บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
ครังที
้ ่ 55/2557

17 กันยายน 2557

อัน2011
ดับเครดิ ตองค์กร:

A

เหตุผล
ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิต องค์ก รและหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิท ธิ ไม่มีห ลัก ประกัน ชุด ป จั จุบ ันของ
บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) ทีร่ ะดับ “A” พร้อมทัง้ จัดอันดับเครดิตหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
หลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ำนบำทของบริษทั ที่ระดับ “A” เช่นกัน ทัง้ นี้ อันดับ
12 November 2011
เครดิตยังคงสะท้อนถึงประสบกำรณ์ทย่ี ำวนำนในฐำนะทีบ่ ริษทั เป็นหนึ่งในกลุม่ ผูผ้ ลิตน้ ำตำลรำยใหญ่
ของประเทศไทย ตลอดจนกำรขยำยกิจกำรไปสูธ่ ุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจน้ำตำล ทัง้ นี้ กำรพิจำรณำ
อันดับเครดิตดังกล่ำวยังคำนึงถึงควำมเสี่ยงจำกสถำนกำรณ์รำคำน้ ำตำลที่อยู่ในระดับต่ ำ รวมถึง
ควำมเสี่ยงทัง้ ในด้ำนกฎระเบียบและกำรดำเนินธุรกิจ อ้อยและน้ ำตำลในประเทศลำวและกัมพูชำ
ตลอดจนควำมผันผวนของปริมำณผลผลิตอ้อยด้วย
บริษทั น้ ำตำลขอนแก่นเป็ นหนึ่ งในผูผ้ ลิตน้ ำตำลรำยใหญ่ในประเทศไทยซึง่ ก่อตัง้ ในปี 2488
โดยตระกูลชินธรรมมิตร์และคณะ ณ เดือนเมษำยน 2557 ตระกูลชินธรรมมิตร์ถอื หุ้นในบริษทั ใน
สัดส่วนรวม 70.0% ของหุน้ ทัง้ หมด บริษทั เป็ นเจ้ำของและบริหำรโรงงำนน้ ำตำล 5 แห่งในประเทศ
ไทยโดยมีกำลังกำรหีบอ้อยรวม เท่ำกับ 103,666 ตันอ้อยต่อวัน ในช่วงปี กำรผลิต 2556/2557 ทัง้ นี้
กลุ่มน้ ำตำลขอนแก่นสำมำรถหีบอ้อยได้ 8.5 ล้ำนตันอ้อยในปี กำรผลิต 2556/2557 และผลิตน้ ำตำล
ได้ 906,122 ตัน ซึง่ จัดเป็ นกลุ่มผูผ้ ลิตน้ ำตำลรำยใหญ่อนั ดับ 4 ของประเทศไทย ด้วยส่วนแบ่งทำง
กำรตลำด 8.0% ในปี กำรผลิต 2556/2557 รองจำกกลุ่มมิตรผลซึง่ มีสว่ นแบ่งทำงกำรตลำด 20.3%
กลุม่ ไทยรุง่ เรือง 15.5% และกลุม่ ไทยเอกลักษณ์ 9.3%
ตัง้ แต่ปี 2549 บริษัท ได้ข ยำยกำรลงทุ น ไปยัง ธุ ร กิจ ที่เ กี่ย วเนื่ อ งกับ ธุ ร กิจ น้ ำ ตำลเพื่อ ใช้
ประโยชน์สงู สุดจำกอ้อย ได้แก่ ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำและเอทำนอล ในช่วงปี 2556 จนถึงช่วง 9
เดือนแรกของปี 2557 รำยได้จำกธุรกิจพลังงำน (ไฟฟ้ำและเอทำนอล) คิดเป็ นสัดส่วน 22% ของ
รำยได้รวม
นอกเหนือจำกธุรกิจน้ำตำลในประเทศไทยแล้ว กลุม่ น้ำตำลขอนแก่นยังดำเนินธุรกิจน้ ำตำลใน
ประเทศลำวและกัม พูชำด้ว ย โดยโรงงำนน้ ำตำลในประเทศดัง กล่ำวได้เริ่ม ดำเนิน กำรผลิต เชิง
พำณิชย์ในปีกำรผลิต 2553 หลังจำกทีบ่ ริษทั ประสบกับปญั หำผลผลิตอ้อยต่อไร่ตกต่ำจำกโรคระบำด
ในอ้อยเป็ นระยะเวลำหลำยปี ในช่วงปี กำรผลิต 2556/2557 ผลผลิตอ้อยในประเทศลำวและกัมพูชำ
เพิม่ ขึน้ จำกเฉลี่ย 2.9 ตันอ้อยต่อไร่ในปี กำรผลิต 2555/2556 มำอยู่ท่ี 7.9 ตันอ้อยต่อไร่ อย่ำงไร
ก็ตำม รำคำส่งออกน้ ำตำลทรำยดิบไปยังกลุ่มประเทศยุโรปลดลง 35% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี
2557 เนื่องจำกปญั หำผลผลิตล้นตลำดในกลุ่มประเทศยุโรป ท ำให้ผลประกอบกำรของบริษัทใน
ประเทศลำวและกัมพูชำยังคงขำดทุนที่ 97 ล้ำนบำทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษทั มีรำยได้รวมลดลง 20% จำกช่วงเดียวกันของปี 2556
อยูท่ ร่ี ะดับ 12,200 ล้ำนบำท กำรลดลงของรำยได้รวม มีสำเหตุหลักมำจำกปริมำณขำยน้ ำตำลลดลง
23% เหลือ 460,000 ตันในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 เนื่องจำกลูกค้ำชะลอกำรส่งมอบน้ ำตำล
ออกไปช่วงปลำยปี 2557 อย่ำงไรก็ตำม อัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำ
ตัดจำหน่ำยต่อรำยได้จำกกำรขำยของบริษทั เพิม่ ขึน้ เป็ น 24.1% จำก 14.7% ในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2556 เนื่องจำกต้นทุนกำรผลิตทีล่ ดลงจำกผลผลิตน้ำตำลต่อตันอ้อยทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจำกสภำพ
ภูมอิ ำกำศทีเ่ หมำะสมในกำรปลูกอ้อย รวมถึงกำรทีบ่ ริษทั ไม่มปี ญั หำเรื่องเครื่องจักรในช่วงกำรผลิต
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อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน
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แนวโน้ ม
อันดับเครดิ ต/
เครดิ ตพิ นิจ
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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
่ เหตุให้ตอ้ งยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรทติ้งจะประกาศ "เครดิตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอันดับเครดิตอาจ "เพิม่ ขึน้ " (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม"
(Affirmed) หรือ "ยกเลิก" (Cancelled)

อัตรำกำไรของบริษทั ทีด่ ยี งั มำจำกอัตรำกำไรของกลุ่มเอทำนอลและพลังงำนทีส่ งู ด้วย กำรทีบ่ ริษทั มีควำมสำมำรถในกำรทำกำไรดีขน้ึ ส่งผลทำให้กำไร
จำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย (EBITDA) เพิม่ ขึน้ ได้ แม้ว่ำรำยได้รวมของบริษทั จะลดลง โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557
EBITDA ของบริษทั เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยมำอยู่ท่รี ะดับ 3,158 ล้ำนบำท จำก 2,998 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 อัตรำส่วนกำไรก่อน
ดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสือ่ มรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำยต่อดอกเบีย้ จ่ำยของบริษทั ยังคงอยูใ่ นระดับทีน่ ่ำพอใจที่ 5.11 เท่ำ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557
อัตรำกำรก่อหนี้ของบริษัท อยู่ในระดับ สูง เนื่องจำกเป็ นผลของฤดูกำล โดยอัตรำส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ำงเงินทุนอยู่ท่รี ะดับ 64.15% ณ
กรกฎำคม 2557 อัตรำกำรก่อหนี้ของบริษทั คำดว่ำจะลดลงตอนสิน้ ปี 2557 เมื่อมีกำรส่งมอบน้ ำตำล ในช่วงปี กำรเงิน 2557-2559 บริษทั วำงงบลงทุนใน
โครงกำรต่ำง ๆ รวมจำนวน 2,000-3,000 ล้ำนบำทต่อปี ในกรณีทไ่ี ด้รบั ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง.4) เพื่อย้ำยโรงงำนน้ ำตำลทีจ่ งั หวัดชลบุรี
ไปยังจังหวัดสระแก้ว เมื่อพิจำรณำจำกประมำณกำร EBITDA ของบริษทั ทีป่ ระมำณ 4,000 ล้ำนบำทต่อปี คำดว่ำอัตรำส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ำงเงินทุน
ของบริษทั จะต่ำกว่ำระดับ 60% ได้ในช่วงระยะเวลำ 2-3 ปีขำ้ งหน้ำ แม้วำ่ อุตสำหกรรมน้ำตำลจะเผชิญภำวะตกต่ำตำมวัฏจักร
คำดว่ำรำคำน้ ำตำลจะยังคงอ่อนแอในช่วง 12 เดือนข้ำงหน้ำ เนื่องจำกยังมีปริมำณน้ ำตำลคงเหลือจำนวนมำกทัวโลก
่
The United States
Department of Agriculture หรือ USDA ได้คำดกำรณ์วำ่ ในฤดูกำรผลิตปี 2556/2557 จะยังคงมีอุปทำนน้ ำตำลส่วนเกินทัวโลก
่
ซึง่ เป็ นปี ท่ี 4 ทีต่ ดิ ต่อกัน
ทีเ่ กิดภำวะน้ำตำลเกินดุล โดย USDA คำดว่ำจะเกินดุลจำนวน 1.5 ล้ำนตัน สำหรับในฤดูกำรผลิต 2557/2558 USDA คำดกำรณ์ว่ำทัวโลกจะผลิ
่
ตน้ ำตำล
ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้ำที่ 175.6 ล้ำนตัน โดยคำดว่ำผลผลิตน้ำตำลทีล่ ดลงในประเทศบรำซิล จีน ปำกีสถำน และไทย จะสุทธิกบั ปริมำณน้ ำตำลทีเ่ พิม่ ขึน้
ในประเทศอินเดีย กลุม่ ประเทศในสหรำชอำณำจักรโซเวียตเดิม และกลุม่ ประเทศประชำคมยุโรป ขณะทีค่ วำมต้องกำรบริโภคน้ ำตำลคำดว่ำจะเติบโตจำก
ประเทศจีนและอินเดีย หำกเป็ นไปตำมนี้จะทำให้ปี 2557/2558 เป็ นปี แรกในรอบ 5 ปี ทเ่ี กิดภำวะน้ ำตำลขำดดุล โดย USDA คำดว่ำน้ ำตำลจะขำดดุล
จำนวน 1.1 ล้ำนตันในปี 2557/2558 อย่ำงไรก็ตำม ปริมำณน้ ำตำลคงเหลือทีม่ อี ยูจ่ ำนวน 45.5 ล้ำนตันตำมประมำณกำรของ USDA จะยังคงเป็ นปจั จัย
กดดันรำคำน้ำตำลในอนำคตอันใกล้น้ี
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงกำรคำดกำรณ์ของทริสเรทติง้ ว่ำกลุ่มน้ ำตำลขอนแก่นจะยังคงดำรงสถำนะกำรเป็ นผูผ้ ลิต
น้ำตำลรำยใหญ่ของไทยเอำไว้ได้ โดยระบบแบ่งปนั ผลประโยชน์ในอุตสำหกรรมอ้อยและน้ำตำล ตลอดจนกำรเติบโตของธุรกิจเอทำนอล และรำยได้ทค่ี งที่
จำกธุรกิจไฟฟ้ำจะช่วยรองรับกำรดำเนินงำนในช่วงวงจรขำลงของธุรกิจน้ำตำลได้

บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) (KSL)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
KSL14DA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2557
KSL15DA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2558
KSL174A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2560
KSL198A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2562
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

หน้ า 2

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

A
A
A
A
A
A
Stable

17 กันยำยน 2557

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. 2556
-ก.ค. 2557
12,200
618
1,413
2,441
2,212
43,805
26,191
14,634
24.11

------------------------------ ณ วันที่ 31 ตุลาคม --------------------------2556
2555
2554
2553
2552
18,941
658
1,643
2,566
6,172
36,017
19,003
14,150
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

12,071
338
132
580
3,325
23,153
11,578
9,934
5.05

11,671
242
908
1,413
3,821
20,418
7,552
10,800
13.83

5.12 **
5.11

7.22
5.14

14.37
8.29

15.09
8.37

2.54
2.65

9.21
8.08

11.46 **
64.15

13.51
57.32

25.00
53.82

23.41
56.74

5.01
53.82

18.71
41.15

งบการเงินรวม
ปรับอัตราส่วนให ้เป็ นตัวเลขเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง
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