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เหตุผล
ทริสเรทติง้ คงอันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันของ บริษทั เอ็ม บี เค
จำกัด (มหำชน) ทีร่ ะดับ “A” ซึง่ อันดับเครดิตสะท้อนถึงกำรทีบ่ ริษทั มีกระแสเงินสดที่แน่นอนจำก
ธุรกิจให้เช่ำพืน้ ที่ค้ำปลีก ตลอดจนกำรมีควำมสัมพันธ์ท่ใี กล้ชดิ กับกลุ่มธนชำต และควำมยืดหยุ่น
ด้ำนกำรเงินที่อยู่ในระดับสูงจำกกำรมีเงินลงทุนในหลัก ทรัพย์ จ ำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำม จุด แข็ง
ดังกล่ำวถูกลดทอนบำงส่วนจำกกำรที่บริษทั ขยำยกิจกำรไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ ที่มคี วำมเสีย่ งที่สูงกว่ำ
เช่น ธุรกิจให้บริกำรทำงกำรเงิน
บริษทั เอ็ม บี เค ก่อตัง้ ในปี 2517 ปจั จุบนั บริษทั ทุนธนชำต จำกัด (มหำชน) และบริษทั ใน
กลุม่ ธนชำตเป็นผูถ้ อื หุน้ หลักของบริษทั ในสัดส่วนรวม 20% บริษทั ดำเนินธุรกิจหลำกหลำยประเภท
อำทิ ธุรกิจพืน้ ทีค่ ำ้ ปลีกให้เช่ำ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสนำมกอล์ฟ ธุรกิจพัฒนำทีอ่ ยูอ่ ำศัย ธุรกิจอำหำร
และธุรกิจกำรเงิน บริษทั เป็ นเจ้ำของและบริหำรจัดกำรศูนย์กำรค้ำ “เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์” ซึง่ เป็ น
ศูนย์กำรค้ำทีม่ ชี ่อื เสียงตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ เช่ำติดกับย่ำนสยำมสแควร์ในใจกลำงกรุงเทพฯ แม้จะมีธุรกิจที่
หลำกหลำย แต่ผลประกอบกำรของบริษทั ยังคงขึน้ อยูก่ บั สินทรัพย์หลัก 2 แห่งอันได้แก่ศูนย์กำรค้ำ
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ “โรงแรมปทุมวันปริน๊ เซส” ซึ่งตัง้ อยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยในปี 2559
สินทรัพย์ดงั กล่ำวสร้ำงรำยได้ประมำณ 33% และสร้ำงกระแสเงินสดประมำณ 47% ให้แก่บริษทั
เพือ่ ลดควำมเสีย่ งจำกกำรกระจุกตัวของรำยได้ บริษทั จึงได้เปิ ดศูนย์กำรค้ำ 3 แห่งในระหว่ำง
ปี 2553-2557 ได้แก่ “พำรำไดซ์พำร์ค ” และ “ฮำฮำ มำร์เก็ต ” ซึ่ง มีรูปแบบเป็ นศูนย์ก ำรค้ำ ส่วน
“เดอะ ไนน์ เนเบอร์ฮูดเซนเตอร์” มีรูปแบบเป็ นศูนย์กำรค้ำชุมชน (Community Mall) นอกจำกนี้
บริษทั ยังมีสดั ส่วนกำรลงทุน 31% ใน บริษทั สยำมพิวรรธน์ จำกัด ซึ่งเป็ นเจ้ำของและเป็ นผูบ้ ริหำร
ศูนย์ก ำรค้ำในย่ำนสยำมสแควร์ อีกด้วย ณ เดือนมิถุนำยน 2560 บริษัทบริห ำรพืน้ ที่ค้ำ ปลีก รวม
217,250 ตำรำงเมตร (ตร.ม.) และพืน้ ทีอ่ ำคำรสำนักงำนให้เช่ำรวม 57,368 ตร.ม.
สำหรับธุรกิจโรงแรมนัน้ ปจั จุบนั บริษทั เป็ นเจ้ำของและให้บริกำรโรงแรม 6 แห่งในจังหวัดที่
เป็นแหล่งท่องเทีย่ วสำคัญทัวประเทศด้
่
วยจำนวนห้องพักรวม 979 ห้อง โดยในช่วง 6 เดือนแรกของ
ปี 2560 จำนวนนักท่องเทีย่ วต่ำงชำติเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องทีร่ ะดับ 4.4% คิดเป็ นจำนวน 17.32 ล้ำน
คน ซึง่ ส่งผลให้อตั รำกำรเข้ำพักโรงแรมเฉลีย่ ของบริษทั ยังคงอยูใ่ นระดับสูงที่ 85% ในช่วงไตรมำส
แรกของปี 2560 เมื่อเทียบกับอัตรำ 84% ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2559 ส่วนอัตรำค่ำห้องพักโดย
เฉลีย่ ปรับตัวลดลง 1.3% หรืออยูท่ ร่ี ะดับ 3,474 บำทต่อคืนในช่วงไตรมำสแรกของปี 2560 ส่งผลให้
อัตรำรำยได้ต่อห้องพักทีม่ อี ยูข่ องบริษทั (Revenue Per Available Room - RevPAR) โดยเฉลีย่
ยังคงอยูท่ ่ี 2,936 บำทต่อคืนในช่วงดังกล่ำว
สำหรับ ธุ ร กิจ ให้บ ริก ำรทำงกำรเงิน นัน้ บริษัท ให้บ ริก ำรสิน เชื่อ รถจัก รยำนยนต์ผ่ำ นกำร
ดำเนินงำนของ บริษทั ที ลีสซิง่ จำกัด และให้บริกำรสินเชื่ออสังหำริมทรัพย์ผ่ำน บริษทั เอ็ม บี เค
กำรันตี จำกัด ยอดสินเชื่อเช่ำซื้อรถจัก รยำนยนต์ค งค้ำงของบริษัท เพิม่ ขึ้นจำก 2,284 ล้ำ นบำท
ณ เดือนธันวำคม 2558 เป็ น 3,657 ล้ำนบำท ณ เดือนมิถุนำยน 2560 ในขณะทีอ่ ตั รำส่วนสินเชื่อที่
ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อเงินให้สนิ เชื่อเช่ำซื้อรถจักรยำนยนต์รวมของบริษทั ปรับตัวดีขน้ึ จำกระดับ
3.3% ในปี 2558 เป็ น 2.8% ณ เดือนมิถุนำยน 2560 ในส่วนกำรให้บริกำรสินเชื่ออสังหำริมทรัพย์
นัน้ บริษทั มียอดสินเชื่อคงค้ำงเพิม่ ขึน้ อย่ำงมำกจำก 3,611 ล้ำนบำท ณ เดือนธันวำคม 2558 เป็ น
6,432 ล้ำนบำท ณ เดือนมิถุนำยน 2560 ส่วนอัตรำส่วนสินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อเงินให้สนิ เชื่อ

อสังหำริมทรัพย์รวมของบริษทั ก็ปรับตัวดีขน้ึ จำก 3.8% ในปี 2558 เป็น 2.7% ณ เดือนมิถุนำยน 2560
รำยได้ของบริษทั ปรับตัวลดลง 10% ในปี 2559 และ 14% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 โดยรำยได้ท่ลี ดลงเนื่ องมำจำกกำรส่งออกข้ำวที่ลดลง
ประกอบกับรำยได้จำกโครงกำรคอนโดมิเนียม “ควินน์” ทีล่ ดลงด้วย อัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ยังคงอยูใ่ นระดับสูงที่ 41.1% ในปี 2559
และเพิม่ ขึน้ เป็น 44% ในช่วงครึง่ แรกของปี 2560 อันเนื่องมำจำกผลประกอบกำรทีด่ ขี น้ึ ของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจกำรเงิน
ในช่วง 2-3 ปีทผ่ี ำ่ นมำ เงินกูร้ วมของบริษทั อยูท่ ร่ี ะดับประมำณ 16,000 ล้ำนบำท ทัง้ นี้ อัตรำส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้ำงเงินทุนของบริษทั ปรับตัวดี
ขึน้ จำก 55.3% ณ เดือนธันวำคม 2558 เป็ น 51.3% ณ สิน้ มิถุนำยน 2560 ซึง่ เป็ นผลจำกกำรทีบ่ ริษทั มีสว่ นทุนทีป่ รับเพิม่ ขึน้ โดยได้รบั แรงหนุ นจำกผล
กำไรสุทธิทแ่ี ข็งแกร่ง
สถำนะสภำพคล่องของบริษทั ยังคงอยูใ่ นระดับทีน่ ่ำพอใจ โดยบริษทั มีเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนทีป่ รับเพิม่ ขึน้ จำก 2,650 ล้ำนบำทในปี 2558 เป็ น
3,052 ล้ำนบำทในปี 2559 ส่งผลให้อตั รำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อเงินกู้รวมปรับตัวดีขน้ึ เป็ น 14.8% ในปี 2559 จำก 12.8% ในปี 2558 สำหรับ
ช่วงครึง่ แรกของปี 2560 นัน้ เงินทุนจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั อยูท่ ร่ี ะดับ 1,555 ล้ำนบำทและอัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อเงินกู้รวมอยูท่ ่ี
ระดับ 12.5% (ปรับเป็ นอัตรำส่วนเต็มปี ด้วยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง ) ณ เดือนมิถุนำยน 2560 บริษทั มีเงินสดในมือจำนวน 527 ล้ำนบำทและมีเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์ทเ่ี ป็นทีต่ อ้ งกำรในตลำดมูลค่ำ 2,957 ล้ำนบำท โดยบริษทั มีภำระหนี้ระยะสัน้ จำนวน 1,955 ล้ำนบำทและหนี้ระยะยำวจำนวน 1,051
ล้ำนบำททีจ่ ะครบกำหนดชำระในระยะ 12 เดือนข้ำงหน้ำ
ทริสเรทติง้ คำดว่ำรำยได้ของบริษทั จะอยูท่ ร่ี ะดับประมำณปีละ 10,000 ล้ำนบำทในช่วง 3 ปีขำ้ งหน้ำโดยทีอ่ ตั รำกำไรของบริษทั คำดว่ำจะอยูท่ ร่ี ะดับ
ประมำณ 40% บริษทั มีแผนในกำรลงทุนรวมทัง้ สิน้ 4,000 ล้ำนบำทในช่วง 3 ปี ขำ้ งหน้ำโดยจะใช้กระแสเงินสดภำยในของบริษทั เป็ นแหล่งเงินทุน ทัง้ นี้
อัตรำส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้ำงเงินทุนของบริษทั คำดว่ำจะอยูใ่ นระดับประมำณ 50% ในช่วง 3 ปีขำ้ งหน้ำ
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงกำรคำดกำรณ์วำ่ บริษทั จะยังคงมีกระแสเงินสดทีแ่ น่นอนจำกธุรกิจให้เช่ำพืน้ ทีค่ ำ้ ปลีก อันดับ
เครดิตอำจได้รบั กำรปรับเพิม่ ขึน้ หำกกระแสเงินสดของบริษทั ขยำยตัวเพิม่ ขึน้ อย่ำงมำกในขณะทีอ่ ตั รำส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ำงเงินทุนยังคงอยูใ่ นระดับ
ปจั จุบนั ในทำงตรงกันข้ำม อันดับเครดิตอำจได้รบั กำรปรับลดลงหำกผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ถดถอยลงอย่ำงมำกเป็ นเวลำนำน หรือบริษทั มีกำร
ลงทุนทีม่ กี ำรก่อหนี้เป็นจำนวนมำก

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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ข้อมูลงบกำรเงิ นและอัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่ สำคัญ *
หน่วย: ล ้านบาท

รำยได้จำกกำรขำย
ดอกเบีย้ จ่ำยรวม
กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำรดำเนินงำน
เงินทุนจำกกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยฝำ่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
เงินกูร้ วม (ปรับปรุงกำรเช่ำดำเนินงำน)
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำ
ตัดจำหน่ำย/รำยได้จำกกำรขำย (%)
อัตรำส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถำวร (%)
อัตรำส่วนกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสือ่ มรำคำ และค่ำ
ตัดจำหน่ำย/ดอกเบีย้ จ่ำย (เท่ำ)
อัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำน/เงินกูร้ วม (%)
อัตรำส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้ำงเงินทุน (%)

ม.ค.-มิ .ย.
2560
4,808
300
976
1,555
195
43,746
16,172
22,421
21,330
43.96
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2558
2557
2556
2555
10,416
672
1,964
3,052
928
42,518
15,704
22,012
20,352
41.12

11,550
693
1,815
2,650
990
40,549
15,931
22,164
17,941
36.55

9,114
679
1,591
2,786
914
37,909
14,026
20,245
16,877
39.93

9,272
675
4,108
6,249
1,578
37,922
14,741
20,507
15,951
33.51

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

7.02 **
4.72

8.26
4.55

8.46
4.39

8.32
4.13

16.77
9.17

11.76
11.10

12.46 **
51.25

14.77
51.96

12.81
55.27

14.01
54.54

30.47
56.25

28.18
38.87

หมายเหตุ: อัตราส่วนทุกรายการมีการปรับปรุงการเช่าดาเนินงานแล ้ว
*
งบการเงินรวม
**
ยังไม่ได ้ปรับอัตราส่วนให ้เป็ นตัวเลขเต็มปี
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