บริษทั อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
เหตุผล

CORPORATES
อันดับเครดิ ตองค์กร:
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

BB+
Negative

วันที่ทบทวนล่าสุด : 14/08/62
อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่
25/07/61
19/06/60

อันดับ
เครดิ ต
BB+
BB

ครัง้ ที่ 110/2563
23 กรกฎาคม 2563

แนวโน้ มอันดับ
เครดิ ต/ เครดิ ตพิ นิจ
Stable
Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “BB+”
ในขณะเดียวกันได้เปลีย่ นแนวโน้มอันดับเครดิต ของบริษทั เป็ น “Negative” หรือ “ลบ” จาก “Stable”
หรือ “คงที”่ ด้วย โดยแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” สะท้อนถึงความเป็ นไปได้ทภ่ี าระ
หนี้ส ินของบริษัทจะเพิ่มขึ้น อย่ างมีนัยส าคัญอันเป็ น ผลมาจากสิน ค้าคงคลังที่ย งั อยู่ในระดับสูง และ
แผนการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ า ทัง้ นี้ แนวโน้มทีบ่ ริษทั จะต้องกูย้ มื เงินก้อนใหม่เพือ่ นามาใช้
สาหรับการลงทุนในระยะทีเ่ หลือของโครงการมินบูนนั ้ จะเป็ นปั จจัยลบทีจ่ ะส่งผลให้สถานะทางการเงิน
ของบริษทั อ่อนแอยิง่ ขึน้
ในขณะทีอ่ นั ดับเครดิตทีร่ ะดับ “BB+” ยังคงสะท้อนถึงความสามารถในธุรกิจทีแ่ ข่งขันได้ของบริษทั ใน
ตลาดผู้ผ ลิตเฟอร์นิเจอร์และช่องทางการจัดจาหน่ ายที่ยาวนาน อย่ างไรก็ตาม อันดับเครดิต ก็ถูก
ลดทอนลงจากแนวโน้มภาระหนี้สนิ ของบริษัทที่จะเพิม่ ขึ้น ตลอดจนสภาพคล่องที่ตึงตัว รวมไปถึง
ความเสีย่ งในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิตย์ในประเทศเมียนมา
ประเด็นสาคัญที่ กาหนดอันดับเครดิ ต
ความสามารถในการแข่งขันที่ เพียงพอในตลาดผูผ้ ลิ ตเฟอร์นิเจอร์
สถานะทางธุ ร กิจ ของบริษัท ได้ร บั การสนับ สนุ น จากการมีต าแหน่ ง ทางการตลาดในฐานะผู้ผ ลิต
เฟอร์นิเจอร์ขนาดกลางในประเทศไทย บริษทั จัดเป็ นผูร้ บั จ้างผลิตสินค้าให้แก่ผวู้ ่าจ้างทีม่ แี บรนด์ของ
ตัวเอง (Original Equipment Manufacturer – OEM) เนื่องจากยอดขายของเฟอร์นิเจอร์ประมาณ
50%-60% ของบริษัทเป็ นสินค้าที่ผลิตตามคาสังของลู
่
กค้าต่างประเทศ โดยการจาหน่ ายสินค้าของ
บริษทั นัน้ ขึน้ อยู่กบั ราคาเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่เป็ นเฟอร์นิเจอร์ทถ่ี อดประกอบได้ (Knockdown) และ
เน้นกลุ่มเป้ าหมายในตลาดระดับกลางถึงล่าง ซึ่งการแข่งขันในตลาดจะมุ่งเน้นทีป่ ระสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานและการจัดการต้นทุนเป็ นสาคัญ

pravit@trisrating.com

ทริสเรทติ้งมองว่าความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ในส่วนของการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต
นัน้ ยังคงเดิมโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากขนาดของธุรกิจทีใ่ หญ่กว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์
ส่วนใหญ่

เสริมวิทย์ ศรีโยธา

ช่องทางการจัดจาหน่ ายผ่านผูค้ ้าปลีกสมัยใหม่

ติ ดต่อ:
ประวิตร ชัยชานะภัย, CFA

sermwit@trisrating.com
วจี พิทกั ษ์ไพบูลย์กจิ

wajee@trisrating.com
วิยดา ประทุมสุวรรณ์, CFA

wiyada@trisrating.com

ความสามารถในการแข่งขันที่สาคัญ อีกประการหนึ่งของบริษัทคือช่องทางการจัดจาหน่ าย โดยผ่าน
ผูค้ า้ ปลีกสมัยใหม่ชนั ้ นาหลายราย บริษทั มีช่องทางการจัดจาหน่ ายหลัก 2 ช่องทาง ได้แก่ การส่งออก
และการจัดจาหน่ายผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ภายในประเทศ ในส่วนของลูกค้าต่างประเทศของบริษทั
นัน้ ส่ ว นใหญ่ เป็ น ผู้ค้าปลีก สิน ค้า เฟอร์นิ เจอร์และร้านค้าปลีกสมัย ใหม่ ในประเทศญี่ป่ ุน ทัง้ นี้ ช่อ ง
ทางการจัดจาหน่ ายทัง้ 2 ประเภทมีสดั ส่วนคิดเป็ น ประมาณ 80%-90% ของยอดขายเฟอร์นิเจอร์ของ
บริษทั
ช่องทางการจัดจาหน่ายเหล่านี้ช่วยให้ยอดขายของบริษทั เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหลายปี ท่ี
ผ่ า นมา ทริส เรทติ้ง คาดว่ า ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยเหล่ า นี้ จ ะมีค วามส าคัญ ต่ อ บริษัท มากยิ่ง ขึ้น
เนื่อ งจากบริษัทได้ปิด ห้อ งแสดงสิน ค้า ทัง้ หมดเนื่อ งจากมีผ ลขาดทุน และลดการจาหน่ ายผ่ านทาง
ตัวแทนจาหน่ายลง นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดว่าบริษทั จะพึง่ พารายได้จากประเทศญี่ป่ นุ น้อยลงอีก
ด้วยเมือ่ พิจารณาจากแผยในการขยายฐานลูกค้าส่งออกของบริษทั

* รายงานนี้เป็ นเพียงส่วนหนึง่ ของรายงานฉบับภาษาอังกฤษ

คาดว่ารายได้จะฟื้ นตัวอย่างรวดเร็วหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิ ด 19
ผลการดาเนินงานของบริษทั ถดถอยลงอย่างมากในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 อันเป็ นผลมาจากความต้องการที่ชะลอตัวในประเทศญี่ป่ นุ และมาตรการ
ปิ ดเมืองเพื่อยับยัง้ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ในประเทศไทย รายได้ของบริษทั ในไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลง
17.9% เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันในปี ก่อนหน้า กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ ายของบริษทั ลดลงเหลือเพียง 17 ล้านบาทและ
เงินทุนจากการดาเนินงานก็ตดิ ลบในช่วงเดียวเวลากัน ในขณะทีอ่ ตั ราส่วนกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายลดลงเหลือ 5.9%
ในไตรมาสแรกของปี 2563 จาก 18.2% ในปี 2562
อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งคาดว่าความต้องการเฟอร์นิเจอร์จะปรับตัวดีขน้ึ อย่างรวดเร็วในช่วงครึง่ หลังของปี 2563 ซึ่งเป็ นผลมาจากความต้องการที่ฟ้ื นตัว
ตามแนวโน้มทีป่ ระชาชนจะใช้ชวี ติ หรือทางานจากทีบ่ า้ นมากขึน้ นอกจากนี้ ลูกค้าต่างประเทศรายใหม่ ๆ ทีบ่ ริษทั เพิง่ ได้รบั คาสังซื
่ ้อยังจะเป็ นปั จจัยทีช่ ่วย
หนุนการฟื้ นตัวของรายได้ดว้ ยเช่นกัน โดยบริษทั ได้รบั คาสังซื
่ ้อจากลูกค้าซึง่ เป็ นผูค้ า้ ปลีกออนไลน์ในประเทศอินเดียในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ทัง้ นี้
ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้ของบริษทั จะลดลงประมาณ 10% ในปี 2563 ก่อนทีจ่ ะฟื้ นตัวขึ้นมาด้วยอัตราที่ใกล้เคียงกันในปี 2564 โดย คาดว่ากาไรก่อน
ดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขน้ึ และจะอยู่ในระดับทีม่ ากกว่า 200 ล้านบาทตัง้ แต่ปี 2564 เป็ นต้นไป
ยังมีภาระที่จะต้องใส่เงิ นลงทุนเพิ่ มในโครงการมิ นบู
ทริสเรทติ้งมองว่าความเสีย่ งในการดาเนินงานของโครงการมินบูเริม่ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญหลังจากทีโ่ ครงการระยะแรกซึง่ มีกาลังการผลิตไฟฟ้ าที่ 50 เมกะ
วัตต์ได้เริม่ ดาเนินงานเชิงพาณิชย์เมือ่ เดือนกันยายน 2562 ทีผ่ ่านมา ผลงานทีน่ ่าพอใจในการดาเนินงานโรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิตย์ และการได้รบั การชาระ
เงินจากผูร้ บั ซื้อไฟฟ้ ายังช่วยลดความกังวลในเรือ่ งการดาเนินงานและความเสีย่ งจากคู่สญ
ั ญา นอกจากนี้ บริษทั ยังได้รบั ประโยชน์จากค่าก่อสร้างโครงการ
ทีล่ ดลงประมาณ 15% หลังจากการเจรจากับผูร้ บั เหมาหลัก โดยการก่อสร้างโครงการระยะที่ 2-4 ซึง่ มีกาลังการผลิตรวม 170 เมกะวัตต์มกี าหนดแล้วเสร็จ
ในช่วงปลายปี 2564 อย่างไรก็ตาม ความเสีย่ งจากความล่าช้าของโครงการยังคงเป็ นประเด็น เนื่องจากมีขอ้ จากัดในการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 และข้อจากัดด้านการเงินเนื่องจากทางธนาคารผูป้ ล่อยกูต้ อ้ งการผูถ้ อื หุน้ ใส่เงินทุนล่วงหน้า
บริษทั มีภาระที่จะต้องใส่เงินส่วนทุนในโครงการมินบูอีก ประมาณ 300 ล้านบาทก่อนที่การก่อสร้างระยะที่เหลือ จะสามารถเริม่ ได้ โดยบริษทั วางแผนจะ
ระดมเงินสาหรับส่วนทุนดังกล่าวด้วยการจาหน่ายเงินลงทุนใน บริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จากัด ซึ่งเป็ นผูด้ าเนินงานโรงไฟฟ้ าชีวมวลและโรงไฟฟ้ า
ก๊าซชีวภาพ โดยปั จจุบนั บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วน 33.37% ใน บริษัทเซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ ซึ่งคิดเป็ นมูลค่าประมาณ 223 ล้านบาท ณ เดือนมีนาคม
2563 นอกจากนี้ บริษทั ยังวางแผนจะเรียกคืนเงินทีจ่ ่ายล่วงหน้าสาหรับการซื้อหุน้ ในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังลมจานวน 95 ล้านบาทอีกด้วย
สถานะทางการเงิ นที่ อ่อนแอลง
ทริสเรทติ้งมองว่าฐานะทางการเงินของบริษทั ด้อยลงในอัตราทีเ่ ร็วกว่าการประเมิน ในครัง้ ก่อนเนื่องจากบริษทั มีภาระหนี้สนิ ที่สูงกว่าคาด โดยบริษทั มี
หนี้สนิ ทางการเงินสุทธิทป่ี รับปรุงแล้วเพิม่ ขึน้ เป็ น 1.65 พันล้านบาท ณ เดือนมีนาคม 2563 จาก 1.3 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 ดอกเบี้ยจ่ายก็เพิม่ ขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญควบคู่ไปกับการเพิม่ ขึน้ ของหนี้สนิ ด้วยเช่นกัน และส่งผลให้การสร้างกระแสเงินสดของบริษทั เหลือน้อยลง อัตราส่วนเงินทุนจากการ
ดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงินสุทธิลดลงอย่างมีนยั สาคัญเหลือ 7.2% ในปี 2562 จาก 9.9% ในปี 2561 ผลกระทบจากโรคโควิด 19 ก็ยงั ลดทอนสถานะ
ทางการเงินของบริษทั มากยิง่ ขึน้ โดยทาให้อตั ราส่วนดังกล่าวลดลงเหลือเพียง 3.8% ในไตรมาสแรกของปี 2563
สาเหตุของการเพิม่ ขึน้ ของหนี้สนิ ส่วนใหญ่เกิดจากปั ญหาในการบริหารสินค้าคงคลังและการใช้จ่ายทีม่ ากเกินไปสาหรับโครงการโรงไฟฟ้ าแห่งใหม่ ๆ ทัง้ นี้
สินค้าคงคลังของบริษทั เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับทีส่ ูงมากทีป่ ระมาณ 1.4 พันล้านบาท ณ เดือนมีนาคม 2563 ซึ่งสูงกว่ายอดขายเฟอร์นิเจอร์
โดยเฉลีย่ ที่ 1.2-1.3 พันล้านบาทต่อปี ของบริษทั นอกจากนี้ การจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อซื้อหุน้ ในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังลมและการวางเงินมัดจาเพื่อศึกษา
ความเป็ นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลในประเทศญีป่ ่ นุ ก็เป็ นอีกปั จจัยสาคัญทีท่ าให้บริษทั มีหนี้สนิ เพิม่ ขึน้ ด้วยเช่นกัน
ทริสเรทติ้งกาหนดแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” เพื่อสะท้อนความเป็ นไปได้ท่อี ตั ราส่วนกระแสเงินสดต่อหนี้สนิ ทางการเงินของบริษทั จะ
ปรับตัวลดลง ทัง้ นี้ หากบริษทั ไม่สามารถจาหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ได้ บริษทั จาเป็ นจะต้องกูเ้ งินก้อนใหม่อกี 300 ล้านบาทจาก
ธนาคารเพือ่ ลงทุนในโครงการมินบู เมือ่ พิจารณาจากระดับสินค้าคงคลังทีอ่ ยู่ในระดับสูงและโอกาสทีบ่ ริษทั จะกูเ้ งินก้อนใหม่สาหรับการลงทุนในโครงการ
มินบูแล้ว ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ของบริษทั น่ าจะอยู่ในระดับทีอ่ ่อนแอมาก โดยเงินทุน จากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงิน
สุทธิของบริษทั น่าจะอยู่ต่ากว่า 5% และอัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินสุทธิต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายมีโอกาสทีจ่ ะอยู่
สูงกว่า 8 เท่าเป็ นระยะเวลานาน
สภาพคล่องตึงตัว
ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะมีสภาพคล่องทีต่ งึ ตัวในช่วง 12 เดือนข้างหน้า การใช้เงินทุน ประกอบไปด้วยการลงทุนในโครงการมินบูจานวน 300 ล้านบาท
และการชาระคืนหนี้หุน้ กูร้ วมทัง้ สิ้น 380 ล้านบาทในเดือนมีนาคมและเดือนกรกฎาคม 2564 กระแสเงินสดจากการดาเนินงานจะไม่ เพียงพอสาหรับการ
ลงทุนในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ทาให้บริษทั จะต้องออกหุน้ กูใ้ หม่เพือ่ ชาระคืนหนี้หุน้ กูท้ จ่ี ะครบกาหนดไถ่ถอน (รีไฟแนนซ์) และจะต้องจัดหาเงินกูใ้ หม่จาก
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ธนาคารเพือ่ ลงทุนในโครงการมินบูหากแผนการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิง้ ส์ ไม่ประสบความสาเร็จตามแผน
ทัง้ นี้ ทริสเรทติ้งมีขอ้ สังเกตว่าบริษทั ได้ปิดความเสีย่ งจากการรีไฟแนนซ์หุน้ กูจ้ านวน 605 ล้านบาททีจ่ ะครบกาหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2563 นี้แล้ว
เนื่องจากบริษทั ได้ออกหุน้ กูช้ ุดใหม่ในเดือนมิถุนายน 2563 ทีผ่ ่านมา
สมมติ ฐานกรณี พนื้ ฐาน






รายได้จะลดลงประมาณ 10% ในปี 2563 ก่อนทีจ่ ะปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีใ่ กล้เคียงกันในปี 2564 และคาดว่ารายได้จะเติบโต 3%-4% ในปี 2565
อัตรากาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายจะยังคงต่าที่ระดับ 12% ในปี 2563 และจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขน้ึ เป็ น 15%-18%
ในช่วงปี 2564-2565
ส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในธุรกิจพลังงานจะอยู่ทป่ี ระมาณ 30 ล้านบาทในปี 2563 ก่อนทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เป็ น 70 ล้านบาทในปี 2565
ค่าใช้จ่ายสาหรับการบารุงรักษาจะอยู่ทป่ี ระมาณ 50-100 ล้านบาทต่อปี
อัตราการจ่ายเงินปั นผลจะอยู่ทร่ี ะดับ 50%

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” สะท้อนถึงแนวโน้มภาระหนี้สนิ ของบริษทั ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญอันเป็ นผลมาจากสินค้าเฟอร์นิเจอร์ คง
คลังทีย่ งั อยู่ในระดับทีส่ งู และการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ า ทัง้ นี้ การกูย้ มื เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนเพิม่ เติมในโครงการมินบูจะเป็ นปั จจัยทีท่ าให้
สถานะทางการเงินของบริษทั อ่อนแอลง
ปัจจัยที่ อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
การปรับลดอันดับเครดิตอาจเกิดขึน้ หากสถานะทางการเงินของบริษทั ปรับตัวลดลงไปอีก อันเป็ นผลการก่อหนี้เพิม่ ขึ้นเพื่อใช้จ่ายส่วนทุนในโครงการ
มินบูและ/หรือระดับสินค้าคงคลังยังคงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ในขณะทีก่ ารลงทุนใหม่ในช่วงทีส่ ถานะทางการเงินตึงตัวจะส่งผลในทางลบต่ออันดับเครดิต
ได้
แนวโน้มอันดับเครดิตอาจเปลีย่ นกลับมาเป็ น “Stable” หรือ “คงที”่ ได้หากทริสเรทติ้งเชื่อว่าภาระหนี้สนิ ของบริษทั จะคงตัวหรือลดลงอย่างต่อเนื่องจาก
ระดับในปี 2562 ในขณะทีก่ ารลงทุนในโครงการมินบูโดยไม่ตอ้ งพึง่ พาเงินกูใ้ หม่จะเป็ นปั จจัยเชิงบวกสาหรับอันดับเครดิต
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ*
หน่วย: ล้านบาท

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

ม.ค.-มี.ค.
2563
292
23
17
(16)
30
9
1,397
3,326
1,650
1,254

------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม --------------2562
2561
2560
2559
1,291
158
235
115
118
57
1,379
3,591
1,608
1,454

1,442
145
246
129
104
136
1,172
3,396
1,299
1,447

1,479
157
253
160
81
33
999
2,780
1,176
1,027

1,392
134
216
147
58
37
757
2,357
901
659

18.2

17.0

17.1

15.5

4.4 **
0.6

5.1
2.0

5.4
2.4

7.1
3.1

8.1
3.7

8.8 **

6.8

5.3

4.6

4.2

3.8 **
56.8

7.2
52.5

9.9
47.3

13.6
53.4

16.3
57.7

5.9

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+
Negative

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. 2563 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 ะบุในการจัดอัน ดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดั ทา หรื อพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้ รบั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรประเมิน
ความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติง้ จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสีย หายใดๆ อันเกิดจากความไม่
ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้ร ับหรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี าร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด เผยแพร่อยูบ่ น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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