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12.

การรับผิดชอบตอสังคม

12.1

นโยบาย

บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) ทั้งนี้ บริษัทมีความมุงมั่นที่จะดํารงตน
ใหเปนบริษัทที่เปนแบบอยางที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดําเนินงาน บริษัทจะดําเนินกิจการดวยหลัก
จริยธรรมและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหสอดคลองกับผลประโยชนของสังคม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการ
พัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัท โดยมีกลยุทธคือ
ความรวมมือของคนในองคกร ผูบริหารบริษัทเล็งเห็นวาการที่จะดําเนินงานโดยปราศจากความขัดแยงของคน
ในองคกร และทําใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดนั้น บุคคลในองคกรทุกระดับตั้งแตพนักงานไปจนถึงผูบริหาร
ตองมีความเขาใจในวัตถุประสงคการดําเนินงาน รวมทั้งมีสวนรวมในโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัท


การจัดลําดับและทบทวนความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย นอกเหนือจากการระบุกลุมผูมีสวนไดเสียที่มีผลตอ
การดําเนินงานของบริษัทแลว เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน บริษัทจึงมีนโยบายทบทวนปจจัยและสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่จะ
สงผลกระทบตอกลุมผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหบริษัทสามารถจัดลําดับความสําคัญ ตลอดจนมีการพัฒนาสิ่งใหม ๆ เพื่อรักษา
ประโยชนของผูมีสวนไดเสียตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปดวย


การประเมิ น และวั ด ผลกิ จ กรรม การวั ด ผล การวิ เ คราะห และการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด า นความ
รับผิดชอบตอสังคมมีเปาหมายสําคัญ คือ เพื่อใหเกิดการเรียนรู การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการความรับผิดชอบตอสังคม
โดยควรใหมีการวัดผลทั้งกระบวนการ เริ่มตั้งแต ปจจัยนําเขา กระบวนการ และกิจกรรม ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน ผลที่
ตามมาในระยะยาว ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอสังคม ซึ่งปจจัยทั้งหมดนี้มีความเชื่อมโยงตอกัน และมีความสัมพันธ
กับเปาหมายที่กําหนดไวตามกลยุทธของธุรกิจของบริษัท


12.2

การดําเนินการ

การดําเนินการในดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทสามารถแบงไดเปน 2 สวน คือ กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดลอมที่มีผลตอผูมีสวนไดสวนเสียและสิ่งแวดลอมของบริษัท (CSR in process) และ กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดลอมที่มีผลตอสังคม และสิ่งแวดลอมที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทโดยตรง (CSR after process)
1. กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอผูมีสวนไดสวนเสียและสิ่งแวดลอมของบริษัท (CSR in process)
องคประกอบสําคัญของธุรกิจของบริษัทนั้นเกี่ยวของกับการผลิตและจําหนาย เพื่อสามารถทําใหบริษัทดําเนินการ
ไดอยางตอเนื่องและมีการเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงมุงเนนไปที่กลุมผูมีสวนไดเสียที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
หลักของบริษัท ไดแก ชาวไรออยผูจําหนายวัตถุดิบแกบริษัท สิ่งแวดลอม และลูกคาของบริษัท
1. 1 ความรับผิดชอบตอชาวไรออย
การพัฒนาความรูความสามารถในการผลิต ในวงจรของการผลิตน้ําตาลของบริษัท ชาวไรออยมีความสําคัญ
ที่สุดในการผลิตและพัฒนาวัตถุดิบใหมีปริมาณและคุณภาพ เพื่อใหบริษัทบรรลุเปาหมายที่วางไว บริษัทจึงมีการสงเสริมดาน
ความรูและความเขาใจ ในการทําไรออยอยางมืออาชีพใหกับชาวไร รวมทั้งสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีในการผลิตให
เหมาะสม ตลอดจนสรางกลุมชาวไรใหมีความเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองและใชทรัพยากรรวมกันดวยกระบวนการดังตอไปนี้
มีการคัดเลือกพันธุออยใหชาวไรออย โดยเนนที่ผลผลิตตอไร (Yield) ปริมาณน้ําตาล (C.C.S.) ความทน
ตอโรคและแมลง และแนะนําพันธุออยพันธุที่ผานการคัดเลือกใหกับชาวไรออย โดยรวมมือกับชาวไรที่เขารวมโครงการ


สวนที่ 2 หนา 129

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

เพื่อใหพันธุออยพันธุใหมกระจายลงพื้นที่อยางรวดเร็ว ทําใหสัดสวนพันธุออยของแปลงออยทั้งหมด เปนไปตามการสงเสริม
เพื่อใหชาวไรมีผลตอบแทนจากการปลูกออยสูงขึ้น
มีการพัฒนาความรูและทักษะการประกอบอาชีพการทําไรออยแบบครบวงจร โดยการจัดตั้งโรงเรียน
เกษตรกรขึ้นเพื่อถายทอดความรูใหกับชาวไร ครอบคลุมพื้นที่สงเสริมทั้งหมด ตลอดจนการสรางองคความรูใหกับชาวไร
โดยการจัดตั้งศูนยเรียนรูของชาวไรเพื่อถายทอดเทคนิคการผลิต ความรู ความเขาใจใหมๆ เพิ่มเติมไดตลอด และมีแปลงสาธิต
การเรียนรู โดยการปฏิบัติจริง


การถายทอดประสบการณความรูใหกันและกันภายในกลุม ตั้งแตการปลูกและการตัดออยเขาหีบเขา
โรงงานผานระบบกลุมคิว


การบริหารงานภายในกลุม โดยกํ าหนดใหมีหัวหนากลุม ในการดู แลชาวไรลูกกลุม ซึ่งจะทําใหการ
ติดตอสื่อสารระหวางชาวไรกับบริษัท รวดเร็วมากขึ้น


การจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และการรับทราบ
ขอมูล ที่จะเปนประโยชนในการพัฒนาอาชีพที่รวดเร็ว โดยประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ดังตอไปนี้


- ผานการสื่อสิ่งพิมพ ไดแก แผนพับ ใบปลิว คูมือ จดหมายขาว เปนตน
- สื่อโฆษณากลางแจง ไดแก ปาย คัทเอาท เปนตน
- สื่อสารมวลชน ไดแก วิทยุกระจายเสียง สื่อดิจิตอล ไดแก วีดีโอ เว็บไซต เปนตน
การจัดหาวัตถุดิบในการผลิตใหกับชาวไรออย เนื่องจากบริษัท ใหความสําคัญกับการที่จะทําใหชาวไรออย
สามารถพึ่งตัวเองได บริษัทจึงมีการใชกากหมอกรอง ที่เปนผลพลอยไดจากการผลิตในการผลิตปุยอินทรีย เพื่อจําหนายใหกับ
ชาวไร นอกจากนี้ยังมีการจัดหา ปุยเคมีและเคมีภัณฑการเกษตรอื่น ๆ มาจําหนาย โดยเนนใหชาวไรไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
และ ราคาถูก เพื่อชวยลดตนทุนใหแกชาวไร ทําใหชาวไรมีรายไดตอผลผลิตมากขึ้น
การใหเงินเกี๊ยวสนับสนุนปจจัยการผลิต เนื่องจากชาวไรบางสวนที่มีศักยภาพในการปลูกออย สามารถสราง
รายไดไดดี แตยังไมมีทุนทรัพยเพียงพอที่จะซื้อทรัพยสินเพื่อพัฒนาการปลูกออยเพิ่มเติม เชน ที่ดิน รถตัดออย เปนตน และ
ไมสามารถกูยืมเงินเพื่อซื้อทรัพยสินดังกลาวจากธนาคารพาณิชยทั่วไปได บริษัทจึงมีการสนับสนุนชาวไรกลุมดังกลาว
ผานการใหเงินเกี๊ยวของบริษัท เพื่อที่ชาวไรจะสามารถใชทรัพยสินดังกลาวในการขยายปริมาณผลผลิตออยและสรางรายได
เพิ่มเติมใหกับตนเองได
1.2

ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

การใช ท รั พ ยากรอย า งคุ ม ค า บริ ษั ท เห็ น ความสํ า คั ญ ของการเสริ ม สร า งระบบไฟฟ า ของประเทศให มี
เสถียรภาพ และสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงพลังงานดานการใชพลังงานทดแทนในประเทศ รวมทั้งเพื่อตอบสนอง
ความตองการดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นมากขึ้น บริษัทจึงไดมีการดําเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟาจากกาก
ออยที่เปนผลพลอยไดจากการผลิตน้ําตาล ซึ่งนอกจากเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมกวาเชื้อเพลิงฟอสซิล ไมทําลายสุขภาพของ
พนักงานและผูอาศัยในชุมชนใกลเคียง ยังเปนการเพิ่มรายไดและผลกําไรใหกับบริษัท
การป อ งกั น และลดผลกระทบจากมลพิ ษ บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การบริ ห ารจั ด การผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอม โดยบริษัทไดมีนโยบายและกระบวนการตรวจวัดและควบคุมใหอยูภายใตมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตางๆ
รวมทั้งไดมีการตรวจสอบสภาพอากาศและน้ําเสียที่ปลอยออกจากโรงงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหแนใจวาบริษัทมี
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
สวนที่ 2 หนา 130

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

สําหรับการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาชีวมวลของ BEC บริษัทมีกําลังการผลิตนอยกวา 10 เมกะวัตตจึงไมเขาขาย
ที่จะตองทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติป พ.ศ. 2535
อยางไรก็ตามบริษัทไดตระหนักถึงผลกระทบที่จะสงผลตอสิ่งแวดลอม และชุมชนรอบโครงการ จึงไดจัดทําการศึกษาและ
วิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเบื้องตน เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนตอไป
1.3

ความรับผิดชอบตอลูกคา

การรักษาคุณภาพของสินคา เนื่องจากน้ําตาลที่เปนสินคาหลักของบริษัท เปนสินคาที่ใชในการบริโภค จึงไม
ควรกอใหเกิดความเสี่ยงหรืออันตรายตอผูบริโภค โดยบริษัทไดรักษาใหคุณภาพของน้ําตาลใหอยูในมาตรฐานองคการ
อุตสาหกรรม (มอก.) รวมทั้งไดผานการตรวจรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพตาม ISO 9001:2008 นอกจากนี้ บริษัทยังมี
การวาจ างบริษั ทภายนอกในการตรวจสอบคุณภาพของน้ําตาลและสงผลการตรวจสอบใหกับ ผูซื้อประกอบการซื้อขาย
เพื่อที่จะใหมั่นใจไดวาสินคาของบริษัทมีคุณภาพตามที่ผซู ื้อตองการ
2. กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสังคม และสิ่งแวดลอมที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
โดยตรง (CSR after process)
ดานการศึกษา
บริษัทไดเห็นถึงความสําคัญดานการศึกษา เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของประชากร จึง
ไดมีการสงเสริม และสนับสนุนเยาวชนบริเวณใกลเคียง รวมถึงลูกหลานของพนักงาน โดยมีใหทุนการศึกษากับโรงเรียนบาน
สาวเอ โรงเรียนบานหินเหล็กไฟ โรงเรียนบานสระปะคํา และโรงเรียนบานคูบอน รวมถึงการสนับสนุนรวมจัดกิจกรรมงาน
วันเด็กแหงชาติ เพื่อใหเกิดความผูกพันระหวางเยาวชนกับบริษัท เปนตน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการมอบทุนการศึกษาใหกับ
ลูกหลานของพนักงานภายในองคกรใหมีโอกาสไดศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้นเพื่อที่จะเปนการพัฒนาคุณภาพของแรงงาน
ในอนาคต ในกรณีที่ผูที่ไดรับทุนการศึกษาตัดสินใจมารวมงานกับบริษัทในอนาคต
12.3

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรับชั่น
นโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่น

ตามที่กลุมบริษัทในเครือน้ําตาลบุรีรัมย (ตอไปเรียกวา “กลุมบริษัท”) ไดใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต
และคอรรัปชั่น และดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบัติตามกฎหมายมาโดยตลอด และ
กลุมน้ําตาลบุรีรัมย ไดมีการกําหนดนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น ตลอดจนไดดําเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ
เพื่อสรางความรูความเขาใจของความสําคัญของนโยบายดังกลาวกับบุคลากรในกลุม เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติ
ตามนโยบาย และผลักดันนโยบายของบริษัทใหเกิดผลในเชิงปฏิบัติ
สําหรับแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของกลุมบริษัท ประกอบดวย
1. หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของกลุมฯ ดําเนินการหรือยอมรับหรือใหการสนับสนุน การทุจริ ต
คอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ และกําหนดใหมีการสอบทาน การปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนี้อยางสม่ําเสมอ
ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ขอกําหนด ขอบังคับ ประกาศ กฎหมายที่
เกี่ยวของ
2. กําหนดหลักการสําหรับการให หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง ไวเปนสวนหนึ่งของจรรยาบรรณการปฏิบัติ
หน า ที่ ท างธุ ร กิ จ ของกลุ ม บริ ษั ท โดย กรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งาน
ต อ งไม เ สนอ เรี ย ก รั บ หรื อ ยิ น ยอมที่ จ ะ
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บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

รับเงิน สิ่งของ การเลี้ยง อาหารและความบันเทิงตางๆ หรือประโยชนอื่นใด ที่อาจมีผลใหเกิดขอสงสัยในพฤติกรรมการให
สินบน และการทุจริต หากเปนการรับของขวัญ ควรเปนสิ่งที่มีมูลคาไมเกิน 20,000 บาท และไมควรเปนเงินสดหรือเทียบเทา
เงินสดและตองตระหนักอยูเสมอวาการกระทําหรือไมกระทําใดๆ ตองอยูภายใตเงื่อนไขที่โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบ
ได
3. ดําเนินการใหมีระบบการตรวจสอบภายใน ครอบคลุมทั้งดานการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกขอมูล และ
ดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับดานบัญชีและการเงิน ที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจวาธุรกรรมทางการเงินดังกลาวเปนไปเพื่อ
วัตถุประสงคที่ไดรับอนุมัติและเพื่อการดําเนินธุรกิจที่โปรงใส
4. คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ในการตรวจสอบและสอบทานใหกลุมบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
อยางเพียงพอสอดคลองกับนโยบายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไดพบหรือมีขอสงสัยวามี
รายการหรือการกระทําที่อาจสงผลระทบตอความโปรงใสในการดําเนินงานของกลุมบริษัท หรือมีการกระทําอันสอไปในทาง
ที่สนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่น คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ในการรายงานสิ่งที่พบตอคณะกรรมการบริษัททราบ
เพื่อใหมีการดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวไดอยางทันเวลา
5. มีการกําหนดบทลงโทษ กรรมการ ผูบริหาร และ พนักงานของกลุมบริษัทในกรณีที่มีหลักฐานวามีการกระทํา
อันเปนการดําเนินการหรือยอมรับหรือใหการสนับสนุน ใหมีการทุจริตคอรรัปชั่นเกิดขึ้น โดยบริษัทจะดําเนินการทางวินัย
เพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแกกรณี เชน ตักเตือนเปนหนังสือ ลดคาจาง พักงาน เลิกจาง ไปจนถึงดําเนินคดีตามกฎหมาย
เปนตน
6. กลุมบริษัทไดกําหนดชองทางการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีพบ
เหตุการณการกระทําที่สอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของกลุมบริษัท โดยผูแจงเบาะแส
สามารถแจงเบาะแสหรือรองเรียนพรอมสงรายละเอียดหลักฐานตางๆ มาในกลองรับความคิดเห็น โดยผูเปดกลองรับความ
คิดเห็นจะเปนสํานักตรวจสอบภายในโดยผูจัดการสํานักตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ทางบริษัทจะแจงชองทางการแจงเบาะแส
ใหกับพนักงานบริษัท ดังนี้
 ติดประกาศที่บอรดประชาสัมพันธ
 การประชุมโดยแผนกบุคคลแจงไปยังผูจัดการแตละแผนกตางๆ เพื่อแจงกับเจาหนาที่ในหนวยงานของ
แตละหนวยงาน
 การแจงไปยัง E-Mail พนักงานของบริษัท เพื่อใหรับทราบชองทางในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
ตางๆ
7. กลุมบริษัทไดจัดทํากลไกที่จะคุมครองผูแจงเบาะแส เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูแจงเบาะแส
โดยใหมีการกําหนดขอมูลของผูแจงเบาะแส เชน ชื่อ สกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท เปนตน เปนความลับที่จะรูเฉพาะผูตรวจสอบ
ภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่ขอมูลของผูแจงเบาะแสถูกเปดเผย ผูที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบขอมูลดังกลาว
จะตองถูกดําเนินการลงโทษทางวินัย เชน ตักเตือนเปนหนังสือลดคาจางพักงาน เลิกจาง เปนตน
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