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  กำไร Q4/65 -69.8% QoQ, -67.7% YoY  

 กำไรสุทธิ 4Q65 ที่ 3.19 พัน ลบ. -69.8% QoQ , -67.7% YoY สำรองเพ่ิมขึ้น  

 Write – Off & Sell NPL รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ  

 ประเมินมูลค่าพ้ืนฐาน 170 บาท แนะนำ ถือ  
 

Kasikornbank 
 Stock Rating                                 Hold 
 

วันจันทร ์23 มกราคม 2566 

Earning Results I KBANK 

Current Price                             THB 144.50 

Target Price                   THB 170.00 

Sector                                              Bank 

   Financial Summary 

  Company Profile 

ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร
สำหรับลูกค้าทุกประเภทเพื่อมุ่งสู่การเป็นธนาคารหลักของลูกค้า
ทุกกลุ่ม ภายใต้ยุทธศาสตร์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ผ่าน
องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน Brand และ
ด้านคุณภาพการให้บริการ  
ที่มา  SETSMART 

  Key Data 

  Price Performance 
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ที่มา  Kingsford, KBANK 

 กำไร 4Q65 หดตัวแรง ... ECL เพ่ิมข้ึน  
KBANK รายงานกำไร Q4/65 อยู่ที่ 3,191 ลบ. -69.8% QoQ, -67.7% YoY โดยรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 36,148 ลบ. +9.25% QoQ , +17.3% YoY ได้แรงหนุนจาก สินเชื่อ 
Q4/65 +1.25% QoQ และ NIM Q4/65 ปรับดีขึ้นอยู่ที่ 3.62% & Q3/65 ที่ 3.33% ส่วน
รายได้มิใช่ดอกเบี้ย Q4/65 อยู่ที่ 13,251 ลบ. +53.2% QoQ, +13% YoY จากกำไรตี
มูลค่ายุติธรรมเครื่องทางการเงิน 4,675 ลบ.  ขณะท่ีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน Q4/65 อยู่ที่ 
21 ,042  ลบ . +15.2% QoQ, +2 .8% YoY โด ย  Cost to Income ratio ล ด ลงยู่ ที่  
42.60% & Q3/65 ที่ 43.73% ส่วน ECL Q4/65 อยู่ที่ 22.784 ลบ. คิดเป็น Credit Cost 
ที่ 368 Bps โดย KBANK มีกำไรปี 65 อยู่ที่ 35,770 ลบ. -6.0% YoY รายได้ดอกเบี้ย
สุทธิปี 65 ที่ 132,998 +11.4% YoY จากสินเชื่อขยายตัว +3.03% และ NIM ปี 65 อยู่ที่ 
3.33% เพิ่มขึ้น 12 Bps YoY ส่วนรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยปี 65 อยู่ที่ 40,259 ลบ. -8.42% 
YoY จากรายได้สุทธิธุรกิจประกันลดลง ด้านค่าใช้จ่าย Cost to Income ปี 65 ทรงตัวที่ 
43.15% ขณะที่ ECL ปี 65 อยู่ที่ 51,919 ลบ. คิดเป็น Credit Cost 211 Bps    

 Write – Off & ขาย NPL เพ่ือสร้างความแข็งแรงกับงบดุล  
KBANK มีรายการ Write – Off NPL ใน Q4/65 มูลค่า 7.9 พัน ลบ และทั้งปี 65 
รวมมูลค่า 5.9 หมื่น ลบ. รวมถึงรายการขาย NPL ใน Q4/65 มูลค่า 1.7 หมื่น 
ลบ. และทั้งปี 65 รวมมูลค่า 7.2 หมื่น ลบ. ให้ JK AMC เนื่องจากลูกหนี้บางราย
มีปัญหาจ่ายชำระหนี้หลังผ่านพ้นช่วง ม.ช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธปท. กอปร
บัญชีลูกหนี้รายย่อยใหม่บางส่วนในปีที่ผ่านเริ่มมีปัญหาขำระหนี้ ดังนั้น KBANK 
จึงยึดหลักความรอบครอบทำการขายและตัดหนี้เสียดังกล่าว และตั้งสำรอง ECL 
ในปี 65 คิดเป็น Credit Cost 211 Bps คาดเป็นระดับสูงสุด ส่งผลให้ NPL ณ 
ส้ินปึ 65 อยู่ที่ 3.19% & ปี 64 ที่ 3.76% , Coverage ratio อยู่ที่ 154.2% 

 ประเมินมูลค่าพื้นฐานปี 66 ที่ 170.00 บาท แนะนำ “ถือ” 
ประเมินกำไรปี 66 อยู่ที่ 4.11 หม่ืน ลบ. +15% YoY บนสมมุติฐานสินเชื่อเติบโต 3%, 
NIM รักษาระดับที่ 3.30%, รายได้มิใช่ดอกเบี้ยคาดขยายตัวเล็กน้อย ขณะท่ีค่าใช้จ่าย 
Cost to Income ratio ค า ด ที่  43.5% แล ะ  Credit Cost ค า ด ที่  170 Bps สู งก ว่ า
สถานการณ์ปกติที่ 140 – 160 Bps ฝ่ายวิเคราะห์ประเมินมูลค่า KBANK อ้างอิง P/BV 
0.75X (ค่าเฉลี่ย 3 ปี +0.50 SD.) มีมูลค่าปัจจัยพื้นฐาน 170 บาท แนะนำ ถือ หลัง
ราคาหุ้นได้ปรับลดลงรับปัจจัยเสี่ยงอาจต้องกันสำรองระดับสูงกว่าเกณฑ์ปกติในปีน้ี 
 

 
ที่มา  Kingsford Research 

หุ้นที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)       2,369.33 
Par Value (บาท)             10.00 
มูลค่าตลาด (ล้านบาท)         342,367 
Free Float (%)             79.86 

Major Shareholder’s (%) 
1. Thai NVDR             19.36 
2. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED                      10.36 
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED            4.65 
4. THE BANK OF NEW YORK MELLON                                3.35 
ที่มา  SETSMART 
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 ที่มา   Kingsford Research, Bloomberg 

ESG Perspective & Integration 

 E – Environmental 

► ทาง KBANK มุ่ งมั่นที่ จะพิ ทั กษ์ รักษ า

สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย ให้การ

สนับสนุนประเทศไทยและลูกค้ าของ

ธนาคารที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจทั้งภูมิภาค 

ในการลดปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือน

กระจก อีกทั้งจะสนับสนุนความพยายาม

ของประชาคมโลกในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ภ าย ใน  พ .ศ . 259 3 (ค .ศ .2 05 0) ซึ่ ง

สอดคล้องกับเป้าหมายความตกลงปารีส  

► สนับสนุนด้านการเงินและการลงทุนเพื่อ

ความยั่ งยืน ไม่น้อยกว่า 1-2 แสนล้าน

บาทภายใน พ.ศ. 2573 (ค.ศ.2030) และ

จะเป็นผู้บุกเบิกการเสนอผลิตภัณฑ์และ

บ ริ ก า รท า ง ก า ร เงิ น ที่ เป็ น มิ ต รต่ อ

สิ่งแวดล้อม 

► กำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกสุทธิเป็นศูนย์จากการดำเนินงาน

ของธนาคาร (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ภายใน 

พ.ศ. 2573 (ค.ศ.2030) 

S – Social 

► ทาง KBANK มุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์

อันดีกับพนักงานและชุมชน เพื่อสร้าง

ความมั่งคั่งผาสุกและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

โดยจะเน้นไปท่ี การสร้างการเข้าถึงบริการ

ทางการเงิน และการให้ความรู้ทางการเงิน

, การเป็นที่ทำงานที่ดีที่สุดสำหรับการ

ทำงาน การเรียนรู้และการเป็นผู้นำ ด้วย

การปลูกฝังค่านิยมกรีน ดีเอ็นเอและสร้าง

ให้พนักงานมีความพร้อมต่ออนาคต, การ

เคารพสิทธิมนุษยชนและความแตกต่าง

หลากหลาย, การพฒันาศักยภาพเยาวชน 

และดำเนินกิจกรรม ด้ านสิ่งแวดล้อม 

สังคม และสาธารณประโยชน ์

► โครงการที่สำคัญ เช่น โครงการ 50,000 

ชม. ทำดีได้ดี, โครงการ "คนกสิกรไทย...

ใส่ใจกันและกัน", โครงการทุนการศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเนชั่น ธนาคาร

กสิกรไทย เพื่ อเยาวชนจังหวัดน่ าน, 

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เป็นต้น 

G – Governance 

► คณะกรรมการบริษัท ธนาคารกสิกรไทย 

จ ำ กั ด  (ม ห า ช น )  ( "ค ณ ะ ก รรม ก า ร

ธ น า ค า ร ")  เชื่ อ มั่ น เป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง ว่ า

กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะ

ยกระดับผลการดำเนินงานของธนาคาร

อย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่

ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญ

สูงสุดของธนาคาร อันได้แก่การเพิ่มมูลค่า

สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น แนวปฏิบัติ ในการ

กำกับดูแลกิจการของธนาคารได้จัดให้มี

โครงสร้างที่ เอื้อต่อการทำให้เป้าหมาย

ข้างต้นบรรลุผล ขณะเดียวกันจะช่วยทำ

ให้ม่ันใจได้ว่าธุรกิจและกิจกรรมใด ๆ ของ

ธนาคารสามารถแข่งขันได้ดี ภายใต้การ

ดำเนินการอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไป

ตามกฎหมายในฐานะที่ ธนาคารเป็น

สถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทย 

คณ ะกรรมการธนาคารยึด มั่นในการ

ป ฏิ บั ติ ต า ม คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ห ลั ก ข อ ง

กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี  

 

ESG Scores 
List of Third Party Max Min Score 

- ESG Book 100 0 60.81 

- Moody's 100 0 46.00 

- MSCI AAA CCC AA 

- Refinitiv 100 0 69.21 

- S&P 100 0 85.46 

ESG Index 

- SETTHSI Index Yes   

- DJSI Yes   

ESG Assessment 
- CG Report    

 ที่มา   SETTRADE, SEC ณ วันที่ 18 ม.ค.66 


