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ดับเครดิ ตองค์กร:

A

เหตุผล
ทริส เรทติ้ง คงอัน ดับเครดิตองค์ก รและหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีห ลัก ประกันชุ ด ปจั จุบนั ของ
บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) ทีร่ ะดับ “A” พร้อมทัง้ จัดอันดับเครดิตหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
หลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำทของบริษทั ทีร่ ะดับ “A” เช่นกัน โดยอันดับเครดิต
สะท้อนถึงประสบกำรณ์ทย่ี ำวนำนในธุรกิจอ้อยและน้ำตำลทรำย ตลอดจนกำรขยำยกิ
12 Novemberจกำรไปสู
2011 ่ธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ำตำล กำรพิจำรณำอันดับเครดิตดัง กล่ำวยังค ำนึง ถึง วัฏ จักรรำคำน้ ำตำล ควำม
ผันผวนของปริมำณผลผลิตอ้อย รวมถึงควำมเสีย่ งจำกกำรดำเนินธุรกิจอ้อยและน้ ำตำลในประเทศ
ลำวและกัมพูชำ ตลอดจนกฎระเบียบทีค่ วบคุมดำเนินธุรกิจอ้อยและน้ำตำลในประเทศไทยด้วย
บริษทั น้ ำตำลขอนแก่นเป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตน้ ำตำลรำยใหญ่ในประเทศไทยซึง่ ก่อตัง้ ในปี 2488
โดยตระกูลชินธรรมมิตร์และคณะ ณ เดือนเมษำยน 2559 ตระกูลชินธรรมมิตร์ถอื หุ้นในบริษทั ใน
สัดส่วนรวม 69% ของหุ้นทัง้ หมด บริษทั เป็ นเจ้ำของและบริหำรโรงงำนน้ ำตำล 5 แห่งในประเทศ
ไทยโดยมีกำลังกำรหีบอ้อยรวม ณ เดือนเมษำยน 2559 เท่ำกับ 110,000 ตันอ้อยต่อวัน ทัง้ นี้ กลุ่ม
น้ ำตำลขอนแก่นสำมำรถหีบอ้อยได้ 7.6 ล้ำนตันอ้อยในปี กำรผลิต 2558/2559 และผลิตน้ ำตำลได้
774,327 ตัน บริษทั มีสว่ นแบ่งทำงกำรตลำด 7.9% ในปีกำรผลิต 2558/2559 รองจำกกลุม่ มิตรผลซึง่
มีสว่ นแบ่งทำงกำรตลำด 20.1% และกลุม่ ไทยรุง่ เรืองในสัดส่วน 14%
ตัง้ แต่ปีงบกำรเงิน 2549 บริษทั ได้ขยำยกำรลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ำตำลเพื่อใช้
ประโยชน์สูงสุดจำกอ้อย ได้แก่ ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำและเอทำนอล ในช่วงปี งบกำรเงิน 2559
รำยได้จำกธุรกิจพลังงำน (ไฟฟ้ำและเอทำนอล) คิดเป็นสัดส่วน 17% ของรำยได้รวมของบริษทั
นอกเหนือจำกธุรกิจ ผลิตน้ ำตำลในประเทศไทยแล้ว กลุ่มน้ ำตำลขอนแก่นยังดำเนินธุรกิจ
โรงงำนน้ ำตำลใน สปป. ลำว และประเทศกัมพูชำด้วย ส ำหรับธุร กิจ น้ ำตำลใน สปป. ลำว และ
กัมพูชำ บริษัทลงทุนประมำณ 5,200 ล้ำนบำท โดยโรงงำนน้ ำตำลในประเทศดัง กล่ำ วได้เริ่ม
ดำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ในปี งบกำรเงิน 2553 ผลผลิตน้ ำตำลใน สปป. ลำว และกัมพูชำยังคงอยู่
ในระดับที่ต่ ำกว่ำจุดคุ้มทุน โดยผลผลิตน้ ำตำลในทัง้ 2 ประเทศในปี กำรผลิต 2558/2559 มีเพียง
26,000 ตัน นอกจำกนี้ กำรดำเนินงำนของบริษทั ใน สปป. ลำว และกัมพูชำยังได้รบั ผลกระทบจำก
กำรปรับลดลงอย่ำงรุนแรงของรำคำน้ำตำลด้วย ดังนัน้ บริษทั ใน สปป. ลำว และกัมพูชำจึงยังคงมีผล
กำรดำเนินงำนขำดทุนอยู่ โดยขำดทุนจำนวน 150 ล้ำนบำทในช่วงครึง่ แรกของปี งบกำรเงิน 2559
ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ในช่วงปี งบกำรเงิน 2559 ได้รบั ผลกระทบจำกผลกำรดำเนินงำน
ของธุรกิจไฟฟ้ำและเอทำนอลทีอ่ ่อนตัวลง โดยรำยได้ของบริษทั ลดลง 2% เป็ น 16,911 ล้ำนบำทใน
ปี งบกำรเงิน 2559 จำก 17,728 ล้ำนบำทในปี งบกำรเงิน 2558 อัตรำกำไรขัน้ ต้นของบริษทั เพิม่
ขึน้ มำอยู่ทร่ี ะดับ 21.5% ในปี งบกำรเงิน 2559 จำก 20.2% ในปี งบกำรเงิน 2558 จำกผลของธุรกิจ
น้ ำตำลที่มอี ตั รำกำไรขัน้ ต้นที่ดขี น้ึ ตำมรำคำน้ ำตำลที่ปรับตัวสูง ขึน้ ในขณะที่อตั รำกำไรของกลุ่ม
ธุ ร กิ จ เอทำนอลและไฟฟ้ ำปรับ ตั ว ลดลง โดยในปี งบกำรเงิ น 2559 รำคำขำยอ้ ำ งอิ ง ของ
เอทำนอลปรับตัวลดลง 8% จำกปี 2558 มำอยู่ท่รี ะดับ 23.6 บำทต่อลิตรในปี ง บกำรเงิน 2559
ในขณะทีอ่ ตั รำค่ำไฟฟ้ำลดลง 13% ตำมกำรลดลงของรำคำเชือ้ เพลิง อย่ำงไรก็ตำม อัตรำส่วนกำไร
จำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยต่อรำยได้จำกกำรขำยของบริษทั ยังคงอยูใ่ น
ระดับ ใกล้เคีย งเดิม ที่ 12.9% ในปี ง บกำรเงิน 2559 จำกกำรที่บริษัท มีค่ำ ใช้จ่ำยขำยและบริห ำร
เพิม่ ขึน้ ที่เกิดจำกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่ำใช้จ่ำยจำกกำรจัดโครงสร้ำงกำรถือหุ้นภำยในกลุ่ม
บริษทั กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ ำย (EBITDA) ของบริษทั ลดลง
3.1% เป็ น 2,551 ล้ำนบำทในปี งบกำรเงิน 2559 จำก 2,633 ล้ำนบำทในปี งบกำรเงิน 2558 กำไร
สุทธิของบริษทั ในปี งบกำรเงิน 2559 เพิม่ เป็ น 1,426 ล้ำนบำท จำก 815 ล้ำนบำทในปี งบกำรเงิน
2558 เนื่องจำกบริษทั มีกำรบันทึกกำไรจำกกำรประเมินมูลค่ำยุตธิ รรมในอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
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เครดิ ตวาระ (CreditUpdate) เป็ นขัน้ ตอนหนึง่ ในกระบวนการทบทวนอันดับเครดิตขององค์กรหรือตราสารหนี้ทที ่ ริสเรทติ้งได้ประกาศผลไปแล้ว ซึง่ โดยปกติการทบทวนดังกล่าวจะกระทาตลอดอายุของ
สัญญาหรือตราสาร และสรุปผลเมือครบรอบปี
่
ในระหว่างนัน้ หากหน่วยงานดังกล่าวออกตราสารหนี้ใหม่ หรือเมือมี
่ เหตุการณ์สาคัญทีอาจมี
่ ผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของหน่วยงานนัน้ ๆ และมีขอ้ มูลผลกระทบ
เพียงพอทีจะปรั
่ บอันดับเครดิต หรือเมือมี
่ เหตุให้ต้องยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรทติ้งจะประกาศ "เครดิตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอันดับเครดิตอาจ "เพิม่ ขึน้ " (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม"
(Affirmed) หรือ "ยกเลิก" (Cancelled)

ลงทุนจำนวน 1,138 ล้ำนบำทและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์จำนวน 75 ล้ำนบำท กำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนปกติของบริษทั ซึง่ ไม่รวมกำไร
หรือขำดทุนจำกกำรประเมินรำคำสินทรัพย์ในปี งบกำรเงิน 2559 อยูท่ ่ี 615 ล้ำนบำท ลดลงจำก 861 ล้ำนบำทในปีงบกำรเงิน 2558
อัตรำกำรก่อหนี้ของบริษทั ลดลงมำอยูท่ ร่ี ะดับ 53.1% ณ สิน้ ปี งบกำรเงิน 2559 จำกระดับ 58.1%-60.8% ในช่วงปี งบกำรเงิน 2556-2559 ซึง่ ส่วน
ใหญ่เกิดจำกกำไรจำกกำรประเมินรำคำสินทรัพย์และเปลีย่ นวิธกี ำรบันทึกบัญชีของ บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) (TSTE) จำกงบกำรเงิน
รวมเป็นส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนตำมวิธสี ว่ นได้เสีย ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของบริษทั ปรับตัวลดลงตำมวัฏจักรรำคำน้ ำตำล อัตรำส่วนกำไรก่อน
ดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสือ่ มรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำยต่อดอกเบีย้ จ่ำยของบริษทั เท่ำกับ 3.61 เท่ำในปี งบกำรเงิน 2559 จำก 3.24 เท่ำในปี งบกำรเงิน 2558
และ 4.73 เท่ำในปี งบกำรเงิน 2557 อัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อเงินกู้รวมของบริษทั เท่ำกับ 7.2% ในปี งบกำรเงิน 2559 เมื่อเทียบกับระดับ
9.2% ในปีงบกำรเงิน 2558 และ 13.4% ในปีงบกำรเงิน 2557
ทริสเรทติ้งคำดกำรณ์ว่ำผลกำรดำเนินงำนของบริษทั จะปรับตัวดีขน้ึ ในปี งบกำรเงิน 2560 ตำมกำรฟื้นตัวของรำคำน้ ำตำล ปจั จุบนั รำคำน้ ำตำล
ทรำยดิบปรับตัวสูงขึน้ มำอยูท่ ร่ี ะดับ 20 เซนต์ตอ่ ปอนด์ จำกรำคำเฉลีย่ ที่ 18.1 เซนต์ตอ่ ปอนด์ในปีงบกำรเงิน 2559 และรำคำเฉลีย่ ที่ 13.1 ในปี งบกำรเงิน
2558 รำคำน้ำตำลปรับตัวสูงขึน้ เนื่องจำกกำรลดลงของผลผลิตน้ ำตำลในประเทศผูส้ ง่ ออกรำยใหญ่หลำยประเทศ ทำให้ คำดว่ำปี กำรผลิต 2559/2560 จะ
เป็นปี ท่ี 2 ทีส่ ถำนะน้ำตำลทัวโลกอยู
่
ใ่ นภำวะขำดดุล ผูผ้ ลิตน้ำตำลในประเทศไทยหลำยรำยรวมทัง้ บริษทั มีกำรทำสัญญำขำยน้ ำตำลทรำยดิบล่วงหน้ำใน
สัดส่วน 80% ของแผนกำรขำยในปี 2560 รำคำขำยน้ำตำลตำมสัญญำล่วงหน้ำสูงกว่ำรำคำขำยเฉลีย่ ในปี กำรผลิต 2558/2559 รำว 30% รำคำขำยเฉลีย่
ทีป่ รับตัวสูงขึน้ อย่ำงมำกน่ำจะช่วยชดเชยปริมำณผลผลิตน้ ำตำลทีค่ ำดว่ำจะลดลงบำงส่วนในปี กำรผลิต 2559/2560 ได้ จำกสมมติฐำนรำคำน้ ำตำลที่
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ทำให้คำดว่ำ EBITDA ของบริษทั จะอยูท่ ป่ี ระมำณ 3,000-4,000 ล้ำนบำทต่อปี ในช่วงปี งบกำรเงิน 2560-2562 เงินลงทุนของบริษทั ในช่วง
ปีงบกำรเงิน 2560-2562 อยูท่ ป่ี ระมำณ 500-2,500 ล้ำนบำทต่อปี เมื่อพิจำรณำแผนกำรลงทุนและกำรจ่ำยเงินปนั ผลของบริษทั แล้วคำดว่ำอัตรำส่วนเงินกู้
รวมต่อโครงสร้ำงเงินทุนของบริษทั จะอยูท่ ร่ี ะดับประมำณ 50% อัตรำส่วนกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำยต่อดอกเบีย้ จ่ำย
ของบริษทั คำดว่ำจะอยูท่ ร่ี ะดับประมำณ 6-8 เท่ำและอัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อเงินกู้รวมของบริษทั จะอยูท่ ร่ี ะดับ 15%-20% ในปี งบกำรเงิน
2560-2562
ในเดือนตุลำคม 2559 กระทรวงอุตสำหกรรมได้รบั อนุ มตั ใิ นหลักกำรจำกคณะรัฐมนตรีให้ปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัตอิ ้อยและน้ ำตำลทรำย
เพือ่ ให้เกิดควำมเหมำะสมและเป็นธรรมกับทุกฝำ่ ยและเพือ่ ให้สอดคล้องกับพันธกรณีและข้อตกลงภำยใต้องค์กรกำรค้ำโลก ภำยใต้ร่ำงข้อเสนอทีจ่ ะกำลัง
จัดทำนี้ ระบบโควตำ กำรควบคุมรำคำขำยในประเทศ และเงินอุดหนุนชำวไร่ออ้ ยอำจมีกำรยกเลิก ผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงของพระรำชบัญญัตินนั ้
ยังไม่ชดั เจนในขณะนี้เนื่องจำกกำรแก้ไขยังไม่แล้วเสร็จ
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงกำรคำดกำรณ์ของทริสเรทติง้ ว่ำกลุ่มน้ ำตำลขอนแก่นจะยังคงดำรงสถำนะกำรเป็ นผูผ้ ลิต
น้ำตำลรำยใหญ่ของไทยเอำไว้ได้ ปจั จัยบวกต่ออันดับเครดิตของบริษทั มีค่อนข้ำงจำกัดในช่วงระยะสัน้ เนื่องจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษทั อยูร่ ะหว่ำง
กำรฟื้นตัวตำมวัฏจักร ในทำงตรงกันข้ำม กำรปรับลดอันดับเครดิตสำมำรถเกิดขึน้ ได้หำกอัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ลดลงหรือโครงสร้ำง
เงินทุนของบริษทั อ่อนแอลงอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ กำรลงทุนทีใ่ ช้เงินกู้จำนวนมำกและเงินสดส่วนเกินทีร่ องรับกำรชำระหนี้ทล่ี ดลงอย่ ำงต่อเนื่องก็เป็ น
ปจั จัยลบต่ออันดับเครดิตของบริษทั 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
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2563
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
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A
A
A
A
A
Stable
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ *
หน่วย: ล ้านบาท

------------------------------ ณ วันที่ 31 ตุลำคม ---------------------------2559
2558
2557
2556
2555
16,911
17,278
19,185
18,941
22,212
706
813
807
658
549
267
663
1,610
1,658
2,321
2,476
2,633
3,816
3,382
4,547
1,351
1,947
2,957
2,579
3,505
1,684
646
6,172
4,351
2,687
38,375
36,640
40,134
36,017
29,617
18,818
21,207
22,021
19,003
14,022
16,650
13,666
14,833
13,703
12,032
12.91
12.89
18.12
15.15
18.95

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

4.07
3.61

4.17
3.24

7.72
4.73

8.28
5.14

15.69
8.29

7.18

9.18

13.43

13.57

25.00

53.06

60.81

59.75

58.10

53.82

บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500, www.trisrating.com
© บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด สงวนลิขสิทธิ ์ พ.ศ. 2560 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอั นดับ
เครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ก่อน การจัดอันดับเครดิต
นี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซ้อื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกี่ยวกับคว ามเสีย่ งหรือความน่ าเชื่อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ โดยเฉพาะ
ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็นคาแนะนาเกีย่ วกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ ดั ทา หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษทั ทริส
เรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผูร้ บั ข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว
ก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอั นดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด จึงไม่รบั ประกันความ
ถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก ความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทังนี
้ ้ รายละเอียดของวิธกี ารจัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด
เผยแพร่อยูบ่ น Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html
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