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ทริสเรทติ้งปรับเพิม่ อันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) เป็ น
ระดับ “BB+” จากระดับ “BB” อัน ดับเครดิต ที่เพิ่ม ขึ้น สะท้อ นถึง ฐานะการเงิน ที่แข็งแรงกว่า ที่
คาดการณ์ ไว้หลังจากบริษัทประสบความสาเร็จในการเพิม่ ทุนเพื่อ ใช้ในการลงทุน โครงการต่าง ๆ
ของบริษทั นอกจากนี้ การปรับเพิม่ อันดับเครดิตได้พจิ ารณาถึงความสาเร็จในการดาเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าชีวมวลโครงการแรกของบริษทั อีกด้วย
อันดับเครดิตสะท้อนถึงตาแหน่ งการตลาดที่ระดับปานกลางของบริษัทในธุรกิจผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์
และการมีช่องทางการจัดจาหน่ ายทีม่ นคงยาวนาน
ั่
อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งของอันดับเครดิต
ถูกลดทอนจากแนวโน้มสถานะทางการเงินของบริษทั ทีน่ ่ าจะด้อยลงจากการลงทุนขนาดใหญ่อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงความเสีย่ งจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทป่ี ระเทศพม่า
ประเด็นสาคัญที่ กาหนดอันดับเครดิ ต
ตาแหน่ งทางการตลาดในระดับปานกลาง
ในอุต สาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจของบริษัทนัน้ ถือ ว่า มีขนาดปานกลาง บริษัท มุ่งเน้ น
จาหน่ า ยสิน ค้า ในตลาดที่ม รี าคาระดับกลางถึงล่ าง โดยสิน ค้าของบริษัท เป็ น สิน ค้า พื้น ฐาน ที่ม ี
ข้อจากัดในการตัง้ ราคาขาย ทัง้ นี้ ประมาณ 65% ของสินค้าทีผ่ ลิตเป็ นสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ชนิดถอด
ประกอบเองได้ (Knockdown) ทัวไป
่ และจาหน่ายภายใต้แบรนด์สนิ ค้าของลูกค้า
การจาหน่ ายผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ยงั คงเติ บโตปานกลาง
การจัดจาหน่ ายผ่านบริษัทร้านค้าปลีกสมัยใหม่ชนั ้ นายังคงเป็ น จุดแข็งของบริษัท ทัง้ นี้ ประมาณ
80%-90% ของรายได้จากการจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ของบริษทั นัน้ มาจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ชนั ้ นา
ในประเทศญีป่ นุ่ และประเทศไทย ซึง่ ทาให้รายได้ของบริษทั ยังคงเติบโตได้ประมาณ 4.5% ต่อปี ซ่งึ
ตรงกันข้ามกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยซึง่ มีมลู ค่าตลาดทีล่ ดลง
อย่างไรก็ตาม บริษทั มีความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของลูกค้า เนื่องจากยอดขายจากลูกค้ารายใหญ่
5 อันดับแรกนัน้ คิดเป็ นประมาณ 75%-80% ของรายได้รวม นอกจากนี้ บริษทั ยังเผชิญความเสีย่ ง
จากการแข่งขัน ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษัทไม่มสี ญ
ั ญาซื้อขายระยะยาวกับลูกค้า ดังนัน้ บริษัทอาจถูก
แทนทีด่ ว้ ยผูผ้ ลิตทีม่ ตี น้ ทุนการผลิตทีถ่ ูกกว่าจากต่างประเทศได้

ติ ดต่อ:

ขยายธุรกิ จไปสู่ผผ้ ู ลิ ตวัตถุดิบไม้เอ็มดีเอฟ

ประวิตร ชัยชานะภัย, CFA

เมื่อวันที่ 28 มิถุน ายน 2561 บริษัทได้ตดั สิน ใจลงทุน ในสัดส่ วน 57% ของจานวนหุ้น ทัง้ หมดใน
บริษทั แพลนเนทบอร์ด จากัด ซึ่งเป็ นบริษัททีก่ ่อตัง้ มาเพื่อผลิตและจาหน่ ายไม้เอ็มดีเอฟ (MDF,
Medium Density Fiber Board) ซึ่งใช้เป็ นวัตถุดบิ สาหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ มูลค่าการลงทุน ของ
โครงการอยู่ท่ีประมาณ 1,456 ล้านบาทส าหรับ การก่อ สร้างโรงงานในจังหวัด นราธิว าส บริษัท
วางแผนทีจ่ ะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกูแ้ ละส่วนทุนในสัดส่วน 60:40 และตัง้ เป้าทีจ่ ะดาเนินการผลิต
ในปี 2563

pravit@trisrating.com
เสริมวิทย์ ศรีโยธา

sermwit@trisrating.com
วิยดา ประทุมสุวรรณ์, CFA

wiyada@trisrating.com

โครงสร้างหุน้ ส่วนในการลงทุนถือเป็ นปจั จัยสาคัญทีจ่ ะช่วยให้โครงการประสบความสาเร็จ หุน้ ส่วน
ของโครงการนี้ นอกจากบริษทั อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทคซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์แล้ว ยัง มีผูค้ า้ ไม้ใน
จังหวัดนราธิวาส รวมถึงผูบ้ ริหารและเจ้าของบริษทั ค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ทม่ี ชี ่อื เสียงในประเทศไทย
คือ อินเด็กซ์ ลิฟวิง่ มอลล์เข้าร่วมด้วย การร่วมมือระหว่างหุน้ ส่วนทางกลยุทธ์ทงั ้ 3 รายนัน้ น่าจะช่วย
ลดความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดหาวัตถุดบิ ไม้สบั และการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้เอ็มดีเอฟ

สัดส่วนกาไรจากธุรกิ จผลิ ตไฟฟ้ าของบริ ษทั มีแนวโน้ มเพิ่ มขึน้
ทริสเรทติ้งคาดว่าสถานะทางธุรกิจของบริษทั จะค่อย ๆ แข็งแกร่งขึ้น เนื่อ งจากกระแสเงินสดจากโครงการโรงไฟฟ้าต่ าง ๆ นัน้ น่ าจะเพิม่ ขึน้ ในอนาคต
ั บนั บริษทั มีโครงการโรงไฟฟ้า 2 โครงการในประเทศไทย โดยโครงการแรกเป็ นโรงไฟฟ้าชีวมวลกาลังการผลิต 7.5 เมกะวัตต์ ซึง่ เริม่ ดาเนินการตัง้ แต่
ปจจุ
เดือนมิถุนายน 2560 ผลการดาเนินงานโรงไฟฟ้านัน้ ปรับตัวดีขน้ึ อย่างต่อเนื่อง และเริม่ ผลิตไฟฟ้าได้อย่างมั ่นคงในครึง่ แรกของปี 2561 ทัง้ นี้ เราคาดว่า
โรงไฟฟ้านี้น่าจะสร้างส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนให้บริษทั ได้ประมาณ 15-20 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่ โครงการที่ 2 ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลชนิด
ั บนั โครงการดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ทัง้ นี้ บริษทั คาดว่าทัง้ 2 โรงงานจะเริม่ ดาเนินการ
Gasification 2 โรงงาน โรงงานละ 1 เมกะวัตต์ ปจจุ
เชิงพาณิชย์อย่างเต็มทีภ่ ายในเดือนธันวาคม 2561
แรงกดดันจากโครงการในประเทศพม่า
การลงทุนในโครงการมินบูยงั คงสร้างแรงกดดันต่ออันดับเครดิต โครงการมินบูซ่งึ เป็ นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ใน
ประเทศพม่าถือเป็นโครงการทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของบริษทั ปจั จุบนั โครงการล่าช้าไปแล้ว 7 เดือนและยังไม่สามารถเปิดดาเนินการได้เนื่องจากความล่าช้าในการ
ออกเอกสารที่สาคัญในประเทศพม่า การลงทุนในโครงการมินบูนัน้ ถือว่ามีความเสี่ยงสูง โดยพิจารณาจากความเสีย่ งของประเทศ และมูลค่าการลงทุน
ขนาดใหญ่เมือ่ เทียบกับส่วนทุนของบริษทั อย่างไรก็ตาม หากบริษทั ประสบความสาเร็จในการดาเนินโครงการนี้ คาดว่ากระแสเงินสดโดยรวมของบริษทั จะ
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญด้วยเช่นกัน
สถานะการเงิ นยังมีแนวโน้ มอ่อนตัวแม้จะมีการเพิ่ มทุน
ความสาเร็จในการเพิม่ ทุนของบริษทั นัน้ ทาให้สถานะการเงินของบริษทั ปรับตัวดีขน้ึ อย่างมาก โดยส่วนทุนของบริษทั เพิม่ ขึน้ เกือบเท่าตัวจาก 659 ล้าน
บาทในปี 2559 เป็น 1,029 ล้านบาทในปี 2560 ส่งผลให้อตั ราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนปรับตัวดีขน้ึ เป็นต่ากว่า 60% ซึง่ ดีกว่าทีป่ ระมาณการไว้
ว่าอัตราส่วนจะอยู่สงู เกินกว่า 70%
อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าสถานะการเงินของบริษทั จะอ่อนแอลงในอนาคตจากการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทั ซึง่ ประกอบด้วย 1) การก่อสร้างของโครงการ
มินบูจานวน 697 ล้านบาท 2) คลังเก็บสินค้าแห่งใหม่มลู ค่า 300 ล้านบาท และ 3) โรงงานผลิตไม้เอ็มดีเอฟมูลค่า 1,456 ล้านบาท โดยบริษทั จะใช้แหล่ง
เงินทุนบางส่วนจากการเพิม่ ทุนจานวน 573 ล้านบาท ซึง่ มาจากการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ (Warrant) และการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) รวมจานวน 258 ล้านบาทในครึง่ แรกของปี 2561 และอีกจานวน 315 ล้านบาทจากใบสาคัญแสดงสิทธิทย่ี งั เหลือ (ECFW2) ซึง่ คาดว่าจะถูกใช้สทิ ธิภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2562 จากประมาณการขัน้ พืน้ ฐาน ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนเงินกูต้ ่อโครงสร้างเงินทุนของ
บริษทั จะเพิม่ ขึน้ เป็น 60%-65% ในขณะทีอ่ ตั ราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อเงินกูร้ วมคาดว่าจะอยูต่ ่ากว่า 8% ในอีก 3 ปีขา้ งหน้า
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงความคาดหวังว่าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของบริษทั จะยังสามารถเติบโตได้ในระดับปานกลางและบริษทั จะ
ยังคงรักษาอัตราการทากาไรจากการดาเนินงานค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ าย ให้อยู่ในช่วง 10%-13% ได้ต่อไป ในขณะที่ช่องทางการจาหน่ าย
สมัยใหม่จากทัง้ ประเทศญีป่ นุ่ และไทยจะยังคงเป็ นช่องทางหลักของบริษทั
ปัจจัยที่ อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจถูกปรับเพิม่ ขึน้ หากการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าประสบความสาเร็จตามคาดจนส่งผลให้กาไรและกระแส
เงินสดของบริษทั เพิม่ ขึน้ อย่างมาก ในขณะทีบ่ ริษทั ยังคงรักษาโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
อันดับเครดิตอาจถูกปรับลดลงหากผลประกอบการของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อ่อนแอกว่าทีค่ าดอย่างมีนยั สาคัญเป็นระยะเวลานาน และ/หรือโครงการโรงไฟฟ้า
มินบูไม่ประสบความสาเร็จและก่อให้เกิดการขาดทุนจานวนมาก การลงทุนโดยใช้เงินกูจ้ านวนมากจนทาให้อตั ราเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนสูงกว่า 70%
เป็นระยะเวลานานก็อาจจะส่งผลลบต่ออันดับเครดิตได้เช่นกัน

บริษทั อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

2

ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ*
หน่วย: ล้านบาท

รายได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาเนินงาน
เงินทุนจากการดาเนินงาน
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายฝา่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ั
เงินปนผล
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคาและค่า
ตัดจาหน่าย/รายได้ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่า
ตัดจาหน่าย/ดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงาน/เงินกูร้ วม (%)
อัตราส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้างเงินทุน (%)

ม.ค.-มี.ค
2561
370
23
10
34
56
55
3,078
1,523
1,946
1,131
21
0
12.2

--------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ---------------2560
2559
2558
2557
1,445
79
74
121
243
32
2,783
1,316
1,754
1,029
85
30
13.1

1,371
54
27
94
166
35
2,357
1,339
1,698
659
71
32
10.6

1,334
39
70
127
187
27
1,506
751
1,053
454
69
36
12.7

1,209
31
68
141
181
28
1,239
593
840
399
69
16
13.6

6.2 **
2.5

7.3
3.1

5.9
3.1

10.7
4.8

12.4
5.9

7.4 **
57.4

9.2
56.1

7.0
67.0

16.9
62.3

23.8
59.8

* งบการเงินรวม
** ปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปี โดยคิดย้อนหลัง 12 เดือน
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BB+
Stable
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