
                            
 

 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 
 ทริสเรทติ้งคงอันดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มปีระกนัชุดปจัจุบนัของ ธนาคารเกยีรตินาคิน 
จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A-” พรอ้มทัง้จดัอนัดบัเครดติหุน้กูไ้ม่มปีระกนัชุดใหม่ของธนาคารในวงเงนิไม่
เกนิ 3,500 ลา้นบาททีร่ะดบั “A-” ดว้ยเช่นกนั อนัดบัเครดติสะทอ้นถงึสถานะทางธุรกจิและผลประกอบการ
ของธนาคารทีด่ขี ึน้ภายหลงัการรวมกจิการกบั บรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) อนัดบัเครดติยงัสะทอ้น
ถงึคณะผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์และฐานเงนิกองทุนทีอ่ยู่ในระดบัสงูดว้ย อย่างไรกต็าม อนัดบัเครดติถูก
ลดทอนลงจากการมสี่วนแบ่งทางการตลาดขนาดเล็ก รวมทัง้เครือข่ายที่มอียู่อย่างจ ากดั ต้นทุนทาง
การเงนิทีเ่พิม่สงูขึน้ และความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงในช่วงเวลาหลงัการรวมกจิการ นอกจากนี้ การ
เปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิและการเมอืง รวมทัง้การแขง่ขนัทีรุ่นแรงในธุรกจิธนาคารพาณิชย์ ธุรกจิ
เช่าซื้อ และธุรกจิหลกัทรพัย์ อาจส่งผลกระทบต่อการเตบิโตทางธุรกจิและความสามารถในการท าก าไร
ของธนาคารในอนาคตไดเ้ช่นกนั 
 ธนาคารเกียรตินาคินเป็นธนาคารขนาดเล็กที่มสีนิทรพัย์รวมใหญ่เป็นอนัดบั 11 จากธนาคาร
พาณิชย์ไทยทัง้สิ้น 15 แห่ง โดย ณ สิ้นปี 2555 มสี่วนแบ่งทางการตลาดของสนิเชื่อที่ 1.9% และ 
เงนิรบัฝากที่ 1.6% ธนาคารสามารถบรหิารธุรกจิหลกัอนัประกอบดว้ยสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สนิเชื่อ
โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั และธุรกจิบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพไดเ้ป็นอย่างดจีากการมคีณะผูบ้รหิาร
ที่มปีระสบการณ์และความเชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม ธนาคารมคีวามเสี่ยงในเรื่องการกระจุกตวัของ
สนิเชื่อ โดยสนิเชื่อส าคญั 2 ประเภทคอื สนิเชื่อเช่าซื้อ (76%) และสนิเชื่อโครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยั 
(17%) มสีดัส่วนรวมกนัมากกว่า 90% ของสนิเชือ่รวม นอกจากนี้ ธนาคารยงัมคีวามเสีย่งดา้นเครดติใน
สินเชื่อกลุ่มลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่ งเป็นกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการหลกั ๆ ของ
ธนาคารดว้ย โดยสนิเชือ่ดงักล่าวจดัเป็นสนิเชือ่ทีม่คีวามเสีย่งดา้นเครดติในระดบักลางถงึสูง สนิเชื่อของ
ธนาคารมกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็และต่อเนื่องดว้ยอตัราการเติบโตเฉลี่ย 21% ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา  
ณ สิน้ปี 2555 ธนาคารมสีนิเชือ่รวมทัง้สิน้ 169.0 พนัลา้นบาท ดว้ยอตัราการเตบิโต 24.5% โดยมปีจัจยั
หนุนส่วนหนึ่งมาจากยอดขายรถยนต์ในประเทศทีเ่พิม่ขึน้และมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิโดยภาครฐั 
 ธนาคารประสบความส าเร็จในการรวมกิจการกับบริษัททุนภัทรและบริษัทย่อยคือ บริษัท
หลกัทรพัย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) ตามแผนกลยุทธ์การเติบโต โดยมผีลเมื่อวนัที่ 13 กนัยายน 2555 
ทัง้นี้ บล. ภทัรซึ่งถือหุน้ทัง้หมดโดยบรษิทัทุนภทัร เป็นบรษิทันายหน้าค้าหลกัทรพัย์ชัน้น าของไทย 
บรษิทัมมีลูค่าการซื้อขายหลกัทรพัย์ในปี 2555 มากเป็นอนัดบั 9 จากบรษิทัหลกัทรพัย์ทัง้สิ้น 33 แห่ง 
บล. ภทัรมคีวามเชีย่วชาญในธุรกจิดา้นตลาดทุน โดยเฉพาะธุรกจินายหน้าคา้หลกัทรพัย์และวาณิชธน
กจิ ส่งผลใหธ้นาคารมศีกัยภาพทางการแขง่ขนัในธุรกจิตลาดทุนเพิม่มากขึน้ และสามารถใหบ้รกิารทาง
การเงนิแก่ลกูคา้ไดอ้ย่างครบวงจร นอกจากนี้ โครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มเกยีรตนิาคนิ-ภทัรยงักระจายตวั
ไดด้ยีิง่ข ึน้จากรายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้ในธุรกจิตลาดทุน อย่างไรกต็าม ภายหลงัการรวมกจิการ ธนาคารยงั
ต้องเผชญิกบัความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองค์กร ทัง้นี้  สถานะทางธุรกิจและ
การเงนิของธนาคารในระยะกลางจะดยีิง่ขึน้หากธนาคารประสบความส าเร็จในการผสานความร่วมมอื
ภายในกลุ่ม 
 ธนาคารมุง่เน้นการเตบิโตดว้ยสนิทรพัย์คุณภาพด ีโดยไดพ้ฒันาระบบบรหิารความเสีย่งดว้ยการ
ใช้นโยบายสนิเชื่อและเกณฑ์อนุมตัิสนิเชื่อที่มคีวามเขม้งวด ส่งผลให้สนิเชื่อด้อยคุณภาพลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงปี 2552-2554 โดยลดลงจาก 5.4 พนัล้านบาทในปี 2552 เป็น 4.7 พนัล้านบาทในปี 
2554 อย่างไรกต็าม ในปี 2555 สนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพเพิม่ขึน้เป็น 5.6 พนัลา้นบาทซึง่ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
อุทกภยัครัง้ใหญ่ในประเทศไทยในช่วงปลายปี 2554 แมว้่าสนิเชื่อดอ้ยคุณภาพจะเพิม่ขึน้ แต่อตัราส่วน
สนิเชื่อด้อยคุณภาพต่อสนิเชื่อรวมยงัอยู่ในระดบัทีค่วบคุมได ้โดยลดลงจาก 6.2% ในปี 2552 มาอยู่ที ่

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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     23 เมษายน 2556 

3.3% ในปี 2555 กระนัน้กต็าม อตัราส่วนดงักล่าวยงัคงสงูกว่าธนาคารพาณชิยข์นาดเลก็อื่น ๆ และสงูกว่าค่าเฉลีย่ของระบบธนาคารพาณชิยไ์ทย ธนาคารด ารง
เงนิกองทุนเพือ่รองรบัความเสีย่งจากสนิทรพัย์ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้(ประกอบดว้ยสนิเชื่อจดัชัน้ทีค่า้งช าระเกนิ 3 เดอืน ยอดคงคา้งสนิเชื่อทีป่รบัโครงสรา้งหนี้ 
และสนิทรพัยร์อการขาย) ไวอ้ย่างเพยีงพอ ทัง้นี้ อตัราส่วนสนิทรพัย์ดอ้ยคุณภาพต่อเงนิกองทุนซึ่งรวมค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญปรบัตวัดขี ึน้ โดยลดลงจาก 95% 
ในปี 2552 เหลอื 44% ในปี 2555 

สถานะทางการเงนิของธนาคารอยู่ในระดบัที่ดขี ึน้ โดยในปี 2555 ธนาคารมกี าไรสุทธกิ่อนหกัภาษีจ านวน 4.0 พนัลา้นบาท เพิม่ขึน้ 18% จากปีก่อน 
เป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของทัง้รายไดด้อกเบี้ยและรายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบี้ย รวมทัง้การควบคุมค่าใชจ้่ายด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบี้ยปรบัตวั
เพิม่ขึน้อย่างมากจากรายไดข้องบรษิทัทุนภทัรและ บล. ภทัร อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลีย่และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 
ถวัเฉลีย่เท่ากบั 1.6% และ 11.8% ตามล าดบั เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก 1.4% และ 9.8% ในปี 2554 อย่างไรกต็าม แมว้่าธนาคารจะสามารถรกัษาระดบัผลตอบแทน
ทีส่งูจากธุรกจิหลกัไวไ้ด ้แต่ธนาคารยงัคงมตีน้ทุนทางการเงนิทีส่งูทีสุ่ดในระบบ และตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้นี้ท าใหส้่วนต่างอตัราดอกเบีย้ของธนาคารลดลง โดยต้นทุน
ในปี 2555 เพิม่ขึน้จากระดบัอตัราดอกเบี้ยในตลาดทีสู่งขึน้อนัเป็นผลจากการแข่งขนัระดมเงนิฝาก รวมทัง้การเพิม่ขึน้ของอตัราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่
เรยีกเกบ็จากเงนิฝากและเงนิกูย้มืระยะสัน้ ตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ยงัสะทอ้นถงึความสามารถทางการแขง่ขนัของธนาคารทีล่ดลงเมือ่เทยีบกบัคู่แข่ง ทัง้นี้ ธนาคารอาจ
ลงทุนในสนิทรพัยท์ีม่คีวามเสีย่งและผลตอบแทนสูงขึน้เพื่อท าใหส้่วนต่างอตัราดอกเบี้ยเพิม่ขึน้ แต่ในขณะเดยีวกนั จะส่งผลใหส้ถานะความเสีย่งของธนาคาร
เพิม่ขึน้ดว้ยเช่นกนั  

ในส่วนของสภาพคล่องและเงนิทุนนัน้ ธนาคารมคีวามเสีย่งดา้นสภาพคล่องในระดบัหนึ่งจากความไม่สมดุลระหว่างโครงสรา้งสนิทรพัย์และหนี้สนิทีจ่ะ
ครบก าหนดภายใน 12 เดอืน โครงสรา้งเงนิทุนของธนาคารเปลีย่นแปลงไปโดยมกีารระดมเงนิทุนจากฐานเงนิฝากมากขึน้เนื่องจากการระดมทุนดว้ยตัว๋แลกเงนิ
มตีน้ทุนสงูขึน้ ทัง้นี้ ธนาคารยงัคงพึง่พงิแหล่งเงนิทุนจากกลุ่มลกูคา้รายใหญ่ซึง่จดัว่าเป็นแหล่งเงนิทุนทีม่คีวามอ่อนไหวและผนัผวนไดง้่าย อย่างไรกด็ ีธนาคาร
มนีโยบายเพิม่จ านวนบญัชเีงนิฝากรายย่อยเพือ่ใหแ้หล่งเงนิทุนมกีารกระจายตวัและมเีสถยีรภาพดยีิง่ขึน้ 

ฐานเงนิทุนของธนาคารยงัคงแขง็แกร่ง โดยในปี 2555 ธนาคารมอีตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 เท่ากบั 14.01% และอตัราส่วนเงนิกองทุนรวมเท่ากบั 
14.69% แมว้่าระดบัเงนิกองทุนจะลดลงเลก็น้อยจากปี 2554 (เงนิกองทุนชัน้ที ่1 เท่ากบั 14.70% และเงนิกองทุนรวมเท่ากบั 15.40%) แต่ยงัคงสูงกว่าระดบั
เงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 4.25% และ 8.50% ตามล าดบั อีกทัง้ยังคาดว่าเงนิกองทุนของธนาคารจะเพยีงพอตามเกณฑ์ 
BASEL III นอกจากนี้ อตัราส่วนของส่วนของผูถ้อืหุน้ต่อสนิทรพัยข์องธนาคารเพิม่ขึน้จาก 12.8% ในปี 2554 เป็น 14.3% ในปี 2555 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการ
รวมกจิการกบับรษิัททุนภทัร ทัง้นี้ จากการที่ธนาคารมสีินเชื่อที่มคีวามเสี่ยงและผลตอบแทนสูงโดยเฉพาะสนิเชื่อโครงการพฒันาที่อยู่อาศยั การด ารง
เงนิกองทุนและส ารองค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูทีแ่ขง็แกร่งเพยีงพอจงึเป็นสิง่จ าเป็น เพื่อรองรบัความเสีย่งในช่วงภาวะถดถอยจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิ
และการเงนิ  

 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Positive” หรอื “บวก” สะทอ้นการคาดการณ์ว่า ธนาคารจะไดป้ระโยชน์จากการรวมกจิการเพื่อทีจ่ะเตบิโตไดอ้ย่างต่อเนื่อง และ
รกัษาระดบัความสามารถในการท าก าไรได้ในระยะกลาง อีกทัง้ยงัสะท้อนความสามารถในการควบคุมคุณภาพสนิทรพัย์ รวมทัง้การรกัษาฐานเงนิทุนที่มี
เสถยีรภาพไวไ้ดด้ว้ยตน้ทุนทีเ่หมาะสม และด ารงเงนิกองทุนอย่างเพยีงพอเพื่อรองรบัความเสยีหายที่เกนิกว่าระดบัทีค่าดการณ์ไวจ้ากความเสีย่งในช่วงภาวะ
ถดถอยในอนาคต ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งยงัคงตดิตามความเคลื่อนไหวภายหลงัการรวมกจิการ ทัง้ในเรื่องการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งองค์กรและรูปแบบการด าเนิน
ธุรกจิของธนาคาร 

 
 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) (KK) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
KK142A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 2,905 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2557                                                                                                 A- 
KK144A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 2,485 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2557                                                                                                 A-  
KK14OA: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 2,000 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 3,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายในปี 2559 A-                                                                      
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Positive                                        



         

 
  หน้า  3  

  ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

 

     23 เมษายน 2556 

 

ข้อมลูงบการเงิน * 
หน่วย: ลา้นบาท 

*  งบการเงนิรวม   
** รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 
 
 

  ---------------------------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ----------------------------------------- 
 2555 2554    2553 2552 2551 2550 

สนิทรพัยร์วม 233,013  189,996  143,107  127,414  114,733  87,227  
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ 37,624  26,753  12,293  18,219  2,774  4,300  
เงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรบั 170,005  136,547  107,899  87,638  81,360  66,670  
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 6,172  5,120  4,235  3,796  3,553  3,064  
เงนิรบัฝาก 153,027  69,040  75,931  76,109  71,156  41,354  
เงนิกูย้มื **  34,592  91,233  38,510  29,712  23,711  25,673  
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 33,198  24,264  22,118  17,946  17,167  16,932  
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ 7,113  6,476  5,826  5,067  4,503  3,743  
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 1,555  1,278  470  684  990  644  
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้ 4,697  3,208  3,353  1,779  1,538  1,865  
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน 6,222  4,985  4,629  3,063  3,005  2,407  
ก าไรสุทธ ิ 3,391  2,273  2,840  2,229  1,867  2,111  



         

 
  หน้า  4  

  ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 

หน่วย: % 

*  งบการเงนิรวม 
** อตัราสว่นเฉพาะของธนาคาร   
*** รวมตัว๋แลกเงนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ------------------------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม --------------------------------------- 
 2555                   2554    2553 2552 2551 2550 

ความสามารถในการท าก าไร       
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 3.36  3.89  4.31  4.18  4.46  4.57  
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 2.22  1.93  2.48  1.47  1.52  2.27  
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร/รายไดร้วม 13.44  10.85  10.36  9.44  8.68  8.18  
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน/รายไดร้วม 32.49  34.37  38.19  30.17  32.20  28.72  
ก าไรจากการด าเนินงาน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 1.91  2.05  3.02  2.56  2.03  3.12  
ผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 1.60  1.36  2.10  1.84  1.85  2.57  
ผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่ 11.80  9.80  14.18  12.69  10.95  12.26  
คณุภาพสินทรพัย ์       
เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม 3.31  3.47  4.61  6.22  8.68  12.30  
สนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได/้สนิทรพัยร์วม 6.28  8.45  13.03  15.40  19.12  24.38  
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวมถวัเฉลีย่ 1.01  1.05  0.48  0.81  1.34  1.08  
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวม 3.63  3.75  3.93  4.33  4.37  4.60  
โครงสร้างเงินทุน       
ส่วนของผูถ้อืหุน้/สนิทรพัยร์วม 14.25  12.77  15.46  14.08  14.96  19.41  
ส่วนของผูถ้อืหุน้/เงนิใหส้นิเชือ่รวม 19.53  17.77  20.50  20.48  21.10  25.40  
เงนิกองทุน/สนิทรพัยเ์สีย่ง** 14.69  15.40  15.18  16.29  15.42  16.39  
สภาพคล่อง       
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/เงนิรบัฝาก*** 102.94  99.89  111.26  90.97  99.57  132.12  
เงนิรบัฝาก***/หนี้สนิรวม 82.65  82.48  80.15  88.00  83.75  71.78  
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/สนิทรพัยร์วม 72.96  71.87  75.40  68.78  70.91  76.43  

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
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