
       
 

 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 2,000 ล้านบาททีร่ะดบั “A-” ดว้ยเช่นกนั อนัดบัเครดติสะทอ้นสถานะทางธุรกจิและการเงนิของ
ธนาคารทีป่รบัตวัดขี ึน้ รวมถงึคณะผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์ การบรหิารความเสีย่งในระดบัทีย่อมรบัได ้
คุณภาพสนิทรพัยท์ีด่ขี ึน้ และฐานเงนิกองทุนที่มคีวามแขง็แกร่ง อย่างไรกต็าม อนัดบัเครดติถูกลดทอน
จากมลูค่าเครอืข่ายธุรกจิ (Franchise Value) ในระดบัปานกลางของธนาคาร และเครอืข่ายทีน้่อยกว่า
เมือ่เทยีบกบัธนาคารขนาดใหญ่ นอกจากนี้ การเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิและการเมอืง รวมทัง้
การแขง่ขนัในธุรกจิธนาคารพาณชิยแ์ละธุรกจิหลกัทรพัยท์ีท่วคีวามรุนแรงยิง่ขึน้อาจส่งผลกระทบต่อการ
เตบิโตทางธุรกจิและความสามารถในการท าก าไรของธนาคารในอนาคต 
 ธนาคารเกยีรตินาคนิเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยทีม่ขีนาดของสนิทรพัย์ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 11 จาก
ทัง้สิ้น 15 แห่ง โดยมสี่วนแบ่งการตลาดของสนิทรพัย์ที ่1.8% สนิเชื่อ 1.8% และเงนิรบัฝาก 1.3% ณ 
เดือนมถุินายน 2555 ธนาคารมคีวามช านาญในธุรกจิหลกั อันได้แก่ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อ
โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั และธุรกจิบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ สนิเชื่อรวมของธนาคารเตบิโตขึ้น 
13% จาก 135.7 พนัลา้นบาทในปี 2554 เป็น 154.1 พนัลา้นบาท ณ สิ้นเดอืนมถุินายน 2555 โดยไดร้บั
แรงหนุนจากการเติบโตของยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ รวมทัง้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจาก
ภาครฐั ธนาคารมสีนิเชือ่เช่าซื้อรถยนต์คดิเป็นสดัส่วน 75% ในขณะทีส่นิเชื่อพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยั
และสนิเชือ่ประเภทอื่น ๆ มสีดัส่วน 25% ณ เดอืนมถุินายน 2555 ธนาคารมสีนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ทัง้สิ้น 
115.5 พนัลา้นบาท ขยายตวัเพิม่ขึน้ 15% จาก 100.8 พนัลา้นบาทในปี 2554 ส่วนสนิเชื่อกลุ่มพฒันา
อสงัหารมิทรพัย์และก่อสร้างเติบโตเพิม่ขึ้น 12% จาก 23.3 พนัลา้นบาทในปี 2554 เพิม่ขึน้เป็น 26.1 
พนัลา้นบาท ณ สิน้เดอืนมถุินายน 2555 
 ธนาคารประสบความส าเร็จในการควบรวมกิจการกบั บรษิัท ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) ตาม 
กลยุทธ์การเติบโต โดยมผีลวนัที ่13 กนัยายน 2555 ธนาคารได้ท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของ
บรษิทัทุนภทัรด้วยวธิกีารแลกหุน้ (Share Swap) ทัง้นี้ บรษิัททุนภทัรประกอบธุรกจิหลกัทรพัย์โดยมี
ปรมิาณการซื้อขายหลกัทรพัย์ ณ เดอืนสงิหาคม 2555 มากเป็นอนัดบั 10 จากบรษิทัหลกัทรพัย์ทัง้สิ้น 
32 แห่ง การควบรวมกจิการในครัง้นี้เพื่อประสานความร่วมมอืในการด าเนินธุรกจิทางการเงนิ โดยคาด
ว่าจะช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นธุรกจิวาณชิธนกจิในตลาดทุนได ้สถานะทางธุรกจิและ
การเงนิคาดว่าจะดขีึน้ในระยะยาวหากธนาคารประสบความส าเรจ็ในการไดร้บัประโยชน์จากการผสาน
ความร่วมมอืภายในกลุ่ม อย่างไรกต็าม ประโยชน์ในทนัทภีายหลงัการควบรวมกจิการคาดว่าจะยงัไม่
เพยีงพอทีจ่ะส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงสถานะเครดติของธนาคาร 
 ธนาคารขยายธุรกจิโดยเน้นสนิทรพัยค์ุณภาพด ีโดยก าหนดนโยบายสนิเชื่อและเกณฑ์การอนุมตัิ
สนิเชือ่ทีม่คีวามเขม้งวดยิง่ขึน้ สนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพของธนาคารลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 8.2 พนัลา้นบาท
ในปี 2550 มาอยู่ที่ 4.7 พนัลา้นบาทในปี 2554 อย่างไรกต็าม ปรมิาณสนิเชื่อดอ้ยคุณภาพเพิม่ขึน้เป็น 
5.2 พนัลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ของปี 2555 อนัเป็นผลสบืเนื่องจากเหตุอุทกภยัในประเทศไทยช่วง
ปลายปี 2554 กระนัน้ก็ตาม แม้ว่าปรมิาณสินเชื่อด้อยคุณภาพจะเพิม่ขึ้น แต่อตัราส่วนสนิเชื่อที่ไม่
ก่อให้เกดิรายได้ต่อสนิเชื่อรวมยงัอยู่ในสถานะที่ควบคุมได้ โดยลดลงจาก 6.2% ในปี 2552 มาอยู่ที ่
3.5% ในปี 2554 และ 3.4% ในเดอืนมถุินายน 2555 ในขณะเดยีวกนั ธนาคารมสีนิทรพัย์ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิ
รายได ้(ประกอบดว้ยสนิเชื่อจดัชัน้ที่คา้งช าระเกนิ 3 เดอืน ยอดคงค้างสนิเชื่อทีป่รบัโครงสรา้งหนี้ และ

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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สนิทรพัยร์อการขาย) คดิเป็น 5.0% ของสนิทรพัยร์วม ณ สิน้เดอืนมถุินายน 2555 โดยลดลงจาก 6.0% ในปี 2554 ธนาคารใหส้นิเชือ่พฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยั
แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งมคีวามเสี่ยงค่อนขา้งสูง สนิเชื่อด้อยคุณภาพในภาคอสงัหารมิทรพัย์และก่อสร้างยงัคงอยู่ในระดบัสูงคดิเป็น 
10.7% ณ เดอืนมถุินายน 2555 อย่างไรกต็าม ธนาคารยงัด ารงเงนิกองทุนและส ารองหนี้สงสยัจะสญูไวเ้พยีงพอเพือ่รองรบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากสนิทรพัย์
ดอ้ยคุณภาพ โดยสดัส่วนของสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพเทยีบกบัเงนิกองทุนซึ่งรวมค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ ดขีึน้จาก 0.61 เท่าในปี 2552 เป็น 0.41 เท่าในปี 2554 
และ 0.39 เท่าในเดอืนมถุินายน 2555 นอกจากนี้ อตัราส่วนส ารองหนี้สงสยัจะสูญต่อสนิเชื่อดอ้ยคุณภาพยงัเพิม่ขึน้จาก 69.7% ในปี 2552 เป็น 85.1% ในปี 
2553 และ 106.9% ในเดอืนมถุินายน 2555 อกีดว้ย  
 ธนาคารสามารถสรา้งรายได้และด ารงผลตอบแทนในระดบัสูงจากธุรกจิหลกั อีกทัง้สามารถควบคุมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานไดเ้ป็นอย่างด ีอย่างไร 
กต็าม ตน้ทุนทางการเงนิของธนาคารสงูขึน้ในปี 2554 จนถงึครึง่ปีแรกของปี 2555 นอกจากนี้ ธนาคารยงัตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสูญเพิม่ขึน้เพื่อรองรบัผลกระทบ
จากเหตุอุทกภยั ทัง้นี้ ธนาคารมกี าไรสุทธปีิ 2554 จ านวน 2,859 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1% จากปีก่อน โดยมอีตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลีย่และ
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่เท่ากบั 1.7% และ12.3% ตามล าดบัในปี 2554 ลดลงจาก 2.1% และ 14.2% ในปี 2553 ธนาคารมกี าไรสุทธิ
ส าหรบังวดหกเดอืนแรกของปี 2555 จ านวน 1,395 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1% จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน ธนาคารไดร้บัผลกระทบจากค่าธรรมเนียมใหม่ทีค่ านวณ
จากฐานเงนิฝากและเงนิกูย้มืระยะสัน้ ซึ่งจะต้องน าส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อช าระคนืภาระหนี้สนิของกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ
สถาบนัการเงนิ (FIDF) อนัจะส่งผลใหต้น้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้และกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคาร 

ในส่วนของสภาพคล่องและแหล่งเงนิทุนนัน้ ธนาคารมคีวามเสีย่งดา้นสภาพคล่องในระดบัหนึ่งอนัเกดิจากความไม่สมัพนัธ์กนัของโครงสรา้งสนิทรพัย์
และหนี้สนิที่จะครบก าหนดช าระคนืภายใน 12 เดอืน ประกอบกบัธนาคารยงัคงพึง่พงิแหล่งเงนิทุนจากลูกคา้รายใหญ่ซึ่งอาจมคีวามผนัผวนไดง้่าย ณ เดอืน
มถุินายน 2555 แหล่งเงนิทุนของธนาคารประกอบดว้ยตัว๋แลกเงนิซึ่งคดิเป็น 31% ของเงนิรบัฝากรวมตัว๋แลกเงนิ เงนิฝากประจ า 51% และเงนิฝากกระแส
รายวนัและออมทรพัย ์(18%) อย่างไรกด็ ีธนาคารมแีผนทีจ่ะเพิม่ฐานบญัชเีงนิรบัฝากจากลกูคา้รายย่อยเพือ่ใหแ้หล่งเงนิทุนมกีารกระจายตวัและมเีสถยีรภาพดี
ยิง่ขึน้  

ธนาคารมฐีานเงนิทุนที่แขง็แกร่ง สะท้อนจากอตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่ระดบั 13.3% และอตัราส่วนเงนิกองทุนรวมที่ระดบั 14.0% ณ เดอืน
มถุินายน 2555 ส าหรบัอตัราส่วนส่วนของผูถ้อืหุน้ต่อสนิทรพัย์รวมนัน้ลดลงเลก็น้อยจาก 12.8% ในปี 2554 มาอยู่ที ่11.1% ณ สิน้เดอืนมถุินายน 2555 อนัเป็น
ผลจากการขยายตวัของสนิเชื่อ ธนาคารมสีนิเชื่อทีม่คีวามเสีย่งและผลตอบแทนสูงโดยเฉพาะสนิเชื่อโครงการทีอ่ยู่อาศยั การด ารงเงนิกองทุนทีแ่ขง็แกร่งและ
ส ารองค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูไวอ้ย่างเพยีงพอจงึเป็นสิง่จ าเป็นเพือ่รองรบัความเสยีหายทีม่อิาจคาดการณ์ไดจ้ากภาวะถดถอยในอนาคต  

 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Positive” หรอื “บวก” สะทอ้นการคาดการณ์ว่าธนาคารจะสามารถรกัษาระดบัการเตบิโตและความสามารถในการท าก าไรเอาไว้
ไดใ้นระยะกลาง รวมทัง้สามารถควบคุมคุณภาพสนิทรพัยแ์ละด ารงเงนิกองทุนอย่างเพยีงพอเพือ่รองรบัความเสีย่งจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกจิและ
การเงนิ สิง่ทีย่งัคงเป็นกงัวลไดแ้ก่ ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้อนัสบืเนื่องจากเหตุอุทกภยั และตน้ทุนทางการเงนิทีอ่าจสูงขึน้อกี ทัง้นี้ ความสามารถในการด ารงไว้
ซึง่จุดแขง็ของธนาคารและการรกัษาฐานเงนิทุนทีม่เีสถยีรภาพไวด้ว้ยตน้ทุนทีเ่หมาะสมยงัคงตอ้งรอการพสิจูน์ต่อไป 

 
 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) (KK) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
KK12OA: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2555                                                                                                 A- 
KK142A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 2,905 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2557                                                                                                 A- 
KK144A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 2,485 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 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายในปี 2557 A-                                                                      
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Positive                                        
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ข้อมูลงบการเงิน* 
หน่วย: ลา้นบาท 

*  งบการเงนิรวม 

**  รวมเงนิลงทนุในสทิธเิรยีกรอ้ง 

*** รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 
หน่วย: % 

*   งบการเงนิรวม 

** ยังไมไ่ดป้รับอัตราสว่นใหเ้ป็นตัวเลขเต็มปี 

*** รวมตั๋วแลกเงนิ 

  --------------------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ----------------------------------- 
 ม.ค.-มิ.ย.  

2555 
2554    2553 2552 2551 2550 

สนิทรพัยร์วม 223,865  189,996  143,107  127,414  114,733  87,227  
เงนิลงทนุในหลกัทรพัย*์* 56,963  32,123  19,070  22,820  7,994  11,348  
เงนิใหส้นิเชื่อและดอกเบีย้คา้งรบั 154,932  136,547  107,899  87,638  81,360  66,670  
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 5,581  5,120  4,235  3,796  3,553  3,064  
เงนิรบัฝาก 106,614  69,040  75,931  76,109  71,156  41,354  
เงนิกูย้มื ***  86,285  91,233  38,510  29,712  23,711  25,673  
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 24,821  24,264  22,118  17,946  17,167  16,932  
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ 3,348  6,476  5,826  5,067  4,503  3,743  
หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ 716  1,278  470  684  990  644  
รายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้ 1,674  3,208  3,353  1,779  1,538  1,865  
ค่าใชจ้า่ยด าเนินงาน 2,640  4,985  4,629  3,063  3,005  2,407  
ก าไรสุทธ ิ 1,395  2,859  2,840  2,229  1,867  2,111  

 ------------------------------------ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ---------------------------------- 
 ม.ค.-มิ.ย. 

2555 
                   2554    2553 2552 2551 2550 

ความสามารถในการท าก าไร       
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 1.62  **              3.89  4.31  4.18  4.46  4.57  
รายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 0.81  **              1.93  2.48  1.47  1.52  2.27  
รายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิาร/รายไดร้วม 11.33  10.85  10.36  9.44  8.68  8.18  
ค่าใชจ้า่ยด าเนินงาน/รายไดร้วม 31.33  34.37  38.19  30.17  32.20  28.72  
ก าไรจากการด าเนินงาน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 0.81  **              2.05  3.02  2.56  2.03  3.12  
ผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 0.67  **              1.72  2.10  1.84  1.85  2.57  
ผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่ 5.68  **            12.33  14.18  12.69  10.95  12.26  
คณุภาพสินทรพัย ์       
เงนิใหส้นิเชื่อทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได้/เงนิใหส้นิเชื่อรวม 3.37  3.47  4.61  6.22  8.68  12.30  
สนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได้/สนิทรพัยร์วม 4.95  5.94  8.88  9.94  12.91  18.26  
หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ/เงนิใหส้นิเชื่อรวมถวัเฉลีย่ 0.49  **              1.05  0.48  0.81  1.34  1.08  
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ/เงนิใหส้นิเชื่อรวม 3.60  3.75  3.93  4.33  4.37  4.60  
โครงสร้างเงินทุน       
ส่วนของผูถ้อืหุน้/สนิทรพัยร์วม 11.09  12.77  15.46  14.08  14.96  19.41  
ส่วนของผูถ้อืหุน้/เงนิใหส้นิเชื่อรวม 16.02  17.77  20.50  20.48  21.10  25.40  
เงนิกองทนุ/สนิทรพัยเ์สีย่ง 14.01  15.40  15.18  16.29  15.42  16.39  
สภาพคล่อง       
เงนิใหส้นิเชื่อรวม/เงนิรบัฝาก*** 100.56  99.89  111.26  90.97  99.57  132.12  
เงนิรบัฝาก***/หนี้สนิรวม 77.40  82.48  80.15  88.00  83.75  71.78  
เงนิใหส้นิเชื่อรวม/สนิทรพัยร์วม 69.21  71.87  75.40  68.78  70.91  76.43  
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