บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน)
ครังที
้ ่ 1/2559

17 กุมภำพันธ์ 2559

อัน7ดับเครดิ ตองค์กร:

A+

อันดับเครดิ ตตรำสำรหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน

A+

แนวโน้ มเครดิ ตพิ นิจ:
อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่
อันดับเครดิ ต

25/11/57
13/08/57
15/06/50

A+
A+
A+

ติ ดต่อ:
สรินทร ซอสุขไพบูลย์
sarinthorn@trisrating.com
ประมวลทรัพย์ ผลประเสริฐ
pramuansap@trisrating.com

Developing

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

เหตุผล
ทริสเรทติ้งประกาศ “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “Developing” หรือ “ไม่ชดั เจน” ให้แก่อนั ดับเครดิต
องค์กรและหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ของ บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) สืบเนื่องจาก
ประกาศของบริษทั เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งระบุว่าบริษทั มีความประสงค์จะซื้อหุน้ ของ บริษทั
บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) จานวน 483 ล้านหุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วน 58.56% ของจานวน
หุน้ ทัง้ หมดของบริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาก Geant International BV ทีร่ าคา 252.88 บาทต่อหุน้
มูลค่าทัง้ สิ้น ประมาณ 122,200 ล้านบาท รวมทัง้ จะซื้อหุน้ สามัญของ C-Distribution Asia Pte Ltd.
จานวน 2.7 ล้านหุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วน 60% ของหุน้ ทัง้ หมดของ C-Distribution Asia มูลค่า 856 ล้าน
บาท ทัง้ นี้ การทาธุรกรรมในครัง้ นี้จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ าก
มติทป่ี ระชุมใหญ่วสิ ามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทีจ่ ะจัดขึน้ ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 เสียก่อน และเมือ่ การทา
ธุรกรรมดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษทั จะต้องทาการเสนอซื้อหุน้ สามัญส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดจากผูถ้ อื หุน้ รายอื่น
ของบริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ต่อไป
บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เป็ นหนึ่งในผู้นาด้านธุรกิจห้างค้าปลีกสินค้าอุปโภคและบริโภคใน
ประเทศไทยซึง่ เปิดดาเนินงานในปี 2518 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2535
สาหรับปี 2558 บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์มรี ายได้ประมาณ 129,000 ล้านบาทและมีกาไรก่อนดอกเบี้ย
จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ายเกือบ 13,000 ล้านบาท
การซื้อกิจการของบริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เป็ นไปตามกลยุทธ์ของบริษทั ทีว่ างไว้โดยมุ่งหวัง
จะเป็ นผู้นาธุรกิจการค้าในระดับภูมภิ าคทีค่ รอบคลุมทัง้ ในด้านค้าปลีกและค้าส่ง ประโยชน์ท่คี าดว่าจะ
ได้ร บั จากการซื้อ กิจการในครัง้ นี้ ได้แก่ การมีช่อ งทางในการเข้าสู่ธุร กิจค้าปลีกขนาดใหญ่ และเป็ น
ช่องทางกระจายสินค้าของบริษทั หากการซื้อกิจการในครัง้ นี้แล้วเสร็จและประสบความสาเร็จก็ จะช่วย
เพิม่ สถานะทางการแข่งขัน และสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้แก่บริษัท ในการนี้ บริษทั จะกู้ย มื เงิน
ระยะสัน้ จานวนไม่เกิน 220,000 ล้านบาทสาหรับการทาธุรกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ บริษทั อาจพิจารณา
เพิม่ ทุนในสัดส่วนทีจ่ าเป็นต่อไป
แม้ว่าบริษทั จะได้รบั ประประโยชน์ระยะยาวจากการซื้อกิจการครัง้ นี้ แต่สถานะทางการเงินของ
บริษัทอาจได้ร บั ผลกระทบ ทัง้ นี้ ขึ้น อยู่กบั โครงสร้างเงิน ทุน ที่ใช้ในการทาธุร กรรมนี้ อย่ างไรก็ต าม
โครงสร้างเงินทุนและแผนการลดภาระหนี้สนิ ของบริษทั ยังไม่มขี อ้ สรุปในขณะนี้
ทริสเรทติ้งจะระงับเครดิตพินิจ พร้อมทัง้ ประกาศทบทวนผลอันดับเครดิตของบริษัทเมื่อการซื้อ
กิจการในครัง้ นี้แล้วเสร็จสมบูรณ์และการจัดการทางการเงินของบริษทั แล้วเสร็จ ทัง้ นี้ การทบทวนอันดับ
เครดิตจะพิจารณาถึงสถานะทางธุรกิจและการเงินของบริษทั ในช่วงหลังการซื้อกิจการต่อไป
บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตรำสำรหนี้ :
BJC165A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559
แนวโน้ มเครดิ ตพิ นิจ:

A+
A+
Developing

ธิติ การุณยานนท์ , Ph.D., CFA
thiti@trisrating.com
WWW.TRISRATING.COM

เครดิตพินิจ เป็ นขัน้ ตอนหนึ่งในกระบวนการทบทวนผลอันดับเครดิตของตราสารหนีห้ รื อองค์กรทีท่ ริ สเรทติ้งได้ประกาศผลอันดับเครดิ ตไปแล้ว ซึ่ งโดยปกติ การทบทวนดังกล่าวจะกระทาตลอดอายุของตราสารหรื อ
สัญญาและสรุปผลเมือ่ ครบรอบปี ในระหว่างเวลานัน้ หากมีกรณีทีม่ ีเหตุการณ์สาคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิ จของหน่วยงานแต่ข้อมูลผลกระทบยังไม่เพียงพอต่อการพิ จารณาทบทวน ทริ สเรทติ้ งจะประกาศ "เครดิ ต
พินิจ" เพือ่ แจ้งให้สาธารณชนทราบถึงผลดังกล่าว โดยมี แนวโน้ม 3 รู ปแบบ คือ Positive (บวก) Negative (ลบ) และ Developing (ยังไม่ชดั เจน) ตามลักษณะของผลกระทบนัน้ ๆ ทัง้ นีจ้ ะยังไม่มีการเปลีย่ นแปลงผล
อันดับเครดิตแต่อย่างใด

