
      
 

 

เหตผุล 
 ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองคก์รของธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A-”  และคง
อนัดบัเครดติหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั และหุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลา้ยทุนทีน่ับเป็นเงนิกองทุน
ชัน้ที ่2 ของธนาคารทีร่ะดบั “A-” และ “BBB” ตามล าดบั โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึความเชีย่วชาญของ
ธนาคารในธุรกจิหลกัอนัไดแ้ก่ธุรกจิสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และธุรกจิตลาดทุน ตลอดจนแหล่งรายไดท้ี่มี
ความหลากหลายและเงนิกองทุนในระดบัสงูของธนาคาร อย่างไรกต็าม อนัดบัเครดติมขีอ้จ ากดัจากส่วน
แบ่งทางการตลาดของธนาคารที่มขีนาดเล็กและเครือข่ายที่มไีม่มาก รวมถึงการพึ่งพิงธุรกจิสินเชื่อ
รถยนต์และสนิเชือ่กลุ่มพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ตลอดจนการมตีน้ทุนทางการเงนิและต้นทุนดา้นเครดติที่
ค่อนขา้งสงู ทัง้นี้ การชะลอตวัของเศรษฐกจิไทยและยอดจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศทีซ่บเซายงัคงเป็น
ปจัจยัส าคญัทีอ่าจจ ากดัการเตบิโตและความสามารถในการท าก าไรของธนาคาร 
 ธนาคารเกยีรตนิาคนิมสีนิทรพัยร์วมใหญ่เป็นอนัดบั 11 ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย 19 แห่ง ณ 
สิน้ปี 2558 โดยมสี่วนแบ่งทางการตลาดของสนิเชือ่ 1.6% และเงนิรบัฝาก 0.9% ภายหลงัการรวมกจิการ
กบั บรษิัท ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) ในปี 2555 ธนาคารและบรษิัทย่อย (ซึ่งต่อมาเรยีกว่ากลุ่มธุรกจิ
การเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร) สามารถเพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนัในธุรกจิตลาดทุน อกีทัง้แหล่ง
รายได้ของธนาคารมกีารกระจายตวัมากขึ้นจากการมรีายได้ทีม่ใิช่ดอกเบี้ยจ านวนมาก ก าไรที่มาจาก
ธุรกจิตลาดทุนมสีดัส่วนทีค่่อนขา้งสงูเมือ่เทยีบกบัธนาคารอื่น ดงันัน้ ผลประกอบการของธนาคารจงึอาจ
อ่อนไหวต่อความผนัผวนในตลาดทุนไดม้ากกว่าธนาคารอื่น 
 ธนาคารมคีวามเสี่ยงจากการกระจุกตวัของกลุ่มสนิเชื่ออนัเป็นผลจากแผนกลยุทธ์ที่เน้นตลาด
เฉพาะกลุ่ม โดยธนาคารมพีอรต์สนิเชื่อขนาดใหญ่ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ สนิเชื่อรถยนต์ (68% ของสนิเชื่อรวม) 
และสนิเชือ่ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์และก่อสรา้ง (19%) นอกจากนี้ ธนาคารยงัปล่อยสนิเชื่อทีม่คีวามเสีย่ง
สงูเพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีม่ากเพยีงพอต่อการมตีน้ทุนทางการเงนิทีอ่ยู่ในระดบัสูง ธนาคารมคีวามเสีย่ง
ดา้นเครดติทัง้จากสนิเชือ่รถยนต์ใชแ้ลว้ (สดัส่วนประมาณ 46% ของสนิเชือ่รถยนต์ทัง้หมด) สนิเชื่อกลุ่ม
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม และสนิเชื่อการคา้ในกลุ่มธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ซึ่งอาจส่งผล
ใหคุ้ณภาพสนิเชือ่ของธนาคารดอ้ยลงหากเศรษฐกจิถดถอย พอร์ตสนิเชื่อของธนาคารหดตวัลงตัง้แต่ปี 
2557 เป็นตน้มาจากแนวโน้มอนัจ ากดัของยอดจ าหน่ายรถยนต์และสนิเชื่อรถยนต์ รวมทัง้การชะลอตวั
ของเศรษฐกจิไทย ทัง้นี้ สนิเชือ่รวมดอกเบี้ยคา้งรบัของธนาคาร ณ เดอืนธนัวาคม 2558 มทีัง้สิ้น 178.9 
พนัลา้นบาท ลดลง 3.7% จากปีก่อน 
 คุณภาพพอรต์สนิเชือ่ของธนาคารยงัคงอ่อนแอโดยเฉพาะสนิเชื่อรถยนต์และสนิเชื่อธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์อตัราการเกดิหนี้ดอ้ยคุณภาพของธนาคารในปี 2558 ลดลงแต่ยงัคงอยู่ในระดบัค่อนขา้ง
สูง อตัราส่วนสนิเชื่อด้อยคุณภาพต่อสนิเชื่อรวม ณ เดอืนธนัวาคม 2558 เท่ากบั 5.8% ซึ่งสูงที่สุดใน
ระบบธนาคารพาณชิย ์อย่างไรกต็าม ธนาคารอยู่ระหว่างการพฒันาระบบบรหิารความเสีย่งเพื่อเพิม่ขดี
ความสามารถในการควบคุมความเสีย่งใหด้ยีิง่ข ึน้ นอกจากนี้ ธนาคารยงัได้ตัง้ส ารองส่วนเกนิเพิม่เติม
เพื่อรองรบัความเสยีหายจากสนิเชื่อ ทัง้นี้ อตัราส่วนส ารองที่มต่ีอส ารองพึงกนัของธนาคาร ณ สิ้นปี 
2558 เท่ากบั 160% ซึง่ใกลเ้คยีงกบัค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม 
 ธนาคารมกี าไรสุทธสิ าหรบัปี 2558 ทัง้สิ้น 3.4 พนัล้านบาท เพิม่ขึ้น 23% จากปีก่อน และมี
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 1.13% ในปี 2557 เป็น 1.44% ในปี 2558 
ความสามารถในการท าก าไรของธนาคารดีขึน้ซึ่งเป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของทัง้รายไดด้อกเบี้ยสุทธแิละ
ก าไรจากเงนิลงทุน รวมถงึการลดลงของต้นทุนด้านเครดติ (ได้แก่ ส ารองหนี้สูญและขาดทุนจากการ
จ าหน่ายรถยดึ) ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ของธนาคารยงัคงเพิม่ขึน้ในปี 2558 อนัเป็นผลจากการลดลงของ

อนัดบัเครดิตองคก์ร:  A- 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั     A- 
หุน้กูด้อ้ยสทิธคิลา้ยทนุ Tier 2             BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable

  

 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบัเครดิต     แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
  เครดิตพินิจ 
31/03/58 A-      Stable 
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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         15 มีนาคม 2559 

 

ตน้ทุนทางการเงนิ โดยตน้ทุนทางการเงนิลดลงจาก 3.7% ในปี 2557 เหลอื 3.0% ในปี 2558 อย่างไรกต็าม ตน้ทุนทางการเงนิของธนาคารยงัคงอยู่ในระดบัสูง
ทีสุ่ดในอุตสาหกรรม ส่วนตน้ทุนดา้นเครดติของธนาคารนัน้ลดลงในปี 2558 แต่ยงัคงอยู่ในระดบัค่อนขา้งสงู โดยตน้ทุนดา้นเครดติในปี 2558 อยู่ในระดบั 2.4% 
ของสนิเชือ่เฉลีย่ ซึง่เป็นระดบัทีส่งูกว่าค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมทีป่ระมาณ 1.4% 
 ธนาคารพึง่พงิแหล่งเงนิทุนจากกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ซึ่งมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิความผนัผวนไดง้่ายกว่าแหล่งเงนิทุนจากกลุ่มลูกคา้รายย่อย อตัราส่วนเงนิให้
สนิเชือ่ต่อเงนิรบัฝาก (รวมตัว๋แลกเงนิ) ของธนาคาร ณ สิน้ปี 2558 เท่ากบั 171% ซึง่เป็นระดบัทีอ่่อนแอกว่าธนาคารอื่น นอกจากนี้ ธนาคารอาจเผชญิกบัความ
เสีย่งดา้นเสถยีรภาพของเงนิรบัฝากเนื่องจากวงเงนิรบัประกนัเงนิฝากจะลดลงเหลอืเพยีง 1 ลา้นบาทในเดอืนสงิหาคม 2559 
 เงนิกองทุนของธนาคารยงัคงอยู่ในระดบัสงูและเพยีงพอต่อการเตบิโตในอนาคต ทัง้นี้ ณ สิน้ปี 2558 ธนาคารมอีตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ต่อสนิทรพัย์
เสี่ยงที่ระดบั 14.57% และมอีตัราส่วนเงนิกองทุนรวมต่อสนิทรพัย์เสี่ยงทีร่ะดบั 16.54% ซึ่งสูงกว่าอตัราส่วนขัน้ต ่าทีก่ าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.)  
 
อนัดบัเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลกัษณะคล้ายทุนท่ีนับเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 ตามหลกัเกณฑ ์Basel III 
 อนัดบัเครดติ “BBB” ส าหรบัหุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลา้ยทุนทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 (KK25DA) สะทอ้นความเสีย่งในการดอ้ยสทิธแิละความเสีย่งใน
การไมช่ าระหนี้ตามเงือ่นไขการรองรบัผลขาดทุนเมือ่ธนาคารมผีลการด าเนินงานทีไ่ม่สามารถด าเนินกจิการต่อไปได ้ตราสารดงักล่าวมคีุณสมบตัทิีส่อดคลอ้ง
กบัหลกัเกณฑ์ Basel III และเป็นไปตามเกณฑ์ของ ธปท. เพื่อนับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 ตราสารประเภทนี้มลีกัษณะดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั ไม่สามารถ
เลือ่นการช าระดอกเบีย้ และไมส่ามารถแปลงสภาพได ้ธนาคารสามารถไถ่ถอนตราสารคนืทัง้จ านวนก่อนวนัครบก าหนดไดภ้ายหลงัระยะเวลา 5 ปีนับจากวนัที่
ออกตราสารและไดร้บัความเหน็ชอบจาก ธปท. ผูถ้อืตราสารประเภทนี้มสีทิธทิีด่อ้ยกว่าผูฝ้ากเงนิและผูถ้อืหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของธนาคาร ทัง้นี้ 
ตราสารดงักล่าวสามารถตดัเป็นหนี้สญูได ้ในกรณทีีห่น่วยงานก ากบัดแูลพจิารณาเหน็ว่าธนาคารมผีลการด าเนินงานทีไ่มส่ามารถด าเนินกจิการต่อไปได้ และจะ
ใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ธนาคาร ภายใตเ้งือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไว ้
 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นการคาดการณ์ว่าธนาคารจะยงัคงรกัษาระดบัความสามารถในการท าก าไรและเงนิกองทุนไวใ้นระดบั
เดยีวกบัปจัจุบนัในช่วง 2-3 ปีขา้งหน้า  
 สถานะเครดติของธนาคารอาจไดร้บัผลกระทบเชงิลบหากคุณภาพพอรต์สนิเชื่อดอ้ยลงอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการท าก าไรอ่อนแอลงอย่างมี
นยัส าคญั สถานะเครดติเชงิบวกส าหรบัธนาคารอาจเกดิขึน้ในกรณทีีก่ารผสานพลงัร่วมในกลุ่มช่วยเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดและท าใหส้ถานะทางการเงนิของ
ธนาคารดขีึน้ อย่างไรกต็าม สถานะเครดติเชงิบวกยงัไมน่่าเกดิขึน้ไดใ้นระยะเวลาอนัใกลน้ี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงทีเ่ศรษฐกจิไทยยงัคงอ่อนแออยู่ 

 
 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) (KK) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
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- 
KK17NA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,500 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- 
KK25DA: หุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลา้ยทุนทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2568 BBB 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                       



             

 
  

หน้า  3 
 

  ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

 

         15 มีนาคม 2559 

 

 
ข้อมลูงบการเงิน1 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

1  งบการเงนิรวม   
2 รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 
3 รวมรายการขาดทนุจากการขายรถยดึ 
4 รวมรายการก าไรจากการขายทรัพยส์นิรอการขาย 
5 ไมร่วมรายการขาดทนุสทุธจิากการขายทรัพยส์นิรอการขาย 
 

 

                 ---------------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ------------------------------- 

  2558    2557 2556 2555 2554 
สนิทรพัยร์วม  236,144  241,153  249,109 233,013 189,996 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์  20,290  29,289  26,971 37,624 26,753 
เงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรบั  178,902  185,778  192,054 170,005 136,547 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  9,546  8,321  7,275 6,172 5,120 
เงนิรบัฝาก  104,327  132,297  145,996 153,027 69,040 
เงนิกูย้มื2   70,294  52,567  49,225 34,592 91,233 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  38,156  36,911  35,144 33,198 24,264 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ  9,449  8,913  8,347 7,113 6,476 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู3  4,433  5,246  3,375 1,555 1,278 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้4  6,915  6,178  7,479 4,697 3,208 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน5  7,903  6,682  7,060 6,222 4,985 
ก าไรสุทธ ิ  3,426  2,779  4,440 3,428 2,300 



             

 
  

หน้า  4 
 

  ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

 

         15 มีนาคม 2559 

 

 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั1 

 
หน่วย: % 

1  งบการเงนิรวม 
2 อตัราสว่นเฉพาะของธนาคาร   
3 รวมตัว๋แลกเงนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 ----------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ----------------------------- 

             2558            2557 2556 2555 2554 
ความสามารถในการท าก าไร       
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  3.96  3.64  3.46 3.36 3.89 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  2.90  2.52  3.10 2.22 1.93 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร/รายไดร้วม  18.14  17.48  20.78 13.44 10.85 
ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน/รายไดร้วม  36.44  30.22  30.32 32.49 34.37 
ก าไรจากการด าเนินงาน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.69  1.29  2.24 1.91 2.05 
ผลตอบแทน/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  1.44  1.13  1.84 1.62 1.38 
ผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  9.13  7.71  12.99 11.93 9.92 
คณุภาพสินทรพัย ์       
เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม  5.82  5.57  3.79 3.31 3.47 
สนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได/้สนิทรพัยร์วม  8.39  8.09  6.22 6.28 8.45 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวมถวัเฉลีย่  2.43  2.78  1.86 1.01 1.05 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  5.34  4.48  3.79 3.63 3.75 
โครงสร้างเงินทุน       
ส่วนของผูถ้อืหุน้/สนิทรพัยร์วม  16.16  15.31  14.11 14.25 12.77 
ส่วนของผูถ้อืหุน้/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  21.33  19.87  18.30 19.53 17.77 
เงนิกองทุน/สนิทรพัยเ์สีย่ง2  16.54  15.17  13.66 14.69 15.40 
สภาพคล่อง       
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/เงนิรบัฝาก3  171.06  140.15  125.67 102.94 99.89 
เงนิรบัฝาก3/หนี้สนิรวม  52.82  64.90  71.42 82.65 82.48 
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/สนิทรพัยร์วม  75.76  77.04 77.10 72.96 71.87 

 
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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จดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความตอ้งการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัข้อมูลควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าวก่อนตดัสนิใจ
ลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดร้บัขอ้มูลทีใ่ช้ส าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ า กดั จงึไม่รบัประกนัความถูกต้อง ความ
เพยีงพอ หรอืความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มลูใดๆ ดงักล่าว และจะไมร่บัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน 
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