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24 กันยายน 2558

อัน2011
ดับเครดิ ตองค์กร:

A

เหตุผล
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันของ บริษทั น้ ำตำล
ขอนแก่น จำกัด (มหำชน) ทีร่ ะดับ “A” พร้อมทัง้ จัดอันดับเครดิตหุน้ กู้ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน
ชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ำนบำทของบริษทั ทีร่ ะดับ “A” เช่นกัน เงินทีไ่ ด้รบั จำกกำรออกหุน้ กู้
12 November 2011
ชุดนี้จะนำไปชำระหนี้ระยะสัน้ ของบริษทั โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึง ประสบกำรณ์ ท่ยี ำวนำนใน
ธุรกิจอ้อยและน้ ำตำลทรำย ตลอดจนกำรขยำยกิจกำรไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจน้ ำตำล กำร
พิจำรณำอันดับเครดิตดังกล่ำวยังคำนึงถึงควำมเสีย่ งจำกสถำนกำรณ์รำคำน้ ำตำลทีอ่ ยูใ่ นระดับต่ ำ
รวมถึงควำมเสีย่ งจำกกำรดำเนินธุรกิจอ้อยและน้ำตำลในประเทศลำวและกัมพูชำ ตลอดจนควำมผัน
ผวนของปริมำณผลผลิตอ้อยด้วย
บริษทั น้ ำตำลขอนแก่นเป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตน้ ำตำลรำยใหญ่ในประเทศไทยซึง่ ก่อตัง้ ในปี 2488
โดยตระกูลชินธรรมมิตร์และคณะ ณ เดือนเมษำยน 2558 ตระกูลชินธรรมมิตร์ถอื หุน้ ในบริษทั ใน
สัดส่วนรวม 70.3% ของหุน้ ทัง้ หมด บริษทั เป็ นเจ้ำของและบริหำรโรงงำนน้ ำตำล 5 แห่งในประเทศ
ไทยโดยมีกำลังกำรหีบอ้อยรวม ณ เดือนพฤษภำคม 2558 เท่ำกับ 110,000 ตันอ้อยต่อวัน ทัง้ นี้
กลุม่ น้ ำตำลขอนแก่นสำมำรถหีบอ้อยได้ 8.8 ล้ำนตันอ้อยในปี กำรผลิต 2557/2558 และผลิตน้ ำตำล
ได้ 914,458 ตัน ซึ่งจัดเป็ นกลุ่มผูผ้ ลิตน้ ำตำลรำยใหญ่อนั ดับ 4 ของประเทศไทย มีสว่ นแบ่งทำง
กำรตลำด 8.3% ในปี กำรผลิต 2557/2558 รองจำกกลุ่มมิตรผลซึง่ มีสว่ นแบ่งทำงกำรตลำด 19.5%
กลุม่ ไทยรุง่ เรือง 14.3% และกลุม่ ไทยเอกลักษณ์ 9.2%
ตัง้ แต่ปีกำรเงิน 2549 บริษทั ได้ขยำยกำรลงทุนไปยังธุรกิจทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจน้ ำตำลเพื่อใช้
ประโยชน์สงู สุดจำกอ้อย ได้แก่ ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำและเอทำนอล ในช่วงปี กำรเงิน 2556-2557
รำยได้จำกธุรกิจพลังงำน (ไฟฟ้ำและเอทำนอล) คิดเป็นสัดส่วน 18% ของรำยได้รวมของบริษทั
นอกเหนือจำกธุร กิจผลิตน้ ำตำลในประเทศไทยแล้ว กลุ่มน้ ำตำลขอนแก่นยังดำเนินธุรกิจ
โรงงำนน้ ำ ตำลในประเทศลำวและกัม พูช ำด้ว ย โดยโรงงำนน้ ำ ตำลในประเทศดัง กล่ำ วได้เ ริ่ม
ดำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ในปี กำรเงิน 2553 บริษทั ลงทุนในประเทศลำวและกัมพูชำรวมประมำณ
5,200 ล้ำนบำท ปจั จุบนั ผลผลิตน้ำตำลในประเทศลำวและกัมพูชำมีจำนวนไม่มำกเมื่อเทียบกับธุรกิจ
น้ำตำลในประเทศไทย โดยตัง้ แต่เริม่ ดำเนินธุรกิจ ผลผลิตอ้อยในประเทศลำวดีขน้ึ ตำมลำดับ ในขณะ
ทีผ่ ลผลิตอ้อยในประเทศกัมพูชำยังคงต่ำกว่ำทีค่ ำดกำรณ์ไว้ ดังนัน้ ผลผลิตน้ ำตำลในทัง้ 2 ประเทศ
ในปีกำรผลิต 2557/2558 จึงมีเพียง 35,000 ตัน คิดเป็ นสัดส่วนน้อยกว่ำ 5% ของผลผลิตน้ ำตำลใน
ประเทศไทย นอกจำกนี้ กำรดำเนินงำนของบริษทั ในประเทศลำวและกัมพูชำยังลดลงในปี กำรเงิน
2558 จำกกำรลดลงของรำคำน้ ำตำล บริษทั ในประเทศลำวและกัมพูชำจึงยังคงมีผลกำรดำเนินงำน
ขำดทุนโดยขำดทุนจำนวน 204 ล้ำนบำทในช่วง 9 เดือนแรกของปีกำรเงิน 2558
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี กำรเงิน 2558 บริษทั มีรำยได้เพิม่ ขึน้ 4% เป็ น 12,728 ล้ำนบำท
เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี กำรเงิน 2557 สำเหตุหลักมำจำกปริมำณขำยน้ ำตำลทีเ่ พิม่ ขึน้
16% ในขณะทีร่ ำคำขำยเฉลีย่ น้ำตำลลดลง 9% อัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำ
และค่ำตัดจำหน่ำยต่อรำยได้จำกกำรขำยของบริษทั ในช่วง 9 เดือนแรกของปี กำรเงิน 2558 ลดลง
เป็ น 20.3% จำก 24.1% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี กำรเงิน 2557 สำเหตุหลักมำจำกรำคำน้ ำตำลที่
ลดลง ประกอบกับต้นทุนกำรผลิต ที่เพิม่ ขึ้นจำกผลผลิตน้ ำตำลต่อตันอ้อยที่ลดลงอันเนื่องมำจำก
สภำพอำกำศที่แห้งแล้ง อัตรำกำไรจำกธุรกิจเอทำนอลและไฟฟ้ำลดลงเนื่องจำกอัตรำค่ำไฟฟ้ำที่
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อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน
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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)

ลดลงและกำรซ่อมฉุ ก เฉินโรงงำนเอทำนอล อย่ำงไรก็ตำม อัตรำกำไรของธุรกิจ ไฟฟ้ำ และเอทำนอลยัง คงอยู่ในระดับที่น่ำพอใจที่ 40% และ 24%
ตำมลำดับ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี กำรเงิน 2558 กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำยของบริษทั ในช่วง 9 เดือนแรกของปี
กำรเงิน 2558 ลดลงเล็กน้อยเป็ น 3,003 ล้ำนบำท จำก 3,158 ล้ำนบำทในช่วงเดียวกันของปี กำรเงิน 2557 อัตรำส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่า
เสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายต่อดอกเบีย้ จ่ายของบริษทั ในช่วง 9 เดือนแรกของปี กำรเงิน 2558 ยังคงอยูใ่ นระดับทีน่ ่ำพอใจที่ 4.8 เท่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับ
5.1 เท่ำในช่วงเดียวกันของปี กำรเงิน 2557
อัตรำกำรก่อหนี้ของบริษทั อยูใ่ นระดับค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกผลของฤดูกำล โดยอัตรำส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้ำงเงินทุนอยูท่ ร่ี ะดับ 62.4% อัตรำกำร
ก่อหนี้ของบริษทั คำดว่ำจะลดลงตอนสิน้ ปี กำรเงิน 2558 หลังกำรทยอยส่งมอบน้ ำตำลตำมสัญญำ อัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อเงินกู้รวมของ
บริษทั ทรงตัวที่10.9% (ปรับอัตรำส่วนให้เป็ นตัวเลขเต็มปี ดว้ ยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี กำรเงิน 2558 เมื่อเทียบกับระดับ
10.3% (ปรับอัตรำส่วนให้เป็ นตัวเลขเต็มปี ดว้ ยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง) ในช่วงเดียวกันของปี กำรเงิน 2557 บริษทั วำงงบลงทุนปี ละ 1,000 ล้ำนบำท
ในช่วงปีกำรเงิน 2558-2560 ลดลงจำก 3,000-6,000 ล้ำนบำทต่อปีในปี กำรเงิน 2556-2557 เนื่องจำกบริษทั ไม่มกี ำรลงทุนขนำดใหญ่ เมื่อพิจำรณำจำก
ประมำณกำรกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสือ่ มรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำยรวมของบริษทั ทีป่ ระมำณ 3,000 ล้ำนบำทต่อปี และแผนกำรลงทุนของบริษทั
แล้ว คำดว่ำอัตรำส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ำงเงินทุนของบริษทั จะปรับตัวดีขน้ึ เป็ นลำดับ กระแสเงินสดส่วนเกินทีร่ องรับกำรชำระหนี้ ของบริษทั จะอยูใ่ น
ระดับต่ ำในปี กำรเงิน 2558 เนื่องจำกรำคำน้ ำตำลยังคงอยู่ในระดับต่ำ อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำกระแสเงินสดส่วนเกินที่รองรับกำรชำระหนี้ ของบริษทั จะ
ปรับตัวดีขน้ึ ในระยะ 2-3 ปีขำ้ งหน้ำตำมกำรฟื้นตัวของรำคำน้ำตำลและกำรลดลงของระดับหนี้
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงกำรคำดกำรณ์ของทริสเรทติง้ ว่ำกลุ่มน้ ำตำลขอนแก่นจะยังคงดำรงสถำนะกำรเป็ นผูผ้ ลิต
น้ ำตำลรำยใหญ่ของไทยเอำไว้ได้ โดยระบบแบ่งปนั ผลประโยชน์ในอุตสำหกรรมอ้อยและน้ ำตำล ตลอดจนควำมต้องกำรทีแ่ ข็งแกร่งในธุรกิจเอทำนอล
และรำยได้ทม่ี นคงจำกธุ
ั่
รกิจไฟฟ้ำจะช่วยรองรับกำรดำเนินงำนในช่วงวงจรขำลงของธุรกิจน้ำตำลได้บำงส่วน
ปจั จัยบวกต่ออันดับเครดิตของบริษทั มีคอ่ นข้ำงจำกัดในภำวะทีร่ ำคำน้ำตำลยังอยูใ่ นระดับต่ำ ในขณะทีก่ ำรปรับลดอันดับเครดิตสำมำรถเกิดขึน้ ได้
ในกรณีทร่ี ำคำน้ ำตำลตกต่ำลงอย่ำงต่อเนื่องจนส่งผลให้อตั รำกำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ลดลงจำกระดับเดิมเป็ นระยะเวลำนำน นอกจำกนี้ กำร
ลงทุนทีใ่ ช้เงินกูจ้ ำนวนมำกและกระแสเงินสดทีร่ องรับกำรชำระหนี้ทล่ี ดลงต่อเนื่องก็เป็นปจั จัยลบต่ออันดับเครดิตของบริษทั ด้วยเช่นกัน

บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) (KSL)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
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
KSL199A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2561
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
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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. 2557
-ก.ค. 2558

----------------------------- ณ วันที่ 31 ตุลาคม ---------------------------2557
2556
2555
2554
2553

12,728
631

19,185
807

18,941
658

22,212
549

16,460
463

12,071
338

1,088

1,610

1,658

2,321

1,875

132

2,324

2,957

2,579

3,505

2,829

580

760

2,687

6,172

4,351

1,387

3,325

44,985

40,134

36,017

29,617

23,820

23,153

26,147

22,021

19,003

14,022

12,085

11,578

15,759

14,833

13,703

12,032

9,214

9,934

20.34

17.95

15.15

18.95

21.74

5.05

6.28 **

6.30

7.27

14.37

15.09

2.54

4.76

4.73

5.14

8.29

8.37

2.65

10.86 **

13.43

13.57

25.00

23.41

5.01

62.39

59.75

58.10

53.82

56.74

53.82

งบการเงินรวม
ปรับอัตราส่วนให ้เป็ นตัวเลขเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง

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. 2558 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอั นดับ
เครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้ว ยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ก่อน การจัดอันดับเครดิต
นี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซ้อื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสีย่ งหรือความน่ าเชื่ อถือของตราสารหนี้นนั ้ 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 ข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมู ลดังกล่าว
ก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั 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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