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เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งปรบัอนัดบัเครดติองคก์รของ ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) ขึน้เป็นระดบั “A” จาก
ระดบั “A-” และปรบัอนัดบัเครดติหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั ขึน้เป็นระดบั “A” จากระดบั “A-” 
และปรบัอนัดบัเครดติหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีน่ับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 ของธนาคาร ขึน้เป็นระดบั “BBB+” 
จากระดบั “BBB” ดว้ยแนวโน้ม “Stable” หรอื “คงที”่ โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึคุณภาพสนิทรพัย์ที่
พฒันาไปในทางทีด่ขี ึ้น และฐานธุรกจิทีแ่ขง็แกร่งขึน้จากการรวมฐานการด าเนินการของธุรกจิตลาด
ทุนและธุรกิจธนาคารพาณิชย์ การพจิารณาอนัดบัเครดติยงัค านึงถึงความหลากหลายของรายได้
โดยเฉพาะรายได้ที่ไม่ได้มาจากการให้สินเชื่อ  และฐานเงนิทุนที่มอียู่อย่างเพียงพอของธนาคาร 
อย่างไรกต็าม อนัดบัเครดติถูกลดทอนลงจากธุรกจิธนาคารพาณิชย์ทีม่ขีนาดค่อนขา้งเลก็ และการ
พึง่พาแหล่งเงนิทุนจากการกูย้มืในระดบัค่อนขา้งสงู 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

แหล่งท่ีมำของรำยได้ท่ีหลำกหลำย 

สถานะทางธุรกจิของธนาคารเกยีรตนิาคนิ และบรษิัทย่อยภายใต้ บรษิัท ทุนภทัร  จ ากดั (มหาชน) 
(กลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตินาคินภทัร) สะท้อนถึงธุรกจิที่มคีวามหลากหลาย ประกอบด้วยธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ทีม่คีวามมัน่คง ธุรกจิวาณิชธนกจิทีแ่ขง็แกร่ง และธุรกจิ Private Banking ทีม่กีาร
เตบิโตสงู 

สดัส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ทีไ่ม่ใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 60% และ 40% ตามล าดบัของรายได้
รวมในปี 2561 ซึ่งโดยรวมแล้วอยู่ในระดับใกล้เคียงกับธนาคารพาณิชย์ไทยอื่น  ๆ รายได้
ค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธมิสีดัส่วนค่อนขา้งสงูอยู่ทีร่ะดบั 24.1% ของรายไดร้วม  

ทรสิเรทติ้งคาดว่า ธุรกจิสนิเชือ่จะคงสดัส่วนต่อรายไดส้งูทีสุ่ดในระยะอกีสามปีขา้งหน้า ถงึแมว้่าธุรกจิ
ธนาคารพาณิชย์จะมขีนาดค่อนขา้งเล็กก็ตาม ณ สิ้นปี 2561 ธนาคารเกยีรตินาคนิ มสีนิทรพัย์รวม
ใหญ่เป็นอนัดบั 9 จากกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ทัง้สิ้น 11 แห่ง ธนาคารมสี่วนแบ่งทางการตลาดของสินเชื่อ 1.9% และเงนิรบัฝาก 1.5% ธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์มีสดัส่วนรายได้อยู่ที่ระดับ 78% ของรายได้รวม และ 72% ของก าไรสุทธิรวม 
ในขณะส่วนทีเ่หลอืเป็นส่วนใหญ่มาจากธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดทุน   

ทรสิเรทติ้งยงัคาดว่าการเกื้อหนุนระหว่างธุรกจิในกลุ่มทีเ่พิม่สูงขึน้ยงัคงมุ่งเน้นความร่วมมอืในการ
ใหบ้รกิาร การน าเสนอผลติภณัฑ์ และการรวมฐานการด าเนินงานจะเพิม่สดัส่วนของของรายไดแ้ละ
ก าไรจากธุรกจินอกเหนือจากธุรกจิสนิเชื่อต่อไปไดใ้นอนาคต ถึงแมว้่าจะมคีวามเชื่อมโยงต่อความ 
ผนัผวนของธุรกจิตลาดทุนสงูกต็าม 

เพ่ิมควำมหลำกหลำยนอกเหนือจำกธรุกิจสินเช่ือรถยนต ์ 

ธนาคารเกยีรตินาคนิมุ่งเน้นการกระจายการปล่อยสนิเชื่อให้กลุ่มลูกค้าธุรกจิขนาดใหญ่และลูกค้า
วาณชิยธ์นกจิ รวมถงึผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ายใหญ่ ในปี 2561 สนิเชือ่รวมเตบิโตในระดบั 18.5% 
เมือ่เทยีบกบัปีก่อน โดยมกีารเตบิโตในทุกกลุ่มสนิเชือ่ สนิเชื่อทีม่อีตัราเตบิโตสูงประกอบดว้ยสนิเชื่อ
ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม และสนิเชือ่ลกูคา้ธุรกจิขนาดใหญ่ทีร่ะดบั 26% และ 51% ตามล าดบั 
ในทางกลับกนั สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เติบโตในระดบัที่ช้ากว่าที่ระดบั 4.1% เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
หลงัจากหดตวัในปี 2560 ส่งผลให้สดัส่วนของสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ต่อสนิเชื่อรวมลดลงอยู่ที่ระดบั 
47% ณ สิน้ปี 2561 จาก 54% ในปีก่อนหน้า 

ในขณะเดยีวกนั สดัส่วนการปล่อยสนิเชือ่ลูกคา้ธุรกจิขนาดใหญ่เพิม่ขึน้สู่ระดบั 10% ของสนิเชื่อรวม 
ณ สิ้นปี 2561 จาก 8% ในปีก่อนหน้า สดัส่วนของสนิเชื่อเพื่อการพาณิชย์เพิม่ขึน้สู่ระดบั 24% จาก 

  

ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 57/2562 
 26 เมษำยน 2562 

FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A 

หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิTier 2 BBB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด : 25/04/61  

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบั

เครดิต                  
แนวโน้มอนัดบัเครดิต/ 
เครดิตพินิจ 

25/04/61 A- Positive 
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 
 

จติตราพรรณ ปันทะเลศิ 
jittrapan@trisrating.com 
 

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

 

23% เช่นเดยีวกนั โดยประกอบดว้ยสนิเชือ่ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม และสนิเชือ่ใหผู้พ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 

เงินกองทุนเพียงพอ 

ทรสิเรทติ้งประมาณการอตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ในระดบั 13%-14% ในระยะ 3 ปีขา้งหน้า เพยีงพอต่อการเตบิโตของธุรกจิ อย่างไรกต็าม อตัราส่วน
เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ลดลงสู่ระดบั 13.56% ณ สิน้ปี 2561 จาก 14.61% ณ สิน้ปี 2560 เนื่องจากอตัราการเตบิโตของสนิเชื่อสูงทีร่ะดบั 18.5% และอตัราการ
จ่ายเงนิปันผลสูงที่ระดบั 70% การปรบัอนัดบัเครดติขึ้นนัน้ได้สะทอ้นการคาดการณ์ของทรสิเรทติ้งว่าอตัราการเติบโตของสนิเชื่อและอตัราการจ่ายเงนิ  
ปันผลจะอยู่ในระดบัสงูเพยีงชัว่คราวเท่านัน้ โดยการประมาณการใชส้มมตฐิานอตัราการจ่ายเงนิปันผลที ่60% อตัราการเตบิโตของสนิเชื่อในระดบั 6%-8% 
ในขณะทีเ่งนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสดัส่วน 79% ของเงนิกองทุนรวม ณ สิน้ปี 2561 สะทอ้นถงึคุณภาพของเงนิกองทุนในระดบัปานกลาง 

ผลก ำไรท่ีดีสนับสนุนกำรเพ่ิมฐำนทุน  

ความสามารถในการท าก าไรทีแ่ขง็แกร่งสนบัสนุนการเพิม่ฐานทุนของกลุ่ม อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลีย่ทีร่ะดบั 2.1% ในปี 2561 อยู่ใน
กลุ่มทีม่รีะดบัสงูทีสุ่ดในอุตสาหกรรม อตัราก าไรจากดอกเบีย้สุทธหิลงัจากหกัตน้ทุนทางเครดติ1อยู่ทีร่ะดบั 3.8% ในปี 2561 กอ็ยู่ในระดบัทีสู่งกว่าค่าเฉลีย่
ของอุตสาหกรรมที ่2.1% เช่นเดยีวกบั 2-3 ปีทีผ่่านมา ทรสิเรทติ้งประมาณการอตัราก าไรจากดอกเบี้ยสุทธหิลงัจากหกัต้นทุนทางเครดติจะอยู่ทีร่ะดบั 
3.5%-3.6% ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า ภายใต้สมมตฐิานว่าอตัราก าไรจากดอกเบี้ยสุทธทิีสู่งขึน้จากสนิเชื่อธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจะหกัลา้งจากอตัรา
ก าไรจากดอกเบี้ยทีล่ดลงจากสนิเชื่อลูกคา้ธุรกจิขนาดใหญ่ และต้นทุนทางเครดติไม่ไดเ้พิม่ขึน้มากจากระดบัปัจจุบนั โดยเชื่อว่า เมือ่พจิารณาร่วมกบัทีม่า
ของผลก าไรทีห่ลากหลาย ธนาคารมคีวามสามารถในการท าก าไรอย่างเพยีงพอทีจ่ะรองรบัสภาวะความผนัผวนตามวฏัจกัรธุรกจิได้ 

ควำมคืบหน้ำจำกกำรพฒันำคณุภำพสินทรพัยไ์ปในทำงท่ีดีขึน้  

ในความเหน็ของทรสิเรทติ้ง ธนาคารเกยีรตนิาคนิยงัคงความคบืหน้าในการแกปั้ญหาคุณภาพสนิทรพัย์จากสนิเชื่อคงคา้งเดมิ ซึ่งสะทอ้นถงึความพยายาม
ของกลุ่มในเพือ่ยกระดบัมาตรฐานการบรหิารความเสีย่งในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา ธนาคารไดพ้ยายามแกปั้ญหาหนี้เสยีคงคา้งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหนี้ของ
กลุ่มผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ดมิ และในขณะเดยีวกนักป็ล่อยสนิเชือ่ใหก้บัผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ี่มคีวามน่าเชือ่ถอืทางเครดติสงูขึน้ ทัง้นี้ พอรต์สนิเชือ่ที่
กระจายตวัมากขึน้ซึง่ประกอบดว้ยสนิเชือ่ธุรกจิขนาดใหญ่ และสนิเชือ่รายย่อยทีม่คีวามหลากหลายจะมสี่วนช่วยจ ากดัความเสีย่งทางเครดติในอนาคตได ้

ตน้ทุนทางเครดติโดยรวม2 อยู่ทีร่ะดบั 1.04% ในปี 2561 ซึง่ต ่ากว่าค่าเฉลีย่ในปีทีผ่่านมาแต่ใกลเ้คยีงกบัค่าเฉลีย่ของธนาคารพาณชิยไ์ทย อตัราส่วนสนิเชื่อ
ดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชื่อรวม3 ไม่รวมส่วนของธุรกจิบรหิารหนี้ กล็ดลงเหลอื 3.9% ณ สิ้นปี 2561 จาก 4.7% ณ สิ้นปี 2560 ใกลเ้คยีงค่าเฉลีย่ของธนาคาร
พาณชิยไ์ทยทีร่ะดบั 3.6% อตัราส่วนสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชือ่ส าหรบัผูป้ระกอบการในธุรกจิพฒันาทีอ่ยู่อาศยัและธุรกจิก่อสรา้งลดลงมาทีร่ะดบั 13.6% 
ณ สิ้นปี 2561 จาก 21.4% ในปีก่อน โดยมมีูลค่ารวมของหนี้เสียลดลง ซึ่งหนี้ที่มปัีญหาเหล่านี้ เป็นหนี้มูลค่าขนาดใหญ่ที่มหีลกัประกนัให้กบัผู้พฒันา
อสงัหารมิทรพัยไ์มก่ีร่าย 

มีกำรพ่ึงพำแหล่งเงินทุนจำกกำรกู้ยืมสงู 

แหล่งเงนิทุนของธนาคารเกยีรตนิาคนิสะทอ้นถงึแหล่งเงนิทุนของธนาคารพาณชิยไ์ทยขนาดเลก็ซึง่มสีดัส่วนของฐานเงนิฝากรายย่อยทีค่่อนขา้งน้อย และมี
การพึง่พาแหล่งเงนิทุนจากการกูย้มืในระดบัสงู สดัส่วนของบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัและออมทรพัย์ (Current Account and Savings Account – CASA) 
ซึ่งเป็นตวัสะทอ้นถงึแหล่งเงนิทุนทีม่คีวามมัน่คงสูงอยู่ทีร่ะดบั 38 % ณ สิ้นปี 2561 ต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์ทีร่ะดบัประมาณ 60% ธนาคารมี
เงนิกูย้มือยู่ทีร่ะดบั 20% ของแหล่งเงนิทุนรวม สงูกว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่มที ่5% อตัราส่วนสนิเชื่อต่อเงนิฝากรวมตัว๋แลกเงนิกอ็ยู่ในระดบัสูงที่ 125% อย่างไร 
กต็าม ทรสิเรทติ้งเหน็ว่าการเพิม่ขึน้ของเงนิฝากประจ าและการลดลงของเงนิกูย้มืในช่วงเวลาทีผ่่านมาโดยส่วนใหญ่แลว้มาจากการปฏบิตัติามเกณฑ์การ
ด ารงแหล่งทีม่าของเงนิใหส้อดคลอ้งกบัการใชไ้ปของเงิน (Net Stable Funding Ratio -- NSFR) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และการบรหิาร
ตน้ทุนทางการเงนิ 

ธนาคารพยายามสรา้งฐานบญัช ีCASA จากกลุ่มลกูคา้รายย่อยอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพือ่เสรมิสถานะเงนิทุน ยกตวัอย่างเช่น การน าเสนอบญัชเีพื่อเงนิฝาก
ทีใ่ชใ้นการซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละกองทุนส าหรบัลกูคา้ธุรกจิบรหิารความมัง่คัง่ (KKPSS) และการน าเสนอผลติภณัฑ์เงนิฝาก CASA และบรกิารบรหิารเงนิ
สดใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้ธุรกจิ 

  

                                                           
1 ค านวณจากรายไดด้อกเบีย้สุทธหิกัลบดว้ยตน้ทนุทางเครดติ และหารโดยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิรายไดเ้ฉลีย่ 
2 รวมรายการขาดทนุจากการขายรถยดึ 
3 ไมร่วมเงนิกูย้มืระหว่างธนาคาร 
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ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

 

สภำพคล่องเพียงพอ 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิมอีตัราส่วนสภาพคล่องเพือ่รองรบัสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทีม่คีวามรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) อยู่สงูกว่าเกณฑข์ัน้
ต ่า แต่อยู่ในระดบัต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดเลก็ที่ 158% และค่าเฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์ที่ 183% ตามตวัเลขของ ธปท. อตัราส่วน
สนิทรพัยส์ภาพคล่องต่อเงนิฝากรวมตัว๋แลกเงนิและเงนิกูย้มืระหว่างธนาคารอยู่ทีร่ะดบั 30.4% ณ สิน้ปี 2561 ซึง่ใกลเ้คยีงกบัธนาคารพาณชิยไ์ทยอื่น ๆ 

อนัดบัเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีนับเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 ตำมหลกัเกณฑ ์Basel III  

อนัดบัเครดติ “BBB+” ส าหรบัหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 (KK25DA) สะทอ้นความเสีย่งในการดอ้ยสทิธแิละความเสีย่งในการไมช่ าระหนี้ตาม
เงือ่นไขการรองรบัผลขาดทุนเมือ่ธนาคารมผีลการด าเนินงานทีไ่ม่สามารถด าเนินกจิการต่อไปได้  ตราสารดงักล่าวมคีุณสมบตัทิีส่อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ 
Basel III และเป็นไปตามเกณฑข์อง ธปท. เพือ่นบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 ตราสารประเภทนี้มลีกัษณะดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั ไม่สามารถเลื่อนการช าระ
ดอกเบี้ย และไม่สามารถแปลงสภาพได้ ธนาคารสามารถไถ่ถอนตราสารคนืทัง้จ านวนก่อนวนัครบก าหนดไดภ้ายหลงัระยะเวลา 5 ปีนับจากวนัที่ออก 
ตราสารและไดร้บัความเหน็ชอบจาก ธปท. โดยผูถ้อืตราสารประเภทนี้มสีทิธทิีด่อ้ยกว่าผูฝ้ากเงนิและผูถ้อืหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธิ ไม่มหีลกัประกนัของธนาคาร 
ทัง้นี้ ตราสารดงักล่าวสามารถตดัเป็นหนี้สญูได ้ในกรณทีีห่น่วยงานก ากบัดแูลพจิารณาเหน็ว่าธนาคารมผีลการด าเนินงานทีไ่ม่สามารถด าเนินกจิการต่อไป
ได ้และจะใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ธนาคาร ภายใตเ้งือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไว ้

สมมติฐำนกรณีพืน้ฐำน 

สมมตฐิานทีใ่ชร้ะหว่างปี 2562-2564 

 อตัราการเตบิโตของสนิเชือ่: 6%-8% 
 ตน้ทุนทางเครดติ: 1.1%-1.2% 

 อตัราสว่นสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชือ่รวม: 3.0%-3.8% 

 อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1: 13.7%-14.0% 

 อตัราก าไรจากดอกเบีย้สุทธหิลงัจากหกัตน้ทุนทางเครดติ: 3.7%-3.8% 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต  

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัของทรสิเรทติ้งว่าธนาคารเกยีรตนิาคนิจะคงเพิม่ความแขง็แกร่งของเงนิกองทุน พฒันา
คุณภาพสนิทรพัย ์และเพิม่การเกือ้หนุนกบัธุรกจิตลาดทุนและธุรกจิบรหิารความมัง่คัง่ ซึง่จะน าไปสู่ผลการด าเนินงานและสถานะทางเครดติทีด่ขี ึน้ 

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

การปรบัอนัดบัเครดติขึน้จะขึน้อยู่กบัความสามารถของธนาคารเกยีรตนิาคนิในการขยายธุรกจิธนาคารพาณชิย ์และ/หรอืเพิม่ความสามารถในการระดมเงนิ
จากแหล่งเงนิทุนทีม่คีวามมัน่คงได ้อนัดบัเครดติอาจถูกปรบัลดลงหากเงนิกองทุนอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่อง และ/หรอืความสามารถในการท าก าไรลดลงอย่าง
มนียัส าคญัเนื่องจากคุณภาพสนิทรพัยท์ีเ่สือ่มถอยลง หรอืมรีายการขาดทุนขนาดใหญ่ทีไ่มไ่ดค้าดหมายจากธุรกจิตลาดทุน 
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ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

 

ข้อมลูงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั1 

    
หน่วย: ลา้นบาท 

 

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

  
 

  

            -------------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ----------------------------- 
             2561 2560 2559    2558 2557 

สนิทรพัยร์วม   306,329 259,335 233,777 236,144 241,153 
สนิทรพัยเ์ฉลีย่  282,832 246,556 234,961 238,648 245,131 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์  29,781 34,048 28,365 20,290 29,289 
เงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรบั  229,066 193,087 177,277 178,902 185,778 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  10,760 10,576 10,966 9,546 8,321 
เงนิรบัฝาก  181,694 132,878 109,923 104,327 132,297 
เงนิกูย้มื2  63,358 64,947 64,414 70,294 52,567 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  42,341 41,548 40,517 38,156 36,911 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  41,944 41,032 39,336 37,534 36,028 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ  11,262 10,628 10,433 9,449 8,913 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้3  7,544 6,173 6,911 6,452 5,767 
รายไดร้วม4  18,806 16,802 17,345 15,901 14,680 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงาน5  9,232 8,369 7,897 7,441 6,271 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหนี้สญู  9,574 8,432 9,447 8,460 8,409 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า6  2,186 1,476 2,957 4,433 5,246 
ก าไรสุทธ ิ  6,044 5,766 5,611 3,426 2,779 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ  4,579 4,055 3,707 3,471 3,452 
ก าไรสุทธจิากเงนิลงทุน  390 178 203 336 261 
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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 
  

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- วธิกีารในการจดัอนัดบัเครดติธนาคารพาณชิย,์ 30 มนีาคม 2560  
  

            ------------------------------ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม -------------------------- 
             2561 2560 2559    2558 2557 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร       
อตัราสว่นผลตอบแทนต่อต่อสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่   2.14 2.34 2.39 1.44 1.13 
ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้  3.89 4.21 4.40 3.85 3.33 
อตัราก าไรจากดอกเบีย้สุทธ ิ  4.26 4.64 4.87 4.36 3.93 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  3.98 4.31 4.44 3.96 3.64 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้7/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  2.67 2.50 2.94 2.70 2.35 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ/ิรายไดร้วม  24.35 24.14 21.37 21.83 23.52 
อตัราสว่นค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม  49.09 49.81 45.53 46.80 42.72 
โครงสร้ำงเงินทุน       

อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ8  13.56 14.61 15.59 14.71 14.82 
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่18  13.56 14.61 15.59 14.71 14.82 
อตัราเงนิกองทุนต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง8  17.26 17.69 18.96 16.58 15.19 
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ต่อเงนิกองทุนรวม8  78.53 82.59 82.23 88.72 97.56 
คณุภำพสินทรพัย ์       

ตน้ทุนทางเครดติ  1.04 0.80 1.66 2.43 2.78 
เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม9  4.13 5.02 5.65 5.85 5.61 
สนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได/้สนิทรพัยร์วม  4.29 5.30 5.89 6.63 5.82 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  114.42 109.60 110.00 91.66 80.28 
แหล่งเงินและสภำพคล่อง       

บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัและออมทรพัย์/เงนิรบัฝาก10  38.26 40.55 53.65 50.56 47.60 
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/เงนิรบัฝาก10  125.73 145.31 161.14 171.06 140.15 
เงนิรบัฝาก10/หนี้สนิรวม  69.01 61.01 56.93 52.82 64.90 
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง/เงนิรบัฝาก11  30.36 33.28 34.65 27.35 26.41 
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง/หนี้สนิระยะสัน้12  27.07 26.84 25.90 21.03 23.78 

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

 

ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) (KK) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
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: Stable 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั                                                                                                                                                                                                            

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

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2562  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ือ้ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกี่ยวกบัความเสีย่งหรือความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแนะน าเกีย่วกบัการลงทนุ หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท า หรือพมิพเ์ผยแพร่
โดย บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถึงความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์อง ผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิความ
เหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง 
จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสี ยหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่ถูกต้อง 
ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบั
เครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

 


