
                            
 

 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 
 ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัชุดปจัจุบนัของ ธนาคาร
เกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A-” พรอ้มทัง้จดัอนัดบัเครดติหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั
ชุดใหม่ของธนาคารในวงเงนิไม่เกนิ 1,000 ลา้นบาททีร่ะดบั “A-” ดว้ยเช่นกนั อนัดบัเครดติสะทอ้นถึง
ความส าเร็จในการสรา้งความหลากหลายของธุรกจิภายหลงัการรวมกจิการกบั บรษิทั ทุนภทัร จ ากดั 
(มหาชน) กลายเป็นกลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร (กลุ่มเกยีรตนิาคนิภทัร) อนัดบัเครดติยงัสะทอ้น
ถงึเงนิกองทุนในระดบัสงู รวมทัง้ความเชีย่วชาญของผูบ้รหิารในธุรกจิหลกัของธนาคารอนัไดแ้ก่ธุรกจิเช่า
ซื้อรถยนต์และธุรกจิตลาดทุน อย่างไรก็ตาม อนัดบัเครดติถูกลดทอนจากการมสี่วนแบ่งทางการตลาด
ขนาดเลก็ รวมถงึต้นทุนทางการเงนิทีสู่ง และคุณภาพของสนิเชื่อทีถ่ดถอยลง นอกจากนี้ การชะลอตวั
ของเศรษฐกจิไทยยงัอาจจ ากดัการเตบิโตและความสามารถในการท าก าไรของธนาคารไดอ้กีดว้ย  
 ธนาคารเกยีรตนิาคนิเป็นธนาคารขนาดเลก็ มสีนิทรพัย์ใหญ่เป็นอนัดบั 10 จากธนาคารพาณิชย์
ไทยทัง้สิน้ 16 แห่ง โดย ณ เดอืนมถุินายน 2557 มสี่วนแบ่งทางการตลาดของสนิเชือ่ที ่1.9% และเงนิรบั
ฝากที ่1.5% กลุ่มเกยีรตนิาคนิภทัรสามารถน าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิแก่ลูกคา้ไดอ้ย่าง
ครบวงจร โดยกลุ่มไดม้กีารปรบัโครงสรา้งภายหลงัการรวมกจิการ ซึ่งประกอบดว้ย 2 กลุ่มธุรกจิ ไดแ้ก่ 
ธุรกจิธนาคารพาณิชย์และธุรกจิตลาดทุน การรวมกจิการช่วยเพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนัใน
ธุรกจิตลาดทุนไดอ้ย่างด ีแหล่งรายไดข้องกลุ่มธุรกจิกระจายตัวยิง่ขึน้จากการมรีายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบี้ยใน
ธุรกจิตลาดทุนจ านวนมาก ทัง้นี้ ธนาคารจะมสีถานะทางการเงนิที่ดขี ึ้นหากประสบความส าเร็จในการ
ผสานพลงัร่วมภายในกลุ่ม 
 ณ เดอืนมถุินายน 2557 ธนาคารมสีนิเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรบั 195.3 พนัล้านบาท ธนาคารมี
ความเสีย่งในการกระจุกตวัของสนิเชื่อจากการมสีนิเชื่อขนาดใหญ่เพยีง 2 กลุ่ม ซึ่งไดแ้ก่ สนิเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์ (70% ของสนิเชื่อรวม) และสนิเชื่อพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ (20%) ตัง้แต่ปี 2550 ถงึ 2555 
สนิเชื่อของธนาคารขยายตวัอย่างรวดเร็วด้วยอตัราการเติบโตเฉลี่ย 21% ในช่วง 5 ปี อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากยอดขายรถยนต์ปรบัตวัลดลงในช่วงปี 2556 และครึง่ปีแรกของปี 2557 ส่งผลใหธ้นาคารชะลอ
การเตบิโตในสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ทัง้นี้ สนิเชื่อรวมของธนาคารเพิม่ขึน้ 13% ในปี 2556 และ 6% ณ 
เดอืนมถุินายน 2557 
 ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องธนาคารอยู่ในระดบัสูงโดยมกีารอ านวยสนิเชื่อที่มผีลตอบแทน
และความเสีย่งสงูเพือ่ลดทอนตน้ทุนทางการเงนิทีส่งู ธนาคารมคีวามเสีย่งดา้นเครดติในสนิเชือ่รถยนต์ใช้
แล้ว รวมทัง้สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสินเชื่อการค้าในกลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่นบัเป็นกลุ่มสนิเชือ่ทีม่คีวามเสีย่งในระดบักลางถงึสงู  
 คุณภาพสนิเชื่อของธนาคารถดถอยลงในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา โดยปรมิาณสนิเชื่อด้อยคุณภาพ
เพิม่ขึน้จาก 4.7 พนัลา้นบาทในปี 2554 เป็น 7.3 พนัลา้นบาทในปี 2556 และ 10.8 พนัลา้นบาท ณ สิ้น
เดอืนมถุินายน 2557 อตัราส่วนสนิเชื่อดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชื่อรวมเพิม่ขึน้เป็น 5.5% ในเดอืนมถุินายน 
2557 เพิม่ขึน้จาก 3.5% ในเดอืนธนัวาคม 2554 ธนาคารไดเ้ริม่ตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสูญส าหรบัลูกหนี้
เช่าซื้อโดยใชว้ธิปีระมาณค่าความเสยีหายเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) ตัง้แต่ปี 2556 ส่งผล
ใหส้ดัส่วนของปรมิาณส ารองทีม่อียู่เทยีบกบัส ารองขัน้ต ่าเพิม่ขึน้จาก 141% ในปี 2555 เป็น 187% ในปี 
2556 อย่างไรกต็าม ปรมิาณส ารองส่วนเกนิลดลงเนื่องจากสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพเพิม่ขึน้ โดยส ารองทีม่อียู่
ลดลงมาที ่131% ของส ารองขัน้ต ่า ณ สิน้เดอืนมถุินายน 2557 ทัง้นี้ ธนาคารยงัคงเผชญิความทา้ทายใน
การรกัษาคุณภาพของสนิเชื่อมใิหเ้สื่อมถอยลงไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาวะเศรษฐกจิไทยที่ยงัไม่
เอื้ออ านวย 
 ธนาคารมกี าไรสุทธใินปี 2556 จ านวน 4.4 พนัลา้นบาท เพิม่ขึน้ 30% อนัเป็นผลจากการเพิม่ขึน้
ของรายไดด้อกเบีย้สุทธแิละรายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้ รวมทัง้การควบคุมค่าใชจ้่ายด าเนินงาน อย่างไรกต็าม 

อนัดบัเครดิตองคก์ร:  A- 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั    A- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Positive 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
  วนัท่ี อนัดบัเครดิต แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
  เครดิตพินิจ 
31/03/54 A-     Positive 
30/11/47 A- Stable 
12/07/47 BBB+ Positive 
21/05/45      BBB+ - 
21/06/43 BBB - 
06/03/43 BBB Alert Negative 
25/11/42 BBB - 
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  หน้า  2  

  ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

 

    28 ตลุาคม 2557 

ผลประกอบการของธนาคารลดลงอย่างมากในงวดครึง่แรกของปี 2557 โดยมกี าไรสุทธ ิ1.3 พนัลา้นบาท ลดลง 46% รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้ลดลง 37% ในขณะที่
ค่าใชจ้่ายด าเนินงานเพิม่ขึน้ 13% อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลี่ยในครึ่งแรกของปี 2557  เท่ากบั 0.51% (ไม่ได้ปรบัเป็นรายปี) เทยีบกบั 
0.98% ในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน นอกจากนี้ แมว้่าธนาคารจะยงัคงรกัษาระดบัผลตอบแทนทีสู่งในธุรกจิหลกัเอาไวไ้ด ้แต่ต้นทุนทางการเงนิยงัคงสูงทีสุ่ดใน
ระบบอนัสะทอ้นถงึความสามารถทางการแขง่ขนัของคู่แขง่ทีม่ากกว่าธนาคาร 
 เงนิกองทุนตามกฎหมายของธนาคารลดลงเนื่องจากการขยายตวัของสนิเชือ่ แต่ยงัคงเพยีงพอส าหรบัการเตบิโตในอนาคต โดย ณ เดอืนมถุินายน 2557 
ธนาคารมอีตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ต่อสนิทรพัย์เสี่ยงเท่ากบั 13.29% และมอีตัราส่วนเงนิกองทุนรวมต่อสนิทรพัย์เสี่ยงเท่ากบั 13.72% ซึ่งอตัราส่วน
ดงักล่าวของธนาคารยงัคงสงูกว่าอตัราส่วนขัน้ต ่าทีก่ าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยที่ระดบั 6.00% และ 8.50% ตามล าดบั  

 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Positive” หรอื “บวก” สะทอ้นการคาดการณ์ว่าธนาคารจะไดป้ระโยชน์จากการรวมกจิการและเตบิโตไดอ้ย่างต่อเนื่องพรอ้มกบั
รกัษาระดบัความสามารถในการท าก าไร อกีทัง้ยงัสะทอ้นความสามารถในการควบคุมคุณภาพสนิทรพัย์ รวมทัง้การรกัษาฐานเงนิทุนทีม่เีสถยีรภาพไวไ้ดด้ว้ย
ตน้ทุนทีเ่หมาะสม และด ารงเงนิกองทุนอย่างเพยีงพอเพือ่รองรบัความเสยีหายทีเ่กนิกว่าระดบัทีค่าดการณ์ไวจ้ากความเสีย่งในอนาคต 

 
 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) (KK) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
KK154A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,700 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2558                                                                                                 A-  
KK157A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 754 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2558                                                                                                A- 
KK164A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 600 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559 A- 
KK165A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559 A- 
KK168A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559 A- 
KK16DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 975 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559 A- 
KK172A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 4,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2560 A- 
KK174B: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 900 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2560 A- 
KK187A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 240 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561                                                                                                A- 
KK18DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 625 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561                                                                                                A- 
KK18DB: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 10 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561 A- 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั ในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายในปี 2559                                                                      A- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Positive                                        



         

 
  หน้า  3  

  ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

 

    28 ตลุาคม 2557 

 

ข้อมลูงบการเงิน * 
หน่วย: ลา้นบาท 

*  งบการเงนิรวม   
** รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 

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

2557 
2556    2555 2554 2553 2552 

สนิทรพัยร์วม 259,458 249,109 233,013 189,996 143,107 127,414 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ 27,854 26,971 37,624 26,753 12,293 18,219 
เงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรบั 195,268 192,054 170,005 136,547 107,899 87,638 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 7,421 7,275 6,172 5,120 4,235 3,796 
เงนิรบัฝาก 157,019 145,996 153,027 69,040 75,931 76,109 
เงนิกูย้มื **  47,577 49,225 34,592 91,233 38,510 29,712 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 35,458 35,144 33,198 24,264 22,118 17,946 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ 4,252 8,347 7,113 6,476 5,826 5,067 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 1,104 2,240 1,555 1,278 470 684 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้ 2,392 6,345 4,697 3,208 3,353 1,779 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน 4,070 7,060 6,222 4,985 4,629 3,063 
ก าไรสุทธ ิ 1,310 4,440 3,428 2,300 2,866 2,231 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 
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*  งบการเงนิรวม 
** ยังไมไ่ดป้รับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปี 
*** อตัราสว่นเฉพาะของธนาคาร   
**** รวมตัว๋แลกเงนิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2557 
                 2556    2555 2554 2553 2552 

ความสามารถในการท าก าไร       
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 1.67 **           3.46  3.36 3.89 4.31 4.18 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 0.94 **           2.63 2.22 1.93 2.48 1.47 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร/รายไดร้วม 18.09 21.84 13.44 10.85 10.36 9.44 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน/รายไดร้วม 39.58 31.87 32.49 34.37 38.19 30.17 
ก าไรจากการด าเนินงาน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 0.58 **           2.24  1.91 2.05 3.02 2.56 
ผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ 0.51 **           1.84  1.62 1.38 2.12 1.84 
ผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่ 3.71 **          12.99  11.93 9.92 14.31 12.71 
คณุภาพสินทรพัย ์       
เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม 5.53 3.79  3.31 3.47 4.61 6.22 
สนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได/้สนิทรพัยร์วม 7.18 6.22  6.28 8.45 13.03 15.40 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวมถวัเฉลีย่ 0.57 **           1.24  1.01 1.05 0.48 0.81 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวม 3.80 3.79 3.63 3.75 3.93 4.33 
โครงสร้างเงินทุน       
ส่วนของผูถ้อืหุน้/สนิทรพัยร์วม 13.67 14.11 14.25 12.77 15.46 14.08 
ส่วนของผูถ้อืหุน้/เงนิใหส้นิเชือ่รวม 18.16 18.30 19.53 17.77 20.50 20.48 
เงนิกองทุน/สนิทรพัยเ์สีย่ง*** 13.72 13.66 14.69 15.40 15.18 16.29 
สภาพคล่อง       
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/เงนิรบัฝาก**** 122.51 125.67 102.94 99.89 111.26 90.97 
เงนิรบัฝาก****/หนี้สนิรวม 71.16 71.42 82.65 82.48 80.15 88.00 
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/สนิทรพัยร์วม 75.26 77.10 72.96 71.87 75.40 68.78 
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