้ิม่ส่ัวนได้้เส่ัย์

ภ์าย์นอกั Review and prioritize issued derived from outside  stakeholders

• กัลุ่มผูิ้บริัหารัข้องบริัษััที่ฯ ปีรัะชุมและที่บที่วนปีรัะเด็้นท่ี่�สัำาคัญต่่อความยั์�งย้์น ข้องบริัษััที่ฯ                   

Executives review issues mattered to company’s sustainable development.

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

Step 4: Continuous Report Development 

 จััด้กัารัที่บที่วนและพัฒนากัารัรัาย์งานอย่์างต่่อเน้�องโด้ย์ที่วนสัอบรัาย์งานความยั์�งย้์นเพ้�อ

ให้มั�นใจัว่ากัารักัำาหนด้ปีรัะเด็้นท่ี่�สัำาคัญข้องบริัษััที่ฯ ต่อบสันองต่่อความคาด้หวังและความสันใจัข้องผู้ิ

ม่ส่ัวนได้้เส่ัย์และพัฒนากัรัะบวนกัารัม่ส่ัวนร่ัวมกัับผู้ิม่ส่ัวนได้้เส่ัย์เพ้�อสัะท้ี่อนถ่ังปีรัะเด็้นท่ี่�ผู้ิม่ส่ัวน                  

ได้้เส่ัย์ให้ม่ความสันใจัได้้ด่้ยิ์�งข่้�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.

• กัารัที่วนสัอบรัาย์งานความยั์�งย้์นโด้ย์หน่วย์งานภ์าย์นอกั

• กัารัรัับข้้อร้ัองเร่ัย์นและข้้อเสันอแนะผ่ิานช่องที่างต่่างๆ

• กัารัปีรัะชุมกัลุ่มย่์อย์จัากัหน่วย์งานความยั์�งย้์น เพ้�อที่บที่วนกัารัรัาย์งาน ผิลกัารัด้ำาเนินงาน

ด้้านกัารัพัฒนาอย่์างยั์�งย้์น

• Outsider review of sustainability report

• Receive complaints and recommendations via different channels

• Sustainable group meeting to review report and works on sustainable development

แผนภาพัแสำด็งประเด็็นที่่�สำำาคััญ 

Material Apect Matrix

ต่ำำ�� LOW                                                                               สููง HIGH

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

1ความรัับผิิด้ชอบต่อ่ชุมชนและสัังคม 
Communities

2กัารัรัักัษัาและกัารัจััด้กัารัสัิ�งแวด้ล ้อม 
Environmental protection and management

3กัารัจััด้กัารัที่รััพย์ากัรัมนุษัย์ ์                             
Human resources Development

4สัิที่ธุ์ิมนุษัย์ชนและกัารัปีฏิิบัต่ิต่อ่แรังงาน                    
Human rights and labor treatment

5ความหลากัหลาย์ที่างช่วภ์าพ                                    
Bio-diversity

6นวัต่กัรัรัมและความรัับผิิด้ชอบต่อ่ผิลิต่ภ์ัณฑ์ ์ 
Innovation and products’ responsibility       

                                                  

7กัารักัำากัับดู้แลกัิจักัารัและความโปีรัง่ใสัภ์าย์ใน                     
Corporate governance and transparency
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 ข้้อมูลข้องกัารัที่ำารัาย์งานความยั์�งย้์นน่�เป็ีนข้องกัลุ่มบริัษััที่ท่ี่�ม่ความเก่ั�ย์วเน้�องกััน กัล่าว

ค้อ กัลุ่มธุุ์รักิัจัหลักัข้องบริัษััที่ค้อธุุ์รักิัจันำ�าต่าล ธุุ์รักิัจัไฟัฟ้ัาช่วมวล และธุุ์รักิัจัปุี�ย์อินที่ร่ัย์์

 Information for this sustainability report belongs to Buriram Sugar Public 

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

BRR บริัษััที่ นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ จัำากััด้(มหาชน)

Buriram Sugar Plc. • • •
BSF บริัษััที่ โรังงานนำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ จัำากััด้

Buriram Sugar Factory Co., Ltd. • • • • •
BEC บริัษััที่ บุร่ัรััมย์์พลังงาน จัำากััด้

Buriram Energy Co., Ltd. • • • • •
BPC บริัษััที่ บุร่ัรััมย์์เพาเวอร์ั จัำากััด้

Buriram Power Co., Ltd. • • • • •
BPP บริัษััที่ บุร่ัรััมย์์เพาเวอร์ัพลัสั จัำากััด้

Buriram Power Plus Co., Ltd. • • • • •
KBF บริัษััที่ ปุี�ย์ต่รัากุัญแจั จัำากััด้

Key Brand Fertilizer Co., Ltd. • •
SEW บริัษััที่ ชูกัาร์ัเคนอ่โคแวร์ั จัำากััด้

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



ความรัับผิิด้ชอบต่่อชุมชนและ

สัังคม 

Social and communities’ 

responsibility

• ความสััมพันธ์ุ์ท่ี่�ด่้รัะหว่าง

บริัษััที่กัับชุมชน Good 

relations between 

company and 

communities

• กัารัแกั้ไข้ปีัญหาที่่�เกัิด้ข้่�น

ในชุมชน Solving com-

munities’ problems

• กัารัสัร้ัางความสััมพันธ์ุ์ท่ี่�ด่้

อย่์างต่่อเน้�อง Build strong 

relationship

• กัารัสัร้ัางคุณภ์าพช่วิต่ท่ี่�ด่้ข้อง

ชุมชนยิ์�งๆข่้�นไปี Enhance 

living conditions for 

communities

นักัธุ์ุรักัิจัไรั่อ้อย์, ชุมชน, 

หน่วย์งานภ์าครััฐ, ลูกัค้า

Farmers, 

communities, gov-

ernment agencies, 

customers

กัารัพัฒนาที่รััพย์ากัรัมนุษัย์์

Human resources 

development

• กัารัพัฒนาบุคลากัรั 

Human resources 

development

• กัารัจััด้สัวัสัดิ้กัารัและสิัที่ธิุ์

ปีรัะโย์ชน์ Welfare and 

benefits

• กัารัฝึ่กัอบรัม Training
• กัารัจััด้กัารัปีฏิิสััมพันธ์ุ์รัะหว่าง

นาย์จ้ัาง และ ลูกัจ้ัาง 
Employer and employee 
interaction activities •

พนักังาน, ลูกัค้า,  หน่วย์

งานภ์าครััฐ Staffs, cus-

tomers, government 

agencies

ความหลากัหลาย์ที่างช่วภ์าพ

Bio-diversity

• ความหลากัหลาย์ข้อง
ธุ์รัรัมชาติ่และกัารัอนุรัักัษ์ั
สิั�งแวด้ล้อม Bio-diversi-
ty and environmental 
protection

• มาต่รัฐานสิั�งแวด้ล้อม          
Environmental standard

• •

ชุมชน, หน่วย์งานภ์าครััฐ, 
ลูกัค้า Community, 
government agencies 
and customers

กัารัรัักัษัาสิั�งแวด้ล้อมและกัารั
จััด้กัารัสิั�งแวด้ล้อม

 
Environmental preserva-
tion and management

• กัารัลด้มลพิษัที่างอากัาศู 
Air pollution reduction

• กัารัจััด้กัารักัากัข้องเส่ัย์
อุต่สัาหกัรัรัม Industrial 
waste management

• มาต่รัฐานสิั�งแวด้ล้อม              
Environmental standard

• ความเด้้อด้รั้อนข้องชุมชน 
Effects on communities

• •
ชุมชน, หน่วย์งานภ์าครััฐ, 
ลูกัค้า                        
Communities, 
government agencies,                        
customers

กัารัใช้พลังงานอย์่างม่
ปีรัะสัิที่ธุ์ิภ์าพ

Energy efficiency

• กัารัลด้กัารัสัิ�นเปีล้อง
พลังงาน Reduce 
energy waste

• กัารัใช้พลังงานให้เกัิด้
ปีรัะโย์ชน์สัูงสัุด้ Energy 
efficiency

• กัารัต่รัวจัวัด้พลังงานที่่�ใช้ไปี 
Measurement of energy use

• กัารัจััด้กัารัพลังงาน Energy 
management • •

ชุมชน, หน่วย์งานภ์าครััฐ 
Communities, govern-
ment agencies

กัารักัำากัับดู้แลกิัจักัารัท่ี่�ด่้และ

ความโปีร่ังใสัภ์าย์ในองค์กัรั

Good governance and 

transparency

• ความโปีรั่งใสัและกัารั

กัำากัับดู้แลกัิจักัารั

• นโย์บาย์กัารัต่้าน

คอรั์รััปีชั�น

• Good governance and 

transparency

• Anti-corruption policy

• กัารัปีฏิิบัต่ิต่ามนโย์บาย์ กัารั

กัำากัับดู้แลกัิจักัารั จัรัรัย์า

บรัรัณและคู่ม้อกัารักัำากัับดู้แล

กัิจักัารัที่่�ด้่ The enforcement 

of corporate governance 

policy and good gover-

nance handbook

• กัารัสัรั้างและสั้�อสัารั

วัฒนธุ์รัรัมองค์กัรั Build and 

communicate of organiza-

tion culture

• •

ผู้ิถ้ัอหุ้น, พนักังาน, นักั

ธุุ์รักิัจัไร่ัอ้อย์,    คู่ค้า, 

ลูกัค้า, สัังคม

Shareholders, staffs, 

farmers, trade 

partners, customers 

and social

นวัต่กัรัรัมและความรัับผิิด้

ชอบต่่อผิลิต่ภ์ัณฑ์์

Innovation and products’ 

responsibility

• คุณภ์าพข้องสัินค้าและ

ผิลิต่ภ์ัณฑ์์

• Quality of goods and 

products

• กัารัผิลิต่สิันค้าท่ี่�ม่มาต่รัฐาน 

Produce quality products

•

ผู้ิถ้ัอหุ้น, พนักังาน, นักั

ธุุ์รักิัจัไร่ัอ้อย์,               

คู่ค้า, ลูกัค้า, สัังคม, 

หน่วย์งานข้องรััฐ

Shareholders, staffs, 

farmers, trade 

partners, customers, 

social and government 

agencies

สิัที่ธิุ์มนุษัย์ชนและกัารัปีฏิิบัติ่

ต่่อแรังงานอย่์างม่จัริัย์ธุ์รัรัม

Human rights and labor 

treatment

• ความปีลอด้ภ์ัย์ข้อง

พนักังาน

• Staffs’ safety

• อาช่วอนามัย์และความปีลอด้ภ์ัย์ 

Occupational health and 

safety program

• กัารัต่รัวจัสัอบเครั้�องจัักัรั

และอุปีกัรัณ์ในกัารัที่ำางาน 

Machinery and equipment’s 

maintenance

• กัารัปีฏิิบัต่ิต่ามคู่ม้อความ

ปีลอด้ภ์ัย์ Safety handbook 

• •

พนักังาน,คู่ค้า, หน่วย์งาน

ภ์าครััฐ 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

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



102-4                                                             

 บริัษััที่ นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ จัำากััด้(มหาชน) ด้ำาเนินธุุ์รักิัจั มาตั่�งแต่่ ปีี พ.ศู. 2507 ม่ทุี่นจัด้ที่ะเบ่ย์น 676,750,000.00 บาที่                 

ม่สัถัานะเปี ็นบริัษััที่มหาชน โด้ย์จัด้ที่ะเบ่ย์นซ้ึ่�อข้าย์หลักัที่รััพย์ ์ ในต่ลาด้หลักัที่รััพย์ ์แห ่งปีรัะ เที่ศูไที่ย์ ตั่�งแต่่วันท่ี่� 

6 พฤศูจิักัาย์น 2557 โด้ย์ใช้สััญลักัษัณ์ “BRR” สัำานักังานใหญ่ ตั่�งอยู์่ ท่ี่� 237 หมู่ท่ี่� 2 บ้านสัาวเอ้ ต่ำาบล

หินเหล็กัไฟั อำาเภ์อคูเม้อง จัังหวัด้บุร่ัรััมย์์

  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.



ค��น้ำิย์มองค์กรี
SHARE VALUE

T    Talk.ค้อ.กัารัส้ั�อสัารัเพ้�อให�ปีรัะสับความสัำาเรั็จัต่ามเปี�าหมาย์ที่่�บรัิษััที่ได้�วางไว�อันจัะที่ำาให�
กัารัปีรัะสัานทัี่�งภ์าย์นอกัภ์าย์ในเกิัด้ข้่�นได้�อย์�างไรั�รัอย์ต่�อทัี่�งยั์งสั�งต่�อสิันค�าและบริักัารัที่่�ได้ต่�อ

ลูกัค�าอ่กัที่ั�งที่ำาให�ชาวไรั�เห็นถั่งความจัรัิงใจัและเอาใจัใสั�ที่่�จัะดู้แลให�เกัิด้ผิลผิลิต่สัูงสัุด้

E Expert&Education ค้อกัารัสัรั�างม้ออาช่พจัากักัารัเรั่ย์นรัู� และพัฒนาอย์�างไม�หย์ุด้
ย์ั�งเน้�องจัากัผูิ�ถั้อหุ�นและผิู�บรัิหารัได้�ต่รัะหนักัแล�วว�ากัารัสัรั�างม้ออาช่พจัะสัามารัถัสัรั�าง        

ผิลต่อบแที่นที่่�ยั์�งย์้นให�กัับองค์กัรัได้�0อ่กัทัี่�งเป็ีนกัารัย์กัรัะดั้บความสัามารัถัข้องพนักังานให�
กั�าวหน�าในสัาย์อาช่พต่�อไปี.เน้�องจัากัองค์กัรัสั�งเสัริัมกัารัสัรั�างคนด่้ให�เป็ีนคนเกั�ง0อันจัะเป็ีนกัารั
สัรั�างคุณค�าและความน�าเช้�อถั้อในกัารัให�คำาแนะนำาต่ลอด้จันกัารัสั�งเสัริัมให�เกัษัต่รักัรัเกัิด้ความรัักั
ในอาช่พธุ์ุรักัิจัไรั�อ�อย์ด้ังปีณิธุ์านข้องกัลุ�มน�ำาต่าลบุรั่รััมย์์ว�า "น้ำ�ต�ลสร้�งในไร�" และช�างฝ่่ม้อ
ด้ังกัล�าวย์ังสัามารัถัผิลิต่และสั�งมอบสัินค�าที่่�ด้่(ม่คุณภ์าพ)อ่กัที่ั�งย์ังสัรั�างผิลกัรัะที่บต่�อสัุข้ภ์าพ
อย์�างย์ั�งย์้น

A Achievement.ค้อ.กัารัม่สั�วนรั�วมรัับผิิด้ชอบทัี่�งที่่มอย์�างซึ่้�อสััต่ย์์ซึ่่�งกัารัม่สั�วนรั�วม
รัับผิิด้ชอบน่�เป็ีนกัารัแสัด้งออกัถั่งสิั�งที่่�ย์่ด้มั�นในความถูักัต่�อง.มั�นคงในความด้่อันจัะเป็ีน

รัากัฐานที่่�จัะสั�งต่�อให�กัับผิู�ม่สั�วนได้�เสั่ย์ทัี่�งภ์าย์ในและภ์าย์นอกัได้�ปีรัะจัักัษั์.อ่กัที่ั�งเกัิด้ความผูิกัพัน 
เช้�อมั�นเช้�อใจัต่�อกััน.อันจัะนำาพาให�ธุ์ุรักัิจัด้ำาเนินไปีอย์�างรัาบรั้�นอ่กัที่ั�งเจัริัญเติ่บโต่ได้�ปีวย์กัันอย์�าง
มั�งคงและย์ั�งย์้น

M     Motivation.ค้อ.จัิต่สัำาน่กัแห�งความสัำาเรั็จั.เปี็นหน่�งในบที่บาที่หน�าที่่�ความรัับผิิด้
ชอบเม้�อได้�รัับเปี�าหมาย์กัารัที่ำางานที่่�ชัด้เจันแล�ว ควรัม่กัารัดู้แลเอาใจัใสั�ต่�อบที่บาที่

หน�าที่่�ที่่�ได้�รัับมอบหมาย์อย์�างเต็่มความสัามารัถัอ่กัทัี่�งสั�งสิันค�าหร้ัอบริักัารัความเป็ีนมิต่รัไมต่ร่ั                       
(ความจัริังใจั)ที่่�ม่ผูิ�ม่สั�วนได้�เสั่ย์ที่ำาให�กั�าวเข้�าไปีเปิีด้ใจัเกัษัต่รักัรัเพ้�อให�เกิัด้ความรัักัในธุุ์รักิัจัไรั�อ�อย์
ที่่�สั�งผิ�านมาจัากัความเสั่ย์สัละเอ้�ออาที่รัและกัารัแสัด้งออกัด้�วย์ความเอาใจัใสั�ข้องบุคลากัรัจัะที่ำาให�
เม้�อพบกัับผิ�านพ�นอุปีสัรัรัคหรั้อปัีญหาได้�อย์�างรัาบรั้�นและจิัต่สัำาน่กัที่่�ด่้ยั์งที่ำาให�พนักังานทุี่กัคน
ช�วย์กัันดู้แลที่รััพย์ากัรัและที่รััพย์์สัินข้องผิู�ม่สั�วนได้�เสั่ย์เสัม้อนหน่�งเปี็นข้องต่น

TEAM
ค��น้ำิย์มองค์กรี SHARE VALUE



TEAM

T    T    E    E    A     A     MM

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 & EDUCATION : ENDLESS LEARNING AND CAREER DEVELOPMENT                                     
To build a professional workforce that yields sustainable outcome to the                      

organization. To better bond cane growing professional career to farmer as per our 

philosophy “Sugar Made in the Field”.

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.



กลยุ์ทธองคก์รี
STRATEGIC

กัารัด้ำาเนินงานด้้านความรัับผิิด้ชอบต่่อสัังคมข้อง นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์เริั�มต้่นจัากัภ์าย์ในองค์กัรั และข้ย์าย์ออกัสู่ั

ชุมชนใกัล้เค่ย์งต่ลอด้จันสัังคมในรัะดั้บปีรัะเที่ศู โด้ย์ม่กัลยุ์ที่ธ์ุ์หลักัในกัารัด้ำาเนินงาน  4 ปีรัะกัารั ได้้แก่ั 

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:

1สัรั้างสัำาน่กัจัิต่สัาธุ์ารัณะในพนักังานและกัรัะตุ่้นให้เกัิด้กัารัม่สั่วนรั่วมในโครังกัารัจัิต่อาสัาต่่างๆ  ข้องบ

ริัษััที่ฯ  Create public mind awareness among staffs and encourage them to  participate in 

Company’s Public service projects

2เน้นกัารัที่ำากิัจักัรัรัมหรั้อโครังกัารัCSRกัับชุมชนในเชิงล่กัโด้ย์ใช้ปีรััชญา”นำ้�ต�ลสร้�งในไร่”                                         

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

projects.

3ที่ำาโครังกัารั รั่วมกัับ สัถัาบันเอกัชนหรั้อรัาชกัารั องค์กัรัที่่�ไม่แสัวงหาผิลกัำาไรัและชุมชนรัอบๆ

บริัเวณบริัษััที่ฯท่ี่�เป็ีนผู้ินำาที่างด้้านความคิด้ที่างสัังคม Initiate joint-projects with tradition and 

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

 (NGOs) and surrounding communities.
 

4นำาสัิ�งที่่�เหล้อจัากักัารัปีลูกัอ้อย์และผิลผิลิต่นำ�าต่าล ที่่�เหล้อจัากักัรัะบวนกัารัผิลิต่นำ�าต่าลที่รัาย์ไปีที่ำา

โครังกัารัด้้าน CSR ให้เป็ีนปีรัะโย์ชน์ ทัี่�งต่่อบริัษััที่ฯและสัังคม Use sugar production’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



น้ำโย์บุ�ย์
CSR POLICY

 (102-16)

ต่ามนโย์บาย์ CSR ข้อง บริัษััที่ นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์  จัำากััด้(มหาชน) ด้้วย์ความมุ่งมั�นท่ี่�จัะสัร้ัางให้ธุุ์รักิัจัม่กัารัเติ่บโต่อย่์างยั์�งย้์น 

ควบคู่กัับกัารัพัฒนาสัภ์าพช่วิต่ความเป็ีนอยู่์ข้องเกัษัต่รักัรัชาวไร่ัอ้อย์และชุมชนข้้างเค่ย์งให้ด่้ข่้�น บริัษััที่ นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ จัำากััด้ 

(มหาชน) จ่ังได้้กัำาหนด้แนวนโย์บาย์ความรัับผิิด้ชอบต่่อสัังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) ท่ี่�ย่์ด้หลักัแนวคิด้

ตั่�งแต่่เริั�มก่ัอตั่�งในปีี 2507 ค้อ

 With the aim to strive for sustainable business growth in paral lel 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�ธุรีกิจควบุคู่กับุก�รีรัีกษ�สิู�งแวด้ล�อมและสูรี��งคว�มเจริีญให้�กับุชุุมชุน้ำอย่์�งยั์�งยื์น้ำ
Growth in Business, Sound in Environment & Sustainability in Community Development

ภ์าย์ใต้่กัรัอบปีณิธุ์าน GCECS โปีร่ังใสั รัับผิิด้ชอบ สิั�งแวด้ล้อม ชุมชน ยั์�งย้์น
Under GCECS determination on transparency, environmental

นโย่บุาย่ด็�านคัวามรับุผิด็ชุอบุต่�อสำังคัม
Coporate Social Responsibility Policy

G - Governance
“โปีร่ังใสัในกัารัปีรัะกัอบธุุ์รักิัจั  Conduct Business with Transparency”

C - Commitment 
“ มุ ่ ง มั� น รัั บ ผิิ ด้ชอบ  De t e rm i n a t i o n  t o  Re spons i b i l i t y ”

E -  Environment
“ รัั กั ษั า สิั� ง แ ว ด้ ล ้ อ ม   E n v i r o nm e n t a l  P r e s e r v a t i o n ”

C - Community
“ สูั ่ จุั ด้หมาย์พรั ้ อม ชุ มชน ”  “Go  A l ong  w i t h  Commun i t y ”

S - Sustainable 
“ เ รั า จั ะ อ ยู์ ่ ด้ ้ ว ย์ กัั น อ ย์ ่ า ง ยั์� ง ย้์ น ”  “ S t a y  S u s t a i n a b i l i t y ”



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

 น้ำ�ำ�ต่ำ�ลบุุรีีรีีมย์ ์ เปี็นเลิศูในด้�านกัารับรัิหารัจััด้กัารัและกัารัควบคุมคุณภ์าพผิลผิลิต่อ�อย์ ผิลผิลิต่น�ำาต่าลที่รัาย์ 

และผิลิต่ภ์ัณฑ์์ต่�อเน้�อง0รัวมที่ั�งสัิ�งที่่�เหล้อจัากักัารัปีลูกัอ�อย์และผิลผิลิต่น�ำาต่าล ให�ได้�มาต่รัฐานและม่ปีรัะสัิที่ธุ์ิภ์าพ

สัูงสัุด้ โด้ย์สั�งเสัรัิมชาวไรั�อ�อย์ในพ้�นที่่�บรัิเวณรัอบโรังงานให�ม่ผิลผิลิต่ต่�อไรั�สัูงและม่คุณภ์าพด้่ ด้�วย์หลักัวิชากัารั ด้�วย์ความ

ใสั�ใจั และความรัับผิิด้ชอบต่�อเกัษัต่รักัรัชาวไรั�อ�อย์0พัฒนารัะบบบรัิหารังานและกัารัจััด้กัารัอย์�างต่�อเน้�อง0เพ้�อความมั�นคง

ข้องผิลผิลิต่0และผิลกัำาไรัข้องเกัษัต่รักัรัชาวไรั�อ�อย์และธุ์ุรักัิจัข้องกัลุ�มบรัิษััที่น�ำาต่าลบุร่ัรััมย์์พัฒนานวัต่กัรัรัมและสันับสันุนด้�าน

กัารัวิจััย์0เพ้�อเพิ�มศูักัย์ภ์าพและความสัามารัถัในกัารัแข้�งข้ันให�กัับองค์กัรัและเกัษัต่รักัรัชาวไรั�อ�อย์0สั�งเสัรัิมกัารัเรั่ย์นรัู�ข้อง

บุคลากัรัในองค์กัรัและเกัษัต่รักัรัชาวไรั�อ�อย์ให�เติ่บโต่มั�นคงไปีพรั�อมกััน0มุ�งต่�อย์อด้อุต่สัาหกัรัรัมและพัฒนาธุุ์รักิัจัผิลิต่ภั์ณฑ์์ต่�อ

เน้�องต่�าง0ๆ0ที่ั�งด้�านพลังงานที่ด้แที่น และด้�านอ้�น ๆ รัวมที่ั�งสัรั�างมูลค�าเพิ�มให�แกั�ผิลิต่ภ์ัณฑ์์ เพ้�อกัารัด้ำาเนินธุ์ุรักัิจัที่่�เต่ิบโต่

อย์�างย์ั�งย์้น 

 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  - น�ำาต่าลที่รัาย์ข้าว ค้อน�ำาต่าลที่รัาย์ข้าวธุ์รัรัมด้า น�ำาต่าลที่รัาย์ข้าวบรัิสัุที่ธุ์์ และน�ำาต่าลที่รัาย์ข้าวชนิด้พิเศูษั

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

 - น�ำาต่าล VHP ค้อ Very High Polarized Raw Sugar น�ำาต่าล VHP เปี็นน�ำาต่าลที่รัาย์ด้ิบที่่�ม่ความหวานไม�น�อย์กัว�า รั�อย์ละ 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      

179,338 ต่ัน/ปี่ - Tonnes/Year   

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

65,493.2 ต่ัน/ปี่ - Tonnes/Year   

ก�กน้ำ�ำ�ต่ำ�ล Molasses      

72,531.1 ต่ัน/ปี่ - Tonnes/Year   
กรีะแสูไฟฟ�� Bio-Mass Electric Currents      

515,014 KWh/Year ปี ่ 

ปุ๋ย์อิน้ำทรีีย์์ Fertilizer     

20,860.7 ต่ัน/ปี่ - Tonnes/Year   

ด้ิน้ำปลูก Potting Soil

260.07 ต่ัน/ปี่ - Tonnes/Year   



รี�งวัล
ด้��น้ำคว�มย์ั�งย์นื้ำ

BRR'S 

AWARDS FOR
SUSTAINABILITY

รางวัล้หุ้�นย่ั�งย่ืน
Thailand Sustainability Investment (THSI)

 น้ำ�ำ�ต่ำ�ลบุุรีีรีีมย์ ์รัับรัางวัล Thailand Sustainability Investment 

(THSI) หรั้อ หุ�นย์ั�งย์้น ปี่ 2563 โด้ย์ต่ลาด้หลักัที่รััพย์์แห�งปีรัะเที่ศูไที่ย์ BRR เปี็น 

1 ใน 124 บรัิษััที่จัด้ที่ะเบ่ย์นฯ ที่่�อย์ู�ในรัาย์ช้�อหุ�นย์ั�งย์้น ซึ่่�งถัูกัจััด้อย์ู�ในกัลุ�มเกัษัต่รั

และอุต่สัาหกัรัรัมอาหารั เปี็นครัั�งแรักั ซึ่่�งสัะที่�อนถั่งความมุ�งมั�นข้องกัลุ�มบรัิษััที่  

ที่่�ให�ความสัำาคัญกัับกัารัด้ำาเนินธุ์ุรักัิจัให�เต่ิบโต่อย์�างย์ั�งย์้น ควบคู�ไปีกัับความรัับผิิด้

ชอบต่�อสัิ�งแวด้ล�อม สัังคม และบรัรัษััที่ภ์ิบาล (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 ์ ได้้รัับกัารัรัับรัองฐานะสัมาชิกัแนวรั่วมปีฏิิบัต่ิข้อง

ภ์าคเอกัชนไที่ย์ในกัารัต่่อต่้านกัารัทีุ่จัรัิต่ (Collective Action Coalition Against 

Corruption หรั้อ CAC) เม้�อวันที่่�7 มิถัุนาย์น 2561 และบรัิษััที่ได้้เต่รั่ย์มกัารัที่่�จัะ

ย์้�นต่่ออาย์ุภ์าย์ในช่วงไต่รัมาสั 1 ปีี2564โด้ย์เน้น กัารัรัะบุความเสั่�ย์งและมาต่รักัารั

ควบคุมต่รัวจัสัอบที่่�เหมาะสัม เพ้�อย์้นย์ันถั่งกัารัด้ำาเนินงานต่่าง ๆ ที่่�เปี็นกัารัต่่อต่้าน

คอรั์รััปีชัน

 

 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)
 ธุุ์รักิัจัโรังไฟัฟ้ัาช่วมวล ด้ำาเนินกัารัโด้ย์บริัษััที่ บุร่ัรััมย์์พลังงาน จัำากััด้ (“BEC”), บริัษััที่ บุร่ัรััมย์์ เพาเวอร์ั 
จัำากััด้ (“BPC”) และบริัษััที่ บุร่ัรััมย์์เพาเวอร์ั พลัสั จัำากััด้ (“BPP”) โด้ย์ม่แนวคิด้ “พลังงานไฟัฟ้ัา เพ้�อชุมชนและสัังคม” 
ซ่ึ่�งย่์ด้ถ้ัอมาโด้ย์ต่ลอด้ ทัี่�งน่�นอกัจัากักัารัผิลิต่ไฟัฟ้ัาท่ี่�ม่ปีรัะสิัที่ธิุ์ภ์าพแล้วกัารัรัักัษัาสิั�งแวด้ล้อม และกัารัคำาน่งถ่ังชุมชน
และสัังคม รัวมทัี่�งผู้ิม่ส่ัวนได้้เส่ัย์ ยั์งเป็ีนพันธุ์กิัจัในกัารัด้ำา เนินงาน ข้องกัลุ่มธุุ์รักิัจัโรังไฟัฟ้ัาข้องกัลุ่มนำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์โด้ย์
เห็นได้้จัากัรัางวัลหร้ัอกัารัรัับรัองคุณภ์าพท่ี่�กัลุ่มบริัษััที่ทัี่�งโรังไฟัฟั้าได้้รัับ อาทิี่ รัางวัลธุ์รัรัมาภิ์บาลธุุ์รักิัจัด่้เด้่น
รัะดั้บจัังหวัด้ ปีรัะจัำา ปีี 2559 กัารัรัับรัองอุต่สัาหกัรัรัม ส่ัเข่้ย์วรัะดั้บ 2  (ปีฏิิบัติ่กัารัส่ัเข่้ย์ว Green  Activity) และ
รัะดั้บ 3 (รัะบบส่ัเข่้ย์ว Green System) สัำาหรัับในปีี 2561 นั�นกัรัะที่รัวงพลังงาน โด้ย์กัรัมพัฒนาพลังงานที่ด้แที่นและ
อนุรัักัษ์ัพลังงาน (พพ.) ได้้จััด้กัารัปีรัะกัวด้ Thailand Energy Awards 2018 ซ่ึ่�ง BPC ได้้รัับรัางวัล ด่้เด่้น ด้้าน
พลังงานที่ด้แที่น ปีรัะเภ์ที่โครังกัารัผิลิต่ไฟัฟ้ัาและความร้ัอนร่ัวม พร้ัอมกัันนั�นยั์งได้้เข้้าร่ัวมปีรัะกัวด้ 36th ASEAN Ministers 
on Energy Meeting (36 AMEM) ท่ี่�ปีรัะเที่ศูสิังคโปีร์ัและ BPC ได้้รัับรัางวัล รัองชนะเลิศู ปีรัะเภ์ที่โรังไฟัฟ้ัาพลังงานความ
ร้ัอนร่ัวม 
 และในปีี 2562 ได้้รัับรัางวัลงวัลชนะเลิศู Energy Globe National Award 2019 ปีรัะเภ์ที่โรังไฟัฟ้ัาช่ว
มวลจัากั Mr.Gunther Sucher กังสุัลฝ่่าย์กัารัพาณิชย์์สัถัานทูี่ต่ออสัเต่ร่ัย์ปีรัะจัำาปีรัะเที่ศูไที่ย์โด้ย์รัางวัลดั้งกัล่าวเป็ีนรัางวัล
ด้้านสิั�งแวด้ล้อมท่ี่�สัำาคัญซ่ึ่�งจัะมอบให้กัับโครังกัารัท่ี่�ม่ความโด้ด้เด่้นด้้านแนวย์ปีฏิิบัติ่ท่ี่�ให้ความสัำาคัญกัับแนวที่างกัารั
พัฒนาอย่์างยั์�งย้์น
 Biomass Power Plant Business operated by Buriram Energy Co., Ltd. (“BEC”), Buriram 
Power Co., Ltd. (“BPC”) and Buriram Power Plus Co., Ltd. (“BPP”). Power plant business group has 
operated the business with the commitment concept as “The electrical energy for community and 
society”. Apart from the efficiency of electrical production, saving environment and taking community, 
society and stakeholders into account are the important mission for business operation of power plant 
business group of BSG which is reflected from the awards and the certificates that the company re-
ceived, for example, 2016 Good Governance Business Group Award in the provincial level. Moreover, 
the company received the Green Industry Level 2 (Green Activity) and Green Industry Level 3 (Green 
system). In 2018, BPC received the Excellence Award for the bagasse-fired cogeneration power plant 
project from Air Chief Marshal Prajin Jantong, Deputy Prime Minister and Minister of Justice in 
Thailand Energy Awards 2018 Event, hosted by the Department of  Alternative Energy Development 
and Efficiency - Ministry of Energy, and it also achieved the First-runner up Award on the cogeneration 
category at the 36th ASEAN Ministers on Energy Meeting (36 AMEM) in Singapore
 BPC received the winning award for Energy Globe National Award 2019 as a biomass 
power plant by Mr. Gunther Sucher, the Consul of Commerce, at Austria Embassy of Thailand. En-
ergy Globe National Award is a prestigious environmental award. It is awarded annually to projects 
focusing on sustainable development.

รางวัล้ชุนะเล้ิศ Energy Globe National Award 2019

Energy Globe National Award 2019 focusing on sustainable development



โรงงานน้ำตาล
Sugar Mill

ไรออยของนักธุรกิจไรออย
Farmer Farm

Bagasse
ชานออย

Molasses
กากน้ำตาล

Filter Cake
กากหมอกรอง

Waste Water
น้ำทิ�ง

Waste Water Treatment

การบำบัดน้ำเสีย

Treated Water

น้ำที่ผานการบำบัด

ข�้เถา
Ash

โรงงานไฟฟาช�วมวล
Bio Power

โรงงานเยื่อกระดาษ
Bio Power

การไฟฟาสวนภูมิภาค
Provincial Electricity

Authority (PEA)

คารบอนเครดิต
Carbon Credit

สังคมคารบอนต่ำ
Low Carbon Society

Organic Fertilizer
โรงงานปุยอินทร�ย

Customer / Farmers
ลูกคา / เกษตรกรชาวไรออย

ผลิตภัณฑน้ำตาล
Sugar Products

Molasses Tank
จัดเก็บในโมลาสแท็งก

ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑชานออย
Bagasse Products

ลูกคา / อุตสาหกรรม
Customer / Industrial 

โรงงานไฟฟาช�วมวลในโรงงานน้ำตาล
Bio Mass Power Plant in Sugar Factory

ลูกคา
Customer

ห้�วงโซ�แห้�งคัุณคั�า น�ำาต่าล้บุุร่รัมย่์ 

BRR Value Chain



ก�รีมีสู�วน้ำรี�วม
ต่ำ�อผูู้�มีสู�วน้ำได้�เสูีย์

STAKEHOLDER

ENGAGEMENT

น้ำ�ำ�ต่ำ�ลบุุรีีรีีมย์์ ให�ความสัำาคัญต่�อกัารัม่สั�วนรั�วมข้อง

ผิู�ม่สั�วนได้�เสั่ย์ด้�วย์กัารัสั้�อสัารัเปี็นปีรัะจัำาอย์�างต่�อเน้�องผิ�าน

กัรัะบวนกัารัสั้�อสัารัและช�องที่างต่�างๆ อย์�างเหมาะสัม เพ้�อ

สัรั�างความเข้�าใจัถั่งปีรัะเด้็นต่�างๆ ที่่�อย์ู�ในความสันใจั และ

รัับข้�อคิด้เห็นข้องผูิ�ม่สั�วนได้�เสั่ย์ทุี่กัภ์าคสั�วนมาบูรัณากัารัเข้�า

กัับกัรัะบวนกัารัต่ัด้สัินใจั และวางแผินกัารัด้ำาเนินธุ์ุรักัิจัข้อง

บรัิษััที่ ซึ่่�งจัะสั�งผิลต่�อกัารับรัรัลุเปี�าหมาย์ให�องค์กัรัเต่ิบโต่ได้�

อย์�างย์ั�งย์้นน�ำาต่าลบุรั่รััมย์์ได้�วิเครัาะห์ที่บที่วนผิลกัรัะที่บใน

กัรัะบวนกัารัต่ลอด้ห�วงโซึ่�คุณค�าเพ้�อรัะบุกัลุ�มผิู�ม่สั�วนได้�เสั่ย์ 

จัากันั�นที่างผิู�บรัิหารัได้�รั�วมพิจัารัณาคัด้เล้อกัผิู�ม่สั�วนได้�เส่ัย์

ที่่�เกั่�ย์วข้�องกัับบรัิษััที่ โด้ย์ในปีัจัจัุบันน�ำาต่าลบุรั่รััมย์์ม่ผิู�ม่สั�วน

ได้�เสั่ย์ 6 กัลุ�มได้�แกั� นักัธุ์ุรักัิจัไรั�อ�อย์(เกัษัต่รักัรั), ผิู�ถั้อหุ�น 

ลูกัค�าและผิู�บรัิโภ์ค พนักังาน คู�ค��าและคู�สััญญา ชุมชนและสัิ�ง

แวด้ล�อม

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 Contrac-

tors 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

 บที่บาที่ต่่อผู้ิม่ส่ัวนได้้เส่ัย์ บริัษััที่ นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ จัำากััด้(มหาชน) ได้้ม่กัารัดู้แลและคำาน่งถ่ังผู้ิม่ส่ัวนได้้เส่ัย์ทุี่กักัลุ่ม โด้ย์

เฉพาะในเร้ั�องสิัที่ธิุ์ข้องผู้ิม่ส่ัวนได้้เส่ัย์ต่ามกัฎหมาย์หร้ัอข้้อต่กัลงท่ี่�ม่กัับบริัษััที่ฯและได้้กัำาหนด้แนวที่างกัารัปีฏิิบัติ่ต่่อผู้ิม่ส่ัวนได้้เส่ัย์

แต่่ละกัลุ่มไว้อย่์างชัด้เจันใน.“คู่ม้อหลักักัารักัำากัับดู้แลกิัจักัารั” เพ้�อให้บุคลากัรัทุี่กัรัะดั้บย่์ด้ถ้ัอเป็ีนแนวปีฏิิบัติ่โด้ย์ถ้ัอเป็ีนภ์ารัะหน้า

ท่ี่�ท่ี่�สัำาคัญข้องทุี่กัคน ดั้งน่�

 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, share-

holders and all parties. These include:

ผ่�ถือหุ้�น
Shareholders

มุ่งเน้นกัารัปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่�ด้้วย์ความซ้ึ่�อสััต่ย์์และโปีร่ังใสัในกัารัเปิีด้เผิย์ข้้อมูลท่ี่�สัำาคัญทัี่�งข้้อมูลที่างด้้านกัารัเงินและ
ข้้อมูลอ้�นท่ี่�เก่ั�ย์วข้้องต่่อผู้ิถ้ัอหุ้นอย่์างถูักัต้่อง ครับถ้ัวน และทัี่นเวลา
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

ให้ความสัำาคัญในกัารัผิลิต่และจััด้จัำาหน่าย์ผิลิต่ภั์ณฑ์์และกัารับริักัารัท่ี่�ม่คุณภ์าพภ์าย์ใต้่เง้�อนไข้ท่ี่�เป็ีนธุ์รัรัม    
รัวมทัี่�งกัารัรัักัษัาความลับข้องลูกัค้า โด้ย์ไม่นำาไปีเปิีด้เผิย์หร้ัอใช้ในปีรัะโย์ชน์ในที่างมิชอบ
Emphasis on manufacturing and distribution of high quality products and services on  a fairness 
basis. Customers confidential is to be strictly kept.

พันักงาน
Staffs

ปีฏิิบัติ่ต่่อพนักังานทุี่กัคนอย่์างเป็ีนธุ์รัรัม โด้ย์ให้ค่าต่อบแที่นและสัวัสัดิ้กัารัท่ี่�เหมาะสัม กัำาหนด้นโย์บาย์ กัารัดู้แล
ความปีลอด้ภั์ย์และสัภ์าพแวด้ล้อมในกัารัที่ำางาน รัวมทัี่�งกัารัสันับสันุนกัารัพัฒนาความรู้ัและความสัามารัถัข้อง
พนักังาน
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

ปีฏิิบัติ่ต่ามเง้�อนไข้ที่างธุุ์รักิัจัต่่อคู่สััญญาท่ี่�ได้้ต่กัลงกัันไว้อย่์างเป็ีนธุ์รัรัม และม่จัรัรัย์าบรัรัณท่ี่�ด่้ ในกัารัด้ำาเนิน
ธุุ์รักิัจั ต่ลอด้จันปีฏิิบัติ่ต่ามข้้อกัำาหนด้ข้องกัฏิหมาย์และกัฏิรัะเบ่ย์บต่่าง ๆ ท่ี่�เก่ั�ย์วข้้อง
Follow rules, regulations and agreed contract on fairly basis.

ชุุมชุนแล้ะ              
 สำิ�งแวด็ล้�อม

Community and 
Environments

ให้ความสัำาคัญและรัับผิิด้ชอบต่่อชุมชนและสัังคม โด้ย์สันับสันุนกิัจักัรัรัมต่่างๆ กัับชุมชนท่ี่�บริัษััที่ด้ำาเนินธุุ์รักิัจัอยู่์
ต่ามโอกัาสั รัวมทัี่�งปีฏิิบัติ่ต่ามกัฏิหมาย์ และรัะเบ่ย์บข้้อบังคับต่่างๆ ท่ี่�เก่ั�ย์วข้้องกัับสิั�งแวด้ล้อมอย่์างเคร่ังครััด้ 
และวางแนวที่างในกัารัควบคุมผิลกัรัะที่บต่่อสิั�งแวด้ล้อมอย่์างต่่อเน้�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. ม่กัารัต่รัวจัเย่์�ย์มเกัษัต่รักัรั Farmers’ visits
2. กัารัปีรัะชุม อบรัม สััมมนา                                 

Meeting, training, seminar
3. กัารัเชิญนักัธุุ์รักิัจัไร่ัอ้อย์ร่ัวมงานหร้ัอกิัจักัรัรัม

ต่่างๆFarmers are invited to join ceremonial 
activities and others

1.   กัารัเพิ�มผิลผิลิต่ ลด้ต้่นทุี่น
     Increase productivity and cost saving
2.   กัารัพัฒนาเกัษัต่รั  Agricultural development
3.   รัาคาอ้อย์ท่ี่�เหมาะสัม Appropriate cane price
4.   ความยั์�งย้์นที่างอาช่พและวัต่ถุัดิ้บ(อ้อย์)
      Raw material sustainable 

ผ่�ถือหุ้�น 
Shared 
Holder

1. รัาย์งานกัารัปีรัะชุมผู้ิถ้ัอหุ้นปีรัะจัำาปีี Minutes of the 
Ordinary General Meeting of Shareholders

2. รัาย์งานปีรัะจัำาปีี Annual Report
3. กัารัเปิีด้เผิย์ข้้อมูลต่่อต่ลาด้หลักัที่รััพย์์แห่งปีรัะเที่ศูไที่ย์ 

SET information disclosure
4. กัารัจััด้ปีรัะชุมวิเครัาะห์รัาย์ไต่รัมาสั                                

Quater’s Analyst meeting
5. กัารัจััด้ปีรัะชุมแนะนำากัารัลงทุี่น                                         

Investment Consult Meeting
6. กัารัส้ั�อสัารัผ่ิานรัะบบต่่างๆ เช่น โที่รัศัูพท์ี่ เว็บไซึ่ต์่ อ่เมล์ 

Communications via telephone, website, and 
email.

7. กัารัเย่์�ย์มชมกิัจักัารั Site visit

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

ล้่กคั�า 
Comsumer

1. กัารัเย่์�ย์มลูกัค้า Customers’ visit
2. กัารัเชิญลูกัค่าเย่์�ย์มชมโรังงาน Factory’s visit
3. กัารัสัำารัวจัความพ่งพอใจัข้องลูกัค้า                                        

Customers’ satisfaction survey
4. กัารัส้ั�อสัารัผ่ิานรัะบบต่่างๆ เช่น โที่รัศัูพท์ี่ อ่เมล์ เว็บไซึ่ต์่ 

Communications via telephone, website and 
email

5. กัารัสัอบถัามหร้ัอร้ัองเร่ัย์นผ่ิานช่องที่างท่ี่�จััด้ไว้                              
Enquiry and complaint via arranged channels

1. สิันค้าท่ี่�ม่คุณภ์าพ Quality products
2. กัารัส่ังมอบสิันค้าต่รังต่ามความต้่องกัารั,
  ต่รังเวลา On time delivery
3. รัาคาท่ี่�เหมาะสัม Appropriate price

 กัลุ่มข้องผู้ิม่ส่ัวนได้้เส่ัย์แต่่ละกัลุ่มท่ี่�ได้้รัับผิลกัรัะที่บจัากักัารัด้ำาเนินงานข้องบริัษััที่ในกัารัม่ส่ัวนร่ัวมกัำาหนด้ปีรัะเด็้น

ความสัำาคัญท่ี่�ผู้ิม่ส่ัวนได้้เส่ัย์ซ่ึ่�งในแต่่ละกัลุ่มม่ ดั้งน่� 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. จัด้หมาย์ข่้าวภ์าย์ใน บอร์ัด้ปีรัะชาสััมพันธ์ุ์ Internal 
newsletter PR board

2. กัารัส้ั�อสัารัผ่ิานรัะบบต่่างๆ เช่น vdo conference 
Communication via video conference, email

3. กัารัปีรัะชุม อบรัม สััมมนา                                    
Meeting, training, seminar

4. กัารัปีรัะชุมสัาย์งานปีรัะจัำาเด้้อน                                 
Annual department meeting

5. กัารัปีรัะชุมรัะหว่างหัวหน้างานกัับพนักังาน                           
Department meeting

6. กัารัปีรัะเมินผิลงานพนักังานปีรัะจัำาปีี                                 
Annual staffs assessment

1.  สิัที่ธิุ์ปีรัะโย์ชน์และค่าต่อบแที่นท่ี่�แข่้งขั้นได้้    
    competitive fringe benefits and saraly
2.  ความก้ัาวหน้าต่ามต่ำาแหน่งงาน career path
3.  กัารัพัฒนาต่นเอง Self Development
4.  ความปีลอด้ภั์ย์ในกัารัที่ำางาน   Work Safety
5.  สัวัสัดิ้กัารั   Walefare

คั่�คั�าแล้ะ คั่�สำัญญา
Trade 

Partners and                  
Contractors

1.  กัารัปีรัะชุม อบรัมในโอกัาสัต่่างๆ Meeting and training
2.  กัารัเข้้าร่ัวมกิัจักัรัรัมข้องบริัษััที่
    Participate in company activities
3.  กัารัส้ั�อสัารัผ่ิานรัะบบต่่างๆ เช่น โที่รัศัูพท์ี่ อ่เมล์  เว็บไซึ่ต์่   
     Communication via telephone, email, website
4.   กัารัสัอบถัามหร้ัอร้ัองเร่ัย์นผ่ิานช่องที่างท่ี่�จััด้ไว้
     Enquiry and complaint via arranged channels

1. กัารัจััด้ซ้ึ่�อจััด้จ้ัางท่ี่�ยุ์ติ่ธุ์รัรัม และ ม่ความโปีร่ังใสั 
Fair and transparent purchasing system

2. กัารัจ่ัาย์ค่าสิันค้า/ค่าจ้ัางต่รังเวลา On-time 
payment

3.   รัาคาท่ี่เหมาะสัม
     Appropriate price

ชุุมชุนแล้ะ
สำิ�งแวด็ล้�อม

Community 
and               

Environments

1.  กัารัพบปีะชุมชน Communities’ meeting
2.  กัารัร่ัวมกิัจักัรัรัมต่่างๆงข้องชุมชน 
    Joint activities organizing
3.  กิัจักัรัรัมส่ังเสัริัมอาช่พภ์าย์ในชุมชน 
    Career development
4.  โครังกัารัพัฒนาด้้านกัารัศู่กัษัา
    Educational Development project

1.  กัารัลด้ภ์าวะ-ผิลกัรัะที่บจัากักัารัผิลิต่ข้อง โรังงาน  
.......Reduce pollution from factory
2.  กัารัส่ังเสัริัมและกัารัจ้ัางงานภ์าย์ในชุมชน
     Reduce pollution from factory
3.  กัารัสันับสันุนกิัจักัรัรัมภ์าย์ในชุมชน
    Support communities’ activities
4.  กัารัย์กัรัะดั้บความเป็ีนอยู่์ภ์าย์ในชุมชน
     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�นในกัารัพัฒนาองค์กัรัให้เติ่บโต่อย่์างยั์�งย้์นด้้วย์หลักัธุ์รัรัมาภิ์บาลและจัริัย์ธุ์รัรัม เป็ีน

อ่กัสิั�งหน่�งท่ี่�กัลุ่มบรัิษััที่ให้ความสัำาคัญและพัฒนามาอย์่างต่่อเน้�องกัลุ่มบรัิษััที่ด้ำาเนินงานด้ว้ย์ความโปีร่ังใสั 

โด้ย์ม่กัารัเปิีด้เผิย์ข้้อมูลต่ามหลักัเกัณฑ์์ท่ี่�เหมาะสัม เพ้�อสัร้ัางความเป็ีนธุ์รัรัมและเสัริัมสัร้ัางความเท่ี่าเท่ี่ย์ม

กัันรัะหว่างผู้ิถ้ัอหุ้นทุี่กัรัาย์ นอกัจัากันั�นยั์งจััด้ให้ม่รัะบบกัารัต่รัวจัสัอบภ์าย์ในโด้ย์ผู้ิต่รัวจัสัอบอิสัรัะภ์าย์ใน

และภ์าย์นอกัองค์กัรั เพ้�อความถูักัต้่องและความโปีร่ังใสัในกัารัด้ำาเนินกิัจักัารั

 โด้ย์ในปีี 2562 บริัษััที่ม่ความมุ่งมั�นสัานต่่อกัารัด้ำาเนินต่ามนโย์บาย์กัารัต่่อต้่านคอร์ัรััปีชัน ต่ลอด้

จันกัารัส้ั�อสัารัและปีรัะกัาศูเร้ั�องดั้งกัล่าวไปียั์งคู่ค้าและผู้ิเก่ั�ย์วข้้องทุี่กัภ์าคส่ัวน รัวมทัี่�งได้้จััด้อบรัมให้บุคลากัรั

และรัณรังค์ภ์าย์ในองค์กัรัอย่์างต่่อเน้�อง นอกัจัากัน่�ได้้เปิีด้ช่องที่างกัารัแจ้ังข้้อร้ัองเร่ัย์นและข้้อเสันอแนะ 

(Whistleblowing) เพ้�อรัับข้้อร้ัองเร่ัย์นจัากัผู้ิม่ส่ัวนได้้เส่ัย์ผ่ิานกัล่องรัับความคิด้เห็นและที่างไปีรัษัณ่ย์์ซ่ึ่�งส่ัง

ถ่ังปีรัะธุ์านกัรัรัมกัารั ธุ์รัรัมาภิ์บาลโด้ย์ต่รังโด้ย์ในปีีท่ี่�ผ่ิานมาไม่ปีรัากัฏิข้้อร้ัองเร่ัย์นจัากัผู้ิม่ส่ัวนได้้เส่ัย์ 

 นอกัจัากันั้นกัลุ่มบริัษััที่ ฯ ยั์งได้้ที่บที่วนคู่ม้อกัารักัำากัับดู้แลกิัจักัารัท่ี่�ด่้และจัรัรัย์าบรัรัณธุุ์รักิัจัฉบับ

ปีรัับปีรุังครัั�งท่ี่� 4 ซ่ึ่�งปีรัะกัาศูใช้ในปีี 2562 และเผิย์แพร่ัคู่ม้อดั้งกัล่าวบนเว็ปีไซึ่ต์่ข้องบริัษััที่ เพ้�อให้สัาธุ์ารัณชน

รัับที่รัาบด้้วย์นอกัจัากันั�นต่ามท่ี่�บริัษััที่ได้้รัับกัารัรัับรัองฐานะสัมาชิกัแนวร่ัวมปีฏิิบัติ่ข้องภ์าคเอกัชนไที่ย์ในกัารั

ต่่อต้่านกัารัทุี่จัริัต่(Collective Action Coalition Against Corruption หร้ัอ CAC) เม้�อวันท่ี่�7 มิถุันาย์น 

2561 บริัษััที่ได้้เต่ร่ัย์มกัารัท่ี่�จัะย้์�นต่่ออายุ์ภ์าย์ในสิั�นปีี2563โด้ย์เนน้กัารัรัะบุความเส่ั�ย์งและมาต่รักัารัควบคุม

ต่รัวจัสัอบท่ี่�เหมาะสัม เพ้�อย้์นย์นัถ่ังกัารัด้า เนินงานต่่าง ๆท่ี่�เป็ีนกัารัต่่อต้่านคอร์ัรััปีชัน 

 ทัี่�งน่� จัากัความมุ่งมันในกัารัด้ำาเนินงานด้้านกัารักัำากัับดู้แลกิัจักัารัท่ี่�ด่้มาอย่์างต่่อเน้�อง ส่ังผิลให้

บริัษััที่ได้้รัับผิลปีรัะเมินรัะดั้บ ่ “ด่้เลิศู” หร้ัอ“Excellent”จัากัโครังกัารัสัำารัวจักัารักัำากัับดู้แลกิัจักัารัข้องบริัษััที่

จัด้ที่ะเบ่ย์น ซ่ึ่�งจััด้โด้ย์สัมาคมส่ังเสัริัมสัถัาบันกัรัรัมกัารับริัษััที่ไที่ย์(IOD) ติ่ด้ต่่อกััน 3 ปีีซ้ึ่อน ในปีี 2561, 

2562 และปีี 2563โด้ย์ปีี 2563 ม่รัะดั้บคะแนนเฉล่�ย์อยู่์ท่ี่�ร้ัอย์ละ 94 ซ่ึ่� งสูังกัว่าคะแนนเฉล่�ย์โด้ย์รัวมข้องบริัษััที่

ท่ี่�จัด้ที่ะเบ่ย์นในต่ลาด้หลักัที่รััพย์์แห่งปีรัะเที่ศูไที่ย์

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 ac-

cordance with transparency which is disclosure the information pursuant to the appropriate regulations as 

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

system proceeded by independent internal and externalauditors was conducted to generate the accuracy and 

transparency in the business operation.

 In 2019, Buriram Sugar Public Company Limited (“BRR”) has determined to conduct businesses in 

accordance with the policy and measures on anti-corruption continuously, as well as informed and commu-

nicated such matter to business partners and related parties, including organized in-house seminars and 

campaigns for the personnel in the organization. Furthermore, the company has opened the channel for re-

ceiving the complaint and suggestion (Whistleblowing) for the complaint from stakeholders through the 

suggestions box and postage which will be sent directly to the Chairman of Corporate Governance Committee. 

However, there was no any whistleblowing issue or suggestion received from stakeholders in the previous 

year. Additionally, BSG reviewed the Good Corporate Governanceand Code of Conduct Handbook 4th Edition-

effectively 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 deter-

mination 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�าต่าลบุร่ัรััมย์์ให้ความสัำาคัญในกัารัผิลิต่ จััด้จัำาหน่าย์ผิลิต่ภั์ณฑ์์ท่ี่�ม่คุณภ์าพ ภ์าย์ใต้่เง้�อนไข้ท่ี่�เป็ีน
ธุ์รัรัม มุ่งผิลิต่สิันค้าท่ี่�ไม่ที่ำาลาย์และส่ังผิลกัรัะที่บต่่อสิั�งแวด้ล้อม รัวมทัี่�งรัักัษัาความลับข้องลูกัค้า โด้ย์ไม่นำาไปีเปิีด้
เผิย์หร้ัอใช้ปีรัะโย์ชน์ในที่างท่ี่�มิชอบสัร้ัางคุณภ์าพช่วิต่ท่ี่�ด่้โด้ย์คำาน่งถ่ังลูกัค้าและผู้ิบริัโภ์คภ์าย์ใต้่สัโลแกัน 

“นำ�าต่าลส่ัรัำาธุ์รัรัมชาติ่ คุณภ์าพเพ้�อกัารับริัโภ์ค”  
 ควบคุมคุณภ์าพสิันค้าให้เป็ีนไปีต่ามมาต่รัฐานสัากัล ม่กัารัใช้และปีรัับปีรุังเที่คโนโลย่์ให้ทัี่นสัมัย์เพ้�อ
ความมั�นใจัแกั่ ผูิ้บริัโภ์คว่าจัะได้้รัับสิันค้าต่ามมาต่รัฐานต่่างๆ เช่น GHP, HACCP, HALAL, ISO9001:2015                
รัะบบอุต่สัาหกัรัรัมส่ัเข่้ย์ว รัะดั้บ 3 ,อย์.,มอกั., และได้้รัับกัารัรัับรัองกัารัข่้�นที่ะเบ่ย์นโรังงานผิลิต่สิันค้าพ้ช จัากักัรัม
วิชากัารัเกัษัต่รัควบคุมขั้�นต่อนกัารัผิลิต่สิันค้าอย่์างม่มาต่รัฐานเพิ�ม ปีรัับปีรุัง ปีรัับเปีล่�ย์น ข้นาด้ข้องสิันค้าเพ้�อ
ต่อบสันองความต้่องกัารัข้องผู้ิบริัโภ์คมุ่งเน้นถ่ังความสัำาคัญข้องลูกัค้า(ตั่วแที่นจัำาหน่าย์)โด้ย์ม่กัารัจััด้กิัจักัรัรัม
สัานสััมพันธ์ุ์และดู้แลหลังกัารัข้าย์แสัด้งถ่ังความใส่ัใจัในเร้ั�องข้อง สิั�งแวด้ล้อมต่่างๆ เช่น กัารัเข้้าร่ัวมโครังกัารัธุ์รั
รัมาภิ์บาลสิั�งแวด้ล้อม, Green Industry รัะดั้บ 3 (รัะบบส่ัเข่้ย์ว),Carbon footprint, Water Footprint, รัวมถ่ัง
อยู่์ในช่วงกัารัด้ำาเนินกัารัจััด้ที่ำา ISO 14001:2015                 

 BRR emphasizes on manufacturing and distribution of high quality products and services   
on a fairly basis. Environment rules and regulation are fully adhered. Customers confidential is 
strictly kept.Create better living conditions with the realization of  consumers  under slogan.

 “Quality Natural Cane Sugar for Good Consumption” 
Quality control is maintained under international standards GMP, HACCP, HALAL, ISO9001:2015, 
FSSC20002, TIS and FDA, Certificated  in Plant Standard Manufacturing .Quality control is main-
tained 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-en-
ergy producer with environmental- concerned mind. We participate in several environmental- cer-
tify standard, namely GREEN INDUSTRY Level3, Carbon Footprint and Water Footprint. Nowadays, 
BRR is in the process of issuing ISO14001:2015.

ISO 9001:2015 รัะบบบริัหารังานคุณภ์าพ 

ISO 9001:2015 Quality Management System

HACCP0(กัารัวิเครัาะห์จุัด้อันต่รัาย์และจุัด้วิกัฤต่ท่ี่�ต้่องควบคุม)0เป็ีนรัะบบมาต่รัฐานและข้้อกัำาหนด้สัำาหรัับรัะ

ดั้บความปีลอด้ภ์ัย์โด้ย์กัารัวิเครัาะห์อันต่รัาย์และจัุด้วิกัฤต่ิในกัารัผิลิต่ครัอบคลุมทุี่กัขั้�นต่อนข้องกัารัผิลิต่

อาหารัเพ้�อป้ีองกัันและรัักัษัาความปีลอด้ภั์ย์จัากักัารัปีนเป้ี�อนได้้อย่์างม่ปีรัะสิัที่ธิุ์ภ์าพ

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 prod-

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

GHP กัารัปีฏิิบัติ่สุัข้ลักัษัณะท่ี่�ด่้ ( Good Hygiene Practice) เป็ีนมาต่รัฐานท่ี่�เก่ั�ย์วกัับหลักัปีฏิิบัติ่ท่ี่�ด่้ในกัารั

บริัหารัความปีลอด้ภั์ย์ในกัารัผิลิต่อาหารัในกัรัะบวนกัารัผิลิต่

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

ance 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 ค้อมาต่รัฐานรัับรัองกัารัผิลิต่ท่ี่�ถูักัต้่องต่ามหลักับัญญัติ่ข้องศูาสันาอิสัลาม 

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

ity of Islamic organizations.

ฉลากัคาร์ับอนและคาร์ับอนฟุัต่พริั�นท์ี่ ค้อ กัารัปีล่อย์ก๊ัาซึ่เร้ัอนกัรัะจักัจัากักิัจักัรัรัมต่่างๆ ในกัารัผิลิต่นำ�าต่าล

ที่รัาย์CARBON LABEL & CARBON FOOTPRINT

ปีฏิิบัติ่กัารัส่ัเข่้ย์ว กัารัด้ำาเนินกิัจักัรัรัมต่ามนโย์บาย์ เป้ีาหมาย์และแผินงานท่ี่�กัำาหนด้เพ้�อลด้ผิลกัรัะที่บต่่อสิั�ง

แวด้ล้อมอย่์างเป็ีนรูัปีธุ์รัรัมสัำาเร็ัจัต่ามความมุ่งมั�นท่ี่�ตั่�งไว

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

reduce concretely environmental impacts as commitment states

KOSHER พิสูัจัน์ว่าอาหารัท่ี่�ผิลิต่นั�นจััด้ที่ำาข่้�นต่ามความเช้�อข้องชาวยิ์วเร่ัย์กัว่าใบรัับรัองโคเชอร์ั นอกัเหน้อ

จัากักัฎที่างศูาสันาแล้วเอกัสัารัน่�แสัด้งให้เห็นว่าอาหารัม่คุณภ์าพสูังเหมาะสัำาหรัับสุัข้ภ์าพข้องมนุษัย์์และเช้�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 foodstuffs are of high quality, suitable for 

human health and reliable



(302-1)

 นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ให้ความสัำาคัญต่่อกัารัจััด้กัารัด้้านพลังงานและกัารัเปีล่�ย์นแปีลงสัภ์าพภู์มิ

อากัาศูเพ้�อไม่ให้ส่ังผิลกัรัะที่บต่่อชุมชนและสิั�งแวด้ล้อมและยั์งช่วย์ในกัารัปีรัะหยั์ด้ค่าใช้จ่ัาย์ด้้านพลังงาน

รัวมทัี่�งผู้ิม่ส่ัวนได้้ส่ัวนเส่ัย์ยั์งให้ความสัำาคัญต่่อปีรัะเด็้นกัารัเปีล่�ย์นแปีลงสัภ์าพภู์มิอากัาศูและภ์าวะโลกั

ร้ัอนซ่ึ่�งม่สัาเหตุ่จัากักัารัปีล่อย์ก๊ัาซึ่เร้ัอนกัรัะจักั เพรัาะพลังงานเป็ีนสิั�งจัำาเป็ีนข้องมนุษัย์์ในโลกัปัีจัจุับันและ

ที่ว่ความสัำาคัญข่้�นเม้�อโลกัยิ์�งพัฒนามากัยิ์�งข่้�นกัารัผิลิต่พลังงานค่อย์ๆเปีล่�ย์นไปีเป็ีนกัารัผิลิต่พลังงานท่ี่�

ต้่องอาศัูย์เที่คโนโลย่์ในกัารัผิลิต่มากัยิ์�งข่้�น

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

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

การใชุ�พัล้ังงานอย่�างม่ประสำิที่ธุิภาพั
Energy Efficiency

หมายเหตุ
*พลังังานทดแทน คืือกากอ้อยจากกระบวนการผลัตินำ �าตาลั

*ปริมาณกากอ้อย(ตนั) X (คืา่คืวามร้อน(low heating value)

                                                0.004186

สำัด็สำ�วนการใชุ�พัล้ังงานที่ด็แที่น (กิกะจ่น)

2562            2563

น้ำำ ��ต�ล Sugar

ไฟฟ้� 

Bio-mass Power

1,470,389.25

3,477,165.7

 นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ได้้ด้ำาเนินกัารัมาต่รักัารัเพ้�อลด้กัารั
ปีล่อย์ก๊ัาซึ่เร้ัอนกัรัะจักัทัี่�งที่างต่รังและที่างอ้อมโด้ย์กัารัลด้กัารั
ใช้พลังงานในกัรัะบวนกัารัผิลิต่และในสัำานักังานไปีพร้ัอมกัับกัารั
ส่ังเสัริัมกัารัเพิ�มแหล่งกัักัเก็ับก๊ัาซึ่เร้ัอนกัรัะจักั ด้้วย์กัารัสัร้ัาง
พ้�นท่ี่�ส่ัเข่้ย์วในสัถัานปีรัะกัอบกัารั และกิัจักัรัรัมกัารัปีลูกัต้่นไม้
ภ์าย์ในชุมชนและจัังหวัด้บุร่ัรััมย์์ ต่ลอด้จันกัารัให้ความร่ัวมม้อ
กัับทัี่�งภ์าครััฐ และองค์กัรัต่่าง ๆ  โด้ย์ม่แนวที่างท่ี่�จัะจััด้กิัจักัรัรัม
ลด้กัารัปีลด้ปีล่อย์ก๊ัาซึ่เร้ัอนกัรัะจักั ดั้งน่�
1. มุ่งมั�นท่ี่�จัะเป็ีนผู้ินำาในกัารัลด้กัารัปีล่อย์ก๊ัาซึ่เร้ัอนกัรัะจักัใน

จัังหวัด้บุร่ัรััมย์์โด้ย์ใช้เที่คโนโลย่์ท่ี่�สัะอาด้และม่ปีรัะสัิที่ธิุ์ภ์าพ
ให้สัอด้คล้องกัับแผินรัะย์ะย์าวในกัารับริัหารัก๊ัาซึ่เร้ัอน
กัรัะจักัข้องทัี่�งองค์กัรั

2. ส่ังเสัริัมและพัฒนากัารัด้ำาเนินโครังกัารัและกัารัจััด้
กิัจักัรัรัมเพ้�อลด้ก๊ัาซึ่เร้ัอนกัรัะจักัข้องทัี่�งองค์กัรั

3. ส่ังเสัริัมกัารัวิจััย์และพัฒนาเที่คโนโลย่์และนวัต่กัรัรัม เพ้�อ
ให้เกิัด้กัารัลด้กัารัปีล่อย์ก๊ัาซึ่เร้ัอนกัรัะจักัอย่์างยั์�งย้์นให้
สัอด้คล้องกัับกัารัปีรัับตั่วต่่อกัารัเปีล่�ย์นแปีลงสัภ์าพภู์มิ
อากัาศู

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

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

tion projects.

การจัด็การก๊าซเรือนกระจก
Greenhouse Gas Emissions 

ปริมาณการปล้�อย่ก๊าซเรือนกระจกที่างต่รง 

(ต่ันคัาร์บุอนได็ออกไซด็์)

2562            2563

น้ำำ ��ต�ล Sugar

ไฟฟ้� 

Bio-mass Power

ปริมาณการปล้�อย่ก๊าซเรือนกระจกที่างอ�อม

(ต่ันคัาร์บุอนได็ออกไซด็์)

2562            2563

น้ำำ ��ต�ล Sugar

ไฟฟ้� 

Bio-mass Power

หมายเหตุุ
• ปริิม�ณก�ริปลอ่ยก๊�ซเรืิอน้ำกริะจกท�งตริง คืือ ปริิม�ณก�ริใช้้น้ำำ ��มนั้ำดีีเซล/

เบน้ำซนิ้ำ/LPG (หน้ำว่ยเป็น้ำลติริ) X คื�่ปลอ่ยก๊�ซเรืิอน้ำกริะจก (Emission factor) 

=  หน้ำว่ยตนั้ำคื�ร์ิบอน้ำไดีออกไซด์ี

• ปริิม�ณก�ริปลอ่ยก๊�ซเรืิอน้ำกริะจกท�งอ้อม คืือ ปริิม�ณก�ริซื �อไฟฟ้�จ�ก

หน้ำว่ยง�น้ำภ�ยน้ำอก (หน้ำว่ยเป็น้ำ MW/H) X คื�่ปลอ่ยก๊�ซเรืิอน้ำกริะจก                  

(Emmission factor) = หน่้ำวยตนั้ำคื�ร์ิบอน้ำไดีออกไซด์ี

• คื่�ปล่อยก๊�ซเรืิอน้ำกริะจก (Emission factor) อ้�งอิงจ�กองค์ืก�ริ

บริิห�ริก๊�ซเรืิอน้ำกริะจก (TGO) องค์ืก�ริมห�ช้น้ำ

2,673,673

415.37

6,506,750

759.9

2,112,860.12

918,634.78

141,104.13

6,506,750

1,112.5

617.55





ปริมาณน�ำาด็ิบุที่่�ใชุ�ในผิวด็ิน

(ล้่กบุาศก์เมต่ร)

2562               2563

น้ำำ ��ต�ล Sugar

ไฟฟ้� 
Bio-mass Power

2,049,867

1,040,650

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

 กัารัสัูบนำ�าจัากัแหล่งนำ�าดิ้บเพ้�อนำามาใช้ในกัรัะบวนกัารัผิลิต่นำ�าต่าลจัะ

แบ่งเป็ีน  2 ส่ัวนหลักั ค้อ นำ�าใช้ในกัรัะบวนกัารัผิลิต่ และนำ�าใช้ในสัำานักังาน นำ�าทิี่�ง

จัากักัรัะบวนกัารัผิลิต่นำ�าต่าลส่ัวนใหญ่เป็ีนนำ�าจัากัรัะบบหล่อเย็์นท่ี่�ใช้ในกัารัแลกั

เปีล่�ย์นอุณหภู์มิ โด้ย์นำ�าท่ี่�ใช้แล้วจัะถูักัส่ังเข้้าสู่ัรัะบบบำาบัด้โด้ย์ไม่ม่กัารัปีล่อย์นำ�าทิี่�ง

ออกัสู่ัภ์าย์นอกั ด้้วย์กัารับำาบัด้ที่างช่วภ์าพ (บ่อปีรัับเสัถ่ัย์รั) พร้ัอมทัี่�งที่ำากัารัลด้

อุณหภู์มิให้ใกัล้เค่ย์งกัับสัภ์าพธุ์รัรัมชาติ่ ก่ัอนนำ�ามาเข้้ากัรัะบวนกัารับำาบัด้เพ้�อนำา

นำ�ากัลับไปีใช้ซึ่ำ�าในกัรัะบวนกัารัผิลิต่ ซ่ึ่�งนำ�าดิ้บท่ี่�ใช้ในกัรัะบวนกัารัผิลิต่ใช้นำ�าจัากั

แหล่งนำ�าภ์าย์ใน 100%  โด้ย์ไม่ม่กัารันำานำ�าจัากัภ์า ย์นอกัเข้้ามาใช้ เพ้�อให้มั�นใจัว่า

คุณภ์าพนำ�าท่ี่�ใช้ในกัรัะบวนกัารัผิลิต่นั�นได้้รัับกัารัรัับรัองนำ�าให้เป็ีนไปีต่ามมาต่รัฐาน

ท่ี่�กัำาหนด้ ค้อ มาต่รัฐานกัรัมโรังงานอุต่สัาหกัรัรัมกัรัะที่รัวงอุต่สัาหกัรัรัม             

เพ้�อป้ีองกัันผิลกัรัะที่บต่่อความหลากัหลาย์ที่างช่วภ์าพข้องแหล่งรัองรัับนำ�า 

 นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ได้้รัณรังค์และสัรั้างจิัต่สัำาน่กัอย่์างต่่อเน้�องในกัารั

อนุรัักัษ์ัที่รััพย์ากัรันำ�าและใช้นำ�าอย่์างคุ้มค่าทัี่�งภ์าย์ในและภ์าย์นอกับริัษััที่ เช่น กัารั

รัวบรัวมนำ�าฝ่นลงในบ่อนำ�าข้องโรังงานกัารัส่ังเสัริัมกัารัปีลูกัป่ีาเพ้�อเพิ�มพ้�นท่ี่�                

ส่ัเข่้ย์วและพ้ชคลุมดิ้น 

 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

 นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ได้้เข้้าร่ัวมกิัจักัรัรัม 3R ซ่ึ่�งได้้กัำาหนด้แนวที่างในกัารับริัหารัจััด้กัารั
นำ�าในรัะบบ โด้ย์นำาหลักัคิด้ด้้าน 3Rs (Reduce/Reuse/Recycle)มาปีรัะยุ์กัต์่ใช้ในกัารัด้ำาเนิน
งานเพ้�อนำาไปีสู่ักัรัะบวนกัารัผิลิต่นำ�าต่าลท่ี่�ส่ังผิล กัรัะที่บต่่อสิั�งแวด้ล้อมน้อย์ท่ี่�สุัด้ และม่กัารั
บริัหารัจััด้กัารัใช้ที่รััพย์ากัรัธุ์รัรัมชาติ่ได้้อย่์างคุ้มค่ามากัท่ี่� สุัด้ในกัารัลด้ปีริัมาณ                     
(Reduce) ข้องเส่ัย์ท่ี่�อาจัเกิัด้ข่้�น นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์นำาหลักัในกัารับริัหารังานต่ามแนวที่าง 3Rs 
มาปีรัะยุ์กัต์่ใช้ ซ่ึ่�งช่วย์ให้กัรัะบวนกัารัผิลิต่นำ�าต่าลม่ปีรัะสิัที่ธิุ์ภ์าพและช่วย์ลด้ปีริัมาณข้องเส่ัย์ท่ี่�
อาจัเกิัด้ข่้�นลด้ลงอย์่างต่่อเน้�อง ความพย์าย์ามในกัารัจััด้กัารัข้องเส่ัย์ท่ี่�ให้ม่ปีรัะโย์ชน์และ
สัร้ัางมูลค่าเพิ�มด้้วย์วิ ธุ่์กัารันำากัลับมาใช้ซึ่ำ�า(Reuse)และกัรัะบวนกัารันำากัลับมาใช้              
ใหม่(Recycle) ซ่ึ่�งนำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ม่กัารันำานำ�ากัลับมาใช้ 100 % ดั้งน่�

Reduce โด้ย์กัารัลด้ปีริัมาณกัารัใช้นำ�าข้องโรังงานค้อช่วงผิลิต่ข้องโรังงานจัะ
นำานำ�าคอนเด้นเสัที่ (นำ�าท่ี่�เกิัด้จัากักัารัควบแน่นข้องไอนำ�า) มาใช้ในกัรัะบวนกัารัผิลิต่เพ้�อ

ลด้กัารัใช้นำ�าอ่อนควบคุม อัต่รัาโบลว์ด้าวน์ (blow down) ข้องหม้อไอนำ�าให้เหมาะสัม ควบคุม
กัารัใช้นำ�าอ่อนในจุัด้ท่ี่�จัำาเป็ีนเพ้�อลด้กัารัใช้สัารัเคม่/นำ�า

Reuse โด้ย์กัารันำานำ�าใช้ซึ่ำ�า/ใช้นำ�าอย์่างคุ้มค่า.ค้อ.นำานำ�าจัากัรัะบบหล่อเย์็นเครั้�องจัักัรั 
(condenser water) นำามาใช้ในกัารัล้างหม้อต้่ม ฉ่ด้ล้างพ้�นอาคารัผิลิต่นำานำ�าจัากัรัะบบ

หล่อเย็์นเคร้ั�องกัลั�นห้องปีฏิิบัติ่กัารัมาใช้ซึ่ำ�า..กัารันำานำ�าโบลว์ด้าวน์จัากัรัะบบหอหล่อเย็์น                
(condenser water) รัวมเข้้าสู่ัรัะบบนำ�าคอนเด้นเซึ่อร์ั

Recycle โด้ย์กัารันำานำ�าที่ั�งหมด้ในกัรัะบวนกัารัผิลิต่นำามาใช้ซึ่ำ�าในกัรัะบวนกัารัผิลิต่ และ
ม่กัารัแบ่งนำ�าไปีใช้ปีรัะโย์ชน์อย่์างอ้�น เช่น นำ�าเส่ัย์ท่ี่�ผ่ิานกัารับำาบัด้แล้วจัะถูักัส่ังกัลับมาใช้

ในรัะบบหล่อเย็์นคอนเด้นเซึ่อรั์รัะบบด้ับเพลิง..กัารัฉ่ด้สัเปีรัย์์นำ�าพรัมกัองเกั็บกัากัอ้อย์ฉ่ด้พ่น
ถันนภ์าย์ในโรังงานและชุมชน และกัารัรัด้นำ�าต้่นไม้และพ้�นท่ี่�ส่ัเข่้ย์ว
ปีรัะโย์ชน์จัากักัารัเข้้าร่ัวมโครังกัารั 3R
1. นำานำ�ากัลับมาใช้ซึ่ำ�าได้้ทัี่�งหมด้
2. ที่ำาให้ม่นำ�าพอเพ่ย์งในกัารัะบวนกัารัผิลิต่
3. ลด้ผิลกัรัะที่บที่างสิั�งแวด้ล้อมท่ี่�จัะเกิัด้ข่้�น

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

836,865

3.788,163





4.65
3.16

1.58

13.35

24.1

15.85

การล้ด็มล้พัิษที่างอากาศ 

Air Pollution Control 

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

 นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ม่เจัต่นารัมณ์ท่ี่�แน่วแน่ในกัารัลด้มลพิษัท่ี่�จัะก่ัอให้

เกิัด้ผิลกัรัะที่บต่่อสิั�งแวด้ล้อมอย่์างจัริังจัังโด้ย์ควบคุมและกัำาหนด้ปีริัมาณ

กัารัปีลด้ปีล่อย์มลพิษัที่างอากัาศูทัี่�งก๊ัาซึ่ซัึ่ลเฟัอร์ัได้ออกัไซึ่ด์้ SO2 ก๊ัาซึ่

ออกัไซึ่ด์้ข้องไนโต่รัเจัน NOX ซ่ึ่�งม่เป้ีาหมาย์ควบคุมอัต่รัากัารัปีล่อย์มลพิษั

ที่างอากัาศูให้เป็ีนไปีต่ามมาต่รัฐานท่ี่�กัฏิหมาย์กัำาหนด้ทัี่�งน่�นำ�าต่าลได้้กัำาหนด้

มาต่รักัารัควบคุมกัารัปีล่อย์ทิี่�งมลพิษัที่างอากัาศูเพ้�อลด้ผิลกัรัะที่บต่่อสิั�ง

แวด้ล้อมและชุมชนอย่์างเข้้มข้้น นอกัจัากัน่� ยั์งได้้ให้ความสัำาคัญตั่�งแต่่กัารั

สัรัรัหาเคร้ั�องจัักัรัอุปีกัรัณ์ต่ลอด้กัรัะบวนกัารัผิลิต่โด้ย์คัด้เล้อกัเที่คโนโลย่์ท่ี่�

ช่วย์เพิ�มปีรัะสิัที่ธิุ์ภ์าพในกัารักัำาจััด้ข้องเส่ัย์และมลพิษัที่างอากัาศู 

 ทัี่�งนำาเที่คโนโลย่์ท่ี่�ทัี่นสัมัย์และด่้ท่ี่�สุัด้ในกัารับำาบัด้ พร้ัอมทัี่�งกัารั

บำารุังรัักัษัาเคร้ั�องจัักัรัอุปีกัรัณ์ให้อยู่์ในสัภ์าพสัมบูรัณ์ และปีรัับปีรุัง

ปีรัะสิัที่ธิุ์ภ์าพในกัารัด้ำาเนินงาน มุ่งเน้นกัารัเล้อกัใช้เที่คโนโลย่์ท่ี่�สัะอาด้เพ้�อ

ป้ีองกัันกัารัเกิัด้ผิลกัรัะที่บต่่อสิั�งแวด้ล้อมตั่�งแต่่แหล่งกัำาเนิด้รัวมถ่ังกัารัใช้

แบบจัำาลองกัารัฟุ้ังกัรัะจัาย์ข้องอากัาศู เพ้�อปีรัะเมินผิลกัรัะที่บด้้านคุณภ์าพ

อากัาศูจัากัแหล่งกัำาเนิด้ไปีสู่ัจุัด้รัับต่่างๆและใช้เป็ีนแนวที่างสัำาหรัับวางแผิน

พัฒนาและควบคุมกัารัปีลด้ปีล่อย์ SO2 และ NOX ให้ม่ปีรัะสิัที่ธิุ์ภ์าพมากัยิ์�ง

ข่้�นอ่กัทัี่�งม่กัารัต่รัวจัติ่ด้ต่ามและต่รัวจัสัอบ โด้ย์เฝ้่ารัะวังและต่รัวจัสัอบกัารั

ด้ำาเนินงานด้้านสิั�งแวด้ล้อมให้สัอด้คล้องกัับแผินงานและเป้ีาหมาย์ต่ลอด้จัน

ให้มั�นใจัว่าชุมชนท่ี่�อยู่์รัอบข้้างจัะได้้รัับผิลกัรัะที่บอันเน้�องมาจัากักัารัด้ำาเนิน

งานน้อย์ท่ี่�สุัด้ และปีรัับปีรุังกัารัด้ำาเนินงานต่่อไปี

 BRR is strongly committed to reduce pollution and con-

trol the emission of Sulfur Dioxide (SO2)  Oxides of Nitrogen 

(NOX) at the standard level announced by the government. New 

technologies have been gradually installed and subsequently    

maintenance to ensure its pollution control efficiency. 

ปริมาณมล้สำารฝุ�นล้ะออง (Dust)(ppm)

2562            2563

น้ำำ ��ต�ล Sugar

ไฟฟ้� 

Bio-mass Power

ปริมาณมล้สำารออกไซด็์ขั้องซัล้เฟอร์ (SO2)(ppm)
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ปริมาณมล้สำารออกไซด็์ไนโต่รเจน (NOX)(ppm)
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การจัด็การกากขั้องเสำ่ย่อุต่สำาห้กรรม 

 Industrial Waste Management

(306-2)

 เ พ้� อ ใ ห้ปี ริัมาณวัสัดุ้ ท่ี่� เห ล้อ ใ ช้จัากักัรัะบวนกัารัผิลิต่แล ะ                

กัารับำารุังรัักัษัาข้องกัลุ่มบริัษััที่ฯ.ม่ปีริัมาณท่ี่�ต่้องกัำาจััด้น้อย์ท่ี่�สุัด้ กัลุ่ม

บริัษััที่ฯจ่ังใส่ัใจัในกัารัควบคุมดู้แลกัารัใช้วัสัดุ้อุปีกัรัณ์ในกัารับำารุังรัักัษัา

อย่์างม่ปีรัะสิัที่ธิุ์ภ์าพและกัารัเล้อกัวิธุ่์กัารักัำาจััด้วัสัดุ้เหล้อใช้ท่ี่�ส่ังผิลกัรัะที่บ

ต่่อสิั�งแวด้ล้อมน้อย์ท่ี่�สุัด้โด้ย์ทุี่กัแห่งจัะให้ความสัำาคัญกัับกัารัคัด้เล้อกัผู้ิรัับ

กัำาจััด้และวิธุ่์กัารักัำาจััด้ว่าต้่องด้ำาเนินกัารัอย่์างรััด้กุัมและเป็ีนไปีต่ามท่ี่�

กัฎหมาย์กัำาหนด้.นอกัจัากัน่�ยั์งม่กัารัต่รัวจัติ่ด้ต่ามกัารักัำาจััด้ข้องผูิ้รัับ

กัำาจััด้.เพ้�อให้มั�นใจัว่าวัสัดุ้ท่ี่�ไม่ใช้แล้วจัากักัลุ่มบริัษััที่ฯจัะได้้รัับกัารักัำาจััด้ท่ี่�ถูักั

ต้่องและเหมาะสัมเป็ีนไปีต่ามมาต่รัฐาน กัรัมโรังงานอุต่สัาหกัรัรัมกัรัะที่รัวง

อุต่สัาหกัรัรัม 

 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 proper-

ly treatment per the Department of Industrial Works’ standard.
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ใช้้ใหม/่ใช้้ซำ �� Reuse กำ�จดัี disposal
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การจัด็การขั้ย่ะไม�อันต่ราย่ (ต่ัน)
General Waste
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การจัด็การขั้ย่ะอันต่ราย่ (ต่ัน) 
Hazardous Waste Management
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 ความปีลอด้ภ์ัย์0อาช่วอนามัย์0และสิั�งแวด้ล้อมกัลุ่มบริัษััที่ฯม่ความห่วงใย์  

และต่รัะหนักัถ่ังความปีลอด้ภั์ย์ข้องคุณภ์าพช่วิต่ข้องพนักังานท่ี่�อาจัได้้รัับผิลกัรัะที่บ

จัากักัารัด้ำาเนินงาน0ส่ังเสัริัมสุัข้ภ์าพและความปีลอด้ภั์ย์สุัข้ภ์าพและความปีลอด้ภั์ย์ข้อง

ผู้ิม่ส่ัวนได้้เส่ัย์ข้องบริัษััที่ม่ความสัำาคัญเป็ีนอันดั้บต้่น บริัษััที่จ่ังด้ำาเนินงานโด้ย์ปีฏิิบัติ่

ต่ามกัฎหมาย์ท่ี่�เก่ั�ย์วข้้องกัับสุัข้ภ์าพและความปีลอด้ภั์ย์อย่์างเคร่ังครััด้ และมุ่งพัฒนา

ย์กัรัะดั้บคุณภ์าพข้องบริัษััที่ ตั่�งแต่่กัารัผิลิต่จันถ่ังกัารัจััด้จัำาหน่าย์..โด้ย์จััด้ให้ม่กัารั

ต่รัวจัสัอบรัะบบกัารัผิลิต่อย่์างต่่อเน้�อง เพ้�อความมั�นใจัในคุณภ์าพข้องสิันค้าแก่ัลูกัค้า..

และกัารัดู้แลรัะบบปีฏิิบัติ่งานในโรังงาน  เพ้�อความปีลอด้ภั์ย์แก่ัพนักังาน กัลุ่มบริัษััที่

นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ ม่ความห่วงใย์..และต่รัะหนักัถ่ังความปีลอด้ภั์ย์ข้องคุณภ์าพช่วิต่ข้อง

พนักังานท่ี่�อาจัได้้รัับผิลกัรัะที่บจัากักัารัด้ำาเนินงาน จ่ังได้้ม่กัารัที่บที่วนและร่ัางนโย์บาย์

ความปีลอด้ภั์ย์..อาช่วอนามัย์..และสิั�งแวด้ล้อมในปีี 2559 และบรัรัจุัในคู่ม้อกัารักัำากัับ

ดู้แลกิัจักัารัท่ี่�ด่้และจัรัรัย์าบรัรัณธุุ์รักิัจั ซ่ึ่�งคณะกัรัรัมกัารับริัษััที่ข้อง บมจั.นำ�าต่าล

บุร่ัรััมย์์   

 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 en-

hance the quality performance of the Company from the first process of 

production to the product  distribution therefore the examination of produc-

tion 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 safe-

ty 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�นม่ส่ัวนร่ัวมในความรัับผิิด้ชอบต่่อพนักังานและสัังคม0เร้ั�องความปีลอด้ภั์ย์และอาช่ว
อนามัย์ อย่์างจัริังจัังและต่่อเน้�อง

2. ปีลูกัฝั่งจิัต่สัำาน่กัในเร้ั�องความปีลอด้ภั์ย์และอาช่วอนามัย์ ให้เกิัด้ข่้�นในหมู่พนักังานทุี่กัรัะดั้บอย่์าง
จัริังจััง

3. ด้ำาเนินกัารัป้ีองกัันอุบัติ่เหตุ่0และควบคุมกัารัด้ำาเนินกัารัให้อยู่์ในเกัณฑ์์มาต่รัฐาน
4. จััด้หาหลักัเกัณฑ์์กัารัที่ำางานท่ี่�ปีลอด้ภ์ัย์ต่่อช่วิต่และที่รััพย์์สิันข้องพนักังาน0รัวมถ่ังความเพ่ย์ง

พอและคุณภ์าพข้องเคร้ั�องม้อเคร้ั�องใช้0และกัารัดู้แลบำารุังรัักัษัาอย่์างเหมาะสัม
5. กัำาหนด้ให้ปีฏิิบัติ่ต่ามกัฎแห่งความปีลอด้ภั์ย์ และสัวมใส่ัอุปีกัรัณ์ป้ีองกัันอันต่รัาย์ส่ัวนบุคคลต่าม

ท่ี่�กัลุ่มบริัษััที่ฯ กัำาหนด้
6. ให้ความรู้ัและฝึ่กัอบรัมพนักังาน0รัวมทัี่�งสัร้ัางความต่รัะหนักัให้แก่ัพนักังานในเร้ั�องสิั�งแวด้ล้อม
7. ด้ำาเนินธุุ์รักิัจัด้้วย์ความใส่ัใจัและคำาน่งถ่ังผิลกัรัะที่บต่่อที่รััพย์ากัรัธุ์รัรัมชาติ่และสิั�งแวด้ล้อม 
8. สันับสันุนให้พนักังานม่ส่ัวนร่ัวมในกัารัที่ำากิัจักัรัรัมเพ้�อรัักัษัาสิั�งแวด้ล้อม อาทิี่ กิัจักัรัรัมด้้านกัารั

ลด้กัารัใช้ และนำากัลับมาใช้ใหม่

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. กั่อนเริั�มงานจัะให้กัารัอบรัมและความรูั้เก่ั�ย์วกัับความปีลอด้ภั์ย์0และช่�บ่งจุัด้อันต่รัาย์ข้องแต่่ละแผินกัเพ้�อให้พนักังาน
รัะวังข้ณะปีฏิิบัติ่งาน

2. ม่กัารัปีรัะเมินสัภ์าพหน้างานเพ้�อหาอุปีกัรัณ์ป้ีองกัันอันต่รัาย์ท่ี่�เหมาะสัมให้พนักังานสัวมใส่ั
3. ม่กัารัแต่่งตั่�งคณะกัรัรัมกัารัความปีลอด้ภั์ย์อาช่วอนามัย์และสัภ์าพแวด้ล้อมในกัารัที่ำางานข่้�นมา
4. บริัหารัและด้ำาเนินงานด้้านความปีลอด้ภั์ย์ต่ามแผินงานความปีลอด้ภั์ย์ปีรัะจัำาปีี
5. ม่กัารัต่รัวจัปีรัะเมินด้้านความปีลอด้ภั์ย์ พร้ัอมหามาต่รักัารัป้ีองกัันและแก้ัไข้
6. จััด้เต่ร่ัย์มและจััด้หาอุปีกัรัณ์ป้ีองกัันรัะงับอัคค่ภั์ย์0เพ้�อความปีลอด้ภั์ย์ข้องพนักังาน และเพ้�อป้ีองกััน
7. ปี้องกัันความเส่ัย์หาย์ท่ี่�อาจัเกัิด้ข่้�นกัับที่รััพย์์สิันกัรัณ่เกิัด้ไฟัไหม้และม่กัารัอบรัมให้ความรู้ัเก่ั�ย์วกัับกัารัดั้บเพลิงและ

ซ้ึ่อมแผินหน่ไฟั
8. ม่กิัจักัรัรัม Safety talk ก่ัอนเริั�มงานแต่่ละแผินกั
9. ม่กัารัจััด้นำ�าด้้�มท่ี่�ถูักัสุัข้ลักัษัณะให้พนักังานเพ่ย์งพอต่่อความต้่องกัารั
10. ม่กัารัจััด้ห้องนำ�าท่ี่�ถูักัสุัข้ลักัษัณะให้พนักังานเพ่ย์งพอต่่อความต้่องกัารั
11. ม่กัารัต่รัวจัสุัข้ภ์าพปีรัะจัำาปีีให้กัับพนักังาน0เพ้�อเฝ้่ารัะวังกัรัณ่พบผู้ิผิิด้ปีกัติ่

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)
 สุัข้ภ์าพและความปีลอด้ภั์ย์ข้องผู้ิม่ส่ัวนได้้เส่ัย์ข้องบริัษััที่ม่
ความสัำาคัญเปี็นอันดั้บต่้น บริัษััที่จ่ังด้ำาเนินงานโด้ย์ปีฏิิบัติ่ต่าม
กัฎหมาย์ท่ี่�เก่ั�ย์วข้้องกัับสุัข้ภ์าพและความปีลอด้ภั์ย์อย่์างเคร่ังครััด้ 
และมุ่งพัฒนาย์กัรัะดั้บคุณภ์าพข้องบริัษััที่ ตั่�งแต่่กัารัผิลิต่จันถ่ังกัารั
จััด้จัำาหน่าย์ โด้ย์จััด้ให้ม่กัารัต่รัวจัสัอบรัะบบกัารัผิลิต่อย่์างต่่อเน้�อง 
เพ้�อความมั�นใจัใน  คุณภ์าพข้องสิันค้าแก่ัลูกัค้า และกัารัดู้แลรัะบบ
ปีฏิิบัติ่งานในโรังงาน เพ้�อความปีลอด้ภั์ย์แก่ัพนักังาน
 นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ ได้้จััด้กิัจักัรัรัมเพ้�อให้พนักังานต่รัะหนักัถ่ัง
ความปีลอด้ภั์ย์ในกัารัปีฏิิบัติ่งาน..เพ้�อลด้กัารัสูัญเส่ัย์..โด้ย์จััด้รูัปีแบบ
กิัจักัรัรัมท่ี่�ให้ทัี่�งสัารัะและความสันุกัสันาน ต่ลอด้จันกัารัให้รัางวัลกัับ
แผินกัท่ี่�ไม่ม่อุบัติ่เหตุ่เกิัด้ข่้�น ปีรัะจัำาปีี 2563 และรัางวัลหัวหน้าแผินกั
สัวมใส่ัอุปีกัรัณ์ป้ีองกัันส่ัวนบุคคล(PPE) ด่้เด่้น หร้ัอรัางวัล 5 สั              
ด่้เด่้น ปีรัะจัำาปีี 2563 เป็ีนต้่น โด้ย์จััด้งานร่ัวมกัับทัี่�งภ์าครััฐและ
เอกัชน อาทิี่ สัำานักังานปีรัะกัันสัังคม 
 นอกัจัากันั�นนำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ ยั์งได้้รัับรัางวัลชนะเลิศู สัาข้า
สัถัานปีรัะกัอบกัารัด่้เด้่น ด้้านความปีลอด้ภั์ย์และอาช่วอนามัย์และ
สัภ์าพแวด้ล้อมในกัารัที่ำางานในปีี 2559/2560  จันถ่ัง ปีี2561 รัะดั้บ
จัังหวัด้ จัากักัรัะที่รัวงแรังงาน 

 Health and safety of all stakeholders in the company 
is the most important issue. The company has operated the 
business according to laws concerning to health and safety 
strictly and aims to develop and enhance the quality performance 
of the company from the first process of production to the 
product distribution therefore the examination of production 
system and operation system in factory is provided constantly 
in order to build the trust in product quality to the customers 
and also the safety to employees respectively.
 Safety activities are regularly held to  ensure 
staffs’ consciousness to prevent accident and loss. Awards 
are handed to department with no accident record and staffs 
with proper safety gears. The safety activities are held in 
collaboration with the Social Security Organization of the 
Ministry of Labor. 
 BRR won consecutive Ministry of Labor’s Outstanding 
Organization Awards on Safety, Occupational Health and 

Favorable Environmental Workplace in 2016, 2017 and 2018.

อัต่ราเกิด็อุบุัต่ิเห้ตุ่ถึงขั้ั�นห้ยุ่ด็งาน (Lost Day Rate-LDR)

2562            2563

พนักังานชาย์ Male

พนักังานหญิง Female
1.6

1.2

อัต่ราการห้ยุ่ด็งานจากอุบุัต่ิเห้ตุ่ (Occupation Diseases Rate)

2562            2563

พนักังานชาย์ Male

พนักังานหญิง Female
1.22

1.34

อัต่ราการเสำ่ย่ชุ่วิต่จากอุบุัต่ิเห้ตุ่ (Fetalities Rate)

2562            2563

พนักังานชาย์ Male

พนักังานหญิง Female0 0 0 0

อัต่ราการขั้าด็งาน (Absent Rate)

2562            2563

พนักังานชาย์ Male

พนักังานหญิง Female0.04

0.02

อัต่ราการเกิด็อุบุัต่ิเห้ตุ่ (Injury Rate-IR)

2562            2563

พนักังานชาย์ Male

พนักังานหญิง Female
0.2

0

0.1

0

0.010

0.2
0.5

0.7
0.5





สำิที่ธุิมนุษย่ชุนแล้ะการปฏิบุัต่ิต่�อแรงงานอย่�างม่จริย่ธุรรม

Human Rights and Labor

 กัลุ่มบริัษััที่ฯเคารัพในสิัที่ธิุ์มนุษัย์ชนและกัารัปีฏิิบัติ่ให้ถูักัต้่องต่ามกัฎหมาย์                   

จ่ังได้้กัำาหนด้เร้ั�องสิัที่ธิุ์ข้องพนักังานและผู้ิม่ส่ัวนได้้เส่ัย์ในคู่ม้อกัารักัำากัับดู้แลกิัจักัารัท่ี่�ด่้               

และจัรัรัย์าบรัรัณธุุ์รักิัจัส่ังเสัริัมสิัที่ธิุ์ขั้�นพ้�นฐานในกัารัที่ำางานให้เข้้มข้้นกัว่าท่ี่�กัฎหมาย์

กัำาหนด้  ม่กัารัดู้แลด้้านสุัข้ภ์าพและความปีลอด้ภั์ย์แก่ัพนักังานและผู้ิรัับเหมาผ่ิานรัะบบกัารั

จััด้กัารัด้้านอาช่วอนามัย์และความปีลอด้ภั์ย์ต่ามมาต่รัฐานถ่ังกัรัะนั�นก็ัต่าม..พนักังานและผู้ิ

ม่ส่ัวนได้้เส่ัย์สัามารัถัเสันอข้้อคิด้เห็นเพิ�มเติ่ม หร้ัอแจ้ังข้้อร้ัองเร่ัย์นมายั์งปีรัะธุ์านกัรัรัมกัารั 

ธุ์รัรัมาภิ์บาล หร้ัอสัำานักัต่รัวจัสัอบภ์าย์ในได้้ โด้ย์จัะม่กัารัแต่่งตั่�งคณะกัรัรัมกัารัสัอบสัวน

สัอบสัวนข้้อเท็ี่จัจัริังและแก้ัไข้ปัีญหาข้้อร้ัองเร่ัย์นต่่อไปีกัลุ่มบริัษััที่ฯ เช้�อว่า “พนักังาน” ทุี่กั

คนเป็ีนที่รััพย์ากัรัท่ี่�ม่ค่ายิ์�งต่่อกัารัด้ำาเนินธุุ์รักิัจั..จ่ังมุ่งเน้นท่ี่�จัะพัฒนาทัี่กัษัะ..ฝี่ม้อและ

คุณภ์าพช่วิต่ข้องพนักังาน เพ้�อสัร้ัางกัำาลังท่ี่�เปีี�ย์มไปีด้้วย์คุณภ์าพให้กัับองค์กัรั เพรัาะกัลุ่ม

บริัษััที่ฯ เล็งเห็นว่าพนักังาน..ค้อกัลไกัอันสัำาคัญยิ์�งและถ้ัอว่าเป็ีนเบ้�องหลังข้องความสัำาเร็ัจั

ทัี่�งหมด้ข้ององค์กัรั ซ่ึ่�งเป็ีนพลังสัำาคัญท่ี่�จัะผิลักัดั้นให้กัารัปีรัะกัอบธุุ์รักิัจัปีรัะสับความ

สัำาเร็ัจัอย่์างต่่อเน้�อง0กัารัต่อบแที่นพนักังานท่ี่�นอกัเหน้อจัากัเงินเด้้อน ค่าจ้ัาง และค่าแรัง 

จ่ังเป็ีนสิั�งสัำาคัญท่ี่�กัลุ่มบริัษััที่ฯ ไม่เคย์มองข้้าม เรัาจ่ังมุ่งคำาน่งถ่ังหลักัจัริัย์ธุ์รัรัมในกัารั

ปีรัะกัอบธุุ์รักิัจั0รัวมไปีถ่ังปีรัะโย์ชน์ต่่อผู้ิม่ส่ัวนได้้เส่ัย์และกัารัปีรัะกัอบธุุ์รักิัจัท่ี่�ตั่�งอยู่์ในหลักั

ความเป็ีนธุ์รัรัม ถ้ัอเป็ีนหลักัสัำาคัญข้องกัลุ่มบริัษััที่ฯ มาโด้ย์ต่ลอด้ อ่กัทัี่�งยั์งม่กัารับริัหารั

งานด้้วย์ความโปีร่ังใส่ั ด้้วย์หลักัธุ์รัรัมาภิ์บาลและจัริัย์ธุ์รัรัม ซ่ึ่�งถ้ัอเป็ีนความภ์าคภู์มิใจัข้อง

กัลุ่มบริัษััที่นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์

 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.



นโย่บุาย่การเคัารพัสำิที่ธุิมนุษย่ชุนแล้ะด็้านแรงงาน 
 Human Rights and Labor Policy

(405-1)

 นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ในฐานะภ์าคเอกัชนข้องอุต่สัาหกัรัรัมอ้อย์และนำ�าต่าลที่รัาย์ได้้ร่ัวมเป็ีนส่ัวนหน่�งในกัารัข้ับเคล้�อนกัารัไม่
สันับสันุนกัารัใช้แรังงานเด็้กัอ่กัทัี่�งยั์งได้้ปีฏิิบัติ่ต่ามท่ี่�กัฎหมาย์กัำาหนด้ในด้้านมาต่รัฐานแรังงานไที่ย์ (มรัที่.8001) รัวมทัี่�งข้้อ
กัำาหนด้ต่ามมาต่รัฐานข้องคู่ค้า/ลูกัค้า โด้ย์ได้้ปีรัับมาต่รัฐานด้้านแรังงานให้สูังข่้�นเพ้�อสัอด้รัับกัับรัะบบกัารัรัับรัองมาต่รัฐาน
แรังงานท่ี่�ย์อมรัับในรัะดั้บสัากัลและด้้วย์กัารัให้ความสัำาคัญและคำาน่งถ่ังกัารัเคารัพสิัที่ธิุ์มนุษัย์ชนและแรังงาน จ่ังได้้ร่ัาง
นโย์บาย์ท่ี่�เก่ั�ย์วกัับเร้ั�องดั้งกัล่าวในปีี 2559 และบรัรัจุัในคู่ม้อกัารักัำากัับดู้แลกิัจักัารัท่ี่�ด่้และจัรัรัย์าบรัรัณธุุ์รักิัจั ต่ลอด้จันได้้
ที่บที่วนเป็ีนปีรัะจัำาทุี่กัปีีโด้ย์ม่รัาย์ละเอ่ย์ด้เก่ั�ย์วกัับสิัที่ธิุ์มนุษัย์ชนและแรังงาน ดั้งน่� 
 BRR prioritizes on human rights and labor issue by establishing thepolicy in 2016 which has been in-
cluded in the good corporate governance guidelines and the Code of Conduct (According to the resolution of the 
Board of Directors’ meeting on February 23, 2017). Then detail about Human Rights and Labor are as follows:

การเคัารพัสำิที่ธุิมนุษย่ชุน 
Respect for Human Rights

1. กัลุ่มบริัษััที่ฯ ไม่สันับสันุนกิัจักัรัรัมท่ี่�ละเมิด้สิัที่ธิุ์มนุษัย์ชนทุี่กัปีรัะกัารั รัวมทัี่�งให้ความสัำาคัญและส่ังเสัริัมกัารัเคารัพสิัที่ธิุ์

มนุษัย์ชน                                                                                                                                              

2. ปีฏิิบัติ่ต่่อทุี่กัคนอย่์างเท่ี่าเท่ี่ย์ม ด้้วย์ความเคารัพและให้เก่ัย์รัติ่ซ่ึ่�งกัันและกััน โด้ย์ไม่แบ่งแย์กั เช้�อชาติ่ สััญชาติ่ ศูาสันา 

เพศู ภ์าษัา อายุ์ ส่ัผิิว กัารัศู่กัษัา สัถัานะที่างสัังคม ลักัษัณะที่างกัาย์ภ์าพ หร้ัอเร้ั�องอ้�นใด้                                                                                                                                              

3. พนักังานทุี่กัคนต้่องไม่กัรัะที่ำากัารัใด้ ๆ ท่ี่�ละเมิด้หร้ัอคุกัคามบุคคลอ้�น ทัี่�งที่างวาจัาหร้ัอกัารักัรัะที่ำาและพ่งหล่กัเล่�ย์ง

กัารักัรัะที่ำาท่ี่�ละเมิด้สิัที่ธิุ์มนุษัย์ชน                                                                     

4. ปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่�ด้้วย์ความรัะมัด้รัะวัง เพ้�อป้ีองกัันกัารัละเมิด้สิัที่ธิุ์มนุษัย์ชน  หากัพบเห็นกัารักัรัะที่ำา ท่ี่�ละเมิด้ หร้ัออาจั

ละเมิด้สิัที่ธิุ์มนุษัย์ชน ให้รัาย์งานแก่ัผู้ิบังคับบัญชา                                                         

5. กัลุ่มบริัษััที่ฯ จัะรัักัษัาข้้อมูลส่ัวนบุคคลข้องพนักังาน หากัม่ความจัำาเป็ีนในกัารัเปิีด้เผิย์สู่ัสัาธุ์ารัณะ จัะต้่องได้้รัับความ

ยิ์นย์อมจัากัพนักังานผู้ินั�นก่ัอน เว้นแต่่กัรัะที่ำากัารัต่ามข้้อบังคับบริัษััที่ หร้ัอกัฎหมาย์ .                                                                                                                                                

1. BSG does not support activities that violate human rights in all respect, instead, promoting the 

human rights.

2. Treated everyone equally with respect and honor without discrimination of race, nationality, religion, 

gender, language, age, skin tone, education, social status, physical description, etc.

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

4. Act with caution to avoid violated the human rights. If any suspicious activities are found, they have 

to inform the supervisor.

5. BSG will keep personal information of its employees. If necessary to disclose in public, suchemploy-

ees must be informed to approve first, unless required to do so by articles ofassociation or laws.



 กัารัปีฏิิบัติ่ต่ามกัฎหมาย์แรังงานและรัะเบ่ย์บข้้อบังคับเป็ีนข้้อต่กัลงเบ้�องต้่นท่ี่�พนักังานทุี่กัคนต่้องปีฏิิบัติ่ต่าม โด้ย์ไม่
ขั้ด้ต่่อหลักัจัริัย์ธุ์รัรัม กัฎหมาย์ มุ่งเน้นให้บุคลากัรัตั่�งอยู์่ในศู่ลธุ์รัรัมจัาร่ัต่ปีรัะเพณ่อันด่้งามข้องสัังคม ซ่ึ่�งนำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ ม่น
โย์บาย์ส่ังเสัริัมกัารัปีฏิิบัติ่ต่ามกัฎหมาย์ ดั้งน่�    
1. ได้้ปีฏิิบัติ่ต่ามกัฎหมาย์ และรัะเบ่ย์บข้องรัาชกัารัมาโด้ย์ต่ลอด้ ทัี่�งในเร้ั�องกัารัจ้ัางงาน ชั�วโมงกัารัที่ำางาน ค่าแรัง ค่าจ้ัาง 

และเง้�อนไข้ต่่างๆท่ี่�เก่ั�ย์วกัับกัฎหมาย์แรังงาน เช่น กัารัไม่จ้ัางแรังงานเด็้กั ทัี่�งในไร่ัอ้อย์และโรังงาน ไม่จ้ัางแรังงานผิิด้
กัฎหมาย์ ไม่เอาเปีร่ัย์บแรังงาน เป็ีนต้่น 

2. ได้้กัำาหนด้ให้พนักังานม่วันหยุ์ด้ปีรัะจัำาสััปีด้าห์ วันหยุ์ด้ต่ามปีรัะเพณ่ วันหยุ์ด้พักัผ่ิอนปีรัะจัำาปีี ท่ี่�เปี็นไปีต่ามข้้อต่กัลงและ
กัฎหมาย์แรังงาน และม่สัวัสัดิ้กัารัต่่างๆต่ามปีรัะกัาศูข้องบริัษััที่

3. ม่นโย์บาย์ให้พนักังานท่ี่�ต้่องที่ำางานในวันหยุ์ด้หร้ัอที่ำางานล่วงเวลา จัะต้่องได้้รัับความยิ์นย์อมจัากัผูิ้บังคับบัญชาและตั่ว
พนักังานเอง โด้ย์บริัษััที่จัะต่้องจั่าย์ค่าล่วงเวลาให้ต่ามท่ี่�กัฎหมาย์กัำาหนด้ 

4. ให้สิัที่ธ์ิุ์กัารัลาแก่ัพนักังาน เช่น ลาป่ีวย์ ลากิัจั ลาอุปีสัมบที่ ลาคลอด้ ลาเพ้�อที่ำาหมัน ลาเพ้�อรัับรัาชกัารัที่หารั (รัะด้มพล) 
ลาเพ้�อฝึ่กัอบรัมหร้ัอพัฒนาความรู้ัความสัามารัถั ลาเมต่าจิัต่และอ้�นๆ ต่ามกัฎหมาย์ เป็ีนต้่น 

5. ได้้จััด้สัวัสัดิ้กัารัสัาธุ์ารัณูปีโภ์ค โครังสัร้ัางพ้�นฐาน เช่น บ้านพักัสัวัสัดิ้กัารั ไฟัฟ้ัา นำ�าปีรัะปีา  รัถัรัับ-ส่ังพนักังาน ร้ัานค้า
สัวัสัดิ้กัารั สันามก่ัฬา ห้องพย์าบาล ให้กัับพนักังานอย่์างเพ่ย์งพอ

6. จััด้ให้ม่เจ้ัาหน้าท่ี่�ความปีลอด้ภั์ย์รัะดั้บวิชาช่พ..ในกัารัวิเครัาะห์ต่รัวจัสัอบและติ่ด้ต่ามกัารัปีรัับปีรุัง จััด้สัภ์าพแวด้ล้อมใน
พ้�นท่ี่�ที่ำางานให้ปีลอด้ภั์ย์ต่่อสัวัสัดิ้ภ์าพข้องพนักังาน เช่น กัารัปีฏิิบัติ่งานในพ้�นท่ี่�สูัง พนักังานจัะอยู่์ภ์าย์ใต้่กัารัควบคุมข้อง
เจ้ัาหน้าท่ี่�ความปีลอด้ภั์ย์ รัะดั้บวิชาช่พ และบริัษััที่ได้้จััด้หาอุปีกัรัณ์ป้ีองกัันภั์ย์ส่ัวนบุคคล ให้กัับพนักังานท่ี่�ปีฏิิบัติ่งานในพ้�นท่ี่�
เส่ั�ย์ง

7. ไม่ม่กัารัเล้อกัปีฏิิบัติ่ต่่อ เช้�อชาติ่ ศูาสันา และเพศู ในกัารัจ้ัางงาน กัารัปีฏิิบัติ่ต่่อพนักังานทุี่กัคนอย่์างเท่ี่าเท่ี่ย์มกััน
8. นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ มุ่งท่ี่�จัะด้ำาเนินธุุ์รักิัจัด้้วย์ความซ้ึ่�อสััต่ย์์ สุัจัริัต่ โด้ย์คำาน่งถ่ังหลักั ธุ์รัรัมาภิ์บาล และความโปีรั่งใสั่ในกัารั

ที่ำางาน โด้ย์ไม่แสัวงหาผิลกัำาไรัอันไม่ชอบธุ์รัรัมและขั้ด้ต่่อหลักักัารัข้องกัฎหมาย์ ถ่ังแม้จัะม่ช่องว่างที่างกัฎหมาย์ก็ัต่าม

 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. ปีฏิิบัติ่ต่่อพนักังานต่ามกัฎหมาย์แรังงานและข้้อบังคับต่่างๆท่ี่�เก่ั�ย์วข้้องอย่์างเป็ีนธุ์รัรัมและเท่ี่าเท่ี่ย์ม 

2. ไม่เล้อกัปีฏิิบัติ่ และปีฏิิบัติ่ด้้านกัารัจ้ัางงานอย่์างเท่ี่าเท่ี่ย์ม ทัี่�งกัรัะบวนกัารัสัรัรัหา กัารัจ่ัาย์ค่าต่อบแที่น สัวัสัดิ้กัารั   

เวลาที่ำางาน วันหยุ์ด้ กัารัมอบหมาย์งาน กัารัฝึ่กัอบรัม และกัารัปีรัะเมินผิลงาน เป็ีนต้่น 

3. ไม่ใช้แรังงานเด็้กั แรังงานต่่างด้้าวท่ี่�ผิิด้กัฎหมาย์  หร้ัอแรังงานจัากักัารัค้ามนุษัย์์                 

4. ห้ามมิให้ลงโที่ษัพนักังานท่ี่�เป็ีนกัารัที่ารุัณที่างร่ัางกัาย์หร้ัอจิัต่ใจั อาทิี่ กัารัคุกัคามข่้มขู่้  กัารักัักัขั้งหน่วงเหน่�ย์ว               

หร้ัอกัารัใช้ความรุันแรังอ้�นใด้ 

5. ม่กัรัะบวนกัารัสัอบสัวนความผิิด้พนักังานอย์่างถูักัต่้อง และเปี็นขั้�นต่อนชัด้เจันกั่อนเลิกัจั้างพนักังาน เพ้�อให้ทุี่กัคนได้้

รัับความเปี็นธุ์รัรัมสูังสุัด้ 

6. ในกัารัว่าจั้างบริัษััที่ผูิ้รัับเหมามาด้ำาเนินกัารัใด้ๆ ให้แกั่กัลุ่มบริัษััที่ฯจัะพิจัารัณาคัด้เล้อกัเฉพาะบริัษััที่ท่ี่�สัามารัถัปีฏิิบัติ่

ถูักัต้่องต่ามกัฎหมาย์แรังงาน และกัฎหมาย์อ้�นท่ี่�เก่ั�ย์วข้้องได้้เท่ี่านั�น และจัะหล่กัเล่�ย์งกัารัว่าจ้ัางบริัษััที่รัับเหมาใด้ ๆ ท่ี่�ม่

ปีรัะวัติ่กัรัะที่ำาผิิด้กัฎหมาย์แรังงาน กัฎหมาย์อ้�น ๆ หร้ัอเส่ั�ย์งต่่อกัารัทุี่จัริัต่และคอร์ัรััปีชั�น 

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

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

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

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

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

or other violence.

5. There is a process of correct and transparent investigation about employees’ wrongdoingbefore the 

termination.

6. Only hiring a contractor who operates legally according to the labour law, and relevant regulations, and 

avoid hiring a contractor violating labour law, related rules, or corruption.



 ตั่�งแต่่ปีี 2559 จันถ่ังปัีจัจุับัน กัลุ่มบริัษััที่นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ มุ่งมั�นและรัณรังค์ต่่อต้่าน
กัารัใช้แรังงานเด็้กัในไร่ัอ้อย์ โด้ย์ได้้ลงนามข้้อต่กัลงความร่ัวมม้อกัารัป้ีองกัันและแก้ัไข้ปัีญหา
แรังงานเด็้กัและแรังงานท่ี่�ถูักับังคับ ร่ัวมกัับหน่วย์งานภ์าครััฐจัังหวัด้บุร่ัรััมย์์ และสัมาคม
ชาวไร่ัอ้อย์จัังหวัด้บุร่ัรััมย์์ ตั่�งแต่่วันท่ี่� 18 ม่นาคม 2559 เพ้�อร่ัวมกัันรัณรังค์ต่่อต้่านกัารัใช้
แรังงานเด็้กั และสัร้ัางความต่รัะหนักัให้แก่ัเกัษัต่รักัรั สัังคม และทุี่กัภ์าคส่ัวนเห็นถ่ังปัีญหาและ
ร่ัวมกัันหาแนวที่างปี้องกัันแก้ัไข้อย่์างจัริังจัังต่่อไปี0โด้ย์บรัิษััที่ได้้ที่ำากิัจักัรัรัมลงพ้�นท่ี่�เข้ต่ส่ัง
เสัริัมกัารัปีลูกัอ้อย์ข้องบริัษััที่ เพ้�อรัณรังค์กัารัต่่อต้่านแรังงานเด็้กั พร้ัอมติ่ด้ป้ีาย์รัณรังค์ทัี่�ง
ในเข้ต่สั่งเสัรัิมกัารัปีลูกัอ้อย์และบรัิเวณรัอบโรังงานอ่กัทัี่�งร่ัวมกัับสัำานักังานสัวัสัดิ้กัารัและ
คุ้มครัองแรังงานจัังหวัด้บุร่ัรััมย์์0ลงพ้�นท่ี่�เก็ับข้้อมูลปัีญหากัารัใช้แรังงานเด็้กัในไร่ัอ้อย์ท่ี่�อยู่์
ใกัล้เค่ย์งกัับสัถัานปีรัะกัอบกัารั ปัีจัจุับันกัลุ่มนำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ ยั์งคงด้ำาเนินกัารัรัณรังค์ต่่อต้่าน
กัารัใช้แรังงานเด็้กั โด้ย์ได้้ข้อความร่ัวมม้อและสัร้ัางข้้อต่กัลงกัับชาวไร่ัอ้อย์ ซ่ึ่�งม่สัมาคม
ชาวไร่ัอ้อย์เป็ีนตั่วกัลางในกัารัดู้แล และควบคุมชาวไร่ัอ้อย์ ในเร้ั�องดั้งกัล่าว 
 กัลุ่มบริัษััที่ฯ ได้้ส้ั�อสัารัโด้ย์กัารัติ่ด้ป้ีาย์รัณรังค์ต่่อต้่านกัารัใช้แรังงานเด็้กั ต่ามเข้ต่
ส่ังเสัริัมกัารัปีลูกัอ้อย์ ซ่ึ่�งเป็ีนหน่วย์งานข้องกัลุ่มบริัษััที่ฯ ท่ี่�ม่หน้าท่ี่�ดู้แลและปีรัะสัานงาน 
ต่ลอด้จันให้ข้้อมูลแก่ัชาวไร่ัอ้อย์และเม้�อม่กัารัฝึ่กัอบรัมในหัวข้้อต่่าง ๆ ยั์งได้้สัอด้แที่รักัเร้ั�อง
กัารัไม่ใช้แรังงานเด็้กัในกัารัอบรัม0รัวมทัี่�งรัณรังค์ผ่ิานกัารัที่ำากิัจักัรัรัมร่ัวมกัับโรังเร่ัย์น
ภ์าย์ในเข้ต่ส่ังเสัริัมกัารัปีลูกัอ้อย์0และสัำานักัมวลชนสััมพันธ์ุ์และส้ั�อสัารัองค์กัรัได้้บรัรัจุัเร้ั�องน่�
ไว้ในแผินปีฏิิบัติ่งานปีรัะจัำาปีีอ่กัด้้วย์

 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 agricul-
turist, society, and all sectors, and share effective prevention on such matter. The                    
company has taken actions in the sugarcaneplanting promotion zones to run the 
campaign against child labour. The campaign notices against child labour are 
attached in the extension of sugarcane cultivation, and around factory. Moreover, 
the company has also run a campaign and encouraged sugarcane farmers                
nearby the factory to prevent the child labor with support of the Labor Protection 
and Welfare offif ice of Buriram.
 BRR has communicated by means of attaching campaign notices on 
preventing child labour at sugarcane planting promotion areas where BRR’s 
working group has the responsibility to monitor and coordinate as well as pro-
vide 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 sugar-
cane planting promotion areas. The Community Relations and Organizational 
Communication  offif ice 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�าต่าลบุร่ัรััมย์์ จัำากััด้ (มหาชน)และบริัษััที่ในเคร้ัอ(กัลุ่มบริัษััที่) ม่แนวที่างในกัารัส่ังเสัริัมให้กัรัรัมกัารับริัษััที่ ผู้ิ

บริัหารั และพนักังานได้้รัับกัารัพัฒนาความรู้ั ทัี่กัษัะ และศัูกัย์ภ์าพ ท่ี่�จัำาเป็ีนในกัารัปีฏิิบัติ่งานทัี่�งในปัีจัจุับันและในอนาคต่ 

เน้�องจัากักัลุ่มบริัษััที่ต่รัะหนักัด่้ว่า ที่รััพย์ากัรับุคคลเป็ีนสิันที่รััพย์์ท่ี่�ม่ค่าสูังสุัด้ในกัารัด้ำาเนินธุุ์รักิัจั ดั้งนั�น แนวคิด้เก่ั�ย์วกัับกัารั

พัฒนาบุคลากัรัควรัเป็ีนกัารัลงทุี่นอย่์างต่่อเน้�องรัะย์ะย์าวกัลุ่มบริัษััที่ได้้ด้ำาเนินกัารัพัฒนาบุคลากัรัให้สัอด้คล้องกัับนโย์บาย์และ

สัภ์าวกัารัณ์ ด้้วย์กัารัพัฒนาความรู้ั ทัี่กัษัะ และคุณลักัษัณะท่ี่�จัำาเป็ีนข้องบุคลากัรั โด้ย์ใช้เคร้ั�องม้อในกัารัพัฒนาบุคลากัรั ได้้แก่ั 

กัารัสัอนงาน (Coaching) กัารัแบ่งปัีนความรู้ั (Knowledge Sharing) และกัารัมอบหมาย์โครังกัารั (Project Assignment) 

เพ้�อให้บุคลากัรัสัามารัถันำาความรู้ัมาปีรัะยุ์กัต์่ใช้ในกัารัปีฏิิบัติ่งาน ซ่ึ่�งจัะสัร้ัางความแข็้งแกัร่ังให้กัับองค์กัรั และรัองรัับกัารั

เติ่บโต่ข้องธุุ์รักิัจั

 กัลุ่มบรัิษััที่ได้้เล็งเห็นความสัำาคัญต่่อกัารัสัรั้างและเต่ร่ัย์มความพรั้อมด้้านบุคลากัรัท่ี่�จัะมารัองรัับกัารัข้ย์าย์ต่ัวที่าง

ธุุ์รักิัจั..โด้ย์กัำาหนด้แนวที่างในกัารัพัฒนาพนักังานกัลุ่มผู้ิม่ศัูกัย์ภ์าพสูัง (High Potential Development) โด้ย์คัด้เล้อกัจัากักัลุ่ม

ท่ี่�เป็ีนกัำาลังสัำาคัญข้องหน่วย์งาน หร้ัอ Key Person และได้้ม่กัารักัำาหนด้แผินกัารัพัฒนารัาย์บุคคลท่ี่�เหมาะสัม (Individual De-

velopment Plan : IDP) สัำาหรัับกัล่มผู้ิม่ศัูกัย์ภ์าพสูัง (High Potential..Development)..ซ่ึ่�งพนักังานท่ี่�ได้้รัับกัารัคัด้เล้อกัจัะม่

โอกัาสัในกัารัเร่ัย์นรู้ัและพัฒนาศัูกัย์ภ์าพข้องต่นเอง..อาทิี่กัารัเร่ัย์นรู้ังานจัากัฝ่่าย์ต่่างๆ..ภ์าย์ในองค์กัรั..(Rotation) เป็ีนต้่น 

นอกัจัากัน่�กัลุ่มบริัษััที่ได้้ที่ำากัารัส่ังเสัริัมให้พนักังานม่เวท่ี่แสัด้งออกัถ่ังศัูกัย์ภ์าพ..โด้ย์มอบหมาย์โครังกัารัพิเศูษัท่ี่�ท่ี่�ท้ี่าที่าย์ 

อาทิี่ โครังกัารัด้้านกัารัพัฒนานวัต่กัรัรัมเพ้�อต่อบสันองกัารัด้ำาเนินธุุ์รักิัจัหร้ัอกัารัผิลิต่ข้องกัลุ่มบริัษััที่ฯ สัำาหรัับโครังกัารัท่ี่�             

ได้้รัับกัารัคัด้เล้อกั นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์.จัะให้กัารัสันับสันุนเพ้�อเพ้�อให้สิั�งผิลิต่หร้ัอนวัต่กัรัรัมข้องพนักังานนั�นสัามารัถันำามาใช้งาน               

และเกิัด้ปีรัะโย์ชน์ต่่อองค์กัรัได้้อย่์างแท้ี่จัริัง

 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 2562 ท่ี่�ผ่ิานมา นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ ได้้จััด้ที่ำาแผินอบรัมต่ามหลักักัารับริัหารัด้้านคุณภ์าพ ISO 9001: 2015 

เป็ีนแนวที่างเบ้�องต้่นในกัารัพัฒนาบุคลากัรั ซ่ึ่�งครัอบคลุมทัี่�งด้้านสัำานักังาน โรังงาน ฝ่่าย์ไร่ัและหน่วย์งานสันับสันุนต่่าง ๆ 

เพ้�อให้เกิัด้กัารัพัฒนาอย่์างต่่อเน้�อง ต่ลอด้จันจััด้ที่ำา Training courses ภ์าย์ในองค์กัรั โด้ย์จััด้ให้ม่กัารัพัฒนาในกัลุ่มพนักังาน

รัะดั้บกัลุ่มบริัหารักัลุ่มจััด้กัารัและกัลุ่มปีฏิิบัติ่กัารั จััด้ที่ำาหลักัสูัต่รั กัารัอบรัม ทัี่�งด้้านกัารัผิลิต่ กัารับำารุังรัักัษัา กัารัให้ความ

รู้ัด้้านเที่คโนโลย่์เก่ั�ย์วกัับอุต่สัาหกัรัรัมนำ�าต่าลและธุุ์รักิัจัพลังงานท่ี่�เก่ั�ย์วข้้อง ทัี่�งน่�หัวใจัสัำาคัญข้องกัารัฝึ่กัอบรัมและพัฒนา

บุคลากัรั ค้อ กัารัติ่ด้ต่ามและวัด้ผิลความรู้ัท่ี่�ได้้รัับ รัวมถ่ังกัารัถ่ัาย์ที่อด้ความรู้ัให้กัับผู้ิเก่ั�ย์วข้้อง..โด้ย์ม่แนวที่างพัฒนาบน

หลักักัารั 10/20/70 ซ่ึ่�งเช้�อมโย์งกัับรัะบบกัารับริัหารัสัาย์อาช่พกัล่าวค้อได้้รัับความรู้ัและทัี่กัษัะจัากักัารัอบรัม ร้ัอย์ละ 10 

จัากันั�นผู้ิบังคับบัญชาให้คำาแนะนำา/สัอนงาน อ่กัร้ัอย์ละ 20 และร้ัอย์ละ 70 ต้่องนำาความรู้ัและทัี่กัษัะท่ี่�ได้้ไปีปีรัะยุ์กัต์่ใช้ในงานท่ี่�

รัับผิิด้ชอบด้้วย์ต่นเอง หร้ัอแลกัเปีล่�ย์นความรู้ัและทัี่กัษัะใหม่กัับผู้ิอ้�น 

 in 2019, Buriram Sugar Group (“BSG”) conducted  training plans according to the principles of 

quality management of ISO 9001:2015 as the basic guideline for staff  development. The plans will be 

specified for office, factory and various stakeholders to achieve constant improvement  including arrange the 

training course within the organization. This can be done by improving skills of all  level of employees, 

management, and operations in several fields of knowledge such as production, maintenance and the                       

provision of technological knowledge on the sugar industry and other relevant energy business. The key of 

the training and development is to track and measure the results including the instruction for related people 

by the development guideline of 10/20/70. 10% of knowledge and skills are from training, 20% from men-

tors’ suggestion/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
 ในแต่่ละปีีทุี่กัแผินกัจัะม่งบปีรัะมาณสัำาหรัับกัารัอบรัมภ์าย์นอกัข้องพนักังาน เพ้�อพัฒนาความรู้ั ที่างวิชาช่พ รัวมทัี่�ง 

ม่กัารัจััด้อบรัมภ์าย์ในบริัษััที่ ซ่ึ่�งจััด้โด้ย์บริัษััที่เองหร้ัอกัารัเชิญผู้ิเช่�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 ในกัารัฝึ่กัอบรัมพนักังาน หากัพนักังานผ่ิานมาต่รัฐานข้องกัรัมพัฒนา

ฝี่ม้อแรังงาน จัะได้้รัับกัารัปีรัับอัต่รัาเงินเด้้อนต่ามอัต่รัาขั้�นต่ำ�าท่ี่�กัรัมพัฒนาฝี่ม้อแรังงานกัำาหนด้

  With cooperation of Department of Skill Development, staffs are entitled to develop their skills in 

order to be above standard so that they receive the salary adjustment based on the minimum rates according 

to the Department of Skill Development.

การให้้ทีุ่นศึกษาต่�อ Scholarships 
 บริัษััที่ให้ทุี่นศู่กัษัาต่่อสัำาหรัับพนักังานในรัะดั้บอุด้มศู่กัษัา และบัณฑิ์ต่ศู่กัษัา ซ่ึ่�งม่เง้�อนไข้ให้พนักังานนำาความรู้ักัลับมา

ที่ำางานให้กัับบริัษััที่ เพ้�อเป็ีนกัารัใช้ทุี่นค้น

 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 reimburse-

ment



กลุ้�มผ่้บุริห้ารระด็ับุสำ่ง Executive Level

 คณะกัรัรัมกัารับริัษััที่ม่นโย์บาย์ส่ังเสัริัมและอำานวย์ความสัะด้วกัให้ม่กัารัฝึ่กัอบรัม และกัารัให้ความรู้ัแก่ักัรัรัมกัารั
บริัษััที่และผิเ้้ก่ั�ย์วข้้องในรัะบบกัารักัำากัับดู้แลกิัจักัารัข้องกัลุ่มบริัษััที่ ฯ อาทิี่กัรัรัมกัารับริัษััที่ กัรัรัมกัารัต่รัวจัสัอบ และผู้ิบริัหารั 
เป็ีนต้่น เพ้�อให้ม่กัารัปีรัับปีรุังและพัฒนากัารัปีฏิิบัติ่งานอย่์างต่่อเน้�องและม่ปีรัะสิัที่ธิุ์ภ์าพยิ์�งข่้�นซ่ึ่�งกัรัรัมกัารับริัษัทัี่ข้องบริัษััที่ 
ต้่องผ่ิานกัารัอบรัมหลักัสูัต่รักัรัรัมกัารับริัษััที่ เช่น 
 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                                                                                                                                           

สัำาหรัับกัลุ่มธุุ์รักิัจักัารัผิลิต่นำ�าต่าล โรังงานผิลิต่ไฟัฟ้ัาช่วมวล โรังงานผิลิต่เอที่านอล
• 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  รุ่ันท่ี่� 4 
• Boardroom success through financing &Investment
• กัารับริัหารัธุุ์รักิัจัแบบม้ออาช่พสัำาหรัับผู้ิบริัหารัรัะดั้บสูัง
• 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
• กัารัจััด้กัารังานบุคคลชั�นสูัง 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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FOR THE GOALS



 นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ม่เจัต่นารัมณ์ในกัารัม่ส่ัวนร่ัวมพัฒนาสัังคมให้ยั์�งย้์นเพ้�อสัร้ัางความเช้�อมั�น กัารัย์อมรัับและความไว้

วางใจัจัากัชุมชนและสัังคม ต่่อย์อด้สัร้ัางมูลค่าเพิ�มให้กัับชุมชนและสัังคม บนพ้�นฐานแนวคิด้นโย์บาย์ ข้องบริัษััที่ฯ  ย่์ด้หลักัแนวปีฏิิบัติ่

 “การพััฒนาธุุรกิจคัวบุคั่�กับุการรักษาสำิ�งแวด็ล้้อม  

แล้ะสำร้างคัวามเจริญให้้กับุชุุมชุนอย่�างย่ั�งย่ืน” 

มุ่งมั�นท่ี่�จัะจัะสัร้ัางให้ธุุ์รักิัจัม่กัารัเติ่บโต่อย่์างยั์�งย้์น0ควบคู่กัับกัารัพัฒนาสัภ์าพช่วิต่ความเป็ีนอยู่์ข้องเกัษัต่รักัรัชาวไร่ัอ้อย์และ

ชุมชน ข้้างเค่ย์งให้ด่้ข่้�น จ่ังได้้ร่ัวมจััด้ที่ำาโครังกัารัและกิัจักัรัรัมต่่างๆร่ัวมกัับหน่วย์งานภ์าย์นอกัทัี่�งเอกัชนและหน่วย์งาน

ข้องรััฐท่ี่�เป็ีนผู้ินำาด้้านความคิด้ ซ่ึ่�งเป็ีนโครังกัารัและกิัจักัรัรัมท่ี่�ก่ัอให้เกิัด้ปีรัะโย์ชน์ต่่อชุมชน หน่วย์งานเอกัชน หน่วย์งานรััฐ 

รัวมถ่ังตั่วบริัษััที่ฯ เองทัี่�งที่างต่รังและที่างอ้อม โด้ย์ได้้รัับความร่ัวมม้อจัากัหน่วย์งานต่่างๆ เป็ีนอย่์างด่้

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�าต่าลบุร่ัรััมย์์ จัำากััด้ (มหาชน) เล็งเห็นถ่ังความสัำาคัญข้องธุุ์รักิัจัให้เจัริัญเติ่บโต่ควบคู่กัับชุมชนและสัังคม
อย่์างยั์�งย้์น โด้ย์ม่กัรัะบวนกัารับริัหารัจััด้กัารัส่ังเสัริัมวัต่ถุัดิ้บอย่์างเป็ีนเลิศูด้้านวิชากัารัอันจัะนำามาซ่ึ่�งความมั�นคงด้้านผิลผิลิต่
อ้อย์และสัร้ัางช่วิต่ท่ี่�ด่้แก่ัชาวไร่ัเพ้�อนำามาผิลิต่นำ�าต่าลและพลังงานที่ด้แที่นท่ี่�ได้้มาต่รัฐานด้้านคุณภ์าพ ปีลอด้ภั์ย์ และเป็ีนมิต่รักัับ
สิั�งแวด้ล้อม ซ่ึ่�งเปี็นไปีต่ามกัฎหมาย์ข้้อกัำาหนด้ต่่างๆท่ี่�เก่ั�ย์วข้้องอ่กัทัี่�งนำาสิั�งท่ี่�เหล้อจัากักัารัปีลูกัอ้อย์และผิลผิลิต่นำ�าต่าล  
มาจััด้กัารัให้เกิัด้ปีรัะโย์ชน์สูังสุัด้เพ้�อให้บรัรัลุนโย์บาย์ดั้งกัล่าวบริัษััที่ฯ จัะ
1. เสำริมสำร้าง วิธุ่์กัารัด้ำาเนินงานท่ี่�เป็ีนแบบอย่์างข้องกัารัพัฒนาธุุ์รักิัจั ภ์าย์ใต้่กัรัอบธุ์รัรัมาภิ์บาลและจัรัรัย์าบรัรัณที่าง

ธุุ์รักิัจัข้ององค์กัรั
2. สำนับุสำนุนแล้ะพััฒนา เที่คโนโลย่์ท่ี่�ม่คุณภ์าพ ปีลอด้ภั์ย์0เปี็นมิต่รัต่่อสิั�งแวด้ล้อม0ในกัารัผิลิต่สิันค้าให้เปี็นไปีต่าม

มาต่รัฐานตั่�งแต่่ต้่นกัรัะบวนกัารัผิลิต่จันถ่ังสิั�นสุัด้กัรัะบวนกัารัผิลิต่
3. เสำริมสำร้างแล้ะพััฒนาอาชุ่พัย์กัรัะด้ับคุณภ์าพช่วิต่ข้องคนในชุมชนต่ลอด้จันพนักังานโด้ย์ใช้โครังกัารัหร้ัอ

กิัจักัรัรัมต่่างๆท่ี่�ชุมชนและพนักังานเป็ีนผู้ิม่ส่ัวนร่ัวมลงม้อปีฏิิบัติ่พัฒนาอย่์างเหมาะสัม
4. มุ�งสำร้างเสำริมพััฒนาบุุคัล้ากร ให้ม่ความรู้ัความสัามารัถัในกัารัปีฏิิบัติ่ติ่งาน กัารัพัฒนาสัังคมและสิั�งแวด้ล้อมให้

ควบคู่ไปีกัับธุุ์รักิัจัอย่์างยั์�งย้์น
5. ให้้คัวามสำำาคััญ กัับสิัที่ธิุ์ส่ัวนบุคคลและปีฏิิบัติ่ต่่อ พนักังานลูกัค้า ผู้ิม่ส่ัวนได้้เส่ัย์  ด้้วย์ความเท่ี่าเท่ี่ย์มกััน
6. สำ�งเสำริมแล้ะพััฒนา คุณภ์าพด้้านกัารัศู่กัษัาแก่ัชุมชน
7. เฝ้าระวังแล้ะแก้ไขั้ปัญห้า สิัที่ธิุ์กัารัใช้แรังงานเด็้กั

 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. บรัรัเที่าความเด้้อด้ร้ัอนข้องชุมชนจัากัผิลกัรัะที่บข้องธุุ์รักิัจั เช่น กัารัสันับสันุนงบปีรัะมาณต่่างๆ ต่ามความเหมาะสัม 

ต่ลอด้จันกัารัริัเริั�มมาต่รักัารัป้ีองกัันต่่างๆ 

2. ส่ังเสัริัมชุมชนให้ม่อาช่พเสัริัม เช่น กัารัสัร้ัางศููนย์์กัารัเร่ัย์นรู้ัพร้ัอมทัี่�งส่ังเสัริัมอาช่พเส้ั�อกักัที่อม้อแล้วม่กัารัต่่อย์อด้เพ้�อ

นำาไปีสัร้ัางผิลิต่ภั์ณฑ์์อ้�นๆข้องชุมชนโศูกัดู่้,กัารัส่ังเสัริัมอาช่พผ้ิาซิึ่�นต่่นแด้งที่อม้อชุมชนคูบอน ซ่ึ่�งทัี่�งเส้ั�อกักัและผ้ิาซิึ่�นน่�

เรัานำามาเปี็นข้องท่ี่�รัะล่กัเน้�องในวันข่้�นปีีใหม่ข้องบริัษััที่ โครังกัารัสั่งเสัริัมอาช่พเกัษัต่รัปีลอด้สัารัชุมชนโนนกัลาง                

กัลุ่มส่ังเสัริัมอาช่พปุี�ย์หมักัชุมชนโนนเต่่าที่อง กัลุ่มส่ังเสัริัมอาช่พตั่ด้เย็์บเส้ั�อผ้ิาชุมชนสัาวเอ้ กัลุ่มวิสัาหกิัจัชุมชน เอสั.เอ็น.ท่ี่

3. สิัที่ธิุ์ความเท่ี่าเท่ี่ย์มข้องคนในชุมชน เช่น กัารัจ้ัางบุคคลท่ี่�ทุี่พพลภ์าพในชุมชน  ในพ้�นท่ี่�ใกัล้เค่ย์งสัถัานปีรัะกัอบกัารั

สัร้ัางท่ี่�อยู่์อาศัูย์ให้กัับผู้ิทุี่พพลภ์าพในชุมชน

4. มอบโอกัาสัที่างกัารัศู่กัษัาให้กัับบุต่รัหลานข้องคนในชุมชนท่ี่�ด้้อย์โอกัาสั เช่น มอบทุี่นกัารัศู่กัษัา,มอบอุปีกัรัณ์ก่ัฬา                

สัร้ัางสันามก่ัฬา เป็ีนต้่น

5. โครังกัารัค้นความรู้ัสู่ัเย์าวชน ให้ความรู้ัด้้านกัารัคัด้แย์กัข้ย์ะ และพิษัภั์ย์ข้องย์าเสัพติ่ด้,โรัคไข้้เล้อด้ออกัและโรัคต่่างๆ 

ภ์าย์ในชุมชน และ กัารัรัณรังค์กัารัไม่ใช้แรังงานเด็้กัในไร่ัอ้อย์

6. ดู้แลสุัข้ภ์าพให้กัับคนในชุมชน เช่น โครังกัารัหน่วย์แพที่ย์์เคล้�อนท่ี่�,กัารัล้างถันน,นำ�าด้้�มเพ้�อชุมชน,และร่ัวมกิัจักัรัรัมที่าง

ด้้านกัารัส่ังเสัริัมสุัข้ภ์าพต่่าง 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�าต่าลบุร่ัรััมย์์ ได้้ร่ัวมจััด้กิัจักัรัรัมต่ามวันสัำาคัญที่างศูาสันาและปีรัะเพณ่ต่่าง ๆ  ข้องชุมชนรัอบ ๆ  สัถัานปีรัะกัอบกัารั

โด้ย์มุ่งเน้นกัารัที่ำางานอย่์างม่ส่ัวนร่ัวม ตั่�งแต่่กัารัวางแผินจันถ่ังกัารัลงม้อที่ำากิัจักัรัรัมรัะหว่างกัลุ่มบริัษััที่ฯ  และชุมชน                 

เช่น กิัจักัรัรัมรัด้นำ�าด้ำาหัวผู้ิใหญ่ ซ่ึ่�งจััด้ในช่วงวันสังกัรัานต์่ข้องทุี่กัปีี กิัจักัรัรัมวันเข้้าพรัรัษัาเป็ีนกิัจักัรัรัมท่ี่�ที่างกัลุ่มบริัษััที่

นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ ได้้เข้้าร่ัวมโด้ย์กัารัจััด้ข้บวนแห่เท่ี่ย์นพรัรัษัา ปีรัะจัำาทุี่กัปีี กิัจักัรัรัมโรังที่านในวันเข้้าพรัรัษัา กิัจักัรัรัมวันลอย์

กัรัะที่ง โด้ย์สันับสันุนกัารัปีรัะกัวด้ข้บวนกัรัะที่ง และกัารัปีรัะกัวด้นางนพมาศูข้องเที่ศูบาลต่ำาบลหินเหล็กัไฟั กิัจักัรัรัมโรังที่าน

งานวันออกัพรัรัษัา กิัจักัรัรัมที่อด้กัฐินเพ้�อสัร้ัางศูาลากัารัเปีร่ัย์ญ กิัจักัรัรัมวันสังกัรัานต์่และวันผู้ิสูังอายุ์ ณ วัด้ศิูลาเร้ัอง 

บ้านหินเหล็กัไฟัเป็ีนปีรัะจัำาทุี่กัปีี กิัจักัรัรัมจิัต่อาสัาพิทัี่กัษ์ัศูาสันสัถัาน ซ่ึ่�งทุี่กักิัจักัรัรัมได้้รัับความร่ัวมม้อจัากัพนักังานในกัลุ่ม

บริัษััที่ฯ และชุมชนเป็ีนอย่์างด่้ 

 ความรัับผิิด้ชอบต่่อสัังคมข้องกัลุ่มบริัษััที่นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ ค้อหน่�งในกุัญแจัสัำาคัญท่ี่�จัะนำาองค์กัรัให้เติ่บโต่ไปีอย่์าง

ยั์�งย้์นควบคู่ไปีกัับกัารัพัฒนาสัังคม เศูรัษัฐกิัจัและวัฒนธุ์รัรัมข้องปีรัะเที่ศูชาติ่ส้ับไปี

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

การสืำบุสำานประเพัณ่วัฒนธุรรม
Inheritance of Cultures and Traditions



 สัำานักัมวลชนสััมพันธ์ุ์และส้ั�อสัารัองค์กัรัร่ัวมกัับพนักังานจิัต่อาสัาข้องแต่่ละบริัษััที่ในเคร้ัอจััด้
โครังกัารั “ค้นความรู้ัสู่ัเย์าวชน ครัั�งท่ี่� 6”ซ่ึ่�งจััด้ต่ามโรังเร่ัย์นในเข้ต่รััศูม่5กิัโลเมต่รั รัอบสัถัานปีรัะกัอบกัารั 
ปีรัะกัอบด้้วย์ โรังเร่ัย์นบ้านสัาวเอ้,โรังเร่ัย์นบ้านหินเหล็กัไฟั,โรังเร่ัย์นบ้านคูบอน และโรังเร่ัย์นบ้านสัรัะปีรัะคำา-ถัาวรั 
ซ่ึ่�งเป็ีนโครังกัารัท่ี่�ให้ความรู้ัเก่ั�ย์วกัับสิั�งแวด้ล้อมและย์าเสัพติ่ด้ กัารัรัณรังค์ต่่อต้่านกัารัใช้แรังงานเด็้กัในไร่ัอ้อย์ 
และกิัจักัรัรัมละลาย์พฤติ่กัรัรัมรัะหว่างพนักังาน นอกัจัากันั�นยั์งม่กิัจักัรัรัมให้ทุี่นกัารัศู่กัษัาต่ามโอกัาสัต่่างๆ 
เป็ีนกัารัให้ทุี่นในรัะดั้บปีรัะถัมศู่กัษัาและมัธุ์ย์มศู่กัษัา เช่น ให้ทุี่นกัารัศู่กัษัาแก่ันักัเร่ัย์นในวันเปิีด้ฤดู้กัารัผิลิต่ และ
ในงานต่ามโอกัาสัต่่าง ๆ รัวมถ่ังกัารัสันับสันุนกิัจักัรัรัม

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

 ให้แก่ัโรังเร่ัย์นบ้านหนองข้วาง ซ่ึ่�งได้้เป็ีนตั่วแที่นภ์าคต่ะวันออกัเฉ่ย์งเหน้อ เข้้าร่ัวมงานศิูลปีะ
หัต่ถักัรัรัมนักัเร่ัย์น ครัั�งท่ี่� 69 และได้้รัับรัางวัลชนะเลิศูติ่ด้ต่่อกัันเป็ีนเวลา 6 ปีี โครังกัารัจิัต่อาสัาเพ้�อพัฒนา
แหล่งเร่ัย์นรู้ัข้องโรังเร่ัย์นบ้านสัาวเอ้ รัวมทัี่�งยั์งได้้นำาร่ัองไปีสู่ัเข้ต่พ้�นท่ี่�ส่ังเสัริัมกัารัปีลูกัอ้อย์ข้องกัลุ่มบริัษััที่ 
ไม่ว่าจัะเป็ีนโครังกัารัเกัษัต่รัอินที่ร่ัย์์แบบบูรัณากัารัเพ้�ออาหารักัลางวันข้องนักัเร่ัย์นในเข้ต่สั่งเสัริัมกัารัปีลูกัอ้อย์ 
โครังกัารัสัร้ัางบ้านให้แก่ันักัเร่ัย์นท่ี่�ย์ากัจันในเข้ต่พ้�นท่ี่�สั่งเสัริัมกัารัปีลูกัอ้อย์เพรัาะกัลุ่มบริัษััที่เช้�อว่า 
“รัากัฐานข้องสัังคมท่ี่�ม่คุณภ์าพนั�นต้่องเริั�มจัากักัารัศู่กัษัา”
 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





 นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ได้้สันับสันุนกิัจักัรัรัม “BRR ลด้เวลาเร่ัย์น เพิ�มเวลารู้ั สู่ัความ

ยั์�งย้์น” ให้แก่ัโรังเร่ัย์นบ้านหนองข้วาง ซ่ึ่�งผิลงานน่�ที่าให้บริัษััที่ได้้รัับกัารัเสันอช้�อให้ได้้

รัับรัางวัลผูิ้ที่ำาคุณปีรัะโย์ชน์ให้แก่ักัรัะที่รัวงศู่กัษัาธิุ์กัารั สัำาหรัับในปีี 2563 ตั่�งแต่่ปีี 

2557ต่ลอด้จันถ่ังปีี 2563 โรังเร่ัย์นบ้านหนองข้วาง ได้้เป็ีนตั่วแที่นภ์าคต่ะวันออกัเฉ่ย์ง

เหน้อเข้้าร่ัวมงานศิูลปีหัต่ถักัรัรัมนักัเร่ัย์น ครัั�งท่ี่� 69 และ ซ่ึ่�งเข้้าร่ัวมงานดั้งกัล่าวและได้้

รัับรัางวัลชนะเลิศูติ่ด้ต่่อกัันเป็ีนเวลา 6 ปีี

 Moreover, the educational support activity namely  “BRR’s Moder-

ate Class, More Knowledge for Sustainable Path”  for Ban Nongkwang 

School was a proven success story for BRR and the School. BRR was 

nominated and won a certificate of Benefiter from Ministry of Education  In 

2018-2020, Baan Nongkwang School has again been selected as a repre-

sentative of primary school in the Northeast Region to participate in the 63th 

and 69th  Students’ Handicrafts Event and again the school won the highest 

award for 6 consecutive years.

BRR ล้ด็เวล้าเร่ย่น เพิั�มเวล้าร่�
Cuts in Classroom Hours and Rises



 ในปีีท่ี่�ผ่ิานมา กัลุ่มบริัษััที่นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ จััด้ต่รัวจัสุัข้ภ์าพปีรัะจัำาปีีข้องพนักังาน
ข้องทุี่กับริัษััที่ในเคร้ัอ โด้ย์พนักังานทุี่กัคนให้ความร่ัวมม้อในกัารัเข้้ารัับกัารัต่รัวจัสุัข้ภ์าพ
ปีรัะจัำาปีีเป็ีนอย่์างด่้นอกัจัากัน่�ยั์งม่กัารัจััด้กิัจักัรัรัมหน่วย์แแพที่ย์์เคล้�อนท่ี่� ครัั�งท่ี่� 4 โด้ย์ต่รัวจั
สุัข้ภ์าพให้กัับปีรัะชาชนท่ี่�อยู่์ในเข้ต่รััศูม่ 1-5 กิัโลเมต่รัรัอบๆ สัถัานปีรัะกัอบกัารั อ่กัทัี่�งสัำานักั
มวลชนสััมพันธ์ุ์และส้ั�อสัารัองค์กัรั ยั์งได้้ลงพ้�นท่ี่�สัำารัวจัความเป็ีนอยู่์ข้องชุมชนรัอบ ๆ สัถัาน
ปีรัะกัอบกัารัเพ้�อเป็ีนกัารัสัรั้างความสััมพันธ์ุ์กัับชุมชนให้ม่ความแน่นแฟ้ันมากัยิ์�งข่้�น                    
และร่ัวมผิลิต่ส้ั�อส่ังเสัริัมสุัข้ภ์าพให้แก่ั โรังเร่ัย์น โรังพย์าบาลส่ังเสัริัมสุัข้ภ์าพต่ำาบล และหน่วย์
งานรัาชกัารัอ้�นท่ี่�อยู่์รัอบๆสัถัานปีรัะกัอบกัารัเพ้�อสัร้ัางความสััมพันธ์ุ์ให้แน่นเเฟ้ัยิ์�งข่้�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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 ด้�านสัาธุ์ารัณสัุข้แกั�คนในชุมชน โด้ย์ในปี่ ที่่�ผิ�านมาได้�จััด้โครังกัารัหน�วย์แพที่ย์์เคล้�อนที่่� ครัั�งที่่�6 รั�วมกัับโรังพย์าบาลสั�งเสัรัิม
สัุข้ภ์าพต่ำาบลหินเหล็กัไฟั และโรังพย์าบาลคูเม้องได้�รั�วมต่รัวจัสัุข้ภ์าพข้องปีรัะชาชนรัอบ ๆ สัถัานปีรัะกัอบกัารั โครังกัารัโรังเรั่ย์นผิู�สัูง
อาย์ุเที่ศูบาลต่ำาบลหินเหล็กัไฟั เพ้�อสั�งเสัรัิมกัารัเรั่ย์นรัู�ต่ลอด้ช่วิต่ กัารัจััด้กัารัศู่กัษัา กัารัพัฒนาที่ักัษัะเพ้�อพัฒนาคุณภ์าพช่วิต่ผิู�สัูงอาย์ุ 
และกัิจักัรัรัมข้องโรังเรั่ย์นผิู�สัูงอาย์ุจัะเปี็นเรั้�องที่่�ผิู�สัูงอาย์ุสันใจัและม่ความสัำาคัญต่�อกัารัด้ำาเนินช่วิต่ ที่ั�งน่�เพ้�อช�วย์เพิ�มพูนความรัู� ที่ักัษัะ
ช่วิต่ที่่�จัำาเปี็นรัวมที่ั�งย์ังม่กัารัสัรั�าง บ�านให�แกั�ผิู�ด้�อย์โอกัาสัในชุมชมรัอบสัถัานปีรัะกัอบกัารั เพ้�อให�คนในชุมชนม่สัุข้อนามัย์และคุณภ์าพ
ช่วิต่ที่่�ด้่ข้่�น อ่กัที่ั�งได้�บรัิจัาคบรัรัจัุภ์ัณฑ์์ชานอ�อย์ จัำานวน 6,000 ชิ�น ให�กัับบุคลากัรัที่างกัารัแพที่ย์์โรังพย์าบาลบุรั่รััมย์์ จั.บุรั่รััมย์์              
เพ้�อลด้ความเสั่�ย์งในกัารัต่ิด้เช้�อ Covid-19
 บรัิษััที่ นำ�าต่าลบุรั่รััมย์์ จัำากััด้ (มหาชน)และบรัิษััที่ในเครั้อได้�จััด้ที่ำาโครังกัารัสั�งเสัรัิมกัารัเรั่ย์นรัู� และเผิชิญเหตุ่กัรัณ่ฉุกัเฉิน 
จัากัวิกัฤต่ Covid-19 โด้ย์ จััด้รัะบบกัารัพัฒนา ให�ความรัู�แกั�ผิู�บรัิหารัและพนักังาน รั�วมถั่งกัลุ�มผิู�ม่สั�วนได้�เสั่ย์อย์�างเปี็ นรัะบบ ที่ั�งกัารั
สั้�อสัารั กัารัลงพ้�นที่่�เชิงรัุกั สัรั�างความเข้�าใจั และจััด้กัิจักัรัรัมรัณรังค์กัารัปี�องกััน กัารัแพรั�รัะบาด้อย์�างต่�อเน้�อง ต่ลอด้ที่ั�งปี่ 2563 
จัวบจันปีัจัจัุบันในปี่ 2563 จัากัสัถัานกัารัณ์กัารัแพรั�รัะบาด้ข้องเช้�อไวรััสั COVID-19 บรัิษััที่เล็งเห็นว�าในช�วงที่่�ปีรัะเที่ศูและปีรัะชาชน 
อ่กัที่ั�งเจั�าหน�าที่่�ที่างกัารัแพที่ย์์ปีรัะสับภ์าวะวิกัฤต่ด้ังกัล�าว บรัิษััที่สัามารัถัเปี็นสั�วนหน่�งในกัารัช�วย์เหล้อสัังคมได้�จั่งได้�จััด้ที่ำาโครังกัารันำา
บรัรัจัุภ์ัณฑ์์ชานอ�อย์บรัิจัาคให�แกั�โรังพย์าบาลต่�าง ๆ เพ้�อลด้ความเสั่�ย์งในกัารัแพรั�เช้�อด้ังกัล�าวโด้ย์สันับสันุนโรังพย์าบาลต่�าง ๆ ที่ั�งใน
จัังหวัด้บุรั่รััมย์์ และใน จัังหวัด้อ้�น ๆ อาที่ิเช�น โรังพย์าบาลบุรั่รััมย์์, สัถัาบันบำารัาศูนรัาดู้รั และโรังพย์าบาลรัามาธุ์ิบด้่ เปี็นต่�น
 Last year, it organized the 6th mobilized health unit project in collaboration with Hin Lek Fai Sub-district 
health promoting hospital. Khu Mueang hospital joined to offer health check-ups for people in surrounding business 
areas. The school for the elderly project of Hin Lek Fai Municipality is arranged to promote lifelong learning, education 
management, and develop skills to enhance the quality of their life.The activities of the school for elderly people are 
related to the elderly people’s interests that are important to livelihoods. It aims to enhance essential knowledge and 
life skills. Also, there was the project to build houses for under-privileged people in the surrounding communities.The 
purpose of this project is to support people in the communities to live with better health and quality of life. Addition-
ally, 6,000 bagasse packaging products were donated to medical personnel in Buriram hospital, Buriram Province in 
order to reduce the risk of COVID-19 infection as well.
 Buriram Sugar Public Co., Ltd. and its subsidiaries organized the projects for knowledge improvement and 
emergency case management for the Covid-19 crisis. This activity was arranged for the executives, employees, and 
stakeholders systemically by highlighting communicating, proactive working, creating understanding, andorganizaing 
the activities to continue preventing the pandemic from 2020 through to the present In 2020 owing to the spread of 
COVID-19, the company anticipated that the country and its people including the medical workers would undergo such 
crisis, the company therefore contributes to the society by providing bagasse packaging products to many hospitals 
to minimize the risk of the spread. These include hospitals in Buriram province and others such as Buriram hospital, 
Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute, and Ramathibodi Hospital, etc

 

 ในปีี 2563 จัากัสัถัานกัารัณ์กัารัแพรั่รัะบาด้ข้องเช้�อไวรััสั COVID-19 บรัิษััที่เล็งเห็นว่าในช่วงที่่�ปีรัะเที่ศูและปีรัะชาชน 

อ่กัที่ั�งเจั้าหน้าที่่�ที่างกัารัแพที่ย์์ปีรัะสับภ์าวะวิกัฤต่ด้ังกัล่าว บรัิษััที่สัามารัถัเปี็นสั่วนหน่�งในกัารัช่วย์เหล้อสัังคมได้้จั่งได้้จััด้

ที่ำาโครังกัารันำาบรัรัจัุภ์ัณฑ์์ชานอ้อย์บรัิจัาคให้แกั่โรังพย์าบาลต่่าง ๆ เพ้�อลด้ความเสั่�ย์งในกัารัแพรั่เช้�อด้ังกัล่าวโด้ย์สันับสันุน

โรังพย์าบาลต่่าง ๆ ที่ั�งในจัังหวัด้บุรั่รััมย์์ และในจัังหวัด้อ้�น ๆ อาที่ิเช่น โรังพย์าบาลบุรั่รััมย์์, สัถัาบันบำารัาศูนรัาดู้รั และโรัง

พย์าบาลรัามาธุ์ิบด้่ เปี็นต่้น

 In 2020 owing to the spread of COVID-19, the company anticipated that the country and its people 

including the medical workerswould undergo such crisis, the company therefore contributes to the society by 

providing bagasse packaging products to many hospitals to minimize the risk of the spread. These include 

hospitals in Buriram province and others such as Buriram hospital, Bamrasnaradura Infectious Diseases                 

Institute, and Ramathibodi Hospital, etc.



 นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ ยั์งคงด้ำาเนินโครังกัารัส่ังเสัริัมอาช่พเพ้�อพัฒนาคุณภ์าพช่วิต่อย่์างต่่อ
เน้�อง นอกัจัากัโครังกัารัส่ังเสัริัมอาช่พในชุมชน โครังกัารัก่ัอสัร้ัางศููนย์์กัารัเร่ัย์นรู้ัเส้ั�อกักัที่อม้อใน
ชุมชนโศูกัดู่้ โครังกัารัก่ัอสัร้ัางศููนย์์กัารัเร่ัย์นรู้ัผ้ิาซิึ่�นต่่นแด้งที่อม้อชุมชนคูบอนท่ี่�ม่กัารัพัฒนาอย่์าง
ต่่อเน้�องในกัลุ่มส่ังเสัริัมอาช่พมะลิปีลอด้สัารัชุมชนโนนกัลาง กัลุ่มส่ังเสัริัมอาช่พปุี�ย์หมักัอินที่ร่ัย์์ชุมชน
โนนเต่่าที่อง และ กัลุ่มส่ังเสัริัมอาช่พที่อผ้ิาชุมชนสัาวเอ้ นอกัจัากัชุมชนแล้ว กัลุ่มบริัษััที่ฯ ยั์งข้ย์าย์
ผิลไปีสูั่สัถัานศู่กัษัา โด้ย์กัารัสั่งเสัริัมกิัจักัรัรัมพัฒนาผูิ้เร่ัย์น (BRR ลด้เวลาเร่ัย์น เพิ�มเวลารู้ั สู่ั
ความยั์�งย้์น) ซ่ึ่�งเป็ีนโครังกัารัแปีรัรูัปีอาหารัข้องโรังเร่ัย์นบ้านหนองข้วาง สัำานักังานเข้ต่พ้�นท่ี่�กัารั
ปีรัะถัมศู่กัษัาบุร่ัรััมย์์ เข้ต่ 4 เป็ีนกัารัส่ังเสัริัมให้เกิัด้วิสัาหกิัจัชุมชนและโครังกัารั “นักัธุุ์รักิัจัน้อย์ม่
คุณธุ์รัรัม นำาสูั่เศูรัษัฐกิัจัสัรั้างสัรัรัค์” เพ้�อให้ชุมชนและสัถัานศู่กัษัาพ่�งพาตั่วเองได้้ เสัริัมสัรั้าง
แนวคิด้ให้เกิัด้กัารัพัฒนาอย์่างต่่อเน้�อง นอกัจัากัน่�จัากักัรัณ่วิกัฤติ่ภั์ย์แล้งท่ี่�เกิัด้ข่้�นในปีรัะเที่ศูไที่ย์  
ได้้ส่ังผิลกัรัะที่บเป็ีนวงกัว้าง 
 กัลุ่มบริัษััที่ฯ จ่ังได้้สั่งเสัริัมนักัธุุ์รักิัจัไรั่อ้อย์ในพ้�นท่ี่�บริัเวณรัอบโรังงานให้ม่ผิลผิลิต่ต่่อไรั่
สูังและม่คุณภ์าพด่้ด้้วย์หลักัวิชากัารัและความรัับผิิด้ชอบต่่อชาวไรั่ โด้ย์ม่กัารัพัฒนารัะบบบริัหารั
งานกัารัจััด้กัารัเพ้�อความมั�นคงข้องผิลผิลิต่และผิลกัำาไรัข้องชาวไรั่ อ่กัทัี่�งยั์งพัฒนานวัต่กัรัรัม
เพ้�อเพิ�มศัูกัย์ภ์าพข้ององค์กัรัและชาวไร่ัพร้ัอมกัับกัารัส่ังเสัริัมกัารัเร่ัย์นรู้ัข้อง บุคลากัรัและชาวไร่ัอ้อย์
ให้เติ่บโต่มั�นคงไปีพร้ัอมกััน
 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�นที่่�ปีฏิิบัต่ิกัารัข้องกัลุ่มบริัษััที่ที่ั�งน่� 

จั่งได้้ช่วย์ส่ังเสัริัมให้ชุมชนบริัเวณรัอบสัถัานปีรัะกัอบกัารัม่อาช่พเสัริัมนอกัเหน้อจัากัอาช่พเกัษัต่รักัรั 

ด้ังน่�

• โครังกัารัสั่งเสัรัิมอาช่พเกัษัต่รัปีุ�ย์หมักัอินที่รั่ย์์ชุมชนโนนเต่่าที่อง

• โครังกัารัสั่งเสัรัิมอาช่พเกัษัต่รัอินที่รั่ย์์ชุมชนโนนกัลาง (มะลิปีลอด้สัารั)

• โครังกัารัสั่งเสัรัิมอาช่พกัลุ่มต่ัด้เย์็บเสั้�อผิ้าชุมชนสัาวเอ้

• โครังกัารัสั่งเสัรัิมอาช่พกัารัที่อผิ้าซึ่ิ�นต่่นแด้งที่อม้อข้องชุมชนคูบอน

• วิสัาหกัิจัชุมชน เอสั เอ็น ที่่

• โครังกัารัสั่งเสัรัิมพัฒนาคุณภ์าพช่วิต่ผิู้พิกัารั รั่วมกัับสัำานักังานสัาธุ์ารัณสัุข้อำาเภ์อคูเม้อง

 กัารัสั่งเสัรัิมอาช่พในโครังกัารัด้ังกัล่าวต่ามข้้างต่้นรัวมที่ั�งอาช่พอ้�น ๆ  ให้แกั่ชุมชนบรัิเวณรัอบๆ 

สัถัานปีรัะกัอบกัารัและเข้ต่สั่งเสัรัิมกัารัปีลูกัอ้อย์ข้องกัลุ่มบรัิษััที่ เปี็นกัารัสัรั้างความเข้็มแข้็งให้แกั่ชาว

บ้านในชุมชน อ่กัที่ั�งย์ังสัรั้างความเช้�อมัน่ กัารัย์อมรัับ และความไว้วางใจัข้องชุมชนที่่�ม่ต่่อกัลุ่มบรัิษััที่

อ่กัด้้วย์

  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 collabora-

tion 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�าต่าลบุร่ัรััมย์์ ได้้ม่ส่ัวนร่ัวมในกัารันำาปีรัะชากัรันกักัรัะเร่ัย์นพันธ์ุุ์ไที่ย์กัลับค้นสู่ัธุ์รัรัมชาติ่ร่ัวม

กัับองค์กัารัสัวนสััต่ว์แห่งปีรัะเที่ศูไที่ย์โด้ย์ความร่ัวมม้อกัับภ์าครััฐและภ์าคเอกัชนหลาย์แห่งซ่ึ่�งกัารัเข้้าร่ัวม

ในโครังกัารัน่�ถ้ัอว่าเป็ีนปีรัะวัติ่ศูาสัต่ร์ัใหม่ข้องงานด้้านกัารัอนุรัักัษ์ัสััต่ว์ป่ีาข้องปีรัะเที่ศูไที่ย์ท่ี่�พย์าย์ามพลิกั

ฟ้ั�นกัลุ่มปีรัะชากัรัสััต่ว์ป่ีาท่ี่�เคย์สูัญพันธ์ุุ์จัากัธุ์รัรัมชาติ่ให้กัลับมาอ่กัครัั�งหน่�ง อ่กัทัี่�งยั์งเป็ีนกัารัเช้�อมต่่อถิั�น

อาศัูย์และแผินท่ี่�กัารักัรัะจัาย์ข้องปีรัะชากัรันกักัรัะเร่ัย์นพันธ์ุุ์ไที่ย์ในเอเช่ย์ต่ะวันออกัเฉ่ย์งใต้่ท่ี่�เคย์ข้าด้หาย์ไปี 

รัวมทัี่�งลด้กัารัสูัญเส่ัย์ความหลากัหลาย์ที่างช่วภ์าพและความหลากัหลาย์ที่างพันธุุ์กัรัรัม ซ่ึ่�งจัะม่ผิลด่้ต่่อ

กัลุ่มปีรัะชากัรันกักัรัะเร่ัย์นพันธ์ุุ์ไที่ย์ในอนาคต่ นอกัจัากัน่�ด้้วย์ความท่ี่�นกักัรัะเร่ัย์นพันธ์ุุ์ไที่ย์เป็ีนสััต่ว์ท่ี่�สูัญ

พันธ์ุุ์ไปีแล้วต่ามธุ์รัรัมชาติ่และม่ถิั�นอาศัูย์จัำากััด้อยู่์เฉพาะกัลุ่มแถับปีรัะเที่ศูเอเช่ย์ต่ะวันออกัเฉ่ย์งใต้่นั�น                

ที่ำาให้เป็ีนหน่�งในนกัท่ี่�นักัดู้นกัจัากัปีรัะเที่ศูต่่าง ๆ ทัี่�วโลกั รัวมถ่ังปีรัะเที่ศูไที่ย์เองให้ความสันใจั

 ความรั่วมม้อจัากัทีุ่กัภ์าคสั่วนนั�นเกิัด้จัากักัารัต่รัะหนักัถ่ังความสัำาคัญในกัารัอนุรัักัษ์ัแหล่ง

อาศัูย์ ถิั�นท่ี่�อยู่์ และนกักัรัะเร่ัย์นพันธ์ุุ์ไที่ย์ซ่ึ่�งเป็ีน 1 ในสััต่ว์สังวนข้องปีรัะเที่ศูไที่ย์ และได้้เคย์สูัญพันธ์ุุ์ไปีจัากั

ธุ์รัรัมชาติ่ข้องปีรัะเที่ศูกัว่า 50 ปีี จันก่ัอเกิัด้เป็ีนแหล่งเร่ัย์นรู้ัแห่งใหม่ข้องจัังหวัด้บุร่ัรััมย์์ ภ์าย์ในงานได้้ม่

กัารัปีล่อย์นกักัรัะเร่ัย์นพันธุุ์์ไที่ย์ค้นสูั่พ้�นท่ี่�ธุ์รัรัมชาติ่เพิ�มอ่กั 10 ตั่ว พรั้อมกัันน่�ได้้ม่กัารัจััด้แสัด้ง

นิที่รัรัศูกัารัและกิัจักัรัรัมฐานกัารัเร่ัย์นรู้ัข้องกัลุ่มเคร้ัอข่้าย์ท่ี่�สันับสันุนงานด้้านกัารัอนุรัักัษ์ัพ้�นท่ี่�ชุ่มนำ�า

และนกักัรัะเร่ัย์นพันธ์ุุ์ไที่ย์ ซ่ึ่�งจัะที่ำาให้ผู้ิท่ี่�มาร่ัวมงานและนักัท่ี่องเท่ี่�ย์วได้้ที่รัาบถ่ังความสัำาคัญข้องกัารั

อนุรัักัษั์ที่รััพย์ากัรัสััต่ว์ปี่าท่ี่�สัำาคัญข้องปีรัะเที่ศู อันจัะเปี็นกัารัสัรั้างความต่รัะหนักัในกัารัอนุรัักัษั์                     

สิั�งแวด้ล้อมและสััต่ว์ป่ีาหาย์ากัข้องปีรัะเที่ศูให้ม่ความยั์งย้์นต่ลอด้ไปี

 สัำาหรัับศููนย์์อนุรัักัษ์ัพ้�นท่ี่�ชุ่มนำ�าและนกักัรัะเร่ัย์นพันธ์ุุ์ไที่ย์ จัังหวัด้บุร่ัรััมย์์ เป็ีนโครังกัารัอนุรัักัษ์ั

ถิั�นอาศัูย์ข้องพันธ์ุุ์พ้ชและพันธ์ุุ์สััต่ว์ท่ี่�ม่ความสัำาคัญรัะดั้บโลกัในพ้�นท่ี่�ภ์าคกัารัผิลิต่ข้องกัองทุี่นสิั�งแวด้ล้อมโลกั 

โด้ย์ได้้รัับงบปีรัะมาณสันับสันุนกัารัก่ัอสัร้ัางจัากับริัษััที่ นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ จัำากััด้ (มหาชน) เพ้�อให้เป็ีนแหล่ง

เร่ัย์นรู้ัแห่งใหม่ท่ี่�สัำาคัญข้องจัังหวัด้บุร่ัรััมย์์ และเป็ีนกัารัถ่ัาย์ที่อด้ความสัำาเร็ัจัในด้้านกัารัอนุรัักัษ์ัพ้�นท่ี่�ชุ่ม

นำ�าและนกักัรัะเร่ัย์นพันธ์ุุ์ไที่ย์ ท่ี่�ม่ความเช้�อมโย์งกัับวิถ่ัชุมชน และองค์ความรู้ัท้ี่องถิั�นท่ี่�สัอด้คล้องกัับกัารั

อนุรัักัษ์ัที่รััพย์ากัรัธุ์รัรัมชาติ่สััต่ว์ป่ีาและสิั�งแวด้ล้อม นอกัจัากัน่� ยั์งจัะสัามารัถัต่่อย์อด้ในกัารัสัร้ัางโอกัาสั

ที่างด้้านเศูรัษัฐกิัจัและส่ังเสัริัมให้พัฒนาเป็ีนแหล่งท่ี่องเท่ี่�ย์วเชิงนิเวศูเพ้�อเปิีด้โอกัาสัให้เย์าวชน ชุมชนท้ี่องถิั�น 

และปีรัะชาชนทัี่�วไปี ได้้ม่แหล่งเร่ัย์นรู้ัศู่กัษัาดู้งานเก่ั�ย์วกัับกัารัอนุรัักัษ์ันกักัรัะเร่ัย์นพันธ์ุุ์ไที่ย์ ซ่ึ่�งเป็ีนรูัปีแบบ

กัารัเร่ัย์นรู้ัแบบสััมผัิสัได้้จัากัปีรัะสับกัารัณ์จัริังต่ามหลักัวิชากัารั ในปัีจัจุับันความสัำาเร็ัจัข้องโครังกัารั

ปีล่อย์นกักัรัะเร่ัย์นพันธ์ุุ์ไที่ย์ค้นสู่ัพ้�นท่ี่�ธุ์รัรัมชาติ่ท่ี่�องค์กัารัสัวนสััต่ว์ได้้ด้ำาเนินงานมาตั่�งแต่่ปีี 2554                

ม่นกักัรัะเร่ัย์นพันธ์ุุ์ไที่ย์ท่ี่�ปีล่อย์ค้นสู่ัธุ์รัรัมชาติ่ไปีแล้วจัำานวน 119 ตั่ว และม่ช่วิต่รัอด้จัำานวน 85 ตั่วโด้ย์ม่

นกัท่ี่�เกิัด้เองต่ามธุ์รัรัมชาติ่จัำานวน 20 ตั่ว ซ่ึ่�งความสัำาเร็ัจัดั้งกัล่าวเกิัด้จัากักัารัม่ส่ัวนร่ัวมข้องหน่วย์

งานทัี่�งภ์าครััฐและเอกัชน รัวมทัี่�งชุมชนท่ี่�ช่วย์กัันดู้แลและอนุรัักัษ์ั 

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’ conservation of 

Thailand which is attempting to recover the population of the wild animals that used to be extinct from the 

nature to return once again. Moreover, it is also the connection to the habitats and the map of the expanding 

of the Eastern Sarus Crane population in South East Asia that was lost; it also prevented the loss of biodi-

versity 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 กัลุ่มบรัิษััที่ย์ังได้้รั่วมผิลักัด้ันนโย์บาย์ Buriram Eco City “บุรั่รััมย์์ปีลอด้โฟัม” โด้ย์จัังหวัด้บุรั่รััมย์์
รั่วมกัับองค์กัรัปีกัครัองสั่วนที่้องถัิ�นที่ั�ง 208แห่งในพ้�นที่่�จัังหวัด้บุรั่รััมย์์นำารั่องให้ต่ลาด้ในเข้ต่พ้�นที่่�รัับผิิด้ชอบปีลอด้โฟัมและลด้
กัารัใช้พลาสัต่ิกั เพ้�อให้ผิู้บรัิโภ์คลด้ความเสั่�ย์งจัากัโรัคมะเรั็ง จัากัสัารัปีนเปี้�อน สัารัอันต่รัาย์ข้องอาหารัภ์าชนะโฟัม ลด้มลพิษั 
ลด้กัารัทิี่�งข้ย์ะที่่�ย์ากัต่่อกัารัย์่อย์สัลาย์และสัร้ัางสัรัรัค์สิั�งแวด้ล้อมที่่�ด้่เปี็นกัารัลด้ความเส่ั�ย์งต่่อสุัข้ภ์าพปีรัะชาชนในรัะย์าวภ์าย์
ใต่้โครังกัารั Buriram Eco City “บุรั่รััมย์์ปีลอด้โฟัม โด้ย์ม่ปีรัะเด้็นสัำาคัญในกัารัด้ำาเนินงาน เช่น ต่ลาด้นัด้ที่่�ได้้รัับอนุญาต่
จัากัเจั้าพนักังานที่้องถัิ�น และต่ลาด้ที่่�อย์ู่ในความรัับผิิด้ชอบข้ององค์กัรัปีกัครัองสั่วนที่้องถัิ�นทีุ่กัแห่งเปี็นต่ลาด้ปีลอด้โฟัมภ์าย์ใน
ปีีพ.ศู.2568โด้ย์ม่สัำานักังานสั่งเสัรัิมกัารัปีกัครัองสั่วนที่้องถัิ�นจัังหวัด้บุรั่รััมย์์เปี็นหน่วย์งานสันับสันุนต่ามบที่บาที่ภ์ารักัิจั

 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 govern-
ment organization of Buriram in its missions.

บุที่สำรุป Conclusion

 นำ�าต่าล้บุุร่รัมย่์ ได้้นำาแนวคิด้ข้องปีรััชญา “นำ้�ต�ลสร้�งในไร”่ อันจัะมุ่งไปีสู่ัความยั์�งย้์นได้้นั�น องค์กัรัต้่องม่กัารั
ถ่ัาย์ที่อด้แนวคิด้ดั้งกัล่าวจัากัรุ่ันสู่ัรุ่ันได้้อย่์างบูรัณากัารัและม่ความชัด้เจันท่ี่�จัะต้่องกัารัสัร้ัางความยั์�งย้์นให้กัับองค์กัรัที่ำาให้นำ�าต่าล
บุร่ัรััมย์์ได้้เล็งเห็นว่า ชุมชน เปีร่ัย์บเสัม้อนบ้านหลังหน่�งข้องนำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์ ท่ี่�ต้่องคอย์ช่วย์เหล้อเก้ั�อกูัลสัมาชิกัในบ้านข้องเรัา 
นำ�าต่าลบุร่ัรััมย์์จ่ังม่กัารัจััด้กิัจักัรัรัมมวลชนสััมพันธ์ุ์ให้กัับชุมชนมาอย่์างต่่อเน้�อง โด้ย์ครัอบคลุมกิัจักัรัรัม ดั้งน่� 
    

 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”.
 In the end, we believe CSR is not merely a job. It is embedded in all aspect of our works, in our souls. 
Certainly, it is a key to the sustainability.
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