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Factsheet 

บรษิทั น ำ้ตำลบรุรีมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
ประกอบธรุกจิโดยกำรถอืหุน้ในบรษัิทอืน่ (Holding Company) ในธรุกจิทีเ่กีย่วกับกำรผลติและจ ำหนำ่ยน ้ำตำล ธรุกจิผลพลอยไดจ้ำกกำร
ผลติน ้ำตำล เชน่ ธรุกจิไฟฟ้ำ ธรุกจิปุ๋ ย และธรุกจิผลติเยือ่ชำนออ้ยและบรรจภุัณฑช์ำนออ้ย รวมทัง้ธรุกจิสนับสนุนดำ้นกำรวจิัยและพัฒนำ 

และกำรบรหิำรจัดกำรโลจสิตกิสแ์ละบรกิำรขนสง่ 
สถำนะกำรเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (listed) :      เป็น        ไมเ่ป็น 

เสนอขำยหุน้กูร้ะยะยำว ไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกัน มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้และผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถถ่อนหุน้กูก้อ่นครบก ำหนดไถถ่อน 

“หุน้กูข้องบรษิทั น ำ้ตำลบรุรีมัย ์จ ำกดั (มหำชน) คร ัง้ที ่1/2565 ครบก ำหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568 
ซึง่ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถถ่อนหุน้กูก้อ่นครบก ำหนดไถถ่อน”   
เสนอขำยระหวำ่งวันที ่11 และ 15-16 สงิหำคม พ.ศ. 2565 

 

ลกัษณะตรำสำร  ระดบัควำมเสีย่ง 
อำยุ   3 ปี 
อัตรำดอกเบีย้  คงที ่5.60% ต่อปี 

งวดกำรช ำระดอกเบีย้ จ่ำยดอกเบีย้ทกุๆ 3 เดอืน 
กำรไถถ่อนกอ่นก ำหนด ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธใินกำรไถ่ถอนกอ่นวันครบก ำหนด

ไถ่ถอนหุน้กู ้นับแต่วันครบก ำหนด 1 ปี นับจำกวัน

ออกหุน้กู ้หรอืตัง้แต่วันที ่17 สงิหำคม พ.ศ. 2566 
เป็นตน้ไป 

มลูคำ่กำรเสนอขำยรวม รวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 950 ลำ้นบำท  
หลักประกัน            ไมม่ ี

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้            บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ำกัด 

วัตถปุระสงคก์ำรใชเ้งนิ เพื่อใช ้1) ช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบัน
กำรเงินจ ำนวน 800 ลำ้นบำท และ 2) ใชใ้นกำร

ขยำยธุรกจิของกลุ่มบรษัิทจ ำนวน 100 ลำ้นบำท 
และ 3) ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษัิทจ ำนวน 

50 ลำ้นบำท 

 

(พจิำรณำจำกอำยตุรำสำรและอันดับควำมน่ำเชือ่ถอื) 

 
เป็นตรำสำรหนี้ทีผู่อ้อกตรำสำรสำมำรถไถถ่อนกอ่นก ำหนด 

ขอ้ก ำหนดในกำรด ำรงอตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 

บรษัิทจะด ำรงไวซ้ึง่อัตรำส่วนหนี้สนิสุทธติ่อส่วนของผูถ้ือหุน้ 
(Net Debt to Equity Ratio) ในอัตรำสว่นไมเ่กนิ 2.50 เทำ่ ณ 

วันสิน้งวดบัญชีประจ ำปี ตำมงบกำรเงนิรวมของบรษัิท โดย

ค ำนวณจำกหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้รวม หักดว้ย 1) เงนิสดและ
รำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 2) สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิหมุนเวยีนอืน่ 

และ 3) เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกันทัง้หมด ซึง่
เป็นเงนิทุนที่ไดจ้ำกกำรระดมทุนขำยหน่วยลงทุนกองทุนรวม 

BRRGIF หำรดว้ยส่วนของผูถ้ือหุน้ โดย ณ วันที่ 31 มีนำคม 

2565 บรษัิทมอัีตรำสว่นดังกลำ่วเท่ำกับ 1.66 เทำ่ 

อนัดบัควำมนำ่เชือ่ถอืของผูอ้อกหุน้กู ้ ควำมเสีย่งของผูอ้อก 

อันดับ     BBB-                           แนวโนม้ Stable 
เมือ่วันที ่ 24 มถินุำยน 2565          โดย บรษัิท ทรสิเรทติง้ จ ำกัด 
 

1. บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องในไตรมำสที่ 1 ปี 2565 
เทำ่กับ 0.87 เทำ่ และมหีนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ทีส่งู (โดย

หนี้สินดังกล่ำวไดร้วมเงินกูย้ืมระยะยำวจำกกิจกำรที่
เกีย่วขอ้งกันทัง้หมด ซึง่เป็นเงนิทุนที่ไดจ้ำกกำรระดมทุน

ขำยหน่วยลงทุนกองทุนรวม BRRGIF) เมื่อเทียบกับผล

กำรด ำเนินงำน จำกอัตรำส่วนหนี้สนิที่มีภำระดอกเบี้ยต่อ
ก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษีเงนิได ้ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำ

ตัดจ ำหน่ำยในงวด 3 เดือนปี 2565 ที่มีค่ำเท่ำกับ 8.41 
เท่ำ และหนี้สนิที่มีภำระดอกเบีย้ส่วนใหญ่ เป็นหนี้สนิที่มี

ภำระดอกเบีย้ทีค่รบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จำกอัตรำสว่น

หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยที่ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี ต่อ
หนี้สนิที่มีภำระดอกเบี้ยทัง้หมดอยู่ที่รอ้ยละ 45.44 หำก

พจิำรณำร่วมกับวงจรเงนิสดของบรษัิทในงวด 3 เดือนปี 
2565 ที่มีจ ำนวน 196 วัน ซึง่เป็นช่วงระยะเวลำตำมวงจร

ของธุรกจิน ้ำตำลในช่วงฤดูกำรผลิต จึงแสดงใหเ้ห็นถงึ
ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องทำงกำรเงนิและควำมเพยีงพอ

ของเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษัิท 

2. บรษัิทมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำน ้ำตำลใน
ตลำดโลก ซึง่ถอืเป็นควำมเสีย่งทีส่ ำคัญที่สง่ผลต่อผลกำร

ด ำเนินงำนของบริษัท ซึ่งรำคำน ้ ำตำลในตลำดโลกจะ
เปลี่ยนแปลงไปตำมอุปสงค์และอุปทำนของตลำดโลก  

รำยไดแ้ละก ำไรของบรษัิทก็จะไดร้ับผลกระทบหำกรำคำ

น ้ำตำลในตลำดโลกเปลีย่นแปลงเชน่กัน 
3. บริษัทมีโรงงำนผลิตน ้ ำตำลเพียงแห่งเดียวในจังหวัด

บุรรีัมย ์ซึง่สง่ผลต่อควำมเสีย่งในเรื่องกำรด ำเนนิงำนและ
กำรจัดหำวัตถุดบิ จงึส่งผลใหผ้ลผลติน ้ำตำลของบรษัิท

ค่อนขำ้งนอ้ยเมื่อเทียบกับโรงงำนน ้ ำตำลรำยอื่นของ

ประเทศ โดยมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดเพียง 2.4-2.9% 
ของปรมิำณผลผลติน ้ำตำลในประเทศในชว่ง 5 ปีทีผ่ำ่นมำ 

(รำยละเอยีดตำมแบบ filing สว่นที ่3.2 (3) ปัจจัยควำมเสีย่ง) 
 

 

รำยละเอยีดส ำคญัอืน่ 

วันทีอ่อกตรำสำร              17 สงิหำคม 2565 

วันทีค่รบก ำหนดอำย ุ 17 สงิหำคม 2568 

ประเภทกำรเสนอขำย ผูล้งทนุสถำบันและ/หรอืผูล้งทนุรำยใหญ่ 
ผูจ้ัดจ ำหน่ำย บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจ ำกัด (มหำชน)  

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ำกัด  
บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

นำยทะเบยีนหุน้กู ้           ธนำคำร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญัของผูอ้อก 
 

อัตรำสว่นทำงกำรเงนิ 
(เทำ่) 

คำ่เฉลีย่
อตุสำหกรรม 

(ลำ่สดุ) 

งวด 3 
เดอืน 

ปี 2565 

ปี 2564 ปี 2563 

ควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ 
(Interest Coverage ratio)1 

N/A 47.18 3.23 2.07 

อั ต ร ำ ส่ ว น ส ภ ำ พ ค ล่ อ ง  

(Current Ratio)1 

N/A 0.87 0.70 0.65 

หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุน้

รวม (Debt to equity : D/E ratio)2 

N/A 3.49 3.67 3.67 

หน้ีสนิสุทธิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้  
(ตำมขอ้ก ำหนดสทิธ)ิ2 

N/A 1.66 1.58 1.51 

1 ยิง่สงูยิง่แสดงถงึควำมสำมำรถในกำรช ำระคนืสงู 
2 ยิง่สงูยิง่แสดงถงึหนี้สนิทีส่งู 
 

ผลตอบแทนของตรำสำรรุน่อืน่ในตลำด(YTM) 
- ไมม่ขีอ้มูล - 

 

หนังสอืชีช้วน 
(Filing) 

SCAN HERE 
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สรปุฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนตำมงบกำรเงนิรวมยอ้นหลงั 2 ปี และต ัง้แตไ่ตรมำส 1 ถงึไตรมำสลำ่สดุ
หรอืเทำ่ทีม่ผีลกำรด ำเนนิงำนจรงิ 

 
 

 

 

 

 

หมำยเหต ุ: รำยไดร้วม หมำยถงึ รำยไดจ้ำกกำรขำยละบรกิำร รำยไดอ้ืน่ และสว่นแบง่ก ำไร(ขำดทนุ)จำกเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและกำรร่วมคำ้ 

                ค่ำใชจ้่ำยรวม หมำยถึง ตน้ทุนขำยและบริกำร, ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย, ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร, กำรกลับรำยกำรผล 
ขำดทนุ (ก ำไร)ดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ และคำ่ใชจ้่ำยอืน่ 

สดัสว่นหนีท้ ีม่ภีำระดอกเบีย้ของผูอ้อก  ล ำดบักำรไดร้บัช ำระหนี ้

ณ วันที ่31 มนีำคม 2565 

 
*รำยกำรอืน่ ไดแ้ก่ เงนิกูย้มืระยะสัน้อืน่ๆ, หน้ีสนิตำมสัญญำเชำ่ และเงนิกู ้
ยมืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน 

 

เมื่อผูอ้อกถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศำลพพิำกษำใหล้ม้ละลำย 
หรอืมกีำรช ำระบัญชเีพือ่กำรเลกิบรษัิท 

 

ลกัษณะพเิศษและควำมเสีย่งส ำคญัของตรำสำร 
 

1. กำรลงทนุในหุน้กูไ้มใ่ชก่ำรฝำกเงนิ 
2. อันดับควำมน่ำเชือ่ถอืของผูอ้อกหุน้กูเ้ป็นเพยีงขอ้มูลประกอบกำรตัดสนิใจลงทุนเท่ำนัน้ มใิช่เป็นกำรใหค้ ำแนะน ำใหซ้ือ้ ขำย หรือถอื

ครองหุน้กูท้ีเ่สนอขำย ทัง้ยังมไิดเ้ป็นกำรรับประกันควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผูอ้อกหุน้กูแ้ต่อย่ำงใด ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจ
เกีย่วกับลักษณะของตรำสำร รวมถงึวเิครำะหค์วำมเสีย่งและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผูอ้อกตรำสำรกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

3. ผูอ้อกตรำสำรหนี้มสีทิธไิถถ่อนหุน้กูก้อ่นวันครบก ำหนดไถถ่อนหุน้กู ้ผูถ้อืตรำสำรจงึมคีวำมเสีย่งทีจ่ะเสยีโอกำสในกำรไดร้ับผลตอบแทน
ทีส่งูจำกกำรลงทนุในตรำสำรหนี้ทีเ่สนอขำย หำกผูอ้อกตรำสำรใชส้ทิธไิถถ่อนในชว่งทีอั่ตรำดอกเบีย้ในตลำดลดต ่ำลงกวำ่อัตรำดอกเบีย้
ของตรำสำร 

4. ตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศไทยมีสภำพคล่องต ่ำ กำรขำยตรำสำรก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนั้นอำจไดร้ับมูลค่ำขำย 
ตรำสำรลดลงหรอืเพิม่ขึน้ได ้โดยขึน้อยู่กับสภำวะและควำมตอ้งกำรของตลำดในขณะนัน้ ทัง้นี้ ผูล้งทุนอำจตอ้งพรอ้มถอืหุน้กูจ้นครบ
ก ำหนด เนื่องจำกกำรขำยกอ่นครบก ำหนดอำจท ำไดย้ำก หรอืขำยไดต้ ่ำกวำ่มลูค่ำทีต่รำไวห้รอืรำคำทีซ่ ือ้มำ นอกจำกนี้ ผูล้งทุนมคีวำม
เสีย่งทีผู่อ้อกตรำสำรหนี้จะไถ่ถอนหุน้กูก้อ่นก ำหนดไถ่ถอน ท ำใหผู้ล้งทุนไม่ไดผ้ลตอบแทนตำมทีค่ำดและอำจตอ้งลงทุนในตรำสำรที่
ผลตอบแทนต ่ำลง (Reinvestment risk) 

(รำยละเอยีดตำมแบบ filing สว่นที ่3.2 (3) ปัจจัยควำมเสีย่ง) 
 

ค ำเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอืน่ 

ค ำเตอืน 
• กำรอนุมัตจิำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ไม่ไดห้มำยควำมว่ำแนะน ำใหล้งทุน ประกันกำรช ำระหนี้ ผลตอบแทนเงนิตน้ หรอืรับรองควำมถูกตอ้ง

ของขอ้มลู 
• ขอ้มลูสรุปนี้เป็นสว่นหนึง่ของหนังสอืชีช้วน (filing) ซึง่เป็นเพยีงขอ้มลูสรุปเกีย่วกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสีย่งของหลักทรัพย์

และบรษัิททีอ่อกและเสนอขำยหลักทรัพย ์ดังนัน้ ผูล้งทนุตอ้งวเิครำะหค์วำมเสีย่งและศกึษำขอ้มลูจำกหนังสอืชีช้วน (filing) 
 

ประวัตผิดินัดช ำระหนี้ : 
        ไมม่ ี                       ม ี
• บรษัิทไม่มปีระวัต ิกำรผดินัดช ำระหนี้ดอกเบีย้หรอืเงนิตน้ของตรำสำรหนี้ หรอืผดินัดช ำระหนี้เงนิกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชย ์บรษัิทเงนิทนุ 

บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถำบันกำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้โดยดปูระวัตยิอ้นหลัง 3 ปี จำกบรษัิทขอ้มลูเครดติแหง่ชำต ิและ
งบกำรเงนิทีต่รวจสอบโดยผูส้อบบัญชรีับอนุญำต 

 

• บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ำกัด ในฐำนะผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ไมม่คีวำมสมัพันธห์รอืเกีย่วขอ้งกับผูอ้อกหุน้กู ้
 




