บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
เหตุผล

CORPORATES
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :

A+

หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน

A+
Negative

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
วันที่ทบทวนล่าสุด : 30/01/62
อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่
08/08/59
17/02/59
25/11/57
13/08/57
15/06/50

อันดับ
เครดิ ต
A+
A+
A+
A+
A+

ครัง้ ที่ 125/2562
9 สิ งหาคม 2562

แนวโน้ มอันดับ
เครดิ ต/ เครดิ ตพิ นิจ
Stable
Alert Developing
Stable
Alert Developing
Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันชุดปั จจุบนั ของ บริษัท เบอร์ล่ี
ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “A+” พร้อมทัง้ เปลีย่ นแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษทั เป็ น “Negative”
หรือ “ลบ” จาก “Stable” หรือ “คงที่” ในขณะเดีย วกัน ยัง จัดอัน ดับเครดิต หุ้น กู้ไ ม่ด้อ ยสิทธิ ไม่ม ี
หลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 2.20 หมืน่ ล้านบาทของบริษทั ทีร่ ะดับ “A+” ด้วยเช่นกัน โดยบริษทั จะ
นาเงินทีไ่ ด้จากการออกหุน้ กูช้ ุดใหม่ไปใช้ชาระหนี้เงินกูย้ มื
อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะในการแข่งขันทีแ่ ข็งแกร่ง ตลอดจนประสบการณ์และความเชีย่ วชาญใน
ธุรกิจหลักของบริษทั อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตมีขอ้ จากัดบางประการจากภาระหนี้สนิ ทางการเงิน ทีอ่ ยู่
ในระดับสูงของบริษทั และจากการแข่งขันทีร่ ุนแรงในธุรกิจหลักของบริษทั ในขณะทีแ่ นวโน้มอันดับเครดิต
“Negative” หรือ “ลบ” สะท้อนถึงภาระหนี้สนิ ทางการเงินของบริษทั ทีล่ ดลงช้ากว่าทีค่ าดไว้
ประเด็นสาคัญที่กาหนดอันดับเครดิ ต
ภาระหนี้ สินลดช้ากว่าคาด
ระดับภาระหนี้สนิ ทางการเงินของบริษัทเพิม่ ขึ้นอย่ างมากจากการซื้อกิจการของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) (บิก๊ ซี) ในปี 2559 ซึ่งมีมลู ค่าประมาณ 2.10 แสนล้านบาท โดยบริษทั ใช้เงินกู้
เป็ นแหล่งเงินทุนบางส่วน ต่อมาในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 บริษัทยังได้ซ้อื กิจการของ บริษัท
ไว้ท์กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 3.00 พันล้านบาท ส่งผลให้หนี้สนิ ทางการเงินสุทธิ
ของบริษัทเพิม่ สูงขึน้ เป็ น ประมาณ 1.54 แสนล้านบาทตลอดช่วงสิ้นปี 2561 จนถึงเดือนมีนาคม 2562
จากระดับประมาณ 1.53 แสนล้านบาท ณ สิน้ ปี 2560

ติ ดต่อ:
สรินทร ซอสุขไพบูลย์

sarinthorn@trisrating.com
ประมวลทรัพย์ ผลประเสริฐ

pramuansap@trisrating.com
วจี พิทกั ษ์ไพบูลย์กจิ

wajee@trisrating.com
ศศิพร วัชโรทัย

sasiporn@trisrating.com

แผนการลดภาระหนี้สนิ ของบริษัทมีอุปสรรคจากอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอและจากการแข่งขันที่
รุนแรง ทาให้การเติบโตของกาไรและความสามารถในการทากาไรของบริษทั ต่ากว่าเป้ าหมาย อีกทัง้ ยัง
ส่งผลให้แผนการลดภาระหนี้สนิ ของบริษทั เป็ นไปได้ชา้ กว่าประมาณการครัง้ ก่อน โดยอัตราส่วนหนี้สนิ
ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายของบริษทั อยู่ในระดับสูงกว่า
7 เท่าในระหว่างปี 2560 และปี 2561 และอยู่ท่ี 7.3 เท่า ณ เดือนมีนาคม 2562 ทัง้ นี้ ทริสเรทติ้งคาดว่า
ระดับภาระหนี้สนิ และอัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัด
จาหน่ายของบริษทั จะยังคงอยู่ในระดับสูงในช่วง 2 ปี ขา้ งหน้า โดยคาดว่าจะอยู่ทร่ี ะดับประมาณ 7.2 เท่า
ณ สิน้ ปี 2562 และประมาณ 6 เท่า ณ สิน้ ปี 2563
เปลี่ยนมาเน้ นการขยายร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
บิก๊ ซีเป็ นผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่หรือไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket) โดยมีจานวน
สาขามากเป็ นอันดับที่ 2 ของประเทศ ณ เดือนมีนาคม 2562 บิ๊กซีบริหารไฮเปอร์มาร์เก็ตจานวน 147
แห่ ง หรือ คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณ 40% ของจานวนสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตทัง้ หมดในประเทศไทย
นอกจากนี้ บิก๊ ซียงั บริหารห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) อีกจานวน 61 แห่งและร้าน
สะดวกซื้อ (Convenience Store) ภายใต้ชอ่ื มินิบก๊ิ ซีอกี จานวน 793 แห่งด้วย ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะ
ยังคงสถานะทีแ่ ข็งแกร่งในการเป็ นผูป้ ระกอบการค้าปลีกสมัยใหม่ชนั ้ นาในประเทศไทยต่อไปได้
ทริสเรทติ้งคาดว่าบิ๊กซีจะยังคงขยายสาขาร้านค้าปลีกอย่ างต่ อเนื่อ งทัวประเทศต่
่
อ ไป โดยในปี 2562
บริษัทวางแผนจะขยายสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตจานวน 4 แห่งและซูเปอร์มาร์เก็ต 1 แห่งในประเทศไทย
บิก๊ ซีเพิม่ จานวนสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตในอัตราทีล่ ดลงกว่าปี ก่อนเนื่องจากปั จจุบนั บิก๊ ซีเปลีย่ นมาเน้นการ
ขยายร้านค้าปลีกขนาดเล็กเพื่อให้เข้ากับไลฟ์ สไตล์ ในปั จจุบนั ของผู้บริโภคและเพื่อเข้าถึงชุมชนทัง้ ใน
เมืองและต่างจังหวัด นอกจากนี้ ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ยังใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่าด้วย โดยบิ๊กซีมแี ผนจะ
ขยายสาขาร้านค้าสะดวกซื้อจานวน 300-350 สาขาต่อปี

นอกจากนี้ บิก๊ ซียงั กาลังสร้างโอกาสการเติบโตในประเทศเพือ่ นบ้านอีกด้วย โดยจะขยายสาขาในประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป. ลาว) ทัง้ นี้ บิก๊ ซีกาหนดจะเปิ ดให้บริการไฮเปอร์มาร์เก็ต 1 สาขาทีเ่ มืองปอยเปต ประเทศกัมพูชาในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 อีกทัง้ ยังได้ให้แฟรนไชส์
มินิบก๊ิ ซีแก่รา้ นสะดวกซื้อ M-Point Mart ใน สปป. ลาว ด้วย
มีสถานะการแข่งขันที่ แข็งแกร่งในธุรกิ จสิ นค้าบรรจุภณ
ั ฑ์และสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
สถานะทางธุรกิจทีม่ คี วามแข็งแกร่งของบริษทั ได้รบั แรงหนุนจากสถานะทางการตลาดทีแ่ ข็งแกร่งของสายธุรกิจหลักของบริษทั โดยบริษทั เป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิต
และผูจ้ ดั จาหน่ายชัน้ นาในธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทขวดแก้วและกระป๋ องอะลูมเิ นียม รวมถึงธุรกิจกระดาษทิชชูและขนมขบเคีย้ วในประเทศไทย
บริษทั เป็ นผูน้ าตลาดในธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายกระป๋ องอะลูมเิ นียมสาหรับเครือ่ งดืม่ โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาด 42% ของปริมาณจาหน่ ายรวมในปี 2561
และมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็ นอันดับที่ 2 ในธุรกิจขวดแก้วในสัดส่วน 37.7% ของปริมาณจาหน่ ายรวมในตลาด ซึ่งใกล้เคียงกับผูน้ าตลาด ปั จจุบนั บริษทั มี
กาลังการผลิตขวดแก้วรวมมากกว่า 1.15 ล้านตันต่อปี ในขณะทีบ่ ริษทั สามารถผลิตกระป๋ องอลูมเิ นียมได้มากถึง 3,400 ล้านกระป๋ องต่อปี โดยมีอตั ราการใช้
กาลังการผลิตของโรงงานอยู่ในระดับสูงทีม่ ากกว่า 80% ของกาลังการผลิตรวม ทัง้ นี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าการมีฐานการผลิตและฐานลูกค้าขนาดใหญ่จะช่วยให้
บริษทั สามารถรักษาสถานะทางการตลาดทีแ่ ข็งแกร่งเอาไว้ได้ต่อไป
นอกจากนี้ บริษทั ยังเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายสินค้าประเภทกระดาษทิชชูและขนมขบเคี้ยวทีม่ ียอดขายสูงเป็ นอันดับ 2 ของอุตสาหกรรมอีกด้วย โดยมีตรา
สินค้าชัน้ นา เช่น “เซลล็อกซ์” “ซิลค์” “เทสโต” “โดโซะ” และ “ปาร์ต้”ี ซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั อย่างดีในประเทศไทย ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะยังคงสร้างความแข็งแกร่ง
ในตราสินค้าเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเพือ่ ช่วยลดแรงกดดันจากการแข่งขันทีร่ ุนแรง
มีบริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจเป็ นลูกค้าหลักในธุรกิ จสิ นค้าบรรจุภณ
ั ฑ์
บริษัทได้ร บั คาสังซื
่ ้อ สินค้าบรรจุภณ
ั ฑ์ ในปริมาณมากจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษัทเครื่องดื่มรายสาคัญของ บริษัท ทีซีซี
คอร์ปอเรชัน่ จากัด และบริษทั ในเครือ (กลุ่มบริษทั ทีซซี ี) โดยยอดขายสินค้าบรรจุภณ
ั ฑ์ให้แก่บริษทั ไทยเบฟเวอเรจคิดเป็ นสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของ
ยอดขายขวดแก้วรวมทีบ่ ริษทั จัดจาหน่ ายและคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 15% ของยอดขายกระป๋ องอลูมเิ นียม นอกจากจะจัดจาหน่ ายสินค้าให้แก่กลุ่มบริษทั
ทีซซี แี ล้ว บริษทั ยังจัดจาหน่ายสินค้าบรรจุภณ
ั ฑ์ให้แก่ลกู ค้าอื่น ๆ นอกกลุ่มอีกด้วยเพือ่ ช่วยรักษาอัตราการใช้กาลังการผลิตให้อยู่ในระดับสูงสุด อย่างไรก็ตาม
ในปี 2561 ลูกค้าสาคัญรายหนึ่งได้เปิ ดโรงงานผลิตกระป๋ องอลูมเิ นียมของตนเองและลดการสังซื
่ ้อสินค้าจากบริษทั ลง ส่งผลให้ยอดขายสินค้าบรรจุภณ
ั ฑ์
โดยรวมของบริษทั ในไตรมาสแรกของปี 2562 ลดลง 8% เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน อย่างไรก็ตาม บริษทั คาดว่ารายได้จากสินค้า
บรรจุภณ
ั ฑ์จะกลับมาเติบโตอีกภายในปี 2562 เพือ่ ชดเชยกับรายได้ทล่ี ดลงจากการสูญเสียลูกค้ารายสาคัญนี้ไป
การทากาไรเติ บโตช้าลง
รายได้ของบริษทั เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 3 ปี ทผ่ี ่านมา การทีบ่ ริษทั มีธุรกิจหลากหลายประเภทช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้
ในปี 2561 บริษทั มียอดขาย 1.56 แสนล้านบาท ซึง่ เติบโต 5% จากปี 2560 และยอดขายเติบโตอีก 4% ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้จากการดาเนินงานของบริษทั จะเติบโตในระดับปานกลางในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้าจากการเพิม่ จานวนสาขาร้านค้าปลีกสมัยใหม่ รวมถึง
จากการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิม (Same-store Sales) และการเติบโตของรายได้ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์
ตลอดจนกลุ่มสินค้าทางเทคนิค และยังคาดว่ายอดขายในกลุ่มสินค้าบรรจุภณ
ั ฑ์จะกลับมาเติบโตภายในปี 2563 ทัง้ นี้ ทริสเรทติ้งคาดว่ายอดขายของสาขาเดิม
ในกลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของบิก๊ ซีจะเติบโตเล็กน้อยในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า
บริษทั ทากาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายทีร่ ะดับ 2.12 หมืน่ ล้านบาทในปี 2561 และอีกประมาณ 5.00 พันล้านบาทในช่วง 3
เดือนแรกของปี 2562 ซึ่งลดลง 4% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน กาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายในปี 2562 มีแนวโน้ม
เติบโตช้ากว่าประมาณการของทริสเรทติ้งในครัง้ ก่อนอันเป็ นผลจากยอดขายสินค้าบรรจุภณ
ั ฑ์ทล่ี ดลง รวมถึงความไม่แน่ นอนของสถานการณ์ทางการเมือง
และภาวะเศรษฐกิจที่ส่ งผลทาให้ความเชื่อ มันของผู
่
้บริโ ภคลดลง และการมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริห ารที่อยู่ในระดับสูง ทัง้ นี้ ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้ า
ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตรากาไรจากการดาเนินงานต่อรายได้ของบริษทั จะอยู่ในระดับประมาณ 13.0% ต่อปี ซึ่งสะท้อนถึงความริเริม่ ในการควบคุมต้นทุน การ
ออกสินค้าใหม่ และการผสานพลังทางธุรกิจในด้านการกระจายสินค้าของกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งคาดว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษทั จะ
ยังคงอยู่ในระดับสูงเพือ่ ใช้สนับสนุนการทาโปรโมชันส่
่ งเสริมการตลาดและโฆษณา อีกทัง้ ใช้สาหรับการขยายสาขาร้านค้าปลีกสมัยใหม่ทวประเทศด้
ั่
วย
ต้องใช้เงิ นกู้ใหม่เพื่อชาระคืนหนี้ เงิ นกู้เดิ ม
บริษทั มีความจาเป็ นจะต้องใช้เงินกูใ้ หม่เพื่อชาระคืน หนี้เงินกูเ้ ดิมทีจ่ ะครบกาหนดชาระในช่วง 24 เดือนข้างหน้า ทัง้ นี้ บริษทั มีแหล่งเงินทุน ทีม่ าจากเงินสด
จานวน 6.36 พันล้านบาท ณ เดือนมีนาคม 2562 และจะมีเงินทุนจากการดาเนินงานอีกจานวน 1.60-1.90 หมื่นล้านบาทต่อปี ในขณะทีค่ วามต้องการใช้
เงินทุนจะประกอบด้วยเงินลงทุนโดยรวมประมาณ 2.65 หมืน่ ล้านบาทสาหรับช่วงปี 2562-2564 อีกทัง้ เงินกูร้ ะยะยาวทีม่ กี บั ธนาคารและหุน้ กูท้ จ่ี ะครบกาหนด
ชาระประมาณ 3.00 หมืน่ ล้านบาทในปี 2562 และอีกประมาณ 3.60 หมืน่ ล้านบาทในปี 2563 ทัง้ นี้ ทริสเรทติ้งประมาณการว่าเงินทุนจากการดาเนินงานของ
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บริษทั จะเพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายในการลงทุนดังกล่าว
ข้อกาหนดทางการเงินทีบ่ ริษทั มีกบั ผูถ้ อื หุน้ กูแ้ ละธนาคารระบุให้บริษทั ต้องคงระดับอัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อส่วนทุนไม่ ให้เกิน 2 เท่า ทัง้ นี้ ณ สิ้นปี 2561 บริษทั
มีอตั ราส่วนเงินกูร้ วมต่อส่วนทุนอยู่ท่ี 1.3 เท่า ในการนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะยังคงสามารถปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อกาหนดทางการเงินดังกล่าวได้ต่อไป
สมมติ ฐานกรณี พนื้ ฐาน




รายได้ของบริษทั จะเติบโตในระดับปานกลางในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า
กาไรจากการดาเนินงานของบริษทั จะอยู่ในระดับประมาณ 13.0% ในช่วงปี 2562-2564
บริษทั จะใช้เงินลงทุนโดยรวมประมาณ 2.65 หมืน่ ล้านบาทในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า ซึง่ ไม่รวมเงินลงทุนเพือ่ ซื้อกิจการ

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” สะท้อนถึงภาระหนี้สนิ ทีล่ ดลงช้ากว่าทีค่ าดไว้ โดยบริษทั ยังคงภาระหนี้สนิ ทางการเงินไว้ในระดับสูงเป็ นระยะ
เวลานานตัง้ แต่การซื้อกิจการของบิก๊ ซีในปี 2559
ปัจจัยที่อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
การปรับลดอันดับเครดิตของบริษทั จะเกิดจากการทีบ่ ริษทั ไม่สามารถลดภาระหนี้สนิ ลงได้และทาให้มอี ตั ราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินสุทธิต่อกาไรก่อนดอกเบี้ย
จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายอยู่ในระดับทีส่ งู กว่า 5 เท่าภายในปี 2563 นอกจากนี้ สถานะทางการตลาดในสายธุรกิจหลักของบริษทั ทีอ่ ่อนแอลง
ซึง่ จะส่งผลให้การเติบโตของยอดขายและอัตรากาไรทีล่ ดลงนัน้ จะมีผลต่อการลดอันดับเครดิตด้วย นอกจากนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตอาจได้รบั การเปลีย่ นมา
เป็ น “Stable” หรือ “คงที”่ ได้หากบริษทั สามารถลดภาระหนี้สนิ ลงและทาให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินสุทธิต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่ายของบริษทั อยู่ต่ากว่า 5 เท่าได้
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ
หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการดาเนินงานรวม
กาไรจากการดาเนินงาน
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษี
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ดอกเบีย้ จ่ายทีป่ รับปรุงแล้ว
เงินลงทุน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ ทางการเงินทีป่ รับปรุงแล้ว
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รับปรุงแล้ว
อัตราส่วนทางการเงิ นที่ปรับปรุงแล้ว
อัตรากาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่ายต่อรายได้ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่ายต่อดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย
ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงิน (%)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อเงินทุน (%)

-------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม --------------2561
2560
2559
2558

ม.ค.-.มี.ค.
2562
42,307
5,388
3,285
5,407
3,772
1,346
2,317
322,775
163,951
116,416

171,875
22,546
14,008
22,634
15,631
5,356
9,627
323,021
163,702
115,084

164,004
21,495
13,228
21,498
14,069
5,169
11,177
315,059
162,599
111,173

136,489
16,461
11,090
17,605
10,829
5,580
5,739
308,701
158,835
111,148

43,439
5,689
3,511
5,871
4,881
591
1,912
44,701
15,584
20,750

12.74

13.12

13.11

12.06

13.10

4.87
4.02

4.98
4.23

4.80
4.16

7.13
3.16

9.57
9.94

7.31

7.23

7.56

9.02

2.65

9.56
58.48

9.55
58.72

8.65
59.39

6.82
58.83

31.32
42.89

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิ ตที่ เกี่ยวข้อง
- วิธกี ารจัดอันดับเครดิตธุรกิจทัวไป,
่
26 กรกฎาคม 2562
- อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
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บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) (BJC)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
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
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 2569
BJC243A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567
BJC273A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570
BJC223B: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
BJC233A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566
BJC273B: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570
BJC293A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 22,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 12 ปี
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
Negative
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โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคาแนะนาเกีย่ วกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อ มูลทีป่ รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ ดั ทา หรือพิมพ์เผยแพร่
โดย บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รบั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรปร ะเมินความ
เหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริสเรทติ้ง
จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง
ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทังนี
้ ้ รายละเอียดของวิธกี ารจัดอันดับ
เครดิตของ บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด เผยแพร่อยูบ่ น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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