
  

 

รายงานกิจกรรมเพื่อสังคม  
ปี 2565 

กลุ่มน ้าตาลไทยรุ่งเรือง 
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กลุ่มน ้ำตำลไทยรุ่งเรืองด้ำเนินงำนโดยยึดหลักของกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมระหว่ำงบริษัทกับ
สังคมอย่ำงสมดุล เพื่อคุณภำพชีวิตที่ยั่งยืนทั งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
กำรเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ (SDGs) ในหัวข้อ
ที่ 3, 8, 9, 12 และ 13  

โครงการผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรอยยิ ม 

กลุ่มน ้ำตำลไทยรุ่งเรือง ส่งเสริมอำชีพกลุ่มทอผ้ำย้อมครำมบ้ำนหนองลำดน้อย กลุ่มสตรี
ท้องถิ่น จ.สกลนคร โดยให้ทำงกลุ่มทอผ้ำฝ้ำยที่ผ่ำนกำรย้อมครำมธรรมชำติเป็น       
ผ้ำเช็ดมือ เพื่อเป็นของที่ระลึกส่งท้ำยปี 2565 ต้อนรับปี 2566 จำกกลุ่มน ้ำตำลไทย
รุ่งเรือง ถือเป็นกำรช่วยส่งเสริมชุมชนให้ได้มีรำยได้ และเป็นกำรส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

โครงการเพื่อชุมชน 

รายงานการด้าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ประจ้าปี 2565 
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โรงงำนอุตสำหกรรมน ้ำตำลบ้ำนไร่ ร่วมกับมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ 
และสโมสรโรตำรี่ภำคเหนือ ออกหน่วยทันตกรรม สร้ำงรอยยิ ม ให้ชุมชนบ้ำนไร่        
จ.อุทัยธำนี จัดท้ำทันตกรรมประดิษฐ์ ฟันปลอมชนิดถอดได้ และบริกำรทันตกรรมทั่วไป 
เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน รวมไปถึงกำรตรวจสุขภำพทั่วไปโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย
ให้กับคนในชุมชนบ้ำนไร่ โดยมีประชำชนเข้ำร่วมกว่ำ 300 คน 

โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ 
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1. โรงเรียนบ้ำนเนินกุ่มวิทยำ 

2. โรงเรียนชุมชน 3 บ้ำนเนินกุ่ม  

3. โรงเรียนรัฐรำษฏร์บ้ำรุง 

4. โรงเรียนวัดตำยม 

5. โรงเรียนบ้ำนท่ำยำง 

6. โรงเรียนบ้ำนหนองสระพัง 

7. โรงเรียนบ้ำนหนองกลด 

8. โรงเรียนวัดแหลมพระธำตุ  

9. โรงเรียนบ้ำนหนองถ ้ำ  

10. โรงเรียนบำงกระทุ่มพิทยำคม 

11. โรงเรียนวัดบำงกระทุ่ม  

12. โรงเรียนวัดสนำมคลีตะวันตก  

13. โรงเรียนวัดสนำมคลีตะวันออก  

14. โรงเรียนวัดท่ำมะขำม 

15. โรงเรียนก้ำแพงดินวิทยำคม 

16. โรงเรียนวัดท่ำนำ 

17. โรงเรียนบ้ำนยำงโทน  

18. โรงเรียนวัดสิริสุทธำวำส  

19. โรงเรียนวัดรำษฎร์สโมสร 

20. โรงเรียนวัดบึงล้ำ 

21. โรงเรียนบ้ำนวังสำร  

22. โรงเรียนประชำสำมัคคี  

23. โรงเรียนรำษฎร์ด้ำริ  

24. โรงเรียนวัดโคกสลุด  

25. โรงเรียนรำษฏร์เจริญ สพฐ.5 

26. โรงเรียนชุมชน 12 ท่ำตำลประชำสฤษฎ์  

27. โรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ์)  

28. โรงเรียนประชำสรรค์วิทยำ  

29. โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ  

30. โรงเรียนบ้ำนบุใหญ่ 

31. โรงเรียนศึกษำลัย 

32. โรงเรียนบ้ำนทุ่งน้อย 

33. วิทยำลัยเทคนิคพิษณุโลก 

โรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลก มอบทุนกำรศึกษำใหน้ักเรียนที่ด้อยโอกำส 33 แห่ง 

โครงการเพื่อการศึกษา 
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1. โรงเรียนบ้ำนหนองลำด (รำษฎร์อุทิศ
วิทยำคม)  

2. โรงเรียนบ้ำนนำ(คุรุรำษฎรอุทิศวิทยำยน)  

3. โรงเรียนบ้ำนอุ่มจำน  

4. โรงเรียนบ้ำนท่ำม่วง  

5. โรงเรียนบ้ำนสนำมบิน  

6. โรงเรียนแก้งค้ำประชำสำมัคคี  

7. โรงเรียนบ้ำนนำคอย  

8. โรงเรียนบ้ำนโนนกุง  

9. โรงเรียนบ้ำนหนองบัวสร้ำงวิทยำคำร  

10. โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด 

11. โรงเรียนบ้ำนสำมัคค ี

โรงงำนสหกำรน ้ำตำลชลบุรี  มอบทุนกำรศึกษำให้นักเรียนในโครงกำรของขวัญจำกพี่สู่น้อง 4 แห่ง 

โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.สกลนคร) มอบทุนกำรศึกษำให้นักเรียนที่มีควำมประพฤติและผล
กำรเรียนดี แต่ขำดแคลนทุนทรัพย์ 11 แห่ง  

1. โรงเรียนบ้ำนป่ำยุบ (บุ้นกีประชำนุเครำะห์)  
2. โรงเรียนบ้ำนห้ำงสูง (เกตุวัตถำประชำนุเครำะห์ ) 

3. โรงเรียนบ้ำนเขำไผ่ 
4. โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่แก้ว 
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กลุ่มน ้ำตำลไทยรุ่งเรืองเล็งเห็นควำมส้ำคัญของระบบกำรเกษตรที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิตของ

เกษตรกร กระบวนกำรผลิต กำรจัดกำรในพื นที่เกษตร กำรเก็บเกี่ยว เพื่อให้เกิดควำม

สมดุลทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

โครงการเพื่อเกษตรยั่งยืน 

โครงการ Bonsucro มาตรฐานการผลิตอ้อยและน ้าตาลยั่งยืน 

โครงกำร Bonsucro ได้จัดท้ำขึ นเพื่อเป็นแนวทำงให้เกษตรกรสำมำรถจัดกำรไร่อ้อยได้

อย่ำงยั่งยืนในโรงงำน 4 จำก 6 แห่งของกลุ่มน ้ำตำลไทยรุ่งเรืองผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน

กำรผลิตอ้อยและน ้ำตำลระดับโลก BONSUCRO ได้แก่ โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม 

(จ.เพชรบูรณ์)  โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.สกลนคร)  โรงงำนอุตสำหกรรมน ้ำตำล

บ้ำนไร่ และโรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลก  
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มำตรฐำน Bonsucro มีกำรพิจำรณำ 5 หลักส้ำคัญคือ กำรผลิตอ้อยและน ้ำตำลต้อง
ด้ำเนินกำรอย่ำงสอดคล้องตำมกฎหมำย เคำรพสิทธิมนุษยชนและมำตรฐำนแรงงำน      
มีกำรบริหำรจัดกำรวัตถุดิบและกระบวนกำรผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรจัดกำรควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพและระบบนิเวศ และมีกำรปรับปรุงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง โดยชำวไร่
จะได้รับกำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ เช่น กำรฝึกอบรมเรื่องกำรปฐมพยำบำลเบื องต้น 
กำรดูแลเรื่องควำมปลอดภัยในกำรใช้สำรเคมี รวมไปถึงกำรจดบันทึกข้อมูลในกำรท้ำไร่
เพื่อน้ำมำบริหำรจัดกำรไร่อ้อยอย่ำงยั่งยืน 
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โครงการเพาะเลี ยงแมลงหางหนีบ 

กำรปล่อยแมลงหำงหนีบในพื นที่ไร่อ้อยเป็นหนึ่งในกำรควบคุมศัตรูอ้อยโดยชีววิธี 
(Biological Control) หมำยถึง กำรน้ำเอำสิ่งมีชีวิตมำใช้เพื่อควบคุมแมลงศัตรูอ้อย เป็น
แนวทำงกำรหลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเคมี ในกำรก้ำจัดแมลงศัตรูพืช เนื่องจำกกำรเข้ำท้ำลำย
ของแมลงหำงหนีบ คือ กัดกินไข่ตัวหนอน ที่มีขนำดเล็ก  
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แมลงหางหนีบ 750,000 ตัว/ปี จะถูกปล่อยออกสู่ธรรมชาติ 
ในพื นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยของโรงงานเพื่อช่วยควบคุมศัตรูอ้อย 

โดยปกติแล้วแมลงหำงหนีบมีอยู่ตำมธรรมชำติ แต่จะมีจ้ำนวนมำกหรือน้อยนั นขึ นกับ
ปัจจัยต่ำง ๆ ที่ส่งเสริมกำรเจริญเติบโต แต่ปัจจุบันปัญหำหลักที่ท้ำให้แมลงเหล่ำนี ลด
จ้ำนวนลงคือ กำรเผำในขณะที่อ้อยยืนต้น (อ้อยไฟไหม้) หรือเผำใบอ้อยหลังจำกตัดสด 
เนื่องจำกแมลงหำงหนีบวำงไข่ในดิน และในซอกใบจึงได้รับผลกระทบโดยตรง        
ทำงโรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.เพชรบูรณ์) จึงได้จัดท้ำโครงกำรเพำะเลี ยงแมลง
หำงหนีบขึ นมำ โดยฝ่ำยวิชำกำรจะน้ำแมลงหำงหนีบจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ รวมไปถึงเก็บ
จำกไร่อ้อยในพื นที่ส่งเสริมของโรงงำน น้ำมำเลี ยงเพื่อเพิ่มปริมำณ แล้วจึงปล่อยกลับคืน
สู่ไร่อ้อย เพ่ือใช้แมลงหำงหนีบเป็นตัวช่วยควบคุมศัตรูอ้อยอย่ำงหนอน-กออ้อย  
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ฤดูการผลิตที่ 2565/2566 กลุ่มน ้าตาลไทยรุ่งเรือง  

มีเป้าหมายการรับซื อใบอ้อยทั งสิ น 87,000 ตัน  

ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้

10,182 tonCO2e 
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กลุ่มน ้ำตำลไทยรุ่งเรือง มีควำมมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมกำรท้ำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ นต่อสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบกับสุขภำพของประชำชนที่

เกิดจำกฝุ่น PM 2.5 โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการเผาอ้อย พร้อมทั งเพิ่มมูลค่ำใบอ้อยที่

เหลือทิ งในไร่หลังกำรเก็บเกี่ยว แปรเปลี่ยนเป็นเชื อเพลิงสะอาดให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวล  

รณรงค์ลดการเผาอ้อย  

โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.สกลนคร) จัดกิจกรรม “ตัดอ้อยสด ลดเผำ เรำท้ำได้” 
เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้แก่เกษตรกรถึงประโยชน์ของกำรตัดอ้อยสด ที่ให้คุณภำพ
ที่ดีกว่ำอ้อยไฟไหม้ และยังได้รับเงินช่วยเหลือที่มำกกว่ำอ้อยไฟไหม้ นอกจำกนั นยังใช้
ประโยชน์จำกใบอ้อยที่เหลือน้ำไปคลุมดินช่วยรักษำควำมชื นให้กับดิน ลดกำรชะล้ำง
พังทลำยของหน้ำดินอีกด้วย  

โครงการส่งเสริมการตัดอ้อยสด ลดการเผา ลด PM 2.5 
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โรงงำนอุตสำหกรรมน ้ำตำลบ้ำนไร่ จัดกิจกรรมกำรรณรงค์ลดกำรเผำอ้อย ลดปัญหำฝุ่น
ละออง PM 2.5 ในระดับจังหวัด โดยนำยธีรพัฒน์ คัชมำตย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุทัยธำนี 
เป็นประธำนในกิจกรรม พร้อมด้วย ดร .ณัฐพล อัษฎำธร กรรมกำรผู้ จัดกำร           
บริษัท อุตสำหกรรมน ้ำตำลบ้ำนไร่ จ้ำกัด และหน่วยงำนข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้องลงพื นที่
เยี่ยมชมแปลงไร่อ้อยเกษตรกรในพื นที่หมู่ 12 ต.บ้ำนไร่ อ.บ้ำนไร่ จ.อุทัยธำนี ในกำร
รณรงค์ลดกำรเผำไร่อ้อย พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรมีรำยได้เสริมจำกกำรจ้ำหน่ำยใบอ้อย 
(ตันละ 1,000 บำท) เพื่อเป็นเชื อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้ำชีวมวลของโรงงำนฯ 
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ในฤดูกำรผลิตที่  2565/2566 โรงงำนไทยรุ่ ง เรืองอุตสำหกรรม(จ.เพชรบูรณ์ )        

โรงงำนอุตสำหกรรมน ้ำตำลบ้ำนไร่ และโรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลก 3 โรงงำนในกลุ่มน ้ำตำล

ไทยรุ่งเรืองมีเป้ำหมำยกำรรับซื อใบอ้อยรวมทั งสิ น 87,000 ตัน เพื่อน้ำมำเป็นเชื อเพลิงให้

โรงไฟฟ้ำชีวมวล นอกจำกจะเป็นกำรลดกำรเผำ ลด PM 2.5 ได้แล้ว ยังเป็นกำรสร้ำง

รำยได้ให้แก่เกษตรกรชำวไร่เพิ่ม และเป็นกำรรักษำระบบนิเวศไร่อ้อยไว้ด้วย 
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โรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้ำงควำมตระหนัก
ถึงปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมและขยะ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนที่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมนี  สำมำรถ
น้ำควำมรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ้ำวัน และร่วมกันจัดกำรขยะในโรงเรียนรวมไปถึงที่
บ้ำนของนักเรียนได ้
 
ในปี 2565 มีนกัเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 360 คนจำก 2 โรงเรียน ได้แก ่ 
 1. โรงเรียนท่ำมะขำม 
 2. โรงเรียนวัดรำษฏร์สโมสร  

 

โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

โครงการให้ความรู้สิ่งแวดล้อม 

โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม 
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โรงงำนน ้ำตำลพิษณุโลก จัดกิจกรรมนี 
เพื่อบริหำรจัดกำรขยะอินทรีย์ของ
ชุมชนรอบโรงงำนมำแปรรูปให้เกิด
ประโยชน์ โดยน้ำผักตบชวำและวัชพืช
ในคลองที่กีดขวำงทำงน ้ำ หรือเปลือก
กล้วยที่เกิดจำกอำชีพท้ำกล้วยตำกของ
คนในชุมชน น้ำมำท้ำปุ๋ย และน้ำฟำง
ข้ำว ที่เหลือจำกกำรเกี่ยวข้ำวน้ำมำอัด
ก้อนเป็นเชื อ เพลิ งให้กับโรงไฟฟ้ำ     
ชีวมวล 

โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.สกลนคร) ร่วมกับผู้น้ำชุมชนและพี่น้องในชุมชน      

ปล่อยพันธุ์ปลำตะเพียนขำว และปลำยี่สกเทศ จ้ำนวนทั งสิ น 7,500 ตัว ณ ท่ำน ้ำอูน         

วัดสิริบุญรังษี จ.นครพนม หนองหวำย บ้ำนหนองลำด และหนองค้ำ บ้ำนสนำมบิน       

จ.สกลนคร 

โครงการปล่อยปลาสู่ล้าน ้าอูน 

โครงการลดขยะชุมชน (เปลือกกล้วย/ฟางข้าว/ผักตบชวา)  
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โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื นที่สีเขียว 

โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.เพชรบูรณ์) แจกกล้ำไม้ 3,000 ต้น ให้แก่เกษตรกร

ชำวไร่อ้อยน้ำไปปลูกในพื นที่ของตนเองเพ่ือเพ่ิมพื นที่สีเขียว 

      สร้างร่มเงาท้าให้เกิดความร่มรื่น 
            ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
                  คุณภาพของสิ่งแวดล้อมดขีึ น 
                        เป็นแหล่งอาหารใหช้มุชน (เห็ด แมลง) 
                               สร้างเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชนให้ดีขึ น  
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โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.สกลนคร) ร่วมกิจกรรมปลูกป่ำชุมชนเฉลิมพระ

เกียรติ ปลูกต้นยำงนำ ต้นประดู่ และต้นมะค่ำโมง ณ ป่ำชุมชนบ้ำนค้ำสร้ำงถ่อ       

ต.อุ่มจำน อ.กุสุมำลย์ จ.สกลนคร ร่วมกับที่ว่ำกำรอ้ำเภอกุสุมำลย์ อบต.อุ่มจำน และ

ประชำชนในชุมชนกว่ำ 200 คน  

โรงงำนไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม (จ.สกลนคร) ร่วมกิจกรรมปลูกป่ำโครงกำรจัดกำรพื นที่

สีเขียวอย่ำงยั่งยืนของชุมชน และกำรปลูกป่ำในพื นที่สำธำรณะ ณ สวนสำธำรณะหนอง

สำมขำ โดยมีหน่วยงำนจำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร       

ที่ว่ำกำรอ้ำเภอค้ำตำกล้ำ เทศบำลต้ำบลค้ำตำกล้ำ และประชำชนในชุมชนเข้ำร่วมกว่ำ 

200 คน 
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โครงการบริหารจัดการน า้ชุมชน 

โครงกำรบริหำรจัดกำรน ้ำชุมชนเป็นโครงกำรต่อเนื่องตั งแต่ปี 2559 ที่โรงงำนไทยรุ่งเรือง

อุตสำหกรรม (จ.เพชรบูรณ์) ร่วมกับสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน) 

หรือ สสน. ด้ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำโดย

ชุมชน ในพื นที่ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิ เชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์ เน้นใช้องค์ควำมรู้ด้ำน

วิทยำศำสตร์และข้อมูลสมดุลน ้ำมำวำงแผนบริหำรจัดกำรน ้ำเพื่อให้มีน ้ำใช้ตลอดทั งปี 

พื นที่ต้ำบลซับสมบูรณ์ อยู่นอกเขตชลประทำน ใช้น ้ำฝน น ้ำจำกล้ำห้วยเป็นหลัก และเป็น
พื นที่ต้นน ้ำ มีคลองเส้นหลัก คือ คลองสะแก ไหลจำกบ้ำนปำงช้ำง ต้ำบลซับน้อยไปยัง
ต้ำบลพุเตย อ้ำเภอวิเชียรบุรี และ ต้ำบลซับสมบูรณ์ มีเส้นคลองย่อยที่เชื่อมกับคลอง
สะแก ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม แต่สภำพคลองตื นเขิน ฤดูแล้งไม่
สำมำรถกักเก็บน ้ำได้ ในฤดูฝนน ้ำจะไหลบ่ำ หลำกท่วมพื นที่เกษตรเป็นวงกว้ำง แต่ไม่
สำมำรถไหลเข้ำสระสำธำรณะเพ่ือกักเก็บไว้ใช้ได้ เพื่อบรรเทำปัญหำน ้ำแล้งน ้ำหลำก และ
มีน ้ำส้ำรองใช้ในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำอุปโภค บริโภคและกำรเกษตร เพื่อให้ชุมชนเกิด
ควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำฟื้นฟูแหล่งน ้ำ บรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนให้เป็น
รูปธรรมและยั่งยืน จึงได้ด้ำเนินโครงกำรในปี 2565 ขึ น เพื่อปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำเดิม 
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โดยในปี 2565 ได้ด้ำเนินกำรสร้ำงก่อสร้ำงฝำยกึ่งถำวร จ้ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 
  ฝำยน ้ำล้น หมู่ 4 บ้ำนเขำขำด จ้ำนวน 2 แห่ง 
  ฝำยน ้ำล้น หมู่ 10 บ้ำนแสงมณี จ้ำนวน 1 แห่ง 
 
ซึ่งสำมำรถเพิ่มปริมำณน ้ำส้ำรองเพื่อใช้ส้ำหรับกำรเกษตรในหน้ำแล้ง ได้มำกขึ น 
44,685 ลบ.ม. พื นที่ได้รับประโยชน์ โดยตรง 13,526 ไร่ ผู้ได้รับประโยชน์ 1,834 
ครัวเรือน ในพื นที่หมู่ที่  4 บ้ำนเขำขำด หมู่ที่  6 บ้ำนหนองจอก และหมู่ที่  10         
บ้ำนแสงมณี  

พื นที่ส้ารองน ้าเพิ่มขึ น  

1,834 ครัวเรือน  

44,685 ลบ.ม. 

ได้รับประโยชน์   
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   กลุ่มน ้ำตำลไทยรุ่งเรือง  
   238 ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี  
   เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 
   โทรศัพท์  : 0 2294 5588 
   เว็บไซต์  : www.trrgroup.com 
 

 

กลุ่มน ้ำตำลไทยรุ่งเรืองสร้ำงคุณค่ำร่วมระหว่ำงบริษัทกับสังคมอย่ำงสมดุล 

เพื่อคุณภำพชีวิตที่ยั่งยืนทั งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  


