
KEY INFORMATION

พันธกิจ

• เปนเลิศในดานการบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพผลผลิต
ออย ผลผลิตน ํ ้าตาลทราย และผลิตภัณฑตอเน ื ่อง รวมทั ้ง
ผลิตภัณฑที ่ไดจากสิ่งเหลือซึ ่งมาจากกระบวนการปลูกออยและ
ผลิตนํ้าตาล ใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด

• สงเสริมชาวไรออยในพื้นที่บริเวณรอบโรงงานใหมีผลผลิตตอไรสูง
และมีคุณภาพดี ดวยหลักวิชาการ ความใสใจ และความรับผิดชอบ
ตอเกษตรกรชาวไรออย 

• พัฒนาระบบบริหารงานและการจัดการอยางตอเนื่อง เพื่อความ
มั่นคงของผลผลิต และผลกําไรของเกษตรกรชาวไรออยและธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทในเครือ

• พัฒนานวัตกรรมและสนับสนุนดานการวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ความสามารถในการแขงขันใหกับองคกรและเกษตรกรชาวไรออย

• สงเสริมการเรียนรูของบุคลากรในองคกรและเกษตรกรชาวไรออย
ใหเติบโตมั่นคงไปพรอมกัน

• มุงตอยอดอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑตอเนื ่อง, 
พลังงานทดแทน และดานอื ่น ๆ รวมทั ้งสรางมูลคาเพิ ่มใหแก
ผลิตภัณฑ และพัฒนาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อการ
ดําเนินธุรกิจท่ีเติบโตอยางย่ังยืน

• ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล เที่ยงตรง โปรงใส มีจริยธรรม 
มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 
ตลอดจนปองกัน ตอตานและไมสนับสนุนการคอรรัปชันทุกรูปแบบ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท นํ ้าตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) (“BRR”) และบริษัทในเครือ เปนหนึ ่งในบรรดาผูบุกเบิก

อุตสาหกรรมนํ้าตาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยริเริ่มปลูกออยและสงเสริมใหเกษตรกรปลูกออยใน
จงัหวัดบุรีรัมย เปนกลุมบริษัทที่ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายขาวสีรํา และนํ้าตาลทรายดิบทั้งใน
และตางประเทศ นานกวา 5 ทศวรรษ รวมถึงการนําผลพลอยไดทีไ่ดจากกระบวนการผลิตน้ําตาล เชน กากออย 
กากหมอกรอง และกากน้ําตาล ตอยอดธุรกิจอยางครบวงจร ประกอบดวยธุรกิจโรงไฟฟาชีวมวล ธุรกิจผลิต
และจําหนายปุย และธุรกิจบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม รวมทั้งการใหบริการดานโลจิสติกสที่เปนธุรกิจสนับสนุน 
บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท Holding Company ปจจุบันมีบริษัทยอยทั้งสิ้น 10 บริษัท ดังน้ี

การกํากับดูแลกิจการที่ดี

หุนย่ังยืนประจําป 2563

“ดีเลิศ” 3 ปซอน
จากสถาบัน IOD

สมาชิกแนวรวมตอตาน
คอรรัปชันของภาคเอกชนไทย

การประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมสามัญผูถือหุน

ขอมูลหลักทรัพย
ช่ือยอหลักทรัพย BRR

ตลาดซ้ือขาย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)

วันที่ทําการซ้ือขายวันแรก 6 พฤศจิกายน 2557

ทุนจดทะเบียน 812.099 ลานบาท มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท

ทุนชําระแลว 812.099 ลานบาท มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท

กรอบราคายอนหลัง 52 สัปดาห 2.84 - 8.15 บาท

มูลคาตลาด 4,913.20 ลานบาท

Free Float 24.69%

IR FACT SHEET
Q2/2564

เดิมชื่อ บริษัท โรงงานน้ําตาลสหไทยรุงเรอืง
กอต้ัง พ.ศ. 2506

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ 6 พ.ย. 2557

ทุนจดทะเบียน 812,099,845 บาท

พ.ศ. 2506

พ.ศ. 2557

ประวัติความเปนมา

สัดสวนการถือหุน

ปจจุบัน

74.96%

ผูถือหุน
รายยอย

ผูถือหุนรายใหญ

25.04%

ประธานกรรมการบริษัท
นายศิริชัย สมบัติศิริ

ประธานเจาหนาที่บรหิารและ
กรรมการผูจัดการ

นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ

ธุรกิจโรงไฟฟาและพลังงาน

ธุรกิจสนับสนุน

ธุรกิจน้ําตาล

บริษัท
โรงงานน้ําตาลบุรรีมัย จํากัด

(BSF) (96.90%)

บริษัท
โรงงานน้ําตาลชํานิ จํากัด

(CSF) (99.99 %)

บริษัท
น้ําตาลทนุบุรรีมัย จํากัด

(BSC) (99.99 %)

บริษัท บุรีรัมย
พลังงาน จํากัด

(BEC) 
(99.99%)

บริษัท บุรีรัมย
เพาเวอร จํากัด

(BPC)(99.99%)
*ถือหุนโดย BEC

บริษัท บุรีรัมย
เพาเวอรพลัส 
จํากัด (BPP) 
(99.99%)

บริษัท บีอารอาร 
โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด 

(BRLM) (99.98%)

บริษัท ชูการเคน 
อีโคแวร จํากัด

(SEW) (99.99%)

วิสัยทัศน

“สรางความมั่นคงดานผลผลิตและสรางชีวิตที่ดีแกชาวไร
ออย พัฒนาธุรกิจนํ้าตาลทราย พลังงานทดแทน และธุรกิจ
ตอเนื่องใหเติบโตอยางยั่งยืนควบคูกับชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ดวยความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย”

บริษัท บุรีรัมย
กรีนเอ็นเนอรจี 
จํากัด (BGE) 

(55.60%)

ธุรกิจบรรจุภัณฑ

บริษัท 
ปุยตรากุญแจ จํากัด

(KBF) (99.99%)

กองทุนรวม
โครงสราง

พื้นฐาน
โรงไฟฟากลุม
น้ําตาลบุรรีมัย 

(BRRGIF)



2,732.21

4,047.16

2,193.40
6.17

-3.41

231.20

6M2563

รายไดรวม (ลานบาท)

6M2563     2563        6M2564

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (ลานบาท)

Find on

1. กลุมครอบครัวต้ังตรงเวชกิจ 74.96%

2. กลุมครอบครัวเสรีวิวัฒนา 5.56%

3. กลุมครอบครัวพรหมสาขา ณ สกลนคร 1.29%

4. นายณัฐพัฒน คหนุรักษ 1.10%

5. กลุมครอบครัวเตชทิพากร 1.09%

6. นางสาวสาหราย แสงดาว 0.62%

7. นางสาวจุติรัตน ชาติภิญโญ 0.61%

8. กลุมครอบครัวเลิศลํ้าประเสริฐกุล 0.54%

9. นางสาวเบญจมาศ นันทวีรวัฒน 0.40%

10. นางสาววรวรรณ ปุญญนิรันดร 0.31%

Total 86.47%

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
6M2564 6M2563 2563

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.85 0.80 0.64

อัตรากําไรขั้นตน (%) 20.11% 16.10% 16.06%

EBITDA Margin (%) 25.63% 13.52% 17.63%

อัตรากําไรสุทธิ (%) 11.30% -0.13% 0.16%

อัตราสวนผลตอบแทนตอสนิทรพัย (ROA) (%) 2.39% -0.04% 0.07%

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) (%) 11.33% -0.18% 0.33%

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 3.75 4.00 3.65

อัตราสวนหนี้สนิ(ไมรวมกองทุน) ตอสวนของผูถือหุน (เทา) 2.25 2.29 1.96

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 11 ราย โดย 5 ราย รวมทั้งประธานกรรมการ
บริษัท เปนกรรมการอิสระ โดยมีการแบงแยกอํานาจหนาที่จากฝายบริหารชัดเจน
องคประกอบของคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการที่
ไมเปนผูบริหาร 5 ใน 11 ทาน เพื่อสรางการถวงดุลไดอยางเหมาะสมจาก
ฝายบริหาร

1. นาย ศิริชัย สมบัติศิริ
ประธานกรรมการบริษัท /
กรรมการอิสระ

2. นาย อนันต ต้ังตรงเวชกิจ
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร /
กรรมการผูจัดการ / กรรมการบริษัท

3. นาง วันพ็ญ ปุญญนิรันดร กรรมการบริษัท

4. นาง จิรวรรณ พงษพิชิตกุล กรรมการบริษัท

5. นางสาว จิตติมา ต้ังตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท

6. นาย สฤษดิ์ ต้ังตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท

7. นาย อดิศักดิ์ ต้ังตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท

8. นาง สีนวล ทัศนพันธุ กรรมการอิสระ

9. รศ.ดร. ชิต เหลาวัฒนา กรรมการอิสระ

10. นาง วีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล กรรมการอิสระ

11. นาง พรทิพย สุขทัพภ กรรมการอิสระ

FINANCIAL HIGHLIGHTS

9,227.66 

8,663.23 

9,709.08 

7,382.76 

6,807.40 

7,668.70 

1,844.90 

1,855.83 

2,040.37 

6M2563

2563

6M2564

สวนของผูถอืหุน หนี้สิน สินทรัพยรวม

2563        6M2564

ณ วันท่ี 17 สิงหาคม 2564

HIGHLIGHT PRODUCTS

หนวย : ลานบาท

รายชื่อผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก
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