
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิทั เอม็ บ ีเค จ ำกดั 
(มหำชน) ทีร่ะดบั “A” พรอ้มแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ โดยอนัดบัเครดติสะท้อนถึง
กำรที่บรษิัทมแีหล่งรำยได้ที่หลำกหลำยและมคีวำมยดืหยุ่นด้ำนกำรเงนิที่อยู่ในระดบัสูงซึ่งจะช่วย
บรรเทำผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (โรคโควดิ 19) ได้ ทัง้นี้  
ทรสิเรทติ้งคำดว่ำผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทจะฟ้ืนตวัดีขึ้นในปี 2564-2565 โดยที่อนัดบัเครดิต
ยงัคงสะท้อนถึงกำรที่บรษิัทมีกระแสเงินสดที่แน่นอนจำกธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย์ให้เช่ำและกำรมี
ควำมสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิกบักลุ่มธนชำต 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

แหล่งรำยได้ท่ีหลำกหลำยช่วยบรรเทำผลกระทบจำกโรคโควิด 19 

แหล่งรำยได้ที่มคีวำมหลำกหลำยของบรษิทัช่วยบรรเทำผลกระทบที่เกดิจำกโรคโควดิ 19 ทัง้นี้ กำร
แพร่ระบำดของโรคโควดิ 19 ส่งผลกระทบต่อรำยไดข้องบรษิทัโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักำรท่องเที่ยว บรษิัทได้ปิดศูนย์กำรคำ้ทัง้หมดและโรงแรมจ ำนวน 5 แห่งของบรษิัทในช่วงกำร
ออกมำตรกำรปิดเมอืงเพื่อป้องกนักำรแพร่ระบำดตัง้แต่ช่วงปลำยเดอืนมนีำคม 2563 เป็นต้นมำและ
เริม่กลบัมำเปิดศูนยก์ำรคำ้ทัง้หมดในเดอืนพฤษภำคม 2563 และใหบ้รกิำรโรงแรมในเดอืนกรกฎำคม 
2563 ส่งผลให้รำยได้จำกโรงแรมและศูนย์กำรค้ำลดลงอย่ำงมำกในช่วงไตรมำสที่ 2 ของปี 2563 
อย่ำงไรก็ตำม รำยได้ที่ลดลงจำกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบักำรท่องเที่ยวได้รบักำรชดเชยบำงส่วนจำก
ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงกำรเงนิของบรษิทัทีย่งัมกีำรเตบิโตในระดบัทีแ่ขง็แกร่งที่ 8% ในช่วงครึง่แรกของ
ปี 2563 นอกจำกนี้ บรษิทัยงัไดร้บัเงนิปันผลจำกกำรลงทุนจ ำนวน 840 ลำ้นบำทซึง่ช่วยเสรมิกระแส
เงนิสดและสภำพคล่องของบรษิทัไดอ้กีดว้ย 

ผลกำรด ำเนินงำนของธรุกิจอสงัหำริมทรพัยใ์ห้เช่ำจะค่อย ๆ ปรบัตวัดีข้ึน 

ทรสิเรทติ้งคำดว่ำธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยใ์หเ้ช่ำของบรษิทัจะค่อย ๆ ฟ้ืนตวัในปี 2564-2565 โดยธุรกจิ
นี้ได้รบัผลกระทบอย่ำงมำกจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ 19 เนื่องจำกบรษิัทได้ยกเว้นค่ำเช่ำ
ใหแ้ก่ผูเ้ช่ำในช่วงทีม่กีำรปิดศูนย์กำรคำ้ ส ำหรบัศูนยก์ำรคำ้ “เอม็บเีค เซน็เตอร์” ซึง่มกีลุ่มลูกคำ้หลกั
เป็นชำวต่ำงชำตนิัน้ บรษิทัไดใ้หค้วำมช่วยเหลอืแก่ผูเ้ช่ำโดยกำรใหส้่วนลดค่ำเช่ำในช่วงทีเ่หลอืของปี 
2563 อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับศูนย์กำรค้ำอื่น ๆ ที่อยู่รอบนอกรวมทัง้อำคำรส ำนักงำนนัน้ได้รบั
ผลกระทบน้อยกว่ำเนื่องจำกกลุ่มลูกคำ้หลกัเป็นชำวไทย โดยในช่วงไตรมำสที ่3 ของปี 2563 จ ำนวน
ลูกคำ้ของศูนย์กำรคำ้รอบนอกได้กลบัมำอยู่ในระดบัที่ใกล้เคยีงปกต ิดงันัน้ บรษิทัจงึได้กลบัมำเก็บ
ค่ำเช่ำในอตัรำปกต ิในกำรนี้ ทรสิเรทติ้งคำดว่ำรำยไดจ้ำกอสงัหำรมิทรพัยใ์หเ้ช่ำจะลดลง 35%-40% 
ในปี 2563 แต่จะฟ้ืนตวัขึน้ทีร่ะดบัประมำณ 30% ในปี 2564 และ 7% ในปี 2565   

บรษิทัใหบ้รกิำรศูนยก์ำรคำ้จ ำนวน 4 แห่งและอำคำรส ำนักงำนจ ำนวน 4 แห่งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ 
นอกจำกนี้ บรษิทัยงัมสีดัส่วนกำรลงทุนอกี 48% ใน บรษิทั สยำมพวิรรธน์ จ ำกดั ซึง่เป็นเจำ้ของและ
เป็นผูบ้รหิำรศูนยก์ำรคำ้หลำยแห่งในกรุงเทพฯ ด้วย อสงัหำรมิทรพัยใ์หเ้ช่ำของบรษิทัตัง้อยู่ในท ำเล
ที่ดีโดยอยู่ในแหล่งจับจ่ำยสนิค้ำย่ำนใจกลำงเมืองและพื้นที่ที่มีจ ำนวนประชำกรหนำแน่น ดังนัน้ 
บรษิทัจงึมอีตัรำกำรเช่ำพื้นที่โดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัที่สูงกว่ำ 90% และยงัมอีตัรำค่ำเช่ำอยู่ในระดบัสงู
ดว้ยเช่นกนั  

อสงัหำรมิทรพัยใ์หเ้ช่ำสรำ้งกระแสเงนิสดทีส่ม ่ำเสมอใหแ้ก่บรษิทัจำกรำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบรกิำรตำม
สญัญำ ทัง้นี้ พืน้ทีเ่ช่ำของบรษิทัมำกกว่ำ 80% เป็นกำรเช่ำภำยใตส้ญัญำที่มอีตัรำค่ำเช่ำคงที ่โดยใน

  

 บริษทั เอม็ บี เค จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 136/2563 

 9 กนัยำยน 2563 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด : 21/08/62 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

01/02/54 A Stable 
08/10/50 A- Stable 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ: 
ประมวลทรพัย ์ผลประเสรฐิ 
pramuansap@trisrating.com 
 

จุฑำมำส บุณยวำนิชกลุ 
jutamas@trisrating.com 
 

วจ ีพทิกัษ์ไพบูลยก์จิ 
wajee@trisrating.com 
 

วยิดำ ประทุมสวุรรณ์, CFA 
wiyada@trisrating.com 
 

 

 
 
 
 
 

* รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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ปี 2562 บรษิทัมรีำยไดจ้ำกศูนยก์ำรคำ้และอำคำรส ำนักงำนคดิเป็น 38% ของรำยไดท้ัง้หมด และคดิเป็น 59% ของก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อม
รำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำยรวม 

ธรุกิจโรงแรมได้รบัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19  

ทริสเรทติ้งคำดกำรณ์ว่ำผลกำรด ำเนินงำนโรงแรมของบริษัทจะอ่อนแอลงอย่ำงมำกในปี 2563 แต่จะค่อย ๆ ฟ้ืนตัวกลับมำในปี 2564-2565 อนึ่ง 
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รบัผลกระทบอย่ำงมำกจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ 19 มำตรกำรจ ำกดักำรท่องเที่ยวและกำรปิดเมอืง
ส่งผลให้ผลกำรด ำเนินงำนในธุรกจิโรงแรมของบรษิทัอ่อนแอลงอย่ำงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในช่วงไตรมำสที่ 2 ของปี 2563 ทัง้นี้ ผลกำรด ำเนินงำน
โรงแรมของบรษิทั โดยเฉพำะอย่ำงยิง่โรงแรมในต่ำงจงัหวดันัน้น่ำจะปรบัตวัดขีึน้เนื่องจำกรฐับำลไดผ้่อนคลำยมำตรกำรปิดเมอืงหลงัจำกทีส่ำมำรถควบคุม
กำรแพร่ระบำดไดแ้ละภำครฐัไดอ้อกมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อกระตุน้กำรท่องเทีย่วภำยในประเทศ อย่ำงไรกต็ำม กำรฟ้ืนตวัของนักท่องเทีย่วชำวต่ำงชำตินัน้ดู
เหมอืนว่ำจะยงัไม่มโีอกำสเกดิขึน้เนื่องจำกจ ำนวนผูต้ดิเชื้อโรคโควดิ 19 ทัว่โลกยงัคงเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องซึ่งกระทบต่อควำมหวงัที่จะยกเลิกมำตรกำร
ควบคุมกำรเดนิทำงระหว่ำงประเทศใหไ้ด้ในเรว็ ๆ นี้ นอกจำกนี้ ภำวะถดถอยของเศรษฐกจิโลกน่ำจะยงัเป็นปัจจยัทีข่ดัขวำงควำมตอ้งกำรในกำรเดนิทำง
อกีดว้ยแมว้่ำกำรแพร่ระบำดจะสำมำรถควบคุมไดเ้ป็นส่วนใหญ่แลว้กต็ำม 

ภำยใตส้มมตฐิำนพืน้ฐำน ทรสิเรทติ้งคำดว่ำรำยได้จำกธุรกจิโรงแรมของบรษิทัในปี 2563 จะลดลงประมำณ 60% เมื่อเทยีบกบัปี 2562 ก่อนทีจ่ะปรบัตวัดี
ขึน้ในปี 2564 โดยจะอยู่ในระดบัต ่ำกว่ำในปี 2562 ทีป่ระมำณ 35% และหลงัจำกนัน้ในปี 2565 จะอยู่ในระดบัต ่ำกว่ำในปี 2562 ทีป่ระมำณ 10%  

ควำมต้องกำรท่ีลดลงส่งผลให้ยอดขำยโครงกำรคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ชะลอตวั 

บรษิทัคำดว่ำจะก่อสรำ้งโครงกำรคอนโดมเินียมแห่งใหม่ภำยใตช้ื่อ “ควนิ สุขมุวทิ 101” ใหแ้ลว้เสรจ็และพรอ้มโอนใหแ้ก่ลูกคำ้ได้ในช่วงปลำยปี 2563 โดย
โครงกำรตัง้อยู่บนถนนสุขุมวทิซึ่งอยู่ใกล้กบัสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสปุณณวถิี โครงกำรดงักล่ำวเป็นอำคำรสูงซึ่งมหี้องชุดจ ำนวน 347 ห้องและมมีูลค่ำ
ประมำณ 2.2 พนัลำ้นบำท ทัง้นี้ ณ เดอืนมนีำคม 2563 บรษิทัขำยโครงกำรไปไดเ้พยีง 32% จำกมลูค่ำโครงกำรทัง้หมดเนื่องจำกควำมตอ้งกำรทีอ่ยู่อำศยั
ลดลง ในกำรนี้ ทรสิเรทติ้งเชื่อว่ำยอดขำยโครงกำรคอนโดมเินียมจะยงัคงชะลอตวัต่อไปอกี 2-3 ปีตำมภำวะเศรษฐกจิที่ถดถอย  

โครงกำรพฒันำที่อยู่อำศยัอื่น ๆ ของบรษิทัตัง้อยู่ภำยในบรเิวณหรอืใกลก้บัสนำมกอล์ฟของบรษิทั นอกจำกนี้ บรษิทัยงัมโีครงกำรที่พกัอำศยัที่ตัง้อยู่ใกล้
กบัศูนยก์ำรคำ้ “เดอะ ไนน์” ซึง่คำดว่ำจะก่อสรำ้งแลว้เสรจ็และพรอ้มโอนใหแ้ก่ลูกคำ้ไดใ้นช่วงครึง่หลงัของปี 2563 บรษิทัยงัมโีครงกำรทีอ่ยู่อำศยัในจงัหวดั
ชลบุรซีึง่มกีลุ่มผูม้รีำยไดร้ะดบัปำนกลำงถงึต ่ำเป็นลูกคำ้เป้ำหมำยอกีดว้ย ณ เดอืนมนีำคม 2563 บรษิทัมมีลูค่ำคงเหลอืของโครงกำรเหล่ำนี้อยู่ประมำณ 4 
พนัล้ำนบำท ทรสิเรทติ้งคำดว่ำบรษิัทจะสำมำรถรบัรู้รำยได้จำกโครงกำรที่อยู่อำศัยเหล่ำนี้ประมำณ 400 ล้ำนบำทในปี 2563 และประมำณ 1.1-1.3 
พนัลำ้นบำทต่อปีในช่วงปี 2564-2565  

ธรุกิจให้บริกำรทำงกำรเงินยงัคงสร้ำงกระแสเงินสดท่ีสม ำ่เสมอ 

ธุรกจิใหบ้รกิำรทำงกำรเงนิของบรษิทัสรำ้งก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 600-700 ลำ้นบำทต่อปีในช่วง 3 ปีทีผ่่ำน
มำ โดย ณ เดอืนมถิุนำยน 2563 ยอดสนิเชื่อเช่ำซื้อรถจกัรยำนยนต์คงคำ้งของบรษิทัอยู่ที ่7.4 พนัลำ้นบำทและยอดสนิเชื่อคงคำ้งของกำรใหบ้รกิำรสนิเชื่อ
อสงัหำรมิทรพัยอ์ยู่ที ่8.31 พนัลำ้นบำท  

กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ 19 ส่งผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกจิภำยในประเทศโดยท ำใหก้ ำลงัซื้อของผูบ้รโิภคชำวไทยลดลงและอตัรำกำรว่ำงงำนเพิม่
สงูขึน้ ซึง่อำจส่งผลใหค้วำมสำมำรถในกำรผ่อนช ำระเงนิกูข้องลูกคำ้ของบรษิทับำงรำยลดลงและอำจจะท ำใหจ้ ำนวนสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรำยได้ของธุรกจิ
ใหบ้รกิำรทำงกำรเงนิของบรษิทัเพิม่สงูขึน้ดว้ย 

ณ เดอืนมถิุนำยน 2563 อตัรำส่วนสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรำยได้ต่อเงนิใหส้นิเชื่อเช่ำซื้อรถจกัรยำนยนต์รวมของบรษิทัอยู่ทีร่ะดบั 5.5% เมื่อเทยีบกบัระดบั 
4.7% ในปี 2562 ส่วนอตัรำส่วนสนิเชื่อที่ไม่ก่อใหเ้กดิรำยได้ต่อเงนิใหส้นิเชื่ออสงัหำรมิทรพัย์รวมของบรษิทัลดลงมำอยู่ที่ระดบั 8.1% ณ เดอืนมถิุนำยน 
2563 จำกระดบั 11.1% ในปี 2562 ดงันัน้ เพื่อบรหิำรจดักำรสนิเชื่อที่ไม่ก่อใหเ้กิดรำยได้ที่มโีอกำสเพิม่สูงขึ้น บรษิัทจึงได้จ ำกดัวงเงนิสนิเชื่อลงและมี
มำตรกำรในกำรอนุมตัสินิเชื่อและมวีธิกีำรจดัเกบ็หนี้ทีร่ดักุมมำกยิง่ขึน้ 

ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งคำดว่ำมลูค่ำพอรต์สนิเชื่อของบรษิทัจะลดลงประมำณ 5%-10% ในปี 2563 และหลงัจำกนัน้จะขยำยตวัทีร่ะดบั 5% ในปี 2564-2565 

ผลกำรด ำเนินงำนจะอ่อนตวัลงในปี 2563 และจะค่อย ๆ ปรบัตวัดีข้ึน 

ทรสิเรทติ้งคำดว่ำอตัรำส่วนหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยที่ปรบัปรุงแลว้ของบรษิทัจะอ่อนตวัลงในปี 
2563 ก่อนทีจ่ะปรบัตวัดขีึน้ในปี 2564-2565 ทัง้นี้ อตัรำส่วนหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยที่ปรบัปรุง
แลว้จะอ่อนตวัลงสู่ระดบัประมำณ 7 เท่ำในปี 2563 เนื่องจำกผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ 19 โดยอตัรำส่วนหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อก ำไรก่อน
ดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีคำ่เสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยทีป่รบัปรุงแลว้คำดว่ำจะปรบัตวัดขีึน้เป็นประมำณ 4-5 เท่ำในช่วงปี 2564-2565 ตำมกำรคำดกำรณ์กำร



บริษทั เอม็ บี เค จ ำกดั (มหำชน) 

                                                                                                            
                                                                                                                                  

 
                                                                                                                                                                                                            3 

 

ฟ้ืนตวัของผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในช่วง 3 ปีขำ้งหน้ำ ทัง้นี้ อตัรำส่วนหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อเงนิทุนที่ปรบัปรุงแลว้ของบรษิทัคำดว่ำจะคงอยู่ทีร่ะดบั 
50%-55% ในช่วง 3 ปีขำ้งหน้ำ โดยในช่วงดงักล่ำว บรษิทัไดต้ัง้งบลงทุนเอำไวท้ัง้สิน้จ ำนวนประมำณ 1.7 พนัลำ้นบำท 

สภำพคล่องอยู่ในระดบัท่ีน่ำพอใจ  

สถำนะสภำพคล่องของบรษิทัยงัคงอยู่ในระดบัทีน่่ำพอใจ โดย ณ เดอืนมถิุนำยน 2563 บรษิทัมแีหล่งเงนิทุนซึง่ประกอบด้วยเงนิสดจ ำนวน 6.69 พนัล้ำน
บำทและมวีงเงนิกู้ที่ยงัไม่ได้เบกิใช้จำกสถำบนักำรเงนิอกี 4.07 พนัล้ำนบำท ทรสิเรทติ้งคำดว่ำบรษิทัจะมเีงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 2.8 พนัล้ำน
บำทในช่วง 12 เดอืนขำ้งหน้ำ โดยบรษิทัมภีำระในกำรช ำระหนี้เงนิต้นจ ำนวน 3.29 พนัล้ำนบำทและหนี้ระยะสัน้คงคำ้งจ ำนวน 693 ล้ำนบำทในช่วง 12 
เดอืนขำ้งหน้ำ ในขณะที่บรษิทัมงีบลงทุนในปี 2563 จ ำนวนประมำณ 685 ล้ำนบำท ณ เดอืนมถิุนำยน 2563 บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ มลูค่ำ 4.8 พนัลำ้นบำทซึง่ช่วยเสรมิสภำพคล่องของบรษิทัใหแ้ขง็แกร่งมำกยิง่ขึน้  

ทรสิเรทติ้งเชื่อว่ำบรษิทัจะสำมำรถปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขของหุน้กูไ้ด้ในช่วง 12-18 เดอืนขำ้งหน้ำ ทัง้นี้ บรษิทัมอีตัรำส่วนหนี้ทีม่ภีำระดอกเบี้ยสุทธิ
ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ เดอืนธนัวำคม 2562 อยู่ที่ 0.68 เท่ำซึ่งเป็นระดบัที่ต ่ำกว่ำเงื่อนไขของหุน้กูท้ี่ก ำหนดไวท้ี่ 2 เท่ำ ในขณะเดยีวกนั อตัรำส่วนก ำไร
ก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อดอกเบีย้จ่ำยของบรษิทั ณ สิน้เดอืนธนัวำคม 2562 อยู่ทีร่ะดบั 9.49 เท่ำซึง่สงูกว่ำเงื่อนไขของ
หุน้กูซ้ึง่อยู่ทีร่ะดบั 4 เท่ำดว้ย  

สมมติฐำนกรณีพื้นฐำน 

ทรสิเรทติ้งมสีมมตฐิำนในระหว่ำงปี 2563-2565 ดงัต่อไปนี้ 

• รำยไดข้องบรษิทัจะลดลงเหลอืประมำณ 8 พนัลำ้นบำทในปี 2563 ก่อนทีจ่ะปรบัตวัเพิม่ขึน้เป็น 1-1.2 หมื่นลำ้นบำทต่อปีในช่วงปี 2564-2565 
• อตัรำส่วนก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อรำยไดจ้ะลดลงสู่ระดบั 43% ในปี 2563 ก่อนทีจ่ะปรบัตวัดขีึน้มำอยู่ทีร่ะดบั

ประมำณ 48% ในช่วงปี 2564-2565  
• งบประมำณลงทุนรวมซึง่ไม่รวมธุรกจิใหบ้รกิำรทำงกำรเงนิจะอยู่ทีป่ระมำณ 1.7 พนัลำ้นบำทในช่วงประมำณกำร 3 ปี 
• ยอดสนิเชื่อคงคำ้งของธุรกจิใหบ้รกิำรทำงกำรเงนิจะอยู่ทีป่ระมำณ 1.5-1.6 หมื่นลำ้นบำท 
• อตัรำส่วนหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อเงนิทุนทีป่รบัปรุงแลว้จะอยู่ระหว่ำง 50%-55%   
• อตัรำส่วนหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยทีป่รบัปรุงแลว้จะอ่อนตวัลงมำอยู่ทีร่ะดบัประมำณ 7 เท่ำ

ในปี 2563 และจะปรบัตวัดขีึน้เป็นประมำณ 4-5 เท่ำในช่วงปี 2564-2565 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” สะท้อนถงึกำรที่บรษิทัมแีหล่งรำยได้ที่หลำกหลำยและมีสถำนะทำงกำรเงนิที่แขง็แกร่งซึ่งจะช่วยสนับสนุน
ควำมสำมำรถของบรษิทัในกำรรองรบัผลกระทบจำกกำรแพร่ะระบำดของโรคโควดิ 19 ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งคำดว่ำรำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรทำงกำรเงนิและ
จำกเงนิลงทุนจะช่วยลดผลกระทบจำกรำยไดจ้ำกธุรกจิศูนยก์ำรคำ้และธุรกจิโรงแรมของบรษิทัทีล่ดลงได ้

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

โอกำสในกำรปรบัเพิม่อนัดบัเครดติยงัไม่มใีนระยะอนัใกล้นี้ ในทำงตรงกนัข้ำม อนัดบัเครดติอำจได้รบักำรปรบัลดลงหำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท
ถดถอยลงมำกกว่ำทีค่ำดกำรณ์ไวเ้นื่องจำกผลกระทบจำกกำรแพร่ะระบำดทีย่ำวนำนของโรคโควดิ 19 หรอืบรษิทัมกีำรลงทุนทีม่กีำรก่อหนี้เป็นจ ำนวนมำก 
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ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั* 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

      ---------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ----------------- 
 

 
ม.ค.-มิ.ย. 

2563 
2562 2561 2560 2559 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม 
 

4,458 10,449 10,613 9,859 10,500 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยและภำษ ี  900 4,433 3,261 3,255 3,414 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย  2,536 5,311 4,780 4,713 4,946 
เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน  1,859 3,596 2,881 3,191 3,414 
ดอกเบีย้จ่ำยทีป่รบัปรุงแลว้  584 1,371 1,294 1,147 1,151 
เงนิลงทุน 

 
310 649 661 640 965 

สนิทรพัยร์วม 
 

60,266 52,443 49,096 46,552 42,518 
หนี้สนิทำงกำรเงนิทีป่รบัปรุงแลว้ 

 
27,589 26,966 27,164 24,812 21,777 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้ 
 

21,494 24,706 22,684 22,185 20,352 
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว            

อตัรำสว่นก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อรำยได ้(%) 

 

56.89 50.83 45.04 47.80 47.11 

อตัรำสว่นผลตอบแทนตอ่เงนิทุนถำวร (%) 
 

6.48 **          8.49 6.65 7.22 8.21 
อตัรำสว่นก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อดอกเบีย้จ่ำย (เท่ำ) 

 

4.34 3.87 3.69 4.11 4.30 

อตัรำสว่นหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย  
ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (เท่ำ) 

 
5.70 **          5.08 5.68 5.26 4.40 

อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อหนี้สนิทำงกำรเงนิ (%) 
 

11.87 **        13.33 10.60 12.86 15.68 
อตัรำสว่นหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อเงนิทนุ (%)  

 
56.21 52.19 54.49 52.79 51.69 

* งบการเงนิรวม 
** ปรบัเป็นอตัราสว่นเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 

 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  26 กรกฎาคม 2562 
- อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561 

 

  

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/


บริษทั เอม็ บี เค จ ำกดั (มหำชน) 

                                                                                                            
                                                                                                                                  

 
                                                                                                                                                                                                            5 

 

บริษทั เอม็ บี เค จ ำกดั (มหำชน) (MBK) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: A 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
MBK227A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 500 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2565 A 
MBK229A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 400 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2565 A 
MBK229B: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2565 A 
MBK27NA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,500 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2570 A 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั                                                                                                                                                                                                            

อำคำรสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สลีม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2563  ห้ำมมใิห้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ท ำส ำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรอืเก็บไวเ้พื่อใช้ในภำยหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรอืขอ้มูลกำรจดั
อนัดบัเครดติ ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืเพยีงบำงส่วน และไม่ว่ำในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ก่อน กำรจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค ำแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค ำเสนอแนะใหซ้ื้อ ขำย หรอืถอืตรำสำรหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเสี่ยงหรือควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพำะ ควำมเหน็ที่ระบุในกำรจดัอนัดบัเครดตินี้มิได้เป็นค ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรลงทุน หรอืค ำแนะน ำในลกัษณะอื่นใด กำรจดัอนัดบัและขอ้ มูลที่ปรำกฏในรำยงำนใดๆ ที่จดัท ำ หรอืพิมพ์
เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ได้จดัท ำขึ้นโดยมไิด้ค ำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงนิ พฤติกำรณ์ ควำมรู้ และวตัถุประสงค์ของผู้รบัขอ้มูลรำยใดรำยหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรปร ะเมนิ
ควำมเหมำะสมของขอ้มูลดงักล่ำวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ไดร้บัขอ้มูลทีใ่ชส้ ำหรบักำรจดัอนัดบัเครดตินี้จำกบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่ำเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ำกดั จงึไม่รบัประกนัควำมถูกตอ้ง ควำมเพยีงพอ หรอืควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่ำว และจะไม่รบัผดิชอบต่อควำมสูญเ สยี หรอืควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกิดจำกควำมไม่
ถูกตอ้ง ควำมไม่เพยีงพอ หรอืควำมไม่ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด หรอืกำรละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืกำรกระท ำใดๆโดยอำศยัขอ้มูลดงักล่ำว ทัง้นี้ รำยละเอยีดของวธิกีำร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

 


