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ทรสิเรทติง้ลดอนัดบัเครดติองคก์ร “บ. ม ัน่คงเคหะการ” เป็น “BBB” จาก “BBB+”  

และปรบัแนวโนม้ เป็น “Stable” 
  
 ทรสิเรทติง้ปรับลดอนัดบัเครดติองคก์รของ บรษัิท มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) สูร่ะดับ “BBB” จาก “BBB+” พรอ้ม

ทัง้เปลีย่นแนวโนม้อันดับเครดติของบรษัิทเป็น “Stable” หรือ “คงที”่ จาก “Negative” หรือ “ลบ” โดยการปรับลดอันดับ

เครดติสะทอ้นถงึผลงานทียั่งไม่เป็นทีป่รากฎชัดในธุรกจิพัฒนาอสังหารมิทรัพยข์องผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิารชดุใหม่ของบรษัิท 
นอกจากนี้ แผนการลงทุนเพิม่เตมิของบรษัิทในธุรกจิอสังหารมิทรัพยใ์หเ้ชา่ทีต่อ้งใชเ้งนิลงทุนจ านวนมากจะมผีลกดดันต่อ

สถานะทางการเงนิของบรษัิทในระยะสัน้ถงึปานกลาง โดยทีค่วามสามารถในการท าก าไรและระดับการก่อหนี้ของบริษัทมี
แนวโนม้ออ่นแอลงจากในอดตี ทัง้นี ้การประเมนิอันดับเครดติยังค านงึถงึฐานรายไดข้องบรษัิททีค่อ่นขา้งต า่ ตลอดจนหนี้ภาค

ครัวเรอืนทีท่รงตวัอยูใ่นระดบัสงู และลกัษณะของธรุกจิพัฒนาอสงัหารมิทรัพยท์ีเ่ป็นวงจรขึน้ลงและมกีารแขง่ขนัสงูดว้ย 

แนวโนม้อนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัวา่ผูบ้รหิารชดุใหม่จะสามารถท าใหก้ารด าเนนิงาน
ของบรษัิทยังคงเป็นไปอย่างราบรืน่ ในขณะทีก่ารลงทนุในธุรกจิอสงัหารมิทรัพยใ์หเ้ชา่คาดวา่จะท าใหอ้ัตราสว่นเงนิกูร้วมต่อ

โครงสรา้งเงนิทนุของบรษัิทเพิม่สงูขึน้แตน่่าจะไม่เกนิ 50% โดยในชว่งการเปลีย่นผ่านธุรกจิและการลงทนุของบรษัิทนัน้ การ
ปรับเพิม่อันดับเครดติมคี่อนขา้งจ ากัด อย่างไรก็ตาม อันดับเครดติและ/หรือแนวโนม้อันดับเครดติอาจปรับขึน้ไดห้ากบรษัิท

ประสบความส าเร็จในการกระจายความเสีย่งสูธุ่รกจิอสงัหารมิทรัพยใ์หเ้ชา่ในขณะทียั่งสามารถรักษาระดับการกอ่หนี้ไดต้ามที่

คาดไว ้ในทางกลับกัน อันดับเครดติและ/หรือแนวโนม้อันดับเครดติอาจปรับลดลงไดห้ากผลการด าเนินงานและสถานะ
ทางการเงนิของบรษัิทถดถอยลงกวา่ทีค่าดไว ้

บรษัิทมั่นคงเคหะการก่อตัง้ในปี 2516 และจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2533 กลุ่มตระกูล 
ตัง้มตธิรรมเคยเป็นผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิทกอ่นทีจ่ะขายหุน้เกอืบทัง้หมดใหแ้กน่ายสเุทพ วงศว์รเศรษฐในเดอืนมถิุนายน 2558 

นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐไดก้ลายเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบรษัิทโดยถือหุน้ในสัดสว่น 20.64% ณ เดอืนกันยายน 2558 สว่น
สมาชกิทัง้หมดของตระกลูตัง้มตธิรรมนัน้ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท และผูบ้รหิารระดับสงูชดุใหม่

ไดเ้ขา้มารับต าแหน่งแทน ผูบ้รหิารชดุใหมส่ว่นใหญม่ปีระสบการณ์ในธรุกจิการเงนิมากอ่น อย่างไรก็ตาม ผูบ้รหิารใหม่ทีเ่ขา้มา

ดแูลเรือ่งการพัฒนาโครงการอสงัหารมิทรัพยนั์น้มาจากบรษัิทพัฒนาอสงัหารมิทรัพยอ์กีแหง่หนึง่ ในขณะทีผู่บ้รหิารระดับกลาง
ลงไปยังคงเป็นชุดเดมิ ทัง้นี้ ผูบ้ริหารชุดใหม่จะยังคงเนน้การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบภายใตต้ราสนิคา้  

“ชวนชืน่” และวางแผนจะลงทนุเพิม่เตมิในธรุกจิอสงัหารมิทรัพยใ์หเ้ชา่ 
 หลงัจากการเขา้มาของผูถ้อืหุน้กลุม่ใหม ่บรษัิทไดป้ระกาศซือ้หุน้สามัญทัง้หมดของ บรษัิท พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์

จ ากัด ซึง่เป็นผูพั้ฒนาโรงงานส าเร็จรูปและคลังสนิคา้ใหเ้ชา่ภายในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนในเขตพืน้ทีส่มี่วงจากผูถ้อื

หุน้เดมิของบริษัทดังกล่าว การซื้อกจิการในครัง้นี้มีมูลค่าประมาณ 1,200 ลา้นบาท บริษัทช าระราคาหุน้ดว้ยการเพิ่มทุน
ประมาณ 810 ลา้นบาทและทีเ่หลอืช าระดว้ยเงนิสดอกี 390 ลา้นบาท การท าธุรกรรมดังกลา่วไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

ของบริษัทในเดือนสิงหาคม 2558 และเสร็จสิน้ลงในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2558 รายไดข้องบริษัทพรอสเพค  
ดเีวลลอปเมนทใ์นปี 2557 อยูท่ี ่282 ลา้นบาท ซึง่ประมาณ 80% หรอื 220 ลา้นบาทมาจากรายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร ณ สิน้

ปี 2558 บรษัิทพรอสเพค ดเีวลลอปเมนทม์ทีีด่นิประมาณ 410 ไร่ โดย 150 ไร่จะจัดสรรเพือ่ขายและอกี 260 ไร่จะพัฒนาเป็น
โรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ชา่ บรษัิทพรอสเพค ดเีวลลอปเมนทต์อ้งการเงนิทนุอกีประมาณ 2,600 ลา้นบาทเพือ่พัฒนาพืน้ทีใ่ห ้

เชา่เพิม่เตมิอกีกวา่ 200,000 ตารางเมตร (ตร.ม.) ในชว่ง 3-4 ปีขา้งหนา้จากปัจจุบันทีม่อียู่ 55,000 ตร.ม. หากพัฒนาพืน้ที่

แลว้เสร็จ รายไดข้องบรษัิทพรอสเพค ดเีวลลอปเมนทจ์ะเพิม่ขึน้เป็น 500-700 ลา้นบาทตอ่ปี 
 นอกจากการซือ้หุน้ของบรษัิทพรอสเพค ดเีวลลอปเมนทแ์ลว้ ในชว่งไตรมาสสดุทา้ยของปี 2558 บรษัิทยังไดซ้ือ้ทีด่นิ

เปลา่จ านวน 2 แปลงในราคาประมาณ 2,000 ลา้นบาทเพือ่จะพัฒนาเป็นเซอรว์สิอพารท์เมนทใ์หเ้ชา่บนถนนสขุมุวทิ 77 โดย
แหล่งเงินทุนในการซื้อที่ดนิมาจากการออกหุน้กูแ้ละเงินที่ไดจ้ากการขายที่ด ินเปล่า เฟสแรกของโครงการดังกล่าวจะ

ประกอบดว้ยอาคารแนวราบจ านวน 5 หลังซึง่มหีอ้งพักทัง้หมด 70 หอ้ง คา่กอ่สรา้งของเฟสแรกอยู่ทีป่ระมาณ 500 ลา้นบาท 

บรษัิทวางแผนจะเริม่งานกอ่สรา้งในชว่งไตรมาสที ่3 ของปี 2559 และแลว้เสร็จในปี 2560  
 เนื่องจากผลงานในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทยังไม่เป็นที่ปรากฏชัด ดังนั้น 

ความสามารถในการทีจ่ะด าเนนิธรุกจิตอ่ไปไดห้รอืไม่นัน้จงึเป็นสิง่ทีต่อ้งรอการพสิจูน์ ยิง่ไปกวา่นัน้ การลงทนุเพิม่เตมิในธุรกจิ
อสงัหารมิทรัพยใ์หเ้ชา่ยังตอ้งใชเ้งนิลงทนุจ านวนมากซึง่อาจสง่ผลใหส้ถานะทางการเงนิของบรษัิทอ่อนแอลงในชว่ง 2-3 ปี

ขา้งหนา้ อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จในการกระจายความเสีย่งสู่ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ใหเ้ช่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อบริษัทใน

อนาคต 
 ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2558 บรษัิทมโีครงการเหลอืขายจ านวน 18 โครงการซึง่คดิเป็นมูลคา่มูลคา่รวม 6,200 ลา้นบาท 

ในขณะทีม่ยีอดขายรอการรับรูร้ายไดจ้ านวนประมาณ 1,000 ลา้นบาท ซึง่จ านวน 2 ใน 3 ของโครงการทีเ่หลอืดังกล่าวมี
ก าหนดโอนใหแ้ก่ลกูคา้ในชว่งไตรมาสสดุทา้ยของปี 2558 รายไดข้องบรษัิทอยู่ที ่1,700-2,800 ลา้นบาทในชว่งปี 2555-

2557 ซึง่ต า่กวา่ผูพั้ฒนาอสงัหารมิทรัพยส์ว่นใหญท่ีไ่ดรั้บการจัดอนัดบัเครดติโดยทรสิเรทติง้ รายไดข้องบรษัิทในชว่ง 9 เดอืน
แรกของปี 2558 เพิม่ขึน้ 23.5% มาอยู่ที ่1,981 ลา้นบาทเมือ่เทยีบกับ 1,604 ลา้นบาทในชว่งเดยีวกันของปี 2557 โดย

รายไดจ้ากการขายทีด่นิเปล่าจ านวนประมาณ 700 ลา้นบาทเป็นยอดทีช่ว่ยเพิม่รายไดใ้นชว่งดังกล่าว ในชว่ง 3 ปีขา้งหนา้ 

รายไดข้องบริษัทคาดว่าจะอยู่ที ่2,500-3,500 ลา้นบาทโดยมาจากโครงการอสังหารมิทรัพยท์ีอ่ยู่อาศัยเป็นสว่นใหญ่ สว่น
รายไดจ้ากธรุกจิอสงัหารมิทรัพยใ์หเ้ชา่นัน้คาดวา่จะสรา้งรายไดใ้หแ้กบ่รษัิทในสดัสว่น 10%-15% ของรายไดร้วม 
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 อัตราก าไรจากการด าเนินงานซึง่วัดจากก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นคา่เสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่ายต่อยอดขายของ

บรษัิทอยู่ในชว่ง 18%-24% ระหวา่งปี 2555 จนถงึชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2558 อัตราก าไรจากการด าเนนิงานลดลงมาอยู่ที ่
18% ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2558 จาก 24% ในปี 2557 อันเนื่องมาจากการลดลงของอัตราก าไรขัน้ตน้ โดยอัตราก าไร

ขัน้ตน้ (ไม่รวมการขายทีด่นิเปล่า) ลดลงมาอยู่ทีป่ระมาณ 33% ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2558 จาก 41% ในปี 2557 

เนื่องจากบรษัิทพยายามลดจ านวนสนิคา้คงคลังดว้ยการใชก้ลยุทธส์ง่เสรมิการขาย ในชว่ง 3 ปีขา้งหนา้ อัตราก าไรจากการ
ด าเนินงานของบริษัทคาดว่าจะอยู่ที่ 15%-20% ทัง้นี้ ผูบ้ริหารชุดใหม่ของบริษัทมีนโยบายจะเนน้พัฒนาโครงการ

อสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูอ่าศยัแนวราบซึง่มรีาคาขายอยูใ่นชว่ง 2-5 ลา้นบาทตอ่หลงัเทา่นัน้ 
 ระดับการกอ่หนี้ของบรษัิทเพิม่สงูขึน้ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2558 โดยอัตราสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทนุเพิม่

ขึน้มาอยู่ที ่32% ณ สิน้เดอืนกันยายน 2558 เมือ่เทยีบกับ 19% ในปี 2557 ในชว่ง 3 ปีขา้งหนา้ อัตราสว่นเงนิกูร้วมต่อ
โครงสรา้งเงนิทนุคาดว่าจะเพิม่ขึน้จากการขยายการลงทนุในธุรกจิอสงัหารมิทรัพยใ์หเ้ชา่ อย่างไรก็ตาม บรษัิทมแีผนจะขาย

ทีด่นิเปลา่ออกไปเพือ่ลดความตอ้งการเงนิทนุ ท าใหอ้ตัราสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทนุน่าจะยังอยูท่ีไ่มเ่กนิ 50% 

 กระแสเงนิสดของบรษัิทลดต ่าลงจากความสามารถในการท าก าไรทีล่ดลงและระดับการก่อหนี้ทีเ่พิ่มขึน้ อัตราส่วน
เงนิทุนจากการด าเนินงานต่อเงนิกูร้วมของบรษัิทลดลงมาอยู่ที ่17.9% (ปรับอัตราสว่นใหเ้ป็นตัวเลขเต็มปีดว้ยตัวเลข 12 

เดอืนยอ้นหลัง) ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2558 จาก 36.9% ในปี 2557 ในขณะทีอ่ัตราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษี คา่
เสือ่มราคา และค่าตัดจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่ายลดลงมาอยู่ที ่5.9 เท่าในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2558 จาก 11.8 เท่าในปี 

2557 ในชว่ง 3 ปีขา้งหนา้ อัตราสว่นเงนิทนุจากการด าเนนิงานตอ่เงนิกูร้วมของบรษัิทคาดวา่จะอยู่ที ่6%-8% และอัตราสว่น

ก าไรกอ่นดอกเบีย้จา่ย ภาษี คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่ายตอ่ดอกเบีย้จา่ยคาดวา่จะอยูท่ี ่2-3 เทา่ 
 

บรษิทั ม ัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) (MK) 
อนัดบัเครดติองคก์ร: BBB 

แนวโนม้อนัดบัเครดติ: Stable 
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