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ใกล้ชดิ กับกลุ่มธนชาต รวมถึง ความยืดหยุ่นด้านการเงินที่ดจี ากการลงทุ
นในหลักทรั
พย์เผื่อขาย
12 November
2011
จานวนมาก อย่างไรก็ตาม จุดเด่นดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากการมีตน้ ทุนการดาเนินงานทีจ่ ะ
เพิม่ สูงขึน้ เมื่อสัญญาเช่าทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ของศูนย์การค้าฉบับใหม่เริม่ มีผลในทางปฏิบตั ใิ นปี 2556
บริษทั เอ็ม บี เคก่อตัง้ ในปี 2517 ปจั จุบนั บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) และบริษทั ใน
เครือเป็นผูถ้ อื หุน้ หลักของบริษทั ในสัดส่วนรวม 20% บริษทั ดาเนินธุรกิจพืน้ ทีค่ า้ ปลีกให้เช่า โรงแรม
สนามกอล์ฟ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ธุรกิจข้าว และธุรกิจการเงิน โดยเป็ นเจ้าของและบริหาร
จัดการศูนย์การค้า “เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์” ซึง่ เป็นศูนย์การค้าทีม่ ชี ่อื เสียงตัง้ อยู่บนทีด่ นิ เช่าติดกับย่าน
สยามสแควร์ในใจกลางกรุงเทพฯ แม้จะมีธุรกิจที่หลากหลาย แต่ผลประกอบการของบริษทั ยังคง
ขึน้ อยูก่ บั สินทรัพย์หลักอันได้แก่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ “โรงแรมปทุมวันปริน๊ เซส” ซึง่
ตัง้ อยูใ่ นบริเวณเดียวกัน โดยในระยะ 2-3 ปีทผ่ี า่ นมาสินทรัพย์ดงั กล่าวสามารถสร้างรายได้ประมาณ
35% และสร้างกระแสเงินสดประมาณ 61% ให้แก่บริษทั
เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของรายได้ บริษทั จึงขยายการลงทุนในธุรกิจให้เช่าพืน้ ที่
ค้าปลีกเพิม่ ขึน้ โดยมีสดั ส่วนการลงทุน 31% ใน บริษทั สยามพิวรรธน์ จากัด ซึ่งเป็ นเจ้าของและ
บริหารศูนย์การค้าในย่านสยามสแควร์ โดยบริษทั สยามพิวรรธน์เป็ นผูถ้ อื หุน้ 100% ในศูนย์การค้า
สยามเซ็นเตอร์ (19,000 ตารางเมตร, ตร.ม.) และศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรีเ่ ซ็นเตอร์ (23,200
ตร.ม.) และถือหุ้น 50% ในศูนย์การค้าสยามพารากอน (186,010 ตร.ม.) นอกจากนี้ บริษทั ยัง มี
บริษทั ร่วมทุนกับบริษทั สยามพิวรรธน์ (สัดส่วน 50:50) ซึ่งได้ทำกำรปรับปรุงตกแต่งพืน้ ทีแ่ ละเปิ ด
ให้บริกำรพืน้ ทีใ่ ห้เช่าใน “ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ” (เดิมชื่อ “ศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์”) ขนาด
89,294 ตร.ม. อย่างเต็มรูปแบบในเดือนกรกฎาคม 2553 และในเดือนสิงหำคม 2554 บริษทั ได้เปิ ด
“เดอะ ไนน์ ” ซึ่งเป็ นศูนย์กำรค้ำชุมชน (Community Mall) แห่งแรกของบริษทั ซึ่งตัง้ อยู่บนถนน
พระราม 9 โดยมีพน้ื ทีค่ ้าปลีก 12,873 ตร.ม. และมีพน้ื ทีอ่ าคารสานักงานให้เช่ารวม 8,979 ตร.ม.
ด้วย ณ เดือนธันวาคม 2554 บริษัทบริห ารพื้นที่ค้าปลีก รวม 204,594 ตร.ม. และพื้นที่อาคาร
สานักงานให้เช่ารวม 57,895 ตร.ม.
สาหรับธุรกิจโรงแรม ปจั จุบนั บริษทั เป็นเจ้าของและให้บริการโรงแรม 6 แห่งใน 4 จังหวัดของ
ประเทศไทย โดยมีจานวนห้องพักรวม 972 ห้อง จากการที่ความต้องการของโรงแรมฟื้ นตัวในปี
2554 ส่งผลให้อตั ราการเข้าพักโรงแรมเฉลีย่ ของบริษทั เพิม่ ขึน้ จาก 55% ในปี บญ
ั ชี 2552/2553 เป็ น
61% ในปี บญ
ั ชี 2553/2554 นอกจากนี้ อัตรารายได้ต่อห้องพักที่มอี ยู่ของบริษทั (Revenue Per
Available Room - RevPAR) โดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ 8.5% เป็น 1,694 บาทต่อห้องในปี บญ
ั ชี 2553/2554
นอกจากธุรกิจ ให้เช่าพื้นที่แ ล้ว ในเดือนเมษายน 2553 บริษัทยัง ซื้อกิจ การของ บริษัท ที
ลีสซิง่ จากัด ซึง่ ดาเนินธุรกิจสินเชื่อรถจักรยานยนต์ โดย ณ เดือนธันวาคม 2554 บริษทั ที ลีสซิง่ มี
ยอดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์คงค้าง 942 ล้านบาท จากเหตุอุทกภัยครัง้ ใหญ่ ในช่วงปลายปี
2554 อัตราส่วนเงินให้สนิ เชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สนิ เชื่อรวมของบริษทั เพิม่ ขึน้ เป็ น 6.8%
ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2554 จาก 4.2% ณ สิน้ เดือนกันยายน 2554 อย่างไรก็ตาม ความสามารถใน

การควบคุมคุณภาพสินเชื่อไปพร้อม ๆ กับการขยายขนาดสินเชื่อนับเป็ น ความท้าทายของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ยังให้บริการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
โดย ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2554 บริษทั มียอดสินเชื่อคงค้างทีม่ อี สังหาริมทรัพย์ค้าประกัน 2,430 ล้านบาท และมีอตั ราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักทรัพย์ค้า
ประกันอยูท่ ร่ี ะดับ 52%
สาหรับปี บญ
ั ชี 2553/2554 (สิน้ เดือนมิถุนายน 2554) บริษทั มีรายได้เพิม่ ขึน้ 40% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนเป็ น 7,578 ล้านบาทภายหลังการ
เปิ ดศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค และการเริม่ ให้บริการธุรกิจการเงิน สาหรับ 6 เดือนแรกของปี บญ
ั ชี 2554/2555 รายได้ของบริษทั เพิม่ ขึน้ 4.9% อยู่ท่ี
3,892 ล้านบาทเนื่องจากการเปิ ดศูนย์กำรค้ำชุมชนแห่งใหม่และกำรฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรม อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานของบริษทั อยู่ระหว่าง
30.0%-32.6% จากปี บญ
ั ชี 2552/2553 ถึงช่วง 6 เดือนแรกของปี บญ
ั ชี 2554/2555 ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2556 เป็ นต้นไป บริษทั จะต้องจ่ายค่าเช่า
ประจาปีของศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เพิม่ ขึน้ จาก 85 ล้านบาทต่อปี เป็น 695 ล้านบาทต่อปี ทัง้ นี้ คาดว่าอัตรากาไรของบริษทั จะลดลงหากบริษทั
ไม่สามารถส่งผ่านต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ให้แก่ผเู้ ช่าได้
เงินทุนจากการดาเนินงานของบริษทั เพิม่ ขึน้ สูร่ ะดับสูงสุดที่ 3,447 ล้านบาทในปี บญ
ั ชี 2552/2553 ซึ่งเป็ นผลมาจากการให้เช่าพืน้ ทีร่ ะยะยาวใน
ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ อย่างไรก็ตาม เงินทุนจากกการดาเนินงานลดลงสูร่ ะดับ 2,085 ล้านบาทในปี บญ
ั ชี 2553/2554 และอยูท่ ร่ี ะดับ 981 ล้าน
บาทในช่วง 6 เดือนแรกของปี บญ
ั ชี 2554/2555 เงินกูร้ วมของบริษทั ลดลงจาก 9,207 ล้านบาท ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2554 เหลือ 8,223 ล้านบาท ณ สิน้
เดือนธันวาคม 2554 เนื่องจากหุ้นกู้บางส่วนครบกาหนดไถ่ถอน อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อเงินกู้รวมอยู่ท่รี ะดับ 22.66% ในปี บญ
ั ชี
2553/2554 และ 11.93% ในช่วง 6 เดือนแรกของปี บญ
ั ชี 2554/2555 (ยังไม่ได้ปรับอัตราส่วนให้เป็ นตัวเลขเต็มปี ) ในขณะที่อตั ราส่วนเงินกู้รวมต่อ
โครงสร้างเงินทุนลดลงจากระดับ 42.14% ณ เดือนมิถุนายน 2554 เป็น 39.00% ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2554 สภาพคล่องของบริษทั ยังคงอยูใ่ นระดับทีน่ ่า
พอใจ โดย ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2554 บริษทั มีเงินสดจานวน 655 ล้านบาท ในขณะทีเ่ งินลงทุนชัวคราวของบริ
่
ษทั มีมลู ค่า 4,283 ล้านบาท
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงกำรคำดกำรณ์ว่ำบริษทั จะยังคงมีกระแสเงินสดทีแ่ น่นอนจำกธุรกิจให้เช่ำพืน้ ทีค่ ำ้ ปลีก และ
คำดว่ำบริษทั จะรักษำระดับคุณภำพสินเชื่อรถจักรยำนยนต์เอำไว้ในระดับทีด่ จี ำกกำรมีขนั ้ ตอนกำรพิจำรณำสินเชื่อและกระบวนกำรจัดเก็บหนี้ ทีเ่ ข้มงวด
ทัง้ นี้ จำกแผนรำยจ่ำยฝำ่ ยทุนทีอ่ ยูใ่ นระดับปำนกลำงในปี 2555-2556 ทำให้คำดว่ำบริษทั จะยังคงสำมำรถรักษำอัตรำส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ำงเงินทุน
ในระดับปจั จุบนั เอำไว้ได้

บริษทั เอ็ม บี เค จำกัด (มหำชน) (MBK)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตรำสำรหนี้ :
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
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
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ทีใ่ ช้สำหรับกำรจัดอันดับเครดิตนี้จำกบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่ำเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่ร ั บประกันควำมถูกต้อง ควำมเพียงพอ หรือควำมครบถ้ วนสมบูรณ์ของข้อมูล
ใดๆ ดังกล่ำว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกควำมไม่ถูกต้อง ควำมไม่เพียงพอ หรือควำมไม่ครบถ้วนสมบู รณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลำด หรือกำร
ละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือกำรกระทำใดๆโดยอำศัยข้อมูลดังกล่ำว ทัง้ นี้ รำยละเอียดของวิธกี ำรจัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating
information/rating_criteria.html
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