
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองคก์รของ ธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A” รวมทัง้
คงอนัดบัเครดติหุน้กู้ไม่ด้อยสทิธิ ไม่มหีลกัประกนัของธนาคารที่ระดบั “A” และคงอนัดบัเครดติหุน้กู้
ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชัน้ที่  2 ของธนาคารที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต 
“Stable” หรอื “คงที”่ โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึการมแีหล่งรายไดท้ีห่ลากหลาย ตลอดจนเงนิกองทุน
ที่เพยีงพอซึ่งได้รบัแรงหนุนจากความสามารถในการท าก าไรที่แข็งแกร่ง และคุณภาพสนิทรพัย์ที่
สามารถจดัการได ้อย่างไรกต็าม อนัดบัเครดติกม็ขีอ้จ ากดัจากการที่ธุรกจิธนาคารของธนาคารเกยีรติ
นาคนิภทัรมขีนาดค่อนขา้งเลก็  

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

ธรุกิจธนำคำรมีขนำดเลก็แต่แขง็แกร่งข้ึน 

การประเมินสถานะทางธุรกิจของธนาคารเกียรตินาคนิภัทรของทรสิเรทติ้งสะท้อนถึงการมีธุรกิจ
ธนาคารที่มขีนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์ไทยรายอื่น ๆ อย่างไรก็ตามธนาคาร
เกียรตินาคนิภทัรมตี าแหน่งทางการตลาดที่ดใีนธุรกิจวาณิชธนกจิและธุรกิจบรหิารความมัง่คัง่ส่วน
บุคคล จากฐานขอ้มูลเกี่ยวกบัผูใ้หส้นิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของทรสิเรทติ้ง ธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัรมี
ส่วนแบ่งการตลาดในระดับปานกลางที่ 5.9% ณ สิ้นปี 2562 ณ สิ้นปี 2563 ธนาคารมีส่วนแบ่ง
การตลาดสนิเชื่อและเงนิฝากอยู่ที่ระดบัประมาณ 2.1% และ 1.7% ตามล าดบั เมื่อเทยีบกบัธนาคาร
พาณิชยไ์ทยรายอื่น  

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาธุรกจิธนาคารพาณิชย์ของธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัรมคีวามแขง็แกร่งขึน้ สิง่นี้
ไดร้บัแรงหนุนจากความร่วมมอืที่เพิม่ขึน้ระหว่างธุรกจิธนาคารพาณิชย์และธุรกจิตลาดทุนทีแ่ขง็แกร่ง
ของธนาคาร ความร่วมมอืดงักล่าวประกอบด้วยการให้สนิเชื่อที่เกี่ยวข้องกบัธุรกรรมด้านตลาดทุน 
การแนะน าลูกคา้ภายในกลุ่ม และการใหบ้รกิารบญัชเีงนิฝากของธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัรกบัลูกคา้
ในกลุ่มธุรกจิบรหิารความมัง่คัง่ของบรษิทัหลกัทรพัย์ของกลุ่ม (บรษิทัหลกัทรพัย์เกยีรตนิาคนิภทัร) 
เพื่อใชใ้นการท าธุรกรรมการลงทุน 

ผลประกอบกำรท่ีแขง็แกร่งได้รบักำรสนับสนุนจำกแหล่งรำยได้ท่ีหลำกหลำย 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัรรายงานผลประกอบการที่ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ตัง้แต่ช่วงเริม่ตน้ของการ
แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19) ในปี 2563 ผลประกอบการของธนาคาร
ลดลง 14.2% ซึง่เป็นการปรบัตวัลดลงน้อยทีสุ่ดในบรรดาธนาคารพาณิชยไ์ทยรายอื่นๆ ทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลจากแหล่งทีม่าของรายไดท้ีห่ลากหลายและการควบคุมต้นทุน
การด าเนินงานทีท่ าไดค้่อนขา้งด ีธุรกจิธนาคารพาณิชยข์องธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัรคดิเป็นประมาณ 
66% ของรายได้รวมของธนาคารในปี 2563 ตามมาด้วยธุรกจิตลาดทุน (26%) และธุรกจิบรหิารหนี้
เสยี (8%) แสดงใหเ้หน็ถงึความแขง็แกร่งของแหล่งรายไดท้ีห่ลากหลายของธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร 
ซึง่ช่วยประคบัประคองธนาคารไดด้ใีนช่วงเศรษฐกจิตกต ่า 

ทรสิเรทติ้งมองธุรกจิตลาดทุนของธนาคารในเชงิบวกว่าเป็นแหล่งการกระจายความเสีย่งที่ด ีแมว้่าจะ
ก่อใหเ้กดิความผนัผวนของก าไรก็ตาม รายได้และก าไรจากธุรกจิตลาดทุนโดยทัว่ไปได้รบัผลกระทบ
จากสภาวะตลาดในประเทศและความเชื่อมัน่ของนักลงทุน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาธนาคารได้ด าเนิน 
กลยุทธ์ในการขยายประเภทผลิตภณัฑ์ ให้กบัลูกค้าที่มคีวามมัง่คัง่ผ่านการลงทุนโดยตรงในตลาด
ต่างประเทศและกองทุนหุน้นอกตลาด แมว้่าสิง่นี้จะช่วยกระจายความเสีย่งในระยะยาว แต่ทรสิเรทติ้ง 
มองว่าอาจตอ้งใชเ้วลาในการเตบิโตเพื่อใหม้ผีลกระทบเชงิบวกต่อโครงสรา้งรายได้ของบรษิทั 

  

ธนำคำรเกียรตินำคินภทัร จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 62/2564 
 23 เมษำยน 2564 

FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A 

หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิTier 2 BBB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด : 05/03/64 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ 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: 
ปวนิท ์ธชทรงธรรม 
pawin@trisrating.com 
 

ปรยีาภรณ์ โกษาคาร 
preeyaporn@trisrating.com 
 

จติตราพรรณ ปันทะเลศิ 
jittrapan@trisrating.com 

นฤมล  ชาญชนะววิฒัน์ 
narumol@trisrating.com 
 

 

 

 

 

 

* รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 



ธนำคำรเกียรตินำคินภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
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เงินกองทุนอยู่ในระดบัเพียงพอ โดยได้รบักำรสนับสนุนจำกควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรท่ีดี 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัรจะรกัษาสถานะเงนิกองทุนใหอ้ยู่ในระดบัเพยีงพอ โดยมอีตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของที่
คาดการณ์ไวอ้ยู่ในช่วง 15.6%-16.1% ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า สิง่นี้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการจดัการเงนิทุนเชงิรุกของธนาคาร และการเสรมิสรา้งเงนิกองทุนจาก
ภายในที่แขง็แกร่ง ทรสิเรทติ้งประมาณการว่าธนาคารจะขยายพอร์ตสนิเชื่อประมาณ 5% ต่อปีในช่วง 3 ปีขา้งหน้า อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้าของ ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ระดบั 14.3% สูงกว่า ณ สิ้นปี 2562 ที่ระดบั 13.6% เล็กน้อย ในขณะเดียวกนัเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของคิดเป็น 78.4% ของเงินกองทุนทัง้หมด ซึ่งบ่งชี้ถึงคุณภาพของเงินกองทุนของธนาคารซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ในมุมมองของทริสเรทติ้ง 
เงนิกองทุนของธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัรอยู่ในระดบัเพยีงพอทีจ่ะรบัมอืกบัสภาวะเศรษฐกจิและตลาดทีไ่ม่เอือ้อ านวยทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าธนาคารเกียรตนิาคนิภทัรจะรกัษาความสามารถในการท าก าไรที่มัน่คงเพื่อสนับสนุนการเพิม่ขึ้นของเงนิกองทุนในอกี 3 ปีข้างหน้า  
ทรสิเรทติ้งคาดการณ์ว่าผลประกอบการของธนาคารในปี 2564-2566 จะค่อย ๆ ฟ้ืนตวัขึน้ โดยมอีตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่อยู่ในช่วง 
1.6%-1.8% จากการเตบิโตของสนิเชื่อในระดบัปานกลางในช่วง 3 ปีขา้งหน้า การลดลงของต้นทุนทางเครดติ และการประหยดัต้นทุนด้านการเงนิอย่าง
ต่อเนื่อง อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลี่ยของธนาคารในปี 2563 ลดลงสู่ระดบั 1.52% จากระดบั 1.94% ในปี 2562 แต่ยงัดกีว่าค่าเฉลี่ย
ของอุตสาหกรรมที ่0.92% ในช่วงเวลาเดยีวกนั 

คณุภำพสินทรพัยอ์ยู่ในระดบัท่ีสำมำรถจดักำรได้ 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าคุณภาพสนิทรพัย์ของธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัรจะปรบัตวัอ่อนแอลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยสนิเชื่อด้อยคุณภาพจะปรบัตวัเพิม่ขึน้ใน
ระดบัที่สามารถจดัการได้ภายหลงัจากมาตรการบรรเทาหนี้สิ้นสุดลงในปี 2564 สอดคล้องกบัแนวโน้มของอุตสาหกรรม ณ สิ้นปี 2563 อตัราส่วนสนิเชื่อ
ดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชื่อรวม (ไม่รวมเงนิลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้ง หรอืสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ) ลดลงเหลอื 2.9% จาก 4.0% ณ สิน้ปี 2562 สาเหตุหลกัมาจาก
กฎเกณฑ์การยกเวน้การจดัชัน้หนี้ตามประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และการบรหิารคุณภาพสนิทรพัย์เชงิรุกของธนาคาร ทรสิเรทติ้ง 
คาดการณ์อตัราส่วนสนิเชื่อดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชื่อรวม (ไม่รวมเงนิลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้ง) ของธนาคารจะอยู่ที่ประมาณ 3.4%-4.2% ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า 
และคาดว่าธนาคารจะยงัคงตัง้ส ารองอย่างรอบคอบทีร่ะดบัสงูในปี 2564 เนื่องจากสภาพแวดลอ้มการด าเนินงานทีท่า้ทาย 

สนิเชื่อของธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัรทีอ่ยู่ภายใตม้าตรการบรรเทาหนี้ ณ สิน้ปี 2563 ลดลงเหลอืประมาณ 11% ของสนิเชื่อรวม จากประมาณ 40% ณ สิน้
เดือนมถิุนายน 2563 ลูกค้าที่ยงัอยู่ในมาตรการทัง้หมดอยู่ในกลุ่มสนิเชื่อเชิงพาณิชย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าอพาร์ทเมนต์และโรงแรม และส่วนใหญ่ม ี
อพารท์เมนต์และโรงแรมเป็นหลกัประกนั ในมุมมองของทรสิเรทติ้ง ลูกคา้ของธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัรในกลุ่มอพารท์เมนต์และโรงแรมซึง่ไดร้บัผลกระทบ
ค่อนขา้งมากจากโรคโควดิ 19 อยู่ในระดบัทีส่ามารถจดัการได ้เนื่องจากอตัราส่วนการใหส้นิเชื่อเทยีบกบัมลูค่าหลกัประกนัโดยเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 50% 

สดัส่วนโครงสร้ำงเงินทุนดีข้ึน 

ทรสิเรทติ้งเหน็พฒันาการในเชงิบวกของสถานะเงนิทุนของธนาคารในช่วงปีทีผ่่านมา เนื่องจากธนาคารมพีฒันาการทีด่ใีนการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งเงนิทุน 
สดัส่วนของบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัและออมทรพัย ์(Current Account and Savings Account – CASA) ต่อเงนิฝากทัง้หมด เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัสู่
ระดบั 52.5% จาก 37.5% ณ สิน้ปี 2562 ซึง่เป็นระดบัสงูสุดในกลุ่มธนาคารขนาดเลก็ดว้ยกนั การเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัในปี 2563 นัน้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ความพยายามของธนาคารในการเพิม่บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัและออมทรพัย์ จากการเปิดตวับญัชเีงนิฝากเพื่อการลงทุนที่ใหด้อกเบี้ยสูงเหมอืนเงนิ
ฝากประจ า (KKP Smart Settlement -- KKPSS) ส าหรบัลูกคา้ในกลุ่มธุรกจิบรหิารความมัง่คัง่ ฐานเงนิฝากที่เพิม่ขึน้ของธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัรท าให้
ธนาคารสามารถลดตน้ทุนทางการเงนิลงมาอยู่ทีร่ะดบั 1.8% ในปี 2563 (1.7% ส าหรบัค่าเฉลีย่รายเดอืน) จาก 2.3% ในปี 2562 อย่างไรกต็าม ตน้ทุนทาง
การเงนิของธนาคารยงัคงสูงกว่าค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรมที ่1.4% เลก็น้อยในช่วงเวลาเดยีวกนั ยิง่ไปกว่านัน้บญัชเีงนิฝากเพื่อการลงทุนของธนาคารยงัมี
ความเสีย่งจากการกระจุกตวัจากขนาดของบญัชเีงนิฝากทีส่งูกว่าค่าเฉลีย่ ณ สิน้ปี 2563 อตัราส่วนสนิเชื่อต่อเงนิฝากของธนาคารที ่105.3% ยงัคงสงูกว่า
ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 96.8% ในอนาคตทรสิเรทติ้งคาดว่าการลดลงของตน้ทุนทางการเงนิจะยงัคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธนาคารมแีผนจะ
ขยายฐานเงนิฝากในอกี 2-3 ปีขา้งหน้าดว้ย KKPSS และบญัชเีงนิฝาก e-saving ทีเ่พิง่เปิดตวั 

สภำพคล่องเพียงพอ 

ทรสิเรทติ้งมองว่าสถานะสภาพคล่องของธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัรอยู่ในระดบัเพยีงพอในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้า ณ สิน้ปี 2563 อตัราส่วนสนิทรพัยส์ภาพ
คล่องต่อสนิทรพัยร์วมคดิเป็น 22.9% ของเงนิฝากทัง้หมด เพยีงพอและสงูกว่าเกณฑข์ัน้ต ่าที ่20% ในมุมมองของทรสิเรทติ้ง ในดา้นทีเ่ป็นบวก อตัราส่วน
สนิทรพัยส์ภาพคล่องเพื่อรองรบักระแสเงนิสดทีอ่าจไหลออกในภาวะวกิฤต ิ(Liquidity Coverage Ratio -- LCR) ของธนาคารปรบัตวัดขีึน้อย่างเหน็ไดช้ดั
เป็น 182.9% โดยเฉลีย่ในไตรมาสที ่2 ของปี 2563 สอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมโดยรวม 
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ระบบธนำคำรพำณิชยไ์ทยยงัมีควำมมัน่คงด้วยระดบัเงินกองทุนและส ำรองหน้ีสงสยัจะสูญท่ีอยู่ในระดบัสูง 

ธนาคารพาณิชยไ์ทยยงัคงมกีารเตบิโตของสนิเชื่อในระดบัสงูที่ 5.1% ในปี 2563 ถงึแมว้่าจะไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ซึ่งเป็น
ผลจากการเตบิโตของสนิเชื่อในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เป็นหลกั ในขณะที่คุณภาพสนิทรพัย์โดยรวมปรบัตวัแย่ลงอย่างมากแต่ก็ยงัอยู่ในระดบัที่สามารถ
จดัการได ้โดยส่วนหนึ่งมปัีจจยัสนับสนุนมาจากการบงัคบัใชก้ฎระเบียบทีป่ระกาศโดย ธปท. สนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายไดข้องธนาคารพาณิชย์เพิม่ขึน้เป็น 
3.12% ณ สิน้ปี 2563 จาก 2.98% ณ สิน้ปี 2562 

ในมุมมองของทรสิเรทติ้งเห็นว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากต้นทุนทางเครดิตต่อความสามารถในการท าก าไรและเงนิกองทุน ภายหลงัจากการสิ้นสุด
มาตรการบรรเทาหนี้น่าจะมจี ากดัเนื่องจากธนาคารพาณิชยไ์ทยมกีารกนัส ารองในระดบัสูงและมฐีานเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่ง ยิง่ไปกว่านัน้ สภาพคล่องระดบัสูง
ในระบบธนาคารสนับสนุนฐานเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่งเพื่อรองรบัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในช่วง 2-3 ปีขา้งหน้า 

สมมติฐำนกรณีพ้ืนฐำน 

ทรสิเรทติ้งมสีมมตฐิานส าหรบัการด าเนินงานของธนาคารเกยีรตนิาคนิในระหว่างปี 2564-2566 ดงันี้ 

• อตัราการเตบิโตของสนิเชื่อ: 5% ต่อปี 
• ตน้ทุนทางเครดติ: 1.4%-2.0% ของค่าเฉลีย่สนิเชื่อ 
• อตัราส่วนสนิเชื่อดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชื่อรวม (ไม่รวมเงนิลงทุนในสทิธเิรยีกรอ้ง): 3.4%-4.2% 
• อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1: 15.6%-16.1% 
• ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้สุทธหิลงัหกัตน้ทุนทางเครดติ: 2.9%-3.2% 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต “Stable” หรอื “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหวงัของทรสิเรทติ้งว่าธนาคารเกียรตนิาคนิภทัรจะยงัคงรกัษาสถานะเงนิกองทุนของ
ธนาคารและคุณภาพสนิทรพัยใ์หอ้ยู่ในระดบัแขง็แกร่ง ตลอดจนเกบ็เกีย่วผลประโยชน์จากการผสานพลงักบัธุรกจิตลาดทุนและธุรกจิบรหิารความมัง่คัง่ให้
มากขึน้เพื่อรกัษาผลการด าเนินงานทางการเงนิทีด่แีละการกระจายตวัของรายได้ 

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

การปรบัเพิม่อนัดบัเครดติจะขึน้อยู่กบัความสามารถของธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัรในการพฒันาธุรกจิธนาคารและความสามารถในการระดมเงนิฝาก ใน
ขณะเดยีวกนัก็มกีารพฒันาคุณภาพสนิทรพัย์ การกระจายตวัของรายได้ รวมไปถงึเสรมิสรา้งสถานะเงนิกองทุนให้แขง็แกร่งขึน้ อนัดบัเครดติอาจปรบั
ลดลงหากเงนิกองทุน รวมไปถงึคุณภาพสนิทรพัย ์หรอืสภาพคล่องอ่อนแอลงอย่างมนีัยส าคญั 
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ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั1 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

1   งบการเงนิรวม 
2 รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
3 รวมรายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิารสุทธแิละรวมก าไรจากการขายสนิทรพัยร์อการขาย 
4 รวมก าไรจากการขายสนิทรพัยร์อการขาย 
5 ไม่รวมค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนยีมและบรกิาร 
6 รวมรายการขาดทุนจากการขายรถยดึ 

  
 

  

            -------------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ---------------------------- 
             2563 2562 2561 2560    2559 

สนิทรพัยร์วม   363,411 311,690 306,329 259,335 233,777 
สนิทรพัยเ์ฉลีย่  337,551 309,010 282,832 246,556 234,961 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์  34,603 39,201 29,781 34,048 28,365 
เงนิใหส้นิเชื่อและดอกเบีย้คา้งรบั  271,951 238,267 229,066 193,087 177,277 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  13,234 10,589 10,760 10,576 10,966 
เงนิรบัฝาก  251,526 172,174 181,694 132,878 109,923 
เงนิกูย้มื2  38,607 76,253 63,358 64,947 64,414 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  46,626 44,011 42,341 41,548 40,517 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่  45,318 43,176 41,944 41,032 39,336 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ  14,679 12,316 11,262 10,628 10,433 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้3  6,969 7,436 7,544 6,173 6,911 
รายไดร้วม4  21,648 19,752 18,806 16,802 17,345 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงาน5  9,758 9,355 9,232 8,369 7,897 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะ
เกดิขึน้ 

 
11,890 10,397 9,574 8,432 9,447 

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้6  5,404 3,099 2,186 1,476 2,957 
ก าไรสุทธ ิ  5,143 5,990 6,044 5,766 5,611 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ  4,336 4,604 4,579 4,055 3,707 
ก าไรสุทธจิากเงนิลงทุน  50 568 390 178 203 
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หน่วย: % 

7 รวมรายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิารสุทธ ิและรวมก าไรจากการขายสนิทรพัยร์อการขาย 
8 งบการเงนิรวม 
9 ตามสนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพทีม่กีารรายงาน ไม่รวมเงนิกูย้มืระหวา่งธนาคาร 
10 รวมเงนิกูย้มืระหวา่งธนาคาร 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- Banks Rating Methodology, 3 มนีาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 
 

            ---------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ------------------------ 
             2563 2562 2561 2560    2559 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร       
อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่ตอ่สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่   1.52 1.94 2.14 2.34 2.39 
ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้สุทธ ิ  4.73 4.28 4.27 4.63 4.84 
ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้สุทธหิลงัหกัตน้ทุนทางเครดติ  2.99 3.20 3.44 3.98 3.47 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ/ิสนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  4.35 3.99 3.98 4.31 4.44 
รายไดท้ีม่ใิช่ดอกเบีย้7/สนิทรพัยร์วมถวัเฉลีย่  2.06 2.41 2.67 2.50 2.94 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ/ิรายไดร้วม  20.03 23.31 24.35 24.14 21.37 
อตัราสว่นค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม  45.08 47.36 49.09 49.81 45.53 
โครงสร้ำงเงินทุน       
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ8  14.33 13.61 13.56 14.61 15.59 
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่18  14.33 13.61 13.56 14.61 15.59 
อตัราเงนิกองทุนต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง8  18.28 17.20 17.26 17.69 18.96 
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ต่อเงนิกองทุนรวม8  78.38 79.12 78.53 82.59 82.23 
คณุภำพสินทรพัย ์       
ตน้ทุนทางเครดติ  2.12 1.33 1.04 0.80 1.66 
เงนิใหส้นิเชื่อทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิรายได/้เงนิใหส้นิเชือ่รวม9  2.85 4.03 4.13 5.02 5.65 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้/เงนิใหส้นิเชื่อรวม  4.87 4.47 4.72 5.51 6.22 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้/เงนิใหส้นิเชื่อทีไ่ม่
ก่อใหเ้กดิรายได ้

 
170.74 110.77 114.42 109.60 110.00 

แหล่งเงินและสภำพคล่อง       
บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัและออมทรพัย/์เงนิรบัฝาก  52.49 37.54 38.36 40.55 53.65 
เงนิใหส้นิเชื่อรวม/เงนิรบัฝาก  105.27 137.73 125.43 145.31 161.14 
เงนิรบัฝาก/หนี้สนิรวม  79.40 64.32 68.83 61.01 56.93 
สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง/เงนิรบัฝาก10  26.30 27.59 31.36 34.92 37.56 

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

อนัดบัเครดิตองค์กร: A 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
KK218A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 4,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A 
KKP224A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A 
KKP30NA: หุน้กูด้อ้ยสทิธทิีน่ับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 ตามหลกัเกณฑ ์Basel III 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2573 BBB+ 
KKP314A: หุน้กูด้อ้ยสทิธทิีน่ับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 ตามหลกัเกณฑ ์Basel III 2,852 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2574 BBB+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
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เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ได้จดัท าขึ้นโดยมไิด้ค านึงถึงความต้องการด้านการเงนิ พฤติการณ์ ความรู้ และวตัถุประสงค์ของผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดร้บัขอ้มูลทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสี ยหายใดๆ อนัเกิดจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


