บริษทั เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
เหตุผล

CORPORATES
อันดับเครดิ ตองค์กร:

A

อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน

A

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

Stable

อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่
01/02/54
08/10/50

อันดับ
เครดิ ต
A
A-

ครัง้ ที่ 121/2561
22 สิ งหาคม 2561

แนวโน้ มอันดับ
เครดิ ต/ เครดิ ตพิ นิจ
Stable
Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันของ บริษทั เอ็ม บี เค จากัด
(มหาชน) ทีร่ ะดับ “A” ซึ่งอันดับเครดิตสะท้อนถึงการที่บริษัทมีกระแสเงินสดที่แน่ นอนจากธุรกิจ
ให้เช่าพื้นที่ค้าปลีก ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ท่ใี กล้ชดิ กับกลุ่มธนชาต และความยืดหยุ่นด้าน
การเงินทีอ่ ยู่ในระดับสูงจากการมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์จานวนมาก อย่างไรก็ตาม จุดแข็งดังกล่าว
ถูกลดทอนบางส่วนจากการทีบ่ ริษทั ขยายสู่ธุรกิจให้บริการทางการเงินซึง่ มีความเสีย่ งทีส่ งู กว่า
ประเด็นสาคัญที่ กาหนดอันดับเครดิ ต
กระแสเงิ นสดที่สมา่ เสมอจากอสังหาริ มทรัพย์ให้เช่า
ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะยังคงมีผลการดาเนินงานทีแ่ ข็งแกร่งจากอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ปจั จุบนั
บริษัทให้บริการศูน ย์การค้าจานวน 4 แห่ งและอาคารส านักงานจานวน 4 แห่ งในเขตกรุงเทพฯ
อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าสร้างกระแสเงินสดทีส่ ม่าเสมอให้แก่บริษทั จากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการตาม
สัญญา โดยมากกว่า 80% ของพื้นที่เช่าของบริษัทเป็ นการเช่าภายใต้สญ
ั ญาที่มอี ตั ราค่าเช่าคงที่
ทัง้ นี้ ในปี 2560 บริษทั มีรายได้จากศูนย์การค้าและอาคารสานักงานคิดเป็น 41% ของรายได้ทงั ้ หมด
และคิดเป็น 61% ของกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าของบริษทั ตัง้ อยู่ในทาเลทีด่ โี ดยอยู่ในแหล่งการจับจ่ายสินค้าใจกลางเมืองและ
พื้นที่ทม่ี จี านวนประชากรหนาแน่ น ดังนัน้ บริษทั จึงมีอตั ราการเช่าพื้นทีโ่ ดยเฉลีย่ อยู่ในระดับ ทีส่ ูง
กว่า 90% และยังมีค่าเช่าอยู่ในระดับสูงด้วยเช่นกัน ในช่วง 3 ปีขา้ งหน้าทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะ
สามารถรักษาอัตราการเช่าพืน้ ทีไ่ ด้มากกว่า 90% และจะสามารถเพิม่ อัตราค่าเช่าเฉลีย่ ทีป่ ระมาณปี
ละ 3%-5% ได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีสดั ส่วนการลงทุน 48% ใน บริษทั สยามพิวรรธน์ จากัด ซึ่ง
เป็นเจ้าของและเป็นผูบ้ ริหารศูนย์การค้าหลายแห่งในย่านสยามสแควร์อกี ด้วย
ธุรกิ จโรงแรมปรับตัวดีขนึ้ อย่างต่อเนื่ อง

ติ ดต่อ:
ประมวลทรัพย์ ผลประเสริฐ

pramuansap@trisrating.com
จุฑามาส บุณยวานิชกุล

jutamas@trisrating.com
วจี พิทกั ษ์ไพบูลย์กจิ

wajee@trisrating.com
วิยดา ประทุมสุวรรณ์, CFA

wiyada@trisrating.com

บริษทั มีผลการดาเนินงานที่แข็งแกร่งในธุรกิจโรงแรมในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 โดยบริษทั มี
อัตรารายได้ต่อห้องพักทีม่ อี ยู่ของบริษทั (Revenue Per Available Room -- RevPAR) เพิม่ ขึน้
11.8% จากช่วงเดียวกันของปีทผ่ี ่านมาเป็ น 3,288 บาทต่อคืน อันเนื่องมาจากจานวนนักท่องเทีย่ ว
ต่ างชาติท่ีเพิ่มขึ้น 15.4% จากช่ว งเดีย วกัน ของปี ท่ผี ่ านมา โดยมีจานวนอยู่ท่ี 11.61 ล้านคน
ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตรารายได้ต่อห้องพักทีม่ อี ยู่ของบริษทั จะเพิม่ ขึน้ ปีละ 3% ในช่วง 3 ปีขา้ งหน้า
เนื่องจากจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ท่เี พิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อ ง นอกจากนี้ บริษัท ยังมีแผนจะเปิ ด
ให้บริการโรงแรมขนาด 128 ห้องแห่งใหม่ทส่ี นามกอล์ฟบางกอกกอล์ฟคลับในช่วงปลายปี 2561 อีก
ด้วย จึงทาให้ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้จากธุรกิจโรงแรมของบริษทั จะเพิม่ ขึน้ เป็ น 1,400 ล้านบาทใน
ปี 2563 จาก 1,297 ล้านบาทในปี 2560
จะเปิ ดโครงการคอนโดมิ เนี ยมแห่งใหม่ในช่วงปลายปี 2661
บริษทั มีแผนจะก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ ทถ่ี นนสุขุมวิทซึ่งอยู่ใกล้กบั สถานีรถไฟฟ้า
บีทเี อสปุณณวิถี โครงการดังกล่าวเป็ นอาคารสูง ซึ่งมีหอ้ งชุดจานวน 348 ห้องและมีมลู ค่าโครงการ
ประมาณ 2,000 ล้านบาท ทริส เรทติ้งคาดว่าโครงการจะแล้ว เสร็จและพร้อ มโอนให้ แก่ ลูกค้า ได้
ภายในปี 2563
สาหรับโครงการพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยอื่น ๆ ของบริษทั นัน้ ตัง้ อยู่ในบริเวณสนามกอล์ฟและศูนย์การค้า
ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังขยายโครงการที่อยู่อ าศัยไปในจังหวัดระยองซึ่งมีกลุ่มลูกค้าที่ม ี
รายได้ระดับกลางถึงล่างด้วย ณ เดือนมีนาคม 2561 บริษัทมีมูลค่าคงเหลือของโครงการประมาณ
2,800 ล้านบาท ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะสามารถรับรูร้ ายได้จากโครงการทีอ่ ยู่อาศัย เหล่านี้ปีละ

ประมาณ 500 ล้านบาทในช่วงปี 2561-2563
ธุรกิ จให้บริ การทางการเงิ นขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง
ในช่วง 3 ปีขา้ งหน้ารายได้จากธุรกิจให้บริการทางการเงินของบริษทั จะเติบโตประมาณ 12% ต่อปีตามแผนการเพิม่ ยอดสินเชือ่ ของบริษทั บริษทั ให้บริการ
สินเชื่อรถจักรยานยนต์ผ่านการดาเนินงานของ บริษทั ที ลีสซิง่ จากัด และให้บริการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ผ่าน บริษทั เอ็ม บี เค กา รันตี จากัด ยอด
สินเชือ่ เช่าซื้อรถจักรยานยนต์คงค้างของบริษทั เพิม่ ขึน้ เป็น 5,659 ล้านบาท ณ เดือนมีนาคม 2561 จาก 3,010 ล้านบาท ณ เดือนธันวาคม 2559 ในขณะ
ทีอ่ ตั ราส่วนสินเชือ่ ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สนิ เชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รวมของบริษทั ปรับตัว เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย เป็ น 3.2% ณ เดือนมีนาคม 2560
จากระดับ 3.0% ในปี 2559 ในส่วนของการให้บริการสินเชือ่ อสังหาริมทรัพย์นนั ้ บริษทั ก็มยี อดสินเชือ่ คงค้างเพิม่ ขึน้ เป็ น 7,252 ล้านบาท ณ เดือนมีนาคม
2561 จาก 5,631 ล้านบาท ณ เดือนธันวาคม 2559 อัตราส่วนสินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สนิ เชื่ออสังหาริมทรัพย์รวมของบริษทั คงอยู่ทร่ี ะดับ
2.5% ในช่วงเวลาเดียวกัน ทริสเรทติ้งคาดว่า ยอดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์จะค่อย ๆ เพิม่ ขึน้ เป็ น 6,000 ล้านบาท และ
8,300 ล้านบาทในปี 2563 ตามลาดับ อีกทัง้ ยังคาดว่าบริษัทจะสามารถจัดการอัต ราส่ วนสินเชื่อที่ไ ม่ก่อ ให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สนิ เชื่อ ให้อ ยู่ในระดับ
เดียวกับระดับในปจั จุบนั ได้ดว้ ย
คาดว่าอัตราส่วนเงิ นกู้รวมต่อโครงสร้างเงิ นทุนจะยืนอยู่ที่ระดับเดิ ม
ทริสเรทติ้งคาดว่า อัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อ โครงสร้างเงินทุนของบริษัทจะคงอยู่ท่รี ะดับ 50%-55% ในช่วงปี 2561-2563 ในช่วง 3 ปีขา้ งหน้าบริษัทมีการ
จัดทางบประมาณการลงทุนไว้ทจ่ี านวน 6,200 ล้านบาท โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่จะมาจากกระแสเงินสดภายในของบริษทั และเงินสดรับจากการขายหุน้ ใน
บริษทั โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และ บริษทั ดุสติ ธานี จากัด (มหาชน)
สภาพคล่องอยู่ในระดับที่ น่าพอใจ
สถานะสภาพคล่องของบริษทั ยังคงอยู่ในระดับทีน่ ่าพอใจ โดย ณ เดือนมีนาคม 2561 บริษทั มีแหล่งเงินทุนประกอบด้วยเงินสดจานวน 514 ล้านบาทและ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์จานวน 2,061 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษทั ยังมีวงเงินกูท้ ย่ี งั ไม่ได้เบิกใช้อกี ประมาณ 6,655 ล้านบาท ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะมี
เงินทุนจากการดาเนินงานจานวน 2,500 ล้านบาทในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ส่วนในปี 2561 นัน้ บริษทั ได้รบั เงินสดจากการขายหุน้ ในบริษทั โรงแรมรอยัล
ออคิด (ประเทศไทย) และบริษทั ดุสติ ธานีจานวนประมาณ 2,200 ล้านบาท เมือ่ รวมสภาพคล่องทัง้ หมดของบริษทั แล้วคาดว่าจะมีเพียงพอสาหรับการชาระ
คืนหนี้และการลงทุนของบริษทั ในอีก 12 เดือนข้างหน้าซึง่ บริษทั มีภาระในการชาระหนี้เงินต้นจานวน 775 ล้านบาทและหนี้ระยะสัน้ อีกจานวน 5,037 ล้าน
บาท ในขณะทีบ่ ริษทั มีงบลงทุนในปี 2561 จานวนประมาณ 1,500 ล้านบาท
ทริสเรทติ้งเชือ่ ว่าบริษทั จะสามารถปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามเงือ่ นไขของหุน้ กูไ้ ด้ในช่วง 12-18 เดือนข้างหน้า ทัง้ นี้ บริษทั มีอตั ราส่วนภาระหนี้ดอกเบี้ยสุทธิต่อ
เงินทุน ณ เดือนธันวาคม 2560 อยู่ท่ี 0.8 เท่าซึง่ เป็นระดับทีต่ ่ากว่าเงือ่ นไขของหุน้ กูท้ ก่ี าหนดไว้ท่ี 2 เท่า ในขณะเดียวกัน อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย
ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายของบริษทั ณ เดือนธันวาคม 2560 ก็อยู่ทร่ี ะดับ 6.7 เท่าซึ่งสูงกว่าเงือ่ นไขของหุน้ กู้ซ่งึ อยู่ทร่ี ะดับ 4
เท่า
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าบริษทั จะยังคงมีกระแสเงินสดทีแ่ น่นอนจากธุรกิจให้เช่าพืน้ ทีค่ า้ ปลีก
และจะรักษาผลการดาเนินงานทีน่ ่าพอใจในธุรกิจอื่น ๆ ต่อไปได้ ภายใต้สมมุตฐิ านพื้นฐานของทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้ของบริษัทจะค่อย ๆ เพิม่ ขึน้ เป็ น
ประมาณ 12,000 ล้านบาทในปี 2563 ในช่ว งปี 2561-2563 อัตราส่ ว นกาไรจากการดาเนินงานของบริษัทคาดว่าจะอยู่ ร ะหว่าง 35%-40% ในขณะที่
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อเงินกูร้ วมจะอยู่ทร่ี ะดับประมาณ 12%-15% และอัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคา และค่าตัดจาหน่ายต่อดอกเบีย้ จ่ายน่าจะอยู่ทร่ี ะดับประมาณ 4-5 เท่า
ปัจจัยที่ อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตอาจได้รบั การปรับเพิม่ ขึน้ หากกระแสเงินสดของบริษทั ขยายตัวเพิม่ ขึน้ อย่างมากในขณะทีอ่ ัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนยังคงอยู่ใน
ั บนั ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตอาจได้รบั การปรับลดลงหากผลการดาเนินงานของบริษทั ถดถอยลงอย่างมากเป็ นเวลานาน หรือบริษทั มีการ
ระดับปจจุ
ลงทุนทีม่ กี ารก่อหนี้เป็นจานวนมาก
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ*
หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการขาย
ดอกเบีย้ จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาเนินงาน
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายฝา่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
เงินกูร้ วม (ปรับปรุงการเช่าดาเนินงาน)
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคาและค่า
ตัดจาหน่าย/รายได้จากการขาย (%)
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่า
ตัดจาหน่าย/ดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงาน/เงินกูร้ วม (%)
อัตราส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้างเงินทุน (%)
หมายเหตุ:
*
**

ม.ค.- มิ .ย.
2561
5,238
388
819
1,416
281
48,620
21,149
28,364
21,537
40.26

------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ---------------2560
2559
2558
2557
9,740
632
1,793
2,924
608
46,552
17,858
24,953
22,185
41.96

10,416
672
1,964
3,052
928
42,518
15,704
22,012
20,352
41.17

11,550
693
1,815
2,650
990
40,549
15,931
22,164
17,941
37.15

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

7.06 **
4.00

7.26
4.36

8.26
4.55

8.46
4.39

8.32
4.13

11.94 **
56.84

12.13
52.94

14.77
51.96

12.81
55.27

14.01
54.54

อัตราส่วนทุกรายการมีการปรับปรุงการเช่าดาเนินงานแล้ว
งบการเงินรวม
ปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปีดว้ ยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง
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บริ ษทั เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) (MBK)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
MBK188B: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561
MBK207A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563
MBK207B: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563
MBK227A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
MBK229A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
MBK229B: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
MBK27NA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

A
A
A
A
A
A
A
A
Stable

บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ก่อน การจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซอ้ื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกีย่ วกับความเสีย่ งหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ
โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดั ทา หรือพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้ รบั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรประเมิน
ความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติง้ จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพีย งพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่
ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี าร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด เผยแพร่อยูบ่ น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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