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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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BRR’S Corporate Organizational Structure.

กอตั้งในป 2503 ผลิตและ
จำหนายน้ำตาลดิบ และน้ำตาล
ทรายสีรำ ทัง้ ในและตางประเทศ
ดวยกำลังการผลิต 24,000
ตัน/วัน
สามารถผลิ ต ไฟฟ า ได 18
เมกะวัตต/วัน (MW)

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.

กอตัง้ ขึน้ ในป 2539 เพือ่ สงเสริม Establish in 1996, Buriram
การปลูกออยและนำออยเขาหีบใน Sugarcane Research and
BSF
Development Co. Ltd. (BRD),
with the mission on research
and development to improve
sugarcane quality and
productivity.

กอตั้งในป 2544 จำหนาย Key Brand Fertilizer Co.,
และผลิตปุย อินทรียด ว ยกำลัง Ltd. (KBF) was established
การผลิต 30,000 ตัน/ป in 2011 to produce and sell

fertilizer. Current capacity
is 30,000 tons/year.

กอตั้งในป 2548 ผลิตและ
จำหนายไฟฟาจากโรงงาน
ผลิตไฟฟาชีวมวล สามารถ
ผลิตไฟฟาได 9.9 เมกะวัตต
BEC ไดทำสัญญาขายไฟฟา
กับการไฟฟาสวนภูมภิ าค ดวย
กำลังการผลิต 8 เมกะวัตต

Established 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).

กอตั้งใน ป 2554 เพื่อ
สนับสนุนแผนในการผลิต
ไฟฟ า ชี ว มวลแห ง ที ่ 2
ของกลุมน้ำตาลบุรีรัมยฯ

Buriram Power Co., Ltd.
(BPC) was establish in
2011 with 9.9 MW capacity.
8 MW is sold to PEA.

กอตัง้ เมือ่ ป 2558 สามารถผลิต Buriram Power Plus Co., Ltd.
ไฟฟาได 9.9 เมกะวัตต
(BPP) was set up in 2015 to
produce bio-electricity with
9.9 MW capacity.

ธุรกิจผลิต
และจำหนายน้ำตาล

Sugar producer
and distributor
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ธุรกิจวิจยั
และพัฒนาออย

Sugarcane research
and development

ธุรกิจผลิต
ปุยอินทรีย

Organic fertilizer

ธุรกิจ
โรงไฟฟาชีวมวล

Bio-mass energy

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.

BEC,BPC,BPP
สามารถผลิตไฟฟาไดทั้งหมด
29.7 เมกะวัตต
Co-generation plants
with combine capacity
of 29.7 MW

กากน้ำตาล

30,000 ตัน/ป
30,000 production
capacity.

Raw Sugar and
Brown Sugar

ขายใหโรงงานผลิต
เอทานอล
Molasses is sold
to ethanol plant.

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.
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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)
G“Conduct
– Governance
Business with Transparency”

C“Determination
– Commitment
to Responsibility”

E – Environment
“Environment Caring and Preservation”

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

GCECS

SSustainability
“Stay Sustainable”

In 2016, BRR employed manpower, expertise and knowledge to
forge several successful CSR projects in different dimensions:
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T Talk

คือ คานิยมรวมกันของคนในองคกร
ที่ไดมุงผลสำเร็จ จากการทำงาน
เปนทีมอยางยั่งยืน

คือการสื่อสาร
เพื่อใหประสบความสำเร็จตาม
เปาหมายที่บริษัทไดวางไว อัน
จะทำใหการประสานงานทัง้ ภาย
นอกภายในเกิดขึ้นไดอยางไร
รอยตอ ทั้งยังสงตอสินคาและ
บริการที่ไดตอลูกคาได อีกทั้ง
ทำใหชาวไรเห็นถึงความจริงใจ
และเอาใจใสทจ่ี ะดูแลใหเกิดผล
ผลิตสูงสุด
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E

Expert & Education

คือ การสรางมืออาชีพจากการ
เรียนรู และพัฒนาอยางไมหยุด
ยัง้ เนือ่ งจากผูถ อื หุน และผูบ ริหาร
ไดตระหนักแลววาการสรางมือ
อาชีพจะสามารถสรางผลตอบ
แทนทีย่ ง่ั ยืนใหกบั องคกรได อีก
ทัง้ เปนการยกระดับความสามารถ
ของพนักงานใหกา วหนาในสาย
อาชีพตอไปเนือ่ งจากองคกรสง
เสริมการสรางคนดีใหเปนคนเกง
อันจะเปนการสรางคุณคาและ
ความนาเชือ่ ถือในการใหคำแนะ
นำตลอดจนการส ง เสริ ม ให
เกษตรกรเกิดความรักในอาชีพ
ธุรกิจไรออ ยดังปณิธานของกลุม
น้ำตาลบุรรี มั ยวา “น้ำตาลสราง
ในไร” และชางฝมอื ดังกลาวยัง
สามารถผลิต และสงมอบสินคา
ทีด่ ี (มีคณุ ภาพ) อีกทัง้ สรางผล
กระทบตอสุขภาพอยางยั่งยืน

A Achievement M Motivation

คือ
การมีสว นรวมรับผิดชอบทัง้ ทีม
อยางซื่อสัตยซึ่งการมีสวนรวม
รับผิดชอบนี้เปนการแสดงออก
ถึงสิ่งที่ยึดมั่นในความถูกตอง
มั่นคงในความดีอันจะเปนราก
ฐานที่จะสงตอใหกับผูมีสวนได
สวนเสียทัง้ ภายในและภายนอก
ไดประจักษ อีกทัง้ เกิดความผูกผัน
เชื่อมั่น เชื่อใจตอกัน อันจะนำ
พาใหธรุ กิจดำเนินไปอยางราบรืน่
อีกทัง้ เติบโตไปดวยกันอยางมัน่ คง
และยั่งยืน

คือจิต
สำนึกแหงความสำเร็จ เปนหนึง่
ในบทบาทหนาที่ของบุคลากร
ที่รูจักหนาที่ความรับผิดชอบ
เมือ่ ไดรบั เปาหมายการทำงานที่
ชัดแลว ควรมีการดูแลเอาใจใส
ตอบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบ
หมายอยางเต็มความสามารถ
อีกทั้งสงตอสินคาหรือบริการ
ความเปนมิตรไมตรี(ความจริงใจ)
ที่ดีผูมีสวนไดเสียทำใหกาวเขา
ไปเปดใจเกษตรกรเพื่อใหเกิด
ความรักในธุรกิจไรออย ที่สง
ผานมาจากความรูสึกเสียสละ
เอื้ออาทร และการแสดงออก
ดวยความใสใจของบุคลากร
จะทำให เ มื ่ อ พบกั บ ผ า นพ น
อุปสรรคหรือปญหาไดอยาง
ราบรื่น และจิตสำนึกที่ดียังทำ
ใหพนักงานทุกคนชวยกันดูแล
ทรัพยากรและทรัพยสนิ ของผูม ี
สวนไดเสียทุกคนเสมือนหนึ่ง
เปนของตน

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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การสงเสริมอาชีพเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
กลุม บริษทั ฯ ยังคงดำเนินโครงการสงเสริมอาชีพเพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวติ อยางตอเนือ่ ง นอกจาก โครงการสงเสริม
อาชีพในชุมชน โครงการกอสรางศูนยการเรียนรูเ สือ่ กกทอมือ
ในชุมชนโศกดู โครงการกอสรางศูนยการเรียนรูผ า ซิน่ ตีนแดง
ทอมือชุมชนคูบอนทีม่ กี ารพัฒนาอยางตอเนือ่ งในชุมชนแลว
กลุมบริษัทฯ ยังขยายผลไปสูสถานศึกษา โดยการสงเสริม
กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน (BRR ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู สูค วาม
ยัง่ ยืน) ซึง่ เปนโครงการแปรรูปอาหารของโรงเรียนบานหนอง
ขวาง สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรรี มั ย เขต 4
เปนการสงเสริมใหเกิดวิสาหกิจชุมชนและโครงการ “นักธุรกิจ
นอยมีคณุ ธรรม นำสูเ ศรษฐกิจสรางสรรค” เพือ่ ใหชมุ ชนและ
สถานศึกษาพึ่งพาตัวเองได เสริมสรางแนวคิดใหเกิดการ
พัฒนาอยางตอเนือ่ ง นอกจากนีจ้ ากกรณีวกิ ฤติภยั แลงทีเ่ กิดขึน้
ในประเทศไทย ไดสงผลกระทบเปนวงกวาง กลุมบริษัทฯ

จึงไดสนับสนุนงบประมาณในการจัดซือ้ น้ำดืม่ เพือ่ ชุมชน และ
รวมกับเขตรักษาพันธสัตวปาดงใหญ อ.โนนดินแดง สราง
ฝายชะลอน้ำ อีกทั้งยังรวมมือกับมณฑณทหารบกที่ 26
จังหวัดบุรรี มั ย และเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ รวมสรางบาน
ใหแกผูยากไรภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
อ.คูเมือง จ.บุรรี มั ย กลุม บริษทั ฯ ยังไดสง เสริมชาวไรออ ยใน
พืน้ ทีบ่ ริเวณรอบโรงงานใหมผี ลผลิตตอไรสงู และมีคณุ ภาพดี
ดวยหลักวิชาการและความรับผิดชอบตอชาวไร โดยมีการ
พัฒนาระบบบริหารงานการจัดการเพื่อความมั่นคงของผล
ผลิตและผลกำไรของชาวไร อีกทัง้ ยังพัฒนานวัตกรรม เพือ่
เพิ่มศักยภาพขององคกรและชาวไร พรอมกับการสงเสริม
การเรียนรูของบุคคลากรและชาวไรออยใหเติบโตมั่นคง
ไปพรอมกัน
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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 wil 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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เร
เราเยี่ยมที่ส

We re the
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าสุดเกเรา
งที่สุด
สุดยอดที่สุด

e Best ! We re Excellent ! We re Perfect !
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กลุม บริษทั น้ำตาลบุรรี มั ย ใหความสำคัญในการบริหาร
จัดการความรู จึงไดตั้งเปาหมายองคกรเปนองคกรแหงการ
เรียนรู และมีการพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสูการ
เปนองคกรแหงนวัตกรรมอีกดวย การสงเสริมและผลักดันให
พนักงานมีสว นรวมในการเรียนรูแ ละแบงปนภายในสวนงานของ
องคกรและบุคลากรภายนอก เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณซึ่งกันและกัน สรางเครือขายในการทำงาน
โดยในป 2559 กลุมบริษัทฯ ไดจัดกิจกรรม BRR INNOVATION
AWARD 2016 (การประกวดนวัตกรรมภายในองคกร) เพื่อเปน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการสรางนวัตกรรมใหม ๆ ภายใน
องคกร มีการอบรมและพัฒนาพนักงานในดานตาง ๆ โดยมี
จุดมุงหมายใหนำความรูที่ไดไปประยุกตใช และพัฒนาเปน
Best Practice และกอใหเกิดนวัตกรรมอันเปนประโยชนในการ
ดำเนินงานและปรับปรุงงานของกลุมบริษัทฯ ซึ่งเปนโครงการ
พัฒนาคนในองคกรดวยคนในองคกรอยางตอเนื่อง สงเสริม
ใหพนักงานผูมีความเชี่ยวชาญและความรูในดานใดดานหนึ่ง
เป น วิ ท ยากรภายในถ า ยทอดความรู  ด  า นต า ง ๆ เช น
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ดานสิง่ แวดลอม ความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี ความ
รับผิดชอบตอสังคมแกพนักงานรุน ใหม เพือ่ ใหความรูน น้ั คงอยู
กับองคกร ผลจากการดำเนินการดังกลาวทำใหกลุมบริษัทฯ
ไดรบั โลประกาศเกียรติคณุ ในฐานะ “องคกรนวัตกรรม ประจำป
2559” จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ และวิทยาลัยการจัด
การ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559

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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Sugar Made in the Field
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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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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.

“Your waste stuffs

Useful for us….disadvantages people.”
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ความรับผิดชอบตอสังคม

“ทรัพยในดิน สินในน้ำ” คือคำกลาว

ที่สะทอนภาพอาณาจักรไรออยเนื้อที่กวาสองแสนไรในจังหวัด
บุรีรัมยไดอยางชัดเจน ไรออยสุดลูกหูลูกตาแหงนี้ไมไดเปนเพียง
อูขาวอูน้ำที่หลอเลี้ยงนักธุรกิจชาวไรจำนวน 15,000 ครอบครัว
เทานั้น หากแตเปนรากฐานทางธุรกิจที่สำคัญในการผลิตน้ำตาล
และตอยอดธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งของกลุม บริษทั น้ำตาลบุรรี มั ยผบู กุ เบิก
อุตสาหกรรมน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนระยะเวลานาน
กวา 5 ทศวรรษ กลุม บริษทั น้ำตาลบุรรี มั ย ไดนำแนวคิดหลักการจัด
การแบบ “นักธุรกิจชาวไรออย” อันจะมุงไปสูความยั่งยืนไดนั้น
องคกรตองมีการถายทอดแนวคิดดังกลาวจากรุนสูรุนไดอยาง
บูรณาการและมีความชัดเจนที่จะตองการสรางความยั่งยืนใหกับ
องคกรทำใหกลุมบริษัทน้ำตาลบุรีรัมยไดเล็งเห็นวา ชุมชนเปรียบ
เสมือนบานหลังหนึง่ ของกลุม บริษทั น้ำตาลบุรรี มั ย ทีต่ อ งคอยชวย
เหลือเกื้อกูลสมาชิกในบานของเรา กลุมบริษัทน้ำตาลบุรีรัมยจึง
มีการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธใหกับชุมชนมาอยางตอเนื่อง
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.
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การสงเสริมสุขภาพ

Health Services
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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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การสนับสนุนการศึกษา
สำนักมวลชนสัมพันธและสื่อสารองคกร
รวมกับพนักงานจิตอาสาของแตละบริษทั ในเครือ
ไดจัดโครงการ “คืนความรูสูเยาวชน ครั้งที่ 2”
ซึ่งจัดตามโรงเรียนในเขตรัศมี 5 กิโลเมตร
รอบๆ สถานประกอบการ ประกอบไปดวย
โรงเรียนบานสาวเอ โรงเรียนบานหินเหล็กไฟ
โรงเรียนบานคูบอน และโรงเรียนบานสระประคำถาวร ซึ่งเปนโครงการที่ใหความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ยาเสพติด การรณรงคตอตานการใช
แรงงานเด็กในไรออย และกิจกรรมละลาย
พฤติกรรมระหวางพนักงานของกลุมบริษัทฯ
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมใหทุนการศึกษาตาม
โอกาสตาง ๆ เปนการใหทุนในระดับประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษา เชน ใหทนุ การศึกษาแก
นักเรียนในวันแมแหงชาติ วันเด็กแหงชาติ และ
ในงานตามโอกาสตาง ๆ อีกทัง้ ยังมีกจิ กรรมโรง
ทานในวันงานนัน้ ดวย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรม
“BRR ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู สูค วามยัง่ ยืน” ให
แกโรงเรียนบานหนองขวาง และสามารถควา
รางวัลชนะเลิศระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนแหงชาติครัง้ ที่ 66 ณ มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร ศูนยรงั สิต และการจัดโครงการ BRR SKILL
UP O-NET 2016 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนให
พรอมสูก ารสอบ O-NET เพือ่ ยกระดับการศึกษา
ของเยาวชนในเขตพื้นที่รอบ ๆ สถานประกอบ
การ
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Education
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.

“Return Knowledge to our
Youth Project”
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การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
กลุมบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย ไดรวมจัดกิจกรรมตามวัน
สำคัญทางศาสนาและประเพณีตาง ๆ ของชุมชนรอบ ๆ
สถานประกอบการ โดยมุงเนนการทำงานอยางมีสวนรวม
ตั้งแตการวางแผนจนถึงการลงมือทำกิจกรรมระหวางกลุม
บริษัทฯ และชุมชน เชน กิจกรรมรดน้ำดำหัวผูใหญ ซึ่งจัดใน
ชวงวันสงกรานตของทุกป กิจกรรมวันเขาพรรษาเปนกิจกรรม
ที่ทางกลุมบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย ไดเขารวมโดยการจัดขบวน
แหเทียนพรรษาประจำปทกุ ป กิจกรรมโรงทานในวันเขาพรรษา
กิจกรรมวันลอยกระทง โดยสนับสนุนเงินรางวัลในการประกวด
ขบวนกระทง และการประกวดนางนพมาศของเทศบาล
หินเหล็กไฟ กิจกรรมโรงทานงานวันออกพรรษา กิจกรรมงาน
บุญทอดกฐินเพือ่ สรางศาลาการเปรียญ กิจกรรมวันสงกรานต
และวันผูสูงอายุ ณ วัดศิลาเรือง บานหินเหล็กไฟ เปนประจำ
ทุกป ซึ่งทุกกิจกรรมไดรับความรวมมือจากพนักงานในกลุม
บริษัทฯ และชุมชนเปนอยางดี
ความรับผิดชอบตอสังคมของกลุม บริษทั น้ำตาลบุรรี มั ย คือหนึง่
ในกุญแจสำคัญทีจ่ ะนำองคกรใหเติบโตไปอยางยัง่ ยืนควบคูไ ป
กับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศชาติ
สืบไป
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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
รายงานแหงความยัง่ ยืน น้ำตาลบุรรี มั ย 2559

