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ประวติัความเป็นมา

บริษัท นํา้ตาลบรีุรัมย์ จํากัด (มหาชน) เร่ิมดาํเนินธรุกิจดว้ยชื่อบริษัท โรงงานนํา้ตาล    

สหไทยรุ่งเรือง จาํกดั ในปี 2506 มีกาํลงัการผลิตเร่ิมแรกเท่ากบั 3,003 ตนัออ้ยต่อวัน 

ปี 2529 ไดมี้การเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (“BRR”) เพ่ือประกอบ

ธรุกิจผลิตนํา้ตาลทรายดิบและนํา้ตาลทรายขาวภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “กญุแจคู”่

ปี 2556 ไดมี้การแปลงสภาพเป็นบริษทั นํา้ตาลบรีุรัมย ์จํากัด (มหาชน) และจดทะเบียน

เขา้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

ปัจจบุัน BRR ดําเนินธรุกิจหลากหลายธรุกิจ ไดแ้ก่ ธรุกิจนํา้ตาล (ธรุกิจหลัก) ธรุกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล ธรุกิจปุ๋ย ธรุกิจขนส่ง ธรุกิจบรรจภุัณฑ์ชานออ้ย และธรุกิจเชื้อเพลิง  

ชีวมวลอัดเม็ด

สรา้งความมัน่คงดา้นผลผลิตและสรา้งชีวิตที่ดีแก่ชาวไร่ออ้ย พัฒนาธรุกิจนํา้ตาลทราย 

พลังงานทดแทน และธรุกิจต่อเนื่องใหเ้ติบโตอย่างยัง่ยืนควบคู่กับชมุชน สังคม และ

ประเทศชาติ ดว้ยความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย

วิสยัทศัน์

พนัธกิจ

• เป็นเลิศในดา้นการบริหารจัดการและการควบคุมคณุภาพผลผลิตอ้อย ผลผลิต

นํา้ตาลทราย และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ไดจ้ากสิ่งเหลือซ่ึงมาจาก

กระบวนการปลกูออ้ยและผลิตนํา้ตาล ใหไ้ดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพสงูสดุ

• ส่งเสริมชาวไร่ออ้ยในพ้ืนที่บริเวณรอบโรงงานใหมี้ผลผลิตต่อไร่สงูและมีคณุภาพดี          

ดว้ยหลกัวิชาการ ความใสใ่จ และความรับผิดชอบต่อเกษตรกรชาวไร่ออ้ย 

• พัฒนาระบบบริหารงานและการจัดการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความมัน่คงของผลผลิต              

และผลกาํไรของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยและธรุกิจของบริษทัและบริษทัในเครือ

• พัฒนานวัตกรรมและสนับสนุนดา้นการวิจัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถ     

ในการแขง่ขนัใหก้บัองคก์รและเกษตรกรชาวไร่ออ้ย

• ส่งเสริมการเรียนรูข้องบคุลากรในองค์กรและเกษตรกรชาวไร่ออ้ยใหเ้ติบโตมัน่คง          

ไปพรอ้มกนั

• มุ่งต่อยอดอตุสาหกรรมและพัฒนาธรุกิจผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง พลังงานทดแทน และ                

ดา้นอ่ืนๆ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาดา้นเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือการดาํเนนิธรุกิจที่เติบโตอย่างยัง่ยืน

• ดาํเนนิธรุกิจตามหลกัธรรมาภิบาล เที่ยงตรง โปร่งใส มีจริยธรรม มีความรบัผิดชอบ

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ช ุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกัน ต่อตา้นและ          

ไม่สนบัสนนุการคอรร์ัปชนัทกุรปูแบบ

ภาพรวมธรุกิจ

คณะกรรมการบรษิทั

1. นาย ศิรชิยั สมบติัศิริ ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ

2. นาย อนนัต ์ตัง้ตรงเวชกิจ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริษทั

3. นาง วนัพ็ญ ปญุญนิรนัดร์ กรรมการบริษทั

4. นาง จิรวรรณ พงษพิ์ชิตกลุ กรรมการบริษทั / ผูบ้ริหาร

5. นางสาว จิตติมา ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั / ผูบ้ริหาร

6. นาย สฤษด์ิ ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั / ผูบ้ริหาร

7. นาย อดิศกัด์ิ ตัง้ตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั / ผูบ้ริหาร

8. รศ.ดร. ชิต เหลา่วฒันา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

9. นาง สีนวล ทศันพ์นัธ ุ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

10. นางพรทิพย ์สขุทพัภ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บรษิทั ทนุบรุรีมัย ์จํากดั

และครอบครวัตัง้ตรงเวชกิจ

65.77%

บรษิทั เจ มารท์ จํากดั (มหาชน)

9.20%

อ่ืนๆ

19.84%

ครอบครวัเสรวิีวฒันา

5.19%

รายช่ือห ุน้ยัง่ยืน

ประจําปี 2563

Sugar Made in the Field

การประเมินคณุภาพ

การจดัประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้

การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

ระดบั “ดีเลิศ” 4 ปีซอ้น จากสถาบนั IOD

สมาชิกแนวรว่มต่อตา้น

คอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย

รายช่ือห ุน้ท่ีอย ูใ่น

กองทนุรวมธรรมภิบาลไทย

โครงสรา้งการถือห ุน้ (26 สิงหาคม 2565)



Sugar Made in the Field

สดัสว่นรายไดร้วม

ธรุกิจนํา้ตาลและกากนํา้ตาล
80.09%

ธรุกิจปุ๋ย
9.62%

ธรุกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล
5.31%

อ่ืนๆ
4.98%

งบแสดงฐานะทางการเงิน

9,057

7,120

1,937

9,709

7,669

2,040

9,453

6,865

2,588

2021 2Q2021 2Q2022

2Q2022

2Q2021
Current Ratio

(X)
Gross Profit
Margin (%)

Net Profit
Margin (%)

ROA (%)
ROE (%)

D/E (X)
D/E (X) non

brrgif IBD/E (X)
non brrgif

0.90

24.51%
14.20%

6.61% 27.04%

2.65

1.58

1.26

0.85
20.11%

11.30%
1.38%

6.52%

3.76

2.26

1.94

อตัราสว่นทางการเงินท่ีสําคญั

2021
2Q2021

2Q2022

127 231 

716 

กําไรสทุธิ หน่วย : ลา้นบาท

2021
2Q2021

2Q2022

4,029 

2,218 

5,081 

รายไดร้วม
หน่วย : ลา้นบาท

สํานกังานกรงุเทพฯ

บรษิทั น้ําตาลบรุรีมัย ์จํากดั (มหาชน)

128/77-78 อาคารพญาไทพลาซ่า 

ชัน้ 7 ถนนพญาไท แขวงท ุ่งพญาไท 

เขตราชเทวี กรงุเทพมหานคร 10400

Note : ผลประกอบการ 6 เดือน

หน่วย : ลา้นบาท

Find on

โทรศพัท ์: 02-216-5820-2

อีเมล ์: IR@brr.co.th

BRR เสนอขายห ุน้ก ูว้งเงินไมเ่กิน 950 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 5.60% ต่อปี โดยห ุน้ก ูด้งักลา่วไดก้ระแส

ตอบรบัจากนกัลงทนุเป็นอยา่งมาก ซ่ึงสามารถขายไดห้มด

ภายในวนัแรกท่ีเปิดทําการเสนอขาย

โดย TRIS Rating ประกาศอนัดบัความน่าเช่ือถือของ BRR  

ท่ีระดบั BBB- ดว้ยแนวโนม้อนัดบัเครดิต Stable
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