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ข่าวเผยแพร่

ทริสเรทติง้ คงอ ันด ับเครดิตองค์กร & ตราสารหนี้ “บ. นํา้ ตาลขอนแก่น” ที่ “A-/Stable”
บ ริ ษั ท ท ริ ส เ ร ท ติ้ ง จํ า กั ด ป ร ะ ก า ศ ค ง อั น ดั บ เ ค ร ดิ ต อ ง ค์ ก ร แ ล ะ หุ ้น กู ้ไ ม่ มี ป ร ะ กั น ข อ ง บ ริ ษั ท
นํ้ าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “A-” ด ้วยแนวโน ้ม “Stable” หรือ “คงที”่ โดยอันดับเครดิตสะท ้อนถึงประสบการณ์
่ รุ กิจทีเ่ กีย
ทีย
่ าวนานของบริษัทในอุตสาหกรรมอ ้อยและนํ้ าตาลในประเทศไทย ตลอดจนการขยายกิจการไปสูธ
่ วเนือ
่ งกับธุรกิจ
นํ้ าตาล และผลการดําเนินงานทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพของโรงงานผลิตนํ้ าตาล ทัง้ นี้ การพิจารณาอันดับเครดิตดังกล่าวยังคํ านึงถึง
่ งทัง้ ในด ้านกฎระเบียบและจากการดําเนินธุรกิจอ ้อยและนํ้ าตาลในประเทศลาวและกัมพูชา รวมทัง้ ความผันผวนของ
ความเสีย
ราคานํ้ าตาลและปริมาณผลผลิตอ ้อยด ้วย ในขณะทีแ
่ นวโน ้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท ้อนถึงการคาดการณ์
ของทริสเรทติง้ ว่า กลุ่มนํ้ าตาลขอนแก่นจะยังคงดํ ารงสถานะการเป็ นผู ้ผลิต นํ้ าตาลรายใหญ่ของไทยเอาไว ้ได ้ ส่วนผลการ
ดําเนินงานของโรงงานนํ้ าตาลในประเทศลาวและกัมพูชานั น
้ คาดว่าจะสามารถมีผลกําไรได ้ในปี การผลิต 2556 และ 2557
ตามลําดับ ทัง้ นี้ แม ้ว่าบริษัทจะมีแผนการลงทุนในช่วงปี การผลิต 2555-2558 ก็ตาม แต่ก็คาดว่าบริษัทจะสามารถรักษาฐานะ
ทางการเงินทีแ
่ ข็งแกร่งไว ้ได ้ในระยะปานกลาง
ทริสเรทติง้ รายงานว่า บริษัทนํ้ าตาลขอนแก่นเป็ นหนึง่ ในกลุม
่ ผู ้ผลิตนํ้ าตาลรายใหญ่ของไทยซึง่ ก่อตัง้ ในปี 2488 โดย
ตระกูลชินธรรมมิตร์และคณะ ปั จจุบน
ั ตระกูลชินธรรมมิตร์ถอ
ื หุ ้นในบริษัทรวม 68.62% ของหุ ้นทัง้ หมด บริษัทเป็ นเจ ้าของและ
บริหารโรงงานนํ้ าตาล 4 แห่งในจังหวัดขอนแก่น กาญจนบุร ี และชลบุร ี โดยมีกําลังการหีบอ ้อยรวม 80,000 ตันอ ้อยต่อวัน
กลุม
่ นํ้ าตาลขอนแก่นสามารถหีบอ ้อยได ้ 7.3 ล ้านตันอ ้อยในปี การผลิต 2554/2555 และผลิตนํ้ าตาลได ้ 753,393 ตัน ซึง่ จัด
ั ส่วน 19.14% กลุม
อยูใ่ นลําดับ 4 ด ้วยส่วนแบ่งทางการตลาด 7.3% ในปี การผลิต 2554/2555 รองจากกลุม
่ มิตรผลซึง่ มีสด
่
ไทยรุง่ เรือง 18.3% และกลุม
่ ไทยเอกลักษณ์ 11.2% โรงงานของบริษัทมีประสิทธิภาพการผลิตนํ้ าตาลอยูท
่ ี่ 92.24 กิโลกรัม
(กก.) ต่อตันอ ้อยเมือ
่ วัดจากอ ้อยในเกณฑ์มาตรฐานสําหรับปี การผลิต 2554/2555 ซึง่ ดีกว่าอุตสาหกรรมโดยเฉลีย
่ ที่ 90.8
กก. ต่อตันอ ้อย
ทริสเรทติง้ กล่าวว่า ตัง้ แต่ปี 2549 บริษัทนํ้ าตาลขอนแก่นได ้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งกับธุรกิจนํ้ าตาลเพือ
่
ใช ้ประโยชน์สงู สุดจากอ ้อยอันประกอบด ้วยธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ าและธุรกิจผลิตเอทานอล โดยในช่วง 5 ปี ทีผ
่ ่านมา รายได ้
จากธุรกิจพลังงาน (ไฟฟ้ าและเอทานอล) คิดเป็ นสัดส่วนโดยเฉลีย
่ 10% ของรายได ้รวม ในขณะทีก
่ ําไรก่อนดอกเบีย
้ จ่าย
่ มราคา และค่าตัดจํ าหน่ายจากธุรกิจพลังงานคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 20% ของกําไรก่อนดอกเบีย
ภาษี ค่าเสือ
้ จ่าย ภาษี ค่า
่ มราคา และค่าตัดจําน่ายรวมในช่วงเดียวกัน
เสือ
นอกเหนือจากธุรกิจนํ้ าตาลในประเทศไทยแล ้ว กลุม
่ นํ้ าตาลขอนแก่นยังดําเนินธุรกิจนํ้ าตาลในประเทศลาวและกัมพูชา
ด ้วย โดยโรงงานนํ้ าตาลในประเทศดังกล่าวได ้เริม
่ ดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี การผลิต 2553 และมีอ ้อยป้ อนโรงงานทัง้ 2
แห่งจํ านวน 300,299 ตันอ ้อยในปี การผลิต 2554 อย่างไรก็ตาม ปริมาณอ ้อยทีห
่ บ
ี ในปี การผลิต 2555 ลดลงเป็ น 245,042
ตันเนือ
่ งจากสภาพอากาศทีไ่ ม่เอือ
้ อํานวยและการขาดแคลนแรงงานฝี มือในการปลูกและเก็บเกีย
่ ว บริษัทส่งออกนํ้ าตาลทราย
ดิบทีผ
่ ลิตจากโรงงานในประเทศลาวและกัมพูชาไปยังกลุม
่ ประเทศยุโรป ทัง้ นี้ บริษัทคาดว่าผลการดําเนินงานของโรงงานทัง้
2 แห่งนีจ
้ ะดีขน
ึ้ ในปี ถัดไป โดยโรงงานในประเทศลาวจะมีผลกําไรในปี การผลิต 2556 และโรงงานในประเทศกัมพูชาจะมีผล
กําไรในปี การผลิต 2557
เพือ
่ เป็ นการเสริมความแข็งแกร่งด ้านการจัดหาอ ้อย บริษัทนํ้ าตาลขอนแก่นได ้ย ้ายและขยายกําลังการผลิตไปยังศูนย์
้ 7,250 ล ้านบาท ศูนย์การผลิตดังกล่าว
การผลิตแห่งใหม่ในอํ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุร ี โดยใช ้เงินลงทุนทัง้ สิน
ประกอบด ้วยโรงงานนํ้ าตาล โรงงานผลิตเอทานอล โรงไฟฟ้ า โรงผลิตปุ๋ ยอินทรีย ์ และโรงผลิตก๊าซชีวภาพ โดยโครงการระยะ
แรกเริม
่ ดําเนินการผลิตในปี การผลิต 2554 และระยะที่ 2 เริม
่ ในปี การผลิต 2555 สําหรับการก่อสร ้างศูนย์การผลิตทีอ
่ ําเภอ
บ่อพลอยระยะที่ 3 รวมทัง้ โรงงานนํ้ าตาลและโรงไฟฟ้ าแห่งใหม่ทจ
ี่ ังหวัดเลยคาดว่าจะแล ้วเสร็จและเริม
่ ดําเนินการผลิตเชิง
พาณิชย์ได ้ในปี การผลิต 2556
ผลการดําเนินงานของบริษัทนํ้ าตาลขอนแก่นในช่วงปี การผลิต 2554 จนถึง 9 เดือนแรกของปี การผลิต 2555 ดีขน
ึ้ โดย
รายได ้เพิม
่ ขึน
้ 36% เป็ น 16,460 ล ้านบาทในปี การผลิต 2554 จาก 12,071 ล ้านบาทในปี การผลิต 2553 รายได ้สูงขึน
้ เป็ น
18,325 ล ้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี การผลิต 2555 ซึง่ เป็ นผลมาจากการทีศ
่ น
ู ย์การผลิตแห่งใหม่ในอําเภอบ่อพลอย
แล ้วเสร็จและทําให ้กําลังการหีบอ ้อยรวมของบริษัทเพิม
่ ขึน
้ เป็ น 80,000 ตันอ ้อยต่อวัน รวมทัง้ กําลังการผลิตไฟฟ้ าทีข
่ ายให ้แก่
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก็เพิม
่ ขึน
้ เป็ น 30 เมกะวัตต์ในปี การผลิต 2554 และ 40 เมกะวัตต์ในปี การผลิต
2555 จาก 20 เมกะวัตต์ในปี การผลิต 2553 นอกจากนี้ กําลังการผลิตเอทานอลรวมก็เพิม
่ ขึน
้ เป็ น 350,000 ลิตรต่อวันในปี การ
่ มราคาและค่าตัดจํ าหน่ายต่อ
ผลิต 2555 จาก 150,000 ลิตรต่อวันในปี ก่อน อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสือ
รายได ้จากการขายของบริษัทสูงขึน
้ เป็ น 21.8% ในปี การผลิต 2554 และ 18.32% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี การผลิต 2555
จาก 13%-15%
ในช่วงปี การผลิต 2550-2552
กระแสเงินสดของบริษัทแข็งแกร่งขึน
้ โดยอัตราส่วนเงินทุนจากการ
ดําเนินงานต่อเงินกู ้รวมเพิม
่ ขึน
้ เป็ น 23.41% ในปี การผลิต 2554 จาก 5.01% ในปี การผลิต 2553 และ 18.5% ในปี การผลิต
2552 อัตราส่วนเงินกู ้รวมต่อโครงสร ้างเงินทุนยังคงสูงเนือ
่ งจากบริษัทมีการลงทุนในหลายโครงการซึง่ รวมถึงโรงงานนํ้ าตาล
ในประเทศลาวและกัมพูชา ตลอดจนศูนย์การผลิตทีอ
่ ําเภอบ่อพลอย และโรงงานนํ้ าตาลและโรงไฟฟ้ าแห่งใหม่ทจ
ี่ ังหวัดเลย
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าวคาดว่าจะดีขน
ึ้ เมือ
่ โครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัทเริม
่ ดําเนินการผลิตเต็มกําลัง
ปริมาณผลผลิตอ ้อยและราคานํ้ าตาลในตลาดโลกมีความผันผวนเป็ นอย่างมาก ในปี การผลิต 2554/2555 ปริมาณ
ผลผลิตอ ้อยของไทยมีมากถึง 98 ล ้านตันอ ้อย ซึง่ ถือว่าสูงสุดเป็ นประวัตก
ิ ารณ์จากสภาพภูมอ
ิ ากาศทีเ่ อือ
้ อํานวยต่อการปลูก
อ ้อย รวมทัง้ จากการมีพน
ื้ ทีเ่ พาะปลูกและชาวไร่อ ้อยทีเ่ พิม
่ มากขึน
้ ราคานํ้ าตาลทรายดิบในตลาดโลกในเดือนมกราคม 2554
อยู่ในระดับสูงที่ 36.11 เซนต์/ปอนด์เนื่องจากผลผลิตทีล
่ ดลงในประเทศบราซิลและออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ระดับราคา
ปรั บตัวลดลงมาอยู่ท ี่ 28.87 เซนต์/ปอนด์ในเดือนตุลาคม 2554 จากผลผลิตนํ้ า ตาลทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของไทย ราคานํ้ าตาลในปี
2555 ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็ น 22.98 เซนต์/ปอนด์ในเดือนพฤษภาคม 2555 จาก 24.05 เซนต์/ปอนด์ในเดือนมกราคม
(ต่อหน ้า 2)

่ ขึน
้ เล็กน ้อยในช่วงทีเ่ หลือของปี 2555 จากปริมาณอ ้อยที่
2555 อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคานํ้ าตาลทรายดิบจะปรับตัวเพิม
ลดลงเนือ
่ งจากผลผลิตทีต
่ ํา่ ลงในประเทศบราซิลและอินเดีย ทริสเรทติง้ กล่าว – จบ
บริษ ัท นํา้ ตาลขอนแก่น จําก ัด (มหาชน) (KSL)
อ ันด ับเครดิตองค์กร:
อ ันด ับเครดิตตราสารหนี:้
KSL12NA: หุ ้นกู ้ไม่มป
ี ระกัน 500 ล ้านบาท ไถ่ถอนปี 2555
KSL14DA: หุ ้นกู ้ไม่มป
ี ระกัน 1,500 ล ้านบาท ไถ่ถอนปี 2557
แนวโน้มอ ันด ับเครดิต:

คงเดิมที่ Aคงเดิมที่ Aคงเดิมที่ AStable (คงที)่
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ได้จดั ทําขึน้ โดยมิได้คาํ นึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผูร้ บั ข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว
ก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จํากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาํ หรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริสเรทติง้ จํากัด จึงไม่รบั ประกัน
ความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ
หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทําใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี ารจัดอันดับเครดิตของ
บริษทั ทริสเรทติง้ จํากัด เผยแพร่อยูบ่ น Website: http://www.trisrating.com/th/ratinginformation/rating_criteria.html
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