บริษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
ครังที
้ ่ 51/2555

20 กันยายน 2555

อันดับเครดิ ตองค์กร:
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ ใหม่:
อันดับเครดิ ตในอดีต:
วันที่
องค์กร

01/02/54
08/10/50

A/Sta
A-/Sta

ติ ดต่อ:
ประมวลทรัพย์ ผลประเสริฐ
pramuansap@trisrating.com
จุฑามาส บุณยวานิชกุล
jutamas@trisrating.com
กนกพร นิตย์นิธพิ ฤทธ์
kanokporn@trisrating.com
วิยดา ประทุมสุวรรณ์, CFA
wiyada@trisrating.com
WWW.TRISRATING.COM

A
Stable
A
ตราสารหนี้
(มีประกัน/
ไม่มีประกัน)
-/A
-/A-

เหตุผล
ทริสเรทติ้งคงอัน ดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ ชุดปจั จุบนั ของ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด
(มหาชน) ทีร่ ะดับ “A” ในขณะเดียวกันยังจัดอันดับเครดิตหุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน
1,000 ล้านบาทและหุน้ กูม้ ลู ค่า 400 ล้านบาท (MBK229A) ของบริษทั ทีร่ ะดับ “A” ด้วย โดยบริษทั
จะนํ าเงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ กูช้ ุดใหม่ไปใช้ชําระหนี้ สํารองสภาพคล่องและลงทุนเพิม่ อันดับ
เครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงการมีกระแสเงินสดทีแ่ น่ นอนจากธุรกิจให้เช่าพืน้ ทีค่ า้ ปลีก ความสัมพันธ์ท่ี
ใกล้ ชิด กับ กลุ่ ม ธนชาต รวมถึ ง ความยื ด หยุ่ น ด้ า นการเงิน จากการมีเ งิน ลงทุ น จํ า นวนมาก
อย่างไรก็ตาม จุดเด่นดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากต้นทุนการดําเนินงานทีจ่ ะเพิม่ สูงขึน้ ในปี 2556
เมือ่ สัญญาเช่าทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ของศูนย์การค้าฉบับใหม่เริม่ มีผลในทางปฏิบตั ิ
บริษทั เอ็ม บี เคก่อตัง้ ในปี 2517 ปจั จุบนั บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษทั ใน
เครือเป็ นผูถ้ อื หุน้ หลักของบริษทั ในสัดส่วนรวม 20% บริษทั ดําเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ ทีค่ า้ ปลีก โรงแรม
สนามกอล์ฟ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ธุรกิจข้าว และธุรกิจการเงิน โดยเป็ นเจ้าของและบริหาร
ศูนย์การค้า “เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์” ซึ่งเป็ นศูนย์การค้าที่มชี ่อื เสียงตัง้ อยู่บนที่ดนิ เช่าติดกับย่าน
สยามสแควร์ในใจกลางกรุงเทพฯ แม้จะมีธุรกิจที่หลากหลาย แต่ผลประกอบการของบริษทั ยังคง
ขึน้ อยู่กบั สินทรัพย์หลักอันได้แก่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ “โรงแรมปทุมวันปริน๊ เซส” ซึง่
ตัง้ อยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยในครึง่ แรกของปี 2555 สินทรัพย์ดงั กล่าวสร้างรายได้ประมาณ 32%
และสร้างกระแสเงินสดประมาณ 53% ให้แก่บริษทั
เพื่อลดความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของรายได้ บริษทั จึงขยายการลงทุนในธุรกิจให้เช่าพืน้ ที่
ค้าปลีกเพิม่ ขึน้ โดยบริษทั ลงทุนถือหุ้น 31% ใน บริษทั สยามพิวรรธน์ จํากัด ซึ่งเป็ นเจ้าของและ
บริหารศูน ย์การค้าในย่านสยามสแควร์ บริษัทสยามพิวรรธน์ เ ป็ น ผู้ถือหุ้น 100% ในศูนย์การค้า
สยามเซ็น เตอร์ (19,000 ตารางเมตร
(ตร.ม.)) และศูน ย์ก ารค้าสยามดิส คัฟ เวอรี่เ ซ็น เตอร์
(23,200 ตร.ม.) และถือหุน้ 50% ในศูนย์การค้าสยามพารากอน (186,010 ตร.ม.) นอกจากนี้ บริษทั
ยังตัง้ บริษทั ร่วมทุนกับบริษทั สยามพิวรรธน์ (สัดส่วน 50:50) ปรับปรุงตกแต่งพืน้ ทีแ่ ละเปิ ดให้บริการ
พื้นที่ให้เช่าใน “ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค” (เดิม ชื่อ “ศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์”) ขนาด
90,177 ตร.ม. อย่างเต็มรูปแบบในเดือนกรกฎาคม 2553 และในเดือนสิงหาคม 2554 บริษทั ได้เปิ ด
“เดอะ ไนน์” ซึ่งเป็ นศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) แห่งแรกของบริษทั ซึ่งตัง้ อยู่บนถนน
พระราม 9 โดยมีพ้นื ที่คา้ ปลีก 12,873 ตร.ม. และมีพ้นื ที่อาคารสํานักงานให้เช่ารวม 8,979 ตร.ม.
ด้วย ณ เดือนมิถุนายน 2555 บริษทั เป็ นเจ้าของและบริหารพื้นที่คา้ ปลีกรวม 205,251 ตร.ม. และ
พืน้ ทีอ่ าคารสํานักงานให้เช่ารวม 57,895 ตร.ม.
สํา หรับ ธุ ร กิจ โรงแรม ป จั จุบ ัน บริษัท เป็ น เจ้า ของและให้บ ริก ารโรงแรม 6 แห่ ง ในจัง หวัด
ท่องเทีย่ วหลักของประเทศไทยโดยมีจํานวนห้องพักรวม 972 ห้อง จากความต้องการทีเ่ พิม่ มากขึน้
ในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว อัตราการเข้าพักโรงแรมเฉลีย่ ของบริษทั อยู่ในระดับสูงที่ 69% ในช่วงครึง่
แรกของปี 2555 และอัตราค่าห้องพักเพิม่ ขึน้ 3.3% สู่ระดับ 2,940 บาทต่อห้องในช่วงครึง่ แรกของปี
2555 ดังนัน้ อัตรารายได้ต่อห้องพักทีม่ อี ยู่ของบริษทั (Revenue Per Available Room - RevPAR)
โดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จาก 1,914 บาทต่อห้องในช่วงครึง่ แรกของปี 2554 เป็ น 2,033 บาทต่อห้องในช่วง
ครึง่ แรกของปี 2555

เครดิ ตวาระ (CreditUpdate) เป็ นขัน้ ตอนหนึง่ ในกระบวนการทบทวนอันดับเครดิตขององค์กรหรือตราสารหนี้ทที ่ ริสเรทติ้งได้ประกาศผลไปแล้ว ซึง่ โดยปกติการทบทวนดังกล่าวจะกระทําตลอดอายุของ
สัญญาหรือตราสาร และสรุปผลเมือ่ ครบรอบปี ในระหว่างนัน้ หากหน่วยงานดังกล่าวออกตราสารหนี้ใหม่ หรือเมือ่ มีเหตุการณ์สาํ คัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของหน่วยงานนัน้ ๆ และมีขอ้ มูลผลกระทบ
พียงพอทีจ่ ะปรับอันดับเครดิต หรือเมือ่ มีเหตุให้ตอ้ งยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรทติ้งจะประกาศ "เครดิตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอันดับเครดิตอาจ "เพิม่ ขึน้ " (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม"
(Affirmed) หรือ "ยกเลิก" (Cancelled)

นอกจากธุรกิจให้เช่าพื้นที่แล้ว ในปี 2553 บริษทั ยังซื้อกิจการของ บริษทั ที ลีสซิง่ จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจสินเชื่อรถจักรยานยนต์ โดย ณ เดือน
มิถุนายน 2555 บริษทั ที ลีสซิง่ มียอดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์คงค้าง 1,180 ล้านบาท จากเหตุอุทกภัยครัง้ ใหญ่ในช่วงปลายปี 2554 อัตราส่วนเงิน
สินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สนิ เชื่อรวมของบริษทั เพิม่ ขึน้ จาก 4.2% ณ เดือนกันยายน 2554 เป็ น 6.5% ณ เดือนมีนาคม 2555 แต่ปรับลดลงสู่
ระดับ 3.6% ณ เดือนมิถุนายน 2555 อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการควบคุมคุณภาพสินเชือ่ พร้อมกับการขยายขนาดสินเชื่อนับเป็ นความท้าทายของ
บริษทั นอกจากนี้ บริษทั ยังให้บริการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ โดย ณ เดือนมิถุนายน 2555 บริษทั มียอดสินเชื่อคงค้างทีม่ อี สังหาริมทรัพย์ค้าํ ประกันรวม
2,551 ล้านบาท และมีอตั ราส่วนสินเชือ่ ต่อมูลค่าหลักทรัพย์ค้าํ ประกันอยูท่ ่ี 45%
สําหรับปี บญ
ั ชี 2554/2555 (กรกฎาคม 2554-มิถุนายน 2555) บริษัท มีรายได้เพิม่ ขึ้น 3% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนเป็ น 7,819 ล้านบาท
อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงานของบริษทั เพิม่ ขึน้ จาก 30.0% ในปี บญ
ั ชี 2553/2554 เป็ น 33.4% ในปี บญ
ั ชี 2554/2555 โดยอัตรากําไรทีเ่ พิม่ ขึน้ มา
จากการปรับปรุงธุรกิจโรงแรมและพื้นที่ให้เช่า อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2556 เป็ นต้นไป บริษทั จะต้องจ่ายค่าเช่าประจําปี ของศูนย์การค้า
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์เพิม่ ขึน้ จาก 85 ล้านบาทต่อปี เป็ น 695 ล้านบาทต่อปี ดังนัน้ คาดว่าอัตรากําไรของบริษทั จะลดลงหากบริษทั ไม่สามารถส่งผ่านต้นทุน
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ให้แก่ผเู้ ช่าได้ทงั ้ หมด ทัง้ นี้ บริษทั มีแผนจะเพิม่ ค่าเช่าเพือ่ ชดเชยกับภาระค่าเช่าทีด่ นิ ทีส่ งู ขึน้ ซึง่ จะช่วยปรับปรุงอัตรากําไรให้ดขี น้ึ
เงินทุนจากการดําเนินงานของบริษทั เพิม่ ขึน้ จาก 2,086 ล้านบาทในปี บญ
ั ชี 2553/2554 สู่ระดับ 2,337 ล้านบาทในปี บญ
ั ชี 2554/2555 เงินกูร้ วม
ของบริษัทลดลงจาก 9,206 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิถุน ายน 2554 เหลือ 7,173 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2555 เนื่องจากการชําระคืนเงิน กู้
อัตราส่วนเงินทุนจากการดําเนินงานต่อเงินกูร้ วมปรับตัวดีขน้ึ จาก 22.7% ในปี บญ
ั ชี 2553/2554 เป็ น 32.6% ในปี บญ
ั ชี 2554/2555 ในขณะทีอ่ ตั ราส่วน
เงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนลดลงจากระดับ 42.1% ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2554 เป็ น 33.7% ณ เดือนมิถุนายน 2555 สภาพคล่องของบริษทั ยังคงอยู่ใน
ระดับทีน่ ่าพอใจ โดย ณ เดือนมิถุนายน 2555 บริษทั มีเงินสดจํานวน 999 ล้านบาท ในขณะทีเ่ งินลงทุนมีมลู ค่า 4,511 ล้านบาท
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงการคาดการณ์ว่าบริษทั จะยังคงมีกระแสเงินสดทีแ่ น่ นอนจากธุรกิจให้เช่าพืน้ ทีค่ า้ ปลีก และ
คาดว่าบริษทั จะรักษาระดับคุณภาพสินเชื่อรถจักรยานยนต์เอาไว้ในระดับทีด่ จี ากการมีขนั ้ ตอนการพิจารณาสินเชื่อและกระบวนการจัดเก็บหนี้ทเ่ี ข้มงวด
ทัง้ นี้ จากแผนรายจ่ายฝา่ ยทุนทีอ่ ยู่ในระดับปานกลางในปี 2555-2556 ทําให้คาดว่าบริษทั จะยังคงสามารถรักษาอัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุน
ในระดับปจั จุบนั เอาไว้ได้

บริ ษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) (MBK)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
MBK137A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2556
MBK163A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559
MBK188A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561
MBK188B: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561
MBK227A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
MBK229A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2565
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

A
A
A
A
A
A
A
A
Stable
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่สาํ คัญ*
หน่วย: ล ้านบาท

----------------------------- ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน --------------------------2555
2554
2553
2552
2551
7,819
7,578
5,418
5,811
5,800
343
373
351
386
187
1,529
1,285
2,578
1,308
1,402
2,337
2,086
3,447
1,772
1,759
813
1,439
3,256
1,134
3,415
27,198
28,479
26,682
24,654
21,101
7,173
9,206
7,605
7,866
6,524
14,124
12,640
12,077
12,198
10,465
33.41
30.00
32.59
36.06
39.19

รายได้จากการขาย
ดอกเบีย้ จ่ายรวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดําเนินงาน
เงินทุนจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยฝา่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจําหน่าย/รายได้จากการขาย (%)
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกําไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจําหน่าย/ดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดําเนินงาน/เงินกูร้ วม (%)
อัตราส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้างเงินทุน (%)

11.26
9.98

10.26
8.16

19.47
13.01

11.20
7.04

14.94
14.72

32.57
33.68

22.66
42.14

45.88
38.64

22.53
39.21

26.96
38.40

้ เดือนธันวาคม ตัวเลขทีแ
หมายเหตุ: ในปี 2554 บริษัทได ้มีการเปลีย
่ นปี บัญชีเป็ นสิน
่ สดงในปี บัญชี 2554/2555 นัน
้ ไว ้สําหรับการเปรียบเทียบเท่านัน
้
*
งบการเงินรวม
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