
                                  
                                                                                                                                                

เครดิตวาระ เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององค์กรหรอืตราสารหน้ีทีท่รสิเรทติ้งไดป้ระกาศผลไปแลว้  ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักล่าวจะกระท าตลอดอายุของสญัญาหรอืตราสาร 
และสรุปผลเมือ่ครบรอบปี ในระหว่างนัน้หากหน่วยงานดงักล่าวออกตราสารหน้ีใหม่ หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคัญทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกิจหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มูลผลกระทบเพยีงพอทีจ่ะ
ปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้อ้งยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึ้น" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" (Affirmed) 
หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled)  

  
New Issue Report 

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรของ ธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A” 
พร้อมทัง้คงอนัดบัเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิ ไม่มหีลกัประกนัของธนาคารที่ระดบั “A” และหุ้นกู้
ด้อยสทิธลิกัษณะคล้ายทุนที่นับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 ชุดปัจจุบนัของธนาคารที่ระดบั “BBB+” 
ดว้ยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่  ในขณะเดยีวกนั ทรสิเรทติ้งยงัจดัอนัดบัเครดติ
หุน้กู้ด้อยสทิธลิกัษณะคล้ายทุนที่นับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 ชุดใหม่ ในวงเงนิไม่เกนิ 3 พนัล้าน
บาทของธนาคารทีร่ะดบั “BBB+” ดว้ย 

อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงแหล่งรายได้ที่หลากหลายของธนาคารและการผสมผสานที่
แข็งแกร่งขึ้นระหว่างธุรกิจตลาดทุนที่มีชื่อเสียงและธุรกิจธนาคารพาณิชย์ อันดับเครดิตยงั
ค านึงถงึสถานะเงนิกองทุนที่เพยีงพอและความสามารถในการท าก าไรที่ด ีอย่างไรก็ตามอนัดบั
เครดิตถูกจ ากดัโดยขนาดของธนาคารพาณิชย์ที่ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และสถานะ
เงนิทุนทีอ่่อนแอกว่าธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ ่

ทรสิเรทติ้งคาดการณ์ว่าธนาคารจะรกัษาสถานะเงนิกองทุนที่ระดบัเพยีงพอ โดยมอีตัราส่วน
เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของของธนาคาร (CET-1) ที่ประมาณ 14.8%-15.3% 
ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า เงนิกองทุนที่ระดบัเพยีงพอนี้ได้รบัการสนับสนุนจากการเตบิโตของสนิเชื่อ
ในระดับปานกลาง ความสามารถในการท าก าไรที่ดี และนโยบายการบริหารเงินกองทุนที่
รอบคอบ อัตราส่วน CET-1 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ 14.6% สูงกว่า ณ สิ้นปี 2562 
เล็กน้อยที่ 13.6% ณ ช่วงเวลาเดียวกนั CET-1 คดิเป็น 76.9% ของเงนิกองทุนทัง้หมด ซึ่งบ่ง
บอกถงึคณุภาพของเงนิกองทุนทีร่ะดบัเฉลีย่ 

ในมุมมองของทรสิเรทติ้ง ผลประกอบการของธนาคารน่าจะยงัคงได้รบัประโยชน์จากกความ
หลากหลายของสายธุรกจิ ธนาคารสามารถสรา้งผลการด าเนินงานที่เหนือกว่าคู่แข่งในปี 2563 
จากการเตบิโตของตลาดทุน การเตบิโตของสนิเชื่อในระดบัสูง การประหยดัต้นทุนเงนิทุน และ
ผลตอบแทนที่ดีจากการบรหิารจดัการสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพถึงแม้ว่าจะได้รบัผลกระทบทาง
เศรษฐกจิอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19) ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแหล่งรายได้ที่หลากหลายของธนาคาร ซึ่งน่าจะช่วย
ประคบัประคองธนาคารได้ดีในช่วงเศรษฐกิจตกต ่า ก าไรของธนาคารในปี 2563 ลดลง 14.2% 
เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า ลดลงน้อยที่สุดเมื่อเทยีบกบัธนาคารพาณิชย์ไทยที่จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์ฯ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลี่ย (ROA) ของธนาคารลดลงเหลอื 
1.52% ในปี 2563 จาก 1.94% ในปี 2562 แต่ยงัคงดกีว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที ่0.92% ใน
ปี 2564-2566 ทรสิเรทติ้งคาดว่ารายได้ของธนาคารจะค่อย ๆ ฟ้ืนตวัจากการเตบิโตของสนิเชื่อ
ในระดบัปานกลาง การลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit 
Loss) และการประหยดัตน้ทุนเงนิทุนอย่างต่อเนื่อง 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าคุณภาพสนิทรพัยข์องธนาคารจะปรบัตวัอ่อนแอลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดย
สนิเชื่อดอ้ยคุณภาพจะปรบัตวัเพิม่ขึน้ในระดบัทีส่ามารถจดัการได้ภายหลงัจากมาตรการบรรเทา
หนี้สิน้สุดลง คลา้ยกบัแนวโน้มของอุตสาหกรรม ณ สิน้ปี 2563 อตัราส่วนสนิเชื่อดอ้ยคุณภาพตอ่
สินเชื่อรวม (ไม่รวมเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง) ลดลงเหลือ 2.9% จาก 4.0% ณ สิ้นปี 2562 
สาเหตุหลกัมาจากการยกเวน้กฎเกณฑ์การจดัชัน้หนี้ตามประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) และการบรหิารคุณภาพสนิทรพัยเ์ชงิรุกของธนาคาร ในขณะเดยีวกนัอตัราส่วนค่าเผื่อหนี้
สงสยัจะสูญต่อสนิเชื่อด้อยคุณภาพเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัเป็น 170.7% จาก 110.8% ณ สิ้นปี 

  

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 18/2564 

 2 มีนาคม 2564 

FINANCIAL INSTITUTIONS 

ดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A 

หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิTier 2 BBB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด : 23/09/63 

 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต/ 
เครดิตพินิจ 

26/04/62 
25/04/61 

A 
A- 

Stable 
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 - 
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  * รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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New Issue Report 

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

 

2562 ทรสิเรทติ้งคาดการณ์อตัราสดัส่วนสนิเชื่อด้อยคุณภาพต่อสนิเชื่อรวม (ไม่รวมเงนิลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้ง) ของธนาคารจะอยู่ที่ประมาณ 3.0-3.8% 
ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า และคาดว่าธนาคารจะยงัคงตัง้ส ารองอย่างรอบคอบทีร่ะดบัสงูในปี 2564 เนื่องจากสภาพแวดลอ้มการด าเนินงานทีท่า้ทาย 

สถานะเงนิทุนของธนาคารยงัคงอ่อนแอกว่าของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ทรสิเรทติ้งมมีุมมองเชงิบวกมากขึน้กบัสถานะเงนิทุนของ
ธนาคารจากการที่ธนาคารมคีวามก้าวหน้าที่ดใีนการปรบัเปลีย่นสดัส่วนเงนิทุนใหม้สีดัส่วนเงนิฝากมากขึน้ ณ สิน้ปี 2563 อตัราส่วนเงนิฝากของลูกค้าต่อ
แหล่งเงนิทุนรวมของธนาคารปรบัเพิม่ขึน้สู่ระดบั 79.4% ซึ่งเป็นระดบัที่ใกล้เคยีงกบัค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
สดัส่วนของบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัและออมทรพัย์ (Current Account and Savings Account – CASA) เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัสู่ระดบั 52.5% จาก 
37.5% ณ สิ้นปี 2562 ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดในธนาคารขนาดเล็กด้วยกนั การเพิม่ขึ้นอย่างมนีัยส าคญัในปี 2563 นัน้สะท้อนให้เห็นถงึความพยายามของ
ธนาคารในการเพิม่บญัชีเงนิฝากกระแสรายวนัและออมทรพัย์ จากการเปิดตวับญัชีเงนิฝากเพื่อการลงทุนที่ใหด้อกเบี้ยสูงเหมอืนเงนิฝากประจ า (KK 
Phatra Smart Settlement -- KKPSS) ส าหรบัลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจบรหิารความมัง่คัง่ ผลติภณัฑ์เงนิฝาก CASA ส าหรบัองค์กรและบรกิารบรหิารเงนิสด
ใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ธุรกจิ 

อนัดบัเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีนับเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 ตามหลกัเกณฑ ์Basel III  

อนัดบัเครดิต “BBB+” ส าหรบัหุ้นกู้ด้อยสทิธิที่นับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 ชุดใหม่ของธนาคารเกียรตินาคนิภทัรสะท้อนความเสี่ยงในการด้อยสทิธิและ
เงื่อนไขการรองรบัผลขาดทุนเมื่อธนาคารมผีลการด าเนินงานที่ไม่สามารถด าเนินกจิการต่อไปได้ ตราสารดงักล่าวสามารถตดัเป็นหนี้สูญได้ในกรณีที่
หน่วยงานก ากบัดูแลพจิารณาเห็นว่าธนาคารมผีลการด าเนินงานที่ไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ และจะใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ธนาคา ร
ภายใต้เงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ ตราสารดงักล่าวมคีุณสมบตัทิี่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ Basel III  และสามารถนับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 ได้ ตามเกณฑ์ของ 
ธปท. ทัง้นี้ ตราสารประเภทนี้มลีกัษณะด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั ไม่สามารถเลื่อนการช าระดอกเบี้ย และไม่สามารถแปลงสภาพได้  ธนาคารสามารถ 
ไถ่ถอนตราสารคนืทัง้จ านวนก่อนวนัครบก าหนดไดอ้ย่างน้อยภายหลงัระยะเวลา 5 ปีนับจากวนัทีอ่อกตราสารและไดร้บัความเหน็ชอบจาก ธปท. แลว้ โดย
ผูถ้อืตราสารประเภทนี้มสีทิธทิีด่อ้ยกว่าผูฝ้ากเงนิและผูถ้อืหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของธนาคาร ทัง้นี้ ดังกล่าว 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหวงัของทริสเรทติ้งว่าธนาคารเกียรตินาคินภัทรจะยงัคงเพิ่มความแข็งแกร่งของ
เงนิกองทุน รวมทัง้คุณภาพสนิทรพัย์และได้รบัผลประโยชน์จากการผสานพลงักบัธุรกจิตลาดทุนและธุรกจิบรหิารความมัง่คัง่ของธนาคารใหม้ากขึน้ซึง่จะ
น าไปสู่ผลการด าเนินงานทางการเงนิทีด่ยี ิง่ขึน้ 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

การปรบัเพิม่อนัดบัเครดติจะขึน้อยู่กบัความสามารถของธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัรในการขยายธุรกจิธนาคารพาณิชย์และ/หรอืเพิม่ความสามารถในการ
ระดมเงนิจากแหล่งเงนิทุนที่มคีวามมัน่คงได ้อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลงหากเงนิกองทุน รวมไปถงึคุณภาพสนิทรพัย ์หรอืสภาพคล่องของธนาคารอ่อนแอ
ลงอย่างมนีัยส าคญั นอกจากนี้ หากความสามารถในการท าก าไรของธนาคารลดลงอย่างมนีัยส าคญัอนัเนื่องมาจากการมคีุณภาพสนิทรพัย์ทีเ่สื่อมถอยลง 
หรอืมรีายการขาดทุนขนาดใหญ่ทีไ่ม่ไดค้าดหมายจากธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดทุนกอ็าจส่งผลใหม้กีารปรบัลดอนัดบัเครดติลงได้เช่นกนั 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- Banks Rating Methodology, 3 มนีาคม 2563 
- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนทีน่ับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2, 30 เมษายน 2557   

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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New Issue Report 

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 

 

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) (KKP)  

อนัดบัเครดิตองค์กร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
KK218A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 4,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A 
KKP30NA: หุน้กูด้อ้ยสทิธทิีน่ับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2573 BBB+ 
หุน้กูด้อ้ยสทิธทิีน่ับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 ตามหลกัเกณฑ ์Basel III วงเงนิไม่เกนิ 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายใน 10 ปี BBB+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั                                                                                                                                                                                                            

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

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2564  ห้ามมใิห้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเก็บไวเ้พื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากัด ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสี่ยงหรอืความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ที่ระบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มิได้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรอืพิมพ์
เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ได้จดัท าขึ้นโดยมไิด้ค านึงถึงความต้องการด้านการเงนิ พฤติการณ์ ความรู้ และวตัถุประสงค์ของผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงั นัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดร้บัขอ้มูลทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเ สยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกิดจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัข้อมูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


