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หลกัจรยิธรรม - แนวทางการด าเนินการ  

1. วสิยัทศันแ์ละวตัถุประสงค ์

A. Bonsucro ตระหนักดวี่าการผลติ การแปรรูป 

และการจดัหาออ้ยไดม้อบโอกาสในการสรา้งคุณค่าทีย่ ั่งยนืใหก้บัประชาชน ชมุชน ธรุกจิ 

เศรษฐกจิและระบบนิเวศในจดุเร ิม่ตน้ของการปลูกตน้ออ้ยทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาอย่างยั่งยนื 

แต่ยงัมศีกัยภาพส าหรบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ลวรา้ยและผลกระทบทางสงัคม 

B. แนวทางการด าเนินการตามหลกัจรยิธรรม ("แนวทางการด าเนินการ") 

มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหค้ าแนะน าแก่สมาชกิเกีย่วกบัวธิทีีพ่วกเขาอาจปฏบิตัติามภาระผูกพนัของตนภายใตห้ลกัจรยิ

ธรรม ("หลกัปฏบิตั"ิ) 

สมาชกิอาจแสดงใหเ้ห็นถงึการปฏบิตัติามหลกัปฏบิตัดิว้ยขัน้ตอนทีเ่ทยีบเท่าหรอืทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงแลว้ 

(ซึง่ไดร้บัการออกแบบมาเพือ่ใหบ้รรลุผลการกระท าแบบเดยีวกนัและ/หรอืมากกว่าน้ัน) 

ตามทีก่ าหนดไวใ้นแนวทางการด าเนินการเหล่านี ้

หากสมาชกิพจิารณาว่าพวกเขาก าลงัด าเนินการดว้ยขัน้ตอนทีเ่ทยีบเท่ากนั 

พวกเขาควรพรอ้มทีจ่ะอธบิายถงึความเทยีบเท่าของมาตรการของตนและเหตุผลว่าท าไมการด าเนินการเหล่าน้ันจึ

งเหมาะสมต่อการด าเนินงานของสมาชกิมากกว่า หากจ าเป็นและเมือ่จ าเป็น 

C. Bonsucro 

มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะสรา้งแพลตฟอรม์เพือ่เรง่การเปลีย่นแปลงและสนับสนุนสมาชกิดว้ยการพฒันาชมุชนผูผ้ลติและ

ห่วงโซอุ่ปทานออ้ยอย่างต่อเน่ือง 

ความจรงิแลว้การมสี่วนรว่มหรอืการเชือ่มโยงโดยตรงกบัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคมเพียงอย่างเดยีวจะไม่ถื

อเป็นการละเมดิหลกัปฏบิตั ิ

โดยสมาชกิตอ้งสามารถแสดงใหเ้ห็นถงึการปฏบิตัติามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งและการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองเพือ่แกไ้

ขผลกระทบเหล่าน้ัน 

D. หลกัปฏบิตัแิละแนวทางการด าเนินการจะไดร้บัการทบทวนอย่างนอ้ยทุก ๆ 5 ปีโดย Bonsucro 

และอาจไดร้บัการปรบัปรุงเป็นคร ัง้คราว สมาชกิจะไดร้บัแจง้ถงึการเสนอแนะเพือ่การเปลีย่นแปลงใด ๆ 

ทีเ่กีย่วกบัหลกัปฏบิตัแิละแนวทางการด าเนินการและจะมโีอกาสไดม้ีส่วนรว่ม 

2. ขอบเขต 

A. ในกรณีทีนิ่ตบุิคคลทีเ่กีย่วขอ้งจ านวนหน่ึงเลอืกทีจ่ะเป็นสมาชกิในกลุ่มหรอืกลุ่มของสมาชกิ ("กลุ่มสมาชกิ") 

ชือ่ของนิตบุิคคลแต่ละท่านทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสมาชกิน้ัน (รวมถงึการระบุขอ้มูลอืน่ ๆ เชน่ หมายเลขบรษิทั) 

ตอ้งถูกระบุในใบสมคัรเพือ่เป็นสมาชกิ ในกรณีทีพ่บนิตบุิคคลหน่ึงในกลุ่มสมาชกิละเมดิหลกัปฏบิตั ิผลใด ๆ 

ทีต่ามมาจะมผีลต่อการเป็นสมาชกิของกลุ่มสมาชกิทัง้หมด เพือ่หลกีเลีย่งขอ้สงสยั “กลุ่ม” 

ในบรบิทนีไ้ม่ไดอ้า้งถงึกลุ่มบรษิทั 

B. สมาชกิจะถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่กวา้ง ๆ ตามทีร่ะบุไวเ้พิม่เตมิในเว็บไซต ์Bonsucro: 

(http://www.bonsucro.com/join-the-network/) ดงัต่อไปนี:้ 

i. เกษตรกร  

ii. สมาคมและสหกรณเ์กษตรกร  

iii. อุตสาหกรรม  

iv. คนกลาง 

v. ผูใ้ชป้ลายทาง และ 

about:blank
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vi. ภาคประชาสงัคม 

C. Bonsucro 

ตระหนักดวี่าบทบาทและความรบัผดิชอบทีก่ าหนดไวใ้นหลกัปฏบิตัจิะน าไปใชต้่างกนัส าหรบัสมาชกิแต่ละประเภท 

รวมถงึการระบุขนาด บรบิทการด าเนินงาน ความเป็นเจา้ของและโครงสรา้งและปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ 

ทีม่ผีลต่อลกัษณะและบรบิทของการด าเนินงาน 

ค าแนะน าทีใ่หภ้าพประกอบถงึวธิกีารทีค่าดว่าจะน าไปใชก้บัสมาชกิแต่ละคนมกีารก าหนดไวต้ามดา้นล่าง 

D. ส าหรบัผลใชบ้งัคบัของหลกัปฏบิตัน้ัิน 

ผูส้มคัรสมาชกิและสมาชกิปัจจบุนัจะตอ้งท าการประเมนิตนเองเร ือ่งหลกัปฏบิตั ิ("การประเมนิตนเอง") 

ใหเ้สรจ็สมบูรณเ์พือ่ระบุว่าการด าเนินการเฉพาะใดทีจ่ าเป็นในการผลติ การแปรรูป 

และการจดัหาออ้ยใหส้อดคลอ้งกบัหลกัปฏบิตั ิส าหรบัผูส้มคัรสมาชกิ 

สิง่นีจ้ะเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการขึน้ทะเบยีนสมาชกิ 

และพวกเขาจะตอ้งเตรยีมส าเนาของการประเมนิตนเองทีเ่สรจ็สมบูรณแ์ละการด าเนินการเฉพาะใด ๆ กบั 

Bonsucro สมาชกิปัจจบุนัจะมเีวลา 12 

เดอืนนับจากวนัทีห่ลกัปฏบิตัมิผีลบงัคบัใชใ้นการท าการประเมนิตนเองใหเ้สรจ็สมบูรณแ์ละน าสิง่ทีก่ าหนดไปใช ้

เทมเพลตการประเมนิตนเองจะไดร้บัการตรวจสอบเป็นคร ัง้คราวเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงเนือ้หาใด ๆ 

โดยจะแจง้ใหส้มาชกิแสดงความคดิเห็น 

E. การด าเนินการเฉพาะใด ๆ ทีอ่า้งถงึในวรรค 2D 

ขา้งตน้ควรรวมถงึภาระผูกพนัทีจ่ ากดัเวลาซึง่จะท าใหม้ั่นใจไดว้่าพวกเขาบรรลุการท าตามหลกัปฏบิตัภิายในระยะเ

วลาทีเ่หมาะสม 

สมาชกิจะรายงานสถานะการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อการด าเนินการของพวกเขาหรอืการปฏบิตัติามหลั

กจรยิธรรมของ Bonsucro โดยยนืยนัว่าพวกเขาไดท้ าการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปี 

ความสมเหตุสมผลและเนือ้หาจะขึน้อยู่กบัสถานการณข์องสมาชกิแต่ละคน 

F. สมาชกิอาจปรบัปรุงการด าเนินการของพวกเขาไดต้ลอดเวลาเพือ่ระบุถงึสถานการณท์ีเ่กีย่วขอ้งและควรตรวจสอบ

การด าเนินการเหล่าน้ันในชว่งเวลาทีเ่หมาะสมและอืน่ ๆ ตามความจ าเป็นของสถานการณท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

สถานการณท์ีเ่กีย่วขอ้งอาจรวมไปถงึหากมกีารรอ้งเรยีนหรอืมกีารระบุถงึปัญหาอืน่ ๆ 

G. ในกรณีทีม่กีารรอ้งเรยีนหรอืยกประเด็นดว้ยเจตนาทีด่ทีีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้มคัรสมาชกิในชว่งระยะเวลา 30 

วนัของการสมคัรเป็นสมาชกิ และทีไ่ม่ไดส้่งเป็นขอ้รอ้งเรยีนต่อกลไกการรอ้งทุกขข์อง Bonsucro 

สมาชกิผูส้มคัรจะตอ้งยนืยนัทีจ่ะแกไ้ขปัญหาเหล่านี ้

H. ถงึแมร้ะยะเวลาในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบจะมอียู่ในแนวทางการด าเนินการ หากไม่ปฏบิตัติาม (หรอืปัญหาอืน่ ๆ 

ทีอ่าจท าใหช้ ือ่เสยีงของ Bonsucro เสือ่มเสยี) หมายความว่า Bonsucro พจิารณา (ตามดุลยพนิิจของตน) 

ว่าการกระท าของสมาชกิน้ันเขา้กนัไม่ไดก้บัการเป็นสมาชกิอย่างต่อเน่ือง Bonsucro 

ขอสงวนสทิธิใ์นการระงบัหรอืยกเลกิการเป็นสมาชกิของสมาชกิไม่ว่าผูใ้ดก็ตาม 

(หรอืตัง้เงือ่นไขใหก้บัการเป็นสมาชกิดงักล่าว) ในขณะทีส่มาชกิด าเนินการแกไ้ขหรอืในชว่งเวลาอืน่ ๆ 

ตามทีร่ะบุโดย Bonsucro (ด าเนินการตามดุลยพนิิจของตน) 

บทบาทและความรบัผดิชอบ 

3. ค าม ัน่และการกระท า 

A. ภาระผูกพนัของสมาชกิภายใตห้ลกัปฏบิตัไิม่ไดเ้ป็นสิง่ทดแทนและไม่ควรพจิารณาว่าเป็นการแทนทีก่ารปฏบิตัติา

มกฎหมายและขอ้บงัคบัในประเทศ 

หลกัปฏบิตันีิไ้ม่ไดม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ใหส้มาชกิตอ้งเผชญิกบัขอ้ก าหนดทีข่ดัแยง้กนั อย่างไรก็ตาม 

ในกรณีทีก่ฎหมายภายในประเทศและกฎระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบัขดัแยง้กบัภาระผูกพนัภายใตห้ลกัปฏบิตันีิ ้
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สมาชกิควรหาวธิทีีจ่ะปฏบิตัติามภาระผูกพนัของตนอย่างเต็มทีซ่ ึง่จะไม่ท าใหพ้วกเขาละเมดิกฎหมายภายใน 

การปฏบิตัติามกฎหมายในประเทศน้ันรวมไปถงึการปฏบิตัติามค าสั่งศาล 

 

พฒันาอย่างต่อเนือ่ง  

B. สมาชกิสามารถแสดงใหเ้ห็นถงึการพฒันาอย่างต่อเน่ืองได ้เชน่: 

i. ส าหรบัเกษตรกร: 

มุ่งมั่นทีจ่ะบรรลุและรกัษาการรบัรองในการเพิม่สดัส่วนของการผลติของสมาชกิในเวลาทีจ่ ากดั 

ii. สมาคมและสหกรณเ์กษตรกรและอุตสาหกรรม (โรงสแีละสมาคมโรงส)ี:  

a) ส่งเสรมินโยบายและกระบวนการของออ้ยและห่วงโซอุ่ปทานอย่างยั่งยนื 

รวมถงึตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัปฏบิตั ิ

b) มุ่งมั่นในการผลติและ/หรอืจดัหาสดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้ของออ้ยและวตัถุดบิทีไ่ดจ้ากออ้ยทีไ่ดร้บัการรบัร

องจาก Bonsucro ภายในเวลาทีจ่ ากดั และ/หรอื 

c) ลงทุนในโครงการเพือ่การพฒันาเพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึผลประโยชนท์างเศรษฐกจิ 

สงัคมและสิง่แวดลอ้มทีจ่บัตอ้งได ้

iii. ส าหรบัคนกลางและผูใ้ชป้ลายทาง:   

a) ส่งเสรมินโยบายและกระบวนการออ้ยและห่วงโซอุ่ปทานอย่างยั่งยนื 

รวมถงึตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัปฏบิตั ิ

b) มุ่งมั่นในการจดัหาสดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้ของออ้ยและวตัถุดบิทีไ่ดจ้ากออ้ยทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก 

Bonsucro ภายในเวลาทีจ่ ากดัโดยใชก้ารรบัรองสมดุลมวลสารหรอืหลกัฐานจาก Bonsucro 

และ/หรอื 

c) ลงทุนในโครงการเพือ่การพฒันาเพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึผลประโยชนท์างเศรษฐกจิ 

สงัคมและสิง่แวดลอ้มทีจ่บัตอ้งได ้

ตวัอย่างโครงการและความคดิรเิร ิม่ทีไ่ม่ครอบคลุมและไม่ไดก้ าหนดไวท้ีอ่าจแสดงใหเ้ห็นถงึผลประโยชนท์างเศรษฐ

กจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้มทีจ่บัตอ้งได ้สามารถดูไดจ้ากตารางที ่1 ในแนวทางการด าเนินการ 

C. Bonsucro ตระหนักดวี่าจะมีปัจจยัเชงิพาณิชยแ์ละการปฏบิตัอิืน่ ๆ 

ซึง่จะมอีทิธพิลกบัภาระผูกพนัของสมาชกิทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ความมุ่งมั่นทีจ่ะบรรล ุ

รกัษาหรอืจดัหาออ้ยและวตัถุดบิทีไ่ดจ้ากออ้ยทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก Bonsucro 

จะตอ้งไดร้บัการพฒันาใหส้ามารถท าไดภ้ายใตข้อ้จ ากดัต่าง ๆ ของสมาชกิ 

และสามารถทีจ่ะปรบัใหเ้ป็นปัจจุบนัเพือ่ตอบสนองต่อสถานการณท์ีเ่กีย่วขอ้งได:้ ขัน้ตอนเล็ก ๆ 

ยงัคงเป็นขัน้ตอนส าคญัในการบรรลุวสิยัทศันข์อง Bonsucro 

D. ในกรณีทีก่ารรบัรองไม่สามารถท าไดเ้น่ืองจากสถานการณเ์ฉพาะของสมาชกิ ตวัอย่างเชน่ 

เน่ืองจากลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีก่ารผลติ หรอืดว้ยเหตุผลทางการคา้ 

สมาชกิอาจแสดงการพฒันาอย่างต่อเน่ืองในทางอืน่และพรอ้มทีจ่ะอธบิายว่าพวกเขาแสดงใหเ้ห็นถงึความมุ่งมั่นนีไ้

ดอ้ย่างไร 
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สมาชกิทุกคนควรสามารถแสดงความเคารพต่อสทิธมินุษยชนและสนับสนุนการปกป้องป่าและระบบนิเวศทางธรรม

ชาตอิืน่ ๆ 

E. ภาระผูกพนัใด ๆ ในการบรรลุ รกัษาหรอืจดัหาสดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้ของออ้ยและวตัถุดบิทีไ่ดจ้ากออ้ย 

ทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก Bonsucro 

ภายในเวลาทีจ่ ากดัจะตอ้งไดร้บัการพฒันาเพือ่ใหแ้น่ใจว่าท าตามภาระผูกพนัตามสญัญาทีม่อียู่ของสมาชกิเมือ่เข ้

ารว่มหรอืเมือ่มผีลบงัคบัใช ้“เวลาจ ากดั” หมายถงึภาระผูกพนัใด ๆ 

รวมถงึชว่งเวลาทีส่มาชกิตัง้เป้าเพื่อบรรลุตามภาระผูกพนั สิง่นีส้ามารถปรบัใหเ้ป็นปัจจุบนัไดต้ามตอ้งการ  

F. องคก์รภาคประชาสงัคมมบีทบาทส าคญัในการสนับสนุนวตัถุประสงคข์อง Bonsucro 

และการพฒันาอย่างต่อเน่ืองของกจิกรรมการผลติ การแปรรูปและการจดัหาออ้ยของสมาชกิ Bonsucro 

สนับสนุนทัง้สมาชกิองคก์รภาคประชาสงัคมและทีไ่ม่ใชอ่งคก์รภาคประชาสงัคมเพือ่สนับสนุนวตัถุประสงคแ์ละการ

พฒันาอย่างต่อเน่ืองของสมาชกิ 

ตวัอย่างทีม่ภีาพประกอบทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความคดิรเิร ิม่แบบทีภ่าคประชาสงัคมสามารถพฒันาและ/หรอืสนับสนุนไ

ดร้วมอยู่ในตารางที ่2 

เคารพสทิธมินุษยชน 

G. ความรบัผดิชอบในการเคารพสทิธมินุษยชนหมายถงึสทิธมินุษยชนทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล 

เขา้ใจไดอ้ย่างนอ้ยตามทีแ่สดงไวใ้นรา่งตราสารสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ 

(ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 

และกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม) 

และหลกัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธขิ ัน้พืน้ฐานทีก่ าหนดไวใ้นปฏญิญาขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศว่าดว้ยหลกั

การพืน้ฐานและสทิธใินการท างาน 

H. สมาชกิสามารถแสดงความเคารพต่อสทิธมินุษยชนและการสนับสนุนการปกป้องป่าไมแ้ละระบบนิเวศทางธรรมชา

ตอิืน่ ๆ โดยจดัการกบัผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมทีส่ าคญัในการผลติ การแปรรูป 

และการจดัหาออ้ยตามแนวทาง OECD-FAO ส าหรบัเกษตรกรรมห่วงโซอุ่ปทานอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 

หลกัการชีน้ าของสหประชาชาตเิกีย่วกบัธรุกจิและสทิธมินุษยชน และมาตรฐานการผลติของ Bonsucro  

I. ความพยายามของสมาชกิในการแสดงความเคารพต่อสทิธมินุษยชนและการสนับสนุนการปกป้องป่าและระบบนิเว

ศทางธรรมชาตอิืน่ ๆ จะแตกต่างกนัไปตามความซบัซอ้นและขนาดของสมาชกิ 

ความเสีย่งของการมสี่วนรว่มในผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม 

และลกัษณะและบรบิทของการด าเนินงานและ/หรอืห่วงโซอุ่ปทานทีม่ีส่วนเกีย่วขอ้งกบัการผลติ 

การแปรรูปและ/หรอืการจดัหาออ้ย ซึง่หมายความว่าการตอบสนองของสมาชกิจะเหมาะสมกบัขนาด ภาค 

บรบิทการด าเนินงาน ความเป็นเจา้ของและโครงสรา้งของสมาชกิ 

J. สมาชกิควรจดัเตรยีมหรอืใหค้วามรว่มมอืในการแกไ้ขผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนผ่านกระบวนการทีถู่กตอ้งตาม

กฎหมาย โดยใหส้อดคลอ้งกบั UNGP 

ซึง่อาจรวมถงึการเตรยีมพรอ้มหรอืการมสี่วนรว่มในกลไกการรอ้งทุกขใ์นระดบัปฏบิตักิารหรอืกระบวนการฟ้ืนฟูที่

มปีระสทิธภิาพซึง่อา้งองิตามเกณฑป์ระสทิธผิลในหลกัปฏบิตัขิองสหประชาชาตวิ่าดว้ยการด าเนินธรุกจิและสทิธมิ

นุษยชน เพือ่เปิดโอกาสใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัผลกระทบและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอืน่ ๆ 

ไดแ้จง้ขอ้กงัวลเกีย่วกบัการไม่ปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัตามนโยบาย  

เงือ่นไขการช าระค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชกิ 

K. สมาชกิจะช าระค่าธรรมเนียมสมาชกิรายปีภายใน 30 วนัหลงัจากไดร้บัใบแจง้หนีส้มาชกิทีอ่อกโดย Bonsucro 

เวน้แต่จะมกีารตกลงระหว่างสมาชกิและ Bonsucro ในทางอืน่ 
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L. สมาชกิทีเ่ขา้รว่มหลงัจากวนัที ่1 พฤษภาคมของปีปฏทินิใด ๆ 

จะจ่ายค่าธรรมเนียมตามสดัส่วนของค่าธรรมเนียมสมาชกิรายปี (ถงึเดอืนปฏทินิทีใ่กลท้ีสุ่ดทัง้เดอืน) 

M. อาจมกีารพจิารณาค่าธรรมเนียมสมาชกิรายปีโดยคณะกรรมการเป็นคร ัง้คราว 

N. ความลม้เหลวใด ๆ ในการช าระค่าธรรมเนียมสมาชกิเต็มจ านวน 1) ระยะเวลาเกา้เดอืนหรอืนานกว่าน้ัน 

ตัง้แต่ตน้ปีสมาชกิในกรณีทีต่่ออายุ หรอื 2) หกเดอืนหลงัจากวนัทีร่ะบุในใบแจง้หนีใ้นกรณีสมาชกิใหม่ 

อาจส่งผลใหม้กีารระงบัและ/หรอืยกเลกิการเป็นสมาชกิ ในกรณีของการคา้งช าระการต่ออายุ 

การตดัสนิใจระงบัและ/หรอืยกเลกิการเป็นสมาชกิจะถูกด าเนินการโดยคณะกรรมการของ Bonsucro 

(ด าเนินการตามดุลยพนิิจแต่เพยีงผูเ้ดยีว) 

การสมคัรสมาชกิใหม่ทีใ่บแจง้หนีเ้บือ้งตน้ยงัคงคา้งช าระหกเดอืนหลงัจากวนัทีร่ะบุในใบแจง้หนีจ้ะถูกยกเลกิและผูส้

มคัรสมาชกิจะตอ้งเร ิม่กระบวนการสมคัรใหม่อกีคร ัง้ 

O. ในกรณีทีม่กีารระงบัสมาชกิเน่ืองจากไม่มกีารช าระค่าธรรมเนียม 

สมาชกิจะยงัคงตอ้งรบัผดิชอบในชว่งเวลาทีถู่กระงบั โดยขึน้อยู่กบัเงือ่นไขใด ๆ 

ทีก่ าหนดไวใ้นการระงบัการเป็นสมาชกิโดยคณะกรรมการของ Bonsucro 

P. สมาชกิอาจถอนตวัจากการเป็นสมาชกิไดต้ลอดเวลา โดยแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรต่อ Bonsucro 

ล่วงหนา้สามสบิวนั หลงัจากน้ันพวกเขาจะไม่ตอ้งรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมสมาชกิในอนาคต 

4. สือ่สาร 

A. แนวทางการรายงานจะมคี าแนะน าเกีย่วกบัสิง่ทีส่มาชกิจะตอ้งรายงานและจะบอกว่าตอ้งท าการเผยแพรห่รอืไม่ 

 

 

1. ตารางที ่1: ตวัอย่างของโครงการพฒันาทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึผลดตี่อเศรษฐกจิ 

สงัคมและสิง่แวดลอ้มทีจ่บัตอ้งได ้  

ต่อจากนีเ้ป็นรายการตวัอย่างโครงการและความคดิรเิร ิม่ทีไ่ม่ครอบคลุมและไม่ไดก้ าหนดไวท้ีอ่าจแสดงใหเ้ห็นถงึผลประโยชนท์

างเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีจ่บัตอ้งได ้โครงการพฒันาจะขึน้อยู่กบัสถานการณเ์ฉพาะของสมาชกิ 

จะมตีวัอย่างเพิม่เตมิใหเ้ป็นแนวทางเมือ่ถงึเวลาที ่Bonsucro ออกเทมเพลตการรายงาน 

สมาชกิทุกคน 

• พฒันาและ/หรอืมสี่วนรว่มในโปรแกรมการศกึษาของผูถ้อืผลประโยชนร์ว่มหลายกลุ่ม 

โดยตัง้เป้าเพือ่ปรบัปรุงผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มในการผลติ การแปรรูป และการจดัหาออ้ย 

• พฒันาแผนปฏบิตักิารทีม่กีารปรบัปรุงดา้นปรมิาณส าหรบัชมุชนในพืน้ทีร่อบพืน้ทีป่ลูกออ้ย 

• พฒันาพนัธมติรและแผนปฏบิตักิารดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีช่ดัเจนกบัหน่วยงานทอ้งถิน่หรอืระดบัชาต ิเชน่ 

โครงการสวสัดกิารส าหรบัพนักงาน โครงการสุขภาพและความปลอดภยั ความชว่ยเหลอืทางการแพทย ์

การใหเ้งนิทุนและการสนับสนุนโรงเรยีน โปรแกรมรไีซเคลิ โปรแกรมประหยดัพลงังาน โปรแกรมการลดการใชน้ ้า ฯลฯ 

• ปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิโดยการพฒันาไปขา้งหนา้ 
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• พฒันาและ/หรอืมสี่วนรว่มในการฝึกอบรมและเสรมิสรา้งศกัยภาพในการพฒันา 

ปรบัปรุงผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างยั่งยนืในการผลติ การแปรรูป 

และการจดัหาออ้ยหรอืเร ือ่งทางเทคนิคอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• มสี่วนรว่มกบัรฐับาลในการเสนอกฎหมายหรอืการปฏริูปอืน่ ๆ 

• รวบรวมและแบ่งปันขอ้มูลเพือ่บนัทกึการปรบัปรุงเมือ่ถงึเวลา โดยใชต้วัชีว้ดัทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการผลติของ 

Bonsucro 

• สนับสนุนผลประโยชนก์ารจา้งงานทีด่กีว่าใหค้นงาน 

สมาคมเกษตรกรและเกษตรกร 

• เพิม่พืน้ทีอ่อ้ยภายใตก้ารรบัรองจาก Bonsucro 

• สรา้งระเบยีบการส าหรบัการพฒันาทีย่ ั่งยนืและการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองเพือ่แบ่งปันกบัเกษตรกร 

• ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเทคนิคในการเพิม่ประสทิธภิาพของทรพัยากรและปัจจยัการผลติ ตวัอย่างเชน่ 

โดยการปรบัปรุงการจดัการทรพัยส์นิและการฝึกอบรมผูผ้ลติ 

อุตสาหกรรม 

• ลงทุนเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและลดการปล่อยกา๊ซคารบ์อน 

• สนับสนุนการส่งเสรมิออ้ยทีย่ ั่งยนืใหก้บัลูกคา้ 

• เพิม่ปรมิาณออ้ยทีผ่่านการรบัรอง 

• ลงทุนในโครงการน ้าดืม่ สรา้งโรงเรยีน ปรบัปรุง PPE และปลูกตน้ไม ้

• สนับสนุนโครงการเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศรอบ ๆ ไรอ่อ้ย 

• พฒันาโครงการลดการใชน้ ้า 

• มสี่วนรว่มกบัซพัพลายเออรเ์พือ่ผลกัดนัพวกเขาไปสู่การรบัรอง 

• ท างานกบัลูกคา้และกระตุน้ใหพ้วกเขาเขา้รว่ม Bonsucro 

ผูใ้ชป้ลายทาง 

• มสี่วนรว่มกบัซพัพลายเออรเ์พือ่ผลกัดนัพวกเขาไปสู่การรบัรอง 

• ท างานกบัลูกคา้และซพัพลายเออรแ์ละกระตุน้ใหพ้วกเขาเขา้รว่ม Bonsucro 

• สนับสนุนการฝึกอบรมและการเสรมิสรา้งศกัยภาพในดา้นเนือ้หาใหแ้กซ่พัพลายเออร ์เชน่ 

โปรแกรมการฝึกอบรมดา้นสทิธแิรงงานและขัน้ตอนการปรบัปรุงดว้ยการตรวจสอบแบบเรยีลไทมเ์พือ่แสดงใหเ้ห็นถงึการป

รบัใชข้อ้ก าหนดเพือ่ใชง้านพืน้ฐานทั่วไปขององคก์ารอาหารและยา  

• จดัท าแผนทีค่วามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัแหล่งทีอ่ยู่อาศยัตามธรรมชาตแิละท างานรว่มกบัซพัพลายเออรเ์พือ่สาธติและรบัรอง

การปกป้องป่า 

• เพิม่ความตอ้งการผลติภณัฑอ์อ้ยทีไ่ดร้บัการรบัรอง  
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2. ตารางที ่2: 

ตวัอย่างของบทบาททีอ่งคก์รภาคประชาสงัคมสามารถปฏบิตัใินการสนบัสนุนการพฒันาอย่างต่อเน่ือ

งในการผลติ การแปรรูป และการจดัหาออ้ย 

ต่อจากนีเ้ป็นรายการตวัอย่างทีไ่ม่ครอบคลุมและไม่ไดก้ าหนดไวส้ าหรบัโครงการและความคดิรเิร ิม่ทีภ่าคประชาสงัคมอาจพิจาร

ณาด าเนินการเพือ่สนับสนุนการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองของกจิกรรมการผลติ การแปรรูป และการจดัหาออ้ยของสมาชกิ 

ความชว่ยเหลอืและการสนบัสนุนดา้นเทคนิค 

• ใหก้ารสนับสนุน การวจิยัและค าแนะน าแก่ Bonsucro 

และสมาชกิเกีย่วกบัการผลติและการจดัหาออ้ยและวตัถุดบิทีไ่ดจ้ากออ้ยอย่างยั่งยนื  เชน่ 

สนับสนุนใหส้มาชกิจดัท าแผนปฏบิตักิารทีม่รีะยะเวลาจ ากดั 

• เขา้รว่มในกลุ่มสนับสนุนการรอ้งทุกข ์เพือ่สนับสนุนบุคคลและชมุชนทีม่กีารรอ้งเรยีนกบักลไกการรอ้งทุกขข์อง 

Bonsucro 

• พฒันาตวับ่งชีผ้ลกระทบ 

• ระบุพืน้ทีเ่สีย่งดา้นสทิธมินุษยชนในระดบัทอ้งถิน่และระดบัภูมภิาคและแบ่งปันขอ้มูลนีก้บัสมาชกิ 

• สนับสนุนการประเมนิผลกระทบอสิระ 

• สนับสนุนบรษิทัต่าง ๆ ในการใชป้ระโยชนเ์พือ่ลดความเสีย่งและบ่งชีผ้ลกระทบ เชน่ 

การประสานงานของผูใ้ชป้ลายทางทีม่ารวมกนัเพือ่สนับสนุนโรงสเีพื่อพฒันาประสทิธภิาพ  

การส่งเสรมิ การฝึกอบรม และการเสรมิสรา้งศกัยภาพ 

• มบีทบาทในการสนับสนุนสมาชกิในการท าตามหลกัปฏบิตัแิละการตรวจสอบภาระผูกพนั 

• ส่งเสรมิการบรโิภคออ้ยทีผ่่านการรบัรองและสรา้งความตอ้งการในการเพิม่การจดัหาออ้ยทีผ่่านการรบัรอง 

• สนับสนุนโครงการการฝึกอบรมและเสรมิสรา้งศกัยภาพในดา้นของทอ้งถิน่และดา้นเนือ้หา 

• สนับสนุนผูผ้ลติทีม่ปัีญหาในทอ้งถิน่และการมสี่วนรว่มของผูถ้อืผลประโยชนร์ว่ม 

• ด าเนินการวจิยัเกีย่วกบัปัญหาทางภูมศิาสตรแ์ละ/หรอืดา้นเนือ้หาเพื่อสนับสนุนธรุกจิ 

• ฝึกอบรมพนักงานและชมุชนในทอ้งถิน่เกีย่วกบัมาตรฐานและกลไกการรอ้งทุกขข์อง Bonsucro 

• ใหก้ารฝึกอบรมโครงการพฒันาโดยเฉพาะโครงการทีย่งัไม่มโีครงสรา้งพืน้ฐาน 

• ใหก้ารฝึกอบรมเกีย่วกบัรูปแบบธรุกจิทีส่่งผลใหเ้กดิการแบ่งผลประโยชนท์ีเ่ท่าเทยีมกนัใหแ้กเ่กษตรกรรายย่อยมากขึน้ 

การรณรงคแ์ละสรา้งความตระหนัก  

• ส่งเสรมิ Bonsucro ผ่านเครอืข่ายของพวกเขา 

• สรา้งความตระหนักของผูบ้รโิภคและธรุกจิเกีย่วกบัความเสีย่งและโอกาสในส่วนงานออ้ย 

• เพิม่ความตอ้งการน ้าตาลทีผ่่านการรบัรองจากผูบ้รโิภค 

• ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มกบัรฐับาล 

• ผลกัดนัใหเ้กษตรกรรายย่อยมสี่วนรว่ม 

• สนับสนุนการด าเนินการรว่มกนัเพือ่แกไ้ขปัญหาดา้นเนือ้หา 
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• สนับสนุนการปรบัปรุงนโยบายของรฐับาลและกรอบกฎหมาย 

• จดัการประชมุเชงิปฏบิตักิารกบัผูถ้อืผลประโยชนร์ว่มหลายกลุ่มเพื่อน าเสนอมุมมองทีห่ลากหลาย 

• ท าหนา้ทีเ่ป็นคู่สนทนาระหว่างคนงานและนายจา้งเพือ่ปรบัปรุงการสนทนาทางสงัคม 

• ปรกึษากบักลุ่มและชมุชนทีไ่ม่มั่นคงเพือ่สนับสนุนการมสี่วนรว่มของผูถ้อืผลประโยชนร์ว่ม  


