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เฟอร์นิเจอร์โดยมีปจั จัยสนับสนุน ได้แก่ ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยทีแ่ ข็ง แรง ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำที่
12 November 2011
ยำวนำน และประวัตผิ ลงำนในกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต อย่ำงไรก็ตำม ควำมแข็งแกร่งของ
อันดับเครดิตถูกลดทอนโดยแนวโน้ มที่อ่อนแอของธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย รวมถึง แรง
กดดัน จำกค่ำ ใช้จ่ำยด้ำ นแรงงำนและกำรตลำดที่เ พิ่มขึ้น และโครงสร้ำ งหนี้ส ิน ต่อ ส่ว นทุน ที่สูง
เนื่องจำกวงจรกระแสเงินสดทีย่ ำวนำน กำรประเมินอันดับเครดิตยังพิจำรณำถึงควำมเสีย่ งจำกกำร
ลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลัง งำนหมุนเวียนและประวัตผิ ลกำรดำเนินงำนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ ที่
จำกัดของบริษทั ด้วย
บริษทั อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค ก่อตัง้ ในปี 2542 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ ำยสินค้ำ
เฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ภำยในบ้ำนในประเทศไทย สินค้ำเฟอร์นิเจอร์ของบริษทั ผลิตจำกปำร์ตเิ คิล
บอร์ด (Particle Board) และไม้ยำงพำรำ ในปี 2559 รำยได้จำกเฟอร์นิเจอร์ทผ่ี ลิตจำกปำร์ตเิ คิล
บอร์ดคิดเป็ นประมำณ 71% ของยอดขำยรวมของบริษทั ในขณะทีส่ นิ ค้ำเฟอร์นิเจอร์ทผ่ี ลิตจำกไม้
ยำงพำรำคิ ด เป็ น ประมำณ 22% ส่ ว นรำยได้ ท่ี เ หลื อ มำจำกกำรจ ำหน่ ำ ยกระดำษปิ ด ผิ ว
ไม้ยำงพำรำแปรรูปอบแห้ง และจำกร้ำนค้ำปลีกซึง่ ซือ้ แฟรนไชส์มำจำก Can Do Co., Ltd. ประเทศ
ญี่ปุ่น บริษทั ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment -MAI) ในปี 2556 ครอบครัวสุขสวัสดิเป็
์ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั โดยถือหุน้ ในสัดส่วนประมำณ 63%
ของหุน้ ทัง้ หมด ณ เดือนมีนำคม 2560
ในปี 2539 บริษทั มีชอ่ งทำงกำรจัดจำหน่ำยทัง้ หมด 4 ช่องทำงหลักซึง่ ประกอบด้วย กำรผลิต
และจำหน่ำยตำมคำสังซื
่ อ้ (Made-to-order) คิดเป็ น 60% ของรำยได้รวมจำกเฟอร์นิเจอร์) ช่องทำง
ค้ำปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทย (Modern Trade) 30% โชว์รมู ของบริษทั เอง7% และร้ำนค้ำปลีกรำย
ย่อย (Dealer) อีก 3% เฟอร์นิเจอร์ท่ผี ลิตตำมสังเกื
่ อบทัง้ หมดนัน้ บริษทั ส่งออกไปยังผูจ้ ดั จำหน่ำย
เฟอร์นิเจอร์ชนั ้ นำและร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ขนำดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ในขณะเดียวกัน บริษทั ก็จดั
จำหน่ำยสินค้ำเฟอร์นิเจอร์ภำยใต้ตรำสินค้ำของบริษทั เองผ่ำนทำงร้ำนค้ำปลีก สมัยใหม่ทเ่ี ป็ นทีร่ จู้ กั
ในประเทศไทยด้วย เช่น โฮมโปร บิก๊ ซี เมกำโฮม ไทยวัสดุ และเทสโก โลตัส บริษทั มีโชว์รูม อีก 16
แห่งสำหรับวำงจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ทท่ี ำจำกไม้ยำงพำรำและไม้จริงชนิดอื่นๆ ทัง้ ทีจ่ ดั หำมำจำกทัง้
ในประเทศและต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ บริษทั ยังจำหน่ำยสินค้ำระดับล่ำง (Fighting Brand) ผ่ำนทำง
ร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย ทัง้ นี้ รำยได้จำกประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยคิดเป็ นสัดส่วนประมำณ 50%
และ 44% ของรำยได้รวมของบริษทั ตำมลำดับ
บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตขนำดกลำงและอยูใ่ นธุรกิจมำนำนกว่ำ 20 ปี ตำแหน่งกำรตลำดของบริษทั
ถือ ว่ำ อยู่ใ นระดับ ปำนกลำงโดยพิจ ำรณำจำกขนำดของรำยได้ ขอบเขตสิน ค้ำ ที่น ำเสนอ และ
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรเมื่อเทียบกับคู่แข่งทีจ่ ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ควำมสำมำรถใน
กำรแข่ง ขัน ของบริษัท มำจำกช่อ งทำงกำรจัด จ ำหน่ ำ ยที่ แ ข็ง แรงและควำมสัม พัน ธ์ท่ีมีม ำอย่ำ ง
ยำวนำนกับบริษทั ค้ำปลีกสมัยใหม่ซง่ึ มีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วทัง้ ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
กำรจัดจำหน่ำยสินค้ำผ่ำนลูกค้ำเหล่ำนี้ชว่ ยให้บริษทั สำมำรถเข้ำถึงลูกค้ำปลีกได้ทวประเทศซึ
ั่
ง่ ส่งผล

ให้ยอดขำยของบริษัทเติบโตในช่ว งหลำยปี ท่ผี ่ำ นมำ อนึ่ง ในกำรประเมิน อันดับเครดิต ยัง ได้พ ิจ ำรณำถึง กำรลดต้น ทุน กำรผลิต และกำรปรับปรุ ง
ประสิทธิภำพกำรผลิตซึง่ ส่งผลให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นของบริษทั ดีขน้ึ ด้วย
ควำมเข้ม แข็ง ของอัน ดับ เครดิตถู ก ลดทอนลงจำกควำมอ่อ นไหวของบริษัท ที่มีต่ออุป สงค์ด้ำ นอุต สำหกรรมที่ซ บเซำในประเทศไทย ธุ รกิจ
เฟอร์นิเจอร์ของบริษทั ยังถือ ว่ำเป็ นธุ รกิจที่ต้องใช้แรงงำนเป็ นหลัก โดยเฉพำะกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์จำกไม้ยำงพำรำ และเนื่องจำกบริษทั มีกำรพึง่ พำ
ช่องทำงกำรค้ำปลีก สมัยใหม่เป็ นหลัก อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนจึง ได้รบั แรงกดดันจำกกำรปรับขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและกำรตลำดซึ่ง
เป็นไปตำมสัญญำทีท่ ำไว้กบั ร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่
อันดับเครดิตยังมีขอ้ จำกัดจำกควำมเสีย่ งจำกโครงกำรพลังงำนหมุนเวียน 2 โครงกำรทีบ่ ริษทั กำลังจะลงทุน สำหรับโครงกำรแรกนัน้ บริษทั ได้
ก่อตัง้ บริษทั เซฟ เอนเนอร์จ ี โฮลดิง้ ส์ จำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั ร่วมทุนระหว่ำงบริษทั และ บริษทั ฟอร์จูน พำร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหำชน) เพื่อให้ทำหน้ำที่
ซือ้ กิจกำรของ บริษทั ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จ ี จำกัด ซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้ำชีวมวลที่ตงั ้ อยู่ในจังหวัดนรำธิวำส โดยโรงไฟฟ้ำแห่งนี้มกี ำลังกำรผลิต
ติดตัง้ จำนวน 7.5 เมกะวัตต์และมีสญ
ั ญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำ (Power Purchase Agreement -- PPA) กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำค (กฟภ.) จำนวน 6.6 เมกะวัตต์
เป็ นระยะเวลำ 20 ปี โครงกำรได้รบั อัตรำรับซือ้ ไฟฟ้ำชนิด Feed-in-Tariff (FiT) ที่ 4.24 บำทต่อหน่วยและจะได้รบั อัตรำ FiT Premium ที่ 0.5บำทต่อ
หน่วยตลอดอำยุสญ
ั ญำ PPA และ อีก 0.3 บำทต่อหน่วยเป็ นระยะเวลำ 8 ปี หลังจำกชำระกำรลงทุนด้วยเงินสดและกำรแลกเปลีย่ นหุน้ แล้ว บริษทั จะถือ
หุ้นในบริษัทเซฟ เอนเนอร์จ ี โฮลดิ้ง ส์ จำนวน 33.37% ด้วยมูลค่ำกำรลงทุนในส่วนของบริษัท ประมำณ 142 ล้ำนบำท โดยโครงกำรมีแ ผนจะเริ่ม
ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้ภำยในช่วงไตรมำสที่ 2 ของปี 2560
โครงกำรที่ 2 คือโครงกำรมินบู (Minbu) ซึง่ เป็ นโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ซง่ึ มีกำลังกำรผลิตติดตัง้ จำนวน 220 เมกะวัตต์ โครงกำรนี้
ตัง้ อยูใ่ นเขตกำรปกครองมำเกว (Magway) ในประเทศพม่ำ โดยบริษทั จะซือ้ หุน้ จำนวน 20% ของโครงกำร โครงกำรดังกล่ำวมีสญ
ั ญำ PPA กับกำรไฟฟ้ำ
แห่งประเทศพม่ำ (ปจั จุบนั คือ Electric Power Generation Enterprise -- EPGE) จำนวน 170 เมกะวัตต์เป็ นระยะเวลำ 30 ปี โครงกำรจะได้รบั อัตรำรับ
ซื้อไฟฟ้ำ แบบคงที่ท่ี 0.1275 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อหน่ วย บริษทั จะต้องลงทุนเป็ น จำนวนเงินทัง้ สิน้ 1,007 ล้ำนบำทสำหรับโครงกำรดังกล่ำว โดยจะ
ประกอบด้วยเงินค่ำซือ้ หุ้นจำนวน 310 ล้ำนบำทและค่ำพัฒนำโครงกำรอีกจำนวน 696 ล้ำนบำท โครงกำรแบ่งเป็ น 4 ระยะและจะใช้เวลำกำรก่อสร้ำง
ทัง้ หมด 4 ปี ซึง่ ระยะแรก (50 เมกะวัตต์) คำดว่ำจะเริม่ กำรผลิตไฟฟ้ำได้ในไตรมำสทีส่ องของปี 2561
ทริสเรทติง้ มองว่ำกำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำจะสร้ำงรำยได้ทส่ี ม่ำเสมอและขยำยฐำนรำยได้ทห่ี ลำกหลำยยิง่ ขึน้ ให้แก่บริษทั อย่ำงไรก็ตำม
บริษทั อำจต้องเผชิญกับควำมเสี่ยงในกำรดำเนินโครงกำรหลำยด้ำนทัง้ ในด้ำนกำรก่อสร้ำง กำรปฏิบตั ิงำน และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ควำมเสีย่ งด้ำ น
กำรเมืองและควำมเสีย่ งของประเทศในประเทศพม่ำ อนึ่ง มูลค่ำกำรลงทุนรวมสำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำของบริษทั นัน้ มีขนำดใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับ
ฐำนทุนของบริษทั ทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั ทัง้ นี้ บริษทั วำงแผนในกำรจัดหำเงินสำหรับกำรลงทุนด้วยวิธผี สมผสำนทัง้ โดยกำรออกหุน้ กู้ใหม่ กำรใช้ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ (Warrant) และกำรขำยหุน้ เพิม่ ทุนเพือ่ ทีจ่ ะรักษำระดับโครงสร้ำงหนี้สนิ ต่อส่วนทุนของบริษทั ให้มคี วำมสมดุลกัน
ในช่วง 5 ปี ทผ่ี ำ่ นมำรำยได้ของบริษทั เติบโตโดยเฉลีย่ ปี ละ 6.5% หลังจำกกำรปรับปรุงสำยกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง อัตรำกำไรขัน้ ต้นของบริษทั ก็
เพิม่ ขึน้ โดยตลอดและเพียงพอทีจ่ ะชดเชยค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและบริหำรทีเ่ พิม่ ขึน้ ค่ำเฉลีย่ ของอัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (ก่อนค่ำเสื่อมรำคำและกำร
ตัดจำหน่ำย) อยูท่ ่ี 12.1% สำหรับช่วง 5 ปี ทผ่ี ำ่ นมำ และในปี 2559 อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนก็ลดลงเหลือ 10.6% เนื่องจำกบริษทั มีค่ำใช้จ่ำยที่
เพิม่ ขึน้ จำกกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ รวมถึงกำรมีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรโฆษณำและสนับสนุ นกำรขำยของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และกำร
เปิ ดสำขำใหม่ ๆ ของร้ำน Can Do บริษทั มีเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนในปี 2559อยูท่ ่ี 94 ล้ำนบำทซึง่ ต่ำกว่ำค่ำเฉลีย่ ย้อนหลัง 5 ปี ท่ี 118 ล้ำนบำท ใน
ไตรมำสแรกของปี 2560 ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ปรับตัวดีขน้ึ เนื่องจำกยอดขำยทีเ่ ริม่ ฟื้นตัว โดยอัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนเพิม่ กลับมำอยูท่ ร่ี ะดับ
12.9% ในขณะทีเ่ งินทุนจำกกำรดำเนินงำนอยูท่ ่ี 42 ล้ำนบำทซึง่ ใกล้เคียงกับปีทผ่ี ำ่ นมำ
โครงสร้ำงหนี้สนิ ต่อส่วนทุนของบริษทั อ่อนแอ บริษทั จำเป็ นต้องใช้หนี้สนิ วงเงินระยะสัน้ เพิม่ มำกขึน้ เพื่อสนับสนุ นกำรเติบโตของยอดขำยของ
บริษทั เนื่องจำกบริษทั มีวงจรกระแสเงินสดทีค่ ่อนข้ำงยำว หลังจำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญต่อสำธำรณชนครัง้ แรก (Initial Public Offering -- IPO) ในปี
2556 อัตรำส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้ำงเงินทุนของบริษทั ก็เพิม่ สูงขึน้ จำก 58% ณ เดือนธันวำคม 2556 เป็ น 63.9% ณ เดือนมีนำคม 2560 ยอดเงินกู้คง
ค้ำงเพิม่ จำก 476 ล้ำนบำทในปี 2556 เป็ น 751 ล้ำนบำทในปี 2558 ก่อนที่จะพุ่งขึน้ เป็ น 1,195 ล้ำนบำทในไตรมำสแรกของปี 2560 ในขณะเดียวกัน
อัตรำส่วนกระแสเงินสดเมื่อเทียบกับภำระหนี้ของบริษทั ก็ดอ้ ยลง โดยเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อเงินกู้รวม (หลังปรับด้วยตัวเลขย้อนหลังเต็มปี ) ลดลง
เหลือ 8% ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขทีส่ งู กว่ำ 15% ในช่วงก่อนปี 2558
ในอนำคตสมมุตฐิ ำนของทริสเรทติง้ คำดว่ำ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของบริษทั จะสำมำรถเติบโตในระดับปำนกลำงทีป่ ระมำณ 5%-7% ต่อปี ในขณะที่
กำไรจำกกำรดำเนินงำนจะทรงตัวอยูใ่ นช่วง 10%-13% อย่ำงไรก็ตำม กำรลงทุนใหม่มแี นวโน้มทีจ่ ะทำให้โครงสร้ำงหนี้สนิ ต่อส่วนทุนของบริษทั อ่อนแอลง
อย่ำงต่อเนื่องในช่วงอีก 3 ปีขำ้ งหน้ำ ค่ำใช้จำ่ ยฝำ่ ยทุนคำดว่ำจะอยูท่ ป่ี ระมำณ 750 ล้ำนบำทในปี 2560 และจะอยูร่ ะหว่ำง 200-250 ล้ำนบำทในระหว่ำงปี
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2561-2562 ถึงแม้วำ่ บริษทั อำจจะพิจำรณำในเรื่องกำรระดมทุนใหม่ แต่กย็ งั คงมีควำมไม่แน่นอนในปจั จัยด้ำนระยะเวลำและขนำดของเงินทุนทีบ่ ริษทั จะ
ได้รบั ดังนัน้ ทริสเรทติง้ จึงได้ทำกำรประเมินในเชิงอนุ รกั ษ์นิยมโดยกำรพิจำรณำเฉพำะกำรเพิม่ ทุนจำกกำรใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซง่ึ คำดว่ำจะมีมูลค่ำ
ประมำณ 105 ล้ำนบำท จึงทำให้คำดว่ำอัตรำส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ำงเงินทุนของบริษทั น่ำจะอ่อนแอลงโดยอำจจะอยูใ่ นระดับทีส่ งู กว่ำ 70% โดยที่
อัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อเงินกูร้ วมคำดว่ำจะอยูท่ ป่ี ระมำณ 5% ในระหว่ำงปี 2560-2562 ทัง้ นี้ ทริสเรทติง้ มองว่ำควำมสำเร็จในกำรเพิม่ ทุน
ใหม่จะเป็นปจั จัยบวกต่อสถำนะเครดิตของบริษทั
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงควำมคำดหวังว่ำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของบริษทั จะยังสำมำรถเติบโตได้ในระดับปำนกลำงและ
บริษทั จะยังคงรักษำอัตรำกำรทำกำไรจำกกำรดำเนินงำนให้อยูใ่ นช่วง 10%-13% ได้ต่อไป ในขณะที่ช่องทำงกำรจำหน่ำยสมัยใหม่จำกทัง้ ประเทศญี่ปุ่น
และไทยจะยังคงเป็ นช่องทำงหลัก ของบริษทั อันดับเครดิตหรือแนวโน้มอันดับเครดิตอำจถูกปรับเพิม่ ขึ้น หำกกำรดำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ประสบ
ควำมสำเร็จตำมคำดในขณะทีบ่ ริษทั ยังคงรักษำโครงสร้ำงเงินทุนให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
อันดับเครดิตหรือแนวโน้มอันดับเครดิตอำจถูกปรับ ลดลงหำกผลประกอบกำรของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อ่อนแอกว่ำทีค่ ำดอย่ำงมีนัยสำคัญเป็ นระยะ
เวลำนำน และ/หรือโครงกำรโรงไฟฟ้ำต่ำง ๆ ไม่ประสบควำมสำเร็จและก่อให้เกิดกำรขำดทุนจำนวนมำกเป็นระยะเวลำนำนด้วยเช่นกัน

บริษทั อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหำชน) (ECF)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
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ข้อมูลงบกำรเงิ นและอัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่ สำคัญ *
หน่วย: ล ้านบาท

ม.ค.-มี.ค.
2560
รำยได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำรดำเนินงำน
เงินทุนจำกกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยฝำ่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ั
เงินปนผล
อัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำ
ตัดจำหน่ำย/รำยได้ (%)
อัตรำส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถำวร (%)
อัตรำส่วนกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสือ่ มรำคำ และค่ำ
ตัดจำหน่ำย/ดอกเบีย้ จ่ำย (เท่ำ)
อัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำน/เงินกูร้ วม (%)
อัตรำส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้ำงเงินทุน (%)
*

**

-------------------- ณ วันที่ 31 ธันวำคม -----------------2559
2558
2557
2556

402

1,371

1,334

1,209

1,173

16

54

39

31

33

20

27

70

68

47

42

94

127

141

124

1

35

27

28

33

2,246

2,357

1,506

1,239

1,092

1,195

1,339

751

593

476

1,570

1,698

1,053

840

747

676

659

454

399

345

22

71

69

69

71

0

32

36

16

31

12.9

10.6

12.7

13.6

12.1

4.9**

5.9

10.7

12.4

11.0

3.6

3.1

4.8

5.9

4.7

7.0

16.9

23.8

25.9

67.0

62.3

59.8

58.0

8.0**
63.9

งบการเงินรวม
ปรับด ้วยตัวเลขย ้อนหลัง 12 เดือน
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