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โชว์ปี64
กวาดก�าไรกว่า 3.8 หมื่นลบ.
KBANK

แบงก์กรุงเทพ อวดก�ำไรปี64  กวำดไป 2.65 หมื่นลบ. 
โต 54.3% มำจำกรำยได้ดอกเบีย้สทุธิเพิ่มขึน้ -รำยได้ที่
มิใช่ดอกเบีย้เพิ่มขึน้ 25.7%

KBANKโชว์ปี 64 กวำดก�ำไรกว่ำ 3.8 หม่ืนลบ. 
โต 29.025% เทียบปีก่อน เหตุต้ังส�ำรองผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นลดลง

3
อ่านต่อหน้า 7

อวดก�าไรปี64
แบงกก์รงุเทพ

กวาดไป 2.65 หมื่นลบ.

ตั้งเป้าปีนี้สินเชื่อโต 3-5%
พร้อมอุ้มชูลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

SCB

อ่านต่อหน้า 2

SCB ต้ังเป้ำปีนีส้นิเชื่อโต 3-5% 

, สว่นต่ำงอัตรำดอกเบีย้สทุธิ 

2.9-3% , รำยได้ทีม่ิใช่ดอกเบีย้ 

ขยำยตัวตัวเลขหลักเดยีวใน

ระดับต�ำ พรอ้มอุ้มชูลกูค้ำอยำ่ง

ต่อเน่ือง แจงงบรวมปี64
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SCB ต้ังเป้าปีนี้สินเชื่อโต 3-5%,สว่นต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 2.9-3%, รายได้ท่ีมิใชด่อกเบี้ย ขยายตัวตัวเลขหลักเดียวในระดับต�า พร้อมอุ้มชู
ลูกค้าอยา่งต่อเนื่อง  แจงงบรวมปี 64 ก�าไรสุทธิโต 30.8% เหตุมาจากธุรกิจท่ีดีขึ้นและการต้ังเงินส�ารองท่ีลดลง 

 นายมาณพเสงี่ยมบุตร รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) SCB ขอแจ้งเป้าหมาย
ทางการเงินของธนาคารส�าหรับปี 2565 เพื่อเป็นข้อมูลเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยมีสาระส�าคัญดังนี้
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เปา้หมายทางการเงินดังกล่าวขา้งต้นเป็นการคาดการณข์องธนาคาร
ในเบื้องต้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยูกั่บ สภาพการด�าเนิน
ธุรกิจท่ีอาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ หากสภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์เปล่ียนแปลงไป 

ท้ังน้ี ธนาคารได้ เผยแพร่เป้าหมายทางการเงินต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของธนาคารท่ี www.scb.co.th ภายใต้หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
(หัวข้อ ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน > ขา่วแจ้งตลาดหลักทรัพย์) ต้ังแต่
วันท่ี 21 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

 SCB แจงงบรวมปี 64 กําไรสุทธิโต 30.8%
เหตุมาจากธุรกิจที่ดีขึ้นและการตั้งเงินสํารองที่ลดลง 

ธนาคารไทยพาณิชย์SCBและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิ ของปี 2564 
จ�านวน 35,599 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.8% จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจาก
ความสามารถในการท�าก�าไรจากของธุรกิจท่ีดีขึ้นและการต้ังเงิน
ส�ารองท่ีลดลง  ในขณะท่ีก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนหักส�ารองมี
จ�านวน 86,795 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.9% จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลของ
การเติบโตท่ีแข็งแกรง่ของรายได้ท่ีมใิชด่อกเบีย้และการบรหิารค่าใช้

จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ ก�าไรสุทธิส�าหรับส�าหรับไตรมาสสี่ปี 2564 มี
จ�านวน 7,879 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 

ในป ี2564 รายได้ดอกเบีย้สทุธมิจี�านวน 95,171 ล้านบาท ลดลง 1.8% 
จากปก่ีอน สาเหตหุลักมาจากอัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพยท่ี์ก่อให้
เกิดรายได้สุทธิลดลงภายใต้สภาวะอัตราดอกเบี้ยต�าในปัจจุบันและ
การมุง่เน้นการเติบโตของสินเชื่อท่ีมีคุณภาพ

รายได้ท่ีมใิชด่อกเบีย้มีจ�านวน 55,171 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 15.3% จาก
ปีก่อน สว่นใหญเ่ป็นผลของการรับรู้ก�าไรตามราคาตลาดในปัจจุบัน
ของพอร์ตการลงทุนของธนาคารและบริษัทในเครือ และการขยาย
ฐานรายได้ท่ีแขง็แกรง่ของธุรกิจการบรหิารความมั่งค่ังและธุรกิจการ
ขายผลิตภัณฑ์ประกันผา่นธนาคาร

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานมีจ�านวน 63,547 ล้านบาท ลดลง 1.2% 
จากปีก่อน เป็นผลจากการท่ีธนาคารสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของ
ธนาคารในปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นเป็น 42.3% ในปี 2564 ธนาคารได้
ต้ังส�ารองจ�านวน 42,024 ล้านบาท ลดลง 9.9% จากปีก่อน ภายหลัง
ท่ีธนาคารได้ต้ังส�ารองในระดับสูงกว่าสภาวะปกติในปีก่อน
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อัตราสว่นสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้นปี 2564 อยูท่ี่ 3.79% เพิ่มขึ้นจาก 3.68% ในปี
ก่อน สว่นใหญเ่ปน็ผลของการจัดชั้นลกูหนีเ้ชงิคณุภาพในกลุ่มลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบ
อยา่งรุนแรงจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ในขณะท่ีอัตราสว่นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารยังอยู่ในระดับสูงท่ี 139.4% และเงินกองทุน
ตามกฎหมายของธนาคารยังอยูใ่นระดับแข็งแกรง่ท่ี 18.7%

 นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธาน
กรรมการบรหิาร ธนาคารไทยพาณชิย์ กล่าวว่า ธนาคารได้เติบโตรายได้ท่ี
มใิชด่อกเบ้ียอยา่งต่อเน่ือง สง่ผลใหธ้นาคารผันกลับมามีการเติบโตของก�าไรสทุธอิยา่ง
มนียัส�าคัญในป ี2564 ในขณะเดียวกันธนาคารได้รว่มมือกับลกูค้าภายใต้โครงการชว่ย
เหลือทางการเงิน ให้ทยอยเข้าร่วมกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบเบ็ดเสร็จ
ภายใต้กรอบของธนาคารแหง่ประเทศไทย เพ่ือให้ลูกค้าสามารถอยูร่อดได้ในระยะยาว 
นอกจากนี ้ธนาคารยงัสง่เสรมิการใชง้านผา่นชอ่งทางดิจิทัลบนแพลตฟอร์มต่างๆ อาทิ 
แอปพลิเคชัน SCB EASY และแพลตฟอร์มสง่อาหารโรบินฮู้ด ท�าให้ธนาคารสามารถ
ขยายฐานผู้ใช้งานดิจิทัลกว่า 20 ล้านคน

 ส�าหรับปี 2565 การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงมีความไม่แน่นอน ธนาคารยังคง
ยึดมั่นในการเติบโตธุรกิจด้วยความรอบคอบและม่ันคง และให้การช่วยเหลือลูกค้าท่ี
ได้รับผลกระทบและทุกภาคส่วนของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤติคร้ังน้ี
ไปได้ด้วยกัน
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KBANKโชว์ปี64 กวาดก�าไรกว่า3.8 หมื่นลบ. 
โต29.025% เทียบปีก่อน เหตุต้ังส�ารองผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนลดลง 
,รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มข้ึนจ�านวน 7,822 ล้าน
บาท หรือ 6.13% หลัก ๆ เกิดจากการใหสิ้น
เช่ือใหมต่ามยุทธศาสตรข์องธนาคารแก่ลกูค้า
ท่ีมศีกัยภาพ และมมีาตรการชว่ยเหลือลกูค้า

 นางสาวขตัติยา อนิทรวชิยั ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย  
KBANK เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในปี 
2564 กลับมาขยายตัวอีกครั้ง หลังจากท่ีหด
ตัวลงอย่างมากจากผลกระทบของโควิด-19 
ในปี 2563 โดยการใช้จ่ายในประเทศได้รับ
แรงหนุนจากมาตรการภาครัฐและการเร่ง
ฉีดวัคซีน ขณะท่ีทางการไทยเร่ิมผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมการระบาดโดยเฉพาะใน
ช่วงคร่ึงหลังของปี ส่วนการส่งออกเติบโต
ในระดับสูงได้ตามทิศทางเศรษฐกิจโลก 
อยา่งไรก็ดี แนวโนม้การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ

ในประเทศอาจชะลอลงอีกครั้งในช่วงต้นปี 
2565 ท่ามกลางความเสี่ยงจากการระบาด
ของโควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอนท่ีท�าให้
ทางการไทยต้องมกีารปรบัมาตรการเพื่อดูแล
สถานการณอี์กครัง้ 

ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีก�าไรสทุธิส�าหรับปี 
2564 จ�านวน 38,053 ล้านบาท และมีก�าไร
สทุธสิ�าหรบัไตรมาส 4 ป ี2564 จ�านวน 9,901 
ล้านบาท  

ธนาคารและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิส�าหรับ
ปี 2564 จ�านวน 38,053 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนจ�านวน 8,566 ล้านบาท หรือ 
29.05% ส่วนหนึ่งเกิดจากการลดลงของ
ส�ารองผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิด
ข้ึน (Expected credit loss : ECL) จ�านวน 
3,216 ล้านบาท หรือ 7.38% โดยธนาคารและ
บริษัทย่อยพิจารณาต้ังส�ารองฯ ในปี 2564 

จ�านวน 40,332 ล้านบาท ซึง่ยงัคงเปน็ส�ารองฯ 
ภายใต้หลักความระมัดระวัง และมอัีตราสว่น
ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิด
ขึน้ต่อเงินใหส้นิเช่ือด้อยคุณภาพ (Coverage 
ratio) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 สงูข้ึนมาอยู่
ท่ีระดับ 159.08% เมื่อเทียบกับสิน้ป ี2563 ท่ี
อยูท่ี่ระดับ 149.19% ซึง่เปน็ระดับท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น อย่างไร
ก็ตาม ธนาคารและบรษัิทยอ่ยยงัคงประเมนิ
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดส�าหรับความไม่
แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระ
ทบจากสถานการณ์โควิด-19 และแนวโน้ม
เศรษฐกิจในประเทศท่ีอาจชะลอลงอีกครัง้ใน
ชว่งต้นป ี2565 จากการระบาดของโควิด-19 
สายพนัธ์ุโอมิครอน รวมท้ังการด�าเนนิการเชงิ
รุกของธนาคารและบรษัิทยอ่ยท่ีใหค้วามชว่ย
เหลือลกูค้าผา่นมาตรการต่าง ๆ  อยา่งต่อเนื่อง  
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นอกจากนี้ ธนาคารและบริษัทย่อยมีราย
ได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจ�านวน 7,822 ล้านบาท 
หรือ 6.13% หลัก ๆ เกิดจากการให้สินเชื่อ
ใหม่ตามยุทธศาสตร์ของธนาคารแก่ลูกค้าท่ี
มีศักยภาพ และมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้า
โดยการเสริมสภาพคล่องให้ลูกค้าสามารถ
กลับมาด�าเนนิธุรกิจได้ปกติ รวมท้ังลกูค้าบาง
ส่วนยังอยู่ภายใต้มาตรการพักช�าระเงินต้น
และดอกเบ้ีย ท�าให้ธนาคารยังคงต้องมีการ
บริหารจัดการดอกเบี้ยค้างรับอย่างต่อเนื่อง 
โดยอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิด
รายได้สทุธ ิ(Net interest margin : NIM) อยู่
ท่ีระดับ 3.21% ส�าหรับรายได้ท่ีมใิชด่อกเบีย้
ลดลงจ�านวน 1,910 ล้านบาท หรือ 4.17% 
สว่นใหญเ่กิดจากรายได้จากการจ�าหนา่ยหลัก
ทรพัย ์และรายได้สุทธิจากการรบัประกันภัยท่ี
ลดลง แมว่้ารายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิาร
สุทธิเพิ่มข้ึนจ�านวน 2,312 ล้านบาท หรือ 
7.01% หลัก ๆ จากค่าธรรมเนยีมรับจากการ
จัดการกองทนุ และค่านายหนา้รบัจากการซื้อ
ขายหลักทรพัย ์ในสว่นของค่าใชจ่้ายจากการ
ด�าเนินงานอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนจ�านวน 1,048 ล้าน

บาท หรอื 1.50% เกิดจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกับ
พนกังาน ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายเก่ียวกับอาคาร 
สถานท่ีและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายกิจกรรม
ทางการตลาดลดลง โดยอัตราสว่นค่าใช้จ่าย
จากการด�าเนินงานอ่ืน ๆ ต่อรายได้จากการ
ด�าเนินงานสทุธิ (Cost to income ratio) อยู่
ท่ีระดับ 43.49%  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารและ
บรษัิทยอ่ยมสีนิทรพัยร์วมจ�านวน 4,103,399 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จ�านวน 
444,601 ล้านบาท หรอื 12.15% สว่นใหญ่
เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนสุทธิ และการ
เติบโตของเงินใหส้นิเชื่อท่ีมศีกัยภาพ รวมท้ัง
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ส�าหรับ
เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ 
(%NPL gross) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
อยูท่ี่ระดับ 3.76% โดยธนาคารมีการติดตาม
ดแูลคณุภาพเงินใหส้นิเชื่อของลกูหนีท่ี้ได้รบั
ผลกระทบอย่างใกล้ชิด ขณะท่ีสิ้นปี 2563 
อยู่ท่ีระดับ 3.93% ส�าหรับอัตราส่วนเงิน

กองทุนท้ังสิน้ต่อสนิทรพัยเ์สีย่งของกลุม่ธุรกิจ
ทางการเงินธนาคารกสกิรไทยตามหลักเกณฑ์ 
Basel III ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 อยูท่ี่ 
18.77% โดยมีอัตราสว่นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 
อยูท่ี่ 16.49% 
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แบงก์กรุงเทพ อวดก�าไรปี64  กวาดไป 2.65 
หมื่นลบ. โต 54.3% มาจากรายได้ดอกเบี้ย
สุทธิเพิ่มขึ้น-รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 
25.7% ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของราย
ได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจากธุรกิจ
หลักทรัพย์  การอ�านวยสินเชื่อและบริการ
ประกันผ่านธนาคารและกองทุนรวม  รวม
ถึงการเพิ่มข้ึนของก�าไรสุทธิจากเครื่องมือ
ทางการเงินท่ีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงเป็น
ไปตามสภาวะตลาด

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
BBL เปิดเผยว่า  ในปี 2564 ท่ีผ่านมา 
เศรษฐกิจไทยยังคงได้รับผลกระทบอย่าง
มากจากการระบาดของโควิด-19 โดยจ�านวน
ผู้ติดเช้ือรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและ
แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วง
ไตรมาส 3ธุรกิจจ�านวนมากในภาคบริการ
และการท่องเท่ียวได้รับผลกระทบจาก
มาตรการของรัฐบาลท่ีใช้ในการควบคุม
การแพร่ระบาดของไวรัส อย่างไรก็ดี ในช่วง
ไตรมาส 4 จ�านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทยอย

ลดลง และสัดส่วนของผู้ท่ีได้รับวัคซีนเพ่ิม
ขึ้นตามล�าดับ รัฐบาลจึงเริ่มผ่อนคลาย
มาตรการล็อกดาวน์ท่ีเข้มงวดและตัดสินใจ
เปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเท่ียวต่าง
ชาติอีกครั้งในชว่งปลายป ีสง่ผลใหเ้ศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและการบริโภคภาคเอกชน
เริ่มฟื้ นตัว ส�าหรับภาคการส่งออกของไทยมี
การขยายตัวมากข้ึนเนื่องจากอุปสงค์ท่ีเพิ่ม
ขึ้นของประเทศคู่ค้า และการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องของภาคการผลิตท่ัวโลก ในระยะ
ขา้งหนา้ การระบาดของไวรสัสายพันธ์ุโอมิค
รอนและการกลายพันธ์ุยังเป็นปัจจัยเสี่ยง
ส�าคัญท่ีอาจชะลอการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ 

นับต้ังแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19  รฐับาลและธนาคารแหง่ประเทศไทย
ได้ด�าเนินการออกมาตรการต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่ อง เ พ่ือช่วยเหลือภาคธุรกิจและ
ประชาชนท่ีประสบปัญหา พร้อมท้ังดูแล
ให้การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจเป็นไปอย่างราบ
รื่นและเอ้ือให้เกิดการปรับตัวอย่างเหมาะ
สมตามฐานวิถีชีวิตใหม่ภายหลังโควิด-19  

ธนาคารกรุงเทพได้สนับสนุนมาตรการของ
ภาครฐั โดยใหค้วามส�าคัญกับการดแูลลกูค้า
ทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิดและสม�าเสมอ พร้อม
เข้าใจความต้องการและปัญหาของลูกค้า 
ธนาคารเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนท้ังด้านการ
เงินและการให้ค�าแนะน�าท่ีเป็นประโยชน์
สอดคล้องกับธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปในช่วง
โควิด-19 รวมถึงการปรบัวิธีการด�าเนนิธุรกิจ
และการขยายธุรกิจเพื่อรองรับโอกาสใหม ่
ๆ ท่ีก�าลังจะเกิดขึ้น จะท�าให้เราก้าวผ่าน
สถานการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ในขณะ
เดียวกันธนาคารได้ให้ความส�าคัญกับการ
บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 
ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพฐานะการเงิน 
สภาพคล่อง และเงินกองทุนให้อยูใ่นระดับท่ี
แข็งแกร่ง  

ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ 
ธนาคารกรุงเทพรายงานก�าไรสุทธิส�าหรับ
ปี 2564 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 54.3
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ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยรายงานก�าไร
สุทธิส�าหรับปี 2564 จ�านวน 26,507 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.3 เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยมี
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 จากปี
ก่อน เป็นผลจากการรวมรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของ
ธนาคารเพอร์มาตาเต็มปี และการลดลงของค่า
ใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการบริหารต้นทุนเงินรับฝาก 
ขณะท่ีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ท่ีร้อยละ 
2.10  ส�าหรับรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 25.7 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มข้ึนของราย
ได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจากธุรกิจหลัก
ทรัพย์  การอ�านวยสินเชื่อและบริการประกัน
ผ่านธนาคารและกองทุนรวม  รวมถึงการเพิ่มขึ้น
ของก�าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดด้วย
มูลค่ายุติธรรมซึ่งเป็นไปตามสภาวะตลาด

ส�าหรับค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากการรวม
ค่าใช้จ่ายของธนาคารเพอร์มาตาท้ังปี โดยมี
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการด�าเนินงาน
ลดลงเป็นร้อยละ 50.0 นอกจากนี้ ธนาคารได้
พจิารณาต้ังผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิด
ขึ้นจ�านวน 34,134 ล้านบาท จากการพิจารณา
ปัจจัยผลกระทบของสถานการณ์การแพรร่ะบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ียังคงต้องติดตามอย่าง
ใกล้ชิดเก่ียวกับสายพันธุ์โอมิครอน รวมถึงความ
ไม่แน่นอนของความเสี่ยงจากการกลายพันธุ์ของ
ไวรสัท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเนื่อง ตามแนวทางการ
ด�าเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง

ธนาคารกรุงเทพยังคงด� ารงฐานะการเ งิน 
สภาพคล่อง และเงินกองทุนให้อยู่ในระดับท่ี
แข็งแกร่ง ตามแนวทางการด�าเนินธุรกิจด้วย
ความระมัดระวังและรอบคอบ เพ่ือรองรับการ
ฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยท่ียังต้องใช้เวลาและ
เตรียมพร้อมส�าหรับการสนับสนุนการด�าเนิน
ธุรกิจภายหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-
19 คล่ีคลาย 

ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2564 ธนาคารมีเงินให้สิน
เชื่อจ�านวน 2,588,339 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
9.3 

จากสิ้นปี 2563 จากสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่
และสนิเชื่อกิจการต่างประเทศ  ส�าหรบัอัตราสว่น
เงินให้สินเชื่อท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อเงิน
ให้สินเชื่ อรวมลดลงเป็นร้อยละ 3.2  ขณะท่ี
อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตต่อเงิน

ให้สินเชื่อท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตอยู่ในระดับ
แข็งแกร่งท่ีร้อยละ 225.8

ธนาคารมีเงินรับฝาก ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2564 
จ�านวน 3,156,940 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.3 

จากส้ินปีก่อน เป็นผลจากการท่ีลูกค้ายังคง
ต้องการด�ารงสนิทรพัยท่ี์มสีภาพคล่องสูงในภาวะ
ท่ียังมีความไม่แน่นอน ท�าให้อัตราส่วนเงินให้สิน
เชื่อต่อเงินรับฝากอยู่ท่ีร้อยละ 82.0  นอกจากนี้ 
ในเดือนกันยายน 2564 ธนาคารออกหุ้นกู้ด้อย
สิทธิ อายุ 15 ปี ท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้น
ท่ี 2 ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III จ�านวน 1,000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเสริมสร้างโครงสร้าง
เงินกองทุนของธนาคารให้มีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 ธนาคารมี
อัตราสว่นเงินกองทนุท้ังสิน้ อัตราสว่นเงินกองทุน
ชั้นท่ี 1 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็น
ส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร
และบริษัทย่อยอยู่ท่ีร้อยละ 19.6 ร้อยละ 16.0 
และร้อยละ 15.2 ตามล�าดับ ซ่ึงอยู่ในระดับท่ีสูง
กว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�าตามท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยก�าหนด
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