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เหตุผล
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ของ บริษัท เอ็ม บี เค
จำกัด (มหำชน) ทีร่ ะดับ “A” ซึ่งอันดับเครดิตสะท้อนถึงกำรทีบ่ ริษทั มีกระแสเงินสดทีแ่ น่ นอนจำกธุรกิจ
ให้เช่ำพืน้ ทีค่ ำ้ ปลีก ตลอดจนกำรมีควำมสัมพันธ์ทใ่ี กล้ชดิ กับกลุ่มธนชำต และควำมยืดหยุ่นด้ำนกำรเงินที่
อยู่ในระดับสูงจำกกำรมีเงิน ลงทุนในหลักทรัพ ย์จำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำม จุดเด่นดังกล่ำวถูกลดทอน
ั ยต่ำง ๆ ได้แก่ กำรขยำยสู่ธุรกิจอื่น ๆ ทีม่ คี วำมเสีย่ งสูงเช่นธุรกิจให้บริกำรทำงกำรเงิน
บำงส่วนจำกปจจั
และกำรชะลอตัวของภำวะเศรษฐกิจภำยในประเทศ
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
ธุรกิจโรงแรม สนำมกอล์ฟ พัฒนำทีอ่ ยู่อำศัย อำหำร และธุรกิจกำรเงิน โดยบริษทั เป็นเจ้ำของและบริหำร
จัดกำรศูนย์กำรค้ำ “เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์” ซึ่งเป็ นศูนย์กำรค้ำทีม่ ชี ่อื เสียงซึ่งตัง้ อยู่บนทีด่ นิ เช่ำติดกับย่ำน
สยำมสแควร์ในใจกลำงกรุงเทพฯ แม้จะมีธุรกิจทีห่ ลำกหลำย แต่ผลประกอบกำรของบริษทั ยังคงขึน้ อยู่
กับสินทรัพย์หลักอันได้แก่ศูนย์กำรค้ำเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ “โรงแรมปทุมวันปริน๊ เซส” ซึ่งตัง้ อยู่ใน
บริเวณเดียวกัน โดยในปี 2558 สินทรัพย์ดงั กล่ำวสร้ำงรำยได้ประมำณ 30% และสร้ำงกระแสเงินสด
ประมำณ 51% ให้แก่บริษทั
เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวของรำยได้ บริษทั จึงได้เปิ ดศูนย์กำรค้ำ 3 แห่งในระหว่ำงปี
2553-2557 ได้แก่ “พำรำไดซ์พำร์ค” และ “ฮาฮา มาร์เก็ต” ซึง่ อยู่ในรูปแบบศูนย์กำรค้ำ ส่วน “เดอะ ไนน์”
อยู่ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) นอกจำกนี้ บริษทั ยังมีสดั ส่วนกำรลงทุน 31% ใน
บริษัท สยำมพิวรรธน์ จำกัด ซึ่งเป็ นเจ้ำของและเป็ นผู้บริหำรศูนย์กำรค้ำในย่ำนสยำมสแควร์ อีกด้วย
ณ เดือนมีนำคม 2559 บริษทั บริหำรพื้นที่คำ้ ปลีกรวม 191,522 ตำรำงเมตร (ตร.ม.) และพื้นที่อำคำร
สำนักงำนให้เช่ำรวม 54,355 ตร.ม.
สำหรับธุรกิจโรงแรมนัน้ ปจั จุบนั บริษทั เป็ นเจ้ำของและให้บริกำรโรงแรม 6 แห่งในจังหวัดทีเ่ ป็ น
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศโดยมีจำนวนห้อ งพักรวม 979 ห้อง โดยในช่วงไตรมำสแรกของปี
2559 จำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องทีร่ ะดับ 15.5% สู่ระดับ 9.04 ล้ำนคน ซึ่งส่งผล
ให้อตั รำกำรเข้ำพักโรงแรมเฉลีย่ ของบริษทั ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 84% ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2559
ส่วนอัตรำค่ำห้องพักปรับตัวเพิม่ ขึน้ 4.3% หรือทีร่ ะดับ 3,521 บำทต่อคืนในช่วงไตรมำสแรกของปี 2559
ส่งผลให้อตั รำรำยได้ต่อห้องพักทีม่ อี ยู่ของบริษทั (Revenue Per Available Room - RevPAR) โดย
เฉลี่ย เพิ่มขึ้น จำก 2,838 บำทต่ อคืน ในช่ว งไตรมำสแรกของปี 2558 เป็ น 2,946 บำทต่อ คืน ในช่ว ง
ไตรมำสแรกของปี 2559
สำหรับธุรกิจให้บริกำรทำงกำรเงินนัน้ บริษทั ให้บริกำรสินเชือ่ รถจักรยำนยนต์ผ่ำนกำรดำเนินงำน
ของ บริษทั ที ลีสซิง่ จำกัด และให้บริกำรสินเชื่ออสังหำริมทรัพย์ผ่ำน บริษทั เอ็ม บี เค กำรันตี จำกัด
โดยยอดสินเชื่อเช่ำซื้อรถจักรยำนยนต์คงค้ำงของบริษทั เพิม่ ขึน้ จำก 2,001 ล้ำนบำท ณ เดือนธันวำคม
2557 เป็ น 2,427 ล้ำนบำท ณ เดือนมีนำคม 2559 ในขณะทีอ่ ตั รำส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อ
เงินให้สนิ เชื่อเช่ำซื้อรถจักรยำนยนต์รวมของบริษทั ปรับตัวดีขน้ึ จำกระดับ 4.9% ในปี 2557 เป็ น 3.2%
ณ เดือนมีนำคม 2559 เนื่องจำกบริษัทให้ควำมสำคัญในกระบวนการอนุ มตั สิ นิ เชื่อและจัดเก็บหนี้เพิม่
มากขึน้ ในส่วนกำรให้บริกำรสินเชื่ออสังหำริมทรัพย์นนั ้ บริษทั มียอดสินเชื่อคงค้ำงทีม่ อี สังหำริมทรัพย์
ค้ำประกันเพิม่ ขึน้ จำก 3,630 ล้ำนบำท ณ เดือนธันวำคม 2557 เป็ น 4,526 ล้ำนบำท ณ เดือนมีนำคม
2559 อย่ำงไรก็ตำม อัตรำส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อเงินให้สนิ เชื่อ คงค้ำงทีม่ อี สังหำริมทรัพย์

ค้ำประกันของบริษทั เพิม่ ขึน้ จำก 1.4% ในปี 2557 เป็น 3.1% ณ เดือนมีนำคม 2559
สำหรับช่วง 2558 ถึงไตรมำสแรกของปี 2559 รำยได้ของบริษทั ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 26% เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีทผ่ี ่ำนมำเนื่องจำกกำรรับรูร้ ำยได้
จำกกำรขำยคอนโดมิเนียมและกำรส่งออกข้ำวที่สูงขึ้น อัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั อยู่ทร่ี ะดับ 35.3% ในปี 2558 และเพิม่ ขึน้ เป็ น 40.3%
ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2559 อันเป็นผลมำจำกผลประกอบกำรทีด่ ขี น้ึ ของธุรกิจพืน้ ทีค่ ำ้ ปลีกให้เช่ำและธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
เงินกูร้ วมของบริษทั เพิม่ ขึน้ จำก 14,026 ล้ำนบำทในปี 2557 เป็น 15,387 ล้ำนบำท ณ สิน้ เดือนมีนำคม 2559 จำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ อย่ำงไรก็ตำม
อัตรำส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้ำงเงินทุนของบริษทั ยังคงอยู่ทร่ี ะดับ 52% ณ สิน้ เดือนมีนำคม 2559 เนื่องจำกส่วนทุนของบริษทั ปรับเพิม่ ขึน้ จำกผลกำไรจำกกำร
ดำเนินงำน
สภำพคล่องของบริษทั อยู่ในระดับทีน่ ่ำพอใจ เงินทุนจำกกำรดำเนินงำนในปี 2558 ปรับลดลงสู่ระดับ 2,650 ล้ำนบำทเนื่องจำกเงินมัดจำจำกผูเ้ ช่ำลดลง
อัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อเงินกูร้ วมก็ปรับตัวลดลงจำก 14.6% ในปี 2557 เป็น 12.6% ในปี 2558 สำหรับช่วงไตรมำสแรกของปี 2559 เงินทุนจำก
กำรดำเนินงำนของบริษทั อยู่ทร่ี ะดับ 768 ล้ำนบำท ส่วนอัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อเงินกูร้ วมก็อยู่ทร่ี ะดับ 18.1% (ปรับเป็ นอัตรำส่วนเต็มปีดว้ ย
ตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง) โดย ณ เดือนมีนำคม 2559 บริษทั มีเงินสดในมือจำนวน 350 ล้ำนบำทและมีเงินลงทุนชัวครำวมู
่
ลค่ำ 4,120 ล้ำนบำท บริษทั มีภำระ
หนี้ระยะสัน้ จำนวน 1,110 ล้ำนบำท โดยไม่มภี ำระหนี้ระยะยำวทีจ่ ะครบกำหนดชำระในระยะ 12 เดือนข้ำงหน้ำแต่อย่างใด
ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้ของบริษทั จะอยู่ทร่ี ะดับประมาณ 10,000 ล้านบาทในปี 2559 และหลังจากนัน้ จะปรับเพิม่ ขึน้ ในอัตราปานกลางจากการเพิม่ อัตรา
ค่าเช่าพืน้ ทีแ่ ละการให้สนิ เชื่อเพิม่ ในธุรกิจให้บริกำรทำงกำรเงิน อัตรำกำไรของบริษทั คำดว่ำจะอยู่ทร่ี ะดับประมำณ 35% บริษทั มีแผนในกำรลงทุนในแต่ละปี
ประมำณ 1,000 ล้ำนบำทโดยใช้กระแสเงินสดภำยในของบริษทั โดยอัตรำส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้ำงเงินทุนคำดว่ำจะอยู่ในระดับ 50% ในช่วง 3 ปีขำ้ งหน้ำ
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงการคาดการณ์ว่าบริษทั จะยังคงมีกระแสเงินสดทีแ่ น่นอนจากธุรกิจให้เช่าพืน้ ทีค่ า้ ปลีก อันดับเครดิต
อาจถูกปรับเพิม่ ขึน้ หากกระแสเงินสดของบริษทั ปรับเพิม่ ขึน้ อย่างมากในขณะทีอ่ ตั รำส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้ำงเงินทุนยังคงอยู่ในระดับปจั จุบนั ในทางตรงข้าม
อันดับเครดิตอาจถูกปรับลดลงหากผลการดาเนินงานของบริษทั ถดถอยลงอย่างมากเป็นเวลานาน หรือบริษทั มีการลงทุนทีม่ กี ารก่อหนี้เป็ นจานวนมาก

บริษทั เอ็ม บี เค จำกัด (มหำชน) (MBK)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตรำสำรหนี้ :
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:
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ *
หน่วย: ล ้านบาท

ณ วันที่ 31 ธ.ค. ------------------------2557 **
2556 **
2555 ก.ค.-ธ.ค.
2554
9,114
9,272
8,344
7,578
679
675
336
373
1,591
4,108
1,895
1,285
2,786
6,249
2,815
2,086
914
1,578
679
1,439
37,909
37,922
31,943
28,479
14,026
14,741
9,988
9,206
19,012
19,647
9,988
9,206
16,877
15,951
15,706
12,640
39.09
37.01
35.30
30.00

-------------------------

รายได้จากการขาย
ดอกเบีย้ จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาเนินงาน
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายฝา่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
เงินกูร้ วม (ปรับปรุงการเช่าดาเนินงาน)
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. **
2559
2,933
172
535
768
151
41,072
15,387
20,484
19,080
40.26

2558 **
11,550
693
1,815
2,650
990
40,549
15,931
21,006
17,941
35.29

8.66 ***
4.63

8.65
4.30

8.54
4.16

18.18
6.72

11.76
11.10

10.26
8.16

18.13 ***
51.77

12.61
53.94

14.65
52.97

31.81
55.19

28.18
38.87

22.66
42.14

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