
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรของ บรษิทั อสีต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “BB+” 
ในขณะเดยีวกนัไดเ้ปลีย่นแนวโน้มอนัดบัเครดติของบรษิทัเป็น “Negative” หรอื “ลบ” จาก “Stable” 
หรอื “คงที”่ ดว้ย โดยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Negative” หรอื “ลบ” สะทอ้นถงึความเป็นไปไดท้ีภ่าระ
หนี้สินของบริษัทจะเพิ่มขึ้นอย่างมนีัยส าคญัอันเป็นผลมาจากสินค้าคงคลงัที่ยงัอยู่ในระดบัสูงและ
แผนการขยายการลงทุนในธุรกจิผลติไฟฟ้า ทัง้นี้ แนวโน้มทีบ่รษิทัจะตอ้งกูย้มืเงนิกอ้นใหมเ่พือ่น ามาใช้
ส าหรบัการลงทุนในระยะทีเ่หลอืของโครงการมนิบูนัน้จะเป็นปัจจยัลบทีจ่ะส่งผลใหส้ถานะทางการเงนิ
ของบรษิทัอ่อนแอยิง่ขึน้ 

ในขณะทีอ่นัดบัเครดติทีร่ะดบั “BB+” ยงัคงสะทอ้นถงึความสามารถในธุรกจิทีแ่ข่งขนัไดข้องบรษิทัใน
ตลาดผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์และช่องทางการจดัจ าหน่ายที่ยาวนาน อย่างไรก็ตาม อันดบัเครดติก็ถูก
ลดทอนลงจากแนวโน้มภาระหนี้สนิของบริษัทที่จะเพิม่ขึ้น ตลอดจนสภาพคล่องที่ตึงตวั รวมไปถึง
ความเสีย่งในการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติยใ์นประเทศเมยีนมา 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

ความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพียงพอในตลาดผูผ้ลิตเฟอรนิ์เจอร ์

สถานะทางธุรกิจของบริษัทได้รบัการสนับสนุนจากการมีต าแหน่งทางการตลาดในฐานะผู้ผลิต
เฟอรน์ิเจอร์ขนาดกลางในประเทศไทย บรษิทัจดัเป็นผูร้บัจา้งผลติสนิคา้ใหแ้ก่ผูว้่าจา้งทีม่แีบรนด์ของ
ตวัเอง (Original Equipment Manufacturer – OEM) เนื่องจากยอดขายของเฟอร์นิเจอร์ประมาณ 
50%-60% ของบรษิัทเป็นสนิค้าที่ผลติตามค าสัง่ของลูกค้าต่างประเทศ โดยการจ าหน่ายสนิค้าของ
บรษิทันัน้ขึน้อยู่กบัราคาเนื่องจากสนิคา้ส่วนใหญ่เป็นเฟอรน์ิเจอร์ทีถ่อดประกอบได ้(Knockdown) และ
เน้นกลุ่มเป้าหมายในตลาดระดบักลางถึงล่าง ซึ่งการแข่งขนัในตลาดจะมุ่งเน้นทีป่ระสทิธภิาพในการ
ด าเนินงานและการจดัการตน้ทุนเป็นส าคญั 

ทรสิเรทติ้งมองว่าความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัในส่วนของการบรหิารจดัการต้นทุนการผลติ
นัน้ยงัคงเดมิโดยมปัีจจยัสนบัสนุนจากขนาดของธุรกจิทีใ่หญ่กว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูผ้ลติเฟอร์นิเจอร์
ส่วนใหญ่ 

ช่องทางการจดัจ าหน่ายผา่นผูค้้าปลีกสมยัใหม่ 

ความสามารถในการแข่งขนัที่ส าคญัอกีประการหนึ่งของบรษิัทคอืช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยผ่าน
ผูค้า้ปลกีสมยัใหมช่ัน้น าหลายราย บรษิทัมชี่องทางการจดัจ าหน่ายหลกั 2 ช่องทาง ไดแ้ก่ การส่งออก
และการจดัจ าหน่ายผ่านรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ภายในประเทศ ในส่วนของลูกคา้ต่างประเทศของบรษิทั
นัน้ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าปลีกสินค้าเฟอร์นิเจอร์และร้านค้าปลีกสมยัใหม่ในประเทศญี่ปุ่ น ทัง้นี้  ช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายทัง้ 2 ประเภทมสีดัส่วนคดิเป็นประมาณ 80%-90% ของยอดขายเฟอร์นิเจอร์ของ
บรษิทั 

ช่องทางการจดัจ าหน่ายเหล่านี้ช่วยใหย้อดขายของบรษิทัเตบิโตไดอ้ย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหลายปีที่
ผ่านมา ทริสเรทติ้งคาดว่าช่องทางการจัดจ าหน่ายเหล่านี้จะมีความส าคัญต่อบริษัทมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากบริษัทได้ปิดห้องแสดงสินค้าทัง้หมดเนื่องจากมีผลขาดทุนและลดการจ าหน่ายผ่านทาง
ตวัแทนจ าหน่ายลง นอกจากนี้ ทรสิเรทติ้งยงัคาดว่าบรษิทัจะพึง่พารายไดจ้ากประเทศญี่ปุ่ นน้อยลงอกี
ดว้ยเมือ่พจิารณาจากแผยในการขยายฐานลกูคา้ส่งออกของบรษิทั 

  

  

บริษทั อีสตโ์คสท ์เฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 110/2563 
 23 กรกฎาคม 2563 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Negative 

 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด : 14/08/62 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

25/07/61 BB+ Stable 
19/06/60 BB Stable 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ: 
ประวติร ชยัช านะภยั, CFA 
pravit@trisrating.com 
 

เสรมิวทิย ์ศรโียธา 
sermwit@trisrating.com 
 

วจ ีพทิกัษ์ไพบูลยก์จิ 
wajee@trisrating.com 
 

วยิดา ประทมุสวุรรณ์, CFA 
wiyada@trisrating.com 
 

 

 

 

 

 

* รายงานนี้เป็นเพยีงสว่นหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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คาดว่ารายไดจ้ะฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็หลงัการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ผลการด าเนินงานของบรษิทัถดถอยลงอย่างมากในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 อนัเป็นผลมาจากความต้องการที่ชะลอตวัในประเทศญี่ปุ่ นและมาตรการ
ปิดเมอืงเพื่อยบัยัง้การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19) ในประเทศไทย รายได้ของบรษิทัในไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลง 
17.9% เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัในปีก่อนหน้า ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายของบรษิทัลดลงเหลอืเพยีง 17 ลา้นบาทและ
เงนิทุนจากการด าเนินงานกต็ดิลบในช่วงเดยีวเวลากนั ในขณะทีอ่ตัราส่วนก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายลดลงเหลอื 5.9% 
ในไตรมาสแรกของปี 2563 จาก 18.2% ในปี 2562 

อย่างไรกต็าม ทรสิเรทติ้งคาดว่าความตอ้งการเฟอรน์ิเจอรจ์ะปรบัตวัดขี ึน้อย่างรวดเรว็ในช่วงครึง่หลงัของปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการที่ฟ้ืนตวั
ตามแนวโน้มทีป่ระชาชนจะใชช้วีติหรอืท างานจากทีบ่า้นมากขึน้ นอกจากนี้ ลกูคา้ต่างประเทศรายใหม ่ๆ ทีบ่รษิทัเพิง่ไดร้บัค าสัง่ซื้อยงัจะเป็นปัจจยัทีช่่วย
หนุนการฟ้ืนตวัของรายไดด้ว้ยเช่นกนั โดยบรษิทัไดร้บัค าสัง่ซื้อจากลกูคา้ซึง่เป็นผูค้า้ปลกีออนไลน์ในประเทศอนิเดยีในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ทัง้นี้ 
ทรสิเรทติ้งคาดว่ารายไดข้องบรษิทัจะลดลงประมาณ 10% ในปี 2563 ก่อนทีจ่ะฟ้ืนตวัขึ้นมาดว้ยอตัราที่ใกล้เคยีงกนัในปี 2564 โดย คาดว่าก าไรก่อน
ดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายจะค่อย ๆ ปรบัตวัดขี ึน้และจะอยู่ในระดบัทีม่ากกว่า 200 ลา้นบาทตัง้แต่ปี 2564 เป็นตน้ไป 

ยงัมีภาระท่ีจะต้องใส่เงินลงทุนเพ่ิมในโครงการมินบ ู

ทรสิเรทติ้งมองว่าความเสีย่งในการด าเนินงานของโครงการมนิบเูริม่ลดลงอย่างมนียัส าคญัหลงัจากทีโ่ครงการระยะแรกซึง่มกี าลงัการผลติไฟฟ้าที ่50 เมกะ
วตัต์ไดเ้ริม่ด าเนินงานเชงิพาณชิยเ์มือ่เดอืนกนัยายน 2562 ทีผ่่านมา ผลงานทีน่่าพอใจในการด าเนินงานโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์และการไดร้บัการช าระ
เงนิจากผูร้บัซื้อไฟฟ้ายงัช่วยลดความกงัวลในเรือ่งการด าเนินงานและความเสีย่งจากคู่สญัญา นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดร้บัประโยชน์จากค่าก่อสรา้งโครงการ
ทีล่ดลงประมาณ 15% หลงัจากการเจรจากบัผูร้บัเหมาหลกั โดยการก่อสรา้งโครงการระยะที ่2-4 ซึง่มกี าลงัการผลติรวม 170 เมกะวตัต์มกี าหนดแลว้เสรจ็
ในช่วงปลายปี 2564 อย่างไรกต็าม ความเสีย่งจากความล่าชา้ของโครงการยงัคงเป็นประเดน็ เนื่องจากมขีอ้จ ากดัในการเดนิทางในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคโควดิ 19 และขอ้จ ากดัดา้นการเงนิเนื่องจากทางธนาคารผูป้ล่อยกูต้อ้งการผูถ้อืหุน้ใส่เงนิทุนล่วงหน้า 

บรษิทัมภีาระที่จะต้องใส่เงนิส่วนทุนในโครงการมนิบูอีกประมาณ 300 ลา้นบาทก่อนที่การก่อสรา้งระยะที่เหลอืจะสามารถเริม่ได ้โดยบรษิทัวางแผนจะ
ระดมเงนิส าหรบัส่วนทุนดงักล่าวดว้ยการจ าหน่ายเงนิลงทุนใน บรษิทั เซฟ เอนเนอร์จ ีโฮลดิ้งส์ จ ากดั ซึ่งเป็นผูด้ าเนินงานโรงไฟฟ้าชวีมวลและโรงไฟฟ้า
ก๊าซชวีภาพ โดยปัจจุบนับรษิัทถอืหุน้ในสดัส่วน 33.37% ใน บรษิัทเซฟ เอนเนอร์จ ีโฮลดิ้งส์ ซึ่งคดิเป็นมูลค่าประมาณ 223 ลา้นบาท ณ เดอืนมนีาคม 
2563 นอกจากนี้ บรษิทัยงัวางแผนจะเรยีกคนืเงนิทีจ่่ายล่วงหน้าส าหรบัการซื้อหุน้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัลมจ านวน 95 ลา้นบาทอกีดว้ย 

สถานะทางการเงินท่ีอ่อนแอลง 

ทรสิเรทติ้งมองว่าฐานะทางการเงนิของบรษิทัดอ้ยลงในอตัราทีเ่รว็กว่าการประเมนิในครัง้ก่อนเนื่องจากบรษิทัมภีาระหนี้สนิที่สูงกว่าคาด โดยบรษิทัมี
หนี้สนิทางการเงนิสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้เพิม่ขึน้เป็น 1.65 พนัลา้นบาท ณ เดอืนมนีาคม 2563 จาก 1.3 พนัลา้นบาท ณ สิ้นปี 2561 ดอกเบี้ยจ่ายกเ็พิม่ขึ้น
อย่างมนีัยส าคญัควบคู่ไปกบัการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิด้วยเช่นกนั และส่งผลให้การสร้างกระแสเงนิสดของบรษิทัเหลอืน้อยลง อตัราส่วนเงนิทุนจากการ
ด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิสุทธลิดลงอย่างมนียัส าคญัเหลอื 7.2% ในปี 2562 จาก 9.9% ในปี 2561 ผลกระทบจากโรคโควดิ 19 กย็งัลดทอนสถานะ
ทางการเงนิของบรษิทัมากยิง่ขึน้ โดยท าใหอ้ตัราส่วนดงักล่าวลดลงเหลอืเพยีง 3.8% ในไตรมาสแรกของปี 2563 

สาเหตุของการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิส่วนใหญ่เกดิจากปัญหาในการบรหิารสนิคา้คงคลงัและการใชจ้่ายทีม่ากเกนิไปส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ ๆ ทัง้นี้ 
สนิคา้คงคลงัของบรษิทัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดบัทีสู่งมากทีป่ระมาณ 1.4 พนัลา้นบาท ณ เดอืนมนีาคม 2563 ซึ่งสูงกว่ายอดขายเฟอร์นิเจอร์
โดยเฉลีย่ที ่1.2-1.3 พนัลา้นบาทต่อปีของบรษิทั นอกจากนี้ การจ่ายเงนิล่วงหน้าเพื่อซื้อหุน้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัลมและการวางเงนิมดัจ าเพื่อศกึษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลในประเทศญีปุ่่ นกเ็ป็นอกีปัจจยัส าคญัทีท่ าใหบ้รษิทัมหีนี้สนิเพิม่ขึน้ดว้ยเช่นกนั 

ทรสิเรทติ้งก าหนดแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Negative” หรอื “ลบ” เพื่อสะทอ้นความเป็นไปไดท้ี่อตัราส่วนกระแสเงนิสดต่อหนี้สนิทางการเงนิของบรษิทัจะ
ปรบัตวัลดลง ทัง้นี้ หากบรษิทัไมส่ามารถจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัเซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส์ได ้บรษิทัจ าเป็นจะต้องกูเ้งนิกอ้นใหม่อกี 300 ลา้นบาทจาก
ธนาคารเพือ่ลงทุนในโครงการมนิบ ูเมือ่พจิารณาจากระดบัสนิคา้คงคลงัทีอ่ยู่ในระดบัสูงและโอกาสทีบ่รษิทัจะกูเ้งนิกอ้นใหม่ส าหรบัการลงทุนในโครงการ
มนิบแูลว้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วนทางการเงนิต่าง ๆ ของบรษิทัน่าจะอยู่ในระดบัทีอ่่อนแอมาก โดยเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ
สุทธขิองบรษิทัน่าจะอยู่ต ่ากว่า 5% และอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิสุทธต่ิอก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายมโีอกาสทีจ่ะอยู่
สงูกว่า 8 เท่าเป็นระยะเวลานาน 

สภาพคล่องตึงตวั 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะมสีภาพคล่องทีต่งึตวัในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้า การใชเ้งนิทุนประกอบไปดว้ยการลงทุนในโครงการมนิบูจ านวน 300 ลา้นบาท
และการช าระคนืหนี้หุน้กูร้วมทัง้สิ้น 380 ลา้นบาทในเดอืนมนีาคมและเดอืนกรกฎาคม 2564 กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานจะไม่เพยีงพอส าหรบัการ
ลงทุนในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้า ท าใหบ้รษิทัจะตอ้งออกหุน้กูใ้หมเ่พือ่ช าระคนืหนี้หุน้กูท้ ีจ่ะครบก าหนดไถ่ถอน (รไีฟแนนซ์) และจะต้องจดัหาเงนิกูใ้หม่จาก
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ธนาคารเพือ่ลงทุนในโครงการมนิบูหากแผนการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัเซฟ เอนเนอรจ์ ีโฮลดิง้ส์ ไมป่ระสบความส าเรจ็ตามแผน 

ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งมขีอ้สงัเกตว่าบรษิทัไดปิ้ดความเสีย่งจากการรไีฟแนนซ์หุน้กูจ้ านวน 605 ลา้นบาททีจ่ะครบก าหนดไถ่ถอนในเดอืนสงิหาคม 2563 นี้แลว้
เนื่องจากบรษิทัไดอ้อกหุน้กูชุ้ดใหมใ่นเดอืนมถุินายน 2563 ทีผ่่านมา 

สมมติฐานกรณีพืน้ฐาน 

 รายไดจ้ะลดลงประมาณ 10% ในปี 2563 ก่อนทีจ่ะปรบัตวัเพิม่ขึน้ในอตัราทีใ่กลเ้คยีงกนัในปี 2564 และคาดว่ารายไดจ้ะเตบิโต 3%-4% ในปี 2565 
 อตัราก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายจะยงัคงต ่าที่ระดบั 12% ในปี 2563 และจะค่อย ๆ ปรบัตวัดขี ึน้เป็น 15%-18% 

ในช่วงปี 2564-2565 
 ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในธุรกจิพลงังานจะอยู่ทีป่ระมาณ 30 ลา้นบาทในปี 2563 ก่อนทีจ่ะเพิม่ขึน้เป็น 70 ลา้นบาทในปี 2565 
 ค่าใชจ้่ายส าหรบัการบ ารุงรกัษาจะอยู่ทีป่ระมาณ 50-100 ลา้นบาทต่อปี 
 อตัราการจ่ายเงนิปันผลจะอยู่ทีร่ะดบั 50% 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Negative” หรอื “ลบ” สะทอ้นถงึแนวโน้มภาระหนี้สนิของบรษิทัทีจ่ะเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัอนัเป็นผลมาจากสนิคา้เฟอร์นิเจอร์คง
คลงัทีย่งัอยู่ในระดบัทีส่งูและการขยายการลงทุนในธุรกจิผลติไฟฟ้า ทัง้นี้ การกูย้มืเพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนเพิม่เตมิในโครงการมนิบูจะเป็นปัจจยัทีท่ าให้
สถานะทางการเงนิของบรษิทัอ่อนแอลง 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

การปรบัลดอนัดบัเครดติอาจเกดิขึน้หากสถานะทางการเงนิของบรษิทัปรบัตวัลดลงไปอกี อนัเป็นผลการก่อหนี้เพิม่ขึ้นเพื่อใชจ้่ายส่วนทุนในโครงการ
มนิบแูละ/หรอืระดบัสนิคา้คงคลงัยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ในขณะทีก่ารลงทุนใหมใ่นช่วงทีส่ถานะทางการเงนิตงึตวัจะส่งผลในทางลบต่ออนัดบัเครดติ
ได ้

แนวโน้มอนัดบัเครดติอาจเปลีย่นกลบัมาเป็น “Stable” หรอื “คงที”่ ไดห้ากทรสิเรทติ้งเชื่อว่าภาระหนี้สนิของบรษิทัจะคงตวัหรอืลดลงอย่างต่อเนื่องจาก
ระดบัในปี 2562 ในขณะทีก่ารลงทุนในโครงการมนิบโูดยไมต่อ้งพึง่พาเงนิกูใ้หมจ่ะเป็นปัจจยัเชงิบวกส าหรบัอนัดบัเครดติ 
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ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

      ------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม --------------- 
  ม.ค.-มี.ค. 

2563 
2562 2561 2560            2559 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม  292 1,291 1,442 1,479 1,392 
ก าไรจากการด าเนินงาน  23 158 145 157 134 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย  17 235 246 253 216 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  (16) 115 129 160 147 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  30 118 104 81 58 
เงนิลงทุน  9 57 136 33 37 
สนิคา้คงคลงั  1,397 1,379 1,172 999 757 
สนิทรพัยร์วม  3,326 3,591 3,396 2,780 2,357 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้  1,650 1,608 1,299 1,176 901 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้  1,254 1,454 1,447 1,027 659 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว            
อตัราก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดั
จ าหน่ายต่อรายได ้(%) 

 5.9 18.2 17.0 17.1 15.5 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อเงนิทุนถาวร (%)  4.4 **            5.1 5.4 7.1 8.1 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 0.6 2.0 2.4 3.1 3.7 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 8.8 **            6.8 5.3 4.6 4.2 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%)  3.8 **            7.2 9.9 13.6 16.3 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)   56.8 52.5 47.3 53.4 57.7 
* งบการเงนิรวม 
** ปรบัเป็นอตัราสว่นเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

  - วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป, 26 กรกฎาคม 2562 
- อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561 
 
  

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษทั อีสตโ์คสท์ เฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) (ECF) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Negative 
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© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2563  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ือ้ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรือความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรื อพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้ รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสยี หายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้ ับหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

 


