ข่าวเผยแพร่
No. 98/2554
17 สงิ หาคม 2554
ทริสเรทติง้ คงอ ันด ับเครดิตองค์กร & หุน
้ กูไ้ ม่มป
ี ระก ัน “บ. นํา้ ตาลขอนแก่น” ที “A-” แนวโน้ม “Stable”
บริษั ท ทริส เรทติง้ จํ า กัด ประกาศผลการทบทวนอั น ดั บ เครดิต องค์ก รและหุ ้นกู ้ไม่ม ีป ระกัน ของ บริษั ท นํ้ า ตาล
ขอนแก่น จํ ากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “A-” ด ้วยแนวโน ้ม “Stable” หรือ “คงที”่ โดยอันดับเครดิตสะท ้อนถึงประสบการณ์ท ี่
่ รุ กิจทีเ่ กีย
ยาวนานของบริษัทในอุตสาหกรรมอ ้อยและนํ้ าตาลในประเทศไทย ตลอดจนการขยายกิจการไปสูธ
่ วเนื่องกับธุรกิจ
นํ้ าตาล และความมีประสิทธิภาพในการผลิตนํ้ าตาล ทัง้ นี้ การพิจารณาอันดับเครดิตดังกล่าวยังคํานึงถึงแผนการขยายงานของ
่ งทัง้ ในด ้านกฎระเบียบและจากการดําเนินธุรกิจอ ้อยและนํ้ าตาลในประเทศลาวและกัมพูชา รวมทัง้
บริษัท ตลอดจนความเสีย
ความผันผวนของปริมาณผลผลิตอ ้อยและราคานํ้ าตาลในตลาดโลกด ้วย
แนวโน ้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท ้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติง้ ว่ากลุม
่ นํ้ าตาลขอนแก่นจะ
ยังคงดํารงสถานะการเป็ นผู ้ผลิตนํ้ าตาลรายใหญ่ของไทยเอาไว ้ได ้ ส่วนผลการดําเนินงานของโรงงานนํ้ าตาลในประเทศลาว
และกัมพูชานัน
้ คาดว่าจะถึงจุดคุ ้มทุนในปี การผลิต 2555 ในขณะทีศ
่ น
ู ย์การผลิตแห่งใหม่ในอําเภอบ่อพลอยจะช่วยเสริมสร ้าง
่
ความแข็งแกร่งในการจั ดหาอ ้อยให ้แก่บริษัท ทัง้ นี้ คาดว่าบริษัทจะยังคงรักษาความเข ้มแข็งของฐานะการเงินเอาไว ้เพือ
่ งทีเ่ พิม
รองรับความเสีย
่ สูงขึน
้ จากการดําเนินธุรกิจนํ้ าตาลในต่างประเทศ
ทริสเรทติง้ รายงานว่า บริษัทนํ้ าตาลขอนแก่นเป็ นหนึง่ ในกลุ่มผู ้ผลิตนํ้ าตาลรายใหญ่ของไทยซึง่ ก่อตัง้ ในปี 2488
ื หุ ้นในบริษัทรวม 68% ของหุ ้นทัง้ หมด บริษัทเป็ นเจ ้าของ
โดยตระกูลชินธรรมมิตร์และคณะ ปั จจุบันตระกูลชินธรรมมิตร์ถอ
และบริหารโรงงานนํ้ าตาล 4 แห่งในจังหวัดขอนแก่น กาญจนบุร ี และชลบุร ี โดยมีกําลังการหีบอ ้อยรวม 64,000 ตันอ ้อยต่อ
วัน ในช่วง 5 ปี ทผ
ี่ า่ นมา กลุม
่ นํ้ าตาลขอนแก่นสามารถจัดหาอ ้อยได ้ปี ละประมาณ 4-5 ล ้านตันอ ้อย และมีผลผลิตนํ้ าตาลทราย
เฉลีย
่ 500,000 ตันต่อปี ในปี การผลิต 2553/2554 กลุม
่ นํ้ าตาลขอนแก่นสามารถผลิตนํ้ าตาลได ้ 622,330 ตัน คิดเป็ นสัดส่วน
6.44% ของปริมาณนํ้ า ตาลทัง้ ประเทศ ซึง่ จั ดอยู่ใ นลํ า ดับ 5 รองจากกลุ่มมิต รผลซึง่ มีสัด ส่ว น 19.34% กลุ่ม ไทยรุ่งเรือง
16.67% กลุม
่ ไทยเอกลักษณ์ 11.27% และกลุม
่ วังขนาย 7.82% โรงงานของบริษัทมีประสิทธิภาพการผลิตนํ้ าตาลอยู่ท ี่
91.01 กิโลกรัม (กก.) ต่อตันอ ้อยเมือ
่ วัดจากอ ้อยในเกณฑ์มาตรฐานสําหรับปี การผลิต 2553/2554 ซึง่ ดีกว่าอุตสาหกรรมโดย
เฉลีย
่ ที่ 89.58 กก.
่ วเนื่องกับธุรกิจนํ้ าตาลเพือ
่ ใช ้ประโยชน์
ตัง้ แต่ปี 2549 บริษัทนํ้ าตาลขอนแก่นได ้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจทีเ่ กีย
สูงสุดจากอ ้อยอันประกอบด ้วยธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ าและธุรกิจผลิตเอทานอล โดยในระหว่างปี การผลิต 2550-2552 รายได ้
่ ําไรสุทธิจาก
จากธุรกิจพลังงาน (เอทานอลและไฟฟ้ า) คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 10% ของยอดขายรวมของบริษัท ในขณะทีก
ธุรกิจพลังงานคิดเป็ นสัดส่วนถึง 29% ของกําไรสุทธิรวม ส่วนในปี การผลิต 2553 รายได ้จากธุรกิจพลังงานคิดเป็ น 8.85%
ของยอดขาย และมีกําไรสุทธิคด
ิ เป็ นสัดส่วนสูงถึง 170.57% ของกําไรสุทธิรวมเนื่องจากเกิดการขาดทุนจากการลงทุนใน
ตราสารอนุพันธ์ในธุรกิจนํ้ าตาล
ทริส เรทติง้ กล่า วว่า โรงงานนํ้ า ตาลของกลุ่ม นํ้ า ตาลขอนแก่นในประเทศลาวและกัม พูช าเริม
่ ดํ า เนิน การผลิต เชิง
พาณิชย์ในปี การผลิต 2552/2553 และมีอ ้อยป้ อนโรงงานทัง้ 2 แห่งจํานวน 102,266 ตันอ ้อยในปี การผลิต 2552/2553 และ
่ งจากการขาดแคลนแรงงานฝี มือและความ
เพิม
่ ขึน
้ เป็ น 300,299 ตันอ ้อยในปี การผลิต 2553/2554 ซึง่ ตํา่ กว่าประมาณการเนือ
ยากลําบากในการบริหารจัดการไร่อ ้อยในประเทศดังกล่าว บริษัทส่งออกนํ้ าตาลทรายดิบทีผ
่ ลิตจากโรงงานในประเทศลาว
และกัมพูชาไปยังกลุม
่ ประเทศยุโรปและคาดว่าโรงงานทัง้ 2 แห่งนี้จะสามารถผลิตนํ้ าตาลในระดับทีถ
่ งึ จุดคุ ้มทุนได ้ในปี การ
ผลิต 2554/2555
่ ย ้ายโรงงาน
เพือ
่ เป็ นการเสริม ความแข็ง แกร่ง ด ้านการจั ด หาอ ้อย บริษัท มีก ารลงทุนจํ า นวน 7,250 ล ้านบาทเพือ
นํ้ าตาลทีม
่ อ
ี ยูเ่ ดิมและขยายกําลังการผลิตไปยังศูนย์การผลิตแห่งใหม่ในอําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุร ี โดยศูนย์การผลิต
่
ดังกล่าวประกอบด ้วยโรงงานนํ้ า ตาล โรงงานผลิต เอทานอล และโรงไฟฟ้ าอย่า งละ 1 โรง ปั จ จุบัน โครงการส่วนแรกเริม
ดํ าเนิน การผลิต แล ้วในปี การผลิต 2553/2554 และคาดว่าโครงการส่วนที่ 2 จะเริม
่ ดํ า เนินงานในปี การผลิต 2554/2555
บริษัทยังเตรียมโครงการขยายกําลังการผลิตนํ้ าตาลไปยังจังหวัดเลยโดยใช ้เงินลงทุนรวมประมาณ 3,800 ล ้านบาทด ้วย โดย
โครงการนี้ประกอบด ้วยโรงงานนํ้ าตาลและโรงไฟฟ้ าอย่างละ 1 โรง ทัง้ นี้ คาดว่าโรงงานแห่งใหม่ดังกล่าวจะเริม
่ ดําเนินการ
ผลิตได ้ในปี การผลิต 2556/2557
ในปี การผลิต 2553 (พฤศจิกายน 2552-ตุลาคม 2553) บริษัทมียอดขายรวม 12,071 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ 4.81%
จากปี การผลิต 2552 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากราคาขายทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของผลิตภัณฑ์นํ้าตาลและเอทานอล อัตราส่วนกําไรจาก
่ มราคาและค่าตัดจําหน่ายต่อรายได ้จากการขายของบริษัทลดลงจาก 13.45% ในปี การผลิต 2552
การดําเนินงานก่อนค่าเสือ
เป็ น 5.05% ในปี การผลิต 2553 เนือ
่ งมาจากผลขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ตลอดจนการมีต ้นทุนวัตถุดบ
ิ ทีส
่ งู
จากการมีป ริม าณอ ้อยที่ตํ่ า กว่ า คาด ความล่ า ช ้าของโครงการบ่ อ พลอยที่เ กิน กํ า หนดไป 1 ปี และผลขาดทุ น จากการ
้ สุดเดือนเมษายน 2554)
ดําเนินงานของธุรกิจนํ้ าตาลในประเทศลาวและกัมพูชา ในช่วง 6 เดือนแรกของปี การผลิต 2554 (สิน
ยอดขายของบริษั ทอยู่ท ี่ 6,742 ล ้านบาท โดยเติบ โต 4.27% จากช่ว งเดีย วกัน ของปี ก่อนอัน เป็ นผลจากราคานํ้ า ตาลที่
เพิม
่ ขึน
้ อย่า งต่อ เนื่อ ง กํ า ไรสุท ธิข องบริษั ทในช่ว ง 6 เดือ นแรกของปี การผลิต 2554 ก็เ พิม
่ สูงขึน
้ ถึง 129.40% จากช่ว ง
เดีย วกันของปี ก่อนเป็ น 695 ล ้านบาทสาเหตุจ ากผลขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุ พันธ์ท ล
ี่ ดลงอย่างมาก ณ เดือน
เมษายน 2554 บริษัทมียอดเงินกู ้เพิม
่ ขึน
้ เป็ น 15,645 ล ้านบาทและมีอัตราส่วนเงินกู ้รวมต่อโครงสร ้างเงินทุนเพิม
่ สูงขึน
้ เป็ น
้ เพิม
่ ขึน
้ ในช่ว งฤดูกาลผลิต ทัง้ นี้ คาดว่า อัต ราส่ว น
60.24% จากการลงทุน ในโครงการทีบ
่ ่อ พลอยและการมีเงินกู ้ระยะสัน
ดังกล่าวจะปรับตัวลดลงเมือ
่ โครงการทีบ
่ อ
่ พลอยดําเนินการผลิตได ้เต็มกําลัง
(ต่อหน ้า 2)

ทริสเรทติง้ กล่าวถึงปริมาณผลผลิตอ ้อยและราคานํ้ าตาลในตลาดโลกว่ามีความผันผวนเป็ นอย่างมาก ในปี การผลิต
2553/2554 ปริม าณผลผลิต อ ้อยของไทยมีม ากถึง 95.38 ล ้านตัน อ ้อย ซึง่ ถือ ว่า สูง สุด เป็ นประวัต ก
ิ ารณ์ จ ากการมีพ ื้น ที่
้ อํานวยต่อการปลูกอ ้อย ราคานํ้ าตาลทรายดิบในตลาดโลก
เพาะปลูกและผลผลิตต่อไร่ทเี่ พิม
่ ขึน
้ รวมถึงสภาพภูมอ
ิ ากาศทีเ่ อือ
ในเดือนมกราคม 2554 อยูใ่ นระดับสูงที่ 36.11 เซนต์/ปอนด์เนือ
่ งจากผลผลิตอ ้อยทีล
่ ดลงในประเทศออสเตรเลีย และต่อมา
ปรับตัวลดลงมาอยูท
่ ี่ 26.64 เซนต์/ปอนด์ในเดือนพฤษภาคม 2554 จากผลผลิตอ ้อยทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของไทย อย่างไรก็ตาม ราคา
นํ้ าตาลกลับมาเพิม
่ สูงขึน
้ เป็ น 29.75 เซนต์/ปอนด์ในเดือนมิถุนายน 2554 และคาดว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
จากผลผลิตนํ้ าตาลของประเทศบราซิลทีต
่ ํา่ กว่าคาด – จบ
บริษ ัท นํา้ ตาลขอนแก่น จําก ัด (มหาชน) (KSL)
อ ันด ับเครดิตองค์กร:
อ ันด ับเครดิตตราสารหนี:้
ี ระกัน 780 ล ้านบาท ไถ่ถอนปี 2554
KSL11NA: หุ ้นกู ้ไม่มป
KSL12NA: หุ ้นกู ้ไม่มป
ี ระกัน 500 ล ้านบาท ไถ่ถอนปี 2555
แนวโน้มอ ันด ับเครดิต:

คงเดิมที่ Aคงเดิมที่ Aคงเดิมที่ AStable (คงที)่
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ได้จดั ทําขึนโดยมิได้คาํ นึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรายใดรายหนึง ดังนัน ผูร้ บั ข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว
ก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง จํากัด ได้รบั ข้อมูลทีใช้สาํ หรับการจัดอันดับเครดิตนีจากบริษทั และแหล่งข้อมูลอืนๆ ทีเชือว่าเชือถือได้ ดังนัน บริษทั ทริสเรทติง จํากัด จึงไม่รบั ประกัน
ความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ
หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีได้รบั หรือการกระทําใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทังนี รายละเอียดของวิธกี ารจัดอันดับเครดิตของ
บริษทั ทริสเรทติง จํากัด เผยแพร่อยูบ่ น Website: http://www.trisrating.com/th/ratinginformation/rating_criteria.html
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