
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรของธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A-” และคง
อนัดบัเครดติหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั และหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีน่ับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 ของ
ธนาคารที่ระดบั “A-” และ “BBB” ตามล าดบั ในขณะเดยีวกนั ทรสิเรทติ้งเปลี่ยนแนวโน้มอนัดบั
เครดติเป็น “Positive” หรอื “บวก” จาก “Stable” หรอื “คงที”่ เพื่อสะทอ้นถงึการทีธ่นาคารไดพ้ฒันา
คุณภาพสนิทรพัย์ไปในทางทีด่ขี ึน้ โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึสถานะธุรกจิทีแ่ขง็แกร่งขึน้จากการ
รวมฐานการด าเนินการของธุรกจิตลาดทุนและธุรกจิธนาคารพาณิชย์ การพจิารณาอนัดบัเครดติยงั
ค านึงถงึความหลากหลายของรายไดโ้ดยเฉพาะรายไดท้ีไ่มไ่ดม้าจากการใหส้นิเชือ่ และฐานเงนิทุนที่
มคีวามแข็งแกร่งของธนาคารด้วย อย่างไรก็ตาม อันดบัเครดิตถูกลดทอนลงจากส่วนแบ่งทาง
การตลาดของสนิเชื่อและเงนิรบัฝากทีม่ขีนาดเลก็ และความสามารถในการหาแหล่งเงนิทุนที่มอียู่
ค่อนขา้งจ ากดัของธนาคาร 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

ธนำคำรพำณิชยผ์นวกกบัธรุกิจตลำดทุนแขง็แกร่ง 

สถานะทางธุรกจิของธนาคารเกยีรตนิาคนิ และบรษิทัย่อยภายใต้ บรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) 
(กลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร) สะทอ้นถึงธุรกจิทีม่คีวามหลากหลาย โดยกลุ่มธุรกจิไดแ้บ่ง
สายงานทางธุรกจิตามเป้าหมายกลยุทธหลกั ไดแ้ก่ ธุรกจิสนิเชื่อ ธุรกจิ Private Banking และธุรกจิ
วาณชิธนกจิ (Investment Banking)  

ธุรกจิสนิเชือ่คาดว่าจะยงัคงสดัส่วนรายไดส้งูทีสุ่ดในระยะปานกลาง ในขณะทีท่างกลุ่มไดมุ้่งเน้นการ
เพิม่รายไดค้่าธรรมเนียมจากธุรกจิทีไ่ม่ไดม้ากจากการปล่อยสนิเชื่อ ส่วนธุรกจิ Private Banking ที่
น าเสนอผลิตภณัฑ์บรหิารความมัง่คัง่แก่กลุ่มลูกค้าที่มคีวามมัง่คัง่สูง เป็นธุรกจิที่เติบโตได้อย่าง
รวดเรว็ ทางกลุ่มยงัมธีุรกจิวาณชิธนกจิและธุรกจิซื้อขายหลกัทรพัยท์ีแ่ขง็แกร่ง การเกือ้หนุนระหว่าง
ธุรกจิในกลุ่มทีเ่พิม่สงูขึน้ยงัคงมุ่งเน้นช่องทางร่วมในการใหบ้ริการ การน าเสนอผลติภณัฑ์ และการ
รวมฐานการด าเนินงาน  

ธนาคารเกยีรตนิาคนิเป็นธนาคารพาณชิยไ์ทยขนาดเลก็ ณ สิน้ปี 2560 ธนาคารมสีนิทรพัย์รวมใหญ่
เป็นอนัดบั 10 จากกลุ่มธนาคารพาณชิยไ์ทยทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทัง้สิ้น 
11 แห่ง ธนาคารมสี่วนแบ่งทางการตลาดของสนิเชือ่ 1.7% และเงนิรบัฝาก 1.1% 

ธนาคารและบรษิัทย่อยมแีหล่งรายไดท้ีห่ลากหลาย แมว้่าจะมคีวามเชื่อมโยงต่อความผนัผวนของ
ธุรกจิตลาดทุนสูง สดัส่วนรายไดด้อกเบี้ยสุทธิ และรายไดท้ี่ไม่ใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 63.3% และ 36.7% 
ตามล าดบัของรายไดร้วมในปี 2560 ซึง่อยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบักลุ่ม รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร
สุทธมิสีดัส่วน 24.1% ของรายไดร้วม 

กำรปล่อยสินเช่ือท่ีกระจำยตวัมำกขึน้  

ธนาคารมุง่เน้นการลดการพึง่พาการปล่อยสนิเชือ่เช่าซื้อรถยนต์สู่การปล่อยสนิเชือ่ทีห่ลากหลายมาก
ขึน้ ในปี 2560 สนิเชือ่รวมเตบิโตในระดบั 9.3% หลงัจากหดตวัลงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี 
สนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั สนิเชื่อ Lombard และสนิเชื่อบุคคลทีใ่ห้ผลตอบแทนสูง1 ขยายตวัเพิม่ขึน้กว่า
เท่าตวัในปีทีผ่่านมา ในทางกลบักนั สนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หดตวัลง ณ สิ้นปี 2560 สนิเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์มสีดัส่วน 56.9% ของสนิเชื่อรวม ลดลงจาก 66.7% ในปีก่อน กว่า 56% ของสนิเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์เป็นสนิเชือ่รถมอืสอง 

                                                           
1 โดยเฉพาะสนิเชื่อประเภท Micro-SMEs เชน่ SME Car3X และ SME3X 

  

ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 50/2561 
 25 เมษำยน 2561 

FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A- 

หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิTier 2 BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Positive 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบั

เครดิต                  
แนวโน้มอนัดบั
เครดิต/ 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                   
   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อ: 

อรรณพ ศภุชยานนท,์ CFA 
annop@trisrating.com 
 

ปรยีาภรณ์ โกษาคาร 
preeyaporn@trisrating.com 
 

นฤมล  ชาญชนะววิฒัน์ 
narumol@trisrating.com 
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ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

 

ธนาคารเกียรตินาคินมีเป้าหมายที่จะทยอยเพิ่มสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้าวาณิชย์ธนกิจ รวมถึงผู้ พ ัฒนา
อสงัหารมิทรพัยร์ายใหญ่ สดัส่วนการปล่อยสนิเชือ่ธุรกจิขนาดใหญ่ต่อสนิเชือ่รวมเพิม่ขึน้สู่ระดบั 8.2% ณ สิ้นปี 2560 จากระดบั 3.9% ในปีก่อน ในขณะที่
สดัส่วนการปล่อยสนิเชือ่ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมยงัคงอยู่ทีร่ะดบั 23% ของสนิเชื่อรวม โดยประมาณ 15% ของสนิเชื่อรวมเป็นสนิเชื่อใหผู้พ้ฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์

ผลก ำไรท่ีดีสนับสนุนกำรเพ่ิมฐำนทุน  

ธนาคารเกยีรตนิาคนิมสีถานะเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่ง อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของต่อสนิทรพัย์เสีย่งตามเกณฑ์ Basel-III อยู่ทีร่ะดบั 
14.6% เป็นสดัส่วน 83% ของเงนิกองทุนรวม ณ สิ้นปี 25602 ทรสิเรทติ้งมองว่าสถานะเงนิทุนของบรษิทัอยู่ในระดบัทีเ่พยีงพอต่อการรองรบัการเตบิโต
ของธุรกจิในช่วง 2-3 ปีขา้งหน้า เมือ่พจิารณาจากอตัราส่วนเงนิปันผลทีร่ะดบั 50-60%3 

ความสามารถในการท าก าไรทีแ่ขง็แกร่งสนบัสนุนการเพิม่ฐานทุนของกลุ่ม อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลีย่ทีร่ะดบั 2.34% ในปี 2560 อยู่
ในกลุ่มทีม่รีะดบัสงูทีสุ่ดในอุตสาหกรรม อตัราก าไรจากดอกเบีย้สุทธหิลงัจากหกัตน้ทุนทางเครดติกอ็ยู่ในระดบัทีส่งูกว่าค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรมในช่วง 2-
3 ปีทีผ่่านมา4 เมือ่พจิารณาร่วมกบัทีม่าของผลก าไรที่หลากหลาย ธนาคารมคีวามสามารถในการท าก าไรอย่างเพยีงพอทีจ่ะรองรบัสภาวะความผนัผวน
ตามวฏัจกัรธุรกจิได ้

ควำมคืบหน้ำจำกกำรพฒันำคณุภำพสินทรพัยไ์ปในทำงท่ีดีขึน้  

ในความเหน็ของทรสิเรทติ้ง ธนาคารเกยีรตนิาคนิมคีวามคบืหน้าในการแกปั้ญหาคุณภาพสนิทรพัย์ ซึ่งสะทอ้นถงึความพยายามของกลุ่มในเพื่อยกระดบั
มาตรฐานการบรหิารความเสี่ยงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ธนาคารได้พยายามแก้ปัญหาหนี้เสยีคงค้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหนี้ของกลุ่มผู้พฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์ดมิ และในขณะเดยีวกนักป็ล่อยสนิเชือ่ใหก้บัผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีม่คีวามน่าเชือ่ถอืทางเครดติสงูขึน้ ทัง้นี้ พอรต์สนิเชื่อทีก่ระจายตวั
มากขึน้ซึง่ประกอบดว้ยสนิเชือ่ธุรกจิขนาดใหญ่ และสนิเชือ่รายย่อยทีม่คีวามหลากหลายจะมสี่วนช่วยจ ากดัความเสีย่งทางเครดติในอนาคตได้ 

ต้นทุนทางเครดติโดยรวม5 ลดลงมาอยู่ทีร่ะดบั 0.8% ในปี 2560 จากจุดสูงสุดที่ 2.8% ในปี 2557 อตัราส่วนสนิเชื่อดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชื่อรวม6 กล็ดลง
เหลอื 5.00% ณ สิน้ปี 2560 จาก 5.85% ณ สิน้ปี 2558 อตัราส่วนสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชือ่ส าหรบัผูป้ระกอบการในธุรกจิพฒันาทีอ่ยู่อาศยัและธุรกจิ
ก่อสร้างลดลงมาที่ระดบั 19.6% ณ สิ้นปี 2560 จาก 23.4% ในปีก่อน ซึ่งหนี้ที่มปัีญหาเหล่านี้เป็นหนี้มูลค่าขนาดใหญ่ที่มหีลกัประกนัให้กบัผู้พฒันา
อสงัหารมิทรพัยไ์มก่ีร่าย 

สถำนะเงินทุนอ่อนแอ สภำพคล่องเพียงพอ  

อนัดบัเครดติของธนาคารเกยีรตนิาคนิถูกจ ากดัโดยสถานะแหล่งเงนิทุน ธนาคารพาณชิยไ์ทยขนาดเลก็จะมสีดัส่วนของฐานเงนิฝากรายย่อยทีค่่อนข้างเลก็
ในขณะที่มกีารพึ่งพาแหล่งเงนิทุนจากการกูย้มืในระดบัสูง สดัส่วนของบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัและออมทรพัย์ (Current Account and Savings 
Account – CASA) ต่อเงนิฝากรวมตัว๋แลกเงนิซึ่งเป็นตวัสะทอ้นถงึแหล่งเงนิทุนทีม่คีวามมัน่คงสูงอยู่ทีร่ะดบั 40.6% ณ สิ้นปี 2560 ต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของ
กลุ่มทีป่ระมาณ 60% เงนิกูย้มือยู่ทีร่ะดบั 28.6% ของแหล่งเงนิทุนรวม สงูกว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่มที ่5.8% อตัราส่วนสนิเชือ่ต่อเงนิฝากรวมตัว๋แลกเงนิกอ็ยู่ใน
ระดบัสงูที ่145%  

ธนาคารพยายามสรา้งความเชื่อมโยงกนัระหว่างกลุ่มลูกคา้ธุรกจิธนาคารพาณิชย์และธุรกจิบรหิารความมัง่คัง่ ซึ่งการขยายตวัของฐานเงนิฝากรายย่อย
อย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้จะสามารถเสรมิสถานะทางแหล่งเงนิทุนของธนาคารไดใ้นระยะยาว 

สภาพคล่องของธนาคารจดัว่าอยู่ในระดบัเพยีงพอด้วยอตัราส่วนสนิทรพัย์สภาพคล่องต่อเงนิฝากรวมตัว๋แลกเงนิและรายการระหว่างธนาคารทีร่ะดั บ 
35.4% ณ สิน้ปี 2560 ซึง่อยู่ในระดบัเดยีวกนักบัค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรม 

อนัดบัเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีนับเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 ตำมหลกัเกณฑ ์Basel III  

อนัดบัเครดติ “BBB” ส าหรบัหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 (KK25DA) สะทอ้นความเสีย่งในการดอ้ยสทิธแิละความเสีย่งในการไม่ช าระหนี้ตาม
เงือ่นไขการรองรบัผลขาดทุนเมือ่ธนาคารมผีลการด าเนินงานทีไ่ม่สามารถด าเนินกจิการต่อไปได้ ตราสารดงักล่าวมคีุณสมบตัทิีส่อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ 
Basel III และเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อนับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 ตราสารประเภทนี้มลีกัษณะด้อยสทิธิ ไม่มี
หลกัประกนั ไม่สามารถเลื่อนการช าระดอกเบี้ย และไม่สามารถแปลงสภาพได้ ธนาคารสามารถไถ่ถอนตราสารคนืทัง้จ านวนก่อนวนัครบก าหนดได้
ภายหลงัระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนัทีอ่อกตราสารและไดร้บัความเหน็ชอบจาก ธปท. โดยผูถ้อืตราสารประเภทนี้มสีทิธทิีด่อ้ยกว่าผูฝ้ากเงนิและผูถ้อืหุน้กูไ้ม่

                                                           
2 ก่อนการโอนก าไรสะสมเขา้เงนิกองทนุ 
3 จากประมาณการของทรสิเรทติง้ 
4 ค านวณจากรายไดด้อกเบีย้สุทธหิกัลบดว้ยตน้ทนุทางเครดติ และหารโดยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิรายไดเ้ฉลีย่ 
5 รวมรายการขาดทนุจากการขายรถยดึ 
6 ไมร่วมเงนิกูย้มืระหว่างธนาคาร 
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ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

 

ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของธนาคาร ทัง้นี้ ตราสารดงักล่าวสามารถตดัเป็นหนี้สูญได้ ในกรณีทีห่น่วยงานก ากบัดูแลพจิารณาเหน็ว่าธนาคารมผีลการ
ด าเนินงานทีไ่มส่ามารถด าเนินกจิการต่อไปได้ และจะใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ธนาคาร ภายใตเ้งือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไว ้

แนวโน้มอนัดบัเครดิต  

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Positive” หรอื “บวก” สะทอ้นถงึความคบืหน้าของธนาคารในการพฒันาคุณภาพสนิทรพัย์ไปในทางทีด่ขี ึน้ การยกระดบัมาตรฐาน
การบรหิารความเสีย่ง การเกือ้หนุนระหว่างธุรกจิธนาคารพาณชิยแ์ละธุรกจิตลาดทุน รวมถงึพอรต์สนิเชือ่ที่มกีารกระจายตวัมากขึน้ 

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติอาจปรบัเพิม่ขึน้ไดโ้ดยขึน้อยู่กบัการแกปั้ญหาหนี้เสยีคงคา้งอย่างต่อเนื่อง และด าเนินธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่างระมดัระวงั ทรสิเรทติ้งคาดหวงัว่า
อตัราส่วนสนิเชื่อด้อยคุณภาพต่อสนิเชื่อรวมของธนาคารเกยีรตินาคนิจะลดลงอย่างต่อเนื่อง และรกัษาต้นทุนทางเครดติใหอ้ยู่ในระดบัต ่าใกลเ้คยีงกบั
ปัจจุบนั และคาดหวงัว่าธนาคารจะรกัษาสถานะเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่งและเพิม่การกระจายตวัของพอรต์สนิเชือ่ใหม้ากขึน้ 

ข้อมลูงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั1 

    
หน่วย: ลา้นบาท 

 

1   งบการเงนิรวม 
2 รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
3 รวมรายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิารสุทธ ิรวมก าไรจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 
4 รวมก าไรจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 
5 หกัค่าใชจ้า่ยค่าธรรมเนยีมและบรกิาร 
6 รวมรายการขาดทนุจากการขายรถยดึ 
  
 

  

            ------------------------------ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม -------------------------- 
             2560 2559    2558 2557 2556 

สนิทรพัยร์วม   259,335 233,777 236,144 241,153 249,109 
สนิทรพัยเ์ฉลีย่  246,556 234,961 238,648 245,131 241,061 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์  34,048 28,365 20,290 29,289 26,971 
เงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรบั  193,087 177,277 178,902 185,778 192,054 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  10,576 10,966 9,546 8,321 7,275 
เงนิรบัฝาก  132,878 109,923 104,327 132,297 145,996 
เงนิกูย้มื2  64,947 64,414 70,294 52,567 49,225 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  41,548 40,517 38,156 36,911 35,144 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  41,032 39,336 37,534 36,028 34,171 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ  10,628 10,433 9,449 8,913 8,347 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้3  6,173 6,911 6,452 5,767 6,998 
รายไดร้วม4  16,802 17,345 15,901 14,680 15,345 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงาน5  8,369 7,897 7,441 6,271 6,579 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหนี้สญู  8,432 9,447 8,460 8,409 8,766 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า6  1,476 2,957 4,433 5,246 3,375 
ก าไรสุทธ ิ  5,766 5,611 3,426 2,779 4,440 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ  4,055 3,707 3,471 3,452 4,357 
ก าไรสุทธจิากเงนิลงทุน  178 203 336 261 637 
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ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

 

หน่วย: % 
 

7 รวมรายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิารสุทธ ิรวมก าไรจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 
8 งบการเงนิรวม 
9 รวมเงนิกูย้มืระหวา่งธนาคาร ไมร่วมดอกเบี้ยคา้งรบั 
10 รวมตัว๋แลกเงนิ 
11 รวมตัว๋แลกเงนิและเงนิกูย้มืระหว่างธนาคาร 
12 หนี้สนิทางการเงนิทีค่รบก าหนดภายใน 1 ปี 
   

            ------------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ------------------------- 
             2560 2559    2558 2557 2556 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร       
อตัราสว่นผลตอบแทนต่อต่อสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่   2.34 2.39 1.44 1.13 1.84 
ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้  4.13 4.29 3.74 3.22 3.05 
อตัราก าไรจากดอกเบีย้สุทธ ิ  4.58 4.79 4.29 3.87 3.67 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  4.31 4.44 3.96 3.64 3.46 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้7/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  2.66 3.14 2.90 2.52 3.10 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ/ิรายไดร้วม  24.14 21.37 21.83 23.52 28.39 
อตัราสว่นค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม  49.81 45.53 46.80 42.72 42.87 
โครงสร้ำงเงินทุน       
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ8  14.61 15.59 14.71 14.83 ไมร่ะบ ุ
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่18  14.61 15.59 14.71 14.83 13.12 
อตัราเงนิกองทุนต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง8  17.69 18.96 16.58 15.20 13.43 
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ต่อเงนิกองทุนรวม8  82.59 82.23 88.72 97.57 ไมร่ะบ ุ
คณุภำพสินทรพัย ์       

ตน้ทุนทางเครดติ  0.80 1.66 2.43 2.78  
เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม9  4.74 5.31 5.54 5.40 1.86 
สนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได/้สนิทรพัยร์วม  6.48 7.57 8.39 8.09 3.63 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  109.60 110.00 91.66 80.28 6.22 
แหล่งเงินและสภำพคล่อง      99.58 
บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัและออมทรพัย์/เงนิรบัฝาก10  40.55 53.65 50.56 47.60  
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/เงนิรบัฝาก10  145.31 161.14 171.06 140.15 15.92 
เงนิรบัฝาก10/หนี้สนิรวม  61.01 56.93 52.82 64.90 125.67 
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง/เงนิรบัฝาก11  33.28 34.65 27.35 26.41 71.42 
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง/หนี้สนิระยะสัน้12  22.63 22.25 16.51 19.29 23.78 
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ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

 

ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) (KK) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 
อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
KK187A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 240 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561 A- 
KK18DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 625 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561 A- 
KK18DB: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 10 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561 A- 
KK202A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A- 
KK203A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A- 
KK25DA: หุน้กูด้อ้ยสทิธทิีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2568 BBB 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Positive 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั                                                                                                                                                                                                            

อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์ชัน้ 24 191 ถ. สลีม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2561  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ือ้ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรือความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรอืพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรปร ะเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเ สยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

 


