
       
 

 เครดิตวาระ  (CreditUpdate) เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององคก์รหรอืตราสารหนี้ทีท่รสิเรทติ้งไดป้ระกาศผลไปแลว้ ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักลา่วจะกระท าตลอดอายุของ
สญัญาหรอืตราสาร และสรปุผลเมือ่ครบรอบปี ในระหวา่งนัน้หากหน่วยงานดงักลา่วออกตราสารหนี้ใหม ่หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มลูผลกระทบ
เพยีงพอทีจ่ะปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้้องยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แกส่าธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึน้" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" 
(Affirmed) หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled) 

 

เหตผุล 
 ทริสเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มปีระกนัชุดปจัจุบนัของ ธนาคารเกียรตินาคิน 
จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A-” พรอ้มทัง้จดัอนัดบัเครดติหุน้กูไ้ม่มปีระกนัชุดใหม่ของธนาคารในวงเงนิไม่
เกนิ 2,485 ลา้นบาททีร่ะดบั “A-” ด้วยเช่นกนั อนัดบัเครดติสะท้อนสถานะทางธุรกจิและการเงนิของ
ธนาคารทีป่รบัตวัดขี ึน้ รวมถงึคณะผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์ การบรหิารความเสีย่งในระดบัทีย่อมรบัได ้
คุณภาพสนิทรพัย์ทีด่ขี ึน้ และฐานเงนิกองทุนที่มคีวามแขง็แกร่ง อย่างไรกต็าม อนัดบัเครดติลดทอนลง
จากการทีธ่นาคารมมีลูค่าเครอืขา่ยธุรกจิ (Franchise Value) ในระดบัปานกลาง รวมถงึการมเีครอืข่ายที่
น้อยกว่าเมื่อเทยีบกบัธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และความไม่แน่นอนของการเคลื่อนย้ายเงนิฝาก
ภาคเอกชนภายหลังการลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
นอกจากนี้ การเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิและการเมอืง รวมทัง้การแขง่ขนัในธุรกจิธนาคารพาณชิย์
และธุรกจิหลกัทรพัยท์ีท่วคีวามรุนแรงยิง่ขึน้อาจส่งผลกระทบต่อการเตบิโตทางธุรกจิและความสามารถ
ในการท าก าไรของธนาคารไดใ้นอนาคต 
 ธนาคารเกยีรตินาคนิเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยทีม่ขีนาดของสนิทรพัย์ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 11 จาก
ทัง้สิ้น 15 แห่ง ณ สิ้นเดอืนธนัวาคม 2554 ธนาคารมสี่วนแบ่งการตลาดของสินทรพัย์ 1.6% สนิเชื่อ 
1.7% และเงนิรบัฝาก 0.9% ธนาคารมคีวามช านาญในธุรกจิหลกัอนัประกอบด้วยธุรกจิสนิเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์ สนิเชือ่โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั และธุรกจิบรหิารสนิทรพัย์ ส าหรบัธุรกจิสนิเชื่อนัน้ แมจ้ะเกดิ
เหตุอุทกภยัครัง้ใหญ่ในช่วงปลายปี 2554 ทีผ่่านมา แต่สนิเชื่อของธนาคารยงัคงขยายตวัเพิม่ขึน้ 26% 
อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเติบโตของยอดขายรถยนต์ภายในประเทศและการขยายตัวของภาวะ
เศรษฐกจิในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2554 ด้วยยอดสนิเชื่อคงคา้งในปี 2554 ทัง้สิ้น 135.7 พนัล้าน
บาท โดยธนาคารมสีนิเชือ่เช่าซื้อรถยนต์คดิเป็นสดัส่วน 74% ในขณะทีส่นิเชือ่พฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยั
และสนิเชื่อประเภทอื่น ๆ มสีดัส่วน 26% ทัง้นี้ ณ สิ้นปี 2554 มยีอดคงค้างของสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ทัง้สิ้น 100.8 พนัลา้นบาท ดว้ยอตัราการขยายตวัที ่31% เทยีบกบั 77.0 พนัลา้นบาทในปี 2553 ส่วน
สนิเชื่อธุรกจิกลุ่มพฒันาอสงัหารมิทรพัย์และก่อสรา้งมกีารเตบิโตเพิม่ขึน้ 13% จาก 20.6 พนัลา้นบาท
เมือ่สิน้ปี 2553 เพิม่ขึน้เป็น 23.3 พนัลา้นบาทในปี 2554 
 ธนาคารได้ลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงร่วมกิจการกบั บรษิัท ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) ในเดอืน
ธนัวาคม 2554 ตามกลยุทธ์การเตบิโตของธนาคาร ทัง้นี้ บรษิทัทุนภทัรประกอบธุรกจิหลกัทรพัย์โดยมี
มลูค่าการซื้อขายหลกัทรพัยใ์นปี 2554 มากเป็นอนัดบั 8 จากบรษิทัหลกัทรพัย์ 33 แห่ง การร่วมกจิการ
ในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อร่วมมอืกนัด าเนินธุรกิจการเงนิ โดยธนาคารจะท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์
ทัง้หมดของบรษิทัทุนภทัรดว้ยวธิกีารแลกหุน้ (Share Swap) ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการไดใ้นไตรมาสที ่3 
ของปี 2555 ทัง้นี้ หากการร่วมกจิการประสบความส าเรจ็ธนาคารจะมขีดีความสามารถในการแข่งขนัใน
ธุรกจิหลกัทรพัยส์งูขึน้ อกีทัง้จะมผีลประกอบการโดยรวมทีด่ขี ึน้จากการเพิม่ขึน้ของรายไดค้่าธรรมเนียม 
อย่างไรกต็าม ทรสิเรทติ้งคาดว่าประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัในทนัทภีายหลงัการควบรวมกจิการจะยงัไม่เพยีง
พอทีจ่ะส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงสถานะเครดติของธนาคาร 
 ธนาคารเกยีรตนิาคนิขยายธุรกจิโดยเน้นสนิทรพัยท์ีม่คีุณภาพดรีวมทัง้ไดก้ าหนดนโยบายสนิเชื่อ
และเกณฑก์ารอนุมตัสินิเชือ่ทีม่คีวามเขม้งวดมากยิง่ขึน้ ส่งผลใหส้นิเชื่อดอ้ยคุณภาพของธนาคารลดลง
อย่างต่อเนื่องจาก 5.4 พนัลา้นบาทในปี 2552 มาอยู่ที ่5.0 พนัลา้นบาทในปี 2553 และ 4.7 พนัลา้นบาท
ในปี 2554 อตัราส่วนสนิเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสนิเชื่อรวมลดลงจาก 6.2% ในปี 2552 มาอยู่ที ่
4.6% ในปี 2553 และ 3.5% ในปี 2554 ในขณะเดียวกนั ธนาคารมสีินทรพัย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้

อนัดบัเครดิตองคก์ร:  A- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Positive 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ีใหม่: A- 
อนัดบัเครดิตในอดีต: 
วนัท่ี องคก์ร ตราสารหน้ี  
                     (ไม่มีประกนั/ 
  ด้อยสิทธิ) 
31/03/54 A-/Pos A-/- 
30/11/47 A-/Sta  A-/- 
12/07/47 BBB+/Pos BBB+/- 
21/05/45 BBB+  BBB+/- 
21/06/43 BBB  BBB/- 
06/03/43 BBB/Alert Neg - 
25/11/42 BBB  - 
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  หน้า  2  

  ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

 

        11 เมษายน 2555 

 

(ประกอบดว้ยสนิเชือ่จดัชัน้ทีค่า้งช าระเกนิ 3 เดอืน ยอดคงคา้งสนิเชือ่ทีป่รบัโครงสรา้งหนี้ และสนิทรพัยร์อการขาย) คดิเป็น 6.0% ของสนิทรพัย์รวมในปี 2554 
โดยลดลงจาก 9.9% ในปี 2552 และ 9.0% ในปี 2553 นอกจากนี้ ธนาคารยงัมกีารใหส้นิเชื่อแก่โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืต ่า (Sub-prime) 
ซึง่จดัเป็นสนิเชื่อทีม่คีวามเสีย่งสูงดว้ย ทัง้นี้ สนิเชื่อดอ้ยคุณภาพในกลุ่มพฒันาอสงัหารมิทรพัย์และก่อสรา้งยงัคงอยู่ในระดบัสูงคดิเป็น 12.4% ณ สิ้นปี 2554  
อย่างไรกต็าม ธนาคารยงัด ารงเงนิกองทุนและส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญไว้เพยีงพอทีจ่ะรองรบัความเสี่ยงทีอ่าจเกดิขึ้นจากสนิทรพัย์ดอ้ยคุณภาพ โดยมี
สนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายไดค้ดิเป็น 0.41 เท่าของเงนิกองทุนซึง่รวมค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ ปรบัตวัดขี ึน้จากระดบั 0.61 เท่าในปี 2552 นอกจากนี้ อตัราส่วน
ส ารองหนี้สงสยัจะสญูต่อสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพของธนาคารยงัเพิม่ขึน้จาก 69.7% ในปี 2552 เป็น 85.1% ในปี 2553 และเป็น 108.0% ในปี 2554 ดว้ย อย่างไรก็
ตาม ธนาคารอาจมสีนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพเพิม่ขึน้อนัเป็นผลจากเหตุอุทกภยัเมือ่ปลายปี 2554 แต่คาดว่าจะเป็นการเพิม่ขึน้เพยีงชัว่คราวและอยู่ในระดบัที่สามารถ
บรหิารจดัการได ้
 ธนาคารสามารถสร้างรายได้ที่สูงขึ้นและรกัษาระดบัผลตอบแทนในระดบัสูงจากธุรกจิหลกัของธนาคาร อีกทัง้ยงัสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานไดเ้ป็นอย่างด ีอย่างไรกต็าม ตน้ทุนทางการเงนิของธนาคารในปี 2554 สูงขึน้ตามการเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบี้ยในตลาด นอกจากนี้ ธนาคารยงัตัง้
ส ารองหนี้สงสยัจะสญูเพิม่ขึน้เพื่อรองรบัผลกระทบจากเหตุอุทกภยัทีเ่กดิขึน้เมือ่ปลายปี ทัง้นี้ ธนาคารมกี าไรสุทธใินปี 2554 จ านวน 2,859 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
1% จาก 2,840 ลา้นบาทในปี 2553 โดยมอีตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลีย่และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ถวัเฉลีย่ในปี 2554 
เท่ากบั 1.7% และ12.8% ตามล าดบั ซึง่ลดลงจาก 2.1% และ 14.6% ในปี 2553 นอกจากนี้ ธนาคารยงัอาจไดร้บัผลกระทบจากค่าธรรมเนียมใหม่ทีค่ านวณจาก
ฐานเงนิฝากและตัว๋แลกเงนิซึ่งจะต้องน าส่งธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อช าระคนืภาระหนี้สนิของกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ  อนัจะ
ส่งผลใหต้น้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้และกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคารไดใ้นอนาคต 

ในส่วนของสภาพคล่องและแหล่งเงนิทุนนัน้ ธนาคารมคีวามเสีย่งดา้นสภาพคล่องในระดบัหนึ่งอนัเกดิจากความไม่สมัพนัธ์กนัของโครงสรา้งสนิทรพัย์
และหนี้สนิทีจ่ะครบก าหนดช าระคนืภายใน 12 เดอืน อกีทัง้ธนาคารยงัคงพึง่พงิแหล่งเงนิทุนจากลูกคา้รายใหญ่ซึ่งมคีวามผนัผวนไดง้่าย ณ สิ้นปี 2554 แหล่ง
เงนิทุนของธนาคารประกอบดว้ยเงนิกูย้มืทีเ่ป็นตัว๋แลกเงนิซึง่คดิเป็น 49% ของเงนิรบัฝากรวมตัว๋แลกเงนิ เงนิฝากประจ า 42% และเงนิฝากกระแสรายวนัและ
ออมทรพัย ์9% อย่างไรกด็ ีธนาคารมแีผนทีจ่ะเพิม่ฐานบญัชเีงนิฝากจากลกูคา้รายย่อยเพือ่ใหแ้หล่งเงนิทุนมกีารกระจายตวัและมเีสถยีรภาพดยีิง่ขึน้ นอกจากนี้ 
การลดวงเงนิคุม้ครองเงนิฝากจาก 50 ลา้นบาทเป็น 1 ลา้นบาทในเดอืนสงิหาคม 2555 นี้อาจส่งผลกระทบต่อความแขง็แกร่งทางการเงนิและเสถยีรภาพของ
แหล่งเงนิทุนของธนาคารไดด้ว้ยเช่นกนั 

ธนาคารมฐีานเงนิทุนที่แขง็แกร่งซึ่งสะท้อนจากอตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรพัย์เสี่ยงที่ระดบั 15.4% ในปี 2554 เพิม่ขึ้นจาก 15.2% ในปี 2553 
ส าหรบัอตัราส่วนของส่วนของผูถ้อืหุน้ต่อสนิทรพัย์รวมนัน้ลดลงเลก็น้อยจาก 14.7% ในปี 2553 มาอยู่ที ่12.5% ในปี 2554 อนัเป็นผลมาจากการขยายตวัของ
สนิเชือ่ ธนาคารมสีนิเชือ่ทีม่คีวามเสีย่งและผลตอบแทนสงูโดยเฉพาะสนิเชือ่โครงการทีอ่ยู่อาศยั ดงันัน้ การด ารงเงนิกองทุนและส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญที่
แขง็แกร่งเพยีงพอจงึเป็นสิง่จ าเป็นเพือ่รองรบัความเสยีหายทีม่อิาจคาดการณ์ไดใ้นภาวะถดถอยทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต  

 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Positive” หรอื “บวก” สะทอ้นการคาดการณ์ว่าธนาคารจะสามารถรกัษาระดบัการเตบิโตทางธุรกจิและความสามารถในการท า
ก าไรเอาไวไ้ดใ้นระยะกลาง อกีทัง้ยงัสะทอ้นถงึความสามารถของธนาคารในการควบคุมคุณภาพสนิเชื่อและด ารงเงนิกองทุนทีเ่พยีงพอเพื่อรองรบัความเสีย่ง
จากความไมแ่น่นอนของภาวะเศรษฐกจิและการเงนิในอนาคต สิง่ทีย่งัคงต้องระมดัระวงั 3 ประการไดแ้ก่ ผลกระทบทีอ่าจเกดิจากเหตุอุทกภยั ความเสีย่งดา้น
เสถียรภาพของฐานเงินฝากรายย่อยหลงักฎหมายคุ้มครองเงนิฝากมผีลสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม 2555 และต้นทุนทางการเงินที่อาจเพิ่มสูงขึ้น ทัง้นี้ 
ความสามารถในการด ารงไวซ้ึง่จุดแขง็ของธนาคาร รวมทัง้การรกัษาฐานเงนิทุนทีม่เีสถยีรภาพดว้ยตน้ทุนทีเ่หมาะสมยงัตอ้งการเวลาในการพสิจูน์ต่อไป 

 
 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) (KK) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
KK127A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 2,493 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2555                                                                                                 A- 
KK12OA: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2555                                                                                                 A- 
KK142A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 2,905 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2557                                                                                                A- 
KK16DA: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 975 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559                                                                                                A- 
KK187A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 240 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561 A- 
KK18DA: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 625 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561                                                                                                A- 
KK18DB: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 10 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561                                                                                                A- 
หุน้กูไ้มม่ปีระกนัในวงเงนิไมเ่กนิ 2,485 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายในปี 2557 A-                                                                      
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Positive                                        



         

 
  หน้า  3  

  ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

 

        11 เมษายน 2555 
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© บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2555  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดัอนัดบั
เครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืแต่เพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยมไิดร้บัอนุญาต การจดัอนัดบัเครดิตนี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอื
ถอืตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพยีงความเห็นเกี่ยวกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มิ ไดเ้ป็นค าแนะน า
เกีย่วกบัการลงทนุ หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท า หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการ
ดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มลูดังกล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มูล
ทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกันความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูล
ใดๆ ดงักล่าว และจะไมร่บัผดิชอบต่อความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไมถู่กตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการ
ละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating 
information/rating_criteria.html 
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