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เช่ำพื้นทีค่ ำ้ ปลีก ตลอดจนกำรมีควำมสัมพันธ์ทใ่ี กล้ชดิ กับกลุ่มธนชำต และควำมยืดหยุ่นด้ำนกำรเงินที่
12 November 2011
อยู่ในระดับสูงจำกกำรมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ อย่ำงไรก็ตำม จุดเด่นดังกล่ำวถูกลดทอนบำงส่วนจำก
ปจั จัยต่ ำง ๆ ได้แก่ กำรขยำยสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่มคี วำมเสี่ยงสูงเช่น ธุร กิจให้บริกำรทำงกำรเงิน และกำร
เติบโตทีช่ ะลอตัวของภำวะเศรษฐกิจภำยในประเทศ
บริษทั เอ็ม บี เค ก่อตัง้ ในปี 2517 ปจั จุบนั บริษทั ทุนธนชำต จำกัด (มหำชน) และบริษทั ในกลุ่ม
ธนชำตเป็นผูถ้ อื หุน้ หลักของบริษทั ในสัดส่วนรวม 20% บริษทั ดำเนินธุรกิจพื้นทีค่ ำ้ ปลีกให้เช่ำ ตลอดจน
โรงแรม สนำมกอล์ฟ กำรพัฒนำทีอ่ ยู่อำศัย ธุรกิจอำหำร และธุรกิจกำรเงิน โดยเป็ นเจ้ำของและบริหำร
จัดกำรศูนย์กำรค้ำ “เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์” ซึ่งเป็ นศูนย์กำรค้ำมีช่อื เสียงทีต่ งั ้ อยู่บนที่ดนิ เช่ำติดกับย่ำน
สยำมสแควร์ในใจกลำงกรุงเทพฯ แม้จะมีธุรกิจทีห่ ลำกหลำย แต่ผลประกอบกำรของบริษทั ยังคงขึน้ อยู่
กับสินทรัพย์หลักอันได้แก่ศูนย์กำรค้ำเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ “โรงแรมปทุมวันปริน๊ เซส” ซึ่งตัง้ อยู่ใน
บริเวณเดียวกัน โดยในปี 2557 สินทรัพย์ดงั กล่ำวสร้ำงรำยได้ประมำณ 35% และสร้ำงกระแสเงินสด
ประมำณ 57% ให้แก่บริษทั
เพื่อลดควำมเสีย่ งจำกกำรกระจุกตัวของรำยได้ บริษัท จึงได้ขยำยกำรลงทุนในธุรกิจให้เช่ำพื้นที่
ค้ำปลีกเพิม่ ขึน้ โดยได้กลับมำเปิดให้บริกำรพื้นทีใ่ ห้เช่ำใน “ศูนย์กำรค้ำพำรำไดซ์พำร์ค ” ในปี 2553 และ
เปิด “เดอะ ไนน์ ” ซึ่งเป็ นศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) ในปี 2554 บริษัทยังเปิดศูนย์การค้า
ชุมชนแห่งใหม่ “ ฮาฮา มาร์เก็ต” ในช่วงปลายปี 2557 ซึ่งตัง้ อยู่ตดิ กับศูนย์กำรค้ำพำรำไดซ์พำร์คบน
ถนนศรีนครินทร์และมีพ้นื ทีใ่ ห้เช่าประมาณ 18,000 ตารางเมตร (ตร.ม.) นอกจำกนี้ บริษทั ยังมีสดั ส่วน
กำรลงทุน 31% ใน บริษัท สยำมพิวรรธน์ จำกัด ซึ่งเป็ นเจ้ำของและเป็ นผู้บริหำรศูนย์กำรค้ำในย่ำน
สยำมสแควร์ดว้ ยเช่นกัน ณ เดือนมีนำคม 2557 บริษทั บริหำรพื้นที่คำ้ ปลีก รวม 200,145 ตร.ม. และ
พืน้ ทีอ่ ำคำรสำนักงำนให้เช่ำรวม 54,468 ตร.ม.
สำหรับธุรกิจโรงแรมนัน้ ปจั จุบนั บริษทั เป็ นเจ้ำของและให้บริกำรโรงแรม 6 แห่งในจังหวัดทีเ่ ป็ น
แหล่งท่องเทีย่ วสำคัญ ของประเทศโดยมีจำนวนห้องพักรวม 973 ห้อง ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2558
อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ วกลับมำฟื้ นตัวจำกควำมวุ่นวำยทำงกำรเมืองในช่วงที่ผ่ำนโดยเฉพำะในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเพิม่ ขึน้ 23.5% สู่ระดับ 7.88 ล้ำนคน
ในช่ว งไตรมำสแรกของปี 2558 ซึ่งส่งผลให้อตั รำกำรเข้ำพักโรงแรมเฉลี่ย ของบริษัทเพิม่ ขึ้น สู่ร ะดับ
84.1% ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2558 เมือ่ เทียบกับระดับ 64.2% ในช่วงเดียวกันของปีทผ่ี ่ำนมำ ส่วน
อัตรำค่ำห้องพักปรับตัวเพิม่ ขึน้ 4.4% สู่ระดับ 3,375 บำทต่อคืนในช่วงไตรมำสแรกของปี 2558 ส่งผลให้
อัตรำรำยได้ต่อห้องพักทีม่ อี ยู่ของบริษทั (Revenue Per Available Room - RevPAR) โดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้
จำก 2,076 บำทต่อคืนในช่วงไตรมำสแรกของปี 2557 เป็ น 2,838 บำทต่อคืนในช่วงไตรมำสแรกของปี
2558
สำหรับธุรกิจให้บริกำรทำงกำรเงินนัน้ บริษทั ให้บริกำรสินเชือ่ รถจักรยำนยนต์ผ่ำนกำรดำเนินงำน
ของ บริษทั ที ลีสซิง่ จำกัด และให้บริกำรสินเชื่ออสังหำริมทรัพย์ผ่ำน บริษทั เอ็ม บี เค กำรันตี จำกัด
ในช่วงระหว่ำงปี 2557 บริษัทได้มกี ำรจำกัดกำรให้ส ินเชื่อ รถจักรยำนยนต์ รวมถึงให้ค วำมส ำคัญใน
กระบวนการจัดเก็บหนี้เพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ ยอดสินเชื่อเช่ำซื้อรถจักรยำนยนต์คงค้ำงของบริษทั จึงหดตัว
ลงจำก 2,188 ล้ำนบำท ณ เดือนธันวำคม 2556 เป็น 2,001 ล้ำนบำท ณ เดือนธันวำคม 2557 ในขณะที่

อัตรำส่วนสินเชือ่ ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อเงินให้สนิ เชือ่ เช่ำซื้อรถจักรยำนยนต์รวมของบริษทั ปรับตัวดีขน้ึ จำกระดับ 7% ในปี 2556 เป็ น 5% ในปี 2557 ในส่วน
กำรให้บริกำรสินเชือ่ อสังหำริมทรัพย์นนั ้ บริษทั มียอดสินเชือ่ คงค้ำงทีม่ อี สังหำริมทรัพย์ค้ำประกันลดลงจำก 4,999 ล้ำนบำท ณ เดือนธันวำคม 2556 เป็ น 3,630
ล้ำนบำท ณ เดือนธันวำคม 2557 เนื่องจำกลูกค้ำทีม่ สี นิ เชือ่ ขนำดใหญ่ครบกำหนดชำระ ในขณะทีอ่ ตั รำส่วนสินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อเงินให้สนิ เชื่อ คงค้ำง
ทีม่ อี สังหำริมทรัพย์ค้ำประกันของบริษทั อยู่ทร่ี ะดับประมำณ 1% ในช่วง 2-3 ปีทผ่ี ่ำนมำ
สำหรับผลกำรดำเนินงำนในปี 2557 บริษทั มีรำยได้ลดลง 1.7% เป็ น 9,114 ล้ำนบำทอันเนื่องมำจำกกำรส่งออกข้ำวทีล่ ดลงและผลกำรดำเนินงำนของ
ธุรกิจโรงแรมทีอ่ ่อนตัวลงจำกควำมวุ่นวำยทำงกำรเมือง อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2558 รำยได้ของบริษทั ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 5.1% สู่ระดับ 2,322
ล้ำนบำทจำกกำรฟื้นตัวอย่ำงแข็งแกร่งของอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ ว อัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั อยู่ทร่ี ะดับ 34.6% ในปี 2557 และเพิม่ ขึน้
เป็น 39% ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2558 โดยเป็นกำรปรับตัวดีขน้ึ จำกธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกำรท่องเทีย่ วอันได้แก่ธุรงกิจโรงแรม อำหำร และสนำมกอล์ฟ
ณ สิน้ เดือนมีนำคม 2558 เงินกูร้ วมของบริษทั เพิม่ ขึน้ สู่ระดับ 16,374 ล้ำนบำทเนื่องจำกกำรสำรองเงินสดเพื่อกำรจัดกำรสภำพคล่องและเพื่อโอกำสใน
กำรลงทุน ส่งผลให้อตั รำส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้ำงเงินทุนปรับเพิม่ ขึน้ ไปสู่ระดับ 48.2% ณ สิน้ เดือนมีนำคม 2558 จำกระดับ 45.4% ในปี 2557
สภำพคล่องของบริษทั อยู่ในระดับทีน่ ่ำพอใจ เงินทุนจำกกำรดำเนินงำนในปี 2557 ปรับลดลงสู่ระดับ 2,773 ล้ำนบำท โดยเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนในปี
2556 ทีอ่ ยู่ระดับสูงนัน้ เนื่องจำกบริษทั มีกำไรจำกกำรขำยทรัพย์สนิ จำนวน 3,095 ล้ำนบำท อัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อเงินกูร้ วมก็ปรับตัวลดลงจำก
42.4% ในปี 2556 เป็น 19.8% ในปี 2557 สำหรับช่วงไตรมำสแรกของปี 2558 เงินทุนจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั อยู่ทร่ี ะดับ 628 ล้ำนบำท ส่วนอัตรำส่วน
เงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อเงินกูร้ วมอยู่ทร่ี ะดับ 16.8% (ปรับเป็นอัตรำส่วนเต็มปีดว้ ยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง) โดย ณ เดือนมีนำคม 2558 บริษทั มีเงินสดใน
มือจำนวน 593 ล้ำนบำทและมีเงินลงทุนชัวครำวมู
่
ลค่ำ 3,769 ล้ำนบำท ในขณะทีม่ ภี ำระหนี้ระยะสัน้ จำนวน 3,053 ล้ำนบำททีจ่ ะครบกำหนดชำระในปี 2558
โดยไม่มภี ำระหนี้ระยะยำว
ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้ า ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้น ในอัต ราปานกลางจากการเพิม่ อัต ราค่าเช่าพื้น ที่และการให้สนิ เชื่อ เพิ่มใน ธุรกิจ
ให้บริกำรทำงกำรเงิน อัตรำกำไรของบริษทั คำดว่ำจะอยู่ทร่ี ะดับประมำณ 35% บริษทั มีแผนในกำรลงทุนในแต่ละปีประมำณ 1,000 ล้ำนบำทโดยใช้กระแสเงิน
สดภำยในของบริษทั โดยอัตรำส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้ำงเงินทุนคำดว่ำจะอยู่ในระดับ 40%-50% ในช่วง 3 ปีขำ้ งหน้ำ
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงการคาดการณ์ว่าบริษทั จะยังคงมีกระแสเงินสดทีแ่ น่นอนจากธุรกิจให้เช่าพืน้ ทีค่ า้ ปลีก อันดับเครดิต
ของบริษัท ยังไม่มโี อกาสถูกปรับขึ้น ในระยะสัน้ เมื่อ คานึงถึงสถานะเครดิตในปจั จุ บนั ของบริษัท ในทางตรงข้าม อัน ดับเครดิตอาจถูกปรับลงหากผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ปรับลดลงอย่างมากเป็นเวลานาน หรือบริษทั มีการลงทุนทีม่ กี ารก่อหนี้เป็ นจานวนมาก

บริษทั เอ็ม บี เค จำกัด (มหำชน) (MBK)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตรำสำรหนี้ :
MBK163A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2559
MBK188A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 300 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2561
MBK188B: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 400 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2561
MBK207A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,700 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2563
MBK207B: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 300 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2563
MBK227A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 500 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2565
MBK229A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 400 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2565
MBK229B: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2565
MBK27NA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,500 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2570
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

หน้ า 2

บริษทั เอ็ม บี เค จำกัด (มหำชน)

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Stable

5 มิถนุ ำยน 2558

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 (%)
หมายเหตุ:
*
**
***

ม.ค.-มี.ค.
2558
2,322
171
421
628
167
40,956
16,374
17,584
38.98

------------- ณ วันที่ 31 ธ.ค. ------------2557
2556
2555

ก.ค.-ธ.ค.**** ก.ค.-มิ .ย.
2554
2554
3,892
7,578
191
373
646
1,285
981
2,086
552
1,439
27,065
28,479
8,223
9,206
12,860
12,640
31.11
30.00

9,114
679
1,591
2,773
914
37,909
14,026
16,877
34.59

9,272
675
4,108
6,249
1,578
37,922
14,741
15,951
32.59

8,344
336
1,895
2,815
679
31,943
9,988
15,706
35.30

6.49 **
6.25

8.59
6.07

19.89
10.20

11.76
11.10

5.07
8.41

10.26
8.16

16.80 **
48.22

19.77
45.39

42.39
48.03

28.18
38.87

11.93
39.00

22.66
42.14

เมือ
่ เดือนธันวาคม 2554 บริษัทได ้เปลีย่ นแปลงรอบปี บญ
ั ชีจากกรกฎาคม-มิถน
ุ ายน เป็ นมกราคม-ธันวาคม
งบการเงินรวม
ปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง
ยังไม่ได ้ปรับอัตราส่วนให ้เป็ นตัวเลขเต็มปี

บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500, www.trisrating.com
© บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด สงวนลิขสิทธิ ์ พ.ศ. 2558 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอั นดับ
เครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อแต่เพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยมิได้รบั อนุญาต การจัดอันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซ้อื ขาย หรือ
ถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสีย่ งหรือความน่ าเชื่อถือของตราสารหนี้นัน้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ โดยเฉพาะ ควา มเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้ มไิ ด้เป็ นคาแนะนา
เกีย่ วกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ ดั ทา หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษทั ทริส เรทติ้ง จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการ
ด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูล รายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผูร้ บั ข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมู ล
ทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด จึงไม่ร ั บประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
ใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบู รณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการ
ละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทังนี
้ ้ รายละเอียดของวิธกี ารจัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/ratinginformation-th2/rating-criteria.html
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