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ทริสเรทติง้ คงอันดับเครดิตองค์ กรและหุ้นกู้ไม่ มีประกัน “บ. นํา้ ตาลขอนแก่ น” ที “A-/Stable”
บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ที่ระดับ
“A-” ด้ วยแนวโน้ ม “Stable” หรื อ “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะท้ อนถึงประสบการณ์ที่ยาวนานของบริ ษัทในอุตสาหกรรมอ้ อยและนํ ้าตาลใน
ประเทศไทย ตลอดจนการขยายกิจการไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจนํ ้าตาล และสถานะทางการเงินที่เข้ มแข็ง อย่างไรก็ตาม การให้ อนั ดับ
เครดิตยังพิจารณาถึงแผนการขยายงานของบริ ษัท ความเสี่ยงด้ านกฎระเบียบและความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจอ้ อยและนํ ้าตาลในประเทศ
้
นผวนของปริ มาณผลผลิตอ้ อยและราคานํ ้าตาลในตลาดโลก
ลาวและกัมพูชา รวมทังความผั
แนวโน้ มอันดับเครดิต “Stable” หรื อ “คงที่” สะท้ อนถึงการคาดการณ์ของทริ สเรทติ ้งว่ากลุ่มนํ ้าตาลขอนแก่นจะยังคงดํารงสถานะการ
เป็ นผู้ผลิตนํ ้าตาลรายใหญ่ในอุตสาหกรรมอ้ อยและนํ ้าตาลไทยเอาไว้ ได้ ผลผลิตนํ ้าตาลทรายของบริ ษัทในช่วงปี 2552-2553 ที่ลดลงจากผลของ
การย้ ายโรงงานคาดว่าจะได้ รับการชดเชยจากราคานํ ้าตาลที่อยู่ในระดับสูง โครงการปลูกอ้ อยและโรงงานนํ ้าตาลในประเทศลาวและกัมพูชา
คาดว่าจะเริ่ มดําเนินการได้ ในช่วงปลายปี 2552 ตามแผน ทังนี
้ ้ คาดว่าบริ ษัทจะยังคงรักษาความเข้ มแข็งของฐานะทางการเงินเอาไว้ ได้ เพื่อ
รองรับความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ
้
2488 โดยตระกูลชินธรรม
ทริ สเรทติ ้งรายงานว่า บริ ษัทนํ ้าตาลขอนแก่นเป็ นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตนํ ้าตาลรายใหญ่ของไทยซึ่งก่อตังในปี
มิตร์ และคณะ ปั จจุบนั ตระกูลชินธรรมมิตร์ ถือหุ้นในบริ ษัทรวม 68.3% ของหุ้นทังหมด
้
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของและบริ หารโรงงานนํ ้าตาล 4 แห่งใน
จังหวัดขอนแก่น กาญจนบุรี และชลบุรี โดยมีกําลังการหีบอ้ อยรวม 66,000 ตันอ้ อยต่อวัน ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา กลุ่มนํ ้าตาลขอนแก่นสามารถ
จัดหาอ้ อยได้ ปีละประมาณ 4-5 ล้ านตันอ้ อย และมีผลผลิตนํา้ ตาลทรายเฉลี่ย 500,000 ตันต่อปี ในปี การผลิต 2551/2552 กลุ่มนํา้ ตาล
ขอนแก่นสามารถจัดหาอ้ อยคิดเป็ นสัดส่วน 6.74% ของปริ มาณอ้ อยทังประเทศ
้
ถือเป็ นอันดับ 4 รองจากกลุ่มมิตรผลซึง่ มีสดั ส่วน 17.95% กลุ่ม
ไทยรุ่งเรื อง 17.65% และกลุม่ ไทยเอกลักษณ์ 14.45%
ทริ สเรทติ ้งกล่าวว่า ตังแต่
้ ปี 2549 บริ ษัทนํ ้าตาลขอนแก่นยังได้ ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจนํ ้าตาลเพื่อใช้ ประโยชน์
สูงสุดจากอ้ อยอันประกอบด้ วยธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ าและธุรกิจผลิตเอทานอล โดยในปี 2551 รายได้ จากเอทานอลคิดเป็ นสัดส่วน 8% ของ
ยอดขายรวมของบริ ษัท เพิ่มขึ ้นจาก 4% ในปี 2550 จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ ้นของนํ ้ามันแก๊ สโซฮอลเนื่องจากราคานํ ้ามันที่อยู่ในระดับสูง อัตราส่วน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายต่อรายได้ จากการขายค่อนข้ างคงที่ที่ระดับ 13%-17% ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ซึ่ง
ส่วนหนึง่ เป็ นผลมาจากระบบแบ่งปั นผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมอ้ อยและนํ ้าตาลไทย
โรงงานนํ ้าตาลแห่งใหม่ของกลุม่ นํ ้าตาลขอนแก่นที่ประเทศลาวและกัมพูชาได้ ผ่านการทดสอบเครื่ องจักรเรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อต้ นปี 2552
และคาดว่าจะเริ่ มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ ในปี การผลิต 2552/2553 โดยทัง้ 2 โครงการมีเงินลงทุนรวม 4,700 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ เครื่ องจักร
บางส่วนที่ใช้ ในโรงงานทัง้ 2 แห่งย้ ายมาจากโรงงานของบริ ษัทที่ชลบุรี จึงส่งผลให้ กําลังการหีบอ้ อยรวมภายในประเทศของกลุ่มในปี การผลิต
2551/2552 ลดตํ่าลง โดยปริ มาณนํ ้าตาลทรายที่บริ ษัทผลิตได้ ในปี การผลิต 2551/2552 มีจํานวน 495,603 ตัน ลดลง 18% จากปี ที่ผ่านมา
ในขณะที่ปริ มาณการผลิตนํ ้าตาลทรายของทังประเทศลดลงเพี
้
ยง 8% บริ ษัทคาดว่าจะสามารถส่งออกนํ ้าตาลทรายดิบที่ผลิตจากโรงงานในลาว
และกัมพูชาไปยังกลุ่มประเทศยุโรปในราคาที่สงู กว่าราคาตลาดโลกภายใต้ โครงการการให้ สิทธิปลอดภาษี และโควต้ าแก่สินค้ านําเข้ าทุกชนิด
ยกเว้ นอาวุธแก่ประเทศพัฒนาน้ อยที่สดุ (Everything But Arms -- EBA) อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงทางด้ านการเมือง กฎระเบียบ และการ
ดําเนินงานโรงงานนํ ้าตาลในประเทศทังสองดั
้
งกล่าวยังเป็ นประเด็นที่ต้องเฝ้ าระวัง นอกจากการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศแล้ ว บริ ษัทยัง
วางแผนจะขยายธุรกิจนํ ้าตาลในจังหวัดกาญจนบุรีด้วยโดยใช้ งบลงทุน 7,250 ล้ านบาทในการย้ ายโรงงานนํ ้าตาลที่มีอยู่เดิมไปยังที่ตงแห่
ั ้ งใหม่
าลังการหีบอ้ อยเพิ่ม และสร้ างโรงงานผลิตเอทานอลและโรงไฟฟ้ าขนาด 90 เมกะวัตต์ ทังนี
้ ้
ในอําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี รวมทังขยายกํ
้
คาดว่าโครงการส่วนแรกจะก่อสร้ างแล้ วเสร็จภายในปี 2553 และส่วนที่ 2 จะเสร็จภายในปี 2554
(ต่อหน้ า 2)

บริ ษัทนํ ้าตาลขอนแก่นมีฐานะทางการเงินที่ดีมาโดยตลอด โดย ณ เดือนเมษายน 2552 บริ ษัทมียอดเงินกู้รวม 7,966 ล้ านบาท และมี
ส่วนของทุน 10,880 ล้ านบาท อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ างเงินทุนเพิ่มขึ ้นจาก 32.85% ในปี 2551 เป็ น 42.27% ณ เดือนเมษายน 2552
จากผลของการใช้ เงินลงทุนในประเทศลาวและกัมพูชา รวมถึงการมีหนี ้เงินกู้ระยะสันที
้ ่เพิ่มขึ ้นในช่วงฤดูการผลิต ทังนี
้ ้ คาดว่าอัตราส่วนดังกล่าว
จะปรับตัวสูงขึ ้นเล็กน้ อยระหว่างปี 2553-2554 ในช่วงที่มีการพัฒนาโครงการนํ ้าตาลแห่งใหม่ในจังหวัดกาญจนบุรี
ทริ สเรทติ ้งกล่าวถึงปริ มาณผลผลิตอ้ อยในประเทศว่าค่อนข้ างผันผวนเป็ นอย่างมากมาโดยตลอดซึ่งขึ ้นอยู่กับปริ มาณนํ ้าฝน พื ้นที่
เพาะปลูก และราคาอ้ อยเมื่อเทียบกับพืชผลทางการเกษตรประเภทอื่นๆ ผลผลิตอ้ อยในปี การผลิต 2551/2552 อยู่ในระดับ 66.5 ล้ านตัน ลดลง
9.3% จากปี ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้ คาดว่าผลผลิตอ้ อยในปี การผลิต 2552/2553 จะมีปริ มาณอย่างตํ่าไม่น้อยกว่าในปี ก่อน อย่างไรก็ตาม ราคานํ ้าตาล
ทรายดิบในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ ้นจาก 13 เซนต์/ปอนด์ในช่วงปลายปี 2551 เป็ นประมาณ 17 เซนต์/ปอนด์ในเดือนมิถนุ ายน 2552 จากผล
ของการขาดแคลนผลผลิตนํ ้าตาลในประเทศอินเดียและประเทศอื่นๆ เป็ นสําคัญ ทังนี
้ ้ คาดว่าราคานํ ้าตาลจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงเช่นนี ้ต่อไป
ในปี การผลิตหน้ า – จบ
บริษัท นํา้ ตาลขอนแก่ น จํากัด (มหาชน) (KSL)
อันดับเครดิตองค์ กร:
อันดับเครดิตตราสารหนี:้
KSL10NA: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 1,000 ล้ านบาท ไถ่ถอนปี 2553
KSL11NA: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 780 ล้ านบาท ไถ่ถอนปี 2554
KSL12NA: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 500 ล้ านบาท ไถ่ถอนปี 2555
แนวโน้ มอันดับเครดิต:

คงเดิมที่ Aคงเดิมที่ Aคงเดิมที่ Aคงเดิมที่ AStable (คงที่)

------------------------------------------------------------------------บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด สงวนลิขสิทธิ พ.ศ. 2552 ห้ ามมิให้ บคุ คลใด ใช้ เปิ ดเผย ทําสําเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรื อเก็บไว้ เพื่อใช้ ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึง่ รายงานหรื อข้ อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่า
ทังหมดหรื
้
อแต่เพียงบางส่วน และไม่ว่าในรู ปแบบ หรื อลักษณะใดๆ หรื อด้ วยวิธีการใดๆ โดยมิได้ รับอนุญาต การจัดอันดับเครดิตนี ้มิใช่คําแถลงข้ อเท็จจริ ง หรื อคําเสนอแนะให้ ซื ้อ ขาย หรื อถือตราสารหนี ้ใดๆ
แต่เป็ นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรื อความน่าเชื่อถือของตราสารหนี ้นั ้นๆ หรื อของบริษัทนันๆ
้ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี ้มิได้ เป็ นคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุน หรื อคําแนะนํา
ในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้ อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดั ทํา หรื อพิมพ์เผยแพร่ โดย บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด ได้ จดั ทําขึ ้นโดยมิได้ คํานึงถึงความต้ องการด้ านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และ
วัตถุประสงค์ของผู้รับข้ อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รับข้ อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้ อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด ได้ รับข้ อมูลที่ใช้ สําหรับการจัดอันดับเครดิตนี ้จาก
บริษัทและแหล่งข้ อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด จึงมิได้ รับประกันความถูกต้ อง ความเพียงพอ หรื อความครบถ้ วนสมบูรณ์ของข้ อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความ
สูญเสีย หรื อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถกู ต้ อง ความไม่เพียงพอ หรื อความไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รับผิดชอบต่อข้ อผิดพลาด หรื อการละเว้ น ผลที่ได้ รับ หรื อการกระทําใดๆ โดยอาศัย
ข้ อมูลดังกล่าว

2

