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เหตุผล
ทริส เรทติ้งคงอัน ดับ เครดิต องค์ก รและหุ้น กู้ไ ม่ม ีป ระกัน ของ บริษัท เบอร์ล่ี ยุ ค เกอร์ จ ำกัด
(มหำชน) ทีร่ ะดับ “A+” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถำนะกำรแข่งขันทีแ่ ข็งแกร่งในธุรกิจหลักของบริษทั
ตลอดจนกำรมีธุรกิจทีห่ ลำกหลำยพร้อมตรำสินค้ำที่มชี ่อื เสียง รวมถึงควำมสัมพันธ์ทแ่ี ข็งแกร่งระหว่ำง
บริษทั กับพันธมิตรธุรกิจและกลุ่มลูกค้ำ กำรพิจำรณำอันดับเครดิตยัง12
คำนึNovember
งถึง ยอดขำยที2011
่แข็งแกร่งของ
บริษัทที่เติบโตจำกทุกสำยผลิตภัณฑ์ และโอกำสทำงกำรเติบโตในประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มสมาคม
ประชาชาติแห่ งเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ ห รืออาเซีย นด้ว ย อย่ างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่ าวมี
ข้อจำกัดบำงประกำรจำกภำวะกำรแข่งขันทีร่ ุนแรง รวมถึงควำมผันผวนของรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ ภำระ
หนี้ท่เี พิม่ สูงขึ้น เนื่องจำกกำรก่อหนี้เพื่อ กำรขยำยกิจกำรและควำมเสี่ย งจำกกำรดำเนินงำนในตลำด
ต่ำงประเทศ
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์มปี ระวัตกิ ำรประกอบธุรกิจในประเทศไทยทีย่ ำวนำนกว่ำ 1 ศตวรรษ ทัง้ นี้
กำรเปลี่ยนแปลงครัง้ สำคัญเกิดขึ้นในปี 2544 เมื่อ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด เข้ำมำเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษทั โดย ณ เดือนมีนำคม 2556 กลุ่มบริษทั ทีซซี มี สี ดั ส่วนกำรถือหุน้ 70.06% ของหุน้ ทัง้ หมดของ
บริษัท ทัง้ นี้ กลุ่ ม บริษัท ทีซีซีเ ป็ น กลุ่ ม ธุ ร กิจ ขนำดใหญ่ ข องไทยที่ป ระกอบธุ ร กิจ ในอุ ต สำหกรรม
หลำกหลำยประเภทโดยมี บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหำชน) เป็นบริษทั ในเครือรำยสำคัญทีด่ ำเนิน
ธุรกิจเครือ่ งดืม่
ธุรกิจของบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ครอบคลุมกำรจัดจำหน่ ำยและกำรผลิตสินค้ำของบริษัทเองและ
ให้บริกำรจัดจำหน่ ำยและผลิตสินค้ำ ให้แก่ บริษัทอื่น ๆ ปจั จุบนั ธุรกิจหลักของบริษัท แบ่งเป็ น 4 กลุ่ ม
ได้แก่ 1) กลุ่มธุรกิจด้ำนบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึง่ จำหน่ ำยสินค้ำบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทขวดแก้วและกระป๋องอลูมเิ นียม
2) กลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนอุปโภคบริโภค ซึง่ ทำกำรผลิต ทำกำรตลำด และจำหน่ ำยสินค้ำอุปโภคและ
บริโภคทัง้ ประเภทอำหำรและของใช้ 3) กลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนสุขภำพและด้ำนเทคนิค ซึ่งเน้นสินค้ำ
ด้ำนเวชภัณฑ์ รวมถึงเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ สินค้ำเคมีภณ
ั ฑ์ พเิ ศษเพื่อใช้ในอุตสำหกรรม
และอำหำร สินค้ำและอุปกรณ์กรำฟิก อุปกรณ์เครือ่ งเขียน และอื่นๆ 4) ธุรกิจอื่น ๆ ซึง่ ประกอบด้วยกลุ่ม
ธุรกิจต่ำงประเทศ ร้ำนหนังสือ เอเซีย บุ๊คส และธุรกิจสำรสนเทศ ในปี 2555 บริษัทมียอดขำยทัง้ สิ้น
37,429 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 20% จำกปี 2554 เนื่องจำกกำรเติบโตในทุกสำยธุรกิจหลัก โดยกลุ่มธุรกิจด้ำน
บรรจุภณ
ั ฑ์เป็นสำยธุรกิจทีส่ ร้ำงรำยได้ให้แก่บริษทั สูงสุดคิดเป็ น 45% ของยอดขำยรวม อีก 29.5% มำ
จำกรำยได้จำกกลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนอุปโภคบริโภค และ 21.5% เป็ นรำยได้จำกกลุ่มเวชภัณฑ์รวม
กับกลุ่มสินค้ำเทคนิค นอกจำกนี้ กลุ่มธุรกิจด้ำนบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั เป็นธุรกิจหลักทีส่ ร้ำงกำไรให้แก่บริษทั ด้วย
โดย 60% ของกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ ำย (EBITDA) มำจำกกลุ่ม
ธุรกิจนี้
สถำนะทำงธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษทั ได้รบั แรงเสริมจำกควำมหลำกหลำยของธุรกิจและแหล่ง
รำยได้ บริษัทเป็ น 1 ในผูผ้ ลิต 2 รำยใหญ่ในประเทศในธุร กิจบรรจุภณ
ั ฑ์และธุรกิจสินค้ำอุปโภคและ
บริโภค ธุรกิจสินค้ำบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั ได้รบั แรงหนุ นจำกควำมต้องกำรสินค้ำจำนวนมำกอย่ำ งต่อเนื่องของ
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมำณ 40% ของยอดขำยสินค้ำบรรจุภณ
ั ฑ์ นอกจำกนี้ คำด
ว่ำกำรประสำนพลังทำงธุรกิจจะเพิม่ ขึน้ จำกกำรทีก่ ลุ่มบริษทั ทีซซี ซี ้อื กิจกำร Fraser and Neave Limited
ซึ่งเป็ น บริษัทที่ม ีฐำนกำรดำเนินงำนในประเทศสิงคโปร์ท่ีประกอบธุร กิจในอุต สำหกรรมหลำกหลำย
ประเภท เช่น อำหำรและเครือ่ งดืม่ อสังหำริมทรัพย์ และให้บริกำรด้ำนสือ่ และสิง่ พิมพ์ สำหรับกลุ่มสินค้ำ
และบริก ำรด้ำนอุ ป โภคบริโ ภคของบริษัท ประกอบด้ว ยตรำสิน ค้ำ ที่แ ข็งแกร่ ง หลำกหลำยตรำ เช่ น
เซลล็อกซ์ ซิลค์ เทสโต โดโซะ นกแก้ว และแอคทีเวียซึ่งเป็ นตรำสินค้ำทีซ่ ้อื เข้ำมำใหม่ บริษทั พยำยำม
พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลำดเพือ่ ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษทั และปรับปรุงกำร
ทำกำไรให้ดยี งิ่ ขึน้
บริษทั มีกลยุทธ์กำรเติบโตโดยมุ่งเน้นกำรเป็ นผูใ้ ห้บริกำรกระจำยสินค้ำในระดับภูมภิ ำคโดยเริม่
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ั บนั บริษทั ขยำยสินค้ำและบริกำรเข้ำ
จำกแถบอินโดจีน ในขณะเดียวกันบริษทั ยังคงมองหำโอกำสทำงธุรกิจทีจ่ ะขยำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษทั ออกไปด้วย ปจจุ
ไปในตลำดมำเลเซีย เวียดนำม ลำว กัมพูชำ และพม่ำ และในช่วงไม่กป่ี ีทผ่ี ่ ำนมำ เวียดนำมเปรียบเสมือนพื้นทีก่ ลยุทธ์ทำงกำรลงทุน ทีส่ ำคัญของบริษทั โดย
เริม่ แรกบริษทั ได้ร่วมลงทุนและบริหำรโรงงำนแก้วทีเ่ วียดนำมและมำเลเซียกับพันธมิตรธุรกิจคือ Owens-Illinois Inc. ซึ่งกำรดำเนินงำนเป็ นทีน่ ่ ำพอใจ และเมือ่
ไม่นำนมำนี้ บริษทั ยังได้ซ้อื กิจกำรของบริษทั กระจำยสินค้ำ 2 แห่ง โดยซื้อหุน้ 75% ใน Thai Corp International Vietnam Co., Ltd. เมือ่ เดือนกันยำยน 2553
และซื้อหุน้ 65% ใน Thai An Vietnam Joint Stock Company (Thai An) ในเดือนกุมภำพันธ์ 2556 บริษทั ลูกทัง้ 2 แห่งนี้จะเพิม่ พื้นทีท่ ำงกำรตลำดให้แก่
บริษทั ทัวประเทศเวี
่
ยดนำมด้วยจำนวนร้ำนค้ำทีเ่ ข้ำถึงรำว ๆ 200,000 แห่ง ส่วนโครงกำรผลิตกระป๋องอลูมเิ นียมในประเทศเวียดนำมภำยใต้กำรร่วมทุนกับ Ball
Corporation (BALL) นัน้ ได้เปิดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วในเดือนพฤษภำคม 2555 นอกจำกนี้ ในช่วงต้นปี 2556 บริษทั ยังได้ลงทุนผ่ำน BJC International
Co., Ltd. ซึ่งเป็ นบริษทั ลูกเพื่อซื้อหุน้ 75% ใน Ichiban Co., Ltd. (Ichiban) ซึ่งเป็ นบริษทั ผูผ้ ลิตและจำหน่ ำยเต้ำหูแ้ ละผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องในประเทศ
เวียดนำมด้วย กำรลงทุนใน Thai An และ Ichiban คิดเป็นมูลค่ำประมำณ 1,130 ล้ำนบำท
สำหรับในประเทศไทย บริษทั ได้ซ้อื หุน้ 51% ใน บริษทั ดำนอน แดรี่ (ประเทศไทย) จำกัด จำก Groupe Danone SA ในเดือนเมษำยน 2555 โดยมี
มูลค่ำกำรลงทุนรวม 210 ล้ำนบำท บริษทั ดำนอน แดรี่ (ประเทศไทย) เป็ นผูผ้ ลิตโยเกิร์ตและสินค้ำประเภทนมภำยใต้ตรำสินค้ำ Danone และ Activia ซึ่งเป็ น
ตรำสินค้ำระดับโลก กำรลงทุนนี้เป็ นกำรเพิม่ กลุ่มอำหำรเพื่อสุขภำพเข้ำมำอยู่ในกลุ่มสินค้ำ ของบริษัท ในขณะเดียวกันก็เป็ นกำรเสริมควำมแข็งแกร่ งให้แก่
เครือข่ำยกระจำยสินค้ำด้วย ในปี 2555 รำยได้จำกตลำดต่ำงประเทศคิดเป็ นประมำณ 12% ของยอดขำยรวมของบริษทั รำยได้จำกตลำดต่ำงประเทศจะยังคง
เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนืองในปี 2556 จำกกำรรวมรำยได้จำกธุรกิจกระป๋องอลูมเิ นียมและธุรกิจของ Thai An ในประเทศเวียดนำมเข้ำมำ อย่ำงไรก็ตำม กำรซื้อ
กิจกำรอย่ำงต่อเนื่องทำให้บริษทั ต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยหลำยประกำร อำทิ กำรสร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนให้ได้สูงสุด กำรผสำนธุรกิจใหม่เข้ำกับกลุ่ม
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์เพิม่ ขึน้ และกำรบริหำรควำมเสีย่ งจำกกำรดำเนินงำนทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในตลำดต่ำงประเทศ เป็นต้น
ฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั แสดงให้เห็นถึงยอดขำยทีแ่ ข็งแกร่งจำกทุกสำยผลิตภัณฑ์ ตลอดจนระดับสภำพคล่องทีเ่ พียงพอ และระดับภำระหนี้ทเ่ี พิม่ ขึน้
กำรมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ทก่ี ระจำยตัวทำให้อตั รำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำยต่อยอดขำยของบริษทั ผันผวนอยู่ในช่วงแคบ ๆ
อัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนในปี 2556 ลดลงมำอยู่ท่ี 12.5% จำก 15%-16% ในปี 2553 และ 2554 กำรลดลงดังกล่ำวเกิดจำกปจั จัยหลำยประกำร ได้แก่
ต้น ทุน เริ่มธุรกิจกระป๋องอลูมเิ นียมในเวียดนำม กำรขำดทุน ใน บริษัทดำนอน แดรี่ (ประเทศไทย) และอัต รำกำไรที่ล ดลงในโรงงำนไทย มำลำยำ กลำส
นอกจำกนี้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อยอดขำยก็เพิม่ สูงขึน้ เนื่องจำกในธุรกิจสินค้ำและบริกำรด้ำนอุปโภคบริโภคและกลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนสุขภำพมี
กำรแข่งขันทีร่ ุนแรง อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้อตั รำกำรผลิตเต็มกำลังในโรงงำนกระป๋องอลูมเิ นียมในประเทศเวียดนำมคำดว่ำจะช่วยให้สถำนะด้ำนต้นทุนของบริษทั
ปรับตัวดีขน้ึ ในปี 2556
เงินทุนจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ค่อนข้ำงนิ่งอยู่ทร่ี ะดับประมำณ 4,000 ล้ำนบำทในช่วงปี 2554 และ 2555 ระดับหนี้ของบริษทั เพิม่ ขึน้ จำก 11,110
ล้ำนบำทในปี 2554 มำอยู่ท่ี 13,171 ล้ำนบำทในปี 2555 เพื่อใช้เป็ นเงินลงทุนซื้อกิจกำรและขยำยกำลังกำรผลิตในธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นสำคัญ เป็ นผลทำให้
ภำระหนี้สนิ ของบริษทั ซึง่ วัดจำกอัตรำส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้ำงเงินทุนเพิม่ ขึน้ จำก 43.3% ในปี 2554 เป็ น 44.7% ในปี 2555 สภำพคล่องของบริษัทอ่อนตัว
ลงแต่ยงั อยู่ในระดับทีเ่ พียงพอ ด้วยอัตรำส่วนกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสือ่ มรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำยต่อดอกเบีย้ จ่ำยทีล่ ดลงมำอยู่ในระดับ 10.5 เท่ำในปี
2555 จำกระดับ 14.1 เท่ำในปี 2554 และอัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อเงินกูร้ วมอยู่ทร่ี ะดับ 29.9% ในปี 2555 เมือ่ เปรียบเทียบกับระดับ 36.1% ในปี
2554 บริษทั คำดว่ำจะใช้ค่ำใช้จ่ำยฝำ่ ยทุนในช่วงปี 2556-2558 ประมำณปีละ 4,000-7,000 ล้ำนบำท เพือ่ ลงทุนในกำรเพิม่ กำลังกำรผลิตสำหรับกลุ่มสินค้ำบรรจุ
ภัณฑ์ทงั ้ ขวดแก้วและกระป๋องอลูมเิ นียม รวมทัง้ ขยำยกำลังกำรผลิตกระดำษทิชชูและย้ำยโรงงำนแก้ว นอกจำกนี้ บริษทั ยังมองหำโอกำสทีจ่ ะขยำยเครือข่ำย
กระจำยสินค้ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยฝำ่ ยทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ อำจทำให้ภำระหนี้สนิ ของบริษทั เพิม่ สูงขึน้ อีกในระยะปำนกลำง กำรซื้อกิจกำรใดใดด้วยกำรก่อหนี้จำนวนมำกอำจ
ทำให้ฐำนะกำรเงินของบริษทั อ่อนแอลงและเพิม่ แรงกดดันต่ออันดับเครดิต ทัง้ นี้ ทริสเรทติ้งคำดหวังให้บริษทั บริหำรโครงสร้ำงเงินทุนให้ดแี ละรักษำระดับสภำพ
คล่องให้เพียงพอ
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ แสดงถึงควำมคำดหมำยของทริสเรทติ้งว่ำบริษทั จะสำมำรถคงควำมแข็งแกร่งในกำรแข่งขันในสำยธุรกิจหลัก
ของบริษทั ไว้ นอกจำกนี้ ยังคำดหวังว่ำบริษทั จะยังคงรักษำระดับอัตรำกำรทำกำไรและเพิม่ ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงกระแสเงินสดได้ต่อไป โดยกำรลงทุนหรือ
กำรขยำยธุรกิจใดใดในอนำคตควรมีกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบและไม่ทำให้ควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินลดลง

บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) (BJC)

อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
BJC145A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 1,500 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2557
BJC165A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 1,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2559
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

A+
A+
A+
Stable
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ*
หน่วย: ล ้านบาท

-------------------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ---------------------------------2555
2554
2553
2552
2551
รำยได้จำกกำรขำย
ดอกเบีย้ จ่ำยรวม
กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำรดำเนินงำน
เงินทุนจำกกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยฝำ่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่ มรำคำ
และค่ำตัดจำหน่ำย/รำยได้จำกกำรขำย (%)
อัตรำส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถำวร (%)
อัตรำส่วนกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสือ่ มรำคำ
และค่ำตัดจำหน่ำย/ดอกเบีย้ จ่ำย (เท่ำ)
อัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำน/เงินกูร้ วม (%)
อัตรำส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้ำงเงินทุน (%)
*

37,429
503
2,328
3,944
3,611
38,260
13,171
16,284
12.5

31,235
366
2,110
4,013
2,607
32,999
11,110
14,530
15.0

25,625
227
1,858
3,830
1,107
27,677
8,075
12,934
16.3

22,428
222
1,230
2,602
619
23,036
6,013
11,374
13.2

22,243
230
981
2,349
2,269
22,813
6,620
10,590
11.9

12.8
10.5

14.5
14.1

15.9
19.7

11.1
14.7

10.6
12.7

29.9
44.7

36.1
43.3

47.4
38.4

43.3
34.6

35.5
38.5

งบการเงินรวม
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เกีย่ วกับกำรลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด กำรจัดอันดับและข้อมูลทีป่ รำกฏในรำยงำนใดๆ ทีจ่ ดั ทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จดั ทำขึน้ โดยมิได้คำนึงถึงควำมต้องกำร
ด้ำนกำรเงิน พฤติกำรณ์ ควำมรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรำยใดรำยหนึ่ง ดังนัน้ ผูร้ บั ข้อมูลควรประเมินควำมเหมำะสมของข้อมูลดังกล่ำวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จำกัด ได้รบั ข้อมูล
ทีใ่ ช้สำหรับกำรจัดอันดับเครดิตนี้จำกบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่ำเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่ร ั บประกันควำมถูกต้อง ควำมเพียงพอ หรือควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
ใดๆ ดังกล่ำว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกควำมไม่ถูกต้อง ควำมไม่เพียงพอ หรือควำมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลำด หรือกำร
ละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือกำรกระทำใดๆโดยอำศัยข้อมูลดังกล่ำว ทัง้ นี้ รำยละเอียดของวิธกี ำรจัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่ บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating
information/rating_criteria.html
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