






การอนุรักษและปลอยนกกระเรียนพันธุไทย
กลับคืนสูธรรมชาติ เพื่อถวายเปน พระราชกุศล

แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด(มหาชน) ไดรวมกิจกรรมการอนุรักษ
และปลอยนกกระเรียนพันธุไทยกลับคืนสูธรรมชาติ เพ่ือถวายเปนพระ
ราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย
องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ และหนวยพิทักษปาหวยแสง
เหนือ เขตหามลาสัตวปาอางเก็บน้ำหวยจระเขมากจังหวัดบุรีรัมย

โดยไดรับเกียรติจากพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พรอม นายเบญจพล
นาคประเสริฐ ผูอำนวยการองคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ,
นายนายฐากร ลอมศตพร ผูอำนวยการสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี
7 นายอนุสรณ แกวกังวาล ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย และ
นายอนันต ต้ังตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหารน้ำตาลบุรีรัมย 
รวมกันปลอยนกกระเรียนพันธุไทยอายุประมาณ 2 ป กลับคืนสูธรรม
ชาติในพ้ืนท่ีชุมน้ำ บริเวณหนวยพิทักษปาหวยแสงเหนือเขตหามลาสัตว
ปาอางเก็บน้ำหวยจระเขมาก ต.บานบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย เพิ่มอีก
จำนวน 9 ตัว และเปนการเพิ่มประชากรนกกระเรียน

พรอมกันน้ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด
ลอม พรอมดวยผูอำนวยการองคการสวนสัตว ผอ.สำนักบริหารพ้ืน
ที่อนุรักษที่ 7 ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย และประธานกรรมการ
บริหารน้ำตาลบุรีรัมย ไดรวมกันแถลงความสำเร็จการเกิดลูกนก
กระเรียนพันธุไทยในพ้ืนท่ีธรรมชาติคร้ังแรกในรอบ 50 ป ซ่ึงพบมีการ
วางไขและฟกตัวทั้งหมด 4 คู แตมีชีวิตรอดเพียง 1 คู

กระเรียนพันธุไทย
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด(มหาชน) รวมกับ บริษัท บริษัทในเครือฯ ไดจัดกิจกรรม อาสาฯ Visit – BRR 
ณ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด(มหาชน) จ.บุรีรัมย

ขอตอนรับคณะดูงานจากสมาคมสงเสริม
ผูลงทุนไทย โดย คุณอนันต ต้ังตรงเวชกิจ
ประธานกรรมการบริหาร จากนั้น คุณ
จิรวรรณ พงษพิชิตกุล รองประธานกรรม
การบริหาร ไดกลาวถึงการแผนการบริหาร
จัดการพัฒนาออยท่ีมีประสิทธิภาพและสรุป
สถานการณออยในปจจุบันจากนั้นนายก
สมาคมชาวไรออย นายดร สีโสภา กลาว
ถึงแรงผลักดันและผลดีจากการทำธุรกิจไร
ออย ใหแกคณะศึกษาดูงานไดทราบ หลังจาก
นั้นไดนำคณะเดินทางเขาชมโรงงานผลิต
น ้ำตาลทราย และโรงผลิตไฟฟาของ
น้ำตาลบุรีรัมยฯ

มณฑลทหารบกที่ 26 คายสมเด็จเจาพระ
ยามหากษัตริยศึก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย
พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร รองผูบัญชาการ
ทหารบก เปนประธานในพิธีวางศิลาฤกษกอ
สราง พระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสม
เด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาล
ท่ี 1 ซ่ึงมณฑลทหารบกท่ี 26 จะดำเนินการ
จัดสรางข้ึน เพ่ือประดิษฐานบริเวณหนากอง
บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 26 เพื่อเปน
การเทิดพระเกียรติ และเพ่ือเปนการระลึกถึง
คุณงามความดีของพระองคทาน เมื่อครั้ง
ดำรงพระยศเปนสมเด็จเจาพระยามหากษัตริย
ศึกและเปนผูริเร่ิมกอต้ังเมืองบุรีรัมย เม่ือคร้ัง
ยกทัพมาปราบกบฏท่ีเมืองนางรอง และเพ่ือ
เปนส่ิงยึดเหน่ียวทางจิตใจของกำลังพล และ
ประชาชน ไดสักการบูชา โดยมี พล.ท.วิชัย 
แชจอหอ แมทัพภาคที่ 2 พล.ต.เดชอุดม 
นิชรัตน ผบ.มทบ.26 พรอมคณะนายทหาร 
ตำรวจ สวนราชการ พอคา ประชาชนรวม
ในพิธีโดยพรอมเพรียง

พิธีวางศิลาฤกษ
สรางพระบรมราชานุสาวรีย ร.1 ท่ี มทบ.26 บุรีรัมย

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย จำกัด(มหาชน)

สนับสนุน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
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ส่ิงของ...เกินความจำเปนในบานทาน

เรามาบริจาค...จะเปนประโยชนสำหรับบุคคลดอยโอกาส
(พล.ต.อุดมเดช นิชรัตน ผูบัญชาการมณฑลทหารบก ท่ี 26)
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด(มหาชน) ไดจัดพิธีมอบบานใหแก นางมาก ประดิษฐจา ณ บานถาวร ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย ภายใตโครงการ 

"สรางบานใหแกผูดอยโอกาส ประจำปงบประมาณ 2559" โดยโครงการดังกลาว บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด(มหาชน) รวมกับ มณฑลทหารบก ที่ 26 

จังหวัดบุรีรัมย และเทศบาลหินเหล็กไฟ เปนผูจัดโครงการนี้ขึ้น โดย คุณภัทรพงศ พงศสวัสดิ์ รองกรรมการผูจัดการสายงานขายตางประเทศและนโยบาย

อุตสาหกรรม เปนผูกลาวรายงานวัตถุประสงค ซึ่งมีคุณอนันต ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร และพล.ต.อุดมเดช นิชรัตน ผูบัญชาการมณฑล

ทหารบทที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย รวมเปนประธานในพิธีมอบบาน ทั้งนี้ พล.ต.อุดมเดช นิชรัตน ไดกลาววา โครงการสรางบานที่อยูอาศัยเพื่อผูดอยโอกาสและ

                                                        ผูยากไร เปนโครงการที่ดี ชวยเหลือผูที่มีฐานะขาดแคลน ยากจน ผูสูงอายุ ผูมีรายไดนอย

                                                        อยูในสภาวะยากลำบาก เพื่อใหบุคคลดังกลาว มีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่

                                                         ดีข้ึน และยังสนับสนุนใหทาง บริษัท น้ำตาลบุรีรัมยฯ จัดทำโครงการท่ีดี ๆ แบบน้ีตอไป หลัง

                                                         จากน้ัน มีการมอบถุงยังชีพใหแกผูดอยโอกาสรายอ่ืนภายในหมูบาน อีกจำนวน 5 ถุง พรอม

                                                         ท้ังถายภาพรวมกับเจาของบานผูดอยโอกาส เย่ียมชมบาน ซ่ึงบรรยากาศภายในงาน เต็มไป

                                                         ดวยรอยย้ิมแหงความสุขของเจาของบาน และแขกท่ีเขารวมทำพิธีท่ีเปนสักขีพยานในการมอบ

                                                         บาน ตามโครงการ "สรางบานใหแกผูดอยโอกาส ประจำปงบประมาณ 2559"
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วันเด็กแหงชาติ

“เด็กไทยใสใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด(มหาชน) รวมกับ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ 
และสวนราชการตางๆในเขตหินเหล็กไฟ ไดจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
ประจำป 2560 ขึ้น ดั่งคำขวัญที่วา “เด็กไทย ใสใจศึกษา พาชาติมั่นคง”
มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ เชน การเลนเกมส และการตอบคำถาม เพื่อ
ใหเด็กๆไดมีความกลาแสดงออก มีสวนรวมในกิจกรรม และเรายังมีการแจก
ขนม ตุกตา ของเด็กเลน และอีกมากมาย ใหแกเด็กๆ ท่ีเต็มไปดวยรอยย้ิมแหง
ความสุขสนุกสนาน เสียงหัวเราะของเด็กๆ ผูที่จะเปนอนาคตของชาติ เปน
เยาวชนไทยที่จะกาวสูการเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะพัฒนา
ประเทศชาติตอไป...
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การทำออยใหไดผลผลิตสูงโดยใชเครื่องมือทันสมัย

บริษัท บุรีรัมยวิจัยและพัฒนาออย จำกัด ไดจัดกิจกรรม "การทำออยใหได

ผลผลิตสูงโดยใชเครื่องมือทันสมัย" โดยโครงการนี้มีการแนะนำนักธุรกิจไร

ออยถึงกระบวนการปลูกออยโดยการใชทอนพันธจากรถตัด (Billet planter)

การเตรียมดินและปรับโครงสรางใหมใหเหมาะสมกับออยท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีแตกตาง

กัน การใชฮอรโมน การจัดการในไร สารเคมีในไรออย และการใชเคร่ืองมือท่ี 

ใชในการทำออยในลักษณะตาง ๆ ภายในงานมีการสาธิตเครื่องมือที่ทันสมัย

และแนะนำกระบวนการเพื่อปรับใชในไรออยของเกษตรกรชาวไรออยบุรีรัมย 

เพื่อใหไดออยที่มีคุณภาพและผลผลิตที่สูงขึ้น เพื่อความยั่งยืนของอาชีพ 

"นักธุรกิจไรออยบุรีรัมย"
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CSR
BRR/

มอบกระเชา
สวัสดีปใหม 2560
ใหกับชุมชน เพื่อเปนขวัญและ
กำลังใจ ขอใหร่ำรวย มั่งคั่ง
ม่ันคง มีความสุข ประสบความ
สำเร็จ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

มอบของรางวัลเพ่ือคืนความสุข สูพ่ีนองนักธุรกิจชาวไรออยบุรีรัมย

มีผูสนับสนุนมากมาย อาทิ สมาคมชาวไรออยบุรีรัมย หจก.ชัยภูมิ

ทรัพยทวียนต บริษัท ปุยตรากุญแจ และสมบูรณแทรคเตอรของรางวัลมากมาย
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BRR บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน) รวมกับสำนักอุตสาหกรรมจังหวัด

บุรีรัมย ไดจัดนิทรรศการ โครงการสงเสริมอาชีพในชุมชนท่ีย่ังยืน ด่ังปณิธานของ

บริษัท "น้ำตาลบุรีรัมยเพื่อชุมชน" ในงานมหกรรมไหมบุรีรัมย ประจำป 2559 

ในวันที่ 23 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ 2559 โดยทานอนุสรณ แกวกังวาลผูวา

ราชการจังหวัดบุรีรัมยพรอมคณะใหเกียรติเยี่ยมชมภายในบูธนิทรรศการ ภายใน

บูธมีผลิตภัณฑที่ทางน้ำตาลบุรีรัมย ไดมีโครงการสงเสริมอาชีพชุมชน พรอม

ทั้งมุมแนะนำความเปนตัวตน น้ำตาลบุรีรัมยฯ 

รางวัลชนะเลิศ

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

                                                งาน “มหกรรมลดตนทุน
                                             เพ่ือชาวนาและเกษตรกรไทย”
                                             เพื่อประชาสัมพันธบริษัทใน
                                             เครือน้ำตาลบุรีรัมย และความ
                                              เปนเอกลักษณของน้ำตาล
บุรีรัมย โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีการสรางเคร่ืองจักรในไรออยเพ่ือการลดตนทุน 
การผลิตของชาวไรออย และการใหขอมูลการจัดการในไรออย เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ออยท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ันยังมีการจำหนายน้ำตาลทรายราคาพิเศษสำหรับผูท่ีมา
เย่ียมชมในงานคร้ังน้ีดวย
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www.buriramsugar.com

     ธุรกิจ
โรงไฟฟ้าชีวมวล

     ธุรกิจ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

  ธุรกิจวิจัย
และพัฒนาอ้อย

    ธุรกิจผลิต
และจำหน่ายน้ำตาล


