
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรของ ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A” รวมทัง้คง
อนัดบัเครดติหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัของธนาคารทีร่ะดบั “A” และคงอนัดบัเครดติหุน้กูด้อ้ย
สทิธทิี่นับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 ของธนาคารที่ระดบั “BBB+” ดว้ยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” 
หรือ “คงที่” โดยอันดบัเครดิตสะท้อนถึงการมแีหล่งรายได้ที่หลากหลาย ตลอดจนเงนิกองทุนที่
เพยีงพอซึง่ไดร้บัแรงหนุนจากความสามารถในการท าก าไรทีเ่ขม้แขง็ และคุณภาพสนิทรพัย์ที่ยอมรบั
ได ้อย่างไรกต็าม อนัดบัเครดติกม็ขีอ้จ ากดัจากการทีธุ่รกจิธนาคารของธนาคารเกยีรตนิาคนิมขีนาด
ค่อนขา้งเล็กและธนาคารมกีารพึง่พาแหล่งเงนิทุนจากการกู้ยมืและลูกค้าเงนิฝากรายใหญ่ในระดบั
ค่อนขา้งสูง ในระยะปานกลาง ธนาคารอาจเผชญิกบัแรงกดดนัจากการมคีุณภาพสนิทรพัย์ทีเ่สื่อม
ถอยลงจากสภาพเศรษฐกจิทีถ่ดถอยอนัเกดิจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่าสาย
พนัธุใ์หม ่หรอืโควดิ-19 ในขณะทีค่วามกงัวลเกีย่วกบัต้นทุนดา้นเครดติกอ็าจบรรเทาลงบางส่วนจาก
การมนีโยบายการบรหิารความเสีย่งทีร่อบคอบของธนาคารและมาตรการผ่อนปรนส าหรบัลูกหนี้ของ
ธนาคารเพือ่ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

ธรุกิจธนาคารมีขนาดเลก็แต่ธรุกิจตลาดทุนมีความแขง็แกร่ง 

สถานะทางธุรกจิของธนาคารเกยีรตินาคนิสะทอ้นถงึการมธีุรกจิธนาคารที่มขีนาดค่อนขา้งเลก็ซึ่งมี
ปัจจยัสนับสนุนจากธุรกจิวาณิชธนกจิทีแ่ขง็แกร่งภายใต้การบรหิารงานของ บรษิทัหลกัทรพัย์ภทัร 
จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี้ บล. ภทัรมคีวามเชี่ยวชาญในธุรกจิวาณิชธนกจิ รวมทัง้การเป็นที่ปรกึษา
ทางการเงนิ ธุรกจินายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ลูกคา้สถาบนั และธุรกจิบรหิารความมัง่คัง่ส่วนบุคคล 
(Private Banking) ที่ก าลงัเติบโต ส่วนธุรกจิด้านธนาคารหลกั ๆ ของธนาคารเกยีรตินาคนินัน้
ประกอบดว้ยธุรกจิเช่าซื้อรถยนต์ รวมถงึธุรกจิสนิเชือ่ส าหรบักลุ่มลกูคา้พาณิชยกรรมและธุรกจิขนาด
ใหญ่ โดยธนาคารมสี่วนแบ่งทางการตลาดของสนิเชือ่เช่าซื้อรถยนต์ในระดบัปานกลางที่ 5.8% ณ สิ้น
ปี 2561 จากบรรดาผู้ประกอบการสนิเชื่อรถยนต์ที่เป็นธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงนิที่ไม่ใช่
ธนาคารพาณชิยท์ีอ่ยู่ในฐานขอ้มลูของทรสิเรทติ้ง ทัง้นี้ ธนาคารมสี่วนแบ่งทางการตลาดของสนิเชื่อ
และเงนิฝากรวมอยู่ทีร่ะดบั 1.9% และ 1.4% ตามล าดบั ณ สิน้ปี 2562 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าการผสานพลงัระหว่างธุรกจิในกลุ่มจะยงัคงเป็นปัจจยัเกื้อหนุนการเตบิโตในธุรกจิ
หลกัของธนาคารอนัประกอบไปด้วยบรกิารสนิเชื่อและบรกิารทางการเงนิส าหรบัธุรกจิขนาดใหญ่ 
ไดแ้ก่ ลกูคา้วาณชิธนกจิ รวมไปถงึการบรหิารความมัง่คัง่และการใหบ้รกิารผลติภณัฑ์ทางการเงนิทีม่ ี
ความซบัซอ้นแก่ลกูคา้ Private Banking  

แหล่งท่ีมาของรายได้มีความหลากหลาย 

การพจิารณาอนัดบัเครดติของธนาคารเกยีรตนิาคนินัน้ ทรสิเรทติ้งยงัใหค้วามส าคญักบัแหล่งรายไดท้ี่
หลากหลายซึง่สรา้งสดัส่วนรายไดค้่าธรรมเนียมสุทธต่ิอรายไดร้วมที่ค่อนขา้งเขม้แขง็ที่ระดบั 25% ณ 
สิ้นปี 2562 รายไดค้่าธรรมเนียมดงักล่าวประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมจากธุรกจิหลกัทรพัย์ นายหน้า
ขายประกนั การบรหิารสนิทรพัย์ และวาณิชธนกจิ ในความเห็นของทรสิเรทติ้ งมองว่าสถานะความ
เป็นผูน้ าในธุรกจินายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบักลุ่มลูกค้าสถาบนั รวมทัง้ในธุรกจิวาณิชธนกจิ
และทีป่รกึษาทางการเงนิของธนาคารมศีกัยภาพทีจ่ะสรา้งผลประกอบการทีม่ ัน่คงมากกว่าเมือ่เทยีบ
กบับรษิทัคู่แข่งอื่น ๆ ในธุรกจิเดยีวกนัเหล่านี้ กระนัน้ทรสิเรทติ้งก็ยงัคาดว่าธุรกจิธนาคารจะยงัคง
เป็นปัจจยัขบัเคลือ่นส าคญัในการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ธนาคารเกยีรตนิาคนิในช่วงอกี 2-3 ปีขา้งหน้าอยู่
เช่นเดิม โดยในปี 2562 ผลก าไรสุทธิจากธุรกิจธนาคารมสีดัส่วนถึง 72% ของผลก าไรสุทธิของ
ธนาคารเกยีรตนิาคนิในปี 2562 ตามมาดว้ยธุรกจิตลาดทุน (17%) และธุรกจิบรหิารหนี้เสยี (11%) 

  

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 54/2563 
 17 เมษายน 2563 

FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A 

หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิTier 2 BBB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด : 24/07/62  

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบั

เครดิต                  
แนวโน้มอนัดบัเครดิต/ 
เครดิตพินิจ 

26/04/62 A Stable 
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 
 

 

 

 

 

* รายงานนี้เป็นเพยีงสว่นหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

เงินกองทุนค่อย ๆ แขง็แกร่งขึน้ 

ทรสิเรทติ้งประมาณการอตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของของธนาคารว่าจะอยู่ทีร่ะดบัสงูกว่า 14.5% ในช่วง 12-18 เดอืนขา้งหน้าจากการ
บรหิารเงนิกองทุนทีม่คีวามระมดัระวงัและแนวโน้มการหดตวัของพอรต์สนิเชือ่ในปี 2563 จากผลกระทบทีท่ าใหภ้าวะเศรษฐกจิถดถอยอย่างรุนแรงอนัเกดิ
จากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ทรสิเรทติ้งประมาณการว่าพอร์ตสนิเชื่อของธนาคารเกยีรตนิาคนิจะหดตวัทีร่ะดบั 10% ในปี 2563 แลว้จะกลบัมา
เตบิโตจากฐานทีต่ ่าดงักล่าวในปีถดัไป 

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ ณ สิ้นปี 2562 ของธนาคารเมือ่รวมกบัผลก าไรในช่วงครึง่หลงัของปี 2562 และอตัราส่วนเงนิปันผลที่
ระดบั 60% แลว้นัน้จะอยู่ทีร่ะดบั 13.9%-14.0% นอกจากนี้ ธนาคารอาจจะออกหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 ตามหลกัเกณฑ์ Basel III เพื่อมา
ทดแทนหุน้กูชุ้ดเดมิซึง่มมีลูค่า 3 พนัลา้นบาทภายในสิน้ปี 2563 นี้  

ผลก าไรอยู่ภายใต้ความท้าทาย  

ธนาคารเกยีรตินาคนิมคีวามสามารถในการท าก าไรสูงกว่าค่าเฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์ไทยเมื่อวดัจากอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลี่ ย
ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมาของธนาคารซึง่อยู่ทีร่ะดบั 1.94% ในปี 2562 โดยถอืว่าสูงกว่าค่าเฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์ไทยซึ่งอยู่ทีร่ะดบั 1.2% อตัราก าไรจาก
ดอกเบีย้สุทธหิลงัหกัตน้ทุนทางเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงู ตลอดจนธุรกจิตลาดทุนและธุรกจิบรหิารหนี้เสยีทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูเป็นปัจจยัทีช่่วยท าใหธ้นาคารคง
ความสามารถในการท าก าไรใหอ้ยู่ในระดบัสูงไดแ้ละจะช่วยรองรบัความสูญเสยีทางเครดติทีอ่าจเพิม่สูงขึน้ได้ดว้ย ทัง้นี้ ธนาคารมอีตัราก าไรจากดอกเบี้ย
สุทธหิลงัหกัตน้ทุนทางเครดติอยู่ทีร่ะดบั 3.7% ในปี 2562 ซึง่สงูกว่าค่าเฉลีย่ของธนาคารพาณชิยไ์ทยซึง่อยู่ทีร่ะดบั 2.0%  

ทรสิเรทติ้งประมาณการอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลีย่ของธนาคารในกรณีพื้นฐานว่าจะอยู่ทีร่ะดบั 1.4%-1.6% ในระหว่างปี 2563-2565 
โดยไดพ้จิารณารวมไปถงึกรณผีลกระทบทางเศรษฐกจิทีเ่กดิจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 แลว้ ในการนี้ ทรสิเรทติ้งคาดการณ์รายไดใ้นกลุ่มธุรกจิ
หลกัทัง้หมดของธนาคารเกยีรตนิาคนิว่าจะหดตวัในปี 2563 และหลงัจากนัน้จะฟ้ืนตวัโดยเริม่จากฐานทีต่ ่าตัง้แต่ปี 2564 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ทรสิเรทติ้ง
ยงัคาดการณ์ตน้ทุนทางเครดติของธนาคารว่าจะเพิม่สงูขึน้ไปจนถงึระดบั 1.5%-1.7% ซึง่สะทอ้นถงึคุณภาพสนิทรพัยท์ีอ่่อนแอลงในช่วงเวลาเดยีวกนัดว้ย 

มีแรงกดดนัต่อคณุภาพสินทรพัย ์ 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าธนาคารเกยีรตนิาคนิจะเผชญิกบัแรงกดดนัดา้นคุณภาพสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้ซึง่จะส่งผลใหอ้ตัราส่วนสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชื่อรวมเพิม่
สูงขึน้ต่อไปในอนาคต อย่างไรกต็าม ทรสิเรทติ้งยงัคาดว่ามาตรการผ่อนปรนของธนาคารทีม่ใีหแ้ก่ลูกหนี้ที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสั 
โควดิ-19 จะช่วยให้ธนาคารสามารถคุมอตัราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสนิเชื่อรวมให้อยู่ในระดบัที่บรหิารจดัการได้ โดยทริสเรทติ้งประมาณการว่า
อตัราส่วนดงักล่าวจะเพิม่ขึน้เลก็น้อยทีร่ะดบั 4.5% ณ สิน้ปี 2563 จากทีร่ะดบั 4.0% ณ สิน้ปี 2562 

ในความเหน็ของทรสิเรทติ้ง คุณภาพสนิทรพัยข์องธนาคารทีม่สีญัญาณอ่อนแอลงในปี 2562 นัน้ยงัอยู่ในวสิยัทีส่ามารถบรหิารจดัการได ้อตัราส่วนสนิเชื่อ
ดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชือ่รวมซึง่ไมร่วมหนี้เสยีเดมิจากกลุ่มผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ขนาดใหญ่ 3 รายแรกและจากธุรกจิบรหิารหนี้เสยีเพิม่ขึน้เลก็น้อยสู่ระดบั 
2.9% ณ สิน้ปี 2562 จาก 2.8% ณ สิน้ปี 2561 ประเภทของสนิเชือ่หลกัทีม่อีตัราส่วนสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพเพิม่ขึน้ไดแ้ก่สนิเชือ่เช่าซื้อรถยนต์และสนิเชื่อกลุ่ม
ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม อตัราส่วนสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพของสนิเชือ่เช่าซื้อรถยนต์เพิม่ขึน้สู่ระดบั 2.5% ณ สิน้ปี 2562 จากระดบั 2.3% ณ สิน้ปี 2561 
ธนาคารมแีผนจะลดการปล่อยสนิเชือ่เช่าซื้อรถยนต์มอืสองทีใ่หผ้ลตอบแทนต ่าและเป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าให้สดัส่วนของสนิเชื่อด้อยคุณภาพเพิม่สูงขึน้นี้ลง 
ส าหรบักลุ่มสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์นัน้ อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิม่สูงขึ้นอย่างค่อนขา้งชดัเจนในภาคการผลิต รวมถึงภาคสถานบรกิารและ
รา้นอาหาร โดยทรสิเรทติ้งคาดว่าการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคอุตสาหกรรมดงักล่าว อย่างไรกต็าม ธนาคารมี
ความเสีย่งดงักล่าวในระดบัไมม่ากนกัเนื่องจากธนาคารมสีดัส่วนสนิเชือ่ส าหรบัอุตสาหกรรมเหล่านี้เมือ่เทยีบกบัสนิเชื่อรวมทีร่ะดบัประมาณ 7% เท่านัน้ ณ 
สิน้ปี 2562 ซึง่ไมร่วมเงนิกูย้มืระหว่างธนาคาร  

ในขณะเดยีวกนั ธนาคารเกยีรตนิาคนิยงัคงลดสดัส่วนหนี้เสยีจากกลุ่มผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์รายเดมิอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นปัจจยัที่ท าให้อตัราส่วน
สนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพในลกูคา้กลุ่มนี้ลดลงสู่ระดบั 10.7% ณ สิ้นปี 2562 จากระดบั 13.5% ณ สิ้นปี 2561 อตัราส่วนสนิเชื่อดอ้ยคุณภาพแบบรวมงบการเงนิ
ของธนาคารซึง่รวมหนี้เสยีเดมิจากกลุ่มผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์และจากธุรกจิบรหิารหนี้เสยีอยู่ทีร่ะดบั 4.0% ณ สิ้นปี 2562 โดยลดลงจากระดบั 4.1% ณ 
สิน้ปี 2561 และใกลเ้คยีงกบัค่าเฉลีย่ของกลุ่มธนาคารพาณชิยไ์ทย ณ สิน้ปี 2562 ซึง่อยู่ทีร่ะดบั 3.7% 

การพ่ึงพาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมและลกูค้าเงินฝากรายใหญ่ยงัอยู่ในระดบัสงู 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิยงัคงพึง่พาแหล่งเงนิทุนจากการกูย้มืและลูกคา้เงนิฝากรายใหญ่ในระดบัค่อนขา้งสูง โดยแหล่งเงนิทุนทีไ่ม่ใช่เงนิฝากของธนาคาร ณ 
สิน้ปี 2562 มสีดัส่วน 31% ของแหล่งเงนิทุนรวมของธนาคารซึ่งสูงกว่าค่าเฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์ไทยทีร่ะดบั 13% ในขณะทีส่ดัส่วนของบญัชเีงนิฝาก
กระแสรายวนัและออมทรพัย์ (Current Account and Savings Account – CASA) อยู่ทีร่ะดบั 38% ของเงนิฝากรวม โดยยงัอยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่าค่าเฉลีย่
ของธนาคารพาณชิยไ์ทยซึง่อยู่ทีร่ะดบัประมาณ 60% เป็นอย่างมาก ลกัษณะดงักล่าวสะทอ้นถงึธุรกจิเงนิฝากทีม่ขีนาดเลก็และมตี้นทุนสูงซึ่งธนาคารต้อง
พึง่พาจากกลุ่มลกูคา้ธุรกจิขนาดใหญ่ รวมถงึลกูคา้ธุรกจินายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์และลกูคา้ธุรกจิบรหิารความมัง่คัง่ ส่งผลใหธ้นาคารมตีน้ทุนทางการเงนิ
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ทีร่ะดบั 2.32% ในปี 2562 ซึง่อยู่ในระดบัสงูทีสุ่ดในกลุ่มธนาคารพาณชิยไ์ทยซึง่มคี่าเฉลีย่อยู่ทีร่ะดบั 1.5% ในช่วงเวลาเดยีวกนั 

ในความเหน็ของทรสิเรทติ้ง กลยุทธข์ยายฐานเงนิฝากทีม่เีสถยีรภาพและตน้ทุนต ่าของธนาคารถอืเป็นพฒันาการในเชงิบวก กลยุทธด์งักล่าวมุ่งเน้นส่งเสรมิ
ใหม้กีารเปิดบญัชเีงนิฝากเพื่อการลงทุนทีใ่หด้อกเบี้ยสูงเหมอืนเงนิฝากประจ า (KK Phatra Smart Settlement -- KKPSS) ส าหรบัลูกคา้ในกลุ่มธุรกจิ
บรหิารความมัง่คัง่ รวมไปถงึการน าเสนอผลติภณัฑ์เงนิฝาก CASA และบรกิารบรหิารเงนิสดใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ธุรกจิ โดยธนาคารมคีวามกา้วหน้าในการ
ขยายเงนิฝากดงักล่าวในช่วงปีทีผ่่านมา  

สภาพคล่องเพียงพอ 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าธนาคารเกยีรตนิาคนิจะยงัด ารงสภาพคล่องใหเ้พยีงพอต่อไปในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้า อตัราส่วนสภาพคล่องเพื่อรองรบัสถานการณ์ดา้น
สภาพคล่องทีม่คีวามรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio -- LCR) ของธนาคารอยู่ทีร่ะดบั 124% ณ สิน้ปี 2562 ซึง่สงูกว่าเกณฑข์ัน้ต ่าของทางการ1 อย่างไร
กต็าม ตวัเลขดงักล่าวยงัถอืว่าอยู่ในระดบัต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดเลก็ที่ 158% และค่าเฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที ่183% 
ณ สิน้ปี 2562 ตามตวัเลขในรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธนาคารเกยีรตนิาคนิมอีตัราส่วนสนิทรพัย์สภาพคล่องต่อเงนิฝากรวมและเงนิ
กูย้มืระหว่างธนาคารอยู่ทีร่ะดบั 32.2% ณ สิน้ปี 2562 ซึง่อยู่ในระดบัทีเ่พยีงพอแมจ้ะต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์ไทยทีร่ะดบัประมาณ 40% ในช่วง
เวลาเดยีวกนักต็าม 

อนัดบัเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีนับเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 ตามหลกัเกณฑ ์Basel III  

อนัดบัเครดติ “BBB+” ส าหรบัหุน้กูด้อ้ยสทิธทิีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 (KK25DA) ของธนาคารเกยีรตนิาคนิสะทอ้นความเสีย่งในการดอ้ยสทิธแิละความ
เสีย่งในการไมไ่ดร้บัการช าระหนี้ตามเงือ่นไขการรองรบัผลขาดทุนเมือ่ธนาคารมผีลการด าเนินงานทีไ่ม่สามารถด าเนินกจิการต่อไปได้ ตราสารดงักล่าวมี
คุณสมบตัทิีส่อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ Basel III และเป็นไปตามเกณฑ์ของ ธปท. ในการนับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 ทัง้นี้ ตราสารประเภทนี้มลีกัษณะดอ้ย
สทิธ ิไมม่หีลกัประกนั ไมส่ามารถเลือ่นการช าระดอกเบี้ย และไมส่ามารถแปลงสภาพได ้ธนาคารสามารถไถ่ถอนตราสารคนืทัง้จ านวนก่อนวนัครบก าหนด
ไดอ้ย่างน้อยภายหลงัระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนัทีอ่อกตราสารและไดร้บัความเหน็ชอบจาก ธปท. แลว้ โดยผูถ้อืตราสารประเภทนี้มสีทิธทิีด่อ้ยกว่าผูฝ้ากเงนิ
และผู้ถอืหุ้นกูไ้ม่ด้อยสทิธิ ไม่มหีลกัประกนัของธนาคาร ทัง้นี้ ตราสารดงักล่าวสามารถตดัเป็นหนี้สูญได้ในกรณีทีห่น่วยงานก ากบัดูแลพจิารณาเห็นว่า
ธนาคารมผีลการด าเนินงานทีไ่มส่ามารถด าเนินกจิการต่อไปได้ และจะใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ธนาคารภายใตเ้งือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไว้ดงักล่าว 

สมมติฐานกรณีพืน้ฐาน 

ทรสิเรทติ้งมสีมมตฐิานส าหรบัการด าเนินงานของธนาคารเกยีรตนิาคนิในระหว่างปี 2563-2565 ดงันี้ 

 อตัราการเตบิโตของสนิเชือ่: ระดบั -10% ส าหรบัปี 2563 และระดบั 3%-5% ส าหรบัปี 2564-2565 
 ตน้ทุนทางเครดติ: 1.5%-1.7% 
 อตัราส่วนสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชือ่รวม: 4.1%-4.6% 
 อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1: 14.0%-15.5% 
 อตัราก าไรจากดอกเบีย้สุทธหิลงัหกัตน้ทุนทางเครดติ: 3.3%-3.4% 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต  

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัของทรสิเรทติ้งว่าธนาคารเกยีรตนิาคนิจะยงัคงเพิม่ความแขง็แกร่งของเงนิกองทุน 
พฒันาคุณภาพสินทรพัย์และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการผสานพลงักบัธุรกิจตลาดทุนและธุรกจิบริหารความมัง่คัง่ ให้มากขึ้นซึ่งจะน าไปสู่ผลการ
ด าเนินงานทางการเงนิทีด่ยี ิง่ข ึน้ 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

การปรบัเพิม่อนัดบัเครดติจะขึน้อยู่กบัความสามารถของธนาคารเกียรตนิาคนิในการขยายธุรกจิธนาคารและ/หรอืเพิม่ความสามารถในการระดมเงนิจาก
แหล่งเงนิทุนที่มคีวามมัน่คงได้ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลงหากเงนิกองทุน รวมไปถึงคุณภาพสนิทรพัย์ หรอืสภาพคล่องอ่อนแอลงอย่างมสีาระส าคญั 
นอกจากนี้ หากความสามารถในการท าก าไรของธนาคารลดลงอย่างมนียัส าคญัอนัเนื่องมาจากการมคีุณภาพสนิทรพัยท์ีเ่สือ่มถอยลง หรอืมรีายการขาดทุน
ขนาดใหญ่ทีไ่มไ่ดค้าดหมายจากธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดทุนกอ็าจส่งผลใหม้กีารปรบัลดอนัดบัเครดติลงไดเ้ช่นกนั 

  

                                                           
1 ขอ้มลูจากบรษิทั/เกณฑข์ัน้ต า่ของ LCR อยู่ทีร่ะดบั 90% ในปี 2562 และระดบั 100% ในปี 2563 
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ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั1 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

1   งบการเงนิรวม 
2 รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
3 รวมรายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิารสุทธแิละรวมก าไรจากการขายสนิทรพัยร์อการขาย 
4 รวมก าไรจากการขายสนิทรพัยร์อการขาย 
5 ไมร่วมค่าใชจ้า่ยค่าธรรมเนยีมและบรกิาร 
6 รวมรายการขาดทนุจากการขายรถยดึ 

  
 

  

            -------------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ---------------------------- 
             2562 2561 2560 2559    2558 

สนิทรพัยร์วม   311,690 306,329 259,335 233,777 236,144 
สนิทรพัยเ์ฉลีย่  309,010 282,832 246,556 234,961 238,648 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์  39,201 29,781 34,048 28,365 20,290 
เงนิใหส้นิเชือ่และดอกเบีย้คา้งรบั  238,267 229,066 193,087 177,277 178,902 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  10,589 10,760 10,576 10,966 9,546 
เงนิรบัฝาก  172,174 181,694 132,878 109,923 104,327 
เงนิกูย้มื2  76,253 63,358 64,947 64,414 70,294 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  44,011 42,341 41,548 40,517 38,156 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  43,176 41,944 41,032 39,336 37,534 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ  12,316 11,262 10,628 10,433 9,449 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้3  7,436 7,544 6,173 6,911 6,452 
รายไดร้วม4  19,752 18,806 16,802 17,345 15,901 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงาน5  9,355 9,232 8,369 7,897 7,441 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหนี้สญู  10,397 9,574 8,432 9,447 8,460 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า6  3,099 2,186 1,476 2,957 4,433 
ก าไรสุทธ ิ  5,990 6,044 5,766 5,611 3,426 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ  4,604 4,579 4,055 3,707 3,471 
ก าไรสุทธจิากเงนิลงทุน  568 390 178 203 336 
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หน่วย: % 

7 รวมรายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิารสุทธ ิและรวมก าไรจากการขายสนิทรพัยร์อการขาย 
8 งบการเงนิรวม 
9 ตามสนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพทีม่กีารรายงาน 
10 รวมตัว๋แลกเงนิ 
11 รวมตัว๋แลกเงนิและเงนิกูย้มืระหว่างธนาคาร 
12 หนี้สนิทางการเงนิทีค่รบก าหนดภายใน 1 ปี 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- Banks Rating Methodology, 3 March 2020 
  

            ------------------------------ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม -------------------------- 
             2562 2561 2560 2559    2558 

ความสามารถในการท าก าไร       
อตัราสว่นผลตอบแทนต่อต่อสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่   1.94 2.14 2.34 2.39 1.44 
ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้  3.94 3.89 4.21 4.40 3.85 
อตัราก าไรจากดอกเบีย้สุทธ ิ  4.27 4.26 4.64 4.87 4.36 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  3.99 3.98 4.31 4.44 3.96 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้7/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  2.41 2.67 2.50 2.94 2.70 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ/ิรายไดร้วม  23.31 24.35 24.14 21.37 21.83 
อตัราสว่นค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม  47.36 49.09 49.81 45.53 46.80 
โครงสร้างเงินทุน       
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ8  13.61 13.56 14.61 15.59 14.71 
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่18  13.61 13.56 14.61 15.59 14.71 
อตัราเงนิกองทุนต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง8  17.20 17.26 17.69 18.96 16.58 
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ต่อเงนิกองทุนรวม8  79.12 78.53 82.59 82.23 88.72 
คณุภาพสินทรพัย ์       
ตน้ทุนทางเครดติ  1.33 1.04 0.80 1.66 2.43 
เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม9  4.03 4.13 5.02 5.65 5.85 
สนิทรพัยท์ีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได/้สนิทรพัยร์วม  4.22 4.29 5.30 5.89 6.63 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู/เงนิใหส้นิเชือ่รวม  110.77 114.42 109.60 110.00 91.66 
แหล่งเงินและสภาพคล่อง       
บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัและออมทรพัย/์เงนิรบัฝาก10  37.54 38.36 40.55 53.65 50.56 
เงนิใหส้นิเชือ่รวม/เงนิรบัฝาก10  137.73 125.43 145.31 161.14 171.06 
เงนิรบัฝาก10/หนี้สนิรวม  64.32 68.83 61.01 56.93 52.82 
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง/เงนิรบัฝาก11  32.17 34.35 39.47 41.64 41.06 
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง/หนี้สนิระยะสัน้12  28.10 30.55 31.83 31.09 31.50 

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) (KK) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
KK208A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 4,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A 
KK212A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 4,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A 
KK218A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 4,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A 
KK25DA: หุน้กูด้อ้ยสทิธทิีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2568 BBB+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั                                                                                                                                                                                                            

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

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2563  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 หรอืพมิพเ์ผยแพร่
โดย บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดจ้ดัท าขึ้นโดยมไิดค้ านึงถึงความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควร ประเมนิความ
เหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิัทและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง 
จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอื ความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่ถูกต้อง 
ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้  รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบั
เครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

 


