New Issue Report

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
FINANCIAL INSTITUTIONS
ดับเครดิ ตองค์กร:

A

อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ Tier 2

A
BBB+

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

Stable

วันที่ทบทวนล่าสุด : 23/09/63
อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่
26/04/62
25/04/61
31/03/58
31/03/54
30/11/47
12/07/47
21/05/45
21/06/43
06/03/43
25/11/42

อันดับ
เครดิ ต
A
AAAABBB+
BBB+
BBB
BBB
BBB

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต/
เครดิ ตพิ นิจ
Stable
Positive
Stable
Positive
Stable
Positive

Alert Negative

-

ติ ดต่อ:
ปวินท์ ธชทรงธรรม

pawin@trisrating.com
ปรียาภรณ์ โกษาคาร

preeyaporn@trisrating.com
จิตตราพรรณ ปั นทะเลิศ

jittrapan@trisrating.com
นฤมล ชาญชนะวิวฒ
ั น์

narumol@trisrating.com

* รายงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของรายงานฉบับภาษาอังกฤษ

ครัง้ ที่ 18/2564
2 มีนาคม 2564

เหตุผล
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ ธนาคารเกียรตินาคิน ภัทร จากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A”
พร้อมทัง้ คงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันของธนาคารที่ระดับ “A” และหุ้นกู้
ด้อยสิทธิลกั ษณะคล้ายทุนที่นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ชุดปั จจุบนั ของธนาคารที่ระดับ “BBB+”
ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิต
หุน้ กู้ด้อยสิทธิลกั ษณะคล้ายทุนที่นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ชุดใหม่ ในวงเงินไม่เกิน 3 พันล้าน
บาทของธนาคารทีร่ ะดับ “BBB+” ด้วย
อัน ดับ เครดิต ยัง คงสะท้อ นถึง แหล่ ง รายได้ท่ีห ลากหลายของธนาคารและการผสมผสานที่
แข็งแกร่ง ขึ้น ระหว่างธุร กิจ ตลาดทุน ที่มีช่ือ เสีย งและธุร กิจ ธนาคารพาณิช ย์ อัน ดับเครดิต ยัง
คานึงถึงสถานะเงินกองทุนที่เพียงพอและความสามารถในการทากาไรที่ดี อย่างไรก็ตามอันดับ
เครดิตถูกจากัดโดยขนาดของธนาคารพาณิชย์ท่ีค่อนข้างเล็กเมื่อ เทีย บกับคู่แข่ง และสถานะ
เงินทุนทีอ่ ่อนแอกว่าธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่
ทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่าธนาคารจะรักษาสถานะเงินกองทุนที่ระดับ เพียงพอ โดยมีอตั ราส่วน
เงิน กองทุ น ชัน้ ที่ 1 ที่เ ป็ น ส่ ว นของเจ้า ของของธนาคาร (CET-1) ที่ป ระมาณ 14.8%-15.3%
ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า เงินกองทุนที่ระดับเพียงพอนี้ได้รบั การสนับสนุนจากการเติบโตของสินเชื่อ
ในระดับปานกลาง ความสามารถในการท าก าไรที่ดี และนโยบายการบริห ารเงิน กองทุ น ที่
รอบคอบ อัต ราส่ ว น CET-1 ณ สิ้น เดือ นกัน ยายน 2563 อยู่ท่ี 14.6% สูงกว่า ณ สิ้น ปี 2562
เล็กน้อยที่ 13.6% ณ ช่วงเวลาเดียวกัน CET-1 คิดเป็ น 76.9% ของเงินกองทุนทัง้ หมด ซึ่งบ่ง
บอกถึงคุณภาพของเงินกองทุนทีร่ ะดับเฉลีย่
ในมุมมองของทริสเรทติ้ง ผลประกอบการของธนาคารน่ าจะยังคงได้รบั ประโยชน์จากกความ
หลากหลายของสายธุรกิจ ธนาคารสามารถสร้างผลการดาเนินงานที่เหนือกว่า คู่แข่งในปี 2563
จากการเติบโตของตลาดทุน การเติบโตของสินเชื่อในระดับสูง การประหยัดต้นทุนเงินทุน และ
ผลตอบแทนที่ดีจากการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพถึงแม้ว่าจะได้รบั ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ซึ่ง
แสดงให้เ ห็น ถึง ความแข็ง แกร่ ง ของแหล่ ง รายได้ท่ีห ลากหลายของ ธนาคาร ซึ่ง น่ า จะช่ ว ย
ประคับประคองธนาคารได้ดีในช่วงเศรษฐกิจตกต่ า กาไรของธนาคารในปี 2563 ลดลง 14.2%
เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ลดลงน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์ไทยที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย (ROA) ของธนาคารลดลงเหลือ
1.52% ในปี 2563 จาก 1.94% ในปี 2562 แต่ยงั คงดีกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 0.92% ใน
ปี 2564-2566 ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้ของธนาคารจะค่อย ๆ ฟื้ นตัวจากการเติบโตของสินเชื่อ
ในระดับปานกลาง การลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่ค าดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit
Loss) และการประหยัดต้นทุนเงินทุนอย่างต่อเนื่อง
ทริสเรทติ้งคาดว่าคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารจะปรับตัวอ่อนแอลงอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดย
สินเชื่อด้อยคุณภาพจะปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในระดับทีส่ ามารถจัดการได้ภายหลังจากมาตรการบรรเทา
หนี้สน้ิ สุดลง คล้ายกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม ณ สิน้ ปี 2563 อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อ
สิน เชื่อ รวม (ไม่ร วมเงิน ลงทุน ในสิทธิเรีย กร้อ ง) ลดลงเหลือ 2.9% จาก 4.0% ณ สิ้น ปี 2562
สาเหตุหลักมาจากการยกเว้นกฎเกณฑ์การจัดชัน้ หนี้ตามประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) และการบริหารคุณภาพสินทรัพย์เชิงรุกของธนาคาร ในขณะเดียวกันอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญเป็ น 170.7% จาก 110.8% ณ สิ้นปี

เครดิ ตวาระ เป็ นขัน้ ตอนหนึง่ ในกระบวนการทบทวนอันดับเครดิตขององค์กรหรือตราสารหนี้ทที ่ ริสเรทติ้งได้ประกาศผลไปแล้ว ซึง่ โดยปกติการทบทวนดังกล่าวจะกระทาตลอดอายุของสัญญาหรือตราสาร
และสรุปผลเมือ่ ครบรอบปี ในระหว่างนัน้ หากหน่วยงานดังกล่าวออกตราสารหนี้ใหม่ หรือเมือ่ มีเหตุการณ์สาคัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของหน่วยงานนัน้ ๆ และมีขอ้ มูลผลกระทบเพียงพอทีจ่ ะ
ปรับอันดับเครดิต หรือเมือ่ มีเหตุให้ตอ้ งยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรทติ้งจะประกาศ "เครดิตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอันดับเครดิตอาจ "เพิม่ ขึ้น" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม" (Affirmed)
หรือ "ยกเลิก" (Cancelled)
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2562 ทริสเรทติ้งคาดการณ์อตั ราสัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (ไม่รวมเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง) ของธนาคารจะอยู่ท่ปี ระมาณ 3.0-3.8%
ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า และคาดว่าธนาคารจะยังคงตัง้ สารองอย่างรอบคอบทีร่ ะดับสูงในปี 2564 เนื่องจากสภาพแวดล้อมการดาเนินงานทีท่ า้ ทาย
สถานะเงินทุนของธนาคารยังคงอ่อนแอกว่าของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งมีมุมมองเชิงบวกมากขึน้ กับสถานะเงินทุนของ
ธนาคารจากการที่ธนาคารมีความก้าวหน้าที่ดใี นการปรับเปลีย่ นสัดส่วนเงินทุนให้มสี ดั ส่วนเงินฝากมากขึน้ ณ สิน้ ปี 2563 อัตราส่วนเงินฝากของลูกค้าต่อ
แหล่งเงินทุนรวมของธนาคารปรับเพิม่ ขึน้ สู่ระดับ 79.4% ซึ่งเป็ นระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
สัดส่วนของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ (Current Account and Savings Account – CASA) เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญสู่ระดับ 52.5% จาก
37.5% ณ สิ้นปี 2562 ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดในธนาคารขนาดเล็ก ด้วยกัน การเพิม่ ขึ้นอย่างมีนัยสาคัญในปี 2563 นัน้ สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของ
ธนาคารในการเพิม่ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ จากการเปิ ดตัวบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจา (KK
Phatra Smart Settlement -- KKPSS) สาหรับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจบริหารความมังคั
่ ง่ ผลิตภัณฑ์เงินฝาก CASA สาหรับองค์กรและบริการบริหารเงิน สด
ให้แก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
อันดับเครดิ ตหุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ ที่นับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ Basel III
อันดับเครดิต “BBB+” สาหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่นี ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ชุดใหม่ของธนาคารเกียรตินาคิน ภัทรสะท้อนความเสี่ยงในการด้อยสิทธิและ
เงื่อนไขการรองรับผลขาดทุนเมื่อธนาคารมีผลการดาเนินงานที่ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ ตราสารดังกล่าวสามารถตัดเป็ นหนี้สูญได้ในกรณีท่ี
หน่ วยงานกากับดูแลพิจารณาเห็นว่าธนาคารมีผลการดาเนินงานที่ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ และจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคา ร
ภายใต้เงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ ตราสารดังกล่าวมีคุณสมบัตทิ ่สี อดคล้องกับหลักเกณฑ์ Basel III และสามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ได้ ตามเกณฑ์ของ
ธปท. ทัง้ นี้ ตราสารประเภทนี้มลี กั ษณะด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ไม่สามารถเลื่อนการชาระดอกเบี้ย และไม่สามารถแปลงสภาพได้ ธนาคารสามารถ
ไถ่ถอนตราสารคืนทัง้ จานวนก่อนวันครบกาหนดได้อย่างน้อยภายหลังระยะเวลา 5 ปี นับจากวันทีอ่ อกตราสารและได้รบั ความเห็นชอบจาก ธปท. แล้ว โดย
ผูถ้ อื ตราสารประเภทนี้มสี ทิ ธิทด่ี อ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงินและผูถ้ อื หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันของธนาคาร ทัง้ นี้ ดังกล่าว
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้ มอัน ดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อ นถึงความคาดหวังของทริส เรทติ้งว่าธนาคารเกีย รตินาคิน ภัทรจะยังคงเพิ่มความแข็งแกร่งของ
เงินกองทุน รวมทัง้ คุณภาพสินทรัพย์และได้รบั ผลประโยชน์จากการผสานพลังกับธุรกิจตลาดทุนและธุรกิจบริหารความมังคั
่ งของธนาคารให้
่
มากขึน้ ซึง่ จะ
นาไปสู่ผลการดาเนินงานทางการเงินทีด่ ยี งิ่ ขึน้
ปัจจัยที่อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
การปรับเพิม่ อันดับเครดิตจะขึน้ อยู่กบั ความสามารถของธนาคารเกียรตินาคิน ภัทรในการขยายธุรกิจธนาคารพาณิชย์และ/หรือเพิม่ ความสามารถในการ
ระดมเงินจากแหล่งเงินทุนที่มคี วามมันคงได้
่
อันดับเครดิตอาจปรับลดลงหากเงินกองทุน รวมไปถึงคุณภาพสินทรัพย์ หรือสภาพคล่องของธนาคารอ่อนแอ
ลงอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้ หากความสามารถในการทากาไรของธนาคารลดลงอย่า งมีนัยสาคัญอันเนื่องมาจากการมีคุณภาพสินทรัพย์ทเ่ี สื่อมถอยลง
หรือมีรายการขาดทุนขนาดใหญ่ทไ่ี ม่ได้คาดหมายจากธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดทุนก็อาจส่งผลให้มกี ารปรับลดอันดับเครดิตลงได้ เช่นกัน
เกณฑ์การจัดอันดับเครดิ ตที่เกี่ยวข้อง
- Banks Rating Methodology, 3 มีนาคม 2563
- วิธกี ารจัดอันดับเครดิตตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุนทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2, 30 เมษายน 2557
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ธนาคารเกียรติ นาคิ นภัทร จากัด (มหาชน) (KKP)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
KK218A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564
KKP30NA: หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทน่ี ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2573
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทน่ี ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ Basel III วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 10 ปี
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

A
A
BBB+
BBB+
Stable

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จากัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริษทั ทริสเรทติ้ ง จากัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่าทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติ้ง จากั ด ก่อน การจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซ้อื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกีย่ วกับความเสี่ยงหรือความน่ าเชื่อถือของตราสารหนี้นัน้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ
โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิต นี้มิได้เป็ นคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดั ทา หรือพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด ได้จดั ทาขึ้นโดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รบั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดัง นัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรประเมิน
ความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอัน ดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติ้ง จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเ สีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่
ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้ อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี าร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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