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N  e  w  s     f  o  r     I  n  v  e  s  t  o  r  s  
  
ประกาศผลอันดับเครดิตครั้งที ่691                                       5 มีนาคม 2553 

 

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

 

อันดับเครดิตในอดีต:                          อนัดับเครดิตองคกร                            อนัดับเครดิตตราสารหนี้ 
                                                                                                                             มีประกัน                           ไมมีประกนั 
20 มี.ค. 2551 BBB/Stable - -   

 

เหตุผล 
ทริสเรทติ้งปรับเพ่ิมอันดับเครดิตองคกรของ บริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) เปน “BBB+” จาก “BBB” ซึ่งสะทอนถึงฐานะ

การเงินของบริษัทที่ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึงผลงานที่มีมาอยางยาวนานในตลาดที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดระดับปานกลางถึงตํ่า 
ความสามารถในการควบคุมตนทุนคากอสรางใหอยูในระดับที่แขงขันไดมาโดยตลอด และนโยบายทางการเงินที่ระมัดระวัง โดยที่การ
พิจารณาอันดับเครดิตยังคํานึงถึงสถานการณทางการเมืองที่ไมแนนอนภายในประเทศและลักษณะที่เปนวงจรขึ้นลงของธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยดวย  

บริษัทมั่นคงเคหะการเปนผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยขนาดกลางที่มีผลงานยาวนาน โดยกอต้ังในป 2516 และจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2533 กลุมตระกูลต้ังมติธรรมยังคงเปนผูถือหุนใหญของบริษัทโดย ณ เดือนสิงหาคม 
2552 มีสัดสวนการถือหุนจํานวน 26% บริษัทเนนพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยประเภทบานจัดสรรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่ง
ประกอบดวยบานเดี่ยวและบานแฝดในระดับราคาเฉลี่ยหลังละ 3.5 ลานบาทในป 2552 นอกจากนี้ บริษัทยังจัดสรรที่ดินเปลาในระดับ
ราคาตารางวาละ 15,000-50,000 บาทดวย รายไดของบริษัทในชวงป 2550-2552 สวนใหญมาจากการขายบานมากกวา 79% ของรายได
รวม สวนรายไดจากการขายที่ดินเปลาคิดเปนประมาณ 12% ความไดเปรียบในการแขงขันของบริษัทมาจากความสามารถในการบริหาร
ตนทุนคากอสรางซึ่งทําใหบริษัทมีอัตรากําไรในระดับที่ดี   

ยอดขายของบริษัทในป 2551 ปรับตัวดีขึ้นเล็กนอยเปน 2,271 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 8% จาก 2,111 ลานบาทในป 2550 แตเติบโตชา
ลงในป 2552 เปน 2,295 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นเพียง 1% จากป 2551 รายไดรวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 9% เปน 2,158 ลานบาทในป 2551 
จาก 1,986 ลานบาทในป 2550 โดยในป 2552 รายไดรวมของบริษัทสูงถึง 2,497 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 16% จากป 2551 อัตรากําไรขั้นตน
ของบริษัทอยูในระดับที่นาพอใจที่ 39%-41% ในชวงป 2551-2552 นอกจากนี้ บริษัทยังมีอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแลว 
28.1% ในป 2551 และ 30.7% ในป 2552 สูงขึ้นจาก 26.0% ในป 2549 และ 23.1% ในป 2550 เนื่องจากไดรับประโยชนจากมาตรการ
ดานภาษีของรัฐบาลและบริษัทมีการบริหารตนทุนคากอสรางที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทถือวาแข็งแกรงและ
อยูในระดับที่สูงกวาบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยสวนใหญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ผลประกอบการที่ดีขึ้นและภาระหนี้ที่
ลดลงเปนปจจัยที่สนับสนุนใหกระแสเงินสดของบริษัทแข็งแกรงขึ้น โดยบริษัทมีอัตราสวนเงินทุนจากการดําเนินงานตอเงินกูรวมเพิ่มขึ้น
จาก 17.9% ในป 2550 เปน 37.1% ในป 2551 และปรับเพ่ิมขึ้นอยางมากเปน 71.1% ในป 2552 ในขณะเดียวกัน อัตราสวนกําไรกอน
ดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนายตอดอกเบี้ยจายของบริษัทก็ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญเปน 14.2 เทาในป 2552 จาก 5-6 
เทาในชวงป 2550-2551 นอกจากนี้ การมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไมไดเบิกใชประมาณ 1,300 ลานบาทและอัตราสวนเงินกูรวมตอโครงสราง
เงินทุนที่อยูในระดับตํ่าที่ 14.2% ณ สิ้นป 2552 ทําใหบริษัทมีความคลองตัวในการหาแหลงเงินทุน           

 



 
                             
                          
                                                        

________________________________________________________________________________________________ 
บริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน)                                                                                               5 มีนาคม 2553 
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 ภาวะตลาดที่อยูอาศัยในปที่ผานมาคอนขางผันผวนอันเปนผลมาจากความไมมีเสถียรภาพของการเมืองภายในประเทศและ
วิกฤติการณทางการเงินทั่วโลก แมตลาดเริ่มฟนตัวในชวงครึ่งหลังของป 2552 แตก็ยังถือวาชะลอตัวอยูและถูกครอบงําโดย
ผูประกอบการรายใหญมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ มาตรการกระตุนเศรษฐกิจดานภาษีของรัฐบาลซึ่งอนุญาตใหผูซื้อบานสามารถนําเงินซื้อ
บานในวงเงินสูงสุดไมเกิน 300,000 บาทไปใชลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาก็สิ้นสุดลงเมื่อเดือนธันวาคม 2552 ฉะนั้น ความ
ตองการที่อยูอาศัยในป 2553 จะขึ้นอยูกับความเชื่อม่ันของผูบริโภคและการฟนตัวทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดวา
ความตองการที่อยูอาศัยในป 2553 นาจะยังคงไมเปลี่ยนแปลงไปจากป 2552 มากนัก  
 

แนวโนมอันดับเครดิต 
     แนวโนมอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะทอนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งวาบริษัทจะสามารถดํารงอัตราสวนเงินกูรวม
ตอโครงสรางเงินทุนใหอยูในระดับที่ตํ่าตอไปไดแมวาในป 2553 บริษัทจะใชเงินทุนในการจัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการใหมมากขึ้น
กวาหลายปที่ผานมา นอกจากนี้ ยังคาดวาความสามารถในการทํากําไรและสภาพคลองของบริษัทจะยังคงอยูในระดับที่ยอมรับไดแม
บริษัทจะเตรียมขยายโครงการเพิ่มขึ้นหลังจากเริ่มมีสัญญาณการฟนตัวทางเศรษฐกิจ 

 
  

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. 2553 หามมิใหบุคคลใดใช เปดเผย ทําสําเนาเผยแพร แจกจาย หรือเก็บไวเพื่อใชในภายหลังเพื่อประโยชนใดๆ ซึ่งรายงานหรือขอมูล
การจัดอันดับเครดิต  ไมวาทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวน และไมวาในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือดวยวิธีการใดๆ โดยมิไดรับอนุญาต การจัดอันดับเครดิตนี้มิใชคําแถลง
ขอเท็จจริง หรือคําเสนอแนะใหซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ   แตเปนเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความนาเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ  
ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิไดเปนคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุน 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 


