
      
 

 

เหตผุล 
 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ ธนาคาร 
เกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A-” นอกจากนี้ ทรสิเรทติ้งยงัเปลีย่นแปลงแนวโน้มอนัดบัเครดติ
ของธนาคารเป็น “Stable” หรอื “คงที”่ จาก “Positive” หรอื “บวก” ดว้ย โดยสะทอ้นถงึสถานะทางธุรกจิ
และการเงนิของธนาคารทีอ่่อนแอลงจากความเสื่อมถอยของคุณภาพสนิเชื่อ ตลอดจนความสามารถใน
การท าก าไรทีล่ดลง รวมทัง้โอกาสของตลาดรถยนต์และตลาดเช่าซื้อรถยนต์ในประเทศไทยทีม่จี ากดั  
 อนัดบัเครดติสะทอ้นถงึความเชีย่วชาญในธุรกจิหลกัของธนาคาร อนัไดแ้ก่ ธุรกจิเช่าซื้อรถยนต์
และธุรกจิตลาดทุน อนัดบัเครดติยงัไดพ้จิารณาถงึแหล่งรายไดท้ีม่กีารกระจายตวัมากขึน้และเงนิกองทุน
ที่อยู่ในระดบัสูง อย่างไรก็ตาม อันดบัเครดิตถูกลดทอนจากการมสี่วนแบ่งทางการตลาดขนาดเล็ก 
รวมถงึตน้ทุนทางการเงนิทีส่งู และคุณภาพของสนิเชือ่ทีถ่ดถอยลง ทัง้นี้ การชะลอตวัของเศรษฐกจิไทย
และความซบเซาของยอดขายรถยนต์ภายในประเทศยงัคงเป็นปจัจยัส าคญัทีอ่าจจ ากดัการเตบิโตและ
ความสามารถในการท าก าไรของธนาคาร 
 ธนาคารเกยีรตินาคนิมสีนิทรพัย์ใหญ่เป็นอนัดบั 11 จากธนาคารพาณิชย์ไทยทัง้สิ้น 17 แห่ง ณ 
เดอืนธนัวาคม 2557 โดยมสี่วนแบ่งทางการตลาดของสนิเชื่อที่ 1.8% และเงนิรบัฝากที่ 1.2% ทัง้นี้ 
ธนาคารไดร้วมกจิการกบั บรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) ในปี 2555 ตามแผนกลยุทธ์การเตบิโต และ
ไดต้ัง้ชื่อเป็นกลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร (กลุ่มเกยีรตนิาคนิภทัร) การรวมกจิการในครัง้นี้ช่วย
เพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนัในธุรกจิตลาดทุน ทัง้นี้ แหล่งรายไดข้องธนาคารมกีารกระจายตวั
มากขึน้ โดยมรีายไดค้่านายหน้าคา้หลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมในธุรกจิวาณิชธนกจิ และก าไรจากการคา้
หลกัทรพัย์เป็นสดัส่วนเพิม่ขึ้น อย่างไรกต็าม เนื่องจากธุรกจิตลาดทุนสรา้งก าไรให้แก่กลุ่มธนาคารใน
สดัส่วนที่มากกว่าธนาคารอื่น ดงันัน้ ผลการด าเนินงานของธนาคารจงึอาจมคีวามอ่อนไหวต่อความ 
ผนัผวนทีเ่กดิขึน้ในตลาดทุนไดส้งูกว่าของธนาคารอื่น  
 ธนาคารมคีวามเสีย่งในการกระจุกตวัของสนิเชื่ออนัเป็นผลจากกลยุทธ์ทีเ่น้นในตลาดเฉพาะกลุ่ม 
ณ เดอืนธนัวาคม 2557 ธนาคารมพีอร์ตสนิเชื่อขนาดใหญ่ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ สนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (70% 
ของสนิเชือ่รวม) และสนิเชื่อโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ (19%) นอกจากนี้ ธนาคารยงัมสีนิเชื่อทีม่ ี
ความเสีย่งสงูเพือ่จะไดผ้ลตอบแทนทีม่ากเพยีงพอต่อต้นทุนทางการเงนิทีอ่ยู่ในระดบัสูงดว้ย ธนาคารมี
ความเสีย่งดา้นเครดติในสนิเชือ่รถยนต์ใชแ้ลว้ (คดิเป็นสดัส่วน 45% ของสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์) รวมทัง้
สนิเชือ่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และสนิเชือ่การคา้ในกลุ่มธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
ทัง้นี้  สินเชื่อกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่มคีวามเสี่ยงด้านเครดิตในระดบักลางถึงสูง และอาจส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพสนิเชือ่ของธนาคารไดห้ากเศรษฐกจิทรุดตวัลง 
 พอรต์สนิเชือ่ของธนาคารขยายตวัอย่างรวดเรว็ดว้ยอตัราการเตบิโตเฉลีย่ 19% ในช่วงปี 2551-
2556 อย่างไรกต็าม ยอดจ าหน่ายรถยนต์ปรบัตวัลดลงอย่างมากในปี 2557 เนื่องจากการชะลอตวัของ
เศรษฐกจิ อกีทัง้ยอดจ าหน่ายรถยนต์ในช่วงปี 2555-2556 มอีตัราการเตบิโตทีสู่งผดิปกตอินัเป็นผลจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิของรฐับาลชุดทีผ่่านมา ส่งผลใหส้นิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารหดตวัลง 
8% เมือ่เทยีบกบัปีก่อน ทัง้นี้ ณ เดอืนธนัวาคม 2557 ธนาคารมสีนิเชื่อและดอกเบี้ยคา้งรบัทัง้สิ้น 185.9 
พนัลา้นบาท ลดลง 3% จากเดอืนธนัวาคม 2556 
 คุณภาพสนิเชื่อของธนาคารถดถอยลงในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มสนิเชื่อ
เช่าซื้อรถยนต์และสนิเชื่อพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ สนิเชื่อด้อยคุณภาพคงค้างเพิม่ขึ้นจาก 4.7 พนัล้าน
บาทในปี 2554 เป็น 10.4 พนัลา้นบาทในปี 2557 อตัราส่วนสนิเชื่อดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชื่อรวมเพิม่ขึ้น
เป็น 5.6% ในปี 2557 เพิม่ขึ้นจาก 3.5% ในปี 2554 ธนาคารได้เริม่ตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสูญส าหรบั
ลูกหนี้เช่าซื้อโดยใชว้ธิปีระมาณค่าความเสยีหายเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) ในปี 2556 
ส่งผลให้อัตราส่วนส ารองที่มต่ีอส ารองพึงกนัเพิ่มขึ้นจาก 141% ในปี 2555 เป็น 187% ในปี 2556 
อย่างไรกต็าม ปรมิาณส ารองส่วนเกนิลดลงเนื่องจากมสีนิเชื่อดอ้ยคุณภาพเพิม่ขึน้ โดยอตัราส่วนส ารอง

อนัดบัเครดิตองคก์ร:  A- 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั    A- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

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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ทีม่ต่ีอส ารองพงึกนัลดลงมาเป็น 158% ณ สิน้ปี 2557 
 ความสามารถในการท าก าไรของธนาคารในปี 2557 ลดลงอนัเป็นผลจากการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมและการเพิ่มขึ้นของต้นทุนด้านเครดิต 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่ลดลงจาก 1.84% ในปี 2556 เป็น 1.08% ในปี 2557 ธนาคารมกี าไรสุทธสิ าหรบัปี 2557 จ านวน 2.7 พนัลา้น
บาท ลดลง 40% จากปีก่อน โดยรายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้ลดลง 18% ในขณะทีค่่าใชจ้่ายส ารองหนี้สูญและค่าใชจ้่ายด าเนินงานเพิม่ขึน้ 43% และ 12% ตามล าดบั 
ทางดา้นแหล่งเงนิทุน ธนาคารพยายามลดตน้ทุนทางการเงนิโดยการขยายฐานไปยงัผูฝ้ากเงนิรายย่อย อย่างไรกต็าม ต้นทุนทางการเงนิของธนาคารยงัคงอยู่
ในระดบัทีส่งูทีสุ่ดในระบบ 
 ธนาคารมเีงนิกองทุนที่สูงเพยีงพอต่อแผนการเติบโตและการรองรบัความเสียหายที่เกนิคาดการณ์จากความเสี่ยงในช่วงเศรษฐกจิขาลง ณ เดอืน
ธนัวาคม 2557 ธนาคารมอีตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ต่อสนิทรพัยเ์สีย่งเท่ากบั 14.77% และมอีตัราส่วนเงนิกองทุนรวมต่อสนิทรพัย์เสีย่งเท่ากบั 15.16% โดย
ยงัคงสงูกว่าอตัราส่วนขัน้ต ่าทีก่ าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยที่ระดบั 6.00% และ 8.50% ตามล าดบั  

 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 การเปลีย่นแปลงแนวโน้มอนัดบัเครดติของธนาคารเป็น “Stable” หรอื “คงที”่ จาก “Positive” หรอื “บวก” สะทอ้นถงึสถานะทางธุรกจิและสถานะทางการ
เงนิทีอ่่อนแอลงจากความเสือ่มถอยของคุณภาพสนิเชือ่ ความสามารถในการท าก าไรทีล่ดลง รวมทัง้โอกาสของตลาดรถยนต์และตลาดเช่าซื้อรถยนต์ในประเทศ
ไทยทีม่จี ากดั แนวโน้มอนัดบัเครดติยงัสะทอ้นการคาดการณ์ว่าธนาคารจะยงัคงรกัษาความสามารถในการท าก าไรและเงนิกองทุนไวไ้ดใ้นช่วง 2-3 ปีขา้งหน้า  
 สถานะเครดติของธนาคารอาจไดร้บัผลกระทบในทางลบหากความสามารถในการท าก าไรยงัคงลดลงอนัเป็นผลจากพอรต์สนิเชือ่ทีห่ดตวั หรอืตน้ทุนดา้น
เครดติเพิม่ขึน้เนื่องจากคุณภาพสนิเชือ่ถดถอยลง ในทางตรงขา้ม สถานะเครดติในทางบวกส าหรบัธนาคารจะเกดิขึน้ไดห้ากธนาคารไดป้ระโยชน์จากการผสาน
พลงัร่วมในกลุ่มโดยมสี่วนแบ่งทางการตลาดเพิม่ขึน้และมสีถานะทางการเงนิทีด่ขี ึน้ อย่างไรกต็าม สถานะเครดติในทางบวกยงัไม่น่าเกดิขึน้ไดใ้นระยะเวลาอนั
ใกลโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงทีเ่ศรษฐกจิไทยยงัคงอ่อนแอ 

 
 
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- 
KK168B: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,000 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- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                      
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ข้อมลูงบการเงิน * 

หน่วย: ลา้นบาท 

*  งบการเงนิรวม   
** รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 
*** คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงานปี 2556 และ 2557 ไดร้วมรายการขาดทนุสทุธจิากการขายทรัพยส์นิรอการขาย สว่นรายการก าไรสทุธจิากการขายทรัพยส์นิรอการขาย

ในปี 2555 และปีกอ่นหนา้นัน้ ไดถ้กูรายงานเป็นรายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้ 
 

  ---------------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม --------------------------------- 
  2557    2556 2555 2554 2553 

สนิทรพัยร์วม  240,407 249,109 233,013 189,996 143,107 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์  29,289 26,971 37,624 26,753 12,293 
เงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรบั  185,918 192,054 170,005 136,547 107,899 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  8,438 7,275 6,172 5,120 4,235 
เงนิรบัฝาก  132,315 145,996 153,027 69,040 75,931 
เงนิกูย้มื **   52,567 49,225 34,592 91,233 38,510 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  36,195 35,144 33,198 24,264 22,118 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ  8,926 8,347 7,113 6,476 5,826 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู  3,199 2,240 1,555 1,278 470 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้***  5,255 6,399 4,697 3,208 3,353 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน***  7,976 7,115 6,222 4,985 4,629 
ก าไรสุทธ ิ  2,653 4,440 3,428 2,300 2,866 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 
หน่วย: % 

*  งบการเงนิรวม 
** คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงานปี 2556 และ 2557 ไดร้วมรายการขาดทนุสทุธจิากการขายทรัพยส์นิรอการขาย สว่นรายการก าไรสทุธจิากการขายทรัพยส์นิรอการ

ขายในปี 2555 และปีกอ่นหนา้นัน้ ไดถ้กูรายงานเป็นรายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้  
*** อตัราสว่นเฉพาะของธนาคาร   
**** รวมตัว๋แลกเงนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ------------------------------ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม -------------------------------- 
                    2557 2556                   2555    2554 2553 

ความสามารถในการท าก าไร       
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  3.65 3.46 3.36 3.89 4.31 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้**/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  2.15 2.65 2.22 1.93 2.48 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร/รายไดร้วม  18.23 21.79 13.44 10.85 10.36 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน**/รายไดร้วม  37.63 32.04 32.49 34.37 38.19 
ก าไรจากการด าเนินงาน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.23 2.24 1.91 2.05 3.02 
ผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.08 1.84 1.62 1.38 2.12 
ผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  7.44 12.99 11.93 9.92 14.31 
คณุภาพสินทรพัย ์       
เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม  5.57 3.79 3.31 3.47 4.61 
สนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได/้สนิทรพัยร์วม  8.11 6.22 6.28 8.45 13.03 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวมถวัเฉลีย่  1.69 1.24 1.01 1.05 0.48 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  4.54 3.79 3.63 3.75 3.93 
โครงสร้างเงินทุน       
ส่วนของผูถ้อืหุน้/สนิทรพัยร์วม  15.06 14.11 14.25 12.77 15.46 
ส่วนของผูถ้อืหุน้/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  19.47 18.30 19.53 17.77 20.50 
เงนิกองทุน/สนิทรพัยเ์สีย่ง***  15.16 13.66 14.69 15.40 15.18 
สภาพคล่อง       
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/เงนิรบัฝาก****  140.24 125.67 102.94 99.89 111.26 
เงนิรบัฝาก****/หนี้สนิรวม  64.92 71.42 82.65 82.48 80.15 
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/สนิทรพัยร์วม  77.33 77.10 72.96 71.87 75.40 
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