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อัน2011
ดับเครดิ ตองค์กร:

A

เหตุผล
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันของ บริษทั น้ ำตำล
ขอนแก่น จำกัด (มหำชน) ทีร่ ะดับ “A” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงประสบกำรณ์ทย่ี ำวนำนในฐำนะที่
บริษทั เป็นหนึ่งในกลุม่ ผูผ้ ลิตน้ำตำลรำยใหญ่ของประเทศไทย ตลอดจนกำรขยำยกิจกำรไปสู่ ธุรกิจที่
12 November 2011
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจน้ ำตำล ทว่ำควำมแข็งแกร่งดังกล่ำวถูกลดทอนบำงส่วนจำกวัฏจักรรำคำน้ ำตำล
และควำมผันผวนของปริมำณผลผลิตอ้อย รวมถึงควำมเสีย่ งจำกกำรดำเนินธุรกิจอ้อยและน้ ำตำลใน
ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) และกัมพูชำ ตลอดจนอัตรำกำรก่อหนี้ท่ี
อยูใ่ นระดับค่อนข้ำงสูง
บริษทั น้ ำตำลขอนแก่นเป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตน้ ำตำลรำยใหญ่ในประเทศไทยซึ่งก่อตัง้ ในปี 2488
โดยตระกูลชินธรรมมิตร์และคณะ ณ เดือนเมษำยน 2559 ตระกูลชินธรรมมิตร์ถอื หุ้นในบริษทั ใน
สัดส่วนรวม 69% ของหุ้นทัง้ หมด บริษทั เป็ นเจ้ำของและบริหำรโรงงำนน้ ำตำล 5 แห่งในประเทศ
ไทย โดยมีกำลังกำรหีบอ้อยรวม ณ เดือนพฤษภำคม 2559 เท่ำกับ 110,000 ตันอ้อยต่อวัน ทัง้ นี้
กลุม่ น้ ำตำลขอนแก่นสำมำรถหีบอ้อยได้ 7.6 ล้ำนตันอ้อยในปี กำรผลิต 2558/2559 และผลิตน้ ำตำล
ได้ 774,327 ตัน ซึง่ จัดเป็ นกลุ่มผูผ้ ลิตน้ ำตำลรำยใหญ่อนั ดับ 3 ของประเทศ บริษทั มีสว่ นแบ่งทำง
กำรตลำด 7.9% ในปี กำรผลิต 2558/2559 รองจำกกลุ่มมิตรผลซึง่ มีสว่ นแบ่งทำงกำรตลำด 20.1%
และกลุม่ ไทยรุง่ เรือง 14%
ตัง้ แต่ปีกำรเงิน 2549 บริษทั ได้ขยำยกำรลงทุนไปยังธุรกิจทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจน้ ำตำลเพื่อใช้
ประโยชน์สงู สุดจำกอ้อย ได้แก่ ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำและเอทำนอล ในช่วงปี กำรเงิน 2557-2558
รำยได้จำกธุรกิจพลังงำน (ไฟฟ้ำและเอทำนอล) คิดเป็นสัดส่วน 18% ของรำยได้รวมของบริษทั
นอกเหนือจำกธุร กิจ ผลิตน้ ำตำลในประเทศไทยแล้ว กลุ่มน้ ำตำลขอนแก่นยัง ดำเนินธุรกิจ
โรงงำนน้ ำ ตำลใน สปป.ลำว และกัม พูช ำด้ว ย โดยโรงงำนน้ ำ ตำลในประเทศดัง กล่ ำ วได้เ ริ่ม
ดำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ในปีกำรเงิน 2553 สำหรับธุรกิจน้ ำตำลใน สปป.ลำว และกัมพูชำ บริษทั
ลงทุนประมำณ 5,200 ล้ำนบำท ปจั จุบนั ผลผลิตน้ ำตำลใน สปป.ลำว และกัมพูชำยังคงอยูใ่ นระดับที่
ต่ำกว่ำจุดคุม้ ทุน โดยผลผลิตน้ ำตำลในทัง้ 2 ประเทศในปี กำรผลิต 2558/2559 มีเพียง 26,000 ตัน
นอกจำกนี้ กำรดำเนินงำนของบริษทั ใน สปป.ลำว และกัมพูชำยังได้รบั ผลกระทบจำกกำรปรับลดลง
อย่ำงรุนแรงของรำคำน้ ำตำล ดังนัน้ บริษทั ในประเทศลำวและกัมพูชำจึงยังคงมีผลกำรดำเนินงำน
ขำดทุนอยูโ่ ดยขำดทุนจำนวน 115 ล้ำนบำทในช่วงครึง่ แรกของปีกำรเงิน 2559
ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ในช่วงปี กำรเงิน 2558 และในช่วงครึง่ แรกของปี กำรเงิน 2559
ได้รบั ผลกระทบจำกวงจรธุรกิจขำลงของรำคำน้ ำตำล โดยอัตรำกำไรขัน้ ต้นของบริษทั ลดลงมำอยูท่ ่ี
ระดับ 21.4% ในปี กำรเงิน 2558 จำก 25.2% ในปี กำรเงิน 2557 สำเหตุหลักมำจำกรำคำน้ ำตำลที่
ลดลง อัตรำกำไรขัน้ ต้นของบริษทั ยังได้รบั ผลกระทบจำกอัตรำกำไรของกลุ่มธุรกิจพลังงำนทีป่ รับตัว
ลดลงเช่นกัน โดยในปี กำรเงิน 2558 แม้ว่ำควำมต้องกำรใช้เอทำนอลในประเทศยังคงเติบโต แต่
รำคำขำยอ้ำงอิงของเอทำนอลปรับตัวลดลง 3% มำอยูท่ ร่ี ะดับ 26.5 บำทต่อลิตรในปี กำรเงิน 2558
ในขณะที่อ ัตรำค่ำ ไฟฟ้ำ ลดลง 4.3% ตำมกำรลดลงของรำคำเชื้อเพลิง อัตรำส่วนกำไรจำกกำร
ดำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำยต่อรำยได้ จำกกำรขำยของบริษทั ลดลงอยู่ท่รี ะดับ
13.1% ในปีกำรเงิน 2558 เทียบกับปีกำรเงิน 2557 ทีร่ ะดับ 17.9% กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำ
เสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ ำย (EBITDA) ของบริษทั ลดลงเป็ น 3,139 ล้ำนบำทในปี 2558 จำก
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3,816 ล้ำนบำทในปี 2557 เนื่องจำกอัตรำกำไรของบริษทั ลดลง ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 EBITDA ของบริษทั ลดลงมำอยูท่ ร่ี ะดับ 1,701 ล้ำนบำท
ลดลง 17% จำก 2,048 ล้ำนบำทในช่วงเวลำเดียวกันของปีกำรเงิน 2558 กำรลดลงของ EBITDA นอกจำกจะเกิดจำกรำคำน้ ำตำลส่งออกทีป่ รับตัวลดลง
แล้ว บริษทั ยังได้รบั ผลกระทบจำกกำรทีต่ น้ ทุนกำรผลิตน้ ำตำลเพิม่ ขึน้ ด้วย ภำวะภัยแล้งในประเทศไทยทำให้ปริมำณอ้อยในประเทศไทยลดลง 11.2%
มำอยูท่ ร่ี ะดับ 94.05 ล้ำนตัน และยังทำให้ผลผลิตน้ำตำลต่อตันอ้อยลดลงมำอยูท่ ร่ี ะดับ 103.98 กิโลกรัม (กก.) ต่อตันอ้อย ในปี กำรผลิต 2558/2559 จำก
ระดับ 106.65 กก. ต่อตันอ้อยในปี กำรผลิต 2557/2558 ผลผลิตน้ ำตำลของบริษทั จึงปรับตัวลดลง 15.3% มำอยู่ท่รี ะดับ 774,327 ตันในปี กำรผลิต
2558/2559 กำรลดลงของรำคำขำยเอทำนอลและค่ำไฟฟ้ำเป็นอีกปจั จัยหนึ่งทีส่ ง่ ผลต่อกำรลดลงของ EBITDA ของบริษทั ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559
ด้วย
อัตรำกำรก่อหนี้ของบริษทั อยูใ่ นระดับค่อนข้ำงสูง โดยบริษทั มีอตั รำส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ำงเงินทุนอยูท่ ร่ี ะดับ 59.1% ณ สิน้ ปี กำรเงิน 2558
อัตรำส่วนกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำยต่อดอกเบีย้ จ่ำยของบริษทั ลดลงตำมวัฏจักรรำคำน้ ำตำลขำลงมำอยูท่ ร่ี ะดับ 3.7
เท่ำในปีกำรเงิน 2558 จำก 4.7-8.3 เท่ำในปี กำรเงิน 2555-2557 อัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อเงินกู้รวมของบริษทั เท่ำกับ 9.9% ในปี กำรเงิน
2558 เมื่อเทียบกับระดับ 13.4%-25% ในปีกำรเงิน 2555-2557
ทริสเรทติง้ คำดกำรณ์ว่ำผลประกอบกำรทำงกำรเงินของบริษทั จะยังคงอ่อนแอในปี กำรเงิน 2559 ก่อนจะปรับตัวดีขน้ึ ในปี กำรเงิน 2560 ตำมกำร
ฟื้นตัวของรำคำน้ ำตำล ปจั จุบนั รำคำน้ ำตำลทรำยดิบปรับตัวสูงขึน้ อย่ำงมำกมำอยูท่ ร่ี ะดับ 19 เซนต์ต่อปอนด์ จำกรำคำเฉลีย่ ที่ 10.7 เซนต์ต่อปอนด์ใน
เดือนสิงหำคม 2558 เนื่องจำกกำรลดลงของผลผลิตน้ำตำลในประเทศผูส้ ง่ ออกน้ำตำลรำยใหญ่หลำยประเทศ ทำให้ปีกำรผลิต 2558/2559 เป็ นปี กำรผลิต
แรกในช่วง 6 ปี ทผ่ี ำ่ นมำที่น้ ำตำลทัวโลกอยู
่
ใ่ นภำวะขำดดุล จำกสมมติฐำนรำคำน้ ำตำลทีป่ รับตัวขึน้ คำดว่ำ EBITDA ของบริษทั อยูท่ ป่ี ระมำณ 3,0003,500 ล้ำนบำทต่อปี ในช่วงปี กำรเงิน 2559-2561 เงินลงทุนของบริษทั ในช่วงปี กำรเงิน 2559-2560 ลดลงมำอยูท่ ป่ี ระมำณ 2,000 ล้ำนบำทต่อปี จำก
3,000-6,000 ล้ำนบำทต่อปี ในปี กำรเงิน 2556-2557 เมื่อพิจำรณำแผนกำรลงทุนและกำรจ่ำยปนั ผลของบริษทั แล้ว คำดว่ำอัตรำกำรก่อหนี้ ของบริษทั
ลดลงมำอยูท่ ร่ี ะดับ 50% ในช่วงเวลำ 2-3 ปีขำ้ งหน้ำ นอกจำกนี้ คำดว่ำเงินสดส่วนเกินทีร่ องรับกำรชำระหนี้ของบริษทั จะปรับตัวดีขน้ึ ในปี กำรเงิน 25592561 ตำมกำรฟื้นตัวของรำคำน้ำตำลและกำรลดลงของระดับหนี้
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงกำรคำดกำรณ์ของทริสเรทติง้ ว่ำกลุ่มน้ ำตำลขอนแก่นจะยังคงดำรงสถำนะกำรเป็ นผูผ้ ลิต
น้ำตำลรำยใหญ่ของไทยเอำไว้ได้ โดยระบบแบ่งปนั ผลประโยชน์ในอุตสำหกรรมอ้อยและน้ำตำลไทย ตลอดจนรำยได้ในธุรกิจเอทำนอลและธุรกิจไฟฟ้ำจะ
ช่วยลดควำมผันผวนของกำรดำเนินงำนเนื่องจำกรำคำน้ำตำลได้บำงส่วน
ปจั จัยบวกต่ออันดับเครดิตของบริษทั มีค่อนข้ำงจำกัดเนื่องจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษทั อยูร่ ะหว่ำงกำรฟื้นตัวตำมวัฏจักร ในทำงตรงกันข้ำม
กำรปรับลดอันดับเครดิตสำมำรถเกิดขึน้ ได้ในกรณีท่ี อตั รำก ำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ลดลงหรือโครงสร้ำงเงินทุนของบริษัทอ่อนแอลงอย่ำ ง
ต่อเนื่อง นอกจำกนี้ กำรลงทุนทีใ่ ช้เงินกู้จำนวนมำกและเงินสดส่วนเกินทีร่ องรับกำรชำระหนี้ท่ลี ดลงอย่ำงต่อเนื่องก็เป็ นปจั จัยลบต่ออันดับเครดิตของ
บริษทั ด้วยเช่นกัน

บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) (KSL)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
KSL174A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2560
KSL198A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562
KSL199A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

หน้ า 2
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ *
หน่วย: ล ้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ
ดอกเบีย้ จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาเนินงาน
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายฝา่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย/รายได้จากการขาย (%)
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย/ดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงาน/เงินกูร้ วม (%)
อัตราส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้างเงินทุน (%)
*
**

พ.ย. 2558
-เม.ย. 2559
7,731
359
527
1,304
294
41,523
24,376
13,917
20.22

----------------------------- ณ วันที่ 31 ตุลาคม ---------------------------2558
2557
2556
2555
2554
18,866
845
815
2,211
1,031
40,176
22,419
15,488
13.06

19,185
807
1,610
2,957
2,687
40,134
22,021
14,833
17.95

18,941
658
1,658
2,579
6,172
36,017
19,003
13,703
15.15

22,212
549
2,321
3,505
4,351
29,617
14,022
12,032
18.95

16,460
463
1,875
2,829
1,387
23,820
12,085
9,214
21.74

3.11 **
4.75

5.05
3.71

6.30
4.73

7.27
5.14

14.37
8.29

15.09
8.37

7.49 **
63.66

9.86
59.14

13.43
59.75

13.57
58.10

25.00
53.82

23.41
56.74

งบการเงินรวม
ยังไม่ได ้ปรับอัตราส่วนให ้เป็ นตัวเลขเต็มปี
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