บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ครังที 82/2559

8 สิ งหาคม 2559

อันดับเครดิ ตองค์กร:

A+

อันดับเครดิ ตตราสารหนี :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน

A+

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที
อันดับเครดิ ต

17/02/59
25/11/57
13/08/57
15/06/50

A+
A+
A+
A+

ติ ดต่อ:
สรินทร ซอสุขไพบูลย์
sarinthorn@trisrating.com
ประมวลทรัพย์ ผลประเสริฐ
pramuansap@trisrating.com
ธิติ การุณยานนท์, Ph. D., CFA
thiti@trisrating.com
WWW.TRISRATING.COM

Stable

แนวโน้ ม
อันดับเครดิ ต/
เครดิ ตพิ นิจ
Alert Developing
Stable
Alert Developing
Stable

เหตุผล
ทริสเรทติงคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) ทีระดับ “A+”
พร้อมทังยกเลิก “เครดิตพินิจ” “Developing” หรือ “ไม่ชดั เจน” ทีให้ไว้สาํ หรับอันดับเครดิตองค์กร
และหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันของบริษทั เมือวันที 17 กุมภาพันธ์ 2559 แล้วกําหนดแนวโน้ม
“Stable” หรือ “คงที” ให้ไว้แทน นอกจากนี ทริสเรทติงยังจัดอันดับเครดิตหุน้ กูไ้ ม่ด้อยสิทธิ ไม่ม ี
หลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาทของบริษทั ทีระดับ “A+” ด้วย โดยบริษทั จะนํ า
เงินทีได้จากการออกหุน้ กู้ชุดใหม่ไปใช้ชําระหนีเงินกู้ยมื ทังนี อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะการ
แข่งขันทีแข็งแกร่งในธุรกิจหลักของบริษทั ตลอดจนธุรกิจและแหล่งรายได้ทมีี ความหลากหลาย การ
มีตลาดทีครอบคลุมกว้างขวาง และผลิตภัณฑ์ทมีี ตราสินค้าทีมีชอเสี
ื ยง การพิจารณาอันดับเครดิตยัง
คํานึงถึงการทีบริษทั ได้ซอหุ
ื น้ ในสัดส่วน 97.9% ของหุน้ ทังหมดของ บริษทั บิPกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จํากัด (มหาชน) หรือบิกP ซี ตลอดจนประโยชน์ทจะได้
ี จากการผสานพลังทางธุรกิจระหว่างธุรกิจทีมี
อยู่เดิมของบริษทั กับร้านค้าปลีกของบิPกซีอกี ด้วย อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวมีขอ้ จํากัด
บางส่วนจากภาวะการแข่งขันทีรุนแรง รวมถึงเศรษฐกิจทีซบเซาซึงส่งผลต่อการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภค
และภาระหนีทีเพิมสูงขึนของบริษทั จากการก่อหนีเพือการขยายกิจการ
บริษ ัทเบอร์ลี ยุคเกอร์ ดํ าเนิ นการผลิตและจัดจําหน่ า ยสินค้าประเภทขวดแก้วและกระป๋อง
ตลอดจนสินค้า และบริการด้า นอุ ปโภคบริโภค รวมถึง ยารักษาโรคและอุ ปกรณ์ ทางการแพทย์ ณ
เดือนมีนาคม 2559 บริษทั ทีซซี ี คอร์ปอเรชัน จํากัด มีสดั ส่วนการถือหุน้ 73.8% ของหุน้ ทังหมด
ของบริษทั ทังนี กลุ่มบริษทั ทีซซี ีเป็ นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ของไทยทีประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรม
หลากหลายประเภท สถานะทางธุรกิจทีแข็งแกร่งของบริษทั ได้รบั แรงเสริมจากความหลากหลายของ
ธุรกิจ แหล่งรายได้ และตลาดรองรับสินค้าทีครอบคลุม สินค้าและบริการของบริษทั เข้าถึงผูบ้ ริโภคใน
หลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลิตภัณฑ์ในสายธุรกิจหลักของบริษทั มีสถานะทางการ
แข่งขันทีแข็งแกร่งซึงเป็ นปจั จัยเสริมสร้างความเข้มแข็งทีสําคัญให้แก่บริษทั บริษทั เป็ นหนึงในผูผ้ ลิต
ชันนํ า ภายในประเทศในกลุ่มธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ (ขวดแก้ว และกระป๋ องอลูมเิ นี ยม) และธุรกิจ สินค้า
อุปโภค (กระดาษทิชชู ขนมขบเคียว และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว) นอกจากนี ความแข็งแกร่งใน
กลุ่มสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภคของบริษทั ยังได้รบั แรงหนุนจากตราสินค้าชันนํ าต่าง ๆ ด้วย
เช่น เซลล็อกซ์ ซิลค์ เทสโต โดโซะ และนกแก้ว ในปี 2558 บริษทั มียอดขายทังสิน 42,893 ล้านบาท
โดยกลุ่มธุรกิจด้านบรรจุภณ
ั ฑ์สร้างรายได้ให้แก่บริษทั สูงสุดคิดเป็ น 41% ของยอดขายรวม อีก 38%
มาจากรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค และ 17% เป็ นรายได้จากกลุ่มเวชภัณฑ์
และกลุ่มสินค้าทางเทคนิค
ในเดือนมีนาคม 2559 บริษทั ซือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วน 58.6% ของจํานวนหุน้ ทังหมดของบิPกซี
ซึงเป็ นหนึงในผูน้ ําด้านธุรกิจห้างค้าปลีกสมัยใหม่ สําหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและสินค้าอุปโภค
บริโภคในประเทศไทย ในขณะเดียวกัน บริษัทยังได้ซอหุ
ื ้นสามัญในสัดส่วน 60% ของหุ้นทังหมด
ของ C-Distribution Asia Pte Ltd. และยังได้ทําการเสนอซือหุน้ สามัญส่วนทีเหลือทังหมดจากผูถ้ อื
หุน้ รายอืนของบิPกซีด้วย เมือการเสนอซือหุน้ ดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษทั ถือหุน้ ในสัดส่วน 97.9% ของ
จํานวนหุน้ ทังหมดของบิกP ซี ทังนี การลงทุนในธุรกรรมเหล่านีมีมูลค่าทังสินเกือบ 210,000 ล้านบาท
โดยในช่วงแรกบริษทั ใช้เงินกูร้ ะยะสันเป็ นเงินทุนในการซือกิจการในครังนี
ปจั จุบนั บริษทั อยู่ในช่วงปรับโครงสร้างเงินทุนซึงผสมผสานระหว่างการเพิมทุนโดยออกหุ้น
สามัญใหม่และการกูเ้ งินระยะยาวเพือชําระคืนหนีเงินกูร้ ะยะสันทีใช้ในการซือกิจการ บริษทั ได้รบั เงิน
สดมากกว่า 80,000 ล้านบาทจากการจัดสรรหุน้ ใหม่ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วน นอกจากนี บริษทั
จะกูเ้ งินระยะยาว และ/หรือออกหุน้ กูร้ วมทังสิน 130,000 ล้านบาท การปรับโครงสร้างเงินทุนในครัง
นีจะช่วยลดระดับ เงินกู้รวมทีเกิด จากการซือกิจการตลอดจนลดภาระดอกเบียอีกด้ว ย นอกจากนี
บริษ ัทยัง สามารถลดความเสียงทีเกิด จากการใช้เงินกู้ระยะสันก้อ นใหญ่ ได้อีกเช่นกัน อีก ทังยัง

คาดหวังว่าในช่วงระยะเวลาปานกลาง ผลการดําเนินงานของบริษทั จะปรับตัวดีขนและทยอยลดภาระหนี
ึ
ลงจนสถานะทางการเงินกลับมาใกล้เคียงกับช่วง
ก่อนทําธุรกรรม
ธุ รกิจ ค้า ปลีกทีบริษัทซือกิจ การในครังนี จะสร้า งความแข็ง แกร่ งทางธุ ร กิจ และเสริม สร้า งสถานะทางการแข่ง ขันให้แ ก่ บริษัทยิงขึน ป จั จุ บัน
บิPกซีบริหารร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ (Hypermarket) จํานวน 126 แห่ง และร้านค้าปลีกขนาดเล็กอีกจํานวนมาก สถานะทางการแข่งขันของ
บิPกซีมคี วามแข็งแกร่งโดยเป็ นหนึงในผูป้ ระกอบธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่จํานวน 2 รายหลักในประเทศไทย สําหรับปี 2558 บิPกซีมรี ายได้
ประมาณ 129,000 ล้านบาทและมีกาํ ไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตัดจําหน่ ายเกือบ 13,000 ล้านบาท คาดว่าในปี 2559 รายได้รวมของ
บริษทั หลังควบรวมกิจการกับบิPกซีเมือปรับเป็ นตัวเลขเต็มปี แล้วจะอยู่ทประมาณ
ี
170,000 ล้านบาท และจะมีกําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษี ค่าเสือมราคา
และค่าตัดจําหน่ ายเกือบ 20,000 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษทั คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 75% ของรายได้รวมของบริษทั
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายต่อรายได้จากการขาย) จะอยู่ทระดั
ี บ 10%-11% เงินทุนจาก
การดําเนินงานจะเพิมขึนจากระดับประมาณ 5,000 ล้านบาทในปี 2558 เป็ นทีระดับมากกว่า 14,000 ล้านบาทในปี 2559 และอัตราส่วนเงินกูร้ วมต่ อ
โครงสร้างเงินทุนจะอยูท่ ระดั
ี บประมาณ 60% ในปี 2559
การรวมกิจการกับบิPกซีจะก่อให้เ กิดประโยชน์ แก่บริษทั ในด้านการประหยัดต่ อขนาดและการบริหารต้นทุนทีมีประสิทธิภาพ การผสานพลังทาง
ธุรกิจทีอาจเกิดขึนจะประกอบด้วยการจัดซือ การบริหารเงินสด ระบบกระจายสินค้า การรวมข้อมูล และทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี
บริษทั ยังคาดหวังทีจะเพิมจํานวนผลิตภัณฑ์สนิ ค้าอุปโภคและผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ภายใต้ตราสินค้าของบิPกซีด้วย อย่างไรก็ตาม การประหยัดต้นทุน
ซึงเกิดจากประโยชน์ทได้
ี จากการผสานพลังทางธุรกิจและการประหยัดจากขนาดอาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึงจึงจะปรากฎผล
ทริสเรทติงคาดว่ารายได้รวมของบริษทั ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้าจะเติบโตในระดับปานกลาง โดยมีแรงขับเคลือนจากธุรกิจด้านบรรจุภณ
ั ฑ์และการ
ผสานพลังทางธุ รกิจ ของกลุ่ม โดยรวม อัตรากําไรจากการดํา เนินงานจะค่ อย ๆ ปรับ ตัว ดีขนโดยได้
ึ
รบั ประโยชน์ จ ากการประหยัด ต้นทุ นและการใช้
สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน ทริสเรทติงคาดว่าในช่วงปี 2559-2561 บริษทั จะมีค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนโดยรวมประมาณ 30,000 ล้านบาท เพือใช้เป็ น
เงินลงทุนในการขยายสาขาร้านค้าปลีกและเพิมกําลังการผลิตในธุรกิจด้านบรรจุภณ
ั ฑ์และธุรกิจสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค ทริสเรทติงคาดหวัง
ว่าบริษทั จะไม่มกี ารลงทุนขนาดใหญ่ หรือซือกิจการขนาดใหญ่ ใด ๆ ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า นอกจากนี ยังคาดว่าอัตราส่วนหนีสินสุทธิรวมต่อกําไรก่อน
ดอกเบียจ่าย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตัดจําหน่ ายจะอยูท่ ระดั
ี บประมาณ 7 เท่าในปี 2559 และลดลงมาอยูต่ ํากว่า 4 เท่าในช่วงระยะปานกลาง
เมือพิจ ารณาโครงสร้างงบดุล ในป จั จุ บัน ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว หนีสินของบริษัทจะอยู่ใ นสถานะด้อยสิทธิท างโครงสร้า ง (Structural
Subordination) เมือเปรียบเทียบกับหนีสินของบิกP ซี อย่างไรก็ตาม มติทประชุ
ี มกรรมการของบริษทั เมือเดือนกรกฎาคม 2559 ทีผ่านมาเห็นชอบให้บริษทั
สามารถเป็ นผูก้ ูย้ มื เงินจากเจ้าหนีสถาบันการเงินแทนบริษทั ย่อยได้ ภายใต้แผนดังกล่าว เงินกูย้ มื จากภายนอกบางส่วนของบิPกซีจะค่อย ๆ เปลียนเป็ น
เงินกูจ้ ากบริษทั การเปลียนแปลงในครังนีจะลดผลกระทบจากการด้อยสิทธิทางโครงสร้างในหุน้ กูข้ องบริษทั ลง ดังนัน เมือพิจารณาจากผลของนโยบาย
ดังกล่าวแล้ว อันดับเครดิตของหุน้ กูช้ ุดใหม่ของบริษทั จะอยูใ่ นระดับเดียวกับอันดับเครดิตองค์กรของบริษทั
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที” สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติงว่าบริษทั จะสามารถคงความแข็งแกร่งในการแข่งขันในสาย
ธุรกิจหลักของบริษทั เอาไว้ได้ นอกจากนี ทริสเรทติงยังคาดหวังว่าการรวมกิจการกับบิPกซีจะเป็ นไปอย่างราบรืนโดยปราศจากการเพิมขึนของต้นทุนหรือ
มีค่าใช้จ่ายฝา่ ยทุนทีสูงกว่าทีคาดไว้ อีกทังยังคาดหวังให้บริษทั ปรับเพิมสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่งขึนโดยเร็ว
ความเสียงจากการถูกปรับลดอันดับเครดิตของบริษทั จะเกิดจากการปรับโครงสร้างเงินทุนตลอดจนการลดลงของภาระหนีVสนิ ทีช้ากว่าคาด หรือ
หากผลการดําเนินงานของบริษทั อ่อนแอลงกว่าทีคาดไว้อย่างมีนยั สําคัญซึงจะส่งผลต่อโครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการชําระหนีVทอ่ี อนแอลงเป็ น
ระยะเวลานาน ในขณะทีโอกาสปรับขึนV ของอันดับเครดิตในช่วงระยะเวลาปานกลางอาจมีขอ้ จํากัดเมือพิจารณาถึงภาระหนีVกอ้ นใหญ่ ทมีี อยู่ อย่างไรก็ตาม
อันดับเครดิตอาจะถูกปรับเพิมขึนV ได้หากการรวมกิจการครังV นีVก่อให้เกิดการผสานพลังทางธุรกิจทีเกิดผลดีอย่างมีนยั สําคัญต่อบริษทั

บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) (BJC)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี) :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2569
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
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A+
A+
Stable
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นทีสําคัญ*
หน่วย: ล ้านบาท

รายได้จากการขาย
ดอกเบียV จ่ายรวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดําเนินงาน
เงินทุนจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายฝา่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสือมราคา
และค่าตัดจําหน่ าย/รายได้จากการขาย (%)
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกําไรก่อนดอกเบียV จ่าย ภาษี ค่าเสือมราคา
และค่าตัดจําหน่ าย/ดอกเบียV จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดําเนินงาน/เงินกูร้ วม (%)
อัตราส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้างเงินทุน (%)
*
**
***

ม.ค.-มี.ค.
2559
14,717
273
552
1,883
808
240,876
162,452
40,273
8.8

------------------------------- ณ วันที 31 ธันวาคม -------------------------2558

2557 ***

2556

2555

2554

42,893
493
1,743
5,334
1,705
44,701
14,975
20,750
11.2

41,695
556
1,574
4,530
3,323
43,428
16,232
18,017
10.4

42,226
575
2,315
4,801
3,656
44,503
16,676
17,699
12.1

37,429
503
2,322
4,281
3,661
38,260
13,171
16,284
12.5

31,235
366
2,097
4,251
2,607
32,999
11,110
14,530
15.0

3.1 **
6.9

9.4
11.0

8.4
8.8

11.4
9.9

12.7
10.5

14.5
14.1

3.6 **
80.1

35.6
41.9

27.9
47.4

28.8
48.5

32.5
44.7

38.3
43.3

งบการเงินรวม
ปรับอัตราส่วนให ้เป็ นตัวเลขเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง
ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีปี 2558
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© บริษทั ทริสเรทติVง จํากัด สงวนลิขสิทธิ c พ.ศ. 2559 ห้า มมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทํา สําเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพือใช้ในภายหลังเพือประโยชน์ใดๆ ซึงรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับ
เครดิต ไม่วา่ ทังV หมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทียังไม่ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติงV จํากัด ก่อน การจัดอันดับเครดิต
นีVมใิ ช่คําแถลงข้อเท็จ จริง หรือคําเสนอแนะให้ซVอื ขาย หรือถือตราสารหนีVใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกียวกับความเสียงหรือความน่ าเชือถือของตราสารหนีVนันV ๆ หรือของบริษทั นันV ๆ โดยเฉพาะ
ความเห็นทีระบุในการจัดอันดับเครดิตนีVมไิ ด้เป็ นคําแนะนําเกียวกับการลงทุน หรือคําแนะนําในลักษณะอืนใด การจัดอันดับและข้อมูลทีปรากฏในรายงานใดๆ ทีจัดทํา หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษทั ทริส
เรทติงV จํากัด ได้จดั ทําขึนV โดยมิได้คาํ นึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรายใดรายหนึง ดังนันV ผูร้ บั ข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว
ก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติVง จํากัด ได้รบั ข้อมูลทีใช้สําหรับการจัดอันดับเครดิตนีVจากบริษทั และแหล่ง ข้อมูลอืนๆ ทีเชือว่าเชือถือได้ ดังนันV บริษทั ทริสเรทติVง จํากัด จึงไม่รบั ประกันความ
ถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์นนั V และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีได้รบั หรือการกระทําใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทังV นีV รายละเอียดของวิธกี ารจัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติงV จํากัด
เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html
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