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เหตุผล
ทริสเรทติ้ง คงอัน ดับเครดิต องค์กรและหุ้น กู้ไม่มปี ระกัน ชุดปจั จุ บนั ของ ธนาคารเกียรตินาคิน
จากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “A-” พร้อมทัง้ จัดอันดับเครดิตหุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันชุ ดใหม่ของธนาคารในวงเงินไม่
เกิน 2,485 ล้านบาททีร่ ะดับ “A-” ด้วยเช่นกัน อันดับเครดิตสะท้อนสถานะทางธุรกิจและการเงินของ
November
ธนาคารทีป่ รับตัวดีขน้ึ รวมถึงคณะผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสบการณ์ การบริห12
ารความเสี
ย่ งในระดั2011
บทีย่ อมรับได้
คุณภาพสินทรัพย์ทด่ี ขี น้ึ และฐานเงินกองทุนที่มคี วามแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตลดทอนลง
จากการทีธ่ นาคารมีมลู ค่าเครือข่ายธุรกิจ (Franchise Value) ในระดับปานกลาง รวมถึงการมีเครือข่ายที่
น้อ ยกว่าเมื่อ เทีย บกับธนาคารพาณิช ย์ข นาดใหญ่ และความไม่แน่ น อนของการเคลื่อ นย้ายเงิน ฝาก
ภาคเอกชนภายหลัง การลดวงเงิน คุ้ม ครองเงิน ฝากตามพระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน คุ้ม ครองเงิน ฝาก
นอกจากนี้ การเปลีย่ นแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง รวมทัง้ การแข่งขันในธุรกิจธนาคารพาณิชย์
และธุรกิจหลักทรัพย์ทท่ี วีความรุนแรงยิง่ ขึน้ อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางธุรกิจและความสามารถ
ในการทากาไรของธนาคารได้ในอนาคต
ธนาคารเกียรตินาคินเป็ นธนาคารพาณิชย์ไทยทีม่ ขี นาดของสินทรัพย์ใหญ่เป็ นอันดับที่ 11 จาก
ทัง้ สิ้น 15 แห่ง ณ สิ้นเดือ นธันวาคม 2554 ธนาคารมีส่วนแบ่งการตลาดของสินทรัพย์ 1.6% สินเชื่อ
1.7% และเงินรับฝาก 0.9% ธนาคารมีความชานาญในธุรกิจหลักอันประกอบด้วยธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์ สินเชือ่ โครงการพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัย และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ สาหรับธุรกิจสินเชื่อนัน้ แม้จะเกิด
เหตุอุทกภัยครัง้ ใหญ่ในช่วงปลายปี 2554 ทีผ่ ่านมา แต่สนิ เชื่อของธนาคารยังคงขยายตัวเพิม่ ขึน้ 26%
อัน เป็ น ผลสืบเนื่อ งจากการเติบ โตของยอดขายรถยนต์ ภ ายในประเทศและการขยายตัว ของภาวะ
เศรษฐกิจในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2554 ด้วยยอดสินเชื่อคงค้างในปี 2554 ทัง้ สิ้น 135.7 พันล้าน
บาท โดยธนาคารมีสนิ เชือ่ เช่าซื้อรถยนต์คดิ เป็นสัดส่วน 74% ในขณะทีส่ นิ เชือ่ พัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัย
และสินเชื่อประเภทอื่น ๆ มีสดั ส่วน 26% ทัง้ นี้ ณ สิ้นปี 2554 มียอดคงค้างของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ทัง้ สิ้น 100.8 พันล้านบาท ด้วยอัตราการขยายตัวที่ 31% เทียบกับ 77.0 พันล้านบาทในปี 2553 ส่วน
สินเชื่อธุรกิจกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมีการเติบโตเพิม่ ขึน้ 13% จาก 20.6 พันล้านบาท
เมือ่ สิน้ ปี 2553 เพิม่ ขึน้ เป็น 23.3 พันล้านบาทในปี 2554
ธนาคารได้ล งนามในบัน ทึกข้อ ตกลงร่วมกิจการกับ บริษัท ทุนภัทร จากัด (มหาชน) ในเดือ น
ธันวาคม 2554 ตามกลยุทธ์การเติบโตของธนาคาร ทัง้ นี้ บริษทั ทุนภัทรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยมี
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2554 มากเป็นอันดับ 8 จากบริษทั หลักทรัพย์ 33 แห่ง การร่วมกิจการ
ในครัง้ นี้ มวี ตั ถุประสงค์เพื่อร่ว มมือกัน ดาเนิน ธุรกิจการเงิน โดยธนาคารจะทาคาเสนอซื้อหลักทรัพ ย์
ทัง้ หมดของบริษทั ทุนภัทรด้วยวิธกี ารแลกหุน้ (Share Swap) ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการได้ในไตรมาสที่ 3
ของปี 2555 ทัง้ นี้ หากการร่วมกิจการประสบความสาเร็จธนาคารจะมีขดี ความสามารถในการแข่งขันใน
ธุรกิจหลักทรัพย์สงู ขึน้ อีกทัง้ จะมีผลประกอบการโดยรวมทีด่ ขี น้ึ จากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้ค่าธรรมเนียม
อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งคาดว่าประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั ในทันทีภายหลังการควบรวมกิจการจะยังไม่เพียง
พอทีจ่ ะส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงสถานะเครดิตของธนาคาร
ธนาคารเกียรตินาคินขยายธุรกิจโดยเน้นสินทรัพย์ทม่ี คี ุณภาพดีรวมทัง้ ได้กาหนดนโยบายสินเชื่อ
และเกณฑ์การอนุมตั สิ นิ เชือ่ ทีม่ คี วามเข้มงวดมากยิง่ ขึน้ ส่งผลให้สนิ เชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารลดลง
อย่างต่อเนื่องจาก 5.4 พันล้านบาทในปี 2552 มาอยู่ท่ี 5.0 พันล้านบาทในปี 2553 และ 4.7 พันล้านบาท
ในปี 2554 อัตราส่วนสิน เชื่อ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมลดลงจาก 6.2% ในปี 2552 มาอยู่ท่ี
4.6% ในปี 2553 และ 3.5% ในปี 2554 ในขณะเดีย วกัน ธนาคารมีส ิน ทรัพ ย์ท่ไี ม่ก่อ ให้เ กิดรายได้
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เครดิ ตวาระ (CreditUpdate) เป็ นขัน้ ตอนหนึง่ ในกระบวนการทบทวนอันดับเครดิตขององค์กรหรือตราสารหนี้ททริ
ี ่ สเรทติ้งได้ประกาศผลไปแล้ว ซึง่ โดยปกติการทบทวนดังกล่าวจะกระทาตลอดอายุของ
สัญญาหรือตราสาร และสรุปผลเมือครบรอบปี
่
ในระหว่างนัน้ หากหน่วยงานดังกล่าวออกตราสารหนี้ใหม่ หรือเมือมี
่ เหตุการณ์สาคัญทีอาจมี
่ ผลกระทบต่อธุ รกิจหรือการเงินของหน่วยงานนัน้ ๆ และมีขอ้ มูลผลกระทบ
เพียงพอทีจะปรั
่ บอันดับเครดิต หรือเมือมี
่ เหตุให้ต้องยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรทติ้งจะประกาศ "เครดิตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอันดับเครดิตอาจ "เพิม่ ขึน้ " (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม"
(Affirmed) หรือ "ยกเลิก" (Cancelled)

(ประกอบด้วยสินเชือ่ จัดชัน้ ทีค่ า้ งชาระเกิน 3 เดือน ยอดคงค้างสินเชือ่ ทีป่ รับโครงสร้างหนี้ และสินทรัพย์รอการขาย) คิดเป็น 6.0% ของสินทรัพย์รวมในปี 2554
โดยลดลงจาก 9.9% ในปี 2552 และ 9.0% ในปี 2553 นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการให้สนิ เชื่อแก่โครงการพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือ ต่า (Sub-prime)
ซึง่ จัดเป็นสินเชื่อทีม่ คี วามเสีย่ งสูงด้วย ทัง้ นี้ สินเชื่อด้อยคุณภาพในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างยังคงอยู่ในระดับสูงคิดเป็ น 12.4% ณ สิ้นปี 2554
อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังดารงเงินกองทุนและสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ไว้เพียงพอทีจ่ ะรองรับความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ โดยมี
สินทรัพย์ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้คดิ เป็น 0.41 เท่าของเงินกองทุนซึง่ รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ปรับตัวดีขน้ึ จากระดับ 0.61 เท่าในปี 2552 นอกจากนี้ อัตราส่วน
สารองหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชือ่ ด้อยคุณภาพของธนาคารยังเพิม่ ขึน้ จาก 69.7% ในปี 2552 เป็น 85.1% ในปี 2553 และเป็น 108.0% ในปี 2554 ด้วย อย่างไรก็
ตาม ธนาคารอาจมีสนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพเพิม่ ขึน้ อันเป็นผลจากเหตุอุทกภัยเมือ่ ปลายปี 2554 แต่คาดว่าจะเป็นการเพิม่ ขึน้ เพียงชัวคราวและอยู
่
่ในระดับที่สามารถ
บริหารจัดการได้
ธนาคารสามารถสร้างรายได้ ท่สี ูงขึ้น และรักษาระดับผลตอบแทนในระดับสูง จากธุร กิจหลักของธนาคาร อีก ทัง้ ยัง สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ต้นทุนทางการเงินของธนาคารในปี 2554 สูงขึน้ ตามการเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด นอกจากนี้ ธนาคารยังตัง้
สารองหนี้สงสัยจะสูญเพิม่ ขึน้ เพื่อรองรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ปลายปี ทัง้ นี้ ธนาคารมีกาไรสุทธิในปี 2554 จานวน 2,859 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
1% จาก 2,840 ล้านบาทในปี 2553 โดยมีอตั ราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่ และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ถัวเฉลีย่ ในปี 2554
เท่ากับ 1.7% และ12.8% ตามลาดับ ซึง่ ลดลงจาก 2.1% และ 14.6% ในปี 2553 นอกจากนี้ ธนาคารยังอาจได้รบั ผลกระทบจากค่าธรรมเนียมใหม่ทค่ี านวณจาก
ฐานเงินฝากและตั ๋วแลกเงินซึ่งจะต้องนาส่งธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อชาระคืนภาระหนี้สนิ ของกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน อันจะ
ส่งผลให้ตน้ ทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ และกระทบต่อความสามารถในการทากาไรของธนาคารได้ในอนาคต
ในส่วนของสภาพคล่องและแหล่งเงินทุนนัน้ ธนาคารมีความเสีย่ งด้านสภาพคล่องในระดับหนึ่ง อันเกิดจากความไม่สมั พันธ์กนั ของโครงสร้างสินทรัพย์
และหนี้สนิ ทีจ่ ะครบกาหนดชาระคืนภายใน 12 เดือน อีกทัง้ ธนาคารยังคงพึง่ พิงแหล่งเงินทุนจากลูกค้ารายใหญ่ซ่งึ มีความผันผวนได้ง่าย ณ สิ้นปี 2554 แหล่ง
เงินทุนของธนาคารประกอบด้วยเงินกูย้ มื ทีเ่ ป็นตั ๋วแลกเงินซึง่ คิดเป็ น 49% ของเงินรับฝากรวมตั ๋วแลกเงิน เงินฝากประจา 42% และเงินฝากกระแสรายวันและ
ออมทรัพย์ 9% อย่างไรก็ดี ธนาคารมีแผนทีจ่ ะเพิม่ ฐานบัญชีเงินฝากจากลูกค้ารายย่อยเพือ่ ให้แหล่งเงินทุนมีการกระจายตัวและมีเสถียรภาพดียงิ่ ขึน้ นอกจากนี้
การลดวงเงินคุม้ ครองเงินฝากจาก 50 ล้านบาทเป็ น 1 ล้านบาทในเดือนสิงหาคม 2555 นี้อาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแกร่งทางการเงินและเสถียรภาพของ
แหล่งเงินทุนของธนาคารได้ดว้ ยเช่นกัน
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนจากอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร ะดับ 15.4% ในปี 2554 เพิม่ ขึ้นจาก 15.2% ในปี 2553
สาหรับอัตราส่วนของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ต่อสินทรัพย์รวมนัน้ ลดลงเล็กน้อยจาก 14.7% ในปี 2553 มาอยู่ท่ี 12.5% ในปี 2554 อันเป็ นผลมาจากการขยายตัวของ
สินเชือ่ ธนาคารมีสนิ เชือ่ ทีม่ คี วามเสีย่ งและผลตอบแทนสูงโดยเฉพาะสินเชือ่ โครงการทีอ่ ยู่อาศัย ดังนัน้ การดารงเงินกองทุนและสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่
แข็งแกร่งเพียงพอจึงเป็นสิง่ จาเป็นเพือ่ รองรับความเสียหายทีม่ อิ าจคาดการณ์ได้ในภาวะถดถอยทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Positive” หรือ “บวก” สะท้อนการคาดการณ์ว่าธนาคารจะสามารถรักษาระดับการเติบโตทางธุรกิจและความสามารถในการทา
กาไรเอาไว้ได้ในระยะกลาง อีกทัง้ ยังสะท้อนถึงความสามารถของธนาคารในการควบคุมคุณภาพสินเชื่อและดารงเงินกองทุนทีเ่ พียงพอเพื่อรองรับความเสีย่ ง
จากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและการเงินในอนาคต สิง่ ทีย่ งั คงต้องระมัดระวัง 3 ประการได้แก่ ผลกระทบทีอ่ าจเกิดจากเหตุอุทกภัย ความเสีย่ งด้าน
เสถีย รภาพของฐานเงิน ฝากรายย่ อ ยหลัง กฎหมายคุ้มครองเงิน ฝากมีผ ลสมบูร ณ์ ในเดือ นสิง หาคม 2555 และต้น ทุ น ทางการเงิน ที่อ าจเพิ่มสูงขึ้น ทัง้ นี้
ความสามารถในการดารงไว้ซง่ึ จุดแข็งของธนาคาร รวมทัง้ การรักษาฐานเงินทุนทีม่ เี สถียรภาพด้วยต้นทุนทีเ่ หมาะสมยังต้องการเวลาในการพิสจู น์ต่อไป

ธนาคารเกียรติ นาคิ น จากัด (มหาชน) (KK)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
KK127A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 2,493 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2555
KK12OA: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2555
KK142A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 2,905 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2557
KK16DA: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 975 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559
KK187A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 240 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561
KK18DA: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 625 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561
KK18DB: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 10 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561
หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันในวงเงินไม่เกิน 2,485 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2557
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

AAAAAAAAAPositive
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© บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด สงวนลิขสิทธิ ์ พ.ศ. 2555 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับ
เครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อแต่เพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยมิได้รบั อนุญาต การจัดอันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซ้อื ขาย หรือ
ถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสีย่ งหรือความน่ าเชื่อถือของตราสารหนี้นัน้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้ม ิ ได้เป็ นคาแนะนา
เกีย่ วกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ ดั ทา หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการ
ด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผูร้ บั ข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูล
ทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด จึงไม่รบั ประกั นความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
ใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการ
ละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี ารจัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating
information/rating_criteria.html
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