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ใกล้ชิดกับกลุ่มธนชำต รวมถึง ควำมยืดหยุ่นด้ำนกำรเงินที่ดจี ำกเงิ12นลงทุ
นในหลัก ทรั2011
พย์ อย่ำงไร
November
ก็ตำม จุดเด่นดังกล่ำวถูกลดทอนบำงส่วนจำกกำรมีตน้ ทุนกำรดำเนินงำนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เมื่อสัญญำเช่ำ
ทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ฉบับใหม่สำหรับศูนย์กำรค้ำของบริษทั เริม่ มีผลในทำงปฏิบตั ใิ นปี 2556
บริษทั เอ็ม บี เค ก่อตัง้ ในปี 2517 ปจั จุบนั บริษทั ทุนธนชำต จำกัด (มหำชน) และบริษทั ใน
กลุ่มธนชำตเป็ นผูถ้ อื หุน้ หลักของบริษทั ในสัดส่วนรวม 20% บริษทั ดำเนินธุรกิจพืน้ ทีค่ ำ้ ปลีกให้เช่ำ
ตลอดจนโรงแรม สนำมกอล์ฟ พัฒนำทีอ่ ยูอ่ ำศัย ธุรกิจข้ำว และธุรกิจกำรเงิน โดยเป็ นเจ้ำของและ
บริหำรจัดกำรศูนย์กำรค้ำ “เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์” ซึง่ เป็ นศูนย์กำรค้ำที่มชี ่อื เสียงตัง้ อยู่บนที่ดนิ เช่ำ
ติดกับย่ำนสยำมสแควร์ในใจกลำงกรุง เทพฯ แม้จ ะมีธุรกิจที่หลำกหลำย แต่ผลประกอบกำรของ
บริษทั ยังคงขึน้ อยูก่ บั สินทรัพย์หลัก อันได้แก่ศูนย์กำรค้ำเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ “โรงแรมปทุมวัน
ปริน๊ เซส” ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นบริเวณเดียวกัน โดยในปี 2555 สินทรัพย์ดงั กล่ำวสร้ำงรำยได้ประมำณ 32%
และสร้ำงกระแสเงินสดประมำณ 52% ให้แก่บริษทั
เพือ่ ลดควำมเสีย่ งจำกกำรกระจุกตัวของรำยได้ บริษทั จึงขยำยกำรลงทุนในธุรกิจให้เช่ำพืน้ ที่
ค้ำปลีกเพิม่ ขึน้ โดยบริษทั ได้กลับมำเปิ ดให้บริกำรพืน้ ทีใ่ ห้เช่ำใน “ศูนย์กำรค้ำพำรำไดซ์พำร์ค ” ในปี
2553 และได้เปิ ด “เดอะ ไนน์” ซึง่ เป็ นศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) แห่งแรกของบริษทั ซึง่
ตัง้ อยู่บนถนนพระรำม 9 ในปี 2554 นอกจำกนี้ บริษัท ยัง มีส ดั ส่วนกำรลงทุน 31% ใน บริษัท
สยำมพิว รรธน์ จ ำกัด ซึ่ง เป็ น เจ้ำ ของและบริห ำรศู น ย์ก ำรค้ำ ในย่ำ นสยำมสแควร์ โดยบริษัท
สยำมพิวรรธน์เป็ นผู้ถือหุ้น 100% ในศูนย์ก ำรค้ำสยำมเซ็นเตอร์ซ่งึ มีพ้นื ที่ 19,000 ตำรำงเมตร
(ตร.ม.) และศูนย์กำรค้ำสยำมดิสคัฟเวอรีเ่ ซ็นเตอร์ (23,200 ตร.ม.) และถือหุน้ 50% ในศูนย์กำรค้ำ
สยำมพำรำกอน (191,000 ตร.ม.) ณ เดือนมีนำคม 2556 บริษทั บริหำรพืน้ ทีค่ ำ้ ปลีกรวม 202,091
ตร.ม. และพืน้ ทีอ่ ำคำรสำนักงำนให้เช่ำรวม 56,044 ตร.ม.
สำหรับธุรกิจโรงแรม ปจั จุบนั บริษทั เป็ นเจ้ำของและให้บริกำรโรงแรม 6 แห่งในจังหวัดทีเ่ ป็ น
แหล่งท่องเทีย่ วสำคัญของประเทศไทย โดยมีจำนวนห้องพักรวม 964 ห้อง ควำมต้องกำรทีเ่ พิม่ มำก
ขึน้ ในอุตสำหกรรมท่องเที่ยวทำให้อตั รำกำรเข้ำพักโรงแรมเฉลี่ยของบริษทั อยู่ในระดับสูงที่ 83.8%
ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2556 และอัตรำค่ำห้องพักเพิม่ ขึน้ 3.3% สูร่ ะดับ 3,290 บำทต่อคืนในช่วง
ไตรมำสแรกของปี 2556 ส่งผลให้อตั รำรำยได้ตอ่ ห้องพักทีม่ อี ยูข่ องบริษทั (Revenue Per Available
Room - RevPAR) โดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จำก 2,311 บำทต่อคืนในช่วงไตรมำสแรกของปี 2555 เป็ น
2,755 บำทต่อคืนในช่วงไตรมำสแรกของปี 2556
สำหรับธุรกิจให้บริกำรทำงกำรเงินนัน้ บริษทั ซือ้ กิจกำรของ บริษทั ที ลีสซิง่ จำกัด ซึง่ ดำเนิน
ธุรกิจสินเชื่อรถจักรยำนยนต์ในปี 2553 โดย ณ เดือนมีนำคม 2556 บริษทั ที ลีสซิง่ มียอดสินเชื่อ
เช่ำซือ้ รถจักรยำนยนต์คงค้ำง 2,063 ล้ำนบำท ในขณะที่อตั รำส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อ
เงินให้สนิ เชื่อรวมของบริษทั อยูท่ ร่ี ะดับ 5.5% ณ เดือนมีนำคม 2556 นอกจำกนี้ บริษทั ยังให้บริกำร
สิน เชื่ อ อสัง หำริม ทรัพ ย์ด้ ว ย โดย ณ เดื อ นมีน ำคม 2556 บริ ษั ท มีย อดสิน เชื่ อ คงค้ ำ งที่ มี
อสัง หำริมทรัพ ย์ค้ำประกันรวม 3,689 ล้ำ นบำท และมีอ ัตรำส่ว นสินเชื่อต่อมูล ค่ำ หลัก ทรัพย์ค้ ำ

ประกันอยูท่ ่ี 54% ทัง้ นี้ บริษทั ยังคงเผชิญกับควำมท้ำทำยในกำรควบคุมคุณภำพสินเชื่อไปพร้อม ๆ กับกำรขยำยขนำดสินเชื่อ
ในปี 2555 บริษทั มีรำยได้เพิม่ ขึน้ 3.6% จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 8,097 ล้ำนบำท อัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั เพิม่ ขึน้ จำก
30.0% ในปี บญ
ั ชี 2554 (สิน้ สุดเดือนมิถุนำยน 2554) เป็ น 33.2% ในปี 2555 เนื่องจำกกำรปรับตัวดีขน้ึ ของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจให้เช่ำพืน้ ทีค่ ำ้ ปลีก
สำหรับช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 บริษทั มีรำยได้ 2,317 ล้ำนบำทและมีอตั รำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนอยูท่ ร่ี ะดับ 37.3% อย่ำงไรก็ตำม ตัง้ แต่เดือน
เมษำยน 2556 เป็นต้นไป บริษทั ต้องจ่ำยค่ำเช่ำประจำปีของศูนย์กำรค้ำ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เพิม่ ขึน้ จำก 85 ล้ำนบำทเป็ น 695 ล้ำนบำท ดังนัน้ จึงคำด
ว่ำอัตรำกำไรของบริษทั จะลดลงหำกบริษทั ไม่สำมำรถส่งผ่ำนต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ให้แก่ผเู้ ช่ำได้ทงั ้ หมด ทัง้ นี้ บริษทั มีแผนจะปรับค่ำเช่ำเพิม่ ขึน้ เพื่อชดเชยกับ
ภำระค่ำเช่ำทีด่ นิ ทีส่ งู ขึน้ ซึง่ จะช่วยปรับปรุงอัตรำกำไรให้ดขี น้ึ
เงินทุนจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั เพิม่ ขึน้ จำก 2,086 ล้ำนบำทในปีบญ
ั ชี 2554 สูร่ ะดับ 2,479 ล้ำนบำทในปี 2555 และอยูท่ ร่ี ะดับ 962 ล้ำนบำท
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 เงินกูร้ วมของบริษทั เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจำก 9,206 ล้ำนบำท ณ สิน้ เดือนมิถุนำยน 2554 เป็ น 10,071 ล้ำนบำท ณ สิน้ เดือน
มีนำคม 2556 อัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อเงินกู้รวมปรับตัวดีขน้ึ จำก 22.7% ในปี บญ
ั ชี 2554 เป็ น 24.8% ในปี 2555 และอยูท่ ร่ี ะดับ 9.6%
(ยังไม่ได้ปรับอัตรำส่วนให้เป็ นตัวเลขเต็มปี ) ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 ในขณะที่อตั รำส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ำงเงินทุน ปรับตัวดีขน้ึ จำกระดับ
42.1% ณ สิน้ เดือนมิถุนำยน 2554 เป็ น 35.5% ณ เดือนมีนำคม 2556 สภำพคล่องของบริษทั ยังคงอยูใ่ นระดับทีน่ ่ำพอใจ โดย ณ เดือนมีนำคม 2556
บริษทั มีเงินสดในมือจำนวน 4,607 ล้ำนบำท ในขณะทีเ่ งินลงทุนในหลักทรัพย์มมี ลู ค่ำ 6,955 ล้ำนบำท
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงการคาดการณ์วา่ บริษทั จะยังคงมีกระแสเงินสดทีแ่ น่นอนจากธุรกิจให้เช่าพืน้ ทีค่ า้ ปลีก และยัง
คาดด้วยว่าบริษทั จะรักษาระดับคุณภาพสินเชื่อของธุรกิจการเงินเอาไว้ให้อยูใ่ นระดับทีด่ จี ากการมีขนั ้ ตอนการพิจารณาสินเชื่อและกระบวนการจัดเก็บหนี้
ทีเ่ ข้มงวด

บริษทั เอ็ม บี เค จำกัด (มหำชน) (MBK)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตรำสำรหนี้ :
MBK137A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 3,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2556
MBK163A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 2,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2559
MBK188A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 300 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2561
MBK188B: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 400 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2561
MBK227A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 500 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2565
MBK229A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 400 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2565
MBK229B: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 1,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2565
MBK27NA: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 1,500 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2570
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

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

รายได้จากการขาย
ดอกเบีย้ จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาเนินงาน
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายฝา่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย/รายได้จากการขาย (%)
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย/ดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงาน/เงินกูร้ วม (%)
อัตราส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้างเงินทุน (%)

ม.ค.-มี.ค.
2556
2,317
107
504
962
132
36,514
10,071
18,336
37.32

ม.ค.-ธ.ค.
2555
8,097
336
1,693
2,479
679
31,943
9,988
15,706
33.32

ก.ค.-ธ.ค.
2554
3,892
191
646
981
552
27,065
8,223
12,860
31.11

------------- ณ วันที่ 30 มิ .ย. ------------2554
2553
2552
7,578
373
1,285
2,086
1,439
28,479
9,206
12,640
30.00

5,418
351
2,578
3,447
3,256
26,682
7,605
12,077
32.59

5,811
386
1,308
1,772
1,134
24,654
7,866
12,198
36.06

2.83 **
9.41

10.85
10.51

5.07 **
8.41

10.26
8.16

19.47
13.01

11.20
7.04

9.56 **
35.45

24.82
38.87

11.93 **
39.00

22.66
42.14

45.88
38.64

22.53
39.21

หมายเหตุ: เมือ
่ เดือนธันวาคม 2554 บริษัทได ้เปลีย่ นแปลงรอบปี บญ
ั ชีจากกรกฎาคม-มิถน
ุ ายน เป็ นมกราคม-ธันวาคม
*
งบการเงินรวม
**
ยังไม่ได ้ปรับอัตราส่วนให ้เป็ นตัวเลขเต็มปี
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