
                      
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
อนัดบัเครดิตตราสารหนี�ใหม่: BBB 
 
อนัดบัเครดิตในอดีต: 
วนัที� องคก์ร ตราสารหนี�  
                     (มปีระกนั/ไมม่ปีระกนั) 
30/04/52     BBB+/Neg -/BBB+ 

13/09/50     BBB+/Sta -/BBB+ 

11/01/50      A-/Neg                  -/A- 

07/09/49      A-/Sta                   -/A- 

23/11/48       A-/Sta                  -/- 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ติดต่อ: 
สุชาดา พนัธ ุ        
suchada@tris.co.th 

ประมวลทรพัย ์ผลประเสรฐิ   
 pramuansap@tris.co.th 

เรื�องวุฒ ิจารุรงัสพีงค ์ 
ruangwud@tris.co.th 

วฒันา ถริานุชติ, CFA        
 watana@tris.co.th 
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บริษทั อิตาลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต์
ประกาศผลอนัดบัเครดิตรั �งที� 785                                                                                                  

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Positive 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัที� อนัดบัเครดิต     แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
    เครดิตพินิจ 
02/05/57 BBB+    Positive 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

ติดต่อ: 
ชนาพร ปิ%นพทิกัษ์ 
chanaporn@trisrating.com 
 
สรนิทร ซอสุขไพบลูย ์
sarinthorn@trisrating.com 
 
นพลกัษณ์ รกัธรรม 
nopalak@trisrating.com 
 
รุ่งทพิย ์เจรญิวสุิทธวิงศ ์ 
rungtip@trisrating.com 
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บริษทั เนชั �น มลัติมีเดีย กรุป๊
ครั �งที� 81/2557                                                                                                                                        

เหตุผล 
ทรสิเรทติ&งคงอนัดบัเครดติองค์กรของ  บรษิทั  เนชั �น  มลัตมิเีดยี

“BBB+” โดยอนัดบัเครดิตสะทอ้นถึงชื�อเสยีงของบรษิทัในฐานะผู้ใหบ้รกิารด้านข่าวสารผ่านทางสื�อ
หลากหลายประเภท ตลอดจนสถานะที�แข็งแกร่งของหนังสือพิมพ์ของบริษัท
“กรุงเทพธุรกจิ” “The Nation” และ “คม ชดั ลกึ” รวมถงึความสามารถของคณะผูบ้รหิาร
พจิารณาอนัดบัเครดิตยงัคํานึงถึงแนวโน้มการเติบโตของบรษิทั
และช่อง “Nation TV” ด้วย อย่างไรก็ตาม จุดเด่นดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจาก
ดําเนินธุรกจิหนังสอืพมิพท์ั &งในส่วนของการโฆษณาที�ชะลอตวั
หนงัสอืพมิพ ์รวมถงึความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ&นในระยะเริ�มตน้ของการ

บรษิทัเนชั �น มลัตมิเีดีย กรุ๊ป หรอืเป็นที�รู้จกักนัทั �วไป
ธุรกจิด้านสื�อในระดบัแนวหน้าของไทย ณ เดอืนมนีาคม 255
นายสุทธชิยั แซ่หยุ่น (9.20%) และนายเสรมิสนิ สมะลาภา 
สื�อหนังสอืพมิพ์ สื�อกระจายเสยีงและแพร่ภาพ สาระบนัเทงิ การศกึษา การพมิพ์ และขนส่ง 
หลกัของบรษิทัได้แก ธุรกจิสื�อหนังสอืพมิพแ์ละธุรกจิสื�อกระจายเสยีงและแพร่ภาพ
55% และ 31% ของรายไดร้วมของบรษิทัในช่วงครึ�งปีแรกของ

รายไดค่้าโฆษณาถอืเป็นรายไดห้ลกัของบรษิทั โดยทั �วไป
ไปตามภาวะเศรษฐกิจ ปจัจยัต่าง ๆ อาท ิภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจ การเพิ�มขึ&นของหนี&ภาค
ครวัเรือน และความไม่สงบทางการเมืองได้ส่งผลลบต่อความเชื�อมั �นของภาคครวัเรือนและการ
บรโิภคมาตั &งแต่ช่วงครึ�งหลงัของปี 2556 ทั &งนี& ขอ้มูลของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยระบุว่างบ
โฆษณาในสื�อทุกประเภทลดลง 9.4% ในช่วงครึ�งแรกของปี 
หน้า งบโฆษณาในภาคธุรกจิฟรทีวี ีซึ�งคดิเป็นสดัส่วน 64% 
ในช่วงครึ�งแรกของปี 2557 เทยีบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า
ในช่วง 4 ปีที�ผ่านมา โดยมอีตัราเตบิโตเฉลี�ยต่อปีที� 6.9% ใน
คดิเป็นสดัส่วน 12% ของงบโฆษณาทั &งหมดลดลง 15.2% ในช่วงครึ�งแรกของปี 
เดยีวกนัของปีก่อนหน้า มูลค่ารวมของการโฆษณาผ่านสื�อหนงัสอืพมิพไ์ม่
ผ่านมา ส่งผลใหภ้าวะไม่พงึประสงค์ของธุรกจิโฆษณาดงักล่าว
บรษิทัในช่วงครึ�งแรกของปี 2557 โดยบรษิทัรายงานรายได้
ของปีกอ่นมาอยูท่ี� 1,224 ลา้นบาท 

สาํหรบัช่วงครึ�งแรกของปี 2557 บรษิทัมรีายได้จากธุรกจิหนงัสอืพมิพล์ดลง 
674 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที� 839 ล้านบาท นอกจากผลกระทบจากภาวะ
อุตสาหกรรมโฆษณาแล้ว การลดลงดังกล่าวยงัสะท้อนถึงความนิยมในการอ่า
ดั &งเดมิที�ลดลงเมื�อเปรยีบเทยีบกบัสื�อสมยัใหม่อื�น ๆ เช่น อนิเ
ว่าบรษิทัจะยงัคงรกัษาความสามารถในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมสื�อสิ�งพมิพข์องไทยเอาไวไ้ด้
โอกาสเตบิโตของสื�อดงักล่าวจดัว่ามจีาํกดั 

สาํหรบัธุรกจิสื�อกระจายเสยีงและแพร่ภาพนั &น บรษิทัไดท้าํการออกอากาศช่องทวีดีจิติอลทั &ง
ช่อง คอื ช่อง “NOW” ซึ�งเป็นช่องรายการทั �วไปดว้ยความคมชดัมาตรฐาน 
เมื�อเดอืนเมษายน 2557 รายไดจ้ากธุรกจิสื�อกระจายเสยีงและแพร่ภาพ

อิตาลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต์ จาํกดั (มหาชน
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มลัตมิเีดยี  กรุ๊ป  จํากดั  (มหาชน) ที�ระดบั 
ในฐานะผู้ใหบ้รกิารด้านข่าวสารผ่านทางสื�อ

สถานะที�แข็งแกร่งของหนังสือพิมพ์ของบริษัทอันประกอบด้วย 
ความสามารถของคณะผูบ้รหิาร ทั &งนี& ในการ

ถึงแนวโน้มการเติบโตของบรษิทัจากธุรกจิทวีดีิจติอล ช่อง “NOW” 
จุดเด่นดงักล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากปญัหาในการ

ที�ชะลอตวัและแนวโน้มที�ลดลงของยอดจําหน่าย
ขึ&นในระยะเริ�มตน้ของการประกอบธุรกจิทวีดีจิติอล  

ทั �วไปในชื�อ “เนชั �นกรุ๊ป” เป็นบรษิทัที�ดําเนิน
2557 ผู้ถอืหุน้หลกัของบรษิทัประกอบด้วย 

เสรมิสนิ สมะลาภา (9.08%) ธุรกจิของบรษิทัประกอบด้วย 
สาระบนัเทงิ การศกึษา การพมิพ์ และขนส่ง ธุรกจิ
ธุรกจิสื�อกระจายเสยีงและแพร่ภาพ โดยสรา้งรายได ้

ช่วงครึ�งปีแรกของปี 2557 ตามลาํดบั 
รายไดค่้าโฆษณาถอืเป็นรายไดห้ลกัของบรษิทั โดยทั �วไป งบโฆษณาสาํหรบัทุกสื�อจะแปรผนั

ภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจ การเพิ�มขึ&นของหนี&ภาค
ส่งผลลบต่อความเชื�อมั �นของภาคครวัเรือนและการ
ขอ้มูลของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยระบุว่างบ

ในช่วงครึ�งแรกของปี 2557 เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน
% ของงบโฆษณาทั &งหมดลดลง 6.9% 

ก่อนหน้าหลงัจากเติบโตอย่างสมํ�าเสมอ
ในขณะที�งบโฆษณาในสื�อหนังสอืพมิพซ์ึ�ง
ในช่วงครึ�งแรกของปี 2557 เทยีบกบัช่วง

มูลค่ารวมของการโฆษณาผ่านสื�อหนงัสอืพมิพไ์ม่มกีารเตบิโตในช่วง 4 ปีที�
งประสงค์ของธุรกจิโฆษณาดงักล่าวสง่ผลกระทบต่อผลประกอบการของ

บรษิทัรายงานรายได้ที�ลดลง 17% เมื�อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนั

รายได้จากธุรกจิหนงัสอืพมิพล์ดลง 20% โดยอยู่ที� 
ล้านบาท นอกจากผลกระทบจากภาวะ

สะท้อนถึงความนิยมในการอ่านหนังสอืพมิพ์แบบ
เมื�อเปรยีบเทยีบกบัสื�อสมยัใหม่อื�น ๆ เช่น อนิเทอรเ์นท อย่างไรกต็าม ทรสิเรทติ&งคาด

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมสื�อสิ�งพมิพข์องไทยเอาไวไ้ด ้แต่

ษทัไดท้าํการออกอากาศช่องทวีดีจิติอลทั &ง 2 
ความคมชดัมาตรฐาน และช่องข่าว “Nation TV” 

ธุรกจิสื�อกระจายเสยีงและแพร่ภาพก็ได้รบัผลกระทบจากภาวะ

มหาชน) 

                                             6 พฤษภาคม 2554 

มหาชน) 
                                          14 ตุลาคม 2557 



 

 

  

 บริษทั เนชั �น มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

 

ชะลอตวัของธุรกจิโฆษณาเช่นกนั โดยในช่วง 6 เดอืนแรก
ล้านบาทจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยรายได้ดังกล่าว
ผูป้ระกอบการต้องเผชญิกบัอุปสรรคต่าง ๆ เช่น 
การเรยีงช่องที�ต่างกนัในแต่ละช่องทางการรบัชม รวมไปถงึวธิกีารวดัเรทติ&งรายการ อย่างไรกด็ ี
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์
2557 คาดว่าการแจกคูปองจะช่วยเร่งใหเ้กดิการเปลี�ยนผ่านของระบบ
จาํกดั ระบุว่ามผีูช้มทวีดีจิติอลคดิเป็น 13% ของผูช้มทั &งหมด

ภาพรวมของอุตสาหกรรมทวีดีจิติอลมแีนวโน้มที�จะดขีึ&นในปี 
เขา้สูภ่าวะปกตติามภาวะเศรษฐกจิที�ปรบัตวัดขีึ&น และความเชื�
ดจิติอลและการขยายโครงขา่ยการรบัชมทวีดีจิติอล ซึ�ง
ยงัคงมมีุมมองที�เป็นบวกต่อโอกาสการเตบิโตของบรษิทัจากธุรกจิทวีดีจิติอล นอกจากนี& ในฐานะที�
เพิ�มมากนักในระยะแรก ยกเว้นค่าใบอนุญาตประกอบการช่องทวีดีิจติอล 
ประเภทด้วย อย่างไรกต็าม การดําเนินธุรกจิทวีดีิจติอลของบริษทัจะมปีจัจยักดดนัจากการแขง่ขนั
ดจิติอลที�สงูทาํใหผู้ป้ระกอบการตอ้งแขง่ขนักนัเพื�อดงึดูดผูช้ม
จากการเป็นผูนํ้าดา้นการผลติรายการข่าวมาเป็นเวลานาน สาํหรบัช่อง 
กลุ่มซึ�งอาจตอ้งใชเ้วลาในการดงึดูดผูช้มและงบโฆษณา 

ภาวะการดําเนินงานที�ไม่เอื&ออํานวยทําใหฐ้านะการเงนิของบรษิทัอ่อนตวัลง
2556 และการที�มกีารแบ่งชําระค่าใบอนุญาตทวีดีจิติอลออกเป็น 
สาํหรบัครึ�งแรกของปี 2557 บรษิทัมอีตัราส่วนเงนิทุนจากการดําเนินงาน
ยอ้นหลงั 12 เดอืน) และมอีตัราสว่นเงนิกูร้วมต่อโครงสรา้งเงนิทนุ

ณ สิ&นเดือนมถุินายน 2557 บรษิทัมภีาระผูกพนัที�จะต้องชําระค่า
ดงักล่าวสุทธจิากเงนิสดในมอืของบรษิทัมาพจิารณารวม
จากการดําเนินงานต่อเงนิกูร้วมที�มกีารปรบัรวมภาระหนี&แลว้อยูท่ี� 
เงนิทุนจากการดาํเนินงานต่อเงนิกูร้วมที�มกีารปรบัรวมภาระหนี&แลว้อยูท่ี�ระดั

ภาวะอุตสาหกรรมโฆษณาที�ชะลอตวัลงส่งผล
ปี 2556 ในอนาคต ทรสิเรทติ&งคาดว่าผลประกอบการของบรษิทัจะค่อย
ต้นทุนและจะมอีตัราการทํากําไรที�ดขี ึ&น ภายใต้สมมตฐิานของทรสิเรทติ&ง
ในช่วงปี 2558-2560 ในขณะที%บรษิทัมแีผนจะลงทุนรวมประมาณ 
กบัค่าใบอนุญาตที�บรษิทัตอ้งชําระแลว้จะทําใหบ้รษิทั
สภาพคล่องที�สํารองเอาไว้ ทรสิเรทติ&งเชื�อว่าบรษิทัจะสา
นยัสาํคญัในอนาคตอนัใกล ้ 

 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Positive” หรอื “บวก

ได้รบัการปรบัขึ&นหากบรษิทัประสบความสาํเร็จกว่าที�คาดการณ์ไว้
บรษิทั อย่างไรกต็าม แนวโน้มอนัดบัเครดติมโีอกาส
ประโยชน์จากธุรกจิทวีดีจิติอล 
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อนัดบัเครดิตองคก์ร: 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: 

หน้า  2  

  

เดอืนแรกของปี 2557 รายได้จากธุรกจิดงักล่าวของบรษิทัเพิ�มขึ&นเลก็น้อย
รายได้ดังกล่าวมาจากธุรกจิทีวีดาวเทยีมของบริษัทเป็นหลกั การดําเนินธุร

ๆ เช่น ความล่าชา้ในการแจกคูปองทวีดีจิติอลและการขยายโครงข่ายของผูใ้หบ้รกิาร 
การเรยีงช่องที�ต่างกนัในแต่ละช่องทางการรบัชม รวมไปถงึวธิกีารวดัเรทติ&งรายการ อย่างไรกด็ ีเป็นที�คาดการณ์ว่าสถานการณ์ต่าง

กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กําหนดให้มกีารแจกคูปองทวีดีจิติอลในเดอืนตุลาคม 
คาดว่าการแจกคูปองจะช่วยเร่งใหเ้กดิการเปลี�ยนผ่านของระบบทวีอีนาลอกไปเป็นระบบดจิติอล ทั &งนี& ขอ้มูลจาก

ของผูช้มทั &งหมดในเดอืนสงิหาคม 2557 
กรรมทวีดีจิติอลมแีนวโน้มที�จะดขีึ&นในปี 2558 โดยมปีจัจยัสนับสนุนหลายประการ อาท ิ

ฐกจิที�ปรบัตวัดขีึ&น และความเชื�อมั �นทางการเมอืงที�ดขี ึ&น นอกจากนี& ยงัคาดว่าจะมผีู้ชมเพิ�มขึ&น หลงัจากมกีารแจกคูปองทวีี
ดจิติอลและการขยายโครงขา่ยการรบัชมทวีดีจิติอล ซึ�งปจัจยัดงักล่าวจะช่วยดงึดูดเมด็เงนิโฆษณามาสู่ธุรกจิทวีดีิ

การเตบิโตของบรษิทัจากธุรกจิทวีดีจิติอล นอกจากนี& ในฐานะที�เป็นผูด้ําเนินธุรกจิทวีอียู่แลว้
ประกอบการช่องทวีดีิจติอล นอกจากนี& บรษิทัยงัจะได้ประโยชน์

การดําเนินธุรกจิทวีดีิจติอลของบริษทัจะมปีจัจยักดดนัจากการแขง่ขนัที�รุนแรง ค่าประมูล
ตอ้งแขง่ขนักนัเพื�อดงึดูดผูช้มและงบโฆษณา  ทรสิเรทติ&งเชื�อว่าช่อง “Nation TV” 

จากการเป็นผูนํ้าดา้นการผลติรายการข่าวมาเป็นเวลานาน สาํหรบัช่อง “NOW” ที�วางตวัเป็นช่องธุรกจิและไลฟสไตล์นั &น
มและงบโฆษณา  

หฐ้านะการเงนิของบรษิทัอ่อนตวัลง แต่ยงัอยู่ในระดบัที�ด ีทั &งนี& เป็นผลมาจากการเพิ�มทุนของบรษิทัในปี 
แบ่งชาํระค่าใบอนุญาตทวีดีจิติอลออกเป็น 6 งวด โครงสรา้งเงนิทุนและสภาพคล่องของบรษิทัจงึยอมรบั

อตัราส่วนเงนิทุนจากการดําเนินงานต่อเงนิกูร้วมอยูท่ี� 61.30% (ปรบัอตัราส่วนใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปีโดยใช้ขอ้มูล
โครงสรา้งเงนิทนุอยู่ที�ระดบั 18.16% ณ สิ&นเดอืนมถุินายน 2557 

บรษิทัมภีาระผูกพนัที�จะต้องชําระค่าใบอนุญาตประกอบการช่องทวีดีจิติอลจํานวน
พจิารณารวมด้วยแลว้ ฐานะการเงนิของบรษิทัจะอ่อนตวัลง แต่ยงัอยู่ในระดบัที�

ที�มกีารปรบัรวมภาระหนี&แลว้อยูท่ี� 21.40% (ปรบัอตัราส่วนใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปีโดยใชข้อ้มลูยอ้นหลงั 
ที�มกีารปรบัรวมภาระหนี&แลว้อยูท่ี�ระดบั 38.85% ณ สิ&นเดอืนมถุินายน 2557 

ภาวะอุตสาหกรรมโฆษณาที�ชะลอตวัลงสง่ผลทาํใหอ้ตัราการทาํกาํไรของบรษิทัลดลงอยู่ที� 13.7% ในช่วงครึ�งแรกของปี 
ในอนาคต ทรสิเรทติ&งคาดว่าผลประกอบการของบรษิทัจะค่อย ๆ ปรบัตวัดขีึ&น ทั &งนี& เชื�อว่ารายได้จากธุรกจิทวีดีจิติอลจะเตบิโตในอตัราที�เรว็กว่า

ภายใต้สมมตฐิานของทรสิเรทติ&งคาดว่าบรษิทัจะมเีงนิทุนจากการดําเนินงาน
ขณะที%บรษิทัมแีผนจะลงทุนรวมประมาณ 350 ลา้นบาทในช่วง 3 ปีขา้งหน้าเพื�อสนับสนุนธุรกจิทวีดีจิติอลเป็นหลกั 

จะทําใหบ้รษิทัต้องใชเ้งนิรวมประมาณ 2,300 ลา้นบาทในช่วงปี 2558-2560
บรษิทัจะสามารถบรหิารค่าใช้จ่ายดงักล่าวได้และอตัราส่วนหนี&สนิต่อทุนของบรษิทัจะไม่เพิ�มขึ&นอย่างมี

บวก” สะทอ้นถงึโอกาสเตบิโตของบรษิทัที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิทวีดีจิติอลที�กําลงัจะเกดิขึ&น 
กว่าที�คาดการณ์ไวใ้นการดําเนินธุรกจิท่ามกลางการแข่งขนัที�รุนแรง

วโน้มอนัดบัเครดิตมโีอกาสที�จะถูกปรบัเป็น “Stable” หรอื “คงที�” ในกรณีที�บรษิทัใชเ้วลานานกว่าที�คาดการณ์ไวใ้นการได้รบั

 
 (NMG) 

 

14 ตุลาคม 2557 

 

 

ของบรษิทัเพิ�มขึ&นเลก็น้อยอยู่ที� 385 ลา้นบาทจาก 380 
ของบริษัทเป็นหลกั การดําเนินธุรกจิทีวีดิจติอลในระยะแรกนั &น 

ความล่าชา้ในการแจกคูปองทวีดีจิติอลและการขยายโครงข่ายของผูใ้หบ้รกิาร ตลอดจนความสบัสนใน
เป็นที�คาดการณ์ว่าสถานการณ์ต่าง ๆ จะดีขึ&นหลงัจากที�

กําหนดให้มกีารแจกคูปองทวีดีจิติอลในเดอืนตุลาคม 
ขอ้มูลจาก บรษิทั นีลเสน็ (ประเทศไทย) 

อาท ิงบการใช้จ่ายด้านโฆษณาที�จะกลบั
คาดว่าจะมผีูช้มเพิ�มขึ&น หลงัจากมกีารแจกคูปองทวีี

จะช่วยดงึดูดเมด็เงนิโฆษณามาสู่ธุรกจิทวีดีจิติอลมากขึ&น ดว้ยเหตุนี& ทรสิเรทติ&งจงึ
ดําเนินธุรกจิทวีอียู่แลว้ บรษิทัจงึไม่ต้องลงทุน

ได้ประโยชน์ในการบรหิารต้นทุนจากการมสีื�อหลาย
ค่าประมูลใบอนุญาตประกอบการช่องทวีี

“Nation TV” จะสามารถดงึดูดผูช้มและงบโฆษณาได้
วางตวัเป็นช่องธุรกจิและไลฟสไตล์นั &นจะมเีนื&อหาที�ตรงกบัผูช้มเฉพาะ

เป็นผลมาจากการเพิ�มทุนของบรษิทัในปี 
และสภาพคล่องของบรษิทัจงึยอมรบัได้ในอนัดบัเครดติปจัจุบนั 

ปรบัอตัราส่วนใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปีโดยใช้ขอ้มูล
 
จํานวน 2,944 ล้านบาท ถ้านําภาระหนี&
อยู่ในระดบัที�ยอมรบัได ้อตัราส่วนเงนิทุน

ปรบัอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปีโดยใชข้อ้มลูยอ้นหลงั 12 เดอืน) อตัราส่วน
2557  

ในช่วงครึ�งแรกของปี 2557 เทยีบกบั 17.4% ใน
รายได้จากธุรกจิทวีดีจิติอลจะเตบิโตในอตัราที�เร็วกว่า

คาดว่าบรษิทัจะมเีงนิทุนจากการดําเนินงานถึงระดบั 800-900 ล้านบาทต่อปี
เพื�อสนับสนุนธุรกจิทวีดีจิติอลเป็นหลกั ซึ�งเมื�อรวม

2560 ด้วยเงนิทุนจากการดําเนินงานและ
และอตัราส่วนหนี&สนิต่อทุนของบรษิทัจะไม่เพิ�มขึ&นอย่างมี

ดิจติอลที�กําลงัจะเกดิขึ&น อนัดบัเครดติจะ
รกจิท่ามกลางการแข่งขนัที�รุนแรงโดยไม่กระทบต่อฐานะการเงนิของ

ใชเ้วลานานกว่าที�คาดการณ์ไวใ้นการได้รบั

BBB+ 
Positive                                       
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หน่วย: ลา้นบาท 

 
 

รายไดร้วม  
ดอกเบี&ยจ่ายรวม 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธจิากการดาํเนนิงาน 
เงนิทุนจากการดาํเนินงาน 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน 
สนิทรพัยร์วม 
เงนิกูร้วม 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 
อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนนิงานก่อนค่าเสื�อมราคา 
และค่าตดัจาํหน่าย/รายได ้(%) 
อตัราส่วนผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 
อตัราส่วนกาํไรก่อนดอกเบี&ยจ่าย ภาษ ีค่าเสื�อมราคา 
และค่าตดัจาํหน่าย/ดอกเบี&ยจ่าย (เท่า) 
อตัราส่วนเงนิทุนจากการดาํเนินงาน/เงนิกูร้วม (%)**
อตัราส่วนเงนิทุนจากการดาํเนินงาน/เงนิกูร้วมที�มกีารปรบัรวมภาระ
หนี&แลว้ (%)** 
อตัราส่วนเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 
อตัราส่วนเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุนที�มกีารปรบัรวมภาระหนี&แลว้
* งบการเงนิรวม 
**  ปรับอัตราสว่นใหเ้ป็นตัวเลขเต็มปีโดยใชข้อ้มลูยอ้นหลัง 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ทริสเรทติ�ง จาํกดั   
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั �น 24 191 
 
© บรษิทั ทรสิเรทติVง จํากดั สงวนลขิสทิธิ W พ.ศ. 2557  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ทําสําเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเก็บไว้เพื%อใช้ในภายหลงัเพื%อประโยชน์ใดๆ 
เครดติ ไมว่า่ทั Vงหมดหรอืแต่เพยีงบางส่วน และไมว่า่ในรปูแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยมไิดร้บัอนุญาต การจดัอนัดบัเครดิ
ถอืตราสารหนีVใดๆ แต่เป็นเพยีงความเห็นเกี%ยวกบัความเสี%ยงหรอืความน่าเชื%อถือของตราสารหนีVนั Vนๆ หรอืของบรษิทันั Vนๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที%ระบุในการจดัอนัดบัเครดตินีVมไิด้เป็
เกี%ยวกบัการลงทนุ หรอืคาํแนะนําในลกัษณะอื%นใด การจดัอนัดบัและขอ้มูลที%ปรากฏในรายงานใดๆ ที%จดัทาํ หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ท
ดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ%ง ดงันั Vน ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มลูดั
ที%ใช้สําหรบัการจดัอนัดบัเครดตินีVจากบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื%นๆ ที%เชื%อวา่เชื%อถอืได ้ดงันั Vน บรษิทั ทรสิเรทติVง จํากดั จงึไม่รบัประกนัความถู
ใดๆ ดงักล่าว และจะไมร่บัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ละเวน้ผลที%ไดร้บัหรอืการกระทาํใดๆโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ทั VงนีV รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติVง จํากดั เผยแพร่อยู่บน 
information/rating_criteria.html 
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ข้อมูลงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญั * 

 

 ----------------------- ณ วนัที� 
ม.ค.-มิ.ย. 

2557 
2556 2555

1,224 2,864 2,937
36 77 115
17 252 169

220 615 503
586 45 218

8,499 5,353 4,152
829 580 1,390

3,735 3,785 1,637
อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนนิงานก่อนค่าเสื�อมราคา  13.65 17.44 16.28

5.44 11.51           12.98         
อตัราส่วนกาํไรก่อนดอกเบี&ยจ่าย ภาษ ีค่าเสื�อมราคา  7.03 9.08 5.60

(%)** 61.30 105.99           36.15         
เงนิกูร้วมที�มกีารปรบัรวมภาระ 21.40 - -

18.16 13.29 45.92
โครงสรา้งเงนิทุนที�มกีารปรบัรวมภาระหนี&แลว้ (%) 38.85 - -

ปรับอัตราสว่นใหเ้ป็นตัวเลขเต็มปีโดยใชข้อ้มลูยอ้นหลัง 12 เดอืน 

24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com ใหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ทําสําเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเก็บไว้เพื%อใช้ในภายหลงัเพื%อประโยชน์ใดๆ 
เครดติ ไมว่า่ทั Vงหมดหรอืแต่เพยีงบางส่วน และไมว่า่ในรปูแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยมไิดร้บัอนุญาต การจดัอนัดบัเครดตินีVมใิช่คาํแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืคําเสนอแนะใหซ้ืVอ ขาย หรอื

วกบัความเสี%ยงหรอืความน่าเชื%อถือของตราสารหนีVนั Vนๆ หรอืของบรษิทันั Vนๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที%ระบุในการจดัอนัดบัเครดตินีVมไิด้เป็
เกี%ยวกบัการลงทนุ หรอืคาํแนะนําในลกัษณะอื%นใด การจดัอนัดบัและขอ้มูลที%ปรากฏในรายงานใดๆ ที%จดัทาํ หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติVง จํากดั ไดจ้ดัทําขึVนโดยมไิดค้ํานึงถงึความต้องการ
ดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ%ง ดงันั Vน ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติVง จํากดั ไดร้บัขอ้มูล

ารจดัอนัดบัเครดตินีVจากบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื%นๆ ที%เชื%อวา่เชื%อถอืได ้ดงันั Vน บรษิทั ทรสิเรทติVง จํากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูล
ใดๆ ดงักล่าว และจะไมร่บัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไมถู่กตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถ้วนสมบูรณ์นั Vน และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการ

ทั VงนีV รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติVง จํากดั เผยแพร่อยู่บน 

14 ตุลาคม 2557 

 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ---------------------------- 
2555 2554         2553         2552 

2,937 2,643 2,697 2,317 
115 120 112 118 
169 104 314 (46) 
503 383 398 136 
218 116 394 50 

4,152 3,753 3,706 3,308 
1,390 1,506 1,735 1,632 
1,637 1,301 1,251 850 
16.28 14.65 15.08 4.63 

8         10.81 20.06 3.78 
5.60 4.51 6.84 2.31 

36.15         25.42 22.93 8.35 
- - - - 

45.92 53.66 58.11 65.74 
- - - - 

ใหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ทําสําเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเก็บไว้เพื%อใช้ในภายหลงัเพื%อประโยชน์ใดๆ ซึ%งรายงานหรอืขอ้มูลการจดัอนัดบั
ตนีVมใิช่คาํแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืคําเสนอแนะใหซ้ืVอ ขาย หรอื

วกบัความเสี%ยงหรอืความน่าเชื%อถือของตราสารหนีVนั Vนๆ หรอืของบรษิทันั Vนๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที%ระบุในการจดัอนัดบัเครดตินีVมไิด้เป็นคําแนะนํา
รสิเรทติVง จํากดั ไดจ้ดัทําขึVนโดยมไิดค้ํานึงถงึความต้องการ

งกล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติVง จํากดั ไดร้บัขอ้มูล
กต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูล

ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถ้วนสมบูรณ์นั Vน และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการ
ทั VงนีV รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติVง จํากดั เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating 


