
                                                                                                                                                                                      
 

 
เครดิตวาระ  (CreditUpdate) เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององคก์รหรอืตราสารหนี้ทีท่รสิเรทติ้งไดป้ระกาศผลไปแลว้ ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักลา่วจะกระท าตลอดอายุของ

สญัญาหรอืตราสาร และสรปุผลเมือ่ครบรอบปี ในระหวา่งนัน้หากหน่วยงานดงักลา่วออกตราสารหนี้ใหม ่ หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มลูผลกระทบ
เพยีงพอทีจ่ะปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้อ้งยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แกส่าธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึน้" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" 
(Affirmed) หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled) 
 

เหตผุล 
 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปจัจุบันของ  
บรษิัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) ที่ระดบั “A+” พรอ้มทัง้จดัอนัดบัเครดติหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มี
หลกัประกนัชุดใหมใ่นวงเงนิไมเ่กนิ 35,000 ลา้นบาท และหุน้กูส้ ารองเื ่ออการเสนอขายเืิอมเตมิ (Greenshoe) 
ในวงเงนิไม่เกนิ 5,000 ลา้นบาทของบรษิทัทีอระดบั “A+” โดยบรษิทัจะน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรออกหุน้กูชุ้ด
ใหมไ่ปช ำระหนี้เงนิกูย้มื และ/หรอืใชเ้ป็นเงนิลงทุน และ/หรอืใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน ทัง้นี้ อนัดบัเครดติ
สะทอ้นถงึสถำนะกำรแขง่ขนัทีแ่ขง็แกร่งในธุรกจิหลกัของบรษิทั ตลอดจนธุรกจิและแหล่งรำยไดท้ีม่คีวำม
หลำกหลำย กำรมตีลำดทีค่รอบคลุมกว้ำงขวำง และผลติภณัฑ์ทีม่ตีรำสนิค้ำที่มชีื่อเสยีง กำรพจิำรณำ
อนัดบัเครดติยงัค ำนึงถงึกำรทีบ่รษิทัซื้อหุน้ในสดัส่วน 97.9% ของหุน้ทัง้หมดของ บรษิทั บิก๊ซ ีซูเปอร์
เซน็เตอร ์จ ำกดั (มหำชน) หรอืบิก๊ซ ีตลอดจนประโยชน์ทีจ่ะไดจ้ำกกำรผสำนพลงัทำงธุรกจิระหว่ำงธุรกจิ
ทีม่อียู่เดมิของบรษิทักบัรำ้นคำ้ปลกีของบิก๊ซอีีกดว้ย อย่ำงไรกต็ำม ควำมแขง็แกร่งดงักล่ำวมขีอ้จ ำกดั
บำงส่วนจำกภำวะกำรแขง่ขนัทีรุ่นแรง รวมถงึเศรษฐกจิทีซ่บเซำซึง่ส่งผลต่อกำรใชจ้่ำยของผูบ้รโิภค และ
ภำระหนี้ทีเ่พิม่สงูขึน้ของบรษิทัจำกกำรก่อหนี้เพือ่ขยำยกจิกำร  
 บรษิทัเบอรล์ี ่ยุคเกอร ์ด ำเนินธุรกจิผลติและจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ประเภทบรรจุภณัฑ์ สนิคำ้และบรกิำร
ดำ้นอุปโภคบรโิภค ตลอดจนยำรกัษำโรคและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ รวมถงึสนิคำ้ทำงดำ้นเทคนิค ในปี 
2559 บรษิัทไดข้ยำยกจิกำรสู่ธุรกจิคำ้ปลกีสมยัใหม่ขนำดใหญ่ (Hypermarket) โดยกำรซื้อกจิกำรของ 
บิก๊ซซีึง่เป็นผูน้ ำในธุรกจิหำ้งคำ้ปลกีสมยัใหมใ่นประเทศไทย บรษิทัไดร้วมผลกำรด ำเนินงำนของบิก๊ซใีน
งบกำรเงนิรวมของบริษัทมำตัง้แต่ปลำยเดือนมนีำคม 2559 โดยจดัให้บิ๊กซีเป็นสำยธุรกิจค้ำปลีก
สมยัใหม่ของบรษิทั ณ เดอืนสงิหำคม 2559 บรษิัทเบอร์ลี ่ยุคเกอร์ มผีู้ถือหุ้นใหญ่ คอื บรษิัท ทซีีซ ี 
คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกจิขนำดใหญ่ของไทยที่ประกอบธุรกจิในอุตสำหกรรมหลำกหลำย
ประเภท โดยมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ 74.4% ของหุน้ทัง้หมดของบรษิทั 
 ส ำหรบัช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 บรษิัทมรีำยได้จำกกำรขำยและรำยไดค้่ำเช่ำรวม 94,064 
ลำ้นบำท โดยสำยธุรกจิค้ำปลกีสมยัใหม่ซึ่งท ำรำยไดจ้ำกกำรขำยและค่ำเช่ำนัน้เป็นธุรกจิทีส่รำ้งรำยได้
หลกัคดิเป็น 66% ของรำยไดร้วมของบรษิทั ในขณะทีอ่กี 15% เป็นรำยไดจ้ำกกลุ่มธุรกจิดำ้นบรรจุภณัฑ์
สนิคำ้ และ 13% เป็นรำยไดจ้ำกกลุ่มธุรกจิดำ้นอุปโภคบรโิภค  
 สถำนะทำงธุรกจิทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทัสะทอ้นควำมหลำกหลำยทัง้ในส่วนของธุรกจิ แหล่งรำยได ้
และตลำดรองรบัสนิคำ้ทีค่รอบคลุม สนิคำ้และบรกิำรของบรษิทัเขำ้ถงึผูบ้รโิภคในหลำยประเทศในแถบ
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ผลติภณัฑใ์นสำยธุรกจิหลกัของบรษิทักม็สีถำนะทำงกำรแข่งขนัทีแ่ขง็แกร่งซึ่ง
เป็นปจัจยัเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ทีส่ ำคญัใหแ้ก่บรษิทั บรษิทัเป็นหนึ่งในผูผ้ลติชัน้น ำภำยในประเทศใน
กลุ่มธุรกจิบรรจุภณัฑ ์(ขวดแกว้และกระป๋องอะลมูเินียม) และธุรกจิสนิคำ้อุปโภค (กระดำษทชิชู ขนมขบ
เคีย้ว และผลติภณัฑข์องใชส้่วนตวั) ทัง้นี้ ควำมแขง็แกร่งในกลุ่มสนิคำ้และบรกิำรดำ้นอุปโภคบรโิภคของ
บรษิทันัน้ไดร้บัแรงหนุนจำกตรำสนิคำ้ชัน้น ำต่ำง ๆ เช่น เซลลอ็กซ์ ซลิค ์เทสโต โดโซะ และนกแกว้  
 ในปี 2559 บรษิัทซื้อหุ้นในสดัส่วน 97.9% ของหุ้นทัง้หมดของบิ๊กซี ซึ่งเป็นไปตำมกลยุทธ์ของ
บรษิทัทีว่ำงไวโ้ดยมุง่หวงัจะเป็นผูน้ ำธุรกจิกำรคำ้ในระดบัภมูภิำคทีค่รอบคลุมทัง้ในดำ้นคำ้ปลกีและคำ้ส่ง 
กำรลงทุนนี้มมีลูค่ำทัง้สิ้นเกอืบ 210,000 ลำ้นบำท โดยในช่วงแรกบรษิทัใชเ้งนิกูร้ะยะสัน้เป็นเงนิทุนใน
กำรซื้อกจิกำร จำกนัน้บรษิทัไดท้ ำกำรปรบัโครงสรำ้งเงนิทุนใหมโ่ดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุน 2 ครัง้ซึ่ง
ส่งผลใหฐ้ำนทุนของบรษิทัมขีนำดใหญ่ขึ้นประมำณ 83,600 ลำ้นบำท กำรเพิม่ทุนดงักล่ำวช่วยลดยอด
เงนิกูร้วมทีเ่กดิจำกกำรซื้อกจิกำรของบิก๊ซตีลอดจนช่วยลดภำระดอกเบีย้ลงดว้ย ในขณะเดยีวกนั บรษิทั
ยงัไดท้ ำสญัญำกูย้มืเงนิระยะยำวจำกธนำคำรและออกหุน้กูใ้หม่รวมจ ำนวนประมำณ 121,000 ลำ้นบำท
เพือ่น ำไปใชช้ ำระคนืหนี้เงนิกูร้ะยะสัน้ดว้ย 
 ณ เดอืนมกรำคม 2560 บิก๊ซบีรหิำรรำ้นคำ้ปลกีสมยัใหม่ขนำดใหญ่จ ำนวน 131 แห่งและรำ้นคำ้
ปลกีขนำดเลก็อกีจ ำนวนมำก สถำนะทำงกำรแขง่ขนัของบิก๊ซมีคีวำมแขง็แกร่งโดยเป็นหนึ่งในผูป้ระกอบ

อนัดบัเครดิตองคก์ร:   A+ 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั A+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
  วนัท่ี อนัดบัเครดิต     แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
   เครดิตพินิจ 
08/08/59               A+ Stable 
17/02/59               A+           Alert Developing 
25/11/57               A+ Stable 
13/08/57               A+  Alert Developing 
15/06/50               A+                  Stable  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ติดต่อ: 

สรนิทร ซอสุขไพบูลย ์
sarinthorn@trisrating.com 
 
ประมวลทรพัย ์ผลประเสรฐิ   
pramuansap@trisrating.com 
 
ธติ ิกำรุณยำนนท,์ Ph. D., CFA 
thiti@trisrating.com 
 
WWW.TRISRATING.COM 
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หน้ำ  2 

 

  บริษทั  เบอรล์ี่ ยคุเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

 9 กมุภำพนัธ ์2560 

 

ธุรกจิรำ้นคำ้ปลกีสมยัใหมข่นำดใหญ่จ ำนวน 2 รำยหลกัในประเทศไทย บิก๊ซมีรีำยไดป้ระมำณ 129,000 ลำ้นบำทในปี 2558 และเกอืบ 90,000 ลำ้นบำทส ำหรบั
ช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 โดยเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำย 92% และจำกค่ำเช่ำและบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้งอกี 8% บิก๊ซมีกี ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ และ
ค่ำตดัจ ำหน่ำยเกอืบ 13,000 ลำ้นบำทในปี 2558 และประมำณ 9,700 ลำ้นบำทส ำหรบัช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 ทรสิเรทติ้งคำดว่ำธุรกจิคำ้ปลกีของบิก๊ซจีะ
ช่วยสรำ้งควำมแขง็แกร่งทำงธุรกจิและเสรมิสรำ้งสถำนะทำงกำรแข่งขนัให้แก่บรษิัทยิง่ขึ้น ในขณะเดยีวกนั กำรผสำนพลงัทำงธุรกจิจะช่วยบรษิทัประหยดั
ตน้ทุนและเสรมิสรำ้งประสทิธภิำพเพิม่ขึน้ดว้ย  
 อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย) ของบรษิทัอยู่ที ่11.2% ในปี 2558 
และ 9.8% ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 ซึง่โดยลกัษณะทัว่ไปของกำรท ำธุรกจิคำ้ปลกีของบิก๊ซีนัน้จะมอีตัรำก ำไรต ่ำกว่ำธุรกจิทีม่อียู่เดมิของบรษิทั เงนิทุน
จำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอยู่ที ่5,334 ลำ้นบำทในปี 2558 และ 7,770 ลำ้นบำทส ำหรบัช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 เงนิกูร้วมของบรษิทัเพิม่สูงขึน้มำอยู่ที่
ระดบัเกอืบ 240,000 ลำ้นบำทในช่วงกลำงปี 2559 หลงัจำกบรษิทัซื้อหุน้ในสดัส่วน 97.9% ของหุน้ทัง้หมดของบิก๊ซ ีอย่ำงไรกต็ำม บรษิทัไดช้ ำระคนืหนี้จ ำนวน 
83,600 ลำ้นบำทหลงัจำกไดร้บัเงนิสดจำกกำรเพิม่ทุนแลว้ ซึง่เป็นผลท ำใหโ้ครงสรำ้งเงนิทุนของบรษิทัปรบัตวัดขี ึน้โดยวดัจำกอตัรำส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรำ้ง
เงนิทุนทีร่ะดบั 58.5% ณ สิน้เดอืนกนัยำยน 2559 เปรยีบเทยีบกบัระดบั 90% ณ สิน้เดอืนมถุินำยน 2559 
 ทรสิเรทติ้งคำดว่ำรำยไดร้วมของบรษิทัในช่วงปี 2560-2562 จะเตบิโตในระดบัปำนกลำง โดยมแีรงขบัเคลื่อนจำกธุรกจิดำ้นบรรจุภณัฑ์และกำรผสำน
พลงัทำงธุรกจิของกลุ่มโดยรวม อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนนัน้คำดว่ำจะค่อย ๆ ปรบัตวัดขี ึน้โดยไดร้บัประโยชน์จำกกำรประหยดัตน้ทุนอนัเกดิจำกกำรผสำน
พลงัทำงธุรกจิและกำรใชส้นิทรพัยอ์ย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ ทรสิเรทติ้งคำดว่ำในช่วงปี 2560-2562 บรษิทัจะมคี่ำใชจ่้ำยฝ่ำยทุนโดยรวมประมำณ 30,000 
ลำ้นบำทเพือ่ใชใ้นกำรขยำยสำขำรำ้นคำ้ปลกีและเพิม่ก ำลงักำรผลติในธุรกจิดำ้นบรรจุภณัฑ์และธุรกจิสนิคำ้และบรกิำรดำ้นอุปโภคบรโิภค ทรสิเรทติ้งคำดหวงั
ว่ำในช่วงระยะปำนกลำงบรษิทัจะไมม่กีำรลงทุนขนำดใหญ่หรอืซื้อกจิกำรขนำดใหญ่ใดใด และยงัคำดว่ำอตัรำส่วนหนี้สนิสุทธริวมต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ี
ค่ำเสือ่มรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำยจะลดลงมำอยู่ต ่ำกว่ำ 4 เท่ำ 
 เมื่อพิจำรณำจำกโครงสร้ำงงบดุลในปจัจุบนัของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว หนี้สินของบริษัทจะอยู่ในสถำนะด้อยสิทธิทำงโครงสร้ำง (Structural 
Subordination) เมือ่เปรยีบเทยีบกบัหนี้สนิของบิ๊กซี อย่ำงไรกต็ำม มตทิี่ประชุมกรรมกำรของบรษิทัเมื่อเดอืนกรกฎำคม 2559 ที่ผ่ำนมำเหน็ชอบใหบ้รษิัท
สำมำรถเป็นผูกู้ย้มืเงนิจำกเจำ้หนี้สถำบนักำรเงนิแทนบรษิทัย่อยได ้ภำยใตแ้ผนดงักล่ำว เงนิกูย้มืจำกภำยนอกบำงส่วนของบิก๊ซจีะค่อย ๆ เปลีย่นเป็นเงนิกูจ้ำก
บรษิัท กำรเปลีย่นแปลงในครัง้นี้จะลดผลกระทบจำกกำรดอ้ยสทิธทิำงโครงสรำ้งในหุ้นกู้ของบรษิทัลง ดงันัน้ เมือ่พจิำรณำจำกผลของนโยบำยดั งกล่ำวแล้ว 
อนัดบัเครดติหุน้กูข้องบรษิทัจะอยู่ในระดบัเดยีวกบัอนัดบัเครดติองคก์รของบรษิทั  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต          
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึควำมคำดหมำยของทรสิเรทติ้งว่ำบรษิทัจะสำมำรถคงควำมแขง็แกร่งในกำรแข่งขนัในสำยธุรกจิ
หลกัของบรษิทัเอำไวไ้ด ้นอกจำกนี้ ทรสิเรทติ้งยงัคำดหวงัว่ำกำรรวมกจิกำรกบับิก๊ซจีะเป็นไปอย่ำงรำบรื่นโดยปรำศจำกกำรเพิม่ขึน้ของต้นทุนหรอืมคี่ำใชจ้่ำย
ฝำ่ยทุนทีส่งูกว่ำทีค่ำดไว ้อกีทัง้ยงัคำดหวงัใหบ้รษิทัปรบัเพิม่สถำนะทำงกำรเงนิใหแ้ขง็แกร่งขึน้โดยเรว็  
 ควำมเสีย่งจำกกำรถูกปรบัลดอนัดบัเครดติของบรษิทัจะเกดิจำกกำรลดลงของภำระหนี้สนิทีช่ำ้กว่ำคำด หรอืหำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอ่อนแอลง
กว่ำทีค่ำดไวอ้ย่ำงมนียัส ำคญัซึง่จะส่งผลต่อโครงสรำ้งเงนิทุนและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ทีอ่่อนแอลงเป็นระยะเวลำนำน ในขณะทีโ่อกำสในกำรปรบัขึน้ของ
อนัดบัเครดติในช่วงระยะปำนกลำงอำจมขีอ้จ ำกดัเมือ่พจิำรณำถงึภำระหนี้กอ้นใหญ่ทีบ่รษิทัมอียู่ อย่ำงไรกต็ำม อนัดบัเครดติอำจถูกปรบัเพิม่ขึน้ไดห้ำกกำรรวม
กจิกำรในครัง้นี้ก่อใหเ้กดิกำรผสำนพลงัทำงธุรกจิทีส่่งผลดอีย่ำงมนียัส ำคญัต่อบรษิทั  
 

บริษทั เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) (BJC) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 
อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
BJC199A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 22,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562 A+ 
BJC219A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 9,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A+ 
BJC239A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 A+ 
BJC269A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 20,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2569 A+ 
BJC206A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 17,920 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A+ 
BJC21DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,050 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A+ 
BJC23DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,100 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 A+ 
BJC25DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,200 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2568 A+ 
BJC26DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,730 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2569 A+ 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัในวงเงนิไมเ่กนิ 35,000 ลา้นบาท และหุน้กูส้ ารองเื่ออการเสนอขายเืิอมเตมิ (Greenshoe)  
ในวงเงนิไมเ่กนิ 5,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายในปี 2570     A+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
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ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

* งบการเงนิรวม 

**    ปรับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 

***   ปรับปรงุใหมต่ามมาตรฐานการบญัชปีี 2558 

****     รวมรายไดค้า่เชา่จากธรุกจิคา้ปลกีสมยัใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 ------------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม -------------------------- 
 ม.ค.-ก.ย. 

2559       2558         2557 ***         2556         2555         2554 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและรำยไดค้่ำเช่ำ      94,064 ****        42,893 41,695 42,226 37,429 31,235 
ดอกเบีย้จ่ำยรวม 4,027 493 556 575 503 366 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกกำรด ำเนินงำน 1,745 1,743 1,574 2,315 2,322 2,097 
เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน 7,770 5,334 4,530 4,801 4,281 4,251 
ค่ำใชจ่้ำยฝำ่ยทุน 2,888 1,705 3,323 3,656 3,661 2,607 
สนิทรพัยร์วม 299,917 44,701 43,428 44,503 38,260 32,999 
เงนิกูร้วม 155,421 14,975 16,232 16,676 13,171 11,110 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 110,209 20,750 18,017 17,699 16,284 14,530 
อตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่มรำคำ และค่ำ
ตดัจ ำหน่ำย/รำยไดจ้ำกกำรขำย (%) 

9.8 11.2 10.4 12.1 12.5 15.0 

อตัรำสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถำวร (%)           5.3  **              9.4 8.4 11.4 12.7 14.5 
อตัรำสว่นก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสือ่มรำคำ และค่ำ
ตดัจ ำหน่ำย/ดอกเบีย้จ่ำย (เท่ำ) 

2.9 11.0 8.8 9.9 10.5 14.1 

อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน/เงนิกูร้วม (%)        6.0 **            35.6 27.9 28.8 32.5 38.3 
อตัรำสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรำ้งเงนิทุน (%) 58.5 41.9 47.4 48.5 44.7 43.3 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
 โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
 © บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2560 หำ้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท ำส ำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภำยหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่ งรำยงำนหรอืขอ้มูลกำรจดัอนัดบั
เครดติ ไมว่่ำทัง้หมดหรอืเพยีงบำงสว่น และไมว่่ำในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ำกดั ก่อน กำรจดัอนัดบัเครดติ
นี้มใิช่ค ำแถลงขอ้เทจ็จริง หรอืค ำเสนอแนะใหซ้ื้อ ขำย หรอืถอืตรำสำรหนี้ใดๆ แต่เป็นเพยีงควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเสีย่งหรอืควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โด ยเฉพำะ 
ควำมเหน็ทีร่ะบุในกำรจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค ำแนะน ำเกีย่วกบักำรลงทนุ หรอืค ำแนะน ำในลกัษณะอื่นใด กำรจดัอนัดบัและขอ้มลูที่ปรำกฏในรำยงำนใดๆ ทีจ่ดัท ำ หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ำกดั ไดจ้ดัท ำขึน้โดยมไิดค้ ำนึงถงึควำมตอ้งกำรดำ้นกำรเงนิ พฤตกิำรณ์ ควำมรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรำยใดรำยหนึ่ ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิควำมเหมำะสมของขอ้มูลดงักล่ำว
ก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ได้รบัขอ้มูลทีใ่ช้ส ำหรบักำรจดัอนัดบัเครดตินี้จำกบริษทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่ำเชื่อถอืได้  ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั จงึไม่รบัประกนัควำม
ถูกต้อง ควำมเพยีงพอ หรอืควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่ำว และจะไม่รบัผดิชอบต่อควำมสูญเสยี หรือควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกดิจำกควำมไม่ถูกต้อง ควำมไม่เพยีงพอ หรอืควำมไม่
ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด หรอืกำรละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืกำรกระท ำใดๆโดยอำศยัขอ้มลูดงักล่ำว ทัง้นี้ รำยละเอยีดของวธิกีำรจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั 
เผยแพร่อยูบ่น Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html 
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