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เหตุผล
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ของ บริษัท เบอร์ล่ี
ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) ทีร่ ะดับ “A+” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึง สถานะการแข่งขันที่แข็งแกร่งใน
ธุรกิจหลักของบริษทั ตลอดจนความหลากหลายของธุรกิจและแหล่งรายได้ และการมีตลาดรองรับ
November 2011
สินค้าทีก่ ว้างขวาง การพิจารณาอันดับเครดิตยังคานึงถึง การเข้าซือ้ 12
กิจการของ
บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) หรือบิก๊ ซี ในปี ทผ่ี า่ นมาด้วย ซึ่งการซือ้ กิจการดังกล่าวยังเพิม่ เครือข่าย
สาขาร้า นค้าปลีก จานวนมากและสร้างประโยชน์จากการผสานพลังทางธุรกิจ ให้แก่บริษทั อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวมีขอ้ จากัดบางประการจากภาระหนี้สนิ ทางการเงินทีส่ ูง ของ
บริษทั และการแข่งขันที่รุนแรงในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคและร้านค้าปลีก สมัยใหม่
นอกจากนี้ กำรทบทวนอันดับเครดิตดังกล่ำวยัง พิจ ำรณำรวมไปถึงภำวะเศรษฐกิจที่ฟ้ื นตัวช้ำซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อกำรใช้จำ่ ยของผูบ้ ริโภคด้วย
สถานะทีแ่ ข็งแกร่งทางธุรกิจของบริษทั สะท้อนถึงความหลากหลายของธุรกิจ ตลอดจนแหล่ง
รายได้ และตลาดรองรับสินค้าทีก่ ว้างขวาง ธุรกิจหลักของบริษทั แบ่งเป็น 5 กลุม่ ได้แก่ 1) กลุม่ ธุรกิจ
บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ซึ่ง เป็ น การผลิต และจัด จ าหน่ า ยสิน ค้า บรรจุ ภัณ ฑ์ป ระเภทขวดแก้ ว และกระป๋ อง
อะลูมเิ นียม 2) กลุม่ สินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค ซึง่ ครอบคลุมทัง้ สินค้าด้านอาหารและสินค้า
อุปโภคต่าง ๆ 3) กลุ่มสินค้าและบริการด้านสุขภาพและสินค้าทางเทคนิค ซึ่งเน้ นสินค้าด้า น
เวชภัณฑ์ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสินค้าทางเทคนิคต่าง ๆ 4) ธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ ซึง่ เป็นธุรกิจทีบ่ กิ๊ ซีดาเนินงานด้านร้านค้าปลีกสมัยใหม่และพืน้ ทีใ่ ห้เช่า และ 5) ธุรกิจอื่น ๆ
ซึง่ ประกอบด้วยร้านหนังสือเอเซีย บุ๊คส และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลิตภัณฑ์ในสายธุรกิจหลักของบริษทั มีสถานะทางการแข่งขันทีแ่ ข็งแกร่ง บริษทั เป็ นหนึ่งใน
ผูผ้ ลิตชัน้ นาภายในประเทศในกลุ่มธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์และธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ความแข็งแกร่ง
ในกลุม่ สินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภคของบริษทั ได้รบั แรงหนุนจากตราสินค้าชัน้ นาต่าง ๆ ของ
บริษทั อาทิ “เซลล็อกซ์” และ “ซิลค์” ในกลุม่ สินค้ากระดาษทิชชู “เทสโต” และ “โดโซะ” ในกลุ่มสินค้า
ขนมขบเคี้ยว และ “นกแก้ว” ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว ทัง้ นี้ บริษทั มีตลาดรองรับสินค้าที่
กว้างขวางครอบคลุมผูบ้ ริโภคในหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในปี 2559 บริษทั ได้เพิม่ โอกาสในการเติบโตจากการซื้อหุ้นในอัตราส่วน 97.9% ของหุ้น
ทัง้ หมดของบิก๊ ซีดว้ ยเงินลงทุนเกือบ 210,000 ล้านบาท บิก๊ ซีมสี ถานะทางการแข่งขันที่แข็งแกร่ง
จากการเป็นหนึ่งในผูป้ ระกอบการห้างค้าปลีกสมัยใหม่รายใหญ่ในประเทศไทย โดย ณ เดือนมิถุนายน
2560 บิก๊ ซีมรี า้ นค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ (Hypermarket) จานวน 132 แห่ง มีซูเปอร์มาร์เก็ต 60
แห่ง และมีสาขาร้านค้าปลีกขนาดเล็ก (มินิบกิ๊ ซี) อีก 513 แห่ง ด้วยพืน้ ทีข่ ายสินค้าทัง้ สิน้ 1.1 ล้าน
ตารางเมตร (ตร.ม.) และพืน้ ทีใ่ ห้เช่าอีก 0.85 ล้าน ตร.ม. ทัง้ นี้ สถานะทางการแข่งขันของบิก๊ ซีได้รบั
แรงหนุนจากเครือข่ายร้านค้าปลีกทีม่ สี าขาจานวนมาก รวมทัง้ การมีระบบเครือข่ายการจัดหาสินค้า
และกระจายสินค้าทีด่ ดี ว้ ย
อันดับเครดิตยังได้รบั แรงหนุ นจากผลการดาเนินงานของบริษทั ทีด่ แี ละค่อนข้างมีเสถียรภาพ
จากการมีธุรกิจและแหล่งรายได้ท่หี ลากหลาย โดยบริษทั มียอดขายเฉลี่ยต่อปี เติบโตในอัตรา 6%
ในช่ว งปี 2555-2558 รายได้จ ากการขายซึ่ง รวมรายได้จ ากค่าเช่า และบริก ารในปี 2559 อยู่ท่ี
133,281 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากรายได้จากการขายทีร่ ะดับ 42,893 ล้านบาทในปี 2558 อันเป็ นผลมา
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จากการเติบโตของยอดขายในกลุ่มธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี พิม่ ขึน้ (เติบโต 7% จากปี ก่อน) และการรวมรายได้ของบิก๊ ซีเข้ามาตัง้ แต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม
2559 เป็นสาคัญ ทัง้ นี้ บิก๊ ซีมรี ายได้จากการขายและรายได้จากค่าเช่าและบริการรวม 117,340 ล้านบาทเต็มปีในปี 2559
หลังจากการซือ้ กิจการและรวมรายได้ของบิก๊ ซีเข้ามาแล้ว รายได้รวมของบริษทั ซึง่ รวมรายได้ค่าเช่าและบริการมาจากบิก๊ ซีถงึ 70% ของรายได้
รวมของบริษทั ในปี 2559 เงินทุนจากการดาเนินงานของบริษทั เพิม่ ขึน้ จากประมาณ 5,000 ล้านบาทในปี 2558 เป็ น 11,203 ล้านบาทในปี 2559 บริษทั
คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 ปีหลังจากการควบรวมกับบิก๊ ซีเพือ่ รับรูป้ ระโยชน์จากการผสานพลังทางธุรกิจและการประหยัดต่อขนาดได้ คิดเป็ นกาไรก่อน
ดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ายประมาณ 1,700 ล้านบาทต่อปี
อันดับเครดิตของบริษทั มีขอ้ จากัดบางประการจากการแข่งขันทีร่ ุนแรงในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคและร้านค้าปลีก โดยการแข่งขันด้าน
ราคาและการส่งเสริมการขายเกิดขึน้ บ่อยและค่อนข้างรุนแรง นอกจากนี้ บริษทั ยังได้รบั ผลกระทบจากเศรษฐกิจทีฟ่ ้ืนตัวช้าซึง่ ส่งผลลบต่อการใช้จ่ ายของ
ผูบ้ ริโภค รวมทัง้ ส่งผลต่อรายได้ของบริษทั และการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิมของบิก๊ ซีอกี ด้วย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานว่าค่าใช้จา่ ยอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในประเทศไทยเติบโตในอัตรา 0.6% ในปี 2557 2.2% ในปี 2558 และ 3.1% ในปี
2559 และเติบโต 3.2% ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แม้คา่ ใช้จา่ ยอุปโภคบริโภคภาคเอกชนจะมีอตั รา
เติบโตทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่เศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวอาจจะยังคงจากัดการใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภคและส่งผลทาให้จานวนผูใ้ ช้บริการร้านค้าปลีกลดลงตามไปด้วย ยอดขาย
ในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษทั ในตลาดภายในประเทศลดลง 5% ในปี 2559 ยอดขายจากสาขาเดิมของบิก๊ ซีลดลง 3% ในปี 2558 และลดลงอีก
12.8% ในปี 2559 ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบทีเ่ กิดจากการใช้นโยบายใหม่ของบริษทั ในการยกเลิกการขายสินค้าทีไ่ ม่ทากาไรตัง้ แต่ช่วงกลางปี 2559 ใน
อนาคตบริษทั จะยังคงเผชิญกับความท้าทายต่อไปจากความพยายามทีจ่ ะเพิม่ ยอดขายจากสาขาเดิม
สมมติฐานของทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้รวมของบริษทั ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้าจะเติบโตในระดับปานกลางโดยมีแรงขับเคลื่อนจากการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจ ตลอดจนการขยายกาลังการผลิตในธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ของบริษทั และการขยายสาขาร้านค้าของบิก๊ ซี ยอดขายจากสาขาเดิมของร้านค้าของบิก๊ ซี
คาดว่าจะเติบโตในปี 2561 อัตรากาไรจากการดาเนินงานจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขน้ึ จากผลของความพยายามของบริษทั ในการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง
รวมทัง้ การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และการผสานพลังทางธุรกิจ
อันดับเครดิตของบริษทั มีขอ้ จากัดบางประการจากระดับ ภาระหนี้สนิ ทางการเงินที่สงู อันเป็ นผลจากการซือ้ กิจ การของบิก๊ ซี ทัง้ นี้ เงินกู้รวมของ
บริษทั เพิม่ ขึน้ อย่างมากจากระดับประมาณ 15,000 ล้านบาทในปี 2558 เป็ น 152,234 ล้านบาทในปี 2559 อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนอยูท่ ่ี
57.8% ณ เดือนธันวาคม 2559 ความสามารถในการสารองเงินสดเพื่อการชาระหนี้ลดลงโดยบริษทั มีอตั รำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อเงินกู้รวมที่
ระดับ 7.4% ในปี 2559 เปรียบเทียบกับระดับ 28%-36% ในช่วงปี 2556-2558 และมีอตั ราส่วนกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จาหน่ายต่อดอกเบีย้ จ่ายเพียง 3 เท่าในปี 2559 ซึง่ ลดลงจาก 11 เท่าในปี 2558
บริษทั วางแผนค่าใช้จา่ ยฝา่ ยทุนประมาณ 28,000 ล้านบาทในช่วงปี 2560-2562 เพื่อใช้เป็ นเงินลงทุนในการขยายสาขาร้านค้าปลีกและเพิม่ กาลัง
การผลิตในธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์เป็นสาคัญ บิก๊ ซีวางแผนจะเพิม่ จานวนสาขาร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 5 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต 1 แห่ง และร้านมินิบกิ๊ ซี 200 แห่ง
ต่อปี คาดว่าเงินทุนจากการดาเนินงานและระดับสภาพคล่องของบริษทั จะปรับตัวดีขน้ึ เรื่อย ๆ ทริสเรทติง้ คาดหวังว่าอัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อกาไรก่อน
ดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ายของบริษทั จะลดลงมาอยูใ่ นระดับต่ากว่า 4 เท่าในช่วงระยะปานกลาง
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติง้ ว่าบริษทั จะสามารถคงความแข็งแกร่งในการแข่งขันในสาย
ธุรกิจหลักของบริษทั เอาไว้ได้ นอกจากนี้ ทริสเรทติง้ ยังคาดหวังว่าสถานะทางการเงินของบริษทั จะปรับตัวดีขน้ึ อย่างมันคงต่
่ อเนื่อง
ควำมเสีย่ งจำกกำรถูกปรับลดอันดับเครดิตของบริษทั จะเกิดจำกกำรทีภ่ ำระหนี้สนิ ของบริษทั ลดลงช้ำกว่ำคำด หรือหำกสถำนะทำงกำรเงินของ
บริษทั อ่อนแอลงกว่ำทีค่ ำดไว้อนั เนื่องมำจำกผลกำรดำเนินงำนที่ถดถอยลง และ/หรือโครงสร้ำงเงินทุนที่อ่อนแอลงอย่ำงมีนัยสำคัญเป็ นระยะเวลำนำน
ในขณะทีโ่ อกำสปรับเพิม่ ขึน้ ของอันดับเครดิตในช่วงระยะเวลำปำนกลำงอำจมีขอ้ จำกัดเมื่อพิจำรณำถึงภำระหนี้กอ้ นใหญ่ของบริษทั ทีม่ อี ยู่
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บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) (BJC)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตรำสำรหนี้ :

A+

BJC199A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 22,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562
BJC219A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 9,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564
BJC239A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566
BJC269A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 20,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569
BJC206A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 17,920 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563
BJC21DA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 3,050 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564
BJC23DA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,100 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566
BJC25DA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568
BJC26DA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 3,730 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569
BJC193A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 16,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562
BJC203A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 12,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563
BJC213A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564
BJC223A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
BJC243A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567
BJC273A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

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

ม.ค.-มิ .ย.
2560
78,064
2,238
2,013
7,083
3,570
307,766
152,405
111,716
9.5

รำยได้จำกกำรขำยและรำยได้ค่ำเช่ำ ****
ดอกเบีย้ จ่ำยรวม
กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำรดำเนินงำน
เงินทุนจำกกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยฝำ่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำ
ตัดจำหน่ำย/รำยได้จำกกำรขำย (%)
อัตรำส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถำวร (%)
อัตรำส่วนกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสือ่ มรำคำ และค่ำ
ตัดจำหน่ำย/ดอกเบีย้ จ่ำย (เท่ำ)
อัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำน/เงินกูร้ วม (%)
อัตรำส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้ำงเงินทุน (%)
*
**
***
****

-------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ----------------2559
2558
2557 *** 2556
133,281
5,203
2,930
11,203
5,072
309,368
152,234
111,148
9.2

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

4.3 **
4.2

7.0
3.0

9.4
11.0

8.4
8.8

11.4
9.9

8.6 **
57.7

7.4
57.8

35.6
41.9

27.9
47.4

28.8
48.5

งบการเงินรวม
ปรับอัตราส่วนให ้เป็ นตัวเลขเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง
ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีปี 2558
รวมรายได ้ค่าเช่าจากธุรกิจค ้าปลีกสมัยใหม่ตงั ้ แต่ปี 2559
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นี้มใิ ช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซ้อื ขำย หรือถือตรำสำรหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเสีย่ งหรือควำมน่ ำเชื่ อถือของตรำสำรหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ โดยเฉพำะ
ควำมเห็นทีร่ ะบุในกำรจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็นคำแนะนำเกีย่ วกับกำรลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด กำรจัดอันดับและข้อมูลทีป่ รำกฏในรำยงำนใดๆ ทีจ่ ดั ทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษทั ทริส
เรทติง้ จำกัด ได้จดั ทำขึน้ โดยมิได้คำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงิน พฤติกำรณ์ ควำมรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรำยใดรำยหนึ่ง ดังนัน้ ผูร้ บั ข้อมูลควรประเมินควำมเหมำะสมของข้ อมูลดังกล่ำว
ก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สำหรับกำรจัดอันดับเครดิตนี้จำกบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ เชื่อว่ำเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รบั ประกันควำม
ถูกต้อง ควำมเพียงพอ หรือควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่ำว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำก ควำมไม่ถูกต้อง ควำมไม่เพียงพอ หรือควำมไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลำด หรือกำรละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือกำรกระทำใดๆโดยอำศัยข้อมูลดังกล่ำว ทังนี
้ ้ รำยละเอียดของวิธกี ำรจัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด
เผยแพร่อยูบ่ น Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html
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