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Message from Chief Executive Officer

       Throughout the past 50 years of development and 

continuousgrowth, it can be said that business opportunity and 

the ability to adjust to the changing environment couldn’t have 

been possible without several key strong foundations, namely 

appropriate business strategy, transparency and good governance 

practices, environmental consciousness, cane growers and 

communities care, recognition from communities and continuous 

human resources development. These leads to the close collaboration 

of all stakeholders and of course the sustainable value creation for 

our business.

Buriram Sugar Public Company Limited adheres to the policy of 

business’s growth on the path of sustainability and quality. We focus 

on producing high quality products for consumers, creating better 

value for our shareholders and caring for society and environment. 

Our long-term vision it to create the sustainable road through our 

policy “Growth in Business, Sound in Environment & Sustainability 

in Community Development”. All business operations and activities is 

directed towards the same path. We strive to enhance our people’s 

quality. We closely monitor our works to minimize the impact on 

communities and environment. We regularly organize joint-development 

projects to deliver better living conditions to the locals.

On behalf of BRR’s Board of Directors and staffs, we would like to 

express my sincere gratitude to our cane growers, shareholders,

partners, customers, communities and the esteemed public and 

private organizations we are working with for all your support. 
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    ธุรกิจผลิต
และจำหนายน้ำตาล

    ธุรกิจวิจัย
 และพัฒนาออย

ธุรกิจผลิต
ปุยอินทรีย

     ธุรกิจ
โรงไฟฟาชีวมวล
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Sugar producer 
 and distributor

Organic fertilizer Bio-mass energy

BRR’S Corporate Organizational Structure.

กอตั้งในป 2503 ผลิตและ

จำหนายน้ำตาลดิบ และน้ำตาล

ทรายสีรำ ท้ังในและตางประเทศ 

ดวยกำลังการผลิต 24,000 

ตัน/วัน

สามารถผลิตไฟฟาได  18 

เมกะวัตต/วัน (MW)

กอต้ังข้ึนในป 2539 เพ่ือสงเสริม

การปลูกออยและนำออยเขาหีบใน 

BSF

กอต้ังเม่ือป 2558 สามารถผลิต

ไฟฟาได 9.9 เมกะวัตต

กอตั้งในป 2548 ผลิตและ

จำหนายไฟฟาจากโรงงาน

ผลิตไฟฟาชีวมวล สามารถ

ผลิตไฟฟาได 9.9 เมกะวัตต

BEC ไดทำสัญญาขายไฟฟา

กับการไฟฟาสวนภูมิภาค ดวย

กำลังการผลิต 8 เมกะวัตต

กอตั้งในป 2544 จำหนาย

และผลิตปุยอินทรียดวยกำลัง

การผลิต 30,000 ตัน/ป

กอตั้งใน ป 2554 เพื่อ

สนับสนุนแผนในการผลิต

ไฟฟา ชีวมวลแหงที ่ 2 

ของกลุมน้ำตาลบุรีรัมยฯ

Buriram Sugar Factory

Co., Ltd. (BSF) was 

established in 1960

to produce and trade 

sugar, Current crushing 

capacity is 24,000 TCD 

with 18 MW of electricity 

generating capacity.

Estab l i shed in  2005 ,  

Buriram Energy Co., Ltd. 

(BEC) , a co-generation 

plant has 9.9 MW capacity. 

8 MW is sold to Provincial 

Electricity Agency (PEA).

Buriram Power Plus Co., Ltd. 

(BPP) was set up in 2015 to 

produce bio-electricity with 

9.9 MW capacity. 

Buriram Power Co., Ltd.

(BPC) was establish in 

2011 with 9.9 MW capacity. 

8 MW is sold to PEA.

Establish in 1996, Buriram 

Sugarcane Research and 

Development Co. Ltd. (BRD), 

with the mission on research 

and development to improve 

sugarcane qual i ty and 

productivity.

Key Brand Fertilizer Co., 

Ltd. (KBF) was established 

in 2011 to produce and sell 

fertilizer. Current capacity

is 30,000 tons/year.

Sugarcane research 
and development 
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กวา 50 ป ที่บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นแนวทาง "น้ำตาลสรางในไร" โรงงานเปนเพียงผูสกัดน้ำตาลจากออย เราจึงมุงมั่นสราง
ความมั่นคงดานการผลิต สรางชีวิตที่ดีใหกับชาวไรออย พรอมนำผลพลอยไดจากกระบวนการหีบออยมาพัฒนาพลังงานชีวมวล เราภูมิใจที่เปนบริษัท
ของชาวบุรีรัมย ที่กาวสูการเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เราจะเดินเคียงขางกับพี่นองเกษตรกรชาวไรออยเพื่ออนาคตที่
สดใสรวมกัน

For over 50 years, Buriram Sugar Plc adheres to “Sugar Made in the Field” philosophy. With this, we strive to enhance cane field 
management and our cane growers’ efficiency. All by-product is well managed and utilized. Bagasse is the raw material for electricity, 
while filter cake is used to produce fertilizer. We are proud to be a Buriram company that was listed in the Stock Exchange of 
Thailand. We will walk along with our beloved cane growers for a better future.

Raw Sugar and 
 Brown Sugar

ขายใหโรงงานผลิต
เอทานอล

Molasses is sold
to ethanol plant.

กากน้ำตาล

30,000 production 
capacity.

30,000 ตัน/ป

สามารถผลิตไฟฟาไดทั้งหมด 
29.7 เมกะวัตต

BEC,BPC,BPP

Co-generation plants
with combine capacity 

of 29.7 MW

Crushing capacity expanded to 
24,000 TCD

One ton of sugar cane could extract 
118 kg of sugar. The company was ranked 
the third highest sugar yield in Thailand 
in 2015/16 crop year.



















Corporate Social Responsibility
Sustainability Report

With a strong determination to develop sustainable 

society, Buriram Sugar Public Company Limited 

(BRR) and its subsidiaries aim to gain confidence, 

recognition and trust from communities and society 

via the notion of creating value-added benefits 

incomes for communities, society and businessunder 

concept “Growth in Business, Sound in Environment & 

Sustainability in Community Development”. To achieve 

this goal of creating better living conditions for cane 

farmers, neighboring communities and staffs, BRR 

has over the years organized projects and activities in 

collaboration with other public andprivate sectors.

BRR’s Corporate Social Responsibility (CSR) policy has 

historically rooted its basic framework on a concept 

initiated by our founding father since 1964:

(GCECS – Transparency, Responsibility, Environment, Community and Sustainability)

GCECS

C – Community 
“Go & Grow Along with the Community”

S- Sustainability 
“Stay Sustainable”

G – Governance 
“Conduct Business with Transparency”

C – Commitment 
“Determination to Responsibility”

E – Environment 
“Environment Caring and Preservation”

In 2016, BRR employed manpower, expertise and knowledge to 
  forge several successful CSR projects in different dimensions: 
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คือ ค�านิยมร�วมกันของคนในองค�กร
ที ่ได�มุ �งผลสำเร็จ จากการทำงาน
       เป�นทีมอย�างยั่งยืน

T  Talk  คือการสื่อสาร

เพื่อให�ประสบความสำเร็จตาม

เป�าหมายที่บริษัทได�วางไว� อัน

จะทำให�การประสานงานท้ังภาย

นอกภายในเกิดขึ้นได�อย�างไร�

รอยต�อ ทั้งยังส�งต�อสินค�าและ

บริการที่ได�ต�อลูกค�าได� อีกทั้ง

ทำให�ชาวไร�เห็นถึงความจริงใจ

และเอาใจใส�ท่ีจะดูแลให�เกิดผล

ผลิตสูงสุด

E Expert & Education 

คือ การสร�างมืออาชีพจากการ

เรียนรู� และพัฒนาอย�างไม�หยุด

ย้ังเน่ืองจากผู�ถือหุ�นและผู�บริหาร

ได�ตระหนักแล�วว�าการสร�างมือ

อาชีพจะสามารถสร�างผลตอบ

แทนท่ีย่ังยืนให�กับองค�กรได� อีก

ท้ังเป�นการยกระดับความสามารถ

ของพนักงานให�ก�าวหน�าในสาย

อาชีพต�อไปเน่ืองจากองค�กรส�ง

เสริมการสร�างคนดีให�เป�นคนเก�ง

อันจะเป�นการสร�างคุณค�าและ

ความน�าเช่ือถือในการให�คำแนะ

นำตลอดจนการส�งเสร ิมให�

เกษตรกรเกิดความรักในอาชีพ

ธุรกิจไร�อ�อยดังปณิธานของกลุ�ม

น้ำตาลบุรีรัมย�ว�า “น้ำตาลสร�าง

ในไร�” และช�างฝ�มือดังกล�าวยัง

สามารถผลิต และส�งมอบสินค�า

ท่ีดี (มีคุณภาพ) อีกท้ังสร�างผล

กระทบต�อสุขภาพอย�างยั่งยืน

A  Achievement คือ
การมีส�วนร�วมรับผิดชอบท้ังทีม

อย�างซื่อสัตย�ซึ่งการมีส�วนร�วม

รับผิดชอบนี้เป�นการแสดงออก

ถึงสิ่งที่ยึดมั่นในความถูกต�อง

มั่นคงในความดีอันจะเป�นราก

ฐานที่จะส�งต�อให�กับผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียท้ังภายในและภายนอก

ได�ประจักษ� อีกท้ังเกิดความผูกผัน

เชื่อมั่น เชื่อใจต�อกัน อันจะนำ

พาให�ธุรกิจดำเนินไปอย�างราบร่ืน

อีกท้ังเติบโตไปด�วยกันอย�างม่ันคง

และยั่งยืน

M Motivation คือจิต

สำนึกแห�งความสำเร็จ เป�นหน่ึง

ในบทบาทหน�าที่ของบุคลากร

ที่รู �จักหน�าที่ความรับผิดชอบ

เม่ือได�รับเป�าหมายการทำงานท่ี

ชัดแล�ว ควรมีการดูแลเอาใจใส�

ต�อบทบาทหน�าที่ที่ได�รับมอบ

หมายอย�างเต็มความสามารถ

อีกทั้งส�งต�อสินค�าหรือบริการ

ความเป�นมิตรไมตรี(ความจริงใจ)

ที่ดีผู�มีส�วนได�เสียทำให�ก�าวเข�า

ไปเป�ดใจเกษตรกรเพื่อให�เกิด

ความรักในธุรกิจไร�อ�อย ที่ส�ง

ผ�านมาจากความรู�สึกเสียสละ

เอื้ออาทร และการแสดงออก

ด�วยความใส�ใจของบุคลากร

จะทำให�เมื ่อพบกับผ�านพ�น

อุปสรรคหรือป�ญหาได�อย�าง

ราบรื่น และจิตสำนึกที่ดียังทำ

ให�พนักงานทุกคนช�วยกันดูแล

ทรัพยากรและทรัพย�สินของผู�มี

ส�วนได�เสียทุกคนเสมือนหนึ่ง

เป�นของตน
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Team is a shared value of people in the organization with
the will to achieve sustainable business success.

T Talk: Communication
To achieve business goal with seamless collaboration amongstaffs and other external 

organizations to enhance product development and services. To ensure farmers the 

company’s willingness to better equip them with knowledge, new skills and tools to 

enhance productivity.

E Expert & Education: Endless Learning and
Career Development
To build a professional workforce that yields sustainable outcometo the organization. 

To better bond cane growing professional career to farmers as per our philosophy 

“Sugar Made in the Field”.

A Achievement: Shared and Sincere Responsibility
To show the stance on rightfulness and good deed which is thefoundation of sharing

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

and confidencewill lead to successful business outcomeand sustainability.

M Motivation: Conscious for Success
To encourage staffs to take full responsibility upon having clear assignment.  To take a 

good attention on an assignment for the improvement of goods and services to 

customers. To grow the conscious of sharing and sacrificing when working with other 

staffs. To instill the sense of caring for business’s property and others as their own.
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การสงเสริมอาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

       กลุ�มบริษัทฯ ยังคงดำเนินโครงการส�งเสริมอาชีพเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตอย�างต�อเน่ือง นอกจาก โครงการส�งเสริม

อาชีพในชุมชน โครงการก�อสร�างศูนย�การเรียนรู�เส่ือกกทอมือ

ในชุมชนโศกดู� โครงการก�อสร�างศูนย�การเรียนรู�ผ�าซ่ินตีนแดง

ทอมือชุมชนคูบอนท่ีมีการพัฒนาอย�างต�อเน่ืองในชุมชนแล�ว 

กลุ�มบริษัทฯ ยังขยายผลไปสู�สถานศึกษา โดยการส�งเสริม

กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน (BRR ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู� สู�ความ

ย่ังยืน) ซ่ึงเป�นโครงการแปรรูปอาหารของโรงเรียนบ�านหนอง

ขวาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย� เขต 4 

เป�นการส�งเสริมให�เกิดวิสาหกิจชุมชนและโครงการ “นักธุรกิจ

น�อยมีคุณธรรม นำสู�เศรษฐกิจสร�างสรรค�” เพ่ือให�ชุมชนและ

สถานศึกษาพึ่งพาตัวเองได� เสริมสร�างแนวคิดให�เกิดการ

พัฒนาอย�างต�อเน่ือง นอกจากน้ีจากกรณีวิกฤติภัยแล�งท่ีเกิดข้ึน

ในประเทศไทย ได�ส�งผลกระทบเป�นวงกว�าง กลุ�มบริษัทฯ 

จึงได�สนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือน้ำด่ืมเพ่ือชุมชน และ

ร�วมกับเขตรักษาพันธ�สัตว�ป�าดงใหญ� อ.โนนดินแดง สร�าง

ฝายชะลอน้ำ อีกทั้งยังร�วมมือกับมณฑณทหารบกที่ 26 

จังหวัดบุรีรัมย� และเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ร�วมสร�างบ�าน

ให�แก�ผู�ยากไร�ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ 

อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย� กลุ�มบริษัทฯ ยังได�ส�งเสริมชาวไร�อ�อยใน

พ้ืนท่ีบริเวณรอบโรงงานให�มีผลผลิตต�อไร�สูงและมีคุณภาพดี

ด�วยหลักวิชาการและความรับผิดชอบต�อชาวไร� โดยมีการ

พัฒนาระบบบริหารงานการจัดการเพื่อความมั่นคงของผล

ผลิตและผลกำไรของชาวไร� อีกท้ังยังพัฒนานวัตกรรม เพ่ือ

เพิ่มศักยภาพขององค�กรและชาวไร� พร�อมกับการส�งเสริม

การเรียนรู�ของบุคคลากรและชาวไร�อ�อยให�เติบโตมั่นคง

ไปพร�อมกัน
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Career Development for Better 
Living Condition
       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 
school level by initiating a pilot career development scheme for
local primary school students (BRR’s Outside Classroom Learning
for Sustainable Living), a food processing program at Ban Nong
Kwang 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 encouraged community and school to work
together under self-sufficiency concept

The recent severe effects from drought across the country 
and Buriram province, BRR has allocated budget for clean 
drinking water for our neighboring communities. Besides, 
BRR staffs in close collaboration with Dong Yai Wildlife 
Sanctuary’s officials had built a dike to preserve water 
resource in Non Din Daeng District, Buriram Province. 

In conjunction with the 26   Military Circle, Buriram Province 
and Tambon Hin Lek Fai’s Local Administrative Office, BRR 
with the two esteemed organizations built a house for a 
disadvantaged person in Hin Lek Fai area.

Under our subsidiary company, Buriram Sugarcane Research 
and Development Co., Ltd. (BRD), we have been working 
closely with cane farmers and motivated them to increase 
yield per rai (1 rai = 6.25 HA) via continuous training with 
modern farming practices. This benefited both cane farmers 
in term of better income generating from supporting quality 
sugarcane (tonnage and high sucrose content) for the factory 
and the factory in return from the stability of raw materials 
and better sugar yield.
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Human Resources Development

BRR strictly respects human rights and acts according 
to 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.
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        เราเก�งที่สุด
เราเยี่ยมที่สุด เราสุดยอดที่สุด
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       กลุ�มบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย� ให�ความสำคัญในการบริหาร

จัดการความรู� จึงได�ตั้งเป�าหมายองค�กรเป�นองค�กรแห�งการ

เรียนรู� และมีการพัฒนาไปสู�การเรียนรู�ตลอดชีวิต มุ�งสู�การ

เป�นองค�กรแห�งนวัตกรรมอีกด�วย การส�งเสริมและผลักดันให�

พนักงานมีส�วนร�วมในการเรียนรู�และแบ�งป�นภายในส�วนงานของ

องค�กรและบุคลากรภายนอก เพื่อเป�นการแลกเปลี่ยนความรู�

และประสบการณ�ซึ่งกันและกัน สร�างเครือข�ายในการทำงาน 

โดยในป� 2559 กลุ�มบริษัทฯ ได�จัดกิจกรรม BRR INNOVATION 

AWARD 2016 (การประกวดนวัตกรรมภายในองค�กร) เพื่อเป�น

การแลกเปลี่ยนเรียนรู�และการสร�างนวัตกรรมใหม� ๆ ภายใน

องค�กร มีการอบรมและพัฒนาพนักงานในด�านต�าง ๆ โดยมี

จุดมุ�งหมายให�นำความรู�ที่ได�ไปประยุกต�ใช� และพัฒนาเป�น 

Best Practice และก�อให�เกิดนวัตกรรมอันเป�นประโยชน�ในการ

ดำเนินงานและปรับปรุงงานของกลุ�มบริษัทฯ ซึ่งเป�นโครงการ

พัฒนาคนในองค�กรด�วยคนในองค�กรอย�างต�อเนื่อง ส�งเสริม

ให�พนักงานผู�มีความเชี่ยวชาญและความรู�ในด�านใดด�านหนึ่ง

เป �นว ิทยากรภายในถ �ายทอดความร ู �ด �านต �าง ๆ เช �น 

ด�านส่ิงแวดล�อม ความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี ความ

รับผิดชอบต�อสังคมแก�พนักงานรุ�นใหม� เพ่ือให�ความรู�น้ันคงอยู�

กับองค�กร ผลจากการดำเนินการดังกล�าวทำให�กลุ�มบริษัทฯ 

ได�รับโล�ประกาศเกียรติคุณในฐานะ “องค�กรนวัตกรรม ประจำป�

2559” จัดโดยตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย�

 เอ็ม เอ ไอ สำนักงานนวัตกรรมแห�งชาติ และวิทยาลัยการจัด

การ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559
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Since innovation is one of the key elements for the 
survival in the 21st Century, BRR has gradually adopt 
the idea and started emphasizing on knowledge 
management and sharing within the organization. We 
have placed one of our organization goals as an 
Innovative Organization. We encouraged staffs to 
participate in innovative learning and knowledge sharing 
within and outside of organization to forge a network. 
In 2016, BRR Innovation Award was held to serve 
this goal. Staffs were invited to create innovative 
products or better working practices that could 
enhance BRR’s efficiency.  

Regular in-house trainings on various subjects 
were organized. Staffs were also sent to train outside 
to furbish their skills and to learn new knowledge. 
Competent staffs were usually tasked to educate 
others and younger workforce to catch up with new 
knowledges in several areas, namely environment, 
safety, information technology, accountant, governance, 
social responsibility, etc. On October 6, 2016, BRR was
recognized as “Innovative Organization” by National 
Innovation Agency (NIA), Stock Exchange of Thailand, 
Market for Alternative Investment (MAI) and Mahidol 
University’s College of Management.      
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Sharing for Society
Sharing and giving to society has always been BRR’s strong 
commitment. Works were focused in neighboring communities 
and cane growing areas, especially on education for the youth. 
We allocated budget for scholarships and special course for 
students in our areas. Medical check-up was also provided to 
locals by jointly organizing a mobile medical unit with medical 
teams from the Royal Thai Army and Hin Lek Fai Hospital in 
communities.  

BRR strongly oppose the use of child labors in the cane fields,
we have over the years campaigned “Say No to Child Labor” 
with other related government agencies.       
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         “Your waste stuffs
  Useful for us….disadvantages people.”

House for the Disadvantaged Person Project

In conjunction with the 26   Military 
Circle, Buriram Province and Tambon 
Hin Lek Fai’s Local Administrative 
Office, BRR with the two esteemed 
organizations built a house for Mrs. 
Mak Praditja at Ban Thavorn, Tambon 
Hin Lek Fai, Kumuang District, Buriram 
Province. 
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ความรับผิดชอบตอสังคม

       “ทรัพย�ในดิน สินในน้ำ” คือคำกล�าว
ที่สะท�อนภาพอาณาจักรไร�อ�อยเนื้อที่กว�าสองแสนไร�ในจังหวัด

บุรีรัมย�ได�อย�างชัดเจน ไร�อ�อยสุดลูกหูลูกตาแห�งนี้ไม�ได�เป�นเพียง

อู�ข�าวอู�น้ำที่หล�อเลี้ยงนักธุรกิจชาวไร�จำนวน 15,000 ครอบครัว

เท�านั้น หากแต�เป�นรากฐานทางธุรกิจที่สำคัญในการผลิตน้ำตาล

และต�อยอดธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองของกลุ�มบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย�ผู�บุกเบิก

อุตสาหกรรมน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป�นระยะเวลานาน

กว�า 5 ทศวรรษ กลุ�มบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย� ได�นำแนวคิดหลักการจัด

การแบบ “นักธุรกิจชาวไร�อ�อย” อันจะมุ�งไปสู�ความยั่งยืนได�นั้น 

องค�กรต�องมีการถ�ายทอดแนวคิดดังกล�าวจากรุ�นสู�รุ�นได�อย�าง

บูรณาการและมีความชัดเจนที่จะต�องการสร�างความยั่งยืนให�กับ

องค�กรทำให�กลุ�มบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย�ได�เล็งเห็นว�า ชุมชนเปรียบ

เสมือนบ�านหลังหน่ึงของกลุ�มบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย� ท่ีต�องคอยช�วย

เหลือเกื้อกูลสมาชิกในบ�านของเรา กลุ�มบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย�จึง

มีการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ�ให�กับชุมชนมาอย�างต�อเนื่อง 

โดยครอบคลุมกิจกรรม ดังนี้ 
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Corporate Social Responsibility (CSR)

“Rich Soil, Clear Water” is simply a short word 
depicting the picture of 32,000 Hectares of beautiful cane field. 
This cane field is not only feeding 15,000 cane farmers and their 
families, it is also the foundation of BRR’s sugar and related 
business. 

BRR has recently applied the concept “Cane Business Operators” 
which integrated cane management knowledge, agronomy, good 
agricultural practices and social works into our cane farmers’ 
qualifications. The concept aims to create sustainable career for 
cane farmers and their next generation.

Community is just like another unit of BRR’s business. It needed 
to be nurtured and supported. BRR then organized several 
community services for communities.

29



การสงเสริมสุขภาพ
Health Services

30





Health Services
       In 2016, an annual medical check-up 
for staffs and three remote medical check-up in different
communities within 5 KM radius were held. Our CSR and 
Corporate Communication Department have also paid 
regular visit to the locals to hear their opinions and cement 
the tie. Other public-relations activities – Cardiopulmonary 
Resuscitation (CPR), Hearth Caring and Community Health 
Care trainings – were held for health volunteers of Hin Lek 
Fai community. Besides, BRR also provided budget for the 
construction of Hin Lek Fai Hospital’s Emergency Room 
(ER).
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       สำนักมวลชนสัมพันธ�และสื่อสารองค�กร

ร�วมกับพนักงานจิตอาสาของแต�ละบริษัทในเครือ  

ได�จัดโครงการ “คืนความรู�สู�เยาวชน ครั้งที่ 2” 

ซึ่งจัดตามโรงเรียนในเขตรัศมี  5  กิโลเมตร 

รอบๆ สถานประกอบการ ประกอบไปด�วย 

โรงเรียนบ�านสาวเอ� โรงเรียนบ�านหินเหล็กไฟ 

โรงเรียนบ�านคูบอน และโรงเรียนบ�านสระประคำ-

ถาวร ซึ่งเป�นโครงการที่ให�ความรู�เกี่ยวกับสิ่ง-

แวดล�อม ยาเสพติด การรณรงค�ต�อต�านการใช�

แรงงานเด็กในไร�อ�อย และกิจกรรมละลาย

พฤติกรรมระหว�างพนักงานของกลุ�มบริษัทฯ 

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมให�ทุนการศึกษาตาม

โอกาสต�าง ๆ เป�นการให�ทุนในระดับประถม

ศึกษา และมัธยมศึกษา เช�น ให�ทุนการศึกษาแก�

นักเรียนในวันแม�แห�งชาติ วันเด็กแห�งชาติ และ

ในงานตามโอกาสต�าง ๆ อีกท้ังยังมีกิจกรรมโรง

ทานในวันงานน้ันด�วย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรม

“BRR ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู� สู�ความย่ังยืน” ให�

แก�โรงเรียนบ�านหนองขวาง และสามารถคว�า

รางวัลชนะเลิศระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนแห�งชาติคร้ังท่ี 66 ณ มหาวิทยาลัยธรรม

ศาสตร� ศูนย�รังสิต และการจัดโครงการ BRR SKILL 

UP O-NET 2016 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนให�

พร�อมสู�การสอบ O-NET เพ่ือยกระดับการศึกษา

ของเยาวชนในเขตพื้นที่รอบ ๆ สถานประกอบ

การ

การสนับสนุนการศึกษา  
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BRR’s CSR and Corporate Communications 

Departmenttogether with volunteer staffs from 

all subsidiary companies organized the annual 

“Return Knowledge to our Youth Project” in 

schools within 5 KM radius – Ban Sao Ae school, 

Ban Hin Lek Fai school, Ban Ku Bon school and 

Ban Saprakham-Thavorn school. The project 

educated school children on general knowledge, 

environment concerns, drug preventive measures, 

etc. Campaign to prevent the use of child labor 

in cane field was also held. Scholarships were 

handed to school children on several occasions 

in parallel with free food distributions on important 

events throughout the year.

BRR’s Outside Classroom Learning for Sustainable

Living project was held at Ban Nong Kwang 

Primary school with a proven success. The school 

and the project won Student National Art and 

Handicraft Award for three consecutive years. 

The latest was held in January 2017. BRR’s Skill 

Up O-Net 2016 trainings for school children 

were held to prepare them for national 

examination.

Education
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“Return Knowledge to our 
      Youth Project”



       กลุ�มบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย� ได�ร�วมจัดกิจกรรมตามวัน

สำคัญทางศาสนาและประเพณีต�าง ๆ ของชุมชนรอบ ๆ 

สถานประกอบการ โดยมุ�งเน�นการทำงานอย�างมีส�วนร�วม 

ตั้งแต�การวางแผนจนถึงการลงมือทำกิจกรรมระหว�างกลุ�ม

บริษัทฯ และชุมชน เช�น กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู�ใหญ� ซึ่งจัดใน

ช�วงวันสงกรานต�ของทุกป� กิจกรรมวันเข�าพรรษาเป�นกิจกรรม

ที่ทางกลุ�มบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย� ได�เข�าร�วมโดยการจัดขบวน

แห�เทียนพรรษาประจำป�ทุกป� กิจกรรมโรงทานในวันเข�าพรรษา 

กิจกรรมวันลอยกระทง โดยสนับสนุนเงินรางวัลในการประกวด

ขบวนกระทง และการประกวดนางนพมาศของเทศบาล

หินเหล็กไฟ กิจกรรมโรงทานงานวันออกพรรษา กิจกรรมงาน

บุญทอดกฐินเพ่ือสร�างศาลาการเปรียญ กิจกรรมวันสงกรานต�

และวันผู�สูงอายุ ณ วัดศิลาเรือง บ�านหินเหล็กไฟ เป�นประจำ

ทุกป� ซึ่งทุกกิจกรรมได�รับความร�วมมือจากพนักงานในกลุ�ม

บริษัทฯ และชุมชนเป�นอย�างดี 

ความรับผิดชอบต�อสังคมของกลุ�มบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย� คือหน่ึง

ในกุญแจสำคัญท่ีจะนำองค�กรให�เติบโตไปอย�างย่ังยืนควบคู�ไป

กับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศชาติ

สืบไป

การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
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Community Career Development
       With the realization on the responsibility 

for neighboring communities since business 

started over half a century ago, several career 

development projects Tambon Sok Du which 

started from reed planting, reed woven to 

marketing development plan was an example of 

this development. 

Together with locals, BRR people actively engaged 

in religious and cultural preservation activities 

organized throughout the year. We worked closely 

with the locals from the planning phase up until 

the events or ceremonies completed. Events like 

Sonkran Day, Buddhist Lent Day, Loy Krathong Day, 

Thot Kathin Day and Elderly Day were examples 

of these activities BRR provided budgets and 

staffs to work with locals.

Corporate social responsibility (CSR) is the key to 

lead BRR to the sustainable development path.
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Sustainability Report 2016
รายงานแห�งความย่ังยืน น้ำตาลบุรีรัมย� 2559


