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ทริสเรทติ้งคงเครดิตองคกรพรอมจัดเครดิตหุนกูใหม “บ. น้ําตาลขอนแกน” ที่ “A-/Stable”
บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ประกาศคงอันดับเครดิตองคกรของ บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-” พรอมทั้งจัดอันดับ
เครดิตหุนกูไมมีประกันในวงเงินไมเกิน 2,000 ลานบาทของบริษัทที่ระดับ “A-“ ดวยแนวโนม “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะทอนถึง
ประสบการณที่ยาวนานของบริษัทในอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายไทย ตลอดจนการบริหารโรงงานผลิตน้ําตาลที่มีประสิทธิภาพ การขยาย
กิจการไปสูธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจน้ําตาลเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และสถานะทางการเงินที่แข็งแกรง อยางไรก็ตาม การใหอันดับเครดิตยัง
พิจารณาถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับกฎระเบียบและการดําเนินโครงการลงทุนในธุรกิจออยและน้ําตาลในประเทศลาวและกัมพูชา รวมทั้งความผันผวน
ของปริมาณผลผลิตออยและราคาน้ําตาล
แนวโนมอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะทอนถึงการคาดการณของทริสเรทติ้งวากลุมน้ําตาลขอนแกนจะยังคงดํารงสถานะการ
เปนผูผลิตน้ําตาลรายใหญในอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายไทยเอาไวได โครงการปลูกออยและโรงงานน้ําตาลในประเทศลาวและกัมพูชา
คาดวาจะใชเงินลงทุนตามงบประมาณ ทั้งนี้ คาดวาบริษัทจะรักษาความแข็งแกรงของฐานะทางการเงินไดตอไปเพื่อรองรับกับความเสี่ยงของ
ธุรกิจที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในตางประเทศ
ทริสเรทติ้งกลาววา บริษัทน้ําตาลขอนแกนเปนหนึ่งในกลุมผูผลิตน้ําตาลรายใหญ 5 อันดับแรกของไทยซึ่งกอตั้งในป 2488 โดยตระกูล
ชินธรรมมิตรและคณะ ปจจุบันตระกูลชินธรรมมิตรถือหุนในบริษัทรวม 67% ของหุนทั้งหมด บริษัทเปนเจาของและบริหารโรงงานน้ําตาล 4 แหง
ในจังหวัดขอนแกน กาญจนบุรี และชลบุรี โดยมีกําลังการหีบออยรวม 66,000 ตันออยตอวัน ในชวง 5 ปที่ผานมา กลุมน้ําตาลขอนแกนสามารถ
จัดหาออยไดปละประมาณ 4-5 ลานตนออย และมีผลผลิตน้ําตาลทรายเฉลี่ย 503,000 ตันตอป ในปการผลิต 2549/2550 กลุมน้ําตาลขอนแกน
สามารถจัดหาออยคิดเปนสัดสวน 8.3% ของปริมาณออยทั้งประเทศ ถือเปนอันดับ 4 รองจากกลุมมิตรผลซึ่งมีสัดสวน 18.9% กลุมไทยรุงเรือง
18.1% และกลุมไทยเอกลักษณ 14.0% ปริมาณน้ําตาลทรายที่บริษัทผลิตไดในปการผลิต 2549/2550 มีจํานวน 533,012 ตัน เพิ่มขึ้น 30% จากป
ที่ผานมา ซึ่งสอดคลองกับการเติบโตของอุตสาหกรรม
บริ ษั ท ยั ง ได ข ยายการลงทุ น ไปยั ง ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ น้ํ า ตาลเพื่ อ ใช ป ระโยชน สู ง สุ ด จากอ อ ยอั น ประกอบด ว ยธุ ร กิ จ ผลิ ต
เอทานอลและธุรกิจผลิตกระแสไฟฟา โดยในป 2549 รายไดและกําไรจากการดําเนินงานจากเอทานอลอยูในเกณฑที่ดี คิดเปนสัดสวนประมาณ
10% ของยอดขายรวมของบริ ษั ท และประมาณ 25% ของกํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานรวมของบริ ษั ท เนื่ อ งจากการมี ป ริ ม าณ
เอทานอลที่คอนขางจํากัด แตเมื่อรัฐบาลตัดสินใจใหคงการผลิตและจําหนายน้ํามันเบนซิน 95 ตอไป การขยายตัวของอุปสงคของเอทานอลก็เริ่ม
ชะลอลง สงผลใหราคาเอทานอลลดต่ําลง
ทริสเรทติ้งรายงานวา บริษัทน้ําตาลขอนแกนมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงมาโดยตลอด อัตราสวนเงินกูรวมตอโครงสรางเงินทุนอยูใน
ระดับที่ดีอยางตอเนื่องแมวาจะปรับตัวสูงขึ้นจาก 8.25% ในป 2548 เปน 22.59% ในป 2549 โดยเปนผลมาจากการลงทุนในโครงการเอทานอล
และโรงไฟฟา ในชวง 9 เดือนแรกของป 2550 อัตราสวนดังกลาวเพิ่มขึ้นเปน 35.64% โดยเปนผลจากเงินกูระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นในชวงฤดูกาลผลิต
อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายตอรายไดจากการขายคอนขางคงที่ที่ระดับ 13%-17% ในชวง 5 ปที่ผาน
มา ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากระบบแบงปนผลประโยชนของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายไทย
เนื่องจากปริมาณออยในประเทศไทยที่มีคอนขางจํากัด กลุมน้ําตาลขอนแกนจึงไดเริ่มขยายการลงทุนทั้งในดานการปลูกออยและ
โรงงานน้ํ า ตาลไปยั ง ประเทศลาวและกั ม พู ช าในป 2549 โดยใช เ งิ น ลงทุ น รวม 4,700 ล า นบาท ซึ่ ง กลุ ม คาดว า ในป 2552 จะสามารถ
จําหนายน้ําตาลทรายดิบที่ผลิตไดไปยังกลุมประเทศยุโรปในราคาที่สูงภายใตโครงการการใหสิทธิปลอดภาษีและโควตาแกสินคานําเขาทุกชนิด
ยกเวนอาวุธแกประเทศพัฒนานอยที่สุด (Everything But Arms -- EBA) อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงทางดานการเมือง กฎระเบียบ และการ
ดําเนินงานโรงงานน้ําตาลในประเทศทั้งสองดังกลาวยังคงเปนประเด็นที่ตองใหความสําคัญ
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ปริมาณผลผลิตออยในประเทศคอนขางผันผวนเนื่องจากขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝน พื้นที่เพาะปลูก และราคาออยเมื่อเทียบกับพืชผล
เกษตรอื่นๆ อยางไรก็ตาม หลังจากที่ปริมาณออยไดลดลงอยางตอเนื่องจากระดับ 74 ลานตันออยเมื่อปการผลิต 2545/2546 มาสูระดับ 47 ลาน
ตันออยในปการผลิต 2548/2549 แลวนั้น ผลผลิตออยในปการผลิต 2549/2550 ไดปรับเพิ่มขึ้นอยางมากเปน 63.8 ลานตันเนื่องจากปริมาณ
น้ําฝนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงราคาออยขั้นตนที่สูง ทั้งนี้ คาดวาผลผลิตออยในปการผลิต 2550/2551 จะมีปริมาณอยางนอยในระดับเดียวกับปที่ผานมา
เนื่องจากปริมาณน้ําที่มีเพียงพอ แมวาน้ําตาลทรายในประเทศจะมีราคาคอนขางคงที่ ทวาราคาน้ําตาลสงออกกลับผันผวนตามอุปสงคและ
อุปทานของน้ําตาลและสินคาที่เกี่ยวของในตลาดโลก โดยราคาน้ําตาลทรายดิบของโลกไดเพิ่มขึ้นอยางมากจาก 10.67 เซนต/ปอนดในป
2547/2548 เปน 18.93 เซนต/ปอนดในเดือนกุมภาพันธ 2549 แตคอยๆ ลดลงสูระดับ 11.61 เซนต/ปอนดในเดือนกันยายน 2550 แมรายไดจาก
การขายน้ําตาลของบริษัทจะมาจากการสงออกถึงประมาณ 60% แตระบบแบงปนผลประโยชนในสัดสวน 70:30 ระหวางชาวไรออยและโรงงาน
น้ําตาลก็ชวยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ําตาลและการแข็งคาของเงินบาทลงได ทริสเรทติ้งกลาว -- จบ

------------------------------------------------บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 หามมิใหบุคคลใดใช เปดเผย ทําสําเนาเผยแพร แจกจาย หรือเก็บไวเพื่อใชในภายหลังเพื่อประโยชนใดๆ ซึ่งรายงานหรือ
ขอมูลการจัดอันดับเครดิต ไมวาทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวน และไมวาในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือดวยวิธีการใดๆ โดยมิไดรับอนุญาต การจัดอันดับเครดิตนี้มิใชคํา
แถลงขอเท็จจริง หรือคําเสนอแนะใหซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แตเปนเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความนาเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ
โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิไดเปนคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุน หรือคําแนะนําในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและขอมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่
จัดทํา หรือพิมพเผยแพรโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ไดจัดทําขึ้นโดยมิไดคํานึงถึงความตองการดานการเงิน พฤติการณ ความรู และวัตถุประสงคของผูรับขอมูลรายใดราย
หนึ่ง ดังนั้น ผูรับขอมูลควรประเมินความเหมาะสมของขอมูลดังกลาวกอนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ไดรับขอมูลที่ใชสําหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัท
และแหลงขอมูลอื่นๆ ที่เชื่อวาเชื่อถือได ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด จึงมิไดรับประกันความถูกตอง ความเพียงพอ หรือความครบถวนสมบูรณของขอมูลใดๆ ดังกลาว และ
จะไมรับผิดชอบตอความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไมถูกตอง ความไมเพียงพอ หรือความไมครบถวนสมบูรณนั้น และจะไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาด
หรือการละเวน ผลที่ไดรับ หรือการกระทําใดๆ โดยอาศัยขอมูลดังกลาว
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