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ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “BB+”
ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ โดยอันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงขีดความสามารถใน
การแข่งขันทีเ่ พียงพอและช่องทางการจัดจาหน่ ายที่มนคงของบริ
ั่
ษัท ในตลาดผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ใน
ขณะเดีย วกัน อัน ดับ เครดิต ยัง สะท้อ นถึง ความเสี่ย งในการด าเนิ น โครงการโรงไฟฟ้ า พลัง งาน
แสงอาทิตย์ในประเทศเมียนมาทีล่ ดลงด้วยเนื่องจากโครงการระยะแรกจะเริม่ ดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้
ภายในปี 2562 นี้
อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งของอันดับเครดิต ยังมีขอ้ จากัดจากภาระหนี้ทางการเงินที่มแี นวโน้มจะ
เพิม่ ขึ้น จากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าในประเทศเมียนมาและโครงการใหม่อ่นื ๆ ทัง้ นี้ ความ
แข็งแกร่งของอันดับเครดิตยังลดทอนลงจากความเสีย่ งทีอ่ ยู่ในระดับสูงจากการเข้าไปลงทุนในประเทศ
เมียนมาเมือ่ พิจารณาทัง้ ในส่วนของความเสีย่ งของประเทศและความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญา
ประเด็นสาคัญที่ กาหนดอันดับเครดิ ต
ขีดความสามารถในการแข่งขันมีความแข็งแกร่งเพียงพอ
สถานะทางธุรกิจของบริษทั สะท้อนถึงการเป็ นบริษทั ผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์ขนาดกลางในประเทศไทย โดย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ท่ผี ลิตจากแผ่นปาร์ติเคิล และไม้ย างพาราซึ่งคิดเป็ น
สัดส่ วนประมาณ 65%-70% และ 12%-15% ของรายได้ร วมตามลาดับ ผลิต ภัณฑ์ข องบริษัท นัน้ มี
ความแตกต่างค่อนข้างน้อยเมือ่ เทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง โดยประมาณ 50%-60% ของยอดขาย
เฟอร์นิเจอร์เป็ นสินค้าชนิดทีถ่ อดประกอบได้ (Knockdown) ทัวไปและจ
่
าหน่ ายภายใต้แบรนด์สนิ ค้า
ของลูกค้า ทัง้ นี้ สินค้าของบริษัทมุ่งเน้นไปที่กลุ่มตลาดระดับกลางถึงล่างซึ่งทาให้บริษัทมีกาไรจาก
ราคาขายทีค่ ่อนข้างจากัด
ช่องทางการจัดจาหน่ ายที่มนคง
ั่

ติ ดต่อ:
ประวิตร ชัยชานะภัย, CFA

pravit@trisrating.com
เสริมวิทย์ ศรีโยธา

sermwit@trisrating.com
วจี พิทกั ษ์ไพบูลย์กจิ

ช่องทางการจัดจาหน่ ายทีม่ นคงของบริ
ั่
ษทั ซึ่งผ่านผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ชนั ้ นายังคงเป็ น
จุดแข็งทีส่ าคัญของบริษทั โดยการจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ชนั ้ นาในประเทศญี่ปนุ่
และในประเทศไทยนัน้ มีสดั ส่วนคิดเป็ นประมาณ 80%-90% ของยอดขายเฟอร์นิเจอร์ ทัง้ นี้ การเติบโต
ของความต้องการซื้อจากร้านค้าปลีกเหล่านี้มสี ่วนช่วยให้รายได้ของบริษทั ยังคงเติบโตถึงแม้ว่าความ
ต้องการในประเทศไทยกาลังหดตัวลงก็ตาม

วิยดา ประทุมสุวรรณ์, CFA

อย่างไรก็ตาม บริษทั ยังต้องเผชิญกับความเสีย่ งจากการแข่งขัน ด้านราคาเนื่องจากบริษทั ไม่มสี ญ
ั ญา
ซื้อขายระยะยาวกับลูกค้าเหล่านี้ ดังนัน้ บริษทั จึงอาจถูกแทนทีด่ ว้ ยผูผ้ ลิต จากต่างประเทศทีม่ ตี ้นทุน
การผลิตทีต่ ่ากว่าได้

wiyada@trisrating.com

ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศเมียนมา

wajee@trisrating.com

ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ ามินบู (Minbu) ลดลงไปในระดับหนึ่งเนื่องจากบริษัท
ได้ร บั ใบอนุ ญาตและสัญญาที่ส าคัญเกือ บทัง้ หมดแล้ว จากทางการเมีย นมา การก่อ สร้างโครงการ
โรงไฟฟ้ าระยะแรกซึง่ มีกาลังการผลิต 50 เมกะวัตต์กเ็ สร็จสมบูรณ์แล้วเมือ่ เดือนกรกฎาคม 2562 โดย
คาดว่าจะเริม่ ดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2562 นี้ อย่างไรก็ตาม ความพร้อมของระบบโครงข่าย
ไฟฟ้ าในบริเวณพื้นทีข่ องโครงการ ตลอดจนความสาเร็จในการเชื่อมต่อกับระบบดังกล่าว และความ
เสีย่ งจากการชาระเงินจากผูร้ บั ซื้อไฟฟ้ านัน้ ยังคงเป็ นปั จจัยเสีย่ งสาคัญทีย่ งั คงต้องคอยติดตามผลต่อไป
สาหรับโครงการระยะทีเ่ หลืออีก 170 เมกะวัตต์นนั ้ ทริสเรทติ้งเชื่อว่าการพัฒนาน่ าจะใช้ระยะเวลาสัน้
ลงเนื่องจากมีการติดตัง้ โครงสร้างพื้นฐานและสิง่ ก่อสร้างที่สาคัญในพื้นที่ของโครงการเรียบร้อยแล้ว

การก่อสร้างส่วนทีเ่ หลือของโครงการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2.5-3 ปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีขนาดใหญ่ ทริสเรทติ้งจึงมองว่าบริษทั
ยังจาเป็ นทีจ่ ะต้องเพิม่ ทุนหรือออกหุน้ กูช้ ุดใหม่เพือ่ นาเงินมาใช้ในการพัฒนาโครงการในส่วนทีเ่ หลือ
ผลกาไรจากโรงไฟฟ้ าคาดว่าจะเติ บโตขึน้
ส่วนแบ่งกาไรของบริษทั จากโรงไฟฟ้ าต่าง ๆ มีแนวโน้มทีจ่ ะเติบโตอย่างมีนัยสาคัญในระยะปานกลางจากการเริม่ ดาเนินโครงการมินบูซ่งึ เป็ นโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิต ย์ ข นาด 220 เมกะวัต ต์ในประเทศเมีย นมา โดยโครงการดังกล่ าวเป็ น โครงการที่ใหญ่ ท่สี ุ ด ที่บริษัทได้เคยลงทุ น มา ในการนี้
ทริสเรทติ้งคาดว่าเมือ่ โครงการมินบูทุกระยะดาเนินงานได้เป็ นระยะเวลาเต็มปี ส่วนแบ่งผลกาไรทีบ่ ริษทั จะได้รบั ก็คาดว่าจะไม่ต่ากว่า 70 ล้านบาทต่อปี ใน
ปี 2566 เป็ นต้นไป
EBITDA ยังอยู่ในระดับเดิ ม
ผลการดาเนินงานทางการเงินของบริษทั ยังคงอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ถงึ แม้ว่าผลกาไรจะลดลงจากปี ทแ่ี ล้ว โดยอัตรากาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจาหน่ าย (EBITDA) ของบริษัท ลดลงเหลือ 246 ล้านบาทในปี 2561 จาก 253 ล้านบาทในปี 2560 คิดเป็ น สัดส่ ว นที่ล ดลง 2.7% ใน
ขณะเดียวกัน เงินทุนจากการดาเนินงานของบริษทั ก็ลดลงเหลือ 129 ล้านบาทจาก 160 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนทีล่ ดลง 20% การลดลงอย่างมากของ
เงินทุนจากการดาเนินงานนัน้ เกิดจากต้นทุนการออกหุน้ กูแ้ ละภาระการจ่ายดอกเบี้ยทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามยอดเงินกูท้ เ่ี พิม่ ขึน้ ของบริษทั ทัง้ นี้ อัตราของEBITDA
บริษทั ลดลงเหลือ 16.3% ในปี 2561 แต่กย็ งั สูงกว่าค่าเฉลีย่ 5 ปี ยอ้ นหลังทีร่ ะดับ 15.9%
หากมองไปในอนาคตข้างหน้า ทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่ารายได้ของบริษทั อาจลดลงเล็กน้อยในปี 2562 เนื่องจากผลกระทบจากความต้องการทีช่ ะลอตัวจาก
ตลาดในประเทศญีป่ นุ่ และแผนการทีบ่ ริษทั จะปิ ดห้องแสดงสินค้าทีข่ าดทุนทัง้ หมดของบริษทั อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งก็คาดว่ารายได้ทห่ี ดตัวนี้จะน่ าจะ
ได้รบั การชดเชยด้วยอัตรากาไรทีด่ ขี น้ึ จากมาตรการลดต้นทุนของบริษทั ทีด่ าเนินการในปี น้ี ได้แก่ การปรับเปลีย่ นบรรจุภณ
ั ฑ์เฟอร์นิเจอร์และการติดตัง้
เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) บนหลังคาโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษทั ทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่า EBITDA ของบริษทั น่ าจะยังคงอยู่ระหว่าง 210 ถึง
240 ล้านบาทต่อปี ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้าซึ่งสอดคล้องกับผลการดาเนินงานในอดีต ทัง้ นี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าภาระการจ่ายดอกเบี้ยของบริษทั นัน้ จะเพิม่ ขึ้น
เนื่องจากบริษทั มีแนวโน้มทีจ่ ะใช้เงินกูส้ ่วนใหญ่ เป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับการลงทุน ในระยะทีเ่ หลือของโครงการมินบู ดังนัน้ เงินทุนจากการดาเนินงานจึง
น่าจะมีแนวโน้มลดลงและอยู่ทป่ี ระมาณ 100-120 ล้านบาทต่อปี
สถานะทางการเงิ นที่ยงั อ่อนแอ
ทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่าสถานะทางการเงินของบริษทั จะอ่อนตัวลงในอีก 3 ปี ขา้ งหน้าแต่ในอัตราทีช่ า้ กว่าที่ทริสเรทติ้งเคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ทัง้ นี้
เนื่องจากบริษทั มีการเลือ่ นการลงทุนในโรงงานผลิตแผ่นใยไม้อดั ความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiber -- MDF) ซึง่ มีมลู ค่า 1.45 พันล้านบาท
การเลือ่ นการลงทุนนี้เป็ นผลมาจากสภาวะตลาดทีไ่ ม่เอื้ออานวยสาหรับผลิตภัณฑ์ทท่ี าจากไม้ MDF และความไม่แน่ นอนของราคาไม้ยางพาราในภาคใต้
ของประเทศไทย
ทริสเรทติ้งคาดว่าภาระหนี้สนิ ทางการเงินของบริษทั จะยังคงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในระยะปานกลางตามแผนการลงทุนในโครงการมินบูและการลงทุนอื่น ๆ
ในธุรกิจผลิตไฟฟ้ า ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อเงินทุน ของบริษทั จะเพิม่ ขึน้ เป็ น 60% และอัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อ
หนี้สนิ ทางการเงินจะลดลงเหลือ 5%-6% ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า
มีความเสี่ยงในการรีไฟแนนซ์
บริษทั มีความเสี่ยงในการกูเ้ งินเพื่อใช้ชาระหนี้เงินกูเ้ ดิมหรือ รีไฟแนนซ์เนื่องจากบริษัทจะมีหุ้นกู้มลู ค่าสูงจานวน 700 ล้านบาททีจ่ ะครบกาหนดชาระใน
เดือนสิงหาคม 2563 ทัง้ นี้ ภาระในการชาระคืนหนี้หุน้ กู้นนั ้ มีมลู ค่าสูงกว่า EBITDA ที่บริษัททาได้ต่อปี อย่างมีนัยสาคัญ ดังนัน้ บริษทั จึงจาเป็ นจะต้อง
แสวงหาการรีไฟแนนซ์เพือ่ ใช้เป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับการชาระคืนหนี้
สมมติ ฐานกรณี พนื้ ฐาน





รายได้ของบริษทั จะลดลงเล็กน้อยในปี 2562 ก่อนทีจ่ ะเติบโตทีร่ ะดับ 1%-2% ต่อปี ในช่วงปี 2563-2564
อัตรากาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายของบริษทั จะอยู่ในช่วงระหว่าง 15%-17%
ส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ าจะอยู่ทป่ี ระมาณ 5 ล้านบาทในปี 2562 หลังจากนัน้ จะเพิม่ ขึน้ เป็ น 30 ล้านบาทในปี 2564
อัตราการจ่ายเงินปั นผลจะอยู่ทร่ี ะดับ 50%

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของบริษทั จะยังคงเติบโตต่อไปได้อย่างช้า ๆ และ
บริษทั จะยังคงรักษาอัตราการทากาไรให้อยู่ในระดับเดียวกับทีเ่ คยทาได้ในอดีต ในขณะทีช่ ่องทางการจัดจาหน่ ายสมัยใหม่ทงั ้ ในประเทศญี่ป่ นุ และประเทศ
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ไทยจะยังคงเป็ นช่องทางหลักของบริษทั ต่อไป โดยทีส่ ่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ านัน้ น่าจะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยที่ อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
โอกาสในการเพิม่ อันดับเครดิตมีค่อนข้างจากัดในระยะปานกลางเนื่องจากโครงสร้างหนี้สนิ ของบริษทั ทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้ จากการลงทุนใหม่ ๆ อย่างไร
ก็ตาม การเพิม่ อันดับเครดิตอาจเกิดขึน้ ได้หากบริษทั สามารถขยายฐานของกระแสเงินสดได้อย่างมีนยั สาคัญในขณะทีย่ งั คงรักษาโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ใน
ระดับทีย่ อมรับได้
อันดับเครดิตอาจลดลงหากผลการดาเนินงานของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อ่อนแอกว่าทีค่ าดการณ์ไว้อย่างมีนยั สาคัญเป็ นระยะเวลานาน หรือหากบริษทั มีผลการ
ดาเนินงานขาดทุนอย่างมากจากโครงการโรงไฟฟ้ าทีไ่ ด้ลงทุนไป ในขณะทีก่ ารลงทุนโดยใช้เงินกูจ้ านวนมากจนทาให้อตั ราหนี้สนิ ทางการเงินต่อเงินทุน
สูงขึน้ เป็ นระยะเวลานานก็อาจจะส่งผลลบต่ออันดับเครดิตได้เช่นกัน
ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ*
หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการดาเนินงานรวม
กาไรจากการดาเนินงาน
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษี
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ดอกเบีย้ จ่ายทีป่ รับปรุงแล้ว
เงินลงทุน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ ทางการเงินทีป่ รับปรุงแล้ว
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รับปรุงแล้ว
อัตราส่วนทางการเงิ นที่ปรับปรุงแล้ว
อัตรากาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่ายต่อรายได้ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่ายต่อดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย
ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงิน (%)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อเงินทุน (%)
*
**

ม.ค.-มิ .ย.
2562
694
114
72
113
55
54
34
3,493
1,424
1,429

------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม --------------2561
2560
2559
2558
1,504
244
145
246
129
104
136
3,396
1,299
1,447

1,479
254
157
253
160
81
33
2,780
1,176
1,027

1,392
193
134
216
147
58
37
2,357
901
659

1,353
203
123
205
149
42
27
1,506
717
454

16.2

17.2

13.8

15.0

5.2 **

5.4

7.1

8.1

10.7

2.1

2.4

3.1

3.7

4.9

5.8 **

5.3

4.6

4.2

3.5

8.7 **
49.9

9.9
47.3

13.6
53.4

16.3
57.7

20.7
61.3

16.5

งบการเงินรวม
ปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปีดว้ ยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิ ตที่ เกี่ยวข้อง
- วิธกี ารจัดอันดับเครดิตธุรกิจทัวไป,
่ 26 กรกฎาคม 2562
- อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
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บริ ษทั อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (ECF)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

BB+
Stable

บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ก่อน การจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซอ้ื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกีย่ วกับความเสีย่ งหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ
โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดั ทา หรือพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รบั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรปร ะเมิน
ความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติง้ จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเ สีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่
ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี าร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด เผยแพร่อยูบ่ น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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