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N e w s    f o r    I n v e s t o r s   
ประกาศผลอันดับเครดิตครั้งที ่603                                 25 กุมภาพนัธ 2552 

 

บริษัท  มั่นคงเคหะการ  จํากดั (มหาชน) 
อันดับเครดิตองคกร:                                                                                                                     BBB 
แนวโนมอันดบัเครดิต:                                                                                                                  Stable  

 

อันดับเครดิตในอดีต:                            อันดับเครดิตองคกร                                                  อันดับเครดิตตราสารหนี ้ 
                                                                                                                             มีประกัน                 ไมมีประกัน 
20 มี.ค. 2551 BBB/Stable                                                         -                               -                                        

 

เหตุผล 
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองคกรของ บริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB” โดยอันดับเครดิตสะทอนถึงผลงานที่

ยาวนานของบริษัทในตลาดที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดระดับปานกลางถึงตํ่า ความสามารถในการควบคุมตนทุนการกอสราง และเงินกูที่
อยูในระดับตํ่า นอกจากนี้ ในการพิจารณาอันดับเครดิตยังคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปจจุบันซึ่งจะสงผลกระทบใหอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยซบเซา รวมทั้งวงจรธุรกิจที่มีความผันผวน และนโยบายของธนาคารพาณิชยที่เพ่ิมความเขมงวดในการปลอยสินเชื่อซึ่งจะ
ทําใหผูซื้อบานกูเงินไดยากขึ้น 

บริษัทมั่นคงเคหะการเปนผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยขนาดกลางซึ่งมีประสบการณที่ยาวนานกวา 30 ป บริษัทกอต้ังใน
ป 2516 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2533 กลุมตระกูลต้ังมติธรรมยังคงเปนผูถือหุนใหญของบริษัทโดย ณ 
เดือนธันวาคม 2551 มีสัดสวนการถือหุนจํานวน 26% บริษัทเนนการพัฒนาที่อยูอาศัยประเภทบานจัดสรรแนวราบในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล โดยระดับราคาเฉลี่ยของบานเด่ียวและบานแฝดอยูที่หลังละประมาณ 3.5 ลานบาท และที่ดินเปลาตารางวาละประมาณ 
15,000-50,000 บาท รายไดของบริษัทในชวงป 2548 ถึง 9 เดือนแรกของป 2551 มาจากการขายบานมากกวา 70% ของรายไดรวม สวน
รายไดจากการขายที่ดินเปลาคิดเปนประมาณ 13% ความไดเปรียบในการแขงขันของบริษัทมาจากความสามารถในการบริหารตนทุนการ
กอสรางซึ่งทําใหบริษัทมีอัตรากําไรในระดับที่ดี   

รายไดของบริษัทในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2551 เพ่ิมขึ้น 9% เปน 1,417 ลานบาทจากชวงเดียวกันของป 2550 ซึ่งสวนหนึ่งเปน
ผลจากมาตรการภาษีของภาครัฐเพ่ือกระตุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 
2551 ดีขึ้น โดยบริษัทมีอัตราสวนกําไรที่ 27.28% ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยที่ 24.59% ในชวงป 2549-2550 นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น 
และการลงทุนที่ตํ่าในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 ก็ทําใหบริษัทมีสภาพคลองที่ดี โดยอัตราสวนเงินทุนจากการดําเนินงานตอเงินกูรวม
เพ่ิมขึ้นเปน 20.60% (ยังไมไดปรับอัตราสวนใหเปนตัวเลขเต็มป) จาก 18.11% ในป 2550 ดวยวงเงินสินเชื่อที่ยังไมไดเบิกใชประมาณ 800 
ลานบาทและอัตราสวนเงินกูรวมตอโครงสรางเงินทุนในระดับตํ่าที่ 27.36% ณ สิ้นเดือนกันยายน 2551 ทําใหบริษัทยังคงมีความคลองตัว
ในการจัดหาแหลงเงินทุน   
             ตลาดอสังหาริมทรัพยสําหรับที่อยูอาศัยในปที่ผานมาคอนขางผันผวนอันเปนผลมาจากสถานการณทางการเมืองในประเทศและ
วิกฤติการณทางการเงินของโลก แมในชวงกลางป 2551 อุปสงคของที่อยูอาศัยจะกระเตื้องขึ้นจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐที่
บังคับใชในชวงตนป แตในชวงปลายปก็หดตัวลงเนื่องจากปจจัยลบหลายประการที่สงผลกระทบตอตลาดพรอมๆ กัน ปจจุบัน แมวา
สถานการณทางการเมืองจะมีเสถียรภาพมากขึ้น  แตภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาจะยังคงสงผลกระทบตอตลาดอสังหาริมทรัพยสําหรับที่อยู
อาศัยตอไป นอกจากนี้ การที่ธนาคารหลายแหงเริ่มมีนโยบายที่เขมงวดในการปลอยสินเชื่อที่อยูอาศัยในชวงเศรษฐกิจชะลอตัวก็ยิ่งเปน 
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การจํากัดความสามารถในการกูยืมของผูซื้อบาน แมมาตรการกระตุนเศรษฐกิจลาสุดจะชวยใหผูซื้อบานสามารถนําเงินซื้อบานในวงเงิน
สูงสุดไมเกิน 300,000 บาทไปใชลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แตก็คาดวาตลาดอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
จะปรับตัวลดลงประมาณ 10%-20% ซึ่งเปนไปตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งคาดวาจะขยายตัวในอัตรา 0%-2% หรือ
อาจหดตัวในป 2552 ดังนั้นผูประกอบการควรตองบริหารสภาพคลองอยางระมัดระวังและดํารงความยืดหยุนใหเพียงพอตอภาระผูกพัน
ตางๆ ในชวงเศรษฐกิจชะลอตัว 
 

แนวโนมอันดับเครดิต 
            แนวโนมอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะทอนถึงความคาดหวังวาบริษัทจะสามารถดํารงอัตราสวนเงินกูรวมตอโครงสราง
เงินทุนใหอยูในระดับตํ่าเอาไวไดแมในชวงภาวะเศรษฐกิจที่ไมเอื้ออํานวย ดวยฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงและความไดเปรียบในดาน
ตนทุนจึงคาดวาบริษัทจะยังคงรักษาอัตราสวนเงินกูรวมตอโครงสรางเงินทุนและความสามารถในการทํากําไรใหอยูในระดับที่ยอมรับได
แมจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในอนาคตและจะมีการลดอัตราสวนกําไรลงเพื่อกระตุนยอดขายก็ตาม 
 

 
 

ติดตอขอขอมูลการเปนสมาชิก 
บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด  สํานักกรรมการผูจัดการ  โทร. 0-2231-3011 ตอ 500 
อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500  www.trisrating.com 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2552 หามมิใหบุคคลใด ใช เปดเผย ทําสําเนาเผยแพร แจกจาย หรือเก็บไวเพื่อใชในภายหลังเพื่อประโยชนใดๆ ซึ่งรายงานหรือขอมูล
การจัดอันดับเครดิต  ไมวาทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวน และไมวาในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือดวยวิธีการใดๆ โดยมิไดรับอนุญาต การจัดอันดับเครดิตนี้มิใชคําแถลง
ขอเท็จจริง หรือคําเสนอแนะใหซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ   แตเปนเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความนาเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ  
ความเหน็ที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิไดเปนคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุน หรือคําแนะนําในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและขอมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทํา หรือพิมพ
เผยแพรโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ไดจัดทําขึ้นโดยมิไดคํานึงถึงความตองการดานการเงิน พฤติการณ ความรู และวัตถุประสงคของผูรับขอมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผูรับขอมูล
ควรประเมินความเหมาะสมของขอมูลดังกลาวกอนตัดสินใจลงทุน  บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ไดรับขอมูลที่ใชสําหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหลงขอมูลอื่นๆ ที่เชื่อวา
เชื่อถือได ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด จึงมิไดรับประกันความถูกตอง ความเพียงพอ หรือความครบถวนสมบูรณของขอมูลใดๆ ดังกลาว และจะไมรับผิดชอบตอความสูญเสีย 
หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไมถูกตอง ความไมเพียงพอ หรือความไมครบถวนสมบูรณนั้น และจะไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาด หรือการละเวน ผลที่ไดรับ หรือการ
กระทําใดๆ โดยอาศัยขอมูลดังกลาว 


