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A
Stable
ตราสารหนี
(มีประกัน/
ไม่มีประกัน)
-/A-

เหตุผล
ทริสเรทติงปรับเพิม อันดับเครดิตองค์กรและหุหุ้นกู้ไม่ม ปี ระกันของ บริษทั นํ า ตาลขอนแก่น
จํากัด (มหาชน) เป็ นระดับ “A” จากเดิมทีร ะดับ “A-” สืบเนืองจาก
งจากสถานะทางธุรกิจทีแ ข็งแกร่งขึน
หลังจากประสบความสําเร็จในการเปิ ดโรงงานนํนํ าตาลแห่งใหม่ทอี ําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
รวมทัง มีสดั ส่วนรายได้จากธุรกิจพลังงานเพิม ขึน ทัง นี อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงความเป็ นหนึง
ในกลุ่มผูผ้ ลิตนํ าตาลรายใหญ่ของประเทศไทย ตลอดจนการขยายกิ
ารขยายกิจการไปสู่ธุรกิจทีเ กีย วเนืองกับ
ธุรกิจนํ าตาล ทัง นี การพิจารณาอันดับเครดิตดังกล่าวยังคํานึงถึงความเสีย งทัง ในด้านกฎระเบียบ
และการดํา เนินธุ รกิจ อ้อ ยและนํ
และนํ า ตาลในประเทศลาวและกัม พูช า รวมทัง ความผันผวนของราคา
นําตาลและปริมาณผลผลิตอ้อยด้วย
บริษทั นํ า ตาลขอนแก่นก่อตัง ในปี 2488 โดยตระกูลชินธรรมมิตร์และคณะ ปจั จุบ ันตระกูล
ชินธรรมมิตร์ถือหุ้นในบริษัทรวม 70.0% ของหุ้นทัง หมด บริษัทเป็ นเจ้าของและบริหารโรงงาน
นํ า ตาล 5 แห่ ง ในประเทศไทย
ประเทศไทย โดยมีกํ า ลัง การหีบ อ้อ ยรวม 92,000 ตันอ้อยต่ อ วัน กลุ่ ม นํ า ตาล
ขอนแก่นสามารถหีบอ้อยได้ 7.7 ล้านตันอ้อยในปี การผลิต 2555/2556 และผลิตนําตาลได้ 738,952
ตัน ซึงจัดเป็ นกลุ่มผู้ผลิตนํ าตาลรายใหญ่ อนั ดับ 4 ของประเทศไทย ด้วยส่วนแบ่ งทางการตลาด
7.4% ในปี การผลิต 2555/2556 รองจากกลุ่มมิตรผลซึง มีส่สว่ นแบ่งการตลาด 19.9% กลุ่มไทยรุ่งเรือง
16.3% และกลุ่มไทยเอกลักษณ์ 9.3%
ตัง แต่ ปี 2549 บริษ ัทได้ ข ยายการลงทุ นไปยัง ธุ รกิจ ทีเ กียวเนื อ งกับ ธุ ร กิจ นํ า ตาลเพือ ใช้
ประโยชน์สงู สุดจากอ้อยอันประกอบด้วยธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ าและเอทานอล
และเอ
โดยในช่วง 5 ปี ทผี ่าน
้
มา รายได้จากธุรกิจพลังงาน (ไฟฟาและเอทานอล) คิดเป็ นสัดส่วนโดยเฉลี
น
ย 10% ของรายได้รวม
ในขณะทีกํก าํ ไรก่อนดอกเบีJยจ่าย ภาษี ค่าเสือN มราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) จากธุรกิจพลังงาน
คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 20% ของ EBITDA รวมของบริษทั ปจั จุบนั ธุรกิจนํ าตาลในประเทศลาวและ
กัม พูช ามีสดั ส่ ว นไม่ม ากเมือเทีย บกับ ธุ ร กิจ นํ า ตาลในประเทศไทย
ในประเทศไทย โดยผลผลิตนํ า ตาลในทัง 2
ประเทศในปี การผลิต 2555/2556 มีเพียง 35,000 ตัน คิดเป็ นสัดส่วนน้อยกว่า 5% ของผลผลิต
นําตาลในประเทศไทย ทัง นี บริษทั คาดว่าผลการดําเนินงานของ
งานของโรงงานของบริษทั ในทัง 2 ประเทศ
นีจะถึงจุดคุม้ ทุนในปี การผลิต 2556/2557
จากพืนทีป ลูกและปริมาณอ้อยทีม จี าํ กัดในเขตพืน ทีโ รงงานนํ าตาลเดิม บริษทั ได้สร้างศูนย์การ
ผลิตแห่งใหม่ในอําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้เงิ
เงินลงทุ
ลง น 7,250 ล้านบาท หลังจากศูนย์
การผลิตนํ า ตาลและเอทานอลสร้
สร้า งเสร็จ ในเดือ นตุ ลาคม 2555 ทํา ให้กํา ลัง การหีบ อ้อยของกลุ่ม
เพิม ขึน 43.8% จาก 64,000 ตันต่อวันเป็ น 92,000 ตันต่อวัน ส่วนแบ่งการผลิตของบริษทั ก็เพิม ขึน
จาก 6.4% ในปี การผลิต 2553/2554 เป็ น 7.4% ในปี การผลิ
การผลิต 2555/2556 และกํา ลัง การผลิต
เอทานอลรวมก็เพิม ขึน มากกว่าเท่าตัว คือจาก 150,000 ลิตรต่อวันเป็ น 350,000 ลิตรต่อวัน
แม้ว่าราคานําตาลลดลง แต่ผลการดํ
ผลการดําเนินงานของบริษทั ในช่วงปี การเงิน 2555-2556 ก็ยงั คง
อยูใ่ นระดับทีน ่ าพอใจ โดยบริษทั มีรายได้เพิม ขึน 35% เป็ น 22,212 ล้านบาทในปี การเงิน 2555 จาก
16,460 ล้านบาทในปี การเงิน 2554 เนืองจากศูนย์การผลิตแห่งใหม่ในจั
น งหวัดกาญจนบุรแี ละจังหวัด
เลยเริม เปิ ดดําเนินการ EBITDA ในปี การเงิน 2555 สูงขึน เป็ น 4,580 ล้านบาทจาก 3,891 ล้านบาท
ในปี 2554 EBITDA จากธุรกิจเอทานอลและไฟฟ
ทานอลและไฟฟ้ าเพิม ขึน จาก 500 ล้านบาทในปี 2554 เป็ น 1,000
ล้านบาทในปี 2555 โดยปริมาณขายเอทานอลเพิ
ขายเอทานอลเพิม ขึน มากกว่า 200% จากกําลังการผลิตทีเ พิม ขึนใน

ศูนย์การผลิตทีบ ่อพลอยและความต้องการใช้เอทานอลที
เอทานอลทีเ พิม ขึน หลังจากมีการยกเลิกการใช้นํามันเบนซิน 91 ตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2556
โครงสร้างเงินทุนของบริษทั ค่อนข้างคงที โดยอั
โดย ตราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนอยูท่ รี ะดับ 50%-55%
% ในแต่ละปี การเงินซึงสิน สุด ณ วันที 31
ตุลาคม ส่วนในระหว่างปี 2557 ถึง 2559 บริษทั มีแผนลงทุนในโครงการต่าง ๆ ประมาณ 2,000 ล้านบาท ถึง 3,000 ล้านบาทต่อปี เมือ พิจารณาจากการ
คาดการณ์ EBITDA ประมาณ 3,000 ล้านบาท ถึง 4,000 ล้านบาทต่อปี คาดว่าบริษทั ยังคงสามารถรั
ารถรักษาระดับเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนทีร ะดับนี
ต่อไปได้
ปริมาณผลผลิตอ้อยและราคานํ าตาลในตลาดโลกมีความผันผวนเป็ นอย่างมาก ในปี การผลิต 2555/25566 ปริมาณผลผลิตอ้อยของไทยมีจํานวน
100 ล้านตันอ้อย ซึงเพิม ขึน จาก 98 ล้านตันในปี การผลิต 2554/2555 ส่วนราคานํ าตาลทรายดิบในตลาดโลกซึซึงหลังจาก
จากเพิม ขึน ไปอยู่ในระดับสูงสุดที
36.11 เซนต์/ปอนด์ในเดือนมกราคม 2554 แล้วก็ปรับตัว ลดลงมาอยู่ที 18-19 เซนต์/ปอนด์ ตัง แต่ เดือนมกราคม 2556 เป็ นต้นมาเนืองจากปริมาณ
ผลผลิตนําตาลในประเทศผูผ้ ลิตรายใหญ่ของโลกปรั
ปรับตัวเพิม ขึน
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
คงที” สะท้อนถึงการคาดการณ์ ของทริสเรทติงว่ากลุ่มนํ าตาลขอนแก่นจะยังคงดํารงสถานะการเป็ นผูผ้ ลิต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที
นํ าตาลรายใหญ่ ของไทยเอาไว้ได้ โดยระบบแบ่
บบแบ่ งปนั ผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมอ้
สาหกรรม อยและนํ าตาลและการเติ
รเติบโตของธุรกิจเอทานอลและไฟฟ้าจะช่วย
รองรับการดําเนินงานในช่วงวงจรขาลงของธุ
ขาลงของธุรกิจนําตาลได้

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) (KSL
KSL)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี :
KSL14DA: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2557
KSL15DA: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2558
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

A
A
A
Stable

หน้ า 2
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นทีสาํ คัญ *
หน่วย: ล ้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ
ดอกเบียJ จ่ายรวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดําเนินงาน
เงินทุนจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายฝา่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสือN มราคา
และค่าตัดจําหน่ าย/รายได้จากการขาย (%)
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกําไรก่อนดอกเบียJ จ่าย ภาษี ค่าเสือN มราคา
และค่าตัดจําหน่ าย/ดอกเบียJ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดําเนินงาน/เงินกูร้ วม (%)
อัตราส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้างเงินทุน (%)
*
**

พ.ย. 2555
-ก.ค. 2556
15,345
498
1,560
2,298
4,925
37,228
20,188
12,099
14.74

---------------------------------- ณ วันที 31 ตุลาคม ---------------------------2555
2554
2553
2552
2551
22,212
549
2,354
3,505
4,351
29,617
14,022
12,032
18.44

16,460
463
1,890
2,829
1,387
23,820
12,085
9,214
21.80

12,071
338
159
580
3,325
23,153
11,578
9,934
5.05

11,517
242
901
1,397
3,821
20,512
7,552
10,894
13.45

10,768
214
860
1,321
2,390
16,985
5,116
10,457
14.20

7.32 **
6.03

14.50
8.35

15.16
8.41

2.67
2.73

9.15
8.05

10.46
8.61

11.38 **
59.01

25.00
53.82

23.41
56.74

5.01
53.82

18.50
40.94

25.82
32.85

งบการเงินรวม
ยังไม่ได ้ปรับอัตราส่วนให ้เป็ นตัวเลขเต็มปี
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© บริษทั ทริสเรทติงJ จํากัด สงวนลิขสิทธิ a พ.ศ. 2556 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทําสํา เนาเผยแพร่ แจกจ่า ย หรือเก็บไว้เพืNอใช้ในภายหลังเพืNอประโยชน์ใดๆ ซึNงรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับ
เครดิต ไม่วา่ ทังหมดหรื
J
อแต่เพียงบางส่วน และไม่วา่ ในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้
อด้วยวิธกี ารใดๆ โดยมิได้รบั อนุญาต การจัดอันดับเครดิตนีJมใิ ช่คาํ แถลงข้อเท็จจริง หรือคํา เสนอแนะให้ซJือ ขาย หรือ
ถือตราสารหนีJ ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกีNยวกับความเสีNยงหรือความน่ า เชืNอถือของตราสารหนีJนันJ ๆ หรือของบริษทั นันJ ๆ โดยเฉพาะ ความเห็
ควา มเห็นทีรN ะบุในการจัดอันดับเครดิตนีJมไิ ด้เป็ นคํา แนะนํ า
เกียN วกับการลงทุน หรือคําแนะนําในลักษณะอืนN ใด การจัดอันดับและข้อมูลทีปN รากฏในรายงานใดๆ ทีจN ดั ทํา หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติJง จํากัด ได้จดั ทํา ขึJนโดยมิไ ด้คํานึงถึงความต้องการ
ด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผูรัร้ บั ข้อมูลรายใดรายหนึNง ดังนันJ ผูร้ บั ข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติงJ จํากัด ได้
ไ รบั ข้อมูล
ทีใN ช้สําหรับการจัดอันดับเครดิตนีJจากบริษทั และแหล่งข้อมูลอืนN ๆ ทีเN ชืNอว่าเชืNอถือได้ ดังนันJ บริษทั ทริสเรทติJง จํา กัด จึงไม่
งไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
ใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
รณ์นันJ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการ
ละเว้นผลทีไN ด้รบั หรือการกระทําใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่า ว ทังJ นีJ รายละเอียดของวิธกี ารจัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติJง จํากัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating
information/rating_criteria.html
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บริ ษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
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