
  
 

 

 

 
 

เหตผุล 
 ทริสเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรของ บรษิัท มัน่คงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) ที่ระดบั 
“BBB+” โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึผลงานของบรษิทัทีม่มีาอยา่งยาวนานในตลาดทีอ่ยูอ่าศยัส าหรบั
ผูม้รีายได้ระดบัปานกลางถงึต ่า ตลอดจนความสามารถในการควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างให้อยู่ใน
ระดบัที่แขง่ขนัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและนโยบายทางการเงนิทีร่ะมดัระวงั การพจิารณาอนัดบัเครดติยงั
ค านึงถงึลกัษณะของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นวงจรขึน้ลง รวมทัง้การเพิม่ขึน้ของค่าวสัดุก่อสรา้ง
และคา่แรงดว้ย  
 บรษิทัมัน่คงเคหะการเป็นผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์นาดกลางที่มปีระสบการณ์
ยาวนาน บรษิทัก่อตัง้ในปี 2516 และจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2533 
กลุ่มตระกูลตัง้มตธิรรมยงัคงเป็นผูถ้อืหุ้นใหญ่ของบรษิทัในสดัสว่น 26% ณ เดอืนสงิหาคม 2554 
บรษิทัเน้นการพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัประเภทบ้านจดัสรรในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเป็น
หลกัซึง่ประกอบดว้ยบา้นเดีย่วและบา้นแฝดในระดบัราคาเฉลีย่ 3.4 ลา้นบาทต่อหลงั ในขณะทีร่าคา
เฉลีย่ของทาวน์เฮา้ส ์2 ชัน้อยูท่ี ่2.2 ลา้นบาทต่อหลงั และทาวน์เฮา้ส ์3 ชัน้อยูท่ี ่3.8 ลา้นบาทต่อ
หลงั สว่นราคาขายเฉลีย่ของคอนโดมเินียมอยูท่ี ่1.15 ลา้นบาทต่อยนิูต นอกจากน้ี บรษิทัยงัจดัสรร
ทีด่นิเปลา่ในราคาตารางวาละ 15,000-50,000 บาทดว้ย รายไดข้องบรษิทัสว่นใหญ่มาจากการขาย
บา้นซึง่คดิเป็นสดัสว่นถงึ 86% ของรายไดร้วมในปี 2554 ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัของบรษิทั
มาจากความสามารถในการบรหิารตน้ทุนคา่ก่อสรา้งซึง่ท าใหบ้รษิทัมอีตัราก าไรในระดบัทีน่่าพอใจ            
 ในปี 2554 ยอดขายของบรษิทัลดลงอยูท่ี ่2,076 ลา้นบาท โดยลดลง 10% จาก 2,299 ลา้น
บาทในปี 2553 ดว้ยสาเหตุหลกัจากอุทกภยัครัง้ใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลในช่วงเดอืน
ตุลาคมและพฤศจกิายน 2554 รายไดร้วมของบรษิทัลดลงอยา่งมากเหลอื 1,673 ลา้นบาทในปี 2554 
จาก 2,592 ล้านบาทในปี 2553 จากปรมิาณการโอนที่ลดลงเป็นส าคญั โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส
สดุทา้ยของปี 2554 ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัในปี 2554 ออ่นตวัลงจากสาเหตุหลกัคอื
การสิน้สุดมาตรการกระตุน้ทางดา้นภาษขีองรฐับาลเมื่อช่วงกลางปี 2553 และจากการมยีอดขายที่
ลดลงดว้ย บรษิทัมอีตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานที ่19.62% ในปี 2554 ลดลงจาก 26.00% ในปี 
2553 โดยผลประกอบการทีล่ดลงและภาระหน้ีทีส่งูขึน้บัน่ทอนความเขม้แขง็ของกระแสเงนิสดของ
บรษิทั ท าใหอ้ตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อเงนิกู้รวมลดลงเป็น 17.15% ในปี 2554 จาก 
56.91% ในปี 2553 บรษิทัมภีาระหน้ีทีถ่งึก าหนดช าระในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้าอยูท่ี ่215 ลา้นบาท
เท่านัน้ และการทีบ่รษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชป้ระมาณ 1,200 ลา้นบาทและมอีตัราสว่น
เงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทุนในระดบัทีต่ ่า (20.13%) ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2554 ท าใหส้ภาพคล่อง
ของบรษิทัยงัอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้    
 จากวิกฤตอุทกภัยครัง้ใหญ่ในปลายปี 2554 ท าให้คาดว่ายอดขายที่อยู่อาศยัจะชะลอลง
โดยเฉพาะในท าเลทีเ่ผชญิกบัปญัหาน ้าท่วมอยา่งหนัก ทัง้น้ี บรษิทัม ี3 โครงการทีไ่ดร้บัผลกระทบ
โดยตรงจากภาวะน ้าท่วม โดย ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2554 มูลค่าเหลอืขายของทัง้ 3 โครงการอยู่ที ่
568 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 13% ของมูลค่าเหลอืขายทัง้หมดจากทุกโครงการ นอกจากน้ี บรษิทัได้
บนัทกึคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัน ้าทว่มอกี 6.44 ลา้นบาทในไตรมาสที ่4 ของปี 2554 
 ผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหารมิทรพัยห์ลายรายโดยเฉพาะรายที่เน้นท าโครงการแนวราบมี

อนัดบัเครดิตองคก์ร:  BBB+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ีใหม่:            - 
อนัดบัเครดิตในอดีต: 
วนัท่ี       องคก์ร ตราสารหน้ี  
                             (มีประกนั/ 
  ไม่มีประกนั) 
05/03/53 BBB+/Sta - 
20/03/51 BBB/Sta - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ: 
ชยัวฒัน์ นนทน์รเศรษฐ ์
chaiwat@tris.co.th 
 
จุฑามาส บุณยวานิชกุล 
jutamas@tris.co.th 
 
ยิง่ยง เจยีรวุฑฒ,ิ CFA 
yingyong@tris.co.th 
 
สุชาดา พนัธ ุ        
suchada@tris.co.th 
 
WWW.TRISRATING.COM 
 

บริษทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 
ประกาศผลอนัดบัเครดิตครัง้ท่ี 858                                                                                                                                                   9 มีนาคม 2555 

2011 

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PLC 

Announcement no. 111                                                                                                                                    12 November 2011 

 
  

mailto:chaiwat@tris.co.th
mailto:yingyong@tris.co.th
mailto:yingyong@tris.co.th
mailto:suchada@tris.co.th


 

 
  

 

หน้า  2 

 

  บริษทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 

 

9 มีนาคม 2555 

 

 

รายไดแ้ละก าไรในไตรมาสสดุทา้ยของปี 2554 ลดลงอยา่งมาก ทัง้น้ี นโยบายสนับสนุนดา้นภาษแีละสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยูอ่าศยัปลอดดอกเบีย้ของรฐับาลอาจ
ไม่มผีลกระตุน้ความตอ้งการซือ้ทีอ่ยู่อาศยัอย่างมนีัยส าคญัในช่วงไตรมาสต่อ ๆ ไปเน่ืองจากความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคลดลง นอกจากน้ี อุตสาหกรรม
ยงัคงมคีวามเสีย่งจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก รวมถงึแรงกดดนัด้านต้นทุนทีเ่พิม่ขึน้หากนโยบายการปรบัขึน้ค่าแรงขัน้ต ่าของรฐับาลมผีล
บงัคบัใช ้และภาระหน้ีของผูป้ระกอบการทีค่าดวา่จะยงัคงอยูใ่นระดบัสงูตอ่ไปอกีระยะหน่ึง 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัของทรสิเรทติง้ว่ารายไดแ้ละความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัทีล่ดลง

อยา่งมากน่าจะเป็นเพยีงภาวะชัว่คราว โดยรายไดต้อ่ปีของบรษิทัน่าจะกลบัคนืสูร่ะดบัปกตปิระมาณ 2,000-2,500 ลา้นบาทไดใ้นปี 2555 และบรษิทัน่าจะ
รกัษาอตัราสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทุนใหอ้ยูใ่นระดบัปจัจุบนัไวไ้ด ้อยา่งไรกต็าม การลดลงของผลประกอบการและกระแสเงนิสดจะสง่ผลกระทบ
อยา่งมากตอ่แนวโน้มอนัดบัเครดติของบรษิทั  
 

 
บริษทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) (MK) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
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© บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2555  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดัอันดบั
เครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืแต่เพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยมไิดร้บัอนุญาต การจดัอนัดบัเครดิตนี้มใิช่ค าแลลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอื
ลอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่อลอืของตราสารหน้ีนัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแนะน าเกี่ยวกบั
การลงทุน หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและข้อมูลทีป่รากใในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท า หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บริษทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดจ้ดัท าขึ้ นโดยมไิดค้ านึงลงึความต้องการดา้น
การเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัลุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดร้บัขอ้มูลทีใ่ช้
ส าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อลอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกันความลูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบล้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ 
ดงักล่าว และจะไมร่บัผดิชอบต่อความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไมลู่กตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบลว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเว้น
ผลทีไ่ดร้บัหรือการกระท าใดๆโดยอาศยัข้อมูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอียดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating 
information/rating_criteria.html 
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